


 

  ذآرى

  
  بول آونفيرس

٢٠٠٨ – ١٩٥١   
  

، توفي بول آونفيرس، الُمدّقق في مكتب المفتش ٢٠٠٨مارس /آذار ٢٤في 
عادة إعمار العراق، إثر تعرّضه إلصابات خالل هجوم على الخاص إلالعام 

  .المنطقة الدولية في بغداد
  
      

 مهمة  فيذات شأنخالل عمله في مكتب المفتش العام، قدم بول مساهمات 
 تدقيقات أنتجقد خدم، مؤخرًا، ضمن فريق و. اإلشراف الموآلة إلينا في العراق

نظام الكهرباء في إصالح  مليون دوالر إلعادة ٥٠٠ قيمتهممتازة تتعلق بعقد 
العراق، ولعب بول دورًا أساسيًا في دعم المراجعة الهامة التي جرت في ربع السنة 

  .ين للمقاولالمكافآتاألخير لمنح 
  

.  من القضايا الدوليةواسعةة في طائفيترك بول إرثًا مميزًا من المساهمات   
قبل انضمامه إلى مكتب المفتش العام إلعادة إعمار العراق، أمضى حوالي أربع 

 الوآالة األميرآية للتنمية ولدى األمم المتحدة لدىعمل حيث سنوات في العراق 
.  إعمار المحافظاتلدى ِفَرق إعادة آمستشار زراعي عمله ذلك وقد شمل ،الدولية

  .مساعدة اآلخرينقلبيًا في  التزامًاحياة بول األساسي لموضوع الآان 
  

 في المتنوعة بيننا في بغداد، وتجاربه  لبولحضور الصبورالسوف نفتقد   
 على الدائمه الذآية والعميقة للقضايا المعقدة، وإصراره ليالت وتح،عمليات اإلشراف

لقد أغنى بول آل الذين عرفوه، ونشعر بأننا آنا محظوظين . حيحالصعمل الشيء 
حّية دومًا عبر مثابرتنا في القيام أن ذآراه سوف تبقى . ليه والعمل معهإفي التعرف 

  . بها بقوة هوالتي آمنو بمهمتنا الحيوية



  

  

  
  عادة إعمار العراقالخاص إلرسالة المفتش العام 

  
 المفتش العام الخاص إلعادة إعمار الصادر عنشر هذا التقرير ربع السنوي السابع ع

ُمدّقق في مكتب المفتش العام الذي توفي ال ُمكّرس لذآرى بول آونفيرس، (SIGIR)العراق 
 إثر تعّرضه إلصابات خالل هجوم بالصواريخ على المنطقة ٢٠٠٨مارس /  آذار ٢٤في 

 الشديد شغفه سوف نتذآر دائمًا .وفاة بول، ُمنَي مكتب المفتش العام بخسارة آبرىب. الدولية
  .إلى عائلته وأصدقائهاليوم ن قلوبنا تتوجه إ.  وحبه لبلده،بمهمتنا، وحنّوه تجاه اآلخرين

  
عادة إلاألولى التمويالت  الخامسة لمخصصات ى إصدار هذا التقرير الذآر تاريخيصادف

مساعدات من ال  مليار دوالر٤٦، قدم الكونغرس أآثر من ٢٠٠٣منذ سنة . إعمار العراق
 من هذا التقرير ٢يلقي القسم .  اإللزامتحتاج إلى مليارات منها تقريبًا ١٠للعراق، ال يزال 

 دافع الضرائب أموالاألضواء على تشكيلة من الطرق التي أنفقت بها هذه المليارات من 
  .األميرآي في العراق خالل السنوات الخمس األخيرة

  
 حيث إعادة إعمار العراق،من سنوات " االنتقال"سنة  حول المعلوماتُيحّدث هذا التقرير 

الواليات سيطرة  حول نقل أصول إعادة اإلعمار من ليالت معلومات وتحها معتترافق
المتحدة إلى السيطرة العراقية، ونقل مسؤوليات تمويل إعادة اإلعمار إلى الحكومة العراقية، 

 تدقيق مكتب  لقد وجد.الداخلية في العراقونقل المسؤوليات األمنية إلى وزارتي الدفاع و
 األصول الصادر لالمفتش العام الخاص الصادر خالل ربع السنة هذا والذي يتابع تقرير نق

، أنه ال تزال هناك حاجة لعمل الكثير ٢٠٠٧يوليو / عن مكتب المفتش العام في تموز 
يقدم . من الواليات المتحدة الحكومة العراقية بصيانة واستدامة األصول المقدمة قياملضمان 

 بيانات حول طفرة العائدات النفطية هذا العام في العراق التي ُتوّلد آسبًا ماليًا غير ٢القسم 
 . موارد وافرة لبرامج ومشاريع إعادة اإلعمار الجديدةوتؤّمن ،مرتقب للحكومة العراقية

ملة حول البرامج شاولكن مكتب المفتش العام نظرة عامة صادر عن ويقدم تقرير آخر 
 األميرآية التي التمويالت أغلبية حيث تهدف ، العراقيةاألمنالممولة من صندوق قوات 

  . إلى دعم قوات األمن العراقيةاإللزامتنتظر 
  

 لمكتب المفتش العام تدقيقات جديدة خالصات لسبعة  على من هذا التقرير٣يحتوي القسم 
 ٥٠٠قيمته  لتصميم والبناءل عقد فحصقيقات التدهذه تشمل .  جديدةوسبع عمليات تفتيش

 التدقيق الخامس في سلسلة من وهذا هو. (Perini) ينير ُمنح إلى شرآة ب،مليون دوالر
دراسات مكتب المفتش العام التي تنظر في العقود الكبرى التي يمولها صندوق إغاثة وإعادة 

لمفتش العام أيضًا تحديثات خالل أنتج فريق الُمدّققين في مكتب القد . (IRRF)إعمار العراق 
 لتدريب (Dyncorp)ينكورب ا د شرآةربع السنة هذا حول مراجعاتنا المتواصلة لعقد

وجد التقريران أن .  الفساد التابع للسفارةلمكافحة ولبرنامج بناء القدرات ،الشرطة العراقية
  .مفتش العامتوصيات مكتب الصدور  قبيل تطبيقاتهاوزارة الخارجية حققت تقدمًا في 



 

  
 فحصت فيها مكتب المفتش العام تقييمات أنتجت إدارة التفتيش لدىخالل ربع السنة هذا، 

ن من ن مموالا، إثن(CERP) للقائد طارئةأربعة مشاريع ممولة من برنامج االستجابة ال
 وواحد ُممّول عبر مكتب شؤون المخدرات وفرض ،صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

  في عملية تفتيشتمثلت أبرز.  التابع لوزارة الخارجية(INL) الدولي ونتطبيق القان
 وهو أآبر مشروع إفرادي معالجة المياه في الناصرية، لمشروع محطةالمراجعة الشاملة 

 ُمفتشو مكتب المفتش العام زارعندما ف. (IRRF) مّوله صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
 ألن الحكومة العراقية ا فقطمن طاقته% ٢٠عمل بنسبة ة تالمحط الناصرية، وجدوا أن مدينة

قد أنشأت السفارة فريق تقييم مشترك قام بتنفيذ و.  للطاقة آاٍفقّصرت في تقديم مصدٍر
  . التقصير التي عّينتها تفتيشات مكتب المفتش العامحاالتأعمال تصحيحية في العديد من 

  
حتى .  عملية تفتيش مفتوحة٥٢ عمل على التقدم فياليواصل مفتشو مكتب المفتش العام 

 و ،توجيه اتهامعملية  ١٥ و ،اعتقال عملية ١٤  إلى مكتب المفتش العامقضاياتاريخه، أّدت 
 االستعادات، و، والمصادرات، مليون دوالر من الغرامات١٧ وأآثر من ، إدانات٥

 في حين ٢٠٠٨ سبتمبر/ وهناك خمسة أفراد ينتظرون المحاآمة في أيلول . جاعاتواالستر
  .لمحاآمةلينتظر خمسة آخرون مواعيد 

  
آانون أواخر  في (NDAA) ٢٠٠٨ قانون تفويض الدفاع القومي لسنة أّدى إصدار

 صالحيات مكتب المفتش العام عن طريق إعطائه سلطات إلى توسيعيناير الماضي، /الثاني
ام الخاص بإصدار تفويض مكتب المفتش العأصبح . قضائية إضافية ومزيد من المسؤوليات

ُيغطي اآلن صندوق قوات األمن العراقية، وصندوق دعم االقتصاد، وبرنامج  التقارير
مكتب على  ٢٠٠٨ قانون تفويض الدفاع القومي لسنة وفرض.  للقائدطارئةاالستجابة ال

 األمن الالزمة التي تغطي مسائلكافة المراجعات لتطوير خطة تدقيق أيضًا المفتش العام 
بالتشاور مع زمالئه من المفتشين  مكتب المفتش العام يقوم. اإلعمار في العراقوإعادة 
  . عملية التخطيط هذهفي نفس الوقت التي تتطور فيه (IGs) العامين

  
   ٢٠٠٨أبريل /  نيسان ٣٠ في تّم التقديم

  

  
   جونيور،ستيوارت دبليو بووين

  المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق



  

  

  تب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراقملخص أداء مك
  ٢٠٠٨ أبريل/  نيسان ٣٠بتاريخ 

  

  التدقيق
  ١١٥  التقارير الصادرة

  ٣٢٠  التوصيات الصادرة
 ٥٧،٩٠٠،٠٠٠   واسترجاعهاإنقاذها التي تم األموال

  دوالر
 ٤٠،٠٠٠،٠٠٠   بصورة أفضلُأعيد استخدامها التي األموال
  دوالر

  دوالر٧،٥٦٠،٠٠٠  )المعترض عليها(رها المدفوعات المشكوك بأم
  

  التفتيش
  ١١٥  حول المشاريعالصادرة التقييمات 

  ٩٦  التقييمات المحدودة الصادرة التي جرت في الموقع
  ٤٨١  تقييمات صور األقمار الصناعية

  
  التحقيقات

  ٣٤٦  التحقيقات التي أطلقت
  ٢٩٤   أو أحيلتالتحقيقات التي ُأقفلت
  ٥٢  ةالتحقيقات المفتوح

  ١٤  عتقاالتاال
  ١٥  االتهامات الموجهة

  ٥  القضائيةاإلدانات 
 ١٧،٤١٤،٠٠٠   أو المصادرة بأوامر قضائيةقيمة األصول المسترجعة

  دوالر
  

  ٢٠٠٨مارس /  آذار ٣١ بتاريخ  الخط المباشربراالتصاالت ع
  ١٦  فاآس
  ٧٢  هاتف

  ١١٠  حضور شخصي
  ٣٨٩  رسائل إلكترونية

  ٢٦  إحاالت
  ٢٨  بريد

  ٦٤١   الخط المباشربر عمجموع االتصاالت
  

  منتجات غير تدقيقية
  ٢٦  شهادات أمام الكونغرس

  ٣  التقارير الصادرة حول الدروس المكتسبة



 جدول المحتويات
 
 

 

             

  القسم األول
مالحظات المفتش العام الخاص إلعادة 

  إعمار العراق
   مضتخمس سنوات: إعادة إعمار العراق

  االنتقال سنة  معلوماتتحديث
   الرئيسيةلتشريعاتية اعوض

  مكافحة الفساد
  تحديث معلومات إعادة إعمار العراق

   مكتب المفتش العامتحديثات
  الدروس المكتسبة
  الكلفة البشرية

  
  ثانيالقسم ال

  استدامة إعادة إعمار العراق 
  نظرة إجمالية

  
الدعم األميرآي إلغاثة وإعادة إعمار   أ ٢

  العراق
  إدارة إعادة اإلعمار

  ة األميرآيتالتمويال مسارات
   إغاثة وإعادة إعمار العراقصندوق

  صندوق قوات األمن العراقية
  صندوق دعم االقتصاد

  برنامج االستجابة الطارئة للقائدة 
تمويل مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق 

   الدوليالقانون
  

  التطورات في العراق  ب ٢
  األمن

  اقتصاد العراق
  القدراتوالحكم تنمية نظام 

  

  ثالثقسم الال
 الخاص إلعادة إشراف المفتش العام

  إعمار العراق
  تدقيقات المفتش العام

  التفتيش
  التحقيقات

  لمفتش العامل المباشر الخط
   اإلنترنتموقع المفتش العام على شبكة

   التشريعاتتحديث معلومات
  

  رابعالقسم ال
  إشراف الوآاالت األخرى

  مقدمة
  

  *قائمة الملحقات
  قانونية الالشروط  :المحلق أ
  أثر عمليات مكتب المفتش العام :الملحق ب
المرجع الترافقي لمصطلحات   :الملحق ج

 موازنة المفتش العام
  المرجع الترافقي للقطاعات :الملحق د
  األموال األميرآية المخصصة :الملحق هـ
حصص آل وآالة من صندوق   :الملحق و

  إغاثة وإعادة إعمار العراق
مة لنشاط راقية الملّزاألموال الع  :الملحق ز

 ة االئتالف المؤقتةط سلجانبإعادة اإلعمار من 
(CPA)  
   المنجزة العاممفتشالتدقيقات   :الملحق ح
   المنجزةمفتش العامالعمليات تفتيش   :الملحق ط
حاالت التوقيف الموقت والحظر  :الملحق ي

  )خفض الرتبة/العزل(
 عن إشراف تفصيليُملّخص   :الملحق ق

  خرىالوآاالت األ
إلشراف األميرآي في  اُملّخص  :الملحق ل
  العراق

  لعراقل اناإلغاثة والدعم الدولي  : الملحق م
  

 
موقع  على SIGIRالنص الكامل للتقرير ربع السنوي ونصف السنوي هذا للمفتش العام إلعادة إعمار العراق متوفر على موقع * 

ي يحتوي على آافة ذانه النص الرسمي للتقرير ال . mil.sigir.wwwالشبكة المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق على 
  .الملحقات والتصحيحات



 

 

  
  

  
  

 دهوك

 أربيل نينوى

 السليمانية
 تأميم

 صالح الدين

 األنبار

 ديالى

بغداد

 واسط
 بابل

آربالء

 القادسية
 ميسان

ذي قار

 المثنى

البصرة

 النجف



جدول المحتويات
 

 

  مالحظات
  مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق

   
   مضتخمس سنوات : إعادة إعمار العراق

  لنتقاسنة االمعلومات تحديث 
  نقل مسؤولية التمويل

  نقل أصول إعادة اإلعمار
  نقل األمن

  لتشريعات الرئيسيةا وضعية
  قانون السلطات اإلقليمية
  قانون الهيدروآربون

  قانون المناطق
  مكافحة الفساد

   إعادة إعمار العراق معلوماتتحديث
  تحديثات المفتش العام إلعادة إعمار العراق  

    مضتخمس سنوات: عمار العراقمالحظات المفتش العام إلعادة إ
  لمفتش العام إلعادة إعمار العراقلالمهمة الُموسعة 

  التطلع إلى المستقبل
  الدروس المكتسبة
  الكلفة البشرية

  

١القسم  



 مالحظات المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
 

 

١ 

  ١-١الشكل 
  خمس سنوات من التمويل األميرآي إلعادة اإلعمار

  بمليارات الدوالرات
ق، التقارير ربع السنوية ونصف السنوية إلى آونغرس الواليات المتحدة، آذار مكتب المفتش العام إلعادة إعمار العرا: المصدر

؛ الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨يناير / آانون الثاني– ٢٠٠٤مارس / 
لخزينة، استجابة لطلب المفتش للبيانات ؛ ا٢/٤/٢٠٠٨انات ي؛ فرقة منطقة الخليج، استجابة لطلب المفتش العام للب٨/٤/٢٠٠٨
؛ استجابة ٣/٤/٢٠٠٨، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات (USTDA)؛ الوآالة األميرآية للتجارة والتنمية ٣/٤/٢٠٠٨

  لطلب المفتش العام (WHS) موظفو البيت األبيض   استجابة ؛٥/٤/٢٠٠٨وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات 
؛ ١٠/٤/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات (DFSA)؛ استجابة مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية ١/٤/٢٠٠٨ات للبيان

، استجابة لطلب المفتش (ITAO)؛ مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ٢٦/٣/٢٠٠٨وزارة الخارجية، وضع العراق األسبوعي، 
؛ الوآالة األميرآية للتنمية ٣/٤/٢٠٠٨ابة لطب المفتش العام للبيانات، ؛ فرقة منطقة الخليج، استج٤/١/٢٠٠٨العام للبيانات، 

؛ مكتب المساعدة االنتقالية للعراق، تقرير المؤشرات األساسية، ١٤/٤/٢٠٠٨الدولية، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، 
  .  ٩/٤/٢٠٠٨لعام للبيانات، ، استجابة لطلب المفتش ا(MNC-I)؛ الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق ٢٧/٣/٢٠٠٨

  

  
  

  عدد المشاريع المنجزة
  األموال المخصصة

  األموال الملزمة
  منفقةاألموال ال

  
  

، صندوق إغاثة وإعادة (IRRF-1) ١-قات من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقانف تشمل البيانات المالية االلزامات واإل:مالحظة
   ، برنامج االستجابة الطارئة للقائدة  (ESF)ألمن العراقية، صندوق دعم االقتصاد، صندوق قوات ا(IRRF-2)٢-إعمار العراق

(CERP)الدولي صندوق مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون و (INL).  
 ،(ISFF)  صندوق قوات األمن العراقية،(IRRF 2) ٢- صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقبيانات المشاريع تشمل مشاريع من

  .(CERP) برنامج االستجابة الطارئة للقائد، و(ESF) ق دعم االقتصادصندو
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  خمس سنوات مضت: إعادة إعمار العراق
  

التقرير ربع السنوي السابع عشر لمكتب المفتش العام ذآرى مرور تاريخ إصدار يصادف 
 تم الذي ،11-108خمس سنوات تمامًا تقريبًا على مصادقة الكونغرس على القانون العام 

، وهو (IRRF) مليار دوالر لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ٢٫٤٨  تخصيصبموجبه
 مليار دوالر من المساعدات  ٤٦ يبلغ اآلن أآثر من مما أصبح الجزء األول الهام آان

 تخصيص، ٢٠٠٣نوفمبر /  ذلك بسبعة أشهر، في تشرين الثاني تبع. األميرآية للعراق
  .خر لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقآالر  مليار دو١٨٫٤٤  مبلغالكونغرس

  
داة  أ مليار دوالر ٢١هذه األموال البالغة حوالي مثلت خالل نصف العقد الماضي،   

 تمويل صناديق أخرى آّملتو. أولية لالستثمارات األميرآية المباشرة في البنية التحتية العراقية
ا صندوق قوات األمن العراقية من بينه، (IRRF)صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 

)(ISSF(، وبرنامج االستجابة الطارئة للقائد ) مليار دوالر١٥٫٤٤  مبلغ(CERP) مبلغ 
  ). مليار دوالر٣٫٢١  مبلغ(ESF)، وصندوق دعم االقتصاد ) مليار دوالر٢٫٦٦

  
.  على المشاريع ذات الحجم الكبيرفي بادئ األمرشددت جهود إعادة اإلعمار األميرآية   

مع تطور البرنامج، ذهب قسم متزايد من االستثمارات األميرآية إلى غير اإلعمار أو و
 ، والتدريب، والتشغيل والصيانة،الحكمنظام  و،لديمقراطيةا التي تدعم" غير اإلنشائيةالبرامج "
 إلعادة اإلعمار في تمويالتهايخ، أنفقت الواليات المتحدة نصف رلغاية هذا التا. المعداتو

  .  غير إنشائيةبرامج
  

اثة غ مليار دوالر إل٤٦٫٣ مخصصات الكونغرس البالغة استخدام سبل ١-١الشكل يبين 
  .٢٠٠٧ سنة حتى نهاية و٢٠٠٣وإعادة إعمار العراق بين سنة 
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  نقل سنة ال معلوماتتحديث
  

 فيسنة االنتقال   صفة٢٠٠٨سنة على  مكتب المفتش العام أطلقخالل ربع السنة األخير، 
سنة التالية من لمعالم ل شهد ربع السنة هذا بعض التقدم بالنسبة وقد.  إعادة إعمار العراقعملية

  :االنتقال هذه
  

  . إلى الحكومة العراقية إعادة اإلعمارتخطيط وإدارة وتمويلفي نقل المسؤولية الكاملة  •
 .تحسين خطة نقل األصول الممولة من الواليات المتحدة إلى الحكومة العراقية •
 .مال نقل مسؤوليات األمن اإلقليمي إلى السيطرة العراقيةاستك •

  
تريوس، قائد القوة المتعددة ا الجنرال ديفيد ب آل منأبريل، أدلى/ في مطلع نيسان 

 بشهادتيهما ،في العراق) السفير(األميرآية  والسفير رايان آروآر، رئيس البعثة ،الجنسيات
 في حدثا عن حصول تقدم على عدة جبهات مجلسي النواب الشيوخ، وتفيأمام عدة لجان 

الواقع الحالي في على  شددا في شهادتيهمالقد .  بما في ذلك اإلغاثة وإعادة اإلعمارالعراق
اإلغاثة عمليات  أن الواليات المتحدة لم تعد المحرك األول في تمويل أو إدارة أي ،العراق

أصبحت  ، والمحلية،اإلقليميةو  المرآزية،،الحكومات في العراقمختلف ف. وإعادة اإلعمار
  .تتحمل تلك المسؤوليات مع مساعدة المستشارين األميرآيين

  
 ذا على الرغم من هذا التطور الهام، ال تزال الواليات المتحدة تقدم دعمًا ماليًا هامًا

 هناك تزالال و.  قطاع األمن العراقي وفي برامج بناء القدراتة، باألخص في ُمحّددأهداف
 مليارات دوالر من أموال اإلغاثة وإعادة اإلعمار األميرآية غير ُملزمة، من ضمنها ١٠حوالي 

تدير القيادة األمنية . في صندوق قوات األمن العراقية ألجل دعم قوات األمن العراقية% ٤٣
  برامج صندوق قوات األمن العراقية(MNSTC-I)االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق 

(ISFF) والمعدات ، والمرافق،لمساعدة وزارتي الداخلية والدفاع في تأميم التدريبص المخص 
  . (ISF)لقوات األمن العراقية

  
  نقل مسؤولية التمويل

مستخدمة لمن األموال ا% ٥٠، شكلت المساهمات األميرآية أآثر من ٢٠٠٤ – ٢٠٠٣سنة 
 مليار دوالر من ١٦ نفاقانه تم إ في حين ، مليار دوالر٢٣حوالي أي  ،إلعادة إعمار العراق

 والموازنات (DFI) من صندوق تنمية العراق وهذه أتتاألموال العراقية لهذا الغرض، 
  . المكتسبةالعراقية واألموال العراقية المصادرة أو
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  ٢-١الشكل 
   األمن العراقيتخمس سنوات من تمويال

  بمليارات الدوالرات
/ عراق، التقارير ربع السنوية ونصف السنوية لكونغرس الواليات المتحدة، آذار مكتب المفتش العام إلعادة إعمار ال: المصدر
، استجابة  (MNSTC-I)؛ القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق٢٠٠٨يناير / آانون الثاني– ٢٠٠٤مارس 

؛ مكتب المساعدة ٢٦/٣/٢٠٠٨األسبوعي، ؛ وزارة الخارجية، تقرير وضع العراق ١٧/٤/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات، 
، استجابة لطلب  (GRD)؛ فرقة منطقة الخليج٤/١/٢٠٠٨، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO) االنتقالية للعراق

، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات،  (USAID)؛ الوآالة األميرآية للتنمية الدولية٣/٤/٢٠٠٨المفتش العام للبيانات 
؛ الفيلق المتعدد ٢٧/٣/٢٠٠٨، تقرير المؤشرات األساسية،  (ITAO)؛ مكتب المساعدة االنتقالية للعراق١٤/٤/٢٠٠٨

  .٩/٤/٢٠٠٨، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNC-I)الجنسيات في العراق
 

 
  

  التمويل األميرآي لألمن
  تمويل الحكومة العراقية لألمن

  
  

، وصندوق  (ISFF)، وصندوق قوات األمن العراقية(IRRF-2) ٢صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق  إنفاقاتشمل ت: مالحظة
  .لالطالع على المرجع الترافقي لقطاع األمنأنظر الملحق د .  (CERP) وبرنامج االستجابة الطارئة للقائد (ESF)دعم االقتصاد

  
:  إلى الحكومة العراقيةل ِعبء تمويل إعادة اإلعمارتحّوآان قد ، ٢٠٠٧بحلول سنة   

 مليارات دوالر لإلغاثة وإعادة ١٠العام الماضي في خّصصت الموازنة الرأسمالية العراقية 
  القسم األآبر منهاآان مليارات دوالر آأموال جديدة ٩اإلعمار في حين قدّمت الواليات المتحدة 

 الحكومة العراقية أآثر ، الزمت٢٠٠٨في موازنة العراق لسنة .  صندوق دعم االقتصادلمساندة
 حصص آل من الواليات المتحدة ٢-١ الشكل يبين.  مليار دوالر لالستثمار الرأسمالي١٣من 

  .والعراق في تمويل إعادة إعمار العراق
  

 لرأس ساسي أن يكون الخزان األ٢٠٠٣ سنة آان ُمتوقٌعادخل العراق من النفط، الذي   
ن مصدر التمويل الرئيسي لبرنامج االستثمار في بعد الحرب، أصبح اآل مال إعادة اإلعمار
 بوضوح خالل أصبحت ظاهرةلنفط من ا غير المتوقعة الزيادة في األرباح. البنية التحتية للبالد

 مليار ١٨، ٢٠٠٨يناير /ط منذ األول من آانون الثانيفقد تجاوزت عائدات النف. ربع السنة هذا
 آما أن سعر ،المستويات القياسية لما بعد الغزوذا على به ة محافظ، وصادراتآإنتاجدوالر، 

  .تاريخيةعالية البرميل بلغ أرقامًا 
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 الذي هو أدنى من السعر السائد –، ازداد سعر برميل النفط العراقي ٢٠٠٣منذ سنة   

ومعدالت  األسعار  تواصلتوفي حال. )١(%٢٥٠ بنسبة –لمنظمة البلدان المصدرة للنفط 
 ،٢٠٠٨ في العام المستويات الحالية، من الممكن أن تبلغ عائدات النفط عندصادرات ال واإلنتاج
  .، أي ضعفي ما آانت الحكومة العراقية تتوقعه)٢( مليار دوالر٧٠

  
 ٤١  على الحكومة العراقيةحصلت عندما ٢٠٠٧بدأ ارتفاع عائدات النفط العراقية سنة   

لقد زادت عائدات . رات المرتقبةزيادة عن التقدي% ٢٧مليار دوالر من عائدات النفط، أي 
 مليار دوالر في آانون ٢٫٤، إذ ارتفعت من ٢٠٠٧النفط الشهرية أآثر من الضعفين خالل سنة 

  .ديسمبر/  مليار في آانون األول ٥٫٣يناير إلى /الثاني
  

ة على مدى خمس سنوات حول عائدات النفط العراقية شامل نظرة ٣-١يقدم الشكل   
  . والصادراتواإلنتاج

  
، أهمية تحسين قدرات الحكومة ٢٠٠٨تؤآد الزيادة الهامة في دخل العراق القومي سنة   

فوفقًا للسفارة األميرآية في .  تنفيذ موازناتها، وعلى األخص موازناتها الرأسماليةفيالعراقية 
من موازنتها اإلجمالية، وهو تحّسن هام % ٦٧  تنفيذ الحكومة العراقيةاستطاعتالعراق، 

  %.٢٣ تتمكن من تنفيذ أآثر من عندما لم ٢٠٠٦ة لسنة بالنسب
  

 العام  في بنسبة أدنى بكثيرالرأسماليةموازناتها استطاعت إنفاق الوزارات العراقية   
 واجهت، المنوالعلى نفس .  مليارات دوالر٤أي قرابة منها، فقط % ٥١الفائت، إذ أنفقت 

تم ، إذ ٢٠٠٧موازناتها الرأسمالية سنة ل الحكومات اإلقليمية في العراق تحديات في إنفاقها
  %.٣١ أنها نفذتها بمعدل متوسط بلغ حوالي اإلبالغ عن
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  ٣-١الشكل 
  خمس سنوات من عائدات النفط العراقية

  ، دوالرات للبرميل الواحد، بمليارات الدوالرات(MBPD)ماليين البراميل في اليوم 
؛ مكتب المساعدة االنتقالية ٢/٤/٢٠٠٨، ٤/١/٢٠٠٦، ٥/١/٢٠٠٦وزارة الخارجية، وضع العراق األسبوعي، : المصدر
 المعلومات  إدارة؛)٢٠٠٨أبريل / نيسان ( ورقة العمل الُمفّصلة الشهرية للواردات واإلنتاج والصادرات (ITAO)للعراق 

  .١١/٤/٢٠٠٨" متوسط أوبيك: أسعار النفط الخام العالمية"األميرآية حول الطاقة، 
  

  
  الصادرات

   لبلدان أوبيك، ُمسلم على ظهر الباخرة، معّين القيمة حسب الحجم المقدر للصادراتالتعامل الفوريسعر 
  )بمليارات الدوالرات(عائدات النفط 

  
  

، استجابة لطلب مكتب المفتش العام إلعادة إعمار العراق (NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األوسط : مالحظة
 حول (ITAO)  أن بيانات مكتب المساعدة االنتقالية للعراقحيث تمت اإلشارة إلى، ٢٠٠٨أبريل /  نيسان ١٦للمعلومات، 

  . والمحروقات المكررة، والصادرات،لإلنتاج بالنسبة (NEA-I) العراق-شؤون الشرق األوسط النفط تختلف عن بيانات مكتب
   دوالر ٢٥٫٩١، ٢٠٠٣ سنة  لعراقي الخاما  النفط  آان متوسط سعر . لنفطه متوسط اوبيك  نفس سعرق العراقلم يتل) أ(
 استجابة لطلب (NEA-I) العراق- مكتب شؤون الشرق األوسط:المصدر. ٢٠٠٨ دوالر خالل ربع السنة األول من ٩١٫٦٦و

  .٢٠٠٨أبريل /  نيسان ١٦المفتش العام للبيانات، 
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اقية سوف ، خالل ربع السنة هذا، إن الحكومة العرقال نائب رئيس الوزراء، برهم صالح

تشكل .  تتناسب مع العائدات النفطية الجديدة، في وقت الحق هذه السنة،تصدر موازنة تكميلية
 ،هذه الموازنة التكميلية فرصة فوق العادة للعراق ألجل توسيع استثماراته في البنية التحتية

  . لكنها تزيد أيضًا الهواجس بالنسبة للفساد
  

يعزز التأآيد على مدى أهمية أن تصبح سنة  مجالوضع االقتصادي العراقي المبر
، آما وصفها رئيس الوزراء نوري المالكي "سنة إعادة اإلعمار ومقاومة الفساد" فعًال ٢٠٠٨

ربما آان لمالحظات رئيس الوزراء األخيرة خالل محادثات تجارية . يناير/في آانون الثاني
إننا بلد . "سعار النفط غير المتوقعة على أًاأجراها في بلجيكا مع البرلمان األوروبي، تأثير

  .)٣("لسنا بحاجة إلى المال بل نحتاج إلى المساعدة الفنية: "وأضاف. ، آما قال المالكي"غني
 

  نقل أصول إعادة اإلعمار
برنامج النقل الفّعال لألصول أساسي لضمان االستمرارية الطويلة األمد لالستثمارات األميرآية 

 سابقة لمكتب المفتش العام أن هذه االستثمارات قد تكون معرضة ذآرت تدقيقات. في العراق
لألخطار إذا قّصرت الحكومة العراقية في تأميم التمويل الكافي لتشغيل وصيانة مشاريع اإلغاثة 

  .وإعادة اإلعمار األميرآية
  

خالل ربع السنة هذا، أصدر مكتب المفتش العام مراجعته الخامسة الُمقّيمة لعملية نقل   
وجد التدقيق أنه ال يزال أمام . ألصول الممولة من الواليات المتحدة إلى السيطرة العراقيةا

الحكومة العراقية والواليات المتحدة االتفاق حول  برنامج جديد لنقل األصول أوصى به مكتب 
آذلك، خلص مكتب . ٢٠٠٧يوليو / المفتش العام آأمر أساسي في تدقيق صدر في تموز 

 إلى أن العملية األميرآية ما بين الوآاالت لنقل األصول بحاجة إلى إجراءات المفتش العام
  .أوضح إلدارة المحاسبة بالنسبة للوآاالت األميرآية المشارآة

  
  تفتيش محطة معالجة مياه الناصرية

قام مكتب المفتش العام خالل ربع السنة هذا، بتفتيش أآبر مشروع أميرآي إلعادة اإلعمار 
 الواقعة على مسافة حوالي محطة معالجة المياه في الناصريةفي العراق هو ) كلفةبالنسبة لل(

، نظرة ُمفّصلة حول ٣يقدم تقرير التقييم الوارد في القسم .  ميل إلى الجنوب من بغداد٢٠٠
  .التحديات التي تواجه نقل األصول الهامة إلى سيطرة الحكومة العراقية

  
 مليون ٢٧٧ع لتأميم المياه في الناصرية بقيمة محطة معالجة المياه جزء من مشرو  

 متر مكعب من مياه ١٠،٠٠٠ إلنتاج (Fluor/AMEC)آميك /دوالر صّممته شرآة فلوور
ومع أن المقاول قام بتنفيذ مشروع .  عراقي في خمس مدن٥٠٠،٠٠٠الشرب في الساعة لـ 

ن الحكومة العراقية من طاقتها أل% ٢٠جّيد، وجد مكتب المفتش العام أن المحطة تنتج فقط 
قّصرت في ترآيب مصدر طاقة دائم يمكن االعتماد عليه، آما أنها لم تضمن حضور عدد آاف 
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عالوة على ذلك، آانت المحطة تؤمن مياه الشرب لثالث مدن فقط من . من الموظفين األآفاء
   .أصل المدن الخمس التي آان من المفترض أن تخدمها

  
  :تي تم تحديدها خالل التفتيشهذه هي المشاآل األولية ال  
  .ليس لدى المحطة مصدر جدير بالثقة ودائم للطاقة •
أنظمة التوزيع قديمة الطراز وتشكو من أعطال منتظمة ألنها ال تستطيع تحّمل تيارات  •

 .الضغط التي تولدها المحطة الحديثة

 .ط نقل المياه الرئيسيةخطوط فرعية غير شرعية مرآبة على خطوآانت هناك  •

ت مؤهالت موظفي المحطة ضعيفة وآانوا غير راغبين في حضور جلسات التدريب آان •
 .التي يؤمنها المقاول

  
لمعالجة تلك المشاآل، شكل مكتب المساعدة االنتقالية للعراق التابع للسفارة، وفرقة 
منطقة الخليج التابعة لسالح الهندسة في الجيش األميرآي، ووزارة البلديات واألشغال العامة، 

منذ الزيارات التي قام بها موظفو مكتب المفتش . فريق تقييم فني مشترك لوضع الحلول الكامنة
مثًال، ذآر أن المعمل اصبح ينتج . العام إلى الموقع، طبق فريق التقييم العديد من التحسينات

وعلى الرغم من هذا التقدم .  متر مكعب في الساعة٦٠٠٠اآلن مياه الشرب بمعدل حوالي 
ع، ال يزال من الضروري أن تجد الحكومة العراقية حلوًال طويلة األمد لمشاآل الطاقة السري

  .غير الكافية، ولخطوط التوزيع المقطوعة والموظفين الضعيفي الكفاءة
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  ٤-١الشكل 
  تدريب الجنود العراقيين واألذونات

/ ، شباط ٢٠٠٥أآتوبر / ، تشرين األول ٢٠٠٥يوليو /  تموز قياس األمن واالستقرار في العراق،وزارة الدفاع، : المصادر
/ ، حزيران ٢٠٠٧مارس / ، آذار ٢٠٠٦نوفمبر / ، تشرين الثاني ٢٠٠٦أغسطس / ، آب ٢٠٠٦مايو / ، أيار ٢٠٠٦فبراير 
. ؛ شهادة الجنرال ديفيد هـ٢٠٠٨مارس /  وآذار ٢٠٠٧ديسمبر / ، آانون األول ٢٠٠٧سبتمبر / ، أيلول ٢٠٠٧يونيو 

  .٨/٤/٢٠٠٨باترييوس 
  

  
  

  
  

  هجمات ضد البنية التحتية العراقية والمرافق الحكومية  أذونات التدريب    
   وألغام ُعثر عليها وفجّرت)(IED)أجهزة تفجير مرتجلة (األسلحة    الجنود المدربين         

  قناصة، آمائن، رمانات، وهجمات أخرى باألسلحة الصغيرة          
   جو–وهجمات أرض قصف مدفعي، صواريخ           

  

 االنتخابات النيابية فرق القانون

قصف مسجد سمراء
  تاء على الدستوراالستف

 االنتخابات العراقية
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  نقل األمن

أن زيادة عديد . لقد آان التقدم على جبهة األمن خالل ربع السنة هذا هامًا ولكن غير متعادل
القوات األميرآية خفض عدد الهجمات في المناطق المستهدفة لكن الوضع األمني ال يزال 

/ ية التي زيدت بحلول تموز تدعو الخطط األمنية األميرآية الحالية إلى سحب األلو. )٤(متقلبًا
" تعزيز وتقييم"، تدخل على أثرها القوات المتعددة الجنسيات في العراق فترة ٢٠٠٨يوليو 
وذآرت فرقة منطقة الخليج أنها سوف ترصد آثار خفض القوات على أمن . )٥( يومًا٤٥مدتها 

  .إعادة اإلعمار
  

فقد ذآرت تقارير : تيرة سريعةيتواصل التدريب األميرآي لقوات األمن العراقية على و  
 ألف جندي خالل ربع السنة هذا، وتقدر أن أآثر من ٢٠وزارة الدفاع أنه  تم تدريب حولي 

  .)٦( ألف شخص يعملون اآلن في قوات األمن العراقية٤٢٥
  

أآد تدقيق جديد لمكتب المفتش العام صعوبة الحصول على بيانات جديرة بالثقة حول   
وجدت مراجعة . وفرين والمرخصين والمدربين في قوات األمن العراقيةأعداد العاملين المت
  :لمكتب المفتش العام

  
أن النقص في الضباط والضباط غير المقّلدين في قوات األمن العراقية ال يزال يمثل  •

  .مشكلة ذات شأن تحتاج معالجتها إلى سنوات
تطوير القوات المقاومة ثمة حاجة إلى مزيد من العاملين في قوى األمن الداخلي لدعم  •

 .للعصيان والقادرة على المحافظة على األمن الداخلي
 .ال تزال قوات األمن العراقية تعتمد على دعم لوجستي آبير من قوات االئتالف •
مشاآل األمن الداخلي قد رسمت أولوية التدريب وبالتالي أصبحت هيكلية القوات  •

 . مزيدًا من التطويرالضرورية لمقاومة التهديدات الخارجية تتطلب
  

  . عبارة عن نظرة شاملة على خمس سنوات من تدريب الجنود العراقيين٤-١الشكل 
  

  ١-١الجدول 
  )بمليارات الدوالرات(موازنة قوات األمن العراقية 

  
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  

  ٣٫٠٠  ٥٫٥٤  الواليات المتحدة
   ٩٫٠٠   ٧٫٣٢  الحكومة العراقية

  ،(MNSTC-I)ة المتعددة الجنسيات في العراق القيادة األمنية االنتقالي: المصدر
  .٢٠٠٨أبريل /  نيسان ١٢استجابة لطلب مكتب المفتش العام للبيانات، 
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 مليار ١١ مليارات دوالر هذه السنة على األمن ويتوقع إنفاق ٩يعتزم العراق إنفاق   

الجنرال أبريل الماضي، الحظ / في شهادته أمام الكونغرس في نيسان . ٢٠٠٩دوالر سنة 
 قد تم ٢٠٠٩باتريوس أن المطالب األميرآية لصندوق قوات األمن العراقية للسنة المالية 

تقدم . )٧(٢٠٠٨ مليار دوالر للسنة المالية ٥٫١ مليار دوالر من ٢٫٨خفضها بصورة آبيرة إلى 
 .)٨()٢٠٠٧سنة % ٤٣بدًال من (من تمويل قوات األمن العراقية % ٢٥الواليات المتحدة حاليًا 

  .١-١ على موازنة دعم قوات األمن العراقية، أنظر الجدول شاملةإللقاء نظرة 
  

خالل ربع السنة هذا، لم يتم نقل أية محافظات جديدة إلى السيطرة العراقية على   
/  آانت آخر محافظة تم نقلها، البصرة، التي ُسلمت في آانون األول .(PIC)المحافظات 

أبريل الماضيين، آانت البصرة مسرحًا / مارس ونيسان  / خالل شهري آذار. ٢٠٠٧ديسمبر 
ألحداث عنف قوي ومن ثم لعمليات عسكرية قامت بها قوات األمن العراقية ضد الميليشيات 

  .والعناصر المجرمة
  
  

  وضعية التشريعات األساسية
  

ص، في حققت الحكومة العراقية خالل ربع السنة هذا، تقدمًا على الصعيد التشريعي، وبوجه خا
لقد أصبح قانون .  ولقانون سلطات المحافظات٢٠٠٨تمريرها للموازنة القومية لسنة 

لكن هناك تشريعات هامة ال . أبريل/ المحافظات أيضًا نافذ المفعول ابتداًء من منتصف نيسان 
  .تزال في مأزق، بما فيها قانون االنتخابات وقانون الهيدروآربون

  
  قانون سلطات المحافظات

فبراير، يتضمن أحكامًا مأخوذة /  الذي تمت الموافقة عليه في شباط  سلطات المحافظاتقانون
من قانون االنتخابات تطلب إجراء االنتخابات اإلقليمية والمحلية والبلدية قبل األول من تشرين 

ويحّدد القانون أيضًا العالقة بين الحكومات المحلية والحكومات . )٩(٢٠٠٨أآتوبر / األول 
على . مية، بما في ذلك أية سلطات مالية وإدارية وتشريعية تعود إلى المستوى المحليالقو

الرغم من المادة التي تحّدد آخر موعد لالنتخابات اإلقليمية، ال يزال من الضروري إزالة العديد 
يشمل ذلك إقامة اإلشراف . من العقبات التشريعية الهامة قبل إمكانية إجراء هذه االنتخابات

قانون يغطي . نتخابي المناسب، وتطوير المعايير للتأهل للتصويت، وضمان التمويل الكافياال
 الُمعلق العديد من هذه األمور؛ لقد وافق مجلس الوزراء خالل ربع السنة هذا على االنتخابات

  .)١٠(القانون وأرسله إلى مجلس النواب للنظر فيه
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  قانون الهيدروآربون
ي هو رزمة من أربعة أجزاء من التشريعات، من شأنه أن ُيصلح  الذقانون الهيدروآربون

صناعة النفط العراقية، وأن ُيحّدد هيكليتها النظامية الجديدة، وأن يقيم نظام توزيع للعائدات 
لقد آان التقدم حول هذه الرزمة من التشريعات متقلب، لكن هناك بعض مؤشرات . القومية

 الذي سيعطي آيانًا قوميًا جديدًا إلدارة قطاع نون إطار العملقا. للتحرك خالل األسابيع األخيرة
 الذي سيحّدد قانون توزيع العائداتالنفط العراقي هو اآلن أمام لجنة مجلس النواب، آما أن 
  .عملية التوزيع القومية لعائدات النفط هو أمام مجلس الوزراء

  
  قانون المناطق

حكم تشكيل المناطق حّيز التنفيذ واضعًا حدًا لفترة أبريل، دخل القانون الذي ي/  نيسان ١٢في 
يسمح القانون لمحافظة أو .  شهرًا١٨ ودامت ٢٠٠٦أآتوبر / توقيف ُفرضت في تشرين األول 

أآثر بتشكيل منطقة سوف يحكمها مجلس تشريعي يملك سلطات ذات شأن لتمرير القوانين التي 
 سلطات ٢٠٠٥الدستور العراقي لسنة أعطى . تبطل التشريعات القومية/يمكن أن تحل محل

اآلن، بات بإمكان أي من المحافظات العراقية األخرى . إقليمية للمحافظات ومن بينها آردستان
ضمان هذه السلطات عن طريق تلبية الشروط القانونية لألقلمة والتي تشمل االستفتاء اإليجابي 

لقد أعرب العديد من . النوابلصالح تشكيل منطقة، وانتخاب مجلس تشريعي وموافقة مجلس 
  .القادة السياسيين في البصرة عن رغبتهم في تشكيل منطقة شيعية في الجنوب
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  مكافحة الفساد
  

وجد تدقيق جديد أصدره مكتب المفتش العام خالل ربع السنة هذا أن وزارة الخارجية 
ة جديدة لمكافحة والسفارة األميرآية في العراق تتخذان خطوات هامة بغية تطبيق خطة إداري

، عّينت وزارة ٢٠٠٨مارس /  آذار ١١في . للفساد ألجل دعم الجهود العراقية لمكافحة الفساد
  .الخارجية موظفًا رسميًا برتبة سفير آُمنّسق جديد لمبادرة مكافحة الفساد في العراق

  
وضعت السفارة مسودة أولية إلطار عمل إلستراتيجية مكافحة الفساد وأنجزت جردة   

ولية لكافة برامج مكافحة الفساد والُممولة من الواليات المتحدة والتي عالجت أعمالها توصيات أ
وسوف يواصل مكتب المفتش العام رفع التقارير حول هذه . مكتب المفتش العام الممتازة

  .القضية الهامة خالل أرباع السنة القادمة
  

  
  تحديث معلومات إعادة إعمار العراق

  
تش العام خالل ربع السنة هذا مراجعته الخامسة المرآزة على العقود ودّقق في أنجز مكتب المف

 لألشغال (Perini Corporation) مليون دوالر ُمنح إلى شرآة بيريني ٥٠٠عقد بقيمة 
تم إنجاز خمسة .  مليون دوالر١٢٣ أمر مهمة أنفق عليها ١١شمل العقد . الكهربائية في العراق

 من هذه األخيرة آانت خارجة عن نطاقها إلى حد آبير، أي أنها حققت أوامر مهمة، لكن العديد
  .أقل بكثير مما آان متوقعًا في األصل

  
أنجزت الواليات المتحدة خمسة أوامر مهمة أخرى، ألن تكاليف بيريني آانت مرتفعة   

امر المهمة وجد مكتب المفتش العام أن أحد أو. جدًا أو ألن التأخير في المشاريع آان طويًال جدًا
آما أن سلسلة من العقود الصغيرة المباشرة مع . المدفوع لنفقات بيريني العامة عالي الكلفة

مقاولين محليين وإقليميين قد أآملت معظم األشغال التي آانت مخططة بموجب هذا العقد الكبير 
  .للتصميم والبناء

  
ت حول مراجعته أصدر مكتب المفتش العام خالل ربع السنة هذا أحدث المعلوما  

المتواصلة لعقد داين آورب لتدريب الشرطة الذي ُيشرف عليه مكتب شؤون المخدرات 
وجد مكتب المفتش العام أن .  التابع لوزارة الخارجية(INL)وفرض تطبيق القانون الدولي 

مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي قد حقق تقدمًا في تنفيذ توصيات 
سابقة بما في ذلك تنفيذ الخطط الرامية إلى استرجاع التكاليف المطعون بها، وتطوير التدقيقات ال

يواصل مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق . ملفات آاملة للعقود والتوفيق بين الفواتير
  .٢٠٠٩القانون الدولي اتخاذ الخطوات إلعادة  طرح عقد داين آورب على المنافسة سنة 
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ام خالل ربع السنة هذا، مراجعة العقود وأوامر المهمة ووجد أجرى مكتب المفتش الع  
 عقدًا وأوامر مهمة إّما بسبب التقصير في التنفيذ والمالئمة ٨٥٥أن الحكومة األميرآية قد أنهت 

وقامت الحكومة أحيانًا بتعديل العقود وأوامر . الحكومية، خالل برنامج إعادة إعمار العراق
أعمال . بصورة محسوسة عن طريق خفض نطاق األشغال المطلوبةالمهمة التي تسّبب مشاآل، 

خفض النطاق هذه من شأنها التوصل إلى إنهاءات بّناءة ألن المقاول لم ُينجز األشغال المقررة 
.  أآبر بكثيرآأمر واقعوهكذا، فأنه من المحتمل أن يكون عدد العقود التي تم إنهاؤها . أساسًا

مراجعته خالل ربع السنة القادم للنظر في قرارات اإلنهاء سوف يوسع مكتب المفتش العام 
بمزيد من التفاصيل مع بحث النسبة المئوية لألشغال المنجزة قبل اإلنهاء واألآالف المترتبة 

  . لمزيد من التفاصيل حول تدقيقات ربع السنة هذا٣أنظر القسم . على قرارات اإلنهاء
  
  

  تحديث معلومات مكتب المفتش العام
  
  خمس سنوات مضت: حظات مكتب المفتش العاممال

 من التقارير ربع السنوية لمكتب المفتش العام إلى ١منذ بداية مكتب المفتش العام، سعى القسم 
  :تقديم مالحظات مفيدة حول القضايا األآثر بروزًا التي تواجه البرنامج العراقي، من ضمنها

ي تسّرع إنشاء نظام إدارة اإلعمار في غياب قاعدة بيانات فعالة فيما بين الوآاالت الت .١
  ).٢٠٠٥أبريل / نيسان (العراق 

 – وبالتالي استدامة –الحاجة لضمان استعداد الحكومة العراقية لتشغيل وصيانة  .٢
 ).٢٠٠٥يوليو / تموز (المشاريع التي قدمتها الواليات المتحدة 

/ تشرين األول (، "انتفاضة ثانية"الفساد داخل الحكومة العراقية الذي آان بمثابة  .٣
 ).٢٠٠٥أآتوبر 

 –ضمن البرنامج األميرآي " فجوة إعادة اإلعمار"العوامل المختلفة التي سّببت  .٤
 ).٢٠٠٥أآتوبر / تشرين األول (الفارق بين ما آان مخططًا وما تم بناؤه 

أثر أمن البنية التحتية الضعيف بالنسبة للكهرباء، وإنتاج النفط والحاجة إلى تطوير  .٥
 ).٢٠٠٦أبريل / نيسان ( أفضل ِلُعقد البنية التحتية حماية

الحاجة ألن تعمد الوآاالت إلى تنسيق أفضل حول برامج بناء القدرات الضرورية  .٦
 ).٢٠٠٦يوليو / تموز (لالنتقال الفعال لمسؤوليات الحكم إلى العراق 

/ نيسان (التحديات ما بين الوآاالت التي ُتعرقل تنفيذ برنامج ِفَرق إعادة اإلعمار  .٧
 ).٢٠٠٧أبريل 

الحاجة إلى اتفاقية ثنائية فعالة لضمان النقل المناسب لألصول الُممولة من الواليات  .٨
 ).٢٠٠٧يوليو / تموز (المتحدة إلى السيطرة العراقية 

العواقب المنوعة التي تترتب على التوسع الكبير لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد  .٩
 ).٢٠٠٨يناير /آانون الثاني(

آانون  (٢٠٠٨األثر الُمعّلق لالرتفاع غير المتوقع لعائدات النفط العراقية سنة  .١٠
 ).٢٠٠٨يناير /الثاني
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  التفويض الُممّدد لمكتب المفتش العام

 في آانون (NDAA) ٢٠٠٨للسنة المالية ) األميرآي(ُسّن قانون تفويض الدفاع القومي 
سؤوليات جديدة بما في ذلك اإلشراف يناير الماضي، وأعطى مكتب المفتش العام م/الثاني

الُموسع على األموال في صندوق قوات األمن العراقية، وصندوق دعم االقتصاد، وبرنامج 
 من القانون يعطي مكتب المفتش العام توجيهات إلنتاج، ٨٤٢القسم . االستجابة الطارئة للقائد

ود الوآاالت الفدرالية، وأوامر بالتعاون مع المفتشين العامين المعنيين، خطة تدقيق شاملة لعق
 يعالج هذه األمور ٣القسم . المهام والتسليم ألداء وظائف األمن وإعادة اإلعمار في العراق

  .بمزيد من التفاصيل
    
يواصل مكتب المفتش العام، بالتنسيق مع مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية،   

 لتقديم بعض خدمات الحماية الشخصية في متابعة تدقيق مشترك لعقد شرآة بالآووتر األمنية
  .العراق

  
  التطلع إلى المستقبل

 متابعة التطورات في سنة االنتقال مع ترآيز خاص ٢٠٠٨سيواصل مكتب المفتش العام سنة 
  :على ما يلي

أثر زيادة أسعار النفط غير المتوقعة على أولويات الموازنة العراقية، مع الترآيز على  •
  .قية لتنفيذ موازناتها الرأسمالية لبرامج اإلغاثة وإعادة اإلعمارجهود الحكومة العرا

التقدم الذي حققته القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق إليقاف الجيش  •
العراقي ومصلحة الشرطة العراقيين على أقدامهما مع ترآيز خاص على األمن المتوفر 

 .المحافظات النشطةللمحافظات مع ِفَرق إعادة إعمار 
آثار قانون المناطق الجديد، وعلى وجه التحديد، التشكيل الكامن لمنطقة جديدة في  •

 .الجنوب وآيف سيعيد ذلك رسم تخطيط إعادة اإلعمار العراقي
 األميرآية الجديدة حول نقل األصول –التقدم الحاصل على صعيد االتفاقية العراقية  •

 .لى السيطرة العراقيةالُممولة من الواليات المتحدة إ
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  الدروس المكتسبة
  

يعمل مكتب المفتش العام حاليًا على إعداد تقريره األخير والنهائي حول الدروس المكتسبة 
سيقدم هذا التقرير بحثًا ُمفّصًال لتخطيط وتنفيذ برنامج اإلغاثة وإعادة اإلعمار األميرآي والذي 

تقرير الدروس المكتسبة هذا، مثله . اإلصالحَسيقّوم الدروس المكتسبة والتوصيات من أجل 
مثل التقارير الثالثة السابقة، يساعد مكتب المفتش العام في تلبية تفويضه التشريعي لتقديم 

  .التوصيات حول تحسين فعالية وآفاءة برنامج إعادة اإلعمار
  
  

  الكلفة البشرية
  

مارس / ا، لكن في آذار واصلت مستويات العنف على العموم تراجعها خالل ربع السنة هذ
ذآر . الماضي، ارتفعت الهجمات مجددًا في بعض المناطق، وعلى األخص في المنطقة الدولية

 طلقة ٦٠٠الرسميون العسكريون األميرآيون الذين يشرفون على األمن في بغداد أن أآثر من 
 نيسان ١٢ مارس و/  آذار ٢٣ بين – معظمها على المنطقة الدولية –مدفعية وصاروخ أطلقت 

وذآرت فرقة منطقة الخليج تزايدًا في الهجمات والحوادث العدائية على مشاريع . )١١(أبريل/ 
  .إعادة اإلعمار، وعلى األخص، في وسط وجنوب العراق

  
خالل ربع السنة .  وفاة لمقاولين مدنيين لدى وزارة العمل١١٨١، تم تسجيل ٢٠٠٣منذ  •

  .ة وفاة جديد٥٨هذا، ذآرت الوزارة حصول 
 مدنيًا أميرآيًا القوا حتفهم في العراق خالل ربع السنة ١٧ذآرت وزارة الخارجية أن  •

 . مدنيا أميرآي في العراق٢٥٨منذ بداية جهود إعادة اإلعمار األميرآية، توفي . هذا
 عامل دعم للوسائل ٥٠ صحفيا و١٢٧، وقتل في العراق )١٢(وفقًا للجنة حماية الصحفيين •

خالل ربع السنة األخير، قتل . ٢٠٠٣مارس / ة القتال في آذار اإلعالمية منذ بداي
 .صحفيان في العراق
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  إعمار العراق  إعادةاستدامة
  

  إجماليةنظرة 
  
  الدعم األميرآي إلغاثة وإعادة إعمار العراق  أ٢

  إدارة إعادة اإلعمار
   األميرآيةمسارات التمويالت

  (IRRF)صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
  (ISFF)صندوق قوات األمن العراقية 

  (ESF)صندوق دعم االقتصاد 
  (CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

  (INL)  الدولي مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانونتتمويال
  التطورات في العراق  ب٢

  األمن
  اقتصاد العراق

  القدراتتنمية الحكم ونظام 
  

  ٢القسم 
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  إجماليةنظرة 
  

هذا القسم التقارير حول الدعم المقدم من ثالث مجموعات رئيسية من أصحاب ُيحّدث 
مارس /  آذار ٣١تاريخ بحلول . إغاثة وإعادة إعمار العراقفي المصلحة األساسيين 

 مليار دوالر من ١١٢٫٥٢ لبرنامج إعادة اإلعمار المساهم بها، بلغ مجموع األموال ٢٠٠٨
 مليار دوالر ٥٠٫٣٣، و)١٣( المخصصة األميرآية مليار دوالر من األموال٤٦٫٣ضمنها 

 نظرة شاملة لالطالع على.  مليار دوالر من الدعم الدولي١٥٫٨٩ و ،من األموال العراقية
  .٥-٢على مصادر هذه األموال، أنظر الشكل 

  
يصادف هذا التقرير مرور خمس سنوات على تخصيص الكونغرس التمويل األولي   

 هذا القسم، سوف يقدم مكتب المفتش العام  مجملوهكذا، وعبر. اقإلغاثة وإعادة إعمار العر
  .لمحات خاطفة عن التقدم الذي حققه البرنامج خالل نصف العقد األخير

  
  الواليات المتحدة

  ) مليار دوالر٤٦٫٣(
أربعة صناديق في خصص الكونغرس التمويل األميرآي إلغاثة وإعادة إعمار العراق 

  .ات األصغرمن الحساب ٢٧ وفيرئيسية 
  

 يحتوي على الدعم األميرآي إلغاثة وإعادة إعمار العراق تحت عنوان،أ ٢القسم   
 أموالمراجعة لمخصصات إعادة اإلعمار حسب مصدر األموال وُيلّخص استخدام 

الذي تمت الموافقة عليه قبل و  لها،الضرائب األميرآية في العراق منذ التخصيص األول
  .٢٠٠٨مارس / ر  آذا٣١ ولغاية ،خمس سنوات

  
  :المواضيع التالية ٢القسم يعالج   
 بما في ذلك ، برنامج إعادة اإلعمار األميرآيمراجعة: إدارة إعادة اإلعمار •

 . حول الدروس المكتسبةالتبصرات
المخصصات لمساعدة وإغاثة حول  نظرة شاملة تقديم : األميرآيةت التمويالمسارات •

  .وإعادة إعمار العراق
 بمبلغالمشاريع الممولة تناول  ي:(IRRF)إعادة إعمار العراق صندوق إغاثة و •

 ١- صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقهذا المبلغ موزع بين . مليار دوالر٢٠٫٩١
(IRRF-1) )٢-وصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق)  مليار دوالر٢٫٤٨(IRRF-

 ). مليار دوالر١٨٫٤ ( (2
 الدعم لتدريب وتجهيز قوات األمن مراجعة :(ISFF)صندوق قوات األمن العراقية  •

تديرها والتي  مليار دوالر ١٥٫٤٤ مجموعها البالغمخصصات ال من (ISF)العراقية 
 .(MNSTC-I)القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق 
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 من األموال التي تديرها وزارة الخارجية مراجعة :(ESF)صندوق دعم االقتصاد  •
 . مليار دوالر٣٫٢١نوية إلغاثة وإعادة إعمار العراق مجموعها مخصصات س

 آلية تمويل االستجابة الطارئة  في بحث:(CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد  •
 . مليار دوالر٢٫٦٦ مخصصات بلغ مجموعها منللقادة العسكريين 

مراجعة  :(INL) الدولي تمويل مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون •
 مليون دوالر مخصص لدعم برامج حكم القانون التي تديرها وزارة ٢٨١ لمبلغ

 .الخارجية
 

صندوق إغاثة وإعادة المترافقة مع  الموازنات يوّفر مرجع إسنادي لمصطلحات )ج(الملحق 
، وصندوق دعم (ISFF) ، وصندوق قوات األمن العراقية(IRRF) إعمار العراق

، ومكتب شؤون المخدرات  (CERP)ابة الطارئة للقائد، وبرنامج االستج (ESF)االقتصاد
لقد تم تحديد . الدعم الدولي إلعادة إعمار العراقمع ،  (INL) الدوليوفرض تطبيق القانون

 سالح الهندسة في على يدقطاعات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق بطريقة مختلفة 
 (.P.L) والقانون العام ،خارجية ووزارة ال،(GRD)الجيش األميرآي وفرقة منطقة الخليج 

  . (SIGIR) إلعادة إعمار العراق   والمفتش العام،108-106
  

  . مرجعًا إسناديًا لهذه المصطلحات يقدم )د(الملحق 
  

 معلومات أآثر شمولية حول مصادر التمويل األميرآي يقدمان )و( و)هـ(الملحقات 
حسابات اإلغاثة ل ور التاريخيوالمنظالمخصص بما في ذلك التوزيع النسبي للتمويل، 

  . ونشاطات األموال الملزمة والمنفقة،وإعادة اإلعمار



إجماليةنظرة   
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  ١-٢الشكل 
   مليار دوالر١١٢٫٥٢ –مصادر تمويل إعادة إعمار العراق 

  $بمليارات 
 

  التمويل اإلجمالي إلعادة اإلعمار
  $ مليار ١١٢٫٥٢

 
  
  

  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
 إلى برنامج االستجابة ي من البنك المرآزي العراق٢٠٠٤أغسطس /  آب ١١ مليون دوالر نقدًا في ٨٦ يشمل نقل   )أ(

  . بإذن من وزارة المالية(CERP)الطارئة للقائد 
 مليار دوالر من الودائع المتراآمة في صندوق ٢٠في تقارير ربع سنوية سابقة، تحدث مكتب المفتش العام عن حوالي  ) ب(

لقد أعاد مكتب المفتش العام تكرير هذا الرقم آي .  لتمويل عمليات الحكومة العراقية وبرامج إعادة اإلعمارتنمية العراق
 (GAO) مليارات دوالر وفقًا لتقرير مكتب المحاسبة الحكومي ٧لي ايعكس فقط تمويل إعادة اإلعمار الذي يبلغ حو

  ).٢، ص ٢٠٠٥يوليو /  تموز ٢٨ (05-876
، أنظر قسم نظام الحكم وتنمية ٢٠٠٨-٢٠٠٣ للسنوات المالية ،ع نفقات الموازنة الرأسمالية العراقيةبالنسبة لتوزي  )ج(

  .القدرات في هذا التقرير
بالنسبة لوصف المشاريع والبرامج الُممولة من المخصصات األميرآية، أنظر الهوامش المشار اليها في الفقرة األولى   )د(

  .من هذه النظرة اإلجمالية
  . يمكن ان تشمل المساعدات اإلنسانية أو أنواع أخرى من المساعدات)هـ(

  

تعهدات المانحين 
  الدوليين
١٥٫٨٩$   

  

 
  
  
  
  عراقيةالموال األ

٥٠٫٣٣$  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
 
ميرآية األموال األ
  ُمخصصةال

  )د،هـ ($٤٦٫٣٠
 

  األموال العراقية
 )أ،ب،ج($٠٫٣٣

الموازنة 
الرأسمالية 

  العراقية 
٢٠٠٣ - 

 ٢٠٠٨    
  )ج($٣٨٫٣٥

 

  ٠٫٩٣مصادرة 
  

  $١٫٧٢ مكتسبة
  الفرعي حساب ال
  

نتقالي لصندوق تنمية اال
  )أ($٢٫٣٣العراق 

  

   صندوق تنمية العراق 
  )ب($٧٫٠

 

صندوق تنمية 
  (DFI)العراق

سلطة التحالف 
  المؤقتة
٩٫٣٣$ 

  ُمخصصةالميرآية األموال األ
  )د، هـ($ ٤٦٫٣٠

 

صندوق 
إغاثة وإعادة 

إعمار 
  العراق
٢٠٫٩١$  

   (CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد
٢٫٦٦$   

  

   (ESF)صندوق دعم االقتصاد
٣٫٢١$  

  

  )هـ$٤٫٠٧أخرى

  
   (ISFF)صندوق قوات األمن العراقية

١٥٫٤٤$  
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  العراق 

  ) مليار دوالر٥٠٫٣٣(
 يرآز على المبادرات العراقية ويلخص التقدم تنمية العراق، ، تحت عنوانب ٢القسم 

تشمل المراجعة . الحاصل في المشاريع والبرامج الرئيسية األميرآية التي تدعم تنمية العراق
  :معلومات حولال
  

نقل المسؤوليات األمنية إلى العراقيين ووضعية برامج بناء معلومات تحديث : األمن •
  .القدرات في هذا القطاع

 المؤشرات االقتصادية الرئيسية والتقدم في تطوير البنية مراجعة :اقتصاد العراق •
  .التحتية العراقية لتحسين تسليم الخدمات

 ونشاطات مكافحة الفساد، ، العراقظام الحكم فيملخص لن :الحكم وتنمية القدرات •
 .تنمية القدراتفي والدعم األميرآي 

  
 ٥٠٫٣٣  قد قدمتحكومة العراقيةال آانت، ٢٠٠٨مارس /  آذار ٣١تاريخ حلول ب

تنفيذ الموازنات، أصابت قدرات العراق الناشئة في . مليار دوالر لجهود إعادة اإلعمار
جهود الحكومة القليل من النجاح خالل امج الرأسمالية، لبربالنسبة ل وجه الخصوصوعلى 

 .العراقية إلعادة اإلعمار خالل السنوات الخمس الماضية
  

  :رفع مكتب المفتش العام تقارير حول خمسة مصادر تمويل رئيسية
  

  . مليار دوالر١٫٧٢ البالغة  المكتسبةاألموال •
  . مليار دوالر٠٫٩٣ قوات االئتالف والبالغة على يداألموال المصادرة  •
 مليار دوالر، الواردة بالدرجة ٩٫٣٣ البالغة (DFI) أصول صندوق تنمية العراق •

 . إلى الوطنالمعادةاألولى من أموال النفط واألموال 
، من سنة  مليار دوالر٣٨٫٣٥ البالغة  الموازنات الرأسمالية للحكومة العراقيةأموال •

الحكم نظام قسم أنظر .  العراقيةمن عائدات النفطاآلتية ، ٢٠٠٨ إلى سنة ٢٠٠٣
الموازنات الرأسمالية خالل لالطالع على قائمة ب في هذا التقرير وتنمية القدرات

 .السنوات الخمس الماضية
 

صندوق تنمية العراق، أنظر وأموال  المكتسبة، و، األموال الُمصادرةفي ما يخص
 سلطة على يد عماراألموال العراقية الُملزمة لنشاطات إعادة اإل، )ز(الملحق 

  .(CPA) االئتالف المؤقتة
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  المانحون الدوليون
  ) مليار دوالر١٥٫٨٩(

. يتطلب نجاح برنامج إعادة إعمار العراق مساعدات متواصلة من المجتمع الدولي
 ، والحكم السليم،خمسية لتحقيق االستقرارالخطة ال ، أيالدولي مع العراق العهد

.  اآلن اآللية األولية لتنسيق الدعم الدوليأصبح ،قتصاديةعافيته االلواستعادة العراق 
  . مليار دوالر١٥٫٨٩حاليًا، يبلغ مجموع الدعم الذي تعهد المانحون بتقديمه 

  
اإلغاثة والدعم الدولي " بعنوان ، ااذي هو من هذا التقرير)م(الملحق   
 المعلومات امُيحّدث مكتب المفتش الع.  يناقش مساهمات المانحين وجهودهم،"للعراق
؛ والتقدم بخصوص إلغاء الديون وبرامج البنك الدولي، واألمم العهد وضعية حول

لالطالع .  من المانحين الدوليينقروضالمتحدة وصندوق النقد الدولي؛ والمنح وال
:  اإلنترنت، أنظر موقع مكتب المفتش العام على شبكة)م(لملحق على ا

mil.sigir.www.  
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  الدعم األميرآي 
  إلغاثة وإعادة إعمار العراق

  

  
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  

 القسم   أ٢
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  إدارة إعادة اإلعمار
  
  
  

 تّم توفيرهاالبرنامج األميرآي لإلغاثة وإعادة اإلعمار في العراق ُممول من مخصصات 
، وتأميم المنتجات والمجتمعيةسسات السياسية  المؤنشاءألجل بناء البنية التحتية المادية، وإ
، بلغ مجموع األموال ٢٠٠٨مارس /  آذار ٣١لغاية . )١٤(والخدمات لصالح الشعب العراقي

  . مليار دوالر٤٦٫٣المخصصة للبرنامج األميرآي لإلغاثة وإعادة اإلعمار في العراق 
  

 وصندوق (IRRF-1) ١- صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقأموالوعلى الرغم من أن 
قد تم إلزامها وإنفاقها بالكامل تقريبًا، إال أن هناك  (IRRF-2) ٢-إغاثة وإعادة إعمار العراق

صندوق دعم االقتصاد :  التاليةمساعدات أميرآية أخرى ُممولة من الحسابات األولية
(ESF) برنامج االستجابة الطارئة للقائد ،(CERP) وصندوق قوات األمن العراقية ،(ISFF).  

  

  
  تشفى األطفال في البصرةسم

  

  
  خمس سنوات من إعادة اإلعمار

خالل السنوات الخمس الماضية، تطورت إدارة البرنامج األميرآي من عملية تقودها 
عراقي ال –ميرآي األتعاون من الزة على المستوى القومي إلى عملية الواليات المتحدة مرّآ

ر األميرآي في العراق خالل ربع السنة هذا بشهادة لقد أدلى السفي. على مستوى المحافظات
آانت آلماته عبارة . ١٥"عهد مشاريع البنى التحتية األميرآية الكبرى قد انتهىأن "جاء فيها 

ر قد تحولت من برنامج إعمار آبير على نطاق ا جهود إعادة اإلعمآونعن إقرار بواقع 
 إلى دعم تنمية القدرات والمشاريع ادفةمن المساعدات الهواسع بقيادة أميرآية إلى نموذج 

ئية مشاريع اإلنشاالغير أن المخصصات األميرآية تواصل دعم بعض . والبرامج المحلية
  .، في قطاع األمنوجه الخصوصعلى مباشرة، و
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ف  حسب قيمتها بالدوالر األميرآي، آما ُيعّرالخمسة،المشاريع اإلنشائية األميرآية أآبر 

 (GRD) والتي تدعمها فرقة منطقة الخليج (IRMS)عادة إعمار العراق عنها نظام إدارة إ
في ما . ٢-٢ الجدول ضمنة ائم، مدرجة في ق(USAID) والوآالة األميرآية للتنمية الدولية

  .٣-٢ألول، من حيث مبالغ العقود الممنوحة، أنظر الجدول ا لكبار المقاولين الخمسة يعود
  

  : نظرة إجمالية على إعادة اإلعمار
  خمس سنوات من التطور

 خالل، توقعت الواليات المتحدة أن يمارس العراق سيادته الكاملة ٢٠٠٣أبريل / في نيسان 
تشمل آامل مسؤولية جهود اإلغاثة واإلعمار بحيث  شهرًا، ١٨ و ١٢فترة تتراوح بين 

غاثة وإعادة لإلهذه التوقعات برنامج حل محل . )١٦(عائدات النفط العراقيةمن الُممولة أوًال 
قامت .  مليار دوالر٤٦ خصصت له الواليات المتحدة أآثر من واسععمار على نطاق اإل

لجدول لالطالع على ا. ثالث منظمات باإلشراف على اإلدارة االستراتيجية لتلك األموال
  .٤-٢  رقمالزمني إلدارة وتمويل برنامج إعادة اإلعمار األميرآي، أنظر الجدول

  
 مجموع المخصصات لبرامج المساعدات آان ،(OMB)دارة والموازنة وفقًا لمكتب اإل

، مع بلوغ أسعار النفط وعائدات ٢٠٠٨ في العام. )١٧(٢٠٠٣ آل سنة منذ  يزدادالحكومية
معظم نشاطات يمول العراق اآلن أصبح  لما بعد الغزو،  لهاالنفط العراقية أعلى مستويات

  .اإلغاثة وإعادة اإلعمار
  

 الحكومة لدى لبناء القدرات واسعة فيجهود في بذل  ،رنامج األميرآيسوف يواصل الب
 عناصر أساسية لمزيد من اللتان تشكالن واستدامتها عملية نقل األصول تعزيزالعراقية بغية 

 الوزارات العراقية ضمن موظفًا أميرآيًا يعملون ٢٣٨هناك حاليًا . التقدم في العراق
  .)١٨( الوزارات األمنية العاملين فيالمختلفة، باستثناء

  

  
  ٢٠٠٨مارس /  آذار  المباني األساسية والملحقة،منظر لمستشفى األطفال في البصرة،



 الدعم األميرآي إلغاثة وإعادة إعمار العراق
 

 

٢٦ 

  ٢-٢الجدول 
   أميرآيةإنشائيةمشاريع أآبر خمس 

  
الكلفة  الصندوق وقعالم القطاع المشروع

اإلجمالية 
 )$ماليين (

النسبة  المبلغ عنهاالحصيلة 
المئوية 
 لإلنجاز

مداد مشروع إ
المياه في 
 )أ(الناصرية 

-ذي المياه
 قار

صندوق إغاثة 
وإعادة إعمار 

-IRRF) ٢-العراق
2) 
 

يؤمن مياه الشرب لـ  $٢٦٧٫٧٣
  نسمة٥٠٠،٠٠٠

١٠٠%  
١١/٩/

٢٠٠٧ 

توربينات 
 في اإلشعال

محطة آرآوك 
 فرعيةال

صندوق إغاثة  تأميم الكهرباء
وإعادة إعمار 

-IRRF) ١-العراق
1) 
 

ربينين جديدين ترآيب تو $٢٠٥٫١٦
يعمالن على الغاز، 

 ميغا ٦٥قدرة  ووحدة 
  ووحدة (MW) واط
 ميغا واط ٢٦٠ قدرة

(MW) 

١٠٠%  
٢٩/١١/

٢٠٠٥ 

مشروع إمداد 
المياه في مدينة 

  إفراز–إربيل 

صندوق إغاثة  إربيل المياه
وإعادة إعمار 

-IRRF) ٢-العراق
2) 

  يؤمن مياه الشرب $١٨٣٫٤٠
  نسمة٣٣٣،٠٠٠إلى 

١٠٠%  
٢٠/٧/

٢٠٠٦ 

مستشفى 
األطفال في 

 )ب(البصرة 

العناية 
 بالصحة

البصر
 ة

 إلى متقدمًاسوف يكون  $١٦٣٫٦٠ ُمتعّدد
للحاالت أعلى درجة 

  مع ترآيز علىالحرجة
 طب أورام األطفال

(pediatric oncology) 

٨٥% 

توسيع محطة 
 قداس

صندوق إغاثة  بغداد الكهرباء
وإعادة إعمار 

-IRRF) ٢-العراق
2) 

سوف يضيف ما يكفي  $١٦٢٫٧٣
من الطاقة لخدمة ما بين 

 و ١٨٠،٠٠٠
  منزل٢٣٥،٠٠٠

٧٣% 

 
، (ITAO Roluup) مكتب المساعدة االنتقالية للعراقلدى  ملف اإلنهاء، (IRMS) نظام إدارة إعادة إعمار العراق :المصادر

 ٥ و ٢٠٠٨مارس /  آذار ١٧انات،  للبيالمفتش العاماستجابة لطلب  (GRD)؛ فرقة منطقة الخليج ٢٠٠٨مارس /  آذار ٢٨
، E-267-05-003-P، مكتب المفتش العام رقم (USAID)  الوآالة األميرآية للتنمية الدولية؛ تقرير٢٠٠٨أبريل / نيسان 

الوآالة ؛ ٢٠٠٥يونيو /  حزيران ٢٩، "نشاطات قطاع الطاقة الكهربائية/(USAID) الوآالة األميرآية للتنمية الدوليةتدقيق "
  .٢٠٠٨أبريل /  نيسان ١٤، تقرير النشاطات، (USAID) آية للتنمية الدوليةاألمير

  
 بيانات من مصادر متعددة تعكس التقديرات تتضمن النشر والتي في تاريخ يعكس هذا الجدول البيانات المتوفرة :مالحظة

 مليون دوالر، أما ٨١،٩درج نظام إدارة إعادة إعمار العراق مشروع محطة ضخ المياه في الناصرية بكلفة تزيد عن ُي  )أ(  . إلى مكتب المفتش العاممزودةاألفضل للتكاليف والنتائج المستندة إلى تقارير 
وتجاوز مشروعان آخران المبالغ الواردة في قائمة .  مليون دوالر٩٣٫٩ بلغتفرقة منطقة الخليج فقد أعطت للمشروع آلفة 

 ،(IRRF)  صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقتشفى األطفال في البصرة تمويًال من مصادر متعددة شملتتلقى مس ) ب(  .نظام إدارة إعادة إعمار العراق
 برنامج األمم المتحدة للتنمية  ،(CHS) دعم الصحة القتالية لدى الجيش االميرآي ،(CERP) برنامج االستجابة الطارئة للقائد

(UNDP)ومصادر أخرى .  
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  ٣-٢الجدول 
  )بماليين الدوالرات( أآبر خمسة مقاولين

  
 مبالغ منفقة مبالغ ملّزمة المقاول نوع الصندوق

مكتب شؤون المخدرات 
وفرض تطبيق القانون 

 )أ( (INL)الدولي 

 $١،٢٥٥ $١،٤٢٤ ين آورب ا دشرآة

صندوق إغاثة وإعادة 
 (IRRF)إعمار العراق 

 $١،١٧٧ %١،٢١٤ ، إنكشرآة بكتل ناشونال

صندوق إغاثة وإعادة 
  و(IRRF)العراق إعمار 

صندوق قوات األمن 
 (ISFF)العراقية

شرآة انفايرومنتال 
آيميكال 
 Environmental)آورب

Chemical Corporation) 

٩٠٠ $١،٠٢٥$ 

صندوق إغاثة وإعادة 
 (IRRF)إعمار العراق 

 ,FluorAMECشرآة فلور 
LLC 

٩٣٤ $٩٤١$ 

صندوق إغاثة وإعادة 
  و(IRRF)إعمار العراق 
ألمن صندوق قوات ا

 (ISFF)العراقية

، (AECOM)شرآة إيكوم 
خدمات وشرآة ال

 حكومية، إنكال
(Government Services, 

Inc.) 

٤٢٢ $٧٠٥$ 

 ١٤، تقرير النشاطات، ٢٠٠٨أبريل /  نيسان ٤ نظام اإلدارة المالية في سالح الهندسة في الجيش األميرآي، :المصدر
، استجابة لطلب مكتب المفتش العام (INL)تطبيق القانون الدولي  مكتب شؤون المخدرات وفرض ،٢٠٠٨أبريل / نيسان 

 .٢٠٠٨أبريل /  نيسان ٨للمعلومات، 
  
تمويل لهذا المقاول جاء من ال.  التابع لوزارة الخارجية ليس صندوقًا (INL)  الدوليمكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون )أ(

  . الدوليلمخدرات وفرض تطبيق القانونمخصصات مباشرة وتحويالت أخرى إلى مكتب شؤون ا
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  ٤-٢الجدول 
   إدارة وتمويل برنامج إعادة اإلعمارمنخمس سنوات 

  
   حتى٢٠٠٣يناير /آانون الثاني

 ٢٠٠٣أبريل / نيسان 
 

مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية 
(ORHA) 

 :التمويل األميرآي

آان لدى مكتب إعادة اإلعمار : المكّون المدني
اإلشراف على الخطط مهمة لمساعدات اإلنسانية او

اإلنسانية األولية واستعادة العافية بعد الكوارث، 
 .ونشاطات أعمال اإلغاثة القصيرة األمد

 ٢٫٤٧٥ :(IRRF-1) ١-صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
 أقرها الكونغرس رآّزت رئيسيةأول مخصصات : مليار دوالر

القتصاد والبنية التحتية في ااًال  مج١٢الجهود على إعادة بناء 
  .العراقية

 
قيادة المكّون األرضي لقوات : المكّون العسكري

 تم إنشاؤها تحت قيادة القيادة (CFLCC)االئتالف 
.٢٠٠٣مارس / المرآزية للقوات األميرآية في آذار 

أول :  مليون دوالر٥٠ :(ESF)صندوق دعم االقتصاد 
لالستخدام في العراق، قدما تخصيصين لصندوق دعم االقتصاد 

التمويل الثنائي لالقتصاد العراقي والديمقراطية وبرامج تنمية 
 .القدرات

  ٢٠٠٤يوليو /  تموز حتى ٢٠٠٣أبريل / نيسان 
  (CPA)سلطة االئتالف المؤقتة 

 سلطة االئتالف المؤقتة توّلت: المكّون المدني
  .لية برنامج إعادة اإلعمار الرئيسيومسؤ

  
 تم استبدال قيادة المكّون األرضي:  العسكريالمكّون

بقوات المهمات المشترآة  (CFLCC) لقوات االئتالف
، وفي ٢٠٠٣يونيو / ، في حزيران ٧الموحدة رقم 

، تسلمت القوات المتعددة ٢٠٠٤مايو / أيار 
 مسؤولية العمليات (MNF-1)الجنسيات في العراق 

 .األمنية في العراق

  :التمويل األميرآي
 ١٨٫٤٣٩ :(IRRF-2) ٢-ق إغاثة وإعادة إعمار العراقصندو

أآبر اعتماد إفرادي أعطي لهذا التاريخ، ورآز : مليار دوالر
على مشاريع إعادة اإلعمار الكبيرة النطاق لمعالجة الحاجات 

  .الملحة للبنية التحتية في القطاعات الجوهرية في العراق
يونيو / حزيران في  :(CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

 ٧قوات المهمات المشترآة الموحدة رقم ، أمرت ٢٠٠٣
االستجابة الطارئة للقائد بالعمل بواسطة األموال العراقية 
ة الُمصادرة لمعالجة االحتياجات اإلنسانية عبر مشاريع صغير

 .النطاق

  حتى اآلن ٢٠٠٤يونيو / حزيران 
   العراق–السفارة األميرآية 
أصبحت السفارة األميرآية السلطة  :المكّون المدني

التوجيه والتنسيق واإلشراف على جميع بالمكلفة 
الموظفين الحكوميين والسياسات والنشاطات في 

أما الوآالة األميرآية للتنمية الدولية . العراق
(USAID) وسالح المهندسين التابع لفرقة منطقة 

 والوآاالت األميرآية األخرى، فقد ،(GRD)الخليج 
  . إليها تنفيذ المشاريع في برنامج إعادة اإلعمارعهد

تتواصل العمليات األمنية : المكّون العسكري
العسكرية األميرآية في العراق تحت سلطة القيادة 

  (CENTCOM)المرآزية للقوات المسلحة األميرآية 

  :التمويل األميرآي
.  مليار دوالر١٥٫٤٤٠: (ISFF) صندوق قوات األمن العراقية

 لتطوير الجهاز األمني محددةمن المخصصات األميرآية سلسلة 
ازداد تمويل قوات األمن العراقية مع تراجع . في العراق

 التشديد على النشاطات غير اإلنشاءات المباشرة لصالحمشاريع 
اإلنشائية ألجل دعم القوات العسكرية العراقية وقوات األمن 

 مسارثاني أآبر صندوق قوات األمن العراقية هو اآلن . المدني
تمويل إلعادة اإلعمار األميرآية آما أن معظم المخصصات 

 لقوات األمن األخرىالدعم وأشكال تقدم التدريب والتجهيزات 
  .العراقية
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  )تابع (٤-٢الجدول 
 
مع غياب :  مليار دوالر٣٫١٦١: (ESF)صندوق دعم االقتصاد  

 ٢٠٠٤الماليتين األموال المطلوبة لقوات األمن العراقية للسنتين 
، أضيفت مخصصات هامة إلى السنتين الماليتين ٢٠٠٥و

فقد ظهر برنامج ِفَرق إعادة إعمار المحافظات . ٢٠٠٧ و٢٠٠٦
(PRT) الُممّول أصًال من صندوق دعم االقتصاد آمكّون هام في 

تطوير الحكومات اإلقليمية والمحلية، وآذلك في دعم مبادرات 
  . التحتية األساسيةالتنمية االقتصادية والبنية

 مليار ٢٫٦٦١: (CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
 سلسلة من المخصصات األميرآية لحساب شكلت: دوالر

 لتوفير المواردبرنامج االستجابة الطارئة للقائد مصدرًا هامًا 
لقادة العسكريين لمعالجة االحتياجات على المستويين المحلي ل

ول العراقية قد قدمت التمويل األولي ومع أن األص. واإلقليمي
للمشروع، إال أن الواليات المتحدة بدأت تخصص األموال 

 مبالغومنذ ذلك الحين، خصص الكونغرس . ٢٠٠٤سنة الالزمة 
إضافية لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد في آل مخصصات 

 .مخصصات وزارة الدفاعفي تكميلية و
  

 الدروس المكتسبة في إدارة البرامج والمشاريع،: عادة إعمار العراق، إعادة إعمار العراقمكتب المفتش العام إل: المصادر
. ٢٠٠٦سبتمبر / أيلول  ١، "٢٠٠٦ – ١٩١٨، للفيلق الخامستاريخ موجز "؛ الجيش األميرآي ٢٠٠٧مارس / آذار 

  .  في هذا التقرير التمويل األميرآيمساراتأنظر بالنسبة لمصادر التمويل األميرآي، 
  

 
 

 
  ٢٠٠٨مارس / منظر لزاوية من مستشفى األطفال في البصرة، آذار 

 
 المتواصل للبرنامج األميرآي، أعلنت فرقة منطقة الخليج، ِطبقًا لاللتزام بالتطوير  

 )١٩(:تغييرات تنظيمية عدة في مديرية برامجها خالل ربع السنة هذا

  

سوف تواصل بعثة فنية . للطاقة جديد قسمتم ضّم قطاعي النفط والكهرباء في  •
 بدورها  (GRD)ووزارية دعم وزارة الكهرباء  في حين ستحتفظ فرقة منطقة الخليج

  .في إقفال المشاريع
وسوف . المرافق والمياه: من قطاعينمؤلف  إلعادة اإلعمار جديد قسمتم تشكيل  •

آبار ُيرآز هذا القسم على تنفيذ البرامج المتواصلة بدعم من السفارة األميرآية و
لكافة نشاطات إعادة  (ITAO) ومكتب المساعدة االنتقالية للعراق ،مستشاريها
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وسيقدم القسم المساعدة .  في العراق غير مشاريع قطاع الطاقة األميرآيةاإلعمار
 واإلسكان، والبلديات واألشغال العامة، والموارد اإلعمار ةالفنية والوزارية لوزار

  .أمانة بغدادو ،المائية
 الجديد قوات األمن العراقية، ويعمل على إرساء قسم البرامج العسكريةدعم وسوف ي •

 .عمليات وممارسات عمل نظامية، وعلى تحسين القدرات الهندسية واإلنشائية
 

 فرقة منطقة الخليج البرامج لدىإضافة إلى هذه األقسام الثالثة، سوف يقدم قسم دعم وتكامل 
  . واإلعمارية في العراقالمساعدة لكافة المشاريع الهندسية 

  
  خمس سنوات من اإلشراف

يواصل عدد من وآاالت اإلشراف األميرآية العمل لضمان استخدام المخصصات األميرآية 
 إلعادة إعمار العراق تضم هذه الوآاالت المفتش العام.  فعالة آفوءةفي العراق بطريقة

(SIGIR)ومكاتب المفتشين العامين في وزارة الدفاع (DoD OIG)  ووزارة ،
، ومكتب المحاسبة  (USAID)، والوآالة األميرآية للتنمية الدولية (DoS OIG)الخارجية
 ووآالة التدقيق في الجيش  (DCAA)، ووآالة تدقيق العقود الدفاعية (GAO)الحكومية
  . (USAAA)األميرآي

  
 برنامج إعادة إعمار حول تدقيقًا ٣٢٥ت وآاالت اإلشراف جزلتاريخه، أن  
  .١-٢، أنظر الشكل ٢٠٠٣نذ  العراق مفي نمو أشغال اإلشراف لالطالع على. )٢٠(اقالعر

  
  ١-٢الشكل 

   تدقيقات–خمس سنوات من اإلشراف 
  )ق(مصادر متعّددة؛ أنظر الملحق : المصدر

  
  .٢٠٠٨ تدقيقًا نشرت في ٣٢ عنلتاريخه، تلقى مكتب المفتش العام تقارير : مالحظة
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  التدقيقات
 ١١٥  إلعادة إعمار العراق قد أصدر المفتش العامآان، ٢٠٠٨أبريل / ان  نيس٣٠لغاية 

خالل ربع السنة هذا، أنجز . تقرير تدقيق حول برامج ومشاريع إعادة اإلعمار األميرآية
التي  سلسلة من المراجعات الُمرآزة على العقود الكبرى ضمنالمفتش العام تدقيقه الخامس 

ألخطار  التعرض  احتماالت، بما في ذلك مراجعةعليها  واإلشراف البرامج إدارةتقّيم
راجع المفتش العام أشغال شرآة بيريني التي ُمنحت .  وإساءة االستخدام، والهدراالحتيال،

  . إلنشاء مرافق نقل وتوزيع الكهرباء في جنوب العراق٢٠٠٤سنة 
  

علمًا أن  ( منها٥ريني ي أوامر مهمة، أنجزت شرآة ب١٠وجد التدقيق أنه من أصل   
.  الحكومة عقود أخرى لمالئمة٥إلغاء تم قد تم خفض نطاقها خفضًا آبيرًا آما بعضها آان 

 ألن تكاليف بريني المقترحة آانت مرتفعة جدًا أو ألن التأخير إلغاء العقود إّماحصلت عملية 
 على  مليون دوالر١٢٣دفعت الواليات المتحدة حوالي . )٢١(في المشاريع آان طويًال للغاية

لالطالع على أبرز أوجه أآبر .  ماليين دوالر آمنح مكافآت٨حوالي وفوضت دفع العقد 
  .٥-٢، أنظر الجدول (SIGIR) لمفتش العامخمس تدقيقات ل
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  (SIGIR)أهم خمس تدقيقات للمفتش العام إلعادة إعمار العراق 

  
 مالحظات الخلفية اسم المنتج

اإلشراف على 
دمة إلى األموال المق

الوزارات العراقية 
عبر عملية الموازنة 

  الوطنية
  

   رقمتدقيق
 SIGIR 05-005 ،٣٠ 

يناير /آانون الثاني
٢٠٠٥ 

  آانت سلطة االئتالف المؤقتة •
مسؤولة عن حكم العراق 

/  حزيران ٢٨مؤقتًا لغاية 
  .٢٠٠٤يونيو 

آانت سلطة االئتالف المؤقتة  •
 على فمسؤولة عن اإلشرا
 (DFI)راق صندوق تنمية الع

الذي مّول وزارات الحكومة 
العراقية عبر عملية الموازنة 

 .القومية

قدمت سلطة االئتالف المؤقتة أقل من الرقابة  •
 مليار دوالر من أموال ٨٫٨الكافية على حوالي 

 المقدمة إلى (DFI) صندوق تنمية العراق
  .الوزارات العراقية عبر عملية الموازنة

لمؤقتة أو تطبق رقابة لم ُتِقم سلطة االئتالف ا •
إدارية ومالية أو تعاقدية آافية لضمان أن يتم 
استخدام أموال صندوق تنمية العراق بطريقة 

  .شفافة
لم تكن هناك ضمانات بأن األموال آانت  •

 بموجب  لهاتصرف لألغراض التي حّددت
 .١٤٨٣القرار 

إدارة مشاريع إنشاء 
مراآز العناية األولية 

  .بالصحة
  

   رقمتدقيق
 SIGIR 06-011 ،٢٩ 

٢٠٠٦أبريل / نيسان 

  شرآةعقد ممنوح إلى •
 ٢٥نز ديالوير، في وبارس
  .٢٠٠٤مارس / آذار 

ثالثة أوامر مهمة جرى  •
 ١٥٠ التعاقد بشأنها إلنشاء

مرآز للعناية األولية بالصحة 
في أرجاء العراق؛ آان 

مجموع الكلفة النهائية لإلنشاء 
 . ماليين دوالر١٠٣أآثر من 

امر المهمة اإلضافية شملت أو •
 مليون دوالر ٧٠حوالي 

ألجل شراء وترآيب 
  عامةتجهيزات طبية

طب األسنان لكل تجهيزات لو
مرآز وأمر مهمة لتغطية 

 .الكلفة غير المباشرة
الكلفة المقررة المجمعة  •

 ١٥٠الخاصة بالمراآز الـ 
 . مليون دوالر٢٤٣آانت 

، آان قد أنفق ٢٠٠٦مارس /  آذار ٦بتاريخ  •
 مليون دوالر على  مشروع ١٨٦ي حوال

مراآز العناية الصحية األولية خالل فترة 
  .مهم تحقيق تقدم دونسنتين 

تم خفض مرآزًا مخططًا،  ١٥٠من أصل الـ  •
 ومرآز واحد،  مراآز٨النطاق المطلوب إلى 

  إنشاؤهالم يتم ١٣٥وضع ضمن عقد آخر، و 
ألغيت عقودها " مرآزًا ١٢١ منها( جزئيًا إّال

 ٦ولم يتم قبول و ") مة الحكومة الحقًالمالئ
 .مراآز ُمنجزة من ِقَبل فرقة منطقة الخليج

 جانبآان أداء المقاول وأعمال الرقابة من  •
الحكومة األميرآية العامالن المؤثران في 
التقصير في إنجاز مشروع مراآز العناية 

 . لهبالصحة آما آان مخططًا
صورة مع أنه آان باإلمكان إدارة المشاريع ب •

يوليو /  وتموز ٢٠٠٤مارس / أفضل بين آذار 
 الحكومتين لدى، آان هناك التزام قوي ٢٠٠٥

ز المراآز المتبقية بإنجاالعراقية واألميرآية 
 .المنجزة جزئيًا
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 مالحظات الخلفية اسم المنتج
إدارة الوآالة األميرآية 

للتنمية الدولية 
لمستشفى األطفال في 

  .بصرةال
  

   رقمتدقيق
 SIGIR 06-026 ،٣١ 

 .٢٠٠٦يوليو / تموز 

، ٢٠٠٤أغسطس / في آب  •
منحت الوآالة األميرآية 

للتنمية الدولية عقدًا لشرآة 
 لبناء مستشفى بكتل ناشونال

  .لألطفال
السعر األعلى للعقد آان قد  •

 ٥٠قّدر في األساس بـ 
القرارات . مليون دوالر

المبكرة لزيادة حجم 
واألخطاء في المرفق، 

 والتأخير في المخططات،
 ،العقد، والبناء الرديء

 وأمن الموقع زادت السعر
 و ١٤٩٫٥ بين إلى ما
 . مليون دوالر١٦٩٫٥

أنظمة المحاسبة لدى الوآالة األميرآية للتنمية  •
الدولية وإدارتها لم تكن آافية وفشلت في 
 التعرف على التقدم الحاصل في اإلنشاء أو

  .بدقةد  تكاليف العقعلى
توقفت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية عن  •

رفع التقارير عن التكاليف غير المباشرة التي 
 . مليون دوالر٤٨بلغ مجموعها 

آان هناك ضابط تعاقدي واحد وضابط إداري  •
تعاقدي واحد وضابط فني ُمّطلع واحد، يقومون 

 مليار دوالر ١٫٤باإلشراف على عقود بقيمة 
 .في وقت التدقيق) مستشفىبما في ذلك ال(

جهود الحكومة 
األميرآية لمكافحة 
  .الفساد في العراق

  
   رقمتدقيق

 SIGIR 07-007 ،٢٤ 
 ٢٠٠٧يوليو / تموز 

، ناقش ٢٠٠٥خالل سنة  •
مكتب المفتش العام 
والسفارة األميرآية 

المقاربات لمعالجة الفساد 
تتوجت وقد في العراق، 

باجتماع قمة لمكافحة الفساد 
/  تشرين الثاني ١٢في 

  .٢٠٠٥نوفمبر 
جّددت القمة نشاط مجموعة  •

عمل مكافحة الفساد التي 
 .آانت غير نشطة سابقًا

جهود؛ غير أن العديد من وجود  التحاليل بّينت •
التحديات عرقلت التقدم في تطبيق برنامج 

  . لمكافحة الفسادمتماسك
 غياب مدير للبرنامج لديه السلطة شكل في •

 .الجهود، تحديًا آبيرًاتنسيق في والدعم 
مع مترافقة لم يكن هناك خطة شاملة ومتكاملة  •

 تربط البرامج باستراتيجية السفارة قياسات
 ,األميرآية

شملت حاالت التقدم تشكيل مكتب المحاسبة  •
والشفافية الذي يعمل على تعزيز المؤسسات 

 .العراقية لمكافحة للفساد
فعالية برنامج ِفَرق 

إعادة إعمار 
  فظاتالمحا

  
   رقمتدقيق

 SIGIR 07-015 ،١٨ 
أآتوبر / تشرين األول 

٢٠٠٧ 

برنامج ِفَرق إعادة إعمار  •
المحافظات تم إنشاؤه 

 عسكرية –آمبادرة مدنية 
متكاملة تديرها وزارة 
 الخارجية ووزارة الدفاع

  .سوية
من  ٢٥يعمل في العراق  •

فرق إعادة إعمار 
المحافظات وفرق إعادة 

 اإلعمار المرافقة
(PRTs/ePRTs) 

 حقق (PRTs) برنامج ِفَرق اعمار المحافظات •
 في تطوير قدرات الحكومات متزايدًاتقدمًا 

اإلقليمية والمحلية في الدولة على حكم وإدارة 
  .إعادة إعمارها بطريقة فعالة

نزاعات العراق المذهبية والسياسية واإلثنية  •
 وآذلك التحديات األمنية –المعقدة والمتشابكة 

 تواصل عرقلة التقدم في تشجيع –الجارية 
حكم القانون وإرساء التنمية االقتصادية 
 .والمصالحة السياسية

أوصى مكتب المفتش العام أن يقوم السفير  •
األميرآي والقائد العام للقوات المتعددة 

 بوضع خطة شاملة سويةالجنسيات في العراق 
لِفَرق إعادة إعمار المحافظات، مع مقاييس 

لألداء واإلرشاد من أجل محددة بوضوح 
برنامج االستجابة ل التمويالتتزامن تحقيق 

 الواليات المتحدة دعم مهمةمع الطارئة للقائد 
 . تنمية القدراتفي
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  (ABOT) محطة البصرة لتحميل النفط

  
 التفتيش

 ١١٥منذ تأسيسه   ، آان المفتش العام قد أصدر٢٠٠٨أبريل /  نيسان ٣٠تاريخ حلول ب
، وجدت عمليات بوجه عام. )٢٢()ستدامةتقييمًا لال ٢٥ و لإلنشاءات ًا تقييم٩٠(يش تقرير تفت

 التقصير في المشاريع التي تم تفتيشها أوجهالتفتيش التي أجراها مكتب المفتش العام أن 
عدم آفاية أداء الرقابة الحكومية وعن نقص في اإلشراف وآانت إلى حد آبير ناتجة عن 

 .)٢٣(المقاولين
  

سبعة مشاريع ُممولة من الواليات حول  ربع السنة هذا، أجرى المفتش العام تفتيشًا خالل
أآثر مشاريع وهي المتحدة، بما في ذلك مراجعة ُمفصلة لمحطة معالجة المياه في الناصرية، 

عمليات التفتيش الخمس لالطالع على . صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقلدى البناء آلفة 
  .٦-٢أنظر الجدول لمفتش العام، ل

  
  التحقيقات

 أعمال التحقيقات التي قام بها مكتب المفتش آانت، ٢٠٠٨مارس /  آذار ١١تاريخ حتى 
 –قضية بلوم هذه التحقيقات، آان أبرز . )٢٤( إدانات٥ و  اعتقاال١٤ توجيه اتهام، و ١٥العام 
 سلطة االئتالف  التمويل فيوالمراقب المالي ومسؤول المقاول فيليب بلوم،  آان.تاينش

اشتراآهما في االحتيال على سلطة االئتالف حول  أقّرا بذنبهما  روبرت شتاين قدالمؤقتة
تاين بأنه سرق مليوني دوالر وتلقى رشاوى شاعترف .  مليون دوالر٨٫٦المؤقتة بأآثر من 

  .)٢٥(قبغية منح العقود إلى بلوم، وقد تم توجيه اتهامات إلى عدة أطراف متعاقدة جراء التحقي
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خالل ربع السنة هذا، وجهت هيئة ُمحلفين آبرى إلى ديفيد ريكاردو راميريز في سان 

والقيام تكساس، اتهامات تتعلق بتهريب مبالغ آبيرة من األموال النقدية والية أنطونيو ب
 بأآثر من فدرالية التصريح عن أموال نقدية لتحاشي متطلباتمصرفية بعمليات هيكلة 

من . لقد أّدعى راميريز أنه أنفق المال في ممتلكات وسيارات مختلفة.  دوالر١٥٠،٠٠٠
، عمل راميريز آمقاول ٢٠٠٧نوفمبر /  ولغاية تشرين الثاني ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني 

 "بلد" في قاعدة (Readiness Management Support)  جهاز دعم إدارة الجهوزيةمع
، في العراق، إلى "بلد"أن األموال النقدية ُحّولت من  قائمة االتهام ذآرت. الجوية في العراق

 على ُملخص لهذه القضية الهامة وألمثلة لالطالع. سان أنطونيو بتكساس، خالل تلك الفترة
  .٧-٢عن أعمال التحقيقات األخرى لمكتب المفتش العام، أنظر الجدول 

 
 ٦-٢الجدول 

 (SIGIR)لعراق  إلعادة إعمار المفتش العاملعمليات تفتيش أهم خمس 
  

 مالحظات الخلفية التفتيش
خط تقاطع 

األنابيب لنهر 
  الفتح

  
تفتيش رقم 

SIGIR SA-
05-001 ،٢٧ 
آانون 
يناير /الثاني
٢٠٠٦ 

، منح قسم ٢٠٠٣مارس /  آذار ٨في  •
التعاقد التابع لسالح الهندسة في الجيش 

بتكساس  وورث، فورتاألميرآي، في 
رآة ش إلى ةكلفة زائد لعقد منح مكافأة

 (KBR) آيلوغ، براون أند روت
إلصالح واستمرارية تشغيل البنية 

  .التحتية للنفط في العراق
شرآة  إلى ٦أمر التسليم رقم ُمنح  •

 ٨ في (KBR) آيلوغ، براون أند روت
 بقيمة ٢٠٠٣ديسمبر /آانون الثاني

  : مليون دوالر لتنفيذ٢٢٢حوالي 
 خط األنابيب لنهر دجلة تقاطع -

  االتجاهيفقيبواسطة الحفر األ
(HDD)تحت النهر .  

