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 الملخص التنفٌذي:

تمتا  تتشابك العوامل الداخلية والخارجية في خلق أزمة المياا  فاي العاراعل  لار الار   ما      

تغيااراا المخااامل ومااا مااببتف ماا  اخختاااط  مياااا تمااا   إذ أ  بمااوارد ماةيااة م مااةل  العااراع

الميااا  فضاا ع  اا  زياااد   مياااا ل األخ اااروجتااام ميااا   الحاارار ل درجاااا وارتتااا االم ااارل 

المياماااا  إدار مااوو وضااعم ي الممااتمر وحاجاااا الزرا ااةل والم لوبااة ختيجااة للخمااو الماا اخ

 تعاد   المشاري  االمتثمارية والبخار التحتياة لاوزار  الماوارد الماةياةلالماةية وتقادم ال وتل إ تختيذ 

الميامااا التي تحتاج لمعالجاا مريعةل فاي حاي  تقام ل ذ  االزمة واخلية برز العوامل الدم  أ

 اا وثثارااا المالبية  لار الماوارد تختياذ االتتا ااا الماةياة المبرماة مع إوتل ا الماةية لدول الجاوار

 .مة زلالماةية في مقدمة العوامل الخارجية 

ل يت لب زيااد  االماتثمار فاي مشااري  تخمياة ااذ  تزايد حاجة العراع الر الموارد الماةيةإ       

ل ومعالجاة أماباب االماتراتيجية واألماماية التحتياة البخار تؤايالالمواردل فض ع    الحاجة الار 

ل ل او  المياا   خااراع ماة وت اوير تلاك الماواردلديمو ال زماةتل إ تختياذ المشااري  االماتثمارية 

ع ماا   خاااار اختاااج الغااذاو وتااامي  حاجاا    ااد   ذلكلااا الماا ا ل والتااادت للتغياار المخاااخي. ام مااا

 فاي الحااال التل اإ أماباب ومعالجاة االرواةياةلالمايما  لالموارد الماةياة مشاري  بتختيذ االاتما 

 العراع في العامة الميامة أولوياا م  الماةية الموارد وزار  مشاري 

بياا  أامياة واثاار  الاذت يتضام  ااذا التقريارل ية البحث في اذا الموضاو  تا  ا ادادوألام     

 المتل ةااة االمااتثمارية الموازخااة مشاااري امااتعراط و االمااتثمار فااي مشاااري  المااوارد الماةيااةل

 لالاوزار  وبارام  خ ا   لارواثارااا المالبية  ل(5102-5102) للماد  الماةياة الماوارد لوزار 

 المشااري  تل اإ وأماباب معو اااالمحدد  في  اخو  الاوزار ل فضا ع  ا  بياا   اداماأل وتحقيق

 ل إذ تبي  لخا:معالجت ا في الماةية الموارد وزار  ميامة ودور االمتثماريةل

 خمابتف ماا التاوالي  لر    ش لا5102 ل و5103  ل و5102لأل وا   المتل ةة المشاري إ   -0

 .للوزار  االمتثمارية الموازخة مشاري  اجمالي م  %(25.3)و%( 05.2)و%( 51)

 األراضاي ما  واماعة ممااحاا خد مي  امل بش ل وإخجازاا المتل ةة المشاري  اذ  ختيذا  ت -5

 في المحافظاا المختذ  في ا. الزرا ية األخش ة بوا   الخ وط في م  يو الزرا ية
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  .ً مشارٌع الموارد المائٌةاالستثمار فوآثار اوالً: أهمٌة 

مرتتعة حرار  ودرجة  ل ليل االم ارذاا مخام جام يق  العراع ضم  ر عة جغرافية      

ل وش  وروافداما دجلة والتراابوجود خ رت  تتمثل بموارد ماةية م مة  يتمت  ذلكخمبيال مقابل 

اال  ل خر دول المخ قة م  حيث ماادر الميا أم   فر الميا  الجوفية تجعلففض ع    توالعربل 

ا  موو إدار  القاةمي   لر ملم الميا  في العراع و د  وجود امتراتيجية واضحة ومدرومة 

تختيذ االتتا اا الماةية المبرمة م  دول  إوتل ل زمة الميا أ لمية لمعالجة فق أمس  لر و

التي بدأا م مح ا تظ ر  لزمة شح الميا  ومخا ر الجتامأدى الر دخول العراع في أ لالجوار

