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، ويمكن استخدامها من قبل المستفيدين فقط في أداء واجباتهم الرسمية. وال يجوز خالف ذلك هذه الوثيقة محددتوزيع 
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I.  السياق الستراتيجي 

A.  السياق القطري 

نتيجة  واالخرىتمرد الدولة اإلسالمية، ، واحدة يقودها 2014اني من عام في النصف الث نمتزامنتان االعراق أزمتعصفت ب. 1

دوالر  112، انخفضت أسعار النفط الخام للبرميل من حوالي 2014 شهر حزيرانمنذ وحاد في أسعار النفط. الالنخفاض ل

. وبالنظر إلى اعتماد العراق الكبير 2014دوالر أمريكي بحلول كانون االول عام  62و  شهر ايلولدوالر في  97أمريكي إلى 

سعار في األ االنخفاضا فان هذمن الناتج المحلي اإلجمالي والصادرات، ومصدرا لإليرادات الحكومية،  كحصةعلى النفط 

 .ضربة قاصمةضرب االقتصاد العراقي الهش كان سيوحدها 

الدولة اإلسالمية نفوذهم من سوريا إلى محافظات العراق  ومسلحوسع ، 2014 شهر حزيران. باإلضافة إلى ذلك، منذ 2

أسرة داخليا  354،000ما مجموعه نزح  وكركوك وديالى.نينوى وصالح الدين، وإلى حد أقل االنبار و فيالشمالية والغربية 

عن بقية  فقدانقطعواأولئك الذين تركوا اما مليون شخص.  2.1وهو ما يمثل نحو  2014عام  شهري حزيران وكانون االولبين 

( نتيجة ألعمال العراقفي )إحصاء الجثث 2007عدد الضحايا المدنيين في العراق إلى ما يقرب من مستويات عام  وازدادالبالد. 

 عنف الجارية.ال

االنبار  وتمثل، متضررة من وجود الدولة االسالميةلجزء األكبر من النزوح القسري لألشخاص في خمس محافظات حدث ا. 3

في  الى الحصول على مالذداخليا  النازحونفي المئة من العائالت النازحة. وقد سعى هؤالء  90وصالح الدين ونينوى وحدها 

المحافظات الثالث في  الىنصفهم تقريبا  ومحافظات أخرى، الىفي المئة من النازحين  63 برفقد ع–مختلف أنحاء العراق 

 كردستان العراق.

قنوات  . مختلف ال آثار سلبية كبيرة على االقتصاد ورفاهية العراقيين، من خالل لهاتين االزمتين أن تكون المرجحمن كان . 4

إلى تدمير البنية  وادتصادرات النفط من الشمال، أثرت سلبا على التجارة واالستثمار،  وتعطلحالة انعدام األمن السائدة و

لنفطي وغير التحتية وإعاقة تدفق السلع والخدمات في جميع أنحاء البالد، مما أدى إلى انكماش حاد في الناتج المحلي اإلجمالي ا

في اإلنفاق العام على  تراجع المصاحبوقد اثر ال(. 2015يع العراق، رب/ نظرة حول الفقر الشامل في النفطي )البنك الدولي

 في جميع محاوررفاهية العراقيين  على على األرجح وااليراداتالخدمات االجتماعية والتحويالت الحكومية، والعمالة، 

اضطرابات كبيرة  نم تمرد الدولة اإلسالميةالمحافظات المتضررة مباشرة من  التوزيع. وباإلضافة إلى ذلك، فقد عانى سكان

 في مصادر رزقهم ودخلهم. فضال عن فقدان أصول دائمة؛ ناهيك عن الخسائر في األرواح.

 2007، مع هبوط الفقر الى مستويات الرفاهيةالسابقة مكاسبلتقييم المسبق لألزمات تآكل كامل تقريبا التائج من نتظهر ال. 5

بقية السكان في كل مكان  ا بينه( منIDP) داخلياالفقر أعلى بين المهجرين  في عدد الفقراء. في حين أن نسبة ٪20وزيادة بنسبة 

البالغ  العراق قراءسوى نسبة صغيرة من ف داخليا ونالنازح، ال يمثل اإلسالميةمحافظات المتضررة من الدولة الما عدا في 

تحت خط الفقر، أو أولئك الذين  اصال تي كانت تعيشتتكون من األسر الفبقية ال . أما2014في عام  فقيرماليين  8 عددهم

 الناتج عن رفاهيةالتأثير ويتفاوت تحت خط الفقر في مواجهة االضطرابات االقتصادية الهائلة التي تواجهها البالد.  اصبحوا

ت التي تأثرفي كردستان والمحافظات  الفقرأكبر الزيادات في معدالت مالحظة  ، مع المناطقاألزمات على نطاق واسع عبر 

المناطق وحاليا  - 2012هي نفسها كما في عام  2014. ومع ذلك، فإن أفقر المناطق في سيناريو أزمة بسيطرة الدولة االسالمية

 على التوالي. ٪30و  ٪40 فيها ، والجنوب، مع معدالت الفقرمن الدولة االسالمية المتضررة