ألنابيب لاستبدال قسم من خط  -
 تقاطع آيلومتر يربط ٥٠طوله 
 آيلومتر من خطوط ٥٠ معالفتح 

األنابيب الجديدة التي أنجزها 
 .العراق قبل الحرب

 مليون دوالر المخصصة ٧٥٫٧ تم انفاق •
% ٢٨ ولم يكن قد ُأنجز إّالللمشروع 

لعمل في  اأوقفلقد . فقط من نطاق الحفر
/  في آب  اإلتجاهيمشروع الحفر األفقي

 وّحل محله عقد ُمنح ٢٠٠٤أغسطس 
بين بارسونز مشترك إلى تحالف 

 مليون دوالر ٢٩٫٧وعراقيين بكلفة 
 مكتب المفتش العام األمر الذي اعتبره

  .لمشروعيحتاج إليه اآلفة تتجاوز ما 
فشل المشروع ألن الظروف الجيولوجية  •

لطرية لتربة اتحت السطحية مثل ا
والحصى الصغيرة والكبيرة غير الثابتة، 
جعلت من المستحيل الحفاظ على ثقوب 

عريضة مفتوحة لتمرير خطوط األنابيب 
ومن المؤسف أن . ذات القطر الكبير

التحذيرات القائلة أن هذه الظروف 
 دراسةال في مذآورةقائمة آانت ال

 قبل منح للمهندس االستشاري المكتبية
الباطن لعمليات الحفر، العقد من 

 آل من سالح وتجاهلها من جانب
شرآة آيلوغ، براون أند روت الهندسة و

(KBR). 
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 )تابع (٦-٢الجدول 
  

 مالحظات الخلفية التفتيش
المولدات ألجل تزويد  -  

 الطاقة لحقول  إمدادتثبيت
  .النفط والمصافي

عقد من الباطن ال ال، وخاطئنشاء اإلتصميم آان  •
  للمشروعداريةاإلهيكلية الداء، ويلبي شروط األ

مقسمة إلى أجزاء عرقلت االتصاالت، وإشراف 
شرآة آيلوغ، سالح الهندسة وعلى يد غير آاف 

 في فشل آل ذلك ساهم، (KBR) براون أند روت
  . المشروع

ربما آان الفشل في إنجاز المشروع قد تسبب في  •
 مليار دوالر من عائدات ١٫٥خسارة أآثر من 

 والضرورية جدًا للحكومة حتملةالمالنفط 
  .العراقية

آلية الشرطة في 
  بغداد

  
  تفتيش رقم

 SIGIR PA 06-
  079.2-06 و078
 آانون ٢٩

يناير /الثاني
٢٠٠٧ 

منحت فرقة منطقة الخليج  •
  شرآةأمري مهمة إلى

بارسونز لتجديد أجزاء وإنشاء 
أجزاء أخرى من آلية الشرطة 

  .في بغداد
بلغ مجموع أمري المهمة  •

 . مليون دوالر٧٢٫٢

لم يقدم المقاول، ولم تراجع الحكومة األميرآية  •
  .مات التصاميم المطلوبةورس

لم تراجع الحكومة األميرآية تقارير الرقابة  •
اليومية على النوعية ولم تكن على علم بأوجه 

  .النقص الهامة في موقع المشروع
تم العثور على العديد من أوجه النقص بما في ذلك  •

نابيب المياه الرديئة، والتمديدات ترآيبات أ
 .مكشوفةوقضبان تصليح للخرسانة المتصدعة، 

مباني الثكنات المنجزة آان فيها قصور هام في  •
 .)أعمال السمكرة (األنابيبتمديدات 

 مادة ٢٤في محاولة إلنجاز المشروع، تم حذف  •
 . من نطاق األشغال بموجب هذا العقد

محطة البصرة 
لتحميل النفط 

(ABOT)  
  

  تفتيش رقم 
SIGIR PA-06-

080  
/  نيسان ٢٦

  ٢٠٠٧أبريل 
 
 

يناير /في آانون الثاني •
، منحت فرقة منطقة ٢٠٠٤

الخليج تحالف شرآات بين 
بارسونز والعراقيين عقد 

كمية غير بتسليم غير محدود و
 لكلفة منح مكافآتمع محدودة 
من أجل تأميم استمرار  زائدة

تشغيل البنية التحتية للنفط في 
 الحد األدنى للعقد بلغ. لعراقا

 دوالر مع مبلغ ٥٠٠،٠٠٠
 قدره  ال يجوز تجاوزهتقديري
 .دوالر مليون ٨٠٠

المعلومات حول التصميم المقدمة بشأن عمليات  •
 وتقييمات ٤ إلى ١ أرصفة التحميل أرقامإصالح 

  .األشغال في الموقع ظهرت على أنها ُمرضية
لنجاة المعلومات حول تصميم نظام نشر قوارب ا •

ظهر أنها غير آاملة وتفتقر إلى التفاصيل 
الضرورية؛ لم يكن بوسع مكتب المفتش العام 

التعليق على نوعية األشغال خالل زيارة الموقع 
  .كن قد حصل بعديألن الترآيب لم 

خطة المقاول لمراقبة النوعية وبرنامج الحكومة  •
 .لضمان النوعية آانا مرضيين

بصورة آافية مسألة أمر المهمة في العقد عالج  •
 .االستدامة
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 )تابع (٦-٢الجدول 
  

 مالحظات الخلفية التفتيش
 ١١نح في  ُم0016أمر التسليم رقم  •  

 ألجل زيادة ٢٠٠٥مارس / آذار 
 ماليين ٣ المحطة إلى تحميلطاقة 

برميل في اليوم وفي نفس الوقت 
تعزيز االعتماد على وسالمة 

. محطة التحميل الطرفيةعمليات 
المرفق القائم يعمل قبل ذلك آان 

 ١٫٢ تحميل قدرهاالحين بطاقة 
 تم إجراء. مليون برميل في اليوم

  رقم تعديل على أمر التسليم٢٣
 األمر الذي، من بين أشياء ،0016

أخرى، رفع مجموع الكلفة إلى 
  . مليون دوالر٤٨أآثر من 

محطة البصرة لتحميل إعادة تأهيل مشاريع  •
ذرع التحميل  وإصالح أ(ABOT)النفط 

 مع أهداف متوافقة الرابع آانت للرصيف
  .أمر المهمة األصلية

محطة 
آهرباء 
  الدورة

  
  تفتيش رقم 
SIGIR PA 

07-103،  
/  تموز ٢٧

 ٢٠٠٧يوليو 

إعادة ترميم اثنين تم تكليف بكتل ب •
 بخاريةمن أصل أربعة توربينات 
  .في محطة آهرباء الدورة

م تسليم المشروع البالغة قيمته ت •
 مليون دوالر إلى الحكومة ٩٠٫٨
 .العراقية

 في محطة آهرباء ٦ و٥لم تكن الوحدات  •
الدورة شغالة عندما زارها مكتب المفتش 

  . ٢٠٠٧يونيو / العام في حزيران 
/ قصور آارثي في آب ل ٥ الوحدة تعرضت •

؛ ٢٠٠٧أبريل /  ونيسان ٢٠٠٦أغسطس 
آانت وزارة الكهرباء هي التي بيدها 

 في ذلك ي على الوحدةاإلشراف التشغيل
  .الحين

 منذ اليوم الذي أنجزت ٦ الوحدة تشتغللم  •
 .فيه الواليات المتحدة إعادة التأهيل

لم تشغل وزارة الكهرباء التجهيزات ولم  •
 .بصورة آافيةصيانتها تؤمن 

أشغال اإلغاثة 
وإعادة 
اإلعمار 

الُممولة في 
  سّد الموصل

  
SIGIR PA 

07-105،  
 تشرين ٢٩

/ األول 
وبر أآت

٢٠٠٧ 

  شرآةانتقت فرقة منطقة الخليج •
CH2M  بارسونز آمكتب / هيل

المسؤول المقاول لمشروع القطاع 
عن التحاليل الهندسية 
واالستشارات الفنية، وإدارة 

، وضمان النوعية، حتياجاتاال
 والدعم ،وإدارة العقد، والمشتريات

  .اللوجستي
 ٢٧ عقدًا بقيمة ٢١تم إعطاء  •

  .آات أجنبيةمليون دوالر إلى شر

عثر في الموقع على العديد من المشاآل بما  •
مات ومواصفات التصميم وفي ذلك غياب رس

لمباني لحفظ الخرسانة أو إلنشاء معمل لخلط 
  عزقات مسامير، آما أنالمالط االسمنتي

  .األساسات آانت مرآبة بصورة رديئة
العديد من فواتير المقاول آانت تفتقر إلى  •

  للمواد والتجهيزاتالتفاصيل بالنسبة
  .المطلوبة

وثائق ملف العقد دّلت على أن ضابط التعاقد  •
حاول تعديل معامل خلط الخرسانة إلى 

 على حساب مالط اإلسمنتيمعامل لخلط ال
 .الحكومة األميرآية

المقدرة قيمتها بحوالي (التجهيزات والمواد  •
التي ُسلمت إلى سّد )  مليون دوالر١٩٫٤

 لم تقدم المالطمليات  عتنفيذالموصل ألجل 
أية فائدة لوزارة الموارد المائية ولعلها قد 

 .أهدرت
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  بلوم      شتاين

  
  ٧-٢الجدول 

 (SIGIR)إعادة إعمار العراق تحقيقات المفتش العام أهم 
  

 الوضعية الخلفية القضية
  تاينشروبرت 
 ماليمراقب 

تمويل ومسؤول 
سابق في سلطة 
  االئتالف المؤقتة

  
  فيليب بلوم

 مقاول

تاين بذنب التآمر، والرشوة، شأّقر  •
وغسل األموال، وامتالك أسلحة 

ًا في امتالك مخالفرشاشة وأنه آان 
  .سالح ناري

تاين مع بلوم لتمرير عدة شتآمر  •
مدفوعات عقود مزورة إلى بلوم 

  .لقاء حسومات ورشاوى
مجموع قيمة العقود الممنوحة إلى  •

التالعب في عروض بلوم عبر 
 ٨٫٦اءات بلغ أآثر من  العطأسعار

  .مليون دوالر
 

، حكم على ٢٠٠٧يناير / آانون الثاني٢٩في  •
تاين بالسجن لمدة تسع سنوات وثالث سنوات ش

 ٣٫٦ وأمر بدفع إطالق السراح المشروط،من 
 قدرها آاستردادات وغرامات،مليون دوالر 

  . مليون دوالر من األصول٣٫٦
 ، حكم على بلوم٢٠٠٧فبراير /  شباط ١٦في  •

إطالق  شهرًا وسنتين من ٤٦بالسجن لمدة 
 مليون ٣٫٦ وأمر بدفع السراح المشروط،

 ٣٫٦ وغرامة قدرها رداد للحقوقدوالر آاست
 .مليون دوالر من األصول

.  دسبرو
  هوبفنغاردنر

العقيد أول في 
احتياطي الجيش 

 األميرآي

أّقر هوبفنغاردنر بذنب التآمر  •
عبر الرتكاب عمليات احتيال 

تتعلق وغسل األموال  البريد
  .اينشت – بلوم بمخطط 

أقر بأنه، خالل خدمته آمستشار  •
طة االئتالف المؤقتة، لسلخاص 

استخدم منصبه إلعطاء معلومات 
سرية حول العقود إلى بلوم الذي 

 دوالر نقدًا، ١٤٤،٥٠٠قدم له 
 دوالر ٧٠،٠٠٠وأآثر من 

   ذلكسيارات ومواد أخرى مقابل
الر  دو١٢٠،٠٠٠أقر بانه سرق  •

من أموال إعادة اإلعمار، وهّرب 
النقود المسروقة إلى الواليات 

المتحدة على متن طائرات تجارية 
 .وعسكرية

، حكم على ٢٠٠٧يونيو /  حزيران ٢٥في  •
 ٣ شهرًا تليها ٢١هوبفنغاردنر بالسجن لمدة 

 وأمر إطالق السراح المشروط  منسنوات
  . دوالر١٤٤،٥٠٠بدفع غرامة قدرها 

. لجيش األميرآي، آورتس جالعقيد في ا •
هوايتفورد، والعقداء في الجيش األميرآي، 

ويلر، مع . هاريسون ومايكل ب. ديبرا م
المدنيين مايكل موريس ووليام درايفر، وّجهت 

إليهم تهم ارتكاب جرائم مختلفة لها عالقة 
  .تاينش –بقضية بلوم 

ستيفن مرآس، الرقيب أول في سالح الجو  •
مكافأة مالية غير ب لقبوله األميرآي، أقر بالذن

/ في األول من حزيران . ن بلوممشروعة م
 ١٢، حكم عليه بالسجن لمدة ٢٠٠٧يونيو 

عادة  دوالر آاست٢٤،٠٠٠شهرًا وأمر بدفع 
 .للحقوق
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  )تابع (٧-٢الجدول 
  

 الوضعية الخلفية القضية
  فهيم موسى سالم

مقاول لدى موظف 
 حكومي

أقر سالم بالذنب النتهاآه  •
ن ممارسات إفساد قانو

األجانب لتقديمه رشوة 
 دوالر إلى ٦٠،٠٠٠بقيمة 

 .ضابط شرطة عراقي

، حكم على ٢٠٠٧فبراير /  شباط ٢في  •
 سنوات، وسنتين من ٣سالم بالسجن لمدة 

 ساعة من ٢٥٠ و إطالق السراح المشروط
 .ةيالخدمة المجتمع

  جون آوآرهام
رائد في الجيش 

  األميرآي
  ميليسا آوآرهام

  ون آوآرهامزوجة ج
  آارولين باليك

 شقيقة جون آوآرهام

ثالثة أفراد، ومشارك في  •
التآمر لم يتم التعرف عليه، 

وآخرون زعم أنهم قبلوا 
ماليين الدوالرات 

آمدفوعات رشاوى لقاء 
  . العطاءاتالعبهم بأسعارت

 ٩٫٦بلغ مجموع الرشاوى  •
 .مليون دوالر

، وجهت إلى ٢٠٠٧يوليو /  تموز ٢٧في  •
م تهمة االرتشاء وغسل جون آوآرها

ووجهت . عبر البريداألموال واالحتيال 
 بواسطةتهمة غسل األموال واالحتيال 

 .ميليسا آوآرهام وآارولين باليك

دفع أمواًال بانه  هول اتهم • تيري هول
 ضابط إلىومواد أخرى 

تعاقد عسكري أميرآي 
للتأثير على الضابط، بما 

 ٢٩في ذلك منح أآثر من 
ن العقود مليون دوالر م

 .العسكرية

، ٢٠٠٧نوفمبر /  تشرين الثاني ١٥في  •
اعتقل هول إثر شكوى جنائية بخصوص 

  .الرشوة
، ٢٠٠٧نوفمبر /  تشرين الثاني ٢٠في  •

وجّهت هيئة محلفين آبرى إلى هول تهمة 
 .رشاوىالإلتماس 

  
 

  مبادرة الدروس المكتسبة
جهت االتحديات التي ووثيق إلى ت لمكتب المفتش العام  مبادرة الدروس المكتسبةأدت

 ،التعاقدشؤون الموظفين، وعمليات البرنامج العراقي وقّدمت توصيات حّسنت إدارة 
  .واإلشراف على البرامج والمشاريع في العراق

  
، ٢٠٠٧مارس /  وآذار ٢٠٠٦فبراير / نشر مكتب المفتش العام ثالثة تقارير بين شباط 

تعاقد والمشتريات، وإدارة البرامج والمشاريع، على  وال،ُترآز على إدارة الرأسمال البشري
ويعمل مكتب المفتش العام حاليًا على تقرير رابع للدروس المكتسبة يغّطي آافة . التوالي

  .أوجه برنامج إعادة اإلعمار
  
توصيات الدروس الخمس األولى المكتسبة، المستقاة من تقارير مكتب المفتش أهم يما يلي ف

  :العام السابقة
  

" غولدووتر نيكولز "إلصالحء إصالحي مشابه الى الكونغرس أن ينظر في إجرع •
 ، تكامل أفضل ما بين وزارة الدفاع، والوآالة األميرآية للتنمية الدوليةلتعزيز
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. اتووزارة الخارجية، على األخص فيما له عالقة بالعمليات الطارئة لما بعد النزاع
إعادة تنظيم أساسية لوزارة إلى إطالق ز  نيكول– قانون غولدووتر بادر، ١٩٨٦سنة 

 تجربة العراق الحاجة إلى توسيع بّينت. التعاون والتكاملبذلك الدفاع، معززًا 
التعاون والتكامل عبر الوآاالت األميرآية، ولكن على وجه التحديد بين وزارة الدفاع 

  .ووزارة الخارجية والوآالة األميرآية للتنمية الدولية
 ةقد تخدم آمستجيب" ِفَرق احتياط مدنية " إنشاءالكونغرس تطويرعلى اإلدارة و •

من  فرق االحتياط المدنية هذه قد تشمل ِفَرق .أولى إلعادة اإلعمار وإرساء االستقرار
لرأسمال لحتياجات تقوم مسبقًا بتعيين اال الفعل السريعة التي اتبشرية لردالموارد ال

  .إلغاثة وإعادة اإلعمارفي ا محتملةعمليات طارئة الالزم ألي البشري 
قانون التملك الفدرالي  ((FAR)  قانون للتملك الفدرالياستكشاف إمكانية إنشاء •

عبر إنشاء وآالة واحدة في مزيد من التماثل ال من خالل تعزيز ). (CFAR)للطوارئ
 من موحدة قانون التملك الفدرالي للطوارئ مجموعة يوّفر، سوف ما بين الوآاالت

 في أوضاع إعادة اإلعمار شاملالتعاقد البسيطة والسهلة المنال لالستخدام الإجراءات 
  .ما بعد النزاع

على الكونغرس أن ُيمّول وُيوّسع ويعطي الصالحيات لمكتب ُمنسق إعادة اإلعمار  •
يمكن أن تخدم هذه . NSPD-44 للقانون رقم طبقًا (S/CRS)وإرساء االستقرار 

طة داخل الحكومة األميرآية لتخطيط وبرمجة جهود  آالنقطة األولية للسلالمنظمة
  .اإلغاثة وإعادة اإلعمار في المستقبل

 بموارد آافية، يجب أن يؤمن إشرافًا اتلطوارئ لما بعد النزاعالمستقبلي لتخطيط ال •
 على برامج اإلغاثة وإعادة اإلعمار لضمان الرصد الفعال منذ قابل لالنقطاعوغير 

 تستوجبالعمليات التي . الحقيقيتصحيحات في الوقت إجراء الوإتاحة البداية 
، تتطلب أن يتخذ  مختلفة وأنظمة إدارة، تمويلومساراتمشارآة وآاالت متعددة، 

 ةالكونغرس الخطوات لتوحيد معايير اإلشراف وتقديم اإلرشاد الواضح حول أي
  .ها وآاالت متعددةفيشروط لرفع التقارير التي تشارك 

  
 اإلنترنت المباشركتسبة لمكتب المفتش العام متوفرة على خط تقارير الدروس الم

mil.sigir.www.. 
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  إعادة اإلعمار  في برنامجهمأوجه التقصير الخمسة األ
 لقد وّثق مكتب المفتش العام مجموعة منوعة من أوجه التقصير في الجهود األميرآية إلعادة اإلعمار عبر

فيما يلي األمثلة الخمسة .  وتقارير الدروس المكتسبة، وأعمال التحقيقات، وعمليات التفتيش،التدقيقات
  :آبراأل
  

إلنفاق برامج إعادة الهادرة لجعلت ممارسات اإلدارة . المبِدَدة لألموال يةممارسات اإلدارال •
تدقيقات مكتب المفتش وجدت .  وإساءة االستخدام، والهدر،اإلعمار في العراق عرضة لالحتيال

 في إدارة البرامج والعقود آما أن عمليات التفتيش التي قام بها مكتب متفشيةالعام نقاط ضعف 
إعادة إنشاءات هدر في مواقع ال مشاآل في اإلشراف أدت إلى  عنالمفتش العام آشفت

باط التعاقد التي زاد من حّدتها النقص في ض(اإلدارة للعقود سوء آر أن قد ُذو. )٢٦(اإلعمار
. )٢٧( وإساءة االستخدام في العراق، والهدر، االحتيالفي مجالر آانت عامًال هامًا أّث) المؤهلين

 ووجد مكتب المفتش العام أنه، حيثما آان هناك إشراف فّعال، آانت المشاريع األميرآية ناجحة
  .بوجه عام

  ملموسةالمرتفع، ساهمت بصورة تبديلهم ومعدل  للموظفينموارد المحدودةال .موظفينتحديات ال •
، ٢٠٠٨يناير /في آانون الثاني. محسوسة في اإلدارة والتطبيق غير الفّعال لعقود إعادة اإلعمار

 أن معدل تبديل العاملين بلغ (JCC-I/A)قّدرت القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان 
لمكتب المحاسبة الحكومية أن  ٢٠٠٨مارس / خلص تدقيق صادر في آذار . )٢٨(سنويًا% ١٨٠

 المشاآل الطويلة األمد أحد المشرفين على العقود آان الموظفين آاٍف من التقصير في تأميم عدٍد
  .)٢٩( التي ال تزال تعرقل إدارة وإشراف وزارة الدفاع على المقاولينوالمنهجية

 مكتب المفتش العام عّين في سلسلة من تدقيقات نقل األصول، .نقل األصولالمتجزئ لبرنامج ال •
عدة نقاط تقصير، بما في ذلك غياب آلية ُموّحدة بين الوآاالت األميرآية لنقل المشاريع المنجزة 

وقرر مكتب المفتش العام أن االفتقار إلى عمليات مشترآة لنقل األصول . إلى الحكومة العراقية
 على . الحكومة العراقية فيالمسؤولين ُيضاف إليه عدم رغبة ،بالنسبة للوآاالت األميرآية

المستوى القومي، قبول المشاريع رسميًا، قد أعاق التسليم الفّعال لمشاريع إعادة اإلعمار الُممولة 
شر خالل ربع السنة هذا، وجد مكتب المفتش العام أن في تدقيق ُن. )٣٠(من الواليات المتحدة

صول؛ غير أن هناك حاجة إلى الوآاالت األميرآية قد اتخذت الخطوات لتحسين سياسة نقل األ
  .)٣١(عملية نقل ُموحّدةإنشاء مزيد من العمل بما في ذلك 

، وجد مكتب المفتش ٢٠٠٧يناير / في آانون الثاني.برامج تنمية القدراتل متناسقتنسيق غير  •
 لبناء قدرات إجماليةالعام أن برنامج إعادة اإلعمار األميرآي آان قادرًا على تقديم خطة 

الديمقراطية دعم ، واتالعراقية ألجل معالجة نقاط التقصير في تنفيذ الموازنالحكومات 
فبدون . والمصالحة، وإضفاء الطابع المؤسساتي على برامج حكم القانون، وتنمية البنية التحتية

  .)٣٢( يمكن هدر الموارد،خطة إستراتيجية ُمفصلة لتنمية القدرات

 خلصت تقارير مكتب المفتش العام السابقة إلى .لعراقلفساد في اا مكافحة لهيئاتالدعم الضعيف  •
 التي تربط البرنامج مقاييسأن الجهود األميرآي لمكافحة الفساد تفتقر إلى خطة شاملة تحدد ال

. يمكن انطالقًا منها قياس التقدم الحاصل قاعدية خطوطوضع بإستراتيجية عامة، وآذلك إلى 
م الجهود يية هذا، تقريره األخير في سلسلة تقأصدر مكتب المفتش العام، خالل ربع السن

األميرآية لمكافحة الفساد في العراق، والحظ تقدمًا حققته السفارة األميرآية منذ آانون 
  . في إعادة تنشيط وتنسيق البرامج٢٠٠٨يناير /الثاني
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   الحاليةهمالتحديات الخمسة األ

في إدارة إعادة اإلعمار، تواصل على الرغم من التقدم الحاصل في مواجهة أوجه التقصير 
  :جهود إعادة اإلعمار األميرآية في العراقالتالية في طرح التحديات بوجه نقاط الضعف 

  
الحفاظ على . دعم استدامة االستثمارات األميرآية في إعادة إعمار العراق •

سيًا هاجسًا أساُتشكِّل االستثمارات األميرآية في إغاثة وإعادة إعمار العراق ال تزال 
ألن نجاح برنامج إعادة اإلعمار يتوقف، في نهاية المطاف، على قدرة العراق على 

  .لمشاريع الُممولة من الواليات المتحدةلستدامة االإدارة 
  

فبغياب . العنصر األساسي لبلوغ هذا الهدف هو وجود عملية فعالة لنقل األصول
راقية وبغياب االلتزام العراقي وسائل فعالة لنقل المشاريع الُمنجزة إلى الحكومة الع

 االستثمار األميرآي في إعادة اإلعمار صبحوالتمويل الكافي لصيانة المرافق، يمكن أن ي
 .معرضًا للمخاطر

 
أساسي لضمان أن تدرك الحكومة العراقية شأن ن حل قضية نقل األصول إ

  سوف تكونروالواليات المتحدة تمامًا أن فوائد البرنامج األميرآي إلعادة اإلعما
الستدامة الالزم على الحكومة العراقية أن تدرج في موازنتها التمويل . )٣٣(مستدامة

  .)٣٤(المشاريع الُممولة من الواليات المتحدة لضمان استمرار فوائدها
  

 يشكل المتفشين الفساد إقال سفير الواليات المتحدة . مكافحة الفساد في العراق •
 ٢٠٠٥ في العامذآر مكتب المفتش العام أول مرة . )٣٥(اقتهديدًا جديًا الستقرار العر
الناشئة ُيعّرض الديمقراطية "  ثاٍنعصياٍن"هو بمثابة أن الفساد في العراق 

  )٣٦(.للخطر
  

في شهادته أمام الكونغرس خالل ربع السنة هذا، الحظ المفتش العام اآلثار 
 لنقل المسؤوليات األمنية السلبية للفساد على التقدم السياسي واالقتصادي الضروري

، خالل جلسة ٢٠٠٨مارس / خالل آذار . وإعادة اإلعمار إلى السيطرة العراقية
  )٣٧(:استماع أمام لجنة االعتمادات في مجلس الشيوخ، قال المفتش العام

  
، ُيحبط الفساد إنشاء وصيانة بنية العراق التحتية، لالضطالعبالمعنى الحقيقي 

والخدمات، ويقلل الثقة بالمؤسسات العامة، ويساعد ويحرم الناس من السلع 
 المجموعات المتمّردة التي يقال أنها تمّول من الكسب غير محتملةبصورة 

األمل، ب الشعورُيثبط الفساد والمشروع الناجم عن تهريب النفط أو االختالس 
 ويقوي االنجذاب إلىلعراق ل األميرآية ات من قيمة المساهمينتقصو

  .أخصامنا
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يناير / آانون الثاني٢٦بتاريخ . طارئةال الظروفتحسين اإلشراف على العقود في  •

.  مقاول يعملون بموجب عقود لوزارة الدفاع١٦٤،٠٠٠، آان هناك قرابة ٢٠٠٨
، حوالي ٢٠٠٨مارس /  آذار ٣٠بتاريخ آان هناك المقارنة، وعلى سبيل 
  )٣٨(. جندي يخدمون في العراق١٥٧،٠٠٠

  
 عملية تعاقد ١٧،٠٠٠ أآثر من حيث استلزمتمن هذا الحجم في بيئة تعاقدية 

 ثمة ثالثة شروط ،)٣٩( فرقة منطقة الخليج والوآالة األميرآية للتنمية الدوليةعلى يدلتاريخه 
تحديد األدوار ) ١: (مسبقة أساسية لحماية مصالح دافع الضرائب عبر عملية التعاقد

 موظفين مؤهلين جانبوالفعال من اإلشراف المتواصل ) ٢(والمسؤوليات بوضوح، 
  . المسرحعلى بين آافة الوآاالت التعاقدية العاملة منهجي وفنيتنسيق ) ٣( و،ومجربين
  

مرور الزمن، آانت بوجد تدقيق لمكتب المفتش العام صدر خالل ربع السنة هذا أنه، 
تابعة لوزارة حاليًا، تعمد ستة مكاتب . هناك منظمات تعاقدية متعددة تابعة لوزارة الدفاع

الخارجية ومكتبين تابعين للوآالة األميرآية للتنمية الدولية، في نفس الوقت، إلى منح عقود 
  .)٤٠(أرجاء العراقمختلف إعادة اإلعمار للمشاريع في 

  
قّدم المفتش العام عددًا من التوصيات في شهادته أمام الكونغرس تحتاج الوآاالت 

  )٤١(.ارئة إلى تبنيهاطالظروف الالمدنية المتعاقدة في 
  

لقد تحّول الترآيز األولي . تحديد الحجم الصحيح لبرنامج إدارة إعادة اإلعمار •
وعلى التنمية المحلية "التشديد على "األميرآي إلعادة اإلعمار إلى تنمية القدرات مع 

 (PRTs)عبر شبكة من ِفَرق إعادة إعمار المحافظات ما بعد الحرآة االعمارية 
  )٤٢(."ن الوزاريينوالمستشاري

  
 مكتب إعادة تحت إدارة، رآّزت نشاطات إعادة اإلعمار األميرآية ٢٠٠٣في ربيع 

 أوًال على ما آان متوقعًا أن يكون جهدًا ،(ORHA)اإلعمار والمساعدات اإلنسانية 
 التقليدية من ات برامج المساعدأي استخدام ،إلغاثة وإعادة اإلعمارفي اقصير األمد 
 التي خلفت (CPA)  سلطة االئتالف المؤقتةأّما. أهدافهافردية لتحقيق الوآاالت ال

الجهد فقد حولت ، ٢٠٠٣سنة  (ORHA)مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية 
  المختلفة،القطاعاتأساس إلى مقاربة إلعادة إعمار واسعة النطاق قائمة على 
موال األميرآية على إعادة وأنشأت برامج ضخمة وأنفقت مليارات الدوالرات من األ

  .(IRRF) اإلعمار في العراق عبر صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
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 وبروزصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق على وشك االستنفاد، أّما اآلن وقد أصبح 
 ،(CERP) وبرنامج االستجابة الطارئة للقائد ،(ESF)صندوق دعم االقتصاد 
 لألموال المتوفرة لجهود مسيطرة آمصادر (ISFF)قية وصندوق قوات األمن العرا

تطور البرنامج األميرآي إلعادة اإلعمار إلى سلسلة من البرامج فقد إعادة اإلعمار، 
مثًال، وجد تدقيق .  أآبر تحديًاُتشكِّلالتنسيق عملية هذا يجعل . التي تديرها الوآاالت

ن برامج االستجابة الطارئة للقائد صدر مؤخرًا لمكتب المفتش العام غيابًا للتنسيق بي
، وجد تدقيق ٢٠٠٧أآتوبر  / خالل تشرين األول . وِفَرق إعادة إعمار المحافظات

لبرنامج ِفَرق إعادة إعمار المحافظات أن القادة آانوا يستخدمون أموال االستجابة 
 بعض لحكومات المحلية واإلقليمية، وفيا أآثر تالئمالطارئة للقائد للقيام بمشاريع 

الحاالت، دون تنسيق مع نشاطات ِفَرق إعادة إعمار المحافظات الُممولة من صندوق 
 المسلحة في مجلس قواتثبت تقرير أصدرته مؤخرًا لجنة الأ. )٤٣(دعم االقتصاد

 حول ِفَرق إعادة إعمار المحافظات هذه النقطة ووجد أن  ِفَرق  األميرآيالنواب
 تواجه تحديات إدارية معقدة ألن التمويل ليس إعادة إعمار المحافظات في العراق

  )٤٤(.منسقًا بصورة مرآزية
  

  .توسيع قدرات الحكم العراقية •
تقرير   تحت عنوان للتقدم الحاصل في العراق،٢٠٠٧تقييم البنك الدولي سنة 

وجد . ، قاس ستة أبعاد للحكم في العراق الحكم اإلجمالية والفردية نظاممؤشرات
 في العالم آخر القائمةمن البلدان المتواجدة % ١٠ يأتي بين الـ التقييم أن العراق
 والمساءلة، قدرة التكلمالسيطرة على الفساد، :  من الفئات التاليةبالنسبة لكل فئة

. حكم القانونفرض ، نوعية القوانين التنظيمية، والحكومةاالستقرار السياسي، فاعلية 
لخمس األخيرة، في تصنيف البنك موقع العراق خالل السنوات الالطالع على 

  .٨-٢الدولي، أنظر الجدول 
  

  ٨-٢الجدول 
  تقييم البنك الدولي لقدرات الحكم في العراق

  )١٠٠سلم صفر إلى (الترتيب المئوي 
  
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ 

 ٣٫٤ ٥٫٣ ٢٫٤ ٨٫٧ ١٫٩ السيطرة على الفساد
 ٧٫٧ ٨٫٢ ٢٫٤ ٤٫٣ ٠٫٠  والمساءلةقدرة التكلم

 ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٠٫٠ ٣٫٨ تقرار السياسياالس
 ١٫٤ ١٫٩ ٤٫٧ ٢٫٤ ٠٫٥ فعالية الحكومة

 ٧٫٣ ٥٫٤ ٤٫٤ ٥٫٩ ٠٫٠  التنظيمية القوانيننوعية
 ١٫٠ ٠٫٥ ٠٫٥ ١٫٤ ٣٫٣ حكم القانونفرض 

  
جمالية تقرير مؤشرات الحكم اإل: الرابع الحكم شؤون نظامتقرير ، )آاوفمان، آراي، ماستروّزي(البنك الدولي : المصدر
  .٢٠٠٧، ٢٠٠٦ – ١٩٩٦، والفردية

  
  .، مع الصفر آأدنى ترتيب١٠٠يتراوح الترتيب بين صفر و . الترتيب المئوي يشير إلى ترتيب العراق بين آافة بلدان العالم: مالحظة
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 التي العالماتالتي يتراصف معظمها مع و ،)العهد ( الدولي للعراقاالهتداء للعهد عالمات

يعترف .  أساسية لقياس التقدمومقاييس تضع مراحل ،المتحدة العام الفائتعينتها الواليات 
 تشريعات أساسية بما فيها إقرار بأن قدرة العراق على إجراء انتخابات إقليمية جديدة والعهد

لتاريخه، ال يزال . مزيد من الدعم الدوليالشروط مسبقة لتأميم ُتشكِّل قانون الهيدروآربون، 
التقييمات سوف ترسم .  جزئيًات تلبيتها دون تلبية أو تمهتداء للعهداال عالماتعدد من 

  .المتواصلة مستوى االنخراط الدولي في المستقبل
  

   التمويل األميرآيةمسارات
 مجموع األموال المخصصة للبرنامج األميرآي آان، ٢٠٠٨مارس /  آذار ٣١بتاريخ 

نظرة الطالع على  ل٩-٢أنظر الجدول .  مليار دوالر٤٦٫٣  يبلغإلعادة اإلعمار في العراق
 التمويلية األربع األولية التي آانت تشكل قرابة المساراتإجمالية على المخصصات بما فيها 

صندوق إغاثة وإعادة إعمار : من مجموع المخصصات األميرآية إلعادة اإلعمار% ٩٢
 الطارئة للقائد ، برنامج االستجابة(ISFF)، صندوق قوات األمن العراقية (IRRF)العراق 

(CERP) وصندوق دعم االقتصاد (ESP) .لجدول الزمني لتلك المخصصات، لالطالع على ا
  .٢-٢أنظر الشكل 

  
  ٩-٢الجدول 

  )بمليارات الدوالرات(الدعم األميرآي إلعادة إعمار العراق 
  

 أنفقت ألزمت ُوزعت ُخصصت صناديق أميرآية
 $٢٫٢٥ $٢٫٢٦ $٢٫٢٧ $٢٫٤٨ (IRRF 1) ١-صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
 ١٦٫٩٥ ١٧٫٧٧ ١٨٫٣٠ ١٨٫٤٤ (IRRF 2) ٢-صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق إجمالي 
(IRRF) 

١٩٫٢٠ $٢٠٫٠٣ $٢٠٫٥٧ $٢٠٫٩١$ 

 السنة (ISFF)صندوق قوات األمن العراقية 
 ٢٠٠٥المالية 

٥٫٣٩$ - - - 

 السنة (ISFF)راقية صندوق قوات األمن الع
 ٢٠٠٦المالية 

٣٫٠١ - - - 

 السنة (ISFF)صندوق قوات األمن العراقية 
 ٢٠٠٧المالية 

٥٫٥٤ - - - 

 السنة (ISFF)صندوق قوات األمن العراقية 
 ٢٠٠٨المالية 

١٫٥٠ - - - 

 $٨٫٥١ $١١٫٢٣ - $١٥٫٤٤ (ISFF)صندوق قوات األمن العراقية إجمالي 
 السنة المالية (ESF)صندوق دعم االقتصاد 

٢٠٠٣ 
٠٫٠٥ $٠٫٠٥ $٠٫٠٥ $٠٫٠٥$ 

 السنة المالية (ESF)صندوق دعم االقتصاد 
 إضافي ٢٠٠٦

٠٫٧٧ ١٫٢٧ ١٫٤٠ ١٫٤١ 

 السنة المالية (ESF)صندوق دعم االقتصاد 
 )وزارة الخارجية (٢٠٠٦

٠٫٠٢ ٠٫٠٣ ٠٫٠٦ ٠٫٠٦ 
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  )تابع (٩-٢الجدول 
  

 نفقتأ ألزمت ُوزعت ُخصصت صناديق أميرآية
 ٢٠٠٧ السنة المالية (ESF)صندوق دعم االقتصاد 

 تكميلي
٠٫٢٤ ١٫٠٣ ١٫٥٥ ١٫٥٥ 

 ٢٠٠٧ السنة المالية (ESF)صندوق دعم االقتصاد 
 قرارات متواصلة

٠٫٠٦ ٠٫١٠ ٠٫١٠ ٠٫١٢ 

 - - ٠٫٠٢ ٠٫٠٢ ٢٠٠٨ السنة المالية (ESF)صندوق دعم االقتصاد 
 $١٫١٤ $٢٫٤٨ $٣٫١٨ $٣٫٢١ (ESF)صندوق دعم االقتصاد إجمالي 

 السنة المالية (CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
٢٠٠٤ 

٠٫٠٣ $٠٫٠٣ - $٠٫١٤$ 

 السنة المالية (CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
٢٠٠٥ 

٠٫٦٤ ٠٫٧٢ - ٠٫٧٢ 

 السنة المالية (CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
٢٠٠٦ 

٠٫٤٠ ٠٫٥٠ - ٠٫٧١ 

 السنة المالية (CERP)االستجابة الطارئة للقائد برنامج 
 )أ(٢٠٠٧

٠٫٦١ ٠٫٨٩ - ٠٫٧٣ 

 السنة المالية (CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
 )ب(٢٠٠٨

٠٫١٢ ٠٫٤٢ - ٠٫٣٧ 

 $١٫٨٠ $٢٫٥٦ - $٢٫٦٦ (CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد إجمالي 
 $٠٫٠٤ $٠٫١٦ $٠٫٢٦ $٤٫٠٧ تمويل آخر

 $٣٠٫٦٩ $٣٦٫٤٦ $٢٤٫٠١ $٤٦٫٣٠ جموعالم
  

 استجابة لطلب (USAID) الوآالة األميرآية للتنمية الدولية: (IRRF-1) ١-صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق: المصادر
 نيسان ٢ استجابة لطلب المفتش العام للبيانات،  (GRD)فرقة منطقة الخليج: ٢٠٠٨أبريل /  نيسان ٨المفتش العام للبيانات، 

؛ الوآالة األميرآية ٢٠٠٨أبريل /  نيسان ٣، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، وزارة المالية األميرآية؛ ٢٠٠٨أبريل / 
 استجابة ،؛ وزارة الخارجية٢٠٠٨أبريل /  نيسان ٣ استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، (USTDA)للتجارة والتنمية 

 استجابة لطلب المفتش العام (WHS)  موظفو البيت األبيض ؛٢٠٠٨أبريل / ن  نيسا٥لطلب المفتش العام للبيانات، 
 ١٠ استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ،(DFAS) المالية والمحاسبة الدفاعية خدمة؛ ٢٠٠٨أبريل /  نيسان ١للبيانات، 

 الموزعة والملزمة والمنفقة آلها أرقام األموال: (IRRF 2) ٢-صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق؛ ٢٠٠٨أبريل / نيسان 
، السنة (ISFF)صندوق قوات األمن العراقية . ٢٠٠٨مارس /  آذار ٢٦من وزارة الخارجية، وضعية العراق األسبوعية، 

ال تفاصيل متوفرة خالل ربع السنة هذا عن ( أرقام األموال الملزمة والمنفقة :٢٠٠٨ السنة المالية – ٢٠٠٥المالية 
القيادة األمنية االنتقالية المتعددة آلها من ) (ISFF)صندوق قوات األمن العراقية ة أو السنة المالية بالنسبة لـ األموال الموزع

أبريل /  نيسان ١٧، و ٢٠٠٨أبريل /  نيسان ١٢ استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ،(MNSTC-I) الجنسيات في العراق
 أرقام األموال الملزمة :٢٠٠٨ السنة المالية – ٢٠٠٤، السنة المالية  (CERP)  ، برنامج االستجابة الطارئة للقائد٢٠٠٨

آلها من الفيلق المتعدد الجنسيات في ) ال تفاصيل عن األموال الموزعة بالنسبة لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد(والمنفقة 
أرقام األموال الموزعة : تمويالت أخرى. ٢٠٠٨أبريل /  نيسان ٩ استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ،(MNC-I)العراق 

 استجابة لطلب مكتب المفتش ،(INL)  الدوليتطبيق القانونفرض مكتب شؤون المخدرات ووالملزمة والمنفقة، آلها من 
الملزمة والمنفقة من وأرقام األموال الموزعة، : (ESF)صندوق دعم االقتصاد ؛ ٢٠٠٨أبريل /  نيسان ٨العام للبيانات، 

؛ مكتب ٢٠٠٨أبريل /  نيسان ٥ و ٢٠٠٨أبريل /  نيسان ٣ة منطقة الخليج استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، فرق
أبريل /  نيسان ٣ و ٢٠٠٨يناير / آانون الثاني٤ استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ،(ITAO)المساعدة االنتقالية للعراق 

، استجابة (GRD) ؛ فرقة منطقة الخليج٢٠٠٧أآتوبر /  تشرين األول ٧، ٢٢٠٧ تقرير القسم ،؛ وزارة الخارجية٢٠٠٨
استجابة لطلب المفتش ، (USAID)؛ الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ٢٠٠٨أبريل /  نيسان ٣لطلب المفتش العام للبيانات، 

 آذار ٢٧رير المؤشرات األساسية، ، تق(ITAO)؛ مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ٢٠٠٨أبريل /  نيسان ١٤العام للبيانات، 
  .٢٠٠٨مارس / 

  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
. (CERP)  برنامج االستجابة الطارئة للقائد تقارير األموال الملزمة من الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق عن )أ(

لم يقدم الفيلق . لي المخصصات، تجاوزت اإللزامات المذآورة إجما٢٠٠٨ والسنة المالية ٢٠٠٧في السنة المالية 
  .المتعدد الجنسيات في العراق المعلومات الوافية حول هذا الموضوع
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أعيد النظر في إجمالي المخصصات األميرآية إلغاثة وإعادة إعمار العراق   
 ذآرها مكتب المفتش العام في تقرير آانون  التي مليار دوالر٤٧٫٥، من بخفضها
يعكس هذا التغيير .  مليار دوالر خالل ربع السنة هذا٤٦٫٣ إلى ٢٠٠٨يناير /الثاني

 حول حسابات إعادة (OMB)المعلومات األخيرة التي قدمها مكتب اإلدارة والموازنة 
تفاصيل هذه لالطالع على .  صندوق دعم االقتصادات حسابوإعادة تكويناإلعمار 

  . في هذا التقريرنظرة إجماليةقسم الالتغيرات، انظر 
  

  ٢-٢الشكل 
   الماليةالجدول الزمني للمخصصات

  مليارات الدوالرات
  

  
  مجموع التمويالت ليست على المقياس الفعلي: مالحظة

يسجل القرارات ، والمجموع اإلجمالي ٢٠٠٧مايو /  أيار ٢٥ في صدر الذي P.L. 110-28يشمل المجموع القانون العام  )أ(
  . مليون دوالر٧٦ بمعدل ٢٠٠٧صاد؛ ويشمل أيضًا تراجع السنة المالية  لصندوق دعم االقت٢٠٠٨للسنة المالية المتواصلة 

  
 (SIGIR)للمفتش العام الخاص إلعادة أعمار العراق التفويض توسيع 

، وقع الرئيس بوش على قانون تفويض الدفاع القومي ٢٠٠٨يناير / آانون الثاني٢٨في 
مكتب المفتش العام القانونية لصالحيات ال بحيث وسع، (P.L. 110-181) ٢٠٠٨للسنة المالية 

 أو ،" إلعادة إعمار العراقتوفرتالمخصصة أو غيرها التي "لكي تشمل آافة األموال 
آما .  التمويل أو السنة الماليةمساربصرف النظر عن " للمساعدة في إعادة إعمار العراق"

 يومًا ١٨٠اء  اآلن بعد انقضينتهيوبات في منصبه  المفتش العام فترة استمرار أيضًا مدد
  . مليون دوالر٢٥٠ األموال المتوفرة إلعادة إعمار العراق باستثناء  آافةعلى إنفاق

  
 على الحق باإلشراف اإلجماليلمفتش العام ل أصبح، ٢٠٠٨مارس /  آذار ٣١بتاريخ   

.  مليار دوالر٤٦،٣ صندوقًا مختلفًا إلغاثة وإعادة إعمار العراق، يبلغ مجموعها ٣١
%) ٤٢( المفتش العام موزعة بين مخصصات الدفاع يشرف عليهاي الصناديق الت

  .٣-٢المبّينة في الشكل %) ٥٧(ومخصصات عمليات الدولة والعمليات األجنبية 

 )أ(
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 يقدم أفضل المعلومات المتوفرة لألموال المخصصة األميرآية لكنه ال ١٠-٢الجدول   

ال يملك مكتب المفتش العام . يعطي صورة آاملة عن آافة نشاطات اإلغاثة وإعادة اإلعمار
بعض التي ترّآز على مشاريع ذات نطاق محدود لدى  تمويل البرامج حولمعلومات آاملة 
غير . ألموال التشغيلية في المشاريع في العراقالوآاالت ل استخدام  طريقةالوآاالت أو عن

 في نعكسوالتي ت لمنتقاة،أن مكتب المفتش العام قد أدرج تقديرات لبعض الحسابات ا
  .المالحظات المرجعية في الجدول

  
  ٣-٢الشكل 

  ُملخص إشراف المفتش العام حسب المصدر
   مليار دوالر٤٦٫٣من % بمليارات الدوالرات، 

  )٢٠٠٧ – ٢٠٠٣(تحليل مكتب المفتش العام للقوانين العامة : المصدر
  
  

  
  
  

  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة

 الدفاع
١٩،٦$  

٤٢% 

٥٧% 
عمليات الدولة والعمليات 

 $٢٦٫٥الخارجية 
غير ذلك

١<($ ٠٫٠٤(%  
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 ١٠-٢الجدول 
   األميرآية إلغاثة وإعادة إعمار العراقيالتمسارات التمو

قرار  آلية التمويل
المخصصات 

المجمعة 
٢٠٠٣ 

قانون 
المخصصات 

التكميلية 
الطارئة لزمن 

الحرب، 
٢٠٠٣ 

قانون 
المخصصات 

الطارئة للدفاع 
وإلعادة إعمار 

العراق 
وأفغانستان، 

٢٠٠٤ 

قانون 
مخصصات 

وزارة الدفاع 
٢٠٠٥ 

قانون 
مخصصات ال

الطارئة 
تكميلية ال

للدفاع والحرب 
العالمية ضد 

اإلرهاب 
وإغاثة ضحايا 

التسونامي، 
٢٠٠٥ 

مخصصات 
لوزارة 

الخارجية 
للسنة المالية 

٢٠٠٦ 

مخصصات 
لوزارة 

الدفاع للسنة 
المالية 
٢٠٠٦ 

مخصصات 
طارئة تكميلية 
للسنة المالية 

٢٠٠٦ 

قانون 
مخصصات 

وزارة  الدفاع 
للسنة المالية 

٢٠٠٧ 

قانون 
مخصصات 

ية جهوز
القوات 

األميرآية 
والعناية 
بقدامى 

الحرب، 
واستعادة 

العافية بعد 
إعصار 
آاترينا، 
٢٠٠٧ 

قرارات 
مواصلة 

المساعدات 
الخارجية 
٢٠٠٧ 

قانون 
المخصصات 

المجمعة 
٢٠٠٨ 

مجموع 
 المخصصات

-PL 108-7 PL 108-11  P.L.108 القانون العام
106 

P.L.108-
287 

P.L.109-13 P.L. 109-
102 

P.L.109-
148 

P.L.109-234 P.L.109-
289 

P.L.110-28 P.L.110-92 
P.L.110-

116 
P.L.110-

137 
P.L.110-

149 
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/  شباط ٢٠  تاريخ سن القانون
 ٠٣فبراير 

/  نيسان ١٦
 ٠٣أبريل 

نوفمبر /٢ ت٦
٠٣ 

أغسطس /  آب ٥
٠٤ 

مايو /  أيار ١١
٠٥ 

نوفمبر /٢ ت١٤
٠٥ 

/  حزيران ١٥ ٠٥. د/١ ك٣٠
 ٠٦يونيو 

/  أيلول ٢٩
 ٠٦سبتمبر 

مايو /  أيار ٢٥
٠٧ 

   ٠٧د /١ ك٢٦ ٠٧د /١ ك٢١

صندوق إغاثة 
وإعادة إعمار 

  (IRRF 1) العراق

 ٢،٤٧٥،٠٠٠            $٢،٤٧٥،٠٠٠$ 

صندوق إغاثة 
وإعادة إعمار 

  أ (IRRF 2)  قالعرا
    

  ١٨،٤٣٩،٠٠٠
$ 

         ١٨،٤٣٩،٠٠٠
$ 

صندوق قوات 
األمن العراقية 

(ISFF)   

    ١٥،٤٤٠،٣٠٠ $١،٥٠٠،٠٠٠  $٣،٨٤٢،٣٠٠ $١،٧٠٠،٠٠٠ $٣،٠٠٧،٠٠٠    $٥،٣٩١،٠٠٠
$ 

م   ندوق دع ص
  ب (ESF)االقتصاد 

٣،٢١١،٠٢٠ $١٤٫٨٣٠ $١٢٢٫٨٠٠ $١،٤٧٨،٠٠٠  $١،٤٨٥،٠٠٠  $٦٠٫٣٩٠    $١٠٫٠٠٠ $٤٠٫٠٠٠$ 

برنامج االستجابة 
 الطارئة للقائد

(CERP) ج  

   ٢،٦٦١،٠٠٠ $٣٧٠٫٠٠٠  $٣٥٠٫٠٠٠ $٣٧٥٫٠٠٠ $٣٠٠٫٠٠٠ $٤٠٨٫٠٠٠  $٧١٨٫٠٠٠ $١٤٠٫٠٠٠$ 

سلطة االئتالف 
  د (CPA) المؤقتة 

  ٩٠٨٫٠٠٠          $٩٠٨٫٠٠٠$ 

مكتب المشاريع 
  هـوالعقود 

        ٨٣٠٫٠٠٠   $٦٣٠٫٠٠٠  $٢٠٠٫٠٠٠$  

صندوق إعادة 
إصالح األخطار 
التي تتعرض لها 
الموارد الطبيعية 

(NRRRF)  

 ٤٨٩٫٣٠٠              $٤٨٩٫٣٠٠$  

  



(IRRF)صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
 

 

٥٠ 

  )تابع (١٠-٢الجدول 
 

قرار  آلية التمويل
المخصصات 

 ٢٠٠٣المجمعة 

قانون 
المخصصات 

التكميلية الطارئة 
لزمن الحرب، 

٢٠٠٣ 

قانون 
المخصصات 

الطارئة للدفاع 
وإلعادة إعمار 

العراق 
وأفغانستان، 

٢٠٠٤ 

قانون 
مخصصات 

وزارة الدفاع 
٢٠٠٥ 

قانون 
المخصصات 

الطارئة التكميلية 
للدفاع والحرب 

العالمية ضد 
اإلرهاب وإغاثة 

ضحايا 
التسونامي، 

٢٠٠٥ 

مخصصات 
لوزارة الخارجية 

للسنة المالية 
٢٠٠٦ 

مخصصات 
لوزارة الدفاع 
للسنة المالية 

٢٠٠٦ 

مخصصات طارئة 
تكميلية للسنة 

 ٢٠٠٦المالية 

قانون 
مخصصات 

وزارة  الدفاع 
للسنة المالية 

٢٠٠٧ 

قانون 
مخصصات 

ت جهوزية القوا
األميرآية 

والعناية بقدامى 
الحرب، 

واستعادة العافية 
بعد إعصار 

 ٢٠٠٧آاترينا، 

قرارات مواصلة 
المساعدات 

الخارجية 
٢٠٠٧ 

قانون 
المخصصات 

 ٢٠٠٨المجمعة 

مجموع 
 المخصصات

مكتب شؤون 
المخدرات 

وفرض تطبيق 
القانون الدولي 
التابع لوزارة 

الخارجية 
(DoS/INL)  

 ٢٨١٫٤٤٨  $٢٠٫٠٤٨  $١٥٠٫٠٠٠   $٩١٫٤٠٠        $٢٠٫٠٠٠$  

مساعدات 
 الدولية ارثالكو

  والمجاعة

 ٢٧٣٫٨٠٠ $٨٠٫٠٠٠  $٥٫٠٠٠  $٤٥٫٠٠٠           $١٤٣٫٨٠٠$  

مساعدات 
الهجرة 

  والالجئين

            ٢١٤٫٤٠٠  $١٤٩٫٤٠٠  $٢٠٫٠٠٠  $٤٥٫٠٠٠$  

صندوق 
الديمقراطية 

  )الدولة(

            ٢٥٠٫٠٠٠      $٢٥٠٫٠٠٠$  

صندوق حرية 
إعادة (ق العرا

اإلعمار وإعادة 
  و)التأهيل فقط

            ١٥٠٫٠٠٠      $١٥٠٫٠٠٠$  

المفتش العام 
الخاص إلعادة 
إعمار العراق 

(SIGIR)  

   ١٣٤٫٠٠٠      $٣٥٫٠٠٠   $٢٤٫٠٠٠      $٧٥٫٠٠٠$  

النفقات اإلدارية 
للوآالة 

األميرآية 
  للتنمية الدولية

 ١٢٤٫٤٠٠         $٧٩٫٠٠٠   $٢٤٫٤٠٠     $٢١٫٠٠٠$  

ق برامج صندو
إنقاذ حياة 
األطفال 
  وصحتهم

 ٩٠٫٠٠٠                  $٩٠٫٠٠٠$  

القانون العام 
 II عنوان ٤٨٠

 المساعدات
  الغذائية

٦٨٫٠٠٠                   $٦٨٫٠٠٠$  

  



األميرآي إلغاثة وإعادة إعمار العراقالدعم   
 

 

٥١ 

  )تابع (١٠-٢الجدول 
 

قرار  آلية التمويل
المخصصات 

 ٢٠٠٣المجمعة 

قانون 
المخصصات 

التكميلية الطارئة 
لزمن الحرب، 

٢٠٠٣ 

قانون 
مخصصات ال

الطارئة للدفاع 
وإلعادة إعمار 

العراق 
وأفغانستان، 

٢٠٠٤ 

قانون 
مخصصات 

وزارة الدفاع 
٢٠٠٥ 

قانون المخصصات 
الطارئة التكميلية 

للدفاع والحرب 
العالمية ضد اإلرهاب 

وإغاثة ضحايا 
 ٢٠٠٥التسونامي، 

مخصصات 
لوزارة 

الخارجية 
للسنة 

المالية 
٢٠٠٦ 

مخصصات 
لوزارة الدفاع 

المالية للسنة 
٢٠٠٦ 

مخصصات طارئة 
تكميلية للسنة 

 ٢٠٠٦المالية 

قانون 
مخصصات 

وزارة  الدفاع 
للسنة المالية 

٢٠٠٧ 

قانون 
مخصصات 

جهوزية القوات 
األميرآية 

والعناية بقدامى 
الحرب، 

واستعادة العافية 
بعد إعصار 

 ٢٠٠٧آاترينا، 

قرارات مواصلة 
المساعدات 

الخارجية 
٢٠٠٧ 

قانون 
المخصصات 

 ٢٠٠٨جمعة الم

مجموع 
 المخصصات

عمليات حفظ 
  السالم الطوعية

  ٥٠٫٠٠٠                  $٥٠٫٠٠٠$  
محطة إذاعة 
  الحرة العراقية

    ٤٠٫٠٠٠                $٤٠٫٠٠٠$  
المساعدات 

الطارئة لالجئين 
  والمهجرين

  ٣٧٫٠٠٠                  $٣٧٫٠٠٠$  

برامج عدم 
أسلحة (انتشار 

، )الدمار الشامل
ومقاومة اإلرهاب 

زع األلغام ون
واألمور المتصلة 

  (NADR)بها 

              ١٦٫٠٠٠  $١٢٫٣٥٠  $٧٫٠٠٠$  
  

٣٥٫٣٥٠$  

برامج التعليم 
والمبادالت 

  الثقافية

                ٢٠٫٠٠٠    $٢٠٫٠٠٠$  

المساعدات 
اإلنسانية 
الخارجية 
وبمناسبة 

  الكوارث والمدنية

    ١٧٫٠٠٠                $١٧٫٠٠٠$  

وآالة تدقيق 
العقود الدفاعية 

(DCAA) )ب(  

              ١٦٫٣٧٢      $١٦٫٣٧٢$  

المساعدات الفنية 
في الشؤون 

  الدولية

           ١٥٫٧٥٠      $٢٫٧٥٠   $١٣٫٠٠٠$  

الوآالة األميرآية 
للتنمية 
مكتب /الدولية

المفتش العام 
(USAID/OIG)  

  ١٠٫٤٠٠      $٢٫٥٠٠       $٢٫٥٠٠   $١٫٩٠٠  $٣٫٥٠٠$  

 –وزارة الدفاع 
مكتب المفتش 

  العام

           ٥٫٠٠٠         $٥٫٠٠٠$  

صندوق مبادرة 
القائد العام 

(CINC)  

  ٣٫٦١٢                  $٣٫٦١٢$  

وزارة الخارجية 
 مكتب المفتش –

  العام

           ٢٫٣٠٠      $١٫٣٠٠   $١٫٠٠٠$  



(IRRF)صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
 

 

٥٢ 

  )تابع (١٠-٢الجدول 
 

قرار  آلية التمويل
المخصصات 

 ٢٠٠٣المجمعة 

قانون 
المخصصات 

التكميلية الطارئة 
لزمن الحرب، 

٢٠٠٣ 

نون المخصصات قا
الطارئة للدفاع 

وإلعادة إعمار العراق 
 ٢٠٠٤وأفغانستان، 

قانون 
مخصصات 

وزارة الدفاع 
٢٠٠٥ 

قانون 
المخصصات 

الطارئة التكميلية 
للدفاع والحرب 

العالمية ضد 
اإلرهاب وإغاثة 

ضحايا 
التسونامي، 

٢٠٠٥ 

مخصصات 
لوزارة الخارجية 

للسنة المالية 
٢٠٠٦ 

مخصصات 
لوزارة الدفاع 
للسنة المالية 

٢٠٠٦ 

مخصصات 
طارئة تكميلية 
للسنة المالية 

٢٠٠٦ 

قانون مخصصات 
وزارة  الدفاع للسنة 

 ٢٠٠٧المالية 

قانون 
مخصصات 

جهوزية القوات 
األميرآية 

والعناية بقدامى 
الحرب، 

واستعادة العافية 
بعد إعصار 

 ٢٠٠٧آاترينا، 

قرارات مواصلة 
المساعدات 

 ٢٠٠٧الخارجية 

قانون 
ات المخصص
 ٢٠٠٨المجمعة 

 مجموع المخصصات

وزارة العدل، 
دعم االحتكام 

  للقضاء

              ١٫٦٤٨      $١٫٦٤٨$  

التدريب 
العسكري 

والتعليمي الدولي 
(IMET)  

         ١٫٨٣١    $١٫١٣٨       $٦٩٣$  

النشاطات 
القانونية 

ومساعدو القضاة 
الرواتب (

  )والنفقات

           ١٫٠٠٠         $١٫٠٠٠$  

  $٤٦،٢٩٦،٩٣١  $٢،١٣٠،٢٣٠  $٢٠١٫٣٣٦  $٧،٠٠٦،٨٧٠ $٢،٠٧٥،٠٠٠  $٥،٢٠٦٫٤٠٠ $٤٠٨٫٠٠٠ $٦١٫٠٨٣  $٦،١٣٥،٩٠٠ $١٤٠٫٠٠٠  $١٩،٤٨٠،٩٠٠  $٣٫٣٤٣٫٢١٢  $١٠٨٫٠٠٠  المجموع
  

  :مالحظات
    
آان . ٢٠٠٣نوفمبر /  في تشرين الثاني أقر الذي ١٠٨-١٠٦ العام لقانونبموجب ا ٢ مليار دوالر المبلغ الذي خصصه الكونغرس لبرامج العراق في صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ١٨٫٤٣٩ تمثل الـ )أ(

من .  إلى حسابات أخرى لبرامج في األردن وليبيريا والسودانلتحويلها ماليين دوالر٢١٠، لكنه خصص أيضًا ٢   مليار دوالر لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق١٨،٦٤٩الكونغرس قد خصص في البداية 
 مليون دوالر إلى برامج لها عالقة بالعراق ال يمكن تطبيقها إال في حسابات ٥٦٢ مليار دوالر المتبقية، حّولت اإلدارة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق إلى حسابات أخرى حوالي ١٨٫٤٣٩أصل الـ 

لقد تم تبليغ الكونغرس عن آل التحويالت . وزارة المالية االميرآيةلواليات المتحدة الذي يتطلب تمويًال في حساب  مليون دوالر الذي يمثل البرنامج الثنائي إلعفاء العراق من َدينه إزاء ا٣٥٢أخرى، مثل مبلغ 
مار العراق من حساب  مليون دوالر آي تنقل إلى صندوق إغاثة وإعادة إع٩،٩٥، خصص الكونغرس ٢٠٠٦عالوة على ذلك، وفي مخصصات السنة المالية . من حساب صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
  .صندوق دعم االقتصاد التابع لوزارة الخارجية

  .108-11القانون العام   ماليين دوالر من١٠ لم يتم تسديدها؛ ٢٠٠٤ مليون دوالر من حساب صندوق دعم االقتصاد األساسي لسنة ٤٠)ب(
 مليون دوالر ١٣٠ مليون دوالر للعراق و ٣٧٠؛ وخصصت وزارة الدفاع 161-110القانون العام  بموجب القانون العام مليون دوالر في تمويل برنامج االستجابة الطارئة للقائد ٥٠٠ خصص الكونغرس )ج(

  .ألفغانستان
  .108-106القانون العام   مليون دوالر للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق بموجب القانون العام٧٥ يستثنى )د(
  . لنشاطات مكتب المشاريع والعقودمتوفر هنا، تمويل دعم إعادة اإلعمار 110-28 و234-109 ن العامين تقارير عن آل مؤتمر للقانوني) هـ(
 .ألفغانستان% ١٥للعراق و % ٨٥ التاريخية، قّسم مكتب المفتش العام المبلغ بنسبة االتجاهات حيث المخصصات للعراق فقط غير متوفرة، واستنادًا إلى ) و(
 مليون دوالر لمساعدة وزارة الدفاع لدفع التكاليف ١٠٠ لقوة مهمة لتحسين األعمال وعمليات االستقرار في العراق، و من تفويض سحب األموال مليون دوالر ٥٠ يشمل 110-28ن العام  القانو تقرير مؤتمر) ز(

  .اإلدارية واألمنية مساعدة لدعم ِفَرق إعادة إعمار المحافظات
  .اإلضافية والعقود المختلفة/يشمل جهود إعادة إعمار العراق بالنسبة للموظفين المدنيين، والواجبات المؤقتة. P.L. 110-28 انون العام مؤتمر الق آما هو مبين في تقرير)ح(



(IRRF)صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
 

 

٥٣ 

  (IRRF)  العراقإعمارصندوق إغاثة وإعادة 
 

/ إغاثة وإعادة إعمار العراق حصلت في نيسان تحددت لغرض أول مخصصات أميرآية 
 صندوق إغاثة  مؤسسًاP.L. 108-11ّرر الكونغرس القانون العام  عندما م٢٠٠٣أبريل 

 مليار ٢٫٤٨  المذآور لقد جعل القانون عبر الصندوق.(IRRF 1) ١-وإعادة إعمار العراق
، ووزارة (DoD)، ووزارة الدفاع (USAID)دوالر متوفرة للوآالة األميرآية للتنمية الدولية 

 والوآالة األميرآية للتجارة والتنمية ،يرآية، ووزارة المالية األم(DoS)الخارجية 
(USTDA) .١- صندوق إغاثة  وإعادة إعمار العراقلالطالع على تمويالت (IRRF-1) ،

  .٤-٢أنظر الشكل 
  

، فقدم P.L. 108-106 الكونغرس القانون العام أقر، ٢٠٠٣نوفمبر / في تشرين الثاني   
لوآاالت األميرآية التي تدير جهود إعادة لم دعال مليار دوالر آأموال تكميلية لتعزيز ١٨٫٤٤
 (IRRF-2) ٢- بصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقالتمويالت المعروفةهذه . اإلعمار

شّددت على االستثمار في إعادة ترميم البنية التحتية للعراق التي تستلزم مشاريع آبرى في 
دوق إغاثة وإعادة إعمار  أموال صنلالطالع على.  والمياه، والكهرباء،قطاعات النفط

  .٥-٢، أنظر الشكل ٢-العراق
  

  ٤-٢الشكل 
      (IRRF-1) ١-وضعية أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

  بمليارات الدوالرات 
   ٣١/٣/٢٠٠٨ بتاريخ P.L. 108-11: المصدر

  
  

  
  $٢٫٢٥إجمالي الُمنفق 

  
  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة

  
  
  

  $٢٫٤٨إجمالي المخصص 
 

  
  $٢٫٢٧إجمالي الملزم 

 



 (IRRF)صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
 

٥٤ 

  ٥-٢الشكل 
      (IRRF-2) ٢-ال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقوضعية أمو

  بمليارات الدوالرات 
  ) ٢٦/٣/٢٠٠٨(وضعية العراق األسبوعي تقرير ؛ وزارة الخارجية، P.L. 108-106: المصدر

  
  

 
  $١٦٫٩٥إجمالي الُمنفق 

  
  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة

  
  مضتخمس سنوات : وضعية صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

 في األصل على ١- صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقلدىرّآز مخططو إعادة اإلعمار 
مزيد من التقييم، وضعت البعد . الحاجات اإلنسانية الفورية لما بعد النزاع في العراق

 ٢- الواليات المتحدة األولويات اإلضافية لمشاريع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
 ٢- الترآيز بالنسبة لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقتحول. إلهماللمعالجة سنوات من ا

وقد منحت معظم العقود، في البداية، إلى . مشاريع إنشاء البنية التحتية الكبرى واألمنإلى 
  .شرآات آبرى متعددة القوميات

 
 بدأت حاجات إعادة اإلعمار تتحول إلى تشكيلة ،مع تدهور الوضع األمني في العراق  

لقد بّدل مدراء إعادة اإلعمار مقاربتهم الستهداف . سع من المشاريع األصغر حجمًاأو
% ٧٥ أصبح، ٢٠٠٦  العامبحلول. المشاريع التي توظف عددًا أآبر من المقاولين العراقيين

  .)٤٦( إلى شرآات عراقيةُتمنحصندوق الجديدة للعقود المن 
  

 $١٨٫٤٤إجمالي المخصصات 
  الملزمإجمالي

١٧٫٧٧$ 
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 (IRRF-1) ١-صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
 األمد من ة وقصيرة سريعتغذية تأميم ١-ان الهدف من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقآ

آان الترآيز .  إلستعادة العراق لعافيته في فترة ما بعد النزاعلتحقيق تحفيز عاجلاألموال 
إلى حد آبير على تقديم المساعدات اإلنسانية ومعالجة حاجات إعادة التأهيل الفورية 

%) ٧١٫٢( الوآالة األميرآية للتنمية الدولية المخصصات علىّزع الكونغرس و. )٤٧(للعراق
%) ٠٫٣(، فوزارة المالية %)٥٫٥(ثم وزارة الخارجية %) ٢٢٫٨(تليها وزارة الدفاع 

 ١- أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق%). ٠٫٢(والوآالة األميرآية للتجارة والتنمية 
 لتعديالت متوفرة ال زالت؛ غير أن بعض األموال ٢٠٠٤سبتمبر / استنفدت في أيلول 

  .اإللزامات القائمة 
  

 (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
أعطيت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، المستفيد األآبر من صندوق إغاثة وإعادة إعمار 

 ١٫٦١مت الة قد لّز، آانت الوآ٢٠٠٨مارس / بتاريخ آذار .  مليار دوالر١٫٦٢، ١-العراق
لقد تم اآلن إنجاز آافة برامج الوآالة الُممولة . )٤٨( مليار دوالر١٫٦٠مليار دوالر وأنفقت 

  )٤٩(.(IRRF-1) ١-من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
  

آانت المجاالت األوسع لبرنامج الوآالة األميرآية للتنمية الدولية بالنسبة لصندوق   
  :لعراقإغاثة وإعادة إعمار ا

  
   اقتصاديًا إلى وضعها السابقالحرجةإعادة البنية التحتية  •
   ومساءلتهاتحسين فعالية الحكومة •
   والخدمات االجتماعية، والصحة،دعم التعليم •
 مكتب المساعدات األميرآية للكوارث الخارجية: اإلغاثة •
 (OTI)مكتب المبادرات االنتقالية  •
  الفرص االقتصاديةزيادة •

 
 ف ُمفصل لنشاطات برنامج الوآالة األميرآية للتنمية الدوليةوصلالطالع على 

  .١١-٢، أنظر الجدول وحصيلتها
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  وزارة الدفاع
-مت وزارة الدفاع، المستفيد األآبر الثاني من أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقلّز
ي  على برامج للمساعدة ف)٥٠( مليون دوالر٥١٧٫٩٤ مليون دوالر وأنفقت ٥١٨٫٢٦، ١

  : إلى وضعها السابق، بما في ذلكالحرجةإعادة البنية التحتية 
  

  (RIE)إعادة آهرباء العراق إلى وضعها السابق  •
  (RIO)إعادة نفط العراق إلى وضعه السابق  •
  .(DIILS)لدراسات القانونية الدولية الدفاعية ا مؤسسة/ شبكة المستجيب األول  •

 
 بدأت مع صندوق إغاثة وإعادة إعمار ذآرت فرقة منطقة الخليج أن المشاريع التي

لذلك، تمت تغطية . ٢- تم إدراجها في برامج صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق١-العراق
نتائج و  منتجات في١-النتائج من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقالمنتجات وبعض 

 )٥١(.٢-برامج صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
  

  وزارة الخارجية
 مليون دوالر من  صندوق إغاثة ١٢٥ حصة وزارة الخارجية أآثر بقليل من آانت  

، آان قد ٢٠٠٨مارس /  آذار ٣١بتاريخ و. تم إلزامها بالكاملو، ١-وإعادة إعمار العراق
  )٥٢(. مليون دوالر١١٦ ما يزيد عن  منهانفقُأ

  
لى حّد  إترآزت ١-نفقات وزارة الخارجية من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق  

  : حكم القانون، بما في ذلك إرساءآبير على جهود
  

  .إعادة إعمار وتحديث مرافق االعتقال: السجون/برامج الشرطة •
  .مساعدات الهجرة والالجئين: جهود اإلغاثة •
مكتب األمن الدولي ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، : فرض تطبيق القانون •

  .(INL) الدولي نتطبيق القانووفرض مكتب شؤون المخدرات و
 . األلغام من حقول األلغام ومناطق القتال إزالةعمليات: نزع األلغام ضد البشر •
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 ١١-٢الجدول 
  (IRRF-1)  إغاثة وإعادة إعمار العراق األول من برامج(USAID)  الوآالة األميرآية للتنمية الدوليةمنتجات ونتائج

  
 نتائجُملّخص ال وصف البرنامج اسم البرنامج

 ثالثة تقييم: المطارات
البصرة، (مطارات رئيسية 
 )بغداد والموصل

  والموصل،بغدادو تأهيل مطارات البصرة، ةإعاد

 ، ميناء أم قصرتقييم: الموانئ
عمليات و إدارة وتحسين
 الميناء

السياجات السلكية و تّم إصالح الطاقة الكهربائية
أم قصر مينائي األمنية واألنظمة األمنية التي مكنت 

 وللحبوب من العمل وخدمة جميع للتجارة ينالجديد
 .المواطنين العراقيين

: المياه والمياه المصروفة
 مرفقًا ٢٦ أآثر من إنجاز

 محطات ٥لمعالجة المياه و 
لمعالجة مياه الصرف إضافة 

اه إلى مرافق معالجة المي
 .المصروفة والنفايات الصلبة

 محطة لمعالجة المياه في البصرة ١٤ تّم إصالح
ونظام توفير المياه والمآخذ الرئيسية في البصرة 
ونظام النفايات الصلبة في البصرة الذي يخدم ما 

.  مواطن في منطقة البصرة١،٥٠٠،٠٠٠ُيقدر بـ 
 محطات المياه ومياه تّم إصالحوفي بغداد، 

ي والمياه المصروفة في الرستمية الصرف الصح
 . والكرخ وشرق دجله

 ٦٠٠ حوالي إعادة: الكهرباء
رباء كه شبكة الإلىميغاواط 

 ميغاواط من ٥٤٠ شراءو
 .التوليد الجديد

 وإصالح أجزاء من خطوط النقل الطارئة توفير
 الذي يربط بين شمال  فولت آيلو٤٠٠خط النقل 

ور زبير، وجنوب العراق، وخط الناصرية إلى خ
 وأمّنت استقرار الشبكة  نقل برج٢٥٠وأآثر من 

  .القومية للطاقة الكهربائية
  

 وحدة ١٧ هامة في وتجديد أشغال صيانة إنجاز
ما مجموعه قدرتها  بلغتتوليد رئيسية قائمة، 

 وحدات آبرى جديدة ٤ ميغاواط، واشترت ٢٢٢٠
 . ميغاواط من القدرات الجديدة٥٤٠سوف تؤمن 

: لعيادات الصحيةالمدارس وا
عادة تأهيل المدارس إ

 .والعيادات الصحية

 ٥٢ مدرسة، و ١٢٣٩،  أساس طارئّددت علىُج
 محطات إطفاء للحرائق، ١٠وحدة صحية و 

 هذه المرافق في االستخدام لتعليم ُوضعتو
العراقيين وتأميم العناية الصحية لهم ودعم الحماية 

 .ضد الحرائق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

إعادة البنية التحتية 
 اقتصاديًا إلى الحرجة

 وضعها السابق

  جسور٣ بناء إعادة: الجسور
 .رئيسية حيوية

صلحت الجسور لفتح حرآة السير عبر ثالثة ُأ
 ١٠الطريق السريع (جسور رئيسية، جسري الماط 

، ٢الطريق السريع (، وخرزا )في غرب العراق
، وجسر تكريت فوق نهر دجله، )ربيلأ –الموصل 

ّممت القدرات السطحية للمساعدات اإلنسانية وُر
 .وحرآة السير التجارية
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 )تابع (١١-٢الجدول 
  

 نتائجُملّخص ال وصف البرنامج اسم البرنامج
 إعادة: االتصاالت عن بعد

عدد دوائر الهاتف المتوفرة 
 ٢٤٠،٠٠٠في بغداد إلى 

 .دائرة

 رئيسي) تلكوم(اتصال هاتفي  ُمحّول ١٢ الاستبد
 إصالحفي مراآز االتصاالت الهاتفية في بغداد و

 بين بغداد العمود الفقري لشبكة األلياف البصرية
والبصر ة التي أعادت خدمة الهاتف إلى حوالي 

 مشترك في جنوب العراق، وأعادت ٢٤٠،٠٠٠
 .قدرات التخابر الدولية

 

 ٧٢ إضافة: ةيالسكك الحديد
آلم من الخطوط الحديدية إلى 

 .ميناء أم قصر

وخفض الوصول إلى الميناء، إمكانية  زيادة
 ينوتحس خروج القطارات عن الخط، احتماالت

شروط السالمة بالنسبة للشحنات اإلنسانية 
 .والتجارية من وإلى الميناء

  
  
  

 إقامة أو تسهيل: الحكم المحلي
إنعاش المجالس االستشارية 

 .في أرجاء البالد

ديمقراطية محلية ال جلسة حوار حول ٢٩،٠٠٠ تقد
  . عراقي٧٥٠،٠٠٠طالت حوالي 

  
 ٤٩٠ عضو مجالس ُمعّينين و ٢٠٠٠ تدريب

رسمي حكومي في المحافظات والمقاطعات على 
الوصول إلى أتاحت ، ووتنفيذهاصياغة الموازنات 

عامة الناس واألموال العامة، والتخطيط 
  .االستراتيجي، والمهارات اإلدارية األخرى

  
 محافظة ١٦ مجالس تشريعية حكومية في إقامة
 مقاطعة ١٩٥هذه المحافظات و  مقاطعة داخل ٩٦و

 . المقاطعاتتلكثانوية داخل 
برنامج عمل المجتمع المحلي 

(CAP) التابع للوآالة 
: األميرآية للتنمية الدولية

يعمل على مستوى القاعدة في 
أرجاء العراق لتشجيع 

مشارآة المواطنين في تلبية 
 .احتياجات التنمية المحلية

 (CDG)المحلي  مجموعات تنمية المجتمع تطوير
 برنامج صغير لتنمية ٣٨٧١التي نّفذت  

  .المجتمعات المحلية في أرجاء العراق
  

 بالفائدة المباشرة  عادت مشروع٥٠٠ أآثر من تنفيذ
مشاريع أخرى عديدة تنفيذ لنساء آما أن على ا
  . بطريقة غير مباشرةأفادهن

  
 ١٠٥٢ لـ مجموعات من البدالت المدرسية توزيع

 . ة ابتدائية في بغدادتلميذ في مدرس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تحسين الفعالية 
 والمحاسبة الحكومية

التعليم العالي والتنمية 
(HEAD) :تسع مساعدة 

جامعات عراقية عبر 
المشارآة مع خمس جامعات 

 .أميرآية

 آمبيوترات ومكاتب ومعدات مختبرات وآتب تقديم
 ومقررات ، ِورش العمل التدريبيةوتنظيم ،مدرسية

محكمة حول  ومسابقة ،تعليمية حول القيادة
  .َصورية

  
 وطالب في أستاذ جامعي ١٥٠٠ك أآثر من شار

 .البرامج التعليمية هذه حول العالم
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 )تابع (١١-٢الجدول 
  

