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 تقديم

 تنفيذ لمتابعة تقرير اول رصد  2010عام  وبعدالفقر ،  من التخفيف إلستراتيجية العليا اللجنة توجيهات ضوء في

 وتقويم لمتابعة السادس تقريرها تقدم أن الفنية اللجنة يسر   ، 2011 عام في الفقر من التخفيف أنشطة إستراتيجية

 التي والصعوبات التحديات وتشخيص الفقر من للتخفيف الوطنية اإلستراتيجية تنفيذ على طريق المتحققة االنجازات

 .تواجهها

 لعام االستثمارية الموازنة من دينار مليار 117.129 مبلغ رصد تم الفقر، لتخفيف الوطنية خطتنا في قدما للمضي

 االستراتيجية خطة من الفقر تخفيف ومشاريع انشطة خالل ومن الجهود وبتكاتف..االستراتيجية انشطة لتنفيذ 2016

  بلغت انجاز نسبة تحقيق عن ذلك اثمر ... ذاته السياق ضمن المحلية حكوماتوال بعض الوزارات تنفيذ عن فضال

مستوى  على ذلك عكسانجاز بعض المشاريع  بسبب المنصرم انجاز العام نسبة من علىا نسبة وهي 5656%

 . العراق في الفقر تخفيف طريق على افضل إنجازات لتحقيق والمجتمعي الحكومي والتواصل التفاعل

 31 / 12 / 2016 حتى المتحققة المنجزات اهم على الضوء تسليط على سادسال المتابعة تقرير إعداد في حرصنا لقد

 المحلية والحكومات الوزارات من ميدانيا   جمعها تم التي المعلومات من باالستفادة المشاكل والتحديات وعلى

 )المنسقون (االرتكاز نقاط يتولى التي المعتمدة المتابعة ضوء استمارات وفي اإلستراتيجية، بأنشطة المشمولة

 .انجازها الفقر من التخفيف إلستراتيجية التنفيذية االدارة مع بالتعاون

 الوزراء السادةو الفقر من التخفيف إلستراتيجية العليا للجنة نانواالمت الشكر لتقديم التقرير هذا اعداد فرصة نغتنم

 ..المستمر وتواصلهم لدعمهم اللجنة العليا أعضاء

 التنفيذية ولإلدارة الفنية للجنة الكبير لدعمه الجميلي سلمان الدكتور التخطيط وزير لمعالي والتقدير الشكر نقدم كما

 جانب الى الوزارة في اإلستثمارية الموازنة إدارة عن والمسؤولة الفنية القيادية وللكوادر ألعمالها، ومتابعته الدقيقة

 5 6105 - 2012 لألعوام للدولة العامة الموازنة في تخصيصات وتأمين المالية لضمان لوزارة القيادية الكوادر

 التنفيذية ولألدارة الفقر من التخفيف إلستراتيجية الدائمة الفنية اللجنة اعضاء والسادة للسيدات الشكر نوجه اخيرا  

 من كل وهم معها العاملين ولكل التنفيذي العام المدير مراد علي نجالء الست السيما الفقر من التخفيف إلستراتيجية

 جاسم حاتم السيد ، رحمة محمد نور السيد خالد، شوان السيد ، هادي عبدالله السيدة ميرفت ، صالح حيدر السيد

 السيدة، جاسم محمود بيداء السيدة ، محمد جاسم االنسة ابتسام ، مجيد رجاء رنا االنسة ، رعد احمد السيد،  زيدان

 .التقرير اعداد هذا خاص بشكل ومنها االعمال انجاز في وحرصهم إلخالصهم غسان قبس

 ..التوفيق ولي والله
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 مقدمة :
سواء بعد عقد من الحصار برزت تداعيات الفقر على الجانب االقتصادي والسياسي في العراق على حد 

ذلك في مجمله الى قبوع  االقتصادي تاله حروب وتهجير ونزوح طالت نسبة واسعة من المجتمع555 اسهم

االمر الذي استدعى تبني رؤى  610255الفقر وفق تقديرات الفقر لعام سكان العراق عند خط  حوالي ربع

 5 في استراتيجية التخفيف من الفقراستراتيجية لعالج هذه المشكلة في العراق والذي تبلور 

ها اول وثيقة رسمية تعني بحقوق الفقراء في العراق ـاالستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر بكونتمتاز 

الفقر  شكلةتناولت موقد 55اء بمستواهم المعيشي وتخفيف تبعات الفقر متعدد االبعاد عن كاهلهمـواالرتق

5وعلى الرغم من ما واجه تلك 61025-6101خطة خمسية استمرت  بالعالج المتدرج والشامل من خالل

الخطة من تحديات شملت محدودية التخصيصات المالية وتاخر ورودها لجهات التنفيذ فضال عن محددات 

اخرى كثيرة 555اال انها استطاعت ان تطال المجتمع الفقير بالتغيير والتمكين من خالل جملة من المشاريع 

 كافحة الفقر وتخفيف وطأته على تلك الشريحة الهشة في المجتمع555التي تهدف الى م

مليةار  226حةوالي مةالي مةن خةالل تخصةيص  6106عةام منةذ بدأ العمل في خطة شاملة متدرجةة باالهةداف 

وابعةةاده شةةملت المحافتةةات السةةبعة االكثةةر فقةةرا فضةةال عةةن الةةوزارات الخدميةةة ذات الصةةلة بةةالفقر  دينةةار

الستراتيجية التخفيةف مةن الفقةر ارتفةع سةقف  ةوبجهود استثنائية من االدارة التنفيذي 6102 في عامالمختلفة555 

555 مليار دينار وتوسع التنفيذ ليشةمل محافتةات العةراق كافةة عةدا اقلةيم كردسةتان 516التخصيص الى حوالي 

التنفيذيةةة فقةةد نجحةةت االدارة  6102ازنةةة فةةي عةةام ووعلةةى الةةرغم مةةن تحةةديات اقةةرار الم وانتهاجةةا للمبةةدأ ذاتةةه

للحفةا  علةى ديمومةة واسةتمرار تنفيةذ مشةاريع تخفيةف  مليار دينار 6665210حوالي  لالستراتيجية في توفير

احةدهما جةاءت نتيجةة  6102وبعد تعرض العةراق ألزمتةين متالزمتةين فةي النصةف الثةاني مةن عةام 5555 الفقر

تراجعةت  6102عام حاد في اسعار النفط واالخرى احتالل داعش لمناطق عديدة 5 فمنذ حزيران االنخفاض ال

اسعار النفط الخام ولما كان العةراق يعتمةد بشةكل كبيةر علةى الةنفط فيمةا يتعلةق بالنةات  االجمةالي والصةادرات 

تةر  اثةاره القاسةية علةى البلةد 5  هوباعتباره المصدر الرئيسي لاليرادات الحكومية 5فان االنخفةاض فةي اسةعار

 ارمليةة 6145211لتصةةل الةةى  6106وممةةا ادى الةةى انخفةةاض تخصةةيص إسةةتراتيجية التخفيةةف مةةن الفقةةر لعةةام 

امةا فةي  5ديمومةة تمويةل المشةاريع المسةتمرة مةع مراعةاة على جهات التنفيذ وفق نسب الفقر تم توزيعهادينار 

والذي اثةر بشةكل واضةل علةى مسةتوى  دينار مليار 064,001التخصيصات لتصل  تفقد انخفض 6105عام 

ممةا التنفيذ وخاصة اذا ما قارنا هذه التخصيصةات بالمبةالغ الممولةة فعةال والتةي انعةدمت فةي بعةض المشةاريع 

دارة التنفيذيةة وبتوجيةه مةن اللجنةة الفنيةة فةي انجةاز بةت اإلأوعلى الرغم من التحةديات د هاالى توقف اغلب ادى

ومشةةروع البي ةةة التجريبةةة جتماعيةةة اال ةلحمايةةبا المشةةمولين مشةةروع اسةةتهدافسةةتقلة مثةةل وممشةةاريع نوعيةةة 

   5وتأهيل السكن العشوائي  ةإلصالح نتام البطاقة التموينية ومشروع خارطة طريق معالج

ا تنفذ منها بمنتهى وم 6105لخطة تخفيف الفقر لعام  وم ان نطلق تقريرنا الدوري الخامسيسرنا الي

تتمة لجهود االدارة التنفيذية الستراتيجية التخفيف من الفقر الرامية الى توخي مبادئ الحوكمة في الشفافية555

 ادارة خطط تخفيف الفقر5
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 1026 لعام الفقر من التخفيف استراتيجية ومشاريع انشطة تنفيذ خالصة

 يخلةو ال  ةاهرة وهةي .... سياسةية وانعكاسةات اقتصةادية امتدادات لها اجتماعية و اهرة عالمية مشكلة الفقر

 المجتمعةات فةي تةزداد الفقةر حةدة ان اال منها، المتضررة الف ات وطبيعة حجم في التفاوت مع اي مجتمع منها

 من عقود اثر على العراقي المجتمع التاهرة هذه طالت ... السكاني نموها خلف نموها االقتصادي يلهث التي

 عاليةة بطالةة نسةب مخلفةة وف اتةه اطيافةه كةل علةى بالغةا اثةرا وتركةت والتهجير والنةزوح والحروب الحصار

 خطةط وتبني حلول ايجاد الى لالستراتيجية التنفيذية االدارة دفع االمر الذي ... متفاقمة صحية ومشاكل وامية

 السةتراتيجية التنفيذيةة االدارة قطعةت وقد ...المجتمع في والف ات الهشة الفقراء عن المعاناة تخفيف الى ترمي

 2012 لعةام االسةتثمارية الموازنةة مةن بةدأت بتخصيصةات سةنوية خطةط تنفيةذ فةي شةوطا الفقةر مةن التخفيف

 وبةالرغم 6105, 6102,6106االعةوام  في والتخصيص الموازنة تحديات وواجهت  2013  عام واستمرت

مةن  دينةار مليةار (001,064علةى   يربةو مبلةغ تخصةيص تةم العةراق بهةا يمةر التةي االقتصةادية العقبةات مةن

 دأبةت كمةا555 (6105-6106 االعةوام  خةالل ومستمرة قائمة مشاريع لتنفيذ 6105 لعام االستثمارية الموازنة

( مشةروع 66رفةع   في حةين تةم االنجاز دون تحول محددات من يواجهها ما وحل المشاريع تنفيذ متابعة على

 وزارات الةىانفةا   المةذكور التخصيص نصفاكثر من  توزيع فضال عن في مجاالت الصحة ,التعليم , السكن

 النصةف علةى )كردسةتان اقلةيم عةدا (العةراق محافتةات ازت, وقةد حةالفقةر تةداعيات لمعالجةة أخةرى وجهةات

 الصةحي وضةعهم للفقةراء، تحسةين اعلةى دخةل تةوفير " اهةداف تحقةق مشةاريع لتنفيةذ التخصةيص مةن الثةاني

 علةىا االجتماعيةة والشةؤون العمةل وزارة حصةلت"لهةم مناسةبة سةكن بي ةة تهي ةة عةن فضال تعليمهم وتحسين

، فيمةا حصةلت كةل مةن وزارتةي  الفقةراء المباشةر مةع التماس ذات الجهة كونها %04وبواقع  تخصيص نسبة

ة المحافتةات علةى ـحصةلت بقية فةي حةين ، %22علةى  والبلديات العامة والتربية الصحة واالعمار واالسكان

 6105مةةن التخصةةيص لعةةام  %5 السةةني، الشةةيعي( علةةى نسةةبة ، فضةةال عةةن حصةةول الةةوقفين  %26نسةةبة 

    .المحافتات عليها حازت التي التخصيص نسب يوضل (1) لوالشك
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 المحافتات الوزارات و عليها حازت التي التخصيص نسب (0شكل 

 

ومشةاريع  انشةطة حققةت اذ 2015 عةام خطةة عةن االنجةاز فةي ارتفاعةا   2016 لعةام الفقةر تخفيف خطة حققت

 االرتفةاع هةذا ويعةزى ، السةابق العةام في  59% نسبة سجلت ان بعد 65.5% بلغت انجاز نسبة الفقر تخفيف

دم فةي نسةب ( مشةروع والتقة29محالة والبالغ عددها  الغير اخرى رفع مشاريع  انجاز بعض المشاريع و الى

 5االنجاز لبعض المشاريع

 .االستراتيجية محصالت انجاز نسب يبين االتي والجدول

 ونسب التنفيذ  محصالتتوزيع التخصيصات المالية على  (:2)جدول   

 المحصلة 
التخصيص المالي للمحصلة / 

 تخصيصات االستراتيجية ) مليار دينار ( 
نسبة االنجاز/ 
 االستراتيجية 

 3.86 778.22 دخل اعلى من العمل للفقراء 

 85.3 728272 تحسن المستوى الصحي 

 27 6.944 نشر وتحسن تعليم الفقراء

 45.6 55.907 بيئة سكن افضل للفقراء

 84.2 10.353 حماية اجتماعية فعالة للفقراء

 - 0.988 تفاوت اقل بين الرجال والنساء

 71.4 126.5 المجموع الكلي لمحصالت االستراتيجية 

 5التخفيف من الفقر وبنسب انجاز متفاوته هنا  انشطة تنفذها الوزارات والمحافتات تصب اهدافها في*

 

( 21من خالل تنفيذ   %3652تصدرت محصلة البعد الصحي في المرتبة االولى اذ حققت نسبة انجاز 

وقد تنوعت  6106من تخصيصات إستراتيجية التخفيف من الفقر من الموازنة االستثمارية لعام  روعامش

عيادات متنقلة واجهزة طبية متعددة االغراض واجهزة تلك االنشطة بين بناء مراكز صحية و توفير 

مختبرية وتوفير مشاريع الماء الصالل للشرب وغيرها من المشاريع التي تساهم مخرجاتها في تحسن الواقع 

 الصحي للفقراء 5
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توزيع نسب التخصيص على الوزارات والمحافظات

وزارة العمل والشؤون االجتماعية 

وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة 

وزارة الصحة 

وزارة التربية 

الجهاز المركزي لالحصاء/ وزارة التخطيط 

االدارة التنفيذية / االمانة العامة لمجلس الوزراء 

محافظة المثنى

محافظة بابل 

محافظة صالح الدين

محافظة كربالء

محافظة واسط

محافظة القادسية 

محافظة ديالى 

محافظة ذي قار

محافظة البصرة 

محافظة ميسان

محافظة نينوى

محافظة النجف

محافظة االنبار 

محافظة بغداد

محافظة كركوك

ديوان الوقف السني 

ديوان الوقف الشيعي
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والتي شملت  %3256بلغت بنسبة انجاز  كز الثانيالمحصلة الخامسة حماية اجتماعية فعالة في المر جاءت

وتأهيل وتدريب العاملين   نتام اصالح البطاقة التموينيةالبي ة التجريبية ل تنفيذ ما بينهذه المحصلة  نشطةاال

على تطبيق نتام الحماية االجتماعية وضع رقابية صارمة على اليات العمل و تصميم برنام  اعالمي موجة 

 ة توفير معدالت التضخم للسلع االساسية 5ووضع آلية لربط مبلغ االعانة بمعدل التضخم مع امكانيللمواطنين 
 

 %16من حيث التنفيذ اذ بلغت نسبة انجاز هذه المحصلة  لثةتعليم الفقراء في المرتبة الثاحلت محصلة نشر 

من تخصيصات إستراتيجية التخفيف من الفقر وهي بناء مدارس البدل المدارس  ( مشروع05 وشملت تنفيذ 

  5 النجفة الطينية فضال  عن بناء مدارس في محافت
 

 من 60.3 % للفقراء اذ حققت نسبة تنفيذ بلغت العمل من اعلى دخل محصلة رابعةوقد حلت في المرتبة ال

وفق ضوابط وآليات محددة فضال  عن اقامة دورات والتي شملت مشروع القروض الصغيرة للفقراء  خطتها

 تدريبية لمستلمي القروض لتأهيلهم  وانشاء اكشا  5
 

 ، 45.2 % اذ بلــغت التنفيذ حيث من ةخامسال المرتبة في للفقراء افضل سكن بي ة محصلة اخيرا  حلت

 دور توفير المحصلة هذه شملت من الفقر التخفيف استراتيجية تخصيصات مشروع من (60تنفيذ   وشملت

 بنى تحتية 5 وتوفير للفقراء اقتصادية
 

على الرغم من تخصيص مبلغ الى المحصلة السادسة تفاوت اقل بين النساء والرجال و استحصال الموافقة 

النساء وخاصة الريفيات منهن اال انه تعذر التنفيذ  شاريع تركز على تقديم الخدمات موجهة الىعلى استثناء م

 5بسبب تأخير ادراج المشاريع ومن المؤمل تنفيذها خالل العام المقبل   6105م خالل العا
 

 1026 -1021 االعوام ةالمتحقق والمنجز من انشطة تخفيف الفقر ضمن خط
 -6106لالعوام تخفيف الفقر ال الخطة االستثمارية إلستراتيجيةمن  هالمنجزالمشاريع استعراض في سياق 

ي ـ، ف روعمش (36 أُنجز منها 555 او مكونا   مشروع (620  تبنت تنفيذ نشاطا  ( 23والتي شملت   6105

استنادا الى كتاب لجنة الشؤون دائرة تخطيط القطاعات  من قبل ا  ع( مشرو64تم رفع   6105عام 

حسب كتاب لجنة الشؤون ( مشاريع 01كما تم استنثاء   , 4/06/6106في  560المرقم االقتصادية 

ابعاد الفقر المختلفة من خالل تناولت هذه المشاريع  64/06/6105بتاريخ  123العدد:س5ل/  االقتصادية ذي

كما ان هذه المشاريع  وتحسين الوضع الصحي وخلق بي ة سكن افضل للفقراء ،للفقراء  اعلى توليد دخل

ثر من هدف ساهمت في احدى مراميها في تمكين المرأة الريفية والفقيرة من خالل تبني مشاريع تحقق اك

 5 وتعال  اكثر من بعد من ابعاد الفقر المختلفة

 1026-1021 من االعوام المستمرة مشاريعال
مالية وامنية  ةوما صاحبها من ازم 6102حزيران /مما ال يخفى على الجميع التحديات التي تلت احداث 

من قبل عصابات داعش في ر بعضها وتدموالذي اثر سلبا  على مستوى التنفيذ حيث توقفت اغلب المشاريع 

طار تم اصدار لتي يمر بها العراق وضمن هذا اإلروف االستثنائية االت ل هذهفي  و،  المحررة المناطق

ع او المكونات العامة لمجلس الوزراء واللجان المشكلة بهذا الخصوص لرفع المشاري ةتوجيهات من االمان

 الحاالت الضرورية5إال في وعدم ادارج أي مشروع جديد  محالةالغير 

 :اــــتنفيذه وفق محصالت المشاريع لتلك وفيما يلي استعراضا

 

 

 

 

 

 

 للفقراء للدخل مدرة نشطةلتنفيذ أ إقراض برنامج
 

 

 )للفقراء العمل من اعلى دخل( االولى المحصلة

تحقيق  تبنى نهجا  ت الفقر من التخفيف استراتيجية فان الفقر،لذا الى تؤدي التي االسباب اهم احد المنخفض الدخل يعد

