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 رسالة من المفتش العام الخاص
 إلعادة إعمار العراق

 
يسرني أن أقدم للكونغرس التقرير الفصلي الخامس لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، وهذا 

 آما هو معدل، ويوثق التقدم الذي أحرزناه 106-108التقرير يتفق مع متطلبات تقديم التقارير للقانون العام رقم 
، آما أنه يقوم بتحديث وضع جهود إعادة إعمار 2005يناير / آانون األول30قرير الفصلي الصادر في منذ الت

ازدادت االلتزامات التعاقدية لصندوق إغاثة وإعادة .  العراق التي يمولها صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
 %. 23إلى % 13.7وفات من ، آما ازدادت المصر%60إلى % 56.8إعمار العراق خالل فترة التقرير من 

 
في آخر تقرير لنا أشرت إلى أن مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق آان يعيد تشكيل قدراته لتنفيذ 

ساد اعتقاد لعدة أشهر خالل السنة الماضية بأنه بموجب التشريع السابق .  مهمتنا الهامة والخاصة باإلشراف
، وقد مددت 2004ر العراق سنتوقف عن العمليات في نهاية السنة التقويمية للمفتش العام الخاص إلعادة إعما

أآتوبر للمنظمة /إعادة التفويض التشريعي للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق في أواخر تشرين األول
راق من أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار الع% 80لالستمرار في مهمتها لمدة عشرة شهور بعد أن تم ربط 

آضمان، آما أنها آلفت المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق بتقديم التقارير حول صندوق إغاثة وإعادة 
 . إعمار العراق بأآمله

 
حقق المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق تقدمًا آبيرًا في إعادة تثبيت وتنشيط عملياته، وقد نجحنا في 

مايو سيكون عدد /نحن بحاجة لهم لتحقيق أهداف مهمتنا، وفي نهاية شهر أياراختيار وتعيين الموظفين الذين 
 موظفين 7 قد ازداد من – المكونين بشكل رئيسي من مدققين ومقيمين ومحققين جنائيين –موظفينا في بغداد 

 الكفاءة العالية  موظفًا، وأني فخور جدًا بهؤالء المهنيين ذوي30يناير  إلى حوالي /عاملين هناك منذ آانون الثاني
 . الذين رغبوا في االنضمام لفريقنا لخدمة بلدهم في العراق في هذه األوقات العصيبة

 
، آما وأعلنا عن 2006-2005خالل فترة هذا الربع الذي يغطيه التقرير وضعنا خطة تدقيق جديدة شاملة للفترة 

لقد أدرآنا الحاجة .   وإعادة إعمار العراقعدة عمليات تدقيق جديدة تصل إلى جوهر إدارة مشاريع صندوق إغاثة
إلى المزيد من الدقة في تقديم التقارير حول آيفية استخدام صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق لتنفيذ إعادة إعمار 
العراق، وما هي المشاريع الحالية وما هي الخطط المستقبلية لإلعمار التي يتم وضعها، ويحتوي هذا التقرير على 

جديد قمنا بتطويره ليجمع بين آافة التقارير حول عقود إعادة إعمار العراق وأنشطة المشاريع في قاعدة نظام 
 . بيانات واحدة سهلة اإلدراك

 
فبراير خالل رحلتي السابعة إلى لعراق قمت بزيارة آل واحدة من المنظمات التابعة للحكومة /في شهر شباط

عمار العراق، وطلبت منها تقديم بيانات مالية آاملة وأخرى خاصة بالعقود األميرآية المشارآة في إدارة وإعادة إ
وإدارة المشاريع، وبعد مقاومة أولية استجابت هذه المنظمات بسرعة، إال أنها قدمت بيانات ذات نوعية ونطاق 

دارة البرامج متباينين، وقد أثار تحليلنا المبدئي آلالف أسطر البيانات التي استلمناها تساؤالت هامة حول إ
وموثوقية البيانات، وهكذا بدأنا عمليتي تدقيق لتقييم السياسات واإلجراءات وأنظمة الرقابة للمنظمات التي تدير 

 . عملية إعادة اإلعمار وآذلك نظم المعلومات المستخدمة إلدارة بيانات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
 

.  ات تدقيق تمت مؤخرًا وبيانات مختصرة لعمليات تحقيق مختارةيقدم هذا التقرير آذلك ملخصات ألربع عملي
توصلت عمليتا تدقيق من هذه العمليات التي بدأناها بموجب سلطتنا آمفتش عام لسلطة االئتالف المؤقتة إلى 

وجود نقص في أنظمة الرقابة وضعف في إدارة العقود وعيوب في إدارة المدفوعات النقدية، مما أدى إلى احتمال 
وجود احتيال، ولنكون أآثر وضوحًا شملت عمليتا التدقيق هاتان موجودات من صندوق تنمية العراق وليس 

 . أمواًال أميرآية مخصصة
 

لقد وافق بشكل عام المسؤولون عن المواضيع الهامة التي تناولتها عمليات تدقيقنا مع النتائج التي توصلنا إليها 
يقومون بإصالح أية نواحي ضعف متبقية، ومن أجل أن نتيح لهم فرصة ومع توصياتنا، وهم في بعض الحاالت 

االستجابة بشكل آامل، ولضمان أن تكون عمليات التدقيق عادلة وآاملة وموضوعية فقد مددت الموعد النهائي 
 . لمالحظاتهم، وهكذا بعد إعالم الكونغرس قمت بتأخير إصدار هذا التقرير لوقت قصير
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شرافنا إلى تحسينات في األداء التشغيلي وفي مسؤولية هؤالء المشارآين في إعادة إعمار إننا نقصد أن يؤدي إ
 . العراق، وتبين عمليات التدقيق التي تمت مؤخرًا أننا نحقق تقدمًا وأن بوسعنا إحداث تغيير

 
م الخاص بعد أن أصبحت قدراتنا راسخة ومع الدعم القوي لوزير الخارجية ووزير الدفاع أصبح المفتش العا

إلعادة إعمار العراق أآثر قوة، وهو يتقدم إلى األمام لتوفير إشراف أآثر عمقًا وشموًال الستثمار الواليات المتحدة 
 . في إعادة عمار العراق

 
  2005مايو / أيار7قدم في 

 
 التوقيع 

 
 بوين االبن.  ستيوارت دبليو

 المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
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 وياتقائمة المحت
 

 الجزء األول 
 ملخص تنفيذي 

 تحقيق المهمة 
 إنجازات المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق

 
 الجزء الثاني 

 مهمة المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 
 عمليات تدقيق المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 

 تقارير التدقيق المنجزة 
 التقارير األولية الصادرة 

 عمليات التدقيق الحالية 
 عمليات التدقيق المتوقفة 

 عمليات التدقيق المستقبلية 
 تحقيقات المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 

 النشاط والتحليل التحقيقي للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 
 الخط الساخن للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 

  2005مارس / آذار31 –يناير  / آانون الثاني1للفترة تقديم التقارير 
 أنشطة ومبادرات المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 

 التنسيق مع وآاالت اإلشراف األخرى 
 تدريب المفتشين العامين للوزارات العراقية 

 األمن والتأمين 
 عوامل المخاطرة العالية /الدروس المستقاة 

 خرى إشراف الوآاالت األ
 عمليات تدقيق الوآاالت األخرى 

 تحقيقات الوآاالت األخرى
 الخطط المستقبلية للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 

 الخطط التشغيلية 
 خطة التدقيق للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 

 برنامج المعلومات والعمليات 
 لعراقبناء قدرة المفتش العام الخاص إلعادة إعمار ا

 
 الجزء الثالث 

 تقديم التقارير حول إعادة إعمار العراق 
 تقديرات تكلفة إنجاز المشاريع 

 إدارة إعادة إعمار العراق 
 أدوار الوآاالت 
 أنظمة الوآاالت 

 أساليب إدارة إعادة اإلعمار 
 تحليل المشاريع والعقود 
 نوعية البيانات 
 تحليل البيانات 
  تقييم إعادة إعمار العراق

 بيانات التوظيف 
 النفط 

 الكهرباء 
 االتصاالت 

 أنشطة بناء الديمقراطية 
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 قراءات أخرى 
 

 الجزء الرابع 
  106-108أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني بموجب القانون العام 

 المصروفات التشغيلية 
 األموال األميرآية األخرى المعتمدة 

  11-108القانون العام 
 مساعدة القادة برامج 
 األموال العراقية 

 األموال المصادرة 
 األموال المستولى عليها  

 صندوق تنمية العراق 
 األموال العراقية األخرى المعادة المحتملة 

 برنامج النفط مقابل الغذاء 
 أموال المانحين 

 المساعدة اإلنسانية 
 المساعدة الثنائية 

 للعراقمنشأة الصندوق الدولي إلعادة اإلعمار 
 البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبرامج قروض المانحين 

 تخفيض الديون العراقية 
 إيضاح بيانات مصادر واستخدامات أموال إغاثة وإعادة إعمار العراق 

 
 االختصارات والتعريفات

 الحواشي الختامية
 المالحق 

 الملحق أ 
 المتطلبات القانونية 

 الملحق ب 
 عادة إعمار العراق حسب الوآالة حصص صندوق إغاثة وإ

 الملحق ج 
 وضع إنفاق العملة المصادرة 

 الملحق د 
 وضع إنفاق الموجودات المستولى عليها 

 الملحق هـ
 منشأة الصندوق الدولي إلعادة إعمار للعراق 

 الملحق و 
 قائمة الدعم الدولي المتعهد به إلعادة إعمار العراق 

 الملحق ز 
 قائمة العقود 

 ق حالملح
 خطة التدقيق 
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 الجزء األول
 

 ملخص تنفيذي
 

انتقل مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق إلى عامه الثاني من العمل مع إصدار أربعة تقارير تدقيق 
.  جديدة وتوسعة طاقم الموظفين المهنيين وخطة تدقيق مبتكرة توفر اإلشراف المستمر على إعادة إعمار العراق

 التقرير الفصلي ملخصًا لعمليات المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، وآذلك استعراضًا ألنشطة يشمل هذا
 . الوآاالت األخرى التي لها مسؤولية اإلشراف على إعادة إعمار العراق

 
، إال أنه إن بعثة الواليات المتحدة للعراق مسؤولة عن قيادة جهود إعادة اإلعمار وتحديد أولويات إعادة اإلعمار

 وآالة حكومية أميرآية لها أو آان لها مسؤولية مباشرة عن جزء من أموال صندوق 12يوجد هناك على األقل 
إن جعل المسؤولية واإلدارة غير مرآزية يعقد جهود .   بليون دوالر18.4 البالغة 1إغاثة وإعادة إعمار العراق

للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق .  آية المخصصةتقييم الكيفية التي يتم بها استخدام األموال األمير
 :  اهتمامات بما يلي

 
ما إذا آان من الممكن للمنظمات الحكومية األميرآية وضع تصور موثوق وموحد لكافة األنشطة التي  •

 . يمولها صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
 تقديرات موثوقة لتكاليف إنجاز مشاريع إعادة ما إذا آانت المنظمات الحكومية األميرآية تستطيع تنفيذ •

 . اإلعمار الحالية
ما إذا آانت األنظمة المستخدمة لمتابعة مشاريع إعادة اإلعمار يمكنها إنتاج تقارير تربط هذه المشاريع  •

 . بالعقود التي تمولها
عادة إعمار العراق ما إذا آان من الممكن اإلطالع على بيانات العقود الممولة من قبل صندوق إغاثة وإ •

 .والتأآد من أنها موثوقة وآاملة
ما إذا آان المسؤولون عن العقود قادرين على التحقق من أن العمل تم إنجازه بشكل مقبول قبل إصدار  •

 . الدفعات
 

من أجل دعم نظرة أآثر اآتماًال لوضع إعادة إعمار العراق أطلق المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 
 للحصول على البيانات التي تبين بالتفصيل ماذا تم بناؤه، وما الذي سيتم بناؤه في العراق، وآم تم صرفه مبادرة

وآم سيتم صرفه، والفائدة التي حصل عليها العراقيون من التمويل األميرآي، ويعتبر نظام معلومات إعادة إعمار 
 . م هذه المبادرةالعراق للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق أنه في صمي

 
يتم تزويد نظام معلومات إعادة إعمار العراق بالبيانات التي تقدمها الوحدات المسؤولة عن إعادة إعمار العراق، 

 مشروع أمر عمل وإجراء 6700وبالرغم من أن بيانات خط القاعدة هذا مبدئي وغير مكتمل فإنه يغطي أآثر من 
الخاص إلعادة إعمار العراق يقدم التقارير فقط عن العقود التي تبلغ تعاقدي،  وفي السابق آان المفتش العام 

 مليون دوالر، ومن ضمن هذه العقود استلم المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق بيانات 5قيمتها أآثر من 
راق سيكون نظام معلومات إعادة الع.  فقط من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق% 10جزئية أتاحت تقييم 

 بليون دوالر، وسيقوم 18.4شامًال للمشاريع والعقود الممولة بأموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق البالغة 
 إعمار العراق لتصميم وأداء عمليات ةالمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق باستخدام نظام معلومات إلعاد

نظمات اإلشراف األخرى قادرة على الوصول إلى نظام التدقيق والتحقيقات ذات األهمية القصوى، وستكون م
 .معلومات إعادة إعمار العراق لتسهيل إشراف صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

 
 تحقيق المهمة 

 
 2004بعد وقت قصير من إعادة التفويض التشريعي للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق في أواخر عام 

إلعادة إعمار العراق برنامجًا قويًا الختيار الموظفين وتعيينهم، ونتيجة لذلك أصدر المفتش العام الخاص 
، وتنص 2005أبريل /يناير  ونيسان/تضاعفت نسبة المدققين والمحققين في بغداد ثالث مرات بين آانون الثاني

                                                 
1  
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من % 72ن  على تحديد مكا2005مايو /خطط التعيين للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق لشهر أيار
 . مدققيها ومحققيها في العراق

 
 للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق بالتفصيل الكيفية التي سيقوم 2006 – 2005تبين خطة التدقيق لعامي 

بها المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق بتقييم اقتصاد وآفاءة وفاعلية ونتائج برامج وعمليات إعادة إعمار 
خطوة تالية لفريق التدقيق التابع للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق سيقوم الفريق بأداء سلسلة العراق، وآ

 :واسعة من عمليات التدقيق والمراجعة في المواقع البعيدة لعدة مواضيع، بما في ذلك
 

دوق إغاثة أنظمة وأساليب الرقابة الداخلية للمنظمات الحكومية األميرآية لقياس استخدام أموال صن -
 . وإعادة إعمار العراق وتقديم التقارير حول ذلك ومتابعته

 . أساليب اختيار وتحديد أماآن إدارة وموظفي العقود ذوي الكفاءة للمشاريع -
 . إدارة وأساليب الرقابة على أنظمة اإلمدادات -
 . أساليب إدارة وأنظمة السجالت -
 . قود غير المتعلقة باإلعمارتخطيط وأداء وإدارة خطط وتنفيذ عقود اإلعمار والع -

 
 .على خطة التدقيق للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق) ح(يحتوي الملحق 

 
 إنجازات المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 

 
 بما 2005يناير  / آانون الثاني30آان المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق نشطًا في عدة نواٍح منذ تقرير 

 : في ذلك
 

 . إجراء عمليات تدقيق وتحقيقات -
 . دعم المفتشين العامين للعراق -
 . تنسيق اإلشراف على إعادة إعمار العراق بين مختلف وآاالت التدقيق -
 . العمل على المجاالت التي هي موضع االهتمام المستمر -

 
 إجراء عمليات التدقيق 

 
فتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق أربعة تقارير تدقيق ، أصدر الم2005يناير  / آانون الثاني30منذ تقرير 

نهائية، وهو يقوم بسبع عمليات تدقيق حالية، وخالل نفس الفترة الزمنية أصدر المفتش العام الخاص سبع عمليات 
 . تحقيق حالي34تحقيق واستمر في العمل على 

 
 ونواحي ضعف آبيرة في الرقابة اإلدارية على حددت عمليات التدقيق المنجزة خالل فترة التقرير عيوبًا هامة

إدارة البرامج وأنظمة إدارة العقود التي تتبع المعلومات التعاقدية الالزمة لمتابعة سير البرامج والمشاريع، وفيما 
يلي ملخصات للنتائج التي تم التوصل إليها في أربعة تقارير تدقيق منجزة للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار 

 :قالعرا
 

لم تمتثل ايجيس ديفينس سيرفيسيز ليمتد بشكل آامل لكافة المتطلبات في خمس نواحي من العقد الذي  -1
، وبالتحديد لم تقدم ايجيس وثائق آافية لبيان أن )W91150-04-C-003العقد رقم(خضع لهذا التدقيق 

ن موظفيها العراقيين جميع موظفيها الذين صدرت لهم أسلحة آانوا مؤهلين الستخدام هذه األسلحة أو أ
تم فحصهم بالشكل المناسب لضمان أنهم ال يشكلون تهديدًا أمنيًا داخليًا، آذلك لم تقم ايجيس بشكل آامل 

بأداء عدة مسؤوليات محددة يتطلبها العقد في مجاالت المؤهالت التفصيلية لألمن الشخصي ومراآز 
إلى جانب ذلك حددنا عيوبًا في متابعة العقود .  تالعمليات اإلقليمية وحراس األمن والرقابة على التنقال

 .  من قبل مكتب المشاريع والعقود
 

نتيجة لذلك ال يوجد ضمان أن ايجيس توفر افضل مستويات السالمة واألمن لموظفي ومرافق الحكومة 
 . ومقاولي إعادة اإلعمار، حسبما يتطلب العقد

 
 . يقدم التقرير سبع توصيات



 7

 
 119.9ر حسابات صندوق تنمية العراق الرقابة والمسؤولية الكاملتين على حوالي لم يمارس مكتب مدي -2

  الوسطى دعمًا -مليون دوالر من نقد صندوق تنمية العراق صدرت لوآالء الدفع في المنطقة الجنوبية 
لمشاريع البرنامج اإلقليمي لالستجابة السريعة، ونتيجة لذلك لم يمتثل بشكل آامل مدير حسابات 

 الوسطى لإلرشاد المنطبق ولم يمارسوا –وق تنمية العراق ووآالء الدفع في المنطقة الجنوبية صند
إضافة .  الرقابة بالشكل المناسب أو يظهروا محاسبيًا ويسلموا الموجودات النقدية لصندوق تنمية العراق

 –المنطقة الجنوبية إلى ذلك توصل المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق إلى أن وآالء الدفع في 
 96.6الوسطى ومدير حسابات صندوق تنمية العراق ال يستطيعون البيان محاسبيًا أو دعم ما يزيد عن 

 . مليون دوالر نقدًا وعلى شكل مقبوضات
 

حدد التدقيق نواحي ضعف هامة في الرقابة من حيث أن مدير حسابات صندوق تنمية العراق ووآالء 
 الوسطى لم يمتثلوا بشكل آامل لإلرشاد المنطبق، ولم يمارسوا الرقابة –ية الدفع في المنطقة الجنوب

ويظهروا محاسبيًا ويسلموا الموجودات النقدية لصندوق تنمية العراق، وتبعًا لذلك لم يكن هناك ضمان 
 .بعدم حدوث احتيال وهدر وسوء استخدام في إدارة الموجودات النقدية

 على احتمال حدوث احتيال إلى مساعد المفتش العام للتحقيقات التابع أثناء هذا التدقيق أحيلت األدلة
 . للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق حيث اعتبرت هذه اإلجراءات مناسبة

 
 . يقدم التقرير ثماني توصيات

 
د  عقدًا وملفات العقو37لم يقم مكتب المشاريع والعقود بشكل مناسب بمراجعة العقود البالغ عددها  -3

 مليون دوالر من أجل دعم المعامالت المتعلقة بعمليات 184المتعلقة بها المقدرة قيمتها بما يزيد عن 
 10أو % 21إلى جانب ذلك، لم يستطع مكتب المشاريع والعقود أن يقدم .  إدارة العقود بشكل آامل

أجل مراجعة  عقود اختيرت بشكل عشوائي من 48ملفات عقود من ملفات العقود التي بلغ عددها 
يقوم مكتب المشاريع والعقود بشكل عام بمنح العقود .  المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق لها

التي تحتوي بالشكل المناسب على بيانات عمل معدة وتسليمات عقود محددة وشروط عقود متفق عليها 
 وأنظمة الرقابة، وتبعًا لذلك لم بشكل واضح، على أن التدقيق حدد عيوبًا هامة في عمليات إدارة العقود

يكن هناك ضمان بأن بيانات ملفات العقود متوفرة وآاملة ومتسقة وموثوقة، أو أنه يمكن استخدامها 
 .لمتابعة وتقديم التقارير حول وضع نشاط المشاريع المتعاقد عليها لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

 
رقابة اإلدارة اإلدارية ملفات العقود، وتبعًا لذلك لم يكن حدد التدقيق نواحي ضعف هامة في أنظمة ال

هناك ضمان بعدم حدوث احتيال وهدر وسوء استخدام في إدارة عقود صندوق إغاثة وإعادة إعمار 
 . العراق

 
 يقدم التقرير سبع توصيات

 
ية في الحكومة لم يمتثل بشكل آامل مكتب المشاريع والعقود للمتطلبات المبينة في مذآرة من وزير المال -4

 15"  العقود الممولة–إدارة صندوق تنمية العراق "العراقية المؤقتة إلى مكتب إدارة المشاريع 
 لمتابعة إدارة عقود صندوق تنمية العراق، ولم يستطع مكتب المشاريع والعقود 2004يونيو /حزيران

ة الحالية اللتزامات  الوسطى بشكل دقيق تحديد القيم–ومراقب مجموعة دعم المنطقة المشترآة 
ودفعات وااللتزامات غير المدفوعة لعقود صندوق تنمية العراق، على أنه يبدو أن الدفعات النقدية آانت 

إضافة إلى لذلك لم تتوفر لدى مكتب المشاريع والعقود أنظمة الرقابة الالزمة والوثائق .  تتم في موعدها
اته فيما يتعلق بمتابعة وإدارة العقود التي يمولها المناسبة من أجل قيامه بشكل فعال بأداء مسؤولي

 . صندوق تنمية العراق
 

حدد التدقيق نواحي ضعف هامة في الرقابة اإلدارية على محاسبة مطلوبات عقود صندوق تنمية العراق 
وعيوبًا آبيرة في إدارة العقود، وتبعًا لذلك لم يكن هناك ضمان بعدم حدوث احتيال وهدر وسوء 

في إدارة العقود التي يمولها صندوق تنمية العراق، أو أن أموال صندوق تنمية العراق استخدام 
 .    1483استخدمت بأسلوب شفاف أو أنها استخدمت لألغراض التي أمر بها قرار األمم المتحدة رقم 

 
 . قدم التقرير ست توصيات
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 دعم نظام المفتش العام العراقي

 
إعمار العراق مؤيدًا نشطًا إلنشاء مكاتب مفتشين عامين لتسع وعشرين وزارة آان المفتش العام الخاص إلعادة 

زاد العدد اإلجمالي لموظفي .  عراقية وتوفير التدريب والتقييم اللذين يساعدان في تحديد العمليات المستمرة
  مدققًا 310 موظف بقليل، مع 1400المفتشين العامين العراقيين من صفر قبل سنة إلى أآثر من 

 :  وزارة، وتشمل إنجازاتهم ما يلي29 محققًا يعملون في جميع الوزارات البالغ عددها 270 مفتشًا و 420و
 

 .  عملية تفتيش تم القيام بها1000أآثر من  -
 .  تحقيقا تم إجراؤه650أآثر من  -
 .  تقرير تدقيق صدرت800أآثر من  -

 
 تنسيق اإلشراف على إعادة إعمار العراق

 
فصلي للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق ملخصات لعمليات التدقيق والتحقيقات التي قام يقدم التقرير ال

يقوم المفتش العام الخاص بالتنسيق والتعاون مع أعضاء .  بها جميع أعضاء مجلس المفتشين العامين العراقي
ادرات تفيد جميع أعضاء مجلس المفتشين العامين العراقي لضمان عدم حدوث ازدواج في الجهود، وأن المب

أعترف رئيس لجنة الشيوخ ألمن الوطن والشؤون الحكومية بالمفتش العام .  مجلس المفتشين العامين العراقي
 . الخاص إلعادة إعمار العراق على أنه نقطة التنسيق الوحيدة لإلشراف على إعادة اإلعمار

 
 نواحي االهتمام المستمرة

 
مارس / آذار31ياة والممتلكات ليكون عائقًا رئيسيًا لنشاط إعادة اإلعمار، وابتداء من أخيرًا استمر التهديد على الح

 أي – 276 ارتفعت حصيلة القتلى من المدنيين الذين يعملون في عقود تمولها الحكومة في العراق إلى 2005
 زادت 2005، وفي الربع األول من عام 2004ديسمبر / آانون األول31ابتداء من % 19زيادة مقدارها 

 مدنيًا يعملون لمقاولين أميرآيين 2582، بما في ذلك %45.2مطالبات التأمين بموجب قانون قاعدة الدفاع بمقدار 
 . في العراق

 
 
 
 

 نظرة عامة لهذا التقرير
 

 : إن هذا التقرير الفصلي مرتب حسب األجزاء واألجزاء الفرعية التالية
 

 ملخص تنفيذي :الجزء األول
  

 إشراف المفتش العام الخاص على إعادة إعمار العراق  :انيالجزء الث
 مهمة المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق  -
 عمليات تدقيق المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق  -
 تحقيقات المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق  -
 الخط الساخن للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق  -
 ة ومبادرات المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق أنشط -
 إشراف الوآاالت األخرى  -
 الخطط المستقبلية للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق  -

 
 أنشطة إعادة إعمار العراق  :الجزء الثالث

 تقديم التقارير حول إعادة إعمار العراق  -
 إدارة إعادة إعمار العراق -
 ودتحليل المشاريع والعق -
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 تقييم إعادة إعمار العراق  -
 

 مصادر واستخدامات األموال إلعادة إعمار العراق  :الجزء الرابع
 أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق واألموال األميرآية المخصصة األخرى -
 األموال العراقية  -
 أموال المانحين  -
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 الجزء الثاني

 اقإشراف المفتش العام الخاص على إعادة إعمار العر
 
 

آما هو معدل أن يقوم المفتش العام الخاص إلعادة ) 106-108القانون العام  (106-108يتطلب القانون العام 
إعمار العراق بتقديم التقارير إلى الكونغرس فصليًا حول سير نشاطه، وآذلك حول جهود إعادة إعمار العراق 

 :  المواضيع التاليةالتي تقوم بها الوآاالت الحكومية األخرى، ويغطي هذا الجزء
 

 مهمة المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق  -
 عمليات تدقيق المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق  -
 تحقيقات المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق -
 الخط الساخن للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق  -
 دة إعمار العراق أنشطة ومبادرات المفتش العام الخاص إلعا -
 .إشراف الوآاالت األخرى -
 الخطط المستقبلية للمفتش العان الخاص إلعادة إعمار العراق -
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 مهمة المفتش العام الخاص
 إلعادة إعمار العراق

 
في مجتمع المفتش العام يعتبر المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق فريدًا، وآمنظمة لها فترة محدودة وذات 

ي الموازنة ومهمتها ضيقة المدى فإن المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق يوفر اإلشراف على استقالل ف
 .   األموال األميرآية المخصصة في مكان بعيد يكتنفه العنف

 
 تشرين 29في .  إن المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق هو خليفة المفتش العام لسلطة االئتالف المؤقتة

 أعيدت تسمية سلطات المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق وتم تعديلها بموجب حكم 2004توبر أآ/األول
، وقد )375-108القانون العام  (2005لقانون تفويض الدفاع الوطني في عهد رونالد دبليو ريغان للسنة المالية 

موال المخصصة إلغاثة وإعادة إعمار  وأتاح اإلشراف المستمر على األ106-108عدل هذا القانون القانون العام 
 . العراق بدون نقل أو تحويل المسؤولية

 
بالنسبة للبرامج والعمليات التي يمولها صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق على المفتش العام الخاص إلعادة 

 : إعمار العراق توفير ما يلي
 

 . عمليات تدقيق وتحقيقات مستقلة وموضوعية -
 . ق لتحسين االقتصاد والكفاءة والفاعليةالقيادة والتنسي -
 .منع واآتشاف االحتيال والهدر وسوء االستخدام -
 . وسيلة إلعالم وزيري الخارجية والدفاع بالمشاآل والعيوب الحالية بشكل آامل -

 
قانون مخصصات الطوارئ اإلضافية للدفاع وإلعادة إعمار العراق وأفغانستان  (106-108إن القانون العام رقم 

 يتطلبان أن يقوم المفتش العام الخاص إلعادة إعمار 1978آما هو معدل، وقانون المفتش العام لسنة ) 2004
 : العراق بما يلي

 
 . اإلعداد إلجراء عمليات تدقيق وتحقيقات مستقلة وموضوعية واإلشراف عليها -
ول السياسات المصممة اإلعداد لتوفير القيادة والتنسيق المستقلين والموضوعيين وتقديم التوصيات ح -

 . لتحسين االقتصاد والكفاءة والفاعلية في إدارة برامج وعمليات إعادة إعمار العراق
 .منع واآتشاف االحتيال والهدر وسوء االستخدام -
 . مراجعة التشريعات واألنظمة الحالية والمقترحة وعمل التوصيات المناسبة -
رالية والحكومية والمحلية والوآاالت غير الحكومية الحفاظ على عالقة عمل فعالة مع الوآاالت الفيد -

 . األخرى فيما يتعلق بالمهام المفوضة للمفتش العام
إعالم وزيري الخارجية والدفاع والكونغرس بالمشاآل وحاالت سوء االستخدام والعيوب الهامة،  -

 . ومتابعة سير اإلجراءات التصحيحية واإلجراءات التنفيذية
 . تدقيق للمراقب العام وتجنب االزدواجية في أنشطة مكتب المساءلة  الحكوميةاالمتثال لمعايير ال -
اإلبالغ عن حاالت اإلخالل بالقانون للمدعي العام األميرآي وآذلك اإلبالغ عن المحاآمات واإلدانات  -

 .    التي نجمت
لتسهيل مسك سجالت ذات أغراض متعددة، بما في ذلك استخدام األموال إلعادة إعمار العراق،  -

 . عمليات التدقيق والتحقيقات المستقبلية
 ).الفصلية ونصف السنوية(تقديم التقارير  -

 
 : يتوفر الميثاق القانوني للمفتش العان الخاص إلعادة إعمار العراق على الموقع

html.laws/mil.sigir.www://http.  
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 عمليات تدقيق
 المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق

 
يقوم المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق بإجراء عمليات التدقيق لتنفيذ مهمته لتحسين االقتصاد والكفاءة 

 . والفاعلية في إدارة برامج وعمليات إعادة إعمار العراق والآتشاف ومنع الهدر واالحتيال وسوء االستخدام
 

 : ليات تدقيق المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق ما يلييشمل نطاق عم
 

 .اإلشراف على االلتزامات وصرف األموال المستخدمة في إعادة إعمار العراق -
 . متابعة ومراجعة أنشطة إعادة اإلعمار الممولة بهذه األموال -
 . متابعة ومراجعة العقود الممولة بهذه األموال -
 األموال والمعلومات المتعلقة بها بين دوائر ووآاالت ووحدات الواليات متابعة ومراجعة تحويل هذه -

 . المتحدة والوحدات الخاصة غير الحكومية
 . االحتفاظ بسجالت خاصة باستخدام هذه األموال لتسهيل عمليات التدقيق المستقبلية -

 
دققين المهنيين معينين في الخدمة لتنفيذ مهمة المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق يعمل لديه طاقم من الم

المستثناة، وتم اختيارهم من الوآاالت الحكومية الفيدرالية، ولمدققي المفتش العام لخاص إلعادة إعمار العراق 
يشمل طاقم التدقيق آذلك فريق تقييم فني مختص يشمل موظفين مدربين في .  خلفية قوية في تدقيق اإلنجاز
مدادات، وستحسن مبادرات التعيين المستمرة التي يقوم بها المفتش العام الخاص مجاالت الهندسة والنقل واإل

إلعادة إعمار العراق التغطية التدقيقية مع مزيد من الموظفين الذين هم على علم بالسياسات واإلجراءات 
 . واألنظمة المستخدمة في العراق

 
، 2005يناير  / آانون الثاني30رس المؤرخ في منذ تقرير المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق للكونغ

أصدر المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق أربعة تقارير نهائية حول عمليات تدقيق تتناول أساليب وأنظمة 
الرقابة التشغيلية والمالية، وهناك سبع عمليات تدقيق تتم حاليًا، آما أن للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 

لم يتوقف المفتش العام الخاص إلعادة .  وعي تدقيق مخططين وسلسلة عمليات تدقيق مخططة عددها ثمانيةمشر
إعمار العراق عن أية عمليات تدقيق أثناء فترة هذا التقرير، ويتم أداء آافة أعمال التدقيق بموجب معايير التدقيق 

 . المقبولة بشكل عام التي نصح المراقب األميرآي باتباعها
 

 تقارير التدقيق المنجزة 
 

، 2005يناير  / آانون الثاني30أنجز المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق أربعة تقارير تدقيق منذ تقرير 
، 2005أبريل / نيسان30 إلى 2005يناير  / آانون الثاني30 قائمة بتقارير التدقيق المنجزة من 1-2ويبين الشكل 

ل لكافة تقارير التدقيق المنجزة للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق على ويمكن الحصول على النص الكام
 : موقع المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق

html.audit_reports/mil.sigir.www://http.  
 
