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1
 .1متابعة اجتماعات مجلس الوزراء ،وعمل الوزارات

تولي األمانة العامة جمللس الوزراء أهمية خاصة إلجتماعات جملس الوزراء وتهيئة موضوعاتها وتنظيمها
ومتابعتها ،اليت ُت َع ّد من اهم املهمات امللقاة على عاتق االمانة العامة جمللس الوزراء حيث يُتس ّلم مقرتح القرار من
الوزارة أو اجلهة املعنية ويُدرس من اجلوانب القانونية واالقتصادية والسياسية وغريها ،واكمال مستلزمات القرار
ليعرض على جملس الوزراء عرضاً نهائياً ملناقشته وأخذ اإلجراء املالئم.

1

1
ُعقدت ( )54أرب ُع ومخسون جلسة جمللس الوزراء يف عام  2013وجلسة إستثنائية واحدة ،متخض عنها ()585
مخسمائة ومخسة وثـمانون قراراً،
واهتمت اغلب القرارات باملوضوعات االقتصادية و تشريعات القوانني باإلضافة اىل املوضوعات السياسية واألمنية،
والتنمية واإلعمار.
ووجه جملس الوزراء ( )31واحداً و ثالثني توجيهاً ختص موضوعات خمتلفة تنوعت بني سياسية ،و إقتصادية ،و
إجتماعية.
واجلدول يف أدناه يوضح قرارات جملس الوزراء املذكورة آنفاً-:
ت

القـرار

العدد

1

القـرارات السياسيـة واألمنيـة

87

2

القـرارات االقتصادية واملاليـة

107

3

القـرارات التـي ختـص التنميـة
واإلعمار

77

4

اخلدمـة الوظيفيـة
قـرارات ِ

45

5

اقرتاح تعييـن أصحـاب الدرجـات
اخلاصة وإحالتهـم إىل التقاعد

22

6

  قـرارات تشكيـل اللجـان

20

7

  قـرارات البـت يف توصيـات
اللجـان املختلفـة

68

8

  القـرارات املتفرقـة

64

9

..تشريعات القوانني

95

اجملموع

قرارات جملس الوزراء

القـرارات السياسيـة

تشريعات القوانني

واألمنيـة

%16

%15

القـرارات املتفرقـة

القـرارات االقتصادية

%11

واملاليـة
%18

قـرارات البـت يف توصيـات

اللجـان املختلفـة
%12

القـرارات التـي ختـص
التنميـة واإلعمار

%13

قـرارات اخلِدمـة
الوظيفيـة

%8

585

جـ ـ  1ــدول

2

قـرارات تشكيـل اللجـان
اقرتاح تعييـن أصحـاب
%3
الدرجـات اخلاصة
وإحالتهـم إىل التقاعد

%4

1
 1 .1متابعة قرارات مجلس الوزراء
متابعة قرارات جملس الوزراء وتوجيهاته من املوضوعات اليت توليها األمانة العامة جمللس الوزراء إهتماماً خاصاً
وذلك حرصا منها على تنفيذها بوساطة اجلهات املختصة تنفيذاً مطلوباً وبفاعلية ورفع تقارير اإلجناز للوقوف
على مواقع اخللل والتلكؤ يف حال حدوثها وحلها بالسرعة املمكنة ،وكانت مقادير إجناز متابعة القرارات كاآلتي-:
  )329(-ثالثـمائة وتسعة وعشرين قراراً منجزاً بدرجة ( )%100 - 80وهي قرارات منجزة أو تبقى إجراءات شكليةفقط إلجنازها ،وقد كانت القرارات اإلقتصادية واملالية ذات النصيب األعلى من القرارات املنجزة وذلك النها
ختص موضوعات مهمة حتتاج اىل دعم مالي
لتنفيذها مثل موضوعات تعويض املتضررين
متابعة قرارات جملس الوزراء
إثر العمليات اإلرهابية أو الكوارث الطبيعية.
103 107
95
87
  )243(-مائتني وثالثة وأربعني قراراً قيد77
75
64
53
اإلجناز بدرجة ( )%70 - 40وأغلب هذه
31
31
29
القرارات تتطلب وقتاً طوي ً
20 20
ال إلجنازها،
16
مث ً
ال-:
التوجيهات
تشريعات
القـرارات
القـرارات التـي قـرارات تشكيـل
القـرارات
القـرارات
القوانني
املتفرقـة
اللجـان
االقتصادية ختـص التنميـة
السياسيـة
▪ ▪قرارات التنمية واإلعمار اليت تتمثل
واإلعمار
واملاليـة
واألمنيـة
مبشروعات حتتاج اىل أكثر من عام
عدد القرارات
قرارات منجزة
إلمتام إجنازها.
▪ ▪القرارات اليت تقع يف خارج صالحيات
األمانة العامة جمللس الوزراء مثل مشروعات القوانني اليت حتتاج اىل تصويت جملس النواب ،وقرارات
الدبلوماسية املتعلقة بفتح السفارات والقنصليات.
  )13(-ثالثة عشر قراراً مل تنجز بعد بدرجة ( )%30 - 5وهذه القرارات يعرتضها عوائق إلجنازها ,أوعدم إمكانيةإجنازها يف الوقت احلاضر ،أو عدم إستجابة اجلهات املعنية لسرية القرار.

3

1
 2 .1متابعة عمل الوزارات وتنظيمه
تتوىل األمانة العامة جمللس الوزراء متابعة عمل الوزارات واجلهات غري املرتبطة بوزارة ،وإلتزام اجلهات املنفذة
بالوقت احملدد والتعرف على اسباب التأخري يف حالة وجود عرقلة أو تأخري يف العمل إلجياد احللول املالئمة مبساعدة
اجلهات ذات العالقة ،وحل أي خالفات أو تقاطع حيدث يف أعمال الوزارات أو اجلهات غري املرتبطة بوزارة من خالل
عقد اجتماعات تنسيقية بني اجلهات ذات العالقة ملناقشة اخللل وصو ً
ال اىل حلول ترضي مجيع األطراف .واهتمت
االمانة العامة جمللس الوزراء بعدد من املوضوعات احليوية ودراستها ومتابعة تنفيذها-:
▪ ▪متابعة املوضوعات املهمة ،اليت تشغل الرأي العام مع اجلهات احلكومية وحل املشكالت العالقة ومتابعة تنفيذ
اإلجراءات املأخوذة بوساطة اجلهات ذات العالقة ،وأهم موضوعات املتابعة هي-:
 -الشؤون األمنية-:املوضوع

اإلجراء

اجلهة املختصة

تفعيل دور املواطن يف إستقرار
الوضع األمين

--جهاز األمن الوطين

-منح مكافآت مالية جمزية مع التشديد على سرية هويةمصدر املعلومات.

مؤمتر الطوارئ الوطين

-وزارة الكهرباء--قيادة عمليات دجلة

-تهيئة احلماية الالزمة للشركة املنفذة ملشروع حمطةكهرباء املنصورة إلجناز العمل بالوقت املطلوب.

احلراس الليليون

-مستشارية األمن الوطين--وزارة الداخلية

-اجياد آلية جلمع مبالغ مالية مقابل احلراسة الليلية يفاملناطق السكنية.

تعويض ضحايا حادث ملعب
الشعلة الشعيب ومتضرريه

-وزارة املالية--وزارة الداخلية

-صرف مبالغ التعويضات للضحايا بالسرعة املمكنة.-تسهيل اجراءات معامالت التعويضات واحلرص على عدمتأخريها.

اجتماع خلية االزمة رقم 3-

--هيأة االعالم واالتصاالت

-ختصيص هاتف وطين خاص خبلية ادارة االزمة املدنية.-التعاون مع مركز العمليات الوطين على آلية تطبيقاهلاتف الوطين اخلاص.

جـ ـ  2ــدول
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1
 -شؤون اخلدمات واإلعمار-:املوضوع

اإلجراء

اجلهة املختصة

تقويم جهاز الكشف
املبكر عن سرطان الثدي --وزارة الدولة لشؤون املرأة
(جهاز ضوء األمل)

-تسليط الضوء إعالمياً وتعريف اجلمهور بأهمية اجلهازوأهمية إجراء الفحوصات الدورية.

رعاية األرامل

--املؤسسات احلكومية كافة

-منح األرامل فرص التعيني.-تهيئة الوحدات السكنية املنجزة بوساطة وزارة اإلعمارواإلسكان يف احملافظات لبيعها اىل األرامل.
--تهيئة سلف اىل األرامل من النساء.

التشوهات اخللقية
الوالدية يف حمافظة
األنبار

-وزارة الصحة-وزارة العمل والشؤوناإلجتماعية
-وزارة التعليم العالي والبحثالعلمي
-وزارة البيئة--وزارة العلوم والتكنولوجيا

-الكشف عن املواقع امللوثة باالشعاعات.-زيادة الوعي الصحي والثقايف خبطورة التعامل مع املوادامللوثة اشعاعيا.
-زيادة املالكات واملراكز الصحية ملعاجلة حاالت التشوهالوالدي.
-ختصيص مراكز حبثية واعداد دراسات لتخفيض ظاهرةالتشوهات اخللقية املتزايدة إنهائها.

مطالب اجلالية
العراقية يف مجهورية
ايران االسالمية

-وزارة اخلارجية--وزارة اهلجرة واملهجرين

-التوصل اىل العدد الكلي ملستحقي اعانات شبكة احلمايةاالجتماعية من ابناء اجلالية العراقية يف ايران.
-تهيئة التسهيالت املمكنة لوزارة العمل والشؤون االجتماعيةوالتعاون معها الجناز هذا امللف.

ج ـ  3ــدول
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1
 -الشؤون اإلقتصادية -:املوضوع

اإلجراء

اجلهة املختصة

تشجيع الصناعة
الوطنية

--املؤسسات احلكومية كافة

-شراء مادة السمنت العراقي وإستخدامه يف تنفيذاملشروعات وعدم اللجوء اىل شراء السمنت املستورد إال
بعد احلصول على اعتذار رمسي من شركات السمنت
العراقية.

شعري حملي يف
حمافظة الديوانية

-اللجنة العليا للمبادرة الزراعية--حمافظة الديوانية

-منع توزيع حمصول الشعري املتضرر على احملافظات.-فتح حتقيق ملعرفة االسباب وراء هدر كميات الشعري يفحمافظة الديوانية.
-بيان االجراءات القانونية ،اليت جيب أخذها حبقحمافظة الديوانية اليت تسبب قرارها يف هدر املال العام.

تهيئة آليات

-وزارة الدفاع-وزارة الداخلية-وزارة الصحة-وزارة النفط-وزارة الكهرباء--حمافظة بابل

-توجيه املديريات التابعة هلذه الوزارات يف حمافظة بابلبشراء آليات السناد اجلهد احمللي يف زمن األمطار.

ج ـ  4ــدول
 -شؤون التعليم والثقافة-:املوضوع

اإلجراء

اجلهة املختصة

فتح ملحقيات تربوية

-وزارة التعليم العاليوالبحث العلمي
--وزارة الرتبية

-اإلتفاق لتحديد األسلوب واملنهجية واإلجراءات اخلاصةبعمل امللحقيات الثقافية يف اخلارج.
-حتديد احلاجات لتنسيق شؤون الطلبة العراقيني يفمدارس الدول األخرى.

تهيئة قرطاسية

--وزارة الرتبية

-تهيئة القرطاسية وتوزيعها على املدارس يف بداية العامالدراسي .2014 / 2013

نظام اللجنة الوطنية العراقية
للرتبية والثقافة والعلوم

-املؤسسات احلكوميةكافة

-ضرورة عدم اإلتصال مبنظمة اليونسكو إال عن طريقاللجنة املختصة قدر تعلق االمر باجلهات املنضوية حتت
لوائها.

ج ـ  5ــدول
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 -شؤون الطاقة-:املوضوع

اإلجراء

اجلهة املختصة

منظومة حتسني
الطاقة

--املؤسسات احلكومية كافة

االضاءة االقتصادية

--املؤسسات احلكومية كافة

إستمرارية التيار
الكهربائي

--وزارة الكهرباء

-إجناز تنصيب املنظومة يف بيانات دوائرهم بالتعاون مع وزارةالصناعة واملعادن.
-تنفيذ تقنية االضاءة االقتصادية بالتعاون مع شركة العزالعامة التابعة اىل وزارة الصناعة واملعادن.
-عدم مشول حمطات ضخ مياه الري بربنامج القطع املربمجللطاقة الكهربائية كونها من القطاعات احلساسة ،اليت
متس خدمة املواطن.

ج ـ  6ــدول
 3 .1االجتماعات التنسيقية
▪ ▪عقد عدد من اإلجتماعات التنسيقية حلل بعض املوضوعات العالقة ومعاجلتها مع اجلهات ذات العالقة-:
املوضوع

التوصيات

اجلهات املعنية

املنافذ اجلوية

--وزارة النقل

-إقرتاح تعديالت يف قانون الطريان املدني مبا يالئم التطورات الراهنة،وتقديم تقرير موجز عن أهم املشكالت اليت تواجه املطار ،واختيار
موظفني كفوئني يف املطارات على ان تشكل جلان يف كل مطار تكون
مسؤولة عن اختيارهم على وفق ضوابط وزارة النقل /املنشأة العامة
للطريان املدني.
-التعاون مع وزارة الصناعة واملعادن لتفعيل حركة الناقل الوطين(اخلطوط اجلوية العراقية) يف نقل اجملاميع السياحة الدينية يف
طائرات اخلطوط اجلوية العراقية وفقاً لقانون اخلطوط اجلوية
العراقية.
-تقديم وزارة الداخلية  /مديرية السفر واجلنسية ،ووزارة اخلارجية /الدائرة القنصلية دراسة حول إمكانية تسهيل إجراءات منح التأشرية
(الفيزا) للوافدين والزائرين إىل البلد لتشجيع حركة النقل.

دعم مشروع
احلكومة
االلكرتونية

-وزارة املالية-وزارة التخطيط-االمانة العامة جمللسالوزراء

-ختصيص بند يف املوازنة حتت عنوان (مشروعات تكنولوجيا املعلومات)يف الوزارات واملؤسسات احلكومية كافة.
--الشروع يف حتديث تقرير عن مدى اجلهوزية االلكرتونية للوزارات.
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املوضوع

التوصيات

اجلهات املعنية

-وزارة املالية/دائرة الكمارك --تقديم جرد مفصل ودقيق باحلاويات املتأخرة واملوجودة يف املوانئالعراقية.
-وزارة النقل-تشكيل جلنة فنية من وزارات (النقل ،والداخلية ،والصناعة ،والصحة،احلاويات والبضائع --وزارة الصناعة
والزراعة ،والبيئة ،واهليئة العامة للكمارك) تقوم بفتح احلاويات
املتأخرة يف املوانئ --وزارة الداخلية
املتأخرة وفحصها وتقديم موقف عن صالحيتها لالستخدام البشري
-وزارة التخطيطأو الصناعي ،وإذا كانت كذلك فتباع باملزاد.
--وزارة الصحة

معرب بديل من
القناة االروائية
لسدة سامراء

موضوع اعتقال
االجانب

األسلحة النووية
والكيمياوية
القادمة من سوريا

-اجراء كشف موقعي للتصميم االنشائي للمعرب املتضرر حالياوبيان الكلفة املالية وزمن التنفيذ بالسرعة القصوى  واعداد تصاميم
-وزارة املاليةهندسية من اجل انشاء جسر حديدي نوع (بيلي) وبيان الكلفة املادية
-وزارة املوارد املائيةوزمن التنفيذ.
-وزارة العلوم والتكنولوجيا-تهيئة احلماية للموقع ،والتخصيصات املالية الالزمة لتنفيذ املشروع-وزارة الدفاعبوساطة اجلهات املعنية.
-حمافظة صالح الدين-إقرار التصاميم االنشائية للجسر احلديدي من ناحية القدرةالتصريفية ملياه القناة.
-وزارة اخلارجية-اعالم وزارة الداخلية  /مديرية الشرطة الدولية بامساء املتهمني-وزارة الداخليةواملعتقلني.
-جهاز االمن الوطين-حتديد سقف زمين باالجراءات القانونية والتحقيقية للمعتقلني-وزارة العمل والشؤوناالجانب ليتسنى اعالم وزارة اخلارجية مبوقف املعتقلني.
االجتماعية
-االيعاز اىل اجلهات االمنية بالتعاون مع مديرية االقامة يف وزارة-هيئة االستثمارالداخلية يف حال اعتقال أي اجنيب أو احتجازه؛ للتحقق من أوراقه
-الشرطة الدوليةالثبوتية.
(االنرتبول)
-أعضاء جملس وكالءاألمن الوطين

-توجيه املنافذ احلدودية بتشديد املراقبة األمنية على احلدود بنيالبلدين ملنع االخرتاقات وتفعيل الدور االستخباري.

ج ـ  7ــدول
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 4 .1إدارة البرامج والخطط االستثمارية
إهتمت األمانة العامة جمللس الوزراء مبتابعة املشروعات السرتاتيجية واخلدمية وتنفيذها ،على وفق الربنامج
احلكومي او برامج الوزارات ،واالشراف بصورة ميدانية على مدى تنفيذ املشروعات من خالل املوازنة وعلى ارض
الواقع ورفع التقارير الدورية ،اليت توضح مقادير االجناز والوقوف على اسباب التلكؤ ،فضال عن عقد االجتماعات
مع االطراف املعنية الزالة املعوقات واالسراع يف تنفيذ املشروعات اجملدولة يف نطاق احملافظات عدا حمافظات اقليم
كردستان.
املوضوع

اإلجراء

اجلهة املختصة

تقويم االداء السنوي
احلكومي  

--الوزارات كافة

-بناء صيغة موحدة للتقارير اليت تصدرها الوزارات لتوثيق اجنازاتهاونشاطاتها.
-تصميم استمارات لتقويم إجنازات الوزارات وفقاً خلططها وبراجمها ومباينسجم مع أولويات الربنامج احلكومي العداد تقرير ُم ّلخص عن االداء
السنوي للحكومة وما حتققه من نشاطات حكومية وخدمات اىل املواطن
ليسهم يف تقويم مدى كفاءة األداء وانسجامه لتحقيق أهداف احلكومة  
وبرناجمها.
-عقد ورش عمل للوزارات مع املديرين العامني ملديريات التخطيط واملتابعةللتدريب على ملء االستمارات وتهيئة البيانات الالزمة إلعداد التقرير.

دليل قياسي لتحليل
األسعار

-وزارة االعمارواإلسكان

-اعداد دراسة عن اجيابيات إصدار(دليل قياسي لتحليل األسعار) وأهميته،حيث بُدء بوضع الدراسة األولية له يف منتصف عام .2011
-تشكيل جلنة عليا مشرفة على إصدار الدليل لالعمال اليت تنفذ يفاملشروعات ويكون مرجعاً رمسياً للوزارات كافة مُيكنها من وضع كلف
ختمينية صحيحة عند ادراج املشروعات يف املوازنة االستثمارية وتكمن
أهمية املوضوع يف مكافحة الفساد واحلد منه.
-التقليل من إعادة اإلعالن للمناقصات ،واصدار اوامر الغيار اليت تزيد منالكلف الكلية للمشروع ،وحصر املفاضلة بني العطاءات على العرض الفين
وجودته ،وتقوية مالكات القطاع العام ودورها اإلشرايف.