 نتائجُملّخص ال وصف البرنامج اسم البرنامج
  :المدارس االبتدائية الثانوية

 التعليمي، وهو CAIIبرنامج 
مليون دوالر  ٥٦مشروع بقيمة 
 مليون دوالر ٤٦ُممّول بحدود  
 إغاثة وإعادة إعمار من صندوق

 (IRRF-1) ١-العراق

مدارس في  ُمعلم وإداري  ألف٣٣ حوالي تدريب
  .المعلمينمدربي من  ٨٦٠ثانوية، بما في ذلك 

  
عدة لتالمذة المدارس االبتدائية و آالف  ٨٠٨ تّم توزيع
 وتوزيعئية،  عدة لمعلمي المدارس االبتدا٨١،٧٣٥

 عدة ألساتذة المدارس الثانوية،  ونصفمليون
 مكتب ٢٦،٤٣٧ منضدة للطالب، و ١٥٩،٠٠٥و

 عدة ٥٨،٥٠٠، وأسود لوح ٦١،٥٠٠ وللمعلمين،
 .للمعلمين

برنامج : التعليم األساسي
اليونيسف التعليمي، وهو برنامج 

 مليون دوالر ُممول ١٩٫٦بقيمة 
  ماليين دوالر من٦بحدود 

إغاثة وإعادة إعمار صندوق 
 (IRRF-1) ١-العراق

 ١١ تأهيل مرافق المياه والمرافق الصحية في إعادة
 توزيعلمدارس في أرجاء البالد، وا ومسحمدرسة، 
  . عدة تسلية١٨،٠٠٠

  
 مليون آتاب رياضيات ٧٫٨ توزيع ونشر ومراجعة

 .وعلوم لتالمذة المدارس االبتدائية والثانوية
، ABT: تعزيز النظام الصحي

 مليون دوالر ٢٣برنامج بقيمة 
 مليون من ١١ُممول بحدود 

صندوق إغاثة وإعادة إعمار 
 (IRRF-1) ١-العراق

 عيادة ١٢٠قّيم البرنامج حاجات العيادات وجّدد 
 مرآز للعناية األولية ٦٠٠وحصل على تجهيزات لـ 

  .بالصحة
  
رؤية لقطاع ال وزارة الصحة في تطوير ةساعدم

رات الحسابات القومية للصحة،  خياتحديدالصحة، و
 . ُمزّود للعناية الصحية٢٥٠٠ أآثر من تدريبو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

دعم التعليم 
والصحة 

والخدمات 
 االجتماعية

 وخدمات ،المياهوالصحة، 
  :المرافق الصحية

، برنامج اليونسيف للصحة
 مليون دوالر ٣٦برنامج بقيمة 
 مليون دوالر ٢٥ُممّول بحدود 

صندوق إغاثة وإعادة إعمار من 
 (IRRF-1) ١-العراق

الخامسة جراء سن فل دون  مليون ط١٫٣ فحص تّم
  .سوء التغذية

  
 بسكويت غني بالبروتيين والحليب الُمّقوي على توزيع

 امرأة حامل وأمهات ٢٠٠،٠٠٠ طفل و ٤٥٠،٠٠٠
جرعات تكميلية من فيتأميم أ إضافة إلى مرضعات، 

  . مليون أم مرضعة١٫٥ طفل و٦٠٠،٠٠٠على 
  

أة  مليون امر١٫٦الحديد إلى جرعات تكميلية من  تقديم
 شخص ٤٠٠،٠٠٠في سن الحمل، ومياه الشرب إلى 

في آرآوك شخص  ١٧٠،٠٠٠الى  و،يوميًا في البصرة
  .والموصل

  
 سنة ١٢ و٦ ماليين طفل تتراوح أعمارهم بين ٥ تلقيح
 والحصبة ، الحصبة، والتهاب الغدة النكفيةأمراضضد 

 .األلمانية
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 )تابع (١١-٢الجدول 
  

 نتائجلّخص الُم وصف البرنامج اسم البرنامج
تعزيز : بناء القدرات

قدرات وزارة  الهجرة في 
 (MOM)الحكومة العراقية 

 وزارة الهجرة في إدارة قضايا تحسين قدرات
 عن طريق (IDP)األشخاص المهجرين في الداخل 

ل  تسجيوإنشاء عملياتتطوير نظام تسجيل 
 وإنتاج تقارير شهرية باللغتين العربية بالكمبيوتر

واإلنكليزية والحفاظ على موقع ثنائي اللغات على 
 . اإلنترنتشبكة

االستجابة الطارئة واستعادة 
مساعدة : العافية المبكرة

استعادة العافية القائمة على 
المجتمعات بما في ذلك 

 النفسيةالنشاطات 
لألشخاص المهجرين في 

المعرضين  الداخل
 .لألخطار

ربيل والمثنى أمحافظات القيام بأنشطة في 
  .والواسط

  
ألشخاص ل الصحة الجسدية والنفسانية تحسين

 . المستفيدينالمهجرين في الداخل

ِفَرق الصحة : الصحة
المتنقلة التي ُتمّول لتقديم 

الخدمات الصحية إلى 
عائالت األشخاص 
 .المهجرين في الداخل

 شخص مهجر في ٣٨١،٠٠٠ أآثر من تدريب
على األعمال المنزلية،  محافظات ٦الداخل في 

لعناية الصحية ا وتوفير التعليم المناسب حول
باألمهات واألطفال األمر الذي حّسن ممارسات 

 .التوليد والعناية باألطفال
/ المرافق الصحية / المياه 

 الصحة العامة
والمرافق الصحية / النشاطات الخاصة بالمياه 

الصحة العامة حسنت صحة الناس وخّففت تأثير و
األمراض التي تحملها المياه في المجتمعات 

 .المستهدفة
 إلى حوالي (NFIs) مواد غير غذائية تقديم إمدادات اإلغاثة الطارئة

 .ة محافظ١٣ عائلة نزحت مؤخرًا عبر ٢٧،٠٠٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  

مكتب : اإلغاثة
المساعدات األميرآية 

 للكوارث األجنبية

إنشاء : التنمية االقتصادية
وإصالح أماآن السوق 

 .آاتومساحات الشر

الحصول على  التنمية االقتصادية وإعادة ُسبل دعم
الرزق إلى األشخاص المهجرين في الداخل 

 . لهموالمجتمعات المضيفة
  
  

مكتب المبادرات 
 االنتقالية

  
  

مبادرة دعم االنتقال في 
 (METSI)الشرق األوسط 

 وبرنامج التخطيط لمكتب العمالني التخطيط توسيع
 بما في ذلك تحليل (OTI)المبادرات االنتقالية 

لقيام تحديات ما بعد التّدخل بغية إنشاء إطار عمل 
  .دولة ُموحدة وديمقراطية في العراق

  
 في وضع استراتيجيات فعالة لتسهيل المساعدة

 الحكم في فترة ما بعد  ونظاماالستقرار والمصالحة
 .النزاع
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 )تابع (١١-٢الجدول 
  

 نتائجلُملّخص ا وصف البرنامج اسم البرنامج
  
  
  
  

توسيع الفرص 
 االقتصادية

  :الحكم االقتصادي
  

تحاليل اقتصادية ومساعدة 
فنية لوزارة التجارة 

العراقية، والبورصة 
العراقية، وصناعة التمويل 

 .الصغير جدًا

 في إدارة برنامج للقروض الصغيرة تقديم المساعدة
  . مليون دوالر٢١جدًا بقيمة 

  
 فتح بورصة العراق  المساعدة الفنية إلعادةتقديم
 المحاسبة ووضع الموازنات لتقوية عملياتو

  .واإلقراض في المصارف التجارية العراقية
  

 القوانين التجارية التي لها عالقة بالقطاع تحديث
 تقديم توصياتالخاص واالستثمارات األجنبية، و

بإصالحات لتنظيمات الضمان وموظفي الضمان 
 .العراقيين المدربين

تنقعات األهوار إعادة مس 
 إلى سابق عهدها

إمكانات إعادة المستنقعات  "،نشر أول تقييم علمي
مجلة " (ما بين النهرين في العراق إلى سابق عهدها

  ).٢٠٠٥العلوم 
  

 خّزان مائي في أحواض لنموذج عن ة محاآاتطوير
 بالشراآة مهندسي الوزارة العراقية تدريبالنهر و

 .يرآيمع سالح الهندسة في الجيش األم
  .٢٠٠٨أبريل /  نيسان ١٤الوآالة األميرآية للتنمية الدولية استجابة لطلب مكتب المفتش العام للبيانات، : المصدر

  

   األميرآية والوآالة األميرآيةوزارة المالية
  للتجارة والتنمية
 للمساعدات لوزارة المالية األميرآية ماليين دوالر المخصصة ٦ الـ تّم إلزام آامل مبلغ

 وقد. )٥٤( ماليين دوالر٥، آان قد أنفق أآثر من ٢٠٠٨مارس /  آذار ٣١بتاريخ . الفنية
 مليون دوالر وألزمتها بالكامل ٤٫٩ (USTDA) أعطيت الوآالة األميرآية للتجارة والتنمية

 باالقتصاد وتنمية القدرات للرسميين المتعلقة مليون دوالر لتقديم المساعدات ٤٫٧ ُأنفق منهاو
  .)٥٥(يينالعراق

  
 (IRRF-2) ٢-صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

قادت الوآالة  األميرآية للتنمية الدولية معظم أشغال اإلغاثة وإعادة اإلعمار لصندوق إغاثة 
 صندوق إغاثة وإعادة إعمار نشئ برنامجلكن، عندما ُأ. (IRRF-2) ٢-وإعادة إعمار العراق

 مليار دوالر من ١٣، خصص الكونغرس ٢٠٠٣نوفمبر / ، في تشرين الثاني ٢-العراق
 ُمفّصل ألمواللالطالع على وصف . )٥٦( مليار دوالر إلى وزارة الدفاع١٨٫٤٤أصل الـ 

  .٦-٢، أنظر الشكل  بحسب الوآاالت(IRRF-2) ٢-صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
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 إعمار ، بلغ إجمالي مخصصات صندوق إغاثة وإعادة٢٠٠٨أبريل /  نيسان ٢بتاريخ 
 مليون ٥٢٠ مجموعها )٥٧(غير ُملزمة% ٢٫٨ مليار دوالر، من بينها ١٨٫٣، ٢-العراق
لجدول الزمني لمخصصات ونفقات صندوق إغاثة وإعادة إعمار ا لالطالع على. )٥٨(دوالر
  .٧-٢، أنظر الشكل ٢-العراق

 
 ٦-٢الشكل 

     (IRRF-2) ٢-دة إعمار العراقلصندوق إغاثة وإعا المخصصة (OMB) أموال مكتب اإلدارة والموازنة
   مليار دوالر المخصصة١٨٫٣٣من الـ نسبة مئوية مليارات الدوالرات، 

  .٤/٤/٢٠٠٨مكتب اإلدارة والموازنة، استجابة لطلب مكتب المفتش العام إلعادة إعمار العراق للبيانات، : المصدر
  
  

  
        
  خصصة مليار دوالر غير م٠٫١٢بقي حوالي . األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة

  
  

-IRRF)٢-، قام صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق٢٠٠٤سبتمبر / في مطلع أيلول   
 ، لمعالجة تحديات بيئة إعادة اإلعمار الُمتغّيرةالتخصيصإعادة عمليات  بسلسلة من  (2

ية لغاو ٢٠٠٤يناير /من آانون الثاني.  الهواجس األمنية المتصاعدةوعلى وجه الخصوص
، انخفضت مخصصات التمويل لقطاعي المياه والكهرباء ٢٠٠٧ديسمبر / آانون األول 

في نفس الوقت، . )٥٩(لكهرباءل% ٢٤لمياه و ل% ٥١أآثر من أي  ، مليار دوالر٣٫٥٥بمعدل 
بنسبة آما أن قطاع األمن والعدل ارتفع % ٣٥٠تنمية القطاع الخاص قرابة لتمويل الازداد 

مقارنة لالطالع على . )٦٠( مليار دوالر٢٫٥٩دة مجموعها  أي بزيا،%٥٥حوالي 
  .١٢-٢، أنظر الجدول ٢٠٠٧ ونهاية ٢٠٠٤المخصصات في بداية 

  

%)٣($ ٠٫٥٥برامج العراق األخرى   
 %)١<($ ٠٫٠٤ وزارة المالية األميرآية

$١٫٣٥وزارة الخارجية 
$ ٠٫٠١ (USIP) المعهد األميرآي للسالم

)>١(% 

$٢٫٩٨الوآالة األميرآية للتنمية الدولية   
 $١٣٫٤٠وزارة الدفاع 

٧%

٧٣%

١٦%
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  ٧-٢الشكل 
  (IRRF-2) ٢-صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقلزامات ونفقات إلالجدول الزمني 

  بمليارات الدوالرات
  ؛ )٢٤/٤/٢٠٠٧ – ٢٤/٧/٢٠٠٤ تقاير الوضعية األسبوعية ،(IRMO)مكتب إدارة إعادة إعمار العراق : المصادر

  ؛ )٢٨/٨/٢٠٠٧ – ٢٩/٥/٢٠٠٧ (ITAO) تقارير الوضعية األسبوعيةمكتب المساعدة االنتقالية للعراق، 
  ؛ ١/١/٢٠٠٨ – ٢٤/٩/٢٠٠٧، تقارير المؤشرات األساسيةمكتب المساعدة االنتقالية للعراق، 

  ). ٢٦/٣/٢٠٠٨ – ٣٠/١/٢٠٠٨ سبوعية في العراقتقارير الوضعية األوزارة الخارجية، 
  

  
  

  متألّز
  أنفقت

  خصصت
  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة

  
 أصبحت عملياتمع اقتراب برنامج صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق نهايته، 

يناير /من آانون الثاني.  أدنى وتعنى مبالغ مالية أقلتحصل بوتيرة األموال خصيصإعادة ت
. )٦١( مليون دوالر فقط بين آافة القطاعات١٥٫٩، تم انتقال ٢٠٠٦مارس / ر إلى آذا

 حسب ٢-لتوزيع الحالي لمخصصات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقلالطالع على ا
  .٨-٢القطاعات، أنظر الشكل 

  
  المشاريع األميرآية الرئيسية

ر دوالر إلعادة بناء  مليا٢٠، قّدر البنك الدولي أنه ستكون هناك حاجة إلى ٢٠٠٤سنة 
 أعلى نسبة من مبالغ صندوق  على قطاع الكهرباءيحوزآان . النظام الكهربائي في العراق
 مليار دوالر ٤٫٢٦، مع )٦٢(المتبقية لإلنفاق(IRRF-2) ٢-إغاثة وإعادة إعمار العراق

  .)٦٣( مليون دوالر فقط ُمنفقة٢٥٢ مليار دوالر ملزمة، و ٤٫٠٥، و خصصةم
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  ١٢-٢الجدول 
  )بماليين الدوالرات ((IRRF-2) ٢-صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقمقارنة لمخصصات 

  
 %التغيير  ٣١/١٢/٢٠٠٧ ٥/١/٢٠٠٤ الفئة/ القطاع 

 %٥٤ $٥٫٠٠٥ $٣٫٢٤٣ األمن وفرض تطبيق القانون
 %٥٦ $٢٫٣٠٦ $١٫٤٧٦ العدل، السالمة العامة، البنية التحتية والمجتمع المدني

 %)٢٤( $٤٫٢٢٥ $٥٫٥٦٠ اءقطاع الكهرب
 %١ $١٫٧٢٥ $١٫٧٠١ البنية التحتية للنفط

 %)٥١( $٢٫١٢١ $٤٫٣٣٢ الموارد المائية والمرافق الصحية
 %)٨( $٤٦٠ $٥٠٠ مشاريع النقل واالتصاالت
 %)١٠( $٣٣٤ $٣٧٠ اتالطرق، الجسور واإلنشاء

 %٤ $٨٢٣ $٧٩٣ العناية الصحية
 %٣٤٧ $٨٢٣ $١٨٤ تنمية القطاع الخاص

 %٥٢ $٤٢٥ $٢٨٠ الحكمنظام  و،التعليم، الالجئون، حقوق اإلنسان، الديمقراطية
 غير متوفرة $٢١٣ غير متوفرة )أ(النفقات اإلدارية

  $١٨٫٤٥٨ $١٨٫٤٣٩ المجموع
  

  .٢٠٠٧يناير / وآانون الثاني٢٠٠٤يناير / آانون الثاني،٢٢٠٧تقرير القسم وزارة  الخارجية، : المصدر
  

  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
  .(IRRF-2) ٢-صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق لم تدرج النفقات اإلدارية في المخصصات األصلية لسلطة االئتالف المؤقتة من )أ(

  
 مليار دوالر ١٤٫٤في قطاع المياه، قّدر البنك الدولي أنه ستكون هناك حاجة إلى   

، ٢٠٠٨مارس /  آذار ٣١بتاريخ . )٦٤(ي المياه العراقاألشغال العامة ونظامنظام إلعادة بناء 
 مليون ٦٩٧ مشروعًا مخططًا بقيمة قرابة ٣٧٤ من مجموع ٣٤٨آان قد تم إنجاز 

  .)٦٦( مليون دوالر متبقية لإلنفاق١٥٥وهناك . )٦٥(دوالر
  

خالل ربع السنة هذا، أصدر مكتب المفتش العام تقيمين لمشروعين من مشاريع   
-PA-07)تقييم لمحطة معالجة المياه في الناصرية : ٢-إعادة إعمار العراقصندوق إغاثة و

 ٨٠٠ لتفتيش سابق لمرفق سجن في الناصرية يتسع لـ (PA-08-0131) وتقييم متابعة (116
 من هذا ٣لمزيد من المعلومات حول هذين أتقيمين، أنظر القسم . (PA-06-054). سجين
  .التقرير
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 صندوق إغاثة وإعادة إعمار اريع الُممولة منالتحديات التي تواجه المش
   (IRRF)العراق

خالل ربع السنة . يواجه البرنامج األميرآي لنقل األصول إلى الحكومة العراقية صعوبات
هذا، أصدر مكتب المفتش العام تقرير تدقيق سادس حول نقل األصول، والحظ عدة عوائق 

وجد . من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقتحول دون االنتقال الناجح للمشاريع الُممولة 
مدققو مكتب المفتش العام أن العملية آانت مجزأة بين عدة وآاالت أميرآية مختلفة وآانت 

. )٦٧(بين الوآاالت األميرآيةفي ما  والشفافية الكافية ، والتنسيق، واإلدارة،تفتقر إلى التوحيد
 الحصول على مساهمة ودعم الحكومة ة علىالمقدرعدم "آّرر مكتب المفتش العام القول أن 

لمشاريع المنجزة الُممولة من الواليات المتحدة آانت االعراقية إلجراءات قبول مسؤولية 
  .)٦٨("على وجه التخصيصتمثل مشكلة 

  
  ٨-٢الشكل 

   حسب القطاعات(IRRF-2) ٢-صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقالمخصصات الحالية لـ 
  .المخصصة مليار دوالر ١٨٫٣٠من الـ % ت، بمليارات الدوالرا

     ).٢٦/٣/٢٠٠٨( وضعية العراق األسبوعي  تقريروزارة الخارجية،: المصدر
  

  
  الكهرباء
٤٫٢٠$          

  
لصندوق  مليار دوالر قد خصصت ١٨٫٣٠ذآرت التقارير الحالية لوزارة الخارجية أن . األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة

هذا التغيير .  مليار دوالر١٨٫٣١ أي أقل من تقرير ربع السنة الماضي وهو – (IRRF-2) ٢-ة إعمار العراقإغاثة وإعاد
  .(IRRF-2) ٢-  صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقهو نتيجة سحب اإللزامات الستخدامها مستقبًال في برامج

بصندوق إغاثة وإعادة إعمار  على الخصوصلها عالقة  فئة إدارة إعادة اإلعمار تشمل الرسوم اإلدارية والنفقات التي )أ(
  صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق قسم إدارة إعادة اإلعمار في هذا التقرير ال عالقة له بفئة مخصصات.(IRRF)العراق 
(IRRF).  

  
  

آان معظم إشراف مكتب المفتش العام على صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق   
الماضية، مّكرسًا لتقييم فعالية البرنامج، وعمليات االستدامة وحصيلة خالل السنوات الخمس 

  . تفتيشًا٩٥ تدقيقًا و٧٣المشاريع، األمر الذي استلزم أآثر من 
  
 

 (IDP)الالجئون، األشخاص المهجرون في الداخل %)٤ ($٠٫٧٩ النقل واالتصاالت
 %)٢($ ٠٫٤٤ن وحقوق اإلنسا

%)٥ ($٠٫٨١ العناية بالصحة
 %)١($ ٠٫٢١ )أ(إدارة إعادة اإلعمار

%)٥ ($٠٫٨٢ التنمية االقتصادية

%٩ ($١٫٧٢ النفط والغاز $٧٫٢٤ األمن والعدل
 

%١١($ ٢٫٠٧المياه 

٤٠% 

٢٣% 
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 ١٣-٢الجدول 
  )بماليين الدوالرات ((IRRF-2) ٢-صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقالمقاولون العشرة األول في 

  
 أنفقت الزمت المقاول

 $١٫١٧٧ $١٫٢١٤ (.Bechtel National, Inc)  نال، إنكو ناشلبكت
 $٩٣٤ $٩٤١ فلوور آميك، إل إل سي

 $٦٣٥ $٦٦٧ (FluorAMEC, LLC)  بارسونز غلوبال سيرفسز، إنك
 Killogg, Brown & Root) (KBR) آيلوغ، براون أند روت سيرفسز، إنك

Services, Inc.) 
٦١٥ $٦٣٠$ 

 $٦١٤ $٦٢٤  Parsons Iraq Joint Venture)(نز العراق مشروع مشترك لشرآة بارسو
 $٥٠٤ $٥٠٨   (Washington Group International)نالوواشنطن غروب إنترناش

 $٤٣٦ $٤٤٠ (.Development Alternatives, Inc) ، إنكزمنت آلترناتيفبدفلو
 $٣٤٩ $٣٥٢  (Environmental Chemical Corporation) منتل آميكل آوربوريشنونإنفاير

 $٢٥٩ $٢٥٩ (Anham Joint Venture) مشروع مشترك لشرآة أنهام 
 $٢١٠ $٢٥٢ (Symbion Power, LLC) سيمبيون باور، إل إل سي

 وتقرير آافة البنود لـ PMCON تقرير آافة البنود لـ نظام اإلدارة المالية في سالح الهندسة في الجيش األميرآي،: المصادر
PMNCN ،٢٠٠٨أبريل /  نيسان ١٤ تقرير النشاطات،؛ الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، ٢٠٠٨بريل أ/  نيسان ٤.  

  
  
  

تفتيشًا لتاريخه وجود عيوب هامة حالت دون ) ٣٩(الحظ أآثر من تسعة وثالثين   
السببان الرئيسيان . هدافها المرجوةألصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق تحقيق مشاريع  
 التي حصلت في ثلث آافة مشاريع ينانا اإلنشاءات غير الكافية للمقاوللهذا التقصير آ

صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق التي تم تقييمها، واإلشراف غير الفعال للمقاول أو 
من مشاريع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق التي تم تقييمها، آانت % ٣٥في . الحكومة

.  الحكومة غير فعالةلدى المقاول أو برامج ضمان الجودة خطط الرقابة على الجودة من ِقَبل
  . مشروعا تم تقييمها٩٥ من أصل ٢٦آان لتصاميم المقاول الناقصة أثر سلبي على و
  

   (IRRF-2) ٢- لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقهمالمقاولون العشرة األ
سماء المقاولين العشرة  يعطي قائمة بأ١٣-٢الجدول . العديد من المشاريع ينفذها مقاولون

  .حسب إلزاماتهم، ٢-األآبر في صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
  



(ISFF)صندوق قوات األمن العراقية 
 

 

٦٧ 

  (ISFF)صندوق قوات األمن العراقية
  (ISFF)، أجاز الكونغرس إنشاء صندوق قوات األمن العراقية٢٠٠٥مايو /  أيار ١١في 

الدفاع هو اآلن ثاني الصندوق الذي تديره وزارة هذا . P.L. 109-13بموجب القانون العام 
 . في العراقئأآبر صندوق أميرآي إلعادة اإلعمار ُأنش

  
 ،المشاريع التي يدعمها هذا الصندوق تزود قوات األمن العراقية بالمعدات  

يساعد . )٦٩( واإلنشاء، والتجديد، والخدمات والتدريب آما وبمرافق التصليح،واإلمدادات
فاع ووزارة الداخلية اللتان تشرفان معًا على قوات صندوق قوات األمن العراقية وزارة الد

  .األمن العراقية
  

  وضعية التمويل
من % ٣٣ مليار دوالر لصندوق قوات األمن العراقية، ما يمثل ١٥٫٤٤خصص الكونغرس 

  :آافة األموال األميرآية لإلغاثة وإعادة اإلعمار المقدمة للعراق
  )٢٠٠٥ (P.L. 109-13 مليار دوالر في القانون العام ٥٫٣٩ •
  )٢٠٠٦ (P.L. 109-234 مليار دوالر في القانون العام ٣٫٠١ •
 P.L. 110-28و ) ٢٠٠٦( P.L. 109-289 مليار دوالر في القانون العام ٥٫٥٤ •

)٢٠٠٧(  
ديسمبر / آانون األول  (P.L.110-161 مليار دوالر في القانون العام ١٫٥٠ •

٢٠٠٧( 
 

صصات صندوق قوات األمن من مخ% ٧٣، آان ٢٠٠٧أبريل / بتاريخ نيسان 
لدى صندوق قوات األمن العراقية أآبر مبلغ لم . )٧٠(منها قد أنفق% ٥٥العراقية قد ألزم و 

وضعية أموال صندوق قوات لالطالع على . ُينفق من التمويل األميرآي إلعادة اإلعمار
 .٩-٢مرور الزمن، أنظر الشكل باألمن العراقية الملزمة والمنفقة 

  
  اتزن الموايةوضع

،  (MNSTC-I)بلغ إجمالي خطة اإلنفاق األولية للقيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق
لى  وزارة  الدفاع، إمنها % ٦٥وّزع أآثر  من ت  مليار دوالر، ٥٫٥٤، أآثر  من ٢٠٠٧للسنة المالية  

الي االلزامات للسنة المالية يبلغ  إجم. )٧١(لى نشاطات أخرىإ% ٦٫٥على وزارة الداخلية و % ٢٨و
لمقارنة خطط اإلنفاق لصندوق قوات األمن العراقية للسنة  المالية .  مليار دوالر٣٫١٩ اآلن ٢٠٠٧
  .١٤-٢ مع اإللزامات الفعلية، أنظر الجدول ٢٠٠٧



 (ISFF)صندوق قوات األمن العراقية 
 

 

٦٨ 

  ٩-٢الشكل 
  قات صندوق قوات األمن العراقيةانفإالجدول الزمني إللزامات و

  بمليارات الدوالرات
،  (GRD)؛ فرقة منطقة الخليج)٣٠/٩/٢٠٠٧ – ٣١/٨/٢٠٠٥ (جيشآخر معلومات وزير الوزارة الدفاع، : درالمصا

تقرير تنفيذ أموال ؛ نظام اإلدارة المالية لدى سالح الهندسة في الجيش األميرآي، )٣/٦/٢٠٠٧ (٢٢٠٧ التقرير المالي
ية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق، استجابة لطلب ؛ القيادة األمن)٨/١/٢٠٠٨( (ISFF) صندوق قوات األمن العراقية
  مكتب المفتش العام للبيانات، 

  ).١٧/٤/٢٠٠٨(و ) ١٢/٤/٢٠٠٨(
 

  
  

  متلّز
  أنفقت

  
مارس /  آذار –فبراير / ، وشباط ٢٠٠٧ديسمبر /  آانون األول –أآتوبر / البيانات لتشرين األول . األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
  .لم تكن متوفرة ٢٠٠٨

  
 مليون دوالر من صندوق قوات ٤٠٠ حوالي تخصيص، أعيد ٢٠٠٧ و ٢٠٠٥بين   

 عبر عمليتياألمن العراقية ما بين وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والنشاطات المتصلة بهما 
صندوق قوات األمن في  ٢٠٠٥لسنة المالية لبرمجة الإعادة نقلت .  برمجة رئيسيتينةإعاد

منها جاءت  مليون دوالر ٣١٠ مليون دوالر إلى نشاطات وزارة الداخلية، ٣٤٥ ،العراقية
، تم ٢٠٠٧سنة . )٧٢( بهامتعلقة مليون دوالر من نشاطات ٣٥من نشاطات وزارة الدفاع و

/  نيسان ٣في . )٧٣( بهامتعلقة مليون دوالر من نشاطات وزارة الدفاع إلى نشاطات ٥٠نقل 
 مليون دوالر أخرى من األموال ٦١٠فاع بإعادة تخصيص ، طالبت وزارة الد٢٠٠٨أبريل 

  . لصندوق قوات األمن العراقية٢٠٠٧ضمن السنة المالية 
  

 في العراق إعادة (MNSTC-I) اقترحت القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات  
 إقليميًا  ألجل زيادة األموال لعدة مبادرات لوزارة الدفاع، تشمل مرآزًاالتمويل ا هذتخصيص

بنى تحتية إنشاء  و،لوجستيةالوحدات اللتدريب الِفَرق، وتدريب سالح الجو العراقي، و
وسوف . )٧٤(مختلفة للتصليح في مرآز للتدريب على الطيران، وقواعد جوية ومستودع

 لواء لدعم الشرطة إلنشاء وزارة الداخلية لتوسيع قواعد التدريب، وتمويالتستخدم ُت
  .)٧٥( للشرطة وحصون حدوديةمراآزء ، وإلنشاالوطنية

  



(ISFF)صندوق قوات األمن العراقية 
 

 

٦٩ 

 ١٤-٢الجدول 
  )بمليارات الدوالرات (٢٠٠٧إنفاق صندوق قوات األمن العراقية للسنة المالية 

  
اإللزامات المتراآمة  الخطة الفعلية خطة اإلنفاق األصلية 

 $٢٫٢١ $٣٫٥٦ $٣٫٦١ وزارة الدفاع
 $٠٫٨٠ $١٫٥٧ $١٫٥٧ وزارة الداخلية

 $٠٫١٨ $٠٫٤١ $٠٫٣٦  بهالقةالمتعالنشاطات 
 $٣٫١٩ $٥٫٥٤ $٥٫٥٤ المجموع
 والقيادة األمنية االنتقالية المتعددة ٢٠٠٨مارس /  آذار ١٩، ٣٣٠٣مكتب اإلدارة والموازنة، تقرير القسم : المصدر

  .٢٠٠٨أبريل /  نيسان ١٧الجنسيات في العراق استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، 
  

  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
  

  قوات األمن العراقية تتقدم
 ما يشكل )٧٦( مليارات دوالر٣، ٢٠٠٧بلغ إجمالي موازنة قوات األمن العراقية للسنة المالية 

وزارة الداخلية بنسبة ل صندوق قوات األمن العراقية هبطت تمويالت%. ٤٦انخفاضًا بنسبة 
. )٧٧(%٥٨ بنسبة تزيد عن ، أي أآبربدرجةارة الدفاع  وزتمويالت، في حين انخفضت %٢٣٫٣

  .)٧٨(%٢٥٫٣ض بنسبة  بها فقد ُخّفالمتعلقة للنشاطات المتوقعأما التدريب 
  

  دعم وزارة الدفاع ووزارة الداخلية
 الزامات صندوق قوات األمن من مليار دوالر ٦٫٧١المشاريع الداعمة لوزارة الدفاع ُممّولة بـ 

وتلقت النشاطات . لزاماتإ مليار دوالر آ٤٫٠٩ مشاريع لوزارة الداخلية العراقية آما تلقت
 القطاعات لالطالع على حصص. )٧٩(زاماتل مليار دوالر متبقية من اإل٠٫٤٣ مبلغ بها المتعلقة

  .١٠-٢من الزامات صندوق قوات األمن العراقية، أنظر الشكل 
  

 فرعيةل أربع نشاطات من أموال صندوق قوات األمن العراقية تمّو% ٩٦حوالي   
  )٨٠(: وزارة الدفاع ووزارة الداخليةضمنأولية 
  المعدات والنقل •
  التدريب والعمليات •
  البنية التحتية •
 مساندة االستدامة •

  بين البرامجةُمقّسمفهي  صندوق قوات األمن العراقية أموالالمتبقية من % ٤الـ أّما 
 )٨١(:التالية

  )٨٢(صندوق االستجابة السريعة  •
  ات المحتجزينعملي •
  )٨٣(االستدامة و رفع المستوى •
 نزع السالح وتسريح الجنود وإعادة الدمج •
 األعضاء االصطناعية •

 



 (ISFF)صندوق قوات األمن العراقية 
 

 

٧٠ 

 صندوق  فيتصحيحالتواصل القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق 
ين مزيدًا مع تحمل العراقيف. بيئة العمليات المتغيرة في العراقاستجابة لقوات األمن العراقية 

تحول ترآيز الواليات المتحدة إلى من المسؤولية بالنسبة لبرامج دعم قوات األمن العراقية، 
 .)٨٤(ة لى بناء قدرات الدعم واللوجستيإ المرافق والمعدات وتأميم

 
 
 



(ISFF)صندوق قوات األمن العراقية 
 

 

٧١ 

  ١٠-٢الشكل 
  (ISFF)   القطاعات من أموال صندوق قوات األمن العراقيةصحص

  بمليارات الدوالرات
، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I)لقيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقا: المصدر

١٧/٤/٢٠٠٨  
  

 
  
  

لذلك . تفاصيل مخصصات التمويل لصندوق قوات األمن العراقية غير متوفرة خالل ربع السنة هذا. األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
  . الُملزمةاألموالت النّسب المئوية عن طريق استخدام أحتسب

                  
  وزارة الدفاع 

تشرف وزارة الدفاع على الفروع العسكرية العراقية بما في ذلك الجيش العراقي وسالح 
من إجمالي صندوق قوات األمن العراقية إلى % ٦٠، تم إلزام ٢٠٠٥منذ . الجو والبحرية

 ٩٥٢ لوزارة الدفاع، تبلغ حصة البنية التحتية آبر األةالخمسمن بين اإللزامات . الوزارة
 مليون دوالر، بينما تلقت مشاريع ٩٥٠ المعدات والنقل مع حوالي مباشرةمليون دوالر تليها 

  .١٥-٢بالنسبة للتفاصيل، أنظر الجدول . )٨٥( مليون دوالر٣٣٤الدعم واالستدامة حوالي 
  

  إجمالي األموال الملزمة
  $ مليار ١١٫٢٣

  قوات الدفاع
٦٫٧١$  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قوات الداخلية
  $ مليار ٤٫٠٩

  
  
  
  

  أخرى
  $ مليار ٠٫٤٣

  قوات الدفاع
٦٫٧١$  
 

  المعدات والنقل
٢٫٨٧$ 

  التدريب والعمليات
٢($ ٠٫١٤(% 

  االستدامة
١٫٤٢$ 

 $٢٫٢٧البنية التحتية 

٤٣% 

٢١% 

٣٤% 

  لداخليةالقوات ا
٤٫٠٩$  
 

  التدريب والعمليات
١٫٦٧ $ 

  المعدات والنقل
٠٫٩٨$ 

 $٠٫٩٩البنية التحتية 

$٠٫٤٥االستدامة 

٢٤% 

٢٤% 
١١% 
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٧٢ 

  ١٥-٢الجدول 
   وزارة الدفاع– لصندوق قوات األمن العراقية آبرفئات اإلنفاق الخمس األ

  
  مجموع اإللزامات الفئة الفرعيمجموعة النشاط  السنة المالية

 )بماليين الدوالرات(
 $٩٤٩٫٥٠ العربات، المولدات وقطع الغيار المعدات والنقل ٢٠٠٥
 $٣٦٠٫٣٠ متطلبات البنية التحتية البنية التحتية ٢٠٠٧
 $٣٣٣٫٨٠ مفهوم الدعم اللوجستي مةمساندة االستدا ٢٠٠٧
 $٣٠٩٫٥٣ الجيش العراقي البنية التحتية ٢٠٠٥
 $٢٨٢٫٨٦ متطلبات البنية التحتية البنية التحتية ٢٠٠٦
 ١٧ استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، (MNSTC-I)القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق : المصدر
  .٢٠٠٨أبريل / نيسان 

  
  

، ازدادت الزامات وزارة الدفاع ٢٠٠٧ ولغاية السنة المالية ٢٠٠٦من السنة المالية   
في التدريب والعمليات، قدم صندوق . فرعيعبر ثالثة من أصل أربع مجموعات نشاط 

آان هذا نتيجة للنمو السريع لعديد .  لمراآز ومدارس التدريبالتمويلقوات األمن العراقية 
 القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق الرامي إلى تحسين العسكريين ولهدف

تتوقع . المهارة المهنية للجنود العراقيين، األمر الذي تطلب زيادة مماثلة في مرافق التدريب
 ٢٠٠٨ خالل تجاهالقيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق أن يتواصل هذا اال

  .)٨٦( جندي١٨٦،٣٥٢من مؤلفة جيش العراقي وتحّوله إلى قوة مع نمو ال
  

، زادت القيادة األمنية االنتقالية ٢٠٠٧ والسنة المالية ٢٠٠٦بين السنة المالية   
التمويل في المعدات والنقل للتعويض عن  (MNSTC-I)المتعددة الجنسيات في العراق 

أصبحت غير أن وزارة الدفاع . بيةالتأخير الحاصل من برنامج المبيعات العسكرية األجن
 اإلضافية لقوات األمن العراقية، وتتوقع القيادة األمنية ت تدريجيًا مسؤوليات التمويالتتولى

  .)٨٧(االتجاهاالنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق أن يستمر هذا 
  

 المالية  والسنة٢٠٠٦اإللزامات المتراآمة للبنية التحتية هبطت، بين السنة المالية   
يناير لمكتب المفتش العام، ازدادت إلزامات السنة /لكن، منذ تقرير آانون الثاني. ٢٠٠٧
ذآرت القيادة األمنية االنتقالية . )٨٨( مليون دوالر١٣٠ للبنية التحتية لتبلغ ٢٠٠٧المالية 

يش  الجفيالمتعددة الجنسيات في العراق أن ارتفاع االلزامات عائد إلنشاء وحدات إضافية 
  .)٨٩(العراقي

  
تعكس الزيادات في دعم االستدامة التزامًا لتمكين القوات العراقية من أن تكون في   

لدعم هذا الهدف، اسُتخدم . ٢٠٠٨ديسمبر / ، بحلول آانون األول )٩٠("معظمها مكتفية ذاتيًا"
اء صندوق قوات األمن العراقية لتعزيز القدرات اللوجستية واالستدامة بما في ذلك إنش

وحدات الدعم األساسية، ومرافق اإلمدادات والمستودعات، والقواعد اللوجستية الثابتة 
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ُملّخص عن الزامات صندوق قوات األمن لالطالع على . )٩١(االستدامةوالتدريب على 
  .١٦-٢، أنظر الجدول ٢٠٠٥العراقي لوزارة الدفاع منذ 

  
  ١٦-٢الجدول 

  )بماليين الدوالرات(زارة الدفاع إلزامات صندوق قوات األمن العراقية لو
  

مجموعة النشاط 
 فرعيال

السنة المالية 
٢٠٠٥ 

السنة المالية 
٢٠٠٦ 

السنة المالية 
٢٠٠٧ 

 المجموع

 $٢،٨٧٤،٤٥ $٩٦٠٫٠٠ $٥٩٩٫١٧ $١،٣١٥،٢٨ المعدات والنقل
 $٢،٢٧٣،٠٩ $٥٢٣٫٥٥ $٦٨٤٫١٩ $١،٠٦٥٫٣٥ البنية التحتية
 $١،٤٢٠،٧٣ $٦٨٨٫٤٠ $١٧٩٫٨٠ $٥٥٢٫٥٣ االستدامة

 $١٤٢٫٨٠ $٣٧٫٥٠ $١٩٫٦٥ $٨٥٫٦٥ التدريب والعمليات
 $٦،٧١١٫٠٧ $٢،٢٠٩٫٤٥ $١،٤٨٢٫٨١ $٣،٠١٨٫٨١ المجموع
 استجابة لطلب مكتب المفتش العام للبيانات، (MNSTC-I)القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق : المصدر

  .٢٠٠٨أبريل /  نيسان ١٧
  
  

  لداخلية وزارة ا
 ، والشرطة القومية،(IPS) الشرطة العراقية خدمةتلقت وزارة الداخلية التي تشرف على 

من الزامات صندوق قوات األمن % ٣٦، حوالي (DBE)ودائرة فرض أمن الحدود 
من صندوق قوات األمن العراقية قد ألزم لمشاريع تدعم وزارة % ٣٦قرابة . العراقية
 الكبرى األولى لمشاريع وزارة الداخلية تعكس أولويات االلزامات الخمس. الداخلية

لتفاصيل حول اإللزامات لالطالع على ا. اإللزامات العامة لصندوق قوات األمن العراقية
  .١٧-٢الخمس الكبرى، أنظر الجدول 

  
  ١٧-٢الجدول 

   وزارة الداخلية– لصندوق قوات األمن العراقية األآبرفئات اإلنفاق الخمس 
  

 إجمالي اإللزامات الفئة الفرعيمجموعة النشاط  اليةالسنة الم
بماليين (

 )الدوالرات
 $٧٦٦٫٤١ دعم المدربين المتعاقدين التدريب والعمليات ٢٠٠٥
 المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون التدريب والعمليات ٢٠٠٧

 الدولي
٤٥٤٫٠٠$ 

 $٣٣٢٫٤٣ غيارالتزويد ومستويات مخزون قطع الإعادة  المعدات والنقل ٢٠٠٦
 $٢٢٠٫٧٠ العراقيةالشرطة  البنية التحتية ٢٠٠٥
الداعمة لخدمة الشرطة العراقية البنية التحتية  البنية التحتية ٢٠٠٦

(IPS) فرض أمن الحدود ودائرة (DBE) 
 (NP)الوطنية الشرطة و

١٧٧٫٧٩$ 

 ١٧ استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، (MNSTC-I)القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق : المصدر
  .٢٠٠٨أبريل / نيسان 
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صندوق من زامات االل، انخفضت ٢٠٠٧ إلى السنة المالية ٢٠٠٦من السنة المالية   

 ، والنقل، والبنية التحتية، المعداتفي مجاالتوزارة الداخلية إلى قوى األمن العراقية 
 مليون دوالر إلى حساب ٢٥٢  المالية في تحويل لقد أضعفت تأخيرات وزارة. االستدامةو

نتيجة .  المعدات والعرباتشراءالمشتريات العسكرية األجنبية قدرة وزارة الداخلية على 
خدم صندوق قوات األمن العراقية آإجراء مؤقت لشراء المعدات األساسية بما في لذلك، اسُت

غير أن القيادة . والسترات الواقية ،الراديوأجهزة  و، والعربات الُمصّفحة،ذلك األسلحة
 في العراق تنوي خفض تمويل صندوق (MNSTC-I) األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات

  .)٩٢(لوزارة الداخليةالمخصص  ٢٠٠٨قوات األمن العراقية للسنة المالية 
  

. ٢٠٠٧ والسنة المالية ٢٠٠٦اإللزامات في البنية التحتية تراجعت بين السنة المالية   
تنسب القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق هذا االنخفاض إلى عملية شراء 

يتعّدى حجم قوات الشرطة اآلن . األراضي المعقدة والطويلة إليواء مرافق وزارة الداخلية
ووزارة لقد تباطأ إنشاء مباني الشرطة .  أمنها النظام السابق آان قدطاقة المرافق القائمة التي

تتوقع . )٩٣( سندات األراضي ملكيةالداخلية األخرى إليواء العاملين اإلضافيين بسبب نقل
 هذه العراقيل وتتطّلع إلى ستمرالقيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق أن ال ت

  .)٩٤(٢٠٠٨زيادة إلزامات البنية التحتية للسنة المالية 
  

جب صندوق قوات األمن العراقية قد انخفضت بصورة آبيرة ومع أن اإللزامات بمو  
 لوزارة الداخلية، إال أن تمويل التدريب ات الفرعيةنشاطمن المجموعات من في ثالث 

مع  . )٩٥(٢٠٠٧ والسنة المالية ٢٠٠٦بين السنة المالية % ١٥٠والعمليات ارتفع بنسبة 
لقد حوّلت . ًاأولويموقعًا تدريب للحجم القوات، أصبح بزيادة  الحكومة العراقية تفويض

.  للشرطةِفَرق االنتقاليةالالواليات المتحدة المستشارين من مرافق تدريب الشرطة إلى 
 الرأسمال البشري، اسُتخدم صندوق قوات األمن العراقية تخصيصللتعويض عن إعادة و

ادة األمنية االنتقالية ذآرت القي. والنعمانية ،لتمويل برامج التدريب في األنبار، ومعسكر دابلن
من المتعددة الجنسيات في العراق أن الحاجة إلى مستشارين مقيمين سوف تتواصل آما أنه 

لالطالع . )٩٦(٢٠٠٨ في العام أن تبقى إلزامات التدريب على المستويات الحالية الضروري
  .١٨-٢ وزارة الداخلية، أنظر الجدوللملخص عن إنفاق صندوق قوات األمن العراقية على 
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  ١٨-٢الجدول 
  )بماليين الدوالرات(إلزامات صندوق قوات األمن العراقية لوزارة الداخلية 

  
 المجموع ٢٠٠٧السنة المالية  ٢٠٠٦السنة المالية  ٢٠٠٥السنة المالية  لفرعية ااتمجموع النشاط
 $٩٨١٫٦٩ $١٠٧٫٣٠ $٤٩٤٫٦٠ $٣٧٩٫٧٩ المعدات والنقل
 $٩٨٨٫٥٩ $١٠٧٫٣٤ $٤٧٥٫٧٥ $٤٠٥٫٥٠ للبنية التحتية

 $٤٥٤٫٥٦ $٦٢٫٤٠ $١٤٩٫٥٢ $٢٤٢٫٦٤ مساندة االستدامة
 $١،٦٦٦،٣١ $٥٢٠٫٠٠ $٢٠٨٫١٢ $٩٣٨٫١٩ التدريب والعمليات

 $٤٫٠٩١٫١٥ $٧٩٧٫٠٤ $١،٣٢٧،٩٩ $١،٩٦٦،١٢ المجموع
أبريل /  نيسان ١٧المفتش العام للبيانات،  استجابة لطلب (MNSTC-I)القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق : المصدر
٢٠٠٨.  

  
  صندوق قوات األمن العراقيةاألآبر لدى المقاولون العشرة 

 الحصول على  التي تواجهتحدياتاللقد رفع مكتب المفتش العام آل ربع سنة تقارير حول 
. راقية لصندوق قوات األمن العآبر للمقاولين العشرة األ موحدة قائمة شاملةتتضمنبيانات 

 صندوق قوات األمن فيأن آل واحدة من المنظمات الثالث التي تملك صالحيات تعاقدية 
، والقيادة (MNSTC-I)  القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق–العراقية 

 التابعة (GRD)  وفرقة منطقة الخليج(JCC-I/A)المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان 
 تدير قسمًا من إلزامات صندوق قوات األمن العراقية، –الهندسة في الجيش ألميرآي لسالح 

  .قوائم هذه المنظمات الثالثوفي العديد من الحاالت، تتشابك 
  

 (contract line-item) خطوط العقود– بنود خالل ربع السنة الماضي شكلت بيانات  
. صندوق قوات األمن العراقية ماتمن إجمالي إلزا% ٩٨التي قدمتها فرقة منطقة الخليج 

خطوط العقود هذه التي -جمع مكتب المفتش العام قائمة المقاولين العشرة األآبر من بنود
غير أن مكتب المفتش العام الحظ . من إلزامات صندوق قوات األمن العراقية% ٣٤شكلت 

قالية للقوات المتعددة شكلت القيادة االنت. أن أسماء جميع المقاولين لم تكن مدرجة في القائمة
من إجمالي إلزامات صندوق قوات األمن العراقية، وشكلت % ٤الجنسيات في العراق 

  .   منها% ٧القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان 
  

خالل ربع السنة هذا، طلب مكتب المفتش العام بيانات حول المقاولين من المنظمات   
 القائمةفقد غّطت . األآثر شموًال منطقة الخليج القائمة مرة أخرى، قدمت فرقة. الثالث
 مليار دوالر ١١٫٢ مليارات دوالر من أصل الـ ٤من اإللزامات، أو قرابة % ٣٤٫٩٧
 القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق بحدود قائمة غطتو. )٩٧(الملزمة
مشترآة للعقود في العراق وأفغانستان،  القيادة القائمةو)  مليار دوالر٣٫١٤% (٢٧٫٩٢
  .)٩٨(من اإللزامات)  مليار دوالر٠٫٩٢(، %٨٫١٦

  
 الفعليين لفرقة منطقة الخليج والقيادة األمنية االنتقالية المتعددة ن المقاوليقوائم  

 مقاولين مدرجين بطريقة ١٠الجنسيات في العراق آانت متشابهة، مع سبعة من أصل 
فقد ذآرت فرقة منطقة الخليج :  هناك فوارق بين مجموعتي البياناتغير أنه آانت. مماثلة
يواصل مكتب .  النفقاتعن مليار دوالر ١٫٠٣ مليون دوالر إضافية من اإللزامات و ٧٢٣
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 النسبة المئوية ها تحتوي علىالمفتش العام استخدام قائمة المقاولين لفرقة منطقة الخليج ألن
-٢، أنظر الجدول آبرقائمة المقاولين العشرة األطالع على لال. األعلى لإللزامات والنفقات

١٩.  
  

  ١٩-٢الجدول 
  )بماليين الدوالرات( لصندوق قوات األمن العراقية آبرالمقاولون العشرة األ

  
 المبلغ المنفق المبلغ الملّزم المقاول

مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون عقد لوزارة الخارجية لدعم 
 (INL)  الدولي

٦٩٦ $٦٩٦$ 

 Government)، شرآة الخدمات الحكومية، إنك (AECOM)شرآة أيكوم 
Services, Inc) 

٤١١ $٦٩٣$ 

  (Environmental Chemical Corporation)الشرآة الكيماوية البيئية
 

٥٥١ $٦٧٢$ 

مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون عقد لوزارة الخارجية لدعم 
 (INL)  الدولي

٣٨٦ $٣٨٦$ 

 $٢٠٩ $٢٦٤  (Tetra International, LLC)نال، إل إل سيوتيترا انترناش
 $١٩٤ $٢٦٠  (.Innovative Technical Solutions, Inc)الحلول التقنية المبتكرة، إنكشرآة 

 $١٦٥ $٢٥٧  (American Equipment Company)شرآة المعدات األميرآية
 $٢٢٣ $٢٤٥ مقاول عراقي

 $١٨٧ $٢٣١  (.Toltest, Inc)تولتست، إنكشرآة 
 $٢٢٤ $٢٢٤ DSCAعقد لوزارة الدفاع لصالح 

 $٣٫٢٤٦ $٣٫٩٢٨ المجموع
  .٢٠٠٨أبريل /  نيسان ٤ نظام اإلدارة المالية لسالح الهندسة، تقرير أموال صندوق قوات األمن العراقية، :المصدر

  
  نقل المسؤوليات إلى العراقيين

 مليار دوالر أقل من ٢٫٥دوق قوات األمن العراقية صص لصن، ُخ٢٠٠٨في السنة المالية 
، آانت الحكومة العراقية تقدم مزيدًا من التمويل التمويل امع تراجع هذ. ٢٠٠٧السنة المالية 

 ازدادت مخصصات الحكومة العراقية لوزارة الدفاع من السنة المالية .للوزارات األمنية
يار دوالر وارتفعت مخصصات وزارة  مل١٫٦٧ لتبلغ، ٢٠٠٨ إلى السنة المالية ٢٠٠٦

 بين% ٢٣ مليار دوالر وازدادت األموال األمنية للحكومة العراقية بنسبة ٢٫٠٣الداخلية إلى 
 حول آيفية تمويل الحكومة العراقية إجماليةنظرة لالطالع على .  )٩٩(٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ سنة

  .٢٠-٢مرور الزمن، أنظر الجدول ب ،لهذه الوزارات
  

فعلى غرار العديد من الوزارات، . مشكلة دائمةيطرح  ال يزال  العامةنةتنفيذ المواز  
، لكن )أي الرواتب( التشغيلية موازناتهاصرفت آل من وزارتي الدفاع والداخلية بنجاح 

% ١١٫٨، أنفقت وزارة الدفاع ٢٠٠٧سنة . يواجه صعوبةتنفيذ الموازنات الرأسمالية ظل 
 ِفَرق االئتالف عّينتلقد . )١٠٠(منها% ١١٫١رة الداخلية من موازنتها الرأسمالية وأنفقت وزا

 للقدرات ذات شأناالنتقالية في آل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية الحاجة إلى تنمية 
  .)١٠١( بتخطيط الموازنات وتنفيذهاالمتعلقةلنشاطات في االحالية 
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  ٢٠-٢الجدول 
  )بماليين الدوالرات(اع ووزارة الداخلية مقارنة بين تمويل الحكومة العراقية لوزارة الدف

  
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ 

 $٥٫٠٧ $٤٫١٤ $٣٫٤٠ وزارة الدفاع
 $٣٫٩٣ $٣٫١٨ $١٫٩٠ وزارة الداخلية

 $٩٫٠٠ $٧٫٣٢ $٥٫٣٠ المجموع
  

ات، تشرين  استجابة لطلب المفتش العام للبيان(MNSTC-I)القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق : المصدر
  .٢٠٠٨أبريل /  نيسان ١٢أآتوبر و / األول 

  
  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة

  
  تمويل دعم المعيشة والخدمات األخرى

 هذه االتفاقيات  بتجديد الواليات المتحدةقومدعم المعيشة، ال تأمد عقود الصيانة و انقضاء مع
 وزارة الدفاع ووزارة ، من ذلك بدًال،الُممّولة من صندوق قوات األمن العراقية وتحّث

ذلك، تستخدم وزارة الدفاع ووزارة استجابة . الداخلية على تحمل مسؤولية تلك الخدمات
، والعقود المباشرة أو (FMS)مجموعة مؤتلفة من المبيعات العسكرية األجنبية الداخلية 

ية المتعددة الجنسيات القيادة األمنية االنتقالذآرت . )١٠٢(الوسائل األخرى لتمويل هذه البنود
 ،)١٠٣(مسؤولية ُمتطلبات هذه الخدماتتدرآان وزارة الدفاع ووزارة الداخلية  في العراق أن

إمكانية إيجاد تمويل لكن، نظرًا لتحديات تنفيذ موازنة الحكومة العراقية، يجري درس و
  .)١٠٤( العقدموقت لتمديد فترة

  
 عقد لوزارة ١٣ الجنسيات في العراق قائمة بـ قدمت القيادة األمنية االنتقالية المتعددة  

 ١٠٧٫٦عقود وزارة الدفاع سوف تكلف .  عقود لوزارة الداخلية التي لن ُتجّدد١٠الدفاع و 
 هو العقد المتعلق بصيانة عربات الهمفي اآثر هذه العقود آلفة. مليون دوالر في السنة

.  مليون دوالر٢٥٫٦لمدمجة مقدرة بـعقود دعم المعيشة السبعة ا.  مليون دوالر٣٤ بـ المحدد
 مليون ٤٫٨(المخابرات ب، و) مليون دوالر٢٢عقدان بـ  (اتالعقود المتبقية تتعلق باللوجستي

  .)١٠٥() مليون دوالر٦٫٢( والنقل ،) مليون دوالر١٥(، وصيانة المستودعات )دوالر
  

 وزارة هاسوف تقوم بمسؤوليت االنتهاء والتي وشك على  هيالعقود العشرة التي  
.  مليون دوالر في السنة٢٤٠٫١الداخلية تكلف ضعفي عقود وزارة الدفاع المقدرة حاليًا بـ 

تأتي من % ٤٣دعم المعيشة آما أن أآثر من ل عقود ٤من هذه الكلفة من % ٣٢حوالي تأتي 
 مليون ٣٦٫١(التكاليف المتبقية موزعة بين عقدي صيانة . عقدين لدعم المعيشة والتدريب

  وعقد لقيادة الشبكة،) مليون دوالر١٢٫٣(، وعقد واحد لشبكة المستجيب األول )دوالر
  .)١٠٦()  مليون دوالر١٢ (والتحكم بها
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  المبيعات العسكرية األجنبية
معدات ال للبلدان باستخدام أموالها لشراء (FMS) تسمح عملية المبيعات العسكرية األجنبية

 أطلق. )١٠٧("من الحكومة إلى الحكومة " مباشرةوات والخدمات عبر قنات،أميرآية والتدريب
 ، آانت القيمة٢٠٠٨أبريل /  وبحلول نيسان )١٠٨(٢٠٠٦ العراق في العام البرنامج مع

 أآثر من مليار قد بلغإلى العراق  المسلمة (FMS)اإلجمالية للمبيعات العسكرية األجنبية 
 بأآثر من ملياري دوالر  عسكريةتجهيزاتغير أن الحكومة العراقية اشترت . )١٠٩(دوالر

  .)١١٠(عبر المبيعات العسكرية األجنبية
  

 ١٫٥٥ تحويلمشتريات وزارة الدفاع عبر المبيعات العسكرية األجنبية بدأت مع   
  مع٢٠٠٧ سنة  ذلك، وتواصل٢٠٠٦مليار دوالر من موازنة الحكومة العراقية لسنة 

 (FMS)  المبيعات العسكرية األجنبيةتاسُتخدمت عمليا.  مليار دوالر إضافي١٫١ تحويل
 ١٢،٣٢٤ و ،مفيز مصفحةا هة عرب٤٦٩ قطعة سالح صغيرة، و٤٢،٧٤٢لمشتريات مثل 

  .)١١١(جهاز السلكي لوزارة الدفاع
  

  القائمة عليها المعقدةةعمليالالهاجس األولي المتعلق بالمبيعات العسكرية األجنبية هو   
بإعداد  العراقيون يقومالحتياجات، ابعد تقييم . )١١٢( إلى مواعيد تسليم طويلةتؤديالتي و

 يوم ١٠٠ و ٨٠ هذه العملية بين تستغرق.  الموافقة عليهيكون من الواجب )١١٣(آتاب طلبات
 يتم قبول طلب ما، وبعد أن. )١١٤( يوم إضافي في الواليات المتحدة١٠٠ إلى ٨٠في العراق و

. مواعيد التسليمإلى تأخير ع والنقل أيضًا  والتصني والعقودالعطاءاتإصدار  عملية تؤدي
ذآرت القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق أنها تعمل مع الحكومة العراقية 
لتطوير مصدر واحد للتعاقد، عندما يكون ذلك ضروريًا، ولمعالجة توّفر وسائل شحن ونقل 

  .)١١٥(أفضل إلى مرافق التخزين
  

 المبيعات العسكرية األجنبية آانت االستفادة من عمليةداخلية على قدرات وزارة ال  
محدودة ألن وزارة المالية لم تحّول األموال إلى حساب المبيعات العسكرية األجنبية التابع 

  .)١١٦(لوزارة الداخلية 
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 صندوق دعم االقتصاد
 (ESF) مليار دوالر لصندوق دعم االقتصاد ٣٫٢١، خصص الكونغرس ٢٠٠٣منذ سنة 

 مليار دوالر ٢٫٤٨، آان قد تم إلزام ٢٠٠٨مارس /  آذار ٣١بتاريخ . إلعادة إعمار العراق
 مليون دوالر عن ٥٣٨ أي بزيادة – مليار دوالر ١٫١٥تقريبًا من هذا الصندوق وتم إنفاق 

وضعية لالطالع على . )١١٧(اإلجمالي الذي ذآره مكتب المفتش العام في ربع السنة الماضي
 .١١-٢م االقتصاد، أنظر الشكل صندوق دع

  
  

  ١١-٢الشكل 
  )بمليارات الدوالرات(وضعية صندوق دعم االقتصاد 

 .P.L ؛P.L. 110-116؛ P.L. 110-92؛ P.L. 110-28؛ P.L. 109-234؛ P.L. 109-102؛ P.L. 108-11؛ P.L. 108-7: المصادر
تقرير المؤشرات األساسية، ، (ITAO) للعراق مكتب المساعدة االنتقالية؛ P.L. 110-161؛ P.L. 110-149؛ 110-137

  الوآالة األميرآية للتنمية الدولية؛٣/٤/٢٠٠٨؛  فرقة منطقة الخليج، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٧/٣/٢٠٠٨
(USAID) ،مكتب المساعدة االنتقالية للعراق؛١٤/٤/٢٠٠٨، استجابة لطلب مكتب المفتش العام للبيانات  (ITAO)جابة ، است

، استجابة لطلب المفتش العام (USAID)  الوآالة األميرآية للتنمية الدولية؛٣/٤/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات، 
 ١٦/٤/٢٠٠٨للبيانات، 

  

  
   مليار دوالر١٫١٥إجمالي المنفق       

  
 دوالر في المخصصات  مليون٣٥٠تفاصيل التمويل لم تكن متوفرة بالنسبة لحوالي . األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة

  .٢٠٠٨ مليون دوالر في مخصصات السنة المالية ١٥ أو ٢٠٠٦األساسية للسنة المالية 
  

    
 وزارة الخارجية، بصفتها السلطة التي تخصص األموال لصندوق دعم االقتصاد

(ESF) ،نشاطات من  ٢٠٠٧ مليون دوالر من األموال التكميلية للسنة المالية ٧٦ خفضت
 ماليين ١٠ التخفيض سوف تأتيمن أصل هذا . )١١٨(قتصاد في العراقصندوق دعم اال

 ِفَرق  مخصصات مليون دوالر من٦٦ و (ISP)دوالر من برنامج حماية أمن البنية التحتية 
. )١١٩((PRDC)  وتنمية المحافظاتلجان إعادة إعمار/ (PRT) إعادة  إعمار المحافظات

  .٢١-٢تصاد، أنظر الجدول قائمة مخصصات صندوق دعم االقلالطالع على 
  

 حكومية أميرآية هيئاتتستخدم وزارة الخارجية االتفاقيات بين الوآاالت مع عدة   
  .)١٢٠(لتنفيذ برامج صندوق دعم االقتصاد

  

   مليار دوالر٣٫٢١أجمالي المخصصات 
  
  

   مليار دوالر٢٫٤٨إجمالي الُملزم 
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 ٢١-٢الجدول 
  مخصصات الكونغرس لصندوق دعم االقتصاد للعراق

  
 اتخصصالم القوانين العامة  أميرآيةتمويالت

   (ESF) صندوق دعم االقتصاد
 ٢٠٠٣السنة المالية 

P.L. 108-7 مليار دوالر٠٫٠٤  

   (ESF)صندوق دعم االقتصاد 
  تكميلية،٢٠٠٣السنة المالية 

P.L. 108-11 مليار دوالر٠٫٠١  

   (ESF)صندوق دعم االقتصاد 
  مخصصات لوزارة الخارجية،٢٠٠٦السنة المالية 

P.L. 109-102 مليار دوالر٠٫٠٦  

   (ESF)اد صندوق دعم االقتص
  تكميلية،٢٠٠٦السنة المالية 

P.L. 109-234 مليار دوالر١٫٤٩  

   (ESF)صندوق دعم االقتصاد 
  تكميلية،٢٠٠٧السنة المالية 

P.L. 110-28 مليار دوالر١٫٤٨  

   (ESF)صندوق دعم االقتصاد 
  قرارات متواصلة،٢٠٠٧السنة المالية 

P.L. 110-92 ،P.L.110-116 ،  
P.L. 110-137 ،P.L. 110-149 

  
  مليار دوالر٠٫١٢

   (ESF)صندوق دعم االقتصاد 
  قانون المخصصات المجمعة،٢٠٠٨السنة المالية 

  
P.L. 110-161 

  
  مليار دوالر٠٫٠٢

  مليار دوالر٣٫٢١  المجموع
  ٢٠٠٨أبريل / مكتب اإلدارة والموازنة، نيسان : المصدر
، ذآر مكتب اإلدارة  والموازنة أن المخصصات التكميلية للسنة المالية ٢٠٠٨ أبريل / نيسان ١٨في . األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
  . مليون دوالر٧٦ منها ُخّفض قد ٢٠٠٧

  

  الخلفية
صندوق دعم االقتصاد حساب ثنائي للمساعدة االقتصادية لكي يستخدم من حلفاء الواليات 

 أهداف السياسة الخارجية تعزيزل في مرحلة االنتقال الديمقراطي  التي تمرالمتحدة والبلدان
يساعد الصندوق مفاوضات السالم في الشرق األوسط وُيمّول برامج االستقرار . األميرآية
  )١٢١(: األهداف األولية للصندوقفي ما يلي. االقتصادي

  

خفض الرقابة الحكومية على األسواق وزيادة دور القطاع الخاص في االقتصاد  •
  . النمو االقتصادي وتحسين،تعزيز خلق الوظائفو

  .ديمقراطية قابلة لالستدامةلقيام تنمية وتعزيز المؤسسات الضرورية  •
 إدارة الُبعد اإلنساني لالنتقال إلى الديمقراطية وإلى اقتصاد السوق، ة فيتعزيز القدر •

  . من السكان خالل الفترة االنتقاليةاألآثر عوزًاوللمساعدة في مساندة القطاعات 
  

 ، والمتطلبات، واألولويات،المشاريععيين  مسؤولة عن إدارة توزارة الخارجية  
تنفذ الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، وسالح . وتمويل مشاريع صندوق دعم االقتصاد

الهندسة في الجيش األميرآي، وفرقة منطقة الخليج، بموجب التوجيه السياسي لوزارة 
قت فرقة منطقة الخليج والوآالة األميرآية تل. الخارجية، معظم برامج صندوق دعم االقتصاد

من مخصصات صندوق دعم % ٨٩للتنمية الدولية بصفتها الوآاالت المنفذة األولية، حوالي 
، أنظر ٢٠٠٨مارس /  آذار ٣١نظرة إجمالية على برامجها بتاريخ لالطالع على . االقتصاد
  .٢٢-٢الجدول 
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  ٢٢-٢الجدول 

 رامج فرقة منطقة الخليج والوآالة األميرآية للتنمية الدولية مخصصات صندوق دعم االقتصاد إلى ب
  )بالماليين الدوالرات(
  

إجمالي مخصصات صندوق دعم  برامج الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
 االقتصاد

 $٥١٤ (CSP) المحلية للمجتمعاتبرنامج االستقرار 
 $٢٤٥  (PRT) برنامج الحكم المحلي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات

 $٢٠٠ برامج تنمية القدرات
 $١٣٥ (CAP) للمجتمعات المحليةبرنامج عمل 

 $١٠٠ صندوق االستجابة السريعة لِفَرق إعادة إعمار المحافظات
 $٩٣ لقطاع الخاصالتصنيع الزراعي لدى ا تنمية –إنماء 

 $٨٨ برامج الديمقراطية والمجتمع المدني
 $٨٨ السياسية والتنظيمية اإلصالحات – IIالحكم االقتصادي 

 $٦٠ برنامج النمو االقتصادي في المحافظات
 $٣٨ )األردن(الالجئون العراقيون 

 صندوق   إلىالُمحّولصندوق مارال روزيكا لضحايا الحرب العراقيين 
 (IRRF) إغاثة وإعادة إعمار العراق

٢٥$ 

 $١٫٥٨٦ إجمالي المخصص للوآالة األميرآية للتنمية الدولية
  

  )التي نفذتها فرقة منطقة الخليج(برامج وزارة الخارجية 
  وتنمية المحافظاتلجان إعادة إعمار (PRT)مشاريع ِفَرق إعادة إعمار المحافظات 

(PRDC) )أ( 
٧٠٠$ 

 $٢٨٥ (O & M)لتشغيل والصيانة استدامة ابرنامج 
 $٢٢٧ )أ ب(برنامج حماية أمن البنية التحتية 

 $٦٠ فنيوالتدريب ال/المنشآتوى تنمية القدرات على مست
 $١٫٢٧٢  لبرامج فرقة منطقة الخليج اتإجمالي المخصص

 $٢٫٨٥٨ إجمالي المخصص لبرامج فرقة منطقة الخليج والوآالة األميرآية للتنمية الدولي
ب المساعدة مكت؛ ٢٠٠٨أبريل /  نيسان ٥ استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)  فرقة منطقة الخليج:المصادر

، مكتب اإلدارة والموازنة، استجابة لطلب ٢٠٠٨مارس /  آذار ٢٧، تقرير المؤشرات األساسية، (ITAO)االنتقالية للعراق 
  .٢٠٠٨مارس /  آذار ١١المفتش العام للبيانات، 

  
  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة

  
 ٢٠٠٧دوالر من األموال التكميلية للسنة المالية  مليون ٤٧٥ (ITAO)خصص لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق   )أ(

.  مليون دوالر لفرقة منطقة الخليج لتنفيذ هذا البرنامج٣٨٥لزم  وُأ؛(PRDC)لبرامج لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات 
ع السنة  خالل ربُخّفضت مليون دوالر التي ٧٦ أن الـ (OMB)، ذآر مكتب اإلدارة والموازنة ٢٠٠٨نيسان / إبريل١٨في 
 ماليين دوالر  من ١٠سوف تحّول وزارة الخارجية . ٢٠٠٧خذت من تمويل صندوق دعم االقتصاد للسنة المالية هذا ُأ

 من برنامج فرقة منطقة الخليج الخاص ببرنامج حماية أمن البنية التحتية ٢٠٠٦أموال صندوق دعم االقتصاد للسنة المالية 
(ISP) مليون ٧٦الخاص بلجان إعادة إعمار العراق وتنمية المحافظات، وقطع آامل الـ  إلى برامج فرقة منطقة الخليج 

   وتنمية المحافظاتلجان إعادة إعمار / فرق إعادة إعمار المحافظات لبرنامج٢٠٠٧دوالر من السنة المالية 
(PRDC/PRT) . فاقية لخفض المبلغ  ليس محتسبًا في هذا الجدول ألن فرقة منطقة الخليج تنتظر تعديل اتالتخفيضهذا
  .المخصص لها

 برنامج  مليون دوالر إضافية أعيد تخصيصها من٢٠، الحظت فرقة منطقة الخليج أن ٢٠٠٨أبريل /  نيسان ٧ في  )ب(
  .ئين العراقيينج إلى برنامج يدعم الال(ISP) حماية أمن البنية التحتية
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   لصندوق دعم االقتصادآبرالمقاولون العشرة األ
من آامل % ٥١صندوق دعم االقتصاد لدى  آبرلمقاولين العشرة األلاإللزامات بلغ إجمالي 

 يظهر أآبر عقود صندوق دعم االقتصاد التي منحتها ٢٣-٢الجدول . مخصصات الصندوق
  .فرقة منطقة الخليج والوآالة األميرآية للتنمية الدولية

  
 ٢٣-٢الجدول 

  )ماليين الدوالراتب( لصندوق دعم االقتصاد آبرالمقاولون العشرة األ
  

مبالغ  الوآالة المشارآة المقاول
 لّزمت

 مبالغ أنفقت

 International Relief)اإلغاثة والتنمية الدولية
and Development) 

الوآالة األميرآية للتنمية 
 الدولية

١٨٦ $٥١٤$ 

 Research Triangle) تراينغل لألبحاثمؤسسة
Institute) 

الوآالة األميرآية للتنمية 
 دوليةال

٧٤ $٢٤٥$ 

 Management System) نظام اإلدارة الدولي
International) 

الوآالة األميرآية للتنمية 
 الدولية

٥٣ $٢٠٤$ 

الوآالة األميرآية للتنمية  (Luis Berger Group)مجموعة لويس بيرجر
 الدولية

٢٠ $١٥٢$ 

 CHF) سي إيتش إف انترناشنال
International)  

للتنمية الوآالة األميرآية 
 الدولية

٥٥ $١٤٥$ 

 Development)بدائل التنمية، إنك
Alternatives, Inc.) 

الوآالة األميرآية للتنمية 
 الدولية

٥ $١٣٠$ 

الوآالة األميرآية للتنمية  (.BearingPoint, Inc)بيرينغ بوينت، إنك
 الدولية

٣٦ $٨٥$ 

 $٣٧ $٦٢ جفرقة منطقة الخلي  (Wamar International)وامار انترناشنال
 $٣٩ $٥٨ فرقة منطقة الخليج  (Parsons Brinkerhoff بارسنز برنكرهوف

-Iraqi Contractor ٤٧٦٧ –المقاول العراقي 
4767) 

 $٣٠ $٥٣ فرقة منطقة الخليج

 $٥٣٥ $١٫٦٤٨  اإلجمالي
    
 ١٤رآية للتنمية الدولية، تقرير النشاطات، ؛ الوآالة األمي٢٠٠٨أبريل /  نيسان ٤نظام اإلدارة المالية في سالح الهندسة، : المصادر

  . ٢٠٠٨أبريل / نيسان 
  

هذا القائمة أنتجت عن طريق جمع بيانات اإللزامات على مستوى العقود التي قدمتها فرقة منطقة . األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
  .الخليج والوآالة األميرآية للتنمية الدولية

  



(ESF)صندوق دعم االقتصاد 
 

٨٣ 

   دعم االقتصادل صندوقا إنفاق أموفيالتحديات 
 أن نقل أموال ٢٠٠٧يوليو / وجدت ورقة وقائع لمكتب المفتش العام نشرت في تموز 

 إلى ميادين النشاطات يتطلب وقتًا أطول مما هي المخصصاتصندوق دعم االقتصاد من 
وصندوق قوات األمن )  يومًا٣٥(الحال بالنسبة ألموال برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

توزيع الحصص األولى لألموال التكميلية للسنة المالية احتاج . )١٢٢()  يومًا٢٩(العراقية 
 يومًا ١٦٧ يومًا تقويميًا لتأميمه إلى الوآالة األميرآية للتنمية الدولية وإلى ٨٥ إلى ٢٠٠٦

تقويميًا لتأميمه إلى ميدان نشاطات وزارة الخارجية التي نفذتها في العراق وزارة العدل، 
  .)١٢٣( سابقًا(IRMO)، (ITAO) الخليج ومكتب المساعدة االنتقالية للعراق وفرقة منطقة

  
 فرقة منطقة الخليج عدة تحديات في تنفيذ أموال واجهتخالل ربع السنة هذا،   

  )١٢٤(:صندوق دعم االقتصاد
 الوآاالت تشمل لجان إعادة إعمار وتنمية  هذهاألمثلة عن:  متعددةهيئاتاشتراك  •

 المحافظات، المدراء العامين، الوزارات، مكتب المساعدة المحافظات، مجالس
  .االنتقالية للعراق، مكتب شؤون المحفظات وفرقة منطقة الخليج

  .موظفينزال هناك تحديات تتعلق بالتنسيق وتبديل التال : الموظفينتبديل  •
يتم بصورة متكررة إدخال تعديالت على المشاريع قبل وبعد الموافقة : تغيير النطاق •

  .ليهاع
  معدل إنفاق األموال المخصصة يختلف :القيود على مخصصات التمويل للمحافظات •

 المبالغ هافهناك بعض المحافظات ال تزال بحاجة لمنح.  بين المحافظاتفي ما
 أو ما يعادل ما ُخصص لهامالمخصصة في حين أنفقت محافظات أخرى أآثر 

     .مخصصاتها
 

مفتش العام عن تدقيق بخصوص نفقات برنامج خالل ربع السنة هذا، أعلن مكتب ال
 والمنفقة ،مةسوف ُيرّآز على تحديد المبالغ المخصصة، والملّزوهو صندوق دعم االقتصاد 

تشمل األهداف األخرى للتدقيق تحديد فعالية . عبر المسارات األمنية واالقتصادية والسياسية
ى مواعيد واستخدام األموال ضمن أنظمة إدارة المعلومات وآيفية تأثير إدارة البرامج عل

 .مناطق ومسارات آل برنامج
  

  تحويل مشاريع صندوق دعم االقتصاد
وجد تدقيق لمكتب المفتش العام، خالل ربع السنة هذا، أن العملية األميرآية لنقل المشاريع 
المنجزة إلى الحكومة  العراقية لم تشمل آلية لنقل المشاريع الُممّولة من صندوق دعم 

  فيما وآذلك مسودة مذآرة التفاهم– بين الوآاالت األميرآية فيمامسودة االتفاقية . قتصاداال
 تتضمن فقط المشاريع الُممّولة –  من جهة أخرىوالحكومة العراقيةمن جهة بين الوآاالت 

 ٣٫٥مسودة االتفاقيات ال تعالج أآثر من . (IRRF)  صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقمن
ر من المشاريع المدعومة من صندوق دعم االقتصاد، وبرنامج االستجابة الطارئة مليار دوال

  .)١٢٥(للقائد وصندوق قوات األمن العراقية
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٨٤ 

  برامج صندوق دعم االقتصاد
  :تمويل برنامج صندوق دعم االقتصاد متراصف مع المسارات األمنية واالقتصادية والسياسية

، لتعزيز التنسيق بين %٦٣حوالي أي  ،موال تلقى أآبر مخصصات من األالمسار األمني •
يساعد في تأميم البنية التحتية الحيوية لتحسين قدرة هو  و،الحكومة العراقية والمجموعات المحلية

  . الخدمات األساسيةوفيرالحكومة العراقية على ت

 استدامةمن تمويل صندوق دعم االقتصاد، وشجع التنمية عبر % ١٨ تلقى المسار االقتصادي •
الوصول المتزايد إلى التمويل والنشاطات األخرى وإتاحة ألصول، وبرامج التدريب، ا

  .االقتصادية وبناء القدرات

من إجمالي التمويل، وساعد الحكومة العراقية في تعزيز الوظائف % ١٩ تلقى المسار السياسي •
  .الوزارية األساسية، ودعم مبادرات بناء قدرات الحكم

 
لالطالع على .  أموال صندوق دعم االقتصاد حسب المساراتيصاتخص ُيظهر ت١٢-٢الشكل 

قائمة بأسماء برامج صندوق دعم االقتصاد، ووضعية تمويلها وآخر المعلومات عن نشاطاتها آما توردها 
 .١٣-٢الوآاالت المنفذة للبرامج والتقارير األخرى المتوفرة، أنظر الشكل 

 
  ١٢-٢الشكل 

  صاد حسب المسارتوزيع أموال صندوق دعم االقت
   مليار دوالر ُوزعت٣٫١١من % بمليارات الدوالرات، 

، (ITAO)؛ ٤/١/٢٠٠٨ استجابة لطلب مكتب المفتش العام للبيانات، (ITAO)مكتب اإلدارة االنتقالية للعراق : المصدر
لمفتش العام للبيانات، استجابة لطلب ا(ITAO)  ؛ مكتب اإلدارة االنتقالية للعراق٢٧/٣/٢٠٠٨تقرير المؤشرات األساسية، 

؛ وزارة الخارجية، ١٨/٤/٢٠٠٨المفتش العام للبيانات، ، استجابة لطلب (OMB)مكتب اإلدارة والموازنة ، ٣/٤/٢٠٠٨
  .٢٠٠٨يناير /، آانون الثاني٢٢٠٧تقرير القسم 

 

 
تفاصيل . موال صندوق دعم االقتصاد المخصصة للعراقمن آافة أ% ٩٧إجمالي المبلغ الُمبّين يشكل حوالي . األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة

  . مليون دوالر من أموال الصندوق٩٦البرنامج ومستوى المسار لم تكن متوفرة بالنسبة لـ 
  

$٠٫٥٥اقتصادي 
١٨% 

١٩% 
٦٣% 

$٠٫٥٩سياسي 
 $١٫٩٧أمني 
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٨٥ 

  ١٣-٢الشكل 
  )بماليين الدوالرات( في المسار األمني (ESF)  صندوق دعم االقتصادوضعية برامج

  
صندوق برنامج 

 دعم االقتصاد
(ESF) 

 التخصيص  البرامجصصاتوضعية مخ
آنسبة مئوية من 

مخصصات 
صندوق دعم 

 (ESF) االقتصاد

  البرنامج منذ ربع السنة األخير معلوماتتحديث

  
  

لجان مشاريع 
إعادة إعمار 

وتنمية 
المحافظات 

فرق إعادة /
إعمار 

 )أ(المحافظات
(PRDC/PRT)  

  

  $٩٨٫٣٦إجمالي المنفق 
  

  فرقة منطقة الخليج:المصادر
(GRD) استجابة لطلب المفتش 

أبريل /  نيسان ٥العام للبيانات، 
؛ وزارة الخارجية، تقرير ٢٠٠٨
يناير /، آانون الثاني٢٢٠٧القسم 
٢٠٠٨ 

  
  
  
  
  
  
  
٢٢% 

مشاريع صغيرة تهدف إلى تحسين قدرات : الوصف
.  تقديم الخدمات األساسيةفيحكومات المحافظات 

  تعمل مع(PRTs) ِفَرق إعادة إعمار المحافظات
 (PRDCs) لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات

لجمع قائمة من المشاريع تحت القيادة العراقية 
  .للموافقة عليها من ِقَبل السفارة األميرآية

  
، آانت ٢٠٠٨مارس /  آذار ٣٠ بتاريخ :الوضعية

 عقدًا ١٨٨ قد منحت (GRD) فرقة منطقة الخليج
 مليون دوالر، مستخدمة ٢٨٠درت بأآثر من ُق
 (ESF)  دعم االقتصادتمويل التكميلي لصندوقال

 مشروعًا ٣٦وتم أيضًا تمويل . ٢٠٠٦للسنة المالية 
 مليون دوالر من األموال التكميلية ٥٥قدر بحوالي ُت

  .٢٠٠٧ للسنة المالية (ESF)  دعم االقتصادصندوق
  
  
  
  
  
  
  
  

برنامج الحكم 
المحلي 
(LGP) 

  

  $٧٣٫٧١إجمالي المنفق 
  

رة الخارجية، وزا: المصادر
، آانون ٢٢٠٧تقرير القسم 

الوآالة ؛ ٢٢٠٨يناير /الثاني
، األميرآية للتنمية الدولية

  المفتش العاماستجابة لطلب
أبريل /  نيسان ١٤للبيانات، 
٢٠٠٨ . 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
٨% 

عن  (LGP)يعمل برنامج الحكم المحلي : الوصف
 ١٨آثب مع العراقيين في آافة المحافظات الـ 

فرق إعادة إعمار عم ويكمل مبادرات بنشاط، ويد
 المواطنين  مختلف لتشجيع(PRT)المحافظات 

وممثليهم على المشارآة في مجالس المحافظات 
  .والمجالس البلدية والمحلية

  
خالل ربع السنة هذا، ساعد برنامج الحكم : الوضعية
 في توسيع مرآز تدريب األمانة في (LGP) المحلي
 اإلقليمية إقليم آردستاندعم برنامج حكومة . بغداد

(KRG) لتوسيع قسم التخطيط االقتصادي في ثالث 
/  آانون األول ٣١بتاريخ . محافظات إستراتيجية

 ٢٠٠٠، درب برنامج الحكم المحلي ٢٠٠٧ديسمبر 
 دائرة ٣٨٠عضو مجالس وموظفين أساسيين في 

وساعد برنامج الحكم . وفي آافة المجالس اإلقليمية
طوير مسودة مجموعة قوانين المحلي أيضًا في ت

 .١٨للحكم المحلي وافقت عليها آافة المحافظات الـ 
  
  
  

صندوق 
االستجابة 
فرق السريعة ل

إعادة إعمار 
المحافظات 

(PRTs)  

  

  $١١٫٥٦إجمالي المنفق 
  

الوآالة األميرآية : المصدر
 (USAID)للتنمية الدولية 
 المفتش العاماستجابة لطلب 

أبريل /  نيسان ١٤للبيانات، 
٢٠٠٨ 

  
  
  
  
  
  
٤% 

فرق إعادة إعمار  آليات :الوصف
وفرق إعادة اإلعمار   (PRTs)المحافظات
 المحلية والرسميين األحياء لدعم   (ePRT)المرافقة

الحكوميين أو أعضاء المنظمات القائمة على 
المجتمعات آما وحاجات المشاريع الصغيرة 

  .للمحافظات
  

، آان لدى ٢٠٠٨فبراير / بتاريخ شباط : الوضعية
  (ePRT) فرق إعادة اإلعمار المرافقةبرنامج

 مشروع ٥٥، (QRF)وصندوق االستجابة السريعة 
وافق .  مليون دوالر١٫٥قدرة بـ نشط أو منجز ُم

 ٧٩ على (QRF)صندوق االستجابة السريعة برنامج 
 .  ماليين دوالر١٠قدرة بحوالي منحة ُم

  

 

  $٧٠٠إجمالي المخصص 
  

  $٢٩٤٫١١ الملزم إجمالي
 

 $١٢٥إجمالي المخصص
  
  

  $١٢٠٫٦٢إجمالي الملزم 

 $٢٤٥إجمالي المخصص
  

 $٢٤٥إجمالي الملزم 
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٨٦ 

  )تابع (١٣-٢الشكل 
  

صندوق برنامج 
 عم االقتصادد

(ESF) 

 مخصصاتال  البرامجوضعية مخصصات
آنسبة مئوية من 

مخصصات 
صندوق دعم 

 (ESF) االقتصاد

 البرنامج منذ ربع السنة  معلوماتتحديث
 األخير

  
  
  

برنامج 
االستقرار 
للجماعات 

  (CSP)المحلية 
في المدن 

 االستراتيجية

  

  $٢٩٧٫٥٨إجمالي المنفق 
  

رآية  الوآالة األمي :المصادر
 (USAID) للتنمية الدولية
  المفتش العاماستجابة لطلب

أبريل /  نيسان ١٤للبيانات، 
؛ وزارة الخارجية، ٢٠٠٨

، آانون ٢٢٠٧تقرير القسم 
 .٢٠٠٨يناير /الثاني

  
  
  
  
  
  

  
١٦% 

مشاريع قصيرة األمد في الضواحي : الوصف
واألحياء تستخدم الشبان العراقيين في أشغال 

ف، وتنمية األعمال عامة، وتوليد الوظائ
  .والتدريب

  
مجموعة ثانوية من المشاريع : الوضعية

الصغيرة تم وقفها في بغداد بسبب تحقيق حول 
مزاعم تتعلق بالهدر واالحتيال وإساءة 

  برنامج استقرار المجتمع األهلي.االستخدام
(CSP) في طور تطوير شبكة من مراآز خدمة 

 إيجاد الوظائف لمساعدة العاطلين عن العمل في
مارس / بتاريخ آذار . وظائف طويلة األمد

 . ألف عراقي٥٩، آان البرنامج يوظف ٢٠٠٨
  
  
  
  

برنامج حماية 
أمن البنية 

التحتية 
(ISP))ب( 

  

  $٧٣٫٣٨إجمالي المنفق 
  

  فرقة منطقة الخليج:المصادر
(GRD) استجابة لطلب المفتش 

أبريل /  نيسان ٥العام للبيانات، 
٢٠٠٨. 

  
  
  
  
  
٧% 

 تحّسن البنية التحتية في مشاريع: لوصفا
قطاعات النفط والمياه والكهرباء، مثل حماية 

 والمعامل،  المنشآتالحواجز األمنية، تقوية
  .يمكن مراقبة الوصول إليهاوتنفيذ مرافق 

  
، ٢٠٠٨مارس /  آذار ٣١بتاريخ : الوضعية

قدرة  مشروعًا ُم٦٠برمجت فرقة منطقة الخليج 
 ٢٤تم إنجاز . ن دوالر مليو١٢٧بأآثر من 
 مليون دوالر وهناك ٣٥قدرة بـ ُممنها مشروعًا 

 مليون دوالر ٩٢ مشروع مقدرة بأآثر من ٣٦
 مشاريع مقدرة بـ ٥ال يزال هناك . قيد التنفيذ

 . مليون دوالر لم يبدأ العمل فيها بعد٢٩
  

 $٥١٤إجمالي المخصص
  
  
  

  $٥١٤إجمالي الملزم 

 $٢٢٧إجمالي المخصص
 

  
  

 $١٤٨٫٧٢إجمالي الملزم 



(ESF)صندوق دعم االقتصاد 
 

٨٧ 

  )تابع (١٣-٢الشكل 
برنامج 

صندوق دعم 
 االقتصاد

(ESF) 

التوزيع آنسبة  رامج البمخصصات وضعية
مئوية من 

مخصصات 
صندوق دعم 

 (ESF) االقتصاد

 تحديث البرنامج منذ ربع السنة األخير

  
  
  
  
  
  
  

برنامج عمل 
المجتمع 
المحلي 
(CAP) 

  

  $٩٤٫٩٦إجمالي المنفق 
  

 الوآالة األميرآية :المصادر
 (USAID) للتنمية الدولية

استجابة لطلب مكتب المفتش 
أبريل /  نيسان ١٤العام للبيانات، 

؛ وزارة الخارجية، تقرير ٢٠٠٨
يناير /، آانون الثاني٢٢٠٧القسم 
٢٠٠٨ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٤% 

تعزز المشاريع الروابط بين الحكومة : الوصف
العراقية والمجتمعات المحلية عن طريق تسهيل 

التنسيق بين المجتمعات وبين الحكومات 
ية المحلية واإلقليمية، وتشجع الشفافية والملك

  .المحلية للسلع العامة
  

الوآالة األميرآية للتنمية وّسعت : الوضعية
 برنامج عمل المجتمع المحلي (USAID) الدولية
(CAP) مليون دوالر وضاعفت وتيرة ٥٥ بـ 

لقد تم تأسيس . مشاريع المجتمعات المحلية
تم . أربعة مكاتب جديدة في محافظة األنبار

 المحلية  مشروع للمجتمعات٨٥٠حوالي إنجاز 
 مشروع قيد التنفيذ في ٤٢٥آما أن هناك 

  البرنامجأعيدت هيكلة. أرجاء آافة المحافظات
(CAP)فرق  ألجل تنسيق أفضل مع جهود 

، آما طّور (PRTs) إعادة إعمار المحافظات
البرنامج قاعدة بيانات للمشاريع يمكن الوصول 

 فرق إعادة  إليها على الخط المباشر من ممثلي
للوآالة  التابعين (PRT)محافظات إعمار ال

لقد تم . (USAID) األميرآية للتنمية الدولية
وضع بروتوآوالت من ِقَبل المشاريع لالتصال 

. (PRTs) فرق إعادة إعمار المحافظاتب
  برنامج عمل المجتمع المحليوأعيدت هيكلة

(CAP) أيضًا للتشديد على التجزئة الجغرافية 
فرق يق مع من أجل استجابة أفضل وللتنس

بتاريخ . (PRTs) إعادة إعمار المحافظات
، آان قد تم إنجاز ٢٠٠٨مارس / آذار /٣١
 برنامج عمل المجتمع المحليمشاريع  ٦٠٩

(CAP) ماليين عراقي ٧٫٩، آما أن أآثر من 
برنامج عمل ولّد . قد استفادوا من هذه المشاريع

 وظيفة قصيرة األمد ٢٢،٢٥٥ المجتمع المحلي
منذ تشرين األول . ة طويلة األمد وظيف٣٨١٤و 
 ٣٦٧، آان قد بوشر العمل في ٢٠٠٧أآتوبر / 

  لبرنامج عمل المجتمع المحليمشروعًا
(CAP) . 