 
 
 

 2005يناير  / آانون الثاني30ام الخاص إلعادة إعمار العراق منذ تقارير التدقيق المنجزة للمفتش الع
 رقم التقرير اسم التقرير تاريخ اإلصدار

 008-05 إدارة العقود الممولة من قبل صندوق تنمية العراق  2005أبريل / نيسان30
 007-05 إدارة ملفات عقود صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق  2005أبريل / نيسان30
 006-05  وسط العراق –الرقابة على النقد المزود لجنوب  2005أبريل / نيسان30
 الممنوح 0003 – 04 – أس أو 911االمتثال للعقد رقم دبليو  2005أبريل / نيسان20

 لشرآة أيجيس ديفينس سيرفيسز ليمتد 
05-005 

   
  1-2جدول رقم 
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 ممنوح لشرآة أيجيس ديفينس سيرفيسز ليمتد ال0003 – 04 – أس أو 911االمتثال للعقد رقم دبليو 

   2005 أبريل / نيسان20 صادر في 005-05تقرير رقم 
 

آان الهدف العام للتدقيق تحديد ما إذا آان المقاول يمتثل ألحكام العقد، وبالتحديد آان على المفتش العام الخاص 
 ووثائق صحيحة وفواتير مناسبة آما هو إلعادة إعمار العراق تحديد ما إذا آان المقاول يقدم خدمات مناسبة

 . مطلوب بموجب العقد
 

لم تمتثل شرآة ايجيس بشكل آامل لكافة المتطلبات في خمس نواحي من العقد، وبالتحديد لم تقدم ايجيس وثائق 
آافية لتبين أن جميع موظفيها الذين صدرت لهم أسلحة آانوا مؤهلين الستعمال هذه األسلحة، أو أن موظفيها 

آذلك لم تكن ايجيس تقوم بالعديد من مسؤولياتها .  عراقيين تم فحصهم لضمان أنهم ال يشكلون تهديدًا أمنيًا داخليًاال
المحددة التي يتطلبها العقد في مجاالت مؤهالت األمن الشخصي ومراآز العمليات اإلقليمية وحراس األمن 

م الخاص إلعادة إعمار العراق عيوبًا في متابعة العقود إضافة إلى ذلك حدد المفتش العا.  والرقابة على التنقالت
 .  من قبل مكتب المشاريع والعقود

 
نتيجة لذلك ال يوجد ضمان بأن ايجيس تقدم أفضل سالمة وأمن ممكنين لموظفي الحكومة والمقاولين وللمرافق 

 . حسبما يتطلب العقد
 

وصيات التي قدمت في التقرير، وقد احتوى التقرير على اتفقت اإلدارة مع النتائج التي تم التوصل إليها ومع الت
 . سبع توصيات، واتخذت اإلجراءات آما أنه يتم اتخاذها لتصحيح العيوب التي تم اإلبالغ عنها

 
  وسط العراق –الرقابة على النقد المزود إلى جنوب 

  2005أبريل / نيسان30 صادر في 006-05تقرير رقم 
   

ق تحديد ما إذا آان موظفو الدفاع في مواقع مختارة في جنوب العراق قد امتثلوا لإلرشاد آان الهدف العام للتدقي
 . المنطبق ومارسوا الرقابة بشكل مناسب وبينوا محاسبيًا الموجودات النقدية والمصروفات لصندوق تنمية العراق

 : موال بما يليوبالتحديد حدد المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق ما إذا قام وآالء األ
 

 .مارسوا الرقابة بشكل مناسب على الموجودات النقدية -
 .بينوا محاسبيًا بشكل آامل الموجودات النقدية والمصروفات -
 . أعادوا الموجودات النقدية بالشكل المناسب -

 
د حدود حدد المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق آذلك ما إذا آانت المصروفات تمتثل لإلرشاد الذي يحد

 . الدوالر واالستخدامات المسموح بها
 

أثناء سير التدقيق حدد المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق وجود عيوب في الرقابة على النقد المزود 
 الوسطى، حيث آانت هذه العيوب آبيرة إلى الحد الذي تطلب اهتمامًا فوريًا وتقديم تقارير –للمنطقة الجنوبية 

آانت هذه العيوب هامة إلى الحد الذي منع فيه في البداية المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق منفصلة، آما 
 . من إنجاز األهداف المبينة، وسيتناول تقرير تدقيق منفصل أهداف التدقيق األصلية

 
 مليون 119.9ي لم يقم مكتب مدير حسابات صندوق تنمية العراق بممارسة الرقابة الكاملة والمسؤولية عن حوال

 الوسطى دعمًا لمشاريع –دوالر من نقد صندوق تنمية العراق الذي صدر لوآالء الدفع في المنطقة الجنوبية 
إن الوسائل التي استخدمها مكتب مدير حسابات صندوق تنمية العراق .  البرنامج اإلقليمي لالستجابة السريعة

 الوسطى لتسوية –د إلى وآالء الدفع في المنطقة الجنوبية إلآمال مراقبة وعمل سجالت دقيقة إلصدار هذا النق
أرصدة الحسابات النقدية لهؤالء الوآالء آانت تشوبها العيوب، وبالتحديد لم يقم مدير حسابات صندوق تنمية 

 :   العراق بما يلي
 

 آانت مكتملة االلتزام بعملية التسوية بالنسبة لوصوالت الدفعات النقدية لضمان أن سجالت محاسبة النقد -
 .ودقيقة ومطابقة

 . طلب وثائق محاسبة النقد لتحديد إجمالي مبالغ األموال المزودة لوآالء الدفع -



 14

 . توثيق التحويالت النقدية بين وآالء الدفع بالشكل المناسب -
 يومًا، وإصدار 30مراجعة الوثائق المطلوبة وتسوية الحسابات النقدية لجميع وآالء مستوى القسم آل  -

ليمات لهؤالء الوآالء لمراجعة الوثائق المطلوبة وتسوية الحسابات النقدية لوآالء الدفع الميدانيين التع
 .  يومًا30آل 

 . مراجعة الوثائق المطلوبة في الوقت المناسب -
 . إصدار آتب تعيين لجميع األفراد الذين أوآل لهم نقد -

 
 – العراق ووآالء الدفع في المنطقة الجنوبية نتيجة لذلك لم يمتثل بشكل آامل مدير حسابات صندوق تنمية

.  الوسطى لإلرشاد المنطبق، ولم يراقبوا ويبينوا محاسبيًا ويسلموا الموجودات النقدية لصندوق تنمية العراق
 الوسطى –توصل آذلك المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق إلى أن وآالء الدفع في المنطقة الجنوبية 

 مليون دوالر نقدًا 96.6دوق تنمية العراق ال يستطيعون البيان محاسبيًا أو دعم ما يزيد عن ومدير حسابات صن
 . وعلى شكل مقبوضات

 
حدد التدقيق وجود نواحي ضعف هامة في الرقابة اإلدارية من حيث أن مدير حسابات صندوق تنمية العراق 

 آامل لإلرشاد المنطبق، ولم يراقبوا ويبينوا  الوسطى لم يمتثلوا بشكل–ووآالء الدفع في المنطقة الجنوبية 
محاسبيًا ويسلموا الموجودات النقدية لصندوق تنمية العراق، وتبعًا لذلك لم يكن هناك ضمان بعدم حدوث احتيال 

 . وهدر وسوء استخدام في إدارة الموجودات النقدية
 

على احتمال وجود احتيال، وأحال هذه األمور أثناء التدقيق وجد المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق دالئل 
إلى مساعد المفتش العام للتحقيقات التابع للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، حيث اعتبرت هذه 

 .اإلجراءات مناسبة
 

 ثماني احتوى التقرير على.  اتفقت اإلدارة مع النتائج التي تم التوصل إليها ومع التوصيات المقدمة في هذا التقرير
 . توصيات، وقد اتخذت اإلجراءات أو يتم اتخاذها لتصحيح العيوب المذآورة في التقرير

 
 إدارة ملفات العقود لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 

  2005أبريل / نيسان30 صادر في 007-05تقرير رقم 
 

 المشاريع والعقود لجهود إغاثة وإعادة آان الهدف العام للتدقيق تقييم ما إذا آانت العقود الممنوحة من قبل مكتب
إعمار العراق تحتوي على بيانات عمل معدة بالشكل المناسب وشروط عقد متفق عليها بشكل واضح وتسليمات 

شمل  التدقيق تقييمًا لألساليب اإلدارية واألنظمة الرقابية المتعلقة بتنفيذ العقد والتوزيع وتقديم .  عقد محددة
 . الملفات من قبل مكتب المشاريع والعقود لمشاريع اإلعمار في العراقالتقارير والتصرف ب

 
 عقدًا وملفات العقود المتعلقة بها التي راجعها 37لم يحتفظ مكتب المشاريع والعقود بالشكل المناسب بعقود عددها 

وذلك من أجل أن  مليون دوالر، 184المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق والمقدرة قيمتها بما يزيد عن 
إضافة إلى ذلك لم يستطع مكتب المشاريع .  تدعم بشكل آامل المعامالت المتعلقة بأداء عمليات إدارة العقود

 ملفًا، وذلك 48 ملفات عقود من بين العقود التي تم اختيارها عشوائيًا والبالغ عددها 10أو % 21والعقود تقديم 
يقوم مكتب المشاريع والعقود بشكل عام بمنح .  ة إعمار العراقمن أجل مراجعة المفتش العام الخاص إلعاد

العقود التي تحتوي على بيانات عمل معدة بالشكل المناسب وتسليمات عقد محددة وأحكام عقد متفق عليها بشكل 
 ضمان واضح، على أن التدقيق حدد عيوبًا هامة في عمليات إدارة العقود وأنظمة الرقابة، وتبعًا لذلك لم يكن هناك

بأن بيانات ملفات العقود آانت متوفرة وآاملة ومتسقة وموثوقة، أو أنه يمكن استخدامها لمتابعة وتقديم التقارير 
 . حول وضع المشاريع المتعاقد عليها بشكل فعال لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

 
د، وتبعًا لذلك لم يكن هناك ضمان بعدم حدد التدقيق نواحي ضعف هامة في الرقابة اإلدارية في إدارة ملفات العقو

 . حدوث احتيال وهدر وسوء استخدام في إدارة عقود صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
 

اتفقت اإلدارة مع النتائج التي تم التوصل إليها والتوصيات التي وردت في التقرير، وقد احتوى التقرير على سبع 
 . م لتصحيح العيوب المبلغ عنهاتوصيات، وتم اتخاذ اإلجراءات أو هي تت
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 إدارة العقود الممولة من قبل صندوق تنمية العراق 
  2005أبريل / نيسان30 صادر في 008-05تقرير رقم 

 
آان الهدف العام للتقرير تحديد ما إذا آان مكتب المشاريع والعقود قد امتثل لمذآرة وزير المالية في الحكومة 

، وبالتحديد آان 2004يونيو / حزيران15، "عقود الممولة من قبل صندوق تنمية العراقإدارة ال"العراقية المؤقتة 
على المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق أن يحدد ما إذا آان مدير مكتب المشاريع والعقود قد نفذ بشكل 

أو إجراء دفعات /لمصادقة وفعال المسؤوليات الموآلة إليه بموجب المذآرة لمتابعة والتأآيد على إنجاز العقد وا
وإدارة العقود أو المنح الممولة بأموال من صندوق تنمية العراق، ونظرًا لعدم وجود وثائق وعدم آون السفر 
المطول إلى آافة مناطق مكتب المشاريع والعقود عمليًا لم يستطع مدققو المفتش العام الخاص إلعادة إعمار 

 .ود التي تمت مراجعتها أو تقييم آافة نواحي إدارة العقود والمنحالعراق التأآيد على إنجاز آافة العق
 

 الوسطى وليس مكتب المشاريع –إلى جانب ذلك نظرًا ألنه آان على مراقب مجموعة دعم المنطقة المشترآة 
 والعقود مسؤولية المصادقة وإجراء الدفعات فقد عدل المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق الهدف األصلي

وهو تحديد ما إذا قام مدير مكتب المشاريع والعقود بمتابعة العقود بشكل فعال لضمان التسجيل الدقيق لاللتزامات 
والدفعات وااللتزامات غير المدفوعة والدفعات في حينها والوثائق الكافية للعقود والمنح الممولة بأموال من 

 . صندوق تنمية العراق
 

قود بشكل آامل للمتطلبات المبينة في مذآرة وزير المالية في الحكومة العراقية لم يمتثل مكتب المشاريع والع
، 2004يونيو / حزيران15، "إدارة العقود الممولة لصندوق تنمية العراق"المؤقتة إلى مدير مكتب إدارة العقود 

ب مجموعة دعم لم يستطع مكتب المشاريع والعقود ومراق.  وذلك لمتابعة إدارة عقود صندوق تنمية العراق
 الوسطى أن يحددا بشكل دقيق القيمة الحالية لاللتزامات والدفعات وااللتزامات غير المدفوعة –المنطقة المشترآة 

إضافة إلى ذلك لم .  لعقود صندوق تنمية العراق، على أنه ظهر أن الدفعات النقدية آانت تتم في الوقت المناسب
ة الرقابة الضرورية والوثائق المناسبة ألداء مسؤولياته بشكل فعال تتوفر لدى مكتب المشاريع والعقود أنظم

 .لمتابعة وإدارة العقود الممولة من قبل صندوق تنمية العراق
 

حدد التدقيق نواحي ضعف هامة في الرقابة اإلدارية في محاسبة مطلوبات عقود صندوق تنمية العراق وفي إدارة 
 بعدم حدوث احتيال وهدر وسوء استخدام في إدارة العقود الممولة من قبل العقود، وتبعًا لذلك لم يكن هناك ضمان

صندوق تنمية العراق أو أن أموال صندوق تنمية العراق استخدمت بأسلوب شفاف، أو أنه تم استخدام أموال 
 . 1483صندوق تنمية العراق لألغراض التي طلبها قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم 

 
 –اتفقت إدارة مكتب المشاريع والعقود ومجموعة دعم المنطقة المشترآة .  لتقرير على ست توصياتاحتوى ا

الوسطى مع النتائج التي تم التوصل إليها والتوصيات الواردة في التقرير، وقد اتخذت اإلجراءات أو هي تتم 
هذا التقرير من رئيس بعثة سفارة لم يتم استالم مالحظات اإلدارة على مسودة ل.  لتصحيح العيوب المبلغ عنها

 .       الواليات المتحدة في بغداد أو من قائد القوة متعددة الجنسيات في العراق
 

 التقارير األولية الصادرة 
 

 . ال يوجد للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق تقارير تدقيق أولية من تاريخ تقديم التقرير
 

 عمليات التدقيق الحالية 
 
 .يًا يعمل المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق في سبع عمليات تدقيق مستمرةحال

 
 أنظمة الرقابة النقدية على مسؤولي الدفع في جنوب العراق 

 )D2004-DCPAAF-0034 2مشروع رقم (
 

لوا لإلرشاد الهدف العام للتدقيق هو تحديد ما إذا آان مسؤولو الدفع في مواقع مختارة في جنوب العراق قد امتث
المنطبق ومارسوا الرقابة بالشكل المناسب وبينوا محاسبيًا الموجودات النقدية والمصروفات لصندوق تنمية 

العراق، وستكون هذه عملية التدقيق الثانية في سلسلة عمليات التدقيق ألنظمة الرقابة على المدفوعات النقدية 
 . لصندوق تنمية العراق
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 ئة للقادة برنامج االستجابة الطار

 )D2005-DCPAAF-0034.2 – 0001مشروع رقم (
 

الهدف العام لهذا التدقيق هو تقييم مدى مناسبة أنظمة الرقابة على برنامج االستجابة الطارئة للقادة، وبشكل دقيق 
 سيحدد المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق ما إذا آانت إجراءات تخصيص األموال مناسبة، وإن األموال

 . استخدمت لألغراض المقصودة، وأنه تم عمل سجالت ودعمها بشكل دقيق
 

 نظم المعلومات المستخدمة إلدارة برامج صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
 )D2005-DCPAAI-0004مشروع رقم (
 

ألميرآية تؤدي الهدف العام لهذا التدقيق هو تحديد ما إذا آانت نظم المعلومات التي تستخدمها منظمات الحكومة ا
إلى اإلدارة الفعالة لبرامج صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، آما سيحدد التدقيق ما إذا آانت نظم المعلومات 
هذه موثوقة بالشكل المناسب ومنسقة بشكٍل آاٍف بين هذه المنظمات لضمان تقديم التقارير الدقيقة والكاملة وفي 

 . حكوميين والكونغرس حول أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقالوقت المناسب إلى آبار المسؤولين ال
 

 السياسات واإلجراءات المستخدمة إلدارة مشاريع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
 )D2005-DCPAAP-0005مشروع رقم (
 

لية التي وضعتها الهدف العام لهذا التدقيق هو تحديد ما إذا آانت السياسات واإلجراءات وأنظمة الرقابة الداخ
منظمات الحكومة األميرآية تؤدي إلى اإلدارة الفعالة لمشاريع إعادة إعمار العراق، آما سيحدد التدقيق ما إذا 

آانت هذه السياسات واإلجراءات وأنظمة الرقابة الداخلية منسقة بالشكل المناسب بين منظمات الحكومة 
 بين هذه المنظمات من أجل اإلدارة الفعالة لمشاريع إعادة إعمار األميرآية، وما إذا آانت قد أدت إلى اتساق آاٍف

 . العراق وإنجازها في الوقت المناسب
 

 أنظمة الرقابة على المعدات التي حصل عليها مقاولو األمن
 )     SIGIR-2005-0006مشروع رقم (
 

ت التي حصل عليها مقاولو األمن قد الهدف العام لهذا التدقيق هو تحديد ما إذا آانت أنظمة الرقابة على المعدا
 . وضعت ونفذت وأنها فعالة

 
أو الخدمات / غير محددة النوعية لسالح الهندسة التابع للجيش األميرآي و–العقود غير محددة التسليم 

المتعلقة باإلعمار المتوفرة لالستخدام أو المستخدمة من قبل سلطة االئتالف المؤقتة إلغاثة وإعادة إعمار 
 .اقالعر

 )D2004-DCPAAC-0012مشروع رقم (
 

أهداف التدقيق هي تحديد ما إذا آانت العقود قد منحت امتثاًال لالئحة االمتالك الفيدرالية، وما إذا آان استخدام 
سالح الهندسة للجيش األميرآي في منح العقود معقوًال واقتصاديًا وآفؤًا، وما إذا آانت أنظمة الرقابة الداخلية في 

 .  الصحيح لضمان االمتثال للهدف األصلي للعقود، وأن أوامر العمل تتفق مع بيانات العمل للعقودموضعها
 

 .توقف العمل بهذا المشروع مؤقتًا بسبب منتجات التدقيق ذات األولوية األعلى
 

W914NS-04-D-0010 للعقد رقم 003اإلرسال والتوزيع الكهربائي لمحافظة أربيل بموجب أمر العمل رقم 
( 
 )D2004-DCPAAC-0035 مشروع رقم(
 

الهدف العام للتدقيق هو تحديد ما إذا آان مقاولو مشروع اإلرسال والتوزيع الكهربائي يمتثلون ألحكام أوامر 
 .العمل، آما أن المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق سيقيم فاعلية متابعة ورقابة مكتب المشاريع والعقود

 
 . شروع مؤقتًا بسبب منتجات التدقيق ذات األعلى أولويةتوقف العمل بهذا الم
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 عمليات التدقيق المتوقفة 
 

 . لم يوقف المفتش العام الخاص أية عمليات تدقيق أثناء فترة هذا التقرير
 

 عمليات التدقيق المستقبلية
 

تقيم اقتصاد وآفاءة وفاعلية سيقوم المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق بإجراء عمليات تدقيق لإلنجاز التي 
ونتائج برامج وعمليات إعادة إعمار العراق، وسيتم إنجاز عمليات التدقيق هذه من خالل مشاريع تدقيق فردية 

من أجل التفاصيل .  ألمور محددة، وآذلك سلسلة عمليات تدقيق تقيم العناصر العديدة للمواضيع ذات العالقة
 ). ح( للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق في الملحق 2006-2005المحددة أنظر خطة التدقيق 

 
 مشاريع التدقيق المخططة

 
 تعيين وتوزيع موظفي إدارة المشاريع والمقاولين الداعمين إلعادة إعمار العراق 

 
ميرآية الهدف العام للتدقيق هو تحديد ما إذا آانت عمليات التعيين والتوزيع التي تقوم بها منظمات الحكومة األ

 . للموظفين المؤهلين إلدارة المشاريع والمقاولين الداعمة إلعادة إعمار العراق فعالة
 

 إدارة سجالت إعادة إعمار العراق
 

الهدف العام للتدقيق هو تحديد ما إذا آانت المنظمات األميرآية قد وضعت المتطلبات واألنظمة واألساليب 
 . لتسهيل عمليات التدقيق والتحقيقات المستقبليةالمناسبة إلدارة السجالت واالحتفاظ بها 

 
 سلسلة عمليات التدقيق المخططة

 
 ) مواقع آمنة(عمليات تدقيق أنشطة إعادة اإلعمار 

 
ستقيم سلسلة عمليات التدقيق هذه إدارة مراحل مختارة من مشاريع اإلعمار ومشاريع غير خاصة باإلعمار، 

 . وع آبير ألهداف تدقيق محددةوسيتم إجراء عمليات التدقيق هذه مع تن
 

 )مواقع غير آمنة(عمليات تدقيق أنشطة إعادة اإلعمار 
 

ستقيم سلسلة عمليات التدقيق هذه مراحل مختارة من مشاريع اإلعمار ومشاريع غير خاصة باإلعمار في نقاط 
اريع مختارة ال زمنية محددة، وسيتم إجراء عمليات التدقيق هذه ضمن نطاق ضيق ألهداف تدقيق محددة لمش

يتوفر لها األمن بالشكل المناسب إلتاحة المجال أمام موظفي المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق للقيام 
 . بإجراء زيارات للمواقع

 
 

 ) إعمار(تقارير التدقيق من خالل المراقبة 
 

 بالشكل المناسب، وذلك إلتاحة سيتم إجراء هذا النوع من التدقيق لمشاريع إعمار مختارة ال يتوفر لها األمن
ستتناول عمليات التدقيق هذه بشكل عام المعلومات .  المجال أمام موظفي إدارة المشاريع إجراء زيارات للمواقع

الحالية ولكن غير الدائمة في نقطة زمنية معينة خاصة بمشاريع اإلعمار، وهذه المعلومات تم الحصول عليها من 
 .ثل المراقبة الجويةخالل وسائل غير تقليدية م

  
 )غير خاصة باإلعمار(تقارير التدقيق من خالل المراقبة 
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سيتم إجراء هذا النوع من التدقيق لمشاريع مختارة غير خاصة باإلعمار ال يتوفر لها األمن بالشكل المناسب، 
ت التدقيق هذه بشكل عام ستتناول عمليا.  وذلك إلتاحة المجال أمام موظفي إدارة المشاريع إجراء زيارات للمواقع

المعلومات الحالية ولكن غير الدائمة في نقطة زمنية معينة لمشاريع غير خاصة باإلعمار، وهذه المعلومات تم 
الحصول عليها من خالل وسائل غير تقليدية عدا عن زيارات موظفي المفتش العام الخاص إلعادة إعمار 

هذه وتقييمها من قبل مدققي المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، إال أنه سيتم إجراء عمليات التدقيق 
تشمل األمثلة على هذه المشاريع برامج بناء الديمقراطية وبرامج التعليم . العراق وخبراء فنيين في هذا الموضوع

 . العام وبرامج تطوير التوظيف في القطاع الخاص
 

 ) باإلعمارإعمار وغير متعلقة(تقارير أنظمة الرقابة الداخلية 
 

سيفحص هذا النوع من التدقيق أساليب وأنظمة الرقابة الداخلية الموضوعة في مكانها المناسب من قبل مدراء 
المشاريع لقياس إنجاز المشاريع وإصدار التقارير حولها ومتابعتها، آما أنه سيقيم استخدام أساليب وأنظمة الرقابة 

 بمشاريع في مواقع غير آمنة وتستلزم فحصًا منتظمًا لألدلة عدا عن تتعلق عمليات التدقيق هذه.  الداخلية هذه
العمليات التي تتم من خالل المراقبة، ويمكن إجراؤها باالشتراك مع أساليب التدقيق من خالل المراقبة للمفتش 

 . العام الخاص إلعادة إعمار العراق
 

 )إعمار وغير مختصة باإلعمار(عمليات تدقيق المتطلبات 
 

م سلسلة عمليات التدقيق هذه تحديد التخطيط والمتطلبات العامة للبدء في مشاريع اإلعمار وغير اإلعمار ستقي
 . المستقبلية

 
 عمليات تدقيق برنامج تحقيق االستقرار وإعادة اإلعمار 

 
اٍح وظيفية ستقيم سلسلة عمليات التدقيق هذه أساليب األعمال، وتبعًا لذلك تحديد الحد األدنى من المتطلبات لنو

محددة يمكنها ضمان استمرارية واقتصاد وآفاءة وفاعلية ونتائج البرامج إلدارة المشاريع الحالية والمستقبلية 
 . للمحاوالت مثل إعادة إعمار العراق

 
 
 

 ) اللوجستيات(عمليات تدقيق إدارة اإلمدادات 
 

 .إلمدادات التي تدعم جهود إعادة إعمار العراقستتناول سلسلة عمليات التدقيق هذه إدارة وأساليب مراقبة أنظمة ا
 



 19

 تحقيقات
 المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق

 
يستمر محققو .  يبقى تحديد ومنع والتحقيق في االحتيال والهدر وسوء االستخدام في العراق تحديًا صعبًا وملحًا

 في العمل في هذه البيئة الفريدة، وقد تم المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق في الحصول على الخبرة
تحديد أو ملء آافة وظائف المحققين الجنائيين بمحققين مؤهلين من ذوي الخبرة الذين يجلبون معرفة واسعة 

وخبرة عملية إلى تحقيقات المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق الخاصة باالحتيال في مجال العقود 
 .والمشتريات

 
 العام الخاص إلعادة إعمار العراق وإدارة الطيران والفضاء القومية ـ مكتب المفتش العام بالعمل معًا يقوم المفتش

لوضع نظام إدارة القضايا متصل بالشبكة، وسيتيح نظام تقديم التقارير على الشبكة الجديد للمفتش العام الخاص 
أرشيف على الشبكة من شأنه أن يزيد من دقة إلعادة إعمار العراق للوآالء الوصول إلى نظام تقديم تقارير و

وسرعة المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق أثناء عملية البت في التحقيقات الجنائية، ويعتبر نظام تقديم 
التقارير على الشبكة تقدمًا هامًا في التقنية للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، وهو يوفر عددًا من المنافع 

 : ئيسية، بما في ذلكالر
 

 . إمكانية الوصول من أي مكان -
 .نظام إدارة قضايا بدون استخدام ورق -
 .أرشيف دقيق -
 .نظام موافقة إلكتروني للمشرفين -

 
 النشاط والتحليل التحقيقي للمشرف العام الخاص إلعادة إعمار العراق

 
 قضية جنائية محتملة، 131عمار العراق  استلم المفتش العام الخاص إلعادة إ2005أبريل / نيسان11ابتداء من 

 قضية 34 قضية إلى وآاالت تحقيق أخرى، وبقيت 35 قضية، وأحيلت 62ومن ضمن هذه القضايا أغلقت 
مفتوحة، وهناك عشر قضايا أبلغ عنها أنها جنائية محتملة في تقرير المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 

أغلق المفتش العام .  ، وأعيد تصنيف هذه القضايا بأنها أمور إدارية2005يناير  / آانون الثاني30المؤرخ 
 .  قضايا7 قضايا وفتح 3 قضية، وأحال 14الخاص إلعادة إعمار العراق 

 
 ملخصات لقضايا المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 

 
 : عراق أثناء فترة التقريرتبين هذه الملخصات مدى أنشطة التحقيق للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار ال

 
استلم المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق ادعاءات من مسؤولين في مكتب المشاريع والعقود بأن  -

 مليون دوالر تتعلق بتصليح خطوط أنابيب النفط وأمن 15أحد المقاولين آان يبالغ بفواتيره بمقدار 
نص على العدد المتوقع للموظفين أو المعدات الموعودة وقد حدد التحقيق أن العقد لم ي.  خطوط األنابيب

في العقد، ومنذ ذلك الوقت غادر المقاول العراق، إال أن مكتب المشاريع والعقود أوقف دفعات مقدارها 
نتيجة لتحقيق المفتش العام .   مليون دوالر للمقاول، ويجادل المقاول بشأن هذه الدفعات الموقوفة15

العراق تقوم حكومة الواليات المتحدة بمراجعة الظروف التي أدت إلى إيقاف الخاص إلعادة إعمار 
الدفعات، ويجب على الحكومة أن تحدد ما إذا آانت الدفعات الموقوفة مبررة وما إذا آان المقاول 

 وزارة الشباب والرياضة العراقية مقاوًال من سلطة االئتالف المؤقتة لتدريب فريق هواة استخدمت - ). 04-0100القضية رقم .  (مسؤوًال عن مبالغ إضافية، وعند الفصل في هذا األمر فإنه سيتم إغالقه
رياضي عراقي نافس في مباراة في بلد آخر، وآان مساعد المدرب عضوًا في الخدمة العسكرية وآان 

 دوالر نقدًا من سلطة االئتالف المؤقتة مقابل اإلقامة والطعام والمصروفات 40000يحصل على 
 دوالر من النقود في المقامرة واعترف 20000خسر عضو الخدمة مبلغ .  ضرورية أثناء الرحلةال

آانت هذه القضية قد نوقشت في التقرير .  بذنبه، وقد أعلم قائد عضو الخدمة بالحادثة والحكم معلق
  ).04-0031قضية رقم (.   المقدم إلى الكونغرس2004يوليو / تموز30المؤرخ 

 200.000يتي يعمل مترجمًا متطوعًا أحد البنوك العراقية وطلب صرف حوالي  دخل مواطن آو -
بأوراق دينار عراقي، وقدم آتبًا من مسؤولين اثنين من سلطة " السويسرية"دوالر من الدنانير العراقية 
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االئتالف المؤقتة تصادق على الصرف، وقد تردد موظفو البنك بإجراء الصرف ـ حيث لم تكن الدنانير 
عملة قانونية في ذلك الوقت ـ إال أن الموظفين أحسوا بالتهديد من قبل المترجم " السويسرية"راقية الع

 دوالر، وقد جرى توبيخ أحد موظفي 29.000والسلطة الظاهرة للكتب، وبعد التحقيق أعاد المترجم 
تة، ولم يمكن سلطة االئتالف المؤقتة، ولم يتخذ إجراء بشأن المسؤول اآلخر لسلطة االئتالف المؤق

وآانت هذه .   دوالر فيما يتعلق بهذا األمر29.000معرفة مكان المترجم، وهناك مطالبة بإعادة مبلغ 
قضية رقم .  ( المقدم إلى الكونغرس2004يوليو / تموز30القضية قد نوقشت أصًال في التقرير المؤرخ 

0058-04 .( 
مفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق طلب مكتب المشاريع والعقود أن تشمل عمليات تدقيق ال -

مراجعة لوثائق عقود وبناء مبنى الجمعية الوطنية العراقية، وقد آان مكتب المشاريع والعقود مهتمًا 
أآملت عمليات تدقيق المفتش العام الخاص إلعادة .  بجودة البناء وعملية المنح واألموال المطلوبة

ققي المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ولم تكن هناك إعمار العراق مراجعتها بمساعدة من مح
 ).   05-004قضية رقم .  (دالئل على وجود احتيال، وتم إغالق هذه المسألة

استلم المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق من وآالة تدقيق عقود الدفاع مذآرة إنذار مبكر بوجود  -
قانون تطبيق  "634-99تعلق بانتهاك القانون العام رقم مخالفات مشكوك فيها لألصول المرعية ت

، وقد ادعت الشكوى أن إداريًا في منشأة عراقية آان يطلب "1986محاربة العموالت الخفية لعام 
عموالت خفية من مقاولي الباطن الذين آانوا يقومون بالعمل في المنشأة، وحدد التحقيق األولي أن 

ثار نزاع بين المقاول الرئيسي .  ة أموال وأن العمل آان جاٍر في التجديداتالحكومة األميرآية لم تفقد أي
ومقاولي الباطن بشأن التكلفة والعمل المنجز، ونظرًا ألن اإلداري هو مواطن عراقي فقد أحال المفتش 

05-0010قضية رقم .  (العام الخاص إلعادة إعمار العراق األمر إلى المفتش العام في وزارة الصحة
.( 

استلم المفتش العام الخاص معلومات مفادها أن موظفًا سابقًا في سلطة االئتالف المؤقتة والذي عين في  -
شرآة مقاوالت حاول الحصول على معلومات من مكتب إدارة البرامج حول عقد مطروح حاليًا لتقديم 

إدارة وفي مناسبة ثانية حاول الموظف مرة أخرى الحصول على معلومات من مكتب .  العروض
البرامج بالنسبة لعقد آخر قدمت له شرآة مقاوالت عرضًا، وقد رفض موظفو مكتب إدارة البرامج آلتا 

لم يجد المفتش العام .  المحاولتين، ولم يتم إعطاء أية معلومات، آما لم تتأثر العقود بهذه الطلبات
قضية رقم .  (كومة األميرآيةالخاص إلعادة إعمار العراق دالئل على نشاط جنائي أو فقدان أموال للح

0101-04 .( 
استلم المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق ادعاءًا من وآالة إدارة عقود الدفاع بأن عامًال عراقيًا  -

لم يتم دفع أية أموال ولم يتأثر سير ,  في مطار بغداد طلب بقشيشًا إلنزال حمولة وجهتها المنطقة الدولية
العام الخاص إلعادة إعمار العراق القضية إلى وزارتي الداخلية والنقل أحال المفتش .  العمل

 ).04-0077قضية رقم .  (العراقيتين، ولم يتم اإلبالغ عن أية محاوالت البتزاز األموال في المطار
استلم محققو المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق معلومات بأنه تتم سرقة سيارات من وزارة  -

اقية وتباع في إيران، وقد أظهرت المراجعة للمواد عدم مشارآة سلطة االئتالف المؤقتة أو النقل العر
أحال المفتش .  الجنود األميرآيين أو المنظمات المدنية أو القوة متعددة الجنسيات في العراق في ذلك
قضية رقم .  (قيةالعام الخاص إلعادة إعمار العراق هذا األمر إلى المفتش العام في وزارة النقل العرا

0107-04 .( 
استلم المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق شكوى من مسؤول في مكتب المشاريع والعقود بشأن  -

خدمات األمن التي يقدمها المقاولون، وقد تطورت االدعاءات األولية إلى تحقيق في عملية منح العقد، 
قود الخاص بمنح العقد، وقدم مسؤول العقود وادعي بأن مسؤول العقود عكس قرار مجلس مراجعة الع

المبرر إلى المجلس العام لسلطة االئتالف المؤقتة لمراجعته، ووافق ذلك المجلس على قرار مسؤول 
قضية .  (أغلقت القضية بناء على مراجعة المجلس العام.  العقود وحدد بأن العقد منح بالشكل المناسب

 ).05-0001رقم 
 

 .  قضية حسب فئة التحقيق34 القضايا المفتوحة البالغ عددها 2-2ينظم الجدول رقم 
 

 2005أبريل / نيسان11القضايا المفتوحة للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق في 
 فئة التحقيق  القضايا المغلقة 

 احتيال مشتريات  6
 سرقة  6
 إبدال المنتج /استيفاء تكلفة غير مناسبة 5
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 بقشيش/ةعمالت خفي/رشاوى 4
 تالعب بالعروض 3
 )العراق(فساد عام  3
 جرائم آومبيوتر  1
 تضارب مصالح  1
 اختالس 1
 مطالبات غير صحيحة 1
 مخالفة معايير السلوك صفر

 أخرى 3
  2-2الجدول رقم 
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 الخط الساخن
 للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق

 
 إعمار العراق موجود في نفس المكان مع الخط الساخن في مكتب إن الخط الساخن للمفتش العام الخاص إلعادة

يمارس الخط الساخن لمكتب المفتش العام لوزارة الدفاع الرقابة التشغيلية على الخط .  المفتش العام لوزارة الدفاع
خط الساخن للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق بموجب مذآرة تفاهم مصممة لزيادة آفاءة عمليات ال

 . الساخن إلى أقصى حد
 

يسهل الخط الساخن للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق اإلبالغ عن االحتيال والهدر وسوء االستخدام 
وسوء اإلدارة وحاالت االستيالء في آافة البرامج المرتبطة مع جهود إعادة إعمار العراق التي يمولها دافع 

االتصاالت المباشرة والهاتفية والبريدية ورسائل الفاآس واالتصاالت عبر يستلم هذا الخط .  الضرائب األميرآي
يقوم بصيانة الخط الساخن ثالثة .  الشبكة من أناس في العراق والواليات المتحدة وفي مختلف أرجاء العالم

 . أعضاء في طاقم الموظفين، ومن المقرر تعيين محقق في بغداد في الربع القادم
 

  2005مارس / آذار31 –يناير  / آانون الثاني1لفترة من تقديم التقارير ل
 

 3-2 قضية خط ساخن منذ إنشائه، ويحتوي الجدول 374 باشر الخط الساخن 2005مارس / آذار31ابتداء من 
 .على ملخص لهذه القضايا

 
 قضايا الخط الساخن للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق

خن الخط السا مستلمة مغلقة مستمرة
للمفتش العام 

الخاص 
إلعادة إعمار 

 العراق 
اإلجمالي 
 *المتراآم 

 –يناير 
 مارس
2005 

اإلجمالي 
 المتراآم

 –يناير 
 مارس
2005 

اإلجمالي 
 المتراآم

 –يناير 
مارس 
2005 

 الربع األول

تحقيق إداري  50 313 8 66 39 105
 إقالة  غير متوفرة غير متوفرة 2 11 0 0
 تحويل  غير متوفرة رةغير متوف 5 58 0 0
 إحالة  غير متوفرة غير متوفرة 6 46 0 0
طلبات  غير متوفرة غير متوفرة 3 27 0 0

معلومات أو 
مساعدة 
 إدارية 

0 0 4 1 4 1 FOIA 
اإلجمالي  51 317 25 212 39 105

 اإلداري
تحقيقات  4 47 1 27 4 20

 جنائية 
عمليات  2 10 1 7 2 3

 تدقيق 
المجموعات  57 374 27 246 45 128

 اإلجمالية 
 24 من –تغطي المجاميع المتراآمة الفترة الزمنية منذ بدء عمليات الخط الساخن للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق * 
 . 2005مارس / آذار31 إلى 2004مارس /آذار

 
 .ةقد ال يعكس إجمالي القضايا المستلمة عدد القضايا المغلقة والمستمر:  مالحظة

  3-2الجدول رقم 
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 القضايا المستلمة الجديدة 
، استلم الخط الساخن للمفتش العام الخاص إلعادة 2005مارس  / آذار31يناير  إلى /ابتداء من آانون الثاني

 12 قضية تم استالم 27 قضية، ومن بين القضايا المغلقة البالغ عددها 27 قضية جديدة وأغلق 57إعمار العراق 
 . ذا الربع من السنةقضية خالل ه

 
 :  قضية إلى الفئات التالية57تم تصنيف القضايا الجديدة البالغ عددها 

 
  قضية متعلقة بسوء االستخدام 14 -
  قضايا متعلقة باالحتيال10 -
  قضايا متعلقة بالهدر 10 -
 قضيتان متعلقتان باحتمال االنتقام  -
 قضية واحدة آانت طلبًا متعلقًا بقانون حرية المعلومات  -
 قضية واحدة متعلقة بسوء اإلدارة  -
 ". أخرى" قضية صنفت على أنها 19 -

 
 قضية من خالل الموقع على الشبكة للمفتش العام 38 قضية تم استالم 57من بين القضايا الجديدة البالغ عددها 

 :  قضية38الخاص إلعادة إعمار العراق، ويبين الملخص التالي توزيع 
 

  قضايا متعلقة بالهدر8 -
 ايا متعلقة بسوء االستخدام  قض8 -
  قضايا متعلقة باالحتيال 4 -
 قضيتان آانتا طلبات للمعلومات أو المساعدة اإلدارية  -
 قضية واحدة متعلقة باالنتقام  -
 "أخرى" قضية صنفت على أنها 15 -

 
 : فيما يلي المالمح البارزة لبعض القضايا الهامة التي تم استالمها خالل هذا الربع

 
خالل نظام البريد اإللكتروني للخط الساخن للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار وصلت شكوى من  -

العراق تدعي أن موظفًا يعمل لدى مقاول أميرآي يعمل في عقد لسلطة االئتالف المؤقتة متورط في 
شراء وتخزين غير قانوني لألسلحة والعتاد، وتقوم التحقيقات الجنائية للمفتش العام الخاص إلعادة 

 .  العراق بالتحقيق في هذه القضيةإعمار
وصلت شكوى من خالل نظام هاتف الخط الساخن للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق في بغداد  -

تدعي أن موظفًا في الحكومة األميرآية تقاعد آمسؤول عقود وذهب للعمل لدى مقاول منح له في 
ون تضارب المصالح، وتقوم تحقيقات الخط السابق عقدًا، وتدعي هذه الشكوى أن هناك انتهاك لقان

 . الساخن للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق بالتحقيق في هذه الشكوى
وصلت شكوى من مقاول أميرآي من خالل نظام البريد اإللكتروني للخط الساخن تدعي أن شرآة  -

 مقاوًال من الباطن ألحد  دوالر من اجل اعتبار الشرآة العراقية50000عراقية عرضت رشوة مقدارها 
العقود، وتقوم تحقيقات الخط الساخن للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق بالتحقيق في هذه 

 .  الشكوى
وصلت شكوى على الخط الساخن للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق تم استالمها آرسالة  -

 إلعادة إعمار العراق تدعي وجود عدة حاالت إلكترونية إلى محقق للخط الساخن للمفتش العام الخاص
من الفساد داخل الوزارات العراقية، وسيتم تحويل المعلومات إلى المجلس العراقي للتدقيق العالي 

 . واللجنة العراقية للنزاهة العامة
 

 القضايا المغلقة 
 

 : لمغلقة قضية، ويبين الملخص التالي توزيع القضايا ا27أثناء فترة التقرير تم إغالق 
 

 .  قضايا تم إغالقها بواسطة التحقيقات اإلدارية8 -
 . قضايا تم إلغالقها بتحويلها إلى وآاالت أخرى للمفتش العام6 -
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 . قضايا تم إغالقها بإحالتها إلى وحدات غير تابعة للحكومة األميرآية5 -
 . قضايا تم إغالقها من خالل طلبات معلومات أو مساعدة إدارية3 -
 .عدم توفر المعلومات الكافية قضية أغلقت ل2 -
 .قضية واحدة قدمت إلى تدقيق المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق وأغلقت -
 . قضية واحدة قدمت إلى التحقيقات الجنائية للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق وأغلقت -
 .FOIAقضية واحدة آانت بناء على طلب من  -

 
أغلقت من خالل التحقيقات اإلدارية ثالثة منها تم إثباتها وحلها، وبسبب عدم توفر من ضمن القضايا الثمانية التي 

 . معلومات آافية تم إغالق ثالث قضايا تحقيق، وتم إغالق تحقيقين على أنهما غير ثابتين
 
 

 :تلقي الملخصات التالية الضوء على بعض القضايا التي أغلقت من خالل التحقيقات اإلدارية
 

ن بيئة العمل في مكتب المشاريع والعقود عدائية وأن هناك إنهاء خدمات غير مبرر، وتم ادعت شكوى أ -
حل القضية نتيجة للتشاور مع مدير مكتب المشاريع والعقود وسحب إجراء إنهاء خدمة المشتكي، وقد 

 ."األداء دون المستوى"وضعت الشكوى في خطة تحسين األداء ولم يتم استالم أية شكاوى أخرى بشأن 
ادعى مقاول أنه لم يتم الدفع له مقابل خدمات وبضائع سلمتها الشرآة بموجب عقد مع سلطة االئتالف  -

المؤقتة، ونتيجة للتحقيق تم الدفع فيما يتعلق بالشكوى عن الخدمات المقدمة بموجب هذه العقود، وقد تم 
 . حل الشكوى بما يرضي المشتكي وأغلقت

حة استدراج عقد لمرآبات ومعدات قيمتها عدة ماليين من طلب المشتكي المساعدة في تحديد ص -
حدد المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق أن االستدراج آان .  الدوالرات ليتم تسليمها في العراق

صحيحًا وأن المنظمة العسكرية التي ترعى االستدراج غير موجودة، وقام المفتش العام الخاص إلعادة 
 .  المشتكي وأغلقت القضية على أنها غير ثابتةإعمار العراق بإبالغ

 
 المحالة/القضايا المحولة

 
معظم القضايا التي أغلقت خالل فترة هذا التقرير تم إما تحويلها إلى وحدة مفتش عام أو إحالتها إلى وحدة غير 

 قضية إلى الفئات 11 تنقسم القضايا البالغ عددها.  تابعة لمفتش عام، وبشكل عام غير تابعة للحكومة األميرآية
 : التالية