-القيام بزيارات ميدانية ملتابعة تنفيذ املشروعات السرتاتيجية والتنسيق بنياحملافظات والوزارات لتسهيل تنفيذها واحلث على سرعة اجنازها.
-زيارة ميدانية إىل حمافظيت بابل وكربالء املقدسة للوقوف على واقعاملشروعات املدرجة يف هذه السرتاتيجية وأسباب التلكؤ واملعوقات ،اليت
سرتاتيجية التخفيف
-احملافظات كافة تعرتض تنفيذها وأهم املشروعات ،اليت جرى متابعتها (بناء مدارس يفمن الفقر
حمافظة بابل يف قرى متعددة ،ومنسقية التدرن وجتهيزها باملعدات الطبية،
ودور واطئة الكلفة ،وإنشاء البنى التحتية ملنطقة الزكاريط يف حمافظة
كربالء املقدسة ،وقروض العاطلني عن العمل ،ومستشفى  400سريراً يف
حمافظة بابل).

ج ـ  8ــدول
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 .2نشاطات االمانة العامة لمجلس الوزراء في الجانب القانوني

تقديم الرأي واملشورة يف اجملاالت املختلفة من بني مهمات األمانة العامة جمللس الوزراء ،ومنها الرأي واملشورة
يف اجلوانب القانونية والتشريعية املختلفة ،وأعدت إجابات دقيقة بوساطة مالك متخصص من القضاة واملوظفني
للجهات الطالبة للمشورة ،اليت متثلت يف (الوزارات واجلهات غري املرتبطة بوزارة ,واحملافظات وجمالسها ,واهليئات
واملؤسسات املختلفة) فضال عن الرأي واملشورة املقدمة إىل جملس الوزراء يف اجتماعاته (االعتيادية ،واالستثنائية).
 1 .2االستشارات القانونية
تقدم األمانة العامة جمللس الوزراء اإلستشارات القانونية اىل جملس الوزراء ،ومكتب رئيس الوزراء ،والوزارات،
واجلهات غري املرتبطة بوزارة؛ إلجياد احللول القانونية حلاالت النزاع أو اإلختالف يف الرأي القانوني مبا يصب يف
حتقيق املصلحة العامة والنهوض بالواقع القانوني ،ويف أدناه جدول يوضح اإلستشارات املقدمة-:
أنواع االستشارات

العدد

إستشارات دعاوى

530

إستشارات تشريعية ودستورية

69

إستشارات وظيفية عامة

2415

إستشارات حول اإلتفاقات الدولية

242

إستشارات عامة

3356

اجملموع

6612

اإلستشارات القانونية
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242

69
إستشارات تشريعية

إستشارات وظيفية

إستشارات حول

ودستورية

عامة

اإلتفاقات الدولية

إستشارات عامة

2
 2 .2اإلتفاقات الدولية
تتوىل األمانة العامة جمللس الوزراء مهمة دراسة اجلانب القانوني املتعلق باإلتفاقات واملعاهدات فض ً
ال عن
مذكرات التفاهم من النواحي الشكلية واملوضوعية متهيداً إلستحصال املوافقات األصولية إلقراراها .ومتتاز
اإلتفاقات الدولية بإنها ختضع إلقرار جملس الوزراء أو ً
ال ثم تعرض على جملس النواب وقانون عقد املعاهدات ،يف
حني تكون صالحية إبرام مذكرات التفاهم من صالحية الوزير املختص,أو رئيس اجلهة غري املرتبطة بوزارة ويتوقف
تنفيذها على إقرار رئيس الوزراء .وكما هو مبني يف أدناه-:
اإلتفاقات

املقدمة

املنجزة

اإلتفاقات الدولية

50

33

مذكرات التفاهم

55

27

اجملموع

105

60
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وأهم اإلتفاقات املُقرة-:
 -إتفاق بني العراق والكويت بشأن تنظيم املالحة البحرية يف خور عبد اهلل. -إتفاق نقل احملكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بني العراق واململكة املتحدة (بريطانيا). -إتفاقات منظمة حظر االسلحة الكيميائية بني العراق ومنظمة االسلحة الكيميائية وإمتيازاتها وحصاناتها. -إتفاق حظر استعمال أسلحة تقليدية أوتقييدها أوعدها عشوائية الضرر. -مشروع إتفاق التعاون للمحافظة على األنواع املهاجرة من احليوانات الفطرية .CMS- -إنضمام مجهورية العراق اىل عضوية جلنة اإلعالم .COI
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 3 .2الوظيفة العامة
تع ّد الوظيفة العامة من اجلوانب األكثر أهمية وخصوصية ملا تتسم به من كثرة املعامالت املعروضة على
األمانة العامة جمللس الوزراء فض ً
ال عن حساسيتها وخطورتها ،واجلدول يف أدناه يوضح حاالت الرأي واملشورة املقدمة
يف اخلدمة الوظيفية -:
طلبات تعيني

إجازة دراسية

إحالة إىل التقاعد

متديد خدمة

اجملموع

368

38

83

301

790
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و ٌتع ّد قاعدة بيانات خاصة بأصحاب الدرجات اخلاصة واملديرين العامني يف الوزارات واجلهات غري املرتبطة بوزارة
 ،و ٌتع ّد إستمارة معلومات إلكرتونية .وبلغ عدد القيود املدخلة يف هذا العام ( )1800ألفاً وثـمامنائة قيداً.
 4 .2الدعاوى القانونية
متارس األمانة العامة جمللس الوزراء مهمة التوكل يف الدعاوى املقامة حبق جملس الوزراء ،ورئيسه ،وأمانته
العامة ،اليت ختص املطالبة باحلقوق املادية واملعنوية للدولة ،واجلدول يف أدناه يوضح عدد الدعاوى املقامة-:
ت

نوع الدعاوى

1

إدارية

عدد الدعاوى
املقامة
23

عدد الدعاوى
احملسومة

2

مدنية

59

50

3

حتقيقية وجزائية

14

14

اجملموع

96

81

17
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القيمة املالية للدعاوى احملسومة
بلغت القيمة املالية للدعاوى احملسومة
لصاحل األمانة العامة جمللس الوزراء
( )55،868،000،000مخسة ومخسني ملياراً
وثـمامنائة وثـمانية وستني مليون دينار
عراقي.
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 5 .2تشريعات القوانين
شهد هذا العام تسارعاً تشريعياً يف استكمال التشريعات غري املنجزة ،حيث قدمت مشروعات القوانني املهمة
للنهوض باجلانب اإلقتصادي واإلجتماعي والسياسي يف الدولة ،واجلدول يف أدناه يوضح تشريعات القوانني املرسلة
اىل جملس النواب-:
ت

العدد

التشــريع

1

قوانيـن اإلتفاقات واملعاهـدات الدوليـة

35

2

تشريعـات قوانيـن الـوزارات واجلهـات غيـر املرتبطـة بوزارة

16

3

تشريعـات قوانـني التنمية واإلعمار

3

4

التشريعـات املتعلقـة بالتخصيصـات املاليـة واملوازنـة ال َعامـة

9

5
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اجملموع

ج ـ  13ــدول
كما و ٌنشرت ( )5مخس أنظمة خاصة بالوزارات واجلهات غري املرتبطة بوزارة يف جريدة الوقائع الرمسية ،وتهيئة
نظامني إثنني من األنظمة لتعرض على جملس الوزراء.
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 .3شؤون المواطنين والعالقات العامة

تعد االمانة العامة جمللس الوزراء من اجلهات السباقة   ،اليت حتمل على عاتقها مسؤولية إستقبال شكاوى
املواطنني وطلباتهم ومقرتحاتهم ،وتتصدى للتعامل معها ومتابعتها مع اجلهات الرمسية ذات الصلة مجيعها .وهذه
املسؤولية االدارية والوجدانية اليت حتملتها االمانة العامة واختزلت نشاطاتها ومديات عملها وجسدتها يف الشعار
الدائم الذي اختطته ملسار عملها وهو (( مع كل ذي حق)) ليلخص منطلقات الدور الذي تضطلع به وحدوده،
ومعايري اخلدمة اليت تقدمها للمواطن العراقي العزيز.
وأُجنز يف زمن إعداد التقرير ما يقارب ( )%76ستاً وسبعني باملائة من طلبات املواطنني املرسلة اىل األمانة العامة
جمللس الوزراء ،واجلدول يف أدناه يوضح طلبات املواطنني املتس ّلمة من خالل املنافذ املختلفة-:
املنفذ

عدد الطلبات املتس ّلمة

عدد الطلبات املنجزة

مفاحتات رمسية

1255

624

مكاملات اخلط الساخن

12890

8915

مكتب خدمة املواطن

12482

10316

نظام الطلبات االلكرتوني

6860

5825

موقع اإلتصال االجتماعي facebook

1483

1305

متابعات الصحف ووسائل االعالم

944

482

اجملموع

35914

27467

ج ـ  14ــدول
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 1 .3الزيارات الميدانية
املوضوع

الغرض من الزيارة

النتائج والتوصيات

مديرية الشرطة
العربية والدولية
(االنرتبول العراقي)

لالطالع على عملهم
ونشاطهم واملشكالت
واملعوقات اليت تواجه
عملهم

-تعزيز املالك (ضباط ومراتب) مبا ينسجم مع عمل املديرية.-تاهيل املبنى املخصص للمديرية ليتالئم مع مكانة املديرية بنياحمليطني العاملي والعربي.
-دعم املديرية إلستضافة الوفود العربية واالجنبية وتبادل اخلرباتواملعلومات واالستفادة من التجارب العلمية والعملية للدول املتقدمة
يف جمال التكنولوجيا واملعلومات ومكافحة االرهاب واجلرمية املنظمة.
-مفاحتة جملس القضاء االعلى إلرسال صورة عن قرارت احلكم الصادرةعن املدانني بقضايا االرهاب واجلرمية املنظمة فض ً
ال عن قضايا فقدان
اجلوازات العراقية.

مطار بغداد الدولي

-تشكيل جلنة لتثبيت املشكالت احلاصلة يف تأخر نقل احلقائب وتقويمعمل الشركات العاملة يف املطار وحبث سبل معاجلتها.
-ضرورة التوجيه والتشديد على التقيد بالضوابط العاملية للحركة يفساحة املطار بوساطة آليات الشركات وعماهلا.
لإلطالع ومتابعة
-حبث إمكانية تبسيط اإلجراءات األمنية مع األخذ بنظر االعتبار راحةمستوى اخلدمات
املقدمة اىل املواطنني املسافر وحتقيق األمن معاً.
املسافرين جواً
-السعي يف تطوير طريقة حجز التذاكر وجعلها الكرتونياً.-وضع ضوابط ألسعار املطاعم وأسعار تكسي املطار ملنع ابتزاز املسافرين.-االلتزام بضوابط اختيار املضيفني واملضيفات حبسب املواصفاتالعاملية ،اليت البد ان يعمل بها مركز تدريب الطواقم -التابع لوزارة
النقل -لقبوهلم بالدورات وخترجيهم كمضيفني.

لإلطالع على واقعها
مرائب النقل اخلاص
واألعمال اجلارية فيها
يف بغداد (الكرخ،
والتداول مع املسؤولني
والرصافة) ويف
يف وزارة النقل
حمافظات (البصرة،
خبصوص  تطوير
وبابل ،و واسط،
مرائب النقل اخلارجي
وصالح الدين،
والداخلي يف حمافظات
والديوانية)
العراق مجيعها

-مفاحتة وزارتي (املالية ،والبلديات واألشغال العامة) وأمانة بغداد لبحثإمكانية تقديم الدعم للشركة يف جمال ختصيص األراضي لتشييد
املرائب عليها وبيعها بأسعار خاصة.
-توجيه وزارة الكهرباء بإيصال شبكة الكهرباء الوطنية اىل مرآب عباسابن فرناس.
-توجيه وزارة النقل  /الشركة العامة للطريان املدني بالتعاون معالشركة العامة إلدارة النقل اخلاص لنصب لوحة مراقبة حركة
الطائرات يف مرآب عباس ابن فرناس خدمة للمسافرين وكونها
أصبحت بوابة بغداد اجلوية.
-مفاحتة مديرية املرور العامة ملنع سيارات األجرة العاملة يف خطوطالنقل الداخلي من الوقوف يف خارج حدود املرائب وختصيص عناصر
من شرطة املرور بالقرب منها للمراقبة واحملاسبة.
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املوضوع

النتائج والتوصيات

الغرض من الزيارة

-زيادة مبلغ التعويض من اجل إنصاف الفالحني واملزارعني و املتضررينوتعويضهم عن األضرار اليت أحلقت بهم .
-إجياد فرص عمل لذوي الفالحني واملزارعني املتضررين من جراءاالستكشافات النفطية كون تلك األراضي هي املصدر الوحيد
ملعيشتهم ،سواء يف الشركات املستثمرة او شركات النفط احلكومية.
-فتح مراكز تأهيل القدرات وتطويرها ألعمال ومهن مثل( -:احلدادة،دراسة مشكالت
والنجارة...،اخل) ألهالي املناطق املتضررة.
مناطق االستكشافات
واملتضررين
النازحني
-اكساء الطرق واجلسور املتضررة وصيانتها وفتح طرق خارجية بعيدةالنفطية اجلديدة يف
جراء التوسع يف
عن مركز االقضية والنواحي.
حمافظات (واسط،
االستكشافات النفطية
وميسان ،والبصرة،
اجلديدة بالتعاون مع --رفع احلجز النفطي عن االراضي غري املستغلة من الشركات النفطية
وذي قار).
والسماح للفالحني واملزارعني باستغالل أراضيهم.
اجلهات املعنية
-تسجيل عوائل الفالحني واملزارعني الذين هجروا جراء االستكشافاتالنفطية يف وزارة اهلجرة واملهجرين لتثبيت موقفهم القانوني.
-تضمني العقود النفطية مستقب ًال بعض االمتيازات ألهالي القضاء او
الناحية اليت يقع االستكشاف النفطي يف رقعتها اجلغرافية.
-توجيه اللجان القضائية املسؤولة باالسراع يف حسم دعاوى االستمالكاملقامة بوساطة الفالحني واملزارعني.

وزارة العمل والشؤون
االجتماعية (اجلمعية
اإلنتاجية للصم
والبكم ،و معهد األمل
لتأهيل الصم والبكم،
ومعهد اهلدى للصم
والبكم)

-توجيه الوزارات واجلهات غري املرتبطة بوزارة بإعطاء األولوية بالتعاقدالتعرف على نشاطات مع اجلمعية املذكورة لشراء املواد اليت تقوم بإنتاجها.
هذه املؤسسات  واهم --تهيئة سيارة من املتوافر يف خمازن األمانة العامة جمللس الوزراء
املشكالت واملعوقات اليت تستخدم  لنقل العاملني يف اجلمعية.
تواجه عملها،يف إطار
-وضع مناهج  ملا بعد املرحلة االبتدائية وتهيئة مالك تدريسي متخصصمتابعة ملف املعاقني
لتطوير قدراتهم ،خصوصاً ان هناك من ميتلك قدرات استيعابية
والتعرف على نشاط
اجلهات احلكومية اليت عالية.
ختدم هذه الشرحية --إطالق محلة إعالمية يف وسائل اإلعالم احلكومية تعنى بتوعية ذوي
احلاجات اخلاصة وإرشادهم اىل مراجعة املعاهد املعنية.

ج ـ  15ــدول
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 2 .3اإلجتماعات التنسيقية
موضوع اإلجتماع

التوصيات واملقرتحات

ظاهـرة انتشـار احلبـوب
املخدرة

-حث جملس شورى الدولة لإلسراع بتدقيق مشروع تعديل قانون املخدرات واملؤثرات العقليةلدعم عمل اجلهات القضائية واجلهات املعنية مبكافحة املخدرات واملؤثرات الفعلية للحد
من انتشارها.
-دعوة رئيس اهليأة العليا ملكافحة املخدرات إىل إصدار تعليمات واومر وزارية حتقق اهدافاهليأة.
-تفعيل دور مفارز مكافحة املخدرات يف املنافذ احلدودية.-توجيه وزارة الداخلية للنظر بإمكانية ختصيص مكافأة مالية تشجيعية ملصادر املعلوماتاليت تؤدي اىل القبض على جتار املواد املخدرة ومروجيها ومتعاطيها.
-دعوة وزارة الشباب والرياضة لزيادة عدد املنتديات الشبابية.-انشاء مركز وطين لعالج االدمان يف بغداد وعرض املوضوع على جملس الوزراء لتسهيلتهيئة التخصيص املالي النشائه.
-دعوة وزارة الصحة لفتح وحدات ملعاجلة االدمان يف اقسام الطب النفسي أو ردهاته يفاحملافظات كافة.

-تأسيس جملس اعلى للموهوبني واملبدعني واملتميزين يف العراق.-استضافة مدير عام املوازنة يف وزارة املالية ومدير عام املالية يف وزارة الرتبية ومديرة مدارساملوهوبني يف وزارة الرتبية ملناقشة امكانية ختصيص موازنة مستقلة ملدارس املوهوبني.
مدارس املوهوبني يف العراق --دعوة وزارة الرتبية لإلطالع على النماذج الدولية يف إدارة مدارس املوهوبني.
-تعديل قانون مدارس املوهوبني احلالي كون ُه ال يتالءم مع التغريات اليت حصلت يفاألنظمة الرتبوية يف العامل ،فض ً
ال عن ان قانون وزارة الرتبية اجلديد مل يتطرق إىل موضوع
مدارس املوهوبني.
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موضوع اإلجتماع

التوصيات واملقرتحات

مشكلة األلغام يف العراق
عموماً ،ويف حمافظة
البصرة خصوصاً

-إعداد مسودة مشروع قانون خاص بشؤون األلغام والقنابل غري املنفلقة يعاجل التقاطعاتيف اعمال الوزارات املختصة واجلهات احلكومية املتعاقدة.
-متابعة موضوع بث برامج توعية عن خماطر األلغام.-مفاحتة وزارتي (الدفاع ،والداخلية) لتهيئة حاجات عمل مديرييت (اهلندسة العسكرية،والدفاع املدني) ومتطلباتهما فيما يتعلق بـ(املوارد البشرية والتدريب املستمر ،واآلليات
واملركبات ،واألجهزة واملعدات املتطورة) وتذليل املعوقات.
-تكليف دائرة شؤون األلغام بإعداد دراسة عن أسباب ضعف إشرتاك منظمات اجملتمع املدني(الفاعلة بنشاط إزالة األلغام ومساعدة املتضررين والتوعية بشأنها) يف العمل يف العراق
قياساً بالدول األخرى ،وإعداد خطة عمل مفصلة الستقطاب تلك املنظمات.
-مفاحتة وزارة الداخلية واهليئة العامة للكمارك لتسهيل إجراءات دخول األشخاص (منحمسات دخول) ملنسوبي املنظمات والشركات التجارية العاملة يف جمال األلغام فض ً
ال عن
تقليص إجراءات إدخال األجهزة واملعدات واآلليات إىل العراق.
-إصدار اعمام إىل الوزارات واجلهات غري املرتبطة بوزارة واحملافظات وجمالس احملافظاتكافة للتوجيه بعدم إبرام أي عقد يتعلق مبسوحات األراضي أو إزالة األلغام اال عن طريق
دائرة شؤون األلغام.
-دعم جهود دائرة شؤون األلغام يف جماالت التوعية اجلماهريية خبطورة األلغام مبا ينسجممع خطورة املوضوع وأهميته وانعكاساته االجتماعية واألمنية واملشروعات االستثمارية.