  

$١٣٥إجمالي المخصص
  

  $١٣٥إجمالي الملزم 



 (ESF)صندوق دعم االقتصاد 
 

 

٨٨ 

  )تابع (١٣-٢الشكل 
برنامج 

صندوق دعم 
 االقتصاد

(ESF) 

 مخصصاتال  البرامجوضعية مخصصات
آنسبة مئوية من 

مخصصات 
صندوق دعم 

 (ESF) االقتصاد

 مج منذ ربع السنة األخيرتحديث البرنا

  
  
  
  

صندوق مارال 
روزيكا 

لضحايا الحرب 
 العراقيين

  
  

  $١٥إجمالي المنفق 
  

 الوآالة األميرآية :المصادر
 (USAID) للتنمية الدولية

استجابة لطلب المفتش العام 
أبريل /  نيسان ١٤للبيانات، 
  ؛ ٢٠٠٨

  
 آافة مخصصات: مالحظة

 (ESF) صندوق دعم االقتصاد
  البرنامج نقلت الحقًا إلىلهذا

صندوق إغاثة وإعادة إعمار 
  .(IRRF) العراق

 

  
  
  
  
  
١% 

يهدف البرنامج إلى مساعدة الضحايا : الوصف
المدنيين للنزاع المسلح؛ ويضمن أن يتم إبراز 
ضحايا النزاع على وجه التحديد للحصول على 

لتقديم اإلغاثة لآلالم القاسية التي واألموال 
  .سببها النزاع

  
 ٦٩٩ تنفيذ CAPتم بموجب : الوضعية

مشروعًا، استفاد منها مباشرة حوالي 
.  من ضحايا الحرب وعائالتهم٣٣٠،٠٠٠

الوآالة األميرآية للتنمية  أجرى المفتش العام في
 تدقيقًا ووجد صعوبات في (USAID) الدولية

تحديد أي جهة سببت األذى خالل تبادل 
أو االئتالف إلطالق النار بين القوات األميرآية 

د ذلك عّق.  من جهة أخرىالمتمردينو من جهة
آذلك رآز أحد . المدفوعات إلى الضحايا

الشرآاء المنفذين للبرنامج في إحدى المناطق 
الموارد على مشاريع البنية التحتية للمجتمعات 

 .المحلية بدًال من المدفوعات للعائالت
مارس /  آذار ١١ والموازنة استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، أرقام التمويل مجمعة من مكتب اإلدارة: المصادر
 مكتب المساعدة ؛٢٠٠٨أبريل /  نيسان ٣ للبيانات، المفتش العام استجابة لطلب (GRD)فرقة منطقة الخليج ؛ ٢٠٠٨

 تنمية الدولية الوآالة األميرآية لل؛٢٠٠٨مارس /  آذار ٢٧، تقرير المؤشرات األساسية، (ITAO) االنتقالية للعراق
(USAID) ،؛ مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ٢٠٠٨أبريل /  نيسان ١٤ استجابة لطب المفتش العام للبيانات(ITAO) 

 استجابة لطلب (OMB)؛ مكتب اإلدارة والموازنة ٢٠٠٨يناير / آانون الثاني٤استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، 
  .٢٠٠٨يناير /لثاني آانون ا٢المفتش العام للبيانات، 

  
 من مليون دوالر ٣٠مة والمنفقة لحوالي لم يتلق المفتش العام تقارير حول المبالغ الملّز. األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة

من % ٩٧تلقى المفتش العام تقارير حول مخصصات مستوى المسارات لـ . ٢٠٠٦المخصصات األساسية للسنة المالية 
 مليون ٩٦تفاصيل البرنامج ومستوى المسار لم تكن متوفرة بالنسبة لحوالي . (ESF) اد صندوق دعم االقتصمخصصات

  .(ESF) صندوق دعم االقتصاددوالر من أموال 
  
 لفرقة منطقة  مليون دوالر٣٨٥صص منها  مليون دوالر ُخ٤٧٥، (ITAO) ي مكتب المساعدة االنتقالية للعراق أعط )أ(

 ٦٦ذآرت فرقة منطقة الخليج أن . (PRDC)  وتنمية المحافظاتلجان إعادة إعمار  ألجل تنفيذ برنامج(GRD)  الخليج 
  .سوف تأتي من هذا المبلغ المخصصالمبلغ الملغى مليون دوالر من 

  
.  مليون دوالر٢٢٧ ُخّفض إلى (ISP) برنامج حماية أمن البنية التحتيةل ذآرت فرقة منطقة الخليج أن المبلغ المخصص )ب(

ألن المخصصات لن تخفض إلى حين توقيع ) محذوفة( دوالر الملغاة من ربع السنة هذا ليست معكوسة  ماليين١٠الـ 
، ٢٠٠٨أبريل /  نيسان ١٨ للبيانات، المفتش العاماستجابة مكتب اإلدارة والموازنة على طلب . االتفاقية حول التعديل
سوف . ٢٠٠٧ للسنة المالية (ESF)  دعم االقتصاد صندوق مليون دوالر الملغاة آانت من تمويل٧٦الحظت أن آامل الـ 

لجان   إلى٢٠٠٦ للسنة المالية (ISP) برنامج حماية أمن البنية التحتية  ماليين دوالر من أموال١٠تحّول وزارة الخارجية 
 للسنة المالية (ESF)  صندوق دعم االقتصاد مليون دوالر من٧٦ وستقطع (PRDC)  وتنمية المحافظاتإعادة إعمار

  .(PRDC)  وتنمية المحافظاتلجان إعادة إعمار ، من برنامج٢٠٠٧
  

إجمالي المخصص
٢٥$  
  $٢٠لملزم إجمالي ا



(ESF)صندوق دعم االقتصاد 
 

٨٩ 

  )بماليين الدوالرات( في المسار األمني (ESF)صندوق دعم االقتصاد  وضعية برامج
برنامج 

صندوق دعم 
االقتصاد 

(ESF) 

 آنسبة مخصصاتال  البرامجوضعية مخصصات
مئوية من 

مخصصات صندوق 
دعم االقتصاد 

(ESF) 

 ج منذ ربع السنة األخيرتحديث البرنام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المساندة 
المستديمة 

للتشغيل 
والصيانة 

(O&M) 

  

  $١٦٩٫٦٤إجمالي المنفق 
  

  فرقة منطقة الخليج:المصادر
(GRD) استجابة لطلب المفتش 

أبريل /  نيسان ٥العام للبيانات، 
٢٠٠٨. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٩% 

، داخل المحطاتتقدم المشاريع خدمات : الوصف
 استهالآية وقطع الغيار في محطات الطاقة ومواد

الكهربائية الرئيسية؛ محطات المياه والمياه 
المصروفة؛ ومرافق الصحة، والنقل واالتصاالت 

والتسهيالت لمساعدة العراقيين بجهود المساندة 
  .المستديمة

  
 لقطاع  بدأت عملية إقفال آافة مشاريع:الوضعية

 الثانيةرحلة  للم(WSSP) االشغال العامة والمياه
المنجزة خالل ربع السنة هذا وسوف تكون منجزة 

وبدأت عملية إقفال . ٢٠٠٨يونيو / في حزيران 
 قطاع األشغال العامة والمياه آافة مشاريع

(WSSP) للمرحلة III وسوف تكون منجزة بحلول ،
بدأت عملية إقفال آافة . ٢٠٠٨أغسطس / آب 

باء مشاريع التشغيل والصيانة في قطاع الكهر
يونيو / وسوف يتم إنجازها بحلول حزيران 

قطاع التوليد الثانوي بعقد التشغيل . ٢٠٠٨
 بقيمة (OMS) المساندة المستديمةوالصيانة و

 محطات ٦ مليون دوالر تشغيل وصيانة في ٧٧٫٥
/ لتوليد الطاقة يتقدم وسوف ينتهي في بداية أيلول 

 األخرى O&Mآافة مشاريع . ٢٠٠٨سبتمبر 
/  لإلنهاء سوف تكون منجزة بحلول تموز المتبقية
 . وتنتقل إلى عملية اإلقفال٢٠٠٨يوليو 

  
  
  
  
 – "إنماء"

تنمية 
اإلعمار 

الزراعي 
التجاري في 

القطاع 
 الخاص

  

  $١١٫٤٨إجمالي المنفق 
  

 الوآالة األميرآية :المصادر
 (USAID) للتنمية الدولية

استجابة لطلب المفتش العام 
أبريل  /  نيسان١٤للبيانات، 
٢٠٠٨. 

  
  
  
  
  
  
٣% 

تهدف المشاريع إلى تحسين النوعية : الوصف
واإلنتاجية الزراعية، وإعادة التربة إلى وضعها 
السليم وأنظمة إدارة المياه، وزيادة المنافسة في 

األعمال التجارية الزراعية، وزيادة الشراآة 
  .المحلية واألجنبية

  
ة في  مشروع إنتاج الّذر"إنماء"دعمت : الوضعية

محافظة األنبار، وأدخلت أنواع جديدة من الّذرة 
قدم البرنامج البذار . لتعزيز تأميم العلف للماشية

 .المحّسنة والسماد والمساعدة الفنية

  

 $٢٨٥إجمالي المخصص
  
  

  $٢٦٢٫١٨إجمالي الملزم 
 

إجمالي المخصص
٩٢٫٥٠$  
  
 $٩٢٫٥٠إجمالي الملزم



 (ESF)صندوق دعم االقتصاد 
 

 

٩٠ 

  )تابع ()بماليين الدوالرات( في المسار األمني (ESF)صندوق دعم االقتصاد  وضعية برامج
  

صندوق برنامج 
 دعم االقتصاد

(ESF) 

 آنسبة مخصصاتال  البرامجمخصصاتوضعية 
مئوية من مخصصات 

صندوق دعم 
 (ESF) االقتصاد

 تحديث البرنامج منذ ربع السنة األخير

  
  
  
  
  

تنمية 
القدرات 

والتدريب 
الفني على 

مستوى 
 منشآتال

  

  
  $٣٣٫٤٧إجمالي المنفق 
  

 فرقة منطقة الخليج: المصادر
(GRD) استجابة لطلب المفتش 

أبريل /  نيسان ٥العام للبيانات، 
٢٠٠٨. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
٢% 

التشغيل   التدريب علىبرامج: الوصف
 لمشغلي المحطات والفنيين (O&M)والصيانة 

في محطات الكهرباء الرئيسية؛ محطات المياه 
والمياه المصروفة؛ ومرافق الصحة والنقل 

  .واالتصاالت
  

يعمل  (CD)برنامج تنمية القدرات : الوضعية
 لجهود المساندة المستديمة  المرحلة النهائيةفي

للتدريب وللتشغيل والصيانة التي تم التعاقد 
 ٢٠٠٦ للسنة المالية FASبشأنها بموجب 

؛ قطاع (WSSP)لقطاع األشغال العامة والمياه 
الكهرباء؛ قطاع البناء، الصحة والتعليم 

(BH&E) ؛ وقطاع النقل واالتصاالت(T&C) .
 من %٥على العموم، ال يزال هناك أقل من 

 صندوق  مليون دوالر لبرنامج٣٤٥إجمالي الـ 
 للتشغيل والصيانة و(ESF) دعم االقتصاد

O&Mبحاجة لإللزام . 
  
  
  
  
  
  

برنامج النمو 
االقتصادي 

المحلي 
 )المحافظات(

  

  
  $٨٫٦إجمالي المنفق 

  
 الوآالة األميرآية للتنمية :المصادر
 استجابة لطلب (USAID) الدولية

/  نيسان ١٤نات، المفتش العام للبيا
 .٢٠٠٨أبريل 

  
  
  
  
  
  
  
  
٢% 

برنامج يستهدف تعزيز االقتصاد : الوصف
 ومساعدة المحافظاتالعراقي على مستوى 

يعتمد على العراق في االنتقال من طراز 
 إلى نظام شفاف مرآزية التخطيط والمراقبًة

ثمة ثالثة مكّونات لبرنامج .  على السوقيعتمد
مية قطاع األعمال تن: (PEG)النمو االقتصادي 

التجارية الزراعية الخاص، تعزيز شرآات 
األعمال العراقية ألجل تنمية قطاعات منتقاة من 

االقتصاد، وتوسيع اإلقراض التجاري لزيادة 
  .الوصول إلى التمويل

  
/  آذار ٣١ في ازدهارانتهى عقد : الوضعية

تم منح برنامج النمو االقتصادي . ٢٠٠٨مارس 
 بدأ التحرك لكن ٢٠٠٨يناير /في آانون الثاني
 .٢٠٠٨أبريل / في مطلع نيسان 

  

إجمالي المخصص
٦٠٫٠٠٠$  

  $٤٢٫٨٦إجمالي الملزم 

 $٥٩٫٦٠إجمالي المخصص
  
  

  $٥٠٫٣٧إجمالي الملزم 
 



(ESF)صندوق دعم االقتصاد 
 

٩١ 

  )تابع ()بماليين الدوالرات( في المسار األمني (ESF)صندوق دعم االقتصاد  وضعية برامج
  

برنامج 
صندوق دعم 

 االقتصاد
(ESF) 

 مخصصاتال  البرامجوضعية مخصصات
آنسبة مئوية من 

مخصصات 
صندوق دعم 

 (ESF) االقتصاد

 برنامج منذ ربع السنة األخيرتحديث ال

  
  
  
  
  

برنامج 
التنمية 

المحددة 
 األهداف

  

  
  $٠٫٤٦إجمالي المنفق 

  
 مكتب المساعدة :المصادر

 استجابة (ITAO) االنتقالية للعراق
لطلب المفتش العام للبيانات، 

 .٢٠٠٨أبريل / نيسان ٣

  
  
  
  
  
  
  
٢% 

أداة تمويل للمنظمات غير الحكومية : الوصف
(NGOs)المبادرات االقتصادية  لدعم 

واالجتماعية والحكم في مناطق النزاع في 
العراق؛ ُترّآز البرامج على تخفيف آثار 

النزاع، وبناء الوحدة الوطنية وجهود التنمية 
  .األخرى

  
برنامج التنمية المحّددة األهداف في : الوضعية

دورته الثانية من مراجعة المنح؛ يجري حاليًا 
الدورة األولى . ويل منحة للتم٤٦مراجعة 

لمراجعة المنح والموافقة نتج عنها الموافقة على 
لهذه )  مليون دوالر٨٫٤إجمالي ( منح ٨تمويل 
البرنامج الرائد للدفاع عن عامة : البرامج
مبادرة توظيف النساء؛ تدريب : الناس

الجراحين المتخصصين؛ تدريب المنظمات 
 غير الحكومية؛ المرفق المتعدد االستخدامات

للمجتمعات؛ منتديات الشباب؛ المصالحة، 
 .برنامج تعليم الشباب

  

مارس /  آذار ١١أرقام التمويل مجمعة من استجابة مكتب اإلدارة والموازنة لطلب المفتش العام للبيانات، : المصادر
مكتب المساعدة ؛ ٢٠٠٨أبريل /  نيسان ٣ استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)فرقة منطقة الخليج ؛  ٢٠٠٨

 الوآالة األميرآية للتنمية الدولية؛ ٢٠٠٨مارس /  آذار ٢٧، تقرير المؤشرات األساسية؛ (ITAO) االنتقالية للعراق
(USAID) ،مكتب المساعدة االنتقالية للعراق؛ ٢٠٠٨أبريل /  نيسان ١٤ استجابة لطلب المفتش العام للبيانات (ITAO) ،

؛ مكتب اإلدارة والموازنة استجابة لطلب المفتش العام ٢٠٠٨يناير / آانون الثاني٤يانات، استجابة لطلب المفتش العام للب
  .٢٠٠٨يناير / آانون الثاني٢للبيانات، 

  
 من مليون دوالر ٣٠لم يتلق المفتش العام تقارير عن المبالغ الملزمة والمنفقة لحوالي . األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة

% ٩٧تلقى المفتش العام تقارير عن مخصصات مستوى المسارات ألآثر من . ٢٠٠٦ة المالية المخصصات األساسية للسن
 ٩٦تفاصيل البرنامج ومستوى المسارات لم تكن متوفرة بالنسبة لحوالي . (ESF)  صندوق دعم االقتصادمن مخصصات

  .مليون دوالر من أموال صندوق دعم االقتصاد
  

 $٥٧٫٤٠إجمالي المخصص
  

  $٥٫٤٦إجمالي الملزم 
 



 (ESF)صندوق دعم االقتصاد 
 

 

٩٢ 

 
  )بماليين الدوالرات( في المسار األمني (ESF)صندوق دعم االقتصاد وضعية برامج 

  
برنامج 

صندوق دعم 
 االقتصاد

(ESF) 

 مخصصاتال  البرامجوضعية مخصصات
آنسبة مئوية من 

مخصصات 
صندوق دعم 

 (ESF) االقتصاد

 تحديث البرنامج منذ ربع السنة األخير

  
  
  
  
  

تنمية 
 القدرات

  

  
  $٦٨٫٨٣إجمالي المنفق 
  

آية للتنمية  الوآالة األمير:المصادر
 استجابة لطلب (USAID) الدولية

 نيسان ١٤المفتش العام للبيانات،  
 ٢٠٠٨أبريل / 

  
  
  
  
  
  
  
٨% 

عززت المشاريع قدرات القيادة في : الوصف
المكاتب الحكومية، وساعدت في تنفيذ 
الموازنات، وحّسنت تسليم الخدمات األساسية 

 برامج  وبنت قدرات الحكومة العراقية إلدارة
ريب بغية بناء الوظائف العامة اإلدارية التد

  .األساسية
  

، ٢٠٠٨مارس /  آذار ٣١بتاريخ : الوضعية
 موظف ٨٤٠٠دّرب برنامج تطوير أآثر من 

مدني في مناطق اإلدارة العامة الجوهرية، 
وآذلك إدارة المشتريات واإلحصاء، وإدارة 

 الوآالة األميرآية وعملت. العقود والمشاريع
 على إعادة إطالق (USAID) ةللتنمية الدولي

نظام المعلوماتية لإلدارة المالية في العراق 
(IFMIS) . الخادم لكومبيوتر إعادة تنظيم

وأجهزة الكمبيوتر األخرى، وتدريب مهندسي 
الشبكة في الوزارة وخبراء التشغيل باتت شبه 

 .منجزة
  
  
  
  
  
  

الديمقراطية 
والمجتمع 

 المدني

  

 
  $٦٢٫٨٩إجمالي المنفق 
  

 الوآالة األميرآية للتنمية :المصادر
 استجابة لطلب (USAID) الدولية

/  نيسان ١٤المفتش العام للبيانات، 
 ٢٠٠٨أبريل 

  
  
  
  
  
  
٥% 

تدعم المشاريع مجلس النواب في : الوصف
 وبنوع خاص –جهود بناء الديمقراطية 

تشجيع النساء واألقليات على المشارآة في 
  .العملية السياسية

  
 ورقة مفاهيم تمت ١٩ان هناك آ: الوضعية

مراجعتها ومنحة واحدة أعطيت إلى رليف 
، مقدرة (Relief International)نال وانترناش

األموال المتبقية .  مليون دوالر٢٥بحوالي 
تجري برمجتها لبرنامج تعزيز التشريعات في 
العراق الجديد الذي هو حاليًا في طور 

 .التصميم
  

$٢٤٥إجمالي المخصص
  

إجمالي الملزم 
٢٤٤٫٢٦$  

إجمالي المخصص
١٧٥٫٥٠$  

  

  $١٠٢٫٠٥إجمالي الملزم 



(ESF)صندوق دعم االقتصاد 
 

٩٣ 

  )تابع ()بماليين الدوالرات( في المسار األمني (ESF)القتصاد صندوق دعم اوضعية برامج 
  

برنامج 
صندوق 

دعم 
 االقتصاد

(ESF) 

 مخصصاتال  البرامجوضعية مخصصات
آنسبة مئوية من 

مخصصات 
صندوق دعم 

 (ESF) االقتصاد

 تحديث البرنامج منذ ربع السنة األخير

  
  
  
  
  
  

الحكم 
االقتصادي  

II ،
اإلصالحات 

السياسية 
 ظيميةوالتن

  

  $٣٥٫٠٠إجمالي المنفق 
  

 الوآالة األميرآية :المصادر
 (USAID) للتنمية الدولية

استجابة لطلب المفتش العام 
أبريل /  نيسان ١٤للبيانات، 
٢٠٠٨ 

  
  
  
  
  
  
  
  
٣% 

تساعد المشاريع الحكومة العراقية في : الوصف
إصالح السياسات الضرائبية والمالية والنقدية 

 قدرات البنك المرآزي وفي بناء. والجمرآية
العراقي، ومساعدة وزارة المالية في عصرنة 

القروض القطاع المصرفي، بالتناغم مع ترتيبات 
، (SBA)  من صندوق النقد الدولياالحتياطية

وتشجيع النمو الذي يقوده القطاع الخاص في 
  .العراق

  
 من ِقَبل (MOU)لقد تم توقيع مذآرة تفاهم : الوضعية

 الوآالة  ومدير بعثة العمل في(MOF)وزارة المالية 
 إلعادة العمل (USAID) األميرآية للتنمية الدولية

بنظام المعلوماتية لإلدارة المالية في العراق 
(FMIS) . مارس، آان نظام /  آذار ٣١بتاريخ

. المعلوماتية لإلدارة المالية قد عاد إلى عمله السابق
بكة  مهندسي ش٦خالل ربع السنة هذا، تم تدريب 
 الوآالة األميرآية وخبراء تشغيل من ِقَبل مستشاري

 في الصيانة والتوفيق بين (USAID) للتنمية الدولية
وزارة المالية في طور تأميم مقاول . الحسابات

ويعمل . (VSAT connection) لمشروع االتصال
أيضًا مستشارو الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 

العراقية لتطبيق قانون والبنك الدولي مع الحكومة 
  .التقاعد الُموّحد الجديد

  
  
  
  
  
  

مكتب 
تصال اال

لجنايات 
نظام الحكم 

(RCLO)  

  

  $٢١٫٩٤إجمالي المنفق 
  

ورقة "وزارة العدل، : المصادر
جهود وزارة العدل في : الوقائع

فبراير /  شباط ١٨العراق، 
؛ وزارة الخارجية، "٢٠٠٨

، آانون ٢٢٠٧تقرير القسم 
 ٢٠٠٨يناير /الثاني

  
  
  
  
  
  
  
  
١% 

 ديضمن المكتب أمن وسالمة الشهو: الوصف
 التحقيق بشأنها من ِقَبل يجريوضحايا الجرائم التي 

  .(IHT)المحكمة العليا العراقية 
  

 لعمليات تخفيضطور وباشر بتنفيذ خطة : الوضعية
  مكتب االتصال لجنايات نظام الحكموموظفي
(RCLO) إلى العراقيين استعدادًا لنقل المسؤوليات .

ساعد المكتب المحكمة العليا العراقية في إعداد 
 العربية ارقضايا غزو الكويت وحلبجا واألهو

مكتب االتصال لجنايات نظام وأجرى . والتجار
 تدريبات الستئنافات المحكمة العليا (RCLO) الحكم

تم إنجاز . وقضاة التحقيق العراقية، محاآم الموضوع
آيدة من الخادمية إلى دار نقل ملفات األدلة األ

 . ُمجمع المنطقة الدوليةفيالمحكمة العليا العراقية 
لتحضيرات البنيوية لتعزيز معسكرات أمن الشهود 

وتحويلها الحقًا إلى خدمة مرافقي القضاة األميرآيين 
 .قد انتهت

  

 $٨٨٫٢٠إجمالي المخصص
  
  $٨٥٫٠٠إجمالي الملزم 

 $٣٣٫٠٠إجمالي المخصص
  
  $٣٣٫٠٠إجمالي الملزم 

 



 (ESF)صندوق دعم االقتصاد 
 

 

٩٤ 

  )تابع ()بماليين الدوالرات( في المسار األمني (ESF)صندوق دعم االقتصاد وضعية برامج 
  

برنامج 
صندوق دعم 

 االقتصاد
(ESF) 

 مخصصاتال  البرامجوضعية مخصصات
آنسبة مئوية من 

مخصصات 
صندوق دعم 

 (ESF) االقتصاد

 تحديث البرنامج منذ ربع السنة األخير

  
  
  
  
  
  

الالجئون 
العراقيون 

 )األردن(

  

  $٢٣٫٠إجمالي المنفق  
  

وزارة الخارجية، تقرير : المصادر
يناير / آانون الثاني،٢٢٠٧القسم 

٢٠٠٨ 

  
  
  
  
  
  
١% 

 نداء األمم المتحدة للتعليم يهدف إلى : الوصف
 طفل عراقي إضافي في ١٥٠،٠٠٠تسجيل 

إجمالي تمويل . المدارس األردنية والسورية
 ٣٠ مليون دوالر، منها ١٣٠البرنامج يبلغ 

مليون دوالر مساهمة أميرآية من أموال 
والر من  ماليين د٩صندوق دعم االقتصاد و
  . والهجرةلالجئينأموال المساعدة الطارئة 

  
 طفل الجئ ١٠٠،٠٠٠ثمة حوالي : الوضعية

عراقي مسجلين في المدارس الرسمية 
والخاصة في األردن وسوريا للسنة المدرسية 

ت المفوضية العليا قدم. ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧
 (UNHCR) لالجئين التابعة لألمم المتحدة

 مدرسية  زي رسمي ومعدات٣٥،٠٠٠حوالي 
إلى تالمذة المدارس من العائالت العاجزة عن 

إعادة تأهيل أآثر من . تأميم الّزي الرسمي
 ٣٠٠ مرفق تعليمي؛ منح مدرسية لـ ١٣٠

طالب عراقي الجئ ُقدّمت إلى الجامعات 
 .الرسمية والخاصة في سوريا

مارس /  آذار ١١ للبيانات، المفتش العامأرقام التمويل ُجمعت من استجابة مكتب اإلدارة والموازنة لطلب : المصادر
 مكتب المساعدة ؛٢٠٠٨أبريل /  نيسان ٣ للبيانات، المفتش العام لطلب (GRD)  فرقة منطقة الخليج؛  استجابة٢٠٠٨

  الوآالة األميرآية للتنمية الدولية؛ استجابة٢٠٠٨مارس /  آذار ٢٧، تقرير المؤشرات األساسية، (ITAO) االنتقالية للعراق
(USAID) مكتب المساعدة االنتقالية للعراق؛  استجابة٢٠٠٨أبريل /  نيسان ١٤ للبيانات، المفتش العام لطلب  (ITAO) 

 للبيانات،  المفتش العام؛ استجابة مكتب اإلدارة والموازنة لطلب٢٠٠٨يناير / آانون الثاني٤ للبيانات، المفتش العاملطلب 
  .٢٠٠٨يناير / آانون الثاني٢
  

 مليون دوالر ٣٠زمة والمنفقة بالنسبة لحوالي  تقارير عن المبالغ المّلالمفتش العاملم يتلق . األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
تلقى المفتش العام تقارير حول مخصصات مستوى المسار بالنسبة لـ . ٢٠٠٦من المخصصات األساسية للسنة المالية 

 ٩٦مج وتفاصيل مستوى المسار لم تكن متوفرة بالنسبة لحوالي برنا. (ESF)  صندوق دعم االقتصادمن مخصصات% ٩٧
  .(ESF) صندوق دعم االقتصادمليون دوالر من أموال 

 $٣٨٫٠٠إجمالي المخصص
  $٣٨٫٠٠إجمالي الملزم 



(ESF)صندوق دعم االقتصاد 
 

٩٥ 

  ١٤-٢الشكل 
  برنامج ِفَرق إعادة إعمار المحافظات العراقية

  )٦/٣/٢٠٠٨ (OPAتحليل المفتش العام لبيانات : المصدر
  

  

  
 

  

  ٦    (PST)ِفَرق دعم المحافظات 
  ١٣  (ePRT) إعمار المحافظات المرافقة ِفَرق إعادة

  ٩   بقيادة أميرآية(PRT)ِفَرق إعادة إعمار المحافظات 
  ٣   بقيادة االئتالف)PRT(ِفَرق إعادة إعمار المحافظات 

  ٣١       المجموع
  

  المواقع تقريبية: مالحظة
  



 (ESF)صندوق دعم االقتصاد 
 

 

٩٦ 

  ِفَرق إعادة إعمار المحافظات
لبرنامج الذي يدعم ِفَرق إعادة إعمار صندوق دعم االقتصاد هو الُممّول األولي لنشاطات ا

% ٣٣، آان قد تم تخصيص أآثر من ٢٠٠٨مارس /  آذار ٣١بتاريخ . (PRTs)المحافظات 
  . فرق إعادة إعمار المحافظاتمن صندوق دعم االقتصاد لبرامج

  
مبادرة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات التي تأسست ألول مرة في العراق في تشرين   
عسكرية ما بين الوآاالت تخدم المدنية والجهود من المبادرة هي ، ٢٠٠٥ر نوفمب/ الثاني 

آترابط بيني بين الواليات المتحدة والشرآاء في االئتالف وبين الحكومات المحلية في 
يساعد البرنامج، آجزء جوهري من مهمته، حكومات . )١٢٦(١٨العراق في المحافظات الـ 

  )١٢٧(:ة التاليالمحافظات في تحقيق أهدافها
  

  .تطوير قدرة شفافة مستديمة للحكم •
  . األمن المتزايد وحكم القانونتعزيز •
 . التنمية السياسية واالقتصاديةعزيزت •
 .تزويد اإلدارات اإلقليمية باألمور الضرورية لتلبية الحاجات األساسية للسكان •

 
 تحت سلطة رئيس ٤٢٥( شخص ٨٠٠، آان هناك ٢٠٠٨مارس /  آذار ٣١بتاريخ 

، من بينها )١٢٩( فرقة إعادة إعمار المحافظات٢٥ يعملون في )١٢٨((COM)) ة األميرآيةالبعث
 فرق إعادة   مندمجة في(PRT) فرق إعادة إعمار المحافظات   من فرقة١٣ فرقة دائمة و١٢

 ٣٧٥هناك حوالي . )PRTs) (ePRTs/ )١٣٠ فرق إعادة اإلعمار المرافقة/إعمار المحافظات
 والكيانات العسكرية (MNF-I)وات المتعددة الجنسيات في العراق شخص تشرف عليهم الق

 متموضعة في الشمال، في دهوك والسليمانية، (PSTs)ِفَرق دعم المحافظات . )١٣١(األخرى
فرقة دعم المحافظات في القادسية . )١٣٢(وفي الجنوب، في آربالء والنجف والمثّنى وميسان

بالنسبة . )١٣٣(٢٠٠٨مارس /  في آذار (PRT) ظات فرقة إلعادة إعمار المحافُحوّلت إلى
  .١٤-٢ عبر العراق، انظر الشكل (PRT)  إعادة إعمار المحافظات لمواقع فرق

  
  فرق إعادة إعمار المحافظات/لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظاتبرنامج   

(PRDC/PRT) الذي يدعمه صندوق دعم االقتصاد، وصندوق االستجابة السريعة (QRF)، 
 يدعم مباشرة نشاطات ِفَرق إعادة اإلعمار اإلقليمية في (LGP)وبرنامج الحكم المحلي 

   فرق إعادة إعمار المحافظاتنظرة إجمالية على برنامجلالطالع على . المحافظات
(PRT) ٢٤-٢، بما في ذلك اإلنفاق التشغيلي، أنظر الجدول.  

  



(ESF)صندوق دعم االقتصاد 
 

٩٧ 

  ٢٤-٢الجدول 
  )بماليين الدوالرات(افظات تمويل برامج ِفَرق إعادة إعمار المح

  
فئة تمويل فرق إعادة إعمار المحافظات 

(PRT) 
المبالغ التكميلية التي تّم إقرارها 

  ٢٠٠٦للسنة المالية 
المبالغ التكميلية التي تّم إقرارها 

  ٢٠٠٧للسنة المالية 
  $٤١٤  )أ($ ٢٣٠  تمويل التشغيل

تمويل البرنامج من صندوق دعم 
  االقتصاد

    

اريع ر مش ار ف ادة إعم ق إع
ات ار  / المحافظ ادة إعم ان إع لج

  (PRDC/PRT)  وتنمية المحافظات

  )ب($ ٣٨٥  $٣١٥

برنامج فرق إعادة إعمار 
   للحكم المحلي(PRT)المحافظات 

٩٠  $١٥٥$  

  $١٢٥    صندوق االستجابة السريعة
  $٦٠٠  $٤٧٠  إجمالي صندوق دعم االقتصاد

  $١٫٠١٤  $٧٠٠  المجموع اإلجمالي
  

مراجعة فعالية برنامج ِفَرق إعادة إعمار المحافظات "، 015-07زارة الخارجية، ذآرت في تدقيق المفتش العام و: المصدر
، استجابة لطلب المفتش االعام (ITAO)؛ مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ٢٠٠٧أآتوبر /  تشرين األول ١٨، "في العراق
/  نيسان ٧، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)طقة الخليج ؛ فرقة من٢٠٠٧أآتوبر /  تشرين األول ١٨للبيانات، 

  .٢٠٠٨أبريل /  نيسان ٣، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)؛ مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ٢٠٠٨أبريل 
  

  . لم يتم تسليمها٢٠٠٨سنة المالية  خالل ربع السنة هذا أن أموال ال(ITAO)ذآر مكتب المساعدة االنتقالية للعراق : مالحظة
  .٢٠٠٧ وتم نقلها إلى السنة المالية ٢٠٠٦ في السنة المالية ٢٠٠٦لم يجِر إلزام أو إنفاق أي من أموال السنة المالية    )أ(
  مليون دوالر من األموال٤٧٥ تلقى (ITAO) أن مكتب المساعدة االنتقالية للعراق (GRD)الحظت فرقة منطقة الخليج    )ب(

  فرق إعادة إعمار المحافظات/ لبرنامج لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات٢٠٠٧التكميلية للسنة المالية 
(PRDC/PRT) . خصص مكتب المساعدة االنتقالية للعراق(ITAO) مليون دوالر من هذا المبلغ إلى فرقة منطقة ٣٨٥ 

 . لهذا البرنامج(GRD)الخليج 
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٩٨ 

  ت المرافقة لأللويةإعمار المحافظاِفَرق إعادة 
ضاعف عدد ، أعلن الرئيس بوش أن الواليات المتحدة قد ُت٢٠٠٧يناير /في آانون الثاني

لقد زاد عدد . الطريق الجديد إلى األمام في العراق آجزء من إعمار المحافظاتِفَرق إعادة 
  آانت المنظمات– ٢٥ إلى ١٠ من – عن الضعفين (PRTs) فرق إعادة إعمار المحافظات 

) البحرية(وأفواج ) الجيش( في (B/RCTs)أللوية القتالية ل (ePRTs)  ِفرق مرافقةالجديدة 
يتوقع . )١٣٥(المشارآة في زيادة عديد القوات األميرآية في محافظات بغداد واألنبار ودياال

 فرق إعادة  غير أن مستقبل،٢٠٠٨أغسطس / سحب ِفَرق األلوية القتالية بحلول آب 
  .)١٣٦( غير مؤآد(ePRTs) فقة لأللويةاالعمار المرا

  
، آل  آِفَرق ما بين الوآاالتePRTs  إعادة إعمار المحافظات المرافقةبدأت ِفَرق  

 أشخاص لكنها توسعت لتشمل خبراء مدنيين في تشكيلة واسعة من ٤ مؤلفة من فرقة منها
 ومن أعضاء ن فيها من أعضاء مدنيين في وزارة الدفاعو العاملتشكل. )١٣٧(االختصاصات

لتعاقد في الحرس القومي واحتياط الجيش إلى حين أصبحت األموال متوفرة لوزارة الدفاع ل
، آانت عملية نشر الخبراء المدنيين ٢٠٠٨مارس / بتاريخ آذار .  مقاولين مدنيينمع

  .متواصلة
 

  فرق إعادة إعمار المحافظات/لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات  أهداف برامج
(PRDC/PRT) 

 (PRDC/PRT)  فرق إعادة إعمار المحافظات/لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظاتبرنامج 
 مليون ٣٨٥ و ٢٠٠٦ مليون دوالر من األموال التكميلية في السنة المالية ٣١٥ُخصص له 

 التي أصبحت متوفرة من صندوق دعم )١٣٨(٢٠٠٧دوالر من األموال التكميلية للسنة المالية 
  )١٤٠(: التالية األهداف الرئيسيةلتحقيقيعمل البرنامج . )١٣٩(االقتصاد

  .تعزيز الروابط بين الحكومة العراقية والحكومات المحلية •
  .تحسين قدرات الحكومات اإلقليمية على تسليم الخدمات األساسية •
 .ضمان أن تلبي جهود إعادة اإلعمار االحتياجات األساسية للشعب العراقي •

 
  فرق إعادة إعمار المحافظات/ة إعمار وتنمية المحافظاتلجان إعادمشاريع   

(PRDC/PRT) ويجب أن يستفيد )  مليون دوالر تقريبًا١٫٥بمعدل ( صغيرة على العموم
 المشاريع الرامية إلى تحسين من هذه المشاريع مثًال. )١٤١( شخص على األقل١٠٠منها 

لقد تطور البرنامج من المساندة . ه وإمدادات الميا،الطرقوالمدارس، والمرافق الخدماتية، 
  .في الخدمات األساسية إلى دعم التنمية االقتصادية
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٩٩ 

  فرق إعادة إعمار المحافظات/لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظاتعملية 
(PRDC/PRT)  

 فرق اختيار المشاريع وبرمجتها الزمنية تستلزم عدة مراحل من التنسيق بين العاملين في
أوًال، ُيحّدد العراقيون .  وأعضاء الحكومات المحلية العراقية(PRT) حافظاتإعادة إعمار الم

  إجراءبعد. على المستوى اإلقليمي المشاريع الكامنة التي سوف تخدم السكان بطريقة أفضل
 الذي يعطي الموافقة النهائية (PC)ندوة عامة، ُتقدم هذه المشاريع إلى المجلس اإلقليمي 

 فرق إعادة إعمار مدير البرنامج اإلقليمي الذي هو جزء من. )١٤٢(وُيحّدد األولويات
 يعمل آصلة وصل مع المجلس اإلقليمي ويساعد في إطالق تطوير سّلة (PRT) المحافظات

  .)١٤٣(عاريالمش
  

 وفرق إعادة إعمار ،(PRDC)  لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظاتتعمل   
 وتسمي اريع لتطوير آامل سلة المشمعًا (GDR) فرقة منطقة الخليج و(PRT) المحافظات

، آانت فرقة ٢٠٠٨مارس /  آذار ٣١بتاريخ . المشروع للسفارة األميرآية للموافقة عليه
 مليون دوالر، ٢٨٠ مشروعًا مقدرة بأآثر من ١٨٨منطقة الخليج قد منحت عقودًا لـ 

منح تّم آذلك .  من صندوق دعم االقتصاد٢٠٠٦مستخدمة التمويل التكميلي للسنة المالية 
. )١٤٤( مشروع٣٦ إلى ٢٠٠٧لية للسنة المالية ي مليون دوالر من األموال التكم٥٥قرابة 

 فرق إعادة إعمار المحافظات/لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظاتبالنسبة لوضعية مشاريع 
 (PRDC/PRT) ١٦-٢ والشكل ١٥-٢ الُممّولة من هذه المخصصات، أنظر الشكل.  
 

  فرق إعادة إعمار المحافظات/لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظاتامج يواصل برن 
(PRDC/PRT) تطوره منتقًال من مقاربة مرآزة على إعادة اإلعمار إلى ترآيز على 

  )١٤٥(:المساندة المستديمة والتخطيط، بما في ذلك
  

  .التخطيط اإلستراتيجي لمشاريع البنية التحتية في المستقبل •
  .الدورة الحياتيةالتخطيط لصيانة  •
 . خدمات التشغيل والصيانة للبنية التحتيةإنشاء •

 
هذا االنتقال يهدف إلى تعزيز قدرات موظفي الحكومات اإلقليمية، وسوف ُينفذ خبراء 

زنات اإلقليمية العراقية خدمات التشغيل افرقة منطقة الخليج هذه المقاربة عندما ستضم المو
لجان إعادة إعمار نظرًا للتكامل بين . )١٤٦(يمية والبلديةوالصيانة، ومشاريع التخطيط اإلقل

 (PRTs) فرق إعادة إعمار المحافظات التي يقودها العراقيون و(PRDC)  وتنمية المحافظات
  .التي تقودها الواليات المتحدة واالئتالف، يهدف هذا البرنامج إلى بناء قدرات تنفيذ التمويل
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١٠٠ 

  صندوق االستجابة السريعة
 جديد  هو برنامج(PRT) لفرق إعادة إعمار المحافظات (QRF)الستجابة السريعة صندوق ا

ِفرق إعادة ُيزّود البرنامج . )١٤٧(٢٠٠٧ بدأ في منتصف وقد (ESF) لصندوق دعم االقتصاد
 النتائج بمصدر تمويل سريع االستجابة لتنفيذ المشاريع السريعة (PRTs) إعمار المحافظات
 مليون دوالر لصندوق االستجابة ١٢٥د خصصت وزارة الخارجية لق. ذات القيمة العالية

  .)١٤٨(٢٠٠٨السريعة للسنة المالية 
  

  ١٥-٢الشكل 
 عقود ٢٠٠٦ للسنة المالية (PRDC/PRT)  فرق إعادة إعمار المحافظات/مشاريع لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات

  ٣١/٣/٢٠٠٨البرنامج الممنوحة، بتاريخ 
  تبماليين الدوالرا

  .٣/٤/٢٠٠٨، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  : المصدر
  

  
  مشاريع ُمنحت عقودها

  إجمالي التمويل
  

  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
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١٠١ 

  ١٦-٢الشكل 
، ٢٠٠٧ للسنة المالية (PRDC/PRT)  فرق إعادة إعمار المحافظات/مشاريع لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات

  المبالغ الموافق عليها والممنوحة
  بماليين الدوالرات

  .٣/٤/٢٠٠٨، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  : المصدر
  

  
  

   الموافق عليها(PRDC)القيمة اإلجمالية لمشاريع لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات   
   الموافق عليها(NET) األميرآي فريق السفارة القومي لقيمة اإلجمالية لمشاريعا

  القيمة اإلجمالية للمشاريع الممنوحة
  

  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
  
  

، آان لدى برنامج صندوق االستجابة السريعة ٢٠٠٨مارس /  آذار ١١بتاريخ   
(QRF) ُتغطي المشاريع طيفًا . )١٤٩(دوالر مليون ١٣ مشروع نشط أو منجز ُقّدرت بـ ٦٩٠

  .من التجهيزات الزراعية إلى معدات المدارس
  

 ١٠درت بحوالي  منحة ُق٧٩ على (QRF)وافق برنامج صندوق االستجابة السريعة   
 من واسعةتغطي هذه الِمنح تشكيلة . )١٥٠(٢٠٠٨مارس /  آذار ٣١ماليين دوالر بتاريخ 

 ، المدارس والمستشفيات، وتعزيز المحاآم، والزراعةالنشاطات تشمل إعادة تأهيل وتجهيز
تعمل الوآالة األميرآية للتنمية .  ومهنة الصحافة والتدريب المهني،والوسائل اإلعالمية

، ومع الجمعيات (NGOs) غير الحكومية األهليةالدولية بنوع خاص مع المنظمات العراقية 
للحصول على لمحة خاطفة . )١٥١(اتزاعالمحلية، ومنظمات المجتمع المدني لتخفيف حدة الن

  .٢٥-٢ الهبات الكبرى، أنظر الجدول عن
  

 (USAID)  الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، تلقت٢٠٠٨مارس /  آذار ٣١بتاريخ   
 المقدرة ،من اصل هذه المشاريع.  مليون دوالر١٢ مشروعًا مقدرة بأآثر من ٩٥ونّشطت 
 ٥٫٦ مقدرة بـ معلقة مشاريع ٤ مشروعًا نشطًا و ٨٤ مليون دوالر، هناك ١٠٫٧بحوالي 

 ان برنامج المساعدة (USAID)  الوآالة األميرآية للتنمية الدوليةذآرت. )١٥٢(مليون دوالر
الهبات . )١٥٣(٢٠٠٨مارس /  آذار ٣١ مليون دوالر لتاريخ ١٫٨السريعة للعراق أنفق 
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١٠٢ 

 فرق إعادة إعمار ل لمشاريعوالمشتريات المباشرة والمشتريات الصغيرة تؤمن التموي
لخص حول األدوات المتوفرة للمنظمات الساعية إلى لالطالع على م. (PRT) المحافظات

  .٢٦-٢، أنظر الجدول (QRF)التمويل من صندوق االستجابة السريعة 
  

 اتفاقية خاصة ٦٠، وقعت وزارة الخارجية على ٢٠٠٧ديسمبر / في آانون األول   
 مليون دوالر، ونفّذت مشتريات صغيرة ومشتريات مباشرة ُمقّدرة ٥بالهبات مقدرة بقرابة 

 مليون دوالر هي في ١٫١٨١هناك سبعة اقتراحات هبات تبلغ .  مليون دوالر٤بقرابة 
مشاريع أعمال تموين صغيرة تملكها هذه المنح سوف تدعم . )١٥٤(المرحلة النهائية للمنح

  .ريع الزراعية الصغيرة وتشكيلة من المشا،سائل إعالم مستقلةنساء، و
  

، بدأ تدريب متقدم على الكمبيوتر لمدة شهر للقضاة في ٢٠٠٨فبراير / في شباط   
 وسوف يمدد هذا التدريب، (QRF)النجف باستخدام تمويل من صندوق االستجابة السريعة 

  .)١٥٥(في حال نجاحه، إلى آربالء
  

  ٢٥-٢الجدول 
  (QRF)ابة السريعة صندوق االستجنظرة خاطفة على أآبر ِهبات 

  
  تاريخ الموافقة  المبلغ  الموقع  اسم الهبة

  ١٣/٣/٢٠٠٨  $٥٠٠،٠٠٠  شمال بابل   اإلسكندرية–مبادرة التمويل الصغير العراقية 
تجهيزات البرنامج، التدريب (مرآز التعليم واإلرشاد 

  )والتقييم
  ٢٠/٣/٢٠٠٨  $٣٥٥،٤١٥  بغداد

م صحيفة دع: فرق إعادة إعمار المحافظات في بغداد
   البالد اليوم–مستقلة 

  ٣٠/١٠/٢٠٠٧  $٢٤٤،٣٥٠  بغداد

  /٢بغداد  تجديد السوق في تيزا نيسان
فرق إعادة / لويالتي

إعمار المحافظات 
  (ePRT)المرافقة 

١٣/٢/٢٠٠٨  $٢٠٥،٩٤٠  

إنشاء الخدمات الحكومية الصديقة : وزارة البلديات
  للمواطنين

  ١٧/٢/٢٠٠٨  $٢٠٠،٠٠٠  إربيل

فرق / تاجي/٣بغداد   يل القطاع االجتماعي لحي األعظميةبرنامج تمو
إعادة إعمار 

المحافظات المرافقة 
(ePRT)  

٣١/١/٢٠٠٨  $٢٠٠،٠٠٠  

ري األراضي :  من نهر الُفرات ١المشعب رقم 
  I الُفرات –الزراعية 

  ٢٩/١/٢٠٠٨  $٢٠٠،٠٠٠  األنبار

 البرنامج التشغيلي – آرآوك –مرآز األمان العراقي 
 الرئيسي

  ٢٩/١/٢٠٠٨  $٢٠٠،٠٠٠  أميمت

    ٢،١٠٥،٧٠٥    المجموع
  

  .٢٠٠٨أبريل /  نيسان ١٤، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية : المصدر
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١٠٣ 

  ٢٦-٢الجدول 
  ُملخص أدوات صندوق االستجابة السريعة

  المبلغ المنتشر  الوصف  اإلدارة
  
  
  

  ةالمشتريات الصغير

المشتريات الصغيرة المشابهة لعمليات برنامج االستجابة 
الطارئة للقائد سوف تسمح لفرق إعادة أعمار 

 PRTs)/(ePRTsفرق إعادة اإلعمار المرافقة /المحافظات
 حيوية PRTبشراء مواد أو خدمات يعتبرها قادة ِفَرق 

ال . بالنسبة إللتزاماتهم إزاء المجتمعات المحلية واإلقليمية
  . إلى موافقة السفارةحاجة

سمح بمشتريات j سوف ”Not withstanding“المذآرة 
 دوالر ومرونة القانون الفدرالي ٢٥٫٠٠٠بحدود 

  .(FAR)للمشتريات 

  
  
  

>٢٥٫٠٠٠$  

 منظمات /مدفوعات مرة واحدة تقدم إلى الحكومة العراقية  الهبات الصغيرة
  .  للقيام بنشاطاتها(GOI/NGO) غير حكومية
 الهبات في السفارة وتنفذ من ِقَبل فرق إعادة يجري تعّقب

فرق إعادة اإلعمار المرافقة /أعمار المحافظات
PRTs)/(ePRTs.  

  .تخضع الهبات للمراجعة الالحقة ولالذونات
 دوالر في ٢٥٫٠٠٠تجري مراجعة الهبات التي تزيد عن 

  .واشنطن العاصمة

  
  

>٥٠٫٠٠٠$  

 منظمات /مة العراقيةمدفوعات مرة واحدة تقدم إلى الحكو  الهبات
  . للقيام بنشاطاتها(GOI/NGO) غير حكومية

يجري تعّقب الهبات في السفارة وتنفذ وترصد من ِقَبل 
  .(USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 

 وتسّلم إلى الوآالة (OPA) مكتب شؤون المحفظات تراجع
  .(USAID)األميرآية للتنمية الدولية 

  
  

>٢٠٠٫٠٠٠ -$ ٥٠٫٠٠٠$  

ُيستخدم عندما يكون النشاط معقد بما فيه الكفاية لتكون   الشراء المباشر
بيان أشغال طويل؛ يجب أن /هناك ضرورة إلى إبرام عقد

 على طلب (PRT)يوافق قادة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات 
جدارة طلب الشراء ووسائل التنفيذ تقوم بها الوآالة . الشراء

القيادة المشترآة  أو (USAID) األميرآية للتنمية الدولية
 – GSOأو (JCC-I/A)   للعقود في العراق وأفغانستان

الُمنفذ هو الوآالة األميرآية للتنمية . حسب الكفاءة األساسية
 والقيادة اإلقليمية للعقود التابعة لوزارة – (USAID)الدولية 
  . هي مسؤولة عن الرصد(RCC)الدفاع 

  
  
  

>٢٠٠٫٠٠٠$  

توجيهات إلدارة برنامج صندوق "، بوابة فرقة إعادة إعمار المحافظات، (OPA) ؤون المحفظاتمكتب ش: المصدر
أغسطس /  آب ١٢ " PRTs)/(ePRTsفرق إعادة اإلعمار المرافقة /االستجابة السريعة التابع فرق إعادة أعمار المحافظات

  .٢، ص ٢٠٠٧
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   (LGP)برنامج الحكم المحلي
، الجهود (USAID) لوآالة األميرآية للتنمية الدولية ل(LGP)يدعم برنامج الحكم المحلي 

برنامج . تستجيب لمطالب مواطنيهاالعراقية إلقامة حكومات محلية شفافة وخاضعة للمساءلة 
 تراينغل مؤسسة ريسيرتشقوم بتنفيذه ت، ٢٠٠٣أبريل / الحكم المحلي الذي بدأ في نيسان 

 عندما تم (LGP II) برنامج الحكم المحلي الثاني بأعيدت تسمية البرنامج. (RTI)انترناشنال 
.  ليشمل مرحلة جديدة من الدعم لبرامج الحكم المحلي في العراق٢٠٠٥توسيعه سنة 

 بنشاطات لتنفيذ األولويات (LGP)  برنامج الحكم المحليبموجب أحكام هذا العقد، يقوم
  )١٥٦(: التاليةالعراقية

  

  .ة والبلدية وفي المحافظات الحكومات المحليتنظيمتحسين إدارة و •
 هم ووظائفهمتقديم المساعدة الفنية والتدريب للرسميين المحليين المنتخبين حول أدوار •

  .الحكومات المحليةووآاالت في ال
إقامة إطار عمل قانوني لشكل ديمقراطي وتمثيلي وتشارآي للحكومات الالمرآزية  •

 .في العراق
  

 لتثقيف أآثر من ندوة ٢٢،٠٠٠، نظم البرنامج (LGP)  برنامج الحكم المحليمنذ إطالق
 برنامج عالوة على ذلك، دّرب.  عراقي حول الديمقراطية واالنتقال الديمقراطي٧٥٠،٠٠٠

 نائب ٤٢ حاآم و ٢٨و ) من النساء% ١٥( عضو مجالس ٢٠٠٠ (LPG) الحكم المحلي
 المحافظات  دائرة وجميع أعضاء مجالس٣٨٠ مدير عام، وموظفين آبار في ٤٢٠حاآم، و 

 أيضًا في (LGP)  برنامج الحكم المحليوساعد. )١٥٧(٢٠٠٥يناير /المنتخبين في آانون الثاني
 ١٣في . ١٨تطوير مسوّدة مجموعة القوانين للحكم المحلي وافقت عليها المحافظات الـ 

 على قانون سلطات (CoR)، صادق مجلس النواب العراقي ٢٠٠٨فبراير / شباط 
 .)١٥٨(وضات واقتراحات قدمتها جمعية الحكم المحليالمحافظات مع مفا

  
  (LGP)   برنامج الحكم المحلينشاطات

دعم برنامج الحكم المحلي الحكومة الكردية اإلقليمية في توسيع قسم التخطيط االقتصادي 
ات للتنمية اإلقليمية، بما في ذلك توضيح دور المؤسسات العامة في خلق يلثالث إستراتيج
تقييم التنمية االقتصادية محدود . )١٥٩( خلق الوظائف في القطاع الخاصبيئة تمكن من

بتطوير البيانات والخيارات للنشاطات االقتصادية التنافسية في المنطقة التي تغطي 
  )١٦٠(: التاليةالقطاعات الخمسة

  
  اإلنشاء •
  التعدين •
 الزراعة •
 طشرآات دعم النف •
 السياحة •
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ر بين ممثلي الصناعة وقيادة الحكومة الكردية جهد التخطيط يستلزم االتصال المباش

  .اإلقليمية التي يسهلها المستشارون العراقيون واألجانب في برنامج الحكم المحلي
  

قد مؤتمر لمدة يومين في النجف لدراسة العالقات بين ، ُع٢٠٠٨فبراير / في شباط 
 برنامج الحكم ن معاستضاف المؤتمر مجلس النجف اإلقليمي بالتعاو. الحكومات في العراق

آان الهدف األولي للمؤتمر خلق آلية للعالقات المالية بين . (LGP II) المحلي الثاني
  .الحكومات في العراق

  
على باإلجماع  ووافقوا وأنتجوامن ثماني محافظات آانوا المشارآون في المؤتمر 

إحدى التوصيات آانت . )١٦١(ثماني توصيات دعمًا لنظام مالي ال مرآزي أآثر في العراق
 من الدستور التي تدعو إلى تشكيل لجنة ١٠٦الضغط على مجلس النواب لتمرير المادة 

  .)١٦٢(عامة تضمن التوزيع العادل للتحويالت المالية الفدرالية إلى الحكومات اإلقليمية
  

خالل ربع السنة هذا، ساعد برنامج الحكم المحلي في توسيع مرآز تدريب األمانة في 
 ٢٣،٠٠٠ موظف آل شهر ولديه حوالي ٩٠٠-٦٠٠مرفق األمانة ُيّدرب حوالي . بغداد

المرافق التي تم توسيعها مؤخرًا سوف تسمح بتدريب مزيد من الناس آل يوم . )١٦٣(موظف
قدم برنامج الحكم المحلي المفروشات .  ُمتّدرب في الشهر١٢٠٠لتزيد طاقة التدريب إلى 

التدريب المقدم يشمل مقررات دراسية فنية وإدارية . )١٦٤( جهاز آمبيوتر٢٠والتجهيزات و
  .وبرامج لها عالقة بمعالجة المياه وبإنتاج المياه

  
 والسنة المالية ٢٠٠٧برامج صندوق دعم االقتصاد الجديدة للسنة المالية 

 ٢٠٠٨     
دة وبرنامج التنمية الُمحّد) إنماء(برنامج تنمية األعمال الزراعية التجارية للقطاع الخاص 

  . لتشجيع التنمية االقتصاديةهما األحدث (TDP)األهداف 
  

  برنامج تنمية األعمال الزراعية التجارية للقطاع الخاص: إنماء
م للوآالة األميرآية للتنمية الدولية الذي لّز) إنماء(برنامج تنمية األعمال الزراعية التجارية 

كيل وتنمية شرآات األعمال يستهدف تش" مليون دوالر من صندوق دعم االقتصاد ٩٢٫٥
الزراعية لتحفيز وتوسيع نمو شرآات األعمال الزراعية وتوسيع اإلنتاج الزراعي، وتحقيق 

  .)١٦٥("مستويات رفيعة من التوظيف
  

يهدف البرنامج إلى تطوير أعمال جديدة وإلى توسيع عمليات المؤسسات ذات الملكية   
سلة اإلمدادات التي تساعد العراق على تلبية هذه الجهود سوف تكمل التعزيزات لسل. الخاصة

  .)١٦٦(الحاجات الغذائية الداخلية وعلى إعادة تنشيط قطاع يوظف أآثر من ربع سكان العراق
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 مليون ٢٫٤ أيضًا الـ (USAID)  الوآالة األميرآية للتنمية الدوليةوسوف تستخدم  
 تشجع وتدعم األعمال الزراعية دوالر من صندوق دعم االقتصاد لتنفيذ السياسة القومية التي

. )١٦٧( على السلع، األمر الذي يكمل نشاطات وزارة الزراعة األميرآية األخرىالتي ترّآز
هذه الجهود تهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للشرآات الزراعية عن طريق، من جملة أشياء 

  .)١٦٨(يير الدوليةلتلبية المعاالقومية للغذاء سياسة والتنظيمات الأخرى، رفع مستوى 
  

فقد .  إنتاج الذّرة في مشروع تشجيع حبوب العلف في األنبارإنماءمثًال، دعمت   
 البذار إنماءقدمت . أدخلت أنواع جديدة من الذرة لمساندة إمدادات العلف لقطاع الماشية

 لمزيد من المعلومات حول. )١٦٩(والسماد والمساعدة الفنية لمحصول ومبيعات وتوزيع الذرة
  .  في هذا التقرير"اقتصاد العراق"القطاع الزراعي في العراق، أنظر القسم 

  
 آما أن ، مشاريع زراعة القمح في األنبار وزراعة الشعير في دياال تطبق حاليًا

 ووّزعت البذار إنماءاستوردت . ٢٠٠٨يونيو / مايو وحزيران / الحصاد متوقع في أيار 
من % ٤٠وسوف تشتري إنماء . ساعدة الفنية للمزارعين قّدمت الم، آماوالسماد الُمصّدقة

الحصاد إلعادة توزيعها على المزارعين في مناطق األنبار ودياال وبابل وتاجي لزيادة 
  .)١٧٠( العالية إمدادات البذار ذات الجودة

  
  برنامج التنمية المحددة األهداف

رها مكتب المساعدة االنتقالية  مبادرة اقتصادية يدي(TDP)برنامج التنمية المحددة األهداف 
 مليون ٥٧٫٤٠ للبرنامجخصص . للعراق وهو متوفر للمنظمات غير الحكومية في العراق

 دوالر ٤٥٠،٠٠٠ وتّم إنفاق أآثر من ٢٠٠٧لية للسنة المالية ميدوالر من األموال التك
صادية هذه األموال تمنح للمنظمات غير الحكومية في العراق للبرامج االقت. )١٧١(منها

  )١٧٢(: التاليةواالجتماعية في مناطق النزاع لتلبية هذه األولويات
  .تخفيف آثار النزاع، المصالحة، حل النزاعات المتناوبة، والتحوالت السياسية •
  .بناء الوحدة القومية العراقية عبر الحدود الجغرافية والمذهبية •
 .البرامج األخرى التي لم تعالجها ،جهود التنمية بما في ذلك القطاع الخاص •

 
يطّور البرنامج مبادرات لمواجهة تحديات اجتماعية واقتصادية ُمعّينة تواجه 

 والتنمية االستجابة الطارئة،المجتمعات بما في ذلك التعليم واحتياجات العناية بالصحة و
  .االقتصادية وخلق الوظائف

  
ن مراجعة الهبات برنامج التنمية المحّددة األهداف هو اآلن في الجولة الثانية م

 هبات ٨الجولة األولى من مراجعة الهبات نتج عنها الموافقة على تمويل .  هبة٤٦ويدرس 
، آانت قد تّمت الموافقة ٢٠٠٨مارس /  آذار ٣١بتاريخ . )١٧٣( مليون دوالر٨٫٤ّدرت بـ ُق

  )١٧٤(:على البرامج التالية
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   عن عامة الناسدفاعالبرنامج الطليعي لل •
  النساءمبادرة توظيف  •
 تدريب األطباء الجراحين المتخصصين •
 تدريب المنظمات غير الحكومية •
 المتعددة االستخدامالمجتمعية المرافق  •
 ندوات الشباب •
 المصالحة •
 برنامج تعليم الشباب •

 
  مشاريع صندوق دعم االقتصاد الجارية

  صندوقيواصل العديد من مشاريع صندوق دعم االقتصاد العمل الذي بدأ مع تمويل من
 المحلية على استقرار المجتمعاتهذه المشاريع تعالج العمل . إغاثة وإعادة إعمار العراق

وتقدم الدعم لضحايا العنف، وُتمّول أعمال دعم االستدامة األساسية لحماية االستثمارات 
  .األميرآية التي خصصت إلعمار البنية التحتية

  
 (GSP)استقرار المجتمعات المحلية برنامج 
، منحت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية هبة اإلغاثة والتنمية الدولية ٢٠٠٦مايو / في أيار 

ألجل تنفيذ برنامج استقرار الجماعات المحلية، الذي هو مشروع لألشغال العامة والتنمية 
 مليون دوالر من ٥١٤ُيمّول برنامج استقرار الجماعات المحلية بـ . االقتصادية في العراق

 مليون دوالر من المخصصات التكميلية للقرار المتواصل ١٣٥ –االقتصاد صندوق دعم 
. )١٧٥(٢٠٠٧ مليون دوالر من األموال التكميلية للسنة المالية ٣٧٩، و٢٠٠٦للسنة المالية 

  .)١٧٦( مليون دوالر٢٩٨ حوالي ُأنفق، آان قد ٢٠٠٨مارس /  آذار ٣١بتاريخ 
  

  )١٧٧(: إلى ما يلي شهرًا٢٨ي عمره هذه األهداف األولية تقود البرنامج الذ  
  

إيجاد الوظائف وتنمية المهارات الصالحة لالستخدام مع ترآيز على الشبان العاطلين  •
  .عن العمل

  .إعادة تنشيط البنية التحتية للجماعات والخدمات األساسية •
 .دعم شرآات األعمال القائمة وتطوير شرآات أعمال جديدة قابلة لالستدامة •
 . جماعات منتقاةبينات تخفيف النزاع •

 
  حاالت إلى الحد من(CSP) المحلية اتبرنامج استقرار المجتمع تهدف نشاطات

 المسلوبين حقوق التمّرد، والعنف المذهبي، والجريمة، عن طريق توظيف الشباب العراقيين
يعمل . ت الذين عانوا من العنف أو الذين هدّدهم التمّرد أو نشاطات الميليشياالمواطنة

نينوى، تأميم، صالح الدين، ديالى، األنبار، :  محافظات٨ مدينة و ١٤برنامج حاليًا في ال
يطّور البرنامج شبكة من مراآز خدمات التوظيف للبحث في . )١٧٨(بغداد، بابل والبصرة

طلبات السوق وللمساعدة في وضع العراقيين العاطلين عن العمل في وظائف طويلة األمد 



 (ESF)صندوق دعم االقتصاد 
 

 

١٠٨ 

 الوآالة ، ذآرت٢٠٠٨مارس / بتاريخ آذار .  أنها أطول من ثالثة أشهرالتي يعتبر البرنامج
  شخص تم توظيفهم بواسطة٥٩،٠٠٠ أنه آان هناك (USAID) األميرآية للتنمية الدولية

  .)١٧٩(CSP برنامج استقرار المجتمعات المحلية
  

وى  التدريب المهني في بغداد ونين(CSP) المحلية اتبرنامج استقرار المجتمعيقدم 
، آان قد تخّرج أآثر ٢٠٠٨مارس /  آذار ٣١بتاريخ . وتأميم والبصرة وشمال بابل واألنبار

 شهادة تدّرب ٥٠٠٠ومنح البرنامج أيضًا أآثر من .  شخص من هذه التدريبات١٦،٥٠٠من 
  .)١٨٠(في محافظات بغداد ونينوى وتأميم واألنبار

  
  لجماعات المحليةادولية لبرنامج استقرار تدقيق المفتش العام للوآالة األميرآية للتنمية ال

خالل ربع السنة هذا، نشر المفتش العام للوآالة األميرآية للتنمية الدولية تقريرًا وجد أدلة 
، الذي ُتمّوله مخصصات (CSP) المحلية اتبرنامج استقرار المجتمعحول احتيال آامن في 

 و ٦٫٧ يقدر أنه يتراوح بين –امن العثور على احتيال آ.  مليون دوالر٥١٤أميرآية بقيمة 
 العوامل التي تساهم أّما.  أدى إلى وقف المشاريع في أحد أحياء بغداد– مليون دوالر ٨٫٤

  )١٨١(: فهي التاليةفي ضعف البرنامج إزاء االحتيال
  

  غياب الرصد النظامي والمستقل في الموقع •
  .(CSP) المحلية اتبرنامج استقرار المجتمعالتدقيق غير الكافي بخصوص مقاولي  •

 
شمل االحتيال الكامن التحويل الممكن لألموال إلى نشاطات الميليشيات عبر عقود 
بأسعار مبالغ فيها لجمع النفايات، وآشوفات دوام العمل التي تحتوي على مخالفات، وعمال 

  .)١٨٢( التي ُيمّولها البرنامجللمجتمعات المحليةعراقيين وهميين لحمالت التنظيف 
  

  وق مارال روزيكا لضحايا الحرب العراقيينصند
 المدنيين العراقيين الذين لحقت بهم (USAID)  الوآالة األميرآية للتنمية الدوليةساعدت

أيام سلطة . ٢٠٠٣مايو / إصابات من ِقَبل القوات األميرآية وقوات االئتالف منذ أيار 
 ٣٢٩،٨٥٧وعًا استفاد منها  مشر٦٩٩، )١٨٣(االئتالف المؤقتة، نّفذ صندوق مارال روزيكا

يغطي البرنامج عددًا من أآالف ضحايا الحرب . )١٨٤(من ضحايا الحرب وأعضاء عائالتهم
المدنيين في العراق بما في ذلك العناية الصحية، وتوليد الدخل وإعادة تأهيل المنازل 

  .والمدارس والعيادات المهدمة
  

 (USAID) ألميرآية للتنمية الدوليةالوآالة ا، تلقت ٢٠٠٨أبريل /  نيسان ٣بتاريخ   
 مليون دوالر من المخصصات األميرآية لمساعدة ضحايا الحرب العراقيين، ٤٠قرابة 

 مليون دوالر تحت صندوق ٢٠ منها (USAID) الوآالة األميرآية للتنمية الدوليةألزمت 
  .)١٨٥(مارال روزيكا

  



(ESF)صندوق دعم االقتصاد 
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 ألميرآية للتنمية الدوليةالوآالة اش العام في تخالل ربع السنة هذا، أجرى المف  
(USAID) متقّيدة بأحكام القانون العام األميرآي الذي يرشد الوآالة تدقيقًا لتحديد ما إذا آانت 

 لنفقات  التاليةذآر التقرير التحديات. إلى آيفية استخدام أموال صندوق مارال روزيكا
  )١٨٦(:الصندوق

  
روزيكا قد قدموا المساعدات وفقًا مع العلم أن ثالثة شرآاء من منفذي صندوق مارال  •

لتوجيهات الترآيز على عائالت المدنيين العراقيين الذين أصيبوا بأذى خالل 
العمليات العسكرية، رآز أحد شرآاء التمويل فقط على مشاريع البنية التحتية 

  . في منطقة واحدةللمجتمع المحلي
الوآالة امة، لم تطور على الرغم من التشديد على بناء القدرات ومساندة االستد •

 خطة للمساعدة في نقل المعرفة الضرورية (USAID) األميرآية للتنمية الدولية
 بعد أن يكون صندوق مارال روزيكا ،للعراقيين لتقديم المساعدة إلى ضحايا الحرب

. لقد قاد التمويل غير المنظم إلى غياب التخطيط لالستدامة في المستقبل. اسُتنفذقد 
ي المساعدة األميرآية، قد يكون العراق غير جاهز للتعاطي مع األذى عندما ستنته

  .الذي عانى منه المدنيون العراقيون آنتيجة للحرب
 

  (O&M)برنامج دعم استدامة التشغيل والصيانة 
 مليون دوالر من برنامج ١٧٠، آان قد تم إنفاق حوالي ٢٠٠٨مارس /  آذار ٣١بتاريخ 

يساعد هذا البرنامج بقيمة . )١٨٧(منذ ربع السنة األخير% ٥٨ة  أي بزياد–التشغيل والصيانة 
 في العراقيين (ITAO)  مكتب المساعدة االنتقالية للعراق مليون دوالر، الذي يديره٢٨٥

جهود دعم االستدامة داخل الوزارات العراقية عن طريق تقديم خدمات داخل 
 المحطات الرئيسية، ومحطات المعامل، والمواد االستهالآية وقطع الغيار في/المحطات

  .المياه والمياه المصروفة، والصحة والنقل واالتصاالت
  

إن قسمًا من تمويل صندوق دعم االقتصاد لهذا البرنامج مخصص لقطاع الكهرباء   
صندوق  مليون دوالر من ٥٨ان حوالي . بالغ الُمبرمجةممن ال% ٢٠الذي تلقى أآثر من 

 (O&M)  التشغيل والصيانة دعمت أيضًا برنامج(IRRF)إغاثة وإعادة إعمار العراق 
الة لوزارة الكهرباء عبر  فّعتشغيل وصيانةللقطاع، الذي يعمل لتطوير وتنفيذ ودعم خطة 

  أعمال التشغيل والصيانةهدف البرنامج تنسيق ورعاية منظمة. آافة محطات الطاقة العراقية
الة لعمليات الة بالكامل وفّعوتحويلها إلى مؤسسة شغ (MOE O&M)بوزارة الكهرباء 

الة في ست محطات  الفّعالتشغيل والصيانةالمعامل اليومية وفي نفس الوقت أداء خدمات 
 التشغيل والصيانة برنامج . تدعمها الحكومة األميرآيةغازيةآهرباء حرارية ذات توربينات 

 حيث يتوقع ٢٠٠٨مبر سبت/ وقد ُمّدد لغاية أيلول % ٧٤لوزارة الكهرباء قد أنجز اآلن بنسبة 
  .)١٨٨(نقل المسؤوليات إلى وزارة الكهرباء

  



 (ESF)صندوق دعم االقتصاد 
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االستثمارات األميرآية ُمعرّضة لهدر إضافي في حال لم تجر صيانتها بصورة   
 الشاملة والتدريب الفعال أمور التشغيل والصيانةالحظ المفتش العام أن برامج . )١٨٩(مناسبة

  .)١٩٠(ةحيوية لتحسين دعم استدامة األصول األميرآي



(CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
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  (CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد
  
 

 إلنتاج جهود (CERP)، استخدم برنامج االستجابة الطارئة للقائد ٢٠٠٣مايو / منذ أيار 
أنشأت سلطة االئتالف المؤقتة . ّددة في العراقحإغاثة وإعادة إعمار محلية ذات أهداف ُم

(CPA)مصادرة وعائدات النفط من صندوق ة األصول العراقية الم أصال الصندوق مستخد
، بدأ الكونغرس بتخصيص األموال األميرآية لهذه ٢٠٠٣في أواخر . (DFI)تنمية العراق 

برنامج االستجابة الطارئة ل مليار دوالر ٢٫٦٦ أآثر من وحتى هذا التاريخ توفر ،المشاريع
 )١٩١(.للقائد

  
  البرنامجي أموالمن إجمال% ٩٦، آان حوالي ٢٠٠٨مارس /  آذار ٣١بتاريخ   

(CERP) وضعية تمويل برنامج االستجابة الطارئة لالطالع على . قد أنفق% ٦٨ قد ألزم و
  .١٧-٢ الشكلللقائد، أنظر 

  
 مليون ١٦٩ بتمويل قدره مشروع ٩٤٠أآثر من قد أنجز خالل ربع السنة هذا، آان   

، دعم تمويل بوجه عام .)١٩٢((CERP)دوالر من إلزامات برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
 مخصصات أميرآية عبرلمشاريع المستقلة آما المشاريع الجارية التي بوشرت ابرنامج ال

  .أخرى
  

   (CERP) استخدامات برنامج االستجابة الطارئة للقائد اتجاهات
 إغاثة وإعادة إعمار خالفًا ألشغال البنية التحتية الواسعة النطاق الُمموّلة من صندوق

 تهدف إلى أن تكون أصغر وأآثر استجابة CERP، آانت مشاريع (IRRF-2) ٢-العراق
 التي MNC-Iالقيادة المتعددة الجنسيات في العراق . )١٩٣(لألولويات الفورية لقادة العمليات

 إرشادات إلنتقاء تصدر، (CERP)نّسقت استخدامات برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
القيادة المتعدد . (MAAWS) المال آنظام سالح  عنوان تحتواستخدام األموال في نشرتها،

، نشرت اإلجراءات "المال آنظام سالح"النشرة  المتّضمنة في (MNC-I)الجنسيات 
 القتراح المشاريع، (CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد ل (SOP)  ياسيةالتشغيلية الق

تشغيلية القائمة إلى أن العناصر تشير اإلجراءات ال. )١٩٤(ومنح العقود وإدارة المشاريع
 واستفادة ،األساسية النتقاء المشاريع هي سرعة التنفيذ، والقدرة على توظيف العراقيين

 العامة للتمويل تجاهاتاال. )١٩٥( المحليةلمجتمعاتا ، ووضوح المشاريع أمامالناس العراقيين
جابة الطارئة للقائد قد تتناسب مع هذه األولويات؛ غير أن استخدام أموال برنامج االست

  .تطورت عدديًا وتصنيفيًا



 (CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
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  (CERP)مشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد لقّيم ال
 المشاريع الصغيرة (CERP)آان الهدف األصلي من إنشاء برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

فوائد الطويلة هذه المشاريع غالبًا ما تكمل ال. )١٩٦(الحجم التي سوف تفيد السكان المحليين
األمد التي تنتجها مشاريع البنية التحتية ذات الحجم الكبير، وُتعّزز الجهود االقتصادية على 

  .)١٩٧(المستوى المحلي
  
 

  ١٧-٢الشكل 
  (CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد وضعية أموال 

  مليارات الدوالرات
  ؛P.L.109-148؛ P.L. 108-287 ،P.L. 109-13: المصادر

 P.L. 109-234 ؛P.L. 109-289 ؛P.L. 110-28 ؛  
P.L.110-161 ؛  القيادة المتعددة الجنسيات في العراق(MNCI-)  ،٩/٤/٢٠٠٨، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات.  

  
  

  
  $١٫٨٠إجمالي المنفق 

  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
  

  ٢٧-٢الجدول 
   في آل سنة مالية(CERP)طارئة للقائد برنامج االستجابة المتوسط إلزامات مشاريع 

السنة المالية  
٢٠٠٤ 

السنة المالية 
٢٠٠٥ 

السنة المالية 
٢٠٠٦ 

السنة المالية 
٢٠٠٧ 

السنة المالية 
٢٠٠٨ 

 $٣٠٦،١٩٣ $١٧٠،١٥١ $١٧٠،١٥١ $١٣٨،٩٦٢ $١٢١،٦٩ متوسط قيمة اإلنشاءات
 $٨٥،٢٦٦ $٧٢،٤٦٦ $٧٠،٩٩٣ $٧٠،٩٩٣ $٢،١٥٩ متوسط قيمة غير اإلنشاءات

/  آذار ٣٠، (MNC-I) فيلق المتعدد الجنسيات في العراقلل؛ التقرير الشهري (IRMS) نظام إدارة إعادة إعمار العراق :المصدر
  .٢٠٠٨مارس 

  
 هو (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق .  ، أداة إدارة البرنامج(IRMS)األرقام من نظام إدارة إعادة إعمار العراق : مالحظة
  .ر غير ُمدّققمصد

  
  
  

  $٢٫٦٦إجمالي المخصص 
  

  $٢٫٥٦إجمالي الملزم 
 



(CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
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 (CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد ، تحّولت استخدامات ٢٠٠٤منذ سنة   
برنامج  ُيّصور إتجاهات قيم تمويل ومشاريع ١٨-٢الشكل . لتطابق حاجات البيئة التشغيلية

  :، بما في ذلك(CERP)االستجابة الطارئة للقائد 
  

  . (CERP) ستجابة الطارئة للقائدبرنامج االالنمو الثابت لمخصصات وإلزامات  •
  . الشهرية(CERP) برنامج االستجابة الطارئة للقائدإجمالي إلزامات  •
 .الزيادة في متوسط قيمة المشاريع •
 .اإلنجازات المتفاوتة للمشاريع •

 
هذه الميول . ، ازداد متوسط اإللزامات لكل مشروع بصورة حاّدة٢٠٠٨في مطلع 

تظهر . للبرامج األمنية ولمشاريع البنية التحتية الواسعة المجالتتأثر آثيرًا بزيادة التمويل 
 ٢٠٠٧االتجاهات في آل من إجمالي اإللزامات وإجمالي المشاريع زيادة ممّيزة في صيف 

المعروف سابقا بالمواطنين  ()١٩٨( (Sons of Iraq)العراق  أبناءالتي تصادف بداية برنامج 
نامج طبقة إضافية للحماية التي تؤمنها مقاومة التمرد على يقدم هذا البر). المحليين المهتمين

حاليًا، يتم تمويل برنامج أبناء العراق بالكامل . )١٩٩(مستوى األحياء والمجتمعات المحلية
  .)٢٠٠((CERP) برنامج االستجابة الطارئة للقائدتقريبًا عبر 

  
 لغير (CERP) برنامج االستجابة الطارئة للقائد، آان متوسط مشاريع ٢٠٠٤سنة 

حاليًا، يقدر هذا البرنامج بما يتراوح بين .  دوالر٤٢،١٥٩مشاريع اإلنشاء مقدرًا بـ 
برنامج االستجابة الطارئة للقائد متوسط إلزامات مشاريع . )٢٠١( دوالر٨٠،٠٠٠ و٧٠،٠٠٠

. ٢٠٠٦ دوالر سنة ١٥١،١٧٠ إلى ٢٠٠٤ دوالر سنة ٦٩،١٢١غير اإلنشائية ارتفع من 
، بلغ ٢٠٠٨؛ لكن، خالل األشهر الثالثة األولى لسنة ٢٠٠٧م انخفضت قليًال سنة هذه األرقا

تقريبًا % ٩١ دوالر، أي بزيادة ٣٠٦،٠٠٠متوسط قيمة المشاريع غير اإلنشائية أآثر من 
 الزيادة في متوسط اإللزامات بالنسبة ٢٠٢٧ُيبين الجدول . )٢٠٢(بالمقارنة مع العام الماضي
  .)٢٠٣(٢٠٠٤نة، منذ سنة لكل مشروع، وفي آل س

  
برنامج االستجابة الطارئة ، ومن أصل آافة مشاريع ٢٠٠٨مارس /  آذار ٣٠بتاريخ 

فقط من % ٢٫٦ دوالر أو أآثر تمثل ٥٠٠،٠٠٠، آانت المشاريع التي قيمتها (CERP)للقائد 
ت  دوالر أو أآثر آان٥٠٠،٠٠٠لكن المشاريع المقدرة بـ . )٢٠٤(العدد اإلجمالي للمشاريع

وعلى عكس مع . )٢٠٥(برنامج االستجابة الطارئة للقائدمن إجمالي إلزامات % ٣٧تمثل 
، آانت هذه المشاريع العالية الكلفة ُممّولة ٢٠٠٤حصل مع المشاريع التي بوشر بها في سنة 

  .)٢٠٦((CERP) برنامج االستجابة الطارئة للقائد من إلزامات ١٣٫٧فقط بنسبة 
  



 (CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
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   حسب القطاعات بة الطارئة للقائدبرنامج االستجامشاريع 
 تغطي تشكيلة واسعة من نشاطات إعادة (CERP) برنامج االستجابة الطارئة للقائدمشاريع 
برنامج  اإلشراف على (MNC-I)تواصل القيادة المتعددة الجنسيات في العراق . اإلعمار
 المبّينة في الشكل  هذا وتّحدد أن استخدامات األموال تتناسب مع الفئات المرخصةاالستجابة

آجزء من هذا اإلشراف، أصدرت القيادة المتعددة الجنسيات في العراق إرشادًا . ١٩-٢
لضمان أن تتم تلبية الجهود االستراتيجية دون ازدواجية في العمل من المنظمات والمبادرات 

اريع أمثلة متكررة عن مش/وّثق حاالت "015-07غير أن تقرير المفتش العام . )٢٠٧(األخرى
 تتعارض مع مهمة بناء القدرات لفرق إعادة (CERP) برنامج االستجابة الطارئة للقائدل

 عن طريق أداء المهمات التي تعود حقيقة إلى الحكومات المحلية (PRTs)إعمار العراق 
  .)٢٠٨("واإلقليمية

  
 برنامج االستجابة الطارئة للقائد نظرة إجمالية عن إلزامات ١٩-٢يقدم الشكل   

(CERP) والتغيير في اإللزامات لكل استخدام مسموح به من السنة ٢٠٠٤ منذ السنة المالية 
في األصل، . ، والتي تؤآد االتجاهات الجديدة المعتمدة٢٠٠٧ والسنة المالية ٢٠٠٦المالية 

 ّمرآزة على مشاريع المياه، (CERP) برنامج االستجابة الطارئة للقائدآانت معظم إلزامات 
ومع أن قسمًا هامًا من التمويل ال يزال ينفق في . )٢٠٩( والبنية التحتية المتعلقة بهاوالكهرباء،

خالل ربع السنة هذا، آان . تلك المجاالت، آان تمويل اإلجراءات األمنية يتصاعد أيضًا
عن % ٩٥، أي زيادة بنسبة "اإلجراءات الوقائية"هناك ارتفاع الفت جدًا في اإللزامات لـ 

برنامج من إجمالي إلزامات % ٨٫٩ومع أنه تراآميًا، فقد تم فقط الزام . ٢٠٠٧ة السنة المالي
 برنامج االستجابة الطارئة للقائدمن إلزامات % ٣٥ لهذه الفئة، وأن قرابة االستجابة
(CERP) مّولت اإلجراءات الوقائية التي شملت سياجات األسالك، ٢٠٠٨ للسنة المالية ،

  . )٢١٠(برنامج أبناء العراق واإلجراءات األمنية األخرىواألنوار، ومواد الحواجز، و
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  ١٨-٢الشكل 
  (CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد اتجاهات مخصصات وإلزامات 

  )٣٠/٣/٢٠٠٨(، I(MNC-I) فيلق المتعدد الجنسيات في العراق؛ التقرير الشهري لل(IRMS) نظام إدارة إعادة إعمار العراق: المصدر

  
  ي اإللزامات حسب األشهرإجمال

  بماليين الدوالرات

  
  متوسط إلزامات المشاريع المنجزة حسب األشهر

  بآالف الدوالرات

  
  إجمالي المشاريع المنجزة حسب األشهر

  
 قبيل استالم (CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد بوشر العمل في مشاريع . التواريخ المبّينة تعكس التاريخ الفعلي إلنجاز المشاريع: مالحظة

المخصصات المباشرة ألن البرنامج ُأنشئ األصول العراقية المصادرة وعائدات النفط من صندوق تنمية (CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
  (DFI)العراق 
  ١٩-٢الشكل 

  المخصصات واإللزامات المتراآمة
  بمليارات الدوالرات

 

 المخصصات

 اإللزامات
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  )يين الدوالراتبمال( حسب نوع المشروع والسنة المالية (CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد إلزامات 
اإللزامات حسب  نوع المشروع

 السنة المالية
التحول في التمويل 

من السنة المالية 
 إلى السنة ٠٧

 ٠٨المالية 

اإللزامات حسب  نوع المشروع
 السنة المالية

التحول في 
التمويل من السنة 

 إلى ٠٧المالية 
 ٠٨السنة المالية 

اإلجراءات 
 الوقائية

 االتصاالت %٩٥+ 

 

  
- ٦١% 

مشاريع إنسانية 
وإعادة إعمار 

 أخرى
 

  
- ٤% 

تصليح البنية التحتية 
 المدنية

 
 

  
- ٦٦% 

التحسينات 
اإلدارية 

االقتصادية 
  والمالية

  
- ١٠% 

  
 التعليم

 

  
- ٧٠% 

 العناية الصحية

 

 الكهرباء %٣٧ -

 

- ٧٤% 

   مدفوعات التعزية
- ٤١% 

  
 إنتاج وتوزيع الغذاء

 

  
- ٧٥% 

ت إطالق مدفوعا
 سراح الموقوفين

 

نشاطات التنظيف  %٥٠ -
 المدنية

 

-٧٨% 

 الزراعة

 

المياه والمرافق  %٥٥ -
 الصحية

 

- ٨٣% 

 الّري %٥٧ - أضرار المعارك

 

- ٨٧% 

 القانون والحكم

 

 عربات دعم مدنية %٥٧ -

 

- ٩٨% 

  
 النقل

  
  

- ٦٠% 
 – ٠٤ية برنامج االستجابة الطارئة للقائد السنة المال

  ٠٦السنة المالية 
  ٠٧برنامج االستجابة الطارئة للقائد السنة المالية 
 ٠٨برنامج االستجابة الطارئة للقائد السنة المالية 

 
  .٢٠٠٨أبريل /  نيسان ٩، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، (MNC-I) الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق :المصدر
 لتصنيف الهبات الصغيرة في فئة (CERP)، تم تعديل توجيهات برنامج االستجابة الطارئة للقائد ٢٠٠٧ مايو/ في أيار : مالحظة

  ".التحسينات االقتصادية والمالية واإلدارية"
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  حسب المحافظات(CERP)مشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
برنامج االستجابة ن  مليار دوالر م٢٫٥٦، آان قد ألزم ٢٠٠٨مارس /  آذار ٣٠بتاريخ 

لناحية التصاميم تختلف هذه المشاريع .  محافظة١٨ لمشاريع من (CERP)الطارئة للقائد 
آثيرًا، استنادًا إلى األولويات المطلوبة من ِقَبل القادة العسكريين بحسب تكيفهم مع 

يع لهذه األسباب، تختلف أنواع المشار. االحتياجات المتطورة للمجتمعات التي يدعمونها
، آانت المحافظات األربع ٢٠٠٨في السنة المالية . ومستويات التمويل من محافظة ألخرى

 آما (CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد الحائزة على أآبر حصة من إلزامات 
 .)٢١١(:يلي

   مليون دوالر٢٧٨ –األنبار  •
   مليون دوالر٨٠٢ –بغداد  •
  مليون دوالر٢٣٦ –البصرة  •
 ليون دوالر م١٦٣ –نينوى  •

 
برنامج االستجابة ، تلقت محافظة بغداد أآبر موازنة لمشاريع ٢٠٠٧منذ بداية 

 مشروع ُممّول ٥٤٠٠باإلجمال، بوشر العمل في بغداد في أآثر من . (CERP)الطارئة للقائد 
. )٢١٢( مليون دوالر٨٠٠ مع إلزامات تزيد عن (CERP)من برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

هذا المشروع . ربع السنة هذا إنجاز موقف للسيارات في حي الرصافة في بغدادتم خالل 
 (CERP) دوالر تم تمويله بأموال برنامج االستجابة الطارئة للقائد ١٧٤،٢٠٠المقدر بـ 

 الجارية التي على وشك اإلنجاز مشاريع شبكة  الكبيرةتشمل المشاريع. ٢٠٠٨للسنة المالية 
 ٢٠٠٦ مليون دوالر من السنة المالية ٤٫٨فة الُممّولة بـ  في الرصا الصحيةالمجاري

 ٤٫٩، ومشروع توزيع الكهرباء الُممّول بـ )٢١٣((CERP)لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد 
  .)٢١٤((CERP) من برنامج االستجابة الطارئة للقائد ٢٠٠٧مليون دوالر من السنة المالية 

  
مختلف االستخدامات ألموال برنامج لمزيد من التفاصيل حول المقارنة بين 

 إلزامات لناحية المذآورة المتحدة األربع المحافظات في (CERP)االستجابة الطارئة للقائد 
  .٢٠-٢، أنظر الشكل ٢٠٠٨السنة المالية 

  
  (CERP)نقل استدامة مشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

الحجم هامة ألنها تشكل تحديًا إداريًا لمنّسقي الزيادات األخيرة في تكاليف المشاريع الكبيرة 
لقد أشار بعض الضباط إلى صعوبات في . )٢١٥((CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

اإلمدادات الكافية لدعم وصعوبات في الوصول إلى العثور على موظفين مؤهلين للمشاريع 
 الرقابة اإلدارية األساسية في تحدث المفتش العام عن قضايا. )٢١٦(تشغيل وصيانة المرافق
يناير الماضي حول مشاريع البنية التحتية الكبيرة الحجم لبرنامج /تدقيقه في آانون الثاني

 خالل ربع السنة األخير، بما في ذلك غياب التخطيط (CERP)االستجابة الطارئة للقائد 
نذ نشر هذا التقرير، م. )٢١٧(الكافي لنقل السيطرة على المشاريع إلى الرسميين العراقيين
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 عدة خطوات لمعالجة هذه (MNC-I)أتخذت القيادة المتعددة الجنسيات في العراق 
  .)٢١٨(القضية

  
هناك أدلة على أن تخطيط دعم االستدامة قد جرى دمجه على مستوى الفرقة المتعددة   

ل  ألو(MNC-1)أصدرت القيادة المتعددة الجنسيات في العراق . )٢١٩((MND)الجنسيات 
 (MAAWS) عندما تم تعديل المال آنظام سالح ٢٠٠٧يونيو / مرة إرشادًا في حزيران 

. )٢٢٠(إلدخال لغة مباشرة أآثر حول آيفية تعريف المشاريع وتنسيقها مع الرسميين العراقيين
 على األخص –غير أن هذه التعديالت لم تعِط أي إرشاد مباشر لعمليتي النقل والصيانة 

ذآر عدد قليل من الفرق المتعددة الجنسيات أنها . )٢٢١( أو األآثر تعقيدًاللمشاريع الكبرى
عالجت مسألة التخطيط للصيانة الطويلة األمد للمشاريع الكبرى، وزادت تنسيقها مع 

  )٢٢٣(:غير أن هذه الجهود ال تزال تواجه العديد من التحديات التالية. )٢٢٢(الرسميين المحليين

راقية ليست ذات هيكلية يمكن تغييرها متى أقّرت الموازنة دورة وضع الموازنة الع •
 في (CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد لذلك، إذا ما انتهت مشاريع . السنوية

إضافة بوجد نظام يسمح يمنتصف السنة دونما تمويل ُمسبق في الموازنة العراقية، ال 
 .المشاريع الجديدة

الضرورية دات الضرورية أو خّزان اليد العاملة قد ال يكون لدى الواليات اإلمدا •
  .لصيانة هذه المشاريع

هناك توتر مالزم بين االستجابة لألوضاع األمنية الملحة والتخطيط لالستدامة على  •
في هذه الحاالت، تتم قيادة استخدام األموال بموجب االحتياجات . المدى الطويل
 .التشغيلية األمنية
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  ٢٠-٢الشكل 
  محافظات حسب ال(CERP)رنامج االستجابة الطارئة للقائد بإلزامات 

 ٢٠٠٥-٢٠٠٤ االستخدامات الرئيسية الخريطة محافظةال
إلزامات برنامج 
االستجابة الطارئة 

 حسب (CERP)للقائد 
بماليين  (محافظاتال

  )الدوالرات
 

 اإلجراءات الوقائية

، آان القطاعان اللذان ٢٠٠٤منذ   األنبار
لغ من أموال برنامج تلقيا أآبر مب

   االستجابة الطارئة للقائد 
(CERP) هما قطاعي الكهرباء 

والمياه والمرافق الصحية؛ آذلك، 
من مجموع أموال % ١٧ألزم 

برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
(CERP) للتعليم% ١٣ للنقل و.  

