
نجاح صحوة األنبار/أبناء العراق والجيش األمري� يف إحداث طفرة أمنية كب�ة، ولكن الفلوجة 
كانت موقعاً للعديد من الحوادث األمنية.

  

الحوادث األمنية ربع السنوية
يف محافظة األنبار، للفرتة ٢٠٠٤-٢٠٠٧ Q٤–Q٤,٤٠٠ ٣

٥٩١

٢١٨

٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠

 ٢٠٠٤

التقدير األويل

 ٢٠١١

لقطات
التغ� ٪
من ٢٠٠٤

التغي� ٪
من ٢٠٠٤

 ٢٠١٤
االنتهاء املقدر

التكلفة ٣٥$ M ٪٢٠٩١٠٨$ M ٪٤٥٧١٩٥$ M

٣٨٩٨٨٪ ١٨ ٪٥٣٣١١٤

السكان املتمتع° بالخدمة
١٠٠,٠٠٠
٦٢٪ (مقدر)

٣٨,٤٠٠
(٥٨,٣٠٠ مستهدف) ٪١٢٠

٢٢٠,٠٠٠
(مقدر)

١املنح/العقود ٪٤,٢٠٠٤٢ ٪٤٢+٤,٢٠٠GOI

عدد أشهر العمل لح° االنتهاء

آذار/مارس
تقدر رشكة 
  FluorAMEC
تكلفة بناء جزء من 
املرشوع Íبلغ 
تشغيل ٥١٫٣ مليون 
دوالر

آب/أغسطس
وزارة البلديات واألشغال العامة يف الحكومة 

العراقية ترفض تصميم أكسدة البح�ة امللحية 
للمحطة ١٤ شهرا يف املرشوع

أيلول/سبتمرب
حكومة الواليات 

املتحدة تلغي
 نطاق عقد 

FluorAMEC

ترشين الثاÝ/نوفمرب
الحكومة األمريكية توافق عىل محطة 

معالجة الحáة امليكانيكية

كانون األول/ديسمرب
 الحكومة العراقية 
ترصح Íبلغ ١٨ مليون 
دوالر من صندوق 
تنمية العراق 
الستخدامها يف إعادة 
اإلعãر

نيسان/أبريل
قدم فيلق املهندس° بالجيش 
األمري� أربعة خيارات لنطاق 
املرشوع بتكلفة ٥٥٫٥ مليون 
دوالر، ١١٢٫٢ مليون دوالر؛ حيث 
أن األموال املتاحة فقط للخط 
األريض

شباط/فرباير
تاريخ االنتهاء 
األصيل من 
املرشوع

بحلول شهر آب/أغسطس
التمويل املخصص للنظام يصل 

مجموعه إىل ٨٤٫٤ مليون 
دوالر؛ وترى حكومة الواليات 

املتحدة عقبات محتملة يف 
مدفوعات صندوق تنمية 

العراق املتأخرة 

ترشين األول/أكتوبر
مقتل ثالثة مهندس° عراقي°

من نيسان/إبريل إىل 
حزيران/يونيو
تعلق مشاة البحرية 
األمريكية جميع 
مشاريع الحفريات 
األرضية بسبب تهديد 
العبوات الناسفة، 
وألسباب أمنية، 
والعمل يتوقف يف ٥ 
عقود من أصل ١٧ 
عقداً ترشين األول/أكتوبر

تفتيش املفتش العام الخاص إلعادة إعãر 
العراق يحدد أوجه القصور يف نطاق 
املرشوع والقضايا الهامة حول االكتفاء

ترشين الثاÝ/نوفمرب
اختارت الحكومة 

األم�كية أخ�ا نطاق 
املرشوع، وحوايل ٩٧ 
مليون دوالر متاحة 
من مصادر متعددة

كانون األول/ديسمرب
أنهت الحكومة األم�كية عقود 
صندوق تنمية العراق ومنحت 

عقود جديدة بصندوق إغاثة 
وإعادة إعãر العراق 

آذار/مارس
الحكومة األمريكية 
úنح ٤٫٦ مليون 
دوالر للحكومة 
العراقية لتوصيل 
االتصاالت لعدد 
٩١١٦ منزل

ترشين األول/أكتوبر
تقرتح وزارة البلديات واالشغال العامة االلتزام Íبلغ ٨٧ 

مليون دوالر الستكãل البناء التدريجي الكامل (حتى 
٢٠١٤)، إذا ما زادت كانت الحكومة األمريكية املنح 

بنسبة ٣٫٠ مليون دوالر لتغطية الخطوط رئيسية إضافية

آب/أغسطس
حتى شهر آب/أغسطس ٢٠٠٨، 
كان لخمسة عقود يف صندوق 
تنمية العراق أرصدة غ� مسددة 
بلغت ٢٫٣ مليون دوالر، من صيف 
٢٠٠٦ حتى عام ٢٠٠٩، وحدثت 
تأخ�ات كب�ة يف املرشوع بسبب 
عدم دفع وزارة املالية ملدفوعات 
العقود املمولة من صندوق تنمية 
العراق 

ترشين األول/أكتوبر
عملية الفجر: قتل ١٢٠٠ متمرد، وأرس ١٠٠٠؛ وقتل ٧٠ جندياً 
أمريكياً، وأصيب ٦٠٩؛ ودمرت الدبابات والرشاشات الثقيلة 
والغارات الجوية خطوط املياه والرصف الصحي، والبنية التحتية 
ومحطات الضخ الكهربائية.