ج ـ  16ــدول
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 3 .3المطالب والشكاوى الجماعية
تهتم االمانة العامة جمللس الوزراء إهتماماً خاصاً بالتعامل مع ملفات املطالب اجلماعية للمواطنني حيث بلغ
عدد ملفاتها  احملسومة ( )160مائة وستني ملفاً تنوعت حماورها بني (خدمية ،وصحية  ،واجتماعية ،وامنية  وغريها)،
وأهم تلك امللفات هي-:
امللف
مطالب أهالي
ناحية الفحامة
(قرية ابو كفة)

املطالب
-نقص اخلدمات البلديةاملتمثلة بالكهرباء واملاء
الصايف.
-احلاجة اىل بناء مدارسوساحات ومالعب رياضية.

النتائج املتحققة
اراض بوساطة وزارة الرتبية لبناء مدارس يف الناحية.
-شراء قطع ٍ-شراء قطعة ارض بوساطة وزارة الشباب والرياضة النشاء ملعب.-صيانة شبكة الكهرباء وتنظيمها.--ختصيص ارض مبساحة ( )1دومن النشاء جممع ماء.

-نقص اخلدمات يف القضاءمطالب اهالي
(شبكات الكهرباء ،واملراكز
قضاء البعاج /
الصحية).
جممع احلمدانية
--نقص يف عدد املدارس.

-فتح مركز صحي فرعي يف جممع احلمدانية ،وتنظيم كشفترميمي لبناية املدرسة املوجودة يف القضاء ،وختصيص املبلغ
الالزم لغرض اإلحالة والتنفيذ.
-توسيع الشبكة الكهربائية ،وإيصال التيار الكهربائي إىل الدور يفالقضاء كافة ،ونصب ثالث حموالت سعة (250كي يف أي) يف
القضاء.

مطالب أهالي --نقص اخلدمات البلدية
منطقة بوب الشام املتمثلة بالكهرباء ،واملاء
ومنطقة احلميدية الصايف ،والصرف الصحي.
 /حمافظة بغداد --نقص يف عدد املدارس.

-بناء مركز صحي يف املنطقة.-بناء مدارس للبنني والبنات.-إنشاء شبكة جماري لتصريف املياه.--صيانة شبكة الكهرباء وتنظيمها.

مطالب أهالي --نقص اخلدمات يف القضاء
مناطق البو شبيب املتمثلة (بشبكات الكهرباء،
وقطران احلسني  /واملراكز الصحية).
قضاء الكفل
--نقص يف عدد املدارس.

-إحالة مشروع لبناء مدرسة من ()6ستة صفوف يف املنطقة منمشروعات تنمية األقاليم.
-ادراج مشروع ايصال التيار الكهربائي لقرية (خدام احلسني)من اخلطة االستثمارية لعام  2013حسب االولوية وتوافر
التخصيصات.
-االيعاز بسحب اعمال تبطني جدول(دورة) من (شركة الضياغم)بسبب تلكؤها بالتنفيذ وأخذ اإلجراءات الالزمة الجناز العمل
بالسرعة املمكنة.
-ختصيص وحدة ماء جممعة هلذه املنطقة والتثبت من الشركةاملنفذة الستكمال اعمال النصب بسرعة.
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امللف

املطالب

-نقص اخلدمات البلديةمطالب أهالي
املتمثلة بالكهرباء ،واملاء
قرية اخلضرية /
الصايف ،والصرف الصحي.
حمافظة بابل
--نقص يف عدد املدارس.

النتائج املتحققة
-وضع مشروع النشاء مدارس يف اولويات خطط مديرية تربيةحمافظة بابل حال اكمال اجراءات ختصيص االرض.
 -انشاء مركزين صحيني فرعيني يف ناحية الشوملي .وإدراجهاذين املشروعني يف اخلطة السرتاتيجية الوطنية للتخفيف من
الفقر لعام .2013
صاف سعة ( )10000لرت جيهز باملاء
-جتهيز القرية خبزان ماءٍ
الصايف   يف احلوضيات التابعة ملركز ماء املدحتية .وتكليف
مسؤول مركز ماء الشوملي باعداد دراسة جدوى النشاء مشروع
ماء لقرى جنوبي الشوملي.

ج ـ  17ــدول
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 4 .3إستطالع الرأي
ان معوقات القرار الصائب هي جمموعة من العوامل املتمثلة يف بيانات ،ومؤشرات ،ومتغريات ،ومعلومات ،وجداول،
وكشوفات صحيحة ومتينة وهلا مصداقية عالية ،ومن حمصلة كل هذه العوامل يصدر قرار صائب وناجح يف
مسارات التخطيط والتنمية وتطبيقاتها من الورق او نظريا اىل مستوى الواقع والتنفيذ .ومن هنا تربز احلاجة
اىل فهم توجهات املواطنني واستبانة آرائهم يف اطار االستجابة ملتطلبات القرار السليم الذي خيدم اجملتمع وافراده
والدولة وعناصرها بشكل يقلل االضرار واالخطار اىل ادنى درجة ويرفع مستويات النجاح وعالماته يف شتى امليادين.
وأهم إستطالعات الرأي املنجزة هي-:
1.1آراء املواطنني حول تقويم عمل احلكومة احمللية وأولوياتها يف املرحلة املقبلة حبسب رأي اجلمهور-:
اظهرت نتائج اإلستطالع إن للحكومات احمللية يف دورتها السابقة دوراً مؤثراً يف معاجلة بعض املشكالت اليت تهم
املواطنني وكما هو مبني يف أدناه :
حماربة الفساد املالي واالداري
خلق فرص عمل
اجناز مشروعات الصرف الصحي
حتسني االمن
تهيئة الطاقة الكهربائية

24%
29%

41%
47%
50%

حتسني مستوى الرعاية الصحية

58%

حتقيق النظافة وتهيئة املياه الصاحلة

59%

بناء املدارس
تعبيد الطرق
حل ازمة السكن

62%
65%
77%

ج ـ  18ــدول

جمال اخلدمة

دور احلكومات
احمللية

حل ازمة السكن

%77

تعبيد الطرق

%65

بناء املدارس
حتقيق النظافة ،والتخلص من
النفايات ،وتهيئة املياه الصاحلة
للشرب
حتسني مستوى الرعاية
الصحية
تهيئة الطاقة الكهربائية

%62
%59
%58
%50
%47

حتسني االمن
اجناز مشروعات الصرف
الصحي
خلق فرص عمل

%29

حماربة الفساد املالي واالداري

%24

%41

أما تسلسل األولويات اليت يعتقد بها من اُستطلعت آراؤهم إن على احلكومات احمللية يف دورتها احلالية إجنازها يف
قادم األيام على وفق اآلتي-:
 -تهيئة األمن ،والطاقة الكهربائية ،وحماربة الفساد املالي واإلداري. -خلق فرص عمل ،وحل أزمة السكن ،وحتقيق النظافة ،والتخلص من النفايات. -حتسني مستوى الرعاية الصحية.- -بناء املدارس ،وتنفيذ مشروعات الصرف الصحي ،وتهيئة املياه الصاحلة للشرب ،وتعبيد الطرق.
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2.2آراء املواطنني حول أقسام شؤون املواطنني يف الوزارات واحملافظات واجلهات غري املرتبطة بوزارة-:
أظهرت نتائج اإلستطالع تقويم مستوى اداء االقسام كاالتي-:

94%

90%

88%

87%

استقبال

أمن املكان

نظافة مكان

اجراءات

املوظفني

وسالمته

استقبال

82%

80%

مراعاة كبار جودة مكان

تقديم الطلب

السن

املواطنني

اجللوس

79%

اللوحات

الدليل

التعريفية

االرشادي

واالنتظار

جمال اخلدمة

مستوى رضى
املواطن

استقبال املوظفني

%94

أمن املكان وسالمته

%90

نظافة مكان استقبال املواطنني

%88

اجراءات تقديم الطلب

%87

مراعاة كبار السن

%82

جودة مكان اجللوس واالنتظار

%80

اللوحات التعريفية

%79

الدليل االرشادي

%75

ج ـ  19ــدول
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3.3آراء املواطنني الكرتونياً حول أهم مظاهر تشوه الذوق العام
اوضحت نتائج االستطالع إن أهم  مظاهر تشوه الذوق العام هو :
مستوى رضى املواطن

جمال اخلدمة
الـتشوهات البصرية اخلارجية للشبكة الكهربائية
اهلوائية واملولدات األهلية
تلوث اهلواء والبيئة والضوضاء

%94

غياب عاملي الرتبية والتعليم الصحيحني

%74

%96

ج ـ  21ــدول
4.4آراء املواطنني حول أهم أسباب تدني املستوى التعليمي يف املرحلة الثانوية-:
وكانت أهم ثالثة أسباب يف هذا التدني هي-:
جمال اخلدمة

مستوى رضى املواطن

عدم كفاءة املالكات التدريسية

%30

فقدان الطموح لدى الطالب

%28,2

عدم متابعة الطالب لدروسه

%20

ج ـ  20ــدول
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 5 .3نشاطات أقسام شؤون المواطنين في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة
لتنظيم عمل أقسام شؤون املواطنني كافة أجنزت قاعدة بيانات متخصصة تتضمن الوصف الوظيفي واهليكل
التنظيمي ومعلومات عن منسوبي األقسام واهلواتف الرمسية والشخصية والربيد االلكرتوني .كما ونظمت دورات
تدريبية ملوظفي االقسام بالتعاون مع الوكالة االمريكية للتنمية  الدولية ( ، )USAIDباإلضافة اىل عقد ورش
عمل واجتماعات تداولية معهم بشان التقارير اخلاصة بنشاطاتها وذلك لتوحيد مدخالت هذه االعمال وخمرجاتها
لتقويـم أدائهـا وتوضيـح الصورة املثلـى هلـا خدمـة للمواطـن الكريـم واملصلحـة العامـة .وأهم نشاطاتهم هي:
1.1زيارة مشروعات بناء االبنية املدرسية املتلكئة يف عدد من احملافظات.
2.2زيارة معامل االمسنت واجلص يف ناحية االسكندرية  /حمافظة بابل ،لالطالع على واقعها البيئي ومدى تأثريها
على اجملمعات السكنية املزمع إنشاؤها.
3.3زيارة قرى الغجر يف عدد من احملافظات
4.4زيارة مناطق التجاوزات يف مدينة تكريت  /حمافظة صالح الدين ورفع تقرير مفصل حوهلا ومدى تطابق هذه
اجملمعات السكنية مع التصميم االساس للمدنية.
وارد الطلبات

159499

املقابالت مع املسؤولني

240901

الزيارات امليدانية اليت قامت بها اقسام شؤون املواطنني

4332

ج ـ  22ــدول
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 6 .3الرياضة والصحة العامة
1.1اقامة املخيم الكشفي االول لنزالء دور ايتام الدولة الذي اقيم برعاية مجعية خرجيي كويكا وكاي يف العراق
وباشراف االمانة العامة جمللس الوزراء ومساندة وزارات [الرتبية ،والتعليم العالي والبحث العلمي ،والعمل
والشؤون االجتماعية ،والداخلية ( الشرطة اجملتمعية )] ،وامانة بغداد.
2.2دعماً لذكرى يوم السيادة وجلهود اجليش العراقي الباسل اُقيمت بطولة يوم العراق خبماسي كرة القدم
للصاالت و بإشرتاك عشر فرق متثل املؤسسات احلكومية.
3.3اشرتاك فريق االمانة العامة جمللس الوزراء خبماسي كرة القدم يف بطولة كأس العراق لوزارات الدولة
العراقية ومؤسساتها اليت اقامتها وزارة الشباب والرياضة وباشرتاك ( )27سبعة وعشرين فريقاً واحرز الفريق
املركز اخلامس يف العراق مع كأس الفريق املثالي.
4.4اقامة حماضرات توعوية بالتعاون مع اساتذة خمتصني بوساطة جامعة بغداد  /كلية الرتبية الرياضية واطباء
إختصاص من وزارة الصحة بعنوان (امراض املكاتب) و (االسرتخاء والتخلص من الضغوطات).
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 7 .3نشاطات العالقات العامة
1.1زيارة كنيسة االحتاد اإلجنيلية بوساطة وفد رمسي برئاسة معاون األمني العام لشؤون الوزارات واحملافظات،
حلضور قداس األحد وتقديم التهاني إىل املسيحيني من أبناء الوطن كافة يف ذكرى أعياد امليالد اجمليد ورأس
السنة امليالدية.
2.2اللقاء  باجلالية العراقية يف مدينة مانشسرت /اململكة املتحدة الربيطانية للوقوف على حاجاتهم من اخلدمات
املقدمة اليهم وتقديم درع االمانة العامة اىل سعادة القنصل وذلك تثمينا للجهود الطيبة اليت يبذهلا العاملون
يف قنصلية مجهورية العراق يف اململكة املتحدة  /مدينة مانشسرت.
3.3تقديم التهاني لغبطة املطران املار لويس روفائيل ساكو ،إلختياره بطريركاً للكنيسة الكلدانية يف العراق
والعامل.
4.4اطالق احلملة الوطنية لتنمية احلرف واملنتجات اليدوية انسجاما مع توجه احلكومة لالهتمام باالرث الثقايف
واحلضاري وكانت باكورة هذه احلملة تنظيم معرض للسجاد اليدوي بالتعاون مع وزارة الصناعة واملعادن.
5.5استضافة الفنانة الرائدة ( امل طه ) يف االمانة العامة جمللس الوزراء للوقوف على حاجاتها وحالتها الصحية.
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 8 .3حكومة المواطن االلكترونية
إجناز مشروع حكومة املواطن االلكرتونية ،اليت تهدف اىل تطبيق نظام متكامل متوافق مع متطلبات احلكومة
االلكرتونية حيقق مرونة عالية يف تطبيق املبادئ االساس لتطبيقات احلوكمة االلكرتونية ،حيث حيقق النظام ما
يأتي:
1.1اإلتصال بني املواطن واحلكومة :اإلتصال بني املواطن واجلهاز احلكومي (متمث ً
ال باألمانة العامة جمللس الوزراء،
واقسام شؤون املواطنني يف الوزارات واحملافظات واجلهات غري املرتبطة بوزارة) يف ترويج الطلبات ومعاجلتها يف
مناذج إلكرتونية من خالل مواقع متخصصة يف شبكة االنرتنت.
2.2تسيري الطلبات بني اجلهات احلكومية املعنية باجناز طلبات املواطنني  :تداول الطلبات الكرتونياً ومعاجلتها
بني اقسام شؤون املواطنني واالمانة العامة جمللس الوزراء حلني اجناز معاجلة الطلب ،وذلك من خالل مسارات
عمل معرفة مسبقاً وبإطالع املواطن مباشرة بوساطة وسائل متعددة.
3.3التقويم  :تقويم اداء عمل كل مؤسسة بوساطة تقويم اعمال اقسام شؤون املواطنني التابعة هلا ،من خالل
جمموعة من التقارير اليت تبني مستوى اداء القسم وحتديد مؤشر كفاءة االداء لكل مؤسسة عن طريق املنجز
من الطلبات.
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 .4نشاطات األمانة العامة لمجلس الوزراء في تشكيل اللجان ودعمها ومتابعتها

تعد متابعة اللجان املشكلة مبوجب قرارات جملس الوزراء او بأوامر ديوانية ودعمها من األعمال املهمة املنوطة
بعاتق االمانة العامة جمللس الوزراء ،اليت حتتل حيزاً كبرياً من إهتمامها لتنظيم العمل وتنسيقه بني الوزارات
ومعاجلة التضارب احلاصل يف أعماهلا املتداخلة للوصول إىل أفضل النتائج املرجوة منها خلدمة املواطن العراقي،
ومعاجلة املشاكل املفاجئة اليت حتدث آنياً للوصول اىل أفضل النتائج املرجوة .ويف هذا العام تشكلت ( )107مائة
وسبع جلان ،ومن اهمها-:
1.1جلنة تتوىل النظر يف موضوع املوظفني املعينني
بعقد يف الوزارات واجلهات احلكومية االخرى.
2.2جلنة وطنية عليا للخدمات البلدية يف بغداد.
3.3جلنة تتوىل زيارة كل منطقة تتعرض لعملية
ارهابية مباشرة بعد وقوعها والقيام بتقدير
االضرار اليت يتعرض هلا املواطنون يف االموال
واالنفس وفقا لقانون تعويض املتضررين جراء
العمليات احلربية واالخطاء العسكرية والعمليات
االرهابية رقم  20لسنة .2009
4.4جلنة تتوىل اخذ االجراءات الالزمة بشان تعويض املتضررين من جراء االمطار يف حمافظة بغداد.
5.5جلنة عليا ملعاجلة مشكلة املتجاوزين على امالك الدولة واجياد حل شامل هلا مع دراسة املقرتحات حلل مشكلة
سكن الفقراء.

 1 .4اللجان المنتهية
أنهت ( )124مائة وأربع وعشرون جلنة أعماهلا ونتج عنها توصيات مهمة للحصول على أفضل النتائج املرجوة من
تشكيلها ،وأهم اللجان اليت أنهت أعماهلا هي-:
1.1جلنة تتوىل وضع الية تعيني عادلة ومنصفة اىل مواطين حمافظة كركوك يف االجهزة االمنية ،وأهم
توصياتها هي-:
 -توزيع الدرجات الوظيفية اليت بلغت ( )1740ألفاً وسبعمائة وأربعني درجة  على اساس مقدار الثلث لكل قومية( عرب  ،واكراد ،وتركمان) واعطيت اعداد قليلة للكيانات الصغرية بلغت ( )28ثـمانية وعشرين منتسباً من
الكلدو اشور اىل مديرية شرطة حمافظة كركوك .
2.2جلنة تتوىل دراسة افضل السبل لتسهيل اجناز معامالت ابناء اجلالية العراقية يف اخلارج ،وأهم ما نتج عنها
هي-:
 -تسهيل إصدار شهادات امليالد للعراقيني املولودين يف اخلارج بوساطة البعثات العراقية ،وتنظيم استمارةالصدار البطاقة الشخصية هلم الرساهلا اىل الدائرة القنصلية يف وزارة اخلارجية يف اسبوعني حداً أقصى.
 -ارسال صو ٍر عن شهادات امليالد واستمارات البطاقة الشخصية اىل وزارة الصحة  -دائرة االحصاء الصحي يفبداية كل اسبوع.
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 -قيام مديرية شؤون االحوال املدنية يف بغداد ودوائرها الفرعية يف احملافظات بتسجيل املولودين يف سجالتهاواصدار البطاقة الشخصية هلم يف ( )30ثالثني يوماً حداً أقصى من تأريخ تس ّلم الشهادات ،وارسال البطاقة
الشخصية اىل وزارة اخلارجية لغرض ايصاهلا اىل البعثات لتسليمها للمعنني.
 -االستعانة بالشركات العاملية املختصة بنقل الربيد السريع لضمان سرعة وصول الطلبات من البعثات.3.3جلنة وضع الية للتعيني حتول دون حصول املوظف على وظيفتني يف آن واحد يف اكثر من جهة ،وكانت أهم
توصياتها هي-:
 -االستمرار باخذ تعهد عند التعيني بصيغة قانونية مشددة بكونه غري موظف وال يتقاضى راتباً اخر من الدولة. -يكون هناك نظام موحد للموارد البشرية ونظام الرواتب املوحد. -عند صدور امر تعيني يف الوزارات او اجلهات غري املرتبطة بوزارة االلتزام بتزويد ديوان الرقابة املالية بصورةعن االمر الوزاري اخلاص بالتعيني ،مع ارفاق الوثائق الشخصية( :هوية األحوال املدنية ،والبطاقة التموينية)
ليتسنى التحقق من وجود االسم يف قاعدة التدقيق املتقاطع ملوظفي الدولة.
4.4جلنة تتوىل السفر اىل مجهورييت الصومال وجزر القمر املتحدة من اجل التعرف على طلباتهما وإعادة إعمار
بعض املرافق اخلدمية اليت حتتاج اىل املساعدة ،واهم التوصيات هي-:
 -ختصيص مبلغ قدره ( )13,500,000ثالثة عشر مليوناً ومخسمائة الف دوالر  من احتياطي الطوارىء لعام 2013لغرض تاهيل مطارات مجهورية جزر القمر املتحدة وتوسيعها.
 -ختصيص مبلغ قدره (  )15,270,000مخسة عشر مليوناً ومائتان وسبعون الف دوالر من احتياطي الطوارىءلعام  2013لغرض انشاء ابنية (وزارة االشغال ،ومعهد التدريب  املهين والتقين ،ومستشفى االمراض العقلية
والنفسية ) يف مجهورية الصومال.
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 2 .4أهم اللجان التي تعمل بإشراف مباشر من األمانة العامة

 1. 2 .4لجنة تتولى وضع ضوابط لغرض تعيين مجاهدي االهوار
ُشكلت اللجنة عام  2013برئاسة السيد معاون االمني العام لشؤون الوزارات واحملافظات ،ووضعت ضوابط التعيني
اخلاصة باجملاهدين ،وحددت نقاطاً للمفاضلة بينهم ،وباشرت اللجنة بتدقيق امللفات واضابري اجملاهدين املتس ّلمة
من احلركات اجلهادية البالغ عددها ( )7000سبعة آالف اضبارة واللجنة مستمرة بالتدقيق وإقرار استمارات التعيني.