 لة ا ول و مماك المماوبمبب إ  5102  ا  للعيا  م  خ ل الجتام الذت حال في ايم

لعال ل االمر الذت لتا خظر المختاي  الر ضعم لتغير المخاخي الذت يش د  اوام ار األ

  .0المياماا الماةية المعتمد  في العراع

ل ومشاريع ا المختلتة الماةيةد حاجة العراع ل متثمار في الموارد تزاياذا الوض  أدى الر      

وت وير مشاري  الرت والبزلل وإ اد  تؤايل البخر  خشاو المدود والخواظ الميما في مجال إ

حاجة العراع الر الموارد الماةيةل وذلك لموا بة الخمو وامتمرار التحتية ذاا الشؤ ل م  تزايد 

ال لب  لر الغذاو وميا   والت ور الحاال في اال تااد وتزايد لالممتمر في حج  الم ا 

ع م   الشرب. إذ تعد الميا  مورٍد أماس في اختاج الغذاو وتامي  حاجة الم ا ل و خاراع م ما

 خاار البيةة لمماامت ا القاوى في معالجة ملوحة وتاحر األراضي والتادت للتغير 

 المخاخي. 

أمباب التل إ بش ل  ا ل ومعالجة  االرواةية المشاري  ذيعد  االاتما  بتختيوبخاوع  لر ذلك    

اخشاو المدود والخواظ  وشب اا  يما في مجالالم الحاال في مشاري  وزار  الموارد الماةيةل

التي تضمخت ا برام  في العراع ة العامة م  أولوياا الميامم  المشاري  الرت والبزل و يراا 

ل وبما يتوافق اتيجياا الو خيةالخ   واالمتر الح وماا المتعا بة وأ دا  لي ا بش ل ممتمر

ع  (02)الـ م  ال دم المادس م  اادام التخمية الممتدامة  مخظمة التي وضعت ا  المبعة  شر ادفا

 لر )ضما  توافر الميا  وخدماا الارم الاحي للجمي  وادارت ا الذت خص  لالمتحد األم  

 لر ا  "   5102المتحد  للعا  ام التخمية الممتدامة لألم  تقرير اادممتدامة(ل اذ أ د إدار  

                                                           
0
 .3ل ص.5150مر ز البيا  للدراماا والتخ ي ل ايا  المرا ل ازمة الميا  في العراعل  - 
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امتخدا  الميا  وتحمي  إدار  الميا  م  األمور الحاممة  لتحقيق التواز   في ال لب زياد   تاو  

 .5المتزايد  لر الميا  بي  مختلم الق ا اا والممتخدمي "

 تختيذ او اخجاز اذ  المشاري  ومعالجة أمباب التل إ الحاال في ذ  اذا االاتما  بتختيإ    

ل ومت لباا بعض ا يرج  الر أامية وحيوية تلك المشاري  في تؤمي  احتياجاا الق ا  الزرا ي

 التربة وملوحة التاحر مش  ال البيةةل وامتا ح األراضي وإخعاش االاوار والتادت

 اب  امتراتيجياا وخ   ورم  مياماا  امة ذاا  وتغير المخامل واذا االمر يت لب ا تماد

حافظ  لر ما متاح م  موارد ماةية وامتغ ل ماادر تخميت ا واوالع لتحقيق ادم ل تتخموت

ل وذلك  لر وفق ما أ دا  ليف خاوص دمتور االمتثمار األمثل ل ا وامتغ ل ا بؤ لر  تاو 

ع( و )الماد  33في ) الماد    5112جم ورية العراع لمخة  ع( و )الماد  001/ثاخيا / 001/ ثامخا

ع( بشؤ  رم  مياماا الموارد الماةية الداخلية والخارجيةل ومياماا التخمية ث عل مابعا عل رابعا الثا

( م   اخو  وزار  5في اح ا  )الماد والتخ ي  وضما  حماية البيةةل و ذلك  لر وفق ما جاو 

 ) تهدف الوزارة الى: التي تخص  لر  5112( لمخة 21الموارد الماةية ر   )

ط الستثمار الموارد المائٌة فً العراق واستغالل المٌاه السطحٌة والجوفٌة لتحمٌك التخطٌ-اوالً 

 االستخدام األمثل للثروة المائٌة.