 

 

 

في أألنبار، تمثل إلزامات 
 ٢٠٠٨السنة المالية 

من % ١٢ لإلجراءات الوقائية
برنامج مجموع إلزامات 

االستجابة الطارئة للقائد 
(CERP) ٢٠٠٨ للسنة المالية .

بالمقارنة % ١هذه زيادة بنسبة 
برنامج االستجابة مع إلزامات 

 للسنة  (CERP)الطارئة للقائد 
 .٢٠٠٧المالية 

، آان القطاعان اللذان ٢٠٠٤منذ   بغداد
تلقيا أآبر مبلغ من أموال برنامج 

، (CERP)ستجابة الطارئة للقائد اال
قطاعي الكهرباء والمرافق 

من % ٢٩الصحية؛ لقد ألزم 
إجمالي أموال برنامج االستجابة 

 للمياه (CERP)الطارئة للقائد 
% ١٣والمرافق الصحية و 

 .للكهرباء

تلقت بغداد أآبر إلزامات  
لإلجراءات الوقائية للسنة 

من % ٤٣ – ٢٠٠٨المالية 
ت برنامج إجمالي إلزاما

االستجابة الطارئة للقائد 
(CERP)في هذه الفئة . 

، آان القطاعان اللذان ٢٠٠٤منذ   البصرة
تلقيا أآبر مبلغ من أموال برنامج 

 (CERP)االستجابة الطارئة للقائد 
قطاعي الكهرباء والمياه والمرافق 

من إجمالي أموال % ٣١الصحية؛ 
برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

(CERP) ألزمت للمياه والمرافق 
 .للكهرباء% ٢١الصحية و 

 

 

، ليست ٢٠٠٨في السنة المالية 
هناك إلزامات مذآورة 
لإلجراءات الوقائية بالمقارنة 

 دوالر في ٤٦٠٠٠مع الـ 
 .٢٠٠٧السنة المالية 

، آان القطاعان اللذان ٢٠٠٤منذ   نينوى
تلقيا أآبر مبلغ من أموال برنامج 

، (CERP)رئة للقائد االستجابة الطا
من % ٢١قطاعي النقل والتعليم؛ 

إجمالي أموال برنامج االستجابة 
 ألزمت (CERP)الطارئة للقائد 

 .للتعليم% ١٩للنقل و 

 

 

 ١٫٢تلقت نينوى أقل من 
مليون دوالر آإلزامات للسنة 

 لإلجراءات ٢٠٠٨المالية 
 ٢٠٠٧للسنة المالية و .الوقائية

 ١١٢،٠٠٠أآثر قليًال من 
والر ألزمت لتلبية تلك د

االحتياجات للسنة المالية 
٢٠٠٧. 

مارس /  آذار ٣٠، التقرير ربع السنوي، (MNC-I)، القيادة المتعددة الجنسيات (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق : المصدر
٢٠٠٨.  
  .لينالبيانات تستند إلى ربعي السنة األو.  ليست ُملزمة آليًا٢٠٠٨السنة المالية : مالحظة
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لمفتش العام نشر خالل ربع السنة هذا، التذآير بتحديات التخطيط هذه لأعاد تدقيق   
والحظ أن اقتراح الوآاالت األميرآية لتوحيد عملية نقل األصول إلى الحكومة العراقية 

مسوّدة المستندات بين . (CERP)استبعد اآللية لمشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
ألميرآية، وبين الحكومة األميرآية والحكومة العراقية، تتضمن فقط عملية الوآاالت ا

مسوّدة االتفاقية ال . )٢٢٤((IRRF)للمشاريع الُممّولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
 مليار دوالر في مشاريع يدعمها صندوق دعم االقتصاد ٣٫٥تعالج بصورة آامنة أآثر من 

(ESF)ة الطارئة للقائد برنامج االستجاب، و(CERP)صندوق قوات األمن العراقية ، و
(ISSF))٢٢٥(. 

  
عالوة على ذلك، ثمة هاجس قديم يستلزم النقل اآلحادي للمشاريع على المستوى   

المحلي أو اإلقليمي دونما ضمانة بأن الرسميين في الوزارات الذين لديهم سلطة في الموازنة 
وحتى على المستوى القومي، تشكل . )٢٢٦(لمنقولةعلى استعداد لدعم استدامة األصول ا

برنامج االستجابة الطارئة للقائد هيكلية موازنة الحكومة العراقية عائقًا لصيانة مشاريع 
(CERP)مشاريع برنامج االستجابة الطارئة . )٢٢٧( التي تميل ألن تكون بطبيعتها مالئمة

شغيل بسرعة أآثر من استعداد الحكومة  تنجز أحيانًا آثيرة وتكون جاهزة للت(CERP)للقائد 
آذلك، ال وجود لتمويل الحاالت الطارئة ضمن هيكلية الموازنة، األمر الذي يحّد . الستالمها

من قدرة الحكومة العراقية على دعم صيانة مشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
(CERP)٢٢٨( بعد أن تكون قد نقلت(.  

  
 مالحظاتها حول بعض العمليات القائمة (MNC-I)لجنسيات أعطت القيادة المتعددة ا  

 (CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد على مستوى الِفَرق لضمان صيانة مشاريع 
 أن النظام الجديد (MNC-I)الحظت القيادة المتعددة الجنسيات في العراق . المنجزة والمنقولة

نسيق ونقل المشاريع لكافة المشاريع يتطلب مذآرة تفاهم من الحكومة العراقية حول ت
عالوة على ذلك، وبسبب تحّول في التخطيط . )٢٢٩( دوالر٥٠،٠٠٠اإلنشائية التي تزيد عن 

نية المساعدات الطارئة واإلنسانية للبرنامج على عكس المشاريع اإلنمائية "للتشديد على 
 القليلة التي تتقدم (CERP)ئد برنامج االستجابة الطارئة للقا، ُذآر أن مشاريع "الكبيرة الحجم

  .)٢٣٠(سوف تتطلب استثمارات طويلة األجل من الحكومة العراقية 
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  (CERP)تشغيل وصيانة مشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
 هو مثال عن مشاريع األشغال من نظام المياه المصروفة في الفلوجة) ٢ (IIالمرحلة 

نظام جمع .  من مصادر متعددة إلنجازها ودعم استدامتهاالعامة الهامة التي تتطلب تمويًال
 مليون دوالر من ٩٫٤، مع )٢٣١( مليون دوالر٧٨ومعالجة المياه المصروفة مشروع بقيمة 

، ومع أن أموال )٢٣٢((CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد أصل هذا المبلغ ُممّولة من 
من إجمالي آلفة المشروع، إال أن حجم % ١٢ال تمثل سوى  (CERP)برنامج االستجابة 

% ١المساهمة هام نظرًا إلى أن المشاريع التي تتجاوز المليون دوالر ال تمثل سوى حوالي 
% ٢٨ و ،تاريخهحتى  (CERP)من المشاريع الُممّولة من برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

لثانية من المشروع مبرمجة االمرحلة . )٢٣٣((CERP) من إجمالي إلزامات برنامج االستجابة
 ٢٢٨،٠٠٠من الُمقدر أن هذا المشروع سيخدم . )٢٣٤ (٢٠٠٨سبتمبر / لإلنجاز في أيلول 

إضافة إلى الخدمات التي ستوفرها محطة معالجة المياه . )٢٣٥(عراقي في الفّلوجة 
 عراقي ويتوقع أن يوظف عددا أآبر مع استمرار ٤٥٠المصروفة، يوظف المشروع حاليًا 

  .)٢٣٦(لية اإلنشاءعم
  

برنامج االستجابة الطارئة للقائد إضافة إلى المشاريع المستقلة، استخدمت أموال   
(CERP)مستشفى األطفال في مثًال، مع مشروع .  لتكملة مشاريع البنية التحتية األآبر
 دوالر من ٤٠٠،٠٠٠ ذآرت فرقة منطقة الخليج أن ،%٨٥المنجز حاليًا بنسبة  ،البصرة
  .)٢٣٧( قد استخدمت إلتمام وصل خط المياه بالمستشفى (CERP)رنامج االستجابةأموال ب

  
مع ازدياد عدد المشاريع المنقولة إلى السيطرة العراقية، أصبحت الصيانة ودعم   

االستدامة أمورًا حيوية للنجاح البعيد األجل لكل من مشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
(CERP)تخطيط دعم االستدامة اعتبارًا وقد أصبح . )٢٣٨(يرة الحجم األخرى والمشاريع الكب

  .هامًا عند دراسة نجاح المشاريع
  

معاينات لمشاريع /خالل ربع السنة هذا، أصدر مكتب المفتش العام أربعة تفتيشات  
سروران االبتدائية، إنشاء مدرسة  إنشاء مدرسة: (CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

 في الغزالية ومجمع وزارة الداخلية في G-6وه المتوسطة، محطة رفع مياه البواليع بينسال
  قّيمت هذه التفتيشات التصميم قبل اإلنشاء ومعايير اإلنشاء، .الحكومة الكردية اإلقليمية

  .والرقابة على النوعية وتخطيط دعم االستدامة لنقل المشاريع
  

 الواقعتان في إربيل تم وه المتوسطة،مدرسة سروران االبتدائية ومدرسة بينسال  
 ٦٠٠ لتلبية طلبات قرية جديدة من (CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد تمويلهما من 

. تصميم المشروعين آان آافيًا.  جاءت من منطقة قلعة المدينة القديمة،أسرة أعيد إسكانها
  .(MND-NE)لشمال الشرقي  ا–اقترحت المشروعين وأدارتهما الفرقة المتعددة الجنسيات 
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 دوالر ٦٩٣،٦٣٠ المشروع بقيمة –في إربيل مدرسة سروران االبتدائية تفتيش   
 حّدد عيوب اإلنشاء التي تم تصحيحها – ٢٠٠٧يونيو / الذي بدأ في األول من حزيران 

الحقًا، خلص إلى أنه على الرغم من أن التصميم قبل اإلنشاء والرقابة على النوعية آانا 
يين، إال أن إدارة اإلنشاء آانت دون األفضل، آما أن التخطيط لدعم االستدامة آان آاف

  .)٢٣٩(ناقصًا
  

مدرسة بينسالوه ، أجرى مكتب المفتش العام تفتيشًا في ٢٠٠٨فبراير /  شباط ٤في   
أشغال اإلنشاء التي . ٢٠٠٧ دوالر تم إنجازه منذ ٦٠١،٦١١ العقد البالغة قيمته المتوسطة، 
إلعادة  اينتها آانت آافية؛ لكن، بدون سجالت مناسبة، لم يكن بإمكان المفتش العامجرت مع
ووجد المفتش العام أيضًا .  المصادقة  على نوعية األشغال المنجزة(SIGIR) العراق إعمار

أن تخطيط دعم االستدامة لم يكن ظاهرًا، األمر الذي يترك عبء دعم االستدامة على عاتق 
  .)٢٤٠(اإلقليمية الحكومة الكردية 

  
 تفتيشًا حول أعمال إصالح في (SIGIR)أجرى المفتش العام إلعادة إعمار العراق   

في الوقت الذي أنهي فيه المشروع .  في الغزالية ببغداد، العراقG-6محطة رفع مياه البواليع 
 ٢٥٣،٠٠٠آان المقاول قد أنجز أشغاًال ُقّدرت بأآثر من . بسبب الهواجس األمنية

  .)٢٤١(ردوال
  

 (CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد عالوة على ذلك، يجري استخدام أموال   
الذي أصيب بأضرار بالغة سبّبها انفجار  نآردستاإلقليم مجمع وزارة الداخلية إلصالح 

 (SIGIR)قام مكتب المفتش العام إلعادة إعمار العراق . ٢٠٠٧مايو / سيارة مفخخة في أيار 
لمزيد من . )٢٤٢(فق في ربع السنة هذا ولم يصدر أية نتائج سلبية مع المشروعبتفتيش المر

 خالل ربع السنة (SIGIR)التفاصيل حول تفتيشات مكتب المفتش العام إلعادة إعمار العراق 
  . من هذا التقرير٣هذا، أنظر القسم 

  
 برنامج االستجابة الطارئة للقائد تمويل الهبات الصغيرة من 

الهبات الصغيرة للعراقيين من أصحاب المشاريع الصغرى المحرومين لتحفيز يجري إعطاء 
ُيستخدم . النمو االقتصادي ولتعزيز الجهود المبذولة عبر مشاريع البنية التحتية الكبيرة الحجم

.  التجارية األعمالعكس االنقطاعات فيالبرنامج أيضًا لمكافحة البطالة في العراق ولمنع أو 
المال آنظام سالح   وبرنامج(CERP)ت برنامج االستجابة الطارئة للقائد صحيح أن تنظيما

(MAAWS) ال تقدم إرشادًا معينًا حول استخدامات الهبات الصغيرة، إال أن ممارسات 
التي تتالزم مع ما مباشرة من الضباط العسكريين أو عبر الجهود الُمنسقة تأتي إالصرف 

ُيطلب من مستعملي . )٢٤٤((PRTs) مار المحافظاتإعلنشاطات المدنية مثل  فرق إعادة ا
لتحقيق أآبر اآلثار "تنسيق وتحديد حاجات المشاريع  (CERP)برنامج االستجابة الطارئة 

 الوآاالت المحلية للحكومة  جهود مع)٢٤٥("الممكنة ولضمان أن تأتي اآلثار متزامنة
إعمار وتنمية المحافظات العراقية، وعناصر الشؤون المدنية، بما في ذلك لجان إعادة 
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(PRDCs) وفرق إعادة إعمار المحافظات(PRTs) الوآالة األميرآية للتنمية الدولية و  
(USAID).  

  
 دوالر يمكن إجراؤها بنفس شروط الموافقة التي تنّظم ٢،٥٠٠الهبات لغاية   

. )٢٤٦( دوالر تتطلب موافقة قائد الفرقة١٠،٠٠٠الهبات الصغيرة ما فوق . مدفوعات التعزية
 لتلبية أآثر من (CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد في صالح الدين، استخدمت أموال 

برنامج لدى  دوالر من التكاليف التشغيلية السنوية لواحدة من الهبات الصغيرة ٣٠٠،٠٠٠
بالنسبة لتوزيع تمويل . )٢٤٧( مليون دوالر١٫٢ البالغ (PRT)  إعمار المحافظاتفرق إعادة

لتاريخه، أنظر ) مناطق العراق ((MND)ات الصغيرة من الفرقة المتعددة الجنسيات الهب
  .٢٨-٢الجدول 

  
  ٢٨-٢الجدول 

  الهبات الصغيرة حسب المناطق
متوسط الكلفة لكل  (MND)الفرقة المتعددة الجنسيات 

 هبة صغيرة
إجمالي تكاليف الهبات 

 الصغيرة
العدد اإلجمالي للهبات 
 الصغيرة الصادرة

 – (MND)رقة المتعددة الجنسيات الف
 المرآزية

٦٦٤ $١،١٣٩،٠٥٣ $١،٧١٥ 

 – (MND)الفرقة المتعددة الجنسيات 
 الجنوب الشرقي

١٠ $٢٤،٤٤٩ $٢،٤٤٥ 

 – (MND)الفرقة المتعددة الجنسيات 
 الجنوب األوسط

١١٣ $٦٠١،٤٤٩ $٥،٣٢٣ 

 - (MND)الفرقة المتعددة الجنسيات 
 بغداد

١١٥٤ $٢،٦١٣،١٩٨ $٢،٢٦٤ 

 - (MND)الفرقة المتعددة الجنسيات 
 الشمال

٢٩٥ $٦٠٦،٨٦٠ $٢،٠٥٧ 

  .٢٠٠٨أبريل /  نيسان ١٠القوات المتعددة الجنسيات في العراق استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر
 تساهم في برنامج  في الشمال الشرقي لم-القوات المتعددة الجنسيات في الغرب و– القوات المتعددة الجنسيات: مالحظة

  .الهبات الصغيرة
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مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون تمويل 
  الدولي

  
خصص الكونغرس التمويل لمكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي 

(INL) فمنذ . لمعالجة احتياجات نظام العدل الجنائي في العراق التابع لوزارة الخارجية
د األميرآية في إعادة إعمار العراق، رّآز مكتب شؤون المخدرات األيام المبكرة للجهو

 اهتمامه على إعادة إنشاء وإصالح وتحديث قطاع (INL)وفرض تطبيق القانون الدولي 
، وتطبيق السياسات والبرامج التي تطور سعة مرافق )٢٤٨(العدل الجنائي في العراق 

ل دعم برامج القوات المتعددة السجون، عالوة على حكم القانون في العراق من خال
يدير مكتب شؤون .  من أجل تطوير قوات الشرطة(MNF-I)الجنسيات في العراق 

المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي برامجه سوية مع وآاالت ومقاولين ومنظمات 
  .غير حكومية أخرى

  
يشمل تمويل هذه النشاطات تخصيصات مالية مباشرة إلى صندوق الرقابة على 

، التابع لمكتب شؤون المخدرات (INCLE)لمخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي ا
 – مكّرسة خصيصًا لتمويل عمله في العراق -وفرض تطبيق القانون الدولي الدولي

 ومن صندوق إغاثة وإعادة (ISFF)وتحويالت مالية من صندوق قوات األمن العراقية 
، حوالي ٢٠٠٨ و٢٠٠٣سنوات المالية بين تلقى المكتب خالل ال. (IRRF)إعمار العراق 

  : مليار دوالر من هذه المصادر٢٫٨٨
  

 (IRRF) مليار دوالر من أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ١٫٢٦ •
وصندوق وزارة الدفاع التي نقلت إلى مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق 

 .القانون الدولي
 التي تّم  (ISFF)ن العراقية مليار دوالر من أموال صندوق قوات األم١٫٣٥ •

 .تحويلها إلى مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي
 مليون دوالر من صندوق الرقابة على المخدرات وفرض تطبيق القانون ٢٦١ •

 . (INCLE)الدولي
  

للحصول على نظرة إجمالية حول تمويل مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون 
  .٢١-٢ الدولي انظر الشكل
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   مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدوليوضعية تمويل
 من إجمالي )٢٥٠( مليار دوالر٢٫٢ مليار دوالر وتّم إنفاق ٢٫٦تّم إلزام مبلغ 

للحصول على ملخص لوضعية األموال . التخصيصات والتحويالت المالية للمكتب
  .٢٢-٢لدولي انظر الشكل اإلجمالية لمكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون ا

  
 ان مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق (OMB)أبلغ مكتب اإلدارة والموازنة 

 مليون دوالر ٢٨١ تلقى تخصيصات إجمالية بلغ مجموعها (INL)القانون الدولي الدولي 
لكن سجالت مكتب . إلى صندوق الرقابة على المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي

 مليون ٢٦١فرض تطبيق القانون الدولي أشارت إلى استالم مبلغ شؤون المخدرات و
 مليون دوالر تم تخصيصها بموجب ٢٠دوالر آتخصيصات مباشرة ال تشمل مبلغ 

. ٢٠٠٣ للتخصيصات اإلضافية الطارئة لزمن الحرب لعام (PL 108-11)القانون العام 
 دوالر من مجموع  مليون١٣٢٫١٩ آان قد تّم إلزام مبلغ ٢٠٠٩مارس /  آذار ٣١في 

المبالغ المخصصة مباشرة إلى صندوق الرقابة على المخدرات وفرض تطبيق القانون 
  )٢٥١(. مليون دوالر منها٣٩٫٤٣الدولي وتم إنفاق مبلغ 

  
لمعرفة وضعية أموال صندوق الرقابة على المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي 

  .٢٣-٢نظر الشكل  أ(PL 108-11)التي تم تخصيصها بموجب القانون 
  

  استعماالت األموال
مشاريع مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي في العراق رآزت 
اهتمامها على تدريب قوات الشرطة، وتنفيذ برامج حول حكم القانون وتدريب وتطوير 

. )٢٥٢(وآاالت اإلصالحات العراقية من اجل رفع القدرة في آل واحد من هذه المجاالت
مل برامج مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي أيضًا إنشاء ورفع تش

ترآز مهمة مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون . مستوى مرافق السجون
 على توظيف وتدريب موظفي العدل الجنائي وتقديم مساعدة استشارية (INL)الدولي 

  )٢٥٣(.ي وإدارة المحاآمحول مجموعة من المسائل المتعلقة بالعدل الجنائ
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  ٢١-٢الشكل 
  (INL)مخصصات وتحويالت مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي 

  بماليين الدوالرات
، استجابة لطلب مكتب المفتش العام للبيانات (INL)مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي : المصدر

)٨/٤/٢٠٠٨(  
  

   

 
  

  األرقام تتأثر بالتدوير: ظةمالح

  
صندوق إغاثة وإعادة 

إعمار العراق 
١،٢٦١٫٩٢$  

  

 
  
  
 
 
 

صندوق قوات األمن 
العراقية 

١،٣٥٤٫١٧ $
  )للشرطة% ١٠٠(
 
 
 
  

مكتب شؤون المخدرات 
انون وفرض تطبيق الق

  $٢٦١٫٤٥الدولي 

  الشرطة
  $٩٢٫٠٦السجون  $١،٠٠٧٫٦٠

  
  $٩٥٫٨٦حكم القانون 

  
$٣٥٫٠٠  حماية الشهود 

)٣(%  
  

$٢٤٫٤٠جرائم ضد اإلنسانية 

   (INL) درات وفرض تطبيق القانون الدوليمكتب شؤون المخ
٢٦١٫٤٥$  

  تطوير القضاء الجنائي
١٣٧٫٨٦$  

إجمالي المبالغ المخصصة 
 $٢،٨٧٧٫٥٤والمحولة 

٨٠% 

صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
(IRRF)  ١،٢٦١٫٩٢$ 

  مستشارون قانونيون
١($ ٧٫٠٠(% 

  ٧%  
  

   ٧% 

  دعم البرامج
٤($ ١٠٫٥٠(% 

  السجون
١١٣٫٠٩$ 

٤٣% 

٥٣% 
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  ٢٢-٢الشكل 
  (INL)وضعية أموال مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي 

  بمليارات الدوالرات
، استجابة لطلب مكتب المفتش العام للبيانات (INL)مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي : المصدر

)٤/٨/٢٠٠٨(  
 

  
  $٢٫٢٠فقة إجمالي المبالغ المن

  األرقام تتأثر بالتدوير : مالحظة
  

  ٢٣-٢الشكل 
  (INCLE) الدولي تطبيق القانون وفرض  المخدراتوضعية أموال صندوق الرقابة على

  بمليارات الدوالرات
، استجابة لطلب مكتب المفتش العام للبيانات (INL)مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي : المصدر

)٤/٨/٢٠٠٨(  
 

  
  $٠٫٠٤إجمالي المبالغ المنفقة 

  األرقام تتأثر بالتدوير : مالحظة
 
  

باإلضافة إلى برامج يديرها صندوق الرقابة على المخدرات وفرض تطبيق القانون 
 تنفذ برامج عديدة بالتعاون مع وآاالت أخرى للعدل وتطبيق القانون (INCLE)الدولي 

ادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في مثل خدمة عمداء الشرطة االميرآيين، القي
 التابعة لسالح الهندسة في الجيش (GRD) وفرقة منطقة الخليج (MNSTC-I)العراق 

 لمعرفة وضعية األموال المخصصة ٢٩-٢أنظر الجدول . )٢٥٤((USACE)األميرآي 
 ٣١ لبرامج صندوق الرقابة على المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي آما آان في

  .٢٠٠٨مارس، / آذار 
  

 مقاولين لتنفيذ (INL)يستخدم مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي 
 البرنامج )٢٥٥(ينفذ مقاولون بصورة حصرية تقريبًا . معظم أعمال إعادة إعمار العراق

 الذي تديره وزارة (ICITAP)الدولي للمساعدة على التدريب في التحقيقات الجنائية 
 تم إلزام حوالي ٢٠٠٤فمنذ عام . ل  وبرامج سالح الهندسة في الجيش األميرآيالعد

إجمالي المبالغ المخصصة والمحولة  
٢٫٨٨$ 

  إجمالي المبالغ الُملزمة
٢٫٦٢$ 

 $٠٫٦٢  إجمالي المبالغ المخصصة  

  لُملزمةإجمالي المبالغ ا
٠٫١٦$ 
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تلقت شرآة داين آورب انترناشونال . ، من األموال مباشرة إلى هؤالء المقاولين%٥٥
معظم التمويالت من مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي، أي 

حاليًا، ينتهي جزء العقد الذي يغطي . )٢٥٦(ر باإلجمال ما يزيد قليًال عن مبلغ مليار دوال
 ويتوقع منح عقد جديد لهذه ٢٠٠٨أبريل /  نيسان ٣٠عمل شرآة داين آورب في 

 لالطالع على أسماء آبار المقاولين المتعاقدين مع مكتب ٣٠-٢أنظر الجدول . الشرآة
  .همشؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي حسب مبالغ العقود الممنوحة ل

  
  الشرطة

 في (INL)ترآز معظم أعمال مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي 
 القوات المتعددة الجنسيات في العراق الهادف إلى تدريب جالعراق على دعم برنام

من أجمالي % ٨٤وقد تم تخصيص أآثر من نسبة . ومساعدة قوات الشرطة العراقية
ض تطبيق القانون الدولي لتمويل هذه األنواع من إلزامات مكتب شؤون المخدرات وفر

يدعم مكتب شؤون المخدرات الدولية عمليات تدريب رجال الشرطة . )٢٥٧(المشاريع 
 وخبرات أخرى (IPAs)بصورة غير مباشرة من خالل تأميم مستشارين دوليين للشرطة 

  )٢٥٨(. لبناء القدرات
  

 في العراق في دعم (INL) الدولي يستمر مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون
الجهود العسكرية لتدريب وتجهيز قوات الشرطة العراقية من خالل المساهمة في تأميم 

يساعد المكتب الحكومة العراقية وفريق التدريب للمساعدة . مستشارين دوليين للشرطة
 في تحقيق احتراف مؤسسات فرض تطبيق القانون المدني (CPATT)المدنية للشرطة 

 من أجل المحافظة على النظام بطريقة تتوافق مع (IPS)وجهاز الشرطة العراقية 
خالل ربع السنة هذا . )٢٥٩(المعايير الدولية ألعمال رجال الشرطة وحقوق اإلنسان 

استمر المكتب في دعم عمليات فرض تطبيق القانون التي تقوم بها وزارة الدفاع 
  )٢٦٠(.باستعمال الموارد التالية

  
 قاموا بتدريب وتوجيه موظفي خدمة (IPA)مستشارًا دوليًا للشرطة  ٦٩٠ •

 بواسطة عقد مع شرآة داين (PTTs)الشرطة العراقية في فرق الشرطة االنتقالية 
 .آورب انترناشونال

 
 مستشارًا دوليًا للشرطة، باالشتراك مع البرنامج الدولي للمساعدة على ١٩١ •

يره وزارة العدل، زودوا اإلرشادات إلى التدريب والتحقيقات الجنائية الذي تد
متدربين عراقيين يعملون في أآاديميات الشرطة من خالل عقد سّدده البرنامج 
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الدولي للمساعدة على التدريب والتحقيقات الجنائية مع شرآة الموارد المهنية 
 .(Military Professional Resources Inc)العسكرية انك 

  
 قاموا بتدريب وإرشاد أفراد الدائرة العراقية (IPA)ة  مستشارًا دوليًا للشرط٧٠ •

لتطبيق أمن الحدود باالشتراك مع الفرق العسكرية االنتقالية ألمن الحدود 
(BTTs). 

  
 في  ربع السنة هذا تقريرًا (SIGIR) إلعادة إعمار العراق  نشر المفتش العام الخاص

 القانون في العراق مع حول العقد الذي وقعه مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق
والتقرير هو . شرآة داين آورب لتنفيذ أوامر المهمات التي تتعلق بالعمل في العراق

 ٢٠٠٧أآتوبر / متابعة للتوصيات التي قدمت في عملية تدقيق جرت في تشرين األول 
حول إدارة العقد الخاص ببرنامج تدريب أفراد الشرطة العراقية، وفي تقرير مشترك مع 

  )٢٦١(.٢٠٠٧يناير /المفتش العام في وزارة الخارجية ُنشر في آانون الثانيمكتب 
  

  ٢٩-٢الجدول 
  )بماليين الدوالرات ((INCLE)تمويل صندوق الرقابة على المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي 

  
  النفقات  االلتزامات  المخصصات  البرنامج
  $٢٣٫٧١  $١١١٫٠٣  $١١٣٫٠٩  السجون
  ٠٫٠٠  ٨٫٢٩  ٥٩٫١٧  )أ(المحاآم

  -  ١٫٩٢  ٢٦٫٧٤  تكامل العدل
  ١١٫٩١  ١٦٫٨٤  ٢٣٫٤٥  النزاهة العامة

  ٠٫٢٨  ٨٫٩٧  ١٣٫٨١  مستشارون لحكم القانون
فريق مهمات للجرائم 

  الكبيرة
٠٫٢٢  ٩٫٠٢  ١٢٫١٧  

  ٣٫٣١  ٦٫١١  ١٠٫٥٠  (PD & S)غير ذلك 
  ٠٫٠٠  ٠٫٠٢  ٢٫٥٢  إطار العمل القانوني

  $٣٩٫٤٣  $١٦٢٫٢٠  $٢٦١٫٤٥  المجموع
  

/  نيسان ٣، استجابة لطلب مكتب المفتش العام للبيانات، (INL)مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي : المصدر
  .٢٠٠٨أبريل 
  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة

  . دوالر٤٫٠٠٠ال يمكن إظهار النفقات اإلجمالية لفئة برنامج المحاآم، يبلغ مجموعها فقط ) أ(
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  ٣٠-٢الجدول 
  )بماليين الدوالرات ((INL)آبار المقاولين المتعاقدين مع مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون 

  
  المبلغ المنفق  مبلغ االلتزام  المقاول

  $١،٢٥٥٫٢٨  $١،٤٢٣٫٩٧ (DynCorp)داين آورب 
  $١٣٫٠٤  $١٦٫٢٩  (BearingPoint)بيرنغ بوينت 

  $٠٫٤١  $١٫٢٦   (PAE)شرآة بي أي إي
  

/  نيسان ٣، استجابة لطلب مكتب المفتش العام للبيانات، (INL)مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي : المصدر
  .٢٠٠٨أبريل 
  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة

 
 

 مبدئيًا عدة مسائل تتعلق بإدارة (SIGIR)حدد المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 
 شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي خطة العقود وأوصى بأن يطور مكتب

في ربع السنة هذا ابلغ المفتش العام ان . )٢٦٢(عمل إصالحي وان يؤمن الموارد لتطبيقها 
 اتخذ خطوات لالستجابة إلى المسائل التي أثيرت في (INL)مكتب شؤون المخدرات 

 على بحث اآثر تفصيًال  من هذا التقرير لالطالع٣انظر القسم . )٢٦٣(عمليتي التدقيق 
  .للنتائج التي توصل اليها المفتش العام

  
  برامج حكم القانون

 دورًا في تقديم المشورة لمسؤولي الحكومة المرآزية (INL)لعب مكتب شؤون المخدرات 
، آانت ٢٠٠٨مارس / بحلول آذار . والمحافظات وتطوير حكم القانون في العراق

ًال من مكتب شؤون المخدرات لدعم وتنفيذ برامج تعزز برامج حكم القانون قد تلقت أموا
نظام العدل من خالل مساعدة السلطة القضائية في العراق في وضع مسودات قوانين، 
وتزويد مستشارين لحكم القانون، وتدريب القضاة والمحققين القضائيين وتحسين ظروف 

  )٢٦٤(.أمن الشهود القضائيين
  

 العام انه تم تنفيذ خطوة مهمة في التدريب القضائي في ربع السنة هذا، ابلغ المفتش
 على خطة إلنشاء معهد التعليم والتطوير (HJC)عندما وافق مجلس القضاء األعلى 

سوف يقام هذا المعهد في حرم محكمة الجنايات المرآزية العراقية في . (JEDI)القضائي 
 في نظام القضاء الجنائي وربما بغداد لتوفير التعليم المستمر للقضاة الذين يعملون حاليًا

من هذا التقرير " نظام الحكم وتطوير القدرات"أنظر قسم . )٢٦٥(بعض القضاة الجدد 
  .لالطالع على تفاصيل اآثر حول برامج أخرى لحكم القانون
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  المرافق
 حاليًا مع خدمة عمداء الشرطة األميرآيين لرفع (INL)يشترك مكتب شؤون المخدرات 

تشمل الجهود تقييم أمن المحاآم وتأميم المساعدة والتعليم . م العراقيةمستوى المحاآ
وقد أبلغ المكتب انه تم تحقيق تقدم خالل ربع السنة هذا في رفع . للموظفين العراقيين

وحتى هذا التاريخ، آان المكتب قد . مستويات األمن بالنسبة لبعض المحاآم في العراق
ئمة في الحلة، الموصل، بعقوبة، آرآوك، بصرة،  محاآم قا١٠أآمل تقييمات لمواقع 

في ربع السنة األخير، جرى . الرمادي، منطقة أبو غريب، الفلوجة، القائم، وهيت
يتوقع . اإلبالغ بأنه تقرر رفع مستوى أمن المحاآم في بعقوبة، الحلة، آرآوك والموصل
ا، ان تبدأ مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي، في ربع السنة هذ

يونيو وان تنتهي هذه /  حزيران ٢٩أعمال رفع مستوى أمن المحاآم في آرآوك في 
  )٢٦٦(. ٢٠٠٨تموز / يوليو٢٢األعمال في 

  
  األمن القضائي

في التقارير المتعلقة بأرباع السنة الماضية، ابلغ المفتش العام عن التحديات األمنية التي 
في ربع السنة هذا، . تهديدها لتقدم نظام القضاءتواجه الموظفين والشهود القضائيين، و

ابلغ الملحق القضائي ان أحد أهم التحديات التي تواجه حكم القانون في العراق هو 
 ٢٠٠٣منذ عام . )٢٦٧(..." استمرار استخدام العنف والتخويف ضد السلطة القضائية"

نة هذا قتل قاضيان وفي ربع الس. )٢٦٨( موظفًا في األمن القضائي ٦٧ قاضيًا و٣٥قتل 
لذلك، جعل هذا التهديد بالعنف مسالة األمن القضائي ذات . )٢٦٩ (وموظف قضائي واحد

  .أولوية بالنسبة لمكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي
  

 مع الحكومة العراقية من أجل تطبيق ٢٠٠٦عمل مكتب شؤون المخدرات منذ عام 
سب النظام الُمتبع لدى خدمة عمداء الشرطة في المدن  ح(JPS)خدمة الحماية القضائية 

ابلغ المكتب ان تطبيق خدمة الحماية . )٢٧٠(األميرآية ولكنهما لم ينجحا حتى اآلن 
  )٢٧١(:القضائية يواجه باستمرار هذه التحديات

  
 .ال يوجد تمويل مالئم لرواتب الموظفين •
موظفي خدمة لم تصدر الحكومة العراقية أية رخص لحمل السالح إلى  •

 .الحماية القضائية
لم يعِط أي ترخيص باستخدام أفراد القوى األمنية آموظفين نظاميين لدى  •

 .الحكومة العراقية
  

ابلغ المفتش العام عن هذه التحديات في تقارير أرباع السنة الماضية وابلغ مكتب شؤون 
ئل وعلى  انه يعمل مع مجلس القضاء األعلى على حل هذه المسا(INL)المخدرات 
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تشجيع المجلس التشريعي العراقي على اإلنشاء الرسمي والكامل لخدمة الحماية 
  .القضائية

  
  ٣١-٢الجدول 

  إنشاء مرافق حماية الشهود
  

  التغيير منذ ربع  النسبة المئوية  تاريخ اإلنجاز المقدر  المدينة
  السنة األخير

  غير متوفر  %٥٥  )أ(أوقف العمل به   الموصل
  %١٦لغاية   %٦٤  ٣١/٥/٢٠٠٨  الرّصافة
  %٣٠لغاية   %٩٦  ١٥/٤/٢٠٠٨  البصرة
  ال تغيير  %١٠٠  أنجز  الكرخ

  
  .٢٠٠٨أبريل /  نيسان ٣السفارة األميرآية استجابة لطلب مكتب المفتش العام للبيانات، : المصدر

  .٢٠٠٨يناير /أوقف العمل في مشروع محكمة الموصل ومشروع مرفق حماية الشهود في آانون الثاني) أ(
  

ففي .  أيضًا على إيجاد مساآن آمنة للقضاة وعائالتهم(INL)عمل مكتب شؤون المخدرات 
يقل هذا الرقم قليًال عن .  قاٍض وعائالتهم٣٧ربع السنة هذا، وّفر المكتب مساآنًا آمنة لـِ 

لكن المجمع .  قاضيًا مع عائالتهم٤٠ما تم توفيره خالل ربع السنة الماضي الذي شمل 
من يستعمل من قبل القضاة الذين يؤدون مهمات في بغداد وتكون إقامتهم فيها السكني األ

  )٢٧٢(. غير مستديمة
  

. (INL)شكل تحسين وتوسيع مرافق حماية الشهود أولوية لدى مكتب شؤون المخدرات 
 اآتمل إنشاء مرفق حماية واحد للشهود وآان مرفقان في ٢٠٠٨مارس / ففي نهاية آذار 
هى العمل في مشاريع إنشاء مرافق حماية الشهود والمحاآم في انت. طور اإلنجاز

 ٣١-٢انظر الجدول . )٢٧٣(الموصل بعد أن أصيبت بأضرار ذات شأن بفعل التفجيرات 
  .للحصول على نظرة إجمالية على هذه المشاريع
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  تنمية القدرات
 حول ، وظف مكتب شؤون المخدرات نظرة شاملة خبيرًا جديدًا٢٠٠٨مارس / في آذار 

، وذلك على أثر (IJIP)الموضوع لتقديم المشورة إلى مشروع تكامل القضاء في العراق 
يعمل المشروع على تعزيز التنسيق بين مراآز . )٢٧٤(رحيل المنّفذ األصلي للمشروع 

الشرطة، والمحاآم، والسجون ويوّفر تكنولوجيا أنظمة المعلوماتية التي تمّكن المسؤولين 
اآمل المقاول . المجرمين عبر آل مرحلة من مراحل النظام القضائيمن معالجة وتعقب 

ويخطط مكتب شؤون المخدرات . السابق أمر التسليم األصلي العائد له قبل ان يرحل
وحتى هذا التاريخ، اختبر مشروع تكامل القضاء في العراق . حاليًا لتوسيع المشروع

 ثمانية مواقع في بغداد وزود التدريب  المدعى عليهم فيبوطبق نموذجًا أوليًا لنظام تعق
 وانتج (INL)للمستعملين من الموظفين العراقيين وموظفي مكتب شؤون المخدرات 

  )٢٧٥(.برامج آمبيوتر وآتب تعليمات إجرائية
  

 على تعزيز قدرات (INL)يعمل مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي 
حاليًا وذلك من خالل تزويد مستشارين في مجال الموظفين القضائيين الجدد والعاملين 

ومن خالل فريق مهمات الجرائم الرئيسية . القضاء الجنائي والمساعدة في التدريب
(MCTF) يقدم عمالء فدراليين أميرآيين اإلرشاد والمشورة إلى موظفي تطبيق القانون ،

ت ثالث دورات نظمباإلضافة إلى ذلك، . العراقيين المعّينين للعمل مع فريق المهمات
  )٢٧٦(:تدريبية لموظفي فرض تطبيق القانون العراقيين

  
 موظفًا عراقيًا في فريق مهمات الجرائم الرئيسية على الطرق ١٧تّم تدريب  •

التكتيكية الدفاعية، واستغالل الهاتف الخليوي، وتقنيات المقابالت، والعمليات 
 .السرية، واألسلحة النارية

 
عراقيين في فريق مهمات الجرائم الرئيسية على  موظفين ١٠تّم تدريب  •

 .تشغيل نظام التعّرف اآللي على بصمات األصابع
  

 على اإلجراءات الواجب تنفيذها ن محققين ومترجمين عراقيي١٠تم تدريب  •
 .في موقع الجريمة وتقنيات التحقيقات الشرعية والقضائية المتقدمة

  
مساعدة على التدريب في التحقيقات الجنائية وأيضًا، وبالمشارآة مع البرنامج الدولي لل

(ICITAP) دعم مكتب شؤون المخدرات هيئة النزاهة (CoI) التابعة للحكومة العراقية 
 طالبًا على التقنيات األساسية للتحقيقات، والمهارات التكتيكية، ١١٥من خالل تدريب 

م مكتب شؤون وباإلضافة إلى التدريب المحدد للموظفين، يقد. )٢٧٧(وأمن الشهود
زود أيضًا . المخدرات دعمًا استشاريًا لتعزيز سياسات وإجراءات فرض حكم القانون
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مستشارو البرنامج الدولي للمساعدة على التدريب في التحقيقات الجنائية اإلرشادات إلى 
 قضايا جديدة باإلضافة إلى ٢٠٩محققي هيئة النزاهة التابعة للحكومة العراقية حول 

  )٢٧٨(.ري التحقيق بها قضية يج٢٥٣
  

 موظفًا في حكم القانون في العراق بضمنهم ١٥يمول مكتب شؤون المخدرات تدريب 
 تابعين لوزارة العدل آما مستشارين في حكم (RLA)مستشارون قانونيون مقيمون 

في ربع السنة هذا ابلغ مكتب شؤون . القانون تابعين لمكتب شؤون المخدرات الدولية
ة ان الوآالة مولت أيضًا تدريب مستشارين قانونيين مقيمين تابعين المخدرات الدولي

ويدعم حاليًا مستشارون يمولهم . (PRTs)لوزارة العدل لفرق إعادة إعمار المحافظات 
مكتب شؤون المخدرات الدولية فرق إعادة إعمار المحافظات في األنبار، بغداد، ديالى، 

  )٢٧٩(.نجف، وصالح الدين، نينوى، ال)تأميم(اربيل، آربال، آرآوك 
  

  )اإلصالحات(السجون 
.  في التعامل مع النمو الهام في نظام السجون(ICS)تستمر خدمات السجون العراقية 

 برامجًا لتعزيز قدرة (INL)يمول مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي 
لموظفين  من خالل المساعدة في تطوير قدرات ا(ICS)خدمات السجون العراقية 

تشمل المشاريع إنشاء وترميم . وتحسين المرافق المادية باالشتراك مع وآاالت اخرى
  .مرافق السجون

  
 بلغ مجموع األموال الملتزم بها لبرامج ٢٠٠٨ والسنة المالية ٢٠٠٣بين السنة المالية 

سوف يكون .  مليون دوالر١١٦السجون التي ينفذها مكتب شؤون المخدرات اآثر من 
 ٤البرامج تأثير آبير على نظام السجون من خالل زيادة سعة السجون بأآثر من لهذه 

  )٢٨٠(.آالف سرير
  

 مليون دوالر لتنفيذ خمسة مشاريع إصالحات ٨٢حتى هذا التاريخ، جرى االلتزام بمبلغ 
-٢أنظر الجدول . )٢٨١ ((GRD)وفقًا التفاقية في ما بين الوآاالت مع فرقة منطقة الخليج 

ع على وضعية مشاريع إنشاء السجون الممولة من مكتب شؤون المخدرات  لالطال٣٢
  )٢٨٢(.(INL)وفرض تطبيق القانون الدولي 
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  ٣٢-٢الجدول 
  (INL)مشاريع إنشاء سجون ممولة من مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي 

  

القيمة   السجن
بماليين (

  الدوالرات

  رتاريخ اإلنجاز المقّد  )أ(الوضعية

  
  سجن البصرة المرآزي

وثيقة تقنية لخط القاعدة   %صفر   $٩٫٨٦
(TBD) 

  ٢٠٠٩يناير /آانون الثاني  %٧منجز بنسبة   $٣٢٫١٦  سجن شمشمال
  ٢٠٠٩يناير /آانون الثاني  %٧منجز بنسبة   $٦٫٠٣  المرحلة األولى: حصن سوس
  رغير متوف  مخطط لطرح مناقصة للعقد  $١١٫٤٨  المرحلة الثانية: حصن سوس

  :سجن الناصرية
  المرحلة الثانية

ديسمبر / آانون األول   %٢٠منجز بنسبة   $٧٫٣٢
  )ب( ٢٠٠٨

  .٢٠٠٨أبريل /  نيسان ٣السفارة األميرآية، استجابة لطلب مكتب المفتش العام للبيانات، : المصدر
  

صرة المرآزي جرى تأخير تواريخ اإلنجاز لسجن الب. ٢٠٠٨مارس /  آذار ١٨النسب المئوية آما آانت في   ) أ(
  .المرحلة الثانية، بصورة أولية بسبب الطقس السيئ واألداء الضعيف للمقاول. وسجن الناصرية

سحب المقاول فرق العمل من المرحلة الثانية للمساعدة في إنجاز المرحلة األولى في الوقت المحدد الفتتاحها في   ) ب(
  .٢٠٠٨أبريل / نيسان 

  
  

 استمرار لمشروع المرحلة األولى الممول من المرحلة الثانية من سجن الناصرية هي
/ من المقرر ان تكتمل المرحلة األولى في نيسان . صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

 مستشاريه للعمل (INL)في ربع السنة هذا عّين مكتب شؤون المخدرات . ٢٠٠٨أبريل 
دًا الفتتاح  استعدا(ICS)في سجن الناصرية لتدريب موظفي خدمات السجون العراقية 

  )٢٨٣(.المرافق الجديدة للسجن
  

 –في ربع السنة هذا، نشر المفتش العام تقريرين حول علميات تفتيش سجن الناصرية 
 سرير الذي بدا إنشاؤه ٨٠٠تقييم حول إنشاء المرفق االولي لسجن الناصرية سعة 

 المرحلة بموجب برنامج موله صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، وتقييم حول إنشاء
 سرير آخر ممولة من مكتب شؤون ٤٠٠الثانية الهادفة إلى توسيع المرفق ليستوعب 

آشفت مراجعة التصميم وأعمال اإلنشاء بان تصميم اإلنشاء وخطة مراقبة . المخدرات
وأيضًا، تّمت معالجة مسألة االستدامة بشكل مباشر ضمن العقد، . النوعية آانا آافيين

 الموظفين، إعداد آتب تعليمات التشغيل، وتقديم آفاالت بحيث شملت شروط تدريب
يتم حاليًا تنفيذ المشروع حسب شروط العقد ولم ُيبّلغ عن أية نتائج . لفترة سنة واحدة

   )٢٨٤(.سلبية
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 أولويات إعادة اإلعمار ٢٠٠٨مارس / ولبت أيضًا برامج السجون بحلول نهاية آذار 
  :التالية

  
 شمشمال عن طريق تحويل حصن أمني قديم إلى بدأ العمل على إنشاء سجن •

 . سرير٣٠٠٠مرفق أمني متوسط وعالي يتسع لـ 
 مع القوات المتعددة الجنسيات في (INL)عمل مكتب شؤون المخدرات  •

العراق، وخدمات السجون العراقية، ووزارة الداخلية على إعادة  تنظيم 
 في تنفيذ برامج العمليات األمنية في سجن بيدوش، قرب الموصل،  واستمر

 )٢٨٦(.(ICS)تدريب موظفي خدمات السجون العراقية 
  

  .من المقرر البدء بتنفيذ مشروعين جديدين لإلصالحات خالل األشهر القادمة
  



  
  
  
  
  
  

 

  التطورات في
  العراق 

  

  

  
 

  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  

 القسم   ب٢
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  نـــاألم
 
  

، ال تزال مسألة ٢٠٠٣مارس /آذاربعد انقضاء خمس سنوات على عملية الغزو في 
. األمن هي نقطة الترآيز األولية للجهود األميرآية في إغاثة وإعادة إعمار العراق

إلعمار في تعزيز األمن عبر البالد ساهمت آافة الصناديق األميرآية الرئيسية إلعادة ا
  : مليار دوالر٢٠٫٣٩والتزمت بتقديم مبالغ إلى هذا القطاع تجاوز مجموعها 

  
 :(ISFF)صندوق قوات األمن العراقية  •

  )٢٨٧(. مليار دوالر لألمن١١٫٢٣ألزم مبلغ 
  

 :(CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد  •
  )٢٨٨(.من مليار دوالر لمشاريع األ٠٫٤٩ألزم مبلغ 

  
 :(ESF)صندوق دعم االقتصاد  •

  )٢٨٩(. مليار دوالر لمشاريع األمن١٫٤٨ألزم مبلغ 
  

 :(IRRF-2) ٢-صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق •
  )٢٩٠(. مليار دوالر لمشاريع األمن٧٫١٩ألزم ما يزيد عن 

  
  العسكرية" الطفرة"وضعية عمليات 

 ألف جندي إضافي إلى ٣٠بإرسال ، أمر الرئيس بوش ٢٠٠٧يناير /في آانون الثاني
العراق آجزء من تحول تكتيكي وعمالني للعمليات الحربية، القصد منه القضاء على 

العسكري هذه من خالل نشر " التدفق"تم تنفيذ عملية . أعمال العنف المتزايدة في العراق
بصورة ، والتي رآزت اهتمامها )٢٩١( (BCTs)خمس فرق من األلوية القتالية األميرآية 

عسكرية مماثلة لدعم " طفرة"آما قام العراق بعملية . أولية على محافظتي بغداد واالنبار
  .عديد القوات األميرآية آجزء من خطة أمن بغداد

  
تحسن بصورة "، أبلغت وزارة الدفاع ان الوضع األمني ٢٠٠٨مارس /آذارفي أوائل 

ن لم يكن ثابتًا في بعض ولكن هذا التحس". ذات شأن خالل األشهر الستة الماضية
عزت وزارة الدفاع هبوط مستوى العنف إلى عدد من العوامل من ضمنها ) ٢٩٢(.المناطق
، واتفاق وقف إطالق النار مع قوات ميليشيا المهدي )٢٩٣(العسكري" التدفق"مبادرة 
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لكن العنف . )٢٩٦(، وبروز مبادرة أبناء العراق )٢٩٥(، ونشوء منظمة صحوة االنبار)٢٩٤(
  .٢٠٠٨مارس /آذار ٢٣انفجر مجددًا في البصرة وبغداد في 

  
 الخمسة التي أرسلت (BCTs)تصورت خطة الحملة المشترآة عودة آافة األلوية القتالية 

.  لواء١٥ إلى ٢٠خالل التدفق العسكري مما يخفض العدد اإلجمالي لأللوية القتالية من 
ت المتعددة الجنسيات في العراق أآدوا ان لكن الرئيس، ووزير الدفاع، والقائد العام للقوا
بغض النظر عن النجاح الملحوظ للتدفق . سحب هذه القوات يجب ان يخضع لشروط

رغم تحسن أداء "العسكري، فقد الحظ قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق انه 
على األمن قوات األمن العراقية فيه ال زالت غير جاهزة للدفاع عن العراق أو للمحافظة 

  )٢٩٩(".عبر أرجاء البالد باالستناد إلى قوتها الذاتية
  

، قرر قائد القوات ٢٠٠٨ يوليو/تموزمع انه أوصى بسحب األلوية القتالية الخمسة بنهاية 
، قبل تنفيذ "آفترة ترسيخ وتقييم" يومًا ٤٥المتعددة الجنسيات في العراق تخصيص مدة 

ن التعليق المؤقت للسحب المقرر للقوات األميرآية آان القصد م. )٣٠٠(انسحابات إضافية
للمحافظة على المكاسب األمنية ... بالمرونة" تزويد القادة العسكريين )٣٠١(اإلضافية

  )٣٠٢(".التي تم تحقيقها... الهشة 
  

. (ISF)تستمر الواليات المتحدة في تنفيذ برامج تدريب واسعة لقوات األمن العراقية 
ية االنتقالية معلومات حول أفراد قوات األمن العراقية وعملياتها فتجمع الفرق العسكر

 وهو ما يتيح قياس إمكانية الوحدة في )٣٠٣("تقييم االستعدادات العمالنية"ضمن عملية 
التقدم إلى المستوى التالي، وفعالية ونوعية القيادة وقدرة الوحدة واعتماديتها، والمدة التي 

تجري . )٣٠٤(مؤقتة ممارسة اإلشراف اإلجمالي عليهايتوجب على سلطة االئتالف ال
 تقييمًا لعمليات (MNSTC-I)القوات األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق 

  .التدريب على أساس ربع سنوي أيضًا
  

باألخص محافظات صالح (بغية معالجة مسائل األمن في المناطق المعرضة لألخطار 
، تعمل القوات األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في )ينوىالدين، بغداد، ديالى، ون

العراق سوية مع وزارة الدفاع ووزارة الداخلية على ترآيز الجهود على هذه 
وصفت القوات األمنية أيضًا التحديات القائمة في آافة المناطق األربع على . المحافظات
تقالية لمساعدة وزارة الداخلية في وتستعمل هذه القوات فرق الشرطة االن. أنها منتظمة

أبلغت القوات . تعزيز القيادة، وتزويد الجنود، وإدارة المعدات، وقدرات االتصاالت
األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق انه تم نشر لوائين وآتيبتين للجيش بين 

  )٣٠٥(.بغداد، وديالى، وصالح الدين
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  يتم الترحيب بهم من جانب عسكريين أميرآيين" العراقأبناء "أعضاء جدد في منظمة 

  

 
  وضعية قوات األمن العراقية

باشرت سلطة االئتالف المؤقتة بعد شهرين على الغزو األميرآي للعراق بإعادة بناء 
عملت الواليات المتحدة منذ ذلك الوقت على تشكيل قوة جديدة . جهاز األمن العراقي

 ٣٣-٢انظر الجدول . لي وحماية وحدة أراضي العراققادرة على تحقيق األمن الداخ
للحصول على نظرة إجمالية للخدمات الرئيسية التي تؤمنها قوات األمن العراقية 

  .وسلطاتها اإلدارية
  

  )٣٠٦(:تّم اإلبالغ عن بيانات أفراد قوات األمن العراقية وفق ثالث فئات
  

لكنها ال تأخذ في االعتبار  األرقام اإلجمالية لألفراد الُمدربين و:المدّربون •
 .األفراد المتغيبين بدون إذن، المصابين أو العاملين خارج الفئات المخصصة

األشخاص الحاضرين " بيانات الرواتب، التي ال تعكس مجموع :المعّينون •
 ".للعمل

 . هدف الحكومة العراقية النهائي لتشكيل قوة مكافحة للتمرد:المرخصون •
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  ٣٣-٢الجدول 
  لوزاري لقوات األمن العراقيةاإلشراف ا

  
  وزارة الدفاع  وزارة الداخلية

  الجيش العراقي (IPS)خدمة الشرطة العراقية 
  القوات الجوية   (NP)الشرطة الوطنية

  القوات البحرية   (DBE)دائرة فرض تطبيق القانون على الحدود
    خدمة حماية المرافق

  
 

 في العراق األساليب المختلفة التي المتعددة الجنسياتعّينت القوات األمنية االنتقالية 
تستعملها وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع والقوات الوطنية العراقية لمكافحة اإلرهاب 

(INCTF)وضعت وزارة الداخلية سقفًا نهائيًا . ، وذلك لتحديد أعداد األفراد المرخص لهم
تزود . من هيئات التوظيفلعديد هذه القوات ليستعمله مدراء شرطة المحافظات وغيرهم 

القيادة المشترآة في وزارة الدفاع هدف القوة العسكرية، يتم تشكيل هذه القوة العسكرية 
مع الجدول % ٣٥من خالل توحيد أوامر رئيس الوزراء لزيادة عديد األفراد بنسبة 

تستعمل القوات الوطنية العراقية لمكافحة . )٣٠٧( (MTOE)المعدل للتنظيم والمعدات 
 الذي وافق عليه رئيس الوزراء (MTOE)إلرهاب الجدول المعدل للتنظيم والمعدات ا

 لالطالع على مراجعة الترخيصات ٣٤-٢انظر الجدول . )٣٠٨(لوحدات العمليات الخاصة
  )٣٠٩(.للحكومة العراقية

  
تستمر الحكومة العراقية في توسيع خطط تجنيد القوات وقد رخصت إنشاء قوة نهائية 

  . لالطالع على مجموع األفراد المدربين٢٤-٢انظر الشكل .  فردًا٥٧٢،٧٢٠تضم 
  



األمن
 

١٤١ 

  ٣٤-٢الجدول 
  )أ(فبراير /شباط ٢٩قوات األمن العراقية آما آانت في 

  
  )ب(األفراد المرخصين حاليًا   الجزء المكّون

    )ج(قوات وزارة الداخلية 
  ٢٨٨،٠٠١  )د( (IPS) خدمة الشرطة العراقية

  ٣٣،٦٧٠  )هـ(  (NP)الشرطة الوطنية
  ٣٨،٢٠٥   (DBE)دائرة فرض تطبيق القانون على الحدود

  ٣٥٩،٨٧٦  مجموع وزارة الداخلية
    )و(قوات وزارة الدفاع 

  ١٨٦،٣٥٢  الجيش
  ١٧،٣٦٩  )ز(قوات الدعم 
  ٢،٩٠٧  القوات الجوية
  ١،٤٨٣  القوات البحرية

  ٢٠٨،١١١  مجموع وزارة الدفاع
    مكتب مكافحة اإلرهاب

  ٤،٧٣٣  )ح(عمليات الخاصة وحدات ال
  ٥٧٢،٧٢٠  مجموع قوات األمن العراقية

  
 ١٢ استجابة لطلب مكتب المفتش العام للبيانات، (MNSTC-I) القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق: المصدر
  .٢٠٠٨أبريل /نيسان

  

  :مالحظات
  ال تشمل األرقام موظفي الوزارة  )أ (
 الحكومة العراقيةتعكس األرقام تراخيص   )ب (
قوة وزارة الداخلية تستثني دوائر أخرى تعمل داخل وزارة الداخلية بضمنها موظفي المرآز الرئيسي لوزارة   )ج (

 .الداخلية، القضاء الشرعي، خدمة حماية المرافق وقوات الحرس المتعاقد معها
لدوريات، السير، الوحدات المراآز، ا(تتكون قوات الشرطة العراقية من آافة قوات الشرطة في المحافظات   )د (

 .المخصصة لكافة المحافظات الثماني عشر) الخاصة
 .تشمل الوحدة الوطنية لالستجابة الطارئة  )ه (
 وتعكس زيادة (MTOE)أعداد المرخصين من جانب وزارة الدفاع أخذت من الجدول المعدل للتنظيم والمعدات   )و (

 .في عديد الجنود استنادًا إلى مبادرة رئيس الوزراء% ٢٠
 .شمل قوات الدعم الوحدات اللوجستية ومراآز التدريب المخصصة جميعًا للجيش العراقيت  )ز (
  .(CTC) أو مرآز قيادة مكافحة اإلرهاب (CTB)ال تشمل الموظفين المخصصين لمكتب مكافحة اإلرهاب   )ح (

  
  الضعف في إعداد التقارير

ة المجموع ، مراجع٢٠٠٨يناير / وآانون الثاني٢٠٠٧ نوفمبر/تشرين الثانيجرت بين 
 إلى ٢٤١،٩٦٠المبّلغ عنه لألفراد المدربين في وزارة الداخلية الذي انخفض من 

 في ربع السنة هذا، وجدت )٣١١(. بعد تصحيح القيود المتكررة في البيانات٢٢٤،٦٠٦
عملية تدقيق للعمليات الحسابية لقوات األمن العراقية عددًا من االختالفات المستمرة في 

رة آل ربع سنة حول أعداد الموظفين المرخصين، والمعينين، البيانات المنشو
 وجد المفتش العام ان سببًا أوليًا لحصول االختالفات في األعداد المبّلغ )٣١٢(.والمدربين

  .عنها هو التغيير، بمرور الوقت على ما يبدو، في أساليب العمل بين تقرير وآخر



 األمن
 

١٤٢ 

  
ال وزارتي الدفاع والداخلية ترآزان ، الحظت وزارة الدفاع ان آ٢٠٠٨مارس /في آذار

اهتمامهما حاليًا بدرجة أآبر على أعداد الموظفين المرخصين، والمعّينين، والحاضرين 
، ٢٠٠٧أبريل /نيسان في )٣١٣(.للعمل بدًال من الترآيز على أعداد الموظفين المدربين

ير دقيقة الن  ان األعداد المنشورة غ(GAO)أبلغ مكتب المساءلة والمحاسبة الحكومية 
وزارة الدفاع تستثني المتغيبين وتصدر وزارة الداخلية بيانات مشكوك فيها تشمل 

  )٣١٤(. (AWOL)الموظفين المتغيبين بدون إجازة
  

أبلغت القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق ان وزارة الداخلية بادرت 
 هذا )٣١٥(.٢٠٠٧ديسمبر /نون األولآابإجراء مراجعة لحساب أعداد الموظفين في 

التقرير، الذي آان من المتوقع ان يستغرق إعداده عدة أشهر، يرآز اهتمامه على دوائر 
يقارن بين أوامر التوظيف الموافق عليها "وزارة الداخلية ووآاالت أخرى، وسوف 

يل عدد والهدف هو تقل". وعدد الموظفين الذين أبلغت وزارة الداخلية على انهم معينين
تخطط وزارة . الموظفين األشباح والتعريف عن الموظفين العاملين بدون أوامر توظيف

الداخلية أيضًا إلنشاء قاعدة بيانات للوصل بين الموارد البشرية، وجداول الرواتب، 
  )٣١٦(.وإدارة التدريب من اجل معالجة محاسبة الموظفين

  
  برامج التدريب لوزارة الدفاع

، آان العدد المبلغ عنه لألفراد المدَربين في وزارة الدفاع ٢٠٠٨بريل أ/ نيسان٩بحلول 
 فردًا عن العدد المسجل منذ آانون ٨،٣٤٤، وهو عدد يزيد بمقدار )٣١٧(٢٠٢،٥٧٧

   )٣١٨(.٢٠٨،١١١، علمًا بأن الترخيص المقرر لعديد القوات هو ٢٠٠٨يناير /الثاني
  

ة، تقوم وزارة الدفاع بتوسيع نظام وبغية الترافق مع زيادة أهداف القوات المرخص
 من خالل معالجة الفجوات في القيادة، التدريب، بناء مراآز )٣١٩(التدريب العسكري 

 هناك )٣٢٠(.التدريب، وتزويد التدريب االختصاصي لتعزيز قدرات الجيش العراقي
 سنويًا سبع دورات للتدريب على القتال األساسي، ولضباط الصف، وتدريبات للتأهيل
االختصاصي للمهن العسكرية التي تجري عبر مرآزي تدريب للفرق وستة مراآز 

 زادت القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق )٣٢١(.تدريب للمحافظات
 ١٨٨،٠٢٠( متدربًا في آل دورة ٢٦،٨٦٠السعة في هذه المواقع لتستوعب أآثر من 

 ٢١،٨٠٠ب للقتال األساسي بدرجة ذات شأن بلغت  وارتفعت سعة التدري)٣٢٢()في السنة
  )٣٢٣(). في السنة١٥٢،٦٠٠(في آل دورة 

  



األمن
 

١٤٣ 

  ٢٤-٢الشكل 
  تدريبات وتراخيص الجيش العراقي

فبراير /شباط، ٢٠٠٥أآتوبر /تشرين األول، ٢٠٠٥ يوليو/تموزقياس األمن واالستقرار في العراق، وزارة الدفاع، : المصدر
، ٢٠٠٧ يونيو/حزيران، ٢٠٠٧مارس /آذار، ٢٠٠٦ نوفمبر/تشرين الثاني، ٢٠٠٦أغسطس /بآ، ٢٠٠٦مايو / ، أيار ٢٠٠٦
  ).٨/٤/٢٠٠٨، شهادة الجنرال ديفد بتراوس ٢٠٠٨مارس /آذار و٢٠٠٧ديسمبر /آانون األول، ٢٠٠٧ سبتمبر/أيلول

  

  
  

  تراخيص التدريب  
  أفراد الجيش الذين تم تدريبهم  

  
  

لحصول على أعداد دقيقة للمتدربين في أن معدالت يتمثل أحد العوائق الرئيسية في ا
 الحظت وزارة الدفاع )٣٢٧(.شهريًا% ٣٫٦التسرب في الجيش العراقي ُتقّدر بنسبة 

األميرآية أيضًا ان إصدار تقارير وزارة الدفاع العراقية حول المتغيبين بدون إذن 
 ألف فرد من ٢٧اء تتخلف بمقدار يزيد عن شهر واحد، ولذلك من المتوقع ان ُتزال أسم

  )٣٢٨(.٢٠٠٧جداول الرواتب باالستناد إلى محاسبة أعداد األفراد للعام 
  

من الجدير بالمالحظة ان المفتش العام حّدد في تدقيق حديث، القصور النسبي في عديد 
ويبقى النقص في عديد الضباط في قوات الدفاع العراقية . الضباط وضباط الصف

 أبلغت وزارة الدفاع )٣٢٩(.ى عقد من الزمن لمعالجتهمصدر قلق هام قد يحتاج عل
 بالمئة في ٣٠األميرآية مؤخرًا ان لدى الجيش العراقي شواغر يجب اشغالها تزيد عن 

يزداد هذا النقص حدة . صفوف ضباط الصف ونسبة مماثلة تقريبًا في صفوف الضباط
بحاجة إلى إشراف بصورة خاصة بسبب الزيادات في عديد األفراد المجندين وجميعهم 

  )٣٣٠(.ضباط لقيادتهم
  

  الدعم االستشاري
تستمر الواليات المتحدة، آجزء من تشديدها على التدريب، في تزويد مستشارين إلى 

 ٣٩١، آان يعمل في العراق حوالي ٢٠٠٨أبريل /نيسانبحلول . وزارة الدفاع العراقية
والبقية من  مقاولين منهم من الجيش األميرآي % ٧٨٫٨مستشارًا أميرآيًا يأتي 



 األمن
 

١٤٤ 

 (AT) يبلغ العدد اإلجمالي للمستشارين العاملين في الفريق االستشاري )٣٣١(.أميرآيين
 (JHQ-AT)في وزارة الدفاع العراقية  والفريق االستشاري في مرآز القيادة المشترآة 

  )٣٣٢(. مستشارًا يعملون مع آبار المسؤولين العراقيين لتقوية قدرات الوزارات٤٨
  
ود قيادات فرعية أخرى تعمل تحت إشراف القوات األمنية االنتقالية المتعددة تز

يعمل لدى الفريق االنتقالي . الجنسيات في العراق مستشارين أيضًا إلى الحكومة العراقية
للقوات الجوية في سلطة االئتالف فرق استشارات على المستويات العمالنية، 

آما يعمل الفريق االنتقالي . ات الجوية العراقيةواالستراتيجية، والتكتيكية لدى القو
 )٣٣٣(.للقوات البحرية ضمن القاعدة البحرية أم قصر

 
  برامج التدريب لوزارة الداخلية العراقية

، بلغ عدد المتدربين لدى وزارة الداخلية المبّلغ عنهم ٢٠٠٨أبريل /نيسان ٩في 
وة نهائية يبلغ عدد أفرادها وافقت الحكومة العراقية على تدريب ق. )٣٣٤( ٢٣٨،٢١٦
تولت وزارة .  فردًا عن المجموع الحالي للمتدربين١٢١،٦٦٠ أي بزيادة ٣٥٩،٨٧٦

ومنذ . )٣٣٥(الداخلية أيضًا مسؤولية إدارة آافة مراآز التدريب باستثناء مرآز واحد 
 برنامج تدريب ٢٦١ ألف متطوع من ٣٨، تخّرج أآثر من ٢٠٠٧مايو / أوائل أيار 
يتوقع فريق التدريب .  ألف منهم تدريبهم خالل ربع السنة هذا٢٢آثر من وأآمل أ

 متطوعا آخر سوف يتخرجون ٢٢،٥٤٨ أن هناك (CPATT)للمساعدة المدنية للشرطة 
  )٣٣٦(.٢٠٠٨ يونيو/حزيرانبحلول 

  
تستمر الحكومة العراقية في توسيع خطط تشكيل القوات ورخصت لوجود حجم نهائي 

 فردًا يعززه المعدل المرتفع للمتخرجين من برامج التدريب ٥٧٢،٧٢٠للقوات يبلغ 
 ضابطًا تدريبهم، ١٨١٧ مجندًا و٤٧،٩٣٤ أآمل ٢٠٠٧في عام . لوزارة الداخلية
 شرطي متطوع ٢٠،٤٠٠، آان قد تخّرج ما يزيد عن ٢٠٠٨مارس /آذاروبحلول نهاية 

  . ضابط شرطة من دورات التدريب٩٥٣و
  

في آلية الشرطة )  مقعدًا١٧٢٠% (٢٧دريب الضباط بنسبة زادت وزارة الداخلية سعة ت
 مقعد من خالل ١٨٠٠في بغداد وزادت سعة تدريب أفراد الشرطة المجندين مقدار 

 للمقارنة بين نسب ٣٥-٢أنظر الجدول . )٣٣٩(إنشاء مرآز جديد للتدريب في بغداد 
  .٢٠٠٨ول لعام  مع النسب المسجلة لربع السنة األ٢٠٠٧التخرج اإلجمالية في عام 

  



األمن
 

١٤٥ 

  جهود الواليات المتحدة
مع استمرار التوسع في أعداد أفراد الشرطة ومنح التراخيص لها، تعمل الواليات 
المتحدة مع وزارة الداخلية العراقية على خفض العدد المتراآم لألفراد الواجب تدريبهم 

 خطة أساسية ، وعلى وضع)ناتج عن تدفق المتدربين الجدد ()٣٤٠( فرد ٧٢،٠٠٠البالغ 
تتمثل األهداف بمعالجة المسائل المترافقة مع النمو السريع لقوات الشرطة، . للتوّسع

آما شكلت القوات األمنية االنتقالية . )٣٤١(وبتوحيد معايير التدريب وبزيادة التدريب 
المتعددة الجنسيات في العراق ووزارة الداخلية العراقية فريق تقييم مشترك لتقييم هذه 

تستمر الواليات المتحدة في تزويد مستشارين للبرامج . )٣٤٢(عايير في مراآز التدريب الم
، آان فريق ٢٠٠٨أبريل /نيسانفي . الخاصة بقوات األمن العراقية ووزارة الداخلية

 وظيفة ٢٤٠ من بين ٢١٢ قد شِغل (CPATT)التدريب للمساعدة المدنية للشرطة 
ه الوظائف، باستثناء وظيفتين اثنتين، أفراد من استشارية مخصصة، وآان يشغل آافة هذ

  )٣٤٣(.القوات المسلحة األميرآية او أفراد يعملون لدى مقاولين أميرآيين
  

عجزت . أّثر العدد المتصاعد للمجندين في قوات الشرطة على بعض الجهود االستشارية
ت بتخفيض وقام. أآاديميات الشرطة المحلية عن مجاراة الطلب على التدريب األساسي

من أجل ) يديرها مستشارون دوليون للشرطة(نشاطات التدريب على المستوى األعلى 
لكن، وزارة الخارجية األميرآية تتوقع . إقامة عدد أآبر من دورات التدريب األساسي

بأنه سوف تبرز الحاجة مرة أخرى لتوظيف مستشارين رئيسيين إلى هذه الحصص 
  )٣٤٤(.تطوعين تقدمًا في تدريباتهاالدراسية بعد ان تسجل موجة الم

  
تعمل وزارة الداخلية العراقية والواليات المتحدة أيضًا على تخفيف التأثيرات الطائفية 

وحاليًا فإن .  لقوات الشرطة الوطنية العراقية)٣٥٤(من خالل تنفيذ برنامج إعادة توجيه
دة تدريب ثمانية ألوية البرنامج، الذي بلغ المرحلة الثالثة من أربعة مراحل يقوم بإعا
والهدف النهائي هو أن . للشرطة الوطنية من أجل تحسين الفعالية العمالنية اإلجمالية
  )٣٤٦(.تتمكن الشرطة الوطنية من إنشاء قواعد دائمة لها خارج بغداد

  



 األمن
 

١٤٦ 

  ٣٥-٢الجدول 
  تدريب وزارة الداخلية العراقية

  
  ٢٠٠٨الربع األول من سنة   ٢٠٠٧  الخدمة

  ١٤،٣٠٤  ٣٠،٧٧٣  ئرة الشرطة العراقيةشرطي في دا
  ٣٧٣  ١،٥٧٢  ضابط في دائرة الشرطة العراقية
  ١٤،٦٧٧  ٣٢،٣٤٥ (IPS)مجموع دائرة الشرطة العراقية 

  ٣،٦٢٠  ١٢،٣٤٣  شرطي في الشرطة الوطنية
  ١٩١  ٢٠٦  ضابط في الشرطة الوطنية
  ٣،٨١١  ١٢،٥٤٩   (NP)مجموع الشرطة الوطنية

  ١،٠٧١  ١،٥٨٠  ق القانون على الحدودشرطي في دائرة فرض تطبي
  ٨٢  صفر  ضابط في دائرة فرض تطبيق القانون على الحدود
  ١،١٥٣  ١،٥٨٠   (DBE)مجموع دائرة فرض تطبيق القانون على الحدود

  ١،٤٣٦  ٣،٢٣٨  شرطي في دائرة حماية المرافق
  ٣٠٧  ٣٩  ضابط في دائرة حماية المرافق
  ١،٧٤٣  ٣،٢٧٧   (FPS)مجموع دائرة حماية المرافق

  ٢٠،٤٣١  ٤٧،٩٣٤  مجموع أفراد الشرطة
  ٩٥٣  ١،٨١٧  مجموع ضباط الشرطة

  
  .٢٠٠٨أبريل /نيسان ١٢القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق استجابة لطلب المفتش العام للبيانات في : المصدر

  
  .األشخاصالشرطة هم أفراد الشرطة الذين ال يملكون سلطة توقيف : مالحظة

  
دمج "، هو ٢٠٠٧أآتوبر /تشرين األولالهدف من المرحلة الحالية، التي بدأ تنفيذها في 

. )٣٤٧(" المهارات االنتقالية في المحافظة على النظام غير المتوفرة لدى الشرطة حاليًا
مع أنه من المتوقع . )٣٤٨(دورة تدريبية دامت سبعة أسابيع )  شرطي٨٢٤(أنجز لواءان 

، تدرس وزارة الداخلية العراقية ٢٠٠٨مارس /آذاري هذه المرحلة بنهاية شهر ان تنته
  )٣٤٩(.والحلف األطلسي توسيع البرنامج ليشمل تدريب أربعة ألوية إضافية

  
زودت . تعمل الواليات المتحدة أيضًا على مواجهة التحديات اللوجستية والتكنولوجية

الجنسيات في العراق موظفين وتمويالت من قيادة القوات األمنية االنتقالية المتعددة 
صندوق قوات األمن العراقية لمعالجة مسألة التقييدات على المستودعات واعمال 
الصيانة، ولتحسين المساءلة حول إعداد التقارير بشأن المعدات، ولرفع مستوى المواقع 

متحدة وآجزء من هذه المساعدة، شجعت الواليات ال. التجارية لقطع غيار اآلليات
وقد تم تحقيق بعض النجاح لدى مدراء أقسام . استعمال األساليب التكنولوجية

اللوجستيات والموارد البشرية، ولكن قيادة القوات األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات 
في العراق أبلغت أنه بصورة إجمالية تبقى وزارة الداخلية العراقية مترددة بالنسبة 

  )٣٥٠(:وتشير القوات المذآورة إلى وجود التحديات التالية. علوماتيةالستعمال أنظمة الم
  

 .اإلمكانية المحدودة للوصول إلى الطاقة الكهربائية واإلنترنت •
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 .الشفافية المتزايدة قد تكشف عن ارتكابات محظورة •
 .تجاه التحول عن أساليب العمل اليدوية" آره متأصل لدى القوة العاملة"هناك  •
  .ون في تطبيق نظام غير مؤآد النتائجيتردد العراقي •

  
  اللوجستيات

أصبح بناء القدرة اللوجستية العراقية نقطة ترآيز لجهود الواليات المتحدة، والتي تشمل 
الدعم االستشاري المتضمن داخليًا، ودورات التدريب والتخطيط إلنشاء مرافق دعم ذات 

ي مهم من أجل االنتقال إلى وضع يجري حاليًا تقديم دعم استشاري وتدريب. قواعد ثابتة
تهدف الخطط الجاري تنفيذها . لوجستيات ذاتية االستدامة لمساندة قوات األمن العراقية

إلى انتقال آافة مكونات اللوجستيات إلى مؤسسات تابعة للحكومة العراقية مكتفية ذاتيًا 
لية، يبدو انه لكن هذا الهدف المرجو منه قدرة لوجستية لقوة مح. ٢٠٠٨بنهاية العام 

  )٣٥٢(.تأخر وهو يواجه تحديات إضافية تطرحها السرعة في اإلنشاء المخطط المخطط
  

  االنتقال إلى السيطرة العراقية
يناير /آان الهدف األصلي نقل آافة القدرات اللوجستية بحلول األول من آانون الثاني

مال النواقص في لكن هذا التاريخ تغّير نتيجة متطلبات تجهيز واستك. )٣٥٣( ٢٠٠٨
 على حساب تطوير الدعم القتالي، وخدمات المتطلبات القتالية، –القوات القتالية 

، على انه التاريخ المتوقع ٢٠٠٨ديسمبر /آانون األول واآلن تم تحديد )٣٥٤(.والتدريب
قد أصبحت " بأآثرها" لالنتقال السيطرة إلى الحكومة العراقية بعد ان تكون اللوجستيات 

  )٣٥٥(. ذاتيًامكتفية
  

تشمل الخطط الحالية تنفيذ برنامج طموح من أجل إنشاء القوات، والتدريب، ونشاطات 
تطوير البنية التحتية، وإنهاء الدعم المالي من جانب سلطة االئتالف لتلبية الهدف 

، ولكن من المتوقع  أنه بحلول )٣٥٦(وتبقى هناك تحديات ذات شأن مطروحة. المذآور
 يكون قد تحقق مستوى مقبول من خط قاعدي لدعم آافة فرق ٢٠٠٨ يوليو/تموز ٣١

  )٣٥٧(.الجيش العراقي
  

  :فيما يلي أعلى التحديات الواجب التغلب عليها خالل السنة المقبلة
  

تلبية الحاجات التي تفرضها أهداف زيادة إنشاء القوات على قدرات التدريب،  •
 )٣٥٨(.ن العراقيةوإقامة القوات، والتموين، والتجهيز لقوات األم

مزامنة المتطلبات المخططة إلنشاء القوات مع احتياجات تنفيذ موازنة  •
 )٣٥٩(.الحكومة العراقية وبرامج التسليم للمبيعات العسكرية األجنبية

 )٣٦٠(.النقص في القدرات الوزارية لمعالجة االحتياجات المطلوبة •
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  التدريب والدعم االستشاري

 موظف في وزارة الدفاع العراقية إلى ١٠،٧٠٠عن  خضع ما يزيد ٢٠٠٧في عام 
من المتدربين دروسًا تتعلق % ٤٩تلقى ما يزيد عن . دورات تدريبية في الدعم اللوجستي

% ٣٥وتلقى حوالي . األمنية/بدعم التشكيل، وإعادة التموين واالستدامة للقوات القتالية
 الخدمات القتالية أّما النسبة من المتدربين من الجيش العراقي تدريبًا رسميًا حول دعم

المتبقية فتم تدريبها على دعم مدارس التدريب، ومساندة وحدات دعم المستودعات 
  )٣٦١(.الوطنية ومواقع الحاميات األمنية

  
  :تشمل النشاطات الجارية ما يلي

 مستشارين ٩ فريقا استشاريا عسكريا لوجستيا يضم آل فريق منها ١٣ •
رشاد الخاص للقادة الرئيسيين، وعمليات يرآزون اهتمامهم على اإل

 .المستودعات، وإدارة شؤون الذخيرة، وعمليات النفط، ودعم المعيشة
 

 مستشار في مستودعات التاجي الوطنية لإلمدادات والصيانة ١١يقوم  •
باإلرشاد الخاص في عمليات الصيانة واإلمداد على مستوى المستودعات، 

إدارة المستودعات، وإجراء الجردة، بمضمنها مجموعة واسعة من مهارات 
 .والشحن، واالستالم

  
عن طريق مساعدة مستشارين من فريق تدريب مرآز القيادة المشترآة  •

، أشرف (CAATT)وفريق التدريب االستشاري لجيش سلطة االئتالف 
الضباط العراقيون في مرآز القيادة المشترآة على العملية اللوجستية لمعدات 

 في قيادات مواقع متعددة ومرآز بسمايا للتدريب (FMS)مالية نظام اإلدارة ال
 .القتالي

  
 بإدارة  (CAATT)يقوم فريق التدريب االستشاري لجيش سلطة االئتالف •

 .تدريب المدربين على مجموعة واسعة من الدورات اللوجستية
  

 لتدريب االختصاصيين (Humvee)برنامج إعادة تجديد عربات هامفي  •
أول أبريل /نيسانالتحق في . ي الجيش العراقي في مواقع العملالميكانيكيين ف

 . ميكانيكي عراقي في هذا البرنامج الذي يدوم أربعة أسابيع١٢٠
  

تعمل القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق أيضًا مع وزارة الدفاع 
تتم تنمية قدرات . )٣٦٢(" قدرة تنفيذ مهمات المؤسسة األمنية"العراقية على تحسين 
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الوزارة هذه بصورة متزامنة مع تقوية القدرة على إعادة التموين، واإلنشاء واالستدامة 
  )٣٦٣(.لهذه القوات

  
مع أن وزارة الداخلية العراقية، بعكس وزارة الدفاع العراقية، ال تملك نظام لوجستيات 

.  آجزء من تنظيمهامحددا بصورة رسمية، لكن الشرطة الوطنية تملك وحدة لوجستية
 مستشارًا في إدارة مديرية لوجستيات فريق االنتقال في وزارة الداخلية ٣٤ويعمل أيضًا 

  )٣٦٤(.العراقية
  

  السيطرة العراقية على المحافظات
الواليات المتحدة، ودول اخرى في سلطة االئتالف، والعراق يتشارآون جميعًا في تحديد 

ُتعرف عملية .  محافظة إلى السيطرة العراقيةما إذا أصبح من الضروري تسليم أي
 وهي مؤشر عن مدى قدرة (PIC)االنتقال هذه، باسم السيطرة العراقية على المحافظات 

قادة قوات االئتالف، ومسؤولو . العراق على إدارة الوضع االمني داخل أي منطقة معينة
 أمن المحافظات حكومات المحافظات التابعون للحكومة العراقية، وغيرهم من قادة

يرسلون تقييمات حول أوضاع المناطق إلى القائد العام للقيادة المتعددة الجنسيات في 
يراجع القائد العام للقيادة المتعددة الجنسيات في العراق هذه التقييمات في آل . العراق
، آما تعقد أيضًا اللجنة المشترآة لنقل المسؤوليات األمنية المجازة من )٣٦٥(شهر
يرأس .  اجتماعات أسبوعية حول األوضاع في المحافظات والتقدم االمني)٣٦٦(راقالع

هذا االجتماع بصورة مشترآة عراقيون وضباط في القوات المتعددة الجنسيات في 
   )٣٦٨(. لتنسيق األعمال الواجب تنفيذها قبل تنفيذ االنتقال)٣٦٧(العراق

  
حتى . خالل ربع السنة هذا" لعراقيةالسيطرة ا"لم تصل أية محافظة جديدة إلى وضعية 

هذا التاريخ، آان قد تم نقل تسع محافظات، بضمنها البصرة، ذي قار، ميسان، النجف، 
آما انتقلت المحافظات الثالث في إقليم . المثنى، وآربالء إلى السيطرة العراقية

آردستان، أي دهوك، وأربيل، والسليمانية إلى السيطرة العراقية الرسمية على 
 فيما يخص وضعية االنتقال إلى السيطرة العراقية ٢٥-٢أنظر الشكل . المحافظات

  .وتوزيع االنتقال
  

شددت وزارة الدفاع األميرآية على أن عملية السيطرة العراقية على المحافظات تعتمد 
آما الحظت أيضًا القوات المتعددة . بدرجة آبيرة على بيئة األمن والحكم في آل محافظة

 في العراق ان الحدود األمنية لهذه العملية تتأثر باألحداث المتغيرة الجارية الجنسيات
وبالنتيجة تغيرت تواريخ االنتقال المقررة إلنجاز عملية السيطرة . )٣٦٩(على األرض

العراقية على المحافظات بدرجة مهمة منذ التاريخ األصلي المستهدف لها في 
ديسمبر /آانون األولنتقال خمس مرات بين فقد تغير تاريخ اال. ٢٠٠٦ يونيو/حزيران
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وأحدث تقدير إلنجاز عملية السيطرة العراقية . ٢٠٠٧ديسمبر /آانون األول و٢٠٠٦
، أو أبعد من ٢٠٠٩ إلى أوائل العام )٣٧٠( ٢٠٠٨على المحافظات تأّجل من عام 

   )٣٧١(.ذلك
  

 والقوات المتعددة (MNC-I)في ربع السنة هذا، ابلغ الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق 
 ان التقييمات المؤقتة النتقال األمن، التي تتيح توقع (MNF-I)الجنسيات في العراق 

وأيضًا، . )٣٧٢(تواريخ انتقال إلى السيطرة العراقية على المحافظات، باتت اآلن سرية
ًا ، لم تحدد وزارة الدفاع األميرآية تاريخ٢٠٠٦ديسمبر /آانون األولللمرة األولى منذ 

لكن في تقرير الحق أمام الكونغرس . )٣٧٣(نهائيا ُيتوقع عنده تسليم آافة المحافظات
أعطى قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق تاريخًا متوقعًا لنقل ثماني من 

  . إلى السيطرة العراقية)٣٧٤(المحافظات التسع المتبقية
  

 الرئيسية التي تؤثر على سرعة نقل حددت القوات المتعددة الجنسيات في العراق المسائل
  :السيطرة على المحافظات إلى الحكومة العراقية

  
 .قدرات الشرطة العراقية ومستوى الفساد •
المحافظة على "إلى . "حاجة المحافظات التي سُتنقل إلى السيطرة العراقية •

تحسين عمليات وتدريب وتجهيز قوات "والى " المكاسب األمنية المحققة
 )٣٧٥(".اقيةاألمن العر

  
  . لالطالع على وضعية عملية نقل المحافظات إلى السيطرة العراقية٢٦-٢أنظر الشكل 

  
  انتقال مراآز العمليات األمامية

 مؤشر آخر لمدى الجهوزية األمنية (FOB)إقفال أو تسليم مراآز العمليات األمامية 
قية انها قادرة على ال يحصل التسليم قبل ان تعتبر قوات األمن العرا. لمنطقة معينة

التعامل مع الشؤون األمنية في منطقة معينة، وعندها تبدأ جيوش سلطة االئتالف 
تشرين  لمقارنة أوضاع مراآز العمليات األمامية بين ٣٦-٢أنظر الجدول . باالنسحاب

  .٢٠٠٨مارس /آذار و٢٠٠٦أآتوبر /األول
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  استراتيجية ما بعد المرحلة االنتقالية
. ة سلطة االئتالف بعد ان يتم نقل محافظة معينة إلى السيطرة العراقيةال تتوقف مساعد

من اجل التعويض عن النقص في قوات أمن أية محافظة وعن نقاط ضعف اخرى في 
نطاق األمن، تبقى سلطة االئتالف مشارآة في الدعم اللوجستي، وتزويد المستشارين، 

نها تعمل عند الضرورة آقوة رد فعل وتقديم الخدمات الطبية، وضمان أمن التنقل، آما أ
أبلغت القوات المتعددة الجنسيات في العراق ان معايير نقل المحافظات إلى . )٣٧٦(سريع

لكن . السيطرة العراقية تقاس بالمقارنة مع خطة الحملة المشترآة، وهي وثيقة سرية
اجعان هذه السفير األميرآي والقائد العام للقوات المتعددة الجنسيات في العراق ير

  )٣٧٧(.التقييمات على أساس ربع سنوي
  

، التي تعتمد على خدمات دعم المعيشة والحماية (PRTs)فرق إعادة إعمار المحافظات 
سوف تعمل القوات . التي توفرها قوات التحالف، تتأثر أيضًا بانسحاب جيوش التحالف

) السفارة(نية المتعددة الجنسيات في العراق بشكل وثيق مع مجموعات عسكرية ومد
 )٣٧٨(لتنسيق نشاطات فرق إعادة إعمار المحافظات وتعديل متطلبات القواعد األمنية 

  :والتي تشمل الجهود التالية الجاري تنفيذها
  

 المنطقة الغربية، سوف تستمر في العمل في -القوات المتعددة الجنسيات •
 األمامية، محافظة االنبار ولكن سيكون لديها عدد اقل من مراآز العمليات

وسوف تحول عملها إلى دور اإلشراف العام بعد السيطرة العراقية على 
وسوف ُيقّدم الدعم إلى فرق إعادة اعمار المحافظات المرافقة . المحافظات
(ePRTs)وبينها مراآز العمليات األمامية المتبقية . 