 2. 2 .4لجنة دراسة االراضي لمشروعات التنمية واالستثمار وتخصيصها
ٌشكلت هذه اللجنة مبوجب االمر الديواني  113لعام  2011لدراسة الطلبات املقدمة من الوزارت واحملافظات
واملواطنني ملن لديه مشروع لغرض االستثمار حيث جتتمع دورياً مبعدل اجتماعني يف الشهر برئاسة وزير الدولة
لشؤون احملافظات ويف ادناه جدول توضيحي لألراضي املخصصة  يف احملافظات لغرض االستثمار:

ت

احملافظة

صناعي زراعي

خدمي جتاري

1

كركوك

5

2

9

0

2

ذي قار

19

1

16

0

3

دياىل

5

2

12

0

4

مسيان

7

3

5

1

5

بغداد

3

24

17

8

6

نينوى

13

10

27

5

7

كربالء

6

2

13

0

8

النجف

3

0

4

1

9

بابل

4

31

10

1

25

2

17

0

11

البصرة

1

0

17

0

12

واسط

4

9

10

1

13

االنبار

27

1

37

8

14

املثنى

4

1

7

0

15

الديوانية

3

2

2

0

129

90

203

25
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جلنة دراسة االراضي ملشروعات التنمية
واالستثمار وختصيصها
الديوانية
المثنى
االنبار
واسط
البصرة
صالح الدين
بابل
النجف
كربالء
نينوى
بغداد
مسيان
ديالى
ذي قار
كركوك
20

0
تجاري
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30

خدمي

40
زراعي

60
صناعي

80
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 3. 2 .4لجنة تخصيص العقارات العائدة للدولة الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة
ٌشكلت اللجنة عام  ،2006وهي تهتم بتخصيص العقارات العائدة لوزارة املالية اىل الوزارت  واجلهات غري املرتبطة
كمبان او مواقع حكومية ،و يف ادناه جدول توضيحي
بوزارة وفقاً لطلبهم لغرض انشاء مشروعاتها أو إستخدامها
ٍ
يبني  عدد العقارات املخصصة اىل الوزارات :
ت

الوزارة أو اجلهة

1

رئاسة اجلمهورية

عدد العقارات
املخصصة
20
1
ت

الوزارة أو اجلهة
حمافظة بغداد

عدد العقارات
املخصصة
1

2

وزارة املالية

13

21

وزارة الصناعة واملعادن

1

3

وزارة الدفاع

28

22

حمافظة الديوانية

3

4

وزارة الداخلية

51

23

أمانة بغداد

2

5

وزارة الصحة

10

24

ديوان الوقف الشيعي

2

6

وزارة الرتبية

19

25

حمافظة دياىل

1

7

وزارة الشباب والرياضة

8

26

حمافظة بابل

1

8

وزارة االعمار واالسكان

1

27

حمافظة كربالء

1

9

وزارة النفط

1

28

وزارة السياحة

1

10

وزارة الكهرباء

6

29

ديوان أوقاف املسيحيني

1

11

وزارة التعليم العالي

11

30

حمافظة صالح الدين

1

12

وزارة النقل

1

31

مفوضية االنتخابات

11

13

وزارة الثقافة

5

32

هيئة النزاهة

2

2

33

جهاز األمن الوطين

5

15

وزارة العلوم

1

34

جهاز املخابرات الوطين

30

16

وزارة الزراعة

5

35

هيئة االستثمار

6

17

وزارة اهلجرة

2

36

وزارة املوارد املائية

4

18

وزارة العدل

7

37

مؤسسة الشهداء

3

19

جملس القضاء

10

 14وزارة البلديات واالشغال العامة

اجملموع

ج ـ  24ــدول

31

 258عقاراً

4
 4. 2 .4اللجنة العليا الصالح اإلدارة المالية والموازنة العامة
تشكلت اللجنة برئاسة السيد معاون االمني العام للشؤون االدارية واملالية يف عام  ،2012واهلدف االساس منها تغيري
نظام املوازنة احلالي (نظام موازنة البنود) اىل نظام جديد (نظام موازنة الربامج واالداء) ،وذلك من خالل وضع اطار
لقياس اداء ادارة الشؤون املالية العامة ،ورصد اداء وحدات االنفاق يف جمال ادارة الشؤون املالية يف خمتلف مراحل
املوازنة ومتابعتها وقياسها (قبل االعداد ،واالعداد ،واإلقرار ،والتنفيذ ،ومتابعة التنفيذ ،وقياس نتائج التنفيذ).
كما من شأن املعلومات اليت يتيحها هذا االطار االسهام يف عملية االصالح االداري احلكومي من خالل حتديد
مدى حتقيق االصالحات لتحسني االداء ،وزيادة القدرة على حتديد النجاح الذي حتققه االصالحات وتعلم الدروس
منها.
ويشمل النظام اجلديد جمموعة من احملددات تقوم بقياس أداء انظمة ادارة الشؤون املالية العامة واجراءاتها
ورصد هذا األداء ومتابعته يف جمال تنفيذ السياسات العامة واهداف التنمية املرجوة.

كما وتهدف اللجنة اىل وضع نظام الدارة الشؤون املالية العامة ملساندة ضبط العمليات املالية العامة والتوزيع
السرتاتيجي للموارد والكفاءة يف تقديم اخلدمات ،حيث ان النظام اجلديد لالدارة املالية سيسهم يف-:
 -ضبط مدخالت املوازنة العامة وخمرجاتها وادارة شؤون املخاطر املالية. -االتساق مع االولويات احلكومية يف تنفيذ اهداف التنمية. -استخدام املوارد يف حتسني كفاءة اخلدمات.- -حتقيق القيمة مقابل املال املصروف.
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ويشتمل االطار العام خلطة عمل اللجنة االتي-:
1.1مصداقية املوازنة -:واقعية املوازنة مبا يضمن تنفيذها حسب القصد منها.
2.2مشولية املوازنة وشفافيتها -:اتاحة امكانية االشراف الشامل على املوازنة واملخاطر املالية ومنح القدرة
للمواطنني للحصول على املعلومات منها.
3.3وضع املوازنة استنادا اىل السياسات -:اعداد املوازنة
يف اطار مراعاة السياسات احلكومية عموماً وسياسات
التنمية املستدامة خصوصاً.
4.4تفعيل اجراءات الرقابة على تنفيذ املوازنة   -:تنفيذ
املوازنة بطريقة تتسم باالنتظام وقابلية التوقع ،ووجود
ترتيبات لعملية الرقابة والتوجيه يف استخدام االموال
العامة.
5.5ضمان تنفيذ عمليات (احملاسبة ،والتسجيل ،واالبالغ)-:
مسك سجالت كافية ،واحلفاظ عليها ،وتعميمها لتستويف اغراض ضبط عملية اخذ القرارات ،واالدارة ،ورفع
تقارير االبالغ.
6.6ضمان التدقيق واملراجعة اخلارجية -:إعتماد ترتيبات تؤمن تدقيق االموال العامة ومتابعة املسؤولني هلا كما
ينبغي.
أساس َتني ،هما-:
وعمل اللجنة مقسم اىل مرحلتني َ
املرحلة االوىل -:االطالع امليداني على مناذج املوازنات املعتمدة يف دول خمتلفة ،وجرت عدة زيارات ميدانية بالتعاون
مع املنظمات الدولية منها  USAIDوبرنامج االمم املتحدة االمنائي  UNDPاىل دول (اململكة األردنية اهلامشية،
واإلمارات العربية املتحدة ،واململكة املتحدة ،وتونس ،وماليزيا) وتضمن برنامج الزيارات عقد لقاءات يف وزارتي
(املالية ،والتخطيط) ،واجلهات الرقابية ،ومع املسؤولني عن إعداد املوازنة العامة للدولة (التشغيلية واالستثمارية)
وتنفيذها يف تلك الدول .كذلك ٌعقدت ورش عمل بالتعاون مع  UNDPحبضور خرباء دوليني وحمليني
خمتصني بإصالح اإلدارة املالية واملوازنة العامة ،أهمها-:
▪ ▪ورش عمل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعيت (بغداد واملستنصرية) تضمنت حماضرات حول
املوازنة إبتداءاً من النموذج الواجب اإلنتقال إليه بعد بيان سلبيات النظام ساري املفعول (موازنة البنود)
مبشاركة عمداء الدراسات العليا يف كلييت اإلدارة واإلقتصاد ،وأساتذتهما ،وطالبهما.
▪ ▪ورش عمل يف وزارة التعليم العالي بإشرتاك مديري الدوائر املالية العامني يف وزارات الدولة كافة حيث جرى
من خالهلا بيان السلبيات اليت حتصل يف إعداد املوازنة بالطريقة احلالية وكيفية اإلنتقال اىل املوازنة األكثر
تطوراً وما جيب على الوزارات تهيئته.
املرحلة الثانية -:إعداد خطة لألعوام ( )2017-2014تتضمن اإلعداد الكامل لالنتقال اىل منوذج املوازنة اجلديد
(موازنة الربامج واألداء) من خالل إعداد املالكات وإنشاء البنى التحتية الالزمة وتعديل القوانني ذات الصلة.
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 5. 2 .4لجنة التحقق من اعادة المفصولين السياسيين
مدعي الفصل السياسي ،اليت حتوي توصيات اللجان املركزية يف الوزارات
تتوىل جلنة التحقق تدقيق ملفات
ّْ
واجلهات غري املرتبطة بوزارة واملق ّرة بوساطة الوزراء أو رؤساء اجلهات غري املرتبطة بوزارة ،ويف هذا العام اٌجنزت ملفات
أكثر من ( )37سبع وثالثني وزارة وجهة غري مرتبطة بوزارة .ويف ادناه أهم إجنازات اللجنة-:
املدور من السابق

الوارد من األضابري

القرارات املنجزة

اإلعادة لوجود نواقص

مقدار اإلجناز

1787

25781

18700

3950

%82
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 6. 2 .4لجنة إعادة النظر بالطعون المقدمة من المفصولين السياسيين
تستمر جلنة إعادة النظر بالطعون املقدمة من املفصولني السياسيني يف تس ّلم الطلبات املرفوضة من اللجان
املركزية يف الوزارات واجلهات غري املرتبطة بوزارة؛ لدراستها والتحقق من صحتها واستحقاق ذويها ،واجلدول يف
أدناه يوضح إجنازات اللجنة-:
جمموع املعامالت احملالة إىل الوزارات
املدور من الطلبات الطلبات
نقض تصديق
احلسم لربط القرارات املعرتض عليها
الواردة
السابقة
1099

2332

226

723

949

2460

املعامالت قيد
االجناز
22
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 7. 2 .4لجنة تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية واألخطاء العسكرية والعمليات اإلرهابية
إن من أعظم الواجبات وأقدسها ختفيف الضرر عن إنسان برئ ،ويزداد شأن ذلك الواجب وعظمته عندما يتعلق
مسهم ُّ
الضر بأقسى صوره وأشكاله دون ذنب حيث زهقت أرواح بريئة ودُمرت منازل وممتلكات وحمال رزق
بأناس ّ
مبسلسل اإلرهاب األسود وسيوف احلاقدين ورماح اجلبناء ،وأدخل بلدنا العزيز يف مواجهات دامية وخطرية دفع
املواطنون ثـمنها غالياً.
رمبا ال نستطيع أن نعوض فعال عن الكثري مما فقده
أهلنا ،ولكن ميكننا جبهد خملص أن خنفف من أثقال
الضرر والكوارث عن املتضررين على امتداد خارطة
الوطن.
وقد باشرت اللجنة املركزية لتعويض املتضررين
جراء العمليات احلربية واألخطاء العسكرية والعمليات
اإلرهابية عملها لتعويض أكرب عدد ممكن من
املتضررين وإعطائهم حقوقهم القانونية.
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وأهم النشاطات اليت أُجنزت يف زمن إعداد التقرير-:
 -إرسال ( )35646مخسة وثالثني ألفاً وستمائة وستاً وأربعني معاملة تعويض لذوي الشهداء واملصابني واملفقودينمن ضحايا اإلرهاب اىل وزارة املالية.
 -إصدار ( )13653ثالثة عشر ألفاً وستمائة وثالثة ومخسني قراراً لتعويض ممتلكات املواطنني املتضررين،منها( )10550عشرة آالف ومخسمائة ومخسون قراراً صحيحاً ،و( )1846ألفاً وثـمامنائة وستة وأربعون قراراً غري
صحيح ،و( )1257ألف ومائتان وسبعة ومخسون قراراً إعرتاضيا لعدم إكتمال األوليات املطلوبة.
 -صرف ( )154.107.025.556مائة واربعة ومخسني مليار ومائة وسبعة مليون ومخسة وعشرين ألفاً ومخسمائةوستة ومخسني ديناراً لتعويض املواطنني املتضررين.
 -زيارات ميدانية إىل اللجان الفرعية يف احملافظات مجيعها لغرض متابعة أعمال اللجان الفرعية واالطالع علىاملشكالت اليت تعيق عملها ،وتنوعت الزيارات بني ميدانية لتوزيع مبالغ التعويضات ،وأخرى ملتابعة األعمال
لإلسراع يف إجناز معامالت املواطنني املتضررين من ضحايا اإلرهاب لصرف املنح التعويضية هلم ،وبلغ جمموع
الزيارات امليدانية ( )46ستاً وأربعني.
 -إرسال إكثر من ( )33233ثالثة وثالثني ألفاً ومائتني وثالثاً وثالثني معاملة إىل هيئة التقاعد بوساطة اللجانالفرعية اخلاصة بذوي الشهداء واملصابني واملنتشرة يف احملافظات كافة.
 -إستقبال ( )1345ألف وثالثـمائة ومخسة وأربعني مواطناً للنظر يف طلباتهم ،وختصيص اهلاتفني (07807537575و  )07505174479الستقبال شكاوى املواطنني املتضررين من ضحايا اإلرهاب يف بغداد واحملافظات لتخفيف
العبء عنهم واإلسراع يف إجناز معامالتهم.
 -إعداد أكثر من ( )73ثالثة وسبعني خرباً صحفياً خاصاً بنشاطات اللجنة املركزية وحتريرها ،وإجراء أكثرمن ( )40أربعني لقاءاً صحفياً مع وسائل اإلعالم لتسليط الضوء على أهم نشاطات اللجنة وإجنازاتها.
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املنجز
54
651
3087
1335
2254
214
116
188
239
165
1551
743
118
2295
136
13146

الوارد
54
681
3177
1854
7700
214
189
188
316
178
2521
803
258
2762
136
21031

املنجز

59

2038

11443

629

1391

117

127

132

428

229

1832

525

128

3009

87

22174

الوارد

59

2238

11953

964

6550

117

175

132

582

249

2679

570

282

3141

87

29778

املثنى

دياىل

بغداد

بابل

االنبار

ميسان

واسط

ذي قار

البصره

كربالء املقدسة

نينوى

كركوك

النجف االشرف

صالح الدين

الديوانية

اجملموع

واجلدول يف أدناه يوضح اعداد الطلبات املقدمة ،واملنجزة من اللجنة واملبالغ املصروفة يف احملافظات-:

الوارد
19
202
0
261
38
6
41
77
15
20
232
62
55
292
109
1429

احملافظة

املنجز
19
0
0
146
31
6
5
36
15
0
5
40
35
0
20
358

الشهداء

الوارد
78
2672
5121
439
3150
183
342
179
346
161
5344
2293
28
600
563
21499

املصابون

املنجز
131
1473
1546
920
1575
172
476
328
296
195
1840
889
143
408
158
10550

املفقودون

الواردة
210
5793
20251
3518
17438
520
747
576
1259
608
10776
3728
623
6795
895
73737

املمتلكات

املنجزة
263
4162
16076
3030
5251
509
724
684
978
589
5228
2197
424
5712
401
46228

جمموع املعامالت

املبالغ
املصروفة لغاية
2013/12/31
908,035,208
16,674,082,500
71,436,088,839
6,909,397,500
20,489,554,607
1276588200
1590823500
2068302327
4,612,850,750
886,115,000
11924283750
6,240,019,000
1,403,273,750
6,366,035,625
1,321,575,000
154,107,025,556

ج ـ  27ــدول
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 8. 2 .4لجنة مكافحة الفساد اإلداري
ان ظواهر الفساد تكمن يف سوء استغالل الوظيفة العامة لتحقيق املكاسب الشخصية ،وترتبط حبيازة املال،
او ادارة املمتلكات ،والصالحيات االدارية واملالية والتعاقدية والقانونية   .وبعض اسباب الفساد تكمن يف ضعف
االدارة السياسية وسلوك السلطة التشريعية وضعف الشفافية ،واملسائلة ،والنظام املؤسساتي واالداري ،وتفشي
(البريوقراطية) اضاف ًة اىل تنافس الشركات االجنبية للحصول على فرص وضعف اجهزة نفاذ القوانني ،واسباب
اخرى منها ضعف النظام املالي واملصريف واحملاسيب ،وعدم كفاءة نظام املناقصات والعقود وتضارب املصاحل وضعف
القوانني والوعي اجلماهريي ،و اجملتمع املدني واالعالم .وملكافحة هذه اآلفة البد من استخدام الوقاية منهجاً وهذا
يكمن يف ثالثة ابعاد وهي :احلكم الصاحل ،البعد السياسي ،والبعد التقين ،والبعد االجتماعي.
وقد إهتم اجمللس املشرتك ملكافحة الفساد إلعتماد هذه األبعاديف إجتماعاته الدورية برئاسة األمني العام جمللس
الوزراء وعضوية رؤساء اجلهات الرقابية والتفتيشية والقضائية ،ونوقشت يف هذه اإلجتماعات عدة موضوعات،
وأهمها- :
ت

املوضوع

متابعة احلملة
 1الوطنية ملتابعة
الرشوة

أهم التوصيات آو االجنازات
-اإلستمرار مبتابعة احلملة بوساطة هيئة النزاهة ،ومكاتب املفتشني العامني ،وتقديم الشكروالتقدير للدوائر اليت حققت جناحاً يف جمال مكافحة الرشوة من خالل اإلستبانات املقدمة من
فرق املتابعة هليئة النزاهة وحماسبة الدوائر املقصرة.
-حتسني أداء التشكيالت اليت هلا عالقة خبدمة املواطنني وتذكري اجلهات املعنية حبل مشكلةتنظيم العمل.
-التوجيه بتنظيم محلة مشرتكة للجهات الرقابية فيما خيص القطاعات املهمة من خاللحتديد املفاصل اليت يكثر فيها الفساد.