 ً  دٌد مصادرها واستخداماتها.حتطوٌر الموارد المائٌة وتنمٌتها وت-ثانٌا

 ً رعاٌة حموق العراق فً المٌاه الدولٌة المشتركة وإدامة االتصاالت وتبادل المعلومات مع -ثالثا

حواض االنهر وبما ٌضمن الوصول الى اتفالٌات عادلة على أ دول الجوار والدول المتشاطئة

 لتمسٌم كمٌة ونوعٌة المٌاه الداخلة الى العراق.

 ً فٌة من التلوث وإعطاء األولوٌة للناحٌة البٌئٌة المحافظة على المٌاه السطحٌة والجو-رابعا

 وإنعاش وإدامة االهوار والمسطحات المائٌة األخرى.(

جاو في مشرو  إخعاش ب د الرافدي  لمواج ة التغير المخاخي في العراع  ما تقد  فقد فض ع     

ب د الرافدي   )إخعاشبـ يعرم  والذت لالذت تبخا  مجلس الوزراو لامة الجم وريةالمقد  م  رة

في العراع والشرع األوم (ل إذ  لر وفق برخام  األم   مشرو  التادت للتغير المخاخي

للبيةة يقم العراع في المرتبة الخاممة بالخمبة للبلدا  األ ثر اشاشة بي  بلدا  العال  م   المتحد 

خا ر تغير واذا يجعل العراع  رضة لمل وا لر درجاا الحرار  ليا  والغذاوحيث خقص الم

                                                           
5
 .2ل ص.5102 الممتدا  التخمية اادام المتحد ل تقرير األم  - 
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إ  مشرو  اإلخعاش اذا الممتخد  لر  المخام وثثار  الملبية  لر مجمل األخش ة واوجف الحيا .

الثالثة م  خ واتف  لر   تم  خ واا ماممة لمواومة وتعزيز أادام المخامل أ د في الخ و

 للرتوتحمي   تاو  ا لوختط معدل الت ديداا المتزايد  لموارد الميا الميا ل برام  إدار  

و رع حديثة ا تماد إجراواا وتدابير جية وخ   إدار  الميا ل لذلك فؤ  وتحديث امتراتي

يعد امراع بالغ  لودو  تل إ  لر المدى القريبوتختيذاا بمر ة  لواخشاو المشرو اا الخااة ب ا

ضرور  اإلمرا  بإخشاو  لر  الخاممة لتإ د األامية لممتقبل العراعل في حي  جاوا الخ و 

وتقليل  لمد  ش  العرب لمعالجة اللما  الملحي الزاحم الر ش  العرب م  الخلي  العربي

 .3ا ية  للعراعرز ر االضرار بالموارد الماةية والمخا

 ً للمااادة االساااتثمارٌة المتلكئاااة لاااوزارة الماااوارد المائٌاااة  الموازناااة مشاااارٌع: ثانٌاااا

(5102-5102). 

م  المواضي  التي أضحا ومعالجة شحت ا  توفير الميا موضو    فيما تقد  أ اشرخالقد       

ع ل لالشغل الشا  لذلك  لومخ ا العراع في ماادراا الماةية  ثير م  الدول التي تعاخي شحا

التخمية  ية ال زمة لد   خ   وبرام  وامتراتيجيااأابحا  ملية تؤمي  الموارد الماة

ل وخ ا تمثل الميامة العامة لدي ال اا م  أولوي الخ وط بوا   الق ا  الزرا يو الزرا ية

 حاجاالمد الضرورية توفير ما يت لبف الموع م  المختجاا الزرا ية العامل األ ثر أامية في 

 و لرميا  الشرب   لر ال لب  الميما أ ل للشرب الاالحة الميا  توفير    فض ع  لالم ا 

ع. خموا  بيرا الزرا ية الغذاةية يخمو المختجاا في اذا  المشاري  االمتثمارية د  تعلذلك  ومتمار ا

وزار  تحتل  ل إذا التي تقدم ا المإمماا الح وميةديمومة الخدمال بالغةذاا أامية المجال 

ت وير في مجال الخدماا التي تقدم ا  لمعا وحج أامية  بير   في العراع الموارد الماةية

د والخزاخاا بخاو المدووامتثمار الموارد الماةية والمحافظة  لر ماادراا م  خ ل 

 اذا ماو لالدولية المشتر ة    ر اية حقوع العراع في الميا  ل فض ع والمشاري  االرواةية