اال  الميسر، واالقراض العمل فرص خلق خالل من وتمكين الفقراء االنتاجية بزيادة المرتبط المستدام االقتصادي النمو

 الى وصولهم فرص وتحسين انفسهم الفقراء المرتبطة بتمكين االجتماعية السياسات عن بديال يشكل ال ذلك ان

 االنمائي الهدف مع تتكامل التي المشاريع االستراتيجية عددا من تبنت ذلك من وانطالقا االخرى، الموارد المهمة

 االنتاجية. زيادة تساهم في التي المشاريع عن فضال )انهاء الفقر بجميع أشكاله في كل مكان (االول
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وبكلفة  للفقراء الصغيرة القروض مشروع صندوق دعم اطـنش : االجتماعية والشؤون العمل وزارة :اوال

  (: 1021عام في مدرج(دينار مليار (168.750) كلية
 المهجرين ، المعوقين( من لـــك ف ات تشمل واليات محددة ضوابط وفق صغيرة قروض منل النشاط يشمل

 العمليات من المتضررين السجون، من سراحهم المطلق السرهن، والمعيالت والمطلقات العائدين، االرامل

 من عمل فرص لتوفير ) المتسولين الصحي، الطمر مناطق سكنة من المستقرة غير االسر معيلي االرهابية،

 .المعيشي وضعهم تحسين شانها

 6105-6106لالعوام  فيه العمل واستمر فقرا السبعة االكثر المحافتات بشمول 0/4/6106 في البرنام  بدأ

 مخططة بلغت معامالت عدد ضمن  )كردستان اقليم عدا(كافة  العراق محافتات ليشمل بعد ان تم التوسع به

 دينار، مليون (01-6  بين قرض كل تتراوح قيمة المشروع، من المستفيدين عدد وهو معاملة 20877

 واحدة سنة تبلغ سماح فوائد وبمدة بدون تكون القروض هذه وان المختصة، اللجان الى تقرير استنادا وتمنل

 لكل واحدة القروض دفعة هذه وتمنل سنوات، ثماني مدى على االقساط تسدد فيما القرض، تسلم تاريخ من

 الثانية بعد الدفعة تدفع اذ بدفعتين، تكون والتي الصحي، مناطق الطمر وسكان المتسولين باستثناء الف ات

 تاريخ من يوما ( 30 ) خالل يصدر المحافتة الفرعية في اللجنة من تقرير على وبناء بالمشروع المباشرة

 اضافي عامل الي هتشغيل حالة في اضافي كقرض دينار مليون مبلغ المقترض يمنل كما .االولى الدفعة تسلم

 الى واستنادا المقرر االقراض سقف يتجاوز ال وبما المشروع تنفيذ من اشهر ستة عن تقل ال فترة مرور بعد

 المقترض ورثة ويعفى االجتماعية، والشؤون العمل وزير ومصادقة المحافتة في المركزية اللجنة توصيات

 اللجنة لتقرير واستنادا ادارته على الورثة قدرة وعدم المشروع غلق حالة في بذمته تبقى مما المتوفي

 .االصولية والمصادقات المحافتة في المركزية

 محدودية المالحظ ومن االجتماعية العمل والشؤون وزارة اعدتها خطط وفق القروض توزيع يجري

 في القروض اغلب توزيع اذ تم المرأة، تمكين يدعم والذي لم والرجال النساء بين التفاوت مراعاتها لتقليل

 والشؤون العمل وزارة من تقارير يتضل كما . للنساء 2%  نسبة مقابل %43 وبنسبة للرجال المحافتات

 مجموع (من%35حوالي  نسبة والذين شكلوا المتزوجين من كانوا المقترضين اغلب ان االجتماعية

 . المقترضين

 للةدخل مةدره تجاريةة مشةاريع لتنفيةذ اسةتثمرت القةروض  مةن االكبر النسبة ان العمل وزارة تقارير بينت وقد

 ( 5%8.8  بنسبة وصناعية  (4.4%) وزراعية بنسبة (15.8%) بنسبة خدمية ( ومشاريع%1153وبنسبة  

 

 : المشروع اهداف

 الفقراء لدخل مدرة صغيرة مشاريع االساس لبدء تعد والتي الميسرة القروض توفير الى المشروع يهدف

 وخلق االنتاجية بزيادة المستدام المرتبط االقتصادي النمو لها يستند التي االرضية وتهي ة تمكينهم في تساعد

 .والفقيرة المهمشة للف ات عمل فرص

 : المستفيدة الشرائح

 5الفقراء العاطلين من مستفيد (20877) القراض التخطيط تم

 

 االنجاز طريق في

  سةتغلت الةوزارة المبةالغ القلةة التخصيصةات السةنوية ووبشكل محةدود استمر العمل في اقراض الفقراء

 6105( مقتةرض لعةام 336ليةتم مةنل   ( مليةار دينةار1التي تم اسةتردادها مةن المقترضةين والتةي بلةغ  

علمةا  61065منةذ اطةالق البرنةام  عةام  مقترض00152 ليصبل مجموع ما تم اقراضه لالعوام السابقة

واجه النشاط تحديا  اداريا  بسبب فك الدم  لدائرتي القروض الصغيرة والتدريب والتأهيةل المهنةي الةذي 

   أثر سلبا  في تأخير تنفيذ المشروع5

 

 6105-6106يوضل  توزيع القروض على المستفيدين خالل السنوات  : (6 الشكل
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 استخدامها في لمساعدتهم القروض استلموا الذين للفقراء تدريب برامج تنظيم
 دينار مليار  (30) ) الفقراء وبكلفة  تدريب المقترضين برنامج :االجتماعية والشؤون العمل وزارة :اوال

 ( :  2013عام  في مدرج(
 تدريب برنام  2013 عام في الفقر اولوياتها لتخفيف ضمن االجتماعية والشؤون العمل وزارة تبنت

 العمل، لسوق جديدة مهن المهني ولدخول التدريب مجال في الهائل للتوسع بالنتر وذلك المقترضين الفقراء

 االجهزة شراء وسيتم الثقيلة، المعدات واستخدام قيادة على قادرة باختصاصات كوادر فنية توفير عن فضال  

 كفاءة ورفع وتطوير التدريب جودة لضمان المختلفة العمل مجاالت في المتطورة التدريبية والمكائن

 .احيانا الثمن باهضة تكون والتي المتقدمة باالساليب المتدربين
 

 العمل سوق احتياجات وحسب المهني التدريب على االساس بالدرجة التدريبية البرام  تعتمد

 من هالممول الصغيرة القروض برنام  ضمن للمقترضين المعرفية القاعدة لتهي ة اولية خطة تحديد تم وقد

 التدريب خطة 555 شملت اشهر 6 ىــال شهرين من فترتها تتراوح الفقر من التخفيف استراتيجية تخصيصات

 الجلدية والصناعات والمصاعد والتكييف التبريد واجهزة والخياطة الشوكية الرافعات منها ورش مجموعة

 والكوافير بالسكرين والطباعة وااللكترونيك الموبايل وصيانة الذهبية والمصوغات الغذائية والصناعات

 هذه ان بالذكر الجدير 555من.العمل سوق في طلبا االكثر يعد مما وغيرها واللحام، السيارات وصيانة

 وبالتعاون والشؤون االجتماعية العمل وزارة تنفذه متكامل تاهيل برنام  االولى ضمن الخطوة هي الدورات

 عن فضال اقراض الفقراء ثم ومن تدريب يشمل والذي الفقر من الستراتيجية التخفيف التنفيذية االدارة مع

 المحافتات بعض في اضافية برام 

 

 : المشروع اهداف

 البطالة من والحد للفقراء الصغيرة مشروع القروض دعم برنام  ضمن للمقترضين تدريبية برام  فتل

 تدريبية بدورات اشراكهم من خالل العمل عن العاطلين لشريحة عمل فرص وخلق من الفقر والتخفيف

 . لهم مناسب دخل توفر ةصغير مشاريع امةــإق من فنية تمكنهم مهارات الكسابهم

 

 الشرائح المستفيدة:

 فرد من الفقراء العاطلين (5051 ه ل بحسب مامخططيقدر عدد المستفيدين من المشروع 

 

 في طريق االنجاز
  المنجزة :المشاريع 
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               رافعات شوكية 
 باصات نقل 

  مولدات 
 أجهزة تبريد وتكييف 

 أجهزة عرض 

 
  6105من خطة عام التي تم رفعها الورش الغير محالة: 

 

 تجهيز ورش نموذجية للحام  تجهيز ورش تبريد وتكييف 

 تجهيز ورش مصاعد وساللم كهربائية  تجهيز ورش الموبايل 

  بالشبكة الحريرية )طباعة تجهيز ورش طباعة

 بالسكرين(
 تجهيز ورش االلكترون 

 تجهيز ورشة خياطة  تجهيز ورش الكوافير وتجميل السيدات 

 تجهيز ورش لصيانة السيارات 

 انشاء ورشة متكاملة للمصوغات الذهبية 

 تجهيز ورش للصناعات الجلدية 

 تجهيز ورش للصناعات الغذائية 
 

  االمر  من توصيات لجنة  تجهيز حاسبات وماسل ضوئي وطابعات واجهزة استنساخ ( تم أستثناء مشروع
بتاريخ  123عدد:س5ل/ حسب كتاب لجنة الشؤون االقتصادية ذي ال 6106( لعام 21الديواني رقم  

 وذلك الهمية هذا المشروع5 6101وسيتم التعاقد علية خالل عام  64/06/6105
 

 والتسويق لالنتاج الداعمة التحتية البنى وادامة توفير
 كم   32,800 بطول المحافظة متعددة في ريفية قرى في طرق ( 10 ) تبليط :ديالى محافتة :اوال  

 ( 2013 عام في مدرج)دينار  مليار ((4.770وبكلفة
 

 نترا ، متعددة لقرى طرق تبليط مشروع 2013عام  في الفقر لتخفيف اولوياتها ضمن المحافتة اختارت
 البعض بعضها مع المناطق شوارع لربط انشاء الى )عالية سكانية بكثافة تمتاز والتي(تلك القرى لحاجة
 المحاصيل وتسهيل ايصال المحافتة مواطني جميع الى االساسية ايصال الخدمات بهدف بالمدن وربطها
  كم ( 32.800 ) الطرق هذه طول يبلغ .المدن البيع في مراكز الى المزارع من الزراعية
 : المشروع اهداف
 : الى المشروع يهدف

 السكنية للقرى الطرق توفير•
 المحافتة بمركز الريفية المناطق ربط•
 المواطنين جميع الى االساسية الخدمات ايصال•
 واالسواق االهالي الى المزارع من الزراعية المحاصيل ايصال تسهيل•

  : المستفيدة الشرائح
 .(  فردا64161الطرق والبالغ عددهم   تلك بينها تصل التي القرى سكان•
 : االنجاز طريق في

  ( طرق وهي1555تم انجاز  
   011طريق المد االخضر% 
  011قرية امام طالب وحي سارة طريق% 
  011طرق في الحديد% 
 011صالل حبيب  –حاتم  –ق قرى جميلة طري% 
  011طريق قرية كا م صالل ولفتة العنكود% 
  011طريق ريفي لقرية حبيب العبد الله% 
  011طريق قرية الحاج جاسم حسين% 

 
 المشاريع قيد االنجاز

  كم0طريق المدارس بطول  -العروبة-انشاء طريق الحساوية 
66% 

 
  1026المشاريع المرفوعة من خطة عام  

  4345661بكلفة  6102كم في قضاء كفري / قرية الشيخ خليل مدرج عام  1تبليط طريق بطول 

 مليون دينار 
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  0125301بكلفة  6102ضاء المقدادية / قرية الكفاح مدرج عام قكم في  5تبليط طريق بطول 

 مليون دينار 

 

 تنظيم االسواق في االحياء الفقيرة :
( مليار دينار 1الوحدات االدارية في محافظة الديوانية بكلفة )كشك توزع على مراكز ( 534)انشاء 

 : (1021)مدرج في عام 
( كشةةك تعةةد االسةةاس لتةةوفير فةةرص عمةةل للفقةةراء فضةةال عةةن ضةةمان بي ةةة مالئمةةة 226شةةمل المشةةروع إنشةةاء  

( كشةك المتبقيةة علةى 626( كشةك منهةا فةي مركةز محافتةة الديوانيةة ووزعةت  611محيطة بالسكن5 وزعةت  

( متةةةر 2*6القضةةةية والنةةةواحي فةةةي محافتةةةة الديوانيةةةة، علمةةةا ان مسةةةاحة الكشةةةك الواحةةةد تراوحةةةت بةةةين  ا

وقةد انجةز  رئةيس اسةرة مةن اسةر العةاطلين الفقةراء5555 226وفر المشةروع فةرص عمةل لةـية ( متر 6565*656و 

اعضةاء مجلةس  5555 تشكلت لجنةة لتوزيةع االكشةا  علةى مسةتحقيها برئاسةة احةد 6102خالل شهر تشرين الثاني

ذيةة التنفياللجنةة الفنيةة إلسةتراتيجية التخفيةف مةن الفقةر وممثةل عةن االدارة  المحافتة وفةي عضةويتها ممثةل عةن

المتقةةدمين وفةةق اسةةتمارة اعةةدتها االدارة التنفيذيةةة  بةةينإلسةةتراتيجية التخفيةةف مةةن الفقةةر5 حيةةث تمةةت المفاضةةلة 

كتةاب االمانةة العامةة  بموجةب الةوزراء لةسإلستراتيجية التخفيةف مةن الفقةر وصةادقت عليهةا االمانةة العامةة لمج

ار سةبل المعيشةة البةديل اختبة، وباعتمةاد  (( 02/3/6102فةي 166354ذي العدد ش5ل /ت/م/   لمجلس الوزراء 

( مسةتفيد مةن المشةروع حسةب النقةاط التةي حصةلوا 226حيةث تةم اختيةار  5 ديد األكثراسةتحقاقا  لتحوالمتبع دوليا 

راء علةى ضةوابط توزيةع االكشةا  علةى مسةتحقيها بعةد حصةول موافقةة االمانةة العامةة لمجلةس الةوز تةمعليهةا ، 

كلفةةة مةةن  %61تتحمةةل الحكومةةة نسةةبة  ان والتةةي نصةةت علةةى 6105لسةةنة  10التوزيةةع التةةي صةةدرت بةةالقرار 

مةن الكلفةة المتبقيةة علةى ان تسةدد بأقسةاط شةهرية علةى  %61االكشا  والدكاكين الفعلية ويتحمل المستفيد نسةبة 

كما اعدت بلدية المحافتة خارطة لتوزيع هذِه االكشا  فضال  عةن النشةاط االقتصةادي المطلةوب  سنوات 6مدى 

مسةتفيد  (011 مةع الحكومةة المحليةة حيث تم تعاقةد  ن تنتيم العقود  للمستفيدينويجرى االممارسته تبعا  للموقع 

 5  6101وسيتم اكمال التعاقدات المتبقية خالل عام حسب الضوابط 

 صور االكشا  في محافتة الديوانية

 (656*656 االكشا  ذات المساحة
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 خارطة توضل مواقع توزيع االكشا  

 

 

 

 مجهزة اولية صحية رعاية مراكز بناء

 في مدرج(  دينار ليار( م40) بكلفة توفير متطلباتها مع التدرن وحدات وتأهيل بناء :الصحة وزارة : اوال

 :  2012 )عام

 تحسين الى ويهدف ،)كردستان اقليم عدا(العراق  محافتات من محافتة لكل تدرن وحدة بناء المشروع يضم

 عن اليها الوصول عليهم يسهل محسنة للفقراء اولية صحية رعاية خدمات توفير خالل من المستوى الصحي

 بغداد ،1 ، الديوانية2 المثنى ،0 قار ذي ، 2 ميسان(المحافتات على موزعة تدرن وحدة ( 27 ) بناء طريق

 ،2 نينوى ،1 ديالى ،1 النجف ،3 االنبار ، 2 بابل ،2 ،واسط 2،كربالء2 كركو  ،2 الدين صالح ، 2

 ضمن الجغرافية الرقعة في المرض انتشار تبعا  الى المحافتات في التدرن وحدات مواقع حددت (6البصرة

 5 للفقر الصديقة االمراض من المرض هذا يعد اذ فيها، ونسبة الفقر المحافتة

 عيادة االرضي الطابق يضم ثالث طوابق، من تتكون مربع، متر ( 600 ) واحدةــال الوحدة مساحة

 الطابق اما تذاكر، وقاطع احصائي ومكتب اشعة وغرفة وصيدلية ومختبر طبيب غرفة من تتكون استشارية

 و طبيب 2بواسطة الوحدات هذه اشغال وسيتم الوحدات، في العامل للكادر سكنية شقق فيضم والثالث الثاني

 مسؤولة وحدة كل وتكون تذاكر، وقاطع احصائي 2 اشعة و مصور2 و صيدلي مساعد2 و مختبر مساعد 2

 .المرض هذا على للقضاء الالزم بالعالج المرضى وتزويد التدرن حاالت ومتابعة تشخيص عن

 
 : المشروع اهدف
 المراكز تلكتغطيها  التي الفقيرة المناطق التدرن في مرضى لفحص استشارية مراكز الوحدات هذه تعد

 . المرضى لعالج الالزمة توفير االدوية عن فضال
 :المستفيدة الشرائح

 ( الف فرد للمركز الواحد 5 061يقدر عدد المستفيدين من المشروع بـ 
 االنجاز طريق في
البناء والمرحلة الثانية التجهيز ضمن  هي مرحلتينيتم تنفيذ المشروع من  -

 نفس المقاولة 
 مركز تدرن فةي المحافتةات  62هياكل بناء استكمل : المرحلة االولى

 كركةةو  ، صةةالح الةةدين ، االنبةةار ، بغةةداد ، ديةةالى ، بابةةل ، واسةةط ، 
5 سةةةيتم النجةةةف ، كةةةربالء، ميسةةةان ، القادسةةةية ، البصةةةرة ، المثنةةةى ( 

 5 الهياكل حال توفر تمويل كافي استكمال باقي

 ) للفقراء الصحي المستوى تحسن ( الثانية المحصلة

وتحسين  الفقراء، على السلبي اثرها وتقليل الصحية، المشكالت من الحد الى تهدف صحية سياسات وضع ان

 الفقر الى من التخفيف استراتيجية تسعى اساسية هي غاية لهم، المقدمة والخدمات والرعاية الصحي المستوى
 السياسات وتشمل هذه العالجية الصحية الخدمات جانب الى الصحية الوقائية الخدمات على التاكيد مع تحقيقها
 . والمشاريع االنشطة من عددا   تضم والتي المحسنة االولية الصحية الرعاية خدمات
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 الخاصةةة بمراكةةز الطبيةةة  المسةةتلزماتالتةةي تضةةم تجهيزهةةا بةةالمواد واالجهةةزة و : المرحلةةة الثانيةةة
 5 التدرن والذي توقف العمل بها بسبب عدم توفر تمويل كافي

 
 5%16كليال نجازالا ةنسببلغت  -
بعةض النقوصةات والتةي ال تحةول دون افتتةاح ين في محافتة المثنى على الرغم مةن وجةود افتتاح مركزتم  -