-عقد إجتماع مع فريق عمل من مكتب األمم املتحدة اإلمنائي يف العراق ( )UNDPملناقشةموضوع تنفيذ مشروع تقديم املساعدة الفنية اىل مكاتب املفتشني العامني يف العراق ،والرتكيز
على ضرورة إلتحاق املفتش العام اجلديد بدورات تدريبية تأهيلية.
-رصد بعض ظواهر الفساد ،ومتابعتها ومناقشتها مع املسؤولني ،واملفتشني العامني املختصني.-موضوع إلغاء مكاتب املفتشني العامني ،والرتكيز على أهمية بقاء هذه اجلهات الرقابية يف 2املفتشون العامون
الوزارات ،وإلغاء مكاتب املفتشني العامني يف بعض اهليئآت ممن ال ينص قانونها على وجود
املكتب.
-موضوع إحالة املفتشني إىل التقاعد ممن جتاوزوا السن القانوني.-تكليف هيأة النزاهة وديوان الرقابة املالية بإقرتاح مرشحني لشغل منصب مفتش عام للمكاتبالشاغرة.
نشر إيفادات الوزراء
واملسؤولني على --إصدار كتاب للرتكيز على موضوع نشر اإليفادات الرمسية وإلزام الوزارات واجلهات كافة
3
املوقع اإللكرتوني بالعمل مبوجبه.
للوزارة

ج ـ  28ــدول
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▪ ▪إعداد دراسة تفصيلية عن واقع عمل مديرية مكافحة اجلرمية اإلقتصادية بوزارة اخلارجية وآليات تفعيل
املديرية وإجراءاتها الوقائية مع إستعراض نشاط املديرية وإجراءاتها يف املنافذ احلدودية ومكاتب الصريفة
والتحويل اخلارجي ومكتب غسيل األموال يف البنك املركزي العراقي وآليات تفعيل اإلجراءات.
▪ ▪إعداد دراسة موجزة حول التوصيف القانوني والعملي لعمل مكاتب املفتشني العامني والظواهر السلبية اليت
تؤثر يف أداء عملها وخمرجاته ،وإعمامها على مكاتبهم.
▪ ▪مقابلة أكثر من ()12إثين عشر مرشحاً ملنصب املفتش العام.
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 .5النشاطات التطويرية

 1 .5تنسيق السياسات العامة للدولة
يُعد تنسيق السياسات العامة للدولة يف األمانة العامة
جمللس الوزراء وحدة دعم دائمية ومؤسساتية؛ اذ تزود
جملس الوزراء بالقدرة االستشارية احليادية واملهنية اليت
ٌتهيئ القدرة التحليلية التقنية ملساعدة اجمللس يف وظائفه
اخلاصة بأخذ القرار بشأن مقرتحات السياسة العامة
واالولويات السرتاتيجية .ويكون العمل بإجتاهني مهمني
هما-:
1.1تنمية مفاهيم السياسات العامة ووضع صياغات العمل
هلا.
2.2تنسيق األداء احلكومي على وفق مفهوم السياسات العامة مما يؤدي اىل تعزيز قدرة املؤسسات على تنفيذ
براجمها وأهدافها وفقاً للربنامج احلكومي  وخطة التنمية الوطنية.
وتنسيق السياسات العامة تعمل بإشراف مباشر من األمني العام جمللس الوزراء  واهم اإلجنازات هي-:
 -إجناز أجندة التخطيط السرتاتيجي -:متثل املسار الزمين لتنفيذ األجندة السرتاتيجية واملوازنة العامة للدولةمن خالل ربط سرتاتيجيات الوزارات واحملافظات وسرتاتيجيات املوازنة العامة مع أوليات الربنامج احلكومي.
 -اجناز وثائق آلية تنمية السياسات -:متثل وثائق بناء السياسة وتنميتها حيث يٌعرض اجلزء األول منها علىآخذي القرار ،ويٌعد اجلزء الثاني منها مصدراً مرجعياً ،ويف كال اجلزئني البد من حتقق املعايري القياسية
لتنمية السياسة.
 -اجناز وثائق التدريب على السياسات -:كراس تدرييب على السياسات العامة يتضمن آليات بناء السياساتوتنميتها وبناء خياراتها وحساب الكلف السنوية هلا ،وطرق حتليل السياسات وتقوميها.
 -إجناز الربنامج التشغيلي ()2014 - 2011وفيه ( )96ستة وتسعون برناجماً وزارياً وفقاً لألوليات احلكومية.- -إعداد أوليات سرتاتيجية املوازنة لألعوام ( )2016 - 2014وفقاً ألوليات الربنامج احلكومي والوزارات.
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 -إقرار جملس الوزراء لعد ٍد من السرتاتيجيات املنجزة من الوزارات وفقاً آلليات ومعايري السياسات املعمول بها-:▪ ▪السرتاتيجية الوطنية املتكاملة للطاقة.
▪ ▪السرتاتيجية الوطنية حلماية بيئة العراق.
▪ ▪السرتاتيجية الوطنية للحوكمة والتخاطب البيين.
▪ ▪السرتاتيجية الوطنية لصحة األم والطفل اإلجنابية.
▪ ▪السرتاتيجية الوطنية للوقاية من األمراض غري اإلنتقالية.
 -حتقيق إجتماعات مع هيأة املستشارين ملناقشة عدد من املوضوعات وعرضها  ،وأهمها هي-:▪ ▪حتديد آلية العمل يف مؤسسات الدولة لعرض السياسات عن طريق األمانة العامة جمللس الوزراء لتنميتها
ومراعاة شروط جودة السياسة ومعايريها لتقدميها اىل جملس الوزراء.
▪ ▪عرض آلية مراجعة سرتاتيجيات الربنامج احلكومي وتقوميها والسياسات املرتبطة به ،وإع ٌتمدت كآلية
يعمل بها يف مؤسسات الدولة لعرضها على جملس الوزراء.
 -إجناز آلية بناء السياسات وتنميتها وتأمني مسارها من احملافظات اىل األمانة العامة جمللس الوزراء وبالعكسلتتمكن احملافظات من ربط سياساتها بالتخصيص املالي وفقاًللربامج املرتبطة بها.
 -عقد عدد من اإلجتماعات مع منسقي الوزارات ملناقشة أهم املتغريات اليت طرأت على السياسات املقدمةلتقديم التقرير الفصلي وتقويم السياسات اىل جملس الوزراء ،وتقديم خالصة عن السياسات املنفذة يف
ضمن املسار حبيث تؤثر إجيابياً على اخلدمات املقدمة للجمهور.
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 2 .5إدارة وضمان الجودة
إستكما ً
ال لسعي األمانة العامة جمللس الوزراء

اىل تطبيق نظام اجلودة الشاملة (اآليزو) لدوائرها
والتشكيالت التابعة هلا كافة ،وجهت األمانة العامة
جهودها وإمكانياتها إلجناح هذا املشروع وبإشراف
مباشر من معاون األمني العام للشؤون اإلدارية واملالية،
كما وتعاقدت األمانة العامة جمللس الوزراء مع
مستشار متخصص يف إدارة اجلودة الشاملة والتطوير
لإلشراف على خطوات سري العمل وتوجيهه باإلجتاه
الصحيح ووضع خطة عمل تتضمن اآلتي-:
▪ ▪إعداد اخلطط لإلرتقاء باألمانة العامة جمللس
الوزراء اىل الدائرة املثالية يف الدولة لتكون أفضل
مؤسسات حكومية من حيث الكفاءة والفاعلية واألداء يف العراق.
▪ ▪إعداد اخلطط وتوجيه املوظفني يف نظام إدارة اجلودة الشاملة ونظام اجلودة العاملي ( )ISO 9001:2008من
اجل التوافق واحلصول على الشهادة العاملية وتدريب املوظفني اإلداريني على النظام ،كما س ٌتجرى التهيئة
واالستعداد لوضع اخلطط من اجل احلصول على شهادة ( )ISO 14001يف البيئة ،والسالمة والصحة املهنية
      (  ،)OHSAS 18001لتكوين نظام إداري متكامل يف اجلودة والبيئة والسالمة املهنية.
▪ ▪إعداد اخلطط يف جمال التطوير والتميز املؤسسي خللق بيئة عمل ترعى اإلبداعات واألداء احملرتف واملتميز
للموظفني والعاملني يف األمانة العامة جمللس الوزراء.
▪ ▪إعداد اخلطط يف جمال التخطيط السرتاتيجي وأنظمة تكنولوجيا املعلومات لبناء قاعدة ملفهوم اإلدارة
واحلكومة االلكرتونية وأسسها على غرار البلدان املتقدمة.
▪ ▪تطوير مهارات املوظفني والعاملني وكفاءتهم وإرساء نظام إدارة الكفاءة واألداء العام الذي على أساسهما
يتحقق عمل املوارد البشرية والتدريب.
▪ ▪إعادة هيكلة األمانة العامة جمللس الوزراء وجعلها مؤسسة حركية قادرة على مواجهة التغريات اإلدارية
ومواكبتها بسرعة وفاعلية عالية ،فضال عن اعتماد برنامج إداري يعين مبتابعة تنفيذ املبادرات واعتماد معايري
لقياس أداء كل فريق عمل وخلق بيئة تنافسية.

بدأ العمل بتطبيق نظام اجلودة الشاملة (االيزو) عام  2012وكما مبني يف التقرير السنوي لعام .2012
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▪ ▪عمل االستبانات والتغذية العكسية من املواطنني واملوظفني والتشكيالت اليت تتعامل مع األمانة العامة ملعرفة
رضا العمالء بأداء تشكيالت األمانة العامة جمللس الوزراء.
قام فريق اجلودة بإجناز عدد من املهمات األساس يف جدول األعمال املكلف بها ،وأهمها هي-:
 -كتابة إجراءات دوائر األمانة العامة جمللس الوزراء على وفق متطلبات (  ) ISO 9001:2008بالتعاون معممثلي مشروع (ترابط) لإلصالح اإلداري.
 -عمل مسح ملهمات تشكيالت األمانة العامة جمللس الوزراء لتحديد املهمات اليت تقوم بها ،وتنظيم استمارةبيانات خاصة إلجراء مسح لبيانات منسوبيها.
 -اجناز كتابة مهمات إدارة اجلودة الشاملة والتطوير املؤسسي (إدارة وضمان اجلودة حاليا). -العمل مع جلنة إعادة هيكلة األمانة العامة جمللس الوزراء ملطابقة حاجاتها مع اجلودة الشاملة. -إعداد إجراءات حفظ الوثائق وآلياته بالتعاون مع جلنة حتديد نظام  حفظ الوثائق اخلاصة باألمانة العامةجمللس الوزراء وآلية ترحيلها وإتالفها.
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 .6النشاطات المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية

إهتمت األمانة العامة جمللس الوزراء باملنظمات غري احلكومية الن عملها ميس املواطن مباشرة ،وتهدف األمانة
العامة جمللس الوزراء أساساً اىل حتسني أدائها وتطوير قدراتها اإلدارية والفنية لتمكينها من تأدية مهماتها بفاعلية
وكفاءة ،وتطوير العمل من خالل الربامج واالهداف اليت من شأنها خلق جمتمع مدني فاعل مبا يضمن تعزيز
حرية املواطن يف تأسيس املنظمات غري احلكومية واالنضمام إليها ،وتعزيز دورها ودعمها وتطويرها واحلفاظ على
حد
استقالليتها ،وإجياد آلية مركزية لتنظيم عملية تسجيل املنظمات غري احلكومية العراقية واألجنبية على ٍ
سواء ،وتنمية ثقافة اجملتمع املدني ،وتركيز حرية املواطن يف تأسيس املنظمات غري احلكومية ،بغض النظر عن
االنتماء العرقي أوالديين أو املذهيب ،وتعميق الشراكة مع منظمات اجملتمع املدني على أُسس احلوار والتشاور
والتنسيق والتعاون ،وتعزيز الثقافة االجيابية بني احلكومة واملنظمات غري احلكومية.

الشهادات
الصادرة

التدقيق القانوني

574

 1049منظمة

الطلبات

التدقيق املالي
التقريـر املالي

تقريـر النشاطات

حتديث بيانات

مسات الدخول

1670

1670

 51طلب

 160طلب

ج ـ  29ــدول
 1 .6اهم النشاطات المتعلقة بالمنظمات غير الحكومية
▪ ▪تسلم ( )1000ألف إضبارة من ملفات اجلمعيات املُسجلة يف وزارة الداخلية  /مديرية اجلمعيات قبل عام ،2003
اليت نقلت اىل األمانة العامة جمللس الوزراء مبوجب قرار صدر عن جملس الوزراء عام  ،2013للنظر فيها وأخذ
الالزم.
▪ ▪الغاء تسجيل ( )212مائتني وإثنيت عشرة منظمة غري حكومية مل تستكمل متطلبات التسجيل بعد تدقيقها.
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▪ ▪إرسال كتاب شكر وتقدير اىل ( )154مائة وأربع ومخسني منظمة الستيفائها متطلبات التقرير املالي ،و رفع
تنبيه من منظمة واحدة ،ورفع تعليق من منظمة واحدة ،وتوجيه تنبيه حبق ( )30ثالثني منظمة ،وقرار بـحل
منظمتني ،وتعليق عمل منظمة واحدة.
▪ ▪إرسال بيانات ( )286مائتني وست وثـمانني منظمة اىل مديرية التسجيل اجلنائي ،و( )355ثالثـمائة ومخس
ومخسني منظمة اىل اهليأة العليا للمساءلة والعدالة.
▪ ▪إجناز املسودة النهائية مليثاق التعاون بني املنظمات غري احلكومية والسلطات العامة ألجل تنمية اجملتمع
العراقي .ويُعد هذا امليثاق وثيقة سياسات مدنية مهمة
على مستوى الشرق االوسط واملنطقة ،وهو بداية ملزيد من
تنظيم العالقة والتعاون بني السلطات العامة  -التنفيذية
والتشريعية والقضائية  -واملنظمات غري احلكومية من اجل
بناء جمتمع مدني يف العراق ،وهو اضافة مهمة اىل قانون
املنظمات غري احلكومية رقم  12لعام  .2010وجاء هذا امليثاق
نتيجة للعمل املشرتك بني ممثلي احلكومة وجملس الشعب
من جهة ،وممثلي املنظمات غري احلكومية من جهة أخرى.
ومن املؤمل ان يكون امليثاق بوابة ملزيد من التعاون املُستقبلي
بني هذه االطراف ملصلحة تطوير دور املنظمات غري احلكومية يف العراق وتفعيلها.
▪ ▪تأسيس النافذة االلكرتونية اليت تضمن سرعة العمل ودقة االجناز ،و ُتعنى النافذة بإستقبال املراجعني وحتديد
مواعيد هلم ومتابعة إجناز معامالتهم ،واخرياً إبالغهم بنتائج التدقيق وبذلك تضمن عدم تدخل املراجع
واحتكاكه مع بقية االقسام  حلني اصدار الشهادة باإلضافة اىل ذلك تهتم باإلجابة على اتصاالت املنظمات
واستفساراتهم.
▪ ▪البدء فعليا بتنفيذ مشروع التسجيل االلكرتوني للمنظمات،
وإعداد آلية عمل الدخال بيانات املنظمات املسجلة الكرتونيا
و ُتعد إجراءات تسجيل املنظمات غري احلكومية من املسائل
اليت هلا أهمية بالغة ،ومن هنا جاءت احلاجة إلجياد برنامج
يهدف إىل تعديل إجراءات التسجيل وتنظيمها وتبسيطها
وتضمينها يف دليل تسجيل املنظمات مبا يوضح الطرق
واآلليات الواجب على أصحاب املصلحة مراعاتها يف أثناء
عملية تسجيل منظماتهم ،مع تدريب املوظفني على عملية
التدقيق االلكرتوني للقيود اجلنائية ،واملساءلة والعدالة.
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▪ ▪نشر منوذج املعلومات اخلاص باملنظمات غري احلكومية الراغبة يف استحصال موافقة دائرة اإلقامة على مسة
الدخول لتوحيد الطلبات املُرسلة اىل دائرة االقامة ،وإعداد كراس لتسجيل منظمة غري حكومية ونشرها،
واستمارات التسجيل والتكييف القانوني ،ومناذج حماضر تعديل النظام الداخلي ،ونشر النظام الداخلي
االسرتشادي اخلاص بآلية تعيني رئيس جملس إدارة املنظمة ،ونشر النموذج االسرتشادي للتقرير املالي وتقرير
نشاط للمنظمة على املوقع االلكرتوني لتوعية املنظمات ومساعدتهم يف كتابة التقارير املطلوبة منهم،
باإلضافة اىل إقامة دورات تدريبية لتوضيح طريقة إعداد التقرير املالي وتقرير النشاطات الواجب تقدميه
سنوياً بوساطة املنظمات.
▪ ▪إجناز ( )1413ألف وأربعمائة وثالث عشرة زيارة ميدانية اىل مقرات املنظمات املنتشرة يف حمافظات العراق
كافة ،ويتلخص دور الزيارات امليدانية باآلتي-:
 -مساعدة املنظمات غري احلكومية بإستكمال معاملة التسجيل دون حتمل املؤسسني او االعضاء مشقةاملراجعة.
 -مساعدة املنظمات غري احلكومية املسجلة ،اليت هي يف طور تكييف وضعها القانوني بكتابة التقريرين املاليوالنشاطات.
 -متابعة نشاط املنظمة والتحقق من امتالكها السجالت املنصوص عليها يف قانون املنظمات غري احلكوميةالنافذ ورصد املخالفات سوا ًء للقانون النافذ او مواد النظام الداخلي للمنظمة.
 -حتديث وسائل االتصال باملنظمات وعنوان مقر املنظمة.▪ ▪املشاركة يف عدد من املؤمترات أهمها -:مؤمتر وضع التوصيات الكفيلة لتشريع قانون ايقاف العنف ضد املرأة،
ومؤمتر آليات اإلتصال بني احلكومة واملنظمات غري احلكومية.
▪ ▪إقامة عدد من ورش العمل والندوات ملنسوبي املنظمات غري احلكومية ،وأهمها -:االدارة السرتاتيجية واهمية
املُساءلة والشفافية واملشاركة منذ الربيع العربي ،وجولة دراسية للتعلم من التجربة الكرواتية يف التعاون بني
السلطات العامة واملنظمات غري احلكومية ،ومفهوم اإلتصال يف ادارة العمل التطوعي ،واإلتصال ضرورة للنجاح
(كيفية مواجهة الضغوط النفسية وادارة املشاعر السلبية) ،والنظر يف مطالب املتظاهرين ومدى مشروعيتها
ودستوريتها.
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 .7اإلعالم واإلتصال الحكومي