( ووماةل تحقيق تلك 5ادام وزار  الموارد الماةية المحدد  ضم  اح ا  الماد  )يتماشر وأ

  .5112( لمخة 21( م   اخو  الوزار  ر   )3ضم  الماد  ) األادام

ضم   اخجازااالر تؤخر  ادىفي وزار  الموارد الماةية  المشاري  ديد م  تختيذ    تل إإ     

حدد  في ضم  مدداا المملبا  لر تحقيق اادام الوزار   اخع س مر الذتاأل لالمد  المقرر 

                                                           
3
 ل متاح  لر شب ة االخترخا.العراع في المخاخي التغير لمواج ة الرافدي  ب د إخعاش مشرو  رةامة جم ورية العراعل - 

                                                                                                   http://www.presidency.iq 

 المش لة والحلولل متاح  لر شب ة االخترخا. تتا   -للمزيد م  اال    اخظر: فالح الحمراخيل الموارد الماةية في العراع -

                                                                                                   http://www.arabi21.com. 

http://www.presidency.iq/
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امتا ح األراضي الزرا ية وتامي  في مجاالا داف ا أاالميما خ   ا وبرامج ا المعتمد ل 

والغاياا التي  و يراا م  األادام المقي للمزرو اا وبخاو المدودالشرب للموا خي  وميا  

ملزمة الموارد الماةية وزار  الح ومة ولذلك فا   .ذ راا في التقر  )اوالع( م  اذا التقريرمبق 

اذا با تماد اإلجراواا ال تيلة بمعالجة أمباب تل إ اخجاز اذ  المشرو اا ود   وت وير 

 لر وفق روئ بعيد  المدى تإمس متوم ة وامتراتيجياا  م  خ ل ا تماد الق ا  الحيوت

 والزياد  الم اخية المتخاميةل لالعال العراع ويش داا   والتغيراا المخاخية التي  لمية تت و

 ا ضم  االتتا اا المبرمة م  اإل ليمية المتمثلة بتقليل الحاص الماةية المتتق  لي اوالمش  

اال تتاو الذاتي م  المختجاا الزرا ية او تقليل  أاداف ا في ضما  تحقيقم  أجل  لالجواردول 

وزار  الموارد   ت و  ل واذا يت لب أاال تماد  لر الخارج في مد احتياجاا الموع المحلية

 .تل إأت دو  في مدداا المحدد  الماةية و االرواةيةالمشاري  تختيذ حريص  لر الماةية 

لقد بي  ديوا  الر ابة المالية االتحادت م  خ ل التقرير الذت أ د   م  تقوي  األداو     

ارد المتخاص تحا  خوا  ختاة  أ مال الر ابة والتد يق التخااي  لر ميامة وزار  المو

الر ا   (30/05/5102ولغاية  0/0/5100الماةية في تختيذ مشاريع ا االرواةية للتتر  م  )

 :1 يت  م  خ ل  لر مبيل المثالل الل  لر مش لة التل إ في تختيذ المشاري  االرواةيةداالمت

 وجود  دد م  المشاري  االرواةية  ير المخجز .-0

 بمدد تتوع مدداا التعا دية.االرواةية اخجاز  دد م  المشاري  -5

وبي  التقرير ا  التل إ في تختيذ المشاري  االرواةية يإثر بش ل مباشر  لر اال تااد والمجتم  

 م  خ ل االتي:

 د ت ول لحي  اخجاز المشاري  المتل ةةل مما يترك ثثار   تجميد األراضي الزرا ية لمدد-0

 الملبية  لر اإلختاج الزرا ي. 

 األراضي الزرا ية وتغد  ال الميما في المخ قتي  الوم ر والجخوبية.تملح تربة -5

ا مال المشاري  المتل ةة الميما المدخية وال  رباةية والمي اخي يةل االمر الذت يت لب  تضرر-3

 اياخت ا.