 
 .  قضايا أرسلت إلى وحدة التحقيق لمقاول3 -
 .  القوة متعددة الجنسيات–قضيتان أرسلتا إلى المفتش العام  -
 .قضيتان أرسلتا إلى المفتش العام لوزارة الدفاع -
 . قضية واحدة أرسلت إلى المفتش العام لوزارة الخارجية -
 . عام للوآالة األميرآية للتنمية الدوليةقضية واحدة أرسلت إلى المفتش ال -
 .قضية واحدة أرسلت إلى خدمة التحقيق الجنائي للدفاع التابعة للمفتش العام في وزارة الدفاع -
 .قضية واحدة أرسلت إلى اللجنة العراقية للنزاهة العامة -

 
 :فيما يلي المالمح البارزة لهذه القضايا

 
موال وأمالك تعود للحكومة العراقية آانت في األصل شملت إحدى القضايا شخصًا استفسر عن أ -

موجودة في السفارة العراقية في األردن، ويفترض أن األموال حولت بالفعل من قبل الموظفين 
العسكريين األميرآيين المسؤولين عن مكتب مرآز تنسيق المساعدة اإلنسانية الملحق بالسفارة 

عام الخاص إلعادة إعمار العراق هذه القضية إلى المفتش األميرآية في األردن، وقد أحال المفتش ال
 . العام في وزارة الخارجية

ادعى المشتكي أن استدراجًا لعرض قدم إلى الوآالة األميرآية للتنمية الدولية تم انتحاله من قبل موظفي  -
عام الخاص إلعادة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، وتبعًا لذلك منح لشرآة أخرى، وقد أحال المفتش ال
 . إعمار العراق هذه القضية إلى مكتب المفتش العام للوآالة األميرآية للتنمية الدولية
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ادعى المشتكي أن موظفي الجيش األميرآي أجروا تفتيشًا غير قانوني لشاحنة المقاول، وقد أحال  -
ائي التابع للجيش األميرآي المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق هذه القضية إلى قسم التحقيق الجن

 . التخاذ اإلجراء وإصدار القرار
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 أنشطة ومبادرات
 المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق

 
باإلضافة إلى أنشطة التحقيق واإلشراف للمشرف العام الخاص إلعادة إعمار العراق استمر المشرف العام 

 سلطة االئتالف المؤقتة، وآل واحد من – بدأها المفتش العام الخاص بالقيام بالعديد من األنشطة والمبادرات التي
هذه الجهود تساهم في تحسين االتصال والتعاون بين الوآاالت وتحارب االحتيال والهدر وسوء االستخدام في 

 . تنفيذ أموال إعادة إعمار العراق
 

 : ا يليتشمل هذه األنشطة والمبادرات للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق م
 

 مجلس المفتشين العامين العراقي  -
 المجموعة العاملة العراقية المسؤولة  -
 تدريب المفتشين العامين للوزارات العراقية  -
 األمن والتأمين  -
 عوامل ذات المخاطرة العالية/الدروس المستقاة -

 
د على الشبكة للمفتش العام تتوفر المعلومات حول هذه المبادرات واألنشطة على الموقع الجديد على العنوان الجدي

يستمر الموقع على الشبكة الذي تم تحديثه في توفير .  mil.sigir.www://http: الخاص إلعادة إعمار العراق
 الوصول إلى األطراف المشارآة والجمهور إلى جميع التقارير الفصلية للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار

العراق، ويوفر الموقع على الشبكة تقارير فصلية باللغتين اإلنجليزية والعربية، آما أن تقارير التدقيق متوفرة 
 .باللغتين اإلنجليزية والعربية، وسيتم توفير ترجمات عربية قريبًا

 
 التنسيق مع وآاالت اإلشراف األخرى

 
 أنشطة اإلشراف على برامج إعادة إعمار العراق من يستمر المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق في تنسيق

.   فرجينيا والمجموعة العاملة العراقية المسؤولة في بغداد–خالل مجلس المفتش العامين العراقي في أرلنجتون 
للحصول على معلومات حول أنشطة اإلشراف للوآاالت التي تشارك في هذه المجموعات أنظر إشراف 

 .المنظمات األخرى
 

  المفتشين العامين العراقي مجلس
 

، ويوفر هذا المجلس منتدى للنقاش 2004مارس / آذار15 سلطة االئتالف المؤقتة في –أسسه المفتش العام 
والتعاون بين المفتشين العامين وموظفي عدة وآاالت تشارك في استخدام واإلشراف على صندوق إغاثة وإعادة 

مفتشين العامين العراقي يتبادل ممثلو المنظمات األعضاء تفاصيل أثناء اجتماعات مجلس ال.  إعمار العراق
يقوم المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق آذلك بإبالغ المنظمات .  عمليات التدقيق الحالية والمرسومة

  بخطط التدقيق على المدى الطويل وخطط تعيين الموظفين مما يساعد في تحديد الفرص للتعاون وتقليلىاألخر
لإلشراف على ) اإلمدادات(يشارك األعضاء آذلك في فهم التحديات اللوجيستية .  االزدواجية لجهود اإلشراف

 .العمل في العراق
 

أدرك رئيس لجنة مجلس الشيوخ ألمن الوطن والشؤون الحكومية قيمة مبادرة مجلس المفتشين العامين العراقي 
نظمات التي تقوم بإجراء عمليات التدقيق في العراق فيما يتعلق أوقفت اللجنة مطلبها للم.  2005مارس /في آذار

 جميع أعضاء مجلس –بتقديم تقارير شهرية حول األوضاع، وقد اعترف آتاب رئيس اللجنة إلى هذه المنظمات 
 بالتنسيق الشامل لوضع التدقيق في التقارير الفصلية للمفتش العام الخاص إلعادة –المفتشين العامين العراقي 

 . إعمار العراق
 

، ومن 2005مارس / آذار9 فرجينيا في –تم عقد آخر اجتماع لمجلس المفتشين العامين العراقي في أرلنغتون 
 . 2005مايو /المقرر عقد االجتماع التالي في شهر أيار

 
 : يشمل مجلس المفتشين العامين العراقي األعضاء التالين
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 )رئيسًا (المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق -
 )نائب رئيس مشارك(المفتش العام لوزارة الخارجية  -
 )نائب رئيس مشارك(المفتش العام لوزارة الدفاع  -
 المفتش العام لوزارة الجيش -
 المفتش العام للوآالة األميرآية للتنمية الدولية  -
 المفتش العام لوزارة الخزينة  -
 المفتش العام لوزارة التجارة  -
 لصحية واإلنسانية المفتش العام للخدمات ا -
 وآالة تدقيق عقود الدفاع  -
 وآالة تدقيق الجيش األميرآي  -
 ) عضو مراقب(مكتب الحكومة المسؤول  -
 )عضو مراقب(المجلس العالمي االستشاري والرقابي  -

 
للحصول على معلومات حول .  سينضم المدير التنفيذي للتدقيق التابع لسالح الهندسة للجيش األميرآي آمراقب

 .  التدقيق التي أجراها أعضاء مجلس المفتشين العامين العراقي أنظر وآاالت اإلشراف األخرىعمليات
 

 المجموعة العاملة المسؤولة العراقية 
 

قام المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق بتكوين المجموعة العاملة المسؤولة العراقية إلآمال التنسيق الحالي 
 فرجينيا، والمجموعة العاملة المسؤولة العراقية هي –العامين العراقي في أرلنغتون الذي يوفره مجلس المفتشين 

منتدى لموظفي التدقيق الموزعين مستقبًال لمختلف الوآاالت الفدرالية مع وجود تدقيقي في العراق لتنسيق 
عطيل للعمالء وتجنب عمليات التدقيق والمشارآة في البيانات الخاصة بإغاثة وإعادة إعمار العراق وتقليل الت

 . ازدواج الجهود
 

يناير  / آانون الثاني15خالل هذا الربع الذي يغطيه التقرير اجتمعت المجموعة العاملة المسؤولة العراقية في 
 .  العراق– في قصر رئاسة الجمهورية السابق في بغداد 2005فبراير / شباط28 وفي 2005

 
 : حضر االجتماع المنظمات التالية

 
 ش العام الخاص إلعادة إعمار العراقالمفت -
 مكتب المفتش العام للوآالة األميرآية للتنمية الدولية -
 وآالة تدقيق عقود الدفاع -
 مكتب التدقيق لقسم منطقة الخليج لسالح الهندسة للجيش األميرآي  -
 مكتب المفتش العام لوزارة الخزينة  -
  وزارة العدل–مكتب اتصال رئيس البعثة  -

 
 حول تنسيق التحقيق مع نائب رئيس البعثة دعت المجموعة 2005فبراير / شباط21الذي عقد في بعد االجتماع 

العاملة المسؤولة العراقية الوآاالت الفيدرالية مع موظفي التحقيق فيها في العراق لحضور اجتماعات المجموعة 
ضور اجتماعات المجموعة العاملة العاملة المسؤولة العراقية لضمان التنسيق الفعال، وقد بدأ موظفو التحقيق ح

 . 2005فبراير / شباط28المسؤولة العراقية في 
 

فبراير / شباط28 و2005يناير  في / آانون الثاني15أثناء اجتماعي المجموعة العاملة المسؤولة العراقية في 
 سؤال  اطلع مندوبو التدقيق من آل واحدة من الوآاالت التي حضرت بعضهم البعض وعقدوا جلسات2005

وجواب حول أهداف ونطاق ووضع عمليات التدقيق الجارية، آما اطلع مندوبو آل واحدة من الوآاالت التي 
حضرت بعضهم البعض على أهداف ونطاق وتواريخ البدء المؤقتة لعمليات التدقيق المرسومة، واطلع مساعد 

اء الحاضرين على نظام المعلومات إلعادة المفتش العام التابع للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق األعض
إعمار العراق الخاص بالمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق الذي أسس من أجل المشاريع والعقود وأوامر 

سيكون نظام معلومات إعادة إعمار العراق متوفرًا .  العمل باستخدام أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
 . عاملة المسؤولة العراقيةألعضاء المجموعة ال
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 تدريب المفتشين العامين العراقيين للوزارات العراقية 

 
يقوم المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق منذ أآثر من سنة بدعم تخطيط وتطوير وتدريب نظام المفتشين 

لتزام العراق بمنع االحتيال والهدر العامين العراقيين، ويعتبر نظام المفتشين العامين العراقيين شريكًا رئيسيًا في ا
 :2وسوء االستخدام من خالل منظمات محاربة الفساد هذه

 
مجلس التدقيق العالي هو مؤسسة إشراف على التدقيق وأهدافه تشابه أهداف مكتب المساءلة  لحكومة  -

 . الواليات المتحدة
سؤولية مشابهة لمكتب التحقيق لجنة النزاهة العامة هي وآالة تنفيذ وتعليم ومنع مع نطاق واسع للم -

 . الفيدرالي األميرآي
يشمل نظام المفتش العام العراقي مكاتب مفتشين عامين لتسع وعشرين وزارة، وتؤدي هذه المكاتب  -

 . عمليات التدقيق والتفتيش والتحقيق
 

 المجلس العراقي للتدقيق العالي
 

شتراك مع نظام المفتش العام العراقي ولجنة  مدقق وموظف دعم، وهو يعمل اآلن باال1100يضم هذا المجلس 
يقوم مجلس التدقيق .  النزاهة العامة لتوفير اإلشراف الحكومي الفعال على االحتيال والهدر وسوء االستخدام

العالي حاليًا بإجراء عمليات تدقيق رئيسية لصندوق تنمية العراق والتحويالت النقدية إلى الخارج التي تقوم بها 
فاع ووزارة التجارة وبرنامج النفط مقابل الغذاء، آما يقوم المجلس بإجراء عمليات تدقيق منفصلة للجان وزارة الد

 .      المستقلة والوحدات األخرى غير التابعة للوزارات
 

 اللجنة العراقية للنزاهة العامة 
 

رامج منع االحتيال وخلق الوعي تقوم اللجنة العراقية للنزاهة العامة بإجراء تحقيقات وإجراء مقاضاة وتطوير ب
 40 زاد عدد طاقم موظفيها من 2004يونيو /العام بالحرب على الفساد، ومنذ أن بدأت اللجنة عملها في حزيران

 . مستشارًا أميرآيًا15 موظفًا مع 200مستشارًا أميرآيًا إلى طاقم موظفين عراقيين عددهم حوالي 
 

 نظام المفتشين العامين العراقيين 
 

للمفتشين .   نظام المفتش العامين العراقيين على غرار النظام األميرآي الحالي للمفتشين العامين الفيدراليينوضع
العامين العراقيين مكاتب في آل وزارة عراقية ويقوم بتعيينهم رئيس الوزراء العراقي، إال أن آل واحد منهم 

 . العام ضمن آل وزارة التصميم الوظيفي للمفتش 1-2يبين الشكل .  يعمل لوزارته

                                                 
2  
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  1-2الشكل 
 

اآلن المفتش العام الخاص إلعادة إعمار ( سلطة االئتالف المؤقتة – بدأ المفتش العام 2004مارس /في آذار
 الخاص في معالجة الفجوات في التخطيط والموارد لنظام المفتش العام العراقي، وبدأ فريق المفتش العام) العراق

إلعادة إعمار العراق في الحال بتنظيم وتدريب وتعليم المفتشين العامين العراقيين فرديًا وجماعيًا على األساليب 
الالزمة إلنشاء مكاتبهم، عمل أحد أعضاء فريق المفتشين العامين التابعين للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار 

المؤقتة فيما يتعلق باالختيار الجاري وفحص المفتشين العامين العراق آذلك ممثًال أميرآيا لسلطة االئتالف 
 . 2004يونيو /العراقيين، ولم يتم االختيار النهائي للمفتشين العامين حتى شهر حزيران

 
 أنشطة المفتش العام العراقي 

 
 1400يل عن إلى ما يزيد اآلن بقل) قبل سنة فقط(أرتفع إجمالي عدد موظفي المفتش العام العراقي من الصفر 

موظف في نظام المفتش العام العراقي، ومكاتب المفتش العام في الوزارات األآبر مثل الداخلية والصحة 
 موظفًا، والمكاتب األصغر في وزارات الثقافة والهجرة وحقوق اإلنسان، على سبيل 400 – 150والبلديات تضم 

 وزارة 29 العامين في جميع الوزارات البالغ عددها  موظفًا، وآافة مكاتب المفتشين20-10المثال، قد تضم فقط 
قدمت إجمالي عدد الموظفين وتقديرات العمل الذي بدأ وأنجز حتى تاريخه، وقد زاد عدد مكاتب المفتشين العامين 
العراقيين بمعدالت مختلفة حسب الموارد المتوفرة ودعم الوزارات، وفيما يلي بعض المالمح البارزة للنظام آما 

 : 2005أبريل /ي نيسانهي ف
 

 . عملية تفتيش تم إجراؤها1000 شكوى للمفتشين العامين، مع ما يزيد عن 3400تم تسجيل أآثر من  -
منها إلى سلطة االئتالف المؤقتة من أجل % 10 تحقيق، وتمت إحالة حوالي 650تم إجراء أآثر من  -

 .متابعتها في المحاآم العراقية
 .  مفتشًا عامًا29دقيق من قبل المفتشين العامين البالغ عددهم  تقرير ت800تم البدء بأآثر من  -

 الوزير

المفتش العام /نائب الوزير نائب الوزير نائب الوزير

مدير 
 عام

 رئيس الموظفين
 مسؤول العمليات، التدريب، األمن

تقنية /اإلدارة
 القانونية/ماتالمعلو

نائب المفتش العام 
 للتفتيش

 مدققون مفتشون

نائب المفتش العام 
 للتدقيق 

نائب المفتش العام 
 للتحقيقات 

 محققون 

مدير 
 عام

مدير 
 عام

مدير 
 عام

مدير 
 عام

مدير 
 عام
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 موظفًا يعملون في التدقيق أو التفتيش أو 42يضم مكتب المفتش العام النموذجي في العراق آمعدل  -
من المستويات % 50التحقيق، ويقدر عدد الموظفين اإلجمالي في مكاتب المفتشين العامين بأنه يعادل 

 .المطلوبة
 .  محققًا يعملون في نظام المفتشين العامين العراقيين270 مفتشًا و420 مدققين و310هناك  -
حسنت تقارير المفتشين العامين العالقات مع الوزراء المؤقتين، وأدت إلى تفهم أفضل لقيمة مهام  -

 . المفتشين العامين في منع الفساد في الوزارات وتحسين الكفاءة
 

 ة إعمار العراق في تطوير نظام المفتشين العامين العراقييندور المفتش العام الخاص إلعاد
 

 مفتشًا عامًا 29قام المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق بمساعدة المفتشين العامين العراقيين البالغ عددهم 
ة، وقد اختار في تأسيس اتحاد المفتشين العامين المكون على غرار لجنة النزاهة والكفاءة التابعة لرئيس الجمهوري

اتحاد المفتشين العامين قادة والتزم بدراسة أمور ذات اهتمام خاص، وأصبح هذا االتحاد منبرًا مستمرًا لمناقشة 
 . العوائق واالهتمامات العامة، وآذلك المشارآة في الدروس التي تم تعلمها

 
هود لطلب األموال لنظام المفتشين  أطلق المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق الج2004يونيو /في حزيران

 مفتشًا عامًا، بما في ذلك الرواتب وتجهيزات المكاتب والمرآبات واألمن والتدريب، 29العامين البالغ عددهم 
 مليون دوالر من أموال صندوق تنمية العراق، ومع مساعدة مفوض لجنة النزاهة 11ونجم عن ذلك تخصيص 

، بعد ذلك بدءوا في 2004) أيلول(ع مكاتب المفتشين العامين في سبتمبر العامة تم توزيع المخصصات على جمي
 . بناء قدرتهم التشغيلية لمحاربة االحتيال والهدر وسوء االستخدام
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 التدريب  
 

 رعى المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق ندوات شهرية للمفتشين العامين 2004أبريل /منذ شهر نيسان
.   المهام األساسية، بما في ذلك عمليات التدقيق والتفتيش والتحقيقات والمساعدة والمعاييرونوابهم حول عدد من

آذلك قام المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق بتنسيق برامج تدريب مصممة بشكل خاص في أآاديمية 
ت التفتيش والتحقيقات، وخالل السادات في القاهرة وفي لندن إلدارة المفتشين العامين والقيادة والتدقيق وعمليا

 مدققًا ومفتشًا 640 أآمل 2004ديسمبر /نوفمبر وآانون األول/أآتوبر وتشرين الثاني/شهور تشرين األول
ومحققًا عراقيين من نظام المفتش العام ومجلس التدقيق العالي دورات وظيفية مقيمة في القاهرة آل في مجاله 

ريبية أساسًا عامًا في آل واحد من األساليب األساسية لمحاربة الفساد الخاص به، وقد وفرت هذه الخبرة التد
 . والتوصل إلى الحقيقة

 
أثناء تدريب موظفي المفتشين العامين العراقيين حضر جميع المفتشين العامين وآبار المديرين في مجلس التدقيق 

صمم .  ، وبعد ذلك ألسبوعين في لندن أوًال في القاهرة ألسبوع واحد–العالي دورات خاصة للقيادة واإلدارة 
المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق دورات خاصة للمشرفين من ذوي المستوى العالي حول األساليب 

الحديثة لإلدارة والقيادة وأنظمة القياس واألدوات األخرى لمساعدة المفتشين العامين العراقيين في إدارة عدد آبير 
 .ن في محاربة الفسادمن الموظفين الحكوميي

 
وفر آذلك مفوض لجنة النزاهة العامة فرص التدريب للمفتشين العامين في مجاالت القيادة والنزاهة والتحقيقات 
 . والتدقيق الداخلي، ولمزيد من دعم النظام دافع المفوض نيابة عن المفتشين العامين لدى الحكومة العراقية المؤقتة

 
لعراق قام المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق بتقييم الوضع الحالي لنظام أثناء عملية االنتخاب في ا

 : المفتشين العامين العراقيين، وقد أظهر التقييم ما يلي
 

ال يوجد بوابة مؤسسية وآلية تدريب دائمة للموظفين المهنيين المتزايدين التابعين للمفتشين العامين في  -
 .قيقمجاالت التدقيق والتفتيش والتح

ال يتوفر في النظام آلية تدريب ثابتة إلشاعة مبادئ الديمقراطية واألخالق في الحكومة والشفافية  -
 . والقيادة التي أساسها المبادئ

 
ما زالت هناك عدة تحديات أمام نظام المفتشين العامين العراقيين للتغلب عليها، ويبين تقييم المفتش العام الخاص 

 .  لضمان بقاء النظام قابًال للحياة2005ه يجب تولي  إجراءات الدعم بقوة في عام إلعادة إعمار العراق أن
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 األمن والتأمين 
 

نجم عن بيئة األمن الخطرة في العراق خسارة آبيرة في األرواح وقللت من الموارد المخصصة إلعادة إعمار 
عمار وإعادة تأهيل العراق، واألثر المالي لتوفير إن تهديد الحياة والممتلكات ما زال عائقًا رئيسيًا إلعادة إ.  البلد

األمن هو مصدر الختبارات مستمرة وأساليب اختبار يوجهها الكونغرس، وبالرغم من إدارة مناطق أمن واسعة 
التي هي تحت التدريب الذي يموله صندوق إغاثة وإعادة (من قبل القوات المسلحة األميرآية والقوات العراقية 

 تستمر الحاجة لمتطلبات األمن المحددة والشخصية لموظفي المقاولين المدنيين، وما دام التهديد )إعمار العراق
 . ألمن المشاريع والموظفين مستمرًا سيستمر تحمل مصاريف أمن آبيرة

 
يتطلب قانون قاعدة الدفاع تغطية تأمينية للموظفين الذين يقومون بأداء عمل العقود الممولة من قبل الحكومة 

ميرآية، وحيث أن قانون قاعدة الدفاع يعمل آبرنامج تعويض فإن تأمينه يوفر تعويضًا خاصًا أثناء العمل األ
والحرب عن إصابات المقاول، وفي حالة الوفاة يوفر تأمين قانون قاعدة الدفاع التعويض عن األجور الضائعة 

الخطف، وإذا تبين وجود مخاطرة حرب فإن أو منافع الناجين عن اإلصابة أو حاالت تعطل العمل األخرى مثل /و
إن العدد المتزايد من .  الحكومة األميرآية تعوض حملة التأمين عن تكاليفهم وتتحمل مسؤولية الدفعات المستقبلية

مطالبات قانون قاعدة الدفاع يبرز آًال من المخاطر التي تتم مواجهتها حاليًا في أنشطة إعادة اإلعمار والتكاليف 
 .  الناجمة عن البيئة الحاليةالمستمرة

 
 قضية وفاة في الجيش 97 قضية وفاة متعلقة بالمقاولين بالمقارنة مع 44 تم فتح 2005خالل الربع األول من عام 
 . األميرآي خالل نفس الفترة

 
 األمن والخسائر البشرية

 
لمواطنين األميرآيين العاملين مع تقوم حاليًا وآالتان مدنيتان أميرآيتان بجمع المعلومات حول إصابات ووفيات ا

 : مقاولين في العراق بموجب متطلبات قانونية منفصلة سبقت جهود اإلعمار والتأهيل المستمرة في البلد
 

يقوم قسم تعويضات عمال الموانئ وتفريغ السفن التابع لوزارة العمل بمعالجة مطالبات تعويض العمل،  -
تب إلى مطالبات تتعلق بموظفين مفقودين أو متوفين تابعين وتتراوح هذه المطالبات من إصابات المكا

للمقاولين ومقاولي الباطن والمستخدمين في األشغال العامة الممولة من قبل الواليات المتحدة أو مشاريع 
، تتم معالجة المطالبات بناًء على وضع التوظيف )S.C. 1651,. 48(خدمات خارج الواليات المتحدة 

 .   سيةبدون اعتبار للجن
يطلب آذلك من وزارة الخارجية اإلبالغ عن بلد ومكان آافة وفيات المواطنين األميرآيين التي تنجم  -

وتستثنى وفيات الجنود العسكريين )) ج (204 فقرة 228-107القانون العام (عن أسباب غير طبيعية 
 .األميرآيين والمسؤولين الحكوميين األميرآيين من هذه التقارير

 
ك القوة متعددة الجنسيات في العراق بجمع بيانات حول وفيات المدنيين، وقد طلب الكونغرس من وزير تقوم آذل

 . الدفاع تقديم تقارير مفصلة في الفترات القادمة
 

 ارتفعت مطالبات الوفيات للمدنيين العاملين في عقود تمولها الحكومة األميرآية 2005مارس / آذار31ابتداء من 
 مطالبة أبلغ عنها ابتداء من 232عن المطالبات البالغ عددها % 19 حالة أي بزيادة مقدارها 276في العراق إلى 

 . 2004ديسمبر / آانون األول31
 

 مطالبة بموجب قانون قاعدة الدفاع عن مدنيين يعملون لدى 2582 تم تقديم 2005مارس / آذار31ابتداء من 
من % 45.2البات الوفيات زاد العدد اإلجمالي للمطالبات بمقدار مقاولين أميرآيين في العراق، وباإلضافة إلى مط

 ارتفع 2004ديسمبر / آانون األول31، ومنذ 2004ديسمبر / آانون األول31 مطالبة قدمت ابتداء من 1778
 31 مطالبة ابتداء من 1040إلى % 42.9عدد المطالبات عن  المفقودين لمدة تزيد عن أربعة أيام بمقدار 

لمزيد من التفاصيل .  ، وال تقوم وزارة العمل باإلبالغ عن حاالت الوفيات حسب سبب الوفاة2005مارس /آذار
 . 2-2أنظر الشكل 

 
تقوم وزارة الخارجية باإلبالغ فقط عن المواطنين األميرآيين، حيث سجلت الوزارة وفيات غير رسمية لمدنيين 

 حالة وفاة من بين 80، وتعزى وفيات 2005مارس / آذار31 و2003أبريل / نيسان4 في العراق بين 95عددهم 
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(والقتل ) 2(والغرق ) 10(وفيات األميرآيين المسجلة منذ نهاية الحرب إلى إعمال اإلرهاب وحوادث المرآبات 
بالرغم من أنه ليست جميع حاالت وفيات المدنيين األميرآيين المبلغ .  هي سبب البقية) 1(وحوادث أخرى ) 2

ة الخارجية في العراق ليست خاصة بموظفي المقاولين فإن الوفيات المبلغ عنها من قبل وزارة عنها من قبل وزار
الخارجية وحاالت الوفيات المتعلقة بمقاولين المبلغ عنها من قبل وزارة العمل فإنها مساوية بشكل تقريبي 

ن في أنشطة إعادة إعمار العراق للمواطنين األميرآيين، وتوحي التحاليل أن المقاولين غير األميرآيين المشارآي
 فإن الوفيات المبلغ عنها 2-2في العراق يفقدون حياتهم أآثر من المقاولين األميرآيين، وآما هو مبين في الشكل 

تقوم وزارة .  لمواطنين غير أميرآيين تشكل الجزء األآبر من حاالت قانون قاعدة الدفاع على مدى الوقت
فيات المواطنين األميرآيين في العراق في الحال بعد وقوعها، على أن حاالت الخارجية األميرآية بتسجيل و

 .المطالبة بموجب قانون قاعدة الدفاع ال تشير بالتحديد إلى تاريخ الحادثة
 

 
  مطالبات مواطنين ومقاولين أمريكيين: وفيات المدنيين

  قضايا وفيات قانون  قاعدة الدفاع
  

  مواطنين أمريكيين

 
 2-2الشكل 

 
 من 1206 والفقرة 375-108ام رقم نظرًا للتكاليف البشرية والمالية المتعلقة بالتهديد األمني فقد طلب القانون الع

 :  من وزير الدفاع تقديم التقارير إلى الكونغرس حول ما يلي2005قانون تفويض الدفاع القومي لعام 
 

تفصيل ألرقام اإلصابات والوفيات لموظفي المقاولين الذين يدعمون القوات المنتشرة وجهود اإلعمار  -
 .     في العراق

ها موظفو المقاولين الذين يدعمون القوات المنتشرة وجهود اإلعمار في بيان باألحداث التي قام في -
 .العراق بالمشارآة في إطالق ناٍر معاٍد أو أحداث أخرى تجدر اإلشارة إليها

 
 إلى لجنة مجلس 2005أبريل / نيسان9 أن يقوم وزير الدفاع بتقديم تقارير في 375-108يتطلب القانون العام 

ة ولجنة المجلس للخدمات المسلحة، وقد تولت وزارة الدفاع إجراء التنسيق بشأن التقرير الشيوخ للخدمات المسلح
 . إلى مكتب المشاريع والعقود

 
 تكلفة األمن 

 
يقدم مكتب المفتش العام للوآالة األميرآية للتنمية الدولية  البيانات المتوفرة حاليًا فقط لتكلفة األمن للمقاولين 

أثناء أداء عمليات التدقيق للتكاليف التي تم تحملها للعقود المنجزة، طلب مكتب .   العراقاألميرآيين العاملين في
المفتش العام للوآالة األميرآية للتنمية الدولية من وآالة تدقيق عقود الدفاع فصل الدفعات الخاصة بتكاليف األمن 

اع تكاليف األمن الخاصة بالعقود التي لم لم يحدد أسلوب وآالة تدقيق عقود الدف.  عن إجمالي التكاليف المدققة
 .تدققها، وبذلك لم يشمل مراجعة لكافة عقود الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
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 مليون 673.8من ضمن تكاليف التدقيق التي تم تحملها لعقود الوآالة األميرآية للتنمية الدولية البالغ مجموعها 
على أنها تكاليف أمن حسب مكتب المفتش العام للوآالة %) 10.5( مليون دوالر 70.8دوالر تم تحديد مبلغ 

بينت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية آذلك أن جزء تكاليف األمن إلى إجمالي العقود .  األميرآية للتنمية الدولية
% 428.5 بمقدار  أآثر– 2004فبراير / شباط29المدققة زاد إلى حٍد آبير بالنسبة لفترات التدقيق التي تمتد بعد 
 . 4-2لمزيد من التفاصيل أنظر الجدول رقم .  من تكاليف األمن إلى إجمالي التكاليف المدققة قبل ذلك التاريخ

 
 2005مارس / آذار31تكاليف األمن في عمليات تدقيق التكلفة للوآالة األميرآية للتنمية الدولية في 
ديسمبر / آانون األول–مارس /آذار

2004 
فبراير / شباط– 2003 مارس/آذار

2004 
 

 إجمالي التكاليف المدققة   دوالر 439.465.813  دوالر234.381.472
 تكاليف األمن   دوالر 18.550.130  دوالر 52.286.158

تكاليف األمن على إجمالي التكاليف  4.2% % 22.3
 المدققة 

 
  4-2جدول رقم 

 
 استفسار إضافي 

 
ة  الحكومية فحص إمكانية اعتماد الحكومة األميرآية على الشرآات الخاصة طلب الكونغرس من مكتب المساءل

ترآز عملية مكتب المساءلة  الحكومية على التخطيط الستخدام مقاولي أمن خاصين في .  لتوفير األمن في العراق
ة باألمن العراق وعلى أساليب الرقابة اإلدارية الموضوعة لتوفير وضوح لموفري األمن والتكاليف المتعلق

والعالقة بين وزارة الدفاع ومقاولي األمن الخاصين في العراق، وأثر موفري األمن الخاصين على البقاء 
يستمر .  العسكري، وسيقوم مكتب المساءلة  الحكومية بإصدار تقرير نهائي إلى الكونغرس خالل األشهر القادمة

لمواضيع مع مكتب المساءلة  الحكومية، إال أنه ال يدعم المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق بمناقشة هذه ا
 .العمل بشكل مباشر

 
إن تكلفة توفير األمن ألنشطة إعادة اإلعمار مصدر لالهتمام الكبير بسبب تأثيره على استخدام أموال إعادة 

 : يلي من وزير الدفاع إعداد ما 1206 الفقرة 375-108يطلب القانون العام رقم .  اإلعمار المتوفرة
 

خطة لوضع وتنفيذ أسلوب لجمع البيانات حول المقاولين الفرديين وقيمة العقود، وعدد اإلصابات التي حدثت، 
 : وعدد الموظفين في العراق الذين يؤدون الخدمات التالية لوزارة الدفاع والوآاالت الفيدرالية األخرى

 
 تفاصيل األمن الشخصي  -
 أمن المواقع غير العسكرية  -
 واآب غير العسكريةأمن الم -

 تأمين قانون قاعدة الدفاع 
 

لوزارة الخارجية والوآالة األميرآية للتنمية الدولية برامج تأمين راسخة منذ زمن طويل ومدارة مرآزيًا بموجب 
قانون قاعدة الدفاع، وتزود هذه البرامج المقاولين المباشرين بنسبة مضمونة من تعويضات الموظفين بدون حٍد 

إن المقاولين المباشرين لوزارة .  األقساط، وال يوجد لوزارة الدفاع برامج مماثلة للمقاولين المباشرينأدنى من 
الدفاع مسؤولون عن ضمان تأمين قانون قاعدة الدفاع حسب أية نسب وحٍد أدنى من األقساط يتحمله السوق الذي 

 . تحرآه المتطلبات
 

اإلبالغ عن عدة مئات من األحداث في الكويت حيث يوجد حسب المعلومات التي قدمتها وزارة العمل تم 
 . للشرآات المشارآة في إعادة إعمار العراق إمدادات وعمليات دعم

 
من أجل تحسين برنامج مدار مرآزيًا حدد سالح الهندسة التابع للجيش األميرآي عدة عوائق أمام توفير أمن 

 سلطة التحالف – للمفتش العام 2004) تموز( يوليو 30قرير قانون قاعدة الدفاع بشكل اقتصادي وآفؤ، وقد بين ت
 اصدر سالح الهندسة التابع للجيش األميرآي 2005مارس / آذار7في .  المؤقتة العديد من نفس االهتمامات



 35

لتوفير مصدر لبرنامج عقود تجريبي مدار مرآزيًا لتأمين التعويض حسبما هو مطلوب من قبل قانون "استدراجًا 
 ).   W912HQ-05-R-0004" (دفاعقاعدة ال

 
 :فيما يلي أهداف البرنامج التجريبي لسالح الهندسة التابع للجيش األميرآي

 
 .معالجة االهتمامات بشأن تقديم أفضل قيمة آلية إلى البلد لتلبية المتطلبات القانونية لقانون قاعدة الدفاع -
 .  لتأمين قانون قاعدة الدفاعتشجيع المنافسة الفعالة ووجود وإمكانية توفر تأمين مؤآد -

 
 أصدر سالح الهندسة التابع للجيش األميرآي تعديًال فنيًا، وأغلقت فترة االستدراج في 2005أبريل / نيسان1في 

 . 2005أبريل / نيسان7
 

 عوامل المخاطرة العالية/الدروس المستقاة
 

بين عدم وجود قدرة على االستقرار وإعادة إن الخبرات األخيرة في البيئات بعد الحرب في أفغانستان والعراق ت
اإلعمار المتكاملين داخل الحكومة األميرآية، وتبعًا لذلك وضع المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مبادرة 

عوامل المخاطرة العالية لتحديد أبرز عوامل المخاطرة والدروس التي تم تعلمها المتعلقة / للدروس المستقاة
يقوم المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق باستخدام بعثته .  قرار وإعادة اإلعمار في العراقبعمليات االست

ذات الوآاالت المتعددة لجمع وتحليل الدروس الحالية وعوامل المخاطرة العالية من الوحدات الحكومية وغير 
العام الخاص إلعادة إعمار العراق سيقوم المفتش .  الحكومية األخرى وجمع مالحظاتها وبياناتها الخاصة بها

بتقديم نتائج هذا التحليل إلى صانعي السياسة ومنظمات الحكومة األميرآية التي تطور قدرات االستقرار وإعادة 
اإلعمار، وال تعتمد هذه المبادرة بالضرورة على نتائج نشاط التدقيق، ال تسمح أساليب جمع البيانات بالتحليل 

 . اإلحصائي
 

عوامل المخاطرة العالية سيكون تقريرًا مبنيًا حول مراجعة /لمنتجات الرئيسية لمبادرة الدروس المستقاةإن أحد ا
الدراسات والمقاالت ذات العالقة وتقارير الدروس التي تم تعلمها والمقابالت والمالحظات التي تم جمعها من 

تم تصميم جمع لبيانات الخاصة لجمع .  العراقللمفتش العام الخاص إلعادة إعمار " جمع البيانات الفردية"خالل 
المالحظات والمراجعات لسلطة االئتالف المؤقتة السابقة وللمشارآين في إعادة إعمار العراق، على أن ذلك لم 

/  جمع فريق الدروس المستقاة2005أبريل / نيسان30منذ .  يتم أداؤه باستخدام األساليب العلمية أو اإلحصائية
 مقابلة وتقارير ودراسات، ووضع في األرشيف أآثر من 350ة العالية معلومات من أآثر من عوامل المخاطر

إن هدف المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق هو بناء مستودع .   استجابة لجمع البيانات الفردية225
 حاليًا بإجراء مراجعات مرآزي لمواد الدروس التي تم تعلمها والعمل مع المنظمات الحكومية األخرى التي تقوم

 :بين الوآاالت أو مراجعات داخلية، وفيما يلي أهداف هذه المبادرة
 

 –تقويم تقرير آامل حول المهام السابقة للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مثل المفتش العام  -
 . سلطة االئتالف المؤقتة

لى أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار زيادة إشراف المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق ع -
 .  بليون دوالر18.4العراق البالغة 

تحديد التحديات وتقييم مجاالت المخاطرة المستمرة للترآيز على جهود تخفيف األخطار المستقبلية  -
 . وتوجيهها

المشارآة في وضع وتنسيق السياسات واإلجراءات واإلصالحات التي من شأنها تحسين عمليات  -
 .  في العراق ومهام االستقرار وإعادة اإلعمار المستقبليةاإلعمار

 
تعكس معظم البيانات التي جمعها المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق الطبيعة المعقدة والواسعة للتحديات 
ت التي واجهها موظفو االئتالف، وما زال المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مستمرًا في وضع التوصيا

والحلول الخالقة وقصص النجاح وأفضل الممارسات للموظفين الذين خدموا أو دعم مكتب إعادة اإلعمار 
إن اآلراء التي تعكسها مبادرة الدروس المستقاة ليست آراء .  والمساعدة اإلنسانية والبعثة األميرآية في العراق

 . يبينالمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ولكنها آراء المستج
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حدد المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق آذلك المخاطر والتحديات المحددة التي برزت في الدراسات 
يمكن وضع عوامل المخاطرة هذه في سبع مجموعات مرتبة أدناه .  والمقابالت واستجابات جمع البيانات الفردية

 : من أآثر مجاالت االهتمام تحديدًا إلى أقلها تحديدًا
 

 األمن  -
 إدارة البرامج -
 االتصاالت االستراتيجية  -
 الموارد البشرية  -
 الحصول على العقود  -
 اإلدارة المالية -
 )اللوجيستية(اإلمدادات  -

 
أدخل المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق في هذا التقرير ملخصًا للنواحي األربعة التي لوحظت إلى أآبر 

، وهكذا فإن الجزء السردي في هذا التقرير 2005ر آامل في صيف عام حد بشكل عام، وسيتم إصدار أول تقري
 . الفصلي هو أولي، وسيتم تناوله بشكل أآبر في التقارير الالحقة للدروس المستقاة

 
 األمن 

 
هناك عالقة متبادلة بين إعادة اإلعمار واألمن حيث أن آًال منهما يعتمد على اآلخر، والعراقيون الذين يستفيدون 

عندما انتهت الحرب لم تكن قوات .  الخطوات الكبيرة في اإلعمار أقل احتماًال لمعارضة األجانب في أرضهممن 
االئتالف قادرة على حفظ النظام، والنهب الذي نجم أخر إلى حٍد آبير جهود اإلعمار لعدة أشهر حسب بعض 