إهتمت األمانة العامة جمللس الوزراء ببناء نظام متكامل لإلعالم واإلتصال احلكومي من خالل تعزيز آليات
العمل املشرتك مع الوزارات واجلهات احلكومية من جهة ،واإلتصال مع اجلمهور من جهة أخرى ،ووضع سرتاتيجيات
تدعم مقومات جناح الوعي العام وزيادته حول دور االمانة العامة جمللس الوزراء واهدافها وخططها واالجنازات
احلكومية اليت تقوم بها ،من خالل تنفيذ خطط االعالم واالتصال احلكومي وبراجمه.
و ُترسم السياسة اإلعالمية مبا ينسجم مع رؤية األمانة العامة جمللس الوزراء ورسالتها وأهدافها ،وانشاء مهمات
الدعم االعالمي وتطويرها وتنفيذها لتمكني االمني العام ودوائر االمانة العامة من ايصال قرارات جملس الوزراء
وتوجيهاته ،وسياسات االمانة العامة جمللس الوزراء وانشطتها اىل اجلمهور باستخدام وسائل اإلتصال املالئمة.
وإرساء عالقات اعالمية متطورة مع وسائل االعالم مبنية على االحرتام املتبادل وتهيئة املعلومات للجهات االعالمية
إلسهامها يف تعزيز وعي شرائح اجملتمع وتقديم رؤى واضحة لفهم سياسة االمانة العامة جمللس الوزراء.
كما وجيري تنظيم العمل وتبويبه وإعداد التقارير الشهرية والفصلية والسنوية واإلستفادة من البيانات يف
متابعة مراحل تنفيذ اخلطة السنوية واخلطة السرتاتيجية.
ولتعريف املواطن العراقي باالمانة العامة جمللس الوزراء ونشاطاتها أنتج برنامج أوراق حكومية وهو يعنى بتسليط
الضوء على النشاطات واخلدمات اليت تقدم اىل املواطن العراقي ،وبثت حلقتان منه ،وهما-:
 -األوىل خاصة بنشاطات دائرة شؤون املواطنني. -الثانية خاصة باسكان النازحني واملهجرين.وجرى التنسيق بني القنوات الفضائية (العراقية ،وآفاق ،واالشراق ،واملسار االوىل ،والديار ،واالجتاه ،وهنا بغداد،
واملسار ،والغدير) ،لبث حلقات الربنامج جمانا.
 1 .7االخبار والعالقات االعالمية
إبراز نشاطات األمانة العامة جمللس الوزراء ،والتعريف مبنجزاتها خربياً
وصورياً ،من األعمال املهمة واألساس وكذلك اإلسهام يف إيصال قرارات
جملس الوزراء وتوجيهاته بإستخدام االساليب اإلعالمية املالئمة مثل
(رفعها اىل املوقع األلكرتوني ،والقنوات الفضائية) ،وتعزيز عالقات العمل
مع اجلهات اإلعالمية لتقديم روئ واضحة تسهم يف توضيح سياسة
األمانة العامة جمللس الوزراء لدى اجلمهور .وأهم االنشطة االعالمية
هي-:
▪ ▪اعداد ( )1149ألف ومائة وتسعة وأربعني خرباً إعالمياً ونشره.
▪ ▪اصدار ( )13ثالثة عشر   عدداً من جملة (صدى االمانة)
الداخلية املعنية بإظهار نشاطات االمانة العامة جمللس
الوزراء.
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▪ ▪إظهاراملؤمترات والندوات الداخلية واخلارجية إعالمياً ،وأهم هذه املؤمترات-:
 -مؤمتر سالمة اللغة العربية. -املؤمتر العربي األول لتنمية ثقافة الوعي القانوني والوطين.▪ ▪التنسيق بني املكاتب االعالمية من خالل تس ّلم النشاطات االعالمية واالخبار ،وحتديث العناوين االلكرتونية
واهلواتف اسبوعياً لإلتصال بفاعلية مع تلك املكاتب يف الوزارات واهليئات واحملافظات.
▪ ▪رصد ( )1102ألف ومائة وإثنني خرباً عن انشطة االمانة العامة جمللس الوزراء يف الصحف اليومية واملواقع
االلكرتونية والقنوات الفضائية ،ومن خالل هذه األخبار يٌقاس دور وسائل االعالم املرئية واملقروءة ومدى
تفاعلها يف ايصال رسالة االمانة العامة جمللس الوزراء اىل اجلمهور املتلقي بصورة شفافة ومتسمة بالوضوح.
▪ ▪تسجيل ( )738سبعمائة وثـمانية وثالثني شريطاً خربياً قصرياً يهتم بانشطة دوائر االمانة العامة جمللس الوزراء.
▪ ▪ترمجة االخبار ،والدراسات ،واملقاالت باللغة االنكليزية.

 2 .7الموقع االلكتروني
يعد املوقع االلكرتوني من اهم وسائل االمانة العامة جمللس الوزراء اليصال رسالتها اىل اجلمهور ،حيث ٌتقدم من
خالله اخلدمات االلكرتونية ،وعرض اجنازات االمانة العامة واظهار رسالتها ،و دعم تشكيالت االمانة العامة كافة،
والتحديث املستمر للمحتوى اإللكرتوني للموقع ألنه ميثل مركزاً اعالميا وارشيفا حكوميا ،وعليه يُعد املوقع بوابة
حقيقية ومصدراً دقيقاً للمعلومات املغيبة عن االعالم او املعلومات املتضاربة اليت تنشرها بعض وسائل االعالم،
واعتماده بوساطة الوكاالت الوطنية والدولية ،وابرز نشاطات املوقع مايأتي-:
▪ ▪نشر كلمة رئيس الوزراء االسبوعية.
▪ ▪استحداث نافذة على احلدث لتقديم املعلومة الدقيقة والرمسية للمواطن عن األحداث ،واالزمات ،والكوارث
الطبيعية يف عموم العراق.
▪ ▪استحداث قاعدة التشريعات العراقية.
▪ ▪استحداث نافذة اللجنة الدائمة لسالمة اللغة العربية.
▪ ▪حتديث قرارات اجمللس ونشرها يف املوقع باللغتني العربية واالنكليزية.
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▪ ▪حتديث نشاطات االمانة العامة جمللس الوزراء واخبارها  ،وبياناتها ،والدعوات االعالمية من لقاءات ومؤمترات
وزيارات باللغتني العربية واالنكليزية.
▪ ▪إستحداث نافذة تنسيق فريق السياسات العامة ،وتطوير احملتوى اإللكرتوني للنوافذ (دائرة شؤون املواطنني
والعالقات العامة ،ودائرة املنظمات غري احلكومية ،وجلنة التحقق من إعادة تعيني املفصولني السياسيني ،وجلنة
تعويض املتضررين)

 3 .7الدعم الفني
لضمان ايصال رسالة االمانة العامة جمللس الوزراء إيصا ً
ال مطلوباً والئقاً مبكانتها ،البد من اإلهتمام بشكل
خاص بتنفيذ النشاطات اإلعالمية وأدائها ،واالعالن ،وتغطية املؤمترات الصحفية ،والتصاميم ،والتصوير الفيديوي،
والفوتو ،وارشفتها الكرتونياً ،واعداد االعالنات وبثها من خالل االذاعة الداخلية .ويف ادناه احصائية بأهم االعمال-:
ت

النشاطات

العدد

1

النشاطات الداخلية

1089

2

النشاطات اخلارجية

50

3

اللقاءات الصحفية

12

4

شريط اخباري ( سبتايتل ) منشور

738

5

التقارير التلفازية

48

6

ارشيف الصور

19786

7

ارشيف الفيديو

 292ساعة

8

ارشيف صوتي

 78ساعة

ج ـ  30ــدول

 4 .7االتصال الحكومي
تقصي املعلومات من مصادرها الرمسية والدقيقة لتهيئة معلومات خربية عالية الصحة والدقة تهدف إىل خدمة
املؤسسة احلكومية وصوال إىل وسائل اإلعالم ومن ثم إىل املواطنني من خالل رصد مواقف مؤسساتية غري منسجمة
مع توجهات احلكومة ،وإعتماد الشفافية ،وتقديم املعلومات بدقة ووضوح تبني إنفتاح احلكومة على اإلعالم مما
يضمن تعزيز ثقافة اإلتصال احلكومي يف املؤسسات احلكومية ،إضافة اىل العمل كإسناد إعالمي وتروجيي للجهات
احلكومية خبصوص القضايا اليت متس حياة املواطن مباشرة.
وأهم أعمال االتصال احلكومي ما يأتي:
1.1النشاطات احلكومية.
نشرة النشاطات احلكومية اليت تحٌ رر بالتعاون مع املؤسسات احلكومية ُتسهم يف التثبت من دقة املعلومة املنشورة،
وعدم تضاربها .وبلغت النشاطات احلكومية املنشورة يف املوقع اإللكرتوني ( )1767ألفاً وسبعمائة وسبعة وستني نشاطاً
حكومياً.
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2.2الرصد والتحليل االعالمي
رصد االحداث والظواهر من خالل دراستها وحتليلها من منظور حملي واقليمي ودولي من اجل تشخيص احلاالت
السلبية وخلق شعور لدى املواطن بإهتمام احلكومة به وتعزيز دور االمانة العامة جمللس الوزراء يف جمال االتصال
الفاعل واملؤثر يف رصد هذه الظواهر واالحداث ،ويف هذا العام اٌعد ( )146مائة وستة وأربعون تقريراً حتليلياً حول
االحداث واملتغريات والظواهر ويف خمتلف القضايا .وتضمن الرصد الفقرات املبينة يف ادناه-:
نوع الرصد

عدد التقارير

نوع الرصد

عدد التقارير

نوع الرصد

عدد التقارير

التقارير االقتصادية

23

التقارير البيئية

6

التقارير االعالمية

53

التقارير االجتماعية

15

التقارير اخلدمية

7

التقارير الرياضية

2

التقارير االدارية والرقابية

6

التقارير التعليمية

2

التقارير السياسية

5

التقارير االمنية

11

تقارير القضائية

1

تقارير صحية

1

دراسات

8

الزيارات والتنسيق

4

املقرتحات

2

ج ـ  31ــدول

3.3املتابعة واالتصال
تعزيز االتصال احلكومي مع الوزارات واجلهات احلكومية من خالل التنسيق الفاعل واملتابعة اليومية الهم
نشاطات الوزارات واهليئات واحملافظات ،بهدف التواصل وترسيخ الدور اإلعالمي احلكومي خلدمة قضايا اجملتمع،
وقد سجلت ( )4214اربعة أالف ومائتان واربعة عشر نشاطاً ،وفقاً ملهمات كل وزارة يف خمتلف اجلوانب ذات الطبيعة
االقتصادية واخلدمية واالمنية.
كما أٌقيمت ورش التدريب لفرق االتصال احلكومي (مديري مكاتب الوزراء ومكاتب االعالم) يف اجلهات احلكومية،
حول اهمية االتصال احلكومي ،وبناء عالقات فاعلة يف هذا اجملال.
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 .8الجانب المراسيمي

إهتمت األمانة العامة جمللس الوزراء ومنذ
تأسيسها بعكس صورة مشرقة عن العراق وذلك من
خالل السعي املستمر لتطوير السياسات املراسيمية
عن طريق بناء ختطيط سرتاتيجي سليم وإنشاء
قانون وتعليمات خاصة باملراسيم احلكومية كباقي
دول العامل الكربى.
وتهيئ األمانة العامة جمللس الوزراء الدعم
املراسيمي لرئيس الوزراء ،ورئاسة الوزراء فيما
خيص الزيارات واملخاطبات املوجهة اىل رؤساء الدول
واحلكومات ،واإلعداد للمؤمترات والندوات وتنظيمها
وتهيئة املستلزمات الضرورية إلجناحها من (ترمجة
فورية ،ومستلزمات الضيافة  ،وإستقبال الضيوف وتوديعهم) ،ومتابعة النشاطات الرمسية اخلاصة بزيارة الوفود
والزوار وتأمني وصوهلم وتهيئة حاجاتهم ،باإلضافة اىل اإلهتمام اخلاص بتهيئة االتصال الفاعل بني رئاسة الوزراء
ووزارة اخلارجية والسفارات املعتمدة يف بغداد حلل أي عراقيل أو مشكالت تواجه الضيوف القادمني اىل العراق ،أو
الوفود احلكومية املسافرة اىل اخلارج.

 1 .8الرسائل المراسيمية
إعداد الرسالة املراسيمية املوجهة من رئيس الوزراء إىل رؤساء احلكومات العربية واألجنبية ووزرائها وتهيئتها
وإعدادها ،والبالغة ( )853ثـمامنائة وثالث ومخسني  ،وكما هو مبني يف أدناه:
1.1رسائل التهنئة وبطاقاتها  -:وبلغت ( )498أربعمائة وثـمان وتسعني رسالة  ،أهمها-:
 -رسائل موجهة اىل ملوك احلكومات العربية واإلسالمية ورؤسائها يف (شهر رمضان املبارك ،وعيد الفطراملبارك ،وعيد االضحى املبارك).
 -رسائل اىل رئيس وزراء كل من (اململكة املغربية ،ومجهورية هنغاريا ،ومجهورية سلوفاكيا ،والصني ،وتركيا،واجلزائر ،ومجهورية كازخستان) يف ذكرى اليوم الوطين لبلدهم.
 -رسائل موجهة اىل العشائر املشرتكة يف وثيقة العهد.2.2رسائل املواساة والتعزية -:وبلغت ( )95مخس وتسعني رسالة ،أهمها-:
 -رسالة اىل رئيس الواليات املتحدة األمريكية أثر اإلعصار الذي تعرضت له والية اوكالهوما. -رسالة اىل رئيس وزراء مجهورية جنوب أفريقيا لوفاة الزعيم نيلسون مانديال. -رسالة اىل الشيخ حسن روحاني  /رئيس اجلمهورية اإلسالمية ملقتل عدد من العمال اإليرانيني يف حمافظةدياىل.
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3.3رسائل جوابية -:بلغت ( )260مائتني وستني رسالة ،أهمها-:
 -رسائل اىل كل من (رئيس مجهورية الصومال ،ورئيس احلزب السوري القومي اإلجتماعي) رداً على رسائلالتهنئة خلروج العراق من طائلة الفصل السابع.
 -رسائل اىل الطوائف املسيحية يف العراق رداً على رسائل التهنئة يف عيد الفطر املبارك. -رسائل اىل كل من (رئيس مجهورية مصر العربية ،ورئيس احلكومة اجلمهورية التونسية ،ورئيس وزراءقريغزستان) رداً على رسائل التهنئة يف العام اهلجري اجلديد.
و( )532مخسمائة واثنتان وثالثون رسالة مراسيمية موجهة من األمني العام جمللس الوزراء ونائبه إىل املسؤولني
وكبار املوظفني يف الدولة.
 2 .8المؤتمرات واإلجتماعات
▪ ▪التهيئة واإلعداد لـ( )128مائة وثـمانية وعشرين
مؤمترا وندوة واحتفا ً
ال وإجتماعاً ،ومن أهمها-:
 -املؤمتر العربي األول لتنمية ثقافة الوعيالقانوني والوطين.
 -املؤمتر الدولي الثاني للمجموعة العراقيةللدراسات السرتاتيجية.
 -مؤمتر توقيع وثيقة الشرف والسلماإلجتماعي.
 -مؤمتر آثار اإلرهاب على حقوق اإلنسان.- -مؤمتر دور الشباب يف التنمية البشرية.

 3 .8الترجمة الفورية والتحريرية
بلغ عدد حاالت الرتمجة املقدمة ( )79تسعاً وسبعني ترمجة ،موزعة كاآلتي-:
الرتمجة التحريرية ُ :ترتجم الرسائل املراسيمية والعقود والكتب الرمسية ،اليت حتتاج اىل ترمجة لدوائر
األمانة العامة جمللس الوزراء كافة ومكاتب وزراء الدولة املتواجدة يف بناية االمانة العامة  ،و بلغت حاالت الرتمجة
التحريرية ( )49تسعاً واربعني.
الرتمجة الفورية  :يقدم فريق الرتمجة الفورية يف االمانة العامة جمللس الوزراء   خدمة الرتجة الفورية يف
املؤمترات والندوات اخلاصة باألمانة العامة ،باإلضافة اىل تقديم الرتمجة الفورية للقاءات الوزراء ،واألمني العام
جمللس الوزراء ،ونائبه ،ومعاونيه ،واملديرين العامني مع الشخصيات األجنبية ،وقد بلغت حاالت الرتمجة الفورية
( )30ثالثني.
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 4 .8العالقات الخارجية
إستقبال الضيوف الرمسيني والوفود الزائرة وتوديعهم وتهيئة كل ما حيتاجون إليه يف إقامتهم من أهم األعمال
اليت يقوم بها موظفو األمانة العامة جمللس الوزراء ،باإلضافة إىل عدد من االعمال املراسيمية لألمانة العامة جمللس
الوزراء األخرى ،ومنها ما يأتي-:
▪ ▪إستحصال ( )209مائتني وتسع مسة دخول للدول األجنبية والعربية.
▪ ▪إستحصال ( )267مائتني وسبع وستني مسة دخول لألراضي العراقية للوفود العربية واألجنبية.
▪ ▪متابعة ( )61إحدى وستني معاملة جواز سفر دبلوماسي ،وجوازات اخلدمة للمسؤولني وجوازات سفر عادية.
▪ ▪إجناز أكثر من ( )34اربعة وثالثني إستقبا ً
ال ومرافق ًة للسفراء والوزراء والشخصيات احلكومية والوفود من
مطار بغداد الدولي واليه.
▪ ▪حجز ( )207مائتني وسبع تذكرة سفر للموفدين وفنادق لإلقامة.
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 5 .8دار الضــيافة
دار الضيافة فندق ذو مواصفات عالية خاص؛ الستقبال الضيوف والوفود الرمسية اخلاصة برئاسة الوزراء وعقد
املؤمترات واملأدبات على وفق (الربوتوكوالت) واملعايري الدولية بنكهة الضيافة العراقية .ويسعى مالك دار الضيافة
اىل اإلرتقاء باألداء من خالل ترسيخ القيم املؤسسية باألداء املتميز ،والعمل بروح الفريق ،والشعور العالي باملسؤولية،
واإلتصال الفاعل؛ للوصول اىل تقديم ضيافة على املستوى العاملي لتحقيق شعار (غايتنا ارضاء الضيف) وعكس وجه
مشرق وحضاري لبلدنا ،والسعي لتطوير مستوى اخلدمة ورفعها اىل مستويات اخلدمة العاملية واستحداث مشروعات
تعزز عنصر الرتفيه والرقي باإلضافة اىل تأمني سالمة الضيوف.
وقد كان لدار الضيافة دور فاعل يف إستضافة عدد من الشخصيات املهمة يف مؤمتر بغداد عاصمة الثقافة
العربية ،احلدث ،الذي محل يف طياته الكثري من املعاني والدالالت اإلقليمية والعربية العريقة.
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وأهم النشاطات املنجزة يف زمن إعداد التقرير-:
▪ ▪إستضافة أكثر من ( )8621ثـمانية اآلف وستمائة وواحد وعشرين ضيفاً تلبية للدعوات املوجهة إليهم.
▪ ▪إستقبال أكثر من ( )43ثالثة وأربعني وفداً دولياً وتهيئة مستلزمات اإلقامة والضيافة الالزمة يف أثناء مكوثهم
يف اإلراضي العراقية.
▪ ▪التهيئة إلقامة أكثر من ( )47سبعة وأربعني إجتماعاً ومؤمتراً وتهيئة املستلزمات املطلوبة إلجناحها.
▪ ▪إقامة أكثر من ( )27سبع وعشرين دعوة وحفلة تكريم لضيوف رئيس الوزراء.
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 .9الجوانب المالية والرقابية