 

B. السياق القطاعي والمؤسسي 

، وعلى وجه التحديد في بعض والرفاهيةفي العراق تحديا خطيرا لرصد الفقر  على االغلب ةاألزمات المتكررة والعنيفتشكل . 6

 2007 لألسر العراقية لعام مسح الجتماعية واالقتصاديةال. كانحراجةاألكثر تكون وفي سياق آخر حيث  تكون األحيان عندما

(IHSES أول مسح اجتماعي واقتصادي شامل في العراق بعد توقف دام ) أيضا أساسا  يقرب من عقدين من الزمن. وكانما

تحليل وتقييم اتجاهات الفقر ومجموعة من ب2012سمح مسحقدو للتقديرات األولية وتحليل الفقر بما يتماشى مع المعايير الدولية.

شاملة الكبيرة جدا وال المسوحذ هذه يتنفيتم المؤشرات االجتماعية واالقتصادية التي تغطي فترة من السالم واالستقرار النسبي. و

 ولكن أيضا من حيث االستعدادات اللوجستية والموظفين. الموازنةمن حيث  المسحكل خمس سنوات تقريبا، بسبب تكاليف 

و ( CSOحصاء )لإلالمركزي  اجرىالجهاز، المسحسنوات التي تتخلل . من أجل الحصول على تقديرات الفقر أكثر تواترا 7

عناقيد عينة فرعية من  ويستطلع مسح االسر المستمر. 2014( في عام CHSسح األسر المستمر )إقليم كردستان م هيئة احصاء
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على وجه و. IHSESمسح ، ويحتوي على مجموعة فرعية من وحداتPSUsالعراقية او لألسراالقتصادي -المسح االجتماعي

قائمة االسر  –العراقية لألسرقتصادي اال-كانت وحدات رئيسية لبناء مجاميع رفاهية مشابهة للمسح االجتماعي–الخصوص،

واالستهالك والنفقات على  غير الغذائيئي والغذانتائج سوق العمل، اإلنفاق على االستهالك  حولوحدات والالتعليم، ونماذج 

بدأ العمل الميداني  لقد ، و الدخل من األرباح والتحويالت العامة والخاصة.PDSمواد نظام التوزيع العامأو  التموينية حصصال

أسرة  13834من  محددة تتكونشهرا. وتم سحب عينة  12لمدة  يستمروكان من المفترض ان  2013في تشرين الثاني عام 

 ممثلة على مستوى المحافظات.عينة لتكون 

المتدهور في بعض بسبب الوضع األمني   2014لعام  الخاصة بمسح االسر المستمر العمل الميداني وجمع البياناتتوقف  . 8

( في شمال غرب البالد. ونتيجة لذلك، في خمس محافظات، تعذر إكمال ISالدولة اإلسالمية )متشدديالمناطق، وتنامي نفوذ 

تضررا  االكثر رنينوى واألنبار وصالح الدين وكركوك وبغداد. في بغداد كان الربع األخي -العمل الميداني كما هو مخطط لها 

في في المناطق الريفية في بغداد. ، واستمر العمل الميداني  ة أي اسرةمقابل لم يكن باالمكانمن حيث معدالت االستجابة، و

 .كما هو مخطط لهالمتبقية  ات الثالث عشرمحافظال

دعم وي. 2014 االسر المستمر لعاممسح المستوى الوطني للفقر باستخدام على تقديرات  عمل باإلمكانم يكن . ونتيجة لذلك، ل9

 الثالث عشرالتي تم فيهاإقليم كردستان في تقدير تقديرات الفقر للمحافظات في  البنك الدولي المكاتب اإلحصائية العراقية و

ن العام، تقدما ملحوظا نحو الحد من الفقر في النصف األول م ير النتائج إلى أن العراق قد حققاالنتهاء من العمل الميداني. وتش

ه ت. ومن المعقول، على النحو الذي اقترح2012النصف األول من عام  بالنسبة الىنقاط مئوية  5 الفقرمعدالت هبوط مع 

 بحلول نهاية العام.هذه مكاسب الرعاية تآكل  تقديرات المحاكاة الدقيقة، 

 والموازنة منوتعني ازمة األتدهور. مزيدا من الالرعاية  ومن المرجح ان تشهدقصيرة األجل،  هياألزمات  ال يبدو ان . 10

-و ليس من المرجح ان يحدث المسح االجتماعيأن المسوح األسرية الكبيرة ليست مجدية في المستقبل القريب.   ةالمستمر

راقبة مالمهم اآلن أكثر من أي وقت مضى  في نفس الوقت، منوفي الوقت المحدد.   2017لعام  له المقبل المخطط االقتصادي

قريبة من خط اللسكان لعالية النسبة الالفقر والمؤشرات االجتماعية واالقتصادية الرئيسية، نظرا لحجم األزمات، ومؤشرات 

 الفقر.