ية جردت من آل شيء وأحرقت وزاد أعضاء سلطة االئتالف المؤقتة، وفي الحقيقة أن معظم الوزارات العراق
ينظر بشكل مستمر إلى عدم وجود أمن مدني على أنه أآبر تهديد وحيد .  التمرد بينما تباطأت برامج اإلعمار

 .   لتحسين االستقرار والفاعلية الكلية إلعادة اإلعمار في العراق
 

ج آخذة في التحسن، وقد انتقدت القرارات آان العمل لتكوين وتدريب قوة شرطة عاملة وجيش صعبًا، إال أن النتائ
السياسية لسلطة االئتالف المؤقتة بشأن نزع السالح وتسريح الجيش وإعادة الدمج والقضاء على حزب البعث، 
وأبدى البعض مالحظة مفادها أن تسريح الجيش العراقي رسميًا جعل آالف الذآور المدربين عسكريًا عاطلين 

اآلخر مالحظة أن القضاء على حزب البعث حرم العراق من منافع الموظفين عن العمل، آما أبدى البعض 
 . المؤهلين وخفض من مشارآتهم في العراق الجديد

 
تدل االستجابة على جمع البيانات الفردية أن األمن هو أآبر مصدر للقلق تقريبًا لكل مشارك في برنامج جمع 

 التي أبداها المشارآون في جمع البيانات الفردية الذين الحظوا البيانات الفردية، وتشمل األمثلة على المالحظات
 : الوضع مباشرة ما يلي

 
تدهورت الحياة اليومية لعراقيين عاديين ال يعدون بسبب الوضع األمني، ومع تدهور نوعية الحياة " -

 ". تأتي رغبة التعاطف مع المتمردين واإلرهابيين مما يعطي مصداقية أآبر لرسالتهم
م تأمين مشاريع البنية التحتية الرئيسية بالشكل المناسب سيكون أحد أآبر المخاطر الرئيسية إن عد" -

خالل السنة القادمة، وتأمين هذه المشاريع سيحقق منفعة مزدوجة، فهو سيجعل الناس يذهبون للعمل 
 ". ويحسن نوعية الحياة للمواطنين العراقيين

 مما توجد أآواز بوظة في آوني آيالند في شهر  في العراق أآثر47توجد بنادق آالشينكوف " -
 ".أغسطس/آب

 
آريستوف مدير الشؤون والتجارة الدولية في مكتب المساءلة  الحكومية أمام الكونغرس . أآدت شهادة جوزيف أيه

 : على أهمية بعض العيوب في جهود االئتالف لتحسين األمن
 

 التدريب شبه العسكري للبيئة المعادية ذات  لم يكن2004ديسمبر /ابتداء من منتصف آانون األول" -
 ".التهديد العالي جزءًا من المناهج للمجندين العراقيين الجدد
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 العراق أن القوة – قال الجنرال القائد لقيادة األمن المؤقتة متعددة الجنسيات 2005في أوائل عام " -
وليس من الواضح في هذا ... عراقية المتعددة الجنسيات في العراق بدأت العمل في نظام لتقيم القدرات ال

 ". الوقت ما إذا آان النظام الذي هو تحت التطوير سيوفر إجراءات مناسبة لتحديد قدرة الشرطة العراقية
 

 في جلسة االستماع لبناء قوات األمن للجنة اإلصالح 2005مارس / آذار14أدلى السيد آريستوف بشهادته في 
 ".  اللجنة الفرعية لألمن القومي والتهديدات الطارئة والعالقات الدولية–لحكومي التابعة للجنة المجلس لإلصالح ا

 
تحليل تقديري لتدفقات "ديسمبر لمرآز الدراسات االستراتيجية والدولية /صدر تقرير في شهر آانون األول

 : لتكلفة ا–وهو يتناول ناحية أخرى لألمن "  آيف يتم صرف األموال:  األموال إلعادة إعمار العراق
 

تتباين إلى حٍد آبير التقديرات الخاصة لمبلغ األموال األميرآية إلعادة اإلعمار التي يتم صرفها على  -
70 -% 50وتقديرات عالية تتراوح بين % 15األمن للمقاولين األميرآيين، مع تقدير منخفض مقداره 

 .% 
 

 إدارة البرامج 
 

عادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية وسلطة االئتالف المؤقتة ومكتب تشمل إدارة البرامج الجهود المرآزية لمكتب إ
إعادة إعمار العراق لتنفيذ خطط إعادة اإلعمار في العراق، بما في ذلك الرقابة واإلشراف على مشاريع جارية 

، عديدة، والتنسيق بين مختلف المنظمات المشارآة في أنشطة إعادة اإلعمار، ومراجعة الموازنات والبرامج
ويعتبر مدراء البرامج مسؤولون في النهاية عن نتائج مشاريع إعادة اإلعمار، إال أنهم يفوضون المسؤولية 

 . لمشاريع فردية والمسؤولية عن نتائج محددة لمنظمات تابعة
 

ترسم .  ال توجد سابقة معروفة لجهد إلدارة إعادة إعمار بلد على هذا النطاق الواسع في وسط الخطر والعنف
حظات جمع البيانات الفردية والمشارآين في المقابالت صورة ألداء غير منظم، وتبقى هناك تساؤالت حول مال

مدى مناسبة االستراتيجية والتخطيط إلعادة اإلعمار وفاعلية التنسيق بين العديد من المنظمات والوحدات 
عتماد الكبير على المقاولين واألنظمة المشارآة، إلى أي مدى توقعت القيادة أن تصل التعقيدات من األمن واال

والنزاعات بشأن األراضي والسياسات؟ هل تم إعطاء اهتمام آاٍف إلقامة منظمة فعالة لتوفير الرقابة المرآزية 
 والسلطة والثبات والمسؤولية؟

 
ي إعادة تقدم نتائج البحث التي تم التوصل إليها عدة مالحظات حول المشاآل اإلدارية التي أعاقت التقدم ف

آثيرًا ما عبر المشارآون في جمع البيانات الفردية والمقابالت عن االهتمام بشأن إدارة البرامج، .  اإلعمار
وبشكل خاص التنسيق الضعيف بين الوآاالت والبيروقراطية، واألمثلة التالية هي عبارة عن بيانات أدلى بها 

 :مشارآون في جمع البيانات الفردية والمقابالت
 

 أخفقنا في تنسيق جهود المنظمات غير الحكومية لضمان عدم وجود ازدواجية، آذلك محاولة لقد" -
 ". االقتراب من أهدافنا المبينة

 ". سببت البيروقراطية ذات الطبقات المتعددة تأخيرات آبيرة في المشاريع" -
 يعرفوا التكنولوجيا طلب مني القفز من خالل أساليب أطواق ملتفة ومعاناة من البيروقراطيين الذين لم" -

 ".أو الصناعة
 

باإلضافة إلى المشارآين في المقابالت وجمع البيانات الفردية حددت بعض المصادر األخرى عيوبًا مماثلة في 
إقامة هياآل الحكم في "أصدر معهد السالم التابع لألمم المتحدة تقريرًا عنوانه .  إدارة إعادة إعمار العراق
، ويدعي التقرير )غير مؤرخ" (دروس محددة:  ش العام إلى نهاية سلطة االئتالف المؤقتةالعراق، من مكتب المفت

بأن سلطة االئتالف المؤقتة آانت بطيئة وبيروقراطية، وآانت تنقصها القدرة على إدارة وتنسيق جهود اإلعمار 
 : بالشكل المناسب

 
وهذا اضعف ..  الحرآة وبطيئة آانت سلطة االئتالف المؤقتة معروفة بأنها بيروقراطية وثقيلة" -

وأعطاها سمعة بأنه ينقصها المتابعة وقادة عسكريون محبطون، ) لسلطة االئتالف المؤقتة(المصداقية 
ببساطة ترآوا العمل مع سلطة االئتالف المؤقتة واستخدموا أموال برنامج االستجابة الطارئة للقادة 

 ". لمشاريع أصغر بدًال من ذلك، فقط لجعل شيء يستمر
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هناك ببساطة نقص في قدرة الوآاالت والمنظمات المدنية األميرآية على تعبئة عدد آبير من الناس "... -
 ".المناسبين بسرعة

... حتى عندما وصل منسقو سلطة االئتالف المؤقتة إلى المقاطعات فقد آانوا إلى حٍد آبير لوحدهم" -
إلى حٍد آبير قدرة سلطة االئتالف المؤقتة بدون اتصال حقيقي مع القيادة في بغداد، وقد اضعف ذلك 

 ".على إجراء ربط حقيقي بين الهياآل المحلية والقومية الحكومية
 

 :يناقش مجلس العالقات الخارجية االهتمامات المماثلة في نشرتين
 

ال يقوم موظفو االئتالف بالتنسيق بينهم بشكٍل آاٍف، وآثيرًا ما يتم فصل بغداد والميدان عن بعضهما  -
بشكل آامل، ونتيجة لذلك ال يتم دعم الجهود في الميدان، وآثيرًا ما يتم توجيه القرارات في بغداد 

 ). 2004يناير  / آانون الثاني12تقييم إعادة إعمار العراق، :  بعد صدام.  (بطريقة خاطئة
 

 االتصاالت االستراتيجية 
 

تساعد .  التصال لتحقيق النتائج المرجوةإن هدف برنامج اتصال استراتيجي هو استخدام مختلف وسائل ا
االتصاالت االستراتيجية على إدارة التوقعات وإقامة الشرعية والدعم للعمليات وتحقيق المصداقية وتقليل 

المخاوف وعدم الثقة واالضطراب، وفي العراق آان المقصود من هذه البرامج تمكين القادة السياسيين وصانعي 
سلوك األعداء أو الحلفاء أو المواطنين من خالل الترآيز على الرسائل الجوهرية، ولم السياسة من التأثير على 

يتم استخدام الدبلوماسية العامة والشؤون العامة وعمليات المعلومات ووسائل اإلعالم وحمالت المعلومات 
 . العسكرية من أجل هذا الجهد

 
ود االتصال األميرآية في العراق ناضلت في توحي مالحظات المشارآين في جمع البيانات الفردية أن جه

المجاالت الرئيسية مثل تصميم أو تنفيذ استراتيجية شاملة ومتكاملة إلعطاء القدرة لصوت العراقي العادي محليًا 
تشمل مالحظات المشارآين في جمع .  أو على المستوى القومي واستخدام برامج التلفزيون والراديو بفاعلية

 :  ما يليالبيانات الفردية
 

 ".ال يوجد امتداد ومشارآة ومدخالت آافية من مختلف قطاعات الشعب العراقي"  -
هناك نقص واضح في حملة إعالم متقدمة، فنحن ال نستعين بالتلفزيون أو اإلذاعة أو الصحف العراقية " -

 ".لنقل رسالتنا إلى الشعب
 

 – لمجلس علم الدفاع بشأن االتصاالت االستراتيجية إلى جانب ذلك، تبين نتيجة رئيسية تم التوصل إليها في تقرير
في حرب األفكار أو النضال من :  " ما يلي2004سبتمبر /  ونشر في شهر أيلول–المجاز من قبل وزير الدفاع 

 ".لم تفشل الجهود األميرآية فقط، بل أنها أيضًا حققت عكس ما قصدت... أجل القلوب والعقول 
 

، أبدى 2004فبراير /في سلطة االئتالف المؤقتة في بغداد إلى وزير الدفاع في شباطفي تقرير لفريق تقييم موظ
 : التالية" المالحظات الرئيسية"الفريق 

 
إن القدرة على االتصال بشكل واسع مع المواطنين العراقيين محددة جدًا بسبب برنامج وصول غير "  -

 آانوا –عمال والقادة الدينيون واألآاديميون  قادة األ–فعال، واتضح أن أعضاء هذه المجتمعات الهامة 
 ". قلقين بالنسبة لالتصاالت والعالقات المباشرة مع األميرآيين

إننا لم نقم باالتصال .  العراقيون محتارون، فهم ال يعرفون بصدق ماذا ينوي األميرآيون بالنسبة لهم" -
 ". والقصة لم تصدق"بشكل جيد، 

 
 

 الموارد البشرية 
 

الموظفين من حكومات " أفضل وألمع"ن يلحق بمهمة االستقرار وإعادة اإلعمار المضطربة السريعة آان يجب أ
االئتالف والحكومة العراقية، ولسوء الحظ في ذروة االندفاع إلطالق جهود اإلعمار أوحى المراقبون بأن مكتب 

م بشكل فعال بتعيين وتطوير واالحتفاظ إعادة اإلعمار والمساعدة اإلنسانية والحقًا سلطة االئتالف المؤقتة لم تق
بموظفين يتمتعون بالقيادة المبدعة والمهارات الفنية الالزمة لرفع مستوى شبكة المقاولين الذين يقومون بإعادة 
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إن الموارد البشرية مرتبطة بالتصميم التنظيمي ومتطلبات القوى العاملة واختيار الموظفين .  بناء العراق
 . م والتعيين ووضع برامج زمنية لدوران الموظفينوالتصفية واالستخدا

 
أبلغ المستجيبون لجمع البيانات الفردية عن عوامل المخاطرة هذه للموارد البشرية على أنها تحديات حالية إلعادة 

 : اإلعمار الناجح
 

ك  بما في ذل–التخطيط غير الكامل وغير الفعال للموظفين :  مستويات الموظفين/الهيكل التنظيمي -
تطوير متطلبات استخدام موظفين لما بين الوآاالت واألوصاف الوظيفية واألدوار والمسؤوليات 

 . ذآرت آعوامل مخاطرة–المحددة ومشارآة االئتالف 
واالحتفاظ بها من أجل التنفيذ " المتخصصة"عدم القدرة على اجتذاب المواهب :  االحتفاظ/االختيار -

المخاطرة وسرعة العمليات والبيئة المضغوطة ـ  /القلق على العملالفعال لمهمة إعادة اإلعمار بسبب 
 . ذآرت آعوامل مخاطرة

دوران الموظفين واإلدارة االنتقالية /التخطيط الضعيف لفترة إشغال الوظيفة:  تخطيط دوران الموظفين -
ستمرار مما أدى إلى تغير آبير في الموظفين، والفجوات المستمرة في إيجاد مساآن للجنود وضعف اال

 . في المشاريع وعدم وجود ثبات مع النظراء العراقيين ـ ذآرت آعوامل مخاطرة
التأخر في االعتراف بالقيمة المضافة بدمج القيادة واإلدارة العراقية في إدارة واإلشراف :  بناء القدرة -

ي تنفيذ مهمة االستمرار ف/على جهود إعادة اإلعمار والتطوير المتعمد لقدرة البلد المضيف للمساعدة
 .    اإلعمار ـ ذآرت آعوامل مخاطرة

  
أبدى آل من التقرير الخاص حول إعادة إعمار العراق لمعهد السالم األميرآي وفريق تقييم الموظفين المجاز من 

 : قبل وزارة الدفاع مالحظات متشابهة وقدما المالحظات التالية
 

"  نفيذ أآثر التحوالت إلحاحًا في التاريخ الحديثنحن في جوهرنا مؤسسة إنعاش في مكانها لتصميم وت" -
 ).2004فبراير / شباط11تقرير تقييم الموظفين إلى وزير الدفاع، (

 . لم تحقق عمليات موظفي سلطة االئتالف المؤقتة في بغداد رقابة آافية على عملية اختيار الموظفين -
 

من % 70ؤقتة، ولم يزد أبدًا عن آان هناك عدد غير مناسب من الموظفين في سلطة االئتالف الم 
 . األهداف المرسومة

الموظفين الذين ال يتمتعون بمهارات مناسبة " مهام ساحة المعرآة"وضع التعيين لغرض خاص و 
 . في أدوار حرجة

ال توجد رقابة على المرحلة االنتقالية إلرشاد تغيير الموظفين المتكرر مع الخسارة الناجمة عن  
 .لياتذلك في استمرار العم

 
 الخطوات المستقبلية

 
توفر مبادرة الدروس المستقاة للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق فرصة قيمة للمشارآين في إعادة إعمار 

سيعزز .  العراق للتعبير عن النجاح وأفضل الممارسات والتحديات التي تواجه مجتمع االستقرار وإعادة اإلعمار
إعمار العراق هذه المعلومات في جهوده المستمرة في العراق، وسيقدم المفتش العام المفتش العام الخاص إلعادة 

الخاص إلعادة إعمار العراق الرؤيا المتحققة في هذه الدروس التي تم تعلمها إلى أولئك المكلفين بتنسيق الجهود 
لية لالستقرار وإعادة ما بين الوآاالت لتحسين السياسات والخطط واإلجراءات التي تدعم العمليات المستقب

 . اإلعمار
 

 سيصدر المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق تقريرًا حول مبادرة الدروس المستقاة 2005في صيف عام 
  .mil.sigir.www://http:  على الموقع على الشبكة
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 إشراف الوآاالت األخرى
 

ا في ذلك أعضاء مجلس المفتشين العامين العراقيين بأداء عمليات التدقيق والتحقيقات إلعادة تقوم عدة وآاالت، بم
 . إعمار العراق، وهذا الجزء يلقي الضوء على إشرافها

 
 عمليات تدقيق الوآاالت األخرى 

 
تنسيق اإلشراف أنشأ المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مجلس المفتشين العامين العراقيين للمساعدة في 

على برامج إلغاثة وإعادة إعمار العراق، ويقدم هذا الجزء أحدث المعلومات الخاصة بعمليات التدقيق من 
 . الوآاالت األعضاء في مجلس المفتشين العامين العراقيين

 
 وزارة الدفاع 

 
اع عمليات تدقيق تغطي سلسلة ، أجرى مكتب المفتش العام التابع لوزارة الدف2005يناير  /ابتداء من آانون الثاني

من المواضيع المتعلقة بالعراق، بما في ذلك عالقة حكومة الواليات المتحدة بمجلس النواب الوطني العراقي 
لم يكمل مجلس المفتشين العامين العراقيين أية عمليات تدقيق إلعادة إعمار .  وتقييم لتدريب الشرطة العراقية

 . العراق خالل هذه الفترة
 

 يات التدقيق والتقييمات الحالية عمل
 

 وزارة الخارجية /التقييم المشترك لتدريب الشرطة العراقية من قبل وزارة الدفاع
) D2005-DIPOE1-00034-000  ( 
 

 أعلن المفتش العام التابع لوزارة الدفاع باالشتراك مع وزارة الخارجية 2004أآتوبر / تشرين األول7في 
برنامج تدريب الشرطة العراقية، وتقيم المراجعة آافة مراحل جهد التدريب لقوات المشروع المشترك لتقييم 

الفاعلية /الشرطة العراقية، بما في ذلك التجنيد والتصفية واختيار المتدربين ومنهاج التدريب والتوحيد والنتائج
القيادة ومعدالت وإجراءات المتابعة مثل تعيين القوات المدربة والتدريب اإلنعاشي والمتخصص وتطوير 

تقيم المراجعة آذلك التقدم في تجهيز قوات الشرطة وإجراءات الرقابة الداخلية لمتابعة .  االحتفاظ واإلرشاد
 وفي العراق في 2005فبراير /تم إآمال العمل الميداني في األردن في شباط.  التدريب ومسؤولية المعدات

 . 2005مايو /ي أيار، وسيتم إصدار القرار النهائي ف2005مارس /آذار
 

 مراجعة عالقة الحكومة األميرآية بمجلس النواب الوطني العراقي
 )D-2005-DINTEL-0122مشروع رقم (
 

 أعلن المفتش العام التابع لوزارة الدفاع هذا المشروع لتقييم عالقة الحكومة األميرآية 2005فبراير / شباط14في 
وتصنيف " لجنة مجلس المخصصات"ذلك االستجابة لإلرشاد من بمجلس النواب الوطني العراقي ، والهدف من 

 . األهداف المحددة، وقد بدأ مكتب المفتش العام التابع لوزارة الدفاع بإجراء األبحاث بشأن المشروع
 

 وزارة الخارجية 
 

  صدرت .يعمل في وزارة الخارجية ثالثة مدققين في واشنطن العاصمة معينين بدوام آامل لعمل متعلق بالعراق
 تقيم أموال وزارة الخارجية للعراق وتؤآد زيادات مبالغ فيها 2005مارس /فبراير وآذار/تقارير تدقيق في شباط

 .  األردن وإجراء مراجعة سابقة لمنح عقود األمن–في أسعار الوقود في أآاديمية الشرطة في عمان 
 

زالة ألغام ولمراجعة تكاليف عقد إسكان لبرنامج الزيادة بدا العمل الميداني في عملية تدقيق لتكلفة تم تحملها لعقد إ
سيتم إجراء عمليتي تدقيق من قبل .  المدنية في اإلمدادات والشراء المرآبات المصفحة لمكتب األمن الدبلوماسي

ز مقاولين، وهناك تقييم لبرامج األمن في البعثة األميرآية في العراق على وشك اإلنجاز، وآما هو مقدر تم إنجا
 .  وزارة الدفاع لبرنامج تدريب الشرطة العراقية–عمل ميداني لمراجعة مشترآة لوزارة الخارجية 
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 الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
 

 آانون 30لمكتب المفتش العام التابع للوآالة األميرآية للتنمية الدولية عمليتي تدقيق جاريتين منذ تقرير 
استمر مكتب المفتش العام التابع للوآالة األميرآية .  از هذه الجهود في العراق، ويتم إنج2005يناير  /الثاني

 عملية تدقيق لوآالة تدقيق عقود الدفاع يتم إجراؤها بناء على طلب مكتب المفتش 20للتنمية الدولية في متابعة 
لوآالة األميرآية للتنمية الدولية أآمل آذلك مكتب المفتش العام ل.  العام التابع للوآالة األميرآية للتنمية الدولية

 .    ثالث عمليات تدقيق إلعادة إعمار العراق أثناء فترة هذا التقرير
 

 عمليات التدقيق المنجزة 
 

 أآمل مكتب المفتش العام التابع للوآالة األميرآية للتنمية الدولية ثالث 2005يناير  /منذ تقرير آانون الثاني
 . ح الفيدرالية وبرامج إجراءات المجتمع العراقي وأنشطة العناية الصحية العراقيةعمليات تدقيق لالمتثال للوائ

 
إلى جانب عمليات التدقيق لمكتب المفتش العام التابع للوآالة األميرآية للتنمية الدولية التي تتم مناقشتها أدناه 

عام التابع للوآالة األميرآية للتنمية أآملت وآالة تدقيق عقود الدفاع ثماني عمليات تدقيق مالية لمكتب المفتش ال
الدولية، وقد غطت عمليات التدقيق التكاليف التي تم تحملها بموجب مختلف العقود، آما غطت عمليات التدقيق 

 دوالر وتكاليف مشكوك فيها مقدارها 141.061.183هذه أمواًال للوآالة األميرآية للتنمية الدولية مقدارها 
العراق تحديد ما هو مسموح به واتخاذ اإلجراء /  على الوآالة األميرآية للتنمية الدوليةيجب.   دوالر5.591.822

 .   المناسب
 
 
 
 

امتثال الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لألنظمة الفيدرالية في منح عقود لخدمات األمن في العراق إلى آرول 
 جفرنمينت سيرفيسيز انترناشونال إنك

 2005يناير  / آانون الثاني6صادر في ) A-267-050005-Pتقرير تدقيق رقم (
 

آان الهدف من هذا التدقيق تحديد ما إذا آانت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية قد امتثلت لألنظمة الفيدرالية في 
 : منح عقد أمن في العراق، وقد أظهر التدقيق أن الوآالة األميرآية للتنمية الدولية

 
 . مناسب استخدام منافسة أقل من آاملة ومفتوحة أو توضح اختيار المقاوللم توثق بالشكل ال -
 . استخدمت آتاب عقد لم يحقق متطلبات أنظمة المنح الفيدرالية -
 ". آرول"تحملت انتهاآات محتملة للرقابة على األموال فيما يتعلق بالحصول على خدمات أمن من  -
مة األميرآية للدروع، ولم توثق بالشكل المناسب قامت بشراء مرآبات مصفحة لم تحقق معايير الحكو -

 .  مليون دوالر1.9تكلفة هذه المرآبات البالغة 
 

أوصى مكتب المفتش العام التابع للوآالة األميرآية للتنمية الدولية أن تقوم الوآالة بإصدار إشعارات تذآر موظفي 
أن تكون آافة مشتريات الوآالة األميرآية ) 2.  (هاإعداد وثائق مناسبة وآاملة واالحتفاظ ب) 1:  (التعاقد بما يلي

أوصى مكتب المفتش العام التابع للوآالة األميرآية للتنمية .  للتنمية الدولية خاضعة ألنظمة الشراء الفيدرالية
الدولية بمراجعة االنتهاآات المحتملة للرقابة على األموال وتغيير سياستها الخاصة بمشتريات العقود للمرآبات 

 . المصفحة
 

 برنامج عمل مجتمع العراق/الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
 )2005يناير  / آانون الثاني31، صادر في E-267-05-001-Pتقرير تدقيق رقم (
 

برنامج عمل مجتمع العراق قد حقق / آان الهدف من هذا التدقيق تحديد ما إذا آانت الوآالة الدولية للتنمية الدولية
بناء على عينة إحصائية لعينة .  المقصودة، وقد أظهر التدقيق أن المخرجات المقصودة تحققتالمخرجات 

من المخرجات المقصودة، بما في ذلك مشارآة المواطنين % 98مشاريع حقق برنامج عمل مجتمع العراق 
 للمتابعة وتقديم والتعاون داخل المجتمع والحكومة المحلية، على أن البيانات في قوائم المشاريع المستخدمة

 . التقارير لم تتفق دائمًا مع الوثائق المدعمة، وقد احتوى التقرير على توصية واحدة لتحسين هذه العملية



 42

 
 أنشطة عقد تقوية نظام الصحة في العراق/ الوآالة األميرآية للتنمية الدولية

  2005فبراير / شباط28صادر في )  بي– 002– 05 – 267 –تقرير تدقيق رقم أي (
 

أنشطة العناية الصحية في العراق / آان الهدف من هذا التدقيق تحديد ما إذا آانت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
قد حققت المخرجات المقصودة وقد أظهر التدقيق أن المقاول أثناء تنفيذ أنشطته آثيرًا ما لم يحقق المخرجات 

 .األنشطة المنفذة لم تحقق المخرجات المقصودةمن % 60المقصودة، وأظهرت مراجعة الوثائق أن 
 

انتهت مدة العقد، على أن مكتب المفتش العام التابع للوآالة األميرآية للتنمية الدولية أوصى أن تقوم الوآالة 
العراق بتطوير إجراءات مكتوبة لمراجعة واعتماد طلبات التعديالت في عقود قطاع /األميرآية للتنمية الدولية

 . الصحة
 

 عمليات التدقيق الحالية
 

يناير  / آانون الثاني30بدأ مكتب المفتش العام التابع للوآالة الدولية للتنمية الدولية بإجراء عمليتي تدقيق منذ تقرير 
، وتشمل عمليتا التدقيق هاتان أنشطة توليد الطاقة الكهربائية في العراق وأنشطة المياه وتدابير حفظ 2005

 . الصحة العامة
 
 العراق/قيق أنشطة توليد الكهرباء للوآالة األميرآية للتنمية الدوليةتد
 

 : هذا التدقيق له هدفان
 

 العراق مخرجاتها المرسومة؟ / هل تحقق مشاريع قطاع الطاقة الكهربائية للتنمية الدولية -
 إلعادة إعمار العراق بناء القدرة المؤسسية في مشاريعها/هل تتناول الوآالة األميرآية للتنمية الدولية -

 وتأهيل البنية التحتية لقطاع الطاقة الكهربائية في العراق؟ 
 

 العراق/تدقيق أنشطة المياه وتدابير حفظ الصحة العامة للوآالة األميرآية للتنمية الدولية
 

 : هذا التدقيق له هدفان
 

يرآية للتنمية هل تحقق مشاريع إعادة تأهيل المياه وتدابير حفظ السالمة العامة للوآالة األم -
 العراق مخرجاتها المرسومة؟/الدولية

العراق بناء القدرة المؤسسية في مشاريعها إلعادة بناء /هل تتناول الوآالة األميرآية للتنمية الدولية -
 وإعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع المياه وتدابير حفظ الصحة العامة؟ 

 
 مكتب المساءلة  الحكومية 

 
 أبلغ مكتب المساءلة  الحكومية عن ثماني عمليات تدقيق جارية لجهود 2005يناير  /ن الثاني آانو30منذ تقرير 

 قدم مدير الشؤون والتجارة الدولية شهادة إلى 2005مارس / آذار14إضافة إلى ذلك في .  إعادة إعمار العراق
 . لى الجيش والشرطة العراقيةلجنة المجلس لإلصالح الحكومي تتناول التحديات في تحويل المسؤوليات األمنية إ

 
 التقارير الصادرة 

 
هناك حاجة لتنسيق عالي المستوى لوزارة الدفاع لتحقيق مزيد من إصالح إدارة عقد برنامج :  إمدادات الدفاع

 . 2005مارس / آذارGAO-05-328 ،21الزيادة المدنية في اإلمدادات 
 

ج للجيش يخطط الستخدام مقاولي القطاع الخاص لدعم العمليات إن برنامج الزيادة المدنية في اإلمدادات هو برنام
تشمل أنواع الدعم المتوفر غسيل المالبس والحمام، وخدمة الطعام، وتدابير .  الطارئة في مختلف أرجاء العالم

 في حفظ الصحة العامة وإيواء الجنود والصيانة وتوليد الطاقة الكهربائية، وقد استخدم برنامج الزيادة المدنية
اإلمدادات على نطاق واسع لدعم القوات األميرآية في العمليات األخيرة في جنوب شرق آسيا مع عمل تقديري 
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اصدر مكتب المساءلة  الحكومية تقريرين .  2005يناير  / مليون دوالر ابتداء من آانون الثاني15قيمته تزيد عن 
 قدما توصيات لتحسين إدارة الجيش للعقود، وآانت 1997حول برنامج الزيادة المدنية في اإلمدادات منذ عام 

المواضيع األوسع الخاصة بتنسيق مهام عقود برنامج الزيادة المدنية في اإلمدادات خارج نطاق العمل السابق 
يقيم هذا التقرير المدى الذي يتخذ فيه الجيش اإلجراءات لتحسين إدارة برنامج .  لمكتب المساءلة  الحكومية

 . دنية في اإلمدادات واإلشراف عليه، وما إذا آان هناك مزيد من الفرص الستخدام هذا العقد بفاعليةالزيادة الم
 

يقوم الجيش باتخاذ اإلجراءات أو هو في سبيله التخاذ اإلجراءات لتحسين إدارة واإلشراف على برنامج الزيادة 
تشمل اإلجراءات التي أنجزها .    الحكوميةالمدنية في اإلمدادات بناء على التقارير السابقة لمكتب المساءلة

إعادة آتابة إرشادها بما في ذلك دليلها الميداني الستخدام المقاولين في ) 1:  (الجيش أو هي قيد اإلنجاز ما يلي
تنفيذ ) 2.  (ساحة المعرآة والئحتها الرئيسية للحصول على دعم المقاولين في العمليات في أوقات الحروب

تطوير وحدة قابلة لالنتشار ) 3.  (ته أطول للقادة والمسؤولين عن اإلمدادات في استخدام العقودتدريب قريب ومد
إعادة هيكلة مكتب العقود التابع لبرنامج ) 4.  (لمساعدة القيادات في استخدام برنامج الزيادة المدنية في اإلمدادات

اتخاذ الخطوات للتخلص ) 5.  (المجاالت الرئيسيةالزيادة المدنية في اإلمدادات لتزويد موارد بشرية إضافية في 
 أي التوصل إلى اتفاق بشأن أحكام ومواصفات وأسعار –من أوامر العمل غير المنجزة للعقود التي تنتظر التحديد 

 وعقد مجالس منح مع رسوم، وبينما تم تحقيق تحسينات فإن مكتب المساءلة  الحكومية يعتقد بأن –أوامر العمل 
 : فاع والجيش بحاجة التخاذ إجراءات إضافية في مجالينوزارة الد

 
أوًال، بالرغم من أن وزارة الدفاع مستمرة في االتفاق مع توصية مكتب المساءلة  الحكومية التي صدرت في  

 لتكوين فرق خبراء في الموضوع لمراجعة أنشطة العقود من أجل االقتصاد والكفاءة فإنها لم 2004) تموز(يوليو 
بينت المراجعات السابقة لمكتب .  ذلك بعد ألن الحاجة إلى االستجابة للمتطلبات القانونية أخذت األولويةتفعل 

 . المساءلة  الحكومية أنه عندما يبحث القادة عن الوفورات في أنشطة العقود فإنهم بشكل عام يجدونها
 

عناصر وزارة الدفاع المشارآة في استخدام الناحية األخرى التي هي بحاجة للعناية هي تنسيق أنشطة العقود بين 
برنامج الزيادة المدنية في اإلمدادات، وبينما قيادة مواد الجيش هي الوآيل التنفيذي لبرنامج الزيادة المدنية في 

اإلمدادات فإن العناصر األخرى تلعب آذلك أدوارًا هامة في برنامج الزيادة المدنية في اإلمدادات، بما في ذلك 
إن االستخدام الفعال والكفؤ للعقود يعتمد .  المقاتلين والوحدات الفردية المنتشرة ووآالة إدارة عقود الدفاعالقادة 

على األنشطة المنسقة لكل واحدة من هذه الوآاالت، على أنه على مستوى وزارة الدفاع ال يوجد هناك أحد 
ادة مواد الجيش التأثير على الطريقة التي تقوم بها مسؤول عن القيادة الكلية في استخدام العقود، وبينما حاولت قي

العناصر األخرى بأدوارها فإنه ال يوجد لديها سلطة آمرة على العناصر األخرى، وهكذا فإن تأثيرها محدود، 
وعلى سبيل المثال عرفت قيادة مواد الجيش أن التخطيط الستخدام برنامج الزيادة المدنية في اإلمدادات لعملية 

عراق لم يكن شامًال، إال أن قيادة مواد الجيش آانت تنقصها السلطة اآلمرة للتوجيه لتخطيط أفضل، ويعتقد حرية ال
مسؤولو قيادة مواد الجيش أن التدريب سيحل هذه المشاآل بمرور الوقت، على أنه بناء على أهمية برنامج الزيادة 

دوالرات التي يتم صرفها على أنشطة برنامج الزيادة المدنية في اإلمدادات في دعم العمليات الحربية وباليين ال
 . المدنية في اإلمدادات فإن قيادة مواد الجيش تعتقد أن هناك حاجة لمزيد من اإلشراف الفوري والمباشر

 
توصي قيادة مواد الجيش أن يسمي وزير الدفاع منسقًا لبرنامج الزيادة المدنية في اإلمدادات يكون مسؤوًال عن 

دام العقود بفاعلية وآفاءة، ولم تقترح قيادة مواد الجيش تغييرًا في القيادة وفي عالقات الرقابة أو ضمان استخ
بينت وزارة الدفاع في مالحظات مكتوبة حول هذا التقرير األولي أنها اتفقت مع التقرير .  السلطة التعاقدية

ت منصب المدير التنفيذي إلمدادات الدفاع وتوصياته، آما بينت وزارة الدفاع أن تعليمات صدرت مؤخرًا استحدث
يكون مسؤوًال عن إمدادات وزارة الدفاع وإدارة سلسلة اإلمدادات العالمية، بما في ذلك اإلشراف على عقود دعم 

بينت وزارة الدفاع آذلك أن هذا المدير .  اإلمدادات مثل عقود برنامج الزيادة المدنية في اإلمدادات للجيش
بتقديم المشورة للوزير بشأن الخالفات غير المحلولة بين عناصر وزارة الدفاع بشأن أفضل آيفية التنفيذي سيقوم 

 .  الستخدام برنامج الزيادة المدنية في اإلمدادات
 

 عمليات التدقيق الحالية 
 

 عقود األمن الخاصة 
 

لمدنية مثل وزارة الخارجية أدت بيئة األمن غير المستقرة في العراق إلى أن تقوم وزارة الدفاع والوآاالت ا
والوآالة األميرآية للتنمية الدولية والمقاولون المسؤولون عن إعادة بناء العراق باستخدام شرآات أمن خاصة 
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 شخص يقومون بتوفير خدمات األمن، بينما تدل 20000لحماية الموظفين والممتلكات، ويعتقد بأن أآثر من 
إلى أي مدى ) 1.  (د إعادة اإلعمار يتم استخدامها للدفع مقابل األمنبعض التقارير على أن نصف دوالرات عقو

ما هي أنظمة الرقابة ) 2(قامت الوآاالت بمخاطبة الحاجات األمنية غير التخطيط لعقود إعادة اإلعمار ومنحها؟ 
 أي مدى يوجد إلى) 3(التي وضعتها الوآاالت لتوفير الرؤيا لموفري األمن وبشأن المصروفات المتعلقة باألمن؟  

هل أثر ) 4(للجيش األميرآي سلطة ورقابة على المسؤوليات المتعلقة بعقود األمن الخاصة في العراق؟  
 االستخدام المتزايد لعقود األمن الخاصة على اإلبقاء على الوجود العسكري؟

 
 تحسين أمن العراق 

 
 بليون دوالر آضمان لتحقيق 58.8، رصدت الواليات المتحدة مبلغ حوالي 2004مارس /ابتداء من آذار

 بليون لقوات األمن 1.2 بليون للعمليات العسكرية األميرآية ومبلغ 57.3 حوالي –االستقرار األمني في العراق 
 . العراقية

 
ما هي استراتيجية القوة متعددة الجنسيات في العراق واالستراتيجية العراقية لتنسيق العمليات األمنية  -

  إلى قوات األمن التابعة للحكومة العراقية؟ وتحويل مهام األمن
ما هي التحديات التي تواجهها القوة متعددة الجنسيات في العراق في تحويل المهمة األمنية إلى  -

 المؤسسات العراقية؟ 
 

 تقدم الجيش في تحسين إدارة عقود دعم اإلمدادات واإلشراف عليها 
 

ثالثة تقارير حول استخدام عقود دعم اإلمدادات لتوفير  أصدر مكتب المساءلة  الحكومية 1997منذ عام 
التجهيزات والخدمات لدعم حاالت الطوارئ الرئيسية، وتبين هذه التقارير الصعوبات في الرقابة على هذه العقود 

 . وضمان تزويد الخدمات بشكل اقتصادي وفعال
 

 م اإلمدادات واإلشراف عليها؟ ما هو التقدم الذي أحرزه الجيش في تحسين إدارة عقوده الخاصة بدع -
 هل توجد عوائق أخرى مستمرة أمام استخدام عقود دعم اإلمدادات بشكل فعال؟ -

 
 المواضيع الخاصة بالتأمين في العراق

 
يتطلب قانون قاعدة الدفاع أن يقوم جميع مقاولي ومقاولي الباطن للحكومة األميرآية بالحصول على تأمين 

إضافة إلى ذلك يجب على مسؤولي العقود أن يطلبوا من جميع المقاولين .  ي العراقتعويض للموظفين العاملين ف
من أجل الجذب للعمل في العراق يوفر العديد من .  الحصول على تأمين المسؤولية وأنواع أخرى من التأمين

 يقومون بعمل للحكومة بالنسبة للمقاولين الذين.  المقاولين منافع تأمين إضافية للموظفين المعينين في ذلك البلد
ما هي التكلفة بالنسبة للحكومة للتغطية المشتراة بموجب برنامج تأمين قانون قاعدة الدفاع :  الفيدرالية في العراق