نيسان/أبريل
تنظيم القاعدة يف 

العراق ومتشددين 
آخرين باستخدام 

املدينة كمركز دعم 
لإلرهاب

حزيران/يونيو
منحت رشكة 
FluorAMEC عقداً 
بقيمة ٢٨٫٦ مليون دوالر 
يف أمر رشاء لتصميم 
وبناء بغية مهمة وتوريد 
وبناء وتشييد النظام يف 
١٨ شهرا

ترشين األول/أكتوبر ـ كانون 
األول/ديسمرب

توقف املرشوع من قبل 
مشاة البحرية األمريكية 

ألسباب أمنية

أواخر عام ٢٠٠٤
يطلب مجلس إعادة إعãر الفلوجة أن تستند محطة 

أكسدة البح�ة امللحية عىل الخطط التي صممها 
 FluorAMEC املتعاقد العراقي املحيل؛ وتطالب رشكة

بتوف� أمنها يف الوقت الذي قتل فيه  ١٥١ جنديا 
أمريكيا وجرح ١٠٠٠ (نيسان/أبريل ـ كانون 

األول/ديسمرب)

 النطاق النها\ للمرشوع، آب/أغسطس ٢٠٠٩: 
تركز حكومة الواليات املتحدة عىل استكãل نظام 

"العمود الفقري" املوسع، وخفض عدد املنازل داخل 
املناطق السكنية  الثالثة، وكذلك عدد خطوط الهاتف 

٢٠٣ منطقة لتخزين السالح

١١ مصنع للعبوات الناسفة

٣,٠٠٠–٤,٥٠٠ متمرد مقاتل

حرم املتمردين:

٦٠ من كل ١٠٠ مسجد تستخدم 
كمخابئ لألسلحة أو مواقع للقتال

استهدف كم° أربعة متعاقدين لرشكة بالك ووتر، 
وعلقت جثثهم من جرس امللك فيصل عىل نهر 

الفرات.

• ال ميكن إجراء التقييم الالزم للموقع قبل أو بعد 
منح العقد.

• اشرتط طلب رشاءاملهمة األصيل استكامل رشكة 
FluorAMEC  لهذا النظام يف ١٨ شهرا، ولكن 

بسبب تأخر البدء والتأخ� بسبب الوضع األمني، 
< يبدأ البناء حتى أوائل عام ٢٠٠٥ تاركا أقل من 

عام للعمل الفعيل.
• برنامج نقل ٢٫٢ مليار دوالر من أموال الواليات 
املتحدة يف ٢٠٠٥ لتخرج من قطاع املياه كان يف 
نفس الوقت الذي احتاج فيه النظام ملزيد من 

املال إلكãله.

• اختيار تصميم املحطة األكرث تعقيدا وعدم وجود 
طاقة موثوق بها من الشبكة الوطنية جعل الحل 

أك> تكلفة.
• يف منتصف عام ٢٠٠٥، جاء التحول من عقود 

التصميم والبناء الكب�ة إىل العقود األصغر التي 
يقوم بها العديد من املتعاقدين العراقي° (يف 

إطار الربنامج العراقي األول) ليعني أن تأخ� أو 
فشل أحد املتعاقدين سيؤثر عىل نجاح املرشوع 

بأكمله.

تكلفة املرشوع

úويل إعادة 
اإلعãر املتوفر

٢٠٠٤
M ٣٥$

٢٠١١
M ١٠٨$

تكلفة املرشوع يف مقابل التمويل املتاح إلعادة 
اإلع�ر، ٢٠٠٤-٢٠١١

باملليون دوالر

تم تعي° تكلفة املرشوع عىل األموال املتاحة، وليس عىل حسب املبلغ 
الالزم الستكãل أو إقامة النظام. وكان قد تم التقليل من تكلفة مشاريع 
املياه Íا ال يقل عن ٢٥٪ -٥٠٪ يف برنامج الواليات املتحدة إلعادة اإلعãر 

.

اإلجãيل:  ١٠٨ مليون دوالر 

IRFF
٧٩٫٣٤$

CERP
١١٫٣٣$

DFI
٨٫٠٤$

ESF
١٫٣٢$ESF

٧٫٨٤$

املكتملة
١٠٠٫٠٣$

املستمرة
٧٫٨٤$

تكلفة املرشوع حسب الصندوق، حتى تاريخ،٢٠١١/٨/٧
باملليون دوالر

مالحظة: األرقام تتأثر بالتقريب. منحت° من صندوق دعم االقتصاد ـ 
أحدهã الستكãل التوصيالت املنزلية وúويل خطوط إضافية، واآلخر لتقديم 

التدريب عىل التشغيل والصيانة ملشغيل محطة معالجة مياه الرصف، ما 
أيار/مايوزالت مستمرة.