 5المركز مثل تجهيز بعض غرف مبيت الكادر الطبي وبعض قطع اجهزة التبريد 555 الخ(
واحةةتالل داعةةش لةةبعض بسةةبب االزمةةة الماليةةة  6102علمةةا  ان اغلةةب المشةةاريع توقفةةت منةةذ نهايةةة عةةام  -

 5المحافتات
 

 المحافتات حسب التدرن وحدات إنجاز نسب : (6 جدول
 نسبة االنجاز% المحافتة ت

0 
 %01 نينوى / النهروان

 %01 نينوى / الكرامة

6 
 %21 كركو  /داقوق 
 %21 كركو  /الحويجة

 %41 ديالى  2

2 

 %41 االنبار / القائم 

 %41 االنبار / الفلوجة

 %41 االنبار / حديثة 

6 
 %011 بغداد / الكرخ

 %011 بغداد / الكا مية

5 
 %011 بابل /االساتذة
 %011 بابل /المحاويل

1 
 %12 كربالء / الحي العسكري

 %12 كربالء / حي النصر

3 
 %5456 واسط / الحي
 %5456 واسط / الكوت

4 
 %61 صالح الدين / بيجي 
 %61 صالح الدين / تكريت 

 %011 النجف /الحرية 01

 %16 الديوانية 00

06 
 %011 المثنى /الحضر
 %011 المثنى /السماوة

 %16 ذي قار / الزهراء 02

02 
 %36 ميسان /العزيز

 %36 ميسان /علي الغربي 

06 
 %16 البصرة / القبلة 

 %16 البصرة / الزبير

                                                         

قطاع الرصافة استنادا الى كتاب لجنة محافتة بغداد/ بناء وحدات منسق التدرن في مشروع *تم رفع 

 .4/06/6106في  560الشؤون االقتصادية المرقمة 

 

 في مدرج دينار مليار 1.250 ) وبكلفة ) ( مركز1) عدد صحية رعاية مراكز بناء  : ديالى محافتة : ثانيا

 ( :2012عام )

 تحسين الى ويرمي ، خانقين قضاء في )كهريزه،النتام( قريتي في صحيين مركزين بناء المشروع يضم

 مركز يتكون ، اليها الوصول يسهل عليهم للفقراء صحية رعاية خدمات توفير خالل من المستوى الصحي

 من فيتكون النتام مركز قرية ،اما مربع ( متر311مساحة   على واحد طابق بناية من من كهريزا قرية
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 وزارة بالتنسيق مع وادوية طبي بكادر المركزين تجهيز سيتمو متر مربع، ( 211  مساحة على واحد طابق

 .  الصحة

 : المشروع اهداف

للفقراء  صحية خدمات توفير هو الصحية الهدف من انجاز هذه المراكز

 فيها تبنى الفقيرة التي المناطق في المرضى فحص و العالجات تقديم تشمل

 . المراكز تلك

 :المستفيدة الشرائح
ضمن  من الفقراء فرد( 06111   حوالي صحي مركز كل يخدم

 .غطيهاي التي الجغرافية الرقعة

 

 االنجاز طريق في

 توقيع  وتم 2013 االول كانون نهاية المشروع احالة تم

 . يوما   ( 210 ) بمدة العقد

  45نسبة انجاز المشروع% 

 من وزارة  ع بسبب عدم تمويل المشروعتوقف المشرو

 المالية

  سيتم تجهيز المركزيين بعد انجازهما من قبل وزارة الصحة 

 

عدد  بضمنها عيادة طب اسنان( عيادات 9عدد ) مشروع تجهيز عيادات متنقلة االنبار :   محافتة : ثالثا  

ج مليار دينار  مدر (1498بتخصيص )بكلفة و ( ضمن برنامج إغاثة النازحين 2عدد) واشعة نسائية( 2)

 (  2015)عام 

 : المشروع اهداف

 . المشروع تقديم الخدمات الصحية والعالج الالزم للعوائل النازحة والعائدة لمحافتة االنبار الهدف من 

 :المستفيدة الشرائح
 التي الجغرافية ضمن الرقعة العوئل النازحة من فرد( 66111  يقدر عدد المستفيدين من المشروع بحوالي 

 . يغطيها

 طريق االنجازفي 
  حسب كتاب لجنة الشؤون  6106( لعام 21مشروع من توصيات لجنة  االمر الديواني رقم  التم أستثناء

  من اجراءات االحالة وتوقيع العقد 64/06/6105بتاريخ  123عدد:س5ل/ االقتصادية ذي ال
  5في حال توفر سيولة مالية 6101تعاقد علية خالل عام الو ةادراجسيتم 

نسائية  (بضمنها عيادة طب االسنان واشعة9مشروع )تجهيز عيادات متنقلة بعدد)محافظة نينوى رابعا : 
  :  ( مليار دينار 2.4وبكلفة 

 : المشروع اهداف

 تقديمب تقوم العيادات للنازحين والعائدين صحية خدمات توفير هو الصحية الهدف من انجاز هذه المراكز

 . لعياداتا تلك فيها جهزت المناطق التي تلك في المرضى فحص و العالجات
 :المستفيدة الشرائح
 .يغطيها التي الجغرافية ضمن الرقعة العوائل الفقيرة والنازحةمن  فرد( 01111   حوالي المشروع يخدم

 في طريق االنجاز

  /بتاريخ  123تم استثناء المشروع حسب كتاب لجنة الشؤون االقتصادية ذي العدد:س5ل

64/06/6105   
  5في حال توفر سيولة مالية 6101سيتم ادراجة والتعاقد علية خالل عام 

 

 مليار  3.933 بكلفة  ساعة،  /مكعب متر 1000 سعة مائية مجمعة وحدة انشاء :فالنج محافظة خامسا : 

 ( : 1023عام في مدرج ) دينار

 2013 لعام االستثمارية الموازنة من تخصيصات االستراتيجية من اولوياتها ضمن النجف محافتة حددت

 1000 سعة مائية مجمعة وحدة مشروعا  يهدف الى تحسين واقع المحافتة الصحي وذلك من خالل انشاء

ورة توضح مركز صحي ص

 في ديالى
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وفق  هادراج مستلزمات توفير تم وقد الكوفة، مدينة شمال من القرى مجموعة لتغذية ساعة / مكعب متر

 لالدراج 5 الضوابط المعتمدة 

 

 : المشروع اهداف

 على المواطنين انفاق تقليص وضمان شمال الكوفة لقرى للشرب الصالل الماء تزويد الى المشروع يهدف 

 .الشرب ماء شراء

 :المسفيدة الشرائح

القرى  سكان من (21111ما يقارب   المشروع من المستفيدين عدد يقدر

 بالمشروع الفقيرة المشمولة

 

 االنجاز  طريق في

 6102/تم المباشرة في شهر ايلول •

  علما ان العمل متوقف  %26 الفعلي نسبة االنجازبلغت

 بسبب االزمة المالية 

 

 

 

 

 في مدرج( دينار مليار (2.650) بكلفة صالح للشرب ماء مجمعات تنفيذ مشروع : ديالى سادسا : محافتة

  : (2012عام 
 االصالح، األحيمر( ، صيدا ابو ( لقرى ماء شبكات مد المشروع يتضمن

 اهداف المشروع :

تجهيز المناطق في المحافتة والتي يصعب الحصول فيها على الماء الصالل للشرب ضمن القرى المشار 

 اليها اعاله فضال عن توفير فرص عمل للعاطلين في تلك المناطق5

 الشرائح المستفيدة:

 5(فردا0261يبلغ عددهم  م هذا المشروع سكان القرى والذي يخد

 في طريق االنجاز

 توقف المشروع بسبب االزمة المالية5 %16تم احالة مشروع قرية االصالح وبلغت نسبة االنجاز  -

تم احالة مشروع قضاء المقدادية/ المخيسة ولم تنفذ الشركة اي انجاز وذلك بسبب قلة التخصيصات  -

 المالية 5

استنادا الى كتاب لجنة الشؤون االقتصادية تم رفع مشروعي  قرية ابو صيدا, قرية االحيمر(  -

 .4/06/6106في  560المرقمة 

 
بكلفة  المجاري اعمال تخصصية في آليات تجهيز ،االعمار واإلسكان والبلديات العامة وزارة :سابعا  

 (: 2013 عام مدرج في ( دينار  ( مليار8وتخصيص )
 شبكات وصيانة في تشغيل منها لالستفادة المجاري اعمال في تخصصية اليات تجهيز المشروع ضم

 اربع عشر تتضمن محافتة، ( 15 ) على تتوزع آلية ( 28 ) عشر وبعدد الخمسة المحافتات في المجاري
 مناطق تخدم ، مكعب لتر 8000 الواحدة السيارة سعة سيارة صاروخية اربع عشرو ثقيلة مياه سحب سيارة
 . اعاله اليها المشار المحافتات المجاري في دوائر باشراف وتعمل المحافتات في متفرقة

 
 
 
 

 : المشروع اهداف
 عن السيارات فضال المياه وسحب والصرف الصحي االمطار شبكات لصيانة تخصصية اليات توفير

 التفتيش احواض الشبكات ومداخل انابيب داخل تحدث التي االنسدادات لفتل التي تستخدم الصاروخية
 

 /سا في النجف  3م 1111صور مجمع ماء سعة 
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 :المستفيدة الشرائح
 عشر المحافتات الخمسة في اليها تصل التي المناطق ( فردا من سكان606222حوالي    االليات هذه تخدم

 
 االنجاز طريق في

  آلية بدل تجهيز 63( مليار دينار وبعدد  3بكلفة تبلغ   6106اعيد ادراج المشروع خالل عام )
 دينار مليون( 01261( الية وبكلفة  26اليات حوضية بعدد  

  بعد فتل االعتماد  بالمشروعمباشرة الاحيل المشروع الى احدى شركات القطاع الخاص و تمت
 4/00/6106المالي بتاريخ 

  تمثل نسبة توقيع العقد وفتل االعتماد المالي في مصرف والتي  %21 الفعلي  االنجازنسبة بلغت
 التجاري العراقي 5

  توقف تنفيذ المشروع بسبب االزمة المالية 
 

الشمال بكلفة  وتأهيل الطرق في ناحية 7مشروع تجهيز سيارات حوضية عدد : محافظة نينوى ثامنا  : 
  2013 )عام  في مدرج(دينار ( مليار20)
 

في  642بموجب كتاب لجنة الشؤون االقتصادية ذي العدد س.ل/  1026تم رفعها من خطة عام 
9/21/1024. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 الحكومي لالنفاق اولوية(المراحل التربوية حسب االستثمارية الموازنة ضمن كاف تمويل تخصيص

 القرى في المتوسطة واالعدادية المدارس وتاهيل بناء تخصيص في اولوية مع )التربوي االستثماري

  .زمنية مالئمة سقوف ووفق الفقيرة واالحياء

 
 في مدرج(  ملياردينار (183920العراق بكلفة) في الطينية المدارس ازالة مشروع : التربية زارةو:  اوال
 ( :  2012عام
 هدم يشمل والذي ، يةالمدارس الطين ازالة لمشروع 6106في عام   دينار مليار  ( 140 )مبلغ تخصيص تم

 عملية تقتضيه وحسب ما الجاهز او التقليدي البناء نمط وفق بديلة وبناء مدارس طينية، مدرسة ( 409 )

يشمل  لم كما كردستان اقليم عدا العراق المنطقة 5555شمل المشروع محافتات تلك في التربة فحص

 .فيها طينية وجود مدارس لعدم ،النجف ،كربالء االنبار المحافتات التخصيص

 واجهت حين في ، التقليدي البناء نمط والجنوب الى الوسط في مدرسة ( 227 ) خضعت المشروع لتنفيذ

 طبيعة بسبب  )الكونكريتي(الجاهز البناء تحديات نينوى كركو ، الدين، صالح محافتات ديالى، مدارس

 بنيت التي وخاصة للمدارس المنفذة الشركات تلكؤ بسبب التنفيذ في من تأخير النشاط عانى .المناطق تلك

 شركات البناء محدودية لىا يعود والذي عوام السابقةاال في تشخيص الخلل تم وقد الجاهز البناء نمط وفق

 حل بهدف المعنية الجهات مخاطبة الى حدانا مما في العراق االسلوب هذا وفق البناء تجربة وحداثة الجاهز

 في البناء اسلوب وتغيير المحلية الى االدارات التنفيذ جهة تغيير خالل من االستجابة وتمت تلك التحديات

 .التقليدي البناء اسلوب الى الجاهز اسلوب البناء من المواقع بعض

 هي: حكومية شركات ثالث ان المشروع احيل الى علما  

 تنفذ   والتي الصناعة وزارة ( 33 ) رقم المقاولة الصناعية واالستشارات للتصاميم العامة الشركة•

 (56 %)حوالي  انجاز وبنسبة ) قار ذي المثنى، ، ميسان ، البصرة ( في المحافتات مدرسة126)

 في مدرسة ( 100 ) تنفذ والتي االعمار واالسكان وزارة ( 34 ) المقاولة رقم العامة المنصور شركة•

 ( %50انجاز حوالي   وبنسبة3  الكرخ ،2 الكرخ ،1 ،بابل،الكرخ واسط المحافتات القادسية،

 )الفقراء تعليم وتحسن نشر( الثالثـــة  المحصلة

االستراتيجية  مبادئ ضوء في الفقراء تعليم وتحسين الى نشر للوصول المخرجات من مجموعة االستراتيجية تبنت

 االنمائية خطة االهداف مع وتوازت تزامنت خطة ضمن دراستهم من اكمال واناثا ذكورا الفقراء االطفال تمكين الى الرامية
 اهتماما توجيه الى االستراتيجية القائمة على الجهات دفع ذلك كل للفقر، االساسية من االبعاد التعليم بعد بإعتبار لاللفية
 اهم من وهو العراق في الطينية المدارس واعادة بناء هدم مشروع تبني خالل من المناسبة البيئة الدراسية لتوفير بالغا
 . العراق في للفقراء التعليمي تحسين الواقع تستهدف كانت مشاريع عن فضال نفذته االستراتيجية ما
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 الجاهز البناء باسلوب مدرسة ( 62 ) تنفذ الصناعة والتي وزارة ( 36 ) المقاولة رقم العامة الصمود شركة•

 صالح (،%42انجاز  ديالى وبنسبة  المحافتات ،في التقليدي البناء باسلوب مدرسة ( 55 )و

 . الجاهز البناء نمط وفق المدارس هذه تنفذ ،(%62.53ز انجا وبنسبة نينوى الدين،كركو ،

 التربية وزارة من ،كركو  ديالى ،نينوى، الدين صالح محافتات في مدرسة (66) ـل التنفيذ جهة تغيير تم•

 المشروع بسبب التروف االمنية 5، وقد توقف  اعاله المذكورة المحافتات في المحلية اإلدارات الى
 

 : المشروع اهداف
 الى تؤدي ذات مواصفات بمدارس واستبدالها كافة الطينية المدارس على لقضاءا الى المشروع يهدف

 اجتذاب المزيد في حاسما عامال وتشكل خاص بشكل الفقراء التي يرتادها المدارس في التعليم كفاءة تحسين

 .من المدارس تسربهم عدم وضمان الدراسة مقاعد الى منهم
 

 :المستفيدة الشرائح
 . انشأت ضمنها التي الفقيرة المناطق في طالب الف 064المدارس حوالي  تخدم
 
 االنجاز طريق في

 والمشروع متوقف بسبب االزمة  قيد التنفيذ مدرسة( (265لماتزا حين في مدرسة (144) انجاز تم

 المالية5

 10(للمشروعكلي الاالنجاز بلغت نسبة% ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العراق في الطينية المدارس ازالة مشروعنسب انجاز  (: 2 جدول

 المالحظات نسبة االنجاز عدد المدارس لكل قطاع الموقع ت

 نينوى -2
مدارس من المجموع  4تم انجاز - %57 ( مدرسة29بناء تقليدي عدد )

 1025الكلي قبل احداث حزيران 

 %45 ( مدارس7بناء جاهز عدد ) بتوقف المشروعالتي تسببت 

مدارس من المجموع  3تم انجاز - %29 ( مدرسة23بناء تقليدي عدد ) كركوك -1
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 %61 ( مدارسة21بناء جاهز عدد )
 الكلي

 المشروع متلكئ -

 ديالى -3
مدارس من المجموع  5تم انجاز - %77 ( مدرسة4بناء تقليدي عدد )

 الكلي

 %32 ( مدارسة6بناء جاهز عدد ) متلكئالمشروع -

 بغداد -5

 %200 2( مدرسة/ كرخ21بناء عدد )
انجز المشروع/ عدد المدارس  -

 مدرسة 29المنجزة 
 %94 1( مدارسة / كرخ 6بناء عدد )

 %200 3( مدرسة/ كرخ 2بناء )

 %99 ( مدرسة20بناء ) بابل -4
/ عدد المشروع في قيد االنجاز -

 مدرسة 20المدارس المنجزة

 %200 ( مدارسة16بناء جاهز عدد ) واسط -6
انجز المشروع/ عدد المدارس  -

 مدرسة 16المنجزة 

 صالح الدين -7
 %42 ( مدرسة28بناء تقليدي عدد )

توقف المشروع بسبب الوضع 

 ( مدرسة25المنجز ) االمني
 %44 ( مدارسة37بناء جاهز عدد )

 %97 ( مدرسة54)بناء  القادسية -8
/عدد المدارس المشروع منجز

 ( مدرسة54المنجزة )

 %68 ( مدرسة24بناء ) المثنى -9
/عدد المدارس المشروع متلكئ

 ( مدرسة6المنجزة )

 %45 ( مدرسة206بناء ) ذي قار -20
/عدد المدارس المشروع متلكئ

 ( مدرسة22المنجزة )

 المشروع متلكئ %37 ( مدارس5بناء ) ميسان -22

 %200 ( مدرسة2بناء ) البصرة -21
/ عدد المدارس انجز المشروع

 مدرسة2زةالمنج

   مدرسة 353 المجموع

استكمال عملية تسوية كومات المحلية وسيتم تنفيذها بعد مدرسة وتغيير جهة تنفيذها الى الح 55* تم الغاء 

 لتربية االمتعلقات مع وزارة 

 

 المتوسطة خاصة المدارس وتأهيل النشاء المحلية الحكومات مع ودعم مساندة برنامج وضع

 واالعدادية
 

 (:1023عام  في  مدرج دينار مليار ( 7.643 ) صف بكلفة 18 ذات مدارس (4 ) انشاء : النجف محافظة

 يتسع صف 18وتضم طابقين من المدرسة تتالف مدارس  (4) انشاء الفقر لتخفيف اولوياتها ضمن المحافتة تبنت

 :االتية المناطق على موزعة . طالب 35 الى صف كل

 الكوفة قضاء/ السالم حي  -

 النجف قضاء/ الحيدرية ناحية - 

 . الكوفة  قضاء/ ميسان حي - 

 المناذرة قضاء / الزهراء حي -

 : المشروع اهداف
 : الى المشروع يهدف

 المزدوج  الدوام ذات المدارس في الحاصلة االختناقات فك- 
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 المشروع خالل مدة انجاز المحافتة في عمل فرص توفير- 

 : المستفيدة الشرائح

 طالب  2520 بحوالي المشروع من المستفيدين الطالب عدد يقدر

 