 وآيف يتم تنفيذه؟ 
 

 االنتخابات العراقية 
 

قيق الديمقراطية حدد الرئيس دعم الواليات المتحدة النتخابات حرة في العراق آخطوة رئيسية في المساعدة في تح
في العراق، واعتمادًا على دعم الواليات المتحدة والدعم الدولي آانت اللجنة االنتخابية المستقلة للعراق مسؤولة 

 .  عن اتخاذ الخطوات الالزمة لعقد هذه االنتخابات
 

 ؟2005يناير  / آانون الثاني30ما هي الخطوات التي اتخذت إلدارة االنتخابات التي عقدت في  -
ما هي طبيعة ومدى دعم الواليات المتحدة لالنتخابات العراقية، بما في ذلك المساعدة الفنية األميرآية  -

 واألمن؟ 
 30ما هي الدروس التي تعلمتها اللجنة االنتخابية المستقلة للعراق وحددها المجتمع الدولي من انتخابات  -

 ؟ 2005يناير  /آانون الثاني
 

 لعامة في العراقالمياه وتدابير حفظ الصحة ا
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منذ سقوط حكومة صدام حسين أدرآت الواليات المتحدة أن الخدمات األساسية المحسنة هامة لتحقيق االستقرار 
 بليون دوالر للمياه وتدابير حفظ الصحة 2.2في العراق، ومع إعادة تخصيص األموال المقترحة تم تخصيص 

 . العامة
 

 ة تأهيل قطاع الموارد المائية وتدابير حفظ الصحة العامة؟ ما هي أهداف الحكومة األميرآية من إعاد -
 ما هو وضع جهود إعادة اإلعمار في قطاع الموارد المائية وتدابير حفظ الصحة العامة؟  -
 آيف تضمن وآاالت الحكومة األميرآية أن يتم تلبية أهداف المشاريع والبرامج؟  -
 يرآية للمساعدة في استمرارية المشاريع المنجزة؟ ما هي التدابير التي اتخذتها وآاالت الحكومة األم -

 
 جهود إعادة اإلعمار في العراق 

 
 بليون دوالر إلعادة اإلعمار في العراق، وسترآز هذه العملية على إعادة 24خصصت الواليات المتحدة أآثر من 

يم، النقل، االتصاالت، آما أن الطاقة، النفط، الصحة، التعل:  بناء القطاعات األساسية وقطاع الخدمات االجتماعية
 .مكتب المساءلة  الحكومية سيتابع األموال األميرآية

 
ما الذي حددته المنظمات األميرآية والعالمية على أنه احتياجات اإلغاثة وإعادة اإلعمار للقطاعات  -

 األساسية وقطاع الخدمات االجتماعية في العراق؟  
داف الواليات المتحدة الحالية لإلغاثة وإعادة اإلعمار ما هي أهداف سلطة االئتالف المؤقتة وأه -

 للقطاعات األساسية وقطاع الخدمات االجتماعية؟
ما هو التقدم الذي أحرزه البرنامج األميرآي لتحقيق هذه األهداف للقطاعات األساسية وقطاع الخدمات  -

 االجتماعية؟
 إعادة اإلعمار، وآيف تم تناولها؟ ما هي العوامل التي أثرت على البرنامج األميرآي لإلغاثة و -

 
 إدارة إعادة إعمار العراق بعد المرحلة االنتقالية

 
 تولى وزير الخارجية المسؤولية من وزارة الدفاع 2004يونيو /منذ نقل سلطة الحكم في العراق في حزيران

 في العراق، بما في ذلك وسلطة االئتالف المؤقتة لتحديد المتطلبات واألولويات وإدارة برنامج إعادة اإلعمار
 : يحدد مكتب المساءلة  الحكومية ما يلي.   بليون دوالر18.4أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق البالغة 

 
 آيف رتبت الحكومة األميرآية لإلشراف على جهود إعادة اإلعمار وتوجيهها بعد المرحلة االنتقالية؟ -
 عم جهود إعادة اإلعمار في العراق؟ آيف يتم استخدام عقود البرامج إلدارة ود -
 ما هي العوامل التي تتحدى جهود الواليات المتحدة إلعادة بناء العراق، وآيف يتم تناولها؟ -

 
 وآالة تدقيق عقود الدفاع

 
 آًال من عمليات 5-2يبين الجدول .  تخطط وتؤدي وآالة تدقيق عقود الدفاع العمل على أساس السنة المالية

 وعمليات التدقيق التي أغلقت وفتحت وخطط لها في 2004ة الخاصة بالعراق خالل السنة المالية التدقيق المغلق
تشمل خدمات وآالة تدقيق عقود الدفاع تقديم المشورة المهنية ).  2005مارس /في آذار (2005السنة المالية 

 . لمنح واإلدارة وتسوية العقودلمسؤولي منح العقود بشأن المحاسبة واألمور المالية لمساعدتهم في التفاوض وا
 

باإلضافة إلى مشارآة وآالة تدقيق عقود الدفاع في التفاوض بشأن العقود ومنحها خصصت آذلك موارد هامة 
يتم آذلك فحص .  لمراجعة إمكانية السماح والتخصيص ومعقولية التكاليف المتحملة والمقدمة في الفواتير

تم تحملها داخل البلد، وذلك من خالل مراجعة تسجيل ساعات العمل للمقاول اإلجراءات التي تحكم التكاليف التي ي
أخيرًا لضمان وجود أنظمة رقابة داخلية في مكانها من أجل سياسات .  دفع النقد/ وإدارة عقد الباطن وإدارة

الداخلية الهامة وإجراءات المقاولين تقوم وآالة تدقيق عقود الدفاع بأداء عمليات تدقيق متعلقة بأنظمة الرقابة 
 نظرة عامة 5-2يبين الشكل .  للمقاولين، مع التأآيد على أنظمة التقدير وإدارة عقود الباطن وإصدار الفواتير

 . لعمليات تدقيق وآالة تدقيق عقود الدفاع المتعلقة بالعراق
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 آما هي 2005 المالية  والسنة2004عمليات تدقيق وآالة تدقيق عقود الدفاع المتعلقة بالعراق للسنة المالية 

 2005مارس / آذار31في 
السنة 

المالية 
2005  

السنة 
المالية 
2005 

السنة 
المالية 
2005 

السنة 
المالية 
2004  

 مغلقة  مغلقة مفتوحة  مخططة

 بيان مجال التدقيق

 )أ(عروض األسعار  128 121 5 0
 )ب(إجراءات متفق عليها لعروض األسعار  113 42 5 2

 )ج(عمليات تدقيق خاصة أخرى مطلوبة  123 93 206 18
 )د(التكلفة المتحملة  1 2 22 17
 )هـ(تسجيل وقت العمل  59 49 45 19
 )و(أنظمة الرقابة الداخلية  47 32 64 58
 )ز(المسح المحاسبي قبل المنح  30 9 7 0
 )ح(وجود الشراء واالستهالك  15 9 20 9

 )1(أخرى  51 38 87 26
 اإلجمالي  567 395 461 149

 عمليات تدقيق عروض األسعار المقدمة من قبل المقاولين فيما يتعلق بالمنح أو التعديل أو إعادة تسعير العقود أو –عروض األسعار )أ(
 .عقود الباطن الحكومية

أو تحليل واقع /فات الثابتة و تقييم نواٍح معينة، بما في لك العمل الفعلي ومعدالت المصرو–إجراءات متفق عليها لعروض األسعار )ب(
 . التكلفة المطلوبة من قبل العمالء فيما يتعلق بمنح عقود الباطن الحكومية

 المساعدة في التدقيق المقدمة استجابة لطلبات خاصة من مجتمع العقود بناء على مخاطر تم –عمليات تدقيق خاصة أخرى مطلوبة )ج(
 .السنوي للتكاليف المحتملة والواردة في الفواتيريشمل ذلك اختبار المعامالت نصف .  تحديدها

 .  عمليات تدقيق محملة على عقود الحكومة لتحديد ما إذا آانت مسموح بها وقابلة للتخصيص ومعقولة–التكلفة المتحملة )د(
م تسجيل الوقت لتسجيل  عمليات تدقيق لتحديد ما إذا آان المقاول يمتثل بشكل ثابت لسياسات وإجراءات نظا–تسجيل وقت العمل )هـ(

 . تكاليف العمل
 .  عمليات تدقيق أنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بمحاسبة وتقديم فواتير التكاليف بموجب عقود الحكومة–أنظمة الرقابة الداخلية )و(
مقبوًال لفصل وتراآم التكاليف  عمليات تدقيق قبل المنح لتحديد ما إذا آان النظام المحاسبي للمقاول –المسح المحاسبي قبل المنح )ز(

 . بموجب عقود الحكومة
 المالحظة الفعلية للمواد والخدمات المشتراة واالستفسارات الخاصة بذلك فيما يتعلق بوثائقها والتحقق من –وجود الشراء واالستهالك )ح(

 . رسوم العقد
 تدقيق القدرة المالية وعمليات التدقيق الخاصة باالمتثال  األنواع الهامة من أنشطة التدقيق األخرى، بما في ذلك عمليات–أخرى )1(

 . لمعايير محاسبة التكلفة
  5-2جدول رقم 

 
 
 
 
 

 وآالة تدقيق الجيش األميرآي 
 

أآملت وآالة تدقيق الجيش األميرآي عملية تدقيق واحدة خالل فترة هذا التقرير، وهي تقوم حاليًا بإجراء أربع 
يًا لدى وآالة تدقيق الجيش األميرآي مدققون يعملون في العراق، على أن الوآالة ال يوجد حال.  عمليات أخرى

تخطط إلرسال أربعة مدققين إلى العراق لعمليات تدقيق برنامج االستجابة الطارئة للقادة وصندوق االستجابة 
 .في اإلمدادات مدققًا إلى العراق والكويت لعمليات تدقيق برنامج الزيادة المدنية 15السريعة، وإرسال 

 
 عمليات التدقيق  المنجزة

 
 المساءلة حول الموجودات المستولى عليها والمصادرة

 )2005فبراير / شباط16صادر في ) 000 – 0316 – أف أف جي – 2004 –أيه :  مشروع(
 

  :، وتشمل أهداف التدقيق ما يلي)اإلدارة والمراقب المالي(طلب عملية التدقيق هذه مساعد وزير الجيش 
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هل آانت هناك إجراءات وأنظمة رقابة مناسبة في مكانها وتعمل لضمان الموجودات المستولى عليها   -

 والمصادرة وإظهارها محاسبيًا بالشكل الصحيح؟ 
 هل آانت توجد آثار تدقيق مناسبة لدعم الرصيد المتوفر للحسابات المستولى عليها والمصادرة؟  -

 
محاسبيًا بالشكل المناسب النقد والسبائك المعدنية، إال ألنه لم يحافظ على بينت النتائج أن الجيش ضمن وأظهر 

أنظمة رقابة مناسبة لتسليم الموجودات غير النقدية التي تم تسليمها لحفظها سالمة، آذلك آانت آثار التدقيق لدعم 
ا التدقيق اتخذ الجيش الرصيد غير المتوفر في حسابات الموجودات المستردة والمصادرة غير مناسبة، وأثناء هذ

إجراءات بناء على توجيهات وآالة تدقيق الجيش األميرآي لتحسين أنظمة الرقابة على الموجودات المصادرة 
 .والمستولى عليها

 
 عمليات التدقيق الحالية 

 
 إدارة البرامج دعمًا إلعادة إعمار العراق

 )000 – 606 – أيه أم أيه – 2004 –المشروع رقم أيه (
 

ذا التدقيق النائب السابق لوزير الجيش، والهدف العام هو تحديد ما إذا آان الجيش ومكتب المشاريع طلب ه
والعقود وضعا أنظمة رقابة وأساليب عمل سليمة في مكانها لتقليل نواحي المخاطرة العالية التي حددت في السابق 

 :وتشمل هذه النواحي ما يلي
 

 .  الحاليةخطط العقود لمنح أوامر العمل للعقود -
خطط االمتالك لربط األموال المتبقية لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق آضمان وقياس معدالت  -

 . الربط
 . جهود مكتب المشاريع والعقود لتقليل المخاطر والزيادة في التكلفة للعقود المحددة -
ال مقاولون يشرفون على سبيل المث(خطط مكتب المشاريع والعقود لإلشراف على عقود إعادة اإلعمار  -

 ). على مقاولين
 

ديسمبر / آانون األول15أصدرت وآالة تدقيق الجيش األميرآي التقرير األولي من أجل إبداء المالحظات في 
، وباختصار وجدت وآالة تدقيق الجيش األميرآي أن الجيش ومكتب المشاريع والعقود وضعا عدة أنظمة 2004

مخاطرة العالية التي حددت في السابق، على أن هناك حاجة للمزيد من رقابة في مكانها لتقليل مجاالت ال
 : اإلجراءات لتقوية أنظمة الرقابة وتناولها مع أمور أخرى

 
آان مكتب المشاريع والعقود وسالح الهندسة التابع للجيش األميرآي يمنحان أوامر العمل ضمن نطاق  -

 .وفترة إنجاز العقود القائمة
لمشاريع والعقود وضع أنظمة رقابة لمتابعة وقياس االلتزامات آانت هناك حاجة بالرغم من أن مكتب ا -

 أي 004لمزيد من األنظمة الرقابية إلظهار آافة التزامات وزارة الدفاع وقياس تقدم برنامج أف واي 
 . آر آر أف

إال أن أنظمة وضع مكتب المشاريع والعقود أنظمة رقابة للمساعدة في تحديد العقود في الوقت المناسب،  -
 . الرقابة هذه لم تكن فعالة

آانت أنظمة الرقابة لمكتب المشاريع والعقود الستخدام مقاولي دعم إدارة البرامج فعالة بشكل عام، إال  -
المقاولين الذين يؤدون ) 1:  (أنه آانت هناك حاجة ألنظمة رقابة إضافية لتقليل المخاطرة المرتبطة مع

تضارب مصالح حقيقية أو مالحظة بين المقاولين المشرفين على ) 2(مهامًا في صميمها حكومية 
 . خطط رسوم المنح) 3(المقاولين 

 
إن تناول هذه اإلجراءات اإلضافية يجب أن يعطي الجيش ضمانًا أفضل بأنه يراقب وينفذ بالشكل المناسب برنامج 

نسخة لإلجابة أثناء تزويدها بعناصر استلمت وآالة تدقيق الجيش األميرآي مسودة .   آي آر آر أف04أف واي 
 . من أتش آيو دي أيه قبل اإلصدار الرسمي

 
 برنامج االستجابة الطارئة للقادة وصندوق االستجابة السريعة

 ).000 – 0191 – أيه أل أي 2005 –أ :  مشروع(
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 : أهداف التدقيق ما يليتشمل.   العراق عملية التدقيق هذه–طلب قائد قيادة األمن االنتقالية متعددة الجنسيات 

 
هل تم استالم أموال برنامج االستجابة الطارئة للقادة وصندوق االستجابة السريعة وبيانها محاسبيًا  -

 واإلبالغ عنها حسب القوانين واألنظمة المنطبقة؟ 
 هل آانت الدفعات متفقة مع غرض الميثاق أو إرشاد التنفيذ؟  -

 
 إلبداء المالحظات، 2005يناير  / آانون الثاني28تقرير األولي في أصدرت وآالة تدقيق الجيش األميرآي ال

آان االستنتاج المبدئي .  2005أبريل / نيسان4واتفقت القيادة مع توصيات وآالة تدقيق الجيش األميرآي في 
ادة لم تحتفظ بشأن ما إذا آانت النقود قد أنفقت حسب قصد الميثاق واألنظمة التنفيذية سالبًا، وقد حدث ذلك ألن القي

، على أن موظفي القيادة الذين يعملون مع مكتب )تقارير االستالم ومستندات الدفع(بنسخ من الوثائق الرئيسية 
التمويل المحلي استطاعوا الحصول على نسخ موقعة حسب األصول لتقارير االستالم ومستندات الدفع والتي 

ليها حسب مواصفات العقود، وأن المقاولين وقعوا بما يفيد تشهد بأن القيادة قد استلمت بضائع وخدمات متعاقد ع
تحقق موظفو وآالة تدقيق الجيش األميرآي من دقة السجالت .  الدفع، وأن مسؤولي التصديق وافقوا على الدفع

المحلية بمقارنة النسخ المحلية مع تلك الموجودة في الملف لدى تمويل الدفاع وخدمة المحاسبة في روما 
 وتقوم وآالة تدقيق الجيش األميرآي حاليًا بإجراء متابعة للتوصيات السابقة ومراجعة أموال السنة ونيويورك،

 .  ألموال برنامج االستجابة الطارئة للقادة وصندوق االستجابة السريعة2005المالية 
 

 تدقيق المساءلة  عن أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني
 ) 2آي آر آر أف (
 ) 000 – 0240 – أيه أل أيه – 2005 –أيه :  ز المشروعرم(
 

طلب الوزير السابق بالوآالة للجيش هذا التدقيق، ويرآز هذا التدقيق على الرقابة على األموال والمساءلة  عن 
أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني ألنشطة إعادة اإلعمار والتشغيل والصيانة وأموال الجيش 

ريف اإلدارية لمكتب المشاريع والعقود، والهدف العام هو ضمان أن الجيش ومكتب المشاريع والعقود لهما للمصا
رقابة فعالة وأساليب عمل صحيحة في مكانها من أجل البيان المحاسبي لذلك الجزء من أموال صندوق إغاثة 

تسأل األهداف األسئلة .  ة وزارة الدفاع بليون دوالر الذي تنفذه أنشط18.4وإعادة إعمار العراق الثاني البالغ 
 : التالية

 
هل لدى نظام وأساليب اإلدارة المالية لمكتب المشاريع والعقود األنظمة الرقابية الالزمة لضمان أن  -

التعهدات وااللتزامات والدفعات مسجلة بدقة؟  يشمل ذلك التأآد من أن مكتب المشاريع والعقود استخدم 
 . المناسبوسجل األموال للقطاع 

هل لدى مكتب المشاريع والعقود أنظمة رقابة مناسبة في مكانها لضمان أن تكاليف التشغيل وتكاليف  -
 البرامج مخصصة ومسجلة بالشكل المناسب؟ 

هل يستطيع نظام وأساليب اإلدارة المالية لمكتب المشاريع والعقود استيعاب خطط الجيش ومكتب  -
  وإدارة المشاريع ال مرآزية؟ المشاريع والعقود لجعل منح العقود

 
 تدقيق برنامج الزيادة المدنية في اإلمدادات 

 )000 – 340 – أيه أل أس – 2005 –أيه :  رمز المشروع(
 

يناير  / آانون الثاني3بدأ تخطيط التدقيق األولي في .  طلب هذا التدقيق قائد القوة متعددة الجنسيات في العراق
قييم مدى مناسبة برنامج الزيادة المدنية في اإلمدادات في مجاالت العمليات في ، وسيرآز التدقيق على ت2005

 :تسأل األهداف المحددة األسئلة التالية.  العراق، وسيتطلب العمل في العراق والكويت والواليات المتحدة القارية
 

ادات معقولة وفعالة هل الخدمات التي يتم الحصول عليها بموجب عقود برنامج الزيادة المدنية في اإلمد -
 من ناحية التكلفة لتلبية متطلبات القوات المسلحة؟ 

هل هناك هياآل إدارية مناسبة في مكانها لتخطيط واستالم وإدارة الخدمات التي يتم الحصول عليها  -
 بموجب عقود برنامج الزيادة المدنية في اإلمدادات؟ 

 مدادات في العراق مناسبة؟ هل إدارة العقود لعمل برنامج الزيادة المدنية في اإل -
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رقابة داخلية في مكانها لعمليات برنامج الزيادة المدنية في اإلمدادات في العراق، /هل هناك أنظمة إدارة -
 وبشكل خاص تلك المجاالت التي هي عرضة إلى حٍد آبير لالحتيال والهدر وسوء االستخدام؟ 

ليا من توفير إشراف آاٍف على عمليات برنامج هل هناك معلومات مناسبة لتمكين مستويات اإلدارة الع -
 الزيادة المدنية في اإلمدادات في العراق؟ 

 
 تحقيقات الوآاالت األخرى 

 
ينسق المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق بشكل منتظم مع الوآاالت الحكومية األخرى التي تقوم بإجراء 

ص إلعادة إعمار العراق واستلم معلومات من مكتب التحقيق التحقيقات في العراق، وقد طلب المفتش العام الخا
الفيدرالي والوآالة األميرآية للتنمية الدولية وخدمة التحقيق الجنائي للدفاع ومكتب المفتش العام التابع لوزارة 

 . الخارجية، ونظرًا ألن معظم هذه المعلومات حساسة فإنه يمكن فقط إصدار المعلومات الواردة أدناه
 

 ب التحقيق الفيدرالي مكت
 

أبلغ مكتب التحقيق الفيدرالي عن أربع قضايا مفتوحة ومعلقة تشمل أنشطة متعلقة بالعراق، وخالل فترة التقرير 
لم يقم مكتب التحقيق الفيدرالي بإغالق أو إحالة أية قضايا إلى وآاالت أخرى لتنفيذ القانون، ويعمل المفتش العام 

 . على واحدة من هذه القضايا باالشتراك مع مكتب التحقيق الفيدراليالخاص إلعادة إعمار العراق
 

 الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
 

أثناء فترة هذا التقرير فتحت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية قضايا جديدة تشمل نزاهة البرامج، وللوآالة 
مج وقضيتي نزاهة شخصية مفتوحة ومعلقة، وتم إغالق األميرآية للتنمية الدولية خمس قضايا تتعلق بنزاهة البرا

قضيتين خالل فترة التقرير، آما تم إغالق القضية األولى التي لها عالقة بنزاهة البرامج لعدم توفر األدلة، أما 
تم تعيين محقق جنائي واحد تابع للوآالة .  القضية الثانية التي لها عالقة بالنزاهة الشخصية فقد تم نقضها

 . يرآية للتنمية الدولية في العراقاألم
 
 
 
 
 

 خدمة التحقيق الجنائي للدفاع
 

 العراق، وما زالت – أوقفت خدمة التحقيق الجنائي للدفاع عملياتها في بغداد 2004أآتوبر / تشرين األول31في 
إجراء بعض خدمة التحقيق الجنائي للدفاع بالتنسيق مع المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مستمرة ب

 . 6-2التحقيقات المبينة في الجدول 
 

 2004ديسمبر / آانون األول30عمليات خدمة التحقيق الجنائي للدفاع منذ 
مخدرات /سرقة فساد /رشوة بيانات /مطالبات

 غير صحيحة 
استعادة 
 األمن/أسلحة

تضارب  تزوير 
 المصالح 

وضع 
 التحقيق 

 مفتوحة  1 صفر 1 1 1 1
 لقة مغ 1 3 5 2 19 8
 اإلجمالي 2 3 6 3 20 9

  6-2الجدول رقم 
 

 القضايا المفتوحة 
 

 . يبلغ إجمالي عدد قضايا خدمة التحقيق الجنائي للدفاع حاليًا خمس قضايا مفتوحة ومشروعًا واحدًا مفتوحًا
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 القضايا المغلقة 
 

 : 2004ديسمبر / آانون األول30تم إغالق القضايا التالية منذ 
 

 سلطة االئتالف المؤقتة ليصبح المفتش العام الخاص إلعادة إعمار –ية المفتش العام قبل إعادة تسم -
العراق أحال المفتش العام الخاص معلومات إلى خدمة التحقيق الجنائي للدفاع خاصة بعدة مسؤولي 
عقود ادعي بأنهم استلموا رشاوى آبيرة لمنح عقود لمناقصين محددين، وقد ادعي بأن عدة مسؤولي 

أظهر التحقيق الذي تم فيما بعد أن المعلومات األولية قد تكون .  د شارآوا في الخطة واستلموا نقودًاعقو
خاطئة، وعندما توقفت خدمة التحقيق الجنائي للدفاع في بغداد تم تحويل المسألة إلى المفتش العام 

 ولم يتم البت فيه الخاص إلعادة إعمار العراق التخاذ قرار، وتحقيق المفتش العام الخاص مفتوح
 ).04-0042قضية رقم (

 قرص 10.000استلمت خدمة التحقيق الجنائي للدفاع معلومات عن محاولة مواطن عراقي بيع  -
موسيقى مدمج، وأدعى المواطن العراقي أن األقراص المدمجة وقعت من مرآبة حربية، وقام وآالء 

والحظوا وجود عدة صناديق .  سوق المحليخدمة التحقيق الجنائي للدفاع بزيارة أحد المخازن في ال
فارغة وأقراص مدمجة للموسيقى واألفالم مع بطاقة خدمة التبادل لسالح الطيران التابع للجيش، وبناء 
على مالحظاتهم ومزيد من التحقيق مع الشهود قامت خدمة التحقيق الجنائي للدفاع في مكتب بغداد مع 

، ونجم عن التحقيق القبض على خمسة مواطنين عراقيين قوة شرطة عراقية بتنفيذ مذآرتي إحضار
 دوالر حددت أنها سرقت من الجيش األميرآي، وقد 192 738واستعادة الممتلكات المقدرة قيمتها بمبلغ 

 . تم القبض على المواطنين العراقيين الخمسة وغرموا وأطلق سراحهم
سابقين آانا يعمالن لدى مقاول تتعلق استلمت خدمة التحقيق الجنائي للدفاع معلومات عن موظفين  -

بفواتير غير مناسبة لساعات عمل الموظفين، وحسب الموظفين السابقين لم توظف الشرآة أعدادًا آافية 
من الموظفين حسب المتطلبات التعاقدية في العقد، ولكن قدمت فواتير على أساس مستوى آامل من 

 للدفاع عملياتها في بغداد لم يتم حسم اإلدعاءات ووافق الموظفين، وعندما أوقفت خدمة التحقيق الجنائي
 ). 05-0032قضية رقم (المفتش العام الخاص فتوح ولم يتم البت فيه 

استلمت خدمة التحقيق الجنائي للدفاع معلومات عن عضو نشط في الخدمة يعمل في وزارة عراقية  -
قبض على الموظف بعد حدوث تجارة في ألقي ال.  أدعى بأنه حول أسلحة تم شراؤها الستخدام الوزارة

المسلحة، ونجم عن تفتيش الحق استعادة األسلحة، وأظهر التحقيق أن قائد الموظف طلب من الموظف 
إجراء المبادلة، وعندما أوقفت خدمة التحقيق الجنائي للدفاع عملياتها في بغداد وافق المفتش العام 

قضية رقم .  (ق، وأآمل المفتش العام هذا التحقيقالخاص إلعادة إعمار العراق على إآمال التحقي
0003-05 .( 

 
 مكتب المفتش العام التابع لوزارة الخارجية

 
خالل فترة التقرير لم يقم مكتب المفتش العام التابع لوزارة الخارجية بإجراء أية تحقيقات لألنشطة التي يمولها 

لمفتش العام التابع لوزارة الخارجية محققين جنائيين صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، وال يوجد في مكتب ا
 . معينين في العراق، ولم تكن هناك قضايا مفتوحة أو مغلقة أو محالة
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 الخطط المستقبلية
 للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق

 
ط التشغيلية وخطة يقدم هذا الجزء خطط المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق للمستقبل، بما في ذلك الخط

، ومعلومات عن التطورات التشغيلية وبناء )2006-2005(تدقيق المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 
 . قدرة المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق

 
 الخطط التشغيلية 

 
تش العام الخاص إلعادة  رآزت الخطط التشغيلية للمف2004إنسجامًا مع إعادة التفويض القانونية في أواخر عام 

 :  إعمار العراق على ما يلي
 

 . الطبيعة المستمرة لجهود إعادة إعمار العراق -
 . مدة العمل المحددة للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق -
 . الحاجة الناجمة ألساليب فورية وغير تقليدية مصممة لتناول برامج وعمليات إعادة إعمار العراق -

 
لتحديات والفرص المتاحة تبنى المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق أسلوبًا يمزج الممارسات لتناول هذه ا

التشغيلية واإلدارية التقليدية لمفتش عام مع أساليب غير تقليدية، وسيقوم المفتش العام الخاص إلعادة إعمار 
 ومتطلبات مسؤوليات تقديم التقارير العراق بتعديل وتنقيح الخطط التشغيلية لالستجابة للظروف والمخاطرات

 .حول اإلشراف على إعادة إعمار العراق
 

 : حدد إطار العناصر الجوهرية للخطط المستقبلية
 

 . للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق) 2006-2005(خطة التدقيق  -
 . معلومات إعادة إعمار متكاملة وبرنامج تفتيش الموقع -
 . الخطط التشغيلية للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراقتوزيع قدرات مهنية لدعم  -

 
 خطة التدقيق للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 

 
توجز خطة التدقيق للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق األولويات القصوى ومجاالت االهتمام المحددة، 

، وسيتم استخدام الخطة 2006-2005م إجراؤها خالل عامي وتبين ترآيز عمليات التدقيق والتقييمات التي سيت
 . آدليل، وهي خاضعة للتعديل بسبب الظروف المتغيرة التي قد تحدث في العراق والتشريعات الجديدة أو المعدلة

 
 آما هو معدل، وهي تتضمن أبحاثًا هامة في نواحي 106-108هذه الخطة مبنية على متطلبات القانون العام رقم 

تمام الرئيسية بالنسبة لإلدارة والمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق والكونغرس، وتوفر تغطية متوازنة االه
 والمتوقع أن تكون متوفرة، –لمجال مهمة المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مع الموارد المتوفرة حاليًا 

ادة إعمار العراق ودور المفتش العام الخاص إلعادة وتخصص الخطة اهتمامًا خاصًا للطبيعة الفريدة لجهود إع
إعمار العراق والمدة المؤقتة له والحاجة الناجمة ألساليب فورية وغير تقليدية مصممة بشكل فريد لتناول برامج 

إلى جانب ذلك أدخل المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق معرفته الميدانية .  وعمليات إعادة إعمار العراق
رامج وعمليات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، وآذلك ادعاءات الخط الساخن وإحاالت التحقيق ليحدد لب

 . أساسًا للنواحي الرئيسية لالهتمام المبينة في خطة التدقيق
 

سيقوم المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق بشكل رئيسي بإجراء عمليات تدقيق األداء تقيم اقتصاد وآفاءة 
 : فاعلية نتائج برامج وعمليات إعادة إعمار العراق، وقد تشمل مشاريع التدقيق ما يليو
 

 . نظم المعلومات المستخدمة إلدارة برامج صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق -
 . السياسات واإلجراءات المستخدمة لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق -
 . إدارة المشاريع -
 .  المشاريع والمقاولين الذين يدعمون إعادة إعمار العراقتعيين ونشر موظفي إدارة -
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 . إدارة سجالت إعادة إعمار العراق -
 

سيطلق المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق سلسلة من عمليات التدقيق لتقييم إدارة مراحل مختارة من 
 . ي أهداف التدقيقاإلعمار ومشاريع غير متعلقة باإلعمار، ولعمليات التدقيق هذه تنوع آبير ف

 
ستفحص عمليات التدقيق هذه بشكل منتظم األدلة لتقديم تقييم لألداء العام وإدارة مشاريع اإلعمار والمشاريع غير 

باإلضافة إلى اإلرشاد التشريعي والتنظيمي إلدارة العقود واإلدارة المالية ستستخدم عمليات .  المتعلقة باإلعمار
، وذلك )أو تعريف العمل الذي سيتم تنفيذه/على سبيل المثال بيان العمل و(أوامر العمل التدقيق هذه أحكام العقود و

سيقوم المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق .  آمعايير أآثر تحديدًا لتحديد النطاق وتقييم إنجاز المشاريع
لقة باإلعمار التي توفر األمن بإجراء هذا النوع من التدقيق في مواقع مشاريع اإلعمار والمشاريع غير المتع

 . المناسب
 

بينما تتم مالحظة االتجاهات وتبرز مواضيع جديدة قد ينظر المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق في تقرير 
ستشمل .  تدقيق موجز للجمع بين نتائج وتوصيات تقارير التدقيق الفردية وتناول المواضيع العامة إلدارة البرامج

 : ات التدقيق ما يليسلسلة عملي
 

 ) مواقع آمنة(عمليات تدقيق أنشطة إعادة اإلعمار  -
 )مواقع غير آمنة(عمليات تدقيق أنشطة إعادة اإلعمار  -
 )مشاريع إعمار ومشاريع غير متعلقة باإلعمار(متطلبات عمليات التدقيق  -
 . عمليات تدقيق برنامج نشر االستقرار وإعادة اإلعمار -
 .مداداتعمليات تدقيق إدارة اإل -

 
سيقوم المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق آذلك بتقييم أهداف تقييم مواضيع محددة تتعلق بإدارة مشاريع 

صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، والهدف العام لهذا التقييم هو بحث أثر المواضيع المحددة المتعلقة بصندوق 
ا التقييم مع نطاق ضيق ألهداف التقييم المحددة التي ستتبع األهداف إغاثة وإعادة إعمار العراق، وسيتم إجراء هذ

 : العامة لخطة التدقيق لما يلي
 

 . إجراء إشراف ومحاسبة اللتزامات ومصروفات أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق -
  .متابعة ومراجعة أنشطة إعادة اإلعمار الممولة من قبل صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق -
 . متابعة ومراجعة العقود الممولة من قبل صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق -

 
سيأخذ التدقيق في االعتبار اإلرشاد التشريعي والتنظيمي العام والعمليات ضمن مناطق عالية المخاطرة والبيئة 

 أثر األمن والتأمين وقد تشمل المواضيع.  الفريدة لتحقيق االستقرار وسيناريوهات إعادة اإلعمار بعد الحرب
 . وتكاليف المواد ودعم النقل إلعادة إعمار العراق

 
نظرًا لطبيعة الوآاالت المتعددة لجهود إعادة إعمار العراق ولتقليل إزدواجية العمل يستمر المفتش العام الخاص 

 : إلعادة إعمار العراق باالستشارة وتنسيق عمله مع المنظمات المناظرة، بما في ذلك
 

  المفتش العام، وزارة الخارجية مكتب -
 مكتب المفتش العام، وزارة الدفاع -
 مكتب المفتش العام، الوآالة األميرآية للتنمية الدولية -
 مكتب المفتش العام، وزارة الخزينة  -
 مكتب المفتش العام، وزارة التجارة  -
 مكتب المفتش العام، وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية  -
 ية مكتب المساءلة  الحكوم -
 وآالة تدقيق عقود الدفاع  -
 وآالة تدقيق الجيش األميرآي  -
 خدمة تدقيق البحرية  -
 وآالة تدقيق سالح الطيران -
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 )ح(ترد خطة تدقيق المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق في الملحق 
 

 برنامج المعلومات والعمليات 
 

تجريبي متكامل للمعلومات والعمليات لزيادة يصادق المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق على برنامج 
اإلشراف على أنشطة إعادة اإلعمار في العراق وتحسين مصادر القدرات، وسيوفر البرنامج التجريبي رؤيا 

 : محسنة للمشاريع والبرامج الجارية، وتشمل هذه القدرات ما يلي
 

 .لى جهود إعادة اإلعمارترآز موارد التدقيق على الفاعلية التشغيلية للوآاالت المشرفة ع -
 . تتناول موارد التحقيق األنشطة الجنائية الهامة -
 . تفحص موارد التفتيش جهود اإلعمار الجارية في مواقع المشاريع -

 
يقوم المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق حاليًا بتطوير برنامج تفتيش لمواقع إعادة اإلعمار واإلغاثة التي 

وإعادة إعمار العراق، وذلك لتحديد ما إذا آانت األنشطة في المواقع تلبي المواصفات يمولها صندوق إغاثة 
التعاقدية، وقد تم تطوير برنامج تجريبي له نواٍح معينة ويتم تنفيذه حاليًا، وبينما يتم تطوير مراقبة إضافية سيتم 

 . توسعة البرنامج
 

 :  مراحل لضمان أآبر اثر إيجابي على عمليات البرنامجإن البرنامج المتعدد الجوانب له أسلوب يتكون من أربع
 

في المرحلة األولى يتم اختيار المواقع التي سيتم تفتيشها بعد النظر بعناية بقيمة الدوالر للمشاريع،  -1
وأهمية المشاريع، واحتمال أن االحتيال والهدر سيتم تحديدهما، وادعاءات تتعلق بمواقع مشاريع محددة 

 . قاولينأو مشاريع أو م
في المرحلة الثانية يتم اختيار موجودات التفتيش، بما في ذلك آل من الموجودات التقنية والموجودات  -2

على األرض، ويتم األخذ في االعتبار عدة عوامل مع اعتبار األمن الفعلي لموظفي التفتيش والمقاولين 
 .ومقاولي الباطن العراقيين في الموقع عامل رئيسي

 . أو النشاط ومقارنته مع المتطلبات التعاقدية/ة هي التفتيش الفعلي للموقع والمرحلة الثالث -3
مرحلة المتابعة هي األخيرة، وفيها تتم إحالة االختالفات الهامة أو األدلة على االحتيال أو الهدر إلى  -4

قيق أو موظفي التدقيق أو التحقيق التابعين للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق لمزيد من التح
المتابعة أو إلى مختلف الوآاالت األميرآية أو غير األميرآية التي تدير أو تشرف على المشاريع، 

 . بحيث تستطيع أن تتولى بسرعة المشاآل التي يتم تحديدها
 

 : من الممكن أن يكون للبرنامج عدة منافع
 

  .استخدام فعال من ناحية التكلفة للمصادر المحدودة للتدقيق والتحقيق -
 . تغطية أهداف التدقيق والتحقيق إلى أعلى حد -
 . القدرة على تصنيف األهداف ذات المخاطرة العالية حسب األولوية -
 . أدنى مخاطرة شخصية للمقاولين ومقاولي الباطن العراقيين -
 . أدنى مخاطرة شخصية للمدققين والمحققين -
 . أنظمة الرقابة الداخليةأداة يمكن االشتراك فيها ويمكن أن تستخدمها اإلدارة لتحسين -
 . قوة خالقة للقدرة التقنية الحالية في العراق -

 
إن أحد العناصر األساسية لبرنامج التنسيق هو أيضًا تطوير قاعدة بيانات شاملة للمعلومات المتعلقة بآالف 

راق، وقاعدة المشاريع الخاصة باإلعمار وغير الخاصة باإلعمار التي يمولها صندوق إغاثة وإعادة إعمار الع
 نظام معلومات إعادة إعمار العراق للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق ستشمل أوامر عمل –البيانات هذه 

وزارة الدفاع ) بشكل منفصل(ومشاريع، وستعمل آنقطة مفردة للرجوع إلى البرامج والمشاريع التي تديرها 
لية، ويخطط المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق لجعل ووزارة الخارجية والوآالة األميرآية للتنمية الدو

نظام معلومات إعادة إعمار العراق متوفرًا من خالل شبكة إضافية على شبكة اإلنترنت لجميع وآاالت اإلدارة 
 . واإلشراف المشارآة في إعادة إعمار العراق
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 بناء قدرة المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 
 

 باالنتهاء الموشك لفترة المفتش العام لسلطة االئتالف المؤقتة، وقد بحث 2004صف األخير لعام تميز الن
المدققون والمحققون عن فرص عمل أآثر ثباتًا أو حصلوا عليها، حيث أن الكونغرس نظر في مستقبل المنظمة، 

 سلطة –أو ترآوا المفتش العام  مدققًا ومحققًا 21 غادر العراق 2004) تشرين الثاني(وبعد األول من نوفمبر 
 شكل الموظفون 2005أبريل / نيسان18المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، وفي /االئتالف المؤقتة

.  من العدد اإلجمالي للمنظمة الذين يعملون بدوام آامل% 63المهنيون للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 
 .  هؤالء الموظفين تفاصيل مستويات3-2يبين الشكل 

 