عبوة ناسفة تقتل ثالثة أمريكي° من مسؤويل إعادة 
اإلعãر يف طريق عودتهم من موقع املرشوع

يف أوائل عام ٢٠٠٩
عقدت حكومة الواليات 
املتحدة مناقشات حول 

إنهاء املرشوع

نظـــــــــــــام معالجـــــــــــــة ميـــــــــــــاه الرصف الصحـــــــــــــي بالفلوجـــــــــــــة
دراســــــــــــــــــــة حالة للتعاقد وقت الحــــــــــــــــــــــرب

"الفلوجة مقربة األمريكي°"

كان القصد من نظام معالجة مياه الرصف الصحي بالفلوجة هو تخليص شوارع مدينة الفلوجة من 
مياه الرصف الصحي، والتخفيف من تلوث مصادر املياه األساسية، وتقليل حاالت املرض والوفاة 

املرتبطة بسوء الرصف الصحي. ولكن تم تنفيذ املرشوع يف مدينة دمرها العنف، وتقريباً يف ظل غياب 
التخطيط، وبالحد األد) من فهم ظروف املوقع، وباستخدام القوى العاملة غ� املاهرة وبدون وجود 
فكرة واضحة عن حجم تكلفة النظام. كان العنف سائداً بحيث كانت أعãل العنف تستهدف تفج� 

الخنادق واألنابيب التي ينفذها املتعاقد مع الواليات املتحدة وتقتل العãل. ولعدة مرات، كان الجيش 
األمري� يأمر املتعاقد بوقف البناء لح° تحسن الوضع األمني. وكان هناك الكث� من الظروف املضادة 

التي تواجه هذا املرشوع، حتى أنه من الصعب أن نفهم ملاذا تم البدء فيه واالستمرار فيه قدماً:

أغلقت عدة أميال من 
الحفريات األرضية التي < 
تنته شوارع املدينة لعدة 
سنوات. فعدم تقييم املوقع 
أدى إىل فيضانات مستمرة، 

واستخدم املتمردين الخنادق مفتوحة لوضع العبوات 
الناسفة. أنهى الجيش األمري� عقدا إلنجاز أعãل 
حفر إضافية وطالب بالتعجيل يف إنهاء املشاريع 
القا'ة.

العراق إعãر  إلعادة  الخاص  العام  املفتش 
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ترشين األول/أكتوبر ٢٠١١

االحرتافيــــــــــــــــة
اإلنتاجيـــــــــــــــــة
االستمراريـــــــــــــة

للوصول إىل مصادر املعلومات املستخدمة يف إعداد هذا اإلدراج، يرجى 
مراجعة الهامش يف هذا التقرير ربع السنوي.

نهر الفرات

املصب

القوة الرئيسية

شبكات الرصف الصحي التي úولها الحكومة 
العراقية والتوصيالت املنزلية لعدد ٢٥٢٥٩ 

منزل لخمسة مجمعات

قبل: مياه الرصف يف الشوارع يف ٢٠٠٤ بعد: محطة معالجةBياه الرصف بالفلوجة يف ٢٠٠٤

تعمل محطة مياه الرصف الصحي بالفلوجة التي افتتحت يف أيار/مايو ٢٠١١ 
أساساً باالعتãد عىل مولد كهرباء ولكنها اآلن متصلة بخط الخدمات األساسية 

الكهربائية يف األنبار، والذي يوفر ٢٠ ساعة من الطاقة يوميا. وقد منحت وزارة 
الخارجية يف سبتمرب عقد بقيمة ١ مليون دوالر للتشغيل والصيانة لتدريب 

مشغيل املحطة عىل استخدام كيãويات التنقية.

يستكمل نظام "العمود الفقري" املوسع املمول 
من الواليات املتحدة بتكلفة

محطة معالجة مياه الرصف
(WWTP)

٣ محطات ضخ

 ٤ خطوط تجميع

٩,١١٦ 
توصيالت للمنازل

١٠٨ مليون دوالر

أجزاء الواليات املتحدة املكتملة:

كان الطريق الرسيع ١٠ هو الطريق الوحيد من بغداد اىل مواقع 
املشاريع. اجتاز املتعاقدين تحد من ن�ان القناصة من خالل املواقف 
والحواجز يف املعاقل اإلرهابية. ويف أثناء ذروة نشاط املتمردين، طلب 

الجيش األمري� تفريغ جميع الشاحنات وإعادة تحميلها عند نقاط 
التفتيش للبحث عن العبوات الناسفة.

”رائحة املوت كانت يف كل مكان.“ 

جزء من املرشوع األصيل الذي يجب أن تكمله 
الحكومة العراقية بحوايل

٣ محطات ضخ

٣ خطوط تجميع

٨٧ مليون دوالر

أجزاء الحكومة العراقية املستقبلية:

 ٢٥,٢٥٩
توصيالت للمنازل

شبكات الرصف الصحي التي úولها الواليات 
املتحدة وتوصيالت لعدد ٩١١٦ منزل لثالثة 

مجمعات 