ال در الحاال في ميا  الرت بمبب  د  توفر مخشآا ضب  وتوزي  الحاص الماةية والتي -1

ع ما تختذ ضم  المشاري  االرواةية.   البا

                                                           
1
 الماوارد وزار  مياماة  لار التخاااي والتد يق الر ابة أ مال ختاة  لالمتخاص األداو تقوي   م  االتحادتل المالية الر ابة ديوا  - 

 .2-3ل ص.5102ل (30/05/5102 ولغاية 0/0/5100) م  للتتر  االرواةية مشاريع ا تختيذ في الماةية
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والججول التالي يدتعخض السذاريع الستمكئة لهزارة السهارد السالية في مجاالت الخي وانذاء   
ذات الذأن بعسل الهزارة  واعسار وتظهيخ البشى التحتية األراضي استرالحالدجود و 

 (.5102-5102لمسجة)

التي  ،الستمكئة لهزارة السهارد السائيةمن السذخوعات  بان ىشاك عجيج، ونمحظ من خالل الججول   
م 5102الهزارة عام ىحه  بمغ عجد السذاريع الستمكئة في إذ من حيث اغخاضيا او أىجافيا، تختمف

 م5102من مذاريع السهازنة االستثسارية، وفي عام ( مذخوعًا 02جسالي )من إ مذاريع ثالثة
بمغ عجد  م5102وعام ، استثسارية ( مذاريع8متمكئًا من إجسالي )مذخوعًا واحجًا كان ىشاك 

 السذاريعىحه وشكمت  ،( مذخوعًا استثسارياً 01عذخة مذاريع من إجسالي )السذاريع الستمكئة 
 التهالي ما ندبتوجسالي مذاريع السهازنة االستثسارية لمهزارة ليحه األعهام عمى من إ الستمكئة

 . %(25.2%( و)05.2%( و)51)

مجسهع السرخوف التخاكسي عمى السذاريع الستمكئة عام واستشادًا لبيانات الججول نجج ان       
شكل ( مميهن ديشار)سبعة وثالثهن مميار ومائتان وأربعة مميهن ديشار( 42513م البالغ )5102

( مميهن 0335152البالغة )ة الكمية السعجلة ليحه السذاريع  من مجسهع الكمف%( 5.2ما ندبتو )
ان وسبعة وعذخون مميهن ديشار(، في حين  ن مميارديشار) تخليهن واربعسائة واثشان واربعه 

ائتان )مديشار مميهن ( 558412) البالغ م5102 عام الستمكئة السذاريع عمى التخاكسي السرخوف
 مجسهع من%( 24.2) ندبتو ما شكلوثسانية وعذخون مميار وثالثسائة وسبعة مميهن ديشار( 

)اربعسائة وخسدة وعذخون ديشار مميهن ( 352121) البالغة السذاريع ليحه السعجلة الكمية الكمفة
 .مميار وخسدهن مميهن ديشار(

%( في مذخوع 34)كانت م 5102دنى ندبة انجاز مادي تخاكسي عام أونمحظ ايزًا إن      
عمى ندبة انحخاف عن السخظط في العام نفدو كانت السداد في محافظة االنبار، اما أ  انذاء سج

 م كانت5102عام ، وفي الباصهني في محافظة صالح الجين%( في مذخوع انذاء سج 32)

%( عمى 22%( و)54عمى ندبة انحخاف عن السخظط )وأ  تخاكسي مادي انجاز ندبة دنىأ
ان ندبة اإلنجاز  يتبينم 5102عام  ، اماششافية -التهالي في مذخوع استرالح أراضي ديهانية

 %(.21السادي التخاكسي في مذخوع انذاء بشاية الييأة العامة لمدجود والخدانات بمغت )
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 من واسعة مداحات ستخجم كامل بذكل وإنجازىاىحه السذاريع الستمكئة  تشفيح حال وفي    
 انجاز تشفيحان  فعمى سبيل السثال .الدراعية األنذظة بهاقع الشيهض في وتديم الدراعية األراضي

تي ترب في خجمة الدراعة في ىم السذاريع االروائية الأ من  الحي يعج  وع ري الجديخة الذخقي مذخ 
من ربع مميهن دونم من األراضي في مشاطق تمكيف  أكثخيخوي مخظط لو ان ، كان نيشهى 

 .بعذيقة وبخطمة والحسجانية ونسخودو 

( 2)تخدين ييجف الىفكان الغخض من تشفيحه  ج السداد في محافظة االنبارمذخوع ساما      
، لمدراعة وتخبية الثخوة الحيهانيةالريف فرل مميهن متخ مكعب في الذتاء واالستفادة مشو في 