هناك تحسينات  و. ومن المهم أيضا أن ندرك أن المكاتب اإلحصائية العراقية قد حققت تقدما ملحوظا في العقد الماضي. 11

 وخارطةلفقر ل، والعمل التحليلي المتعمق، بما في ذلك تقييمين  IHSESلمسحيعالية الجودة التضح من يكما قدرة الكبيرة في 

قدر الب  2014 مسح االسر المستمر لعام المكاتب اإلحصائية كل جهد ممكن في محاولة إلكمال بذلتالفقر. وباإلضافة إلى ذلك، 

كالهما والمكتب االحصائي في كردستان  لإلحصاءالجهاز المركزي الوضع األمني. وأخيرا، فإن  مع مراعاة الممكنالعملي 

بنك لا LSMSمسح من خالل قاعدة بيانات  حالياام العام لالستخد انمتاح IHSES مسحيكال –فتح الوصول إلى البيانات بملتزم 

 الدولي.

 

C.  االهداف االعلى مستوى التي يساهم فيها المشروع 

التحديات تدل . ومع ذلك، التواترهو أداة جديدة ومبتكرة وضعها البنك الدولي لتوفير تقديرات الفقر عالية  SWIFTمسح.12

 لإلحصاءفسيخطط الجهاز المركزي ، لب التعلم والتكيف. في حال نجاحهتطستممارسة الالتي يفرضها السياق العراقي على أن 

 اساس نموذج علىالبمجرد االنتهاء من  االخاص بهمالمسح  نظام في  SWIFTلدمج بانتظام  ب االحصائي في كردستانتكموال

تقديم لمحة سريعة عن وضع الى  2016 لعام SWIFTممارسة لبالد. وتهدف الذي يشمل جميع مناطق االتالي IHSESمسح 

سنوات اليطرح العديد من التحديات للنمذجة والمقارنة مع  االزمةوضع سياسي، على أساس أن من اجل اتخاذ اجراء الرعاية 

حدودة بسبب الوضع األمني. ومن سوف تكون هذه الممارسة م. وعالوة على ذلك، 2012وعام  2007 فيطبيعية" نسبيا ال"

 محافظات األنبار ونينوى وصالح الدين  بهذا المسح. عدم شمولالمرجح 

 

II.  اهداف تطوير المشروعPDO 

A. PDO 

 SWIFTحكومة العراق في تنفيذ وتحليل التابع لإلحصاء لالمركزي الجهازدعم  يهذه المنحة هاهداف تطوير المشروع ل . 13

قدر معدالت أعداد يلوحيحاسوب الى يستند هومسح قصير  SWIFTفي المحافظات المختارة.  2016لرصد الفقر في عام 
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 ومن المرجح ان يستبعد هذا المسحلمسح األسري. لاستخدام أحدث البيانات المتاحة بنمذجةممارسة الالفقراء على أساس 

 تحسن الوضع األمني بشكل ملحوظ.مالم يالدولة اإلسالمية ،  الخاضعة حاليا الىالمحافظات الثالث 

 المستفيدون من المشروع 

 المستفيد من المشروع هو وزارة التخطيط العراقية  .14

 على مستوى اهداف تطوير المشروعمؤشرات النتائج 

 االسرية جمع المسوح فيها يتم التيعوام األتقليل الوقت لتتبع انتشار الفقر في العراق بين  يمن المشروع ه ةوالنتيجة الرئيسية المتوقع .15

يها لحصول علاممكنالمن فقط هذه النتائج ستكون  . وIHSESالعراقية لألسراالقتصادي -المسح االجتماعي الشاملة والواسعة مثل

 هامة.نتيجة أيضا  يفي هذا المشروع ه المنفذةSWIFTلنموذج )نماذج( مالحظة المنهجية الالمسح. المشمولة بلمحافظات ل

 

 مخرجات المتوسطة:التشمل . 16

 SWIFTمنصة  تطوير)أ( 

 المسحالمشمولة بلمحافظات ل   SWIFT) نماذج()ب( وضع نموذج

 جمع البيانات لتحليل النتائج بعد  SWIFTبيانات مجموعة )ج( توليد 

 SWIFTتنفيذ ل لإلحصاءالجهاز المركزي )د( بناء قدرات موظفي 

 

تقدما ملحوظا على مدى العقود  قد حقق لإلحصاءالجهاز المركزي . جودة البيانات وسهولة الوصول إليها: من المهم أن نعترف بأن 17

 عمل تحليليبأجراءي سمح تال IHSESلمسحيعالية الجودة اليتضح من  كما قدرةالالماضية. كما كانت هناك ليس فقط تحسينات كبيرة في 

ن خالل قاعدة لجمهور مالستخدام من قبل احاليا ل تانمتاحIHSESاجولتو -فتح الوصول إلى البيانات بأيضا  التزم الجهاز ، ولكنمتعمق

 لبنك الدولي.لLSMSبيانات 

 

 

 

III.  وصف المشروع 

A.  مكونات المشروع 

هو  SWIFT. 2016 لرصد الفقر في عام SWIFTمسح والذي هو تنفيذ لمشروع المقترح هناك عنصر واحد فقط من ا. 18