 1 .9الجانب المالي
تدار أموال األمانة العامة جمللس الوزراء  من قبض وصرف وفقاً
للقوانني والتعليمات والقرارات الصادرة عن االمانة العامة جمللس
الوزراء أو وزارة املالية ،باإلضافة اىل تطوير السياسات واإلجراءات
واخلطط والربامج اليت تتعلق باألعمال املالية وتنفيذها كافة،
ومن أهم األعمال املنجزة هي-:
▪ ▪إدارة السلف املستدمية لتمشية أمور األمانة العامة جمللس
الوزراء.
▪ ▪إعداد ميزان املراجعة والكشوفات التحليلية وإرساهلا إىل
وزارة املالية دورياُ.
▪ ▪متابعة الصرف من ختصيصات املوازنة للعام احلالي.
▪ ▪بلغت ختصيصات األمانة العامة هذا العام ()82،706،161،011
وواحد
إثنني وثـمانني ملياراً وسبعمائة وستة مليوناً ومائة
ٍ
وصرف منها مبلغ
وستني ألفاً واحد عشر ديناراً عراقياًُ ،
( )60،819،748،621ستني ملياراً وثـمامنائة وتسعة عشر
مليوناً وسبعمائة وثـمانية واربعني آلفاً وستمائة وواحداً
وعشرين ديناراً عراقياً أي مبقدار اجناز  %74من املوازنة،
كما هو مبني يف ادناه-:

املصروفات من ختصيصات 2013
املوجودات غري املالية

1,150,539,707
3,150,000,000

املصروفات األخرى

366,629,21
0
625,000,00
0

املنح

819,513,77
2
944,000,00
0

الصيانة

املستلزمات اخلدمية

املستلزمات السلعية

نفقات املوظفني

3,417,229,324
4,365,000,000
11,286,333,423
19,258,600,000

4,059,319,845
5,555,400,000
39,720,183,340
48,808,161,011
التخصيصات

املصروفات

التفصيالت

التخصيصات

املصروفات

مقدار اإلجناز

نفقات املوظفني

48،808،161،011

39،720،183،340

%81

املستلزمات السلعية

5،555،400،000

4،059،319،845

%73

املستلزمات اخلدمية

19،258،600،000

11،286،333،423

%59

الصيانة

4،365،000،000

3،417،229،324

%78

املنح

944،000،000

819،513،772

%87

املصروفات األخرى

625،000،000

366،629،210

%59

املوجودات غري املالية

3،150،000،000

1،150،539،707

%37

اجملموع

82،706،161،011

60،819،748،621

%74

ج ـ  32ــدول
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▪ ▪اشرفت األمانة العامة جمللس الوزراء على إجناز أكثر من ( )7سبع مشروعات إستثمارية  ،وكما هو مبني يف أدناه-:

اسم املشروع

التخصيص
اإلمجالي

التخصيص
لعام 2013

بيان
املدور من عام
2012

املصروف يف
عام 2013

املصروف منذ
بداية املشروع

مقدار
التنفيذ
املالي
السنوي
2،214،852،834

مقدار
التنفيذ
املالي
الرتاكمي
19،731،877،984 17،517،025،150

منجز

اإلجناز
%30

انشاء بناية األمانة العامة
جمللس الوزراء

%6

57،439،694،000 313،686،000،000

قيد
اإلجناز
%0

50،000،000،000

%45

انشاء  130مدرسة ابتدائية
يف مناطق اهوار حمافظات
البصرة وميسان وذي قار

حتوبل املشروع
 22،734،533،000 15،259،000،000اىل وزارة اإلعمار 22،734،533،000
واإلسكان
0

60،332،500

60،332،500

%84

%84

قيد
اإلجناز

71،852،000

71،852،000

تأهيل مدارس السالم
والوطن وثانوية السالم
يف املنطقة اخلضراء
وترميمها

526،100،000

1،049،400،000

مشروع بناء قدرات
االمانة العامة يف جمال
الالمركزية اإلدارية

التمكني اإلقتصادي للمرأة
يف املناطق الريفية

526،100،000
1،049،400،000

303،160،000

0
0

303،160،000

93،901،505
1،007،650

0

93،901،505
1،007،650

113،032،800

%18
%0

113،032،800

%18
%0

%37

قيد
اإلجناز
قيد
اإلجناز
%37

حتديث القطاع العام
يف العراق  -وزارة الدولة
لشؤون املرأة

إصالح اإلدارة املالية
واملوازنة العامة
2،267،870،000

0

73،607،618

73،607،618

%3

%3

قيد
اإلجناز

قيد
اإلجناز

2،850،870،000

اجملموع

42،808،293،057 17،858،907،223 24،949،385،834 85،917،076،000 368،487،382،000

ج ـ  33ــدول
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 2 .9الرقابة الداخلية والتدقيق
تهدف الرقابة الداخلية والتدقيق إىل التحقق من وجود نظام رقابة وسيطرة داخلية على نشاطات األمانة العامة
جمللس الوزراء املختلفة ،والتثبت من كفاءتها لتحقيق اإلجناز الفاعل ،والكفاية ،واالقتصاد باستخدام املوارد
واملمتلكات حفاظاً على املال العام ،إضافة إىل التنسيق بني أجهزة الرقابة اخلارجية لالرتقاء بعمل أجهزة الرقابة
الداخلية يف الوزارات واجلهات غري املرتبطة بوزارة ،ويف أدناه أهم أنشطة عام -: 2013
▪ ▪التنسيق بني ديوان الرقابة املالية ودائرة احملاسبة يف وزارة املالية إلجياد املعاجلات املالئمة ألرصدة السلف
واألمانات املوقوفة ،إضافة اىل متابعة تسوية املالحظات املثبتة يف تقارير ديوان الرقابة املالية ومعاجلتها يف
ضمن نشاطات الوزارات واجلهات غري املرتبطة بوزارة وبإشراف مباشر من معاون األمني العام للشؤون اإلدارية
واملالية.
▪ ▪إجناز تقويم أداء بعض من تشكيالت األمانة العامة جمللس الوزراء (دائرة اهلندسة واخلدمات والصيانة ،ودائرة
شؤون اللجان ،والدائرة املالية ،والدائرة اإلدارية ،ودائرة املتابعة والتنسيق احلكومي ،ودائرة الرقابة الداخلية
والتدقيق).
▪ ▪تقديم ( )418أربعمائة وثـمان عشرة استشارة إىل الوزارات واجلهات غري املرتبطة بوزارة مشلت املوضوعات
الرقابية واحلاالت املتعلقة بتنفيذ العقود.
▪ ▪اإلشرتاك يف مؤمتر ديوان الرقابة املالية ببحث حتت عنوان (مهمة أجهزة الرقابة الداخلية يف تقديم الدعم
لألداء احلكومي) نوقش كمحور من حماور املؤمتر.
▪ ▪املوافقة على طلبات التعاقد مع املتقاعدين يف الوزارات واجلهات غري املرتبطة بوزارة والبالغة ( )85مخسة
وثـمانون عقداً ،بعنوانات( -:خبري ،وخبري أقدم ،ورئيس خرباء).
▪ ▪بناء قاعدة بيانات متكاملة للمالكات العاملة يف أجهزة الرقابة الداخلية يف الوزارات واجلهات غري املرتبطة
بوزارة.
▪ ▪تدقيق( )1821ألف وثـمامنائة وواحد وعشرين مستند قيد وصرف.
▪ ▪تدقيق السجالت املالية (التخصيصات ،واملصاريف ،واإليرادات ،والسلف ،واألمانات ،والصندوق) ،وموازين
املراجعة الشهرية للموازنتني اجلارية واالستثمارية ،باإلضافة اىل تدقيق مطابقة كشف املصرف بالدينار
والدوالر للموازنتني املذكورتني آنفاً.
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 .10الجوانب اإلدارية

 1 .10إدارة الموارد البشرية
إدارة املوارد البشرية هي املسؤولة عن االمور
324
االدارية كافة ،اليت ختص موظفي االمانة
305
239
234
العامة بدءاً من تعيني املوظف وإنتهاءاً بإحالته
إىل التقاعد ،او إنهاء خدماته فضال عن تهيئة
142
130
املتطلبات واملوارد البشرية للشروع يف توظيفها
72 50 31 22
5
61
يف اجملاالت واملشروعات اليت حتقق أفضل
درجة درجة الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة الدرجة
خاصة خاصة األولى االثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة الثامنة التاسعة العاشرة
النتائج على وفق معايري قياسية لألداء احلكومي
( ب)
(أ)
املتميز ،وأهم إجنازات املوارد البشرية هي-:
▪ ▪وضع خطة لدراسة حاجات دوائر األمانة العامة من املوظفني (يف االختصاصات اليت حتددها الدوائر نفسها)
ومتابعتها دورياً ،لتوزيع املوظفني اجلدد من املعينني واملنقولة خدماتهم وفقاً حلاجات الدوائر.
▪ ▪ترويج ( )27سبع وعشرين معاملة تعيني يف مالك االمانة العامة جمللس الوزراء.
▪ ▪لرفد مالك األمانة العامة جمللس الوزراء باخلربات والكفاءات ُروجت ( )46ستة وأربعون أمراً إدارياً لنقل اخلدمات
اىل مالك االمانة العامة جمللس الوزراء و( )13ثالثة عشر أمراً إدارياً من مالك األمانة العامة جمللس الوزراء اىل
جهات خارجية.
▪ ▪اجناز أكثر من ( )109مائة وتسع معامالت ترفيع ملنسوبي االمانة العامة جمللس الوزراء ،و( )88ثـمانية وثـمانني
امراً ادارياً ملنح العالوات السنوية لـ( )1530الف ومخسمائة وثالثني موظفاً ،و( )34اربع وثالثني معاملة إحتساب
خدمة الفصل السياسي ،و( )5مخس معامالت إحتساب اخلدمة العسكرية ألغراض التقاعد ،و( )312ثالثـمائة
وإثنيت عشرة معاملة إحتساب خدمة عقد سابقة.
وحددت خطة
▪ ▪حتليل حاجات االمانة العامة إىل املقاعد الدراسية لغرض الدراسة يف خارج العراق ودراستهاٌ ،
االجازات الدراسية بالتعاون مع وزارتي (التعليم العالي والبحث العلمي ،والتخطيط) .واصدار اوامر ادارية ملنح
( )4اربعة موظفني اجازة دراسية ،وتزويد ( )10عشر موظفني بكتاب عدم ممانعة ،و( )5موظفني متديد اجازة
دراسية ،وضم موظف واحد اىل بعثة دراسية.
▪ ▪إصدار أكثر من ( )336ثالثـمائة وستة وثالثني كتاب شكر وتقدير لـ ( )1584ألف ومخسمائة واربعة وثـمانني
موظفاً يف االمانة العامة جمللس الوزراء أوجهات خارجية خمتلفة لألداء املميز يف العمل.
▪ ▪منح ( )857ثـمامنائة وسبعة ومخسني موظفاً اجازات اعتيادية ومرضية مبوجب ( )187مائة وسبعة وثـمانني
امراً ادارياً.
▪ ▪اصدار ( )479اربعمائة وتسعة وسبعني امراً ادارياً لإلشرتاك مبؤمترات ودورات يف داخل العراق وخارجه  ،لـ ()1631
الف وستمائة وواحد وثالثني موظفاً.
▪ ▪ترويج ( )89تسعة وثـمانني امراً ادارياً بتنسيب ( )306ثالثـمائة وستة موظفني من االمانة العامة جمللس الوزراء
وإليها ،و( )14اربعة عشر امراً إدارياً لتمديد تنسيب ( )16ستة عشر موظفاً.
▪ ▪تطوير نظام املوارد البشرية االلكرتوني وربطه باصدار اهلويات إلعتماد استمارة موحدة خاصة باهلوية التعريفية
للموظفني.
مالك االمانة العامة جمللس الوزارء وفقاً للدرجات الوظيفية
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 2 .10المراسالت
ت
1
2

املخاطبات

الربيد الصادر عن رئاسة الوزراء ،ومكتب القائد العام للقوات املسلحة ،وجلنة املصاحلة الوطنية،
واهلياة الوطنية لإلستثمار ،ودائرة الرعاية اإلجتماعية ،واللجنة العليا لتطوير التعليم يف العراق
إىل الوزارات والدوائر غري املرتبطة بوزارة.
الربيد الوارد من الوزارات والدوائر غري املرتبطة بوزارة إىل رئاسة الوزراء ،ومكتب القائد العام
للقوات املسلحة ،وجلنة املصاحلة الوطنية ،واهلياة الوطنية لإلستثمار ،ودائرة الرعاية اإلجتماعية،
واللجنة العليا لتطوير التعليم يف العراق.

عددها
37154
42363

3

املخاطبات الصادرة عن دوائر األمانة جمللس الوزراء إىل الوزارات والدوائر غري املرتبطة بوزارة.

39669

4

املخاطبات الواردة من الوزارات والدوائر غري املرتبطة إىل دوائر األمانة العامة.

53637

5

بريد سري وارد.

8982

6

الصادر السري.

4597

7

االعمامات الصادرة عن األمانة العامة جمللس الوزراء.

607
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 3 .10تدريب الموظفين وتطويرهم
رفع املستوى اإلداري والفين للموظفني من أولويات االمانة
العامة جمللس الوزراء؛ لتطوير موظفيها ،الذين ميثلون قدوة
لباقي موظفي قطاعات الدولة؛ لذلك أبدت األمانة العامة
جمللس الوزراء إهتماماً واسعاً بالتدريب والتطوير من خالل
الدورات التدريبية يف خمتلف اإلختصاصات بالتعاون مع أفضل
املراكز التدريبية سواء يف داخل العراق أو خارجه؛ لتطوير
مهاراتهم اإلدارية والفنية ،ورفع مستوى العمل ،واحلصول على
أفضل النتائج.

ت

اجلهة املقدمة للدورة

عدد الدورات

عدد املشرتكني

1

مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون اخلدمات

4

96

2

وزارة اخلارجية

1

13

3

مستشارية االمن الوطين

7

85

4

جهاز االمن الوطين

6

70

5

جامعة النهرين  /كلية العلوم

2

22

6

الوكالة اليابانية  /جايكا

1

8

7

اجلامعة املستنصرية  /كلية األعالم

1

16

8

املعهد العراقي لإلصالح اإلقتصادي

2

56

9

فريق تنسيق السياسات العامة

3

62

10

قسم التدريب والتطوير

22

385

11

إدارة املوارد البشرية

8

118

12

قسم تقنية املعلومات

20

195

13

دائرة شؤون اللجان

1

15

14

مكتب األمن والسالمة

3

40

81

1181

اجملموع
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 1 .3 .10الدورات المقامة في داخل األمانة العامة لمجلس الوزراء
حققت االمانة العامة جمللس الوزراء يف هذا العام ( )1181ألفاً ومائة وإحدى وثـمانني فرصة تدريبية يف قسم
التدريب والتطوير موزعة كاآلتي -:
( )498اربعمائة وثـمان وتسعني فرصة ملوظفي األمانة العامة جمللس الوزراء ,و( )683ستمائة وثالث وثـمانني فرصة
للموظفني من خارج األمانة العامة جمللس الوزراء ،وتوزعت الدورات التدريبية حسب اجلهات املقيمة للدورة كاآلتي-:

10
وأهم الدورات وورش العمل املقامة يف قسم التدريب والتطوير هي-:
1.1ورشة عمل االرشفة والتوثيق االلكرتوني.
2.2دورة السلوك الوظيفي املؤثر.
3.3دورة أمنية املعلومات واملراسالت السرية.
4.4دورة اإلبتكار والتخطيط السرتاتيجي.
5.5دورة التخطيط املالي احلديث وإعداد املوازنات.
6.6دورة التوعية بإعداد اخلطط السرتاتيجية.
7.7ورشة عمل يف اإلعالم واإلتصاالت احلكومية.

 2 .3 .10الدورات المقامة في خارج األمانة العامة لمجلس الوزراء(داخل العراق)
أمنت االمانة العامة جمللس الوزراء ( )449أربعمائة وتسعاً واربعني فرصة تدريبية بالتعاون مع جهات من خارج
االمانة العامة جمللس الوزراء للتدريب يف مراكز تدريبية متخصصة ,ويف أدناه أهم اجلهات اليت تعامل معها املركز-:
اجلهة املقدمة للدورة

عدد الدورات

عدد املشاركني

وزارة اخلارجية  /معهد اخلدمة اخلارجية
وزارة التخطيط /املركز الوطين للتطوير اإلداري وتقنية
املعلومات
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /أهليأة العراقية
للحاسبات واملعلوماتية
وزارة املالية  /مركز التدريب املالي واحملاسيب
جامعة بغداد/املركز اإلستشاري لنظم املعلومات واحلاسبات
اإللكرتونية
جامعة بغداد/كلية اهلندسة  /وحدة التعليم املستمر

2

2

83

179

6

7

9

24

12

15

79

108

هيأة النزاهة  /االكادميية العراقية ملكافحة الفساد

1

5

اجلامعة التكنولوجية  /مركز اللغة اإلنكليزية

11

37

وزارة العلوم والتكنولوجيا  -دائرة تكنولوجيا املعلومات

2

39

مشروع ترابط

4

25

معهد كلوبل

6

8

اجملموع

215
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وأهم الدورات املقامة يف خارج مبنى األمانة العامة جمللس الوزراء هي-:
1.1دورة احملادثة العامة.
2.2مبادئ عمل املسيطرات الرقمية املربجمة وتطبيقاتها يف السيطرة.
3.3معايري اجلودة الشاملة يف تقديم اخلدمات احلكومية.
4.4كشف التدفقات النقدية.
5.5مكافحة الفساد اإلداري واملالي.
6.6ورشة عمل (بناء القدرات والتوعية يف احلكومة اإللكرتونية).
7.7التحقيق اإلداري وكيفية التعامل مع األدلة اخلاصة به.
8.8النزاهة والشفافية يف العمل اإلداري.
.9.قانون إنضباط موظفي الدولة.
1010مراحل ابرام املعاهدات ،واملفاوضات ،وصياغتها ،وتوقيعها ،وإقرارها ،وتسجيلها ،وتعديلها ،وتنفيذها ،وتفسريها،
وإنهاء اإللتزامات التعاهدية والتعليق.
1111دور االمم املتحدة واملنظمات املتحالفة معها وحمكمة العدل الدولية يف فهم إتفاقات األمم املتحدة واملعاهدات
واإللتزامات األخرى وتطوير القدرة على إجراء املفاوضات يف هذا اجملال.
1212برنامج إدارة املشروعات.
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 3 .3 .10الدورات التخصصية (االيفادات )
اهتمت االمانة العامة جمللس الوزراء بتطوير مالكها وتنمية قدراته من خالل إشراك املوظفني يف دورات يف
خارج العراق؛ للتعرف على آخر التقنيات والتطورات اإلدارية احلاصلة على الصعيد العاملي .واجلدول يف أدناه يوضح
الدورات املقامة يف خارج العراق واجلهات املقيمة هلا-:
عدد
املشاركني

ت

عنوان الدورة

1

دورة حياة الوثيقة إبتدا ًءا من نشأتها وتداوهلا وأرشفتها
وترحيلها كأرشيف نهائي

49

2

إدارة املخازن

26

3

التميز املؤسسي وقيادة التغيري

18

4

إدارة املوارد البشرية

19

5

املوازنات والتخطيط السرتاتيجي
إدارة األداء والتخطيط لتطوير األداء يف عمليات
املتابعة والتنسيق
برنامج (اعداد مدقق جودة داخلي)

16

20

8

اإلبتكارات العلمية يف جمال احللول الطباعية يف العامل

1

9

الدورة التدريبية النوعية لإلدارة الفندقية

14

6
7

االجتاهات احلديثة يف اعداد املوازنات
والتدقيق املالي واالداري
االجتاهات احلديثة للمعاجلات احملاسبية
والتدقيق والرقابة لألصول الثابتة واملخزون
وفقاً للمعايري الدولية