م( 422)بظهل شي سج الباصهني في محافظة صالح الجين وىه سج تخابي ذو لب طيمذخوع و 
 .دونم 2811حة ء أراضي زراعية بسداارواالى إنجازه ييجف م( ف2.2) وارتفاع

كم  50بظهل  السيسة السذاريع من يعج  الحي ششافية  –مذخوع كفل تشفيح كان في حين      
ألف دونم ( 22أراضي زراعية تقجر مداحتيا ب) ىه لغخض خجمة.ثا 4م32ترخيف سعة و 

 ششافية في محافظة الشجف. -ضسن اعسال استرالح أراضي كفل
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  ) مليو  ديخار(           5102- 5102 م  للمد  الماةية الموارد لوزار  المتل ةة المشاري  يبي  جدول                                          

 السنة

 

الكلفة الكلية  اسم المشروع

 المعذلة

المصروف 

 التراكمي

االنجازنسبة 
5
 

 المادي المخطط

% 

نسبة االنجاز 

المادي 

%التراكمي  

نسبة 

 االنحراف

%
6

 

التخصيصات 

 السنوية المعذلة

المصروف 

 السنوي

سنة 

 االدراج

 

      5102 

مشروع ري الجزٌرة 

 الشرلً

0051111 57622 20 92 95 711 1.1 5112 

انشاء سد المساد فً 

 محافظة االنبار

02111 6600 26 09 99 921 526 5105 

انشاء سد الباصونً فً 

 صالح الدٌن

2152 0200 70 92 06 011 59 5105 

       92510 0005152 5102المجموع/     

العامة  أةانشاء بناٌة للهٌ 5102

 للسدود والخزانات

2111 9157 011 22 00 911 09 5116 

ة العامة أانشاء بناٌة للهٌ 5102

 للسدود والخزانات

2111 9116 22 22 50 00 00 5100 

                                                           

 -
2
والسرادق عميو من قبل رب العسل في حالة كهن السذخوع يحتهي عمى مقاولة واحجة فقط اما اذا كان السذخوع متعجد السكهنات فيتم  )السقاولة( ىي ندبة اإلنجاز السادي حدب ججول تقجم العسل السعج من قبل الذخكة السشفحة 

 احتدابيا وفق ندبة من الكمفة الكمية لمسذخوع .
 % يعتبخ السذخوع متمكأ .51دبة االنحخاف ، في حال تجاوز نندبة االنجاز السادي التخاكسي –ندبة االنحخاف = ندبة االنجاز السادي السخظط  - 2
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 5111 23 11 55 22 011 30332 11133 (2الرمادي م )

 5112 053 22 51 23 22 03205 53032 ري المثنى

 5113 322 12 31 21 011 55313 35232 دٌوانٌة -حلة  

 5112 22 20 33 31 011 23222 002332 شنافٌة –مشروع كفل 

 5111 20 5 11 23 011 2521 00010 ري مهروت

مشروع ري الجزٌرة 

 الشرلً
23221 52321 011 32 30 1.2 5 5112 

 5112 512 33 30 32 011 53225 31105 بنً حسن

ة أانشاء دوائر لهٌ

االستصالح فً محافظتً 

 مٌسان وكربالء الممدسة

3122 0523 011 31 33 521 520 5103 

مشروع استصالح اراضً 

 شافعٌة –دٌوانٌة 
22332 01225 011 53 22 311 0121 5112 

       552312 152121 5102المجموع/
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تعج  من السذاريع السحكهرة أعاله إضافة الى مذاريع أخخى يتزسشيا الججول  إن       
الدراعية السذخوعات السيسة لتشسية السهارد السائية الالزمة إلنجاح االستخاتيجيات والخظط 

ىحه تمكؤ  وتحقيق األىجاف السحجدة فييا، وأن السهضهعة والسعتسجة من قبل الحكهمة والهزارة
 إلنجاح ىحه الخظط واالستخاتيجيات. تأخخ تقجيم الخجمة السظمهبة في أسيم السذخوعات

 االتي: ايزًا من الججول أعاله، ونمحظ

وكسا مهضح  ،ريرو سشهيامرخوفاتيا ما تم تخ عجيج من السذخوعات تجاوزتىشاك  -0
 .م5102حقل السذاريع الستمكئة لعام في 