جمع  على اساسستهالك يتوقع االمسح أسري جديد أداة  وه و( SWIFTالفوري المتكرر ) التعقبلمسح الرفاه عبر اختصار 

رب  تشغيل، والوضع االستهالكية الفقر مثل تعليم رب األسرة، وملكية السلع المعمرةحول روابط  بسيط سؤال 15إلى  10

 توفير الوقت وتقليل تكاليف تنفيذ المسح.هي  SWIFTاألسرة، وغيرها. المزايا الرئيسية الستخدام 

إلى معالجة البيانات ونشرها. كما وصوال ، المسح هذه المنحة  إعداد وتصميم مولهاتمجموعة من األنشطة التي تشمل . 19

. الحظ أن المبلغ ا المسحإلجراء هذ لإلحصاءالتي يحتاجها الجهاز المركزي ستستخدم هذه المنحة لشراء بعض السلع 

 من إجمالي المنحة. ٪20هو أقل من  المسحالمخصص لهذا 

في جميع المحافظات حيثما كان ذلك ممكنا بسبب القيود األمنية.  2016عمل ميداني للنصف الثاني من عام في النية تنفيذ . 20

الدولة اإلسالمية في الوقت الراهن، إال إذا تحسن الوضع األمني  الخاضعة لسيطرةوهذا من شأنه استبعاد المحافظات الثالث 

 بشكل ملحوظ.

B.  كلفة وتمويل المشروع 

( الممولة مع الصندوق االستئماني المنفذ من قبل المستلم لبناء القدرة IPFة االقراض هي تمويل المشروع االستثماري ). ستكون ادا21

 .2016الف دوالر امريكي. ومن المخطط تقديم دعم البنك الدولي لعام  400( بمبلغ TFSCBاالحصائية )
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 التمويل % تمويل المنحة كلفة المشروع مكونات المشروع

 2016سويفت لعام   SWIFTاداة تنفيذ 

 اعداد وتصميم المسح -1
 تنفيذ المسح وجمع البيانات -2

 معالجة ونشر البيانات  -3

 البضائع وامور اخرى -4
 

 

 التكاليف االساسية الكلية

 

400,009 

154,695 
148,064 

69,150 

 28,100 
 

400,009 

400,009 

154,695 
148,064 

 69,150 

 28,100 
 

400,009 

100 

100 
100 

100 

100 
 

IV.  التنفيذ 

A.  الترتيبات المؤسسية وترتيبات التنفيذ 

البنك الدولي  قدمها ، تحت إشراف وزارة التخطيط، منحة. لم ينفذ الجهازالوكالة المنفذة للمنحة المقترحةوالمركزي لإلحصاء ه الجهاز. 22

 .ينإضافيلتقديم ضمانات ائتمانية ودعم ةلمنحبا صةالخا المشترياتو إلدارة الماليةا ىعل لتدريبل. وستكون هناك حاجة سابقا

لمشروع. ية ليومالدارة اإلوسيكون مسؤوال عن  لإلحصاءالجهاز المركزي ( في PMOمكتب إدارة المشاريع )مقروسوف يكون . 23

 خبراء استشاريين.و الجهازويضم الفريق موظفين من 

 :المشتريات

لمبادئ التوجيهية بشأن منع ومكافحة االحتيال والفساد في المشاريع الممولة من لفقا "لمشتريات في إطار المشروع واسيتم تنفيذ . 24

لمكافحة الفساد"،  2006 توجيهاتالمؤسسة الدولية للتنمية " المعروفة باسم "ومنحواعتماداتIBRDوالتنمية  لإلعمارقروض البنك الدولي

 والتنمية لإلعمارالبنك الدوليقروض " المشتريات بموجبالبنك الدولي توجيهاتسوف يتبع القسم األول من االعمال وشراء السلع و 

، والقسم األول والخامس من المبادئ 2014 تموز، المعدل في 2011كانون الثاني  المؤرخةومنحالمؤسسة الدولية للتنمية واعتمادات 

،؛  2014 تموزفي  المعدلة،  2011 رخة كانون الثانيالمؤالتوجيهية "اختيار وتوظيف المستشارين من قبل المقترضين من البنك الدولي" 

 واألحكام المنصوص عليها في اتفاقية المنحة.

 

 و السلع: سوف يمول المشروع كميات صغيرة نسبيا من السلع مثل: البرمجيات والمعدات المكتبية، وما إلى ذلك شراء. 25

( أو اتباع إجراءات التسوق MIMالعراق ) في التنفيذ الرئيسييتم الشراء باستخدام إجراءات التسوق المدرجة في كتيب سأيضا 

 .البلد في قانون ميزانية المتضمنة

م شراؤها في إطار هذا المشروع أساسا اختيار االستشاريين المستشارين التي يتخدمات  تغطي . اختيار االستشاريين: سوف26

دئ التوجيهية: اختيار وتوظيف المستشارين من قبل المقترضين من وفقا للبند الخامس من المبا االتي سيتم القيام به ينالفردي

 البنك الدولي.