 
خدمات  المنطقة الجنوبية الشرقية، سوف تزود ال–القوات المتعددة الجنسيات  •

الطبية، النقل، اللوجستيات ودعم المعيشة في ثالث محافظات انتقلت فيها 
  .ميسان، ذي قار، والمثنى: السيطرة على األمن إلى الحكومة العراقية، وهي
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  ٢٥-٢الشكل 
  تمديد الحد الزمني للسيطرة العراقية على المحافظات

، ٢٠٠٧مارس /آذار، ٢٠٠٦ديسمبر /آانون األولرار في العراق، وزارة الدفاع األميرآية، وقياس األمن واالستق: المصادر
  .٢٠٠٧ديسمبر /آانون األول، و٢٠٠٧ سبتمبر/أيلول، ٢٠٠٧ يونيو/حزيران

  
التاريخ المقرر باألصل لالنتقال إلى السيطرة العراقية على المحافظات  

  .٢٠٠٦ يونيو/حزيرانآان في 
 

  
٢٠٠٥  ٢٠٠٦  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  

  
  

  

  لمتوقع للسيطرة العراقية على المحافظاتالتاريخ ا
  

  ٢٠٠٦ يونيو/حزيرانالتاريخ المستهدف األصلي لنقل السيطرة العراقية على األمن في المحافظات آان 
  
  ٩٠١٠ رقم ٢٠٠٦ديسمبر /آانون األولم التمديد حسب تقرير ت

  ٩٠١٠ رقم ٢٠٠٧مارس /آذارتم التمديد حسب تقرير 
  ٩٠١٠ رقم التقرير ٢٠٠٧ يونيو/نحزيراتم التمديد حسب تقرير 
  ٩٠١٠ رقم التقرير ٢٠٠٧ سبتمبر/أيلولتم التمديد حسب تقرير 

  ٩٠١٠، رقم التقرير ٢٠٠٧ديسمبر /آانون األولتمد التمديد حسب تقرير 
  .سلحة أمام لجنة مجلس الشيوخ للقوات الم٢٠٠٨أبريل /نيسان ٨تم التمديد حسب الشهادة التي أدلى بها الجنرال بتراوس في 

  حققت وضعية السيطرة العراقية على المحافظات
  

  . ظهرت المحافظات التي لم تحقق وضعية السيطرة العراقية على المحافظات باألحرف الثخينة:مالحظة

  النبارا
  بابل
  بغداد

  البصرة
  دهوك
  ديالى

  اربيل 
  آربالء
  ميسان
  المثنى
  النجف
  نينوى

  القادسية
 صالح الدين
  السليمانية

  تأميم
  ذي قار
 واسط



األمن
 

١٥٣ 

  ٢٦-٢الشكل 
  المحافظات التي نقلت إلى السيطرة العراقية في المحافظات

  ).١٧/١/٢٠٠٨(، com.iraq-mnf.www ة العراقية على المحافظات،القوات المتعددة الجنسيات في العراق، السيطر: المصدر

  

  

  محافظة تم نقلها إلى السيطرة العراقية على المحافظات

  لم يتم نقلها حتى اآلن

  (PIC) المناطق تمت إعادة المحافظات بصورة جماعية إلى السيطرة العراقية على: منطقة إقليم آردستان

  
  ٣٦-٢الجدول 

  نقل القواعد العاملة األمامية
النسبة المئوية من   العدد المنقول  القواعد العاملة األمامية  التاريخ

  المحافظات المنقولة
  %٤٧٫٣  ٥٢  ١١٠  ٢٠٠٦أآتوبر /تشرين األول

  %٥٠٫٠  ٦١  ١٢٢  ٢٠٠٧ يونيو/حزيران
  %٤٨٫٨  ٦١  ١٢٥  ٢٠٠٧ سبتمبر/أيلول

  %٤٨٫٨  ٦١  ١٢٥  ٢٠٠٧ نوفمبر/يتشرين الثان
  %٥٠٫٤  ٦٣  ١٢٥  ٢٠٠٧يناير /آانون الثاني

 
، ٢٠٠٧ يونيو/حزيران، ٢٠٠٦ نوفمبر/تشرين الثانيمقياس االستقرار واألمن في العراق، : وزارة الدفاع األميرآية: المصدر
  .٢٠٠٧مارس /آذار و٢٠٠٧ديسمبر /آانون األول، ٢٠٠٧ سبتمبر/أيلول

  .٢٠٠٧مارس /آذارارة الدفاع األميرآية أي تقرير حول مراآز العمليات المتقدمة في لم تنشر وز: مالحظة

  دهوك
  ٢٠٠٧مايو /أيار
  اربيل
  ٢٠٠٧مايو /أيار

  السليمانية
  ٢٠٠٧مايو /أيار

 

 آربالء
  ٢٠٠٧أآتوبر /تشرين األول

  
  

  النجف
  ٢٠٠٦ديسمبر /آانون األول

  
  

  المثنى
 ٢٠٠٦يوليو /تموز

  ميسان
  ٢٠٠٧أبريل /نيسان

  
  ذي قار
  ٢٠٠٦سبتمبر /أيلول

  لبصرةا
 ٢٠٠٧ديسمبر /آانون األول



 األمن
 

١٥٤ 

  ٢٧-٢الشكل 
  توزيع منظمة أبناء العراق

  )٨/٤/٢٠٠٨( شهادة الجنرال ديفيد بيتراوس :المصدر

  
  

  منظمة أبناء العراق
المحليون  المواطنون" وعرفت في السابق بمنظمة ٢٠٠٧أنشأت هذه المنظمة عام 

وهي عبارة عن مجموعات . )٣٨٠(، وتشكل جزءًا من سياسة الطفرة (CLC)" لمعنيونا
من المتعاقدين المحليين جرى تمويلها إلى حد آبير من برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

(CERP) . أّما الغرض من هذه المجموعات فهو العمل آطبقة إضافية للحماية المضادة
ابلغ الفيلق المتعدد الجنسيات في . محلية والمجتمع المدنيللتمرد على مستوى األحياء ال

 أن الهدف هو تأميم وجود عدد آاٍف من قوات األمن العراقية للحلول (MNC-I)العراق 
  )٣٨١(.محل منظمة أبناء العراق

  

 الكثافة السكانية

 األآثر  األقل



األمن
 

١٥٥ 

، أبلغ الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق ان لدى منظمة ٢٠٠٨يناير /في آانون الثاني
، ارتفع عدد األفراد ٢٠٠٨أبريل /نيسان وأنه بحلول )٣٨٢( الف عضو ٨٠أبناء العراق 

 ٢٧-٢أنظر الشكل . ، حسب ما جاء في التقارير)٣٨٣(٩١،٦٤٨المتعاقد معهم إلى 
  .لالطالع على توزيع أفراد منظمة أبناء العراق

  
ت  ويتراوح معدل حاال)٣٨٤( يومًا ٩٠يتم التعاقد مع أعضاء منظمة أبناء العراق لمدة 

 آما ال يوجد أي حد مقرر سلفًا للدفعات بموجب )٣٨٥(تقريبًا% ٩٨إلى % ٥٠التجديد بين 
لكن وزارة الدفاع األميرآية أبلغت انه سيتم انتهاء الدفعات عند انتقال األعضاء . العقود

إلى برامج تدريب مهني او عندما تتولى الحكومة العراقية السيطرة على هذه 
  )٣٨٦(.العقود

  
 هو مصدر التمويل الرئيسي للمنظمة، رغم ان (CERP) االستجابة الطارئة للقائد برنامج

تتوقع . )٣٨٧(الحكومة العراقية تدفع مبالغ لقسم معين استنادًا إلى توقيع عقود أمنية معها
القوات المتعددة الجنسيات في العراق ان المبالغ اإلجمالية لتمويل البرامج التي تدعم 

 مليون ٣٧٠ سوف تصل إلى ٢٠٠٨ق من موازنة السنة المالية منظمة أبناء العرا
 فسوف ينخفض مع انتقال أعضاء ٢٠٠٩أما التمويل من موازنة السنة المالية . دوالر

  .)٣٨٨(.المنظمة للخدمة في قوات األمن العراقية او إلى مجاالت التوظيف المدني
  

ت منظمة أبناء العراق ُتشكِّل تشير االتجاهات األخيرة بالنسبة لإللزامات إلى ان نشاطا
بصورة متزايدة نقطة ترآيز لمدفوعات برنامج االستجابة الطارئة للقائد الواقعة ضمن 

 ٢٠٠٨فقد ازدادت االلزامات في موازنة السنة المالية ". إجراءات وقائية"فئة التصنيف 
  )٣٨٩(.في هذه الفئة% ٩٥٫٥بنسبة 

  
ق أن الكلفة اإلجمالية للرواتب الشهرية على أساس أبلغ الفيلق المتعدد الجنسيات في العرا

 مليون دوالرًا تقريبًا من برنامج االستجابة ١٦ تبلغ )٣٩٠( دوالرًا لكل مواطن ٣٥٠
يجري وضع الموازنات داخليًا في أربع من اصل خمس فرق لقوات . )٣٩١(الطارئة للقائد

 الغرب، - المتعددة الجنسياتالشمال، القوات-الفرقة المتعددة الجنسيات(سلطة االئتالف 
يشرف الفيلق ). بغداد- الوسط والفرقة المتعددة الجنسيات-الفرقة المتعددة الجنسيات

الوسط –المتعدد الجنسيات في العراق على إعداد ميزانية الفرقة المتعددة الجنسيات 
 ويعتمد في ذلك على عدد آيلومترات الطرق الدولية التي تقوم بحراستها -الجنوبي

  )٣٩٢(.منظمة أبناء العراق للتخطيط للتمويل الالزم
  



 األمن
 

١٥٦ 

في ربع السنة األخير، الحظ الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق ان القياسات للبرنامج 
آالعالقات مع قوات " تقييمات شخصية"تشمل معدل انخفاض العنف في منطقة محددة و

المدني، ومعايير السلوك األمن العراقية في قطاع ما، وقبول المنظمة في المجتمع 
  )٣٩٣(.الشخصي، وغير ذلك

  
  انتقال أفراد منظمة أبناء العراق

بدأت عملية انتقال أفراد منظمة أبناء العراق إلى قوات األمن العراقية رغم آونها 
لكن الحكومة العراقية مستمرة في مناقشة مستقبل البرنامج ومدى . محدودة النطاق

أبلغت . )٣٩٤(لمنظمة في جهاز قوات األمن العراقية األوسع الحاجة إلى دمج أفراد هذه ا
القوات المتعددة الجنسيات في العراق ان منظمة أبناء العراق ساهمت في خفض مستوى 

 وحصول –في عدد مخابئ األسلحة التي اآتشفت % ٦٥ شمل ذلك زيادة بنسبة -العنف
  )٣٩٥(.اتتخفيضات في خسائر قوات األمن العراقية، المدنيين واآللي

  
 عضو، من أصلهم ٢١،١٠٠ آان قد تم انتقال اآثر من ٢٠٠٨أبريل /بحلول نيسان

أبلغت القوات المتعددة الجنسيات في . )٣٩٦( عضو في محافظة االنبار لوحدها٨،٢٠٦
 عضوًا من منظمة أبناء ٨،٢٤١ بات ٢٠٠٨مارس، /  آذار ٢٣العراق انه بتاريخ 

  )٣٩٧(.حاضر لالنتقال إلى قوات األمن العراقيةالعراق أصبحوا جاهزين في الوقت ال
  

% ٩٥تمّول سلطة االئتالف نسبة . يتحول بعض األعضاء أيضًا إلى التوظيف المدني
 الذين يتنقلون حاليًا إلى برامج مدنية، وترعى ٤٥٠٠من مجموع األعضاء البالغ عددهم 

عددة الجنسيات في تشرف القوات المت. )٣٩٨(المتبقية% ٥الحكومة العراقية نسبة ال 
 على مخططات (MNF-I) والفيلق المتعدد الجنسيات في العراق (MNC-I)العراق 

االنتقال، وتتوقع القوات المتعددة الجنسيات حصول ارتفاع ذي شأن في عمليات االنتقال 
الممولة من الحكومة العراقية بعد ان يصبح فيلق الخدمة المدنية والبرامج المشترآة 

خصصت الحكومة العراقية في . ني واعادة اإلدماج قيد العمل بالكاملللتعليم المه
 مليون دوالر لتمويل عمليات نزع السالح، تسريح الجنود، وإعادة ٧٠موازنتها مبلغ 

 مليون ١٢٦ مبلغًا إضافيًا بقيمة ٢٠٠٧اإلدماج وخصصت في موازنة السنة المالية لعام 
في . )٣٩٩(السابقين في منظمة أبناء العراق دوالر لتمويل برنامج تدريب مهني لألعضاء 

، خططت القوات المتعددة الجنسيات في العراق لتنفيذ انتقال ما ٢٠٠٨مارس /آذار ٣١
  )٤٠٠(.٢٠٠٨ الف عضو من أعضاء أبناء العراق بنهاية العام ٤٠ و٣٠بين 

  



اقتصاد العراق
 

١٥٧ 

  

  
  

  اقتصاد العراق
  

 ُتقدر وزارة الخارجية .)٤٠١(يستفيد اقتصاد العراق اآلن من ارتفاع أسعار النفط
 مليار دوالر آإيرادات نفطية خالل ٤١األميرآية ان حكومة العراق آسبت ما يقرب من 

 مليار دوالر ١٨٫٢في ربع السنة هذا، ُتقّدر اإليرادات النفطية بحوالي . )٤٠٢(٢٠٠٧العام 
 قامت .)٤٠٣( مليار دوالر٧٠وإذا احُتسب ذلك على أساس سنوي فقد تبلغ هذه اإليرادات 

 ٢٠٠٨ مليار دوالر في موازنة العام ٣٥٫٥الحكومة العراقية بتقدير مخصصات تبلغ 
 مليون برميل يوميًا من النفط ١٫٧ دوالرا للبرميل على أساس إنتاج ٥٧استنادًا إلى سعر 

  )٤٠٤(.الخام
  

 ان من المفروض ان يتحسن أيضًا النشاط االقتصادي (IMF)أشار صندوق النقد الدولي 
شرط التمّكن من تحقيق تحسينات أمنية إضافية لكي تسمح بتنفيذ "قطاع النفط خارج 

ومع ذلك، . )٤٠٥(" برنامج استثماري عام والعودة إلى اقتصاد يعمل بطريقة طبيعية أآثر
تستمر الحاجة إلى تحقيق عدد آخر من التحسينات من أجل تسهيل التسليم اإلجمالي 

  )٤٠٦(.للخدمات وتعزيز نمو اقتصادي أآبر
  

تعهدت الحكومة العراقية بإصدار قوانين ُتقوي اقتصادها وباتخاذ خطوات لتسريع تنفيذ 
فإعادة بناء . مشاريع للتنمية االقتصادية التي لم يكن تنفيذها ُممكنًا في السنوات السابقة

البنية التحتية وتحسين تزويد الطاقة الكهربائية، والمياه، وشبكات المجاري الصحية، 
تستمر . )٤٠٧(ليم، والعناية الصحية تعتبر أولويات حاسمة لتعزيز النشاط االقتصاديوالتع

المشاريع األميرآية في دعم الحكومة العراقية في عملية إعادة بناء بنيتها التحتية وتقوية 
  .اقتصاد العراق

  



اقتصاد العراق
 

١٥٨ 

، أدلى السفير األميرآي في بغداد بشهادته حول الوضع ٢٠٠٨أبريل /نيسان ٨في 
وأشار إلى حصول بعض المكاسب ولكنه وصف اقتصاد . ي القتصاد العراقاإلجمال

فيما يلي الحاجات التي حددها على انها أساسية لتأميم عدم خسارة ". هش"العراق بانه 
  )٤٠٨(.هذه المكاسب

  
 .االستمرار في تحسين قدرات الحكومة العراقية •
 ).فطالن(إصدار التشريعات الوطنية المتعلقة بالهيدروآربونات  •
 .تحسين إنتاج وتوزيع الكهرباء •
 .تحسين مناخ االستثمارات األجنبية والمحلية •
 .إيجاد الوظائف على المدى القصير والطويل •
 .معالجة المشاآل البنيوية واالقتصادية في القطاع الزراعي الحيوي •

  
  اقتصاد العراق والعهد الدولي

مايو /  في أيار )العهد(مع العراق  (International Compact)العهد الدولي التوقيع على 
، آان بداية ذات شأن لعملية نقل مسؤوليات إعادة االعمار من الواليات المتحدة ٢٠٠٧

  .والمجتمع الدولي إلى الحكومة العراقية
  

يحدد العهد الدولي بصورة موجزة، من بين أمور أخرى، التعهد العراقي بالعمل العادة 
موذجًا من عالمات االهتداء التي وضعتها الحكومة  ن٣٧-٢ُيبين الجدول . االعمار

العراقية المؤثرة على التنمية االقتصادية للعراق واندماجه في االقتصاد اإلقليمي 
 من صندوق النقد الدولي إطار (SBA)وضعت ترتيبات القروض االحتياطية . والعالمي

. اصلة الدعمعمل إضافي العمال الحكومة العراقية من أجل إظهار أساس يبرر مو
 أنظر الملحق (IMF)لالطالع على معلومات إضافية حول جهود صندوق النقد الدولي 

  ."اإلغاثة والدعم الدولي للعراق"، )م(
  



اقتصاد العراق
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  ٣٧-٢الجدول 
  عالمات االهتداء التي وضعتها الحكومة العراقية في العهد الدولي

  
  نموذج من عالمات االهتداء المتعلقة بالعهد الدولي  القطاع

إصدار وتطبيق قانون . إنشاء وتطبيق إطار عمل للمشارآة في إيرادات النفط  نفط والغازال
  .الهيدروآربونات والنظام المالي

  .إنشاء وتطبيق آليات لضمان الشفافية في تدفقات قطاع النفط
إصدار وتطبيق التشريعات والقيام بإجراءات لتأميم توافق إطار العمل المؤسساتي   الكهرباء

  .وني للقطاع مع الممارسة الجيدةوالقان
  .تطبيق استراتيجية إعادة تأهيل للقطاع ممولة بصورة آافية

اتخاذ إجراءات ُمحددة لضمان الوصول الشامل إلى شبكات المياه وخدمات   المياه
  .المجاري الصحية

  .التفاوض على توقيع اتفاقيات مياه عبر الحدود مع دول مجاورة
زيادة إمكانيات الوصول إلى . ُمحددة لتحرير السوق الزراعيةاتخاذ إجراءات   الزراعة

  .القروض الزراعية من خالل تطبيق إصالحات في السوق المالية
تصميم وتطبيق سياسات تتعلق بإصدار قوانين وإنشاء مؤسسات من خالل إعادة   التصنيع

  .(SOE)هيكلة مؤسسات تمتلكها الدولة 
  .اجه تنمية القطاع الخاصإزالة التقييدات الرئيسية التي تو

  .اتخاذ إجراءات محددة العادة هيكلة المصارف التي تمتلكها الدولة  القطاع المصرفي والمالي
  .اتخاذ إجراءات محددة لتشجيع تأسيس مصارف خاصة

اتخاذ إجراءات محددة لتحسين إمكانية الوصول إلى نظام العناية الصحية األولية   العناية الصحية
  .ى منع اإلصابة باألمراض والمحافظة على أسلوب صحي في الحياةوالترآيز عل

  .تحسين إدارة الدوائر الصحية وخدمات الطوارئ في نظام العناية الصحية
  .تحقيق الوصول الشامل إلى التعليم األساسي   التعليم

تنفيذ نشاطات محددة لتشجيع معرفة القراءة والكتابة لدى الراشدين والتدريب على 
  .ات، والتنمية الُمبكرة لألطفال، والتدريب على المهارات التي تؤمن العيشالمهار

  
  .٢٠٠٧مايو / منظومة الرصد المشترك، أيار : (IV) العهد الدولي مع العراق، الملحق :المصدر
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  المؤشرات االقتصادية
ع  ويتوق٢٠٠٧ مليار دوالر في عام ٥٥٫٤٤ بحوالي (GDP)ُقّدر الناتج القومي اإلجمالي 

وتؤآد مؤشرات اقتصادية . )٤١٠( ٢٠٠٨في عام % ٧ان يتجاوز معدل النمو االقتصادي 
  .اخرى استعادة العراق البطيئة لعافيته االقتصادية

  
  التضخم

انخفض معدل تضخم األسعار في العراق بشكل حاد بالمقارنة مع معدل السنة الماضية 
. )٤١١( ٢٠٠٧مارس /آذارفي % ٣٦٫٦، بالمقارنة مع ٢٠٠٨مارس /آذارفي % ٥٫٦ –

 من خالل رفع معدل سعر صرف ٢٠٠٧وقد تمت السيطرة على تضخم األسعار عام 
العملة، وتشديد السياسة النقدية، واالنضباط المالي، واتخاذ إجراءات لخفض النقص في 

  )٤١٢(.الوقود
  

 إلى آبح معدل التضخم (CBI)، سعى المصرف المرآزي العراقي ٢٠٠٧في عام 
 من خالل رفع سعر الفائدة لتسليفاته الجارية لكي ُتماثل معدل سعر الفائدة المتصاعد

بقيت سياسة سعر الفائدة لدى المصرف . اإلقراض لليلة واحدة في الواليات المتحدة
فبراير، /  إلى شباط ٢٠٠٧يناير /من آانون الثاني% ٢٠المرآزي العراقي عند نسبة 

اقي أسعار الفائدة مرتين خالل ربع السنة وخفض المصرف المرآزي العر. )٤١٣(٢٠٠٨
، خفض ٢٠٠٨فبراير /شباطفي . )٤١٤(هذه مشيرًا بذلك إلى الثقة باستقرار معدل التضخم

 ٢٨-٢انظر الشكل %. ١٧ إلى ٢٠٠٨مارس /آذار، وفي %١٩سعر الفائدة إلى 
لالطالع على معدل التضخم في العراق مقابل سعر الفائدة لدى المصرف المرآزي 

، وفي آانون %)٤٧ (٢٠٠٧ديسمبر /آانون األولآان التضخم في . راقيالع
، وهذه األخيرة هي أول %)٨٫١ (٢٠٠٨فبراير /شباطوفي %) ١٣ (٢٠٠٨يناير /الثاني

ثالثة أشهر لم يتجاوز فيها معدل التضخم األرقام األحادية، من سنة إلى سنة، منذ سقوط 
  )٤١٥(.صدام حسين
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  ٢٨-٢الشكل 
  )سنة بعد سنة(لي لتضخم األسعار المعدل اإلجما

، وزارة المالية األميرآية، استجابة )٤/٢/٢٠٠٨(المصرف المرآزي العراقي، المؤشرات المالية الرئيسية : المصدر
  ).١٥/٤/٢٠٠٨(لطلب المفتش العام للبيانات 

  

  
  
  

  )من سنة إلى سنة(لمعدل اإلجمالي لتضخم األسعار ا    
  سياسة سعر الفائدة  

  
 ٣صرف الدينار العراقي بالنسبة للدوالر األميرآي استمر في التحسن، وفي سعر 
تحّسن سعر . )٤١٦( دينار للدوالر الواحد ١٫٢٠٥ بلغ سعر الصرف ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 ويعود معظم أسباب التحّسن إلى ٢٠٠٧أبريل /نيسانمنذ % ٥صرف الدينار بنسبة 
  )٤١٧(.اضيةاالستجابة لمعدل التضخم العالي في السنة الم

  
  معدل البطالة

آجزء من اتفاقية العهد الدولي، وضعت الحكومة العراقية أهدافًا بشأن تخفيض نسبة 
البطالة إلى النصف ومضاعفة نسبة مشارآة النساء في القوى العاملة غير الزراعية 

 % ١٧٫٦مع ان التقديرات الرسمية للحكومة العراقية لمستوى البطالة تبقى عند . )٤١٨(
% ٥٠، فقد تراوحت تقديرات أخرى حول البطالة لتبلغ حّد %٣٨البطالة المقّنعة عند و

  )٤١٩(.في بعض المناطق
  

وفي جهد تقوم به الدائرة المرآزية العراقية لإلحصائيات وتكنولوجيا المعلوماتية 
إلصدار تقارير أآثر دقة تجري هذه الدائرة عملية مسح جديدة للتوظيف من أجل تحديث 

  )٤٢٠(.ات إحصائيات البطالة في البالدمعلوم
  

  توظيف العراقيين من جانب الواليات المتحدة
برنامج  على (JCC-I/A)ُتشرف القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان 

الذي يهدف إلى زيادة عدد عقود إعادة االعمار الممنوحة من الواليات العراقيين أوًال 

المعدل 
اإلجمالي 
للتضخم 

من سنة (
)إلى سنة

سياسة 
سعر 
 الفائدة
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فيما يلي اإلحصائيات العائدة لهذا البرنامج من األول . حليةالمتحدة إلى شرآات عراقية م
  )٤٢١(:٢٠٠٨مارس /آذار ١٦، وحتى ٢٠٠٧ديسمبر /آانون األولمن 

  

 . مليون دوالر تقريبًا٤٢٧تّم منح عقود إلى شرآات أعمال عراقية بقيمة  •
تقريبًا من اجمالي عقود المشتريات المحررة بالدوالر إلى % ٢٧تم منح نسبة  •

 .ين عراقيينمورد
من اجمالي األعمال المشمولة بالعقود إلى % ٦٥تّم منح نسبة تزيد عن  •

 .شرآات أعمال عراقية
  

 شرآة عراقية بموجب ٤٣٠٠، آان قد تّم تسجيل أآثر من ٢٠٠٨مارس /آذار ١٧في 
منحت الواليات . بالمقارنة مع ربع السنة األخير% ١٧يمثل هذا زيادة بنسبة . البرنامج
 مليار دوالر إلى موردين بموجب برنامج العراقيين ٢٫٨قودًا بمبلغ يزيد عن المتحدة ع
وُتقّدر القوات المتعددة الجنسيات في العراق . )٤٢٢( ٢٠٠٦أآتوبر /تشرين األولأوًال منذ 

  . )٤٢٣( ألف وظيفة مستدامة ٨٠ان برنامج العراقيين أوًال أوجد اآثر من 
  

رآة للعقود في العراق وأفغانستان، هدفت مبادرات باإلضافة إلى برنامج القيادة المشت
، وفرقة (USAID)ممولة من الواليات المتحدة تديرها الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 

، والقيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق (GRD)منطقة الخليج 
(MNSTC-I)ومن . عراقيين محليين إلى تأميم فرص عمل للمديين القصير والطويل ل

 الذي تديره، تهدف برنامج تنمية القدرات والتدريب الفني على مستوى المنشآتخالل 
 إلى توظيف وإدماج عراقيين محليين وشرآات أعمال (GRD)فرقة منطقة الخليج 

التي مبادرة النساء العراقيات فعلى سبيل المثال، أدت . عراقية في عملية إعادة االعمار
 آالف امرأة عراقية ومنح اآثر من ٦رقة منطقة الخليج إلى تدريب اآثر من ُتديرها ف
   عقد من فرقة منطقة الخليج والقيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان ١٦٠٠

 (JCC-I/A)٤٢٤(. بموجب برنامج إعادة االعمار(  
  

المحلي برنامج استقرار المجتمع شكَّل خلق فرص التوظيف نقطة ترآيز مسيطرة في 
(CSP) لصندوق دعم االقتصاد (ESF))ولكن تقرير التدقيق الذي نشره مكتب )٤٢٥ 

المفتش العام في الوآالة األميرآية للتنمية الدولية في ربع السنة هذا وجد أن النتائج الُمبلغ 
ذآر تقرير . عنها لقياس الوظائف من خالل البرنامج لم تحوز على اإلثبات بدرجة آافية

رغم االدعاء بانه تم تجاوز أهداف التوظيف فان غياب اإلثبات الكافي يقلل "نه التدقيق ا
 الواردة "صندوق الدعم االقتصادي"انظر مناقشة . )٤٢٦("من مصداقية هذه االدعاءات

 .سابقًا في هذا القسم لالطالع على مزيد من المعلومات حول هذا البرنامج
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  النفط والغاز
  

لعراق األرقام القياسية في معدل اإلنتاج والتصدير اليومي للنفط في ربع السنة هذا ماثل ا
 مليون برميل يوميًا وبلغ ٣٫٣٨٤بلغ متوسط اإلنتاج . التي حققها في ربع السنة األخير

تحقق بلوغ هذه . )٤٢٧( مليون برميل يوميًا خالل ربع السنة ١٫٩٧٠متوسط التصدير 
أنابيب النفط في البصرة الذي نجم المستويات رغم المعارك والهجمات على خطوط 

اضطر حقال . )٤٢٨( ٢٠٠٤عنها أول توقف في تصدير النفط من جنوب العراق منذ عام 
 ألف برميل يوميًا، إلى التوقف عن اإلنتاج اثر ١٠٠نفط في الجنوب، يضخان تاريخيًا 

قام العراق . )٤٢٩( ٢٠٠٨مارس /آذار ٢٧هجوم جرى خالل األسبوع الذي بدأ في 
  )٤٣٠(.ستخدام مخزونه من النفط لتقليل تأثير هذا التوقف على صادرات النفطبا
  

  )٤٣١(:آما تم أيضًا بلوغ المعدالت الشهرية العالية المذآورة أدناه
  

 مليون برميل ٢٫٠٤٩، ٢٠٠٨مارس /آذاربلغ متوسط الصادرات لشهر  •
 .يوميًا، وهو أعلى متوسط شهري يسجل منذ ان بدأت الحرب في العراق

 
 مليون برميل يوميًا، ٢٫٥٠٦، ٢٠٠٨فبراير /شباطبلغ متوسط اإلنتاج لشهر  •

 .٢٠٠٤ سبتمبر/أيلولوهو أعلى متوسط شهري يسجل منذ 
  

 إلى عام ١٩٩٨ مليون برميل يوميًا من عام ٢٫٥٨بلغ متوسط اإلنتاج اليومي للنفط 
التصدير منذ ، لالطالع على المتوسط الشهري لإلنتاج و٢٩-٢انظر الشكل . )٤٣٢(٢٠٠٢

  .٢٠٠٣منتصف عام 
  

. )٤٣٣(من مداخيل العراق من العمالت األجنبية% ٩٥يزود قطاع النفط نسبة تقرب من 
زيادات أسعار النفط العراقي الخام على امتداد السنوات الخمس الماضية، من سعر 

 إلى سعر متوسط بلغ ٢٠٠٣ دوالر للبرميل الواحد عام ٢٥٫٩١متوسط سنوي بلغ 
، أدت إلى حدوث ٢٠٠٨الر للبرميل الواحد خالل ربع السنة األول من عام  دو٩١٫٦٦

ومع ان إنتاج وتصدير النفط الخام تجاوز . زيادات في حجم موازنة الحكومة العراقية
المستويات المستهدفة فلم يستطع العراق االستفادة بالكامل من األسعار األعلى للنفط، 

  )٤٣٤(.بنية التحتية يعرقل اإلنتاج وأرباح التصديرحيث أن االستثمار غير الكافي في ال
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 مليار دوالر في ١٫٨٣ مليار دوالر وأنفقت ١٫٩٣ألزمت الواليات المتحدة اآثر من 
 لالطالع على نموذج لبعض اآبر ٣٨-٢أنظر الجدول . )٤٣٥(قطاع الغاز والنفط 

  .٢٠٠٣المشاريع النفطية التي ُأنجزت بتمويالت أميرآية منذ عام 
  
  إلنتاج والصادراتا

ترتيبات القروض االحتياطية التي وّقع عليها العراق مؤخرًا مع صندوق النقد الدولي 
 مليون برميل يوميًا وهدف متوسط للتصدير ٢٫٢تشمل تحقي هدف متوسط لإلنتاج يبلغ 

تجاوز العراق آال الهدفين لفترة الثالثة اشهر . ٢٠٠٨ مليون برميل يوميًا للعام ١٫٧يبلغ 
فقد آانت الصادرات عبر خط أنابيب سيهان إلى ترآيا مصدر . ٢٠٠٨ولى من عام األ

وازداد التدفق عبر األنابيب . معظم هذه الزيادة في متوسط التصدير في ربع السنة هذا
  )٤٣٦(. ألف برميل يوميًا٣٠أو بمتوسط زيادة في ربع السنة بلغت % ٨بأآثر من 

  
 برميل من مستوى ٢٫٢٤٢ إلى ٢٠٠٨ يناير/الثانيآانون انخفض إنتاج النفط الخام في 

عزا مكتب . )٤٣٧(٢٠٠٧ديسمبر /آانون األولسجل في .  مليون برميل يوميًا٢٫٤٤٠
 هذا االنخفاض إلى هياج البحر الذي أحدثه طقس (ITAO)المساعدة االنتقالية للعراق 

لى ذلك، أدت فصل الشتاء األمر الذي منع السفن من الشحن المتواصل للنفط، عالوة ع
االنقطاعات في خطوط األنابيب الممتدة من أحد الحقول الجنوبية إلى خفض اإلنتاج 

 لالطالع على نظرة إجمالية إلنتاج العراق للنفط الخام ٣٠-٢أنظر الشكل . )٤٣٨(مؤقتًا 
  .٢٠٠٣ يونيو/حزيرانحسب المناطق منذ 
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  ٢٩-٢الشكل 
  ار السوق للنفطإنتاج تصدير العراق للنفط الخام مقابل أسع

  ، دوالرات لكل برميل(MBPD)ماليين البراميل يوميًا 
أبريل /نيسان(، ورقة العمل المفصلة الشهرية لالستيراد والتصديرITAO)المساعدة االنتقالية للعراق : المصدر
لدول المصدرة متوسط أسعار منظمة ا: األسعار العالمية للنفط الخام"؛ اإلدارة األميرآية لمعلومات الطاقة، )٢٠٠٨
  ).٤/١١/٢٠٠٧(للنفط 

  

  
  

  اإلنتاج  
  الصادرات  
السعر اآلني المحدد من منظمة الدول المصدرة للنفط، تسليم على ظهر الباخرة، مقابل الحجم المقدر   

  ).دوالر للبرميل(للصادرات 
  

. ٢٠٠٨أبريل /نيسان ١٦، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق - مكتب الشرق األدنى:مالحظة
 حول النفط تختلف عن بيانات مكتب الشرق (ITAO)أشار الرد إلى ان بيانات مكتب المساعدة االنتقالية للعراق 

  . العراق فيما يخص اإلنتاج، والصادرات، والوقود المكرر-األدنى
لنفط الخام العراقي آان متوسط سعر ا. ال يحصل العراق على السعر المتوسط لمنظمة الدول المصدرة للنفط  ) أ(

. ٢٠٠٨ دوالر للبرميل في ربع السنة األول للعام ٩٦٫٦٦و. ٢٠٠٣ دوالر للبرميل في العام ٢٥،٩١
  .٢٠٠٨أبريل /نيسان ١٦ العراق، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات –مكتب الشرق األدنى : المصدر

  

الر دو
  للبرميل

  
  
 
 
  
  

ماليين 
البراميل 

 يوميًا
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  ٣٨-٢الجدول 

  أميرآيةأآبر المشاريع النفطية التي ُأنجزت بتمويالت 
  

الكلفة اإلجمالية   صندوق التمويل  الموقع  المشروع
  )ماليين الدوالرات(

  تاريخ اإلنجاز

صندوق إغاثة   البصرة  عملية إصالح اآلبار
وإعادة إعمار العراق 

(IRRF) 

١٢/٥/٢٠٠٧  $١٥٠٫٠٠  

تقاطع خط أنابيب 
  الفتح

صندوق إغاثة   التأميم
وإعادة إعمار العراق 

(IRRF)  

١/٤/٢٠٠٦  $٧٣٫٠٠  

ميناء تصدير النفط 
  في البصرة

صندوق إغاثة   البصرة
وإعادة إعمار العراق 

(IRRF)  

  غير متوفر  $٦٥٫٠٠

حقل الرميلة للغاز 
المسيل الطبيعي 

(NGL) 

صندوق إغاثة   البصرة
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(NGL) في أم قصر   

اثة صندوق إغ  البصرة
وإعادة إعمار العراق 

(IRRF)  

٢٩/٥/٢٠٠٧  $٣٢٫١٣  

  
، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات حول المشاريع الخمسة الكبرى حسب (GRD)فرقة منطقة الخليج : المصدر

 حول نظام إدارة إعادة  (ITAO)تقرير إجمالي لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق. ٢٠٠٨مارس /آذار ١٧القطاعات، 
  .٢٠٠٨أبريل /نيسان/١٦، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨مارس /آذار ٢٨،  (IRMS) ر العراقإعما

  
 مليون دوالر في التقرير اإلجمالي ٢٦٣،٢٢ بلغت قيمة المعدات الثقيلة والسيارات العائدة لوزارة النفط :مالحظة

 مليون دوالر وبلغت النفقات ٢٥١،١٨شرة للقطاع بلغت المصاريف غير المبا. لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق
وبسبب عدم وجود مشاريع لم تدرج في الجدول أعاله، فإن هذا .  مليون دوالر١١٤،٢٢اإلجمالية لإلدارة والتنظيم 

الجدول يعكس البيانات المتوفرة وقت النشر، وهي تشمل بيانات تم الحصول عليها من مصادر متعددة وتعكس افضل 
  .لالآالف والنتائج استنادًا إلى التقارير المقدمة إلى المفتش العامالتقديرات 



 النفط والغاز
 

١٦٧ 

  
  ٣٠-٢الشكل 

  إنتاج النفط الخام حسب المناطق
  ماليين البراميل يوميًا

أبريل /نيسان(مكتب المساعدة االنتقالية للعراق، ورقة العمل المفصلة لالستيراد، واإلنتاج، والتصدير : المصدر
٢٠٠٨.(  

  

  
  

      )٢٠٠٢-١٩٩٨( مليون برميل يوميًا ٢٫٥٨متوسط اإلنتاج ما قبل الحرب   الجنوب  
  )أ(هدف اإلنتاج الفعلي لوزارة النفط   الشمال   

  
 ١٦ العراق، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، –مكتب الشرق األدنى .  تتأثر األرقام بفعل التدوير:مالحظة
نات النفطية التي قدمها مكتب المساعدة االنتقالية للعراق تختلف عن الحظت االستجابة ان البيا. ٢٠٠٨أبريل /نيسان

  .العراق فيما يخص اإلنتاج، والصادرات، والوقود المكرر-البيانات التي قدمها مكتب الشرق األدنى
  
برميل يوميًا بسبب  مليون ٢٫١ مليون برميل يوميًا إلى ٢٫٥، غيرت وزارة النفط هدفها من إنتاج ٢٠٠٧يناير /في آانون الثاني  )أ(

 مليون أبريل يوميًا هو المتوسط السنوي لعام ٢٫١معدل . إغالق ميناء تصدير النفط في البصرة ولتحسين عدادات القياس والصيانة
 مليون برميل يوميًا بعد ٢٫٥ آان قد تّم تحديد معدل ٢٠٠٤في عام .  الذي قررته وزارة النفط سوية مع صندوق النقد الدولي٢٠٠٧
تشرين  ٢٢العراق لطب المفتش العام للبيانات -استجابة مكتب الشرق األدنى(ثات جرت بين فرقة منطقة الخليج ووزارة النفط محاد
ترتيبات القروض االحتياطية الموقع عليها مؤخرًا مع صندوق النقد الدولي ). ٢٠٠٨يناير / آانون الثاني٧، و٢٠٠٧أآتوبر /األول

  .٢٠٠٨ مليون برميل يوميًا لعام ٢٫٢رفعت هدف متوسط اإلنتاج إلى 
  

ماليين 
البراميل 

 يوميًا



النفط والغاز
 

١٦٨ 

  
  تطوير حقول النفط في العراق

يبقى رفع معدالت إنتاج النفط أمرًا حاسمًا في تزويد العراق بالموارد الضرورية إلعادة 
رّآزت ترتيبات القروض االحتياطية الجديدة . )٤٣٩(إعماره واستعادة عافيته االقتصادية 

وضعت .  على زيادة االستثمار واإلنتاج في قطاع النفطمع صندوق النقد الدولي االهتمام
 ٣٫٥الحكومة العراقية هدفًا في العهد الدولي ينص على زيادة إنتاج النفط الخام إلى 

  )٤٤٠(.٢٠١٠مليون برميل يوميًا بحلول عام 
  

ولهذا الغرض، تسعى الحكومة العراقية إلى تطوير عالقاتها مع شرآات نفط أجنبية من 
أعلنت وزارة النفط عن خطط لعقد اتفاقيات خدمات .  حقول النفط في العراقأجل تطوير

فنية مع عدة شرآات نفط دولية رئيسية من اجل تحسين العمليات في حقول النفط في 
وقالت وزارة النفط ان خططها هذه قد تزيد اإلنتاج بمقدار . آرآوك وجنوب الرميلة

  )٤٤١(. ألف برميل يوميًا٥٠٠
  

ومع ان . نفط دولية رئيسية عن اهتمامها في دعم هذا التطويرعبرت شرآات 
المفاوضات بدأت مع عدة شرآات فلم تمنح الحكومة العراقية أية عقود ألي 

ما يعيق تنفيذ عقود تطوير طويلة األمد هو غياب قوانين تتعلق . )٤٤٢(شرآات
وطنية والى ان تصدر قوانين . بالهديروآربون والقلق بسبب المسائل األمنية

للهيدروآربون لن تكون الحكومة العراقية قادرة إّال على توقيع عقود خدمات إضافية 
أدى هذا األمر سوية مع عدم رغبة الحكومة العراقية في تقديم . )٤٤٣(لتعزيز إنتاج النفط

  )٤٤٤(.شروط محسّنة للشرآات إلى حصول تأخيرات في إنجاز العقود
  

ليم آردستان مع عدد من شرآات نفط دولية وبصورة متزامنة، تتفاوض حكومة إق
ومع ان حكومة إقليم آردستان . رئيسية لتطوير وتشغيل حقول النفط ضمن منطقتها

، فقد حذرت الحكومة ٢٠٠٧أغسطس /آبأصدرت قانونها الخاص بالهيدروآربون في 
ن العراقية في ربع السنة األخير الشرآات التي توقع اتفاقيات مع حكومة إقليم آردستا
قبل إصدار القانون الوطني للهيدروآربون من أنها قد تستثنى من نطاق التعاون في 

)٤٤٥(.المستقبل مع وزارة النفط العراقية



 النفط والغاز
 

١٦٩ 

  
  ٣١-٢الشكل 

  اإلنتاج واالستيراد–الوقود المكرر 
صدير ، ورقة العمل الشهرية حول االستيراد واإلنتاج والت(ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق : المصدر

  ).٢٠٠٨أبريل /نيسان(
  

  غاز البترول المسيل  البنزين
  باألطنان المترية  بماليين الليترات

  

     
  

  )الكيروسين(الكاز   الديزل
  بماليين اللترات  بماليين اللترات

    
  

  اإلنتاج  
  االستيراد  

الحظت ان . ٢٠٠٨أبريل /نيسان ١٦العراق لطلب المفتش العام للبيانات في -استجابة مكتب الشرق األدنى: مالحظة
-بيانات النفط التي قدمها مكتب المساعدة االنتقالية للعراق تختلف عن البيانات التي قدمها مكتب الشرق األدنى

  .العراق حول اإلنتاج والصادرات
  
  

 



النفط والغاز
 

١٧٠ 

  الوقود المكرر
رغم التحسينات في إنتاج النفط الخام، يستمر العراق في جهوده لتأميم وقود مكرر 

يستورد العراق آميات من الوقود ).  الديزل، الكيروسين وغاز البترول المسيلالبنزين،(
 لالطالع على ٣١-٢انظر الشكل . المكرر تماثل تقريبًا الكميات التي ينتجها محليًا

  . ٢٠٠٦ملخص لكميات الوقود المكرر المزودة منذ بداية عام 
  

قية من حدة النقص من زادت عدة انقطاعات أخيرة من إنتاج مصافي التكرير العرا
، تسبب حريق اندلع في مصفاة التكرير ٢٠٠٧ديسمبر /آانون األولفي . الوقود المكرر

، شب ٢٠٠٨يناير / آانون الثاني٧، وفي )٤٤٦(في الدورة أوقف اإلنتاج لمدة أسبوع
وفي الجنوب، أبلغت مصفاة . حريق في أآبر مصفاة تكرير في العراق، في بيجي

  )٤٤٧(.يق في أحد مرافقهاالبصرة عن نشوب حر
  

  
  فريق مفتشي المفتش العام يفحصون خط أنابيب النفط في الفتح

  
تخطط وزارة النفط لبناء مصفاة تكرير آبيرة للنفط في الناصرية من أجل زيادة قدرة 

مارس /آذار ٣١وبحلول . )٤٤٨( ألف برميل يوميًا ٣٠٠التكرير في العراق بحوالي 
 تحاول إنجاز المفاوضات حول عقد يغطي إعداد الدراسات، ، آانت وزارة النفط٢٠٠٨

لكن بقيت . واألعمال الهندسية من البداية إلى النهاية، والتصاميم لمشروع المصفاة
المفاوضات في مأزق حول الشروط التجارية التي تفرضها أنظمة المشتريات العراقية 

  )٤٤٩(.السارية المفعول حاليًا
  



 النفط والغاز
 

١٧١ 

 نفط الشمال على إعادة العمل في أربع وحدات معالجة في تعمل وزارة النفط وشرآة
محطة تثبيت الخام الجديدة في آرآوك حيث لم يبَق سوى برج واحد فقط يعمل منذ ان 

 ألف ٢٥٠تبلغ قدرة آل وحدة تثبيت . ٢٠٠٦هوجمت المحطة في وقت مبكر من عام 
ويتوقع . ي المحطةمن مشروع بناء برجي تثبيت ف% ٨٥برميل يوميًا وقد اآتمل إنشاء 

، عندما يبدأ العمل في ٢٠٠٨أبريل /نيسانان تكتمل هذه المرحلة من المشروع بنهاية 
  )٤٥٠(.البرج الثالث المتوقف عن العمل

  
  أمن خطوط األنابيب

بغية . شكلت خطوط أنابيب النفط في العراق هدفًا مرآزيًا للهجمات منذ بداية الحرب
دد من المشاريع الممولة من الحكومة األميرآية لحماية معالجة هذه المسألة، تم تنفيذ ع

خطوط أنابيب النفط في العراق وذلك من خالل إنشاء مناطق الحظر حول خطوط أنابيب 
يجري حاليًا تنفيذ مشاريع مناطق الحظر األربعة التالية لحماية خطوط . (PEZ)النفط 

  )٤٥١(:األنابيب في وسط العراق
  

 .٢٠٠٨أبريل، /  نيسان ٣٠نجاز مقرر في اإل: من آرآوك إلى بيجي •
 .٢٠٠٨، أآتوبر/تشرين األول ٨اإلنجاز مقرر في : من الدورة إلى الحلة •
 .٢٠٠٨، نوفمبر/تشرين الثاني ٢١اإلنجاز مقرر في : من بيجي إلى بغداد •
 .٢٠٠٩، يوليو/تموز ٩اإلنجاز مقرر في : من بغداد إلى آربالء •

  
 مجموعات من األدوات الالزمة لإلصالح السريع من آما زودت الواليات المتحدة أيضًا

يدعم برنامج حماية أمن البنية التحتية آل من .  مليون دوالر٢٠خالل مشروع بقيمة 
مشاريع مناطق الحظر حول خطوط أنابيب النفط وجهود تزويد األدوات لإلصالح 

ق دعم  مليون دوالر من صندو٢٢٧السريع، علمًا بأن هذا البرنامج ممول بقيمة 
تقريبًا من أموال البرنامج لتنفيذ مشاريع الحظر % ٤٨ُخصصت نسبة . (ESF)االقتصاد 

  )٤٥٢(.حول خطوط أنابيب النفط
  

أدى برنامج الحظر حول خطوط أنابيب النفط المتعدد المراحل إلى ارتفاع مستمر في 
ات شملت التطور. الصادرات وانخفاض في عدد االعتداءات على خطوط أنابيب النفط

البارزة في ربع السنة هذا عودة تدفق النفط الخام إلى آيهان في ترآيا، بسبب إصالح 
خطوط األنابيب الشمالية، وبسبب اإلنشاء المستمر لمناطق الحظر حول خطوط األنابيب 
الممتدة من آرآوك إلى بيجي، وعمل الحكومة العراقية على إعادة تشغيل محطة تثبيت 

  )٤٥٣(.لالخام الجديدة في الشما
  



النفط والغاز
 

١٧٢ 

  
يستمر العراق في إحراق الغاز الطبيعي الصادر من حقول النفط لديه بسبب النقص في قدرات 

  تخزينه ونقله
  

مشاريع مناطق الحظر حول خطوط أنابيب النفط، واإلصالحات المتتابعة لخطوط 
. األنابيب هذه ساعدت بدرجة هامة في تحسين قدرات التصدير العراقية إلى الشمال

 ألف برميل يوميًا في ١٥٩ت الحكومة العراقية ان تزيد آمية اإلنتاج من استطاع
  )٤٥٤(.٢٠٠٧ نوفمبر/تشرين الثاني ألف برميل يوميًا في ٥٢٠، إلى ٢٠٠٧مارس /آذار

  
  عّدادات القياس

ُيشكِّل . ال يزال تهريب النفط ُيشكِّل مأزقًا، رغم الجهود الحكومية في مكافحة المشكلة
 IVالحظ الملحق . ادات القياس خطوة نحو تقليص عمليات تهريب النفطاعتماد نظام لعد

أو تنظيم /، سينهي العراق ترآيب، وإصالح و٢٠٠٧من العهد الدولي انه في نهاية عام 
لدى وزارة النفط برنامج . عدادات القياس لتدفق النفط في آافة مرافق إنتاج وتوزيع النفط

 والعام ٢٠٠٧عملت الوزارة للعام . س المطلوبةلمدة ثالث سنوات لترآيب أنظمة القيا
 على تحديد وشراء المعدات وسوف تقوم آل شرآة عاملة بترآيب المعدات خالل ٢٠٠٨

  )٤٥٥(.٢٠٠٩عام 
  

دعمت التمويالت األميرآية ترآيب وتجديد العدادات في ميناء تحميل النفط في البصرة 
ال تزال العدادات "فرقة منطقة الخليج، ، لكن استنادًا إلى )٤٥٦(خارج المياه اإلقليمية 

 مع (SOC) تعاقدت شرآة نفط الجنوب )٤٥٧(.الجديدة غير مستعملة لنقل النفط المراقب
مّساح قياسات للمساعدة في إنشاء أنظمة عمليات تستطيع العدادات بموجبها تسجيل مبالغ 

يئة العراقية نقل النفط المراقب على فواتير، وهي خطوة ضرورية قبل ان تتمكن اله
  .العامة لتسويق النفط وشرآة نفط الجنوب من آسب موافقة الزبائن



 النفط والغاز
 

١٧٣ 

  
لكن يجب على .  العدادات استنادًا إلى المعايير الدولية(GRD)رّآبت فرقة منطقة الخليج 

شرآة نفط الجنوب ان تشّغل وتصون العدادات استنادًا إلى هذه المعايير نفسها قبل ان 
ُتستعمل العدادات للتحقق من قراءات . عمالها لنقل النفط المراقبيوافق الزبائن على است

  )٤٥٨(.النقص في تحميل السفينة التي تحدد مبلغ نقل النفط المراقب
  

  اإلشراف
يجري حاليًا اإلعداد لنقل آافة مسؤوليات اإلشراف على حساب إيرادات النفط العراقي 

جميع أعضاءها (ة الخبراء الماليين سوف تعد لجن. ٢٠٠٨إلى لجنة عراقية بنهاية العام 
 خطط لتولي دور اإلشراف على -ويرأسها رئيس المجلس األعلى للتدقيق) عراقيون

 الذي يتم من خالله حاليًا توجيه آافة إيرادات (DFI)التدقيق من صندوق تنمية العراق 
   )٤٥٩(.النفط

  
شراف على إيرادات النفط  اإل(IAMB)تولت الهيئة الدولية االستشارية والرقابية للعراق 

، قام صندوق ٢٠٠٣مايو / ومنذ أيار . )٤٦٠(٢٠٠٣ديسمبر /آانون األولالعراقي منذ 
تم استعمال معظم هذه األموال .  مليار دوالر١٠٠تنمية العراق بتوجيه ما يزيد عن 
 عملت الهيئة الدولية االستشارية والرقابية )٤٦١(.لتمويل نشاطات الحكومة العراقية

  .اق سوية مع لجنة الخبراء الماليين لضمان االنتقال السلس لمسؤوليات اإلشرافللعر
  

  برنامج استثمار الرساميل العراقية
لم تشهد البنية التحتية للنفط في العراق خالل السنوات القليلة الماضية غير عدد قليل من 

، (GRD)قة الخليج استنادًا إلى فرقة منط. التحسينات الرأسمالية خارج الجهود األميرآية
لم تعد تتوفر موارد ضمن البرنامج األميرآي إلعادة إعمار العراق مخصصة لمشاريع 

  )٤٦٢(.النفط
  

 مليار ٢ خصصت مبلغ ٢٠٠٩موازنة االستثمارات الرأسمالية للحكومة العراقية للعام 
 للعراق لكن خالل ربع السنة هذا ابلغ مكتب المساعدة االنتقالية. دوالر إلى وزارة النفط

فقط من هذا المبلغ قد يلتزم بإنفاقه % ٥٠عن التوقعات المحافظة التي تقول بأن حوالي 
تشمل التحديات التي تواجه تنفيذ البرنامج االستثماري للحكومة العراقية ما . خالل السنة

  )٤٦٣(:يلي
  

 .التقييدات التي يفرضها وجود نظام إداري ضعيف داخل الحكومة العراقية •
 .يفة للمشترياتأنظمة ضع •
 .عدم وجود قوانين تجارية مناسبة •



النفط والغاز
 

١٧٤ 

  
الحظ مكتب المساعدة االنتقالية . ال زال قطاع النفط في العراق في حالة ُمتردية جدًا

ضمن البيئة الشّغالة، ُيمكننا توقع تنفيذ برنامج استثمارات " أنه (ITAO)للعراق 
تحتية لقطاع النفط في إلعادة بناء البنية ال"  مليار دوالر١٠٠رأسمالية بمبلغ 

  )٤٦٤(.العراق
  

  الخطة الوطنية للطاقة
يستمر غياب التنسيق بين وزارتي الكهرباء والنفط في إعاقة إنتاج الكهرباء والنفط في 

خالل جلسة الحوار األميرآي العراقي حول التعاون االقتصادي التي عقدت في . العراق
قية اهتمامًا في اتباع استراتيجية ، أظهر مسؤولو الحكومة العرا٢٠٠٨فبراير /شباط

  )٤٦٥(.وطنية للطاقة، لكن لم تظهر حتى اآلن أي خطة ملموسة
  

طلبت حكومة إقليم آردستان من خالل فريق إعادة إعمار المحافظات في أربيل، 
 الذي تديره الوآالة األميرآية للتنمية الدولية (LGP)المساعدة من برنامج  الحكم المحلي 

(USAID)لقد تم وضع مسودة الخطة . ع خطة رئيسية للكهرباء إلقليم آردستان في وض
ويقوم حاليًا فريق إعادة إعمار المحافظات وسلطات حكومة إقليم آردستان بمراجعة هذه 

، سوف يعقد ٢٠٠٨أبريل /نيسانالمسودة، ومن الُمقرر ان تنشر الوثيقة النهائية في 
لن . ٢٠٠٨مايو /  لتنفيذها، في أيار مؤتمر لمناقشة الخطة ووضع الخطوط الرئيسية
  )٤٦٦(.يشارك برنامج الحكم المحلي في عملية تنفيذ الخطة
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  الكهرباء
  
  

. )٤٦٧(هبط متوسط إنتاج الكهرباء لربع السنة هذا إلى أقل من مستويات ما قبل الحرب
وفي ربع السنة هذا هبط مستوى متوسط القدرة واإلنتاج بسبب الصيانة المقررة في 

 ميغا واط ٣،٩٨٥بلغ متوسط اإلنتاج اليومي . )٤٦٨(ل الشتاء لمحطات توليد الطاقةفص
(MW) استمر )٤٦٩(). ميغا واط٢٢٥يشمل متوسط الطاقة المستوردة البالغة ( يوميًا 

 ميغا واط يوميًا خالل ربع ٧،٨٨٣الطلب في تجاوز مستوى اإلنتاج وسجل متوسط 
  .)٤٧٠(السنة هذا 

  
 ميغا واط في نهاية ٤،٣٠٠غيلية للنظام الكهربائي في العراق من ازدادت السعة التش

 لكن )٤٧١(.٢٠٠٨مارس /آذار ميغا واط في ١٠،٠٠٠ إلى حوالي ٢٠٠٣الحرب عام 
الطلب المتصاعد والتوزيع غير المتساوي بين المحافظات يستمر في عرقلة تقدم العراق 

  .في توسيع هذه الخدمة األساسية إلى مواطنيه
  

 مليار دوالر تقريبًا ٤٫٩١لواليات المتحدة لقطاع الكهرباء في العراق مبلغ خصصت ا
لالطالع على عينة من ) ٤٧٢(. مليار دوالر٤٫٤٦وأنفقت بالفعل على هذا القطاع مبلغ 

أضافت المشاريع . ٣٩-٢أآبر المشاريع األميرآية المنفذة في هذا القطاع، أنظر الجدول 
 ميغا واط من الطاقة الجديدة والطاقة التي أعيد ٢،٢٠٠الممولة من الواليات المتحدة 

  )٤٧٣(.تأهيلها
  

  اإلنتاج
، فقد هبط إنتاج ٢٠٠٧رغم المستويات القياسية إلنتاج الكهرباء المسجلة في نهاية العام 

هبط إنتاج الطاقة الكهربائية في . ٢٠٠٨الطاقة الكهربائية خالل األشهر المبكرة من عام 
 ميغا واط يوميًا من متوسط ٣،٧١٨ إلى متوسط بلغ )٤٧٤( ٢٠٠٨ يناير/آانون الثاني
يشمل  (٢٠٠٧ديسمبر /آانون األول ميغا واط المسجل في شهر ٤،٤٣١يومي بلغ 
وفي )  ميغا واط٣،٩٦٦(فبراير /شباطنهض اإلنتاج من تعثره في . )٤٧٥() المستوردات

 ميغا واط ٣،٩٨٥البالغ متفوقًا على متوسط ربع السنة )  ميغا واط٤،٢٧٦(مارس /آذار
  )٤٧٦(. ميغا واط من الطاقة المستوردة٢٢٥يوميًا، والذي يشمل متوسط 
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  ٣٩-٢الجدول 
  المشاريع األميرآية الخمسة الرئيسية في قطاع الكهرباء

  
  الكلفة اإلجمالية  صندوق التمويل  الموقع  المشروع

ماليين (
  )الدوالرات

النسبة المئوية   النتائج
المنجزة من 

  روعالمش
توربينات غازية 

في محطة التحويل 
الكهربائي في 

  آرآوك

صندوق إغاثة   تأميم
وإعادة أعمار 
العراق األول 

(IRRF1) 

أنجز في   $٢٠٥٫١٦
 ترآيب ٢٩/١١/٢٠٠٥

توربينين غازيين 
جديدين، وحدة توليد 

 ميغا واط، ٦٥طاقة 
ووحدة توليد طاقة 

  . ميغا واط٢٦٠

١٠٠%  

 إغاثة صندوق  قداس  توسيع محطة قداس
وإعادة أعمار 
العراق الثاني 

(IRRF2)  

سوف يضيف طاقة   $١٦٢٫٧٣
آافية لخدمة ما بين 

 ألف ٢٣٥ ألف و١٨٠
  .مسكن

٧٣%  

محطة خور الزبير 
الجديدة لتوليد 

  الطاقة

صندوق إغاثة   البصرة
وإعادة أعمار 
العراق الثاني 

(IRRF2)  

تضاعف بصورة   $١١١٫٣٨
أساسية إنتاج المحطة، 

شبكة وزادت سعة ال
الوطنية العراقية 

، أنجز %٥بحوالي 
إنشاؤها في 

٦/١/٢٠٠٦.  

١٠٠%  

إعادة تأهيل محطة 
  الطاقة في الدورة

صندوق إغاثة   بغداد
وإعادة أعمار 
العراق الثاني 

(IRRF2)  

نّفذ المقاول شروط   $٩٠٫٨٠
 (SOW)بيان العمل 

بشأن إعادة تأهيل 
، لكن ٦ و٥الوحدتين 

لم تكن أية وحدة منهما 
 ١٠ة في شغال

  .٢٠٠٧ يونيو/حزيران

١٠٠%  

الخط العلوي بين 
القائم -حديثة-بيجي

لتزويد الطاقة إلى 
محافظتي صالح 

  الدين واالنبار

صالح 
الدين 

  واالنبار

صندوق إغاثة 
وإعادة أعمار 
العراق الثاني 

(IRRF2)  

سوف ينقل طاقة   $٨٤٫٧٧
إضافية لتلبية الطلبات 
الصناعية والتجارية 

  .والسكنية

٨٠%  

  
؛ تقييم ٢٠٠٨مارس /آذار ١٧، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات بتاريخ (GRD)فرقة منطقة الخليج : المصادر

؛ الوآالة ٢٠٠٧ يوليو/تموز ١٨، بتاريخ "٦ و٥محطة الطاقة في الدورة، الوحدتان "، PA-07-103المفتش العام رقم 
 F-276-05-003-P؛ التقرير رقم ٢٠٠٨أبريل /نيسان ١٤ ؛ تقرير النشاطات،(USAID)األميرآية للتنمية الدولية 

قطاع /تدقيق نشاطات الوآالة األميرآية للتنمية الدولية"لمكتب المفتش العام في الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، 
  .٢٠٠٥ يونيو/حزيران ٢٩، "الطاقة في العراق

  
ويعكس . ير ويشمل بيانات أخذت من مصادر متعددة يعكس هذا الجدول البيانات المتوفرة وقت نشر التقر:مالحظة

  .افضل تقدير لالآالف والنتائج استنادًا إلى التقارير المزودة إلى المفتش العام
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ساعة، وهو قياس اإلنتاج حسب وقت /بلغ اإلنتاج الكهربائي المحتسب بالميغا واط

منذ % ٩سبة  ميغا واط ساعة خالل ربع السنة هذا، أي بهبوط بن٩٥،٣٧٤االستهالك 
عن اإلنتاج المسجل لنفس ربع السنة من السنة % ١١ربع السنة األخير ولكن بزيادة 

  )٤٧٧(.الماضية
  

خالل ربع . )٤٧٨(تعزى االنخفاضات خالل أرباع السنة األخيرة إلى التوقفات المخططة 
عن المستوى المبلغ عنه في % ١٢السنة هذا سجل اإلنتاج العراقي زيادة تقرب من 

 لالطالع على مراجعة إلنتاج ٣٢-٢انظر الشكل . ة الماضية لمثل هذه الفترة الزمنيةالسن
  .٢٠٠٦الطاقة الكهربائية في العراق منذ عام 

  
  ٣٢-٢الشكل 

   متوسط اإلنتاج الشهري -آهرباء العراق
  (MW)ميغا واط 
توسط إنتاج الكهرباء ، م٢٠٠٧أغسطس /آب، "العراق في ملحق إحصائي "(IMF)صندوق النقد الدولي : المصدر
، األداء اليومي "تقرير مكتب إدارة إعادة إعمار العراق "(ITAO)، مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ٢٠٠٨-٢٠٠٧

مكتب المساعدة االنتقالية للعراق، استجابة لطلب المفتش العام ). ٢٧/٣/٢٠٠٨ -١/١/٢٠٠٧(لوحدات إنتاج الكهرباء 
-٤/٧/٢٠٠٨(، تقارير الوضع األسبوعي، (IRMO)ارة إعادة إعمار العراق ، مكتب إد)١٢/٤/٢٠٠٨(للبيانات 

٢٦/١٢/٢٠٠٦.(  
  

  
  )أ(الطلب   
  )ب(متوسط اإلنتاج   
  )ج(متوسط اإلنتاج ما قبل الحرب   

  

  .  تتأثر األرقام بالتدوير، تستثني البيانات الواردة في هذا الرسم التخطيطي الكميات المستوردة:مالحظة
 ُجمعت باالستناد إلى تقارير الوضع ٢٠٠٦ديسمبر /آانون األول وشهر ٢٠٠٦ يوليو/تموزن شهر أرقام الطلب بي  )أ (

  .(IRMO)األسبوعي لمكتب إدارة إعادة إعمار العراق 
؛ نقاط البيانات للفترة ٢٠٠٦أشار الملحق اإلحصائي لصندوق النقد الدولي إلى متوسط اإلنتاج الشهري خالل العام  )ب (

كتب المساعدة االنتقالية للعراق، تقرير مكتب إدارة إعادة إعمار العراق حول األداء  ُجمعت من م٢٠٠٨-٢٠٠٧
 .اليومي للوحدات الكهربائية

هو متوسط البيانات الشهرية التي نشرها صندوق النقد الدولي حول إنتاج )  ميغا واط٤،٠٧٥(مستوى ما قبل الحرب   )ج (
 .٢٠٠٣مارس /آذار  إلى شهر٢٠٠٢مارس /آذارالكهرباء في العراق من شهر 
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  قدرة التوليد

 في ربع السنة هذا حصول زيادة في (ITAO)الحظ مكتب المساعدة االنتقالية للعراق 
 ميغا واط خالل السنوات األربع الماضية وانه تحققت معدالت ٢،٦٠٠قدرة التوليد بلغت 

دة، آما نتيجة إنتاج أعلى جاءت نتيجة إعادة تأهيل، وإعادة بناء، وإنشاء مرافق توليد جدي
التحسينات في اإلنتاجية التي أمنتها برامج التشغيل، والصيانة، واالستدامة الممولة من 

بلغ المتوسط اإلجمالي لقدرة التوليد في ربع السنة هذا إلى . )٤٧٩(الحكومة األميرآية 
عن متوسط ربع السنة للقدرة % ١٣ ميغا واط يوميًا أي بزيادة تقرب من ٩،٦٠٠
  )٤٨٠(.لتي تستطيع المحطة إنتاجها في نفس ربع السنة من السنة الماضيةالمسجلة ا

  
  ٣٣-٢الشكل 

  مستوردات الكهرباء
  (MW)ميغا واط 
 حول األداء (IRMO)، تقرير مكتب إدارة إعادة إعمار العراق (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق : المصدر

  )٢٧/٣/٢٠٠٨-١/٦/٢٠٠٦(اليومي للوحدات الكهربائية 
  

  
  

   مستوردات من إيران  
  مستوردات من ترآيا  
    
  . تتأثر األرقام بالتدوير:مالحظة
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  المستوردات

يستورد العراق الطاقة الكهربائية من إيران وترآيا المجاورتين آي يتمكن من تلبية 
تقريبًا من اإلنتاج اإلجمالي للكهرباء خالل % ٦بلغت المستوردات متوسطا قدره . الطلب
ولم يتغير هذا المتوسط مطلقًا عن المتوسط المسجل في ربع السنة نفسه . السنة هذاربع 

وفي ربع السنة هذا، سمحت إضافة خط نقل جديد إليران بتصدير . من السنة الماضية
 ميغا واط من الطاقة ٢٦٥تزود هذه الخطوط سوية . طاقة آهربائية إضافية إلى العراق

  )٤٨١(.اإلضافية إلى العراق
  

 ).العراق(وحمرين ) إيران( ميغا واط عبر الخط الممتد من سربيل ذهب ١٦٠ •
 ).العراق(وخور الزبير ) إيران( ميغا واط عبر الخط الممتد من عبادان ١٠٥ •

  
، الن الحكومة العراقية ٢٠٠٨يناير /أوقفت ترآيا صادراتها إلى البالد في آانون الثاني

 ١٥ وقد استؤنفت المستوردات في )٤٨٢(.لم تجدد عقدها مع ترآيا في التاريخ المحدد
 فيما يخص تاريخ الكميات المستوردة من ٣٣-٢انظر الشكل . ٢٠٠٨فبراير /شباط

  .٢٠٠٦ يوليو/تموزالطاقة الكهربائية من إيران وترآيا منذ 
  

  توليد الطاقة العراقية
- مائية: يولد العراقيون الطاقة الكهربائية باستعمال أربعة أنواع مختلفة من المولدات

آشفت بيانات . آهربائية، توربينات غازية، مولدات تعمل بالديزل، ومولدات حرارية
، مع هبوط اإلنتاج ٢٠٠٧أغسطس /آبمكتب المساعدة االنتقالية للعراق انه منذ شهر 

الكهربائي ازداد اإلنتاج بواسطة التوربينات الغازية فقد سببت حالة الجفاف -المائي
أّما اإلنتاج من التوربينات . من محطات التوليد المائية الكهربائيةالحادة هبوط اإلنتاج 

الغازية قد ارتفع بسبب الزيادة في  القدرة آما بسبب برنامج تحسين التشغيل والصيانة 
  )٤٨٣(.في هذا القطاع المدعوم من الواليات المتحدة

  
لتشغيلها ) أو مياه( ُيشكِّل عدم قدرة العراق على تزويد المولدات الكهربائية بوقود آاٍف

 االتجاه المتصاعد ٣٤-٢يبين الشكل . بكامل طاقتها أحد التحديات في قطاع الكهرباء
  ).أو المياه(لنقص الطاقة الكهربائية بسبب عدم توفر الوقود 

  
مع أن عدم توفر الوقود يمثل تحديًا، فإن عدم توفر المياه في هذا الوقت يطرح مشكلة 

هذه المشكلة الشائكة إلى الجفاف األخير الذي ضرب العراق  تعزى )٤٨٤(.اشد خطورة
 خصصت الحكومة العراقية )٤٨٥(.٢٠٠٧ديسمبر /آانون األولوغياب عقد نظامي قبل 
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 مليون دوالر لشراء وقود الديزل للمولدات، وقد أجازت إلى وزارة الكهرباء ٤٠٠مبلغ 
  )٤٨٦(.اجراء مشتريات مباشرة من أجل معالجة هذه النواقص

  
  تزويد الطاقة

 في ربع السنة هذا ان تدفق القوات (ITAO)الحظ مكتب المساعدة االنتقالية للعراق 
األميرآية حسن الوضع األمني وعزز قدرة فرق العمل العراقية على إصالح خطوط 

 أتاحت )٤٨٧(.النقل المقطوعة الضرورية جدًا إليصال الكهرباء إلى المستهلكين
 ٤٠٠مني العمل على إصالح ثالثة خطوط نقل تعمل بجهد التحسينات في الوضع األ

  )٤٨٨(.٢٠٠٧آيلو فولت لم تكن تعمل خالل معظم أيام العام 
  

 .خط بغداد الجنوبي إلى المسّيب •
 خط بغداد الجنوبي إلى غرب بغداد •
 .خط بيجي إلى بغداد •

  
  )٤٨٨(.سوف يعزز إصالح خطوط إضافية االستقرار في الشبكة الكهربائية العراقية

  
  حاالت التعتيم التام

رغم اإلنتاج المتزايد والتحسين المحدود في إصالح خطوط النقل، ال يزال العراقيون 
يواجهون قطع التيار الكهربائي، من ضمنها حاالت تعتيم تام جرت في أوائل آانون 

حصلت زيادة في حاالت التعتيم التام خالل السنوات األخيرة، . ٢٠٠٨يناير /الثاني
 حاالت في ٩، و٢٠٠٧ حالة في العام ٤٦، و٢٠٠٦ حالة في العام ٢٧قريبًا وحصلت ت

  .٢٠٠٨األشهر الثالثة األولى من عام 



 الكهرباء
 

١٨١ 

  
  ٣٤-٢الشكل 

  فقد إنتاج الكهرباء بسبب النقص في إمدادات الوقود والمياه 
  (MW)ميغا واط 
، التقرير اليومي ألداء (IRMO)العراق ، مكتب إدارة إعادة إعمار (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق : المصدر

  ).٢٧/٣/٢٠٠٨-١/٦/٢٠٠٦(الوحدات الكهربائية 
  

 
  

  . تتأثر األرقام بالتدوير:مالحظة
  

  
  محطات الطاقة في العراق تستمر في المعاناة من عدم توفر الوقود الكافي والمالئم لها
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  )٤٨٩(.فيما يلي بعض أسباب حاالت التعتيم التام

 ر في شبكة البالد الكهربائيةعدم االستقرا •
 القطع أو التدوير على يد اإلرهابيين •
 سيطرة ضعيفة على الترددات الكهربائية •
 .غياب فترات التوقف المبرمجة لتفريغ الحمل •

  
، مشاريع حماية خطوط النقل الممولة من ٢٠٠٨من المقرر ان ُتنجز، بحلول صيف عام 

ن عن حصول حاالت تدمير لتلك الخطوط الواليات المتحدة، ولم يتم اإلبالغ حتى اآل
  )٤٩٠(.التي تمت حمايتها

  
  تقاسم الطاقة مع بغداد

  )٤٩١(.فيما يلي المشاآل الرئيسية الثالث التي تمنع نقل الكهرباء إلى بغداد
  

 بما ان الوقود الضروري للتشغيل السليم للمرافق غير .عدم توفر الوقود •
نات الغازية يجري بزيت الوقود الثقيل متوفر بصورة ثابتة، فإن تشغيل التوربي

. أو بالنفط الخام مما يسبب هبوط آفاية المحطة وزيادة فترات التوقف للتصليح
إن استعمال الوقود غير المالئم يؤدي إلى آلفة إضافية آبيرة ويفرض وقتًا 

 .أطول للصيانة
 

الطلب باستمرار، وبدرجة آبيرة، ز تجاو. شبكة آهربائية سريعة العطب •
إلمدادات المتوفرة، وهذا ما أوجد إجهادًا ضخمًا على الشبكة، وآذلك، وبما ا

 آيلو فولت فهي تبقى معرضة ألخطار حاالت ٤٠٠أن الشبكة تعمل بجهد 
االنقطاع االفرادية، وبالتالي أصبحت حاالت التعتيم التام تحدث بصورة أآثر 

 .تكرارًا وتجعل عملية ترميم الشبكة أآثر تعقيدًا
  

التدمير المتكرر ألبراج وخطوط شبكتي النقل العاملة بجهد . أمنية صعبةبيئة  •
 آيلو فولت، ومضايقة العمال، ومن ضمنها ١٣٢ آيلو فولت و٤٠٠

التهديدات، والخطف والقتل، يعرق بدرجة خطيرة القدرة على استدامة تزويد 
 . الطاقة من الشبكة

  
ممانعة تقاسم الطاقة من الشبكة باإلضافة إلى ذلك، تستمر المحافظات العراقية في 

اظهر تقرير موجز حول . لتلبية المستويات التي وضعتها لها وزارة الكهرباء
 ٢٢تخصيص واستعمال الطاقة الكهربائية في بغداد، لألسبوع المنتهي في 
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فقط من الطاقة المخصصة % ٩٢، انه تم استهالك نسبة ٢٠٠٨مارس /آذار
من % ١٠٠ محافظة أخرى استهالك نسبة ١٤المرخصة لبغداد، في حين تجاوزت 

 )٤٩٢(.آميات الطاقة المخصصة لها من قبل وزارة الكهرباء
  

، الذي ُنفذ بموجب (SCADA)أمر المهمة لنظام اإلشراف والتحكم واآتساب المعطيات 
عقد آلفة زائدًا مكافأة، هدف إلى تحقيق سيطرة افضل على تقاسم الطاقة من خالل 

، أبلغت فرقة منطقة ٢٠٠٧ يوليو/تموزلكن في . آلي عبر البالدإدخال نظام توزيع 
 قد توقف بسبب (SCADA)الخليج ان الدعم األميرآي لمشروع نظام اإلشراف والتحكم 

وزارة الكهرباء أصبحت بالتالي مسؤولة عن إآمال ترآيب . تخطي حدود الموازنات
ادة إعمار العراق أو من صندوق إغاثة وإع(ولم تستخدم تمويالت إضافية . النظام

لدعم إنجاز نظام اإلشراف والتحكم واآتساب المعطيات ) صندوق الدعم االقتصادي
(SCADA)٤٩٣(. في العراق(  

  
نّص مشروع أميرآي رئيسي ُنّفذ بموجب أمر مهمة لتنفيذ نظام اإلشراف والتحكم 

 ١١٨ على ترآيب أجهزة تحكم لمحطات التحويل الـ (SCADA)واآتساب المعطيات 
 مليون دوالر، ١٠٤ ألغي العمل بعقد بهذا المشروع بقيمة )٤٩٤(. آيلو فولت١٣٢لشبكة 

 لمنع حصول إنفاق زائد عن (IRRF)والممول من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
، لم تمنح )بضمنها الوضع األمني والحالة الهشة للشبكة(وألسباب متنوعة . اللزوم فيه

لتوقيفات المبرمجة للخط الهوائي من أجل ترآيب المعدات وزارة الكهرباء تفويض با
 آيلو ١٣٢ لشبكة ١١٨وآانت النتيجة بقاء مشروع التحكم بمحطات التحويل الـ . الالزمة

فولت آخر مشروع غير منفذ آان مشموًال في أمر مهمة تنفيذ نظام اإلشراف والتحكم 
عند إلغاء . لمشاريع األخرى بعد أن اآتمل تنفيذ آافة ا(SCADA)واآتساب المعطيات 

ال يوجد %. ٥١من المعدات وجرى تشغيل نسبة % ٩١العمل بالعقد آان قد تم ترآيب 
 ماليين دوالر المطلوب إلنجاز ٧أي تاريخ محدد إلنجاز العمل بسبب عدم توفر مبلغ 

في وقت إلغاء العمل بالعقد على يد مكتب المساعدة االنتقالية للعراق . )٤٩٥(المشروع 
(ITAO) زودت فرقة منطقة الخليج ،(GRD) إلى وزارة الكهرباء نطاق العمل الالزم 

إلنجاز المشروع آما إلنجاز تدريبًا في العمق لموظفي وزارة الكهرباء على تشغيل 
  )٤٩٦(.وصيانة نظام اإلشراف والتحكم واآتساب المعطيات

  
 الطاقة إلى منطقة هناك ثالثة مشاريع أميرآية بارزة أخرى مستمرة من أجل إمداد

  :بغداد
  

 استمر خالل ربع السنة هذا ترآيب توربينين :توسيع محطة توليد في ُقداس •
سوف . غازيين آخرين ووحدات مساعدة في محطة توليد الطاقة في قداس
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 ميغا واط من قدرة ١٨٠يضيف هذا المشروع عند إآماله آمية تصل إلى 
آان العقد، وهو بقيمة .  ميغا واط٤٩٢ة التوليد إلى القدرة الحالية للمحطة البالغ

. )٤٩٧( ٢٠٠٨مارس /آذارفي بداية % ٧٠ مليون دوالر، مكتمًال بنسبة ١٦٣
 . آتاريخ إلنجاز التنفيذيونيو/حزيرانوتم تحديد شهر 

 
قدرت آلفة هذا المشروع بحوالي : استدامة خط إمداد قداس وجنوب بغداد •

 إمداد الطاقة في المنطقة  مليون دوالر وسوف يحسن أيضًا مستويات٢٢
الدائرية لبغداد من خالل تفتيش وتحسين مختلف الوحدات والمعدات في 

، سوف تتمكن آل ٢٠٠٨ يونيو/حزيران ٣٠عند إنجاز المشروع في . المحطة
 . ميغا واط٩٠وحدة من التزويد المستدام للطاقة بقدرة 

  
 مليون ٣٣ة يشمل هذا المشروع، بكلف: محطة توليد الطاقة في المسّيب •

 ميغا واط لكل واحدة منها، مع ٤٠دوالر، تشغيل ثماني وحدات بقدرة توليد 
 ٣٠وعند إنجاز المشروع في . أسباب دعم المعيشة وتوفير األمن للموقع

تقريبًا على % ٥، سوف يزود طاقة إضافية بنسبة ٢٠٠٨ يونيو/حزيران
 .لبغداد% ٤٠مستوى الوطن، وطاقة إضافية بنسبة 

  
 ار الرأسمالي العراقي في قطاع الكهرباءاالستثم

 مليار دوالر لوزارة الكهرباء في موازنتها ١٫٤خصصت الحكومة العراقية مبلغ 
يحتاج العراق على المدى الطويل، وبالتوافق مع الخطة الرئيسية . الرأسمالية السنوية

ار دوالر  ملي٣٠ و٢٥ لوزارة الكهرباء، إلى استثمارات بقيمة تتراوح بين ٢٠٠٧لعام 
من أجل تزويد شبكة نقل متينة تخدم بالكامل آافة أفراد الشعب العراقي بطاقة مستمرة 

 أيام في األسبوع مع تأميم احتياطيات آافية وشبكات للنقل والتوزيع قوية ٧/ ساعة٢٤
  )٤٩٨(.وقادرة على التحمل

  
  الجهود األميرآية في قطاع الكهرباء
 إضافية لزيادة القدرات الفنية واإلدارية من أجل سوف تزود الواليات المتحدة برامج

  )٤٩٩(.دعم استثمارات الحكومة العراقية ولكنها لن تمّول بعد اآلن مشاريع إنشائية
  

استمرت المشاريع األميرآية الجاري تنفيذها في بغداد وفي أرجاء البالد في تحقيق 
مول من الواليات المتحدة وفي ربع السنة هذا، تّم وصل أآبر مشروع آهربائي م. التقدم

وبالتعاون مع وزارة الكهرباء، تّم في األول من . في محافظة ميسان بالشبكة الوطنية
.  آيلو فولت في العمارة بالشبكة٤٠٠ وصل محطة التحويل بقدرة ٢٠٠٨مارس /آذار
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، ٢٠٠٧ديسمبر /آانون األولوقد تّم نقل هذا المشروع إلى سيطرة الحكومة العراقية في 
  )٥٠٠(. مواطن٧٨٥،٠٠٠در انه سيفيد ويق

  

  
  تظل البنية التحتية في العراق بحاجة لإلصالحات والى تحسين مستواها 

  
 المتعلق (Perini)في ربع السنة هذا، نّفذ المفتش العام عملية تدقيق لعمل شرآة بريني 

يات دفعت حكومة الوال. ببناء مرافق نقل وتوزيع للطاقة الكهربائية في جنوب العراق
 ماليين دوالر آرسوم منح ٨ مليون دوالر لتنفيذ العقد وحوالي ١٢٣المتحدة حوالي 

 لالطالع على التفاصيل ونتائج العمل الذي نفذته شرآة ٤٠-٢أنظر الجدول . مكافآت
  .بريني

  
  استدامة المشاريع الكهربائية 

ى قدرة وزارة النجاح الطويل األمد للجهود األميرآية إلعادة اإلعمار يعتمد بقوة عل
فيما يلي الفوائد التي . الكهرباء في تنفيذ برنامج فعال للتشغيل، والصيانة، واالستدامة

يوفرها البرنامج الفعال بعد ضم محطات التوليد الجديدة والمعاد تأهيلها إلى خط 
  )٥٠١(:اإلنتاج

  
 تحقيق إنتاجية متزايدة •
 خفض نسبة تردي اآلالت •
 إطالة العمر التشغيلي لآلالت •
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تعمل الواليات المتحدة مع وزارة الكهرباء في إدارة الصيانة الروتينية وتطبيق برنامج 
الحظ مكتب المساعدة االنتقالية للعراق حصول نتائج إيجابية في . صيانة طويل األمد
منذ % ٢٠عزيت الزيادة نوعًا ما في إنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة . تطبيق البرنامج

تزايد الكفايات التي حققتها الممارسات األفضل في التشغيل والصيانة "العام الماضي إلى 
  )٥٠٢(."والتي قام مشروع التطوير هذا بتنمية قدراتها الفنية

  
ان تطوير برنامج لقطع الغيار الحرجة وعملية تخطيط لفترات التوقف عن العمل من 

 تأميم استدامة أجل إجراء الصيانة ضمن وزارة الكهرباء، هي أمور مهمة أيضًا في
  :أنجزت وزارة الكهرباء العراقية النشاطات التالية. مشاريع الكهرباء

  
جرى التصديق على برنامج لتوظيف خمسة أشخاص في آل محطة طاقة  •

على ان يقدم هؤالء تقاريرهم إلى المرآز الرئيسي للمؤسسة المسؤولة عن 
 .برنامج قطع الغيار

 
حطات الطاقة الحرارية العاملة، والذي بدأ إنجاز برنامج موّسع لتحسين أداء م •

بتحقيق مكاسب ذات شأن في نطاق القدرة بسبب برنامج التشغيل والصيانة 
 .المستمر تنفيذه

  
 في هذا التقرير لالطالع على برنامج استدامة "صندوق الدعم االقتصادي"أنظر القسم 

  .(ESF)التشغيل والصيانة الممول من صندوق الدعم االقتصادي 
  

  ٤٠-٢الجدول 
  ريني أوامر المهمة المعطاة لشرآة ب-ءأعمال قطاع الكهربا

  
  المشاآل  النتائج  أوامر المهمة المنجزة

  شبكة التوزيع في البصرة
 ٥ مشاريع، ٨: وصف العمل

محطات تحويل، محطة تحويل 
ثانوية، مكثفات لتصحيح عامل 

  .الطاقة، وإعادة تأهيل شبكة التوزيع

ألغيت . شاريع م٨ من ٥أنجز تنفيذ 
المشاريع الثالثة األخرى من أمر 

  .المهمة قبل بدء أعمال اإلنشاء

إعطاء تقديرات عالية للكلفة، 
  .والتأخيرات، والقلق حول األمن

  شبكة التوزيع في بابل
 ٥ مشروع، ١٢: وصف العمل

 شبكات توزيع ٥محطات تحويل، 
خطوط علوية ومكثفات تصحيح 

  .لعامل الطاقة

 مشروع، ١٢من  ٧أنجز تنفيذ 
وألغيت المشاريع الخمسة األخرى 

من أمر المهمة قبل بدء أعمال 
  .اإلنشاء

إعطاء تقديرات عالية للكلفة أدت إلى 
إلغاء أحد المشاريع من العقد ولكن لم 
تحدد أسباب إللغاء المشاريع األربعة 

  .األخرى
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  )تابع (٤٠-٢الجدول 
  

  المشاآل  النتائج  أوامر المهمة المنجزة
  بكة التوزيع في االنبارش

 مشروع، الغي ١٥: وصف العمل
 مشروع وألغي العمل في ١١

  المشاريع األربعة المتبقية

طلب من شرآة بيريني إآمال 
التصاميم الهندسية وعقود الشراء 

ألربعة مشاريع وتسليم المعدات إلى 
 مشروعًا ١١الغي . مستودع حكومي

من أمر المهمة قبل بدء أعمال 
  اإلنشاء

  طاء تقديرات عالية للكلفةإع

  شبكة التوزيع في ذي قار
 ٦ مشاريع، ٦: وصف العمل

  محطات تحويل 

  لم يذآر شيء   مشاريع٣ من ٣أنجز تنفيذ 

  شبكة التوزيع في النجف
 مشاريع، تجديد ٤: وصف العمل

 محطات تحويل، وترآيب ٤وإنشاء 
  .مكثفات لتصحيح عامل الطاقة

غي  مشاريع، أل٤ من ٣أنجز تنفيذ 
مشروع واحد من أمر المهمة قبل 

  البدء بأعمال اإلنشاء

تحفظات حول إدارة جدول المراحل 
  .اإللزامية لإلنشاءات

 
      أوامر المهمة الملغاة

إعادة تأهيل محطة التحويل في 
  االنبار

 ٤ مشاريع، ٤: وصف العمل
  محطات تحويل

ألغي أمر المهمة للمالئمة قبل البدء 
  بأعمال اإلنشاء

ات عالية للكلفة، وتأخيرات، تقدير
  .وأسباب أمنية

إعادة تأهيل محطة التحويل في 
  الرشيد

مشروع واحد، إنشاء : وصف العمل
محطة التحويل المنجزة جزئيًا في 

  .الرشيد

ألغي أمر المهمة للمالئمة، قبل البدء 
  بأعمال اإلنشاء

  األمن

  إعادة التأهيل في محافظة البصرة
إعادة  مشاريع، ١٠: وصف العمل

   محطات تحويل ١٠تأهيل 

ألغي العمل بأمر المهمة للمالئمة، 
  قبل البدء بأعمال اإلنشاء

  تقديرات عالية للكلفة وإعاقات

إعادة تأهيل محطة التحويل في خور 
  حارثة

مشروع واحد، تزويد : وصف العمل
دعم إنشائي وعمالي إلى وزارة 
  الكهرباء إلعادة تأهيل خط نقل

المهمة للمالئمة، ألغي العمل بأمر 
  قبل البدء بأعمال اإلنشاء

عراقيون محليون يعيشون في موقع 
  العمل

  إعادة تأهيل محطة أم قصر
مشروع واحد، إعادة : وصف العمل

  تأهيل محطة تحويل

ألغي العمل بأمر المهمة للمالئمة، 
  قبل البدء بأعمال اإلنشاء

  .لم يذآر شيء

  
 النتائج، الكلفة واإلشراف على عقد إعادة االعمار في قطاع الكهرباء 011-08تقرير تدقيق المفتش العام : المصدر

.٢٠٠٨أبريل /نيسان ٢٩. الموقع مع شرآة بيريني



 المياه
 

١٨٨ 

  

  المياه
  
  

رغم التقدم األخير في المشاريع . )٥٠٤(يظل وضع البنية التحتية للمياه في العراق ضعيفًا 
ة الوصول إلى مصادر مياه شفة األميرآية لدعم قطاع المياه في العراق، فإن إمكاني

  )٥٠٥(.محسنة تتفاوت بدرجة ذات شأن في ما بين المحافظات العراقية
  

  المشاريع األميرآية للمياه
 ٣١ المنجزة في (IRRF)مشاريع المياه الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 

كعب من  مليون متر م٢٫٢٥، أمنت ترآيب قدرة معالجة قدرها ٢٠٠٨مارس /آذار
 بعد ان يكتمل تنفيذ )٥٠٦(.منذ ربع السنة األخير% ١٢٫٥المياه يوميًا، أي زيادة بنسبة 

آافة المشاريع الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق تكون الواليات المتحدة 
يبين .  مليون متر مكعب من المياه يوميًا٢٫٤قد جددت أو أضافت قدرة معالجة تبلغ 

  .خر تحديث للمعلومات حول مقاييس إنتاج المياه من المشاريع األميرآية آ٣٥-٢الشكل 
  

  ٣٥-٢الشكل 
  وضعية مشاريع الماء

  
  االتجاهات  المقاييس

  إنتاج مشاريع مياه الشفة الممولة من الواليات المتحدة 
  )بالماليين(

  

  
عدد األشخاص الذين يستفيدون من مشاريع مياه الشفة 

  لمتحدةالممولة من الواليات ا
    )بالماليين(

، ٢٠٠٨نيسان / أبريل٣.  استجابة لطلب المفتش العام للبيانات(ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق : المصدر
  .٢٠٠٨نيسان / أبريل١٣و