، ولم م5102عام  واعتبخ متمكئاً  م5111الذخقي في عام تم ادراج مذخوع ري الجديخة  -5
تم تعجيل الكمفة  بعج انم 5102ثم اعيج ادراجو عام  ،تمك الدشة يرخف لو أي مبمغ في

 .الكمية لمسذخوع
تجاوزت  إذ، م5102ع ج متمكئًا عام ة العامة لمدجود والخدانات لييأمذخوع انذاء بشاية ا -4

حظ ىشا ان سشة ولكن السال م5102واعيج ادراجو عام ، (%51في تشفيحه) ندبة االنحخاف
 .االدراج قج تغيخت

ودورًسياسةً،ًاالستثماريةالمشاريعًفيًًالتلكؤ()أسبابًاالنحرافًعنًالمخططًمعوقاتًًو:ًثالثاً 
 .معالجتهاالمواردًالمائيةًفيًوزارةً

جسمة من السعهقات والسذاكل وتقاريخ ديهان الخقابة السالية لقج شخرت وزارة التخظيط     
 ىه عسا السذخوع انحخاف) واألسباب التي تؤدي الى تمكؤ مذاريع البخنامج االستثساري بذكل عام

(، بسا فييا مذاريع السهازنة االستثسارية لهزارة السهارد السائية متمكئاً  مذخوعاً  واعتباره لو مخظط
وأخخى تظيخ بعج الذخوع  بعزيا تدبق الذخوع بتشفيح السذاريع، السيسا السذاريع االروائية(،)

 بتشفيح السذاريع، والتي يسكن ايجاز أبخزىا باآلتي:

السخظظات والتراميم  وعجم دقة اعجاد دراسات الججوى الفشية واالقترادية لمسذاريعضعف -0
 .وججاول الكسيات بسا يشدجم وواقع حال ىحه السذاريع نتيجة أسباب مختمفة

التي حالت دون تهفيخ الديهلة السالية  م5103زمة السالية التي يسخ بيا البمج مشح عام األ-5
 .زارة السالية الى الجيات السشفحةالالزمة من قبل و 
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 .الى الذخكات السقاولة غيخ الكفؤةيع إحالة بعض السذار -4
 .عتسادتأخخ مشح اجازات االستيخاد او فتح اال-3
 .د واألجيدة السدتهردة من الكساركتأخخ اخخاج السها-2
 .ي الى تأخيخ تشفيح الخظط الالحقةالدابقة يؤد عجم تشفيح الخظط لألعهام-2
 .الالزمة لمتشفيح والسعجاتقمة السكائن -2
 .الدمف او السبالغ الستعاقج عميياتأخخ دفع -8
ت عمى تشفيحىا من قبل عتخاضااالو  السخرص لمسذاريع التجاوزارت الحاصمة عمى األراضي-1

 .السهاطشين
غخض وذلك ل ،لمسذاريع تفهق السجد التعاقجية مجد إضافية لمذخكات السشفحةالهزارة مشح -01

 إعفائيا من الغخامات التأخيخية الستختبة عمييا.
ديهان الخقابة السالية االتحادي الخاص بشتائج أعسال الخقابة والتجقيق لقج اشار تقخيخ    

 0/0/5100التخرري عمى سياسة وزارة السهارد السائية في تشفيح مذاريعيا االروائية لمفتخة من )
 :2الستزسشة الى سياسة ىحه الهزارة في معالجة مذكمة التمكؤ  (40/05/5108ولغاية 

يج عمى وزارة التخظيط ضخورة تخريص السبالغ الالزمة لشجاح تشفيح خظة الهزارة عمى التأك-0
 اكسال جسيع السذاريع الستهقفة. وفق اسبكياتيا، مع أىسية

)مثل  التأكيج عمى استثسار الظاقات الستاحة لجى تذكيالت الهزارة السيسا الذخكات العامة-5
السشهطة بيا ضسن نذاط ىحه الهزارة عمى وفق  االعسالاستخجام االليات الحكهمية لجييا( لتشفيح 

 األولهيات السحجدة.
 اختيار السالكات اليشجسية الستسيدة التي تتستع بالخبخة العالية والجراية في إدارة السذاريع.-4
اختيار شخكات القظاع الخاص ذات الدسعة الجيجة التي تستمك القجرة والقابمية وامكانيات -3

 إحالة السذخوع.التشفيح عشج 
التأكيج عمى الدمظات التشفيحية والحكهمات السحمية إلزالة التجاوزات عمى األراضي ومهاقع -2

 االعسال ومحاسبة السخالفين مشيم.
 