مشتريات مبسطة أثناء إعداد المشاريع باستخدام طريقة خطة  الجهاز المركزي لإلحصاء تمت صياغة. بناء على احتياجات 27

جميع العقود ذات قيمة صغيرة أقل من  تكون التسوق لشراء السلع واختيار األفراد للخدمات االستشارية. ومن المتوقع أن

 .الالحقة المراجعة الىأنشطة المشتريات  نخضع وسوف  $ 100،000

: - اشخاص 5-3المشتريات" التي تتألف عادة من لجنة لعقود من قبل "لقيمة صغيرة بتسوق التتم معالجة - طلب عروض األسعار. 28

 قسم المحاسبة، وممثلين عن الدائرة المختصة. منعضو إداري 

محلي الستشاري اال( ومقابلة من خالل ن النظراءممثلياللمشتريات من خالل تبادل المراسالت بين البنك ول مبسطالبنك تقييم أجرى. 29

الحكم على مخاطر الشراء يتم  و في العراق، المشترياتبيئة حول لبنك. وبناء على تقييم شامل للوكالة المنفذة والمعلومات المتاحة ل

 مؤهلين للتعامل مع أنشطة المشتريات الممولة من المشاريع.مشتريات فموظيتطلب تعيين  هكبيرا ولذلك فإن ةبانهالعام

 االدارة المالية 

البيانات. وخلص التقييم من خالل االستبيانات وجمع  ل الجهاز المركزي لإلحصاءداخالبنك تقييم ألنظمة اإلدارة المالية اجرى فريق . 30

بموجب الحد األدنى من المتطلبات  لإلدارة المالية ستلبيإلى أنه مع تنفيذ اإلجراءات المتفق عليها، فإن الترتيبات المقترحة 

OP/BP10.00 سيكون لهذا المشروع المنفذةمع تدابير التخفيف و". العام هو "عالي االدارة المالية. واستنادا إلى نتائج التقييم، فإن خطر ،

االدارة مخاطر "كبير". ويتم تقييم  المتعلقة باإلدارة الماليةتصنيف المخاطر سيكون  مقبولة وتكون  المشروع اصة بخادارة مالية ترتيبات 
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دارة المالية للمشروع، لتلبية متطلبات اإل الجهاز المركزي  لإلحصاء" ويرجع ذلك أساسا إلى: أ( القدرة المحدودة في عالي" الماليةعلى انه

وأوجه القصور في بيئة الرقابة.  المشروع، ج( الضعف العام منتظمة الىزيارة بالقيام بفريق البنك الدولي لب( األوضاع األمنية ال تسمح 

د االستشاريين ( السيطرة على عدد كبير من عقوـفي الوقت المناسب ، هشاملة الفي توفير المعلومات محدودة إبالغ و محاسبة  انظمةد( 

الفنادق نفقات  التشغيل التي تغطي أساسا النقل و نفقاتمن  كبير السيطرة علىقدرو( شهرية، هم المختلف المهام ودفعات الذين يتم اشراكهم في

 .خاصة بالمسح ألغراض ينضروريالوالبدل اليومي لموظفي الوزارة 

B. مراقبة وتقييم النتائج 

 

من الشروط القياسية وعلى اساس  2.06وتقييم سير المشروع واعداد تقارير حول المشروع حسب احكام القسم راقبة . سيتولى المستلم م31

 .1المؤشرات المحددة في الملحق 

C.  )االستدامة ) ان كان ممكنا 

(. وتتم 2017ول كانون اال – 2016. طلب فريق البنك الدولي دعما لموازنة البنك للمساعدة الفنية طوال فترة المشروع ) حزيران 32

 (.P154864خالل فترة المشروع من خالل المساعدة الفنية المستمرة ) 2016تغطية المساعدة الفنية للسنة المالية 

V.  المخاطر الرئيسية واجراءات تخفيفها 

اختبرتالمرحلة  ذلك،النطاق الجغرافي للمسح. ومع  الوضع األمني سيحدد . ’"ةمعتدلي"تقييم المخاطر الكلية للمشروع هدرجة . 33

كما هو الحال  و اختبار الطرائق في أجزاء غير آمنة نسبيا من المناطق الريفية في بغداد، مع بعض النجاح. هاي تم االنتهاء منت، الالتجريبية

ء ودائرة االحصاء يواجه الجهاز المركزي لإلحصا. لن يتم المساس به فسوف أمن الفرق الميدانيةاما ، 2014 مسح االسر المستمر لعاممع 

خفيف من هذه المخاطر. التلحكم بدقة ولبروتوكوالت على مدى العقود الماضية ووضعا على أساس يومي،  في اقليم كردستان مخاطر امنية

في أي  العمل الميدانيالقيام با العنصر األكثر أهمية في قرار مالسالمة واألمن كونهبوفرة منها كثر األهذه االحتياطات و وستتم متابعة

دقيقة بالنسبة إلى  15إلى  10ن ما ال يزيد عتستغرق كل مقابلة  النبشكل كبير من خطر التعرض لحالة انعدام األمن  SWIFTمنطقة. يقلل

 أكثر من ثالثة أشهر. كلزيارات تستغرق كل منها ساعة واحدة  4 تتطلبالتي  IHSESاستطالعات 

ة ال تتغير مع مرور ينقطالتقديرات الهو استقرار المعامالت، أي  مسح-الى-مسححتساب . واحد من االفتراضات األساسية لمنهجية ا34

هي مسألة تجريبية وقد تعطي بشكل  التوقعدقة فان مشجعة،  هي بغداد المرحلة التجريبية فيعلى الرغم من أن النتائج األولية من والوقت. 