يعود .  مليون عراقي٨٫٣٨ ابلغ مكتب المساعدة االنتقالية للعراق في ربع السنة األخير عن هدف لخدمة :مالحظة
 مليون عراقي إلى تقديرات مكتب المساعدة االنتقالية للعراق بعد مراجعة وتصحيح ٨٫٥ر الهدف إلى سبب تغيي

البيانات المبلغ عنها هي قيم نظرية وال تعكس مستويات اإلنتاج الفعلية من جانب محطات . األخطاء الحسابية السابقة
  . هذه الخدمةمعالجة المياه أو العدد الفعلي لألفراد الذين سوف يستفيدون من

  



المياه
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  محطة الضخ في دبيس

  
 مليار دوالر في ٢٫٢٩ مليار دوالر وأنفقت مبلغ ٢٫٦٠خصصت الواليات المتحدة مبلغ 

 لالطالع على معلومات حول بعض أآبر ٤١-٢ أنظر الجدول )٥٠٨(.قطاع المياه
  .٢٠٠٣المشاريع في قطاع المياه الممولة من الحكومة األميرآية منذ عام 

  
فبراير /شباط ٢٣ في R3مشروع معالجة المياه في مدينة الصدر  تاريخ إنجاز تّم تقدير
علقت . ، لم يكن قد اآتمل تنفيذ هذا المشروع٢٠٠٨مارس /آذار ٣١وفي . ٢٠٠٨

، عندما فشلت طبقات الترشيح الرملية، واصبح ٢٠٠٨يناير /األعمال في آانون الثاني
ن تاريخ إنجاز المشروع في نهاية  قدر اآل)٥٠٩(.من الضروري استبدالها بالكامل

 سوف تملك المحطة بعد )٥١٠(. مليون دوالر٦٥، بكلفة تقدر بـ ٢٠٠٨ سبتمبر/أيلول
 آالف متر مكعب في الساعة وهي قدرة تكفي لخدمة ما ال يقل عن ٤إنجازها قدرة إنتاج 

  )٥١١(. ألف مواطن١٩٢
  

 مليون ١٧٫٩ بقيمة جارمشروع إمداد المياه في سنتنفيذ مارس /آذار ٢٩اآتمل في 
 مع أن الواليات المتحدة أوصت بتوظيف )٥١٢(.دوالر وتجري حاليًا عملية إنجاز العقد

 ٥٨حارس واحد ومشغل واحد في آل موقع، لكن وزارة البلديات واألشغال زودت 
المشروع . ٢٠٠٨مارس /آذارعامًال فقط لكافة المواقع، أي مشغل واحد لكل موقع، في 

  )٥١٣(. مواطن٤٨٣،٥٠٠لخدمة يملك القدرة 
  

 التي ُتشكِّل محطة معالجة المياه في الناصريةفي ربع السنة هذا، فتش المفتش العام 
أنظر القسم . جزءًا من أآبر مشروع إمداد للمياه في العراق ممول من الواليات المتحدة

ألخرى  لالطالع على مزيد من المعلومات المتعلقة بعملية التفتيش هذه والنتائج ا٣



 المياه
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 بالنسبة ٤٢-٢انظر الجدول . لعمليات قام بها المفتش العام ونشرت خالل ربع السنة هذا
  .للمعلومات المحدثة حول مشاريع المياه الممولة من الواليات المتحدة الجاري تنفيذها

  
  شبكات المجاري الصحية

اق مشاريع شبكات المجاري الصحية الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العر
(IRRF) التي أنجزت حتى هذا التاريخ أمنت قدرة معالجة ثابتة لمياه الصرف الصحي 

 مليون ٥٫١أعادت المشاريع القدرة الالزمة لخدمة .  مليون متر مكعب يوميًا١٫٢تبلغ 
سوف يؤمن مشروع مياه الصرف الصحي في الفلوجة بعد ان ُينجز القدرة . عراقي

  )٥١٤(. ألف شخص٢٢٨صل إلى لخدمة عدد إضافي من العراقيين ي
  

  الري
وآما ابلغ عن ذلك المفتش . سد الموصلاستمر العمل خالل ربع السنة هذا، على إنشاء 

، يحتاج سد الموصل ٢٠٠٧أآتوبر /تشرين األولالعام في تقرير التفتيش الصادر في 
ستمر ت) ٥١٥(.إلى حقن ثابت من مالط اإلسمنت نظرًا لكونه مبني فوق أساس ترابي ذّواب

الواليات المتحدة في دعم تطوير برنامج معزز للحقن الثابت بمالط اإلسمنت لمعالجة 
يتطلب البرنامج معدات جديدة للحقن بالمالط، وتنفيذ إجراءات معينة، . هذه المسألة

في ربع السنة هذا، أآملت وزارة الموارد المائية المرحلة األولى من . وتزويد المواد للسد
خالئط الجديدة من المالط ويجري حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية من االختبارات لل
  )٥١٦(.االختبارات

  

  
  تظل الموارد المائية نقطة ترآيز حرجة في نشاط إعادة اإلعمار
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  ٤١-٢الجدول 
  المشاريع الخمسة الرئيسية في قطاع المياه الممولة من الحكومة األميرآية

  
  لفة اإلجماليةالك  صندوق التمويل  الموقع  المشروع

بماليين (
  )الدوالرات

النسبة   النتائج
المئوية 

الُمنجزة من 
  المشروع

مشروع إمداد 
المياه في 
  الناصرية

صندوق إغاثة وإعادة   ذي قار
إعمار العراق 

(IRRF)  

  يزود مياه شفة إلى  $٢٧٦٫٧٣
.  ألف شخص٥٥٠ 

أنجز المشروع في 
١١/٩/٢٠٠٨  

١٠٠%  

مشروع إمداد 
المياه في مدينة 

  إفراز-ربيلا

صندوق إغاثة وإعادة   أربيل
إعمار العراق 

(IRRF)  

  يزود مياه الشفة إلى   $١٨٣٫٤٠
أنجز .  ألف شخص٣٣٠

المشروع في 
٢٠/٧/٢٠٠٦  

١٠٠%  

مشروع مضخة 
صرف المياه 
  في الناصرية

صندوق إغاثة وإعادة   ذي قار
إعمار العراق 

(IRRF)  

سوف يزيد اإلنتاجية   $٩٣٫٨٠
 الزراعية، يحسن إدارة
مياه الصرف الصحي 

ويحسن نوعية مياه نهر 
  الفرات

٧٥%  

مشروع إمداد 
المياه في 
  بلدروز

صندوق إغاثة وإعادة   ديالى
إعمار العراق 

(IRRF)  

  يزود مياه شفة إلى   $٦٢٫٠٠
   ألف شخص٥٥

٩٠%  

مشروع 
المجاري 

الصحية في 
  البصرة

صندوق إغاثة وإعادة   البصرة
إعمار العراق 

(IRRF)  

 محطات ضخ ٦صممت   $٥٣٫١٠
جديدة وتم إنشاؤها 

آجزء من إعادة تأهيل 
نظام التجميع وتوسيع 

  الشبكة

٩٨%  

  
، نظام إدارة إعادة ٢٠٠٨مارس /آذار ١٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج : المصدر

  .٢٠٠٨مارس /آذار ٣٠، موجز إجمالي لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق، (IRMS)إعمار العراق 
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  ٤٢-٢الجدول 
  وضعية مشاريع المياه الجاري تنفيذها الممولة من الحكومة األميرآية

  
  الكلفة اإلجمالية  عنوان المشروع

  )بماليين الدوالرات(
النسبة المئوية المنجزة   التاريخ المتوقع لإلنجاز

من المشروع في 
٣١/٣/٢٠٠٨  

مشروع إمداد المياه في 
  لثانيةالمرحلة ا:بلدروز

٩٠  ٧/١٢/٢٠٠٧  $٦١٫٢%  

شبكة المجاري الصحية 
  نظام التجميع: في الفلوجة

٥٠  ٣٠/١/٢٠٠٨  $٤٫٥%  

شبكة المجاري الصحية 
المجرى : في الفلوجة
  الرئيسي

٢  ١٥/١٢/٢٠٠٧  $٣٫٥%  

شبكة المجاري الصحية 
ساحة : في الفلوجة

مشروع االحتفاظ بالمياه 
   المرحلة الثانية-المهدورة

٨٠  ١٥/١١/٢٠٠٧  $٠٫٧%  

  
  .٢٠٠٨أبريل /نيسان ٣، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق : المصدر

  
  

مشروع أميرآي آبير يهدف إلى تعزيز  هومحطة ضخ مياه الصرف في الناصرية 
 مليون دوالر من ١٠٠قدرات الري والصرف في العراق، استعمل مبلغ يقرب من 

زودت الواليات .  لدعم هذا المشروع(IRRF)وق إغاثة وإعادة إعمار العراق صند
 مليون دوالر لمحطات ٢٥ موّلد مساند قدر ثمنهم بـ ١٥٠المتحدة أيضًا ما ال يقل عن 

فيما يلي الفوائد المتوقعة لهذا المشروع بعد أن . ضخ مياه الري والصرف عبر العراق
  )٥١٧(:يصبح قيد التشغيل

  
 مليون متر مكعب ١٧ محطة الضخ قدرة على ضخ ما يزيد عن سوف تملك •

 .يوميًا من مياه الصرف للري المجمع من سهل ما بين النهرين
 

سوف تحسن الصرف الزراعي في وسط العراق، وتعزز اإلنتاجية الزراعية،  •
 .وتقلل إلى أدنى حد على المدى الطويل ملوحة األراضي المروية
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  الزراعة
  
  

اعي في العراق هو المساهم الثاني األآبر في الناتج القومي اإلجمالي واآبر القطاع الزر
من الناتج القومي اإلجمالي ونسبة % ١٠تعود نسبة . صاحب عمل للقوة العاملة العراقية

  )٥٠٨(.من القوة العاملة العراقية إلى هذا القطاع% ٢٥
  

توفير طاقة آهربائية ُيعتمد ف. يعتمد القطاع الزراعي بقوة على توفر الكهرباء والمياه
عليها ُتشكِّل مسألة رئيسية في هذا القطاع وغيابها يعيق قيام العديد من شرآات األعمال 

فعلى سبيل المثال، تحتاج عمليات تربية الدواجن إلى طاقة . الزراعية في العراق
. الدجاجآهربائية ثابتة لتربية الدجاج من مكان التفقيص حتى األسبوع الرابع من حياة 

وآذلك األمر، فان توفر نظام ُيعتمد عليه يؤمن آمية آافية من المياه خالل فترة إنتاج 
.  الخضار والستمرار السلسلة اإلنتاجية ذات القيمة ضروري إلطالة فترة موسم اإلنتاج

 ذآرت في تقاريرها ان توفر المياه يرتبط (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
طاقة الكهربائية نظرًا لالعتماد على مضخات تديرها محرآات آهربائية أو بتوفر ال

  )٥١٩(.مضخات تعمل بالديزل
  

  
القطاع الزراعي في العراق هو ثاني أآبر مساهم في الناتج القومي اإلجمالي للبالد واآبر مشّغل للقوة 

  العاملة العراقية
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  تحديث القطاع الزراعي في العراق

 الذي تديره الوآالة األميرآية للتنمية لألعمال الزراعية" إنماء"برنامج 
 مليون دوالر حتى اآلن، يستهدف ٩٢٫٥ والذي خصص له مبلغ  (USAID)الدولية

فيما يلي النشاطات التي يدعمها برنامج . تحسين وتحديث القطاع الزراعي في العراق
  )٥٢٠(":إنماء"
  

 .شيزيادة تنوع المحاصيل الزراعية وإنتاجية الموا •
 .توفير أنظمة معلومات زراعية إلى المزارعين وشرآات تصنيع األطعمة •
 .توفير برامج فنية مستدامة الستصالح األراضي وإدارة الموارد المائية •
 .زيادة قدرات شرآات األعمال الزراعية على المنافسة •
 .زيادة الشراآات المحلية واألجنبية •

  
. رة لتعزيز إمدادات العلف في محافظة االنباربدعم مشروع إنتاج الذ" إنماء"قام برنامج 

. وقد ساعد البرنامج أيضًا في تنفيذ مشاريع زراعة القمح في محافظتي االنبار وديالى
صممت . ٢٠٠٨ يونيو/حزيرانمايو و/ ومن المتوقع ان تتم عمليات الحصاد في أيار 

صندوق الدعم "القسم  أنظر )٥٢١(.هذه المشاريع لزيادة توفر علف المواشي في المنطقتين
  .على مزيد من المعلومات حول هذا البرنامج+ في هذا التقرير " االقتصادي

  

  
  أشجار النخيل
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  اإلرشاد الزراعي
، الذي خصص له صندوق (IAER)مشروع إعادة إحياء اإلرشاد الزراعي العراقي 

دي مبلغ  مليون دوالر وصندوق الدعم االقتصا٧٫٨إغاثة وإعادة إعمار العراق مبلغ 
 مليون دوالر، يهدف إلى بناء القدرة المؤسساتية لوزارة الزراعة، وجامعات ٢٫٤

إنتاج المواشي، إنتاج المحاصيل الحقلية : الزراعة في العراق، في خمس مجاالت رئيسية
، ومنهجية اإلرشاد الزراعي وإدارة )إنتاج الخضار(وتسويقها، وإنتاج محاصيل البستنة 

مارس /آذار ٣١ فيما يلي نشاطات هذا البرنامج آما هي في )٥٢٢(.الريالموارد المائية و
٥٢٣(:٢٠٠٨(  

  
 موظفا في اإلرشاد الزراعي ٣٥٠ دورة تدريب لما ال يقل عن ١٤تم عقد  •

 .وعضوا في هيئات التدريس في الجامعات
 

 مشروعا من مشاريع المنح المالية الصغيرة، وصودق عليها ٢١تمت مراجعة  •
 يد المتدربين آمشاريع رائدة في مجتمعاتهم، باللجوء إلى الستعمالها على

 .تطبيق منهجيات إرشادية زراعية جديدة
  

 جهاز آمبيوتر محموال مع برامج مترافقة وتدريب لتنمية ٢٠تم تزويد  •
 .االتصاالت المتعددة الوسائط لإلرشاد الزراعي

  
 ٧د ما ال يقل عن  لعق(IAER)يخطط مشروع إعادة إحياء اإلرشاد الزراعي العراقي 

 ٢٠٠٨مارس /آذار ٣١ في )٥٢٤(.٢٠٠٨ سبتمبر/أيلولدورات تدريب إضافية بنهاية 
  )٥٢٥(.تقريبًا من أموال البرنامج% ٦٥آان قد جرى إلزام نسبة 

  
  (PRT)مستشارون زراعيون في فرق إعادة إعمار المحافظات 
. لقطاع الزراعي للعراقترآز فرق إعادة إعمار المحافظات اهتمامها أيضًا على تطوير ا

 مستشارًا زراعيًا للعمل مع فرق إعادة إعمار ٢٠وزارة الزراعة األميرآية نشرت 
 عمل فريق التطوير )٥٢٦(.٢٠٠٨ مستشارًا إضافيًا في عام ١٥المحافظات وتخطط لنشر 

الزراعي في واسط مع المجلس المحلي في النعمانية لتعيين نقطة االختناق في الري 
.  فرد٤٠٠ و٣٥٠يذ إصالحات في قناة الري تزيد سعة المياه لتخدم ما بين وخطط لتنف

عمل الفريق أيضًا مع حكومة المحافظة لتحسين تعليم المزارعين وتأميم الوصول إلى 
  )٥٢٧(.تكنولوجية جديدة
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  إنتاج التمور
 شكلت -قبل بداية فرض العقوبات صّدر العراق جزءًا آبيرًا من إنتاجه من التمور 

 برز موردون من دول )٥٢٨(.من اإلمداد العالمي للتمور% ٣٠لتمور العراقية نسبة ا
أخرى خالل التسعينات من القرن الماضي للتعويض عن انسحاب التمور العراقية من 

السوق العالمية وآافح العراق منذ ذلك الوقت للدخول مجددًا إلى السوق المربحة 
جد في العراق القانون التنظيمي المطلوب لتزويد باإلضافة إلى ذلك ال يو) ٥٢٩(.للتمور

  )٥٣٠(.شهادات التصدير الدولية الضرورية للبيع في أسواق أوروبا والواليات المتحدة
  

آانت مسألة إعادة إحياء صناعة التمور العراقية نقطة ترآيز لعدة جهود قادتها الواليات 
زارة الزراعة في إعادة إنشاء دعمت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية وو. المتحدة

المشاتل الزراعية ألشجار النخيل وآان لدى الوآالة األميرآية للتنمية الدولية استراتيجية 
  )٥٣١(:فيما يلي أهداف هذه االستراتيجية. ذات طبقتين قيد اإلعداد لدعم هذه الجهود

  
ة توسيع عمليات التصنيع المحلية للتمور لتشمل منتجات التمور المستهلك •

 .محليًا
تنظيم عمل مزارعي النخيل الفرديين لتلبية المعايير الدولية التي تؤمن لهم  •

 .الوصول إلى أسواق مربحة أآثر
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  التصنيع
  
  

ابتداًء .  إعادة إحياء القطاع الصناعي في العراق٢٠٠٣قيدت المسائل األمنية منذ عام 
عمال وعمليات االستقرار من السنة الماضية، عمل فريق المهمة األميرآي لتحسين األ

(TFBSO)مصنعًا ٢٩أعاد هذا الفريق تشغيل .  على تسريع استئناف المصانع لنشاطاتها 
 في )٥٣٢(. آالف فرصة عمل مستدام١٠في العراق أو زاد اإلنتاج فيها مولدًا ما يزيد عن 

 وأعيد )٥٣٣(.، آانت ستة مصانع فقط قد استأنفت عمليات اإلنتاج٢٠٠٧ يوليو/تموز
، آان فريق ٢٠٠٨فبراير /شباط ٢٩ وفي )٥٣٤(.٢٠٠٧ مصنعًا بنهاية العام ١٧شغيل ت

 مصنع أو خط إنتاج إضافي عبر البالد نتيجة ٣٠ مشروعًا في ٤٨المهمة قد أطلق 
   )٥٣٥(. مليون دوالر من صندوق حرية العراق٥٠تخصيص مبلغ 

  
وات المتعددة الجنسيات يعمل فريق المهمة األميرآي المذآور أعاله بشكل وثيق مع الق

في العراق حيث يرآز اهتمامه على إعادة تشغيل مؤسسات متوقفة تملكها الدولة 
 بالنسبة ألوصاف ٤٣-٢انظر الجدول . العراقية، وعلى مجاالت صناعية اخرى

في آانون . وتحديثات مشاريع فريق المهمة لتحسين األعمال و عمليات االستقرار
ريق المهمة الحكومة العراقية حول الموافقة على االستثمارات ، دعم ف٢٠٠٨يناير /الثاني

وهكذا، قامت ثالثة مصانع إسمنت تملكها الدولة . الخاصة األولى في مرافق التصنيع
بإنجاز شراآات استثمارية مع اتحادات مستثمرين دوليين سوف يملكون اسهمًا بالشراآة 

  )٥٣٦(.قصودة على المدى الطويلخصخصة هذه المصانع هي الم. مع الحكومة العراقية
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  النقل
  
  

عرقلت سنوات من العنف وعدم االستقرار قدرة العراق في إعادة بناء البنية التحتية 
  . بعض اآبر الجهود األميرآية في هذا القطاع٤٤-٢أدرجت في الجدول . للنقل

  
  الطيران

 طائرات ١٠نغ و طائرة من شرآة بوي٤٠اشترت الحكومة العراقية في ربع السنة هذا، 
 آان القصد من هذا االستثمار )٥٣٧(. مليار دوالر٥٫٩من شرآة بومباردييه بمبلغ إجمالي 

تقوية قدرة الطيران المدني العراقي وتمكين الخطوط الجوية العراقية من تلبية الطلب 
  )٥٣٨(.المتزايد على النقل الجوي

  
يشمل هذا . ار الدولي في البصرةالمطاستمرت األعمال الممولة من الواليات المتحدة في 

 مليون دوالر نظام الدعم بالرادار، األجهزة المساعدة للمالحة ٢٣٫٥المشروع بكلفة 
التاريخ المقدر إلنجاز المشروع . الجوية، األدوات المساعدة لالتصاالت ومعالجة المياه

  )٥٣٩(.٢٠٠٨ سبتمبر/أيلولهو 
  

 في النجف ووزارة النقل (PRT)محافظات في ربع السنة هذا بدأ فريق إعادة إعمار ال
أعلنت وزارة . المطار الدولي في النجفالتنسيق فيما بينهما لوضع خطة رئيسية إلنشاء 

 سوف تزود )٥٤٠(. مليون دوالر لدعم هذا المشروع٢٠النقل أنها سوف تخصص مبلغ 
  .الخطة الرئيسية خارطة طريق لتطوير آما إلنشاء وتشغيل المطار الدولي
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  ٤٣-٢جدول ال
  (TF-BSO)مبادرات فريق العمل لتحسين عمليات األعمال واالستقرار 

  
عنصر فريق العمل لتحسين 
عمليات األعمال واالستقرار 

(TF-BSO)  

  أمثلة عن المشاريع

  االستثمار الخاص
تسهيل فرص االستثمار المباشر 
الخاص السريع من مؤسسات، 

شرآات خاصة وشرآات 
  مساهمة

تثماري الرخصة، وحقوق االستئجار، واألرض لبناء فندق استلم اتحاد اس •
قدمت سلسلة فنادق .  غرفة في المنطقة الدولية٣٠٠-٢٥٠ضخم مؤلف من 

 .دولية رسائل نوايا لتشغيل هذا الفندق الجديد بعد إنجازه
 يعملون لدعم (TF-BSO)محاسبون ومستشارون قانونيون في فريق العمل  •

مؤسس حديثًا ووزارة المالية من أجل وضع المجلس االستشاري العراقي ال
يسهل . عمليات شفافة لتقييم ومنح العقود لالستثمارات الخاصة في العراق

فريق العمل عملية تقديم العروض ومراجعة المقترحات إلنشاء مكاتب 
جديدة، تطويرات فندقية، ومتاجر للبيع بالتجزئة، ومشاريع تصنيع زراعي، 

  .وعمليات صناعية جديدة
مؤسسة طلب 

  الخصخصة الصناعية/السوق
إعادة خلق الطلب الداخلي ضمن 

العراق في ما بين المصانع، 
تسهيل اتفاقيات التوريد اإلقليمي 

والعالمي، وإنشاء مشاريع 
  .مشترآة جديدة

 قدموا (TF-BSO)المحاسبون والمستشارون القانونيون لدى فريق العمل  •
زة بالشراء لطائرات نفاثة تجارية من دعمًا لحكومة العراق خالل عملية الحيا

شرآات أميرآية وأوروبية لصنع الطائرات لحساب شرآة الخطوط الجوية 
 .العراقية

 ضمن مكتب إدارة البرامج إنشاء عالقة (TF-BSO)سهل موظفو فريق العمل  •
، وبين مؤسسة قائمة (SCMI)بين المؤسسة العامة للصناعات الميكانيكية 

 في منطقة الشرق (CNH)رآة آايس نيوهوالند لتوزيع المنتجات، وش
وبهذا سوف تزود شرآة آايس نيوهوالند مجموعات من أجزاء . األوسط

التراآتورات إلى المؤسسة العامة للصناعات الميكانيكية التي ستقوم بتجميع 
عمل موظفو مكتب إدارة البرنامج . التراآتورات لتوزيعها عبر شبكة البيع

(PMO)اعة للمساعدة في ترآيز الطلب الداخلي ضمن  مع وزارة الزر
  . شخص تقريبًا إلى العمل١٢٠٠عاد حاولي . العراق على هذا الترتيب

  تجديد القدرة الصناعية
إطالق اإلنتاج /إعادة بدء تشغيل

في القاعدة الصناعية العراقية 
  المعطلة

ها أآثر المؤسسة العامة للسجاد اليدوي في بغداد عادت إلى اإلنتاج ويعمل لدي •
 شخص بعد استالم معدات اإلنتاج، وقطع التصليح، وقطع الغيار، ٣٠٠من 

 .والمواد األولية
 في بابل (SCMI)أعيد بدء تشغيل المؤسسة العامة للصناعات الميكانيكية  •

وهي تقوم بتجميع التراآتورات الزراعية، والبيوت الزجاجية الزراعية، 
ة من أجزاء التراآتورات  مجموع٢٠٠شملت المساعدة . ومعدات الري

الستعمالها في التدريب واإلنتاج، ومعدات لإلنتاج، وقطع التصليح ومواد 
  .وبذلك عاد حوالي ألف شخص إلى العمل. أولية
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  )تابع (٤٣-٢الجدول 
  

عنصر فريق العمل لتحسين 
عمليات األعمال واالستقرار 

(TF-BSO)  

  أمثلة عن المشاريع

  رةحوافز اقتصادية مباش/عقود
سياسات، عمليات، وأنظمة لدعم 

القيادة المشترآة للعقود في 
 (JCC-I/A)العراق وأفغانستان 

في منح عقود أميرآية مباشرة 
إلى شرآات أعمال عراقية 

  .خاصة

 مع دائرة (TF-BSO)عمل فريق العمل لتحسين عمليات األعمال واالستقرار  •
كونغرس للتشريع الرسمي الشؤون القانونية داخل وزارة الدفاع األميرآية وال

تحقق هذا الهدف بالتصديق على القسم ". العراقيون أوًال"لقانون برنامج 
نتيجة لنص . ٢٠٠٨ من قانون الترخيص للدفاع القومي للسنة المالية ٨٨٦

هذا القانون أصبح بمقدور العديد من العمليات التعاقدية خارج العراق لشراء 
عراق أو أفغانستان ان تخصص لشرآات تجهيزات وخدمات الستعمالها في ال

القدرة على جعل المنافسة تقتصر على هذه الشرآات . عراقية أو أفغانية
  .سوف يمكن زيادة التطوير االقتصادي في هاتين الدولتين

  الشبكات المصرفية والمالية
تعزيز الحافز لتطوير الخدمات 
المالية لقيام قطاع خاص قوي 

ة معه، والبنية التحتية المترافق
  .من خالل تلبية شروط تعاقدية

 مؤسسات مالية خاصة تعمل عبر ١٠تم إنشاء اتحاد مصرفي خاص بين  •
 فرع مصرفي موزعين عبر العراق تملك قدرة تحويل إلكترونية ١٥٠

أنشأ االتحاد المصرفي . لألموال مترافقة مع وصالت إلى شبكات مالية دولية
ة خاصة أساسية مشترآة من اجل الخاص نموذج تشغيلي لبنية تحتية مالي

ساهمت المصارف . المعالجة الكفوءة للمدفوعات ومعامالت التحويل المالية
  . ألف دوالر تقريبًا لصندوق االتحاد١٧٥العراقية بمبلغ 

  البنية التحتية لالتصاالت
تعزيز الحافز لتطوير بنية تحتية 
لالتصاالت الالسلكية والالسلكية 

 دعم الضرورية القادرة على
  .النشاط االقتصادي

 لدى فريق العمل لتحسين عمليات (ICT)طور فريق اتصاالت العراق  •
 الذي (GIS) نظام المعلومات الجغرافية (TF-BSO)األعمال واالستقرار 

يمكن تشغيله من جانب الحكومة العراقية والقوات المتعددة الجنسيات في 
الوطن وآامل المدن العراق لتخطيط البنية التحتية على مستوى آامل 

 .وللتجديد والتصميم المديني
طور فريق : تقرير تحليل وتوصيات البنية التحتية لالتصاالت العراقية •

 صفحة راجع فيه الجهود ٤٠٠االتصاالت العراقية وسلم تقريرًا تحليليًا من 
الحالية والمحتملة في المستقبل لفريق االتصاالت العراقية ورآز االهتمام 

العسكرية والخدمات األساسية لفريق االتصاالت -ة التحتية المدنيةعلى البني
يستعمل اآلن هذا التقرير بكامله آمرجع أساسي على يد العديد من . العراقية

عناصر التخطيط ومدراء المشاريع الخاصة باالتصاالت الذين يدعمون 
  .عملية حرية العراق

أبريل /نيسان ١٢، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق : المصدر
٢٠٠٨.  
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  ٤٤-٢الجدول 
  المشاريع األميرآية الخمسة األآبر في قطاع النقل

  
  الكلفة اإلجمالية  صندوق التمويل  الموقع  المشروع

  )بماليين الدوالرات(
النسب المئوية 

  المكتملة من األشغال
: مطار البصرة،

ة الرادارات وأجهز
المساعدة للمالحة 

الجوية، 
واالتصاالت، 
  ومعالجة المياه

صندوق إغاثة   البصرة
وإعادة إعمار العراق 

(IRRF) 

٨٠  $٢٣٫٤٠%  

طريق السيارات 
بين : بمسارين

الديوانية والسماوة 
  ) آلم٧٠٫٣(

صندوق إغاثة   القادسية
وإعادة إعمار العراق 

(IRRF)  

٤٢  $١٦٫٦١%  

طريق السيارات 
بغداد بين : بمسارين
القسم -وآرآوك
 ٢٦٫٤(الشمالي 

  )آلم

صندوق إغاثة   صالح الدين
وإعادة إعمار العراق 

(IRRF)  

٣٨  $١٥٫٣٨%  

طريق السيارات 
بين بغداد : بمجازين
القسم -وآرآوك
 ٦٠٫٥(الجنوبي 

  )آلم

صندوق إغاثة   صالح الدين
وإعادة إعمار العراق 

(IRRF)  

٢٨  $١٣٫٩٦%  

 -مطار الموصل
إعادة تأهيل برج 
مرآز االتصاالت 

  الجوية

صندوق إغاثة   نينوى
وإعادة إعمار العراق 

(IRRF)  

١٠٠  $١٢٫١٠%  

  
 ٢٨، (ITAO)، ملخص عام مكتب المساعدة االنتقالية للعراق (IRMS)مكتب إدارة إعادة إعمار العراق : المصدر

  .٢٠٠٨مارس /آذار
 وقت نشر التقرير ويشمل بيانات زودت من مصادر متعددة ويعكس افضل  يعكس الجدول بيانات توفرت:مالحظة

  .تقدير لالآالف والنتائج استنادًا إلى التقارير المزودة إلى المفتش العام
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  إعادة تأهيل محطة الرآاب في مطار بغداد الدولي

  

  السكك الحديدية
 ابتداًء من األول من  قطار٨٠٠ ما يزيد عن (IRR)نقلت سكك حديد الجمهورية العراقية 

، ويمثل ذلك أعلى متوسط ٢٠٠٨مارس /آذار ١٥ وحتى ٢٠٠٨يناير /آانون الثاني
  )٥٤١(:عن ربع السنة األخير% ١٢ وزيادة بنسبة ٢٠٠٣خالل ربع سنة سجل منذ عام 

  
 . قاطرة قيد الخدمة الفعلية٤٣آانت  •
 . قطار رآاب بين بغداد والبصرة١٦٣انطلق  •
 .بين بغداد والبصرة راآبًا ١٦،٣٥٧سافر  •

  
، أبلغ ملحق النقل في السفارة األميرآية ان المسائل األمنية ٢٠٠٧ سبتمبر/أيلولفي 

نفذت سكك حديد . )٥٤٢(عرقلت استقرار القوة العاملة لدى سكك حديد الجمهورية العراقية
 الجمهورية العراقية عدة تحسينات على عمليات األمن وفتحت األقسام التالية منذ خريف

  )٥٤٣(:٢٠٠٧عام 
  

 .الجنوبي بين الحلة وبغداد/قسم الطريق الرئيسي الشمالي •
 .الجنوبي بين بغداد وبيجي/قسم الطريق الرئيسي الشمالي •
 .الخط الغربي بين بيجي حتى نهاية الخط في عاآشات •
 .الفلوجة/الدائرة الغربية من جنوب بيجي إلى الرمادي •

  



النقل
 

٢٠٣ 

 ١٠٠٠وظفين للتهديد فقد داوم بانتظام بين رغم استمرار تعرض السالمة الجسدية للم
 موظف في سكك حديد الجمهورية العراقية، بزيادة عن العدد المسجل في ربع ١٥٠٠و

  )٥٤٤(.السنة األخير
  

  الطرق والجسور
. خالل ربع السنة هذا استمر العمل في مشروع الطريق السريع بين بغداد وآرآوك

التاريخ %. ٢٣والقسم الجنوبي مكتمًال بنسبة %. ٨اصبح القسم الشمالي مكتمًال بنسبة 
  )٥٤٥(.٢٠٠٨ديسمبر /آانون األول ٣١المقدر إلنجاز المشروع هو 

  
  الشحن البحري والموانئ

-RO)، مشروع رصيف التحميل والتفريغ المباشر للسفن ٢٠٠٧ سبتمبر/أيلولُأنجز في 
RO)يستقبل البضائع  الرصيف الجديد للسفن أصبح شغاًال و)٥٤٦(. في ميناء أم قصر

في الوقت الحاضر ال توجد قياسات متوفرة لقياس تأثير الرصيف الجديد على . والرآاب
  )٥٤٧(.عمليات الميناء

  
 بسبب عدم توفر الطاقة مشروع نلسون آراين للتجديدتأخر بصورة مؤقتة العمل في 

ل ُحلت مشكلة الطاقة وُطلب من المقاول إعادة حشد العمال الآما. الكهربائية
  )٥٤٨(.المشروع

  
  ٣٦-٢الشكل 

  استعمال اإلنترنت والهاتف في العراق
  )ماليين المشترآين(

  )٣/٤/٢٠٠٨(، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق : المصدر

  
  خط الهاتف األرضي

اإلنترنت



 المصارف والتمويل/االتصاالت
 

٢٠٤ 

  

  االتصاالت
  
  

ازداد عدد المشترآين . )٥٤٩(تصاالت في العراقتستمر زيادة استعمال البنية التحتية لال
، حيث ٢٠٠٧ سبتمبر/أيلولمنذ % ٥٠في الهاتف الخليوي في العراق بنسبة تزيد عن 

 االتجاه المتزايد ٣٦-٢يبين الشكل . )٥٥٠( مليون عراقي٧٫٧بلغ عدد المشترآين حوالي 
ما يلي اإلحصاءات في. الستعمال خط الهاتف األرضي واإلنترنت منذ فترة ما قبل الحرب

  :الحالية لنظام االتصاالت في العراق
  

 )٥٥١(. مليون مشترك في خدمات الهاتف الخليوي يعملون اآلن١٢أآثر من  •
 مليون مشترك في خدمات خط الهاتف األرضي في ١٫٣٦آان هناك تقريبًا  •

 )٥٥٢(.٢٠٠٨أبريل /نيسان ٤العراق حتى 
 ألف مشترك عبر الهاتف ٢٠٠ي لدى المؤسسة العامة لخدمات اإلنترنت حوال •

 )٥٥٣(.(DSL)وعدد محدود من مشترآي الخطوط الرقمية 
  

 مليون دوالر من صندوق إغاثة ٤٧تخصيصات بمبلغ  نظام االتصاالت العراقية تلقى
 لبناء شبكة نطاق عريض السلكي ومرفق لتحويل (IRRF)وإعادة إعمار العراق 

، سوف يضم ٢٠٠٩يناير /ازه في آانون الثانيعند إنج. المكالمات الهاتفية في الميمونة
 مليون دوالر مبني من سبعة طوابق ٢٢٫٧مرآز مقّسم الهاتف الذي بلغت تكاليف إنشائه 

سوف يضم . للمكاتب الرئيسية، مبنى لمرآز البريد، مرآب للسيارات، وساحة عامة
، آان قد ٢٠٠٨فبراير /شباطفي . المبنى الرئيسي مفاتيح التحويل لمنطقة بغداد الكبرى

  .من المشروع% ٤٠ُأنجز تنفيذ نسبة 
  

  المصارف والتمويل
من مجموع األصول % ٩٠لدى المصارف التجارية التي تملكها الحكومة العراقية نسبة 

لكنها ال تقدم سوى عدد صغير جدًا من القروض للقطاع . في القطاع المصرفي العراقي
في المنطقة فان قواعد الودائع ومحافظ  بالمقارنة مع مصارف أخرى تعمل )٥٥٦(.الخاص

القروض لدى المصارف العراقية صغيرة، ومعظم مؤسسات اإلقراض تنقصها الخبرة 
ولذلك، ليس هناك سوى بضعة مصارف قليلة تقدم قروضًا يستحق . في تقييم األخطار

يع  تدعم جهود عديدة تقودها الواليات المتحدة توس)٥٥٧(.اجل تسديدها بعد اآثر من سنة
  .مجاالت البدائل التمويلية إلى شرآات األعمال العراقية
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 تساعد في إمداد الموارد المالية إلى (ICBG)الشرآة العراقية للكفاالت المصرفية 
تشكلت الشرآة العراقية للكفاالت المصرفية من . الشرآات الصغيرة ومتوسطة الحجم

للتنمية الدولية ووزارة المالية  مصرفا عراقيا خاص بمساعدة من الوآالة األميرآية ١١
 ٢٥تشرف هذه الشرآة حاليًا على محفظة من آفاالت القروض تشمل . األميرآية

أسست الشرآة مؤخرًا فرعًا ) ٥٥٨(. قرضًا منها١٢قرضًا، قدمت مصارف خاصة 
  )٥٥٩(.لعملياتها في أربيل

  
  سوق األوراق المالية العراقي
أغسطس /آب أمام المستثمرين األجانب في (ISX)فتح سوق األوراق المالية العراقي 

، ٢٠٠٧أغسطس /آبشملت االستثمارات األجنبية في سوق األوراق المالية منذ . ٢٠٠٧
  )٥٦٠(:ما يلي

  
  مستثمرًا غير عراقيين٨٢ •
 عملية/ معاملة١،٠٧٩ •
 . سهمًا٩،٩٤٢،٩٧٩،٣٤٦عدد األسهم المتداولة بلغ  •
 )٥٦١(. مليون دوالر١٨القيمة اإلجمالية بلغت  •

  
استمرت جهود الواليات المتحدة في تطبيق مشروع مكننة سوق األوراق المالية العراقي 

تدعم . )٥٦٢(المصمم لتخفيف العبء اإلداري لعمليات تبادل شهادات األسهم الحالية
الواليات المتحدة الجهود المستمرة لزيادة قدرة لجنة السندات المالية العراقية وسوق 

عراقي في مجاالت متنوعة شملت إدارة المخاطر، والمعايير الدولية، األوراق المالية ال
  )٥٦٣(.وعمليات المكننة

  
  التحويل اإللكتروني لألموال

ُيشكِّل برنامج التحويل اإللكتروني لألموال الذي تديره القيادة المشترآة للعقود في العراق 
جعلت القيادة . راقي خطوة أخرى في تحديث القطاع المالي الع(JCC-I/A)وأفغانستان 

. المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان من التحويل اإللكتروني بمثابة أولوية لمقاوليها
، تخفيضًا مهمًا في ٢٠٠٧أآتوبر /تشرين األولحقق البرنامج الرائد الذي بدأ تنفيذه في 

من % ٦٤، تم دفع نسبة ٢٠٠٨مارس /آذار ٢٤في . المعامالت النقدية الورقية
ونفذت . تحقات اإلجمالية للعقود بالدوالر عبر نظام التحويل اإللكتروني لألموالالمس

 مليون ٢٤٫٢ يشمل ذلك دفع مبلغ )٥٦٤(.من آافة معامالت الدفع% ٤٤إلكترونيًا نسبة 
 نسبة ٣٧-٢ يبّين الشكل )٥٦٨(.٢٠٠٨مارس /آذار ٢٤دوالر إلى شرآات عراقية حتى 
  .ال من خالل برنامج وزارة الدفاع األميرآية هذاالتبني للتحويل اإللكتروني لألمو
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الحظت وزارة المالية األميرآية النتائج التالية الناجمة عن زيادة التبني للتحويل 
   )٥٦٦(:اإللكتروني لألموال عبر هذا البرنامج

  
الزيادة في حجم األموال النقدية المتدفقة عبر األنظمة اإللكترونية للمدفوعات  •

المؤسسة المالية  ("أموال"لعراقية الخاصة إلى تأسيس شرآة دفع المصارف ا
المصرفية التي تنتظر الترخيص من قبل المصرف المرآزي العراقي للعمل 

 .للخدمات اإللكترونية المصرفية) آنظام تشغيلي للمدفوعات
 

زيادة في أعداد البائعين العراقيين الذين يستلمون الكترونيًا المدفوعات المتعلقة  •
دهم، ويتزايد الطلب في السوق العراقية لمنتجات وخدمات األعمال بعقو

 .المصرفية بالتجزئة
  

اصبح من المرّجح اآثر للبائعين العراقيين ان يشجعوا الشرآات الموردة لهم  •
آما موظفيهم على فتح حسابات مصرفية آي يتمكنوا من تسديد مستحقاتهم 

 .الكترونيًا أيضًا
  ٣٧-٢الشكل 

  امج التحويل اإللكتروني لألموال معدل تبني برن
  النسبة المئوية للمدفوعات إلى الشرآات العراقية

إعادة التنشيط االقتصادي : تجديد األمل"المراجعة العسكرية لمرآز األسلحة الموحد في الجيش األميرآي، : المصدر
  ).٢٠٠٨أبريل /نيسان–مارس /آذار" (في العراق تتحرك قدمًا

  

  
  

  نقدًا
  (EFT)تروني لألموال تحويل الك

  
  . تتأثر األرقام بالتدوير:مالحظة
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  آتب االعتمادات المصرفية
في مبادرة قادتها الحكومة العراقية لتحديث عمل المصارف الخاصة، فوض مجلس 

الوزراء في ربع السنة هذا المصارف العراقية الخاصة بإصدار آتب االعتماد التي تقل 
باإلضافة . من إصدارها لدى مصرف التجارة العراقي مليون دوالر بدًال ٢قيمتها عن 

إلى ذلك، اصبح اآلن باستطاعة المصرف المرآزي العراقي إصدار آتب اعتماد بدًال 
ابلغ مكتب الشرق األدنى ان هذه التغييرات قد تؤدي إلى حصول . من وزارة المالية

 ٢تقل قيمتها عن لكن آتب االعتماد التي . زيادة في المعامالت لدى المصارف الخاصة
من القيمة اإلجمالية السنوية لكتب % ٧٫٥مليون دوالر لم ُتشكِّل أآثر من نسبة 

  )٥٦٧(.٢٠٠٧االعتمادات المصرفية في العام 



العناية الصحية
 

٢٠٨ 

  

  العناية الصحية
  
  

هرب من . )٥٦٨(ال يزال العراقيون ال يستطيعون الوصول إلى العناية الصحية األساسية 
ويقدر ) ١٩٩٠ ألف طبيب مسجل عام ٣٤من بين (بيب  ألف ط٢٠البالد ما ال يقل عن 

. )٥٦٩(٢٢٠٠ يزيد عن ٢٠٠٣ان عدد األطباء والممرضات الذين قتلوا منذ عام 
باإلضافة إلى ذلك، تستمر مشاآل البنية التحتية الطبية القائمة قبًال والوضع األمني الذي 

  )٥٧٠(.ال يمكن التنبؤ به في عرقلة التقدم في هذا المجال
  
تياجات المرافق والبنية التحتية لقطاع العناية الصحية للعراقيين شكلت نقطة اهتمام اح

 بالنسبة ٤٥-٢لجهود إعادة االعمار العراقية واألميرآية على حد سواء انظر الجدول 
  .للتفاصيل المتعلقة بالمشاريع األميرآية الخمسة األآبر في هذا القطاع

  
  ٤٥-٢الجدول 

  لخمسة األآبر في قطاع العناية الصحيةالمشاريع األميرآية ا
  

الكلفة   صندوق التمويل  الموقع  المشروع
  اإلجمالية 

بماليين (
  )الدوالرات

النسبة المئوية   النتائج
من إنجاز 
  المشروع

مستشفى األطفال 
  في البصرة

مصادر تمويل   البصرة
  متعددة 

سوف يكون المستشفى   $١٦٣٫٦٠
األحدث للعناية في 

 والمرجعية الحاالت الفائقة
ويرآز اهتمامه على علم 
  األورام في طب األطفال

٨٥%  

المستشفى 
التعليمي في 

  النجف 

صندوق إغاثة   النجف
وإعادة إعمار 

 (IRRF)العراق 

تجديد شامل للمستشفى   $١٤٫٢٦
بضمنه المطبخ الصناعي، 

حجرة غسل المالبس، 
  والغرف الميكانيكية

١٠٠%  

المرحلة الثانية 
من المستشفى 

راحي في الج
  ميسان

صندوق دعم   ميسان
  (ESF)االقتصاد 

  %٥  غير متوفر  $١٤٫٠٨
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  )تابع (٤٥-٢الجدول 
  

الكلفة   صندوق التمويل  الموقع  المشروع
  اإلجمالية 

بماليين (
  )الدوالرات

النسبة المئوية   النتائج
من إنجاز 
  المشروع

مستشفى الوالدة 
  وطب األطفال

صندوق إغاثة   بغداد
وإعادة إعمار 

  (IRRF)عراق ال

  %٩٩  غير متوفر  $١٢٫٥٠

المستشفى العام 
  في بعقوبة

صندوق دعم   ديالى
  (ESF)االقتصاد 

  %٥  غير متوفر  ١٠٫٠٠

  
 ٢٨، (ITAO)، ملخص عام مكتب المساعدة االنتقالية للعراق (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق : المصادر

 ٥ و٢٠٠٨مارس /آذار ١٧ة لطلب المفتش العام للبيانات،  استجاب(GRD)؛ فرقة منطقة الخليج ٢٠٠٨مارس /آذار
  .٢٠٠٨أبريل /نيسان

  
 يعكس الجدول بيانات توفرت وقت نشر التقرير وتشمل بيانات وردت من مصادر متعددة، ويعكس الجدول :مالحظة

  .تقديرًا لالآالف والنتائج استنادًا إلى التقارير المزودة إلى المفتش العام
  
 

 
  ٢٠٠٨مارس /آذارال في البصرة، مستشفى األطف

  

  
  ٢٠٠٨مارس /آذارمنظر من سطح المستشفى، 
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  ٢٠٠٨مارس /آذارأعمال الكسوة بالحجارة للمدخل الرئيسي، 

  
  مراآز العناية الصحية

 جزءاًُ مرآزيًا من الجهود األميرآية إلعادة برنامج مراآز العناية الصحية األوليةشكل 
 مرآز عناية صحية أولية من ٣١ فرقة منطقة الخليج فتحت. االعمار في هذا القطاع

 مرآزًا ٦٠، واصبح هناك اآلن ٢٠٠٨مارس /آذار حتى ٢٠٠٧أآتوبر /تشرين األول
صدرت ثالثة أوامر مهمة للعقد األصلي العائد لبرنامج مراآز . مفتوحًا أمام الناس

آز عناية صحية  مر١٥٠العناية الصحية األولية الذي تم التعاقد على أساسه في بناء 
، والعدد الحالي المستهدف )٥٧١( مراآز٨تم الحقًا خفض نطاق . أولية عبر العراق

 مراآز ووجود ٥ مرآزًا إثر تدمير ١٤٢ مرآزًا بعد تخفيضه من ١٣٦لإلنجاز هو 
 أبلغت فرقة منطقة الخليج انها تعمل )٥٧٢(.مرآز واحد غير صالح من الوجهة اإلنشائية

تشرين لعدد المتبقي من مراآز العناية الصحية األولية بحلول حاليًا على إنجاز ا
 للحصول على معلومات محدثة حول ٤٦-٢أنظر الجدول . )٥٧٣(٢٠٠٨ نوفمبر/الثاني

  .التقدم في إنجاز هذه المراآز
  

  تأميم استدامة مراآز العناية الصحية األولية
لتشغيل مراآز العناية اآبر تحدي يواجه وزارة الصحة هو تأميم الموظفين الالزمين 

استلمت فرقة منطقة . الصحية األولية المنقولة إلى السيطرة العراقية وفتحها أمام الناس
الخليج تقارير تشير إلى فشل وزارة الصحة في تشغيل وصيانة المرافق بصورة 

 وفرقة منطقة (ITAO)لكن مكتب المساعدة االنتقالية للعراق . )٥٧٤(صحيحة
جان مسألة استدامة مراآز العناية الصحية األولية بالتنسيق مع  يعال (GRD)الخليج

 مليون دوالر من أموال برنامج ١٫٣على سبيل المثال، باستعمال . وزارة الصحة
استدامة التشغيل والصيانة الممول من صندوق دعم االقتصاد، تم شراء وتسليم 

صليح معدات الطب مجموعات األدوات الالزمة ألربعين مرآزًا للعناية الصحية لت
  )٥٧٥(.االحيائي



 العناية الصحية
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  مستشفى األطفال في البصرة
 مليون دوالر لمستشفى ١٦٣٫٦بلغت نسبة أعمال اإلنشاءات المشمولة في العقد قيمة 

من عملية تكامل % ٥٤من بنائه، ونسبة % ٨٥األطفال في البصرة التي ُأنجزت نسبة 
الحظت .  مليون دوالر٥٠اق يبلغ ُحدد في األصل للبرنامج سقف إنف. المعدات الطبية فيه

مراجعة أجراها المفتش العام إلدارة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لهذا المشروع ان 
 مليون دوالر بسبب التغيير في ١٦٩٫٥ مليون دوالر إلى ١٤٩٫٥الكلفة ارتفعت من 

ة، تصميم حجم المرفق، وأخطاء في التصميم، وعراقيل في العقود، وإنشاءات رديئ
-٢يبين الشكل .  اسُتعملت عدة مصادر تمويل لتسديد الكلفة الزائدة)٥٧٦(.ومسائل أمنية

  .  مصادر تمويل هذا المشروع٣٨
  

 ٢٠٠٨مارس /آذار ٢٤آان حوالي ألف عامل يعملون في اليوم في الموقع حتى تاريخ 
نجاز عقد التاريخ المقدر إل. عندما توقف العمل بسبب تفاقم مسائل األمن في المحافظة

 ١٤، وإلنجاز خدمة تكامل المعدات الطبية هو ٢٠٠٨ يوليو/تموز ٢١اإلنشاءات هو 
من المتوقع ان يتم إنجاز فتح المستشفى على مراحل ابتداًء . ٢٠٠٨ نوفمبر/تشرين الثاني

  )٥٧٧(.٢٠٠٩من أوائل العام 
  

  ٤٦-٢الجدول 
  وضعية مراآز العناية الصحية األولية

  
عدد مراآز العناية الصحية األولية    الصحية األوليةوضعية مرآز العناية

أآتوبر /تشرين األولآما هو في (
٢٠٠٧(  

عدد مراآز العناية الصحية األولية 
  )٢٠٠٨مارس /آذارآما هو في (

  ٦٠  ٢٩  ُمنجز ومفتوح أمام الناس
  ١٢  ١٤  رفضت وزارة الصحة استالمه. ُمنجز

  ٢٦  ٣٧  ُمنجز وتم قبوله من قبل وزارة الصحة
  ٥  ال شيء  توقف تنفيذه بسبب الوضع األمني

  ١٥  ٣٥  %١٠٠-٩٠ُمنجز بنسبة : قيد اإلنشاء
  ٩  ١٤  %٩٠-٧٥ُمنجز بنسبة : قيد اإلنشاء
  ٤  ٧  %٧٥ُمنجز بنسبة اقل من : قيد اإلنشاء

  ٦  ٤  ُأخرج من البرنامج
  ٥  ٢  ُأعيد إدخاله في البرنامج

العدد اإلجمالي لمراآز العناية الصحية 
  ية الممولةاألول

١٤٢  ١٤٢  

 ٥ و٢٠٠٧أآتوبر /تشرين األول ١٠، االستجابة لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)فرقة منطقة الخليج : المصدر
  .٢٠٠٥أبريل /نيسان
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  ٣٨-٢الشكل 
  أآالف مستشفى األطفال في البصرة

   مليون دوالر١٦٣،٦٠بماليين الدوالرات، النسبة المئوية من مبلغ 
  )٥/٤/٢٠٠٨(، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات (GRD)منطقة الخليج فرقة : المصدر

  
  

  
  
  
  

  تتأثر األرقام بالتدوير: مالحظة
وآلمة هوب .  هو منظمة ال تبغي الربح تدعم مبادرات العناية الصحية على مستوى العالم(HOPE)مشروع هوب  ) أ(

 Health Opportunities for)ة الفرص الصحية للناس في آل مكان تمثل األحرف االولى باللغة اإلنكليزية لمنظم
People Everywhere) 

  (CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
١<($  ٠٫٤٠(%  

  إعادة اإللزام(IRRF)صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
٢($  ٣٫٦٠٠(%  

  )أ ( (HOPE)مشروع هوب
المشروع األصلي للوآالة األميرآية للتنمية   %)١٨($  ٣٠٫٠٠

   العراقيةوزارة الصحة  %)٢٩($ ٤٦٫٩٠الدولية 
١٦($ ٩٫٨٠(%  

  صندوق األمم المتحدة للتنمية
١١($ ٢٢٫٠٠(%  

 (IRRF)صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
٢١($ ٣٤٫٤٠(%  

 برنامج صحة وحماية حياة األطفال صندوق
التابع للوآالة األميرآية للتنمية الدولية 

٨($٣١٫٤٠(% 

صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، التابع للوآالة 
  %)٢($ ٣٫١٠ نقل مبلغ -األميرآية للتنمية الدولية 



التعليم
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  التعليم
  
  

التزمت الحكومة العراقية استنادًا إلى العهد مع العراق بتنفيذ عدة أهداف في قطاع 
  :التعليم

  
وزيادة % ٢٥تحسين معدل معرفة القراءة والكتابة بين الراشدين بنسبة  •

 %.٢٥مدارس معدالت إنجاز ال
 .تحقيق تكافؤ بين الجنسين على آافة مستويات التعليم •
من الناتج القومي % ٥إلى ما ال يقل عن % ٣٫٥زيادة موازنة التعليم من  •

 .اإلجمالي
  

بدون شمول المدارس في إقليم آردستان، تؤمن وزارة التعليم المرآزية بقاء آافة 
مفتوحة )  مبنى مدرسة١٤،٢٠٠ مدرسة توجد في حوالي ١٧،٣٠٠حوالي (المدارس 

فيما عدا اإلقفال المؤقت في مناطق واجهت مسائل أمنية خالل ربع السنة هذا، آالبصرة 
  .وأجزاء من مدينة بغداد

  
  الدعم األميرآي في قطاع التعليم

 مشروع بناء وإعادة ١٠٢٩، أنجزت فرقة منطقة الخليج ٢٠٠٥مارس /آذار ٣١في 
 مشروعًا بتمويل ٨١١يشمل هذا العدد . مويل أميرآيةتأهيل مدارس باستعمال صناديق ت

 مشاريع بتمويل من برنامج االستجابة ٢٠٦من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، 
.  (ESF) مشروعًا بتمويل من صندوق دعم االقتصاد١٢، و(CERP)الطارئة للقائد 

وق تنمية  مدرسة بتمويل من صند٤٢ بناء  (GRD)أنجزت أيضًا فرقة منطقة الخليج
  )٥٧٩(.(DFI)العراق 

  
مع أنه آان قد تّم إنفاق آافة أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق المخصصة لهذا 

، فإن المشاريع الجارية لبناء المدارس يتم دعمها ٢٠٠٦ يونيو/حزيرانالقطاع بحلول 
. (ESF) وصندوق دعم االقتصاد (CERP)من تمويالت برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

 مشروعا يجري تمويله من برنامج االستجابة الطارئة للقائد على ١٤٠تم تصنيف حوالي 
لجان / مشروع لِفرق إعادة إعمار المحافظات٧٢انهم في طور التنفيذ باإلضافة إلى 
 بتمويل من صندوق دعم (PRT/PREDC)إعادة االعمار وتنمية المحافظات 

  )٥٨٠(.االقتصاد



 التعليم
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اس الثانوية للذآور في المنصور التي تضررت خالل ربع السنة هذا ُأعيد فتح مدرسة قد

 دوالر من صندوق ٥٦٨،٠٠٠بعد أن أنجزت فرقة منطقة الخليج مشروع تجديد بكلفة 
ُأنجز . لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات/تمويل برنامج ِفرق إعادة إعمار المحافظات

ي تحت إشراف مهندس مشاريع التجديد الذي صممه عراقيون على يد مقاول عراق
  .عراقي يعمل لدى سالح الهندسة في الجيش األميرآي

  
برزت ِفرق إعادة إعمار المحافظات آواحدة من اآلليات األميرآية األولية لتعزيز قطاع 

ويشكل دعم المنسق األآاديمي في فرقة إعادة إعمار المحافظات في . التعليم في العراق
وقد أنشأ المنسق األآاديمي مكتبًا له في جامعة ذي . ثًا عن ذلكمحافظة المثنى مثاًال حدي

قار، وطلبت ست مدارس مجاورة أن يقدم المنّسق مشورته إلى الطالب حول الدراسة 
  )٥٨٢(.في الواليات المتحدة

  
، هو مشروع بقيمة مليوني دوالر الدارة المعلومات وتطوير نظام معلومات إدارة التعليم

وعند إنجازه بالكامل % ٧٠ التعليم، وقد أصبح اآلن منجزًا بنسبة القدرة لدى وزارة
سوف يزود بيانات في الوقت الحقيقي إلى المسؤولين في الوزارة حول آافة جوانب 

  )٥٨٣(.نشاطات الوزارة التي تشمل جداول الرواتب، والطالب، والدرجات، والموظفين
  



نظام الحكم وتنمية القدرات
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  نظام الحكم وتنمية القدرات
  
  

لحكم وتنمية قدرات الحكومة العراقية على آافة المستويات يبقيان أولوية التقدم في نظام ا
آانون فمنذ . استراتيجية الستدامة االستثمارات األميرآية في إعادة إعمار العراق

  : تم اتخاذ أربع خطوات مهمة لتعزيز هذه األهدافيناير/الثاني
  

 . شهرًا١٨لي دخل قانون تشكيل المناطق حيز التنفيذ بعد تعليق دام حوا •
تمت المصادقة على قانون سلطات المحافظات التي تشمل شرط إصدار قانون  •

 .انتخابات
 سوف يكون عام الترآيز على إعادة اإلعمار ٢٠٠٨أعلن رئيس الوزراء ان عام  •

 .ومكافحة الفساد
 التي يبلغ مجموعها ٢٠٠٨صادق مجلس النواب على الموازنة العراقية لعام  •

 )٥٨٤(.ر مليار دوال٤٩٫٨٨
  

  الموازنة العراقية
 مليارات دوالر ٦ زيادة ذات شأن من مبلغ ٢٠٠٨تمثل موازنة الحكومة العراقية لعام 

 وبسبب زيادة بلغت )٥٨٥(.٢٠٠٣المقدمة من جانب العراق لألشهر الستة األخيرة من عام 
في تخصيصات الموازنة، وبسبب التضخم العالي ورآود المفعول في % ٥٢نسبة 
إلى % ٩٨، فقد هبطت معدالت اإلنفاق الفعلي من ٢٠٠٦ و٢٠٠٤عات بين عامي المدفو
٥٨٦(%.٦٦(  

  
وآما ابلغ عنه المفتش العام في ربع السنة األخير تجاوز ارتفاع سعر النفط توقعات الحكومة 

 ١٠ مما وّفر للعراق آسب غير متوقع في أرقام الموازنة بلغ حوالي ٢٠٠٧العراقية للعام 
 واستنادًا إلى هذا الكسب أعلنت الحكومة العراقية عن خطط )٥٨٧(.٢٠٠٧للعام مليار دوالر 

، بحلول نهاية ٢٠٠٨ مليارات دوالر إلى موازنة العام ٥إلصدار موازنة إضافية بقيمة 
  )٥٨٨(.٢٠٠٨ يونيو/حزيران
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  ٤٧-٢الجدول 
  ٢٠٠٨-٢٠٠٣الموازنة الرأسمالية العراقية إلعادة اإلعمار، السنوات التقويمية 

  
السنة 

  التقويمية
الموازنة الرأسمالية 

  بالدينار
  سعر صرف

الدوالر /الدينار
  )أ(

الموازنة الرأسمالية 
  العراقية

  مصدر الوثيقة

إيرادات : الجمهورية العراقية  $٦٠٩،٥٠٠،٠٠٠  غير متوفر  لم تزود بالدينار  ٢٠٠٣
، ٢٠٠٣ونفقات الموازنة لعام 

  ديسمبر/ آانون األول -تموز
رئاسة الجمعية الوطنية "  $٣،٤٠٩،٥٤٨،٦٦٧  ١،٥٠٠  ٥،١١٤،٣٢٣،٠٠٠،٠٠٠  ٢٠٠٤

الموازنة : المؤقتة العراقية
  "٢٠٠٥العامة للدولة للعام 

رئاسة الجمعية الوطنية المؤقتة   $٥،٠٣٣،٣٣٣،٣٣٣  ١،٥٠٠  ٧،٥٥٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠  ٢٠٠٥
الموازنة العامة للدولة : العراقية

  ٢٠٠٥للعام 
" موازنة الحكومة العراقية"  $٦،١٨١،٣٣٣،٣٣٣  ١،٥٠٠  ٩،٢٧٢،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠  ٢٠٠٦

حسب ما تم الموافقة عليها من (
جانب الجمعية الوطنية 

االنتقالية وصدرت بموجب 
ديسمبر /آانون األولقانون في 
وزارة المالية ). ٢٠٠٥

األميرآية استجابة لطلب 
المفتش العام للبيانات، 

٤/١/٢٠٠٨.  
الموازنة الفدرالية العراقية   $١٠،٠٦٢،٩٠٠،٠٠٠  ١،٢٦٠  ١٢،٦٧٩،٢٥٤،٠٠٠،٠٠٠  ٢٠٠٧

. ٢٠٠٨المصادق عليها للعام 
استجابة وزارة المالية 

األميرآية لطلب المفتش العام 
  .٣/٤/٢٠٠٨للبيانات، 

الموازنة الفدرالية العراقية   $١٣،٠٥٩،٠٠٠،٠٠٠  ١،٢٠٠  ١٥،٦٧١،٢٢٧،٠٠٠،٠٠٠  ٢٠٠٨
. ٢٠٠٨المصادق عليها للعام 

مالية استجابة وزارة ال
األميرآية لطلب المفتش العام 

  .٣/٤/٢٠٠٨للبيانات، 
    $٣٨،٣٥٥،٦٥،٣٣٣      المجموع

 ٢٠٠٨يناير / آانون الثاني٢١مصدر سعر الصرف، وزارة المالية األميرآية، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، )  أ(
  .٢٠٠٨أبريل /نيسان ٣و
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  ٣٩-٢الشكل 
  ٢٠٠٨األآبر في الموازنة العامة للعام مخصصات الوزارات العراقية الخمس 

  بماليين الدوالرات
  )٣/٤/٢٠٠٨(وزارة المالية األميرآية، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

  

  
  

  الموازنة التشغيلية
  الموازنة الرأسمالية

  مجموع الموازنتين التشغيلية والرأسمالية
  

   تتأثر األرقام بالتدوير:مالحظة
  

  ٢٠٠٨نة الحكومة العراقية للعام مواز
 على الموازنة النهائية للحكومة العراقية لعام ٢٠٠٨فبراير /شباطصادق مجلس الرئاسة في 

 ١٣ مليار دوالر للنفقات التشغيلية وما يزيد عن ٣٦٫٨، التي شملت ما يزيد عن ٢٠٠٨
 مليار ٨٫٨ادة بنسبة بصورة إجمالية تمثل هذه الموازنة زي. مليار دوالر للنفقات الرأسمالية

 مليارات ٣دوالر عن موازنة السنة الماضية بضمنها زيادة في الموازنة الرأسمالية تبلغ 
 للحصول على نظرة إجمالية على الزيادات في الموازنات ٤٧-٢أنظر الجدول . )٥٨٩(دوالر

  .الرأسمالية خالل السنوات الخمس الماضية
  

.  مليار دوالر١٧٫٩، وهو مبلغ ٢٠٠٨موازنة العام ُخصص لوزارة المالية القسم األآبر من 
 فهي تمثل ثاني (KRG) مليار دوالر لحكومة إقليم آردستان ٥٫٤٨أما المخصصات البالغة 

استنادًا إلى وزارة المالية األميرآية، عندما . ٢٠٠٨أآبر المخصصات في موازنة العام 
إقليم آردستان، فإن هذه األموال تحرر وزارة المالية العراقية األموال المخصصة لحكومة 

 مليار دوالر من موازنة حكومة إقليم ٢٫٥ُخصص ما يزيد عن . تعتبر بحكم المنفقة
-٢أنظر الشكل . )٥٩٠(من موازنة اإلقليم% ٤٦آردستان للنفقات الرأسمالية، وهو مبلغ يمثل 

  .٢٠٠٨  لالطالع على نظرة إجمالي ألآبر خمس موازنات تشغيلية ورأسمالية للعام٣٩

  وزارة المالية
  

  وزارة الدفاع
  
 

  وزارة الداخلية
  
  
 

  وزارة النفط
  

 وزارة التعليم
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  التنفيذ الوزاري للموازنة

من الموازنة الرأسمالية % ٥١ أنفقت الحكومة العراقية نسبة تزيد قليًال عن ٢٠٠٧في عام 
 مليارات دوالر من اصل الموازنة الرأسمالية البالغة ٤اإلجمالية المخصصة للوزارات، أي 

 شملت نسبة ٢٠٠٧ية للعام تقريبًا من الموازنة التشغيل% ٧٥أنفقت نسبة .  مليار دوالر٧٫٩
أبريل /نيسان ٣لم تتوفر حتى . من الموازنة المخصصة لدفع تعويضات الموظفين% ١٠٠
  . )٥٩١(٢٠٠٨، أية بيانات حول تنفيذ الموازنات الوزارية للعام ٢٠٠٨

  
 التي ١٨ان التعقب واإلبالغ عن نفقات الموازنة الرأسمالية يشكل أحد معالم االهتداء ال 

لكن التغييرات . ونغرس األميرآي آوسيلة لتقييم التقدم في إعادة إعمار العراققررها الك
التي أدخلت على نظام إعداد التقارير حول الموازنات الرأسمالية للحكومة العراقية جعلت 

نتيجة لذلك، أنشأت وزارة المالية العراقية تقريرًا خاصًا حول . تعقب النفقات تحديًا جديًا
  )٥٩٢(.جة التقدم نحو التنفيذ الكامل للموازنة الرأسماليةرأس المال لمعال
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  ٤٠-٢الشكل 
  )بماليين الدوالرات (٢٠٠٧تنفيذ الموازنة الرأسمالية في المحافظات لعام 

  
اإلجمالي المتوفر بالمقارنة مع المجموع   اإلجمالي المتوفر  المحافظة

  المنفق
النسبة المئوية لإلنفاق مقابل 

  اإلجمالي المتوفر
 

  األنبار
  
١٠٧٫١$ 
  

  

  
  
  

  
٣٫٧%  
  

 
  بابل

  
١٢٧٫٠$ 
  

  

  
  
  

  
٤٨٫٨%  

 
  بغداد

  
٥٥٩٫٥$  
  

  

  
  
  

  
٣١٫٢%  

 
  البصرة

  
١٩٥٫٢$ 
  

  

  
  
  

  
٢٠٫٩%  

 
  القادسية

  
٦٤٫٣$ 
  

  

  
  
  

  
٣٨٫٥%  

 
  ديالى

  
١٠٩٫٥$ 
  

  

  
  
  

  
٠٫٠%  

  

$١٠٧٫١اإلجمالي المتوفر 

$٤٫٠اإلجمالي المنفق

$١٢٧٫٠اإلجمالي المتوفر

$٥٥٩٫٥اإلجمالي المتوفر

$١٩٥٫٢اإلجمالي المنوفر

$٦٤٫٣اإلجمالي المنوفر

$١٠٩٫٥اإلجمالي المنوفر

$٦١٫٩اإلجمالي المنفق

 $١٧٤٫٤اإلجمالي المنفق

$٤٠٫٨اإلجمالي المنفق

$٢٤٫٧اإلجمالي المنفق

$٠٫٠اإلجمالي المنفق
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  )تابع (٤٠-٢الشكل 
  

مقارنة مع المجموع اإلجمالي المتوفر بال  اإلجمالي المتوفر  المحافظة
  المنفق

النسبة المئوية لإلنفاق مقابل 
  اإلجمالي المتوفر

 
  

  آربالء

  
٧١٫٤$ 
  

  

  
  
  

  
٤١٫١%  

 
  

  تأميم/آرآوك

  
٩٠٫٥$ 
  

  

  
  
  

  
٣٤٫٢%  

 
  

  ميسان

  
٧٦٫٢$ 
  

  

  
  
  

  
٥١٫٣%  

 
  

  المثنى

  
٥٢٫٤$ 
  

  

  
  
  

  
١٨٫٩%  

 
  

  النجف

  
٨٨٫١$ 
  

  

  
  
  

  
٦٤٫١%  

 
  

  نينوى

  
٢٢٦٫٢$ 
  

  

  
  
  

  
٢٥٫٩%  

 
  

  صالح الدين

  
٩٢٫٩$ 
  

  

  
  
  

  
٣٣٫٩%  

  

$٣١٫٠اإلجمالي المنفق

$٩٫٩اإلجمالي المنفق

$٧١٫٤اإلجمالي المتوفر

$٢٩٫٤اإلجمالي المنفق

 $٩٠٫٥اإلجمالي المتوفر

$٧٦٫٢اإلجمالي المتوفر

$٣٩٫٠اإلجمالي المنفق

$٥٢٫٤اإلجمالي المتوفر

$٨٨٫١اإلجمالي المتوفر

$٥٦٫٤اإلجمالي المنفق

$٥٨٫٥اإلجمالي المنفق

$٢٢٦٫٢اإلجمالي المتوفر

$٩٢٫٩اإلجمالي المتوفر

$٣١٫٥اإلجمالي المنفق
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  )تابع (٤٠-٢الشكل 
  

اإلجمالي المتوفر بالمقارنة مع المجموع   اإلجمالي المتوفر  المحافظة
  المنفق

النسبة المئوية لإلنفاق مقابل 
  اإلجمالي المتوفر

 
  

  ذي قار

  
١٣٨٫١$ 
  

  

 
  
  

  
٣٩٫٧%  

 
  

  واسط

  
٨٣٫٣$ 
  

  

 
  
  

  
٤٠٫٥%  

  
  .٢٠٠٨أبريل /نيسان ٣استجابة وزارة المالية األميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر
لم . ٢٠٠٧، لم تعتبر بمثابة تمويل متوفر لموازنة العام ٢٠٠٦ األموال المخصصة في الموازنة والمتبقية من عام :مالحظة

  . التابعة إلقليم آردستانُتذآر هنا محافظات دهوك، أربيل، والسليمانية، وهي المحافظات الثالث
  

  حكومة إقليم آردستان
 ١٫٤٩، أنفق اإلقليم حوالي ٢٠٠٧سجل إقليم آردستان أعلى تنفيذ للموازنة الرأسمالية للعام 
 مليار دوالر، أي ما نسبته ١٫٥٦مليار دوالر من الموازنة الرأسمالية التي بلغ مجموعها 

يتكون إقليم آردستان من محافظات . )٥٩٣(من الموازنة الرأسمالية لتلك السنة% ٩٥٫٣
  .دهوك، أربيل، والسليمانية

  
  موازنات المحافظات وتنفيذها

 مليار دوالر للمديريات العامة ٣٫٣٨ مبلغ ٢٠٠٨خصصت موازنة الحكومة العراقية لعام 
 مليارات ٣ مليون دوالر للنفقات التشغيلية وأآثر من ٥٠ أآثر من -في المحافظات العراقية

 مليون دوالر ٨٨يتلقى آل مجلس محافظة وآل محافظة مبلغ . لنفقات الرأسماليةدوالر ل
)٥٩٤(.آنفقات تشغيلية

 $١٣٨٫١اإلجمالي المتوفر 

 $٨٣٫٣اإلجمالي المتوفر 

 $٥٤٫٨اإلجمالي المنفق 

 $٣٣٫٧اإلجمالي المنفق 
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 ٦٥٠٫١% (٣١ تجاوز نسبة ٢٠٠٧تنفيذ الموازنة الرأسمالية في المحافظات خالل عام 

أنفقت محافظة النجف نسبة ).  مليار دوالر٢٫١حوالي (مقابل المبلغ المتوفر ) مليون دوالر
 لم ٢٠٠٨أبريل /نيسان ٣وفي %. ٦٤من موازنتها من أي محافظة أخرى، أآثر من اآبر 

 ولكن أنظر الشكل )٥٩٥(. من موازنات المحافظات٢٠٠٨تتوفر بيانات حول اإلنفاق في عام 
  . حسب المحافظات٢٠٠٧ لمقارنة تنفيذ الموازنات الرأسمالية للعام ٤٠-٢
  

يالى واألنبار آانت اقل نجاحًا في تنفيذ الموازنة أشارت تقارير وزارة المالية ان محافظات د
 لم تبّلغ محافظة ديالى عن ٢٠٠٧ ماليين دوالر توفرت للعام ١١٠فمن . ٢٠٠٧خالل العام 

 ماليين دوالر فقط من ٤إنفاق أي مبلغ من هذه األموال وأبلغت محافظة االنبار عن إنفاق 
   )٥٩٦(.من األموال المتوفرة% ٤اقل من  ماليين دوالر متوفرة للمحافظة، أي ما نسبته ١٠٧

  
وبالمقارنة، فإن نسبة نفقات برنامج االستجابة الطارئة للقائد في هاتين المحافظتين آانت 

من إلزامات برنامج االستجابة الطارئة )  مليون دوالر٢٢٦% (٨١أعلى، فأنفقت األنبار 
)  مليون دوالر٩٣حوالي % (٦٧ مليون دوالر، وأنفقت محافظة ديالى ٢٧٨للقائد، والبالغة 

  )٥٩٧(. مليون دوالر١٣٧من إلزاماتها البالغة 
  

  الديمقراطية والمصالحة
، بعد تعليق ٢٠٠٨أبريل /نيسان ١١أصبح قانون إنشاء المناطق نافذ المفعول ابتداًء من 

ال زال قسم آبير . وللقانون تاريخ طويل من الخالفات داخل العراق.  شهرًا١٨استمر مدة 
  . هذه الخالفات يحتاج إلى حلمن 

  
، صادق مجلس النواب على مجموعة من ثالثة قوانين، شملت ٢٠٠٨فبراير /شباط ١٣في 

وآجزء من هذه العملية التشريعية تم التصديق على قانون العفو . قانون سلطات المحافظات
  )٥٩٨(.٢٠٠٨العام وتمت الموافقة على موازنة الحكومة العراقية للعام 
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   إنشاء المناطق يصبح نافذ المفعولقانون
وآان مجلس النواب قد صادق عليه . ٢٠٠٨أبريل /نيسان ١١طبق قانون إنشاء المناطق في 

مع أن قانون إنشاء .  شهرًا١٨، ولكن أوقف تنفيذه لمدة ٢٠٠٦أآتوبر /تشرين األولفي 
ة مجالس المناطق سوف يمنح سلطات للمناطق، تتوقع السفارة األميرآية أن تبقى قدر

  )٥٩٩(.المحافظات محدودة في إنشاء مناطق جديدة بعد تطبيق القانون
  

يمثل القانون خطوة باتجاه الالمرآزية في الحكومة العراقية، ولكن السفارة األميرآية 
وحتى اآلن، تبقى . الحظت انه يوجد دعم شعبي قوي لتقسيم السلطة الذي ينص عليه القانون

  )٦٠٠(.حد آبيرأهمية القانون نظرية إلى 
  

  الخلفية
 على منح أول سلطة قانونية (TAL) نص القانون اإلداري االنتقالي ٢٠٠٤مارس /آذارفي 

واعترافًا بالحكم الذاتي الذي يتمتع به إقليم . )٦٠١(لمجموعات من المحافظات لتشكيل مناطق
اليم أخرى من آردستان منذ ما قبل الحرب خول القانون اإلداري االنتقالي إمكانية بروز أق

  )٦٠٢(.تجمعات مماثلة
  

، أيضًا على إصدار ٢٠٠٥أآتوبر /تشرين األول ١٥نص الدستور العراقي، الموقع في 
. )٦٠٣(قوانين إلنشاء مناطق آتقسيمات فرعية سياسية في الجمهورية الفدرالية العراقية

حوالي سنة بعد " اإلجراءات العمالنية إلنشاء المناطق"صادق مجلس النواب على قانون 
تقريبًا، ولكن الخالفات العميقة حول طرق معاملة القانون للمجموعات الطائفية المختلفة في 

ونظرًا لتداعيات القانون . )٦٠٤(العراق أدى إلى قيام آتل حزبية والى مقاطعة القرار البرلماني
وارد فقد الخاصة للتحول المناطقي القائم على المصالح الطائفية والذي تدفعه مصالح الم

  .٢٠٠٨أبريل /نيسانتأخر تنفيذه إلى 
  

إن سّن وتطبيق التشريعات حول إجراءات إنشاء مناطق شبه مستقلة آانا واحدة من عالمات 
 التي وضعها الكونغرس األميرآي لقياس درجة المصالحة ضمن المجتمع ١٨االهتداء ال 

 إلى السكان ولتعزيز العراقي، ولتحسين أمن الشعب العراقي، ولتزويد خدمات أساسية
  )٦٠٥(.رفاهيتهم االقتصادية

  
  المصادقة على قانون سلطات المحافظات
، العالقة بين الحكومة ٢٠٠٨فبراير /شباط ١٣يحدد قانون سلطات المحافظات، الذي ُأقّر في 

باستثناء المحافظات الثالث التي ُتشكِّل (المرآزية والمحافظات غير المندمجة ضمن مناطق 
لكن لن يصبح القانون نافذ المفعول قبل تلبية شرط إصدار قانون . )٦٠٦()دستانإقليم آر

فبراير /شباط ٢١نقض المجلس الرئاسي تطبيق هذا القانون في . )٦٠٧(لالنتخابات الوطنية
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، ولكن الغي قرار )٦٠٨( مشيرًا إلى عدم موافقته على السياسات المرآزية التي يوفرها٢٠٠٨
  )٦٠٩(.٢٠٠٨مارس /آذار ١٩النقض هذا في 

  
الغرض من قانون سلطات المحافظات هو الفصل في توازن السلطات بين المحافظات 

 تفّوض المحافظات إصدار قوانين خاصة بها ولكن ٢بموجب المادة . والحكومة المرآزية
باإلضافة . يحق للحكومة المرآزية إلغاء أي قانون يتعارض مع الدستور أو القانون الفدرالي

ويستطيع مجلس . ، يملك مجلس النواب سلطة عزل حكام المحافظات وحل مجالسهاإلى ذلك
  )٦١٠(.الوزراء ان يعزل أي مسؤول رئيسي آخر في المحافظات

  
، ولكن من غير ٢٠٠٨مايو /  أيار ١٥يفرض القانون التصديق على قانون االنتخاب بحلول 

يراجع . ٢٠٠٨أآتوبر /ولتشرين األالمتوقع ان تجري االنتخابات في المحافظات قبل 
مجلس الوزراء حاليًا مسودة قانون لالنتخابات، آما ويعد مكتب رئيس مجلس الوزراء 

مسودة قانون يتعلق بتنظيم االنتخابات في المحافظات الذي من المتوقع ان ينص على هيكلية 
  .)٦١٢(قانونية لكافة االنتخابات العراقية

  
ت يجب ان تتخذ آل محافظة استعدادات إدارية تشمل قبل أن يصبح باإلمكان إجراء انتخابا

، أبلغت ٢٠٠٨يناير /في آانون الثاني. تعيين مسؤولين رئيسيين لإلشراف على االنتخابات
 مقعدًا من ١٢سفارة الواليات المتحدة ان مجلس النواب عين أسماء مرشحين إلشغال 

مم المتحدة لمساعدة العراق ، أنجزت بعثة األ٢٠٠٨مارس /آذار ٣٠في . )٦١٣(٢٠المقاعد ال 
(UNAMI)مقدم طلب اختارت ٨٠٠من بين .  مقابالتها إلشغال المقاعد الثمانية المتبقية 

وأوصت بهم لمجلس النواب . (GEO) األآثر تأهيًال لكل مكتب محافظة انتخابي ١٥البعثة الـ 
المستقلة الذي سوف يختار خمسة مرشحين من آل محافظة لالنضمام إلى اللجنة العليا 

 ومن بين هؤالء سوف تختار اللجنة العليا المستقلة لالنتخابات )٦١٤(.(INEC)لالنتخابات 
مع أن بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق قدمت . مديرًا واحدًا لكل مكتب محافظة انتخابي

 توصياتها إلى مجلس النواب، إّال أن إجراء المقابالت لمحافظة نينوى سوف يحتاج لإلعادة
خالل الدورة األولى من . الن الوضع األمني في الموصل قّيد عدد المرشحين المؤهلين

 أبلغت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق أيضًا ان اللجنة العليا المستقلة )٦١٥(المقابالت
 شخص للعمل في مراآز تسجيل الناخبين ال ٦٥٠٠لالنتخابات في بغداد تقوم بتوظيف 

 المتوقع ان يتم تعيين موظفين في هذه المراآز المنتشرة في آافة أنحاء من.  في البالد٥٥٠
أآتوبر /تشرين األولالعراق آي تصبح مستعدة لالنتخابات المقرر إجراؤها في األول من 

٦١٦(.٢٠٠٨(  
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  قانون العفو العام
 صدر قانون العفو العام سوية مع قانون سلطات المحافظات استجابة لالحتجاج حول المعدل

من مجمل % ٨٠أشارت التقارير ان نسبة . غير المتناسب للسجناء من الطائفة السنية
السجناء هم من الطائفة السنية وأبلغت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق أنه جرى احتجاز 

أآدت الحكومة العراقية أنها تدعم إصدار . عديدين بدون وجود دليل آاٍف بارتكاب جريمة
سوف يؤدي قانون العفو العام . )٦١٧(حدود من أجل دعم المصالحة الوطنيةقانون عفو عام م

.  محتجزًا من سجن في بابل٣٧٧، إلى إطالق سراح ٢٠٠٨مارس /آذار ٢الذي طبق في 
آان معظم المحتجزين الذين أطلق سراحهم من الطائفة السنية وجرى احتجازهم لفترة طويلة 

  )٦١٨(.بدون توجيه تهم أو صدور حكم ضدهم
  

  قانون الهيدروآربون قيد المراجعة
من المتوقع أن تشمل مجموعة تشريعات الهيدروآربون قانون إطار عمل لقطاع النفط 

من المنتظر أن يحدد إطار العمل الخطوط . )٦١٩(والغاز آما ثالثة قوانين مساندة أخرى
لمساندة صممت القوانين ا. العريضة لشروط اإلنتاج والتنقيب عن النفط داخل العراق
  )٦٢٠(:لمجموعات تشريعات الهيدروآربون لتحقيق ثالثة أهداف

  
 .وضع الخطوط العريضة لتقاسم اإليرادات •
 إعادة هيكلة وزارة النفط •
 .تأسيس شرآة نفط العراق الوطنية •

  
أحد الخالفات األساسية في تشريعات الهيدروآربون هو المستوى المستقبلي للسلطة 

 على ٢٠٠٦ وعام ١٩٨٥سيطرت الحكومة المرآزية بين عام . الممنوحة للحكومة المرآزية
 شمل ترتيبًا لمشاطرة ٢٠٠٦لكن دستور العام . آافة العمليات النفطية من خالل وزارة النفط

فسرت حكومة إقليم آردستان هذا الترتيب على انه شرط . السلطة مع حكومة إقليم آردستان
صدرت حكومة إقليم آردستان قانون إطار  أ٢٠٠٧وفي عام . لسيطرة اإلقليم على النفط

  )٦٢١(.العمل اإلقليمي للهديروآربون
  

، (FOGC)وتمثلت نقطة خالف أخرى حول القانون بتكوين المجلس االتحادي للغاز والنفط 
والذي يراجع عقود النفط قبل المصادقة عليها نهائيًا من جانب شرآة النفط الوطنية العراقية، 

لكن قبل إمكانية تشكيل المجلس االتحادي للغاز .  حكومة محافظةأو وزارة النفط أو اي
بدون تشريع الهيدروآربون . )٦٢٢(والنفط يجب على العراق اوًال أن يؤسس شرآة نفط وطنية

من الصعب على الحكومة العراقية ان تتقدم بالنسبة للعقود مع شرآات أجنبية من اجل 
 في هذا التقرير للحصول "اقتصاد العراققسم "أنظر . )٦٢٣(تطوير حقول النفط في العراق

  .على معلومات أآثر حول قطاع النفط
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يجري مجلس الوزراء حاليًا مراجعة لقانون إدارة اإليرادات، الذي ُيشكِّل جزءًا من مجموعة 

ُصمم القانون لوضع إطار عمل لتقاسم إيرادات النفط بين . تشريعات الهيدروآربون
ادًا إلى وزارة الخارجية األميرآية ُينتظر ان يحقق هذا القانون تقدمًا  واستن)٦٢٤(. المحافظات

  )٦٢٥(.في األشهر القادمة
  

  قانون اجتثاث البعث
رغم انه آان من المؤمل ان يقرب قانون اجتثاث البعث العراق باتجاه المصالحة الوطنية، 

أبلغت السفارة . )٦٢٦(يبدو بدًال من ذلك أنه رّسخ النظام الذي سبق قانون اجتثاث البعث
األميرآية انه لم يتم حتى اآلن تطبيق أي إصالح للمساعدة في المصالحة الوطنية آما أنه لم 

وضعت مسودات . يحدث سوى تقدم محدود في حل المسائل العالقة حول اجتثاث البعث
دم مجلس لم يق. لتعديالت تعالج المسائل المتعلقة باإلصالح ولكن لم تعالجها الحكومة العراقية

الوزراء توصياته إلى مجلس النواب بشأن المصادقة على تعيين سبعة لمناصب 
  ) ٦٢٧(.المفوضين

  
  مكافحة الفساد

.  أدرج البنك الدولي العراق آدولة خالية من وسائل السيطرة على الفساد٢٠٠٦في عام 
لتحقيق يقيس مؤشر السيطرة على الفساد للبنك الدولي المدى الذي تستخدم فيه السلطة 

مشيرًا إلى التزام الحكومة العراقية بكسر دائرة الفساد المستشري، . )٦٢٨(مكاسب شخصية
  ".سنة إعادة اإلعمار ومكافحة الفساد "٢٠٠٨أطلق رئيس الوزراء على سنة 

  
  الجهود األميرآية لمكافحة الفساد

والسفارة في ربع السنة هذا وجد مدققو المفتش العام ان وزارة الخارجية األميرآية 
األميرآية في العراق اتخذتا خطوات مهمة تجاه تطبيق خطة إدارة مكافحة الفساد التي 

  .٢٠٠٨يناير / آانون الثاني٩صادقت عليها وزيرة الخارجية األميرآية في 
  

 يوليو/تموزدرس المفتش العام الجهود األميرآية لمكافحة الفساد في العراق للمرة األولى في 
، عدم وجود تنسيق وقيادة ترآز ٢٠٠٦ يوليو/تموز ٢٨ صدر في حدد تقرير. ٢٠٠٦

أوصى المفتش العام في ذلك الوقت ان تعّين وزارة . االهتمام على نشاطات مكافحة الفساد
 ٢٠٠٧ يوليو/تموزفي . الخارجية مسؤوًال قياديًا عالي الرتبة إلدارة برنامج مكافحة الفساد

كافحة الفساد عّبر فيه عن قلقه المستمر من عدم أصدر المفتش العام تقريرًا آخر حول م
وجد المفتش العام انه يبدو ان ليس لدى . ترآيز السفارة اهتمامها على جهود مكافحة الفساد

السفارة خطة تربط مسائل مكافحة الفساد بالمخطط اإلجمالي للجهود األميرآية إلعادة 
عالج السفارة في الوقت الحاضر المسائل ت. آما أنه ال يوجد خط قاعدي لقياس التقدم. االعمار
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 حول ٢٠٠٨يناير /التي عبر المفتش العام عن قلقه حولها في مراجعته بتاريخ آانون الثاني
سوف يستمر المفتش العام في رصد جهود السفارة في . الجهود السابقة لمكافحة الفساد

  .التطبيق
  

  هيئات مكافحة الفساد التابعة للحكومة العراقية
ع السنة هذا قابل المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق الرئيس الجديد لهيئة في رب

تشكلت هذه الهيئة في .)٦٢٩( من أجل مناقشة جهود مكافحة الفساد داخل العراق(COI)النزاهة 
وتعمل .  وآانت تعرف في السابق بهيئة النزاهة العامة)٦٣٠(٢٠٠٤يناير / آانون الثاني٣١

 ومنع الفساد داخل الوزارات العراقية ولتحسين جهود مكافحة الفساد من في نطاق التحقيق
   )٦٣١(.خالل برامج تعليمية وتوعية شعبية

  
 الذي يعمل آهيئة (BSA)وآذلك قابل المفتش العام أيضًا رئيس المجلس األعلى للتدقيق 

ألعلى إشراف رئيسية في الحرب ضد الفساد، خالل هذا االجتماع، اعترف رئيس المجلس ا
  )٦٣٢(.للتدقيق بالتأثيرات المشّلة التي يترآها الفساد على عدد من الوزارات العراقية

  
  التحديات التي تواجه جهود مكافحة الفساد

تواجه هيئة النزاهة، والمجلس األعلى للتدقيق، ووآاالت عراقية أخرى لمكافحة الفساد 
  )٦٣٣(:تحديات ضخمة تشمل

  
 العنف وتخويف المسؤولين •
 مة غير ثابتة لحكم القانونأنظ •
 تقييدات على قدرة وآاالتهم •

  
بحلول . ي خالل قيامهم بواجباتهمجسديستمر موظفو هيئة النزاهة بتلقي التهديدات باالنتقام ال

بصورة .  عضوًا من هيئة النزاهة٣٩ آان قد قتل ما ال يقل عن ٢٠٠٨مارس /آذار ١١
ض عليهم الكشف عن طبيعة القضايا التي إضافية، يواجه المحققون تخويفًا سياسيًا يفر

  )٦٣٤(.يحققون فيها إلى الوزارات والمسؤولين الذين يجري التحقيق معهم
  

الموارد المحدودة وحاالت النقص في القدرات قيدت فعالية الوآاالت العراقية لمكافحة 
ءة تتعرض الوزارات التي تواجه تحديات مماثلة إلى االحتيال، والهدر، وإسا. الفساد

  )٦٣٥(.االستخدام، نظرًا لعدم وجود أنظمة لإلدارة المالية
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  السلطة القضائية في العراق
استنادًا إلى الملحق القضائي في سفارة الواليات المتحدة يتوجب على جهود حكم القانون في 

  )٦٣٦(:نهاومن بيالعراق ان تتغلب على تحديات ذات شأن، 
  

 يينالعنف الذي يستهدف الموظفين القضائ •
أحكام خاطئة تصدرها المحاآم تشوبها أهواء قبلية، ودينية، وسياسية، وشخصية  •

 .على أيدي السلطات القضائية
عدم ثقة الناس بالعملية القضائية بسبب آل من ممارسات الفساد المرتكبة حاليًا  •

 .والفظائع التي ارتكبها نظام الحكم السابق في العراق
 .آافيةعدم توفر محاآم ومرافق احتجاز  •

  
الفساد مكافحة عالوة على ذلك، تستمر الحصانة في أعلى الهرم في عرقلة تقدم عمليات 

وآما أدلى المفتش العام بشهادته . المترسخ داخل صفوف المسؤولين في الحكومة المرآزية
 على ضباط ٢٠٠٧ يفرض قانون أصدرته الحكومة العراقية عام ٢٠٠٨مارس /آذارفي 

لحصول على إذن قبل التحقيق مع الوزراء الحاليين والسابقين في فرض تطبيق القانون ا
  )٦٣٧(.الحكومات العراقية
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  ٤١-٢الشكل 
  (MCCs)مواقع محاآم الجنايات الرئيسية 

  ٢٠٠٨مارس /آذاروزارة الدفاع األميرآية، قياس األمن واالستقرار في العراق، : المصدر
  

  
  
  

 الموصل

 آرآوك

           بعقوبة
 الرمادي

   تكريت
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  تنمية القدرات القضائية
درة المحدودة للقضاة والمحققين العراقيين تواجد عدد آبير من المحتجزين نتج عن الق

أبريل /نيسانفي األول من . العراقيين الذين ينتظرون تعيين قاٍض للنظر في قضاياهم
ال . ا قضائيا موظف٤،٥٣٠ وا عاما مدعي٣١٧ قاٍض، و٨٥١، آان يعمل في العراق ٢٠٠٨

في ربع . ئيين يؤدي إلى تخفيض أعداد هؤالءيزال العنف الممارس ضد الموظفين القضا
، واستنادًا إلى مجلس القضاء األعلى )٦٣٨(السنة هذا قتل قاضيان وموظف قضائي عراقي

(HJC))٦٤٠(.، تم توظيف ثالثة قضاة جدد فقط خالل ربع السنة هذا لمعالجة النقص)٦٣٩(  
  

 التي تعمل في موقعين في (CCC-I)القدرة المحدودة للمحاآم الجنائية المرآزية العراقية 
من أجل تسريع عمليات االستماع أنشأ . بغداد، الكرخ والرصافة، شكلت اختناقًا لقضايا عديدة

 للمحاآم الجنائية المرآزية العراقية في خمس مدن، )٦٤١( فرعًا١٥مجلس القضاء األعلى 
ى محاآم تدير هذه الفروع التي تدع. الموصل، آرآوك، تكريت، بعقوبة والرمادي: هي

 جلسات استماع للتحقيق في قضايا ترتبط باألعمال اإلرهابية (MCCs)الجنايات الرئيسية 
  . مواقع وجود محاآم الجنايات الرئيسية في العراق٤١-٢يبين الشكل . )٦٤٢(ومحاآمتها

  
تشرين  قضية منذ إنشائها في ٢٦نظرت محكمة الجنايات الرئيسية في آرآوك في 

قبل إنشاء هذه المحكمة آان ثالثة قضاة متجولين من مجلس القضاء . ٢٠٠٧أآتوبر /األول
أصدرت محكمة الجنايات . األعلى ينظرون في القضايا المرفوعة أمام المحاآم في آرآوك

الرئيسية أحكامًا في قضايا تراآمت بدون حل على مدى سنتين ويعمل فيها حاليًا ثالثة قضاة، 
  )٦٤٣(.ونائب عام، ومحامي دفاع

  
ونت منظمة األمم المتحدة، ووزارة الخارجية األميرآية وفرقة المشاة الثالثة في تزويد تعا

من آافة القضاة العاملين حاليًا في % ٣٠حوالي ( قاٍض عراقي ٢٥٠التدريب ألآثر من 
أصبح يتمكن هؤالء القضاة من خالل هذا البرنامج من الوصول بواسطة ). العراق

  )٦٤٤(. سنة من التشريعات القانونية العراقية٩٠يوتر إلى تفاصيل تشمل كامبال
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  ٤٨-٢الجدول 
  مب بوآااوضعية المشاريع الجاري تنفيذها في آ

  
النسبة المئوية المنجزة   عنوان مشروع بوآا

  من االشغال
  تفاصيل إضافية

 مايو/ أيار يتوقع إنجاز اإلنشاءات قبل نهاية   %٧٧  ١٣رفع مستوى آافة المجمعات ال 
٢٠٠٨  

تنوي فرقة منطقة الخليج إضافة أبراج حراسة إلى   %٤٢  ات إسكان معيارية للمحتجزينوحد
يتوقع إنجاز اإلنشاءات في . هذه المرافق

  ٢٠٠٨أبريل /نيسان
يتوقع إنجاز %. ٩٥أنجز إنشاء االهوار بنسبة   %٢٥  محطة معالجة المياه المصروفة

  ٢٠٠٨أآتوبر /تشرين األولاإلنشاءات في 
 يونيو/حزيرانيتوقع إنجاز اإلنشاءات بحلول   %١٤  مصنع القرميد

٢٠٠٨  
 ٢٠٠٨مارس /آذاريتوقع ان يبدأ حفر اآلبار في   %٩  محطة معالجة المياه

ديسمبر /آانون األولويتوقع إنجاز اإلنشاءات في 
٢٠٠٨  

، ٢٠٠٨مارس /آذار ٣-فبراير/ شباط  ١٩، ”SITREP“فرقة منطقة الخليج، النشرة نصف الشهرية لتقرير الحالة : المصدر
 ٤، "المحتجزون المعتدلون يساعدون في التعريف على المتطرفين في العراق"، وزارة الدفاع األميرآية ١٠-٩الصفحات 
 العام للبيانات،  لطلب المفتش)GRD(، استجابة لفرقة منطقة الخليج mil.defenselink.www، ٢٠٠٧ديسمبر /آانون األول

 ١٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I)؛ استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق ٢٠٠٥أبريل /نيسان ١٥
  .٢٠٠٨أبريل /نيسان

  
  

  )السجون(تنمية قدرات مراآز االحتجاز 
 ألف شخص محتجز في مرافق السجون التي ٢٣ آان هناك اآثر من ٢٠٠٨مارس /آذارفي 

مب بوآا ا محتجز في آ١٩،٣٠٠يشمل هذا العدد . الواليات المتحدة في العراقتديرها 
تترآز الجهود األميرآية بصورة متزايدة على . )٦٤٥(مب آروآرا محتجز في آ٣،٩٠٠و

  :انتقال مرافق السجون إلى الحكومة العراقية، بضمنها
  

 (ICO)تنمية قدرات ضباط عراقيين إلصالح السجناء  •
 آز االحتجازإنشاء وتطوير مرا •
 .تطوير برامج لتعليم السجناء •
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  ضباط عراقيين إلصالح السجناء
استنادًا إلى القوات المتعددة الجنسيات في العراق، فإن تنمية واستدامة توظيف ضباط 

يوَظف ضباط اإلصالح . عراقيين إلصالح السجناء هما أمران يشكالن تحديات صعبة
ال تعتقد القوات . أيام ويسجلون معدل غياب مرتفعالعراقيون يومًا واحدًا من آل ثالثة 

المتعددة الجنسيات في العراق ان ضباط إصالح السجناء العراقيين ليس لديهم جداول عمل 
وتشير التقارير ان برنامج ضباط اإلصالح العراقيين هذا ال يمثل حًال قابًال . قابلة لالستدامة

  )٦٤٦(.للحياة لقضايا التوظيف في مراآز االحتجاز
  

  )السجون(إنشاء مراآز االحتجاز 
مب بوآا، أحد أآبر مراآز االحتجاز الذي تديره الواليات المتحدة، حوالي ايقيم في آ
 مليون دوالر على ٢٢٢يوجد هذا المرآز في البصرة وانفق ما يزيد عن .  محتجز١٩،٣٠٠

الل السنة المالية  مليون دوالر خ١٢٢، وأآثر من ٢٠٠٧مشاريع إنشائه خالل السنة المالية 
أفادت فرقة منطقة . مب بوآا خالل ربع السنة هذااأنجز إنشاء ثالثة مجمعات في آ. ٢٠٠٨

أنظر . )٦٤٨(الخليج ان المهندس المقيم يعمل على إنجاز مستندات اآتمال عقود المشاريع
  .مب بوآاا لالطالع على وضعية المشاريع التي ال تزال قيد اإلنشاء في آ٤٨-٢الجدول 

  
يجري حاليًا تنفيذ مشاريع تديرها الواليات المتحدة في مرآزي إعادة تكامل مرافق االحتجاز 

تشرين من المتوقع إنجاز أعمال اإلنشاءات في .  في الرمادي والتاجي(TIFRIC)الميدانية 
الواقع ( في مرآز إعادة تكامل مرافق االحتجاز الميدانية في الرمادي ٢٠٠٨ نوفمبر/الثاني
 شخصًا ويتوقع ان تبلغ ٨٫٢٨٠سوف يكون للمرآز سعة احتجاز تبلغ ). فظة االنبارفي محا

من المقرر ان تنجز أعمال اإلنشاءات في مرآز ثاٍن في .  مليون دوالر٩٨تكاليف إنشائه 
يضم مرآز التاجي وحدة إسكان . ٢٠٠٨ سبتمبر/أيلولفي ) في محافظة ديالى(التاجي 

 التي سوف تستخدم لعزل السجناء المعروفين بتطرفهم (MDHU)موحدة المعايير للسجناء 
 آالف محتجز، ومن ٦السعة اإلجمالية لمرآز التاجي تبلغ حوالي . داخل مرافق االحتجاز

 لالطالع على ٤٩-٢أنظر الجدول . )٦٤٧( مليون دوالر٧٧المتوقع ان تبلغ تكاليف اإلنشاء 
 تكامل مرافق االحتجاز الميدانية معلومات محدثة حول اإلنشاءات في آل من مرآزي إعادة

(TIFRIC).  
  

هناك خطط لتنفيذ مشروع جديد هو مرفق الحتجاز وإصالح األحداث ولكن التنفيذ ينتظر 
، للحرب العالمية على ٢٠٠٨الموافقة على المخصصات اإلضافية للسنة المالية 

 )٦٥٠(.اإلرهاب
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  ٤٩-٢الجدول 
  (TIFRICs) إعادة تكامل مرافق االحتجاز الميدانية وضعية المشاريع الجاري تنفيذها في مرآزي

  
النسبة المئوية المنجزة   عنوان المشروع

  من االشغال
  تفاصيل إضافية

مرآز إعادة تكامل مرافق االحتجاز 
(TIFRIC)الميدانية في الرمادي   

آان من المقرر إنجاز المرحلة األولى في   %٢٤
، ولكن فرقة منطقة الخليج ٢٠٠٨مارس /آذار
بلغت ان اإلنشاء اصبح حاليًا متأخرًا عن التاريخ أ

فيتوقع ان ينتهي اإلنجاز اإلجمالي . المقرر
  .٢٠٠٨ نوفمبر/تشرين الثانيللمشروع بحلول 

مصنع القرميد في مرآز إعادة تكامل 
مرافق االحتجاز الميدانية في 

  الرمادي

  ناقص ترجمة  %٣

وحدة اإلسكان موحدة المعايير 
في مرآز إعادة  (MDHU)للسجناء 

  تكامل مرافق االحتجاز في التاجي

أبلغت فرقة منطقة الخليج ان المرحلة األولى من   %١٧
أبريل /نيسان ٣٠المشروع المقرر إنجازها في 

. ، تسير وفق الجدول الزمني الموضوع٢٠٠٨
 سبتمبر/أيلولتقرر تاريخ اإلنجاز النهائي في 

٢٠٠٨.  
مصنع القرميد من مرآز إعادة تكامل 
  مرافق االحتجاز الميدانية في التاجي

يستمر تنفيذ أعمال إنشاء المعسكر، مسح الموقع،   %٣
. تسوية األرض، وتطوير مجموعات التصميم

 يوليو/تموزالتاريخ المقرر لإلنجاز اإلجمالي هو 
٢٠٠٨.  

  
مارس /آذار ٣-برايرف/ شباط  ١٩، ”SITRIEP“فرقة منطقة الخليج، النشرة نصف الشهرية لتقرير الحالة : المصدر
المحتجزون المعتدلون يساعدون في التعريف على المتطرفين في . ، وزارة الدفاع األميرآية١٠-٩، الصفحات ٢٠٠٨

لمفتش العام  لطلب ا)GRD(، استجابة لرقة منطقة الخليج mil.defenselink.www، ٢٠٠٧ديسمبر /آانون األول ٤العراق، 
 لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I)؛ استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق ٢٠٠٥أبريل /نيسان ١٥للبيانات، 

  .٢٠٠٨أبريل /نيسان ١٧
  

  برامج تعليمية للسجناء
سوف يتوفر عدد أآبر من البرامج للسجناء عندما تدخل المرافق الجديدة في طور التشغيل، 

 هذه البرامج فرصًا تعليمية، سوف يقدم مرآزا توحيد مرافق االحتجاز وسوف تشمل
 في الرمادي والتاجي برامج تعليمية سوية مع تقديم المشورة والمساعدة (TIFRICs)الميدانية 
 بوآا آامب انه بدأ تنفيذ برامج رائدة في (TF-134) ١٣٤يؤآد فريق المهمة  . المكتبية

  )٦٥١(. يتسمر في تنفيذ هذه البرامجومن المتوقع ان.  آروبرآامبو
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  تنمية القدرات الوزارية
بما ان من المقرر انتقال المشاريع والمسؤوليات إلى الحكومة العراقية فقد أصبحت أهمية 

  . االستدامة نقطة ترآيز لوآاالت عدة تديرها الواليات المتحدةتأميمتنمية القدرات و
  

 ومكتب المساعدة االنتقالية للعراق (USAID)ولية تساعد الوآالة األميرآية للتنمية الد
(ITAO)عملت القيادة األمنية .  في عملية تنمية واستدامة القدرات التنفيذية والوزارية

 مع وزارتي الداخلية والدفاع لتعزيز (MNSTC-I)االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق 
لالطالع على أحدث تدقيق أجراه المفتش  من هذا التقرير ٣انظر القسم . القدرات الوزارية

  .العام حول عملية نقل األصول
  

  " تطوير"برنامج 
 الذي تديره الوآالة األميرآية للتنمية الدولية (NCD)برنامج إنماء القدرات الوطنية 

(USAID) يعرف باللغة )٦٥٢( مليون دوالر حتى هذا التاريخ٢٠٩٫٥ الذي خصصت له مبلغ 
، الحكومة ٢٠٠٦أغسطس /آبمنذ " تطوير" ساعد برنامج )٦٥٣(".رتطوي"العربية باسم 

 ومن المقرر ان )٦٥٤(.العراقية في تنمية قدرات اإلدارات العامة وقدرات التدريب المهني
 استنادًا إلى الوآالة األميرآية للتنمية )٦٥٥(.٢٠٠٩ يوليو/تموزفي " تطوير"ينتهي برنامج 

الوزارات العراقية ومؤسسات الحكومة العراقية " يرتطو"الدولية يساعد مستشارو برنامج 
 لالطالع على قائمة الوزارات العاملة مع ٥٠-٢أنظر الجدول . في جهود تنمية القدرات

  .٢٠٠٨أبريل /نيسان ١٤آما آانت في " تطوير"
  

 التي (METs)تتلقى هذه الوزارات المساعدات المخصصة لها عبر فرق إشراك الوزارات 
 تنشر الوآالة األميرآية للتنمية الدولية هذه )٦٥٦(.فرق مستشاري اإلدارة العامةعرفت سابقًا ب

 ١٤ في )٦٥٧(.الفرق داخل الوزارات لتزويد المساعدة يومًا بيوم في مواقع الوزارات
 ٣٥ مستشارًا من ضمنهم اآثر من ٧٠" تطوير"، آان يعمل في برنامج ٢٠٠٨أبريل /نيسان

  )٦٥٨(.يتكلمون اللغة العربية
  

تعمل حاليًا فرق إشراك الوزارات، باإلضافة إلى عملها مع الوزارات في تنمية القدرات، 
ضمن مكاتب رئيس الوزراء، ونواب رئيس الوزراء، وأمانة سر مجلس الوزراء، والمجلس 

قام بتطوير خطة إدارة أدائه الداخلي، فقد الحظت " تطوير" مع أن برنامج )٦٥٩(.الرئاسي
ية للتنمية الدولية ان التغييرات األخيرة في سياسات إشراك الوزارات لم تكن الوآالة األميرآ

  .قد ُأخذت في عين االعتبار بعد
  

ولهذا السبب تعمل الوآالة األميرآية للتنمية الدولية مع مقاولين محليين لوضع مقاييس تقيس 
 برنامج لكن سوف تستعمل هذه المقاييس فقط ضمن. بدقة اآبر التقدم داخل الوزارات

وليس لقياس التقدم عبر المدى الكامل لعمل تنمية القدرات الذي تقوم به السفارة " تطوير"
  )٦٦٠(.األميرآية
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، أبلغت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ان ما ال يقل ٢٠٠٨في ربع السنة األول من عام 
 ١٨٠ا في  موظف عراقي في الوزارات ومدراء عامين في المحافظات شارآو٤،٢٠٠عن 

رآزت هذه الحصص الدراسية اهتمامها على ". تطوير"حصة تدريب من خالل برنامج 
باإلضافة إلى دورات . إدارة العقود والمشاريع، واإلدارة المالية، والقيادة واالتصاالت

أيضًا تدريبًا للمفتشين العامين الذي " تطوير"التدريب للموظفين العراقيين، يزود برنامج 
  )٦٦١(.مام على مبادئ التدقيق، وتسليم الخدمات، ومكافحة الفساديرآز االهت

  
للطاقة " تطوير"مبادرة جديدة خالل ربع السنة هذا، وهي مجموعة " تطوير"يرعى برنامج 

. ستدعم هذه المبادرة وزارتي النفط والكهرباء في ترشيد تنفيذ الموازنة في آال الوزارتين
لتنمية الدولية، فإن الخطط لهذا البرنامج قد تم إعدادها استنادًا إلى الوآالة األميرآية ل

بمساعدة وزارة الطاقة األميرآية، والقسم االقتصادي في السفارة األميرآية، ومكتب 
 وموظفين من آال (GRD)، وفرقة منطقة الخليج (ITAO)المساعدة االنتقالية للعراق 

  )٦٦٢(.الوزارتين
  

  ٥٠-٢الجدول 
  "تطوير"لمساعدة من برنامج الوزارات التي تتلقى ا

  
  وزارة النفط

  وزارة الكهرباء
  وزارة المالية

  وزارة التخطيط وتنسيق التطوير
  وزارة البلديات واألشغال العامة

  وزارة الموارد المائية
  وزارة العدل
  وزارة الصحة
  وزارة الزراعة

  وزارة حقوق اإلنسان
  وزارة المهجرين والهجرة

  
  .٢٠٠٨أبريل /نيسان ١٤ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)ة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية استجاب: المصدر

  
  الالجئون، المهجرون في الداخل وحقوق اإلنسان

 منهم اصبحوا مهجرين داخل ٢٫٧، )٦٦٣( مليون عراقي تهجروا من منازلهم٤٫٧يقدر ان 
ويعيش اآثر من . نذ ربع السنة األخير ألف شخص م٣٠٠، أي بزيادة )٦٤٤((IDPs)البالد 

 من ٢٠٠٧ تهجر العراقيون بمعدل أبطأ عام )٦٦٥(.مليوني عراقي آالجئين في دول أخرى
 أشارت في تقاريرها ان ما يزيد عن (IOM)لكن المنظمة الدولية للهجرة . ٢٠٠٦معدل العام 

  )٦٦٦(.٢٠٠٦فبراير /شباط مليون شخص تهجروا منذ ١٫٥
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 مليون دوالر في عام ٤٣ المتحدة مساهمتها لمساعدة الالجئين العراقيين من زادت الواليات
 ٨في . )٦٦٧(٢٠٠٨ مليون دوالر في النصف األول من عام ١٥٠ إلى حوالي ٢٠٠٦
، نشر عضوان في مجلس الشيوخ األميرآي تقريرًا يدعو إلى تعيين ٢٠٠٨أبريل /نيسان

راقيين وعلى سياسة المهجرين داخل البالد مسؤول أميرآي خبير لإلشراف على الالجئين الع
استنادًا إلى البيت األبيض، تم في السنة الماضية تعيين . التي تتبعها الواليات المتحدة

  )٦٦٨(.مسؤولين اثنين خبيرين الدارة سياسة التعامل مع المهرجين في العراق
  

  المساعدة إلى الالجئين
 مليون منهم في سوريا، واآثر ١٫٥ مجاورة، استقر العديد من الالجئين العراقيين في دول

 تحدثت التقارير على ان آال البلدين يعانيان صعوبة في تنفيذ )٦٦٩( ألف في األردن،٥٠٠من 
برامج مستدامة لدعم أعداد الالجئين الذين يعيشون حاليًا داخل حدودهما، فعلى سبيل المثال، 

ديسمبر /آانون األول حتى ة ألف طفل عراقي في مدارس سوري١٤٤تم تسجيل حوالي 
  . عدد الالجئين العراقيين في الدول المجاورة٤٢-٢يبين الشكل . )٦٧٠(٢٠٠٧

  
، أعلن لبنان انه سوف يعترف بشرعية وجود آالف الالجئين ٢٠٠٨فبراير /شباط ٢٠في 

في السابق آان هؤالء الالجئون يعتبرون مهاجرين غير شرعيين . العراقيين داخل حدوده
 أن (UNHCR)أبلغت المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة . الحتجازمعرضين ل

 بالمئة منهم دخلوا ٧٧ ألف عراقي يعيشون حاليًا في لبنان وتقدر ان أآثر من ٥٠حوالي 
  )٦٧١(.البالد بصورة غير قانونية

  
ارب أي ما يق. ٢٠٠٧ عراقي للهجرة إلى الواليات المتحدة في عام ٤٥،٢٠٠سعى حوالي 

استقر بصورة دائمة في الواليات المتحدة . )٦٧٢(٢٠٠٦ضعف عدد طالبي الهجرة في عام 
 وافقت الواليات المتحدة ٢٠٠٨فبراير /شباطفي . ٢٠٠٧ عراقيين في السنة المالية ١،٦٠٨

استنادًا إلى المنسق . يناير/ الجئ في آانون الثاني٣٧٥ الجئ، بزيادة عن ٤٤٤على دخول 
 ١٢الجئين العراقيين في وزارة الخارجية تتجه الواليات المتحدة إلى إدخال العام لشؤون ال

  )٦٧٤(.٢٠٠٨ألف عراقي إلى البالد بنهاية السنة المالية 
  

  المساعدة لألشخاص المهجرين داخل البالد
 مليون عراقي تهجروا داخل البالد قبل ١٫٢ أن (IOM)تقدر المنظمة الدولية للهجرة 

 مليون عراقي بقليل تهجروا منذ ذلك الوقت مما ١٫٥وان اآثر من ، ٢٠٠٦فبراير /شباط
  . مليون شخص٢٫٧أوصل العدد اإلجمالي للمهجرين داخل البالد إلى 
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  ٤٢-٢الشكل 
  حرآة الالجئين العراقيين

  

  
  

  .آافة األرقام هي تقديرات تقريبية.  عدة مصادر جديدةالتغييرات في البيانات قد تشير إلى عراقيين عائدين ولكنها جمعت أيضًا من: مالحظات
  ..٢٠٠٨فبراير /شباط ٢٠، "ترحب باعتراف لبنان بالالجئين العراقيين"، (UNHCR)     المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة-أ
  .٢٠٠٧ديسمبر /آانون األول ١، "٢٠٠٩ – ٢٠٠٨نداء عالمي "، (UNHCR)     المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة-ب
االحتفال الذي إدارته المفوضية في سوريا يلقي األضواء على فنون وثقافة "، (UNHCR)     المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة-ج

  .٢٠٠٨أبريل /نيسان ٣، "العراق
تشرين  آما في ٣٠٠،٤٧٥،٢٧: ب األحداث العالمية،  تقدير سكان العراق، ُآتّي(OCHA)) األمم المتحدة(    مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية -د

  .٢٠٠٧ نوفمبر/الثاني
  . ٢٠٠٨فبراير /شباط ١٢" يبحث أزمة الالجئين مع الملك األردني عبداهللا"، (UNHCR)   رئيس المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة٠هـ
  

 ترآيا
٤٫٠٠٠  

 )ب( عراقي في ترآيا

١،٥٠٠،٠٠  
  )ج(عراقي في سوريا

  ٩٩،٠٠٠  سوريا              
لبنان )ب(عراقي في إيران

البحر األبيض 
 المتوسط

٥٠،٠٠٠   
  عراقي في 

 إيران )أ(لبنان

 )ب(عراقي في األردن  ٥٠٠،٠٠٠الكويت

١٩،٢٥٠  
 )ب(عراقي في مصر 

 الخليج الفارسي

قطر
 لكة العربية السعوديةالمم

اإلمارات العربية 
المتحدة

 مصر

 )د( العراق

 األردن
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 المتحدة نشرت تقاريرًا تشير إلى ان العديدين من المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم
 مليون، يعيشون بدون الضروريات ٢٫٧العراقيين المهجرين داخل البالد، البالغ عددهم 

الحياتية األساسية وتشير التقارير ان اآثر من مليون مهجر داخل البالد هم بدون مسكن أو 
  )٦٧٦(.طعام وال يملك مليون شخص منهم دخًال منتظمًا

  
من % ٦٠اآثر من (الموقعان اللذان يضمان أعلى نسبة من المهجرين داخل البالد هما بغداد 

  قد. )٦٧٧()تقريبًا من المهجرين داخل البالد% ٢٠(وديالى ) المهجرين العراقيين داخل البالد
 يؤدي الوضع األمني المتدهور في آرآوك والموصل إلى زيادة التهجير إلى داخل البالد 

  )٦٧٨(.ن المنطقتينمن هاتي
  

 (OFDA)، خصص مكتب المساعدة األجنبية في حاالت الكوارث ٢٠٠٨مارس /آذارفي 
 مليون دوالر الذي تلقاه ٦٣٫٣ آامل مبلغ (USAID)التابع للوآالة األميرآية للتنمية الدولية 

رآية أبلغت الوآالة األمي.  لتزويد المساعدة إلى المهجرين العراقيين داخل البالد٢٠٠٧عام 
 ألف شخص ٥٠٠للتنمية الدولية ان البرامج الممولة من هذه األموال ساعدت اآثر من 

% ٤٢مهجرين داخل البالد عبر آافة المحافظات العراقية الثماني عشر، أي ما يقارب من 
  )٦٧٩(.من مجموع المهجرين داخل البالد في العراق

  
  العائدون

، لم يعد غير عدد قليل (UNHCR)  ابعة لألمم المتحدةاستنادًا إلى المفوضية العليا لالجئين الت
 عاد إلى ٢٠٠٥ وعام ٢٠٠٣بين عام . من العراقيين المهجرين داخل البالد إلى منازلهم

 ألف عراقي من إيران، والمملكة العربية السعودية، ولبنان، واألردن، ٣٠٠العراق حوالي 
ويغادر البالد عدد اآبر من . قتلكن انخفضت أعداد العائدين منذ ذلك الو. ودول أخرى
أبلغت المفوضية ان الذين يغادرون البالد يضمون المهنيين الذين تحتاج إليهم . العراقيين

لم يبلغ عن وجود مجموعات اقليات بين العائدين . )٦٨٠(جهود إعادة االعمار داخل العراق
  )٦٨١().بضمنهم مسيحيين، صابئة، مانيين ويزيديين(
  



 نظام الحكم وتنمية القدرات
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  حقوق اإلنسان
 ١٥٫٦ مليون دوالر من مبلغ ١٥، آان قد تم إلزام حوالي ٢٠٠٧ديسمبر /آانون األولفي 

. مليون دوالر من أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق المتوفرة لحماية حقوق اإلنسان
استعمل معظم هذه األموال للتوثيق والنشر العام لقصص الضحايا العراقيين النتهاآات 

  )٤٨٢(:ل نماذج من البرامجحقوق اإلنسان، تشم
  

بث برامج إذاعية لمدة ثالثة اشهر تعرض القصص الشخصية النتهاآات حقوق  •
 .بثت هذه البرامج باللغتين العربية والكردية. اإلنسان

الذي يصف انتهاآات حقوق " شهادات" آالف نسخة من الكتاب ٤إعداد ونشر  •
 .اإلنسان على يد نظام الحكم العراقي السابق

  
، ان الوزارة تخطط لبدء ٢٠٠٨فبراير /شباط ١٧ الوزير العراقي لحقوق اإلنسان في أعلن

وتقرر ان تبدأ عملية الحفر، بدءًا بواحدة من ثماني . تنفيذ مشروع أعاد حفر المقابر الجماعية
 استنادًا إلى )٦٨٣(٢٠٠٨أبريل /نيسانعمليات مخططة في محافظة النجف، في األول من 

الجيش األميرآي يحتمل ان يكون النظام السابق في العراق قد نفذ ما يزيد سالح الهندسة في 
يقدر ان الكشف عن آافة هذه .  مقبرة جماعية يوجد العديد منها في مواقع ريفية٤٠٠عن 

  )٦٨٤(. سنة٢٠المقابر الجماعية قد يستغرق فترة تزيد عن 
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تدقيقات المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 
(SIGIR) 

  
 

 ١١٥، أصدر مكتب المفتش العام ٢٠٠٨أبريل /نيسان ٣٠ وحتى ٢٠٠٤مارس /آذارمنذ 
تفاصيل تدقيقات . ٢٠٠٨فبراير /شباطتدقيقا، منها سبعة تدقيقات جديدة منذ األول من 

  .لعام مقدمة عبر صفحات هذا التقريرالمفتش ا
  

في ربع السنة هذا تناولت تدقيقات المفتش العام نطاقًا متنوعًا من المسائل والبرامج، 
  :بضمنها

  
خمس تقارير من سلسلة متواصلة من تدقيقات العقود التي تبحث بالنتائج،  •

 .واألآالف، واإلشراف المتعلقة بعقود رئيسية إلعادة اإلعمار في العراق
 الذي تحتفظ به (DFI)شهادة حول المبلغ النقدي في صندوق تنمية العراق  •

 .الواليات المتحدة قبل نقله إلى الحكومة العراقية
مدى التقدم المحقق في معالجة المسائل الُمثارة في ثالثة تقارير سابقة للمفتش العام  •

المنجزة إلى بشأن جهود مكافحة الفساد في العراق، نقل مشاريع إعادة اإلعمار 
 .الحكومة العراقية، وإدارة العقود المتعلقة ببرنامج تدريب الشرطة العراقية

 .تقارير مؤقتة حول إنهاء عقود، ومعلومات حول قوات األمن العراقية •
  

  . الئحة بمنتجات هذه التدقيقات١-٣يدرج الجدول 
  

نفيذ تدقيقات أخرى لدى المفتش العام عشرة تدقيقات جاري تنفيذها، وتم التخطيط لبدء ت
ينفذ المفتش العام عمليات التدقيق وفقًا للمعايير الحكومية المقبولة . خالل ربع السنة التالي
  .عمومًا لعمليات التدقيق

  
أنتجت تقارير المفتش العام عشرات التوصيات المصممة لتحقيق تحسينات إدارية وأعمال 

ان تطبيق هذه التوصيات المقدمة . ةتصحيحية ضرورية في نشاطات إعادة االعمار واإلغاث
يتابع مدققو المفتش العام بانتظام تنفيذ التوصيات التي ال . في تقارير التدقيقات أمر حاسم

  .تزال مفتوحة في محاولة لتطبيقها بالكامل حتى المدى العملي الممكن لهذه التوصيات
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راها المفتش العام للحصول على معلومات حول آافة عمليات التدقيق المنجزة التي أج •
 .١-، الجدول ي)ي(، أنظر الملحق ٢٠٠٨أبريل /نيسان ٣٠حتى 

للحصول على معلومات حول وضعية تطبيق توصيات المفتش العام الواردة في  •
تقارير عمليات التدقيق المنجزة، بما في ذلك التوصيات التي ال زالت مفتوحة، أنظر 

 .٢-، الجدول ي)ي(الملحق 
لكامل لكافة منتجات التدقيقات النهائية، قم بزيارة موقع المفتش للحصول على النص ا •

 .mil.sigir.wwwالعام على اإلنترنت 
  

  ١-٣الجدول 
  ٢٠٠٨فبراير /شباطالمنتجات النهائية لتدقيقات المفتش العام منذ األول من 

  
  تقريرتاريخ إصدار ال  عنوان التقرير  رقم التقرير

النتائج، والكلفة، واإلشراف على عقد إعادة إعمار قطاع  08-011
  بيرينيالكهرباء الموّقع مع شرآة 

  ٢٠٠٨أبريل /نيسان

الشهادة حول المبلغ النقدي في صندوق تنمية العراق لدى   08-012
  مجموعة الدعم للمنطقة المشترآة في وسط العراق

  ٢٠٠٨مارس /آذار

 حول عمليات إنهاء عقود إعادة إعمار التقرير المؤقت  08-013
  العراق

  ٢٠٠٨أبريل /نيسان

مدى التقدم في التحسينات الموصى بها إلدارة العقود   08-014
  المتعلقة ببرنامج تدريب الشرطة العراقية

  ٢٠٠٨أبريل /نيسان

تحليل مؤقت لمعلومات قوات األمن العراقية التي زودها   08-015
  " االستقرار واألمن في العراققياس"تقرير وزارة الدفاع، 

  ٢٠٠٨أبريل /نيسان

مدى التقدم : الجهود األميرآية لمكافحة الفساد في العراق 08-016
  المحقق في تطبيق الخطط اإلدارية المعدلة

  ٢٠٠٨أبريل /نيسان

بعض : نقل مشاريع إعادة اإلعمار إلى الحكومة العراقية 08-017
  ت الحقة لتجنب الهدرالتقدم تحقق ولكن يجب تحقيق تحسينا

  ٢٠٠٨أبريل /نيسان

  
  

عمليات التدقيق التي يقوم بها المفتش العام منسقة بشكل جيد مع هيئات تدقيق اخرى 
يتم تعزيز هذا التنسيق من جانب ممثلين لهذه الهيئات . منخرطة في أعمال تتعلق بالعراق

 للتنسيق (IIGC)ق الذين يجتمعون آل ربع سنة في مجلس المفتشين العامين في العرا
الرسمي لنشاطات التدقيق من اجل منع تكرار الجهود ومشاطرة المعلومات التي تم الحصول 

 في (IIGC)اجتمع مجلس المفتشين العامين في العراق . عليها من نشاطات التدقيقات الجارية
. ينيا، في المرآز الرئيسي للمفتش العام في ارلنتغتون، بوالية فرج٢٠٠٨فبراير /شباط ١٣

شارك بعض األعضاء في االجتماع عبر الهاتف من بغداد ومن مواقع أخرى في الواليات 
 : حضر االجتماع ممثلون عن.المتحدة

  
 .(SIGIR)المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق  •
 . (Army IG)المفتش العام للجيش •
 (DoD OIG)مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع  •
 .(DoS OIG)في وزارة الخارجية مكتب المفتش العام  •
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 .(USAID OIG)مكتب المفتش العام في الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  •
 .(DCAA)وآالة تدقيق العقود الدفاعية  •
 .(USAAA)وآالة التدقيق في الجيش األميرآي  •
 .وآالة التدقيق في القوات الجوية •
 .خدمة التدقيق في القوات البحرية •
 .(GAO)ومية مكتب المحاسبة الحك •

  
  المنتجات النهائية لتدقيقات المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق

النتائج والكلفة، واإلشراف على عقد إعادة إعمار قطاع الكهرباء الموقع مع 
  بيرينيشرآة 

  ).٢٠٠٨أبريل /نيسان، SIGIR-08-011تقرير المفتش العام (
 

  المقدمة
 على قانون تفويض المفتش العام أن عليه ٢٠٠٦ر ديسمب/آانون األولنص تعديل صدر في 

أن يعّد، قبل انتهاء أجل هذا التفويض، تقريره النهائي للتدقيق الشرعي حول األموال التي 
جرى توسيع هذه السلطة بموجب . جرى تخصيصها لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

 ليشمل إعداد تقرير تدقيق ٢٠٠٨ المتعلقة بالدفاع القومي للعام PL.110-181القانون رقم 
آافة المبالغ المخصصة، أو المتوفرة بأشكال أخرى، إلعادة إعمار "نهائي شرعي حول 

من أجل تلبية هذا المطلب قام المفتش العام بتنفيذ مجموعة من عمليات التدقيق ". العراق
التدقيقات هدف . المرآزة على العقود التي يدرس فيها عقود رئيسية إلعادة إعمار العراق

هذه فحص النتائج، واألآالف، واإلشراف اإلداري على العقود مع التشديد على مسائل تتعلق 
  .بإمكانيات التعرض ألخطار االحتيال، والهدر، وإساءة االستعمال

  
هذا التقرير، هو التقرير الخامس ضمن هذه السلسة من المراجعات المرآزة على العقود، 

 اإلعمار التي تعاقدت عليها حكومة الواليات المتحدة ونفذتها والتي تتناول أشغال إعادة
يناقش هذا التقرير أشغال جرى تنفيذها بموجب عقد تصميم وبناء رئيسي منح . بيرينيشرآة 

  .  في قطاع الكهرباء٢٠٠٤عام 
  

، منح سالح الهندسة في ٢٠٠٤مارس /آذارنزوًال عند طلب سلطة االئتالف المؤقتة في 
، وهو عقد على أساس الكلفة زائدًا رسم W914NS-04-D-0011آي العقد الجيش األمير

 لتزويد خدمات تصميم بيرينيثابت وآميات غير محددة وتاريخ تسليم غير محدد إلى شرآة 
آان الهدف هو بناء مرافق نقل وتوزيع للطاقة الكهربائية في . وبناء في قطاع الكهرباء

 مليون دوالر مع فترة نفاذ أساسية ٥٠٠لعقد مبلغ جنوب العراق على ان ال تتجاوز قيمة ا
  .تبلغ سنتين زائدًا ثالث سنوات اختيارية
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. آان من المقرر تنفيذ األهداف من خالل إصدار أوامر مهمة استنادًا إلى العقد األساسي
 أمر مهمة؛ أمر مهمة واحد لحشد المستلزمات من جانب ١١أصدرت الحكومة الحقًا 

ر مهمة لبناء شبكات توزيع الكهرباء وإعادة تأهيل أو بناء محطات  أوام١٠المقاول، و
يقدم بصورة عامة ( تقديم تقرير تقييم للموقع بيرينيطلبت أوامر المهمة من شرآة . تحويل

يقدم بصورة (، واقتراح بالكلفة بشأن العمل المتفق عليه ) يومًا من إصدار أمر المهمة٣٠بعد 
  ). تقرير تقييم الموقع يومًا على تقديم١٥عامة بعد 

  
 يتولى (CPA)التابع لسلطة االئتالف المؤقتة  (PMO)بصورة أولية آان مكتب إدارة البرامج 

 محل  (PCO)، حل مكتب العقود والمشاريع٢٠٠٤ مايو/ أيار في . مسؤولية إدارة البرنامج
 للعقود في ، تولت القيادة المشترآة٢٠٠٤ نوفمبر/تشرين الثانيمكتب إدارة البرامج وفي 

زود سالح الهندسة .  إدارة آافة عقود سلطة االئتالف المؤقتة(JCC-I/A)العراق وأفغانستان 
  . خدمات ضمان النوعية(GRD) في فرقة منطقة الخليج (USACE)في الجيش األميرآي 

  
بموجب شروط العقد آان على المقاول ان يقدم فواتير دورية إلى الحكومة من أجل تسديدها، 

 إجراءات مكتب العقود والمشاريع ان يراجع مكتب العقود ويصادق على الفواتير، وفرضت
  .وان يصدق ممثل لضابط العقود على استالم السلع أو الخدمات

  
  تقييد على التقييم

آانت الوثائق الناقصة . قيدت الوثائق غير الكاملة للعقد عملية التقييم التي قام بها المفتش العام
بذل مسؤولو . ير آامل اآثر لبرنامج ضمان النوعية لفرقة منطقة الخليجمهمة إلجراء تقد

فرقة منطقة الخليج جهودًا إضافية لتعيين موقع الوثائق الناقصة بعد مؤتمر الخروج عند 
رغم التقييدات على البيانات المتبقية يعتقد المفتش العام . انتهاء العمل الميداني للمفتش العام

لحصول عليه يوفر أساسًا معقوًال للنتائج واالستنتاجات بالنسبة ألغراض ان الدليل الذي تم ا
  .التدقيق

  
  النتائج

 أوامر مهمة من بين أوامر المهمة العشرة، ولكن تم تخفيض نطاق عدد من ٥اآتمل تنفيذ 
بصورة .  أوامر مهمة لمالئمة الحكومة٥أوامر المهمة بدرجة ذات شأن، وانهي العمل بـ 

تب العقود والمشاريع العمل بأوامر المهمة النه اعتقد ان االآالف التي عامة، انهى مك
 آانت عالية ويبدو ان قراره بإنهاء العمل بأوامر المهمات أّمن حماية بيرينياقترحتها شرآة 

في آافة الحاالت، تم اتخاذ قرار تخفيض نطاق آل أمر مهمة أو إنهاء . المصالح الحكومية
لم .  إنجاز عملية تقييم للموقع ولكن قبل البدء بأعمال اإلنشاءاتالعمل بكل أمر مهمة بعد

لكن حدد المفتش العام .  بتنفيذه دون ان يكتمل تنفيذهبيرينييترك أي مشروع بدأت شرآة 
عددًا من المجاالت التي آان من الممكن فيها تحسين اإلدارة الحكومية للعقد بالنسبة 

ح المكافأة، ومراقبة حرآة التغييرات لدى لمسؤوليات ضمان النوعية، وقرارات من
  .المسؤولين الرئيسيين عن تنفيذ العقد
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  نتائج وأآالف اإلنشاءات

شمل هذا . ريني بموجب العقدي مليون دوالر لشرآة ب١٢٣دفعت الحكومة األميرآية حوالي 
 ٨وسمح بدفع حوالي ). حشد المستلزمات(، ١ دوالرًا عن أمر المهمة رقم ٦٦٨،٤٧٦المبلغ 

وقد تّم إنجاز أمر مهمة واحد، وتم إّما تخفيض نطاق أوامر . ماليين دوالر آمنح مكافأة
واستنادًا إلى مسؤولي مكتب العقود . المهمة األخرى أو إنهاء العمل بها لمالئمة الحكومة
 جيدة جدًا، ولكن الحكومة األميرآية بيرينيوالمشاريع آانت نوعية األعمال اإلنشائية لشرآة 

ويعود سبب ذلك بدرجة .  ان مقترحات الكلفة التي قدمتها الشرآة آانت عالية جدًاقررت
آبيرة إلى االآالف غير المباشرة للشرآة، فقررت الحكومة عدم مواصلة العمل مع شرآة 

وأيضًا بالنسبة لبعض المشاريع التي بدأ تنفيذها، لم ترَض الحكومة عن تأخيرات . بيريني
أثرت المسائل األمنية أيضًا . طالبها بتمديدات لفترات تنفيذ العقود، ومبيرينيأعمال شرآة 

  .على عدة أوامر مهمة
  

بعد انقضاء حوالي سنة واحدة على توقيع العقد، قرر مسؤولون حكوميون سحب أشغال من 
 وإآمالها من خالل عقود بسعر ثابت تمنح إلى شرآات مقاوالت دولية بيرينيعقد شرآة 

 اجراء تقييم لموقع بيرينيإليه سابقًا، طلبت أوامر المهمة من شرآة وآما أشرنا . أخرى
حصلت آافة تخفيضات نطاق . العمل ومن ثم تقديم مقترح لكلفة األشغال المتفق عليها

المشاريع أو إلغائها بعد إآمال تقييمات الموقع ولكن قبل البدء بتنفيذ اإلنشاءات، وذلك 
 نتائج ٢-٣يبين الجدول .  على الكلفةبيريني وشرآة بصورة عامة بسبب عدم اتفاق الحكومة

  .أوامر المهمة هذه
  

عّينت مراجعة المفتش العام لوثائق العقود بوجه عام ثالثة أسباب أولية لتخفيض نطاق العمل 
  :بموجب أوامر المهمة هذه

  
 تجاوزت بدرجة آبيرة الموازنات بيرينيمقترحات الكلفة التي قدمتها شرآة  •

 .متوفروالتمويل ال
 .مصادر القلق حول إدارة الشرآة للجداول الزمنية، إلنجاز المشاريع •
 المسائل األمنية •

  
أشار مسؤولون سابقون في مكتب العقود والمشاريع إلى التقديرات العالية لالآالف غير 

 وإلى أنها آانت عامًال مساهمًا رئيسيًا في تقديراتها بيرينيالمباشرة التي قدمتها شرآة 
آما أن االآالف غير المباشرة المرتفعة جعلت من الصعب على الحكومة . عة للكلفةالمرتف
 التوصل إلى اتفاق وإلى تسوية نهائية ألوامر المهمة الخمسة التي أنجزت بيرينيوعلى 
 على العقد الذي فرض على شرآة ٥، صدر التعديل رقم ٢٠٠٥أبريل /نيسانفي . جزئيًا
لفة غير المباشرة ولكن التقرير األول وصل في  تزويد تقرير مفصل بالكبيريني
أشار (، بعد أن تم تخفيض نطاق معظم أوامر المهمة أو إلغاؤها ٢٠٠٥ يونيو/حزيران
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المفتش العام في تقاريره السابقة إلى ان التأخيرات في بدء تنفيذ أعمال اإلنشاء بموجب عقود 
  )٦٨٥().ةالتصميم والبناء ساهمت في ارتفاع االآالف غير المباشر

  
هناك طلبات . ال تتوفر سوى معلومات قليلة في ملف العقد تتناول التأخيرات في المشروع

 للموافقة على التأخيرات القابلة للتبرير ومراسالت من ضابط العقود بيرينيمن شرآة 
لكن ليس هناك سوى معلومات قليلة حول األسباب التي دفعت . يشتكي فيها من التأخيرات

يشير المقاول إلى مسائل أمنية، والتقيد .  غير معقولةبيرينيد إلى اعتبار طلبات ضابط العقو
باألعراف الدينية العراقية، ومسائل ملكية األراضي، وعدم القدرة على الوصول إلى بعض 

لم يكن ممكنًا للمفتش العام الحكم على معقولية هذه الطلبات بدون الحصول على . المواقع
  .معلومات إضافية

  
تيجة االآالف العالية والتأخيرات اختارت الحكومة تخفيض نطاق العمل بموجب عدد من ن

ذآر . أوامر المهمة المتعلقة بالعقد وحاولت تحقيق نفس النتائج من خالل التعاقد المباشر
مسؤولون سابقون في مكتب العقود والمشاريع ان هذا القرار أّخر إآمال المشاريع، ولكنه 

لم . برنامج ضمن حدود الموازنة وبذلك أتاح تنفيذ عمليات إعادة إعمار أآثرسمح بان يبقى ال
  .بيرينيُيمارس حق التمديد االختياري لثالث سنوات على عقد شرآة 
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  ٢-٣الجدول 
  نتائج أوامر مهمات اإلنشاء

  
  المشاآل  النتيجة  أوامر المهمة المنجزة

شاريع الثالثة  مشاريع؛ ألغيت الم٨ من ٥إنجاز   ٢أمر المهمة رقم 
  األخرى من أمر المهمة قبل بدء أعمال اإلنشاء

ذآرت تقديرات عالية للكلفة، تأخيرات 
  وهواجس أمنية

 مشروع؛ ألغيت ١٢ من اصل ٧إنجاز   ٣أمر المهمة رقم 
المشاريع الخمسة األخرى من أمر المهمة قبل 

  بدء أعمال اإلنشاء

ذآر تقديرات عالية للكلفة آسبب إللغاء 
واحد من أمر المهمة، ولكن لم مشروع 

تحدد أسباب إلغاء المشاريع األربعة 
  .األخرى

 إآمال األعمال الهندسية بيرينيطلب من بشرآة   ٦أمر المهمة رقم 
والمشتريات الربعة مشاريع وتسليم المعدات 

الغي أحد عشر مشروعًا . إلى مستودع حكومي
  من أمر المهمة قبل بدء أعمال اإلنشاء

  ات عالية للكلفةذآرت تقدير

هواجس حول إدارة البرنامج الزمني    مشاريع٦ من اصل ٣إنجاز   ٧أمر المهمة رقم 
  .لمعالم اإلنشاءات

 مشاريع؛ ألغي مشروع ٤ من اصل ٣إنجاز   ٨أمر المهمة رقم 
  واحد من أمر المهمة قبل البدء بأعمال اإلنشاء

هواجس حول البرنامج الزمني إلدارة 
  معالم اإلنشاءات

  
      أوامر المهمة الملغاة

مة، قبل البدء بأعمال ءألغي العمل به للمال  ٤أمر المهمة رقم 
  اإلنشاء

تقديرات عالية للكلفة، تأخيرات 
  وأسباب أمنية

مة، قبل البدء بأعمال ءألغي العمل به للمال  ٥أمر المهمة رقم 
  اإلنشاء

  أسباب أمنية

بل البدء بأعمال مة، قءألغي العمل به للمال  ٩أمر المهمة رقم 
  اإلنشاء

  تقديرات عالية للكلفة وتأخيرات

مة، قبل البدء بأعمال ءألغي العمل به للمال  ١٠أمر المهمة رقم 
  اإلنشاء

  عراقيون محليون يعيشون في الموقع

مة، قبل البدء بأعمال ء ألغي العمل به للمال  ١١أمر المهمة رقم 
  اإلنشاء

  اآالف عالية وتأخيرات

  
، لم يذآر أعاله، آان أمر مهمة غير إنشائية استعمل لتغطية أآالف حشد المستلزمات للبدء ١ر المهمة رقم  أم:مالحظة

  .بأعمال اإلنشاء
  

  .تحليل المفتش العام لبيانات العقود: المصدر
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  إدارة العقود واإلشراف عليها
  نجاز المشاريعحدد المفتش العام مسائل متنوعة تتعلق باإلشراف آان لها تأثير سلبي على إ

  
تشير المعلومات المتوفرة إلى ان فرقة منطقة الخليج لم تنفذ بصورة فعالة مسؤوليات ضمان 

تعاقد مكتب العقود والمشاريع مع فرقة منطقة الخليج على تزويد خدمات . (QA)النوعية 
تفرض إجراءات مكتب العقود . من آلفة العقد% ٤ضمان النوعية مقابل رسم يبلغ 

طلب .  تقديم تقرير ضمان النوعية لكل عملية تفتيش في أي موقع عمل(PCO)ع والمشاري
المفتش العام نسخًا من تقارير ضمان النوعية من فرقة منطقة الخليج وتلقى تقارير حول 

 تقريرًا حول محطة ٣٦ تقريرًا حول محطة واحدة، ٣٩(أربع محطات تحويل فرعية فقط 
مع ان هذا قد ُيشكِّل مسألة تتعلق ). المحطتين األخرتين تقارير حول آل واحدة من ٥واحدة و

االحتفاظ بالسجالت، يبدو انه يدعم ادعاء مسؤولين سابقين في مكتب العقود والمشاريع الذين 
آانوا مسؤولين عن العقد بان مكتب العقود والمشاريع تلقى نتيجة ذات قيمة محدودة مقابل 

استنادًا إلى موظفين في . خليج مقابل ضمان النوعيةاألموال التي دفعها إلى فرقة منطقة ال
مكتب العقود والمشاريع آانوا مضطرين ان يعتمدوا على مقاول إدارة برنامجهم لتكملة 

  .جهود ضمان النوعية
  

باإلضافة إلى ذلك، . لم يتم االحتفاظ بوثائق آافية للدعم المالئم لعملية وقرارات منح المكافآت
اقبة الكلفة العائدة لخطة منح المكافآت بااللتزام اإلداري ولم تشمل تعلقت معظم مقاييس مر

وجد .  لمراقبة االآالفبيرينيقياسات قابلة للتحديد ذات تأثير آاف لتوليد حافز لدفع شرآة 
المفتش العام أيضًا ان الحكومة لم تستعمل مقياس تحويل فعال لمنح المكافآت إليجاد الحوافز 

من عقود % ٧٠منحت الحكومة اآثر من نسبة . ق من جانب المقاول أداء متفوتأميمبغية 
 للفترة الكاملة من عملها رغم ان عالمات أداء الشرآة آانت بيرينيمنح المكافآت إلى شرآة 

  ".فوق المتوسط"أو " متوسطة"
  

فمثًال، استنادًا إلى مراجعة للوثائق ذات . حصل تبدل واسع في موظفي إدارة العقد الرئيسيين
 ضابط عقود شارآوا في تنفيذ العقد خالل ١٤لعالقة، تأآد للمفتش العام ان ما ال يقل عن ا

يمثل هذا متوسط ضابط عقود جديد واحد في آل . السنتين ونصف السنة التي تلت منح العقد
استنادًا إلى مسؤول سابق في مكتب العقود والمشاريع، أعاق معدل هذا التبديل .  يوم٦٥

  .لالتقدم في العم
  

ومع ان المفتش العام وجد صعوبة مبدئيًا في الوصول إلى وثائق عديدة تتعلق بعمليات 
التفتيش الخاصة بضمان النوعية ومدفوعات اخرى مساندة للعقد، فقد قام مسؤولون من فرقة 
منطقة الخليج بجهود إضافية لتحديد أمكنة وجود العديد من هذه الوثائق في مواقع متعددة في 

في نهاية األمر . ما في الواليات المتحدة، بعد ان شارف عملنا الميداني على االنتهاءالعراق آ
 التي سددتها ١٨٨تمكن المفتش العام من الحصول على ومطابقة وثائق تدعم المدفوعات ال 

  . بموجب العقدبيرينيالحكومة األميرآية إلى 
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ت التي آانت تنفذ وقت منح العقد تعكس نتائج المفتش العام المتعلقة باإلشراف على العمليا

ذآر مسؤول أقدم في فرقة منطقة الخليج ان . ٢٠٠٦ و٢٠٠٤وتنفيذه وخاصة بين عامي 
عالوة . الفرقة وظفت حديثًا مواطنين محليين عراقيين لتعزيز جهودها في ضمان النوعية
-JCC) على ذلك، ذآر مسؤول رئيسي في القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان

I/A) ان الحكومة بدلت استراتيجيتها بشأن العقود في العراق بعيدًا عن عقود من نوع آلفة 
لم . زائدًا مكافأة، وأنها ترآز اآلن اهتمامها على تحقيق النتائج من خالل عقود بأسعار ثابتة

  .يشمل نطاق التدقيق تقييمًا لتأثير العمليات الجارية
  

  التوصية
 المسؤولية عن العقود التي (JCC-I/A)آة للعقود في العراق وأفغانستان تولت القيادة المشتر

هذا األمر يحّد من إمكانية المحاسبة . آانت قد أبرمت باألصل مع هيئات تعاقدية أخرى
للقيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان بالنسبة للمشاآل التي حصلت في إدارة ملفات 

كن المفتش العام يعتقد أنه من اإللزامي على القيادة المشترآة للعقود ل. العقود التي نقلت اليها
في العراق وأفغانستان، وهي المدير الحالي للعقد، ان تتأآد من احتواء ملف العقد على وثائق 

استنادًا إلى ذلك، يوصي المفتش العام . آافية لدعم شرعية الدفعات التي تجري بموجب العقد
ة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان باتخاذ خطوات لضمان احتواء بان يأمر قائد القياد

آافة ملفات العقود، بضمنها العقود المنقولة من وآاالت تعاقدية أخرى، وثائق تدعم أعمال 
إدارة العقد والمدفوعات الرئيسية وان يتم االحتفاظ بمثل هذه الملفات في موقع مرآزي إلى 

  .المدى الممكن عمليًا
  
  دروس المكتسبةال

حدد المفتش العام الدروس المكتسبة التي يمكن تطبيقها على استراتيجيات إدارة العقود في 
المستقبل في بيئات آتلك التي تميز إعادة إعمار العراق عند استعمال عقود آبيرة من نوع 

  :الكلفة زائدًا المكافأة بدون تحديد مدة التسليم والكميات
  

ولي تزويد تقارير مفصلة لألآالف غير المباشرة على الطلب من المقاول األ •
 .مستوى المشروع بموجب العقد من أجل تسهيل اتخاذ القرارات االستراتيجية

 
 عمليات تفتيش مناسبة حول ضمان النوعية تشمل أعدادًا آافية من تأميمضمان  •

 .الموظفين المدربين
  

 المكافأة وإعطاء دمج مراقبة األآالف غير المباشرة آمقياس في خطة منح •
 .المقياس تأثيرًا آافيًا لتحفيز المقاول على تدقيق ومراقبة تلك األآالف
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استكشاف االستراتيجيات البديلة إلدارة العقود من أجل تحقيق االستقرار في القوة  •
 .العاملة من ضباط العقود

  
  تعليقات اإلدارة واالستجابة للتدقيق
 وجود ضعف في مراقبة اإلدارة المادية، ناجم عن عدم في مسودة تقريره، حدد المفتش العام

شمل المفتش العام في تقريره . وجود وثائق تدعم المدفوعات التي جرت بموجب العقد
 أن تحدد ما إذا آانت الوثائق موجودة في (GRD)توصية أولية بأن على فرقة منطقة الخليج 

زودت فرقة منطقة . 2-11 الجيش الملفات أو ان ُتبّلغ عن ضعف مادي آما نص عليه قانون
 ومستندات الدفع لدعم آافة المدفوعات التي بيرينيالخليج الحقًا نسخًا عن فواتير شرآة 

وأدرك المفتش العام أيضًا بان العمليات تغيرت بسبب نقل البرنامج من . جرت بموجب العقد
اق إعداد تقريره النهائي، وتبعًا لذلك، في سي. مكتب العقود والمشاريع إلى فرقة منطقة الخليج

حذف المفتش العام التوصية األولية المتعلقة بالضعف المادي، ولكنه أضاف توصية جديدة 
إلى هذا التقرير، وتطرق إلى ضرورة ان تقوم القيادة المشترآة للعقود في العراق 
. ىوأفغانستان بتحديد المحاسبة عن ملفات العقود التي ورثتها من وآاالت تعاقدية أخر

. زودت فرقة منطقة الخليج أيضًا تعليقات فنية تم التطرق اليها في التقرير حيث ما يلزم
علقت فرقة منطقة الخليج أيضًا بالقول ان المفتش العام لم يبذل جهدًا آافيًا للحصول على 

لكن المفتش العام أآد انه اتصل . وثائق من المرآز المالي في ميلينغتون، بوالية تينيسي
آز المالي خالل عملية التدقيق وحصل على تأآيدات بان فريق التدقيق تم تزويده بكافة بالمر

جرى إبالغ القادة الرئيسيين في فرقة منطقة الخليج عن الوثائق الناقصة . الوثائق المتوفرة
في وقت مبكر من عملية التدقيق، آما عجز هؤالء عن تحديد مكان الوثائق الناقصة، إلى ان 

  . خاصة قرب انتهاء فترة العمل الميداني للمفتش العامُبذلت جهود
  

علقت فرقة منطقة الخليج أيضًا على ان المفتش العام لم يطلب نسخًا من تقارير ضمان 
لكن آان لدى المفتش العام رسائل . فبراير/ شباط النوعية قبل مؤتمر الخروج الذي عقد في 

تعددة للحصول على التقارير ابتداًء من اآثر إلكترونية ُتظهر ان فريق التدقيق قدم طلبات م
  .من شهرين قبل انعقاد مؤتمر الخروج

  
شهادة حول المبلغ النقدي في صندوق تنمية العراق الموجود في حوزة 

  مجموعة الدعم للمنطقة المشترآة، في وسط العراق
  )٢٠٠٨مارس /آذار، SIGIR 08-012تقرير (
  

  المقدمة
  : أن٢٠٠٧ديسمبر /نون األولآاُطلب من المفتش العام في 

 والذي آان (DFI)يشهد بشأن المبلغ النقدي الموجود في صندوق تنمية العراق  •
مدير حسابات صندوق تنمية العراق لدى /خاضعًا لمراقبة المراقب المالي
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المخزون في  ((JASG-C)مجموعة الدعم للمنطقة المشترآة في وسط العراق 
 ).ضي من ملحق السفارة األميرآية في بغدادالغرفة المحّصنة في الطابق األر

 
يتأآد من ان المبلغ النقدي الموجود يتطابق مع األرقام الواردة في السجالت  •

 .الحسابية للحكومة العراقية
  

 .يشهد بشأن نقل المبلغ النقدي إلى الحكومة العراقية •
  

المشترآة في وسط لكن وقت قيام المفتش العام بالمراجعة، لم تكن مجموعة الدعم للمنطقة 
لذلك قدم هذا التقرير شهادة فقط بشأن المبلغ .  قد أنهت إجراءات النقل(JASG-C)العراق 

النقدي الموجود والمتعلق باألرقام الواردة في السجالت الحسابية ومدى االلتزام باإلجراءات 
  . المطبقة

  
سؤولية إدارة  الذي فّوض م١٤٨٣ قراره رقم ٢٠٠٣اصدر مجلس األمن الدولي في عام 

 على ١٤٨٣نص القرار . (CPA) إلى سلطة االئتالف المؤقتة (DFI)صندوق تنمية العراق 
وجوب ان يتم دفع األموال من صندوق تنمية العراق حسب أوامر سلطة االئتالف المؤقتة 

عالوة على ذلك، نص القرار على وجوب استعمال . بالتشاور مع اإلدارة المؤقتة للعراق
تلبية الحاجات : ق تنمية العراق بطريقة شفافة في العراق لألغراض التاليةأموال صندو

اإلنسانية للناس، إعادة االعمار االقتصادي واصالح البنية التحتية، ومواصلة نزع السالح، 
آان صندوق تنمية . وتسديد اآالف اإلدارة المدنية، وألغراض اخرى تفيد الشعب العراقي

الية األولية لتوجيه اإليرادات من مبيعات النفط العراقي الجارية،  الوسيلة الم(DFI)العراق 
غير المحجوزة، ومن أصول وطنية أعيدت إلى " النفط مقابل الغذاء"ومن إيداعات اتفاقية 

  .العراق من اجل جهود إغاثة وإعادة إعمار العراق
  

، "ة العراقصندوق تنمي"، تحت عنوان ٢ رقم (CPA)وصف قانون سلطة االئتالف المؤقتة 
 المسؤوليات المتعلقة بإدارة، واستعمال، ومحاسبة ٢٠٠٣ يونيو/حزيرانوالصادر في 

آان القصد من هذا القانون ضمان إدارة الصندوق بطريقة . وتدقيق صندوق تنمية العراق
، وبوجوب ١٤٨٣شفافة لمصلحة الشعب العراقي وبالنيابة عنه، وبالتوافق مع القرار 

  .فوعات من صندوق تنمية العراق ألغراض تفيد الشعب العراقياستعمال آافة المد
  

 للعراق أدار المراقب المالي لدى سلطة االئتالف (CPA)خالل إدارة سلطة االئتالف المؤقتة 
 يونيو/حزيرانأموال صندوق تنمية العراق، وعندما حلت سلطة االئتالف المؤقتة في 

ة آمراقب مالي لدى مجموعة الدعم للمنطقة ، أعيد تعيين المراقب المالي لدى السلط٢٠٠٤
منح .  وتولى مسؤولية مراقبة صندوق تنمية العراق(JASG-C)المشترآة في وسط العراق 

وزير المالية العراقي، من خالل عدد من المذآرات، سلطة اإلدارة واالنتداب لصندوق تنمية 
آانون  ٣١ وفي )٦٨٦(.(JCC-I/A)العراق إلى القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان 
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، انتهى إشراف القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان على ٢٠٠٧ديسمبر /األول
  .برنامج صندوق تنمية العراق

  
 آامل السياسة (FMR)يحكم المجلد الخامس من نظام اإلدارة المالية لدى وزارة الدفاع 

عداد وتطبيق المتطلبات، والمبادئ، والمعايير، اإلنفاقية في وزارة الدفاع، وذلك من خالل إ
والمسؤوليات، واإلجراءات، والممارسات، والمسؤوليات القانونية الملقاة على عاتق ضباط 
. اإلنفاق، والضباط المخولين التصديق عليها، وغيرهم من الموظفين المسؤولين في الوزارة

يعّين إجراءات حماية األموال  من المجلد الخامس العمليات النقدية، و٣يحكم الفصل 
  .والوثائق ذات الصلة آما إجراءات التسليف المسبق لألموال إلى الوآالء

  
  األهداف

أهداف هذه الشهادة آانت اجراء عّد مادي للمبلغ النقدي الموجود بحوزة مجموعة الدعم 
  :يد في صندوق تنمية العراق، من اجل تحد(JASG-C)للمنطقة المشترآة في وسط العراق 

  
هل ان المبلغ النقدي الموجود يتوافق مع األرقام الواردة في سجالت المحاسبة لدى  •

 ؟(JASG-C)مجموعة الدعم للمنطقة المشترآة 
 

  هل ان اإلجراءات المستعملة لخزن األموال تلبي أنظمة اإلدارة المالية المطبقة؟ •
  

  النتائج
 ٢٦، وفي ٢٠٠٨يناير / آانون الثاني١١أجرى المفتش العام عمليتين لعّد للمبالغ النقدية في 

أظهرت آل عملية عّد ان المبلغ النقدي المخزون في الغرفة المحصنة . ٢٠٠٨فبراير /شباط
يتطابق مع رصيد صندوق تنمية العراق في السجالت الحسابية لدى مجموعة الدعم للمنطقة 

  .(JASG-C)المشترآة 
  

كن قد يتوقع لألموال إلى الحكومة العراقية لم أجرى المفتش العام عمليتي عّد الن النقل الم
أظهرت عملية المراجعة أيضًا ان مجموعة الدعم للمنطقة المشترآة في وسط العراق . تّم

(JASG-C) التزمت باألنظمة المطبقة بشأن المحافظة على المساءلة الحسابية عن األموال 
الفعلية محّددة بالضرورة بتاريخ شهادة المفتش العام بشأن المبالغ . بانتظار عملية النقل
  .ظهور هذه الشهادة

  
عملية عّد للمبلغ النقدي المخزون في الحجرة فبراير /شباط ٢٦أجرى المفتش العام في 

بين المفتش العام ومجموعة " مذآرة االتفاقية"المحصنة في السفارة استنادًا إلى شروط 
 ٢٤،٤٥٥،١٨٩٫٤٠ون وجود مبلغ حدد المدقق. الدعم للمنطقة المشترآة في وسط العراق

دوالر بالعملة األميرآية في الحجرة المحصنة وتطابق هذا المبلغ مع األرقام الواردة في 
  .سجالت المحاسبة الرسمية
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  التقرير المؤقت حول إلغاء عقود إعادة إعمار العراق

  )٢٠٠٨، نيسان أبريل SIGIR-08-013تقرير (
  

  المقدمة
ل أولوية في السياسة الخارجية واألمن القومي للواليات المتحدة، شكُِّتإن إعادة بناء العراق 

جرى تخصيص حوالي . وهي أآبر عملية مساعدة أميرآية جرت منذ الحرب العالمية الثانية
 ٢٠٠٨ يناير/آانون الثانيفي . ٢٠٠٣ مليار دوالر لنشاطات إعادة إعمار العراق عام ٤٦٫٣

  .ر من هذا المبلغ معظمه بموجب اتفاقيات تعاقد مليار دوال٣٥٫٤٦آان قد ألزم حوالي 
  

طرحت على المفتش العام في أحيان آثيرة أسئلة حول المشاآل الحاصلة في البرنامج 
المدى الذي تم عنده إلغاء عقود بسبب األداء : شملت هذه األسئلة. األميرآي إلعادة االعمار

مح للحكومة األميرآية بإلغاء عقد تحتوي العقود الحكومية عادة شروطًا تس. السيئ للمقاول
ُمعّين عند انتفاء الحاجة إلى التجهيزات أو الخدمات التي ينص عليها، أو عندما يصبح أداء 

  .المقاول غير مرٍض، أو عندما يبرز أي وضع آخر يبرر اإللغاء
  

د آهذه بغية معالجة هذه المسألة، قّيم المفتش العام توفر المعلومات اإلجمالية حول أشغال عقو
يزود هذا التقرير المؤقت نظرة إجمالية حول عمليات اإللغاء . تساهم بإعادة إعمار العراق

. لسبب المالئمة والتقصير، آما ويعرض المعلومات المتوفرة بشأن عمليات إلغاء العقود
سوف تقّدم مراجعة متابعة، تبصرات إضافية حول عوامل وظروف مثل هذه القرارات حول 

  . وأسباب اتخاذهاعقود مختارة
  

  النتائج المؤقتة
مع ان المعلومات حول عمليات إلغاء العقود غير آاملة، ُتظهر البيانات المتوفرة ان حوالي 

 عقد إلعادة إعمار العراق، أو أوامر مهمة ضمن عقود فردية قد ألغيت لمالئمة  ٨٥٥
معلومات من نظام إدارة تأتي هذه ال. الحكومة األميرآية أو بسبب التقصير من جانب المقاول

 ٤٧،٣٢٠، معلومات حول ٢٠٠٨مارس /آذار الذي شمل في (IRMS)إعادة إعمار العراق 
المقصود من نظام إدارة إعادة إعمار العراق هو ان يكون مستودعًا وأرشيفًا . مشروع

لتخزين آافة بيانات مشاريع إعادة االعمار وغيرها من المشاريع المجمعة من مختلف 
لكن ال يعطي هذا النظام صورة آاملة .  األميرآية المنفذة للمشاريع في العراقالوآاالت

وثابتة لنشاطات إعادة اإلعمار والتغييرات في العقود، بسبب االستعمال غير المنتظم 
  . (IRMS)للوآاالت المتعددة لنظام إدارة إعادة إعمار العراق 

  
راق بسبب عدم احتوائه للمعلومات الكاملة هناك تقييد لشمولية نظام إدارة واعادة اعمار الع

، أو مشاريع أنجزتها وزارة (USAID)عن مشاريع تنفذها الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
، أو مشاريع جرى تمويلها بواسطة مخصصات من غير ٢٠٠٦الدفاع األميرآية قبل عام 
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قود مستمدة من هذه إن إضافة عمليات إللغاء الع. صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
مع ذلك، فإن بيانات إلغاء العقود . المصادر قد ترفع بالتأآيد عدد المشاريع التي ألغيت

يبين . المتوفرة في نظام إدارة إعادة إعمار العراق هي المعلومات المتاحة األآثر اآتماًال
 ٢٠ آما آان في  عدد إلغاءات العقود المعّينة في نظام إدارة إعادة إعمار العراق٣-٣الجدول 

  .٢٠٠٨مارس /آذار
  

من المهم المالحظة ان العقود وأوامر المهمات التي تشوبها المشاآل، يجري أحيانًا تغيير أو 
خفض "يشار إلى هذه الممارسة على انها عملية . خفض نطاق أشغالها، بدًال من إلغائها

ود تشوبها مشاآل يكون وعند تطبيقها على عق. وهي بالفعل عملية إلغاء جزئي" نطاق العمل
لها تأثير إلغاء العقد أو أمر المهمة بدون الحاجة إلى اإللغاء لمالئمة الحكومة أو بسبب 

  .تقصير المقاول
  

عّين عمل المفتش العام حاالت عديدة استعملت فيها تعديالت في العقود بدًال من اإللغاء ولكن 
إن نطاق العمل عملية مناسبة لهذا . ال تتوفر بيانات ُتظهر وتيرة تكرار حصول هذا األمر

  .األمر ولكنها تخفي المشاآل في المشاريع والمدى الذي تحصل فيه
  

بأي حال، ونظرًا لمستوى االهتمام بمسألة عمليات إلغاء العقود، يخطط المفتش العام إلجراء 
 بدراسة باالعتماد، إلى حد معّين، على مجموعة من دراسات القضايا للقيام" مراجعة متابعة"

أوثق لمعرفة أساس هذه القرارات، والنسبة المئوية لألشغال المنجزة وقت اإللغاء، بما يخص 
سوف يعالج المفتش العام . آل عقد أو أمر مهمة، وأآالف هذه النسبة من األشغال المنجزة

اخذ في تقريره التالي ما إذا تم منح أي واحد  من المقاولين المقصرين عقود متابعة، وما إذا 
  . ضباط العقود في اعتبارهم أداء المقاول في عقود سابقة قبل منحه عقدًا جديدًا

  
  .ال يحتوي التقرير المؤقت على أية استنتاجات أو توصيات

  
  ٣-٣الجدول 

  ٢٠٠٨مارس /آذار ٢٠ آما آانت في (IRMS)إلغاءات العقود في قاعدة بيانات نظام إدارة إعادة إعمار العراق 
  
  (DoD)ع وزارة الدفا  
فرقة   

منطقة 
الخليج

(GRD) 

القيادة المشترآة 
للعقود في العراق 

 وأفغانستان 
(JCC-I-A)  

الفيلق المتعدد 
الجنسيات في 

 العراق
(MNC-I)  

مرآز القوات 
الجوية 

 لالمتياز البيئي
(AFCEE)   

الوآالة 
األميرآية 

للتنمية 
 الدولية

(USAID)   

وزارة 
 الخارجية

(DoS)  

  المجموع

إلغاء 
الئمة لم

  الحكومة

٧٤٣  ٠  ٠  ٦٨  ١٢٨  ٤٠٢  ١٤٥  

إلغاء بسبب 
  التقصير

١١٢  ٠  ٠  ٠  ١١  ١٤  ٨٧  

مجموع 
  اإللغاءات

٨٥٥  ٠  ٠  ٦٨  ١٣٩  ٤١٦  ٢٣٢  

  .٢٠٠٨مارس /آذار ٢٠، (IRMS)قاعدة بيانات نظام إدارة إعادة إعمار العراق : المصدر
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  تعليقات اإلدارة واالستجابة للتدقيق
 على مسودة هذا التقرير المؤقت من فرقة منطقة الخليج ومن تلقى المفتش العام تعليقات

قالت فرقة منطقة الخليج ان فشل نظام إدارة . (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق 
إعادة إعمار العراق في تزويد صورة آاملة إلعادة إعمار العراق سببه واقع عدم استعمال 

ذآرت فرقة .  على أساس منتظم (IRMS)مار العراقآافة وآاالت التنفيذ نظام إدارة إعادة اع
منطقة الخليج أيضًا ان تخلف هذه الوآاالت عن اإلدخال الروتيني للبيانات يؤثر على قدرة 

  .النظام في تزويد معلومات جارية ودقيقة
  

لم يوافق مكتب المساعدة االنتقالية للعراق على ان القصد آان بالمطلق ان يكون نظام إدارة 
 إعمار العراق مستودعًا وأرشيفًا لخزن بيانات إعادة االعمار إضافة إلى بيانات ال إعادة

لكن . تتعلق بإعادة االعمار صادرة من مختلف وآاالت التنفيذ األميرآية الفاعلة في العراق
عدة وثائق لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق أآدت ان هذه الوظيفة هي الغرض المقصود 

 ومهما آان األمر، وآما جاء في هذا التقرير والتعليقات الرسمية لفرقة منطقة .من هذا النظام
الخليج، ال تقوم آافة الوآاالت بإدخال بيانات إلى نظام إدارة إعادة إعمار العراق على أساس 

  .منتظم
  

 تعليقات  (ITAO) ومكتب المساعدة االنتقالية للعراق(GRD)زود آل من فرقة منطقة الخليج 
آما تلقى المفتش العام أيضًا تعليقات فنية من . دخلت إلى هذا التقرير بالقدر المناسبفنية ُأ

  .الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ُأدخلت إلى هذا التقرير حيث آان مناسبًا أيضًا
  

  التقدم في التحسينات الموصى بها إلدارة عقود برنامج تدريب قوات الشرطة
  )٢٠٠٨أبريل /ننيسا، SIGIR 08-014تقرير (
  

  المقدمة
وهو . )٦٨٧(٢٠٠٧أآتوبر /تشرين األولهذا التقرير هو متابعة لتقرير المفتش العام بتاريخ 

التحسينات التي نفذها مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون ) ١: (يحّدث وضعية
يب  في وزارة الخارجية على إدارته لعقد داين آورب الخاص ببرنامج تدر(INL)الدولي 

تطبيق مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي ) ٢(، و(IPTP)قوات الشرطة 
يحّدث التقرير أيضًا معلومات وضعية التوصيات التي . لتوصية المفتش العام في ذلك التقرير

 ومكتب المفتش العام لدى وزارة (SIGIR)ُقدمت في التقرير المشترك للمفتش العام 
 لعقد ٣٣٨، حول أمر المهمة رقم ٢٠٠٧يناير /، تاريخ آانون الثاني(DoS OIG)الخارجية 
باإلضافة إلى ذلك، يستمر المفتش العام في اإلشراف على إدارة عقد مكتب . داين آورب

نفذت . شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي حول برنامج تدريب قوات الشرطة
  .٨٠١٥أعمال المتابعة لهذا التقرير بموجب المشروع 

  
مهمة مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي هو وضع سياسات وإدارة 

برامج لمحاربة اإلنتاج والمتاجرة بالمخدرات فيما بين الدول، ولمحاربة الجريمة الدولية، 
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. ولتقوية فرض تطبيق القانون، وتقوية قدرات حكم القانون األخرى خارج الواليات المتحدة
 إلى S-LMAQM-04-C-0030 العقد (INL)منح مكتب شؤون المخدرات لهذا الغرض، 

اصبح العقد اآلن في السنة األخيرة من التمديد . ٢٠٠٤فبراير /شباط ١٨داين آورب في 
االختياري، علمًا بأنه يغطي مدة سنة أساسية واحدة وأربع سنوات تمديد اختيارية على أساس 

لى مكتب شؤون المخدرات، سوف يمدد العقد الخاص استنادًا إ.  )٦٨٩(سنة واحدة لكل تمديد
 إلى الوقت الضروري للتمكن من إعادة التنافس على (IPTP)ببرنامج تدريب قوات الشرطة 

  )٦٩٠(.٢٠٠٩العقد في العام 
  

 للعراق وأفغانستان، (INL)مع ان العقد يشمل مهمات تدعم برامج مكتب شؤون المخدرات 
من بين هذه المهمات يفرض . ه على عقود المهمات في العراقفإن المفتش العام يرآز اهتمام

على داين آورب تزويد المسكن، والطعام، واألمن، والمرافق وأنظمة دعم التدريب، 
والكادرات من موظفي فرض تطبيق القانون يملكون تخصصات متنوعة لدعم برنامج 

مهمة الحالي المتعلق ببرنامج تنتهي مدة نفاذ مفعول أمر ال. تدريب الشرطة المدنية العراقية
، حيث يتم عندها منح أمر مهمة ٢٠٠٨أبريل /نيسان ٣٠تدريب قوات الشرطة العراقية في 

 ٢٨ ألزم المكتب حتى (INL)استنادًا إلى مسؤولين في مكتب شؤون المخدرات . جديد
 مليار دوالر ١٫٤٢ مليار دوالر وانفق من هذا المبلغ ١٫٧٥، حوالي ٢٠٠٨مارس /آذار

  .لتنفيذ البرنامج العراقي
  

 (INL)، ان موظفين في مكتب شؤون المخدرات ٢٠٠٧أآتوبر /تشرين األولذآر تقرير 
اآتشفوا سابقًا نقاط ضعف خطيرة في إدارة المكتب للعقود، وتعهدوا بتنفيذ عدد من 

  :التحسينات، تشمل
  

 تنظيم ملفات العقود •
 . إدارة العقود في العراقزيادة عدد موظفي المرآز الرئيسي للمكتب وموظفي •
تحسين اإلشراف على المشروع وإجراءات األعمال آما اإلشراف على إدارة  •

 .الممتلكات
 .جمع أدلة حول األآالف المتجاوزة أو الخاطئة •

  
 وعدد األعمال المنوي (INL)نظرًا التساع المشاآل التي يواجهها مكتب شؤون المخدرات 

وضع ) ١: (ى المفتش العام ان يقوم المكتب بما يلياتخاذها لمعالجة هذه المشاآل، أوص
إعطاء ) ٢(خطة عمل منسقة، وشاملة وتصحيحية يوافق عليها مساعد وزير الخارجية، 

ووضع عملية لتقييم تنفيذ الخطوات ) ٣( الموارد الضرورية لتطبيق الخطة، وتأميمتعهد ب
  .ومدى تأثيرها في إشراف المكتب على عقد داين آورب

  
، ان اإلدارة السيئة للعقود على ٢٠٠٧يناير /تقرير المشترك الصادر في آانون الثانيذآر ال

 في وزارة الخارجية أّدى (OAM) ومكتب إدارة التملكات (INL)يد مكتب شؤون المخدرات 
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إلى بقاء ممتلكات غير مشمولة في الحسابات وتعريض ماليين الدوالرات ألخطار غير 
 مليون دوالر ٤٣٫٨ دفعت وزارة الخارجية حوالي وعلى وجه التخصيص،. ضرورية

. لصنع عربات مقطورة لمعسكر اإلسكان وتخزيها مؤقتُا، لكنها لم تستعمل على اإلطالق
 مليون دوالر العمال غير مرخص بها تتعلق بإدارة ٤٫٢شملت هذه المدفوعات مبلغ 

 مليون ٣٦٫٤أنفقت عالوة على ذلك، من المحتمل ان تكون وزارة الخارجية قد . المعسكر
دوالر اخرى لشراء أسلحة ومعدات بضمنها سيارات مدرعة، ودروع لألفراد، ومعدات 

اتصاالت قد يتعذر إجراء المحاسبة بشأنها نظرًا الن الفواتير آانت غامضة وآانت وثائق 
أوصى التقرير المشترك . الدعم والقيود في سجالت التملك غير موجودة بالنسبة لبنود معينة

  .نفيذ عدد من األعمال للمساعدة في عالج الوضعبت
  

  النتائج
 بجهد مرّآز لتطبيق (INL)قام مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي 

 (IPTP) التوصيات التي وردت في تقارير سابقة حول برنامج تدريب قوات الشرطة العراقية
فيما يخص التوصية الواردة . ارجيةأعدها المفتش العام ومكتب المفتش العام في وزارة الخ

، وضع مكتب شؤون المخدرات خطة مشروع ٢٠٠٧أآتوبر /تشرين األولفي تقرير 
فعلى سبيل المثال، عّينت الخطة المهمات . مفّصلة تشمل تنفيذ مبادرات لتحسين إدارة العقود

حولها المفّصلة إلدارة الممتلكات في العراق، ولبذل جهود استعادة االآالف المختلف 
بموجب العقود، ولمطابقة الفواتير، مع المهمات المختلفة إلعادة التنافس ومنح العقود في 

  .٢٠٠٩أواخر العام 
  

، بدأ ٢٠٠٧يناير /فيما يخص التوصيات الواردة في تقرير المفتش العام في آانون الثاني
م بالترتيبات فقد قا.  تنفيذ أعمال لالستجابة لهذه التوصيات(INL)مكتب شؤون المخدرات 

 ١٠٤٠الالزمة، لالستفادة من عربات المقطورات المتعلقة بمعسكر اإلسكان الذي يتسع ل 
، وسعى إلى استعادة الدفعات التي قد ال يكون قد تّم تفويضها بصورة صحيحة، )٦٩١( شخصًا

  .وطلب اجراء عمليات تدقيق للفواتير وحصل عليها
  

 هي اآلن (INL)وفرض تطبيق القانون الدولي وفي حين ان أعمال مكتب شؤون المخدرات 
في مراحل مختلفة من اإلنجاز، يعتقد المفتش العام أنها، إذا ما ُأخذت بمجملها، فإن هذه 

يشجع المفتش العام مكتب شؤون المخدرات . األعمال سوف تحّسن اإلدارة اإلجمالية للعقود
(INL)ر في رصد التقدم الذي يحققه على إنجاز جهوده في الوقت المناسب ويخطط لالستمرا
  . المكتب

  
  .لم يقدم المفتش العام أية توصيات إضافية نظرًا لألعمال المتخذة والتي هي قيد التنفيذ

  تعليقات اإلدارة واالستجابة للتدقيق
 على عرض المفتش (INL) مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدوليوافق 

  . تعليقات رسميةالعام للوقائع واختار عدم إعطاء
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التحليل المؤقت للمعلومات حول قوات األمن العراقية التي زودها تقرير وزارة 
  " قياس االستقرار واألمن في العراق"الدفاع تحت عنوان 

  ).٢٠٠٨أبريل /نيسان ( SIGIR-08-015تقرير (
  

  المقدمة
-109العام ، القانون ٢٠٠٧ من قانون تخصيصات وزارة الدفاع للعام ٩٠١٠ينص القسم 

، على أن يقدم وزير الدفاع تقرير ربع سنوي إلى الكونغرس يعرض فيه مجموعة 289
 االستقرار العسكري والسياسي في نتأميشاملة من مؤشرات األداء وإجراءات التقدم نحو 

أحد المؤشرات التي يتم اإلبالغ عنها هي المعلومات حول إعداد قوات األمن . العراق
راجع . ، والمدربة)على جدول الرواتب(، والمعّينة )المطلوبة(مرخصة  ال(ISF)العراقية 

  :المفتش العام المعلومات المتوفرة من أجل تقييم
  

مدى إمكانية االعتماد على األرقام حول فائدة عديد القوات المرخصة، والمعّينة،  •
 ٢٠٠٨مارس /آذار في ٩٠١٠والمدربة حسب ما أشار إليه تقرير وزارة الدفاع 

 ).٩٠١٠تقرير القسم  ("اس االستقرار واألمن في العراققي"
 

أو مصادقات /المنهجية المتبعة في جمع المعلومات، وتشمل مدى مراجعات و •
 .وزارة الدفاع على صحة هذه المعلومات

  
 لوزارة الدفاع ٩٠١٠من أجل تحقيق األهداف، راجع المفتش العام وحلل تقرير القسم 

 المتعلق بقوات األمن العراقية وقارن المعلومات الواردة فيه ،٢٠٠٨مارس /آذارالصادر في 
آما راجع المفتش العام أيضًا التقارير السابقة التي أعدها آل . ٩٠١٠مع تقارير سابقة للقسم 

تقرير (من المفتش العام، وفرقة منطقة الخليج، واللجنة المستقلة للقوات األمنية في العراق 
ش العام أيضًا مباحثات مع مسؤولين في مكتب نائب وزير وعقد المفت. ، وغيرها)جونز

  ). السياسة(الدفاع 
  

فرضت خطة التدقيق على المفتش العام إجراء مباحثات والحصول على معلومات مع 
، والقيادة األمنية االنتقالية (MNF-I)مسؤولين في القوات المتعددة الجنسيات في العراق 

، والفيلق المتعددة الجنسيات في العراق (MNSTC-I)المتعددة الجنسيات في العراق 
(MNC-I) .تلقى . وآأساس لهذه المباحثات قدم المفتش العام أسئلة خطية تتعلق باألهداف

المفتش العام أجوبة خطية على األسئلة من خالل مكتب نائب وزير الدفاع في وقت متأخر 
لكن المفتش . حسب ما هو مناسبمن دورة المراجعة وأدخل هذه المعلومات إلى هذا التقرير 

العام يخطط لتنفيذ متابعة إضافية مع مسؤولين أميرآيين في العراق للحصول على فهم أآثر 
  .شموًال لمنهجيات جمع البيانات وإعداد التقارير آما لجهود تقوية العمليات ذات العالقة



(SIGIR) المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق إشراف
 

 

٢٥٩ 

  النتائج
ذلت لتحسين المعلومات المتعلقة تظهر نتائج عمل المفتش العام حتى هذه النقطة ان الجهود ُب

بأعداد قوات األمن العراقية المرخصين، والمعّينين، والمدّربين المشمولين في تقارير وزارة 
لكن التفاصيل الواردة في هذه التقارير وفي غيرها من المعلومات . ٩٠١٠الدفاع حول القسم 

ويعود . فائدة بيانات األرقامالمتوفرة تقترح ضرورة مواصلة الحذر عند االعتماد على دقة و
  :ذلك لألسباب التالية

  
استمرار وجود حاالت من التشكيك حول العدد الحقيقي لألفراد العراقيين المعّينين  •

هناك أسماء . والمدربين الذين يلتحقون فعًال بوظائفهم في أي وقت من األوقات
خدمة ألسباب عدد آبير من األفراد مسجلين على جدول الرواتب غير متوفرين لل

 .متنوعة مثل تغيبهم بإجازة، أو تغيبهم بدون إذن، أو إصابتهم بجروح، أو مقتلهم
 

التغييرات المتطورة في منهجية إعداد التقارير تجعل من الصعب مقارنة  •
 .المعلومات الواردة في تقرير معّين مع تلك الواردة في تقارير سابقة

  
دّربون ال تتطابق بسهولة مع أعداد األفراد أعداد األفراد الذين أبلغ عنهم بأنهم م •

باإلضافة إلى . المعينين، الن أرقام هذه األعداد األخيرة تشمل أفرادا لم يتدربوا بعد
ذلك، تشمل أرقام أعداد األفراد المعينين والمدربين اشخاصًا ترآوا الخدمة، ومن 

ه مؤشر غير المعترف به بشكل واسع على ان عدد األفراد المدربين هو بحد ذات
 .آاف لقدرة القوات

  
النقص في الضباط وضباط الصف المنخرطين في قوات األمن العراقية يظل  •

 .ُيشكِّل نقصًا مهمًا طويل األمد سوف تتطلب معالجته عقدًا من الزمن
  

هناك ضرورة معترف بها في الحاجة إلى قوات أمن عراقية إضافية بحلول العام  •
تمرد قادرة على حماية البالد من التهديدات الداخلية  لتكوين قوة لمكافحة ال٢٠١٠

 .وحاالت التمرد
  

ال زالت قوات األمن العراقية تعتمد على دعم لوجستي ذو شأن آبير من قوات  •
 .االئتالف

  
مع الترآيز الحالي على معالجة حاجات األمن الداخلي ال يزال من الضروري  •

 .زمة لمقاومة التهديدات الخارجيةالترآيز الطويل األمد على هيكلية القوات الال
  

أفادت التقارير انه تم استخالص المعلومات حول أعداد قوات األمن العراقية، المشمولة في 
، من مصادر متعددة داخل الوزارات العراقية الفردية استنادًا إلى ٩٠١٠تقارير القسم 
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طوير نظام إلي للبيانات تشمل هذه المعلومات الجهود الجارية لت. عمليات تستمر في التطور
نفذت وزارة الدفاع بعض . الدارة مساءلة ومحاسبة ودفع رواتب القوات العسكرية العراقية
لكن، .  والتعليق عليها٩٠١٠الجهود لتحديد درجة اعتمادية البيانات المقدمة في تقارير القسم 

 يتوقع المسؤولون مع تسلم الحكومة العراقية سيطرة اآبر على القوات المدربة والمعّينة،
. األميرآيون انه سوف تتوفر لهم رؤية اقل وضوحًا حول درجة االعتماد على البيانات