فين
وظ
الم

دد 
ع

  

  طاقم الموظفين المهنيين للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق

  التاريخ

  
  مدققين   محققين

 مخطط

 
  3-2شكل رقم 

 
بدأ المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق عمله بعد وقت قصير من إعادة تسميته مع سلطات معدلة، وأطلق 

ن في برنامجًا قويًا الختيار الموظفين وتعيينهم، ونتيجة لذلك تضاعفت إلى ثالث مرات نسبة المدققين والمحققي
تنص خطط التوظيف للمفتش العام ).  4-2أنظر الجدول رقم  (2005أبريل /يناير  ونيسان/بغداد بين آانون الثاني

من % 72.4 على أن يكون المكان المستقبلي لما نسبته 2005مايو /الخاص إلعادة إعمار العراق لشهر أيار
 . نتشار حسب الربع السنوي خطة اال4-2يبين الشكل رقم .  المدققين والمحققين في العراق

 
  توزيع مهنيي األشراف للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق

يين
مهن
د ال
عد

  

     بغداد     واشنطن دي سي  

  التاريخ

 
  4-2شكل رقم 
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 الجزء الثالث 
 حول إعادة إعمار العراق تقديم التقارير

 
 فإن إعادة إعمار 2004يونيو /بالرغم من أن الحكم في العراق انتقل من سلطة االئتالف المؤقتة في حزيران

لواليات المتحدة تحت إدارة البعثة األميرآية، وتقوم الواليات المتحدة بإجراء تنسيق العراق تبقى مسؤولة عنها ا
وثيق مع الوزارات العراقية إلدارة أنشطة إعادة اإلعمار الممولة من قبل المخصصات األميرآية، بما في ذلك 

 .دعم بناء قدرة العراق
 

ادة اإلعمار هي مخصص برنامج إغاثة وإعادة إعمار إن أآبر مساهمة مالية فردية للواليات المتحدة في جهود إع
، وقد أصدرت 2003) تشرين ثاني( بليون دوالر الذي صدر له قانون في شهر نوفمبر 18.4العراق البالغ 

من تلك األموال %) 66( بليون دوالر 12.2 ربط 2005أبريل / نيسان6وزارة الخارجية تقريرًا يفيد بأنه تم في 
 %).23( بليون دوالر 4.2آضمان، وتم صرف 

 
 وهذه المكاتب عليها مسؤولية مباشرة ، وآاالت تابعة للحكومة األميرآية6 على ًا مكتبًا موزع12هناك على األقل 

عن جزء من أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، وهذه المسؤولية واإلدارة الالمرآزية تعقد جهود تقييم 
ليون دوالر، وقد حدد المفتش العام ب 18.4ل األميرآية المخصصة البالغ قيمتها الكيفية التي يتم بها صرف األموا

 :الخاص إلعادة إعمار العراق اهتمامات بشأن ما يلي
ما إذا آانت المنظمات التابعة للحكومة األميرآية تستطيع وضع رؤيا موثوقة وموحدة لكافة األنشطة التي  -

 .يمولها صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
ما إذا آانت المنظمات التابعة للحكومة األميرآية تستطيع تنفيذ تقديرات للتكاليف إلآمال مشاريع إعادة  -

 .اإلعمار الحالية
تتبع مشاريع إعادة اإلعمار يمكنها إصدار تقارير تربط هذه المشاريع لما إذا آانت األنظمة المستخدمة  -

 .بالعقود التي تمولها
 من عقود صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق يمكن الوصول إليها وأنها موثوقة ما إذا آانت بيانات العقود -

 .ومكتملة
 .ما إذا آان مسؤولو العقود قادرين على التحقق من أن العمل تم إنجازه بشكل مرض قبل إصدار الدفعات -
 

الخاصة لبيانات المالية مشاريع وااللعقود وليقوم المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق بتكوين نظرة موحدة 
يشمل نظام معلومات .  صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق التي تقدم جميع وآاالت إعادة اإلعمار تقارير حولهاب

 :عادة إعمار العراق متابعة ما يليإلإعادة اإلعمار للمفتش العام الخاص 
 .العقود التي أصدرتها حكومة الواليات المتحدة -
 .المشاريع الفردية -
 .لمعامالت المالية مثل االلتزامات والدفعات التي تتم مقابل آل عقدا -
 

إن هذه النظرة ستعطي للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق ومنظمات اإلشراف األخرى أداة جديدة 
 .للمساعدة في تقييم وضع إعادة إعمار العراق

 
 تقديرات تكلفة إنجاز المشاريع
وقة لتك        رات موث ر تقدي يف إنجاز المشاريع الحالية أمر حاسم بالنسبة لتحديد ما إذا آان من الممكن إنجاز                 إن توف ال

بالغة  رة ال وال المتوف اريع بالفعل باألم ذه المش ادة 18.4ه ام الخاص إلع تش الع ئلة للمف يون دوالر، وأحد األس  بل
ار العراق التي لم تتم اإلجابة عليها هو ما إذا آانت منظمات إعادة اإلعمار            تستطيع تقديم تقديرات تعكس بدقة إعم

زايدة والصعوبات األخرى للعمل في العراق                       ا استجابة لحاجات األمن المت م تحمله ي ت يف الت تفيد تقارير  .  التكال
ي لمشاريع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق التي                    يم للوضع المال بيلها إلنجاز تقي ا في س وزارة الخارجية أنه

رات نسبة ال        ى اإلنجاز  ستشمل تقدي خطة "إضافة إلى ذلك تفيد تقارير مكتب المشاريع والعقود أنه طور .  تكلفة إل
تعددة        يف األمن والتكاليف الثابتة، وإذا آانت جهود تقييم التكلفة ناجحة             " إدارة طوارئ ذات مستويات م يان تكال لب

 .راقفإنها  ستمثل تحسنًا آبيرًا في إدارة أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار الع
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 إدارة إعادة إعمار العراق 
 

يحاول المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق تكوين صورة شاملة إلعادة إعمار العراق، وبالرغم من أن 
البعثة األميرآية مسؤولة عن قيادة جهود إعادة اإلعمار وتحديد األولويات فإن العديد من منظمات الحكومة 

تغيرت أدوار هذه .  اريع تستخدم أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقاألميرآية األخرى تشارك في مش
المنظمات إلى حد آبير خالل السنتين الماضيتين، آما أن الفترات القصيرة لمعظم الموظفين األميرآيين في 

موظفي يبقى العديد من .  العراق تعيق تطوير معرفة مؤسسية وإدارة ثابتة ضمن وآاالت إعادة إعمار العراق
من أجل تسهيل .  وزارة الدفاع فقط لبضعة أشهر قبل االنتقال، ووزارة الخارجية لها دورة مدتها سنة واحدة

" عكس هندسة"ة بدأ المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق في يجهود اإلشراف المستقبلية للممارسات اإلدار
 .ةبرنامج عمل لتنظيم إعادة إعمار العراق وأنظمته العديد

 
 أدوار الوآاالت
 مسؤولية شاملة لقيادة الجهود األميرآية إلعادة اإلعمار – من خالل البعثة األميرآية في العراق –لوزارة الدفاع 

وتحديد األولويات، ومكتب إدارة إعادة إعمار العراق هو المنظمة التابعة لوزارة الخارجية التي تنسق مع 
 .ناء العراقالوآاالت األميرآية األخرى إلعادة ب

 
من أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق % 6.4باإلضافة لمسؤوليات القيادة لوزارة الخارجية فإنها تدير 

المستخدمة في قطاعات األمن والعدل والتعليم، ويدير معظم هذه األموال مكتب وزارة الخارجية للشؤون الدولية 
خرى التابعة لوزارة الخارجية مسؤولية عن أجزاء من أموال للمخدرات وفرض القانون، آما أن للمنظمات األ

 العسكرية، ومكتب الديمقراطية –صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، بما في ذلك مكتب الشؤون السياسية 
تستخدم المكاتب التابعة لوزارة الخارجية .  والحقوق اإلنسانية والعمل، ومكتب السكان والالجئين والهجرة

في إعادة إعمار العراق أنظمة وزارة الخارجية  المسماة نظام إدارة الموارد المرآزي ونظام اإلدارة المشارآة 
المالية المرآزي، وذلك من أجل اإلدارة المالية، آما تستخدم المكاتب أنظمة متعددة متنوعة للعقود وإدارة 

 .المشاريع
 

% 70 حوالي – صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق إن وزارة الدفاع مسؤولة عن إدارة الجزء األآبر من أموال
 صندوق إغاثة وإعادة لزارة الدفاع تتحمل منظمتان في الجيش األميرآي مسؤولية إدارة أمواومنها، وضمن 
 :إعمار العراق

تم إنشاء مكتب المشاريع والعقود بشكل محدد لدعم إعادة إعمار العراق، وهذا المكتب تحت إشراف الجيش  -
، ويقوم بتنفيذ مشاريع في جميع قطاعات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق من خالل المقاولين األميرآي

 .للجيش األميرآيالتابع الخاصين وسالح الهندسة 
 العراق بتنفيذ مشاريع لوزارة الدفاع، وهي بشكل رئيسي –تقوم آذلك قيادة األمن االنتقالية متعددة الجنسيات  -

 .انونفي قطاع األمن وفرض الق
 

تشارك هذه المنظمات نظام اإلدارة المالية لسالح الهندسة األميرآي في تقديم التقارير المالية والدفع، وعملية 
تشمل إدارة المشاريع عددًا من برامج الكمبيوتر للمشاريع .  التعاقد هي إلى حد آبير عملية لغرض خاص ويدوية

 .التي تم بها تنفيذهاواإلمدادات، ولكن ليس من الواضح مدى الفاعلية 
 

تقوم آذلك الوآالة األميرآية للتنمية الدولية بتنفيذ مشاريع في معظم قطاعات صندوق إغاثة وإعادة إعمار 
العراق، ويدير معظم األموال بعثة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية التي هي جزء من التنظيم اإلقليمي للوآالة 

يتحمل آذلك مكتب المبادرات االنتقالية للوآالة األميرآية .  سيا والشرق األدنىاألميرآية للتنمية الدولية في آ
للتنمية الدولية ومكتب مساعدة الكوارث األجنبية مسؤولية عن بعض أموال الوآالة األميرآية للتنمية الدولية في 

 .قطاعات العدل والسالمة العامة والمجتمع المدني
 

 للمشتريات، وأبلغت عن ترتيبات لتنفيذ نظام قاعدة Pro Doc نظام برنامج  الوآالة األميرآية مكاتبتستخدم
تستخدم الوآالة األميرآية للتنمية الدولية في آسيا والشرق األدنى نظام المحاسبة .  بيانات جديد خالل هذا الصيف

كتب المبادرات االنتقالية والرقابة للوآالة األميرآية للتنمية الدولية، وذلك من أجل اإلدارة المالية، ويستعمل م
 نظام فونكس الجديد لإلدارة المالية الخاص بالوآالة األميرآية للتنمية الدولية، األجنبيةومكتب مساعدة الكوارث 

 .وتستعمل الوآالة األميرآية للتنمية الدولية في آسيا والشرق األدنى مقاولين لخدمات إدارة العقود
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مليون دوالر آما هو مخصص لوزارة الخزينة والذي ورد في تقرير رقم  391إن معظم المبلغ الذي مقداره 
 يمثل أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق التي 2005أبريل / نيسان5 لوزارة الخارجية الصادر في 2207

تدير وزارة الخزينة .  أعيدت برمجتها من قطاعات أخرى واستخدمت لتسديد ديون العراق للواليات المتحدة
ذلك عقودًا تدعم تحديث النظام المصرفي وتطوير القطاع الخاص، وقد رفعت مؤسسة االستثمار الخاص عبر آ

أنشطة التنمية، ويخصص معهد بالبحار مخصصها لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق لدعم اإلقراض الخاص 
 العدل والسالمة العامة والمجتمع السالم األميرآي أمواله الخاصة بصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق لقطاعات

 .المدني
 

 أنظمة الوآاالت
 المنظمات التي تستلم أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق وحصصها في صندوق إغاثة 1-3يبين الشكل 

إلعادة "وإعادة إعمار العراق، وهو يحتوي على معلومات بأن المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق يستعد 
صورة واضحة للوضع الحالي لتنفيذ صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، آما أنه يحدد المكاتب ضمن " هندسة

آل وآالة رئيسية تنفذ أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ومبالغ االلتزام التي أبلغت عنها للمفتش العام 
 .الخاص إلعادة إعمار العراق
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 أنظمة سلطة التمويل واإلدارة لصندوق إغاثة وإعادة العراق الثاني 

  مكتب اإلدارة والميزانية

:صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
   بليون دوالر18.439

غير مخصصة بعد
 بليون دوالر0.99

5.4%  

 0.39الخزينة 
  بليون دوالر 

2.1%  

مؤسسة االستثمار 
الخاص عبر البحار

ون  بلي0.025
  دوالر

معهد السالم 
 0.01األمريكي 

  بليون دوالر 

0.12%  

 وزارة الخارجية
   بليون دوالر1.179
 6.4%    

 

  وزير الجيش  المدير المالي الرئيسي المدير المالي الرئيسي

  الوآالة األمريكية للتنمية الدولية 
   بليون دوالر2.976

16.1%  

 

  وزارة الدفاع 
    بليون دوالر12.861

69.7%  

  

مخصص 
صندوق إغاثة
وإعادة إعمار
العراق الثاني 
والنسبة المئوية

  له

التزامات 
صندوق إغاثة
وإعادة إعمار
العراق الثاني

  
النظام المالي 

  
  

نظام التقاعد
  
  

نظام إدارة 
  المشاريع

  
  2005) نيسان( أبريل 5 بتاريخ 2207 أرقام مخصصة من تقرير القسم  دوالرات مربوطة آضمان            دوالرات مخصصة     

  ) القيم يمكن اختصارها(رقام االلتزامات من بيانات العقود المبلغة للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق

  مكتب 
  السكان

 والالجئين والهجرة
0.04  

   بليون دوالر

 مكتب
  الشؤون 
  السياسية 
  العسكرية 

0.06   
  بليون دوالر

  مكتب 
  راطية الديمق

  والحقوق 
  اإلنسانية 
  والعمل 

    بليون0.7
  دوالر

  وزارة 
  الخارجية 

  
   بليون 0.3

  دوالر

  مكتب 
الشؤون الدولية 

للمخدرات وفرض 
  القانون 

   بليون 0.8
    دوالر

  مكتب 
  مساعدة 
  الكوارث 
  األجنبية

   بليون 0.06
    دوالر

  مكتب المبادرات 
  االنتقالية للوآالة 
  مية األمريكية للتن

  الدولية 
   بليون 0.29

  دوالر

  الوآالة األمريكية 
  للتنمية الدولية 

  في آسيا والشرق 
  األدنى

   بليون 2.33
    دوالر

قيادة األمن 
االنتقالية متعددة 

  الجنسيات 
  

 بليون 1.63
   دوالر

مكتب المشاريع 
  والعقود 
  
  

  بليون 7.6
    دوالر

 
 1-3 الشكل

 
يبين هذا الرسم آذلك العديد من نظم المعلومات التي قد توجد فيها بيانات حول مشاريع إعادة اإلعمار والعقود 

 .والتمويل
 . العقود، وقد تتابع آذلك عملية تقديم العروض للعقدوأحكامخزن أنظمة العقود ت -
 .و التوريداتتتابع أنظمة إدارة المشاريع وضع المشروع، وقد تتابع أيضًا المواد أ -
 .تتابع أنظمة اإلدارة المالية التعهد وااللتزام ودفع األموال -

 
هناك العديد من األنظمة المسماة في أآثر من مجال وظيفي على الخارطة، ويعمل المفتش العام الخاص إلعادة 

الستثمار إعمار العراق لتوضيح أي تداخل بين هذه األنظمة، ونظرًا ألنه خصص لوزارة الخزينة ومؤسسة ا
الخاص عبر البحار ومعهد السالم األميرآي نسبة صغيرة فقط من أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق فإن 

 .المعلومات الخاصة بها ليست مفصلة في هذا الرسم البياني
 

 عمليات إدارة إعادة اإلعمار
لعراق فقد قام المفتش العام الخاص باإلضافة إلى رسم خارطة للمنظمات واألنظمة المشارآة في إعادة إعمار ا

إن .  إلعادة إعمار العراق  بتوثيق أساليب األعمال المستخدمة إلدارة أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
من خالل .  فهم هذه األساليب ضروري لتقييم نوعية التقارير التي تقدمها وآاالت إعادة اإلعمار حول األوضاع

ة يقوم المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق برسم خارطة للخطوات التي تتبعها آل المقابالت في آل منظم
 .منظمة إلدارة العقود والمشاريع والتمويالت في العراق

 
 هو في وسط سلسلة من أساليب األعمال، وقد تكون هذه 1-3إن آل نظام من نظم المعلومات المحددة في الشكل 

توحي النتائج األولية من .   ضمن الوآالة التي تستخدم نظام المعلومات هذااألساليب مختلفة في آل مكتب
أن األساليب المستخدمة ضمن المنظمة قد تتباين آذلك بمقابالت المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 

ي إجراءات اعتمادًا على من ينفذها،  وفي مجال العقود أدى التغير العالي لمسؤولي العقود إلى تنوع آبير ف
إضافة إلى ذلك أبلغت عدة منظمات عن صعوبة في إيجاد خبراء إدارة عقود ومشاريع للقيام .  ومستويات العقود

 .بالعمل
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الكشوف حدد آذلك البحث األولي للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق استخدام أساليب األدلة التي تشمل 
 والعقود، وهذه الممارسات بطبيعتها تنطوي على مخاطر، ألنه ينقصها إلدارة المشاريعالكمبيوترية أو الورقية 

 نزاهة البيانات لنظام معلومات حديث، وبينما توجد هناك سابقة لإلدارة بدون منفعة أنظمة -وسائل حماية 
جود المعلومات هذه فإنه من المهم تحديد ما إذا آانت هناك أنظمة رقابة إدارية في موضعها للتعويض عن عدم و

 .وسائل حماية تقنية
 

إن العمل الذي يقوم به المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق في عمليات وضع الخرائط هو في بدايته فقط، 
وستكون هناك حاجة لمزيد من المقابالت إلآمال الصورة، وفي نفس الوقت أبلغت هذه المنظمات أنها تنفذ أنظمة 

خاصة بالرقابة اإلدارية، وبينما تتطور خرائط األساليب سيكون المفتش العام وأساليب جديدة لتحسين أنظمتها ال
الخاص إلعادة إعمار العراق قادرًا على مقارنة الممارسات الحالية والمقترحة للمستويات الحكومية لمساعدة 

 رسمي لنظم يقوم المفتش العام الخاص آذلك بإجراء تدقيق.  إدارة إعادة اإلعمار في تحديد مجاالت التحسن
 .معلومات وآاالت إعادة اإلعمار لضمان أنها موثوقة ومنسقة بالشكل المناسب
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 تحليل المشاريع والعقود
 

 طلب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق بيانات من وآاالت إعادة إعمار 2004فبراير / شباط15في 
ي يمولها صندوق إغاثة وإعادة إعمار تالعراق لدعم فحص مفصل لصرف األموال المستخدمة للمشاريع ال

تم استخدام هذه المعلومات الخاصة بالعقود الممنوحة وااللتزامات والدفعات وتقدير تكلفة إنجاز آل .  العراق
مشروع للبدء في نظام معلومات إلعادة إعمار العراق، ونتيجة لالجتماعات التي عقدت في بغداد وواشنطن 

 15ة للتقارير بدأ المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق باستالم بيانات في العاصمة مع عدة وآاالت مقدم
قاعدة بيانات شاملة ألموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار خط ستشكل هذه المعلومات الجديدة .  2005مارس /آذار

ظام معلومات إعادة ليون دوالر، وسيستخدم المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق نب 18.4العراق البالغة 
إعمار العراق لتصميم وأداء أهم عمليات التدقيق والتحقيقات، وستكون منظمات اإلشراف األخرى قادرة على 

الوصول إلى نظام معلومات إعادة إعمار العراق لتسهيل اإلشراف على أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار 
 .العراق

 
 مصدر بيانات 20تش العام الخاص إلعادة إعمار العراق أآثر من في الجولة األولى من االستفسارات حلل المف

 :قدمتها الوحدات التالية
 وزارة الخارجية األميرآية -

 مكتب إعادة إعمار العراق -
 .مكتب الشؤون الدولية للمخدرات وفرض القانون -

 وزارة الدفاع -
 ).بغداد وما جاورها(مكتب المشاريع والعقود  -
 .سالح الهندسة للجيش األميرآي -
 . العراق–قيادة األمن االنتقالية متعددة الجنسيات  -

 الوآالة األميرآية للتنمية الدولية -
 المعهد األميرآي للسالم -
 .مؤسسة االستثمار الخاص عبر البحار -
 

 :فيما يلي أآثر مصدري بيانات شموًال تم تزويدهما للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
 سطر من إجراءات العقود، وحسبما تم 5800مع أآثر من شفًا آمبيوتريًا آقدم مكتب المشاريع والعقود  -

 ممولة من قبل صندوق إغاثة وإعادة إعمار – بليون دوالر 13.2إبالغه فإنها تحتوي على إجمالي مقداره 
 .العراق واألموال األخرى المخصصة وصندوق تنمية العراق

لسالح الهندسة التابع المالية  ةتعاقد من نظام اإلدار سطر إلجراءات 1600مع أآثر من آشفا آمبيوتريًا  -
 . بليون دوالر على شكل التزامات إعمار4.5للجيش األميرآي تشمل 

 
 نوعية البيانات

قامت قيادة األمن .  اختلفت نوعية البيانات التي استلمها المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق إلى حد آبير
 العراق والوآالة األميرآية للتنمية الدولية ومعهد السالم األميرآي بتزويد المفتش –ات االنتقالية متعددة الجنسي

العام الخاص إلعادة إعمار العراق ببيانات حول آل واحد من العقود والمشاريع، آما زودت منظمات أخرى 
مسائل الخاصة بنوعية مجموعات بيانات جزئية، وباإلضافة إلى االستجابة المحدودة لطلبات محددة شمل نطاق ال

 :البيانات ما يلي
 .مجموعات بيانات متداخلة بين المنظمات المقدمة للتقارير -
 .معلومات غير مكتملة حول المشاريع والعقود التي مولها صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق -
 .معايير ومصطلحات تسمية غير متماثلة في البيانات المقدمة -
 .ة بين مختلف الوآاالت المقدمة للتقاريرتضارب في البيانات المتماثل -

 
لالطالع على قائمة .  د ومبالغ العقود والمبالغ المدفوعةواحتوت معظم مجموعات البيانات معلومات حول العق

 ).ز(العقود أنظر الملحق 
 

 تحليل البيانات
تداخًال وبعضها آان من البيانات التي حصل عليها المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق بعضها آان م

 بليون 17 إجراء لعقود فريدة، من ضمنها 6700احتوت البيانات على حوالي .  متناقضًا، وتم تحديد فجوات فيها
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ممولة من قبل صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق واألموال أنها دوالر خاصة بإجراءات تعاقد أبلغ عنها 
 .المخصصة األخرى

 
 التي قدمتها مختلف الوآاالت استلم المفتش العام الخاص إلعادة الكشرف الكمبيوتريةوباإلضافة إلى جميع العقود 

إعمار العراق مخرجات من األنظمة المالية لوزارة الدفاع والوآالة األميرآية للتنمية الدولية، ومن أجل التحقق 
 عقد 800على نسخ لحوالي من إجراءات العقود المبلغ عنها حصل المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 

فعلي من مكتب المشاريع والعقود ومن مسؤولي العقود في مرآز سالح الطيران األميرآي للتفوق البيئي، وبعد 
 .ذلك استخدمت هذه العقود إلجراء فحص للبيانات بمقارنتها

 
 االلتزامات والمصروفات

" وضع العراق األسبوعي"ية التاريخية من تقارير تتبع المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق البيانات المال
الصادرة عن وزارة الخارجية  لتحديد أية اتجاهات في االلتزامات والدفعات التي تمت مقابل أموال صندوق إغاثة 

أبريل /وإعادة إعمار العراق، ومنذ أن بدأت إجراءات التعاقد لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق في نيسان
ة التعاقد األساسية فإن هذا غير ياللتزامات التعاقدية بنسبة أسرع من الدفعات، وبناء على عمل زادت ا2004
 .يتم ربط األموال آضمان في البداية وتتم الدفعات عندما يتم تزويد البضائع والخدمات: متوقع

 
سبتمبر  /أيلول –) تموز( أن الزيادات في نمو االلتزامات عن الدفعات التي حدثت من يوليو 2-3يبين الشكل 

، وخالل األشهر األخيرة آانت معدالت النمو 2005فبراير / شباط– 2004 ديسمبر/ وآانون الثاني2004
 . بليون دوالر8للدفعات وااللتزامات متوازية تقريبًا، بالرغم من أن الفرق بين االلتزامات والدفعات هو حوالي 

  التزامات ومدفوعات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 

ات
الر
دو
 ال
ين
الي
بم

  

   مربوطة آضمان          مدفوعة             الفرق     

  الشهر

 
  2-3الشكل 

 
  عامة للمشاريعنظرة

تبدو المعلومات المطلوبة الخاصة بإجراءات العقود أنها آاملة تقريبًا، على أن المفتش العام الخاص إلعادة إعمار 
المرتبطة بالعقود، ونتيجة لذلك ال يقدم " العقد"العراق حدد فجوات آبيرة في آمية المعلومات الخاصة بمستوى 

 .ار العراق على مستوى المشاريعهذا التقرير مراجعة عامة إلعادة إعم
 

يخطط المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق لالستمرار في العمل مع الوآاالت المنفذة للحصول على بيانات 
 .أآثر متانة وتطويرها من أجل التقارير المستقبلية

 
 تحليل المشاريع

لعراق الواردة في التقارير إلى المفتش العام إن بيانات المشاريع الممولة من قبل صندوق إغاثة وإعادة إعمار ا
الخاص إلعادة إعمار العراق ليست آافية للتحليل المفصل لجميع المشاريع، الن بعض منظمات إعادة اإلعمار 
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 العراق والوآالة –قدمت ردودًا غير آاملة، وتعتبر بيانات المشاريع من قيادة األمن االنتقالية متعددة الجنسيات 
للتنمية الدولية أنها أآثر المعلومات التي استلمها المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق اآتماالًً األميرآية 

قام المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق بمراجعة هذه البيانات لتقديم مثال على نوع التحليل .  حتى تاريخه
 .نات مكتملة حول المشاريعالذي يمكن إجراؤه عندما تكون جميع المنظمات قد قدمت بيا

 
 التكلفة إلنجاز المشاريع تزيد عن التقديرات األولية 

في ظل عدم وجود تكاليف مفصلة إلنجاز المشاريع التي يمولها صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق قام المفتش 
أبلغت عنها قيادة العام الخاص إلعادة إعمار العراق بفحص مجموعة ثانوية من مشاريع إعادة اإلعمار التي 

 أني البيانات ح العراق والوآالة األميرآية للتنمية الدولية، وبشكل عام تو–األمن االنتقالية متعددة الجنسيات 
إلى حد آبير يمولها صندوق (في مشاريع المرحلة األولى .  تكلفة إنجاز المشاريع تزيد عن التقديرات األولية

إن التكلفة المقدرة الحالية للوآالة األميرآية للتنمية الدولية إلنجاز المشاريع ف) إغاثة وإعادة إعمار العراق األول
 .من التكلفة المقدرة األولية لإلنجاز% 20.1مر العمل أآبر بمقدار وا مشروعًا بموجب أ76البالغ عددها 

 
ادة إعمار العراق لكل ة المتأخرة الممولة من قبل صندوق إغاثة وإعلتبدو التكلفة المقدرة إلنجاز مشاريع المرح

 العراق أنها حتى أآبر من مشاريع –من االنتقالية متعددة الجنسيات من الوآالة األميرآية للتنمية الدولية وقيادة األ
من ( ألوامر العمل الخمسة 3-3المرحلة األولى للوآالة األميرآية للتنمية الدولية، وآما هو مبين في الشكل 

من التقدير % 85,5فإن التكلفة المقدرة لإلنجاز هي أآبر بمقدار % 50ز منها أآثر من المنج) 19اإلجمالي البالغ 
 متعددة االنتقالية مشروعًا لقيادة األمن 86 مشاريع من بين المشاريع البالغ إجمالي عددها 10األصلي، وهناك 

ولها قيمة عقود % 90ار  العراق الممولة من قبل صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق منجزة بمقد–الجنسيات 
بالنسبة لكل من الوآالة األميرآية للتنمية الدولية .  ياألصل) المتراآم(من التقدير % 50.2حالية أآبر بمقدار 

 العراق تبين التكلفة المقدرة إلنجاز المشاريع في مراحلها األولى –وقيادة األمن االنتقالية متعددة الجنسيات 
 . التكلفة األوليةانحرافًا ضئيًال عن تقديرات

 
  تقديرات تكلفة إنجاز مختارة

الرا
دو
 ال
ين
الي
بم

 ت
  

  نسبة التقدير إلى اإلنجاز                التقدير األولي
     

   2 العراق –عقود قيادة األمن االنتقالية متعدد الجنسيات 

  %90منجزة بمقدار 
  

%50 منجزة بمقدار 2أوامر عمل الوآالة األمريكية للتنمية الدولية 
  

 
  3-3الشكل 

 
 حالة دراسية:  العراق–قيادة األمن االنتقالية متعددة الجنسيات 

 بإعادة إعمار ًا مشروعًا جاريًا خاص96 العراق أن لها حاليًا –أبلغت قيادة األمن االنتقالية متعددة الجنسيات 
 :طة آضمان للمشاريع التاليةليون دوالر مربوب 1.094العراق مع 

 .يمولها صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق%) 89.6( مشروعًا من هذه المشاريع 86 -
 . مشاريع يمولها صندوق تنمية العراق6 -
 . مشاريع غير محددة جهة تمويلها4 -
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 ن دوالر  مليو582 مشروعًا تم دفع 96 المربوط آضمان للمشاريع البالغ عددها اإلجماليمن ضمن المبلغ 
)77.9.(% 
 

إن تحليل بيانات المشاريع يوضح عدد ونوع البرامج التي يتم تنفيذها في آل قطاع من قطاعات صندوق إغاثة 
 مشروعًا التي أبلغت عنها قيادة األمن االنتقالية متعددة 96وإعادة إعمار العراق، ومن المشاريع البالغ عددها 

ألمن، وهذا أمر ليس غريبًا إذا أخذنا في االعتبار ترآيز قيادة األمن منها في قطاع ا% 83 العراق –الجنسيات 
 . العراق على األمن والعدل–االنتقالية متعددة الجنسيات 

 
 : العراق حسب القطاع– تحليًال لمشاريع قيادة األمن االنتقالية متعددة الجنسيات 1-3يبين الجدول 

 العراق الممولة من قبل صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق –ات مشاريع قيادة األمن االنتقالية متعددة الجنسي
 حسب القطاع

النسبة المئوية 
لإلجمالي 
 المدفوع

النسبة المئوية  المبلغ المدفوع
لإلجمالي 
 المربوط

المبلغ المربوط 
 آضمان

عدد 
 المشاريع

 القطاع

 األمن والعدل 80 1.001.907.494$ 91.5% 533.634.784$ 91.6%
المباني والصحة  6 65.593.748 6.0% 44.839.552 7.7%

 والتعليم
 وزارة التعليم 2 21.370.173 2.0% 3.038.554 0.5%
اإلسكان  3 - 0.0% - 0.0%

 واإلعمار
 أخرى 5 5.563.659 0.5% 982.265 0.2%

 اإلجمالي 96 1.094.435.074$ 100.0% 582.495.155$ 100.0%
 1-3الجدول 

 
 جغرافيًا فكرة حول أية مناطق في العراق تستلم أآبر الموارد األميرآية، وعلى سبيل المثال يعطي تحليل البيانات

 المدن العشرة ذات أآبر المبالغ من األموال المربوطة آضمان لصندوق إغاثة وإعادة إعمار 2-3يبين الجدول 
من المبالغ % 76ه المدن العشرة معًا  العراق، وتمثل هذ–العراق لمشاريع قيادة األمن االنتقالية متعددة الجنسيات 

 .العراق-المربوطة لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق لقيادة األمن االنتقالية متعددة الجنسيات
 

العراق الممولة من قبل صندوق إغاثة -من االنتقالية متعددة الجنسياتالمشاريع وااللتزامات والدفعات لقيادة األ
 مدينةوإعادة إعمار العراق حسب ال

 المدينة المبلغ المربوط آضمان المبلغ المدفوع عدد المشاريع
 التاجي 153.812.920$ 63.000.158$ 4
 النعمانية 129.294.132 109.236.015 5
 الكسيك 113.616.955 102.387.460 4
 آرآوك 110.167.449 63.492.561 2
 تليل 76.650.467 71.096.923 2

 بغداد 72.909.888 34.658.075 11
 الرستمية 63.076.900 25.311.237 1
 حاالت متعددة 58.687.840 44.106.361 5
 آرآوش 33.319.815 24.148.168 4
 أم قصر 17.356.681$ 16.493.840$ 3

 2-3الجدول 
 

  آذلك أن أآثر من3-3العراق في الجدول -تبين بيانات المشاريع لقيادة األمن االنتقالية متعددة الجنسيات
 .من مشاريعها تبدو أنها سابقة لبرنامجها الزمني، مع التزامات مساوية أو أقل من نسبة اإلنجاز% 87

  النسبة المئوية للمبالغ المربوطة آضمان مقابل النسبة المئوية المنجزة–تحليل المشاريع 
النسبة المئوية للمبلغ المربوط 

 آضمان
النسبة  المبلغ المربوط آضمان

المئوية 
عدد 
 المشاريع

 فئة المشروع
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 ليلإلجما
النسبة المئوية  12 %12.5  دوالر166.059.117 15,2%

المربوطة آضمان 
النسبة المئوية > 

 المنجزة
النسبة المئوية  84 %87.5  دوالر928.375.957 84,8%

المربوطة آضمان 
النسبة المئوية < 

 المنجزة
 اإلجمالي 96 %100 دوالر 1.094.435.074 100%

 3-3 الجدول
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 تقييم إعادة إعمار العراق 
 

 حول النتائج االقتصادية تقاريرمنذ أوائل أيام إعادة إعمار العراق قدمت مختلف الوحدات األميرآية والعراقية 
 النفط وتوليد الكهرباء والتوظيف إنتاجالرئيسية في العراق التي قد تتأثر بأنشطة اإلعمار األميرآية، بما في ذلك 

ذه المصفوفات العددية تخبر عن جزء فقط من قصة إعادة إعمار العراق، إال أنها تعتبر أداة قيمة في العراق، وه
لتقييم التقدم في جهود إعادة اإلعمار، على أن التقارير المتوفرة علنًا حول التقدم في إعادة اإلعمار نادرًا ما تقدم 

لكافية لإليضاح، أو هي قد تقدم إطارًا زمنيًا ضيقًا هذه المصفوفات في سياقها الكامل، فهي قد تنقصها التفاصيل ا
من أجل المساعدة في إآمال صورة الجهود األميرآية إلعادة إعمار .  صعب تحليل االتجاهاتلبحيث يكون من ا

العراق يتبع المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق بضع مصفوفات رئيسية على مدى الوقت ويقدمها في 
 .ي في التقارير الفصلية، ولم تبذل أية محاولة للتحقق من صحة البيانات في هذا الوقتسياقها التاريخ

 
هناك القليل من المصفوفات التي يبلغ عنها في تقارير وآاالت إعادة اإلعمار، وهذه عادة مصفوفات آمية، 

تقارير الدورية معلومات والمصفوفات الكمية آثيرًا ما تكون مناسبة لتحليل التكاليف، ولكن آثيرًا ما تغطي ال
خالل فترة زمنية قصيرة فقط، وإذا آان من الممكن يجب تقديم البيانات الكمية في سلسلة زمنية ترجع إلى الوراء 

في هذا الجزء جمع المفتش العام .  إلى أقصى حد ممكن لتوفير سياق زمني والسماح للقراء برؤية االتجاهات
 .حول العديد من هذه المصفوفات وقارنها لبيان االتجاهاتالخاص إلعادة إعمار العراق بيانات 

 
بالرغم من أن هذه المعلومات الكمية قد تساعد في فهم السلع مثل النفط أو الكهرباء، إال أنها ال تتضمن معلومات 

ساسية مناسبة حول قطاعات أآثر تعقيدًا مثل العناية الصحية أو العدل، وعلى سبيل المثال في تقرير الخدمات األ
آانون ( أدخلت وزارة الخارجية اإلحصاءات العامة التالية منذ شهر ديسمبر 2005مارس / آذار27الصادر في 

 :2004) ثاني
 . مشروع معالجة المياه تم إنجازها33 -
 .مشروعي موارد مائية تم إنجازهما -
 . مرفق صحة رئيسي أنجز بناؤها26 -
 . مشروع إعادة تأهيل تم إنجازها339 -
 .م تدريبهم قاضي ت114 -
 

تعتبر هذه األرقام األولية ذات قيمة ضئيلة بدون معلومات حول نوعية واستمرارية التحسينات ووضعها العامل، 
 :وبدون بيانات مقارنة لإلجابة على األسئلة التالية

 آم عدد المشاريع التي خطط لها في األصل؟ -
 ة حاليًا؟هل من الممكن إنجاز المشاريع غير المنجزة باألموال المتوفر -
 ما هو الهدف االستراتيجي الذي صمم آل مشروع لتحقيقه؟ -
 آيف حققت المشروعات المنجزة تقدمًا في األهداف االستراتيجية األميرآية؟ -
 

 حول بعض البيانات مثل تقاريرعمار تقدم اإلعلم المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق أن وآاالت 
ثر المشاريع المنجزة، ويتم توزيع هذه التقارير فقط على مدراء منظمات إعادة المشاريع المخطط لها وتقديرات أل

 .قارعاإلعمار، وليس من السهل للجمهور أن يطلع عليها آتقارير مختصرة مثل تقارير الوضع األسبوعي لل
 

 بيانات التوظيف
يين الذين استخدموا في في تقارير وضع العراق األسبوعي لوزارة الخارجية تبلغ الوزارة عن أعداد العراق

مشاريع تديرها الحكومة األميرآية، وهذه التقارير تقدم بيانات لألسبوع الجاري وتقارن هذه البيانات مع بيانات 
) آب( التقارير األسبوعية هذه لتوظيف العراقيين ابتداء من شهر أغسطس 4-3يلخص الشكل  .  األسبوع السابق

2004. 
 

