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 تقدیم االعانات والخدمات االجتماعیة لالسر ذات الدخل الواطئ او معدومة الدخل :. األھداف
 .من المعوقین والفئات االخرى دون تمییز للتخفیف من الفقر

 منح المبالغ النقدیة للفئات المنوه عنھا اعاله بشكل منتظم :. أنشطة البرنامج 

 م 2006م بشكل محدود وببدایة عام 1980بدء العمل منذ عام منذ متى یتم تنفیذ البرنامج؟
 .توسع العمل لیصبح اضعاف ما كان علیھ قبل التاریخ المذكور

وزارة , )الجھة الممولة(وزارة المالیة :. أبرز المؤسسات، الشركاء الرئیسیین1.
 )وضع الستراتیجیات(التخطیط 

 )دورات تدریبیة, »اجھزة و معدات«البنى التحتیة (البنك الدولي :. التمویل 2.

 إن وجد(للبرنامج الموقع اإللكتروني(   



 نطاق تغطیة منافع البرنامج 
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 كم عدد األشخاص المستفیدین من البرنامج؟ السنة

(%)النساء  (%)الرجال    

2010 400153 
6.9% 

 

473421 
5.9% 

2011 396435 
7.5% 

 

452325 
6.1% 

2012 400211 
6.9% 

419531 
6.6% 



 أھداف البرنامج 
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 المدى /على المدى القصیر(وصف األھداف التي یسعى البرنامج لتحقیقھا
توحید  -1 .:                                                                       ) الطویل

تأمین -3. الكشف عن حاالت التكرار ان وجدت بین المستفیدین-2. قواعد بیانات المحافظات
العالقة بعد اصدار الرقم امكانیة الربط مع الدوائر والمؤسسات ذات :وعلى المدى الطویل .البیانات 

 .المدني الموحد

 ما ھي اآللیة التي تستطیع من خاللھا تدخالت البرنامج إحداث تأثیر على
 المستفیدین؟ 

 .حفظ البیانات ومعالجتھا بشكل فني یمتاز بالسرعة والدقة1.

 .امكانیة نقل قید المستفیدین من محافظة الى اخرى بكل سھولة ویسر2.

 .                                                                                الذكیة للمستفیدین البطاقة تسھیل عملیة اصدار 3.
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 أنشطة البرنامج                                                                                                                        .:
 .مع ما ورد في ذكره سابقا یقوم البرنامج باعداد تقاریر مالیة واحصائیة اضافة الى میزات اخرى كثیرة

المستفیدون الذین یسعى البرنامج لشمولھم /السكان  .:                                                            
 .من ذوي الدخل الواطئ او معدومي الدخل االكثر فقراالفقراء 

معاییر االختیار /أسلوب االستھداف                                                                                  .:
االستھداف وفق فئات محددة ضمن قانون شبكة یتم      . الشبكة تصل الیكم  -2االستھداف الذاتي  -1

 .الحمایة االجتماعیة
األطراف والشركاء الرئیسیین وأدوارھم   .:                                                                                         

توفیر االحصائیات (وزارة التخطیط  -3) تھیأة النظام(الوكالة الدولیة  -2) البنى التحتیة (البنك الدولي  -1
 )بشأن االسر االكثر فقرا

 حزمة المنافع                                                                                                                            .:          
اضافة الى توزیع مساعدات عینیة للنساء من , االستثمار برأس المال البشري , مالیة كأعانات منح مبالغ 

 .خالل المتبرعین 
 إن وجدت(شروط االستفادة من البرنامج(                                                       .:

الخاصة والبرامج تحقیق اقصى استفادة ممكنة من البرنامج في حال وجود عملیة تطویر للبنى التحتیة سیتم 
 .الكوادربھا وتطویر النظام بما یواكب االنظمة العالمیة الحدیثة ورفع قدرات العاملین من خالل تدریب 



 تابع  -وصف البرنامج
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 الخ...التسجیل، المنافع،: األھلیة األخرى، وفي أي جوانب/مع المؤسسات الحكومیة(التنسیق (.   .:                                                                                 
البیانات الى كافة مؤسسات الدولة الكتشاف المتجاوزین منھم على البرنامج قواعذ یتم ارسال  -1

في سن العمل كعاطلین باحثین عن من ھم ضرورة تسجیل  -2. الستعادة ما صرف لھم من المبالغ
التنسیق مع وزارتي التربیة والتعلیم العالي بشأن مواظبة ابناء -3. العمل في مراكز التشغیل المعنیة

كذا التنسیق مع منافذ صرف االعانات لضمان ایصالھا الى -4. االسر المستفیدة على الدراسة
 .مستحقیھا بالالوقات المحددة

الرصد :. المشتریات،التعاقدات الدفعات                                                                             
الخاصة بالربط الشبكي من خالل شراء التحتیة خالل منحة البنك الدولي تم تھیأة البنى من 

االجھزة للمركز ولجمیع المحافظات وبما یؤمن العمل بصورة موافقة للنظم التقنیة المتطورة 
وحیث ان البرنامج یتطلب تأسیس قاعدة بیانات رصینة تتوفر فیھا جمیع البیانات المطلوبة في 