 االنجاز طريق في

 6102القطاع الخاص خالل عام تم احالة المشروع الى احدى شركات  -

انجز مشروع انشاء مدرسة  في قضاء الكوفة/حي ميسان وتم افتتاح المدرسة من قبل الحكومة المحلية  -

 واإلدارة التنفيذية إلستراتيجية التخفيف من الفقر 5

  السالم حي ،%26الحيدرية ناحية( متوقف في المدارس الثالث المتبقية وبنسب انجاز متباينة  العمل -

 ( بسبب االزمة المالية705% الزهراء حي ، %90

 

 

 

 

 

 

 

من قبل دائرة تخطيط القطاعات أستنادا الى كتاب لجنة  1026من خطة عام  المرفوعةالمدارس 

 ..9/21/1024في  642الشؤون االقتصادية المرقمة 
 

دينار مدرج في عام  مليار (28.140،بكلفة ) بابل محافظة قرى مدرسة في (26) بناء : بابل محافظة :اوال

1023 

 

صف مع التأثيث في منطقة الاليح ناحية الحسينية  28بناء مدرسة ابتدائية سعة  : كربالء محافظة ثانيا:

 1023( مليار دينار ادرج عام 2.900بكلفة )

 

 1023مليار دينار مدرج عام  (4بكلفة )مدرسة  9بناء مدارس عدد : محافظة الديوانية:  ثالثا

 

 

 

 

 

 للفقراء االقتصادية السكنية المجمعات لبناء مشاريع تنفيذ
 دينار مليار (500) كلفةب سكنية اقتصادية مجمعات بناء واالسكان : االعمار وزارة : اوال

  :)  1021عام  مدرج )

 سة في محافتة النجفمدر

 المحصلة الرابعة )بيئة سكن افضل للفقراء (

يعاني الفقراء من مشكالت البيئة التي يعيشون فيها, من تدني نوعية السكن , واالكتظاظ والتلوث , وعدم مالئمة 

لذا صبت االستراتيجية  يعانية الفقراء ويساهم في تعميقهالبنى التحتية حيث يعكس سوء السكن الحرمان الذي 

 جل اهتمامها لتوفير بيئة سكن مناسبة للفقراء والذي تبلور في عدد من مشاريع السكن والبنى التحتية.
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في خمس  اقتصادية سكنية مجمعات بناء لمشاريع اهتماما خاصا الفقر من التخفيف استراتيجية اولت

 وحدة سكنية5 0234المثنى( 555 بواقع  هي   بابل، ذي قار، صالح الدين، الديوانية ،  فقيرة محافتات

 

 : المشروع اهداف

 تدني مشاكل يحل مالئم اقتصادي سكن توفير خالل من للفقراء مناسبة سكن بي ة توفير الى المشروع يهدف

 5واالكتتا  السكن نوعية

 

 االنجاز طريق في

الذي تنفذه وزارة االعمار  محافتات 5 في سكنية وحدات بناء مشروع فيما يلي جدول يبين الموقف من

 واالسكان بحسب المحافتات وعدد الوحدات السكنية وعدد المستفيدين :

 

 (: يوضل المجمعات السكنية ونسب انجازها التي تنفذها وزارة االعمار واالسكان والبلديات العامة 2جدول  

 موقع المشروع المحافتة
عدد 

 المستفيدين

نسبة االنجاز 

% 
 المالحتات

 الديوانية

 %39 865 وحدة 255الشامية الجبسة/

( مليار دينار 20.859.800تمت احالة المشروع بمبلغ ) -

. 

 1023شباط /تمت المباشرة خالل شهر-

توقف المشروع بسبب األزمة المالية التي يمر بها البلد  -

. 

 صفر 2986 وحدة 332الشنافية /
مليار  )53.850.366تمت احالة المشروع بمبلغ )

 .6/1/1025ديناربتاريخ 

 متوقف بسبب االزمة المالية التي يمر بها البلد-

 %7.6 390 وحدة 64السنية / 
مليار  ) 9.095.600تمت احالة المشروع بمبلغ ) -

/ توقف المشروع بسبب األزمة 30/20/1025ديناربتاريخ 

 المالية التي يمر بها البلد 

 %22.2 671 وحدة 221طحربة / المثنى
مليار ) 26.446.182تمت احالة المشروع بمبلغ )

/توقف المشروع بسبب األزمة 23/8/1025ديناربتاريخ 

 المالية التي يمر بها البلد.

 %6 2460 وحدة 160عكيكة/ ذي قار
 ( مليار31.801.962تمت احالة المشروع بمبلغ )

/ توقف المشروع بسبب الوضع 9/7/1025ديناربتاريخ 

 المالي .

 صفر 2556 وحدة 150الشوملي/ بابل
مليار  ) 30.934.974تمت احالة المشروع بمبلغ )

/تاجيل التوقيع العقد بسبب األزمة 5/6/1025ديناربتاريخ 

 المالية التي يمر بها البلد 

صالح 

 الدين
 137( /1+ يثرب2)يثرب

 وحدة
 صفر 2511

اال انه توقف بسبب  1025عام  اعلن عن المشروع

 . 1026خطة  منالوضع االمني وتم رفع المشروع 

   8350 1389 المجموع

 
 

 ( :1023مدرج عام ( دينار مليار ( 15 ) يين ،بكلفةسكن مجمعين تنفيذ : كركو  محافتة : ثانيا

 دونم ( 35 ) مساحتها عرصة على سكنيين مجمعين بناء من المشروع يتكون

 بطابق منفصلة دور شكل سكنية على وحدة (150) مجمع كل تقريبا،يضم

 سكنمال مساحة من مربع متر(100) الواحدة للدار البناء مساحة تبلغ واحد،

مع  معيشة وغرفة ومطبخ نوم غرفتي على وتحتوي ، متر مربع( 150 
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 ـب تقدر المشروع تنفيذ مدة ، وكراج مماشي امامية مع وحديقة 2 عدد داخلية ومناور ومخزن وحمام مرافق

 .المجمعين من لكل يوم عمل  360

 

 المشروع اهداف

 المواطنين من لشريحة مالئم سكن توفير الى المشروع يهدف

 المدينة في عمل فرص وتوفير المحدودة الدخول وذوي المتعففين

 . المشروع انجاز فترة طيلة

 :المستفيدة الشرائح

( 1800( اسرة فقيرة اي مايعادل  300  ـل االقتصادي السكن توفير

 5 فرد

 االنجاز طريق في

 5 ليتم  أنجاز المشروع وبإنتتار تسديد مستحقات الشركة555 في المراحل النهائية 95%االنجاز نسبة•
 

 مدرج عام( دينار مليار (7 ) بكلفة ، الفقراء اقتصادي إلسكان سكني مجمع تنفيذ :ديالى محافتةثالثا : 

2012 )  
بموجب كتاب لجنة الشؤون  6105من خطة عام  هرفعتم  و 6102-6106لم  يحال المشروع خالل عام 

المراد االنشاء عليها لكونها  بسبب تخصيص االرض 4/06/61065في  560االقتصادية ذي العدد س5ل/ 

 اراضي زراعية ولم تحسم الدعاوي لحد االن5

 

 ( :1023عام  مدرج( دينار مليار ( 15 ) قدرها اقتصادية بكلفة مجمعات بناء :االنبار محافتة : ا  رابع

 راوه، ، عنه ، حديثة ، هيت ، الفلوجة ، الرمادي اقضية في اقتصادية دار (365) بناء المشروع ويشمل

 واخرى كبيرة نوم غرفة وتضم مربع متر 200  بمساحة ارض قطعة على الواحدة الدار تشيد الرطبة، القائم،

 تاريخ من اشهر 6 هي المشروع انجاز مدة وكراج، حديقة مع صحية ومرافق وحمام ومطبخ وصالة صغيرة

  .االرض تسلم

 :المشروع اهداف

 مالئمة وعدم والتلوث واالكتتا  السكن تدني نوعية مشكالت من الفقراء معاناة تقليل الى المشروع يهدف

 المالئم السكن توفير الى كما يهدف المشروع الفقراء منه يعاني الذي الحرمان تعكس والتي التحتية البنى

 5المحافتة لفقراء

 

 : المستفيدة الشرائح

 . فردا (2190) يعادل ما اي فقيرة اسرة (365)  المشروع يخدم

 االنجاز طريق في

 5 %77بلغت نسبة االنجاز الفعلي  -

 توقف المشروع بسبب االوضاع االمنية -

 5 %24بلغت نسبة االضرار لمشروع في قضائي الرمادي وهيت  -

 الدور في قضائي الفلوجة وحديثة لعدم امكانية الوصول اليها لقربها من الساتر االمني5لم تحدد نسبة اضرار -

عدم معرفة تفاصيل اخرى بخصوص الدور في االقضية  راوة , عنة, القائم( بسبب سيطرة داعش على تلك -

 االقضية5

 التوجد اضرار للدور في قضاء الرطبة-

انجاز  بنسبة و ة للمشروع  الوفره(النخيب من المبالغ الفائضي ناحية (دور ف6أضافة مكون لبناء  تمت  -

 5%011 فعلي

 

 مليار دينار.1.4افظة االنبار بكلفة في مح 121تجهيز ونصب كرفانات عدد : خامسآ 

وفي  ل النزوح القسري لبعض المحافتات جراء ارهاب داعش والعمليات  6102بعد احداث حزيران 

العسكرية فيها تبنت اإلدارة التنفيذية انشطة خاصة تهدف الى توفير خدمات للعوائل النازحة وكان من 

 5ضمنها مشروع تجهيز كرفانات لتوفير سكن مالئم للنازحين 
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 :المشروع اهداف

  بسبب العمليات العسكرية واالعمال االرهابية5يهدف المشروع السكان العوائل النازحة 

 : المستفيدة الشرائح 

 5فرد في ناحية عامرية الفلوجة (0616 يخدم هذا المشروع 

 االنجاز طريق في

  5تم انجاز البنى التحتية للمشروع ونصب بعض الكرفانات 

 5%60 الفعلي نسبة االنجاز 

  5المشروع بسبب االزمه الماليةتوقف 

 مع  بابل محافظة في للفقراء السكنية االقتصادية المجمعات لبناء مشاريع تنفيذ : بابل محافتة :سادسا  

خضراء (  ساحات ، داخلية،شبكة مجاري ،طرق مسجد حضانة، ، روضة ( الخدمات االساسية ايصال

  :سنوات ثالث مدى على وينفذ  2012 ) عام في مدرج(دينار  مليار ) 28 ( وبكلفة 
 لعام االستثمارية الموازنة من الفقر من استراتيجية التخفيف تخصيصات من اولوياتها المحافتة حددت

 ( 12 ) مساحتها ارض قطعة الهدف لتحقيق هذا خصصت وقد للفقراء اقتصادية سكنية بناء مجمعات  2012

 الواحدة الشقة مساحة شقة ، ( 12 ) على تحتوي عمارة كل عمارة، ( 15 ) وبواقع ابي غرق ناحية في دونم

  مربع متر ( 100 )

 

 : المشروع اهداف

 الخدمات مع متكامل سكني مجمع خالل توفير من للفقراء السكن بي ة تحسين الى المشروع يهدف -

 .االساسية

 :المستفيدة الشرائح
 . فرد (1080) يعادل ما اي المحافتة فقيرة في اسرة 180 لـ مناسبة سكن بي ة توفير المشروع يستهدف

 

 االنجاز طريق في
 بأمر االحالة واإلسكان اإلعمار وزارة شركات احدى الهندسية للمقاوالت الفاو شركة احيل المشروع الى•

 06/06/6106في  13953 المرقمة

 ( يوم211بمدة انجاز   21/06/6106 بتاريخ تمت المباشرة•

( عمارة مع صب ارضية بنايتي الحارس ومبنى اإلدارة 06وبناء الجدران لـ تم صب جميع هياكل البنايات  •

5 

 والعمل متوقف بسبب االزمة المالية 5 %26 كليال ازــنسبة االنج•

  

 

 

 

 

 

 

 

 في واسط محافظة في للفقراء السكنية االقتصادية المجمعات بناء مشاريع تنفيذ :واسط سابعا : محافتة

 (: 2012 عام في مدرج(( مليار دينار34بكلفة ) والعزيزية الحي والصويرة اقضية الكوت
كل من االقضية  الكوت ،الصويرة ،الحي ،العزيزية في يتكون المشروع من مكونين باربع مجمعات سكنية 

مجمع سكني بواقع لبناء  6106مليون دينار عام  00411مليار دينار ، تم تخصيص مبلغ  26( بكلفة كلية 

( دونم في قضاء الكوت حيث تم اختيار موقع المشروع 611وحـدة سكنية على قطعة ارض بمساحة   632

حسب الكثافة السكانية والمساحة المتوفرة في االقضية والنواحي لتوفير سكن مناسب لشريحة الفقراء حيث 

لتنفيذية إلستراتيجية التخفيف من الفقر وقد تم توزع وفق آليــات والضوابـط المحددة بالتنسـيق مع اإلدارة ا

 لعدم وجود مشاريع في محافتة واسط 5 556105 لم يتم تخصيص اي مبلغ في عام  6102انجازه خالل عام 
  

 مجمع سكني في محافتة بابل
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  : المشروع اهداف

مرحلة  من باكثر ينجز مشروع خالل من محافتة واسط في الفقراء سكن مشكلة حل الى المشـروع يهدف

الفقر ( فضال  عن تدني نوعية  خط تحت يقع دخل ( الدخل المحدود ذات المجتمع من مهمة يستهدف شريحة

 .السكن والتلوث وعدم مالئمة البنى التحتية 

 :المستفيدة الشرائح

 فـرد من الفقراء 5 ((5500مشكلة سكن حل االولى مرحلته في المشـروع استهدف

 

 االنجاز طريق في

 وحدة سكنية بكلفة كلية بلغت  632سكني في محافتة الكوت بعدد  المكون االول: تنفيذ بناء مجمع

 مليون دينار5 005411

 6102( مليون دينار ضمن خطة عام 00356تم احالة مشروع الخدمات االساسية للمجمع بكلفة   -

والعمل  % 51يوم , بنسبة انجاز فعلي  611بمدة تنفيذ  ، ومن تخصيصات موازنة تنمية االقاليم

 6106/1/615يجة االزمة المالية اعتبارا  متوقف نت

شكلت لجنة لغرض توزيع الدورالسكنية من خالل توزيع استمارات المفاضلة التي اعدتها اإلدارة  -

التنفيذية إلستراتيجية التخفيف من الفقر وصادق عليها مجلس الوزراء بموجب كتاب االمانة العامة 

(( يترائس اللجنة مستشار  02/3/6102في 166354لمجلس الوزراء    ذي العدد ش5ل /ت/م/

المحـافظ لشـؤون المجتمع وعضوية كـل من   مدير التخطيط والمتابعة ، مدير شؤون المواطنين، 

 مدير قسـم العقود ( فضال  عن ممثل عن اإلدارة التنفيذية إلستراتيجية التخفيف من الفقر 5

رة وتم التركيز على المناطق العشوائية في توزيع استمارات المفاضلة على العوائل الفقيتم  -

 المحافتة5

(استمارة من قبل المواطنين الفقراء الراغبين بالحصول على سكن ويجرى االن 0162تم ملئ   -

 تدقيق االستمارات لغرض ادخالها الكترونيا والمفاضلة بين المتقدمين5

في المحافتة لغرض استكمال اعيدت االستمارات الى لجنة توزيع وجمع استمارات المفاضلة  -

 البيانات 5

  وحدة سكنية في اقضية الحي والصويرة  640المكون الثاني : تنفيذ بناء وحدات سكنية بعدد

 والعزيزية 5

  المكون من قبل دائرة تخطيط القطاعات أستنادا الى كتاب لجنة الشؤون االقتصادية المرقمة  رفعتم

 5 4/06/6106فـي  560

 

 ا  ثامن

 :

محا

 فظة

صال

 ح

 :2013 )عام  في مدرج( دينار  مليار ( 20 ) ة كليةبكلف للفقراء ، اقتصادية مساكن بناء الدين
 المؤمل ومن مربع، متر ( 100 ) عن الدار الواحدة بناء مساحة تقل وال دار، ( 438 ) من المشروع تألف

 التنمية في فاعل دور له ليكون بي ة االنسان تحسين الى سيؤدي انه كما،  المحافتة من سكان عدد يخدم ان

للمواطنين  المستوى المعاشي ورفع االنفاق خفض الى يؤدي الذي السكني المستوى الخدمي ورفع الوطنية

 توفير السكن خالل من المحافتة لسكان اجتماعية خدمة المشروع سيقدم ان كما . الفقر معدالت وتخفيض

 . االقاليم تنمية خطة ضمن المحافتة من قبل الخدمات تقديم وسيتم المتطورة التحتية والبنية

 

 مجمع السكني في واسطصور توضح  
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 :المشروع اهداف

 فترة خالل للعاطلين عمل فرص توفير فضال  عن للفقراء مالئم إقتصادي سكن توفير الى المشروع يهدف

 . المشروع إنجاز

 

 :المستفيدة الشرائح

باالعتماد المتضررة  اإلجتماعية الشرائل منردا ف (2628( اسرة وبما يعـــادل   438  على الــدور ستوزع

 :منها على استمارة المفاضلة التي اعدتها اإلدارة التنفيذية إلستراتيجية التخفيف من الفقر

 5 وال تملك وحدة سكنية االنفجارات جراء معيلها استشهد التي الشهداء عوائل   •

 تعيلها التي العوائل ويفضل الحكومي في القطاع يعمل شخص او معيل لها ليس التي المتعففة العوائل • 

 امراة

 االنجاز طريق في

 2014التي تلت احداث حزيران/وتوقف العمل بسبب االحداث  %66 الفعلي االنجاز نسبة • 

  في حال توفر سيولة نقدية  6101خالل عام سيتم است ناف العمل بالمشروع 
 

 في مدرج( دينار  مليار ( 20 ) بكلفة كلية للفقراء ، اقتصادية مساكن بناء:  الدين محافظة صالح:  تاسعا  
 2014 )عام 

السكان العوائل الفقيرة ولم تحيل المحافتة المشروع  6102محافتة مشروعا سكنيا مطلع عام الادرجت 

  6102حزيران  ب االوضاع االمنية التي تلت احداثبسب
 االنجاز طريق في

عادة ادراج المشروع بسبب الحاجة الملحة للسكن داعش اتة بعد تحريرها من عصابات افطالبت المح

االرهابية و العمليات العسكرية التي صاحبت  االعمالجراء خاصة للف ات الفقيره والتي تهدمت بيوتها 

بتاريخ  123د:س5ل/ روع حسب كتاب لجنة الشؤون االقتصادية ذي العدمشالتم أستثناء تحرير المحافتة5 

في حال  6101عام  اجراءات التعاقد خاللناف  وسيتم استمن اجراءات االحالة وتوقيع العقد5 64/06/6105

 5توفر سيوله نقدية

 

الديوانية  محافظة في للفقراء إقتصاديين مجمعين سكنيين لبناء مشاريع تنفيذ : الديوانية محافظة  :عاشرا  

 (:2012 عام في مدرج( )وعامودي افقي( المجمعين مجمع من لكل دينار ( مليار5) وبكلفة

 مجمعات لبناء دونم، (270) بمساحة العباسيات ام( 6  مقاطعة (3/60المرقمة  االرض قطعة تخصيص تم

 مربع متر (90) االفقية السكنية في المجمعات السكنية الوحدة مساحة تكون ، اقتصادية وعامودية سكنية افقية

 اما وحمام، ومطبخ نوم وصالة غرفتي من الوحدة السكنية وتتكون ،)والكراج مساحة الحديقة عدا( بناء

 وصالة ومطبخ غرفة نوم من وتتكون مربع تر( م31  السكنية الوحدة فتكون مساحة العامودي للبناء بالنسبة

 . وحمام

 : المشروع اهداف

العامودي  البناء من نوعين خالل من المحافتةفي  الفقيرة للعوائل السكن مشكلة حل الى المشروع يهدف

 العراق في الفقيرة المحافتات من تعد والتي في المحافتة واالفقي

 :المستفيدة الشرائح

 .فردا    1110يعادل  وبما اسرة، 185 ب المشروع من المستفيدين عدد يقدر

 

 االنجاز طريق في

بعد اعالن المشروعين وفتل العطاءات تمت االحالة الى الشركة المنفذة ،حيث باشرت الشركة عملها في •

  6102شهر شباط /

الجدران وتسقيف بعض وتمثل مرحلة بناء  %26لمجمع السكني العمودي هي الفعلي ل نجازالنسبة ابلغت  •

 الوحدات 5

 وتمثل  %11االفقي مجمع السكني الفعلي  لل نجازالنسبة ا بلغت

مرحلة تثبيت االبواب والشبابيك والتاسيسات 

 5 الكهربائية

  االزمة الماليةبسبب المشروعين توقف 
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مليار  ( 15 ) ،بكلفة ماء مجمع مع سكنية اقتصادية وحدات نشاء: ا  الديوانية محافظة: احد عشر

 ( : 1023عام  في مدرج(دينار
 من ويتكون ، 2013 لعام الفقر من استراتيجية التخفيف تخصيصات من المحافتة اولويات احد هو المشروع

: 

 غرب جنوب العباسيات أم  5مقاطعة – الشافعية ناحية في عمودية مع مجمع ماء سكنية وحدات انشاء•  

مبنى  كل يتكون ، عمودي سكني مبنى 162 المشروع 55يضم.يوما   (240) تنفيذ وبمدة المحافتة،

 وغرفة ومطبخ نوم غرفتي من شقة وتتكون كل اشخاص (6) منها كل تستوعب شقتين من سكني

 ) الكهرباء، الطرق شبكة الماء، ( للمشروع الالزمة الخدمات ان علما   ، ومجموعة صحية معيشة

 .مشروع البناء انجاز بعد ثانية كمرحلة ستنفذ وغيرها

 بالستيكية انابيب شبكة مد مع ساعة/ متر مكعب (200) سعة ماء مجمع ونصب تجهيز مشروع• 

 KV (500) كهربائية تغطيس ومولدة وحوض خدمة وبناية ملم 315) ، 160،110،(250باقطار 

 .تنفيذ المشروع عن المسؤولة هي محافتة الديوانية ماء مديرية وتعد

 

 : المشروع اهداف

 من المحافتة احياء الفقيرة في للعوائل المتجاوزين دور انتشار  اهرة من التخفيف الى المشروع يهدف

 والتي االيدي العاملة بتشغيل المشروع يسهم كما المشروع هذا بعد اكتمال لهم السكنية الوحدات توزيع خالل

تسكن  التي الفقيرة للعوائل للشرب الصالل الماء فسيؤمن مجمع الماء اما المحدود، الدخل ذوي من معتمها

 . المجمع

 :المستفيدة الشرائح

 المساكن توزيع ،وسيكون المحافتة في من الفقراء فردا ( 1944) اي اسرة ( 324 ) حوالي المشروع يخدم

 وحرمانا  وفق استمارة المعايير المعدة لهذا الغرض5 فقرا العوائل االشد بحسب

 

  : االنجاز طريق في

في باشرت والمشروع واحيل الى الشركة المنفذة  عن اعلن• 

 6102 /شباط

وتمثل مرحلة بناء  %61 فعليال نجازالا نسبةبلغت  •

 الجدران وتسقيف بعض الوحدات السكنية

 االزمة المالية5حاليا  بسبب  المشروع متوقف  

 

 المجمعات لبناء مشاريع تنفيذ المثنى محافظة :عشر ثنىا

( 54بكلفة) المثنى محافظة في للفقراء السكنية االقتصادية

 (:2012 عام في مدرج( مليار دينار

 وبواقع لها الالزمة التحتية والبنى الخدمات كافة للفقراء مع مخصصة سكنية مجمعات انشاء المحافتة تبنت

 التعديل بعض اجراء مع المحافتة االدارية في للوحدات السكانية النسبة حسب توزع سكنية، وحدة (011 

 وصالة غرفتين على واحد وتحتوي طابق من سكنية وحدة كل تتكون .اكبر فقر نسب من تعاني التي للوحدات

 اقضية المخصصة في االراضي مساحة وتختلف وكراج، امامية عن حديقة فضال وصحيات ومطبخ

لكل  مربع متر ( 250 ) و السماوة، قضاء في سكنية لكل وحدة مربع متر ( 200 ) تخصيص تم اذ المحافتة

 النواحي من كل في سكنية وحدة لكل مربع متر (300) السلمان و الرميثة، الخضر،( اقضية في سكنية وحدة

المجمع السكني في 

 ة محافظة الديواني

( وحدة 92مشروع )

 سكنية
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 سكنية وحدة لكل البناء مساحة اال ان )المجد الهالل، بصية، الدراجي، السوير، النجمي، الكرامة، الوركاء،(

 .مربع متر (106) هي االقضية ولكل

 : المشروع اهداف

 المالئمة التحتية البنى توفير عن فضال لفقراء المحافتة مالئم اقتصادي سكن توفير الى المشروع يهدف

 .بالفقراء الخاصة السكن بي ة تحسين الى تؤدي بمجملها والتي

 

 :المستفيدة الشرائح

 ( فردا في المحافتة51115وبما يعادل   اسرة ( 1000) لـ السكني الواقع تحسين المشروع يستهدف
 

 االنجاز طريق في

  5 6102-6106توفق المحافتة في احالة المشروع خالل عامي لم و 6106ادرج المشروع عام 

 بأعداد المحافتة قامت  قضاء السلمان ، ناحية البصية(  في  االقتصادية المساكن عدد لمحدودية نترا 

  للمشروع والتصاميم والدراسات الكشوفات

 وحدة سكنية  11بواقع  المنفذة الى الشركة السلمان ، ناحية البصية( قضاء  في مجمعين احالة تم

والتي تمثل  %51 للمجمعين الكلي لغت نسبة االنجازوب  6102/  6في   بالتنفيذ الشركة وباشرت

 دار واعمال اللبخ من الداخل والخارج 5  61 سقوفصب 

 قد تم احالة مشروع اعداد  الدراسات والتصاميم( الى احدى  االدارية الوحدات باقي اما بخصوص

 5 6102شركات القطاع الخاص التي انجزت عملها خالل عام 

 بموجب االمر الديواني  ( حسب توصيات اللجنة المشكلةات  االعالن ، االحالة ، التعاقدتوقفت اجراء

بالكتاب المرقم بالعدد  بموجب كتاب االمانة العامة لمجلس الوزراء 6106( لسنة 21رقم  

 بايقاف باالعالن واالحالة والتعاقد 5 6106/ 06/6بتاريخ  21/06/06422ش5ل/أ/

 

 
 

دينار)مدرج في عام  مليار  (40)اقتصادي وبكلفة  سكني مجمع بناء  قار ذي محافظةعشر : ثالث

1023:) 

 سكني مجمع انشاء يتضمن5555  6105( مليار دينار في عام 256655لتنفيذ المشروع تم تخصيص مبلغ   

 للدار مربع متر(  (200بمساحة افقية سكنية دور يضم دونم، ( 58 ) تبلغ ارض مساحة ضمن اقتصادي افقي

 سكنية وابنية دار 356 الى يصل اجمالي دور وبعدد العوائل، التي تعيشها الحضر بي ة مع تتالئم واحدةـال

 المجمع لهذا التحتية البنى شبكات مع متكاملة خدمية

 :المشروع اهداف

 المحافتة في السكنية الحاجة من جزء وسد من الفقر، تعاني التي المحافتة لمواطني السكنية الوحدات توفير•

 متكاملة لخدمة سكنية كمحلة عامة بابنية سكنية مخدومة مجمعات انشاء خالل من الحضرية المنطقة تطوير•

 المجمع في البناء اعمال خالل من العمل عن للعاطلين عمل فرص توفير الى باالضافة ، القضاء اهالي

 . السكن
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 لإليجار تدفع بدال   كانت التي المبالغ بتوفير الفقيرة االسر دخل تحسين . 

 

 

 : المستفيدة الشرائح

 .الحضرية البي ة في الفقراء من نسمة (2136) يعادل بما اي اسرة( 356 ) حوالي المشروع يخدم

 :االنجاز طريق في

 5 احيل المشروع باسلوب الدعوات المباشرة الى احدى  الشركات المختصة للتنفيذ 

  التي تمثل   مرحلة حدل االرض وصب االسس (و توقف المشروع بسبب  %02 فعليبنسبة انجاز بلغت

 االزمة المالية 5

 

 642بموجب كتاب لجنة الشؤون االقتصادية ذي العدد س.ل/  1026من خطة عام  التي تم رفعهاالمشاريع 

 9/21/1024في 

 5 (6102عام  في مدرج(دينار مليار (66  (للفقراء بكلفة اقتصادية مساكن انشاء : ميسان محافظة اوال:

 .( 6102عام  في مدرج(دينار مليار (35) اقتصادية بكلفة سكنية وحدات بناء : البصرة محافظة :ثانيا

دار مدرج  611( في محافتة نينوى سعة 0أنشاء مجمع سكني واط ة الكلفة عدد   : محافظة نينوى ثالثا  :

 (مليار دينار تم رفع المشروع بسبب الوضع االمني في المحافتة 626115بكلفة   6102عام 
 

لمشاريع المستثناة من اجراءات االدراج واالعالن واحالة والتعاقد حسب كتاب لجنة الشؤون االقتصادية ا

  19/21/1026بتاريخ  738ذي العدد:س.ل/ 

( مليار دينار 3: قدمت المحافتة مشروعا سكنيا بديال لغرض ادراجة بكلفة   محافظة ميسان -

 61015عام وسيتم ادراج المشروع في خطة دار  066وبواقع 

( مليون دينار 433قيره بكلفة  قدمت المحافتة مشروع اكشا  توزع للعوائل الف:  محافظة البصرة -

 5  6101وسيتم ادراج المشروع في خطة عام 

وحدة سكنية مع الخدمات  001:بناء وحدات سكنية اقتصادية للفقراء عدد  ديوان الوقف السني -

 5 6101وسيتم ادراج المشروع في خطة عام  مليار دينار 3االساسية بكلفة 

 بكلفة ( وحدة سكنية،205بعدد   الفقراء إلسكان اقتصادي سكني مجمع تنفيذ :ديوان الوقف الشيعي -

في حال توفر سيولة  6101خالل عام  وسيتم التعاقد عليه (6106عام  في مدرج(دينار  مليار (20)

  مالية 5

 

 االقتصادية السكنية الوحدات بناء لمشاريع الالزمة التحتية البنى لتوفير اجراءات اتخاذ
 

 مدرج( دينار مليون (7846 ) قدرها بكلفة تبليط شوارع ناحية الحسينية( مشروع ) محافتة بغداد،: اوال  

 ) : 1024عام في
تبنت محافتة بغداد ضمن اولوياتها لتخفيف الفقر من تخصيصات االستراتيجية من الموازنة االستثمارية 

من المقاولة مشروعا لتبليط شوارع ناحية الزهور "الحسينية سابقا " 555 يضم المشروع جزئين  6106لعام 

( متر مربع  و تبليط شارع 641 تبليط الشارع الممتد من مدخل جسر الناحية الى تقاطع الجريخي ( بطول  

 ( متر مربع 25الجريخي ( بطول  

 

 اهداف المشروع :

يهدف المشروع الى توفير الطرق للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية ذات الطابع الفقير مع ايصال 

من المزارع الى االهالي الخدمات االساسية لجميع المواطنين فضال  عن تسهيل ايصال المحاصيل الزراعية 

 ويقع المشروع في ناحية الحسينية 5واالسواق 

 الشرائح المستفيدة :

 ( الف نسمة261يقدر عدد المستفيدين من المشروع بحوالي   -
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 في طريق االنجاز

  5 6106ادرج المشروع في عام 

 / 5 6106احيل الى الشركة المنفذة في شهر اذار 

  5 %45 فعلينسبة االنجاز البلغت 

 

 

 

 

 :محافظة التضمنت مشاريع التخفيف من الفقر في : كربالء محافظة ا: ثاني

( 0111مشروع توفير البنى التحتية لمنطقة الزكاريط في قضاء عين التمر ولمجمع دور واط ة الكلفة عدد   -0

 :  دار في مركز المحافتة

)مدرج ( مليار دينار 21، بكلفة )دار( 2000ة لمجمع دور اقتصادية )انشاء البنى التحتيالمكون االول : 

 ( :1021عام 
ويمثل مشروع توفير البنى التحتية لمجمع دور اقتصادية تم بناءه سابقا  بعدد  6102نفذ المشروع مطلع عام 

والذي يتكون من   تنفيذ شبكة مجاري ثقيلة وشبكة امطار، ايصال خط الماء المغذي ،اعمال ( دار 0111 

 تبليط للشوارع ( 

 داف المشروع :اه
( دار تم بناءها 0111يهدف المشروع الى تحسين بي ة السكن من خالل توفير البنى التحتية لمجمع دور  

 سابقا ضمن موازنة تنمية االقاليم 

 

 عدد المستفيدين :
 5( فرد5111يدين من المشروع بحوال  فر عدد المستيقد -

 61025تم انجاز المشروع في شهر اذار  -

توزيع الدور على العوائل الفقيرة من قبل المحافتة حيث تم اعداد تم  -

استمارة بالتنسيق ما بين المحافتة ومجلس محافتة كربالء ، شملت 

طق الفقراء ضمن المنا، الف ات  االرامل وعوائل الشهداء االستمارة

عوائل شهداء الحشد الشعبي من المتجاوز عليها في المحافتة ،

 الفقراء( 5

 
 

 ( مليار دينار21بكلفة ) توفير البنى التحتية لمنطقة الزكاريط في قضاء عين التمر ،المكون الثاني : 

 ( :1021)مدرج عام 

وتنفيذ شبكة ماء مشاريع تشمل تنفيذ شبكة مجاري مع محطة المعالجة وتنفيذ بناية لمقر الصيانة  5يتألف من 

 مع مركز لصيانة الشبكة وشبكة اتصاالت وتبليط الطرق  تنفيذ شبكة كهرباء، 
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 اهداف المشروع :

 وتوفير الدخول المحدودة وذوي المتعففين المواطنين من لشريحة مالئمة توفير خدمة الى المشروع ويهدف

 5هانجاز فترة طيلة المنطقة في عمل فرص

 عدد المستفيدين :

 ( فرد 2111ر عدد المستقيدين من المشروع بحوال  يقد -

 في طريق االنجاز

 : المتوقفالجدول ادناه تفاصيل توضل اجزاء المشروع 

 ( : مكونات النشاط مع نسب االنجاز الفعلي 4جدول )
 المالحظات والمعوقات نسب االنجاز % موقع المكون اسم المكون

تنفيذ شبكة مجاري مع 

 محطة المعالجة 

عين تمر / منطقة  قضاء

 الزكاريط
 العمل متوقف بسبب االزمة المالية - 77%

تنفيذ بناية لمقر الصيانة 

 وتنفيذ شبكة ماء

قضاء عين تمر / منطقة 

 الزكاريط
- 

توقفت االجراءات في مرحلة التحليل  -

 بسبب االزمة المالية

 تنفيذ شبكة كهرباء 
قضاء عين تمر / منطقة 

 الزكاريط
- 

تم احالة المشروع وتوقفت االجراءات  - 

 بسبب االزمة المالية

تنفيذ مركز صيانة 

 الكهرباء

قضاء عين تمر / منطقة 

 الزكاريط
- 

تم احالة المشروع وتوقفت االجراءات  -

 بسبب االزمة المالية

 تنفيذ شبكة اتصاالت
قضاء عين تمر / منطقة 

 الزكاريط
- 

 توقفت االجراءات في مرحلة االعالن

 بسبب االزمة المالية

 تنفيذ تبليط الطرق
قضاء عين تمر / منطقة 

 الزكاريط
- 

 تم تعديل الكشوفات  -

توقفت االجراءات في مرحلة االعالن  -

 بسبب االزمة المالية

 

 (450) قدرها بكلفة الشريفات منطقة في السكن لمشاريع التحتية البنى توفير مشروع وتصميم دراسة  -1

 ) : 1023عام في مدرج ( دينار مليون

يتضمن المشروع اعداد دراسة إلنشاء مجمع سكني متكامل في منطقة الشريفات / محافتة كربالء والتي 

ستنفذه المحافتة ضمن مبالغ تخصصها االدارة التنفيذية إلستراتيجية التخفيف من الفقر بعد اكمال الدراسة 

 ( وحدة سكنية 0111والتصاميم والمخططات بواقع  

 : ل وتصاميم دراسة توفير المشروع ملويش

 كهرباء شبكة تنفيذ 

 الكهرباء صيانة مركز بناية انشاء 

 الوند محطة من مغذي استحداث 

 اهداف المشروع :
 االساسية للعوائل الفقيرة والتي يصعب الحصول عليها في تلك المناطق5ات تقديم الخدم

 

 في طريق االنجاز :

  5ستشاري مكتب ااحيل مشروع  دراسات وتصاميم منطقة الشريفات( الى 

 بسبب  يفاء بمبلغ التعاقداال االستشاري ولم يتم تسليم الدراسة بسبب عدمقبل المكتب  انجز العمل من

 االزمة المالية  

 

 مدرج( دينار مليار(  (5.230  بكلفة المناطق الريفية في كهرباء شبكات وتنفيذ تاهيل  :ديالى محافتة :ثالثا  

  ( : 2013عام في
 .المحافتة داخل متعددة قرى في كهرباء شبكات وتاهيل تنفيذ ويشمل مشروع ( 12 ) من يتالف

 : المشروع اهداف

 الفقيرة والقرى للمناطق مستمرة بصورة الكهرباء شبكة توفير•

 البعيدة والمناطق للقرى الكهربائية الطاقة تاهيل•

 : المستفيدة الشرائح
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 .( فردا14847اعاله والبالغ عددهم   اليها المشار القرى سكان

  

 :في طريق االنجاز 

 %100كلي الكبة بنسبة انجاز  قرية – السالم•

  %100كلي  االعور بنسبة انجاز قرية – العبارة• 

 %100كلي  الكا م بنسبة انجاز محمد قرية – سعد بني•

 %100 كلي انجازسفيط بنسبة  قرية - الخالص•

 %100كلي  الحجي بنسبة انجاز جواد قرية – روز بلد قضاء مركز•

 %100كلي  كيطان بنسبة انجاز الله عبد قرية – مندلي•

العمل متوقف  %87 فعلي طريمش بنسبة انجاز االبو قرية – العتيم•

 بسبب االزمه المالية

العمل متوقف بسبب  %60 فعلي المقدادية بنسبة انجاز قضاء مركز•

 االزمه المالية

العمل  %54حلوان بنسبة انجاز جسر قرية – خانقين قضاء مركز•

 متوقف بسبب االزمه المالية

الله العمل متوقف بسبب االزمه  العبد حبيب قرية – المنصورية•

 المالية

 

 

 

في  642بموجب كتاب لجنة الشؤون االقتصادية ذي العدد س.ل/  1026عام من خطة  المرفوعةالمكونات 

9/21/1024. 