ويستطلع . تهاضمان قولبعناية تنفيذ النمذجةبفريق السيقوم لهذه المخاطر،  ومع ادراكهد. في بقية أنحاء البال للقبولةجيد للغاية نتائج غير قابل

عابرة في إنفاق األسرة. وباإلضافة إلى ذلك، الختالفات لالشرح أفضل  من اجلفريق مصادر بيانات إضافية مثل حدوث الصراع ال

 .الصراعمن سياقات المتضررةالمع هذه األنواع من  SWIFTاسلوب يفيفريق مع كبار الخبراء لتكسيعمالل

VI.  ملخص التقييم 

 :المشتريات

سوف يكون مسؤوال عن تنفيذ األنشطة الذي  لإلحصاءالجهاز المركزي المسؤولية الشاملة عن تنفيذ المشتريات على عاتق تقع . 35

 77التي تشمل عمليات الشراء، وإدارة العقود، وإعداد التقارير. وسيغطي المشروع أساسا شراء اليومية  متابعةباختصاصه والالمتعلقة 

ضافة إلى ذلك، سوف أيضا بعض األثاث والمعدات المكتبية. وباإل يغطيالعاملين الميدانيين. وسوف تدريب  و SWIFTحاسوب لوحي 

لمشتريات التي تتم من خالل إجراءات التسوق وبالنسبة الى اوشركة تدقيق. األفراد االستشاريين عدد قليل من باالستعانة يمول المشروع 

 العراق. الرئيسيتنفيذ الفي دليل والمتضمنة استمارات المشتريات ذات الصلة فسيتم استخدام ب

 

 االدارة المالية 

من  ماليمدير لمشروع ما يلي: أ( المالية لاالدارة سوف تشمل ترتيبات ، المحددة. مع األخذ بعين االعتبار أنشطة المشروع والمخاطر 36

الستالم ( DA) مخصصحساب سيتم فتح ، ب( االدارة المالية والصرف قضاياالتعامل مع موظفي الجهاز المركزي لإلحصاءيتولى 

وائم المالية السنوية، لتسجيل المعامالت المالية وتوليد التقارير المالية نصف السنوية والق صفحات اكسل، ج( سوف تستخدم  عائدات المنحة

الرواتب المتعلقة  الخاصة بالموظفين و الضوابط( تعزيز هـالمشروع، الخاصة ب ( تقديم تقارير مالية نصف سنوية لتلبية احتياجات اإلبالغد

. ونظرا لحقيقة لدى البنك الدولي، لتدقيق حسابات المشروع مستقل، مقبولمدقق خارجي سيتم تعيين ( و"،  ةدفعات االستشاريين الشهريب

سيتم توفير الدعم والتدريب المستمر من قبل شاريع الممولة من البنك الدولي، لمبايفتقر الى الخبرة السابقة  الجهاز المركزي لإلحصاءأن 

 .المالي الى المديرفريق البنك الدولي 
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A. صياغة سياسات اخرى خاصة باإلجراءات االحترازية 

 ياسات اخرى خاصة باإلجراءات االحترازية ال يقوم المشروع بصياغة اي س .37

 

B.  معالجة البنك الدولي للتظلم 
 

 
آليات  حسبشكاوى بتقدم ال( WBالبنك الدولي ) بمشروع يتلقى دعما منتأثرون سلبا مات واألفراد الذين يعتقدون أنهم لمجتمعيمكن ل

لشكاوى هذه الخدمةالمراجعة الفوريةلضمنت(. يGRSالمظالم للبنك الدولي ) معالجةأو خدمة  الحاليةعلى مستوى المشاريع التظلم معالجة

ى أن يقدموا شكواهم إلمشروع ين من الالمتضررلمجتمعات واألفراد ويمكن ل ذات الصلة بالمشروع. حاالت القلقمن أجل معالجة  المستلمة

لسياساته لعدم امتثال البنك الدولي نتيجة يقعضرر، أو يمكن أن وقع القد ما إذا فيتقرري تالبنك الدولي والفي هيئة التفتيش المستقلة 

إدارة البنك فرصة للرد.  وتم منحالبنك الدولي ،  الىالمخاوف مباشرة  رفعتم ي. ويجوز تقديم الشكاوى في أي وقت بعد أن وإجراءاته

موقع يرجى زيارة ،التابعة للبنك الدوليمظالم الشركات معالجةللحصول على معلومات حول كيفية تقديم الشكاوى لخدمة و

http://www.worldbank.org/GRS.  البنك الدولي،  التابعة الى حول كيفية تقديم الشكاوى إلى هيئة التفتيشمعلومات وللحصول عل

 وقعميرجى زيارة 

www.inspectionpanel.org. 
 