 

                                                           
2
 .2مادر مبق ذ ر ل ص. المتخاصل األداو تقوي   م  االتحادتل المالية الر ابة ديوا  - 
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ًخالصةًالقول:
االستثسار في مذاريع وزارة السهارد السائية، واستعخض وآثار مسا تقجم وفي ضهء بيان أىسية 

ارية الستمكئة ليحه الهزارة لمسجة قيج البحث، وتأشيخ ما جاء في تقخيخ مذاريع السهازنة االستثس
بشتائج أعسال الخقابة والتجقيق التخرري عمى سياسة ديهان الخقابة السالية االتحادي الخاص 

وعجم كفاية الدياسة  وبيان أسباب تمكؤىا، ،وزارة السهارد السائية في تشفيح مذاريعيا االروائية
 الدؤال الحي يسكن ان يظخح بيحا الذأن ىه: السعتسجة من قبل وزارة السهارد السائية في معالجتيا،

 ؟ماًهوًدورةًمجلسًالنوابًواللجانًالنيابيةًالمعنيةًفيًحلًهذهًالمشكلة
 ،الخقابي دورهسسارسة ب (جان ذات الذأنمال)من خالل مجمذ الشهاب قيام ضخورة  :هوًالجواب

 ،وكيفية تحليميا ،السذاريعىحه لسذكمة تمكؤ الحكيكية والسعهقات سباب األمن أجل الهقهف عمى 
واكسال التذخيعات وتهفيخ القهانين ذات الذأن بحميا، ومخاجعة وتفعيل  ،ومحاسبة السقرخين

استزافة الالزمة لتجاوزىا، ويتم ذلك من خالل  السيسا التخريرات السالية()اإلمكانيات 
 ( السيساالمجان السعشية-ليأة الخئاسة من قبل ) األطخاف السعشية بالسذكمة في مجمذ الشهاب

 :مشيا
 وزيخ السهارد السائية والكادر الستقجم في الهزارة.-0
 .، ومسثمي الجوائخ السعشيةعام دائخة العقهدوكيل وزيخ التخظيط ومجيخ -5
 السعشين في وزارة السالية.-4
 من الدمظة التشفيحية والسحافظات ذات الذأن بالسذكمة السعشيين-3
 رئيذ ليأة الكسارك.-2
 رئيذ ليأة السشافح.-2
 مسثمي الهزارات الدانجة. -2
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 المصادر:

 قدم متابعة تشفيح السذاريع، -دائخة البخامج االستثسارية الحكهمية  -وزارة التخظيط  -0

 .03/4/5101بتاريخ   2521 الكتاب ذي العجد :    

ذي  قدم متابعة تشفيح السذاريع، الكتاب -دائخة البخامج االستثسارية الحكهمية  -وزارة التخظيط  -5
  .55/3/5101بتاريخ  1201العجد : 

إدارة السذاريع،   قدم الستابعة السكتبية ونظم –دائخة البخامج االستثسارية الحكهمية  -وزارة التخظيط  -4
 .58/05/5150بتاريخ  43183ذي العجد  الكتاب

 .5150ليام السخىج، ازمة السياه في العخاق، مخكد البيان لمجراسات والتخظيط،  -3

 .5108األمم الستحجة، تقخيخ اىجاف التشسية السدتجام  -2

 .5108األمم الستحجة، تقخيخ اىجاف التشسية السدتجام  -6

الخقابة السالية االتحادي، قدم تقهيم األداء الستخرص، نتائج أعسال الخقابة والتجقيق  ديهان -2
 0/0/5100التخرري عمى سياسة وزارة السهارد السائية في تشفيح مذاريعيا االروائية لمفتخة من )

 .5101(، 40/05/5108ولغاية 

لتغيخ السشاخي في العخاق، متاح رئاسة جسيهرية العخاق، مذخوع إنعاش بالد الخافجين لسهاجية ا -8
                   http://www.presidency.iq                          عمى شبكة االنتخنت. 

                                                                                                   .متاح عمى شبكة االنتخنتتفاقم السذكمة والحمهل،  -فالح الحسخاني، السهارد السائية في العخاق -1

  http://www.arabi21.com                                             
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