 لسكك في حي الطليعة ا منطقة - جلوالء 

  قرية السندية  –الخالص 

 

 ثالثا : تحديات مشاريع السكن
 هي:احدى مستلزمات ادراج مشاريع السكن 

جهات  تواجه للمشاريع التي كانتوالتي تعد اكبر محدد عليها المشروع  يؤسسالتي توفر االرض  -0

التنفيذ ضمن خطط تخفيف الفقر555 اذ ان الجهات لم تخصص بصورة مسبقة قطع اراضي لمشاريع 

 االمر الذي ادى الى تاخر البدء بعدد غير محدود من تلك المشاريع 5

خضوع معتمدة من الجهات المعنية ادى الى  عدم وجود نماذج قياسية للدور االقتصادية للفقراء  -6

مواصفات تلك الدور الى ميول ورغبات الجهات المنفذة والمستفيدة وانعكس على تقديم مستلزمات 

والذي اثر على موعد التنفيذ واالنجاز وكذلك كلف بناء هذه  ادراج تلك المشاريع في الوقت المحدد

 الدور5

تأخر تنفيذ مشاريع عدم وجود ضوابط لمسائلة الوزارة او المحافتة عن اسباب عدم المباشرة او  -2

قليل منها وتلكؤ في تحقيق  وانشطة تخفيف الفقر ومنها مشاريع السكن ادى الى تأخر تنفيذ عدد غير

 اهداف االستراتيجية ضمن الوقت المحدد5

يتطلب ادراج اي مشروع سكني الى وجود دراسة جدوى فنية وهي لم تكن متكاملة في الوقت   -2

  مما حد من سرعة تبني تلك المشاريع من قبل الجهات المعنية5المحدد لدى عدد من جهات التنفيذ 

تفاوت كلف التنفيذ المقدمة من قبل جهات التنفيذ لوحدات السكن االقتصادي والتي تزيد في بعض  -6

االحيان عن الحد المسموح به مما يؤدي الى رفضها من قبل االدارة التنفيذية الستراتيجية التخفيف 

نية في وزارة التخطيط وينعكس على االستفادة من تخصيصات االستراتيجية من الفقر والجهات المع

 5وسرعة تنفيذ خطط الفقر

 المحافتات حسب إنجازها ونسب االقتصاية الدور السكنية بعدد ملخصا   المحصلة هذه نهاية في نستعرض

 :اآلتي  (6 وفق الجدول

 

 ى/محافظة ديالالكاظمشبكة كهرباء قرية محمد 
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تتبنها خطة إستراتيجية التخفيف من الفقر حسب التي الدور السكنية االقتصادية توزيع عدد :( 5جدول  

  المحافظات ونسب االنجاز

 عدد الدور الجهة تــ
نسبة االنجاز 

 الفعلي
 المالحظات

2 
 وزارة االسكان واالعمار 

 محافظة الديوانية/الجبسة
 توقف المشروع بسبب االزمة المالية 39% 255

1 
 وزارة االسكان واالعمار

 محافظة الديوانية / السنية 
 توقف المشروع بسبب االزمة المالية 7.6% 64

3 
 وزارة االسكان واالعمار

 محافظة الديوانية / الشنافية
 صفر 332

توقف المشروع بسبب االزمة المالية ولم 

 يباشر بالعمل 

5 
 وزارة االسكان واالعمار 

 محافظة ذي قار/ عكيكة
 االزمة الماليةتوقف المشروع بسبب  6% 160

4 
 وزارة االسكان واالعمار 

 محافظة بابل / الشوملي
 تم تأجيل توقيع العقد بسبب االزمة المالية - 150

6 
 وزارة االسكان واالعمار

 محافظة المثنى / طحربة
 توقف المشروع بسبب االزمة المالية 22,2% 221

 المشروع في مراحلة النهائية %94 300 محافظة كركوك 7

 محافظة االنبار 8

 توقف المشروع بسبب الوضع االمني 77% 370

121 12% 

العمل متوقف كليا واليوجد أي نشاط من 

قبل الشركة المنفذه حيث ان مدة التنفيذ 

 قد انتهت 

  %34 280 محافظة بابل 9

  %14 538 محافظة صالح الدين 20

  %40 509 محافظة الديوانية 22

 %60 2000 محافظة المثنى 21

احالت المحافظة مجمعين في قضاء -

 السلمان وناحية البصية

 وحده سكنية 70بواقع 

 لم يتم احالة باقي المجمعات-

  %23 346 محافظة ذي قار 23

  - 326 ديوان الوقف الشيعي 25

   5733 مجموع الوحدات

 

 

 مشروع اعادة تأهيل وتسوية تجمعات السكن العشوائي
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القضايا المهمة نترا  لما لها من انعكاسات اجتماعية واقتصادية وأمنية تهدد أمن  عنتعد  اهرة العشوائيات  

وتفاقمها مع احداث التهجير والنزوح من  6112واستقرار المجتمع والتي شاع  هورها بعد احداث عام 

تها االسكانية بأنشاء مجمعات خالل التجاوز على االراضي المملوكة للدولة او القطاع الخاص لحل مشكال

صغيرة تفتقر الى المقومات البي ية فضال عن العيش تحت طائلة الفقر المدقع والعوز ونقص الخدمات، 

ستراتيجية اللجنة الفنية إلفأصبحت معالجتها مطلبا  ملحا  يتطلب تتافر جميع الجهود للحد منها ، لذا تبنت 

ستراتيجية إد هذه المشكلة وإقتراح آلية معالجتها ، جاءت وثيقة التخفيف من الفقر في وزارة التخطيط رص

، وفي محصلتها الرابعة  توفير  6114لسنة  214التخفيف من الفقر والتي اقرها مجلس الوزراء بالقرار 

سكن مالئم للفقراء( ولكون المناطق العشوائية هي بؤرا للفقر كما ان الحلول المجتزئة المطروحة سابقا لهذه 

اهرة محدودة التأثير فيما تقدمه من حلول للمشكلة ، بهدف توفير إطار متكامل عن حجم العشوائيات وعدد الت

وفي  6102سكانها ومواقعها وعائدية االرض المتجاوز عليها ، نفذ الجهاز المركزي لإلحصاء في سنة 

 عموم المحافتات عدا اقليم كردستان مسحا  للعشوائيات والذي بين :

 (2441 ) التجمعات العشـوائية مجموع عدد 

   (356882)مجموع عدد المساكن العشوائية  

  (1528865)مجموع سـكان العشـــــــــوائيات 

  خاص  %1 –حكومي  %98عائدية االراضي المتجاوز عليها 

( %03( ويليها نينوى  %66تصدرت محافتة بغداد النسبة االكثر في تجمع العشوائيات حيث بلغت  

، وفي ضوء ما تم االشارة الية تبنت اللجنة الفنية لستراتيجية التخفيف من الفقر وبدعم فني  (%00والبصرة  

من منتمة االمم المتحدة للمستوطنات البشرية  الهابيتات( مشروعا متكامال  يحقق اكثر من هدف لستراتيجية 

 التخطيط ، وزارات  كل منمثلين متخفيف الفقر ، وبناءا  على ذلك تم تشكيل لجنة توجيهية عليا والتي تضم 

االعمارواالسكان والبلديات واالشغال العامة ، امانة بغداد ( يرأسها رئيس اللجنة الفنية الدائمة إلستراتيجية 

 التخفيف من الفقر 5

 

 

 يوضل نسب التوزيعات العشوائية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -: االسس اهمها اعتمدت وثيقة الستراتيجية مشروع معالجة العشوائيات , مجموع من

  ,النتةةر الةةى المشةةكلة بشةةكل متكامةةل مةةن حيةةث ابعادهةةا السياسةةية ، االقتصةةادية, الصةةحية, العمرانيةةة

 االجتماعية , في اطار عملي مستدام

 العمل والرؤية تعتمد على ملكية االرض 

 العمل والتدخل في معالجة كل عشوائية تعتمد على حالتها وطبيعتها 

 محوري للتنفيذ  ان يستمربدون انقطاع ( التمويل واستدامته موضوع 

 العمل مع كل الجهات التي تستوعب هذه المبادئ سواء كانت حكومية اودولية 
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  التكامةةل مةةع الخطةةط والسةةتراتيجيات القائمةةة مثةةل خطةةة التنميةةة, اسةةتراتيجية تخفيةةف الفقر,السياسةةة

 الوطنية لالسكان5 

ى اللجنة العليا الستراتيجية التخفيف من الفقر التي صادقت اقرت اللجنة التوجيهية خارطة الطريق ورفعتها ال

، حيث تم رفعها الى مجلس الوزراء الموقر القرارها ,وبموجب  64/2/6106عليها في االجتماع المنعقد 

تم اقرار خارطة طريق للبرنام  الوطني العادة تأهيل وتسوية  6106لسنة  614قرار مجلس الوزراء رقم 

 شوائي في العراق التي اعدت بدعم فني من منتمة الهبيتات ويهدف البرنام  الى االتي :تجمعات السكن الع

 

  معالجة مشاكل التجمعات العشوائية في العراق من خالل تطبيق الحلول العلمية المنصفة والفعالة

 والتي تناسب  روف كل منطقة بعد اجراء تقييم لها استنادا الى مؤشرات قياسية 

 سلطات المركزية والمحلية التنسيقية لتطبيق اليات تخفيف الزحف الحضري غير تعزيز قدرات ال

 المنضبط والعشوائي5

 اما اطر العمل في خارطة طريق برنام  تأهيل ومعالجة التجمعات العشوائية فهي :

  االداري   /المحور الفني 

  المحور القانوني التشريعي 

  المحور المالي 

 المحور المؤسساتي 

 على نموذج االستراتيجية فأن المراحل االساسية الطر العمل كاالتي :وتأسيسا 

  مرحلة التهي ة واالعداد للمباشرة بالمعالجة 

  مرحلة المعالجة والحد من تفاقم التاهرة 

  مرحلة معالجة اسباب نشوء التاهرة لمنع تكرارها مستقبال 

 5ءاتها وحسب المرحلة ايضاة , اجراكذلك لكل فقرل محور , فقراته وحسب المراحل , ان لك

تستند خارطة الطريق للبرنام  الوطني تأهيل وتسوية السكن العشوائي الى االليات المطبقة بالفعل في 

المؤسسات المعنية في اقرار الخطط والبرام  السنوية وسيدعم هذا البرنام  الجهات المسؤولة عن تنفيذ 

 المشاريع ذات الصلة لتنفيذ الحلول المنشودة
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 خارطة طريق مشروع معالجة العشوائيات

 

وفةةي تسةةارع الخطةةوات الجةةل البةةدء الفعلةةي بالمشةةروع , عقةةدت اللجنةةة التوجيهيةةة العليةةا لمعالجةةة العشةةوائيات 

حضةور مةدير برنةام  و –سلسلة من االجتماعات برئاسة رئيس اللجنة الفنية السةتراتيجية التخفيةف مةن الفقةر 

االمم المتحدة للمستوطنات البشرية فةي العةراق  منتمةة الهبيتةات( و حضةرها السةادة اعضةاء اللجنةة وممثلةي 

وفةي متابعةة لتنفيةذ خارطةة طريةق البرنةام  الةوطني اضافة الى ممثلي منتمةة الهبيتةات اللجنة في  الوزارات 

للمشةةروع  تحةةدد وفةةق أطةةر العمةةل لكةةل مةةن 

واالداري المحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةور الفنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي 

والمحورالقانوني والتشةريعي ولمرحلةة 

التهي ةةة واالعةةداد والمباشةةرة بالمعالجةةة 

  -وخلُصت الى االنجازات التالية :

 

 في آطار العمل الفني واالداري :  

مرحلة تثبيت مواقع تجمعات السكن 

  العشوائي

وضةةةةةع اليةةةةةة تثبيةةةةةت مواقةةةةةع السةةةةةكن 

العشةةةةةوائي باالعتمةةةةةاد علةةةةةى الصةةةةةور 

الحديثةةةةةة عاليةةةةةة الدقةةةةةة وذات الفضةةةةةائية 

( والمجهةةزة مةةن قبةةل منتمةةة world view 1,2,3 ،geoI،QBم ، ـسةة 51ل مةةن ـدقة اقةةـالمواصةةفات  الةة

الهبيتات للمناطق الحضرية في محافتات العراق عةدا اقلةيم كردسةتان الخةراج نمةاذج الخةرائط االوليةة والتةي 

لجان المحافتات لتشةريع القةانون علةى اسةاس وجودهةا توضل التجمع العشوائي ويتم المصادقة عليها من قبل 

ومنع توسعها ، حيث تم تشكيل لجان فرعية ترتبط باللجنة التوجيهية العليا تتولى هذه اللجةان االشةراف وادارة 

المشةةروع معهةةا فضةةال عةةن تشةةكيل لجةةان فنيةةة اخةةرى تقةةوم بتثبيةةت مواقةةع السةةكن العشةةوائي وتحةةديثها ميةةدانيا  

  صور الفضائية 5باالعتماد على ال

  منشور تعريفي عن آلية ثبيت تجمعات السكن العشوائي 5انتاج   
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  خريطةة فةي وزارة التخطةيط  االدارة التنفيذيةة 0256نتاج وطباعةة خةرائط استرشةادية  النمةوذج( عةدد  أتم )

المركةةزي لالحصةةاء ( وباالعتـــةةـماد علةةى الصـةةـور لسةةتراتيجية التخفيةةف مةةن الفقةةر وبالتنسةةيق مةةع الجهةةاز 

الفضائية الحديثة المــجهزة من قبل منتمـــــة الهبيـتات ومســــقط عليهــةـا حـــــةـدود المحةالت علةى مسةتوى 

النةواحي ضةمن حةدود البلديةة مةع مرفةق يبةةين عةدد  تجمعــــةـات الســةـكن العشةوائي للمحةالت  علةى مسةةتوى 

 الناحية( 5
 

  نفــةةةـذت اللجنـــةةةـة التوجيهيةةةة العليةةةا لمعةةةـالجة العـــةةةـشوائيات بالتنسةةةيق مـةةةـع االدارة التنفةةةـيذية لســةةةـتراتيجية

التخفيةةف مةةن الفقروبرنةةام  االمـةةـم المتــةةـحدة للمسةةتوطنات البشةةـرية  منتمةةة الهبيتةةات( ورشــــةةـة عمــةةـل 

تحـــت عنوان المحورالقةانوني لخارطةة طريةق البرنةام  تدريبـــية للكــوادر الوطنية في الحكـــومات المحلية 

الوطنةةـي العـةةـادة تـةةـأهيل وتسةةوية منةةاطق السةةكن العشةةوائي  القةةوانين واليةةات التنفيةةذ( للتعريةةف الكامـةةـل 

بمشـةـروع البرنــةـام  وبالقــــةـوانين المتعلقةةة بالمشـةـروع والقةوانين السةاندة والتهيةةأة لتنفةـيذ االنشةطة الالحقةةة 

 رطة الطريق بالتــعاون والتنسيق مع الهبيتات5  لخا
 

   علةى اللجـةـان الممـةـثلة للمحةـافتات والتةي أُنتـةـجت 0256توزيع نمـــاذج الخرائط  االسترشـةـادية وعةددها)

في وزارة التخطيط  االدارة التنفيذية لســتراتيجية التخــفيف مةن الفــقروبالتنســةـيق مةع الجهــةـاز المــةـركزي 

 لالحصـــاء( 5

  تةةةم تجهيـــــزنمــةةةـاذج الخرائـــــةةةـط لمديريةةةـات البلةةةديات بالمـــةةةـحافتات لرســةةةـم حةةةدود تجمعـةةةـات السـةةةـكن

العشـــةةةـوائي علةةةى نمــةةةـوذج الخريــــةةةـطة فةةةي الميـــةةةـدان علةةةى ان يةةةتم ملةةةئ   جةةةدول مالحتةةةات التجـةةةـمع 

 دية بعد التــــوقيع من قبــله 5العشـــــــوائي بمــا هو مطلوب من قبل مســاح البل

  قـام فريق العمـل الفنةي  االدارة التنـةـفيذية لسةـراتيجية التخفيةف مةن الفقةر( وبالتنسـةـيق مةـع دائــةـرة التنــةـمية

االقليميةةة والمحليةةة فةةي وزارة التخطـةةـيط بزيةةارات ميـةةـدانية لكافةةة المحافتةةات عـةةـدا المنةةاطق الغـةةـير آمةةـنة 
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ـان لتوضيــةةةـل آليـةةةـة عمةةةـل تثبيةةةت مواقـــــةةةـع  العشـةةةـوائيات علةةةى نمـــةةةـاذج الخرائـةةةـط  واقليـةةةـم كردستـةةة

والجـــداول المــرفقة ، حيث تم شرح خطوات العمل لتثبيت مواقع العشةوائيات ،باالضةـافة الةى التعريةف عةن 

نفيةةذ ومسةةل منةةاطق مشةةـروع خارطةةـة الطريـةةـق فةةي العةةراق اضةةـافة الةةى متابعةةة سةةـير العمةةـل خةةالل فتةةرة الت

 -التجاوز في المدن بأعتماد الصور الفضائية بهدف :

 *تثبيت مواقع العشوائيات حجمها وحدودها 5

 * تصنيف المناطق العشوائية حسب المعايير المحددة 5

 *تحديد االجهزة والمؤسسات المعنية 5

 *بناء قواعد البيانات 5 

 

 

 

 ت الســكن العشــوائي عـلى الصـورالفضــائية و بعـــد انتهــاء العمـــل الميداني تم تم تســــقيط حــدود تجمـعـــا

ارجــاع النموذج  الخريـطة( الى وزارة التخطيط / الجهاز المركزي لالحصــــاء الجــــــراء المســل الضوئي لها 

 لتسقيط حدود تجمعــات السكن العشوائي على الصور الفضائية مكتبيا  5

 

  5تدقيق ومراجـــعة خرائط العمل الميـــــــداني والجداول المرفقة 

  أجراء المسل الضوئي لعموم الخرائط بحجم A0 لغرض التوثيق وادخال البيانات مع المسل الضوئي للجداول

 .المرفقة

   المرفقة بنتام  ، حيث تم رسم تجمعات السكن العشوائي وادخال البياناتادخال الخرائط والجداول المرفقة مكتيبا

 GIS ال

  5بناء قاعدة بيانات عن تجمعات السكن العشوائي على مستوى العراق 

 

 مرحلة مسح تجمعات السكن العشوائي على مستوى الوحدة السكنية العشوائية

للمرحلةة االولةى   مرحلةة التهي ةة واالعةداد للمباشةرة بالمعالجةة ( سةيتم تنفيةذ مسةل  ضمن االطار الفنةي واالداري 