جمیع وفي ھیكلیة البرنامج الجدید تم التعاقد مع مدخلي بیانات للمساھمة في اكمال البیانات 
اقسام المحافظات وتم انجاز العمل بالكامل وتم اجراء عملیة الترحیل من النظام القدیم الى النظام 

محافظة من ضمنھا اقلیم )18(محافظة من مجموع )11(الدفعات لــواستخراج الجدید كما عمل بھ 
خاللھ تم اكتشاف الكثیر من حاالت التكرار الحاصلة نتیجة تجاوز بعض ومن ن دستارك

المستفیدین للحصول على اكثر من اعانة في نفس البرنامج ومن مراكز متعددة حیث تم ایقاف 
 .المتجاوزین مع اتخاذ االجراءات بحقھم وفق ضوابط عمل الدائرةاعنة 

  



 أبرز التحديات 
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ما ھي أبرز التحدیات التي تعترض تنفیذ البرنامج؟                          
.                                                                    التأخیر في تنفیذ عقد الصیانة على البرنامج -1
  .طریقة االستھداف -2

 كیف تمت مواجھة ھذه التحدیات؟                                           
بالتوجیھ المباشر بتنفیذ عقد الصیانة وایضا التنسیق ) معالي الوزیر(تدخل اصحاب القرار 

 .مع برنامج االغذیة العالمي لتصمیم استمارة خاصة بالمستفیدین 



 النتائج 
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 ومن ھي الجھة التي تقوم ھل تم تقییم البرنامج أو یتم تقییمھ بشكل منتظم؟
الزال البرنامج في طور االعداد والتھیئة                                                   بذلك؟

وزارة (للتنفیذ الكلي ونأمل بأجراء التقییم من قبل خبراء البنك الدولي او الجھات ذات العالقة 
 )التخطیط

 ما ھي المؤشرات الرئیسیة المستخدمة في قیاس مدى نجاح البرنامج؟                       
انعدام حاالت التكرار في قاعدة برنامج شبكة الحمایة االجتماعیة وما یترتب في تنفیذ عملیة استرداد 

 .المبالغ

 ما ھي أبرز النتائج التي یمكن أن تنسب للبرنامج؟                                                 
الحصول على , انعدام حاالت التكرار في قاعدة البیانات الخاصة ببرنامج شبكة الحمایة االجتماعیة 

 .بیانات كاملة عن كل مستفید

تقدیم أحدث نتائج التقییم إن وجدت 
  متوفرة:. تقدیم استنتاجات بشكل منھجي في حال عدم توفر البیانات 

ھل یمكن تقدیم وصف موجز لكیفیة رصد وتقییم أثر البرنامج؟                                     
ربط جمیع اقسام الشبكة في المحافظات بقاعدة بیانات موحدةوبالتالي تسھیل امكانیة الحصول على  -1

.                                                                              بیانات اي مستفید بالسرعة والدقة العالیتین
 .ارشفة الوثائق المطلوبة لكل مستفید بقاعدة البیانات  -2



الدروس المستفادة واألولويات 
 المستقبلیة 

9 

أبرز الدروس، األولویات المستقبلي                                           .:
.                                                بناء قاعدة بیانات رصینة مؤمنة  وذات دقة عالیة ببیاناتھا  -1
امكانیة الحصول على كافة البیانات واستخراج التقاریر الخاصة بالدفعات المالیة او  -2

االحصائیات المطلوبة بیسر ودقة وسرعة فائقة ولجمیع اقسام شبكة الحمایة االجتماعیة 
.                                                                                                     بوقت واحد

.                                                        امكانیة االستفادة من الربط الشبكي بین المحافظات كونھ یمثل حوكمة الكترونیة مصغرة -3
امكانیة الربط مع بقیة دوائر الدولة كون ان قاعدة البیانات والبرنامج التطبیقي لھا یؤمن -4

 . لھا االشتراك مع مؤسسات الدولة ذات العالقة



ھل يمكن تقديم المشورة والنصح للدول 
   األخرى؟
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 ما ھي القضایا واألسئلة التي یمكن طرحھا على الوفود حول تصمیم
                                                                           البرامج؟ 

من حیث تنفیذ البرنامج في العراق اصبحت الرؤیة واضحة لدینا بشأن كافة التفاصیل 
المتعلقة بھ وبعد االطالع على برامج الوفود المشاركة ستتولد االسئلة واالفكار التي تحتاج 

 .الى ایضاح 

 ما ھي الموارد الفضلى الالزمة لمساعدة الدول على وضع إطار فكري
                                                                          في ھذا المجال؟ 

من خالل تجربة الشراكة مع البنك الدولي والتي اثمرت بنجاح البرامج المستخدمة في 
العراق نأمل استمرار تقدیم الدعم مع المشورة من قبل خبراء البنك الدولي للعراق وبقیة 

 .الدول بھدف بلورة اطار فكري في مجال تنفیذ البرامج 
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