 

http://www.worldbank.org/GRS
http://www.worldbank.org/GRS
http://www.inspectionpanel.org/
http://www.inspectionpanel.org/
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  الملحق 1: اطار ومراقبة النتائج 

IRAQ: SWIFT Iraq CSO (P158492) 

 .فيمحافظاتمختارة 2016 الهدفهودعمالجهازالمركزيلإلحصاء التابعلحكومةالعراقفيتنفيذوتحليلمسحسويفتلرصدالفقرفيعام(: PDO) هدف تطويرالمشروع

 

مؤشرات النتائج على مستوى هدف تطوير 

C *المشروع
o

re
 

 االساس وحدة القياس

 قيمة الهدف المتراكمة **

 التواتر
مصدر البيانات/ 

 المنهجية

المسؤولية عن 

 جمع البيانات

 

 الوصف ) تعريف المؤشر ال(

2016 
السنة 

 الثانية

السنة 

 الثالثة

السنة 

 الرابعة

السنة 

 الخامسة

 

  : رصد الفقرالمؤشر االول
 IHSES سنويا     1 (صفر) 0 عدد

2012/2014 

الجهاز المركزي 

 لإلحصاء

 ر حدوث الفقر سنويايقيس هذا المؤش

 

  : مالحظة المنهجيةانيالمؤشر الث

فريق الجهاز  IHSES 2012/14 سنويا     نعم كال نعم/كال

المركزي 

 لإلحصاء

تقرير منهجي يصف النموذج 

 SWIFTالمستخدم ل 

 توسطةالنتائج الم
 

  نتيجة متوسطة ) المكون االول(: 

 

: منصة المؤشر االول للنتيجة المتوسطة

 سويفت
 

فريق الجهاز   SWIFTنموذج مرة واحدة     نعم كال نعم/كال

المركزي 

 لإلحصاء

 

هذا يشير فيما اذا كان الجهاز 

قادرا على تطوير  لالحصاءالمركزي 

 هذه المنصة

: نموذج للنتيجة المتوسطة الثانيالمؤشر 

 سويفت
 

فريق الجهاز   SWIFTنموذج  سنويا     نعم كال نعم/كال

المركزي 

 لإلحصاء

 

هذا يشير فيما لو كان الجهاز 

المركزي لإلحصاء قادرا على تطوير 

 نموذج التقدير لمسح سويفت

: قاعدة للنتيجة المتوسطة الثالثالمؤشر 

  بيانات سويفت

فريق الجهاز   SWIFTنموذج  سنويا     نعم كال نعم/كال

المركزي 

 لإلحصاء

هذا يشير فيما لو كان الجهاز 

المركزي لإلحصاء قادرا على جمع 

 لمسح سويفتقاعدة البيانات 

 

: عدد افراد للنتيجة المتوسطة الرابعالمؤشر 

 الكادر الفني الذين تم تدريبهم 

 
فريق الجهاز  سجل تدريب الموظفين مرة واحدة     5 كال العدد

المركزي 

 لالحصاء

 

عدد افراد الكادر الفني الذين تم 

 تدريبهم على تصميم سويفت

 
 (http://coreindicators(راجعالرجاء االشارة فيما لو كان المؤشر هو مؤشر ثطاعي اساسي ) للمزيد *

 يجب ادخال قيم الهدف للسنوات وستكون البيانات متوفرة وليس بالضرورة سنويا**

 

http://coreindicators/
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ANNEX 2 

 واالشراف للمشتريات مبسطة خطة 

 اسم ومعلومات االتصال لمستلم المنحة المسؤول عن المشتريات:
 

 

 االتصال: قصي رؤوف/ المدير العام جهة

 –لإلحصاءالعنوان: وزارة التخطيط/ الجهاز المركزي 

 كرادة مريم قرب جسر الجمهورية

 

 الطابق السابع، قسم عقود النقل

 بغدادالمدينة: 

 جمهورية العراقالبلد: 

 7804899739 00964موبايل:

 qusay_1966@yahoo.comعنوان البريد االلكتروني:

 

 

 خطة المشتريات/ االشراف 
 

أنشطة  تسجل( وأثناء التنفيذ؛ 1( أنشطة الشراء المخطط لها في الجدول )IAالوكالة المنفذة ) ، تسجلعدادمرحلة اإل. أثناء1

 للوكالة المنفذة على ذلك، يجوز تم االتفاقإذا وفي نفس الجدول.  المراجعةالمشتريات الفعلية التي جرت خالل الفترة قيد 

سيتم اجراء مراجعة كحد أدنى، و. ةمنحالمتفق عليهاالخاصة بالإجراءات الشراء االلتزام بدام هذا الجدول للتأكد من استخ