ميداني لمناطق السكن العشوائي في المناطق الحضرية، فبعد االنتهاء من تثبيةت مواقةع تجمعةات السةكن العشةوائي 

المحافتةات عةدا  المركزي لالحصاء وفروعه في كافة جهازومعرفة حدودها وحجمها  سينفذ هذا المسل من قبل ال
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أشةراف االدارة التنفيذيةة لسةتراتيجية التخفيةف االنبةار وبونينوى ، صالح الةدين كل من محافتات اقليم كردستان و

 ( محافتة 065من الفقر وبدعم من منتمة االمم المتحدة للمستوطنات البشرية  الهبيتات(  والذي سيشمل  

يهدف المسل الى تةوفير مؤشةرات ذات موثوقيةة عاليةة علةى مسةتوى اصةغر التشةكيالت االداريةة فةي العةراق عةدا 

غير المستقرة   نينوى ، صةالح الةدين ، االنبةار ( وللمنةاطق الحضةرية ، كمةا سةيؤمن  اقليم كردستان والمحافتات

 -بناء قاعدة بيانات خاصة بالتجمعات العشوائية ،والتي من خاللها سوف تتوفر مؤشرات تفصيلية عن :

 الخصائص الديموغرافية  -0

 الخصائص االجتماعية واالقتصادية -6

 خصائص السكن وتوفر الخدمات -2

هذه المؤشرات والبيانات سيدعم تحديد نوع التدخل   ارتقاء ، اعادة توطين ( وكذلك تحديد آليةات معالجةة أن توفر 

 هذه التاهرة5

 

 اهم االنجازات في هذه المرحلة :
اعةةداد اسةةتمارة علةةى مسةةتوى التجمةةع العشةةوائي لتةةوفير بيانةةات علةةى مسةةتوى التجمةةع العشةةوائي  حصةةر وتةةرقيم -

 ستمارة على مستوى االسر العتمادها في مسل السكن العشوائي 5المباني العشوائية ( وا

 

ارا قبليا  للمناطق العشــــوائية ألسةتمارة مسةل المنةاطق تيجية التخفيف من الفقر اختبـفيذية السترانفذت االدارة التن-

ن وفريةق الكةرخ بواقـــع فريقين  فريق لجانب الرصــافة ينفذ من قبل خمةس بةاحثي 05/3/6105العشوائية بتاريخ 

 ينفذ من قبل اربع باحثين( وقد تم انجازالعمل الميداني الختبار االستمارة لمـدة يوم واحد للفريقين :

 

 / تجمع بيرعليوي 5 322تقع العينة في بلدية الرشيد / حي جنادين / المعالف / محلة فريق الكرخ  

 5 126ن الثانية / حي شهداء النفط / محلة فريق الرصافة تقع العينة في بلدية بغداد الجديدة / االمي 

 

  -نتائ  االختبار: 

( 61 -01الوقت المستغرق لملئ االستمارة   05

 دقيقة وحسب حجم االسرة 

 %011درجة االستجابة  65

 

ومن االنجازات االخرى ضمن االطار الفني 

 واالداري:

  اعةةداد برنةةام  تفصةةيلي لةةدعم تنفيةةذ المشةةروع حيةةث تةةم

والمعةةد علةةى اسةةاس نمةةوذج  Accessاسةةتخدام برنةةام  

مبنةةي علةةى بيانةةات إجتماعيةةة وإقتصةةادية سةةابقة ضةةمن 

المواصفات العالمية ، ويةتم ادخةال المعلومةات الخاصةة 

بالمسةةل الجديةةد بعةةد حصةةر العشةةوائيات وربةةط بياناتهةةا 

بالصور الفضائية التةي تةنتم فةي جةداول هةذا البرنةام  

وليةة وتدخل ضمن معادالت صممت من وفق منهجية د

فةةي مجةةال العشةةوائيات وعلةةى اسةةاس هةةذه المةةدخالت 

يحةةةدد نةةةةوع التةةةدخل  ارتقةةةةاء ، اعةةةادة تةةةةوطين( لكةةةةل 

  عشوائية 5

 

  اعةةةداد كةةةراس خارطةةةة الطريةةةق لمعالجةةةة العشةةةوائيات

ألعمامه على الحكومات المحلية والةوزارات والجهةات 

 عالقة للتوعية في تنفيذ البرنامذات ال
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 ريعيفي آطار العمل القانوني/التش 

 

   الذي يتناول ازالة العشوائيات وفق خارطة الطريق 5 6110( لسنة 062اعداد مسودة تشريع بديل للقرار 

   الذي يتناول معالجة العشوائيات وفق خارطة الطريق 5  6110( لسنة 065اعداد مسودة تشريع بديل للقرار 

 لغةرض الموافقةة علةى ارسةالة لةوزراء تم مناقشة القرارين في مجلس شورى الدولةة وتةم تحويلةه الةى مجلةس ا

   الى مجلس النواب التشريعية5

 

 ي:ـفي اآلطار المال 

 

  اقامة ورشة المحور المالي ضمن البرنام  الةوطني العةادة تأهيةل وتسةوية منةاطق تجمعةات السةكن العشةوائي

ذات بحضةةور كافةةة الجهةةات لمناقشةةة مقتةةرح نتةةام صةةندوق تطةةوير العشةةوائيات  6105فةةي شةةهر آب لسةةنة 

 5العالقة

  اعداد مسودة قانون صندوق تطوير العشةوائيات لتسةهيل تةوفير التمويةل لمشةاريع الترقيةة والتطةوير لتجمعةات

 السكن العشوائي في المدن العراقية وترميم وتأهيل الدور السكنية فيها 5

 

 

 

 

 

 

 التموينية البطاقة نظام واصالح وتقويم رصد نظام :اوال  

 الحمايةة بنتةام وربطةه التموينيةة البطاقةة تفعيةل نتةام فةي المسةاهمة فةي التنفيذيةة اإلدارة عمةل واصةليت

 والف ةات الدقيق للفقراء االستهداف لتحقيق الذكية التموينية نتام البطاقة لتطوير اإلجتماعية لجعله اكثر فاعلية

 مفرداتهةا وتيسةير جةودة تحسةين عةن فضةال مةن خةالل تةوفير قواعةد البيانةات االلكترونيةة للمسةتفيدين الهشةه

بقيام القطاع الخاص بتوفير المواد التموينية 5ويضمن هذا المشروع عدم تسةرب  منافذ عدة من عليها الحصول

المحتةةاجين ويكفةةل منةةع هةةدر مةةوارد الدولةةة تحةةت متلةةة برنةةام  اصةةالح حةةديث مزايةةا البطاقةةة التموينيةةة لغيةةر 

 وسلسةلت بةه وآليةات العمةل للبرنةام  العةام االطةار وضةعت عليةا لجنةة تةم تشةكيل الشةأن هةذا ومتكامةل، وفةي

 واسبقيات االستهداف5 اولويات وفق فعالياته

لوجيةةا الحديثةةة فةةي تسةةهيل الحصةةول علةةى تقةةوم فكةةرة مشةةروع  البطاقةةة التموينيةةة الذكيةةة علةةى اعتمةةاد التكنو

المفردات التموينية المخصصة لألسرة شهريا  باستخدام البطاقة الذكية فضال  عن توفر قاعدة بيانات الكترونيةة 

للمسةاهمة فةي نمةو النشةاط  تةوفير المةواد و اعطاء القطاع الخاص دور لكل االسر العراقية المشمولة بالبطاقة 

 عبء عن اجهزة الدولة كي تنشغل بمهام األشـــراف والتخطيط في هذا المجال 5االقتصادي ، وتخفيف ال

 

 :تم وضع االطار العام لنظام البطاقة التموينية 

 في بي ةة المشةروع الريةادي القطاع الخاصاالسر من االسواق المحلية  تجهيز  يعتمد النتام امكانية )

 حسب رغبة المستفيد5 ببدل نقدي المواد مرنة تمكن من تبديلبطريقة تكاملية 

 تةاجر وكةذلك يقةوم الوكيةل بمراجعةة اقةرب لمن خالل البطاقةة مةع الوكيةل او ا يقوم المواطن بالتعامل

منفةةذ مةةالي مخصةةص لتثبيةةت المعلومةةات المطلوبةةة لصةةرف االمةةوال مةةع امكانيةةة اسةةتخدام االجهةةزة 

 المتطورة الستالم االموال5

  للتعريف واالعالم وامالء النماذج5انشاء بوابة الكترونية مخصصة 

 التكافل العشائري باساليب العراقي المجتمع تمتع من الرغم للفقراء على فعالة اجتماعية حماية :الخامسة المحصلة

 كما االجتماعية لتحقيق العدالة كافيا يكن لم الممارسات تلك تنفيذ ان مستوى اال )الخ والصدقات... الزكاة، ( والديني

 في االجتماعية شبكة الحماية نظام الى العراقية الحكومة اتجهت ،لذا المسؤولية االجتماعية مظلة تحت تكن لم انها

 الفقراء حياة ليفي بمستلزمات عدة بتطورات النظام هذا مر وقد ، االساس الفقراء بالشكل لمساعدة 2005 عام نهاية

 هذا تنفيذ الفقر من الستراتيجية التخفيف التنفيذية االدارة وتابعت منهم الفئات المستهدفة تحديد وتم واحتياجاتهم

 .بها الخاصة المتابعة اتبآلي االجتماعية العمل والشؤون وزارة قبل من النظام
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 5طبع البطاقات التموينية الذكية لكل مركز تمويني وتوزيعها على الوكالء والتجار والمواطنين 

   توفير بطاقةات ذكيةة تةوزع علةى العوائةل المشةتركة فةي التجربةة  واحةد لكةل عائلةة( لهةا مواصةفات

 عايير االمنية العادية والمصرفية ( 5مناسبة من ناحية االمان والسعة الخزنية والكفاءة والم

  اعتمةةاد مصةةرف تتةةوفر لديةةه البنةةى التحتيةةة التقنيةةة الضةةرورية

لتنفيذ المشروع من خالل اتبةاع الطةرق والمعةايير األمنيةة فةي 

حماية جميع اطراف العملية مةع تةوفير اليةة ضةمنية فةي الةنتم 

مة ألغةةراض التعريةةف والتحقةةق والتأكيةةد عنةةد اجةةراء المسةةتخد

أي عملية تناقل باألرصدة بةين جميةع األطةراف المشةتركة فةي 

 العملية 

 

  منع يكفلالبنك المركزي في اختيار التقنيات والبرامجيات  جربةاعتماد معايير االمن المعلوماتي وت 

 5 ومتكامل حديث اصالح برنام  متلة تحت موارد الدولة هدر

 

 اهداف البرنامج

  خالل نتةام آلةي وقاعةدة الفقراء  ضمان وصول الدعم للمشمولين من

 بيانات محدثة وقواعد استهداف دقيقة    

  تةةوفير اليةةات محكمةةة فةةي الرقابةةة والسةةيطرة علةةى معةةدالت

الفقةةةةد والتسةةةةرب والفسةةةةاد االداري والمةةةةالي فةةةةي مختلةةةةف 

 مفاصل البرنام 5

  االسةةتهال  لألسةةرة العراقيةةة تةةوفير امكانيةةة تحديةةد انمةةاط

  جغرافيا ونوعيا  وكميا 5

 5 تحقيق الشفافية وتوفير الية لتفاعل المواطن مع الحكومة في عملية ترشيد وادارة الدعم  

  رفةةةع المؤشةةةر التكنولةةةوجي العةةةالمي للعةةةراق مةةةن خةةةالل االسةةةتخدام االمثةةةل لتكنولوجيةةةا المعلومةةةات

 مات المختلفة للمستحقين5وتكنولوجيا البطاقات الذكية لتقديم الخد

  توفير قاعدة بيانات موسعة تدعم اتخاذ القرار لدى القطاعات االخرى مثل التعلةيم والصةحة والحمايةة

االجتماعية باالضافة الى توفير فرص حقيقية لصناع القرار في اتخةاذ قةرارات اسةتراتيجية مدروسةة 

  ومبنية على قراءات ومعطيات ميدانية وواقعية5

  قاعدة البيانات امكانية الربط مع شبكة الحماية االجتماعية إلستهداف الفقراء 5توفر 

 

 البيئة التجريبية إلصالح نظام البطاقة التموينية  
فةي ناحيةة الحريةة / نتام االصالح ، تم تنفيةذ بي ةة  خالص الدروس لتطبيق لغرض تحديد تحديات التنفيذ واست

( الةف اسةرة تةزود كةل 6488( الةف فةرد اي حةوالي  35855حةوالي  محافتة النجف التي يبلغ عةدد سةكانها 

اشةهر اعتبةارا  مةن شةهر نيسةان  2 ، تنفذ البي ة خالل لمةدةاسرة ببطاقة ذكية ورقم تعريفي بحسب عدد افرادها 

خةةالل فتةةرة التموينيةةة المواد ويسةةتمر تزويةةد االسةةر بةة، لنتةةام اكل والتحةةديات التةةي تواجةةه للوقةةوف علةةى المشةة

وفي حال عدم المراجعة خالل هذه الفترة يسقط حق االسةرة فةي التةزود  ( يوما  من تاريخ التوزيع21 اقصاها 

 5  بالمواد

 وكالء وبيانات اخرى في ناحية الحرية  :تالي يوضل عدد المشمولين وعدد الال ( :1 جدول

 

 الجهة
اسم 

 المركز

رقم 

 المركز

عدد العوائل 

 المستفيدة 

عدد 

 االفراد

عدد وكالء 

 الغذائية

عدد وكالء 

 الطحين

عدد المشمولين بالبطاقة 

 التموينية الذكية / فرد

محافظة 

 النجف
 35147 20 11 35855 6488 644 الحرية

 ( : يوضح  البطاقة التموينية الذكية 1نموذج ) 
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تسةاهم عةةدة وزارات فةةي تنفيةذ مشةةروع برنةةام  االصةالح وهةةي كةةل مةن    وزارة التخطةةيط /اإلدارة التنفيذيةةة 

التجارة /دائةرة التخطةيط والتمةوين ، وزارة االتصاالت/شةركة السةالم إلستراتيجية التخفيف من الفقر ، وزارة 

البي ةةة  تةةم وضةةع خطةةة  لتنفيةةذ بعةةد تحديةةد المهةةام لكةةل جهةةةالعامةةة والحكومةةة المحليةةة فةةي محافتةةة النجةةف( 555

 التجريبية للبطاقة التموينية إلنشطة التهي ة والتحضير ، كما موضل في الجدول اآلتي :

 

 

 

 

 (: يوضل خطة تنفيذ البي ة التجريبية الصالح نتام البطاقة التموينية 3جدول  

 

 

 انجاز البيئة التجريبية للبطاقة التموينيةفي طريق 

 تم انجاز الخطوات التالية بشــأن تنفيذ البي ة التجريبية للمشروع وهي  : 

  5 تحديث قاعدة البيانات االسر  المشمولة في ناحية الحرية وتم تسليمها الى وزارة االتصاالت 

  مةةع وزارة االتصةةاالت والةةربط اعةةداد نتةةام شةةبكي الكترونةةي مةةن قبةةل

قاعةةدة بيانةةات االسةةر واالفةةراد المشةةمولة بالتجربةةة فةةي ناحيةةة الحريةةة 

 بالتنسيق مع وزارة التجارة 5

  اصةةدار بطاقةةات الكترونيةةة ذكيةةة ومنشةةور تعريفةةي للناحيةةة المشةةمولة

  بالتجربة  5

   جهةاز توزيةع علةى محةالت 63توفير اجهزة القطةع التةي يبلةغ عةددها )

 البيع 5

  التموينية وفقا  لالســعار المحلية والعالمية 5تحديد اسعار المواد 

 5 اقامة  دورة تنشيطية للوكـالء حول استخدام اجهزة القطـع واجراءات التوزيـع 

 هة ـــالج النشـــاط ت

 وزارة التجارة تحديث قاعدة البيانات االسر المشمولة  -2

 وزارة التجارة تسليم قاعدة البيانات من وزارة التجارة الى وزارة االتصاالت  -1

 وزارة االتصاالت ( جهاز11الحياتية البالغ عددهـــا )توفير اجهزة جمع المعرفات  -3

 تسليم اجهزة القطع للوكالء -5
 وزارة االتصاالت -

 وزارة التجارة -

 وزارة االتصاالت نصب االجهزة والربط الشبكي لها مع الخادم  -4

 وزارة االتصاالت طبع البطاقات التموينية الذكية لألسر المشمولة -6

 وزارة االتصاالت تسليم البطاقات التموينية الذكية الى وزارة التجارة  -7

 وزارة التجارة توزيع البطاقات الذكية على االسر المشمولة -8

 وزارة التجارة تجهيز مبالغ المواد للمجهزين -9

 اقامة دورة تدريبية للوكالء حول استخدام اجهزة القطع وآلية العمل  -20
 االتصاالتوزارة  -

 وزارة التجارة -

 وزارة التجارة أشهر  3الشروع بالتوزيع بموجب البطاقة التموينية لـ  -22

 وزارة التجارة توفير الخزين الستراتيجي  -21

 وزارة التخطيط تقديـم تقاريـر حول متابعة تنفيذ الخطة -23

 وزارة التخطيط تقيــيم البيئة التجريبية  -25



39 
 

  عقةةةد اجتمةةةاع مـةةةـع وكةةةالء المةةةواد الغذائيةةةة المشةةةـمولين بالتجربةةةة بالتنسةةةيق مةةةع وزارتةةةي التجةةةارة

 واالتصاالت لمناقشــة آليات اجراءات التنفيذ 5

 اق الوكالء على تسمية مجهز واحد يلتزم بايصال المواد الغذائية كاملة وبدون استيفاء اية مبةالغ تم اتف

ماليةةة عةةن اجةةور النقةةل او ايةةة مصةةاريف اخةةرى بموجةةب القائمةةة المجهةةزة للمةةواد فضةةال عةةن التةةزام 

 اقل تقدير 5المجهز بتجهيز المواد الغذائية بالمفردات قبل الموعد المحدد بالتجهيز بثالثة ايام على 

 5 تسمية لجنة فرعية مخولة لتحريك المبالغ الخاصة بالعوائل المشمولة بالتجربة 

   لتحويةةل البيئةةة التجريبيةةة للبطاقةةة التموينيةةةفةةتل حسةةـاب فةةي المصةةرف العراقةةي للتجةةارة بأسةةـم )

ر االموال المخصصة لمواد التموين وتسهيل اجراءات حصول الوكالء على المبةالغ بعةد تزويةد االسة

 بالمواد بالنوعية والكمية المحددة5

  تكليف الجهةاز المركةزي للتقيةيس والسةيطرة النوعيةة وبالتنسةيق مةع وزارة التجةارة بةاجراء الفحةص

على مواد التموين قبةل توزيعـةـها لألسـةـر المشةمولة بالبي ةة التجريبيةة فةي الناحيةة مةن حيةث النوعيةة 

 رة التجارة 5والجودة وحسـب المواصفات المحددة من قبل وزا

 

 التالي يوضل المنشور التعريفي لزيادة توعية العوائل المشمولة بالتجربة : (:2 الشكل 

 

 

 

 الحماية ثانيا: وضع برنامج لرفع القدرات لتاهيل وتدريب العاملين على حسن تطبيق نظام 
( 3.880.000قةةدره   يجةةري تنفيةةذ النشةةاط مةةن قبةةل وزارة العمةةل والشةةؤون االجتماعيةةة حيةةث تةةم تحديةةد مبلةةغ

تةةم وضةةع برنةةام  للتةةدريب فةةي المجةةال القةةانوني والبحةةث االجتمةةاعي والحاسةةبات  6105دينةةار لعةةام  مليةةون

( نةدوة وبلةغ 05( ورشة وعةدد النةدوات  21والبرمجة وادخال البيانات والشؤون المالية555 وبلغ عدد الورش  

555 كمةةا تةةم مشةةاركة مةةو في شةةبكة الحمايةةة   ( مشةةتر560بعةةدد كلةةي للمشةةتركين   ( دورة13عةةدد الةةدورات  
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االجتماعية بدورات خارجية من خالل المركز الوطني للتدريب والتطوير االداري التابع الى وزارة التخطةيط 

5 

 

 وزارة قبل الحماية االجتماعية من قانون العمل وتنفيذ اليات على صارمة رقابية انظمة تقارير ثالثا: وضع

 االجتماعية والشؤون العمل

يستمر العمل على متابعة مدى دقةة تنفيةذ قةانون الحمايةة االجتماعيةة وبصةورة دوريةة سةنوية فةي اقسةام دائةرة 

الرعاية االجتماعية في بغداد والمحافتات 555 حيث تم تشكيل لجان للمراقبة في اقسام الةدائرة المةالي فقةد تمةت 

الديوانيةةة، كةةربالء، بابةةل، ، البصةةرة، ذي قةةار، واسةةط، زيةةارة اقسةةام الةةدائرة فةةي المحافتةةات  بغداد/الرصةةافة

( وفي هذا الشأن بلغ عدد المتجاوزين من غيةر المةو فين ، بلد، الدجيل، كركو ، ديالىالنجف، المثنى، ميسان

( متجةةاوز علةةى النتةةام 555 وبلةةغ عةةدد المتجةةاوزين مةةن المةةو فين المحةةالين الةةى 066المحةةالين الةةى القضةةاء  

متجاوز اما بالنسبة للمتجاوزين على اموال الحماية االجتماعية الةذين سةددوا مةا بةذمتهم علةى ( 305دوائرهم  

 ( متجاوز421شكل اقساط او دفعة واحدة  

 

 في الرادعة والعقوبات الشمول وشروط لتوعيتهم بحقوقهم للمواطنين موجه اعالمي برنامج رابعا: تصميم

 الشبكة على حالة التجاوز

حالةة  فةي الرادعةة والعقوبةات الشةمول وشةروط لتةوعيتهم بحقةوقهم للمةواطنين موجةه اعالمةي برنام  تم تبني

 ألعانةة المسةتحقة الف ةات بةين الةوعي نشةر تهةدف الةى اعالميةة حمةالت توجيةه تضةمن الشةبكة علةى التجةاوز

( مراجةع 033و   شكوى (01012المواطنين، وفي هذا الشأن تم استقبال ما يقارب   واستقبال شكاوي الشبكة

حيةث تةم  لعوائةل الفقيةرةازيةارة  ، باالضافة الةى اسةتمرار عمةل الشةبكة تصةل الةيكم فةي6105لغاية نهاية عام 

( لقةةاء 33ضةةال عةةن اجةةراء  ،ف ( اسةةتمارة6041مةةلء اسةةتمارة الشةةمول واسةةتمارات المسةةل الميةةداني بعةةدد  

ن واعالمهةم عةن موعةد الةدفعات وحةل جميةع مع القنوات الفضائية والصحف اليومية لتوعية المواطني اعالمي

 مشاكلهم5
 

 االساسية للسلع التضخم معدالت توفير مع امكانية التضخم بمعدل االعانة مبلغ لربط آلية وضع :خامسا

للفقراء مةع المحافتةة علةى القيمةة النقديةة للعملةة والف ةات الهشةة فةي  مناسب اعانة مبلغ يهدف النشاط الى منل

التضةخم  معةدالت تةوفير امكانيةة مةع التضةخم بمعةدل مبلغ االعانةة لربط الية وضع تم ذلك المجتمع ، ولتحقيق

 مبلةغ ربةط الةى يشةير الةذي 2014 لســةـنة (00االجتماعيةةرقم   الحمايةة شةبكة لقةانون وفقةا االساسةية للسةلع

وقةد تةم التنسةيق بةين وزارة العمةل والشةؤون االجتماعيةة  ووزارة التخطةيط ، التضةخم السةنوي بمعةدل االعانة

 االعانة وفق معدالت التضخم السنوية الصادرة عن الجهاز المركزي لالحصاء5  مبلغ وتحديدحول تلك االلية 

 االخرى االحصائية والمصادر االسر من مسوحات باالستفادة سنويا الوطني الفقر خط تحديث :سادسا

 باالعانة االسر المستهدفة لتحديد

علةى معةدالت التضةخم السةنوية  بنةاءا سةنويا الةوطني خةط الفقةر بتحةديث لالحصةاء المركةزي الجهةاز يقةوم

 االسةر لتحديةد الجهةاز سةنويا ينفةذه الةذي واالقتصةادي المسةتمر االجتمةاعي المسةل نتةائ  ،باالعتمةاد علةى

المسةتحقين وبهةذا يكةون هةذا  لغيةر المزايةا تسةرب ومنةع االسةتهداف دقةة علةى االعانةة تأكيةدا بمبلةغ المستهدفة

النشاط مكمال للنشاط الذي يسبقه إذ سيتم تحديد المستفيدين من الفقراء الذين يقلل دخلهم عن خط الفقر الةوطني 

 بعةد تنفيةذ مسةل الفقةر المقبةل العةام خةالل خط الفقر ومؤشرات قيةاس الفقةر سيتم تحديث ( الف دينار016اي  

 SWIFT  5السريع 

 

 سابعا: آلية استهداف المشمولين باعانة شبكة الحماية االجتماعية

اهتمةةت الحكومةةة بشةةكل كبيةةر خةةالل السةةنوات الماضةةية بزيةةادة المةةوارد الماليةةة المخصصةةة لنتةةام الحمايةةة 

الفقيةرة وللف ةات  االجتماعية للوفاء باحتياجات الفقراء5 وعلى الرغم من تحقيق هذا النتام لفوائد ومزايةا لالسةر

غير القادرة، إال ان هنا  اجماعا  بين الحكومة والدوائر االقتصادية على ضرورة اصةالح هةذا النتةام وزيةادة 

كفاءته5 ومع ارتفاع فاتورة الدعم  هرت الحاجة الى ضرورة تجنب استفادة الطبقات غيةر المحتاجةة وبالتةالي 

 رة5توجيه قدر أكبر من الموارد للطبقات غير القاد

مةن االفةراد يعيشةون فةي أسةر مشةمولة  %152الى ان  6106تشير نتائ  المسل االجتماعي واالقتصادي لسنة 

مةةن األسةةر المشةةمولة بالنتةةام هةةم اسةةر غيةةر فقيةةرة  %3156بنتةةام الحمايةةة االجتماعيةةة ،كمةةا تبةةين النتةةائ  ان 
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النتةائ  تؤكةد اعتمةاد معةايير غيةر  فقط من االسر المشمولة بنتام الحمايةة االجتماعيةة فقةراء5 وهةذه %0453و

 في التخفيف من الفقر5بالنتام وال يسهم هذا البرنام   صحيحة للشمول

ايضةةا  ان المشةةمولين بنتةةام الرعايةةة  6106وأ هةةرت نتةةائ  المسةةل االجتمةةاعي واالقتصةةادي لالسةةرة لسةةنة 

لمنةاطق الريفيةة، حيةث ان االجتماعية يتركزون في المناطق الحضةرية علةى الةرغم مةن ان الفقةر يتركةز فةي ا

 يقطنون في المناطق الريفية5 %2050من االسر المشمولة بالنتام تقطن في المناطق الحضرية  و  5354%

يتضةل ممةا سةبق قصةور معةايير االسةتهداف الموضةةوعة حاليةا لالسةتفادة مةن برنةام  الةدعم، ونتةائ  الدراسةةة 

طبةق علةيهم المعةايير  تسةرب الةدعم( وتتةر  كثيةرا  مةن تشير الى منل الدعم لمجموعة مةن االفةراد الةذين ال تن

 الدعم  عدم التغطية(5 ين الفعليين بدون خارج برنام المستحق

تستهدف ستراتيجية تخفيةف الفقةر شةموال  اوسةع للفقةراء بشةبكة الحمايةة االجتماعيةة ممةا يتطلةب اصةالح نتةام 

تطبيقهةا علةى السةنوات االربةع الماضةية ،  االستهداف في تحديد المشمولين من خالل الةدروس المسةتنبطة مةن

شخصت وزارة العمل والشؤون اإلجتماعية بعض التحةديات التةي واجهتهةا اثنةاء التطبيةق تةدعو االسةتراتيجية 

 الى معالجتها لتحقيق درجة اعلى من االستفادة للفقراء من خالل :

 6102الف ات المستفيدة الذي صدر في عةام  اوال  : تعديل قانون الحماية االجتماعية  باعتماد خط الفقر الوطني

 ( بدال  عن االستهداف الف وي الذي كان معتمدا  سابقا  00بالرقم  

 

 

   استهداف الفقراءثانيا  : 

يتطلةةب أسةةلوب اسةةتهداف االسةةر ان تقةةوم إدارة البرنةةام  بتقيةةيم مةةدى اسةةتحقاق االفةةراد أو االسةةر المتقدمةةة 

حةدة5 وقةد تةتم عمليةة اسةتهداف االسةر باالسةتعانة بأسةلوب مباشةر فةي  للحصول على مزايا البرنام  كةل علةى

( ويعتمةد اختبةار سةبل المعيشةة فةي تحديةد MeansTestingاالستهداف يعرف بأسلوب اختبار سبل المعيشة  

الف ات الفقيرة على معرفة دخل االسر او االفراد كمعيار أساسي في التمييز بين المسةتحقين وغيةر المسةتحقين5 

الرغم مما يتسةم بةه هةذا األسةلوب مةن دقةة فةي تحديةد الف ةات الفقيةرة حيةث يعةد تطبيقةه مالئمةا لتةروف  وعلى

الدول المتقدمة نترا لتوافر بيانات الدخل، اال انه ال يتناسب مع  ةروف الةدول الناميةة والتةي عةادة مةا يشةوب 

ضةافة الةى ارتفةاع التكلفةة اإلداريةة بيانات الدخل فيها عدم الدقة أو الصعوبة في جمعها والحصةول عليهةا، باإل

 المصاحبة لتطبيق هذا األسلوب5

تستخدم هذه الطريقة في مناطق بؤر الفقر  على مستوى الناحية( التي تةم تحديةدها باسةتخدام خةرائط الفقةر فةي 

ف الةدول ليتم بمقتضاها التمييز بين الفقراء وغير الفقراء، والذي يعةد أسةلوبا  بةديل يالئةم  ةرو المرحلة االولى

النامية، حيث يعتمد في تحديد المجموعة المسةتهدفة  الفقةراء( علةى مجموعةة مةن المؤشةرات التةي يسةتدل بهةا 

على مسةتوى معيشةة االسةرة والتةي تعتبةر بمثابةة خصةائص اجتماعيةة واقتصةادية لألسةر، لةذا يعةرف أسةلوب 

االنفةاق والتةي تعةد معةايير مباشةرة  اختبار سبل المعيشة البديلة باستهداف الخصائص ونتةرا لغيةاب الةدخل او

فيعرف كذلك باالستهداف غير المباشةر فةي تحديةد االسةر الفقيةرة، وتةتلخص مجموعةة المؤشةرات المسةتخدمة 

فةةي هةةذا األسةةلوب فةةي خصةةائص المسةةكن والخصةةائص الديموغرافيةةة لألسةةرة مةةن حيةةث حجةةم االسةةرة وعةةدد 

ي لةةرب االسةةرة وافرادهةةا وحالةةة العمةةل وامةةتال  األطفةةال فةةي االسةةرة ونةةوع رب االسةةرة والمسةةتوى التعليمةة

 األصول   السلع المعمرة( ومكان اإلقامة   ريف/حضر( وغيرها من الخصائص5

والجدير بالذكر ان هذه المنهجية تركز على أسلوب التقيةيم الفةردي السةتهداف الفقةراء باسةتخدام سةبل المعيشةة 

 ةات األكثةر حاجةة للةدعم  وتخفةيض معةدل التسةرب الةى غيةر البديلة نترا إلمكانية تطبيقه ودقته في تحديةد الف

 الفقراء5

انحةدار خطةي لتقةدير قيمةةة االنفةاق لألسةرة التةي يةتم بموجبهةا تحديةد أهليةةة  تةتلخص الطريقةة باسةتخدام نمةوذج

األسةرة للشةمول باعانةات شةبكة الحمايةةة االجتماعيةة ، وقةد تةم اعتمةةاد بيانةات المسةل اإلجتمةاعي واالقتصةةادي 

ة في بناء النموذج ، اما بيانات األسر المشةمولة حاليةا  بالبرنةام  فقةد تةم اسةتيفائها مةن خةالل مسةل نفذتةه لألسر

( الف مستفيد علةى 411وزارة العمل بالتعاون مع الجهاز المركزي لإلحصاء واإلدارة التنفيذية والذي غطى  

واالنبةار وصةالح الةدين وقةد سةاهمت وزارة مستوى محافتات العراق عدا إقليم كردستان ومحافتةات نينةوى 

 اإلصالح : برنام  التخطيط بتنفيذ االنشطة التالية في

 اعداد وتصميم وطبع استمارة المسل  -0

 اعداد برنام  ادخال البيانات باستخدام الماسل الضوئي  -6

 ادخال بيانات المسل ومعالجتها  -2
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 تطبيق منهجية االستهداف باستخدام نموذج االنحدار  -2

 االسر الفقيرة وغير الفقيرة المشمولة بالبرنام  تحديد -6

 تحديد عدد االسر للشمول الجديد في كل محافتة باالستناد الى المبلغ المخصص من كل محافتة  -5

 اما الموقف من اجراءات االصالحات فهي :

  االنتهاء من ادخال كافة البيانات ومعالجتها 

   من البرنام  بتحديد الفقراء من غير الفقراء في ضوء استخراج نتائ  تقييم االسر المستفيدة سابقا

معايير االستهداف وارسلت الى وزارة العمل والشؤون االجتماعية كونها الجهة المسؤولة عن 

 البرنام  التخاذ مايلزم 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دأبت االستراتيجية على تنفيذ ما ترمي له هذه المحصلة وهو تمكين المرأة على المستويات كافة من خالل 

التعليم والعمل 555اال انها واجهت محددات لتحقيق اهدافها شملت  خطط ومشاريع تحقق التكافؤ في فرص

محدودية اداء وزارة المرأة وعدم تبني جهات التنفيذ لمشاريع تكفل تقليل فجوة النوع االجتماعي وخاصة في 

ساء الريف 555 كل ذلك قيض جهود االدارة التنفيذية الستراتيجية التخفيف من الفقر في تقليل التفاوت بين الن

 والرجال الفقراء555عدا عدة مشاريع لم ترقى الى طموح االدارة التنفيذية ومبتغاها والتي نلخصها باالتي:

 

 اوال : اعطاء اولوية في انشاء مدارس البنات االبتدائية والثانوية في االحياء الفقيرة
في االحياء الفقيرة حيث تم اكمال وزارة التربية من موازنتها انشاء عدد من المدارس االبتدائية للبنات نفذت 

، تنمية االقاليمستثمارية /الموازنة اال ية ومدارس ثانوية ورياض اطفال من تخصيصاتانجاز مدارس ابتدائ

مدرسة من العدد الكلي  6426بواقع  %6655انجاز مدارس البنات للمرحلة االبتدائية حيث بلغت نسبة 

 5  %2655مدرسة ثانوية وبنسبة  6032للمدارس في العراق وتنفيذ 

 

  ثانيا: صياغة اطر تعاون القطاع الخاص لحثه على دعم برامج تأهيل مهنية في الريف العراقي
نتمة الينوسكو مع شركة كندية متخصصة بهذا المجال لالشراف على تم اكمال استمارة المسل وقد تعاقدت م

لتحديد  60/5/6105بناء القدرات وتنفيذ المسل وقد عقد اول اجتماع مع خبراء الشركة الكندية بتاريخ 

السياقات التي سيتم تنفيذ المسل حيث تم مناقشة تقرير الشركة الكندية بخصوص المسل وتم اقتراح التعديالت 

الكندية واجراء التعديالت عليها  CIDEلتقرير من قبل اللجنة التوجيهية العليا المكلفة بموجب شركة على ا

من قبل دائرة التدريب وهم االن بصدد اعداد الصياغة النهائية لالستمارة على امل ان يبدأ المسل في مطلع 

 العام القادم5

 نساء وتأهيلهنثالثا: تبني نظام متابعة مستمر لتقويم برامج تدريب ال
تنفذ وزارة العمل والشؤون االجتماعية /دائرة التدريب المهني وبالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص نتاما 

، ة كالخياطة وكوافيرل دورات اختصاصية بالمهن النسائيمستمرا لتقويم برام  تدريب النساء من خالل فت

( متدربة لغاية 3204وقد تم تدريب وتخرج  مهارات حياتية والتدريب على االجهزة االلكترونية و

20/06/6105 

 

 1027تخفيف الفقر من الموزانة االستثمارية لعام  تخصيصات 

ار ـمليةة 55.250علةةى الةةرغم مةةن اهميةةة انشةةطة اسةةتراتيجية التخفيةةف مةةن الفقةةر لكةةن لةةم يخصةةص سةةوى مبلةةغ 

55 تةم توزيةع هةذه التخصيصةات للمشةاريع المسةتمرة علةى  6101ام ـوازنة االسةتثمارية عةـار فقةط مةن المةـدين

النساء  بين التفاوت تقليل االستراتيجية الفقراء تستهدف والرجال النساء بين اقل تفاوت : السادسة المحصلة

يعد  منصف دخل على والحصول العمل، وفرص في التعليم التكافؤ تحقيق عبر اقتصاديا المرأة وتمكين والرجال

لاللفية  االنمائية االهداف من الرابع والهدف هذه المحصلة تلتقي .النساء فقر لتخفيف االساسية المرتكزات من

يجعلها  العراقية للمرأة افضل مستقبل لخلق بموازاتهوتعمل  “ المرأة وتمكين الجنسين بين المساواة تعزيز“

 .واجتماعيا واقتصاديا دعمها معرفيا خالل من وواعي متعلم جيل تنشئة على قادرة
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كةةل مشةةروع ، لةةم يةةتم تخصةةيص مبةةالغ نسةةبة انجةةاز المحافتةةات والةةوزارات المعنيةةة بالسةةتراتيجية حسةةب 

رفع المشاريع غير المحالةة والتةي لةم يةتم مباشةر بهـةـا اسةتنادا   واسط ، ميسان ، البصرة ( بسبب للمحافتات 

 5 4/06/6106في  560لشؤون االقتصادية المرقم الى كتاب لجنة ا

 

 فيذ 5ادناه مخططا  بيانيا  للتخصيصات حسب الجهات المعنية بالتن (:6  الشكل
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