اجلهة املقيمة هلا

مركز (الرتبويون)
لالستشارات

مكان إقامتها

دبي  /اإلمارات
العربية املتحدة

22
شركة تكنوستار
مجهورية مصر العربية

22

األكادميية العربية
للعلوم املالية
واملصرفية  /معهد
التدريب املالي
واحملاسيب

مجهورية مصر
العربية

12

الدورة التدريبية العربية لتطوير املنظمات
غري احلكومية

2

وزارة التخطيط

الصني

13

إدارة التنوع يف البلدان متعددة الثقافات

2

وزارة التخطيط /
دائرة التعاون الدولي

ماليزيا

10
11

اجملموع
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 4 .10اأرشفة
مايزال العمل مستمراً يف أرشفة بريد دوائر األمانة العامة جمللس الوزراء وذلك من خالل فرز الوثائق وتدقيقها
وتوحيدها وأرشفتها وفقاً لقانون حفظ الوثائق لعام  ،1970وقد اٌتلفت الوثائق القدمية احملالة من بعض دوائر
نص القانون على إتالفها يف األزمان احملددة هلا يف القانون وأهمية هذه الوثائق.
األمانة العامة جمللس الوزراء ،اليت ّ
 5 .10إصدار الهويات
إستمر تزويد موظفي األمانة العامة جمللس الوزراء بهويات تعريفية تسهل دخوهلم اىل مبنى األمانة العامة يف
حال نفاذ هوياتهم السابقة وكذلك تزويد املوظفني واملنسوبني اجلدد بهويات تعريفية  ،وقد ُطبع أكثر من ()1597
ألف ومخسمائة وسبع وتسعني هوية تعريفية.
إصدار ( )2056ألفني وست ومخسني هوية دخول اىل املنطقة الدولية ملوظفي األمانة العامة جمللس الوزراء وغري
املوظفني ،ومتابعة إستحصال املوافقات األصولية إلصدار ( )2802ألفني وثـمانـمائة وإثنتني من اهلويات ،حيث
سجل ارتفاعاً ملحوظاً يف عدد اهلويات الصادرة يف هذا العام مقارنة بالعام املاضي؛ وذلك حلدوث مستجدات أمنية
ّ
إستوجبت تغيري هويات املنطقة الدولية وإستبداهلا بهويات جديدة.
كما و ٌفحصت ( )1500ألف ومخسمائة بصمة حضور إلكرتوني ملوظفي األمانة العامة جمللس الوزراء.
 6 .10المخازن
تهتم املخازن بتجهيز دوائر االمانة العامة جمللس الوزراء حباجاتها من القرطاسية ،واملوجودات الثابتة ،والسيارات،
واملنظفات وغريها من املواد األخرى .ولتسهيل عمل املخازن بُنيت خمازن جديدة بناءاً عملياً وفنياً لتدفق املواد تدفقاً
سه ً
ال ودقيقاً بدءاً من إدخال املواد حتى تسليمها اىل اجلهة املستفيدة .كما واٌعدت تقارير باملواد التالفة واملستهلكة
من السيارات واملوجودات الثابتة وتصنيفها والعمل جا ٍر يف إعتماد نظام قواعد البيانات والرتميز املوحد يف عملية
اإلدخال واإلخراج املخزنيني لتحقيق اهلدف املذكور آنفاً.
 7 .10القسم التجاري
إبرام عقود املناقصات ومتابعة تنفيذها ،بدءاًمن إعالن املناقصة حتى االنتهاء من تنفيذها ومطابقتها مع
املواصفات املطلوبة يف العقد من مهمات القسم التجاري ،وقد اُبرم ( )24أربعة وعشرين عقداً أوملحقاً بعقد قديم
يف أثناء إعداد التقارير مببلغ ( )38،644،808،000ثـمانية وثالثني ملياراً وستمائة وأربعة وأربعني مليوناً وثـمامنائة
وثـمانية ألف دينار عراقي ،و( )$2،210،669مليونني ومائتني وعشرة آالف وستمائة وتسعة وستني دوالر .كما ويهتم  
القسم بتلبية حاجات دوائر األمانة العامة جمللس الوزراء من شراء أجهزة ،وأثاث ،ومواد صيانة ،وقرطاسية.عن طريق
جلان املشرتيات؛ حيث قامت اللجان بصرف ( )43ثالث وأربعني سلفة مببلغ ( )1،577،543،000ملياراً ومخسمائة
وسبعة وسبعني مليوناً ومخسمائة وثالثة وأربعني ألف دينار عراقي.
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 .11الجوانب الهندسية والخدمية

 1 .11صيانة المباني
تهتم االمانة العامة جمللس الوزراء بتهيئة الصيانة والتجديد للمباني الواقعة يف داخل املنطقة اخلضراء باإلضافة
اىل الصيانة الدورية لوحدات بناية األمانة العامة جمللس الوزراء والبنايات التابعة هلا ،كما وتقوم باإلشراف على
عدد من املشروعات املهمة اليت حصلت املوافقة على إجنازها ،ومن أهم هذه املشروعات-:
 -البناية اجلديدة لألمانة العامة جمللس الوزراء. -تأهيل معهد اللغات التابع اىل (جلنة تطوير التعليم يفالعراق).
أما أعمال الصيانة الدورية فقد كانت مقسمة كاآلتي-:
 -األعمال املدنية -:تهتم بأعمال النجارة ،واحلدادة،واألملنيوم ،والبناء وكل ما  يتعلق به من حاجات ومكمالت.
وقد بلغ عدد األعمال اليت اٌجنزت يف خالل اعداد التقرير
اكثر من ( )2220ألفني ومائتني وعشرين عم ً
ال موزعة
مبنى األمانة العامة جمللس الوزراء ،والدوائر التابعة له
و املباني يف داخل املنطقة اخلضراء.
 -التربيد والتكييف -:مسؤولة عن صيانة اجهزة التربيد املركزي ،ومنظومات التربيد ،والتدفئة ،واجهزةالتكييف (الشباكي ،واملنفصل) دورياً ونصبها،باإلضافة اىل نصب اجهزة التكييف للجهات املختلفة وفقاً إىل
طلبها .وقد قامت بإجناز اكثر من ( )365ثالثـمائة ومخساً وستني حال صيانة خمتلفة.
 -املصاعدُ -:تعنى بصيانة مصاعد بناية األمانة العامة جمللس الوزراء والبنايات األخرى الواقعة يف داخل املنطقةاخلضراء وإدامتها دورياً .وأُجنز ما يزيد على ( )393ثالثـمائة وثالثاً وتسعني حال صيانة باإلضافة اىل اإلدامة
الدورية.
 -جمموعة الصحيات -:صيانة اجملموعات الصحية ،وشبكات املاء الصايف ،والصرف الصحي ،وشبكات مياهاألمطار ،والسقي ،ونقل الوقود إىل حمطة الوقود ،واملولدات ،وحمطة غسل السيارات ،وحمطة تصفية املياه
) ،(R.Oوشبكة منظومة التربيد البراج التربيد ،و(اجللرات) ،وشبكة منظومة (السوفنر) ،وكذلك شبكات املاء
احلار ،وشبكة اطفاء احلريق الرطبة يف داخل البناية ،وشبكة اطفاء احلريق يف خارج البناية دورياً ،وجرى صيانة
أكثر من ( )732سبعمائة وإثنني وثالثني موقعاً وشبكة ونصبها.
 -الكهربائيات -:صيانة مولدات االمانة العامة جمللس الوزراء ،واجلهات التابعة هلا ،وبنايات املنطقة اخلضراءوجممعاتها ،وجتهيزها ،وصيانتها ،وكذلك األجهزة الكهربائية وكل ما يتعلق بها ،ويف خالل إعداد التقرير
جرى صيانة أكثر من ( )1837ألف وثـمامنائة وسبع وثالثني مولدة وحمولة طاقة ونصبها باإلضافة اىل
الصيانات الدورية.
 -صيانة اجملمعات اخلارجية -:اجراء عمليات الصيانة (منظومات مياه الشرب ،وأعمال الكهرباء ،واجهزة التربيد،واملصاعد) الدورية لشقق اجملمع السكين ،واملدارس ،واملركز الصحي ،واالسواق ،وتأهيلها عموماً ،وكذلك
الصيانة الدورية ملرافق ساحة اإلحتفاالت الكربى ،والبنايات التابعة لالمانة العامة جمللس الوزراء،ومبا يقارب
( )1023ألفاً وثالثاً وعشرين عملية صيانة.
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 -األعمال الزراعية-:تهتم بإدامة نباتات األمانةالعامة جمللس الوزراء وحدائقها ،وسقيها
وتنظيفها واحلدائق التابعة للبنايات احلكومية يف
داخل املنطقة اخلضراء.
 -تنفيذ املشروعات -:تهتم االمانة العامة جمللسالوزراء بتنفيذ عدد من مشروعات التأهيل
والتطوير يف داخل مبنى االمانة العامة جمللس
الوزراء خصوصاً واملنطقة اخلضراء عموماً ،واُجنز
أكثر من ( )54اربعة ومخسني مشروعاً.
 -التخطيط واملتابعة -:إعداد كشوفات تأهيلاملباني يف داخل املنطقة اخلضراء ،باإلضافة اىل متابعة املشروعات املتلكئة يف احملافظات مجيعها.

 2 .11محطات المياه
حمطة حتلية املياه O.R
ُتزود حمطة حتلية املياه ( )R.Oدوائر األمانة العامة جمللس الوزراء كافة ،ووزارات الدولة يف داخل مبنى األمانة
العامة باإلضافة إىل املدارس ،والروضة يف داخل جممع القادسية السكين مبا يقارب ( )29839تسعة وعشرين ألفاً
وثـمامنائة وتسعة وثالثني لرتاً من مياه الشرب عن طريق عبوات سعة ( )0.33ثالثة وثالثني باملئة لرتاً ،و()29562
تسعة وعشرين ألفاً ومخسمائة وإثنني وستني لرتاً من مياه الشرب عن طريق عبوات سعة ( )20عشرين لرتاً .وزودت
احملطة منظومة التربيد حبوالي ( )15010م3مخسة عشر ألفاً وعشراً من األمتار املكعبة من املياه الصناعية.
كما ويهتم مالك احملطة بإجراء الصيانة الدورية ألجزاء احملطة كافة ومعاجلة أي عطل مفاجئ حيدث فيها.
حمطة تصفية املياه
تزود حمطة تصفية املياه دور املسؤولني يف منطقة البندقية باملاء الصايف  ،ويصون احملطة موظفوها ،باإلضافة
اىل املتابعة الدورية من تنظيف ومالحظة األعطال اليت حتدث باجزاء احملطة ومعاجلتها ،كما و ُترسل عينات من
املياه املنتجة يومياً اىل خمترب فحص املياه إلجراء الفحوصات املختربية الالزمة عليها والتثبت من صالحيتها.
خمترب فحص املياه
يقوم بالفحص الدوري ملاء حمطة حتلية املياه ( ،)R.Oوحمطة تصفية املياه يف املنطقة اخلضراء بايولوجيا،
وكيميائياً ملعرفة مدى صالحيتها لالستهالك البشري وحسب املواصفات العاملية.
كما وجترى الفحوصات ،واملتابعة الدورية ملياه برادات األمانة العامة جمللس الوزراء،وماء القناني املصنعة يف
حمطة حتلية املياه ،ومياه نهر دجلة ،واملاء الصناعي كميائياً ،وبايولوجياً ،وقياس مقدار الكلور فيه ،ويقوم املخترب
بتجهيز شعبة اآلليات باملاء املقطر ذي النقاوة العالية وفقاً حلاجتهم ،باإلضافة اىل فحص خزانات حمطة حتلية
املياه اسبوعيا ليكون وسطاً مالئماً ومعقماً خلزن مياه الشرب
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الزمن

()2013/12/31-2013/1/2

 3 .11تجهيز السيارات الحكومية بالمشتقات النفطية وصيانتها
رت من مادة البانزين ،و( )520000مخسمائة
ُجه َز ْت االمانة العامة جمللس الوزراء بـ ( )1040000مليوناً وأربعني ألف ل ٍ
رت من مادة الكاز يف هذا العام باإلضافة اىل الكمية املدورة من العام السابق لتلبية حاجات األمانة
وعشرين ألف ل ٍ
العامة جمللس الوزراء ،والدوائر واجلهات التابعة هلا باملشتقات النفطية اليت حتتاجها ،وكما هو مبني يف ادناه-:

التفاصيل

الكمية املتس ّلمة

الكمية املصروفة

بنزين /لرت

كاز /لرت

بنزين /لرت

كاز  /لرت

الكمية املدورة من 2012

71110

47534

71110

47534

الكمية املتس ّلمة يف 2013

1040000

520000

1053240

433364

1111110

567534

1124350

480898

اجملموع

ج ـ  38ــدول
إجناز تصليح ( )680ستمائة وثـمانني طلباً لصيانة السيارات التابعة لألمانة العامة جمللس الوزراء ،وكانت
تكلفتها التقديرية ( )189.382.300مائة وتسعة وثـمانني مليوناً وثالثـمائة وإثنني وثـمانني ألفاً وثالثـمائة ديناراً
عراقياً.
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 4 .11الشؤون الثقافية والفنية
تقدم الشؤون الثقافية والفنية خدمات فنية وطباعية خمتلفة إىل كل من مكتب
رئيس الوزراء ،وهيئة املستشارين ،ودار الضيافة ،ودوائر األمانة العامة جمللس الوزراء،
ووزارات الدولة املوجودة يف داخل مبنى األمانة العامة ،وقد أًجنز العديد من األعمال
الفنية كان من أهمها-:
▪ ▪طباعة أكثر من ( )373.257ثالثـمائة وثالثة وسبعني ألفاً ومائتني وسبعاً
ومخسني ورقة من أوراق املخاطبات الرمسية و دفاتر املذكرات الداخلية
ملكتب رئيس الوزراء ،ودوائر األمانة العامة جمللس الوزراءـ ومكاتب وزارات
الدولة وعدد من اجلهات املرتبطة باألمانة العامة جمللس الوزراء .
▪ ▪تصميم حوالي ( )1038ألفاً وثـمان وثالثني لوحة داللة حناسية،
و(فلكس) ،و(بوسرت) لعدد من الندوات واملؤمترات  وطبعها وتنفيذها.
▪ ▪تصميم اكثر من ( )525مخسمائة ومخسة وعشرين تصميماً
خمتلفاً ،وهوية تعريفية متنوعة ،وطباعتها و تنفيذها.
▪ ▪تصميم ( )119مائة وتسعة عشر ختماً خمتلف األشكال وتنفيذه.
▪ ▪تصميم ( )170مائة وسبعني درعاً خمتلفاً وتنفيذه.
▪ ▪طباعة ( )5309مخسة آالف وثالثـمائة وتسع كراسات بأحجام وأنواع خمتلفة،
و( )24436أربعة وعشرين ألفاً واربعمائة وستاً وثالثني بطاقة تعريفية وبطاقة
طاولة.
▪ ▪طباعة ( )11900أحد عشر ألفاً وتسعمائة ظرفاً مذهباً وبأحجام خمتلفة،
وملفاً مذهباً من(الكارتون).
اإلعداد
▪ ▪اإلشرتاك يف
للمؤمترات ،واإلحتفاالت اليت
تقيمها احلكومة العراقية من
خالل حتضري املستلزمات
املطلوبة (بوسرتات،
وكتيبات ،وبطاقات دعوة،
ولوحة داللية الصقة
(ليبل) ،وبطاقات  ،وغريها
من اللوازم) ،ومن أهم
املؤمترات واإلحتفاالت
هي-:
 -املؤمتر الوطين للسلماإلجتماعي.
- -املؤمتر اإلسالمي الدولي للحوار والتقارب.
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 5 .11تقنية المعلومات واإلتصاالت
تأمني خدمات اإلتصاالت واإلنرتنيت وتصميم أنظمة قواعد البيانات وتنفيذها لدوائر األمانة العامة جمللس
الوزراء كافة من املهمات األساس ،باإلضافة اىل تقديم الدعم الفين واهلندسي لالجهزة واملعدات الضرورية،وتقدّم
اخلدمات اإللكرتونية واإلتصاالت اىل املؤمترات واإلجتماعات املقامة بوساطة احلكومة ،وأهم املهمات املنجزة هي-:
 -اإلشراف على الشركة املنفذة ملشروع مد شبكة حملية  LANإليصال اخلدمة اإللكرتونية (املوقع الداخليلألمانة العامة ،وخدمة االنرتنيت ،وغريها) اىل املواقع التابعة اىل األمانة العامة جمللس الوزراء.
 -إعداد الكشوفات الفنية ودراسة العروض وإختيار األفضل لنصب ( )131مائة وإحدى وثالثني (كامريا) يف عددمن اجلهات التابعة لالمانة العامة ،ومواقع حكومية يف داخل املنطقة اخلضراء.
 -نصب منظومات صوت ،ومد قابلوات صوت سعة ( 20زوجاً) لربط عدد من اجلهات التابعة اىل األمانة العامة يفمبنى األمانة الرئيس لتأمني اإلتصال بينها إتصا ً
ال سه ً
ال.
 -تنصيب ( )4أربع خوادم (   )Serversلربط احلاسبات وتسهيل احلصول على اخلدمة اإللكرتونية وتنظيمالطلبات الواردة عن طريق حاسبات املوظفني وعمل مزامنة بينهما من خالل وحدة خزن مركزية؛ خلزن
وحدد أحد هذه اخلوادم لعمل صورة
بيانات مستخدمي احلاسبات من موظفي االمانة العامة جمللس الوزراءُ ،
إحتياطية عن امللفات املخزونة يف النظام وربطه بوحدة خزن خارجية ،وخادم آخر أستخدم كمضاد للفايروسات
.Symantec
 -إستبدال اجلدار الناري اخلاص بشبكة البيانات الداخلية اخلاصة باألمانة العامة جمللس الوزراء ويقوم هذااجلهاز بتهيئة احلماية األمنية للبيانات الواردة والصادرة عن الشبكة .
 -استحداث خطوط هاتف من خالل الشبكة بإستخدام تقنيات حديثة ( ،)Ciscoوتقوم هذه االجهزة بتهيئةخدمة اإلتصال من خالل الشبكة الداخلية لألمانة العامة ( ،)LANوربط املواقع التابعة لالمانة العامة كافة.
خالل إقامة عدد من ورش
 -تطوير نظام إدارة الوثائق ،وتدريب املوظفني منالعمل التثقيفية.
 -تصميم نظام إلكرتوني للحكومة اإلنتقاليةيضم املعلومات (اهلياكل التنظيمية ،والقضايا
املشرتكة بني الوزارات ،واملشروعات واألوليات
السرتاتيجية ،وغريها) اليت ختص الوزارات،
وتقدم اىل الوزراء يف احلكومة اجلديدة.
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 -اإلشرتاك يف جلنة وضع معجم مفهرس لإلتفاقات الدولية واإلقليمية ،وذلك من خالل تصميم قاعدة بياناتتقوم بإدارة اإلتفاقات اليت أبرمتها الدولة العراقية وأرشفتها ،ويتميز النظام مبرونة يف التعامل مع البيانات،
وسهولة الوصول اىل املعلومات املطلوبة بأقصر وقت.
 -تصميم عدد من قواعد البيانات لتنظيم عمل دوائر األمانة العامة وبرجمتها وأهمها( :نظام التنظيم احملاسيب،ونظام اللجنة املركزية لتعويض املتضررين).
- -إصدار العددين الثالث والرابع من اجمللة العلمية اإللكرتونية الفصلية.

70