خدمين في مشاريع الحكومة األميرآية خالل الشهر قبل االنتخابات العراقية، وتفيد انخفض عدد العراقيين المست
التقارير أن العدد ارتفع بشكل ثابت لمعظم الشهرين منذ ذلك الوقت، وقد زادت أعداد التوظيف المبلغ عنها في 

 وتعكس  حسب وزارة الخارجية،2005مارس / شخص ألول مرة في منتصف شهر آذار170000التقارير عن 
هذه األرقام فقط عدد األشخاص الذين تم استخدامهم في مشاريع للحكومة األميرآية، وهي ال تتضمن الوظائف 

 .المرتبطة بالمشاريع األميرآية التي حولت إلى الوزارات العراقية
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 توظيف العراقيين في مشاريع تديرها الحكومة األمريكية 

  برنامج االستجابة الطارئة للقادة-3 العراق – قيادة األمن االنتقالية متعددة الجنسيات -2غير متعلقة بالمشاريع   -1
   مايكون- 6 آيه آي آر بي -6 مكتب المشاريع والعقود -5 الوآالة األمريكية للتنمية الدولية -4 

                1 -  2 -        3 -      4-   5 -   6 -    7 - 

هم 
ظيف
تو

تم 
ن 
لذي
ن ا
قيي
عرا
 ال
دد
ع

  

 
  4-3الشكل 

 
 النفط

 مليون برميل في اليوم الذي 2.5 في االنخفاض دون الهدف البالغ بالرغم من أن إنتاج النفط الخام العراقي مستمر
حددته وزارة النفط العراقية فإنه يبدو أن اإلنتاج استقر خالل فترة هذا التقرير، وتبين تقارير وضع العراق 

 ذلك  مليون برميل في اليوم، ويعتبر2.1األسبوعي لوزارة الخارجية أن مستوى إنتاج النفط الخام يبلغ حوالي 
 معدل إنتاج النفط 5-3يبين الشكل . 2004تغيرًا هامًا من التقلب في هذا القطاع خالل النصف الثاني من عام 

 .2004العراقي األسبوعي من بداية عام 
  انتاج النفط الخام العراقي األسبوعي 

وم 
الي

ي 
ل ف
مي
برا
 ال
ين
الي
م

  

   أسابيع       معدل اإلنتاج األسبوعي4   معدل السحب خالل
  تاريخ التقرير

 
  5-3الشكل 

 
 صادرات النفط الخام

قرت آذلك أرقام صادرات النفط الخام إلى حد ما است.  إن تصدير النفط الخام هو أحد أهم مصادر الدخل للعراق
 حسب تقارير وضع العراق األسبوعي لوزارة 2004خالل فترة هذا التقرير بالمقارنة مع النصف األخير لعام 

 .2003يونيو / حجم صادرات النفط الخام العراقي واإليرادات منذ شهر حزيران6-3يبين الشكل .  الخارجية
 



 67

 

  حجم وايرادات صادرات النفط الخام العراقي الشهرية
وم 
الي

ي 
ل ف
مي
برا
 ال
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الي
م

  

ية 
ريك
 أم
الرا
دو

)
ين
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ب

(
  

  الكمية المصدرة)      بليون دوالر(اإليرادات   

    
  الشهر

 
  6-3الشكل 

 إمدادات البترول المكررة
منذ وقت قصير بعد الحرب تقوم منظمات إعادة .  قبل أن يمكن حرق النفط بكفاءة يجب أن يتم تكرير معظمه

 30اإلعمار بتقديم التقارير حول مخزونات المنتجات النفطية المكررة في العراق، وخالل األشهر منذ انتخابات 
 آان اتجاه المخزونات المبلغ عنها في التقارير لثالثة منتجات من المنتجات الرئيسية 2005) آانون ثاني(يناير 

يبين .  األربعة التي تابعتها الواليات المتحدة نحو االرتفاع إلى المستويات العالية التي وصلت إليها بعد الحرب
 .وردت في تقارير وضع العراق األسبوعي األرقام األسبوعية إلمدادات العراق من النفط المكرر آما 7-3الشكل 

 
 

  إمدادات النفط المكررة

ات
تر
الل

ن 
اليي
م

  

ان
طن
أ

  

  )مليون لتر(امدادات الديزل )                    مليون ليتر(امدادات الكيروسن
  )مليون لتر(مدادات غاز البروبان السائل                       امدادات البنزين

  تاريخ التقرير

 
  7-3الشكل 

 
 الكهرباء

تبين تقارير وضع العراق األسبوعي لوزارة الخارجية أن الطلب على الكهرباء يزداد في العراق حتى بالرغم من 
امل التوليد ونظام التوزيع أن العرض يبقى مقيدًا بسبب النقص في طاقة التوليد والنقص في الوقود في مع

الضعيف والبنية التحتية األآثر هشاشة وتهدمًا مما هو مقدر أصًال، ويبقى الحمل الكهربائي الذي توفره الشبكة 
بلغ معدل طاقة التوليد اليومية في .   ميجاواط في الساعة95000دون المستويات المقدرة لما قبل الحرب والبالغة 

 إنتاج الكهرباء بالميجاواط والحمل 8-3يبين الشكل .  اط خالل فترة هذا التقرير ميجاو4200ذروتها حوالي 
 .الكهربائي المزود بالميجاواط في الساعة وتقدير الكهرباء المطلوبة بالميجاواط

 



 68

  انتاج الكهرباء العراقية والطلب عليها والحمل المزود 

ود 
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مل
لح
ا

)
عة
سا
 ال
في

ط 
 وا
جا
مي

(

ب 
طل
وال

ج 
نتا
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  )         ساعة/ميجا واط(معدالت االنتاج لسبعة ايام وقت الذروة     معدل الحمل المزود خالل سبعة أيام )          ميجا واط(الطلب المتوقع 

 
  8-3الشكل 

 االتصاالت
 اإلعمار ثابتًا، وقد بدأت خدمة الهاتف الالسلكي في  يعتبر النمو في استخدام االتصاالت في تقارير وآاالت إعادة

، وهي اآلن تخدم عددًا من العمالء أآبر من عمالء نظام الهاتف األرضي، وقد انتشرت 2004فبراير /شهر شباط
الخدمة األرضية بشكل أآثر بطؤًا وزاد عدد العمالء الذين تخدمهم عن مستويات ما قبل الحرب بحوالي 

 لقطات أسبوعية ألعداد المشترآين في 9-3يبين الشكل .  2004) تشرين ثاني(هر نوفمبر  عميل في ش833000
 .2004فبراير /خدمة االتصاالت في تقارير وضع العراق األسبوعي منذ شهر شباط

 
  المشترآون بخدمة الهاتف في البلد بكامله

ن 
رآي
شت
الم

دد 
ع

  

  تاريخ التقرير

          السلكي    أرضي
  9-3الشكل 

 
 أنشطة بناء الديمقراطية

من إجمالي % 4,5)  العامة، البنية التحتية، المجتمع المدنيالعدل، السالمة(تمثل أنشطة بناء الديمقراطية 
زارة الخارجية ومخصصات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، وتقوم إما الوآالة األميرآية للتنمية الدولية أو 

لدولية قدمت الوآالة األميرآية للتنمية ا.  باإلشراف على آافة البرامج والمشاريع المتعلقة بهذا القطاع الفرعي
معلومات حول العقود وااللتزامات والدفعات الخاصة باألنشطة المستمرة ذات العالقة ببناء الديمقراطية والحكم، 

 .ولم تكن المعلومات متوفرة من وزارة الخارجية
 



 69

مليون  832من بين أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق المخصصة ألنشطة بناء الديمقراطية البالغة 
من إجمالي %) 72.3( مليون دوالر 601,4 الدولية آضمان مبلغ للتنميةربطت الوآالة األميرآية دوالر 

، والجزء الخاص %45,6، ومن ضمن المبلغ المربوط آضمان تم دفع 2005مارس / آذار31المخصصات في 
 :4-3ت مبينة في الجدول بالوآالة األميرآية للتنمية الدولية المتوفر ألنشطة بناء الديمقراطية مقسم إلى عشر فئا

 
 
 
 

 أنشطة بناء الديمقراطية للوآالة األميرآية للتنمية الدولية
 فئات المنح المربوطة آضمان المدفوعة النسبة المئوية المدفوعة

 المبادرات االنتقالية 274.444.181$ 132.395.133$ 48.2%
لمحلية برنامج دعم وتطوير المؤسسات ا 128.299.757 93.335.325 72.7%

 في العراق
أنشطة اإلشراف وتوعية الناخبين  47.175.000 7.705.644 16.3%

 لعمليات االنتخاب العراقية
 خطة عمل المجتمع 45.000.000 13.476.670 29.9%
مبادرة المجتمع المدني ودعم اإلعالم في  42.300.000 3.763.184 8.9%

 العراق
الفنية االنتخابية للجنة المساعدة  40.000.000 15.644.261 39.1%

 االنتخابية المستقلة في العراق
 تطوير الحكومة العراقية والدستور 20.700.000 5.101.708 24.6%

برنامج إعادة إعمار وتطوير الزراعة  2.000.000 2.000.000 100.0%
 للعراق

برنامج توعية الناخبين المبني على  1.000.000 796.809 79.7%
 اإلعالم

 الدعم للمجلس الحاآم العراقي 675.000 326.329 48.3%
 اإلجمالي 601.593.938$ 274.545.063$ 45.6%

 4-3الجدول 
 

 مبادرات االنتقال
 االنتقال األنشطة التي تبني الثقة في تطوير عراق مشارك ومستقر وديمقراطي، وبالرغم من أن اتتدعم مبادر

الحكومة األميرآية من خالل آليات متعددة فإنه يتم /ية للتنمية الدوليةالبرنامج دعم الجهود الكلية للوآالة األميرآ
تنفيذ األنشطة بصورة رئيسية من خالل عقد يتيح دفعًا سريعًا ومرنًا لمنح صغيرة للمجموعات والمؤسسات 

ر ية الصغيرة، ومساعدة البرنامج موجهة الستعادة الخدمات األساسية للحكومة والمجتمع وزيادة حوااقرعال
عراقي والوصول إلى المعلومات وتشجيع الحقوق اإلنسانية واألنشطة األخرى، والتوظيف لفترات قصيرة يخفف 

 .من النزاعات ويعزز أهداف البرامج
 

 برنامج دعم وتطوير المؤسسات المحلية العراقية
يرآز البرنامج على . دنيتقدم المبادرة مساعدة فنية لتعزيز اإلدارات المحلية والمؤسسات المدنية والمجتمع الم

زيادة المهارات اإلدارية والمعرفة وقدرة اإلدارات المحلية على توجيه الخدمات العامة والحكم االقتصادي، آما 
تقدم المبادرة آذلك منحًا لكل من المنظمات العراقية واألجنبية غير الحكومية لتحسين البنية التحتية للبلديات 

ير الحكومية في مجال بناء القدرة وإدارة برنامج في مجال االتصاالت وحل ومساعدة المنظمات المحلية غ
 .النزاعات ومهارات القيادة والتحليل السياسي

 
 اإلشراف المحلي وأنشطة توعية الناخبين لعمليات االنتخاب العراقية

اء قدرتهم لضمان نزاهة  وبن2005يناير  / آانون الثاني30إلعداد النتخابات على اساعد هذا البرنامج العراقيين 
 :يليلما  ًاالعملية االنتخابية، وبالتحديد آان البرنامج مصمم

 .بناء قدرة المنظمات المحلية لمتابعة األحداث االنتخابية -
 .واقع في يوم االنتخابممراقبي االنتخابات المحلية في ال -
 .تحليل سير ونتائج االنتخابات -
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 .خابات العراقية غير الحزبيةدعم ائتالف عريض القاعدة لمتابعة االنت -
 .إقامة تحالف لتدريب وتوعية الناخبين العراقيين -
تصميم وإجراء حمالت توعية محلية وفي مختلف أرجاء البلد للناخبين من خالل التغطية اإلعالمية الوطنية  -

 .واتخاذ إجراءات فعالة ومباشرة بالنسبة لألشخاص العاديين
 .سلمية ومجموعة أساليب ووسائل لمتابعة النزاعات االنتخابيةتكوين تحالف عراقي لالنتخابات ال -
 

 برامج عمل المجتمع
هناك خمس اتفاقيات تعاونية تديرها منظمات غير حكومية مصممة لتنفيذ برامج عمل المجتمع، وهذه البرامج 

تحدد بشكل عام تحسن مشارآة المواطنين على مستوى األشخاص العاديين وتدعم مجموعات عمل للمجتمع 
توفر برامج عمل المجتمع موارد مالية للمواطنين .   تنفيذ المشاريعوإرشاداألولويات المحلية لتطوير المجتمع 

للمشارآة في اتخاذ القرارات المتعلقة بسياسات ومشاريع التنمية المحلية التي تحكم حياتهم، ويعتبر بناء 
.   مليون دوالر من آل برنامج من برامج عمل المجتمع9الديمقراطية أآبر قطاع ثانوي في هذا البرنامج، ويمثل 

تشمل أنشطة القطاعات الثانوية األخرى مياه الشرب ومياه الصرف الصحي والكهرباء والطرق والجسور 
 المباني العامة ومشاريع التجديد، وقد وفرت برامج عمل المجتمع أساسًا للحكم لمبادرة إيجاد وظائف وإصالح

 .أآثر
 

 جتمع المدني ودعم اإلعالم في العراقمبادرة الم
يرآز هذا البرنامج على تعزيز دور المجتمع المدني في التنمية االقتصادية والسياسية واالجتماعية في العراق، 

وقد تم إنشاء مراآز موارد للمجتمع المدني لتوفير التدريب والمساعدة الفنية لمراآز المجتمع المدني العراقي التي 
الدفاع عن المرأة، حقوق اإلنسان، (رآزية للتدريب وورش العمل في المجاالت موضوع البحث تعمل آنقاط م

.  والتدريب على تطوير المنح للمصادر المستقبلية للمساعدة من أطراف أخرى) الهيكل الدستوري، الصياغة
 .قالعنصر الثاني من البرنامج يوفر المساعدة الفنية لتطوير قطاع إعالم مستقل في العرا

 
 المساعدة االنتخابية الفنية للجنة االنتخابية المستقلة للعراق

تم تقديم المساعدة الفنية للجنة االنتخابية المستقلة للعراق لتطوير إدارة مستقلة وشفافة لتنفيذ الدورة االنتخابية التي 
ابية المستقلة للعراق واألمم ، وهذا البرنامج يدعم اللجنة االنتخ2005) آانون ثاني( يناير 30بدأت مع انتخابات 

 :المتحدة في تطوير وتنفيذ برامج تشغيلية لالنتخابات، بما في ذلك
 .تطوير قوائم الناخبين -
مساعدة اللجنة االنتخابية المستقلة للعراق في بناء بنية ميدانية قومية، بما في ذلك المكاتب التشغيلية في  -

 .ب المحليةالمحافظات والمحافظات الفرعية ومكاتب االنتخا
 .توفير المساعدة الفنية والتشغيلية الدولية عندما تطلبها اللجنة االنتخابية المستقلة للعراق واألمم المتحدة -
 .توفير سلع طوارئ ودعم للمشتريات عند الضرورة -
 

 تطوير الحكومة العراقية والدستور
ية والحكومة الوطنية التي سيتم انتخابها في يوفر هذا البرنامج الدعم لكل من الحكومة االنتقالية الوطنية العراق

، والبرنامج مصمم لتعزيز قدرة الفرع التشريعي أثناء الفترة االنتقالية في مجاالت صنع 2005أواخر عام 
القوانين والتمثيل واإلشراف التنفيذي، آما أنه سيدعم التطوير التنفيذي ألساليب الحكم وقواعد اإلجراءات 

 الالزمة لفرض القوانين وتنفيذ برامج وسياسات الحكومة، ومن خالل توفير المساعدة واألنظمة والتوجيهات
 .الفنية سيدعم البرنامج عملية تبني دستور عراقي يحسن المبادئ والقيم الديمقراطية

 
 قارعبرنامج إعادة إعمار وتطوير الزراعة لل

 الزراعية اإلنتاجيةميرآية لتوسعة القدرة من مشروع وزارة الزراعة األ% 2,2مثلت أنشطة بناء الديمقراطية 
 وتصنيع وتسويق النتاجوإعادة تأهيل قاعدة الموارد واستعادة قدرات المنشآت الزراعية صغيرة ومتوسطة الحجم 

 .البضائع والخدمات الزراعية
 

 برنامج توعية الناخبين المبني على اإلعالم
ق استخدم أدوات سمعية رقمية إعالمية ارعي على اإلعالم للهذا البرنامج هو برنامج صغير لتوعية الناخبين مبن

 .ذات تكلفة منخفضة لنقل رسائل توعية مدنية
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 دعم المجلس الحاآم العراقي
 :قدم هذا البرنامج مساعدة فنية للمجلس الحاآم العراقي والحكومة العراقية المؤقتة، وفيما يلي أهدافه

 .لخدمات التشريعية واإلداريةتعزيز قدرة الهيئات الحاآمة على توفير ا -
 .ضمان أن اآلليات واألنظمة في موقعها إلتاحة وصول الجمهور إلى الهيئات الحاآمة -
 .ضمان نشر المعلومات حول اإلجراءات الحكومية على نطاق واسع -
 

مقراطية يدير مكتب الشؤون الدولية للمخدرات وفرض القانون التابع لوزارة الخارجية عددًا من برامج بناء الدي
 مليون دوالر من صندوق إغاثة وإعادة إعمار 40والحكم في العراق، وذلك جزئيًا من خالل مخصص مقداره 

العراق، وتشمل هذه البرامج تدريب الهيئة القضائية وبرنامج مكافحة الفساد وبرامج حكم القانون، والعديد منها 
المختارة العمل مع اللجنة العراقية للنزاهة العامة تشمل األنشطة . يقودها خبراء من وزارة العدل األميرآية

 وزيادة قدرة العدل الجنائية ومنع غسيل األموال وتمويل أنشطة مكافحة القضائيوتدريب المحققين وتوحيد النظام 
 .اإلرهاب
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 قراءات أخرى
 

 5 المؤرخ  لوزارة الخارجية2207لمزيد من التفاصيل ألنشطة إعادة إعمار العراق أنظر تقرير الجزء 
 2005apr/2207/rls/rm/m/gov.state://http/، ويمكن مشاهدة هذه الوثيقة على 2005أبريل /نيسان

 
 : السابقة من قبل مكتب اإلدارة والموازنة على2207تمت أرشفة تقارير الجزء 

/legislative/omb/gov.whitehouse.www://http 
 

 :يمكن مشاهدة تقارير وضع العراق األسبوعي لوزارة الخارجية على الشبكة على
/bus_climate/iraq/gov.export.www://http 
 

 :ميرآية للتنمية الدولية أحدث أخبارها األسبوعية حول إعادة إعمار العراق علىتعلن الوآالة األ
/iraq/gov.usaid.www://http 
 

 : والتوظيف العراقي علىاإلعماريعلن مكتب المشاريع والعقود أحدث المعلومات حول مواعيد بدء 
/net.iraq-rebuilding.www://http 
 

 :ون الصحفية مع مسؤولي إعادة إعمار العراق على الشبكة علىغتتوفر نسخ لمقابالت البنتا
/transcripts/mil.defenselink.www://http 
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 الجزء الرابع 
 خدامات األموالمصادر واست

  إلغاثة وإعادة إعمار العراق
 

 آما هو معدل أن يقوم المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق بتقديم 106– 108يتطلب القانون العام رقم 
إن .  تقارير حول اإلشراف على االلتزامات والمصروفات المالية المستخدمة إلعادة إعمار العراق ومحاسبتها

لألموال المستخدمة لذلك هي األموال األميرآية المخصصة واألموال الممنوحة واألموال المصادر الثالث 
 .يقدم هذا الجزء محاسبة لمصادر واستخدامات هذه األموال.  العراقية

 
 :يغطي الجزء الرابع المواضيع التالية

 .أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق األول -
 .العراق الثانيأموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار  -
 .األموال األميرآية المخصصة األخرى -
 .األموال العراقية -
 .أموال المانحين -
 .إيضاح البيانات -
 

 بليون دوالر من األموال األميرآية وأموال المانحين 26,9 تم تزويد حوالي 2005مارس / آذار30 من ابتداء
ون دوالر من األموال العراقية، إال أن معظم هذه  بلي37,1الدوليين إلعادة إعمار العراق، توفر مبلغ آخر مقداره 

األموال تم استخدامها لتشغيل الحكومة العراقية، وتم فقط استخدام جزء صغير إلعادة اإلعمار، وفيما يلي 
 :اتجاهات التمويل

 بليون دوالر من صندوق إغاثة وإعادة إعمار 18,4 – بليون دوالر 24,3: األموال األميرآية المخصصة -
 بليون دوالر حصريًا 5.7مبلغ آخر مقداره : مالحظة(ق الثاني استخدمت بشكل رئيس إلعادة اإلعمار العرا

 ).لألمن ينتظر موافقة الكونغرس
 .نشائية مليون دوالر لإلغاثة اإل849 بليون دوالر إلعادة اإلعمار و2,6: أموال المانحين -
 . الحكومة العراقية بليون دوالر، بشكل رئيسي لتشغيل37,1: األموال العراقية -
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 أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني
 106-108بموجب القانون 

 
 بموجب أنشئإن صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق هو حاليًا أداة التمويل األميرآية إلعادة إعمار العراق، وقد 

للمصروفات "عادة إعمار العراق صمم صندوق إغاثة وإ.  2003أبريل / نيسان16 في 11-108القانون العام 
 إلعادة 1961الضرورية للمساعدة اإلنسانية في العراق وحولها ولتنفيذ أغراض قانون المساعدة األجنبية لعام 

 بليون دوالر، واستخدم صندوق إغاثة وإعادة إعمار 2,4، وبلغ تمويله في البداية "تأهيل وإعادة إعمار العراق
لمشاريع حددت مباشرة بعد آثار عملية الحرية العراقية، )  إعمار العراق األولصندوق إغاثة وإعادة(العراق 

وبالمقارنة مع ذلك آان صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني أآبر من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
 .2003 األول بسبع مرات، وصمم لتلبية متطلبات إعادة إعمار العراق الواسعة خالل صيف وخريف عام

 
 بليون دوالر آمساعدة 18,4 لتوفير 2003) تشرين ثاني( نوفمبر 6 في 106-108تم إصدار القانون العام 

يفوض هذا القانون إجمالي .  لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني، وهذا القانون يعتبر فريدًا من نوعه
يقيد .  موال بين القطاعات بدون إشعار الكونغرسمبالغ تمويل لمساعدة قطاعات محددة مع قيود على تحويل األ
وزارة الدفاع ووزارة الخارجية والوآالة األميرآية : القانون آذلك األموال المخصصة لخمس وزارات أو وآاالت

 .للتنمية الدولية ووزارة الخزينة ووزارة الصحة والخدمات اإلنسانية
 

 2004) أيلول( سبتمبر 30ادة البرمجة الرئيسية، ومنذ  حدث عدد من جهود إع2004) أيلول(منذ شهر سبتمبر 
 بليون دوالر أميرآي من قطاع الماء وتدابير حفظ الصحة العامة ومبلغ 1,94نقلت أول إعادة برمجة رئيسية 

)  مليون دوالر461(وقطاع العدل )  بليون دوالر1,8( بليون دوالر من قطاع الكهرباء إلى قطاع األمن 1,07
، وأعيدت برمجة مبلغ ) مليون دوالر660(وقطاع تطوير التوظيف الخاص )  مليون دوالر80(م وقطاع التعلي

 . مليون دوالر بكامله ضمن قطاع النفط450إضافي مقداره 
 

 مليون دوالر لتلبية احتياجات طارئة في قطاع 457 أعيدت برمجة مبلغ 2004) آانون ثاني(في ديسمبر 
 –  النجف -وفير إعادة إعمار للدمار بعد الحرب وإعادة تأهيل مدينة الصدرولت)  مليون دوالر211(الكهرباء 

 مليون دوالر لمبادرات 832 أعيدت برمجة 2005مارس /، وفي آذار) مليون دوالر246(سامراء، وفلوجة 
ل عاجلة تشمل مبادرات اإلدارة نقودًا للعمليات وبرامج الصيانة في مختلف معامل الطاقة والمياه وأعما.  اإلدارة

 .في قطاعي الكهرباء والنفط وزيادة التكلفة التي تحملها مقاولو التصميم والبناء
 

  الجهود الرئيسية إلعادة برمجة أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني1-4يلخص الجدول 
 جهود إعادة البرمجة الرئيسية لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني

 التاريخ بلغالم القطاعات
كهرباء لألمن والعدل والتعليم والتنمية الخاصة، الء والما

 .أعيدت برمجة قطاع النفط داخليًا
 2004) أيلول(سبتمبر   بليون دوالر3.46

إعادة برمجة قطاع الكهرباء، دمار المعرآة في 
 الفلوجة، مدينة الصدر، النجف، سامراء

 2004ديسمبر /آانون األول  مليون دوالر457

إيجاد وظائف، العمليات والصيانة للماء والطاقة، 
 والكهرباء والنفط، وزيادة التكلفة للمقاولين

 2005مارس /آذار  مليون دوالر832

 اإلجمالي  بليون دوالر4,749
 لم تتم مراجعة أو تدقيق البيانات رسميًا: مالحظة
 1-4الجدول 

 
 مبلغ يزيد وزيعتم ت. دات وااللتزامات والمصروفات المقابلة لها إجمالي المبالغ الحالية والتعه2-4يلخص الجدول 

على %) 33.8( بليون دوالر 6مشاريع البناء، ومبلغ على من األموال %) 56.3( بليون دوالر 10قليًال عن 
 مارس/ آذار30فيما يلي المبالغ اإلجمالية لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق في .  مشاريع غير خاصة بالبناء

2005: 
 .تم توزيعه%) 94.6( بليون دوالر 17,4 -
 .تم االلتزام به%) 87,9( بليون دوالر 16,2 -
 .تم ربطه آضمان%) 65,3( بليون دوالر 12,00 -
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 .تم صرفه%) 22,8( بليون دوالر 4,2 -
 

  المبالغ اإلجمالية الحالية لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني1-4يبين الشكل 
 

 
ين
الي
الب
ب

  
إعادة برمجة صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني

    ملتزم بها              موزعة   مصروفة           مربوطة آضمان

 
  1-4الشكل 

 :خصص مكتب اإلدارة والموازنة األموال التالية لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني
 ). بليون دوالر18,4من اإلجمالي البالغ % 69,7( بليون دوالر 12,9وزارة الدفاع،  -
 %).16,1( بليون دوالر 3,00الوآالة األميرآية للتنمية الدولية،  -
 %).6,4( بليون دوالر 1,2جية، وزارة الخار -
 %).0,2( دوالر 3 مليون39وزارة الخزينة،  -

  آيف وزع مكتب اإلدارة والميزانية أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني2-4يبين الشكل 
 

 
توزيع مكتب اإلدارة والمالية ألموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني

  
 وزارة الخزينة األمريكية      

  
        وزارة الخارجية

       
              الوآالة األمريكية 

              للتنمية

  
  فاعوزارة الد

ن 
اليي
الب
ب

  

 
  2-4الشكل 

 
 : الثاني حسب الوآالةتوزيعات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق) ب(يبين الملحق 

 )بالماليين (2005مارس / آذار30وضع برنامج صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني في 
مربوطة  مصروفة

 آضمان
خطة  موزعة ملتزم بها

الصرف 
لتقرير 
2207 

 القطاع

 األمن وفرض القانون 5.045$ 5.045$ 4.585$ 3.822$ 1.742$
                                                 

3  
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 اع الكهرباءقط 4.369 4.078 3.902 2.803 936
الموارد المائية وتدابير حفظ الصحة  2.279 1.770 1.753 973 97

 العامة
العدل والسالمة العامة والمجتمع  1.952 1.952 1.725 1.435 506

 المدني
 البنية التحتية للنفط 1.701 1.701 1.562 1.005 221
 تطوير قطاع التوظيف الخاص 843 835 777 762 438
 العناية الصحية 786 687 759 451 54
 مشاريع النقل واالتصاالت 513 513 485 321 61
 اإلنسانيةالتعليم والالجئون والحقوق  379 379 283 251 67

 والحكم
 الطرق والجسور والبناء 359 355 340 186 58
 المصروفات اإلدارية 213 29 29 29 29

 سب القطاعاإلجمالي ح 18.439$ 17.443$ 16.200$ 12.038$ 4.209$
 مشاريع بناء 11.306 10.378 10.067 6.932 1.951
 مشاريع غير متعلقة بالبناء 6.301 6.232 5.380 4.432 1.949

 الديمقراطية 832 832 753 668 309
 اإلجمالي حسب البرنامج 18.439$ 17.443$ 16.200 12.038$ 4.209$

 . ملخص إجمالي المبالغ متأثر باالختصارات. لم تتم مراجعة أو تدقيق البيانات رسميًا: مالحظة
 2-4الجدول 

 
 المصروفات التشغيلية
، آما هو معدل، يطلب من المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق اإلبالغ 106-108بموجب القانون العام 

آاالت الحكومة المصروفات التشغيلية التي يمولها صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق لوالخاصة عن المعلومات 
 وضع األموال التشغيلية المستمدة 3-4يبين الجدول .  األميرآية أو الوزارات المشارآة في إعادة إعمار العراق

كن تقديم أموال مي.  من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق لكل وآالة مع مالحظة لألنشطة التشغيلية في العراق
 فقط إلى وزارة الدفاع ووزارة الخارجية ووزارة الخزينة والوآالة صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني

، ولذلك فإن أية منظمة مدرجة خارج هذه الوزارات اإلنسانيةاألميرآية للتنمية الدولية ووزارة الصحة والخدمات 
اشرة ال يشمل هذا الجدول المصروفات التشغيلية المب.  تستلم األموال من خالل إحدى هذه المنظمات الخمس

 .للبعثة
 

 استلمت مختلف 2004يونيو / حزيران28منذ إنشاء البعثة األميرآية في العراق وتحويل سلطة الحكم في 
المجموعات المشارآة في إعادة إعمار العراق دعمًا من موازنة البعثة األميرآية في العراق، وهذا الدعم هو 

دة إعمار العراق حول صندوق إغاثة وإعادة إعمار خارج متطلبات تقديم التقارير للمفتش العام الخاص إلعا
 .العراق

 
 ) باآلالف2005(مارس / آذار30التشغيلية الممولة من قبل صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق لكل وآالة بالتحديد في ) أ(المصروفات

السنة 
المالية 
2004 
 مصروفة

السنة المالية 
2004 

مربوطة 
 آضمان

نة سال
المالية 
2004 
 ةمخصص

السنة 
المالية 
2005 
 مصروفة

السنة المالية 
2005 

مربوطة 
 آضمان

السنة 
المالية 
2005 
 مخصصة

 الوآالة

 )ب(وزارة الدفاع 9.057$ 9.057$ 52.540$ 150.544$ 150.544$ 52.156$
 سالح الهندسة للجيش األميرآي 47$ 36$ 251$ 12.576$ 9.326$ 6.408$

  الخزينةوزارة 0$ 0$ 0$ 2.991$ 2.991$ 977$
 )د(وزارة األمن المحلي  2.600$ 1.460$ 1.460$ - - -
 )هـ(وزارة العدل  0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$
 وزارة الخارجية 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$
 وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$
 وزارة النقل 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$
 وزارة النجارة 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$
 وزارة الزراعة 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$

صندوق  صندوق  صندوق  صندوق  صندوق إغاثة  صندوق   
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إغاثة 
وإعادة 
إعمار 
 العراق
 األول

 مصروفة

إغاثة وإعادة 
إعمار العراق 

 األول
مربوطة 
 آضمان

إغاثة وإعادة 
إعمار 
العراق 
 األول

 مخصصة

إغاثة وإعادة 
إعمار 
العراق 
 الثاني

 مصروفة

وإعادة إعمار 
 العراق الثاني

مربوطة 
 مانآض

إغاثة 
وإعادة 
إعمار 
العراق 
 الثاني 

 مخصصة
 )و(الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  99.920$ 86.598$ 62.389$ 38.674$ 38.674$ 36.003$

ق منها أو هذه هي البيانات الدقيقة آما تم استالمها من المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، ولم تتم مراجعتها أو التحق:  مالحظة
 .تدقيقها رسميًا

 .ال تشمل المصروفات التشغيلية هذه المصروفات التشغيلية المباشرة للبعثة )أ 
عمار في عام إارة الدفاع هو إعادة تأهيل مبنى، وسيعاد تصنيفه آأصل إعادة ز لو2005المصروف التشغيلي للسنة المالية  )ب 

2007. 
 . مربوطة آضمان2004ن السنة المالية  أموال دفعت م2005تشمل المصروفات للسنة المالية  )ج 
 . 2005 ستقوم وزارة األمن المحلي بتقديم التقارير حول المصروفات التشغيلية في الربع الثالث من عام  )د 
 ,2004قدمت وزارة العدل تقاريرها حول أموالها التي ال تخص سنة معينة في أعمدة السنة المالية  )ه 
 .ية تقاريرها حول المعلومات حسب نوع الصندوق، وليس حسب السنة الماليةقدمت الوآالة األميرآية للتنمية الدول )و 

 3-4الجدول 
 

عام لسلطة االئتالف المؤقتة تتبع المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق المنذ أن تم تكوين المفتش 
الف المؤقتة من تم دعم العمليات اليومية لسلطة االئت.  المصروفات التشغيلية لسلطة االئتالف المؤقتة

ق الذي أنشئ بموجب القانون ارع مبدئيًا من قبل صندوق حرية ال2003) تشرين ثاني( نوفمبر 6أبريل إلى /نيسان
 مليون دوالر وربط 573,3 تم تخصيص 2005فبراير / شباط28، ومنذ 2003أبريل / في نيسان11-108العام 

 28 إلى 2003) تشرين ثاني( نوفمبر 6ن  مليون دوالر، وم507,6 مليون دوالر آضمان ودفع 568,2
عندما بدأت .  106-108 تم تمويل عمليات سلطة االئتالف المؤقتة بموجب القانون العام 2004يونيو /حزيران

البعثة األميرآية في العراق العمل وتحمل مكتب إدارة إعادة إعمار الطرق مهام سلطة االئتالف المؤقتة تم تحويل 
 إلى وزارة 106-108من مخصصات سلطة االئتالف المؤقتة بموجب القانون العام  مليون دوالر 105.75

 الذي هو تحديث لوضع 4-4تم إدخال وضع هذا األموال المحولة في الجدول .  الخارجية لتمويل هذه العمليات
ئتالف  سلطة اال–فوض الكونغرس آذلك تمويل عمليات المفتش العام .  2005مارس / آذار30تلك األموال في 

 مليون دوالر من عمليات الدفاع الشاملة لعام 75 بمبلغ ) المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراقاآلن(المؤقتة 
 . ومخصصات العمليات والصيانة2004

 
 )بالماليين (2005مارس / آذار30 في 106-108 إلعادة إعمار العراق، القانون العام يوضع التمويل اإلضاف

 مربوطة مصروفة
 ضمانآ

 المصدر مخصصة موزعة ملتزم بها

 صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني 18.439$ 17.443$ 16.200$ 12.028$ 4.209$
  العمليات– المؤقتة االئتالفسلطة  768.8 786.8 768.8 757.6 670.1
 )أ(مكتب إدارة إعادة إعمار العراق  129.5 129.5 129.5 104.9 72.6
 المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق  75.0 75.0 25.0 25.9 15.4

 اإلجمالي 19.412.3$ 18.416.3$ 17.173.3$ 12.916.4$ 4.967.1$
 .لم تتم مراجعة أو تدقيق البيانات رسميًا: مالحظة

 . مليون دوالر توزيعات ألغراض تقديم التقارير المتوقعة23,8تشمل ) أ(
 4-4الجدول 
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 ميرآية األخرىاألموال المخصصة األ
 

-108 أمواًال مخصصة أميرآية أخرى إلعادة إعمار العراق، آما قدم القانون العام 11-108قدم القانون العام 
 . أمواًال لجزء من برنامج االستجابة الطارئة للقادة287

 
 11-108القانون العام 

 الحرب في العراق ولتخصيص  لتمويل جهود11-108 أصدر الكونغرس القانون العام 2003أبريل /في نيسان
صندوق معالجة أخطار الموارد "األموال لبداية جهود إغاثة وإعادة إعمار العراق، آما أنشأ هذا القانون 

للمصاريف الضرورية، في العراق وحوله، من أجل معالجة الحاالت الطارئة الخاصة بإطفاء " "الطبيعية
أنشأ ".   التحتية ذات العالقة، والمحافظة على قدرة توزيعالحرائق وإصالح الدمار في مرافق النفط والبنية

مصاريف إضافية للعمليات الحربية الجارية في " آذلك صندوق حرية العراق من أجل 11-108القانون العام 
قدم هذا الصندوق المصاريف التشغيلية لسلطة االئتالف ".  والتكاليف األخرى... وعمليات االستقرار ... العراق
 مليون دوالر إلى صندوق معالجة أخطار الموارد الطبيعية، ومول القانون آذلك أنشطة  300تة، وتم تحويل المؤق

 412(والوآالة األميرآية للتنمية الدولية )  مليون دوالر66(إغاثة وإعادة إعمار إضافية من قبل وزارة الخارجية 
 .2004) يلولأ( سبتمبر 30، وآانت األموال لاللتزامات حتى )مليون دوالر

 
 العمليات اليومية لسلطة االئتالف المؤقتة إلى أن تم إصدار القانون العام رقم 11-108مول القانون العام رقم 

، وبالرغم من أن سلطة االئتالف المؤقتة أوقفت عملياتها في 2003) تشرين ثاني( في شهر نوفمبر 108-106
قدية الناجمة من عقود منحتها سلطة االئتالف المؤقتة أثناء  فإن التزامات الدفع التعا2004يونيو / حزيران28

 تم استخدامها 11-108المخصصة في القانون العام %) 55(فترتها ال زالت يتم الوفاء بها، ومعظم األموال 
 إلعادة تأهيل البنية التحتية العراقية، بشكل رئيسي إنتاج النفط وتوليد الكهرباء، وتشمل االستخدامات الرئيسية

 .األخرى اإلغاثة ومبادرات الحكم والخدمات الصحية واالجتماعية
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 )بالماليين (2005) مارس( آذار 31 في 11-108وضع المخصصات اإلضافية، القانون العام 

 المصدر الوآالة موزعة مربوطة آضمان مصروفة
صندوق معالجة أخطار الموارد  وزارة الدفاع 802.0$ 800.6$ 685.6$

 الطبيعية
 الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 1.818.6 1.818.3 1.534.2

 صندوق إغاثة –وزارة الدفاع  518.3 518.3 490.1
 وإعادة إعمار العراق األول

 وزارة الخارجية 125.4 125.4 115.4
 وزارة الخزينة 6.0 6.0 4.6
 للتجارة والتنمية الوآالة األميرآية  5.0 5.0 1.2

 المجموع الفرعي 2.473.3 2.473.0 2.145.6

 صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

 الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 412.1 410.5 380.1
 وزارة الخارجية 66.0 66.0 60.4

 المجموع الفرعي 478.1 476.5 440.5
غير متعلق بصندوق إغاثة وإعادة 

 11-108إعمار العراق والقانون العام 

  العمليات–سلطة االئتالف المؤقتة  59.3.4 568.2 507.6
 الجيش العراقي الجديد 51.2 51.2 49.6

 المجموع الفرعي 644.6 619.4 557.2
 صندوق حرية العراق

 اإلجمالي 4.398.0$ 4.369.5$ 3.828.9$
 لم تتم مراجعة أو تدقيق البيانات رسميًا: مالحظة

 5-4الجدول 
 

 وضع القانون 7-4، 6-4 حسب الوآالة، ويبين الجدوالن 11-108 القانون العام  وضع أموال5-4يبين الجدول 
 . حسب البرنامج والهدف11-108العام 
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 حسب البرنامج وحسب األهداف االستراتيجية للوآالة 11-108وضع أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق األول للقانون العام 

 )بالماليين (2005فبراير /باط ش28األميرآية للتنمية الدولية في 
 الوآالة اسم البرنامج موزعة مربوطة آضمان مصروفة

 أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق األول
 استعادة البنية التحتية الهامة 1.124.3$ 1.124.3$ 908.2$
 مةتحسين آفاءة ومساءلة  الحكو 174.7 174.7 173.2
 مكتب الغذاء للسالم: المساعدة الغذائية 160.0 160.0 122.8
 دعم التعليم والصحة والخدمات االجتماعية 118.5 118.5 104.3
 مكتب مساعدة الكوارث األجنبية: اإلغاثة 72.2 72.2 61.9
 مكتب مبادرات االنتقال 70.0 69.9 68.3
 توسعة الفرصة االقتصادية 65.9 65.9 64.0
 دعم وتطوير البرامج لمنطقة الخليج 18.0 18.0 17.5
 المصروفات اإلدارية 15.0 15.0 14.0

 المجموع الفرعي 1.818.6 1.818.3 1534.2

الوآالة األميرآية 
 للتنمية الدولية

 استعادة آهرباء العراق 300.0 300.0 299.5
 استعادة نفط العراق 166.0 166.0 161.0
  شبكة االستجابة األولى 52.3 52.3 29.6

 المجموع الفرعي 518.3 518.3 490.1

 وزارة الدفاع

 السجون/برامج الشرطة 61.5 61.5 56.2
 جهود اإلغاثة 27.0 27.0 26.6
 فرض القانون 24.6 24.6 20.4
 إزالة األلغام اإلنسانية 12.3 12.3 12.3

 المجموع الفرعي 125.4 125.4 115.5

 وزارة الخارجية

 المساعدة الفنية 6.0 6.0 4.6
 زنةالخ المجموع الفرعي 6.0 6.0 4.6

 التدريب/ المساعدة الفنية  5.0 5.0 1.2
 المجموع الفرعي  5.0 5.0 1.2

الوآالة األميرآية 
 للتجارة والتنمية

 إجمالي أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق األول 2.473.3$ 2.473.0$ 2.145.6$
  رسميًالم تتم مراجعة أو تدقيق البيانات: مالحظة

 6-4الجدول 
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 واألموال التي ليست لها عالقة بصندوق إغاثة وإعادة إعمار 11-108وضع صندوق معالجة أخطار الموارد الطبيعية للقانون العام 

 )بالماليين (2005مارس / آذار31العراق حسب البرنامج وحسب األهداف االستراتيجية للوآالة األميرآية للتنمية الدولية في 
 الوآالة اسم البرنامج موزعة مربوطة آضمان فةمصرو

 أموال صندوق معالجة أخطار الموارد الطبيعية
 وزارة الدفاع استعادة نفط العراق 802.0$ 800.6$ 685.6$
 إجمالي أموال صندوق معالجة أخطار الموارد الطبيعية 802.0$ 800.6$ 685.6$

 العراق األولأموال  غير متعلقة بصندوق إغاثة وإعادة إعمار 
 مكتب الغذاء للسالم: المساعدة الغذائية 138.2$ 136.7$ 114.0$
 )أ(وزارة الزراعة األميرآية  106.8 106.8 106.8
 استعادة البنية التحتية الهامة 51.6 51.6 51.6
 دعم التعليم والصحة والخدمات االجتماعية 34.0 34.0 34.0
 مكتب مساعدة الكوارث األجنبية: اإلغاثة 33.4 33.3 26.3
 المصروفات التشغيلية 23.7 23.7 23.0
 دعم وتطوير البرامج لمنطقة الخليج 10.5 10.5 10.5

 تحسين آفاءة ومساءلة  الحكومة 8.9 8.9 8.9
 توسعة الفرصة االقتصادية 5.0 5.0 5.0

 عيالمجموع الفر 412.1 410.5 380.1

الوآالة األميرآية للتنمية 
 الدولية

 دعم االئتالف 66.0 66.0 60.4
 وزارة الخارجية المجموع الفرعي 66.0 66.0 60.4

إجمالي األموال غير المتعلقة بصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق  478.1$ 476.5$ 440.5$
 الثاني

 لم تتم مراجعة أو تدقيق البيانات رسميًا: مالحظة
 ميرآية، وبعد ذلك حولت إلى الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لوزارة الزراعة األةاألموال المخصص) أ(

 7-4الجدول 
 

 برامج مساعدة القادة
لعبت برامج المساعدة العسكرية دورًا حيويًا في إعادة إعمار العراق، ومع ما يملك القادة المحليون من قدرة على 

تم تمويل برنامج االستجابة .  في مشاريع حاسمةاألمن فإنهم يستطيعون تطوير العالقات والفهم الالزمين للبدء 
، واستلم برنامج )الموجودات المصادرة وأموال صندوق تنمية العراق(السريعة للقادة مبدئيًا بالموجودات العراقية 

108 بتمرير القانون 2000) تشرين ثاني(االستجابة السريعة للقادة أول أمواله األميرآية المخصصة في نوفمبر 
هناك برنامج القادة لإلغاثة وإعادة اإلعمار، وهو برنامج مشابه ويستخدم أموال صندوق إغاثة وإعادة ، و106-

 .إضافة إلى ذلك مولت الحكومة العراقية المؤقتة برنامجًا معادًال لبرنامج االستجابة الطارئة للقادة.  إعمار العراق
 
 
 
 
 

 برامج االستجابة الطارئة للقادة
بة الطارئة للقادة هو برنامج يستطيع قادة االئتالف العسكريون استخدامه بسرعة لتوجيه إن برنامج االستجا

األموال لتلبية االحتياجات اإلنسانية واإلغاثة وإعادة اإلعمار في مناطق مسؤوليتهم الجغرافية، وحيث أن برنامج 
 500000 أقل من -عه صغيرة نسبيًااالستجابة الطارئة للقادة مستثنى من الئحة االمتالك الفيدرالية فإن مشاري

 : وهو يلبي أنواع االحتياجات التالية–دوالر 
 .إصالح وتجديد خطوط الماء والصرف الصحي -
 .تنظيف الطرق السريعة بإزالة األوساخ واألنقاض -
 .نقل الماء إلى القرى البعيدة -
 .شراء المعدات لمخافر الشرطة المحلية -
 .رفع مستوى المدارس والعيادات -
 .التجهيزات المدرسيةشراء  -
 ).بما في ذلك المدارس(إزالة المعدات الحربية من األماآن العامة  -
 .تجديد المالعب ومراآز الشباب والمكتبات ومرافق الترويح األخرى والمساجد -
 



 82

اء من  مليون دوالر، وابتد140 تبلغ 2004استلم برنامج االستجابة الطارئة للقادة أمواًال أميرآية في السنة المالية 
، وتستخدم مشاريع برنامج 2005 مليون دوالر من أموال السنة المالية 368 استلم البرنامج 2005مارس /آذار

 :االستجابة الطارئة للقادة للمشاريع التي هي
 .ذات نطاق صغير -
 .منخفضة التكلفة -
 .قصيرة األجل -
 .موجهة نحو التوظيف -
 .طارئة -
 .ذات رؤيا واضحة -
 

 لمحة 9-4، ويقدم الجدول 8-4ات برنامج االستجابة الطارئة للقادة أنظر الجدول لالطالع على ملخص لمصروف
عن مشاريع مختارة لبرنامج االستجابة الطارئة للقادة ممولة من قبل المخصصات األميرآية، وقطاع صغير من 

 .هذه المشاريع يموله صندوق تنمية العراق
 

 2005أبريل / في ا نيسان2005في العراق للسنة المالية إجمالي مبالغ برنامج االستجابة الطارئة للقادة 
األموال المتراآمة 

 المدفوعة
األموال المتراآمة 
 المربوطة آضمان

إجمالي أموال 
 البرنامج

 

176.245.139$  الموجودات المصادرة 177.645.1$ 177.280.923$
موجب األموال األميرآية المخصصة ب 140.000.000 139.837.121 124.172.607

 106-108القانون العام 
األموال األميرآية المخصصة بموجب    

 287-108القانون العام 
 صندوق تنمية العراق 369.474.004 360.289.062 350.426.149
740.679.076$  اإلجمالي 1.055.119.175$ 907.190.298$

 لم تتم مراجعة أو تدقيق البيانات رسميًا: مالحظة
 8-4الجدول 

 
 2005أبريل /ريع مختارة لبرنامج االستجابة الطارئة للقادة حسب النوع في ا نيسانمشا

 نوع البرنامج إجمالي المشاريع المشاريع المنجزة األموال المقدرة
 الزراعة والري 226 178 22.333.258$
 أنشطة البنية التحتية المدنية 753 577 35.572.422
 صادية والماليةاإلدارة االقت 251 178 16.373.744
 التعليم 1157 872 56.410.294
 الكهرباء 276 686 34.116.470
 العناية الصحية 416 272 27.926.758
 القانون والحكم 1352 1151 70.014.868
 النفط 24 5 6.813.114

 المساعدات اإلنسانية األخرى أو إعادة اإلعمار 1157 928 46.226.124
 تاالتصاال 49 27 5.464.732

 النقل 506 290 59.346.451
 الماء وتدابير حفظ الصحة العامة 1012 683 195.313.461
575.911.696$  اإلجمالي 7.179 5.360

 .لم تتم مراجعة أو تدقيق البيانات رسميًا:  مالحظة
 9-4الجدول 

 
قتة برنامج القادة لإلغاثة اإلنسانية وإعادة اإلعمار وبرنامج الحكومة العراقية المؤ

 للمساعدة العسكرية إلعادة اإلعمار
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استجابة لطلب عراقي إليجاد مشابه لمنح الحكومة العراقية المؤقتة لبرنامج االستجابة الطارئة للقادة تم إنشاء 
برنامج منفصل هو برنامج القادة لإلغاثة اإلنسانية وإعادة اإلعمار، وتم تمويل هذا البرنامج من أموال صندوق 

قامت الحكومة العراقية .  إعمار العراق الثاني والذي يتطلب االلتزام بالئحة االمتالك الفيدراليةإغاثة وإعادة 
 مليون دوالر استجابة لطلب أميرآي، 86مبدئيًا بتمويل البرنامج بمبلغ ) اآلن الحكومة العراقية االنتقالية(المؤقتة 

حددت مبدئيًا األموال .  2004ديسمبر /ون األول آان30 مليون دوالر في 50وتمت زيادته بمبلغ إضافي مقداره 
 مليون دوالر، على أنه تم تعديل 86األميرآية المماثلة لبرنامج القادة لإلغاثة اإلنسانية وإعادة اإلعمار بمقدار 

يجب اختيار مشاريع الحكومة العراقية االنتقالية من قائمة .  2005فبراير / مليون دوالر في شباط84ذلك إلى 
لالطالع على .   العراق–ع معتمدة متفق عليها من قبل الحكومة العراقية االنتقالية والقوة متعددة الجنسيات مشاري

أنظر الجدول .  2005أبريل / نيسان1ملخص لبيانات برنامج القادة لإلغاثة اإلنسانية وإعادة اإلعمار آما هي في 
4-10. 
 

 2005أبريل / نيسان1اإلعمار والحكومة العراقية المؤقتة في أموال برنامج القادة لإلغاثة اإلنسانية وإعادة 
األموال المتراآمة 

 المدفوعة
األموال المتراآمة 
 المربوطة آضمان

إجمالي أموال 
 البرامج

 

 برامج القادة لإلغاثة اإلنسانية وإعادة اإلعمار  84.000.000$  76.849.447$  2.104.858$
 مشاريع الحكومة العراقية المؤقتة  136.000.000$  92.881.572$  44.704.957$
 اإلجمالي  220.000.000$  169.731.019$  46.809.815$

 .لم تتم مراجعة أو تدقيق البيانات رسميًا:  مالحظة
 10-4الجدول 
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 األموال العراقية
 

األموال المستولى عليها األموال المصادرة و: يمكن تقسيم أموال العراق المتوفرة إلعادة اإلعمار إلى ثالث فئات
 .واألموال المودعة في صندوق تنمية العراق

 .األموال المصادرة آانت أموال الحكومة العراقية السابقة التي صادرتها قوات االئتالف -
األموال المستولى عليها آانت أمواًال عراقية في البنوك األميرآية تم تجميدها بموجب أمر تنفيذي ووضعها  -

 .ميرآية، وفوض استخدامها لمنفعة الشعب العراقيفي الخزينة األ
تم إنشاء صندوق تنمية العراق من قبل سلطة االئتالف المؤقتة، ووافقت األمم المتحدة على ذلك في شهر  -

يحتوي صندوق تنمية العراق على العائدات من مبيعات النفط العراقي والموجودات .  2003مايو /أيار
 والدول األخرى، وودائع من أموال ال يوجد عليها رهن أو امتياز لبرنامج النفط المعادة من الواليات المتحدة

 2004يونيو / حزيران28منذ أن تم تحويل سلطة الحكم إلى الحكومة العراقية المؤقتة في .  مقابل الغذاء
لعراق ال يمكن فقط تقدير إجمالي الودائع لصندوق تنمية العراق ألن المفتش العام الخاص إلعادة إعمار ا

يمكنه الوصول إلى المعلومات حول وضع أموال صندوق تنمية العراق التي هي حاليًا تحت سيطرة الحكومة 
العراقية االنتقالية، وال يتوفر إجمالي ألموال صندوق تنمية العراق المربوطة آضمان والمدفوعة، وأموال 

 .ئيسي من مبيعات النفط الحاليةصندوق تنمية العراق في الموازنة القومية العراقية هي بشكل ر
 

 األموال المصادرة
 مليون دوالر من الحكومة العراقية السابقة، ومن ناحية 926.7صادرت قوات االئتالف العسكرية أمواًال مقدارها 

تدل األنظمة المحاسبية لتمويل الدفاع وخدمة المحاسبة الحالية أنه .  عملية تم تخصيص آافة األموال المصادرة
، ولم يقم 2005مارس / آذار31 مليون دوالر حتى 844.1 مليون دوالر آضمان، وتم صرف 890.1بط تم ر

تم استخدام .  مسؤولو المحاسبة في الجيش األميرآي بإجراء مطابقة أو تدقيق آامل إلجمالي األموال المصادرة
 :معظم الموجودات المصادرة بشكل رئيسي لما يلي

 . متعلقة بالوزاراتتصليحات ومساعدة إنسانية غير -
 .عمليات الوزارات العراقية -
 ).أو برنامج االستجابة الثالث(البرنامج اإلقليمي لالستجابة السريعة  -
 .برنامج االستجابة الطارئة للقادة -
 .للشعب العراقي) إلخ... الديزل، زيت التدفئة (منتجات الوقود  -
 

 )ج(ة أنظر الملحق لإلطالع على قائمة تفصيلية الستخدامات األموال المصادر
 

 األموال المستولى عليها
(استجابة لقرار األمم المتحدة الذي صدر بعد حرب الخليج األولى جمدت الواليات المتحدة الموجودات العراقية 

UNSCR 661( أغسطس ،)تشرين ( أآتوبر 23 بتاريخ 12817 بموجب األمر التنفيذي الرئاسي 1990) آب
 األموال المجمدة 2003مارس / آذار20 بتاريخ 13290لتنفيذي الرئاسي استولى األمر ا.  1992) أول

 بليون دوالر الستخدامها في العراق، وفي 1.724 تم تحويل 2005مارس / آذار31وفي .  الستخدامها في العراق
( بليون دوالر 1.687آضمان، وتم صرف %) 98.8( بليون دوالر 1.703 تم ربط 2005مارس / آذار31

تدل السجالت الحالية لمراقب مجموعة دعم المنطقة .   السجالت المحاسبية للجيش األميرآيحسب%) 97.9
، وتم 2005مارس / آذار31 مليون دوالر في 0.4المشترآة في بغداد أنه تم احتساب آافة األموال باستثناء 
 :استخدام األموال المستولى عليها بشكل رئيسي لما يلي

 . الفردية للموظفين المدنيين العراقيينرواتب وتقاعد ودفعات اإلغاثة -
 .العمليات العسكرية العراقية -
 .اإلصالح وإعادة اإلعمار -
 

 ).د(لإلطالع على قوائم أآثر تفصيًال للمصروفات من األموال المربوطة آضمان أنظر الملحق 
 

راق فقد بقي رصيد مقداره بالرغم من أن معظم الموجودات المجمدة العراقية تم االستيالء عليها وإرسالها إلى الع
 مليون دوالر إلى صندوق تنمية العراق، ووضعت 208.6 مليون دوالر، وحولت الحكومة األميرآية 396.6

 مليون دوالر لألحكام الصحيحة، ومبلغ الموجودات المجمدة الباقية في الواليات المتحدة هو حاليًا 128جانبًا 
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لك إلى حد آبير بسبب مطابقة الموجودات الملموسة العراقية وذ)  مليون دوالر60من ( مليون دوالر 44.9
 .المجمدة

 
 صندوق تنمية العراق

 ليكون 2003مايو /تم إنشاء صندوق تنمية العراق من قبل سلطة االئتالف المؤقتة بموافقة األمم المتحدة في أيار
ية، وودائع برنامج النفط مقابل الغذاء الخالي بمثابة اإلدارة المالية الرئيسية لتوجيه اإليراد من مبيعات النفط العراق

 .من الرهن أو االمتياز والموجودات العراقية المعادة إلغاثة وإعادة إعمار العراق
 

عندما تولت الحكومة العراقية المؤقتة سلطة الحكم تم تحويل المسؤولية عن الحساب الفرعي لصندوق تنمية 
، ونتيجة لذلك لم يعد يتوفر للمفتش العام الخاص إلعادة 2004نيو يو/ حزيران28العراق إلى رئيس البعثة في 

إعمار الطرق إمكانية الوصول أو رؤيا لوضع حساب صندوق تنمية العراق لما يزيد عن الجزء المفوض 
لصندوق تنمية العراق من قبل وزير المالية العراقي لتقوم الحكومة األميرآية بدفعه مقابل العقود الممولة من 

منذ تقدير المفتش العام الخاص إلعادة إعمار .  ق تنمية العراق والممنوحة من قبل سلطة االئتالف المؤقتةصندو
 بليون دوالر تم 30.098بمقدار ) آانون الثاني(العراق إلجمالي إيرادات صندوق تنمية العراق في شهر ديسمبر 

، وهذا يجعل اإليرادات 2005مارس /ار آذ30 بليون دوالر في 4.38تحقيق إيرادات نفط إضافية مقدارها 
 بليون دوالر، وال يتوفر إجمالي لمبالغ االلتزامات والمدفوعات 34,478المقدرة لصندوق تنمية العراق تبلغ 

 .لصندوق تنمية العراق
 

 الحساب الفرعي لصندوق تنمية العراق
لعقود الممنوحة من قبل سلطة االئتالف قبل تحويل سلطة الحكمة إلى الحكومة العراقية المؤقتة تم تفويض إدارة ا

بنك العراق "المؤقتة من أموال صندوق تنمية العراق إلى الحكومة األميرآية، وتم إنشاء حساب فرعي منفصل 
.  في بنك االحتياط الفيدرالي لنيويورك لتمكين الدفع عن عمل هذه العقود" انتقالي/صندوق تنمية العراق/المرآزي

 االحتياط الفيدرالي تم تزويد النقد لتمكين الدفع في العراق لتلك المشاريع التي تتطلب هذا إضافة إلى أموال بنك
 .األسلوب من الدفع

 
 عين وزير المالية العراقي مدير مكتب إدارة البرامج، حاليًا مكتب المشاريع 2004يونيو / حزيران15في 

 : العراق التيوالعقود، وذلك إلدارة وإجراء الدفعات عن عقود صندوق تنمية
 .2004) حزيران ( يونيو 28تم الدخول بها قبل  -
 .لم يتم ضمانها بخطاب اعتماد -
 . مليون دوالر800لم تزد عن حد  -
 

قصد بهذا الحد المبدئي أن يكون خطوة أولى نحو ضمان استمرار تنفيذ هذه العقود ألنه آان من المعروف أن 
لمبلغ، وقد زادت وزارة المالية المبلغ المزود إلى الحساب الفرعي المسؤولية الكلية ستزيد إلى حد آبير عن هذا ا

 .لصندوق تنمية العراق لمواجهة التزامات العقود حسب اختيارها
 

  حدود الدفعات التي تمت زيادتها11-4يبين الجدول 
 )بالماليين (2005مارس /إبداعات الحساب الفرعي لصندوق تنمية العراق آما هي في آذار

 اإليداع/التحويل لتاريخا المبلغ
 نقد في الصندوق 2004يونيو / حزيران28  دوالر217.7

 تحويل/رصيد بداية المدة 2004يونيو / حزيران28 800
 تزويد إضافي 2004سبتمبر / أيلول20 400
 تزويد إضافي 2004نوفمبر / تشرين الثاني23 800
 تزويد إضافي 2004ديسمبر / آانون الثاني24 800
 اإلجمالي   دوالر3.017.7

 لم تتم مراجعة أو تدقيق البيانات رسميًا: مالحظة
 11-4الجدول 

 
 مليون دوالر من نقد صندوق تنمية العراق التي آانت في عهدة مسؤولي سلطة 217.7تم االحتفاظ بمبلغ 

دوق تنمية العراق، االئتالف المؤقتة عندما حول الحكم إلى الحكومة العراقية المؤقتة، وذلك لدفع التزامات صن
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 مليون دوالر من خالل الحساب الفرعي لصندوق تنمية العراق إلى 86وتم تحويل أموال إضافية عراقية قيمتها 
الوحدات العسكرية األميرآية لتمويل منحة مماثلة من قبل الحكومة العراقية المؤقتة، وتم تنفيذ هذا التحويل من 

 .تنفيذ عقود الحساب الفرعي لصندوق تنمية العراقأجل سهولة دفع العملة، وليس جزءًا من 
 

 قدرت المطلوبات التي لم تسدد بعد للحساب الفرعي لصندوق تنمية العراق بمبلغ 2004) آانون ثاني(في ديسمبر 
 بليون دوالر المزود من قبل الحكومة العراقية المؤقتة فقد 3,017 بليون دوالر، وبسبب المبلغ الذي مقداره 3.5

 لوزارة الخارجية الصادر 2207 مليون دوالر، وحسب تقرير الجزء 486.8ذا مطلوبًا غير ممول مقداره أوجد ه
 .2005مارس / مليون دوالر في آذار42 تم تعديل هذا المطلوب إلى 2005أبريل /في نيسان

 
 .2005مارس / وضع أموال صندوق تنمية العراق في نهاية آذار12-4يبين الجدول 

 )بالماليين (2005مارس /اب الفرعي لصندوق تنمية العراق في آذاروضع أموال الحس
 مصدر األموال البنك النقد

 رصيد أول المدة 800.0$ 217.7$
 أموال إضافية للحكومة العراقية المؤقتة 2.000.0 0
 الفائدة المكتسبة 5.6 0

 اإلجمالي 2.805.6$ 217.7$
 استخدامات األموال البنك النقد

 مخصص ومدفوع 1.851.3$ 117.3$
 مخصص وغير مدفوع 954.3 100.4

 غير مخصص 0 0
 اإلجمالي 2.805.6$ 217.7$

 لم تتم مراجعة أو تدقيق البيانات رسميًا: مالحظة
 12-4الجدول 

 
 األموال العراقية المعادة المحتملة األخرى

 المؤقتة المسؤولية الرئيسية لطلب  تولت الحكومة العراقية2004يونيو / حزيران28مع تحويل سلطة الحكم في 
االستعادة على نطاق العالم بموجب قرارات األمم المتحدة الخاصة بالموجودات التي تم تجميدها آرد فعل على 

تستمر الحكومة األميرآية في مساعدة الحكومة العراقية االنتقالية .  األعمال السابقة للحكومة العراقية السابقة
ثها واستعادتها، إال أنه ليس لها إمكانية الوصول إلى المعلومات الخاصة بأرصدة بشكل نشط في جهود بح
 .الموجودات المستردة

 
 برنامج النفط مقابل الغذاء

) الغذاء بشكل رئيسي(قايض برنامج النفط مقابل الغذاء لألمم المتحدة النفط العراقي مقابل البضائع والخدمات 
بدأت عملية مبيعات برنامج النفط في آانون .  لمتحدة على النفط العراقيلتخفيف المعاناة بسبب حظر األمم ا

.   مباشرة قبل بدء عملية حرية العراق– 2003مارس / وحدثت أخر مبيعاته النفطية في آذار1996ديسمبر /األول
اتها وأعطت  رفعت الواليات المتحدة عقوب2003مايو / أيار22توقف توزيع الغذاء أثناء األعمال العدائية، وفي 

 انتهى رسميًا برنامج 2003) تشرين ثاني( نوفمبر 21برنامج النفط مقابل الغذاء ستة أشهر إلنهاء عملياته، وفي 
 .النفط مقابل الغذاء لألمم المتحدة

 
 للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق على 2005يناير  /يحتوي التقرير الفصلي لشهر آانون الثاني

 1996ديسمبر / مفصلة حول إيرادات ومصروفات برنامج النفط مقابل الغذاء من آانون األولمعلومات مالية
 أصدرت األمم المتحدة بيانات مالية غير مدققة للسنة 2005مارس /، وفي آذار2002ديسمبر /حتى آانون األول

ن التحليل األساسي ألن ، وهذا الحذف يحول دون إجراء مزيد م2003 ولكن ليس للسنة التقويمية 2004التقويمية 
 شملت عمليات إيراد وصرف حيوية، وينتظر المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 2003األنشطة في عام 

 .2003أن تصدر الواليات المتحدة معلومات تشغيلية لعام 
 

الغذاء إلى صندوق يحول برنامج النفط مقابل الغذاء الفائض من األموال غير الملتزم بها لبرنامج النفط مقابل 
.  تنمية العراق عندما تصبح المبالغ المربوطة آضمان سابقًا متوفرة عندما تنتهي مدة آتب االعتماد غير المنفذة

 بليون دوالر إلى صندوق تنمية العراق من برنامج النفط مقابل 8.6 تم تحويل 2004يونيو / حزيران30في 
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، وبذلك أصبحت الحكومة العراقية المؤقتة )رة الواليات المتحدة بليون دوالر بينما آان تحت سيط8.1(الغذاء 
ستقرر الحكومة العراقية االنتقالية أية عقود .  مسؤولة اآلن عن اإلشراف على عقود برنامج النفط مقابل الغذاء

خدمات التي دفع سيسمح لها باالنتهاء بدون تنفيذ أو تنفيذها جزئيًا، وأية عقود سيتم الوفاء بها بتسليم البضائع وال
 .لها باإليرادات السابقة لبرنامج النفط مقابل الغذاء
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 أموال المانحين
.  استجابة لمتطلبات اإلغاثة وإعادة اإلعمار في العراق قام العديد من البلدان والمنظمات الدولية بمنح المساعدة

تشرين (ر في مدريد في شهر أآتوبر يتم عقد مؤتمرات دورية للمانحين لتنسيق األنشطة الدولية، وآان أول مؤتم
، ومن المقرر عقد 2004) تشرين أول( أآتوبر 15-14، وآخر مؤتمر آان في طوآيو خالل الفترة 2003) أول

في مؤتمر مدريد للمانحين تعهدت دول مانحة .  2005مؤتمر المانحين القادم في األردن في أواخر فصل الربيع 
-2004( بليون دوالر إلعادة إعمار العراق على المدى المتوسط 13,5غفي منظمات دولية غير أميرآية بمبل

 8تعهدت البلدان المانحة الفردية بحوالي ).  و(لالطالع على قائمة شاملة لهذه التعهدات أنظر الملحق ).  2007
 .وليًابليون دوالر أميرآي من أجل المساعدة اإلنسانية الفورية والمساعدة الثنائية والمساعدة الموزعة د

 
 المساعدة اإلنسانية

 مليون دوالر آمساعدة 849في بداية عملية حرية العراق مباشرة قدمت مختلف البلدان ومنظمات األمم المتحدة 
، )باستثناء مساعدة الواليات المتحدة وبرنامج النفط مقابل الغذاء (2003) آانون ثاني(إنسانية خالل شهر ديسمبر 

 .ء من مبالغ إعادة اإلعمار التي تم التعهد بها خالل مؤتمر مدريد للمانحينولم تحسب هذه المساعدة آجز
 

 المساعدة الثنائية
مارس / آذار30في .  يتم تقديم المساعدة الثنائية للمشاريع من البلد المانح إلى الشعب العراقي أو إلى حكومته

اعدة ثنائية للمشاريع في العراق،  بليون دوالر آمس1.296 قدرت وزارة الخارجية أنه تم منح حوالي 2005
 2207يشمل التقرير للجزء .  وجزء آبير من هذه األموال منحتها اليابان، وهو أآبر بلد مانح غير أميرآي

 . المالمح البارزة ألنشطة البلدان المانحة الفردية2005) آانون ثاني( يناير 5لوزارة الخارجية الصادر في 
 

 لدولية للعراقمنشأة صندوق إعادة اإلعمار ا
يتم حاليًا إرسال معظم المساعدة التي تعهدت بها الدول الفردية من خالل المنظمات الدولية، وقد أنشأ مؤتمر 
مدريد منشأة صندوق إعادة اإلعمار الدولية للعراق إلعطاء البلدان المانحة قناة متعددة الجوانب لمساعدتها 

ية للعراق صندوقي ائتمان أحدهما يديره البنك الدولي واآلخر تديره لمنشأة صندوق إعادة اإلعمار الدول.  للعراق
يحتوي .  مجموعة التنمية لألمم المتحدة، وصندوقا االئتمان هذان هما آليتا التسليم الرئيسيتين للمساعدة للعراق

 .على ملخص تفصيلي اللتزامات وإبداعات صندوق االئتمان الدولي موزعة حسب البلد) هـ(الملحق 
 
 ثروة من org.irffi.www://httpقدم الموقع على الشبكة لمنشأة صندوق إعادة اإلعمار الدولية للعراق ي

التزم البنك :  بليون دوالر1.06لصندوقي االئتمان ) 2005مارس /في آذار(تبلغ االلتزامات الحالية .  المعلومات
 مليون دوالر، ويبلغ إجمالي اإلبداعات 663.6 دوالر، ومجموعة التنمية لألمم المتحدة  مليون394الدولي بمبلغ 

 مليون 627.8 مليون دوالر تم إيداعها في البنك الدولي، 394.3:  مليون دوالر1.022في هاتين المنظمتين 
لية لمنشأة صندوق إعادة من أجل االطالع على قائمة تفصي.  دوالر تم إيداعها في مجموعة التنمية لألمم المتحدة

 .لهذا التقرير) هـ(اإلعمار الدولية للعراق وصناديق االئتمان التأسيسية التابعة لها أنظر الملحق 
 

يوجد في موقع منشأة صندوق إعادة اإلعمار الدولية للعراق على الشبكة بيان مفصل لمشاريع وبرامج آل من 
طور صندوق االئتمان لمجموعة التنمية .  تنمية لألمم المتحدةجهود صندوق االئتمان للبنك الدولي ومجموعة ال

 11لألمم المتحدة لمنشأة صندوق إعادة اإلعمار الدولي للعراق إطار تخطيط استراتيجي منظم إلى جانب 
تعمل فيها مختلف الوآاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة معًا تحت وآالة قائدة لمجموعة في آل " مجموعة"

 .تتوفر معلومات محدثة على الموقع على الشبكة.  منهاواحدة 
 

 1بالرغم من أن إجمالي االلتزامات الحالية لمنشأة صندوق إعادة اإلعمار الدولية للعراق تبلغ ما يزيد قليًال عن 
بالنسبة ألعلى .   بليون دوالر في مؤتمر مدريد للمانحين8بليون دوالر فإن الدول المانحة تعهدت بأآثر من 

عشرة بلدان مانحة يبلغ إجمالي الفروقات بين التزامات منشأة صندوق إعادة اإلعمار الدولية للعراق وتعهدات 
 بليون 3.5 بليون دوالر، ويمثل أآثر من نصف هذا المبلغ بقليل تعهد حكومة اليابان بتقديم 6.7مؤتمر مدريد 

 بليون دوالر وهو عبارة 1.296مقداره حوالي دوالر آقروض تمييزية إلعادة إعمار العراق، وهناك مبلغ آخر 
 بليون دوالر آمبالغ 2يأتي حوالي .  عن مساعدة ثنائية تقدمها بلدان مثل اليابان والمملكة المتحدة وإسبانيا وآندا

، وهذه البلدان هي بشكل )باستثناء اليابان والمملكة المتحدة( بلدان متعهدة 10تعهد غير محققة من ثمانية من أعلى 
 .رئيسي من بلدان الخليج الفارسي ولها ديون آبيرة على العراق
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، وقد أدى التغير في سلطة 2007 – 2004آانت المدة الزمنية المنطقية على تعهدات مؤتمر مدريد هي الفترة 
  إلى أن يبدأ العديد من بلدان الخليج الفارسي بإجراء مناقشات مع السلطات2004حزيران ) يونيو (28الحكم في 

العراقية بشأن تعهداتهم في مؤتمر مدريد، ونفس بلدان الخليج الفارسي هذه هي األصحاب الرئيسية لديون 
 بليون دوالر آدين عدا عن ديون نادي باريس والتي معظمها 60إن المسامحة بأآثر من .  الحكومة العراقية

ها، وقد يكون لها تأثير على مساهمتها الفورية مستحقة لهذه البلدان تزيد إلى حد آبير عن التزامات المنح المتعهد ب
إضافة إلى ذلك توفر االنتخابات األخيرة للحكومة العراقية الحالية فرصة لبلدان الخليج للبدء في إحياء .  في المنح

 .عالقات شخصية قد تحفز على اتخاذ إجراءات
 

 البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبرامج قروض المانحين
 بليون دوالر 5.5ك الدولي وصندوق النقد الدولي عن برامج مساعدة محتملة للعراق تتراوح قيمتها بين أعلن البن

 بليون دوالر، والمساعدة للعراق من اليابان التي هي أآبر متبرع عدا عن الواليات المتحدة هي بشكل 9.25إلى 
 مليون 500 حد إقراض مبدئي مقداره حاليًا يقدر البنك الدولي).   بليون دوالر5.3(رئيسي على شكل قرض 

 مليون دوالر من البنك الدولي إلعادة اإلعمار والتنمية خالل السنة 500دوالر من جمعية التنمية الدولية ومبلغ 
 استلم مدير البلدان في 2004ديسمبر /خالل األسبوع الثاني من آانون األول.  2005 والسنة المالية 2004المالية 

 قام العراق بتسوية 2004ديسمبر / آانون األول16بًا آتابيًا لتمويل جمعية التنمية الدولية، وفي البنك الدولي طل
 آانت أي قروض للبنك الدولي على العراق ال 2005أبريل / نيسان5المبالغ المتخلفة عليه للبنك الدولي، وفي 

 .تزال في مرحلة التفاوض
 

 مليون دوالر آمساعدة في حاالت 850عراق بمبلغ مبدئي مقداره تعهد صندوق النقد الدولي بتقديم المساعدة لل
 29 مليون دوالر، وفي 1700 – مليون دوالر 850الطوارئ بعد الصراع وقروض مساعدة للمتابعة مقدارها 

 مليون دوالر 436.3 وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على دفع حوالي 2004) أيلول(سبتمبر 
، وقد حدث هذا المنح المبدئي لمساعدة الطوارئ لما بعد الصراع بعد أن 4حقوق سحب خاصةموزعة في فئات 

 مليون دوالر 81حوالي ( حقوق سحب خاصة 55,3قام العراق بتسوية المبالغ المتأخرة عليه للصندوق البالغة 
صندوق النقد الدولي قام إضافة إلى تسوية العراق للمبالغ المتأخرة عليه ل.  2004) أيلول(في سبتمبر ) أميرآي

العراق بدفع الزيادة في حصته بموجب المراجعة العامة الحادية عشرة لصندوق النقد الدولي، حيث زادت حصة 
إلى )  مليون دوالر أميرآي740.1( مليون حقوق سحب خاصة 504العراق من حقوق السحب الخاصة البالغة 

آانت هذه الزيادة في الحصة مزيجًا من دفعة ).  يرآي بليون دوالر أم1.75( بليون حقوق سحب خاصة 1.19
 بليون 1,08دفعة إجمالية مقدارها ( مليون دوالر نقدًا وسندات إذنية ال تحمل فائدة على الرصيد 251مقدارها 

 .، وتستطيع العراق السحب من حصتها بموافقة قيادة صندوق النقد الدولي)دوالر أميرآي
 

 بليون دوالر عن مجموعة 4-2 الدولي أن يقرض مبلغًا إضافيًا يزيد بمقدار  يتوقع البنك2009بحلول عام 
مبنيًا على سيناريو متفائل للتحسينات في االستقرار السياسي "قروضه المبدئية، إال أن اإلقراض فيما بعد سيكون 

مالحظة حسب "وتخفيض آريم للديون ) بما في ذلك قطاع النفط(واألمني واالنتعاش االقتصادي السريع 
يشارك صندوق النقد .  2004) آانون ثاني( يناير 14االستراتيجية المؤقتة لمجموعة البنك الدولي للعراق، 

الدولي في نفس االهتمامات، وقد ال يقدم المبلغ بكامله الذي تعهد به في مؤتمر مدريد بدون إطار اقتصاد آلي 
 .هاسليم والتزام الحكومة بإصالحات هيكلية رئيسية في موقع

 
 تخفيض ديون العراق

يعتبر تخفيض ديون العراق الخارجية أمرًا حيويًا بالنسبة إلعادة إعماره وصحته االقتصادية على المدى الطويل، 
 بين العراق وأعضاء نادي باريس لتخفيض ديون العراق بالبالغة 2004) تشرين ثاني(وآانت اتفاقية نوفمبر 

تم بيان أحكام أآثر تحديدًا لالتفاقية في التقرير الفصلي .  ولى حاسمةخطوة أ% 80 بليون دوالر بمقدار 38.9
 للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق المقدم إلى الكونغرس، والتزم العراق 2005يناير  /لشهر آانون الثاني

رين هم دائنون بطلب معاملة مماثلة من دائنيه الخارجيين اآلخرين، والغالبية العظمى لهؤالء الدائنين اآلخ
 67,4الذين يقدر صندوق النقد الدولي أن لهم ديونًا مقدارها ) بشكل رئيسي دول الخليج(رسميون ثنائيو األطراف 

 بليون دوالر للمصادر الخاصة، بما في ذلك 15باإلضافة إلى الدين العام تدين العراق بحوالي .  بليون دوالر
.   أحكام مماثلة لتلك التي وافق عليها نادي باريس من هؤالء الدائنينالبنوك التجارية، والعراق ملزم آذلك بطلب

تستمر الحكومة العراقية االنتقالية حاليًا ببذل جهودها للوصول إلى اتفاقيات، إال أنه لم يتم إحراز تقدم رسمي منذ 
 .آخر موعد لنشر هذا التقرير

                                                 
4  
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 مصادر واستخدامات األموال إليضاح بيانات

 عمار العراقإغاثة وإعادة إ
جمع المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق بيانات حول مصادر واستخدامات ووضع أموال إعادة إعمار 

العراق من مكتب اإلدارة والميزانية وخدمة تمويل الدفاع والمحاسبة والجيش األميرآي ووزارة الخارجية 
قام المفتش .  الة األميرآية للتجارة والتنمية والبنك الدوليوالوآالة األميرآية للتنمية الدولية ووزارة الخزينة والوآ

العام الخاص إلعادة إعمار العراق بتحليل البيانات للتأآد من أنها معقولة ومتوافقة مع مصادر البيانات، ولم يقم 
عها في المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق بمراجعة أو تدقيق عمليات وأساليب وأنظمة الرقابة في موق

الوآالة أو المنظمة التي قدمت البيانات، وقد قبل المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق صحة البيانات 
المقدمة، وهو يعتقد أن تقديم مصادر واستخدامات األموال في هذا التقرير هو تجميع معقول لوضع أموال إغاثة 

 ).م اإلشارة إلى تاريخ بديلما لم تت (2005مارس / آذار30وإعادة إعمار العراق في 
 

 