 . تهاعلى متابع ةقادر اليها الوكالة على انها لمشتريات التي أشارتالحقةل
 

نوع 

المشتريات
1 

الكلفة  الوصف

 المقدرة

 بالدوالر

طريقة 

 الشراء

تاريخ العقد 

 المقدر

 المالحظات

  بضائع

حاسوب لوحي  77شراء 

SWIFT لفريقين ميدانيين 

 حزيران *التسوق 23,100

,2016 
 

مقابلين+  X  (3محافظة  15 =60الفريق االول 

 رئيسي(

من المقابلين  X  (2محافظات 9= 27الفريق الثاني

 )المقر( 5تكنولوجيا المعلومات +  5+ رئيس( + ) 

 سيعملون مع فريقين

سيعمل الفريق االول والفريق الثاني تباعا مالحظة: 

 يوم لكل فريق 32

 خدمات

 تدريبية

 

تدريب العاملين الميدانين 

 في بغداد SWIFTعلى

عقد  96,360

 الخدمات

 ,حزيران

2016 
 

 Xليالي(  6ايام )  X 5) فريق عمل ميداني(  110

دوالر بدل  60دوالر للفندق+  86دوالر )  146

 (واياباذهابا يومي+ نقل 

خدمات 

استشارية 

 )افراد(

خدمات استشارية للعمل 

 الميداني

20,000 IC ايلول , 

2016 
 

  2016,ايلول  LCS 5,000 مدقق خارجيخدمات 

                                                 
( والخدمات 4( الخدمات ) غير الخدمات االستشارية(، )3( االعمال، )2( البضائع، )1الرجاء تحديد نوع المشتريات ذات الصلة مما يلي: ) 1

  .االستشارية
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استشارية 

 ) شركة(

اخر ) كلفة 

 تشغيلية(

1-  

SWIFT  هاتف (

 وانترنيت(بطاقة 

 ,حزيران  كلفة تشغيلية 263,900

2016 
 للموبايل(/ شهريا 2 الى االنترنيت+ 2بطاقات ) 4

و  SWIFtاعداد  -2

 طباعة الدليل

 

 بما في ذلك الترجمة

فريق نموذج تحديث  -3
SWIFT 

 

 X 46في بغداد(  3محافظة +  14في  2عداد )  31

 يوم X 30دوالر ( للنقل( 

 

العمل الميداني  -4
SWIFT 

 

 يوم لكل فريق 32سيعمل الفريقان تباعا لمدة 

يوم + الفريق الثاني  X 32شخص  60الفريق االول 

 يوم  X 32شخص  27

 

) SWIFTمشرفو  -5

 زيارة موقعية( 

 

دوالر )  X 146ليلة(  33يوم )  x 32اشخاص  5

يوم+  33دوالر بدل يومي  60دوالر للفندق +  86

 النقل ذهابا وايابا

 

المشرفون المحليون  -6

SWIFT  النقل(

 المحلي(

 

 دوالر ) للنقل( x 30يوم  X 32مشرف محلي  15

 

متابعة فريق  -7

تكنولوجيا المعلومات 

SWIFT زيارة (

 موقعية(

 

 

 86دوالر )  146ليلة( 21يوم )  X 20اشخاص  5

دوالر بدل يومي + نقل ذهابا  60دوالر للفندق + 

 وايابا(

 

االدارة العليا  -8

SWIFT زيارة (

 موقعية(

 

 

دوالر )  X 146ليلية( 21يوم )  x 20اشخاص  5

دوالر بدل يومي + نقل  60دوالر للفندق +  86

 ذهابا وايابا(

*
المشتريات من السلع باستخدام إجراءات التسوق في إطار الميزانية السنوية التي تنظمها وزارة المالية لطلب ثالثة عروض 

تنفيذ الفي دليل  متضمنة [. استمارات الشراء للتسوقعراقي دينار( مليون100- 10] )المشترياتللسقفمن قبل لجنة اسعار 

 لعراقالرئيسي ل

 

محافظة  15في الميدانية العاملة الفنية ترتيبات اإلشراف من قبل الفرق  ستتملمنحة: لضافية اإل. وصف ترتيبات اإلشراف 1

والمالية  الفنيةاللجان ارة المشروع ]، قائد الفريق، المشرف المحلي، المشرف المركزي[، واإلشراف من قبل إد]المقابل

 اإلدارية[.و
 

 حالة اجراءات تخفيف المخاطر 
 

 في الجدول ادناه تسجل الوكالة حالة تنفيذ اجراءات التخفيف التي تم االتفاق عليها لتقييم مخاطر المشتريات التالية: .1
 

 اجراء التخفيف
 

 حالة التنفيذ

  تشكيل لجان فحص الستالم البضائع .1
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تشكيل لجان وتدريبها من قبل الكادر 

 الشراء بإجراءاتالمحلي عند الشروع 

جعل العقود صغيرة بموجب االنظمة الحالية لوزارة المالية حول   .2

 .اجراءات التسوق وحسب الموازنة السنوية

 جاري

 جاري توزيعات الكادر المحلي للبنك الدولي .3

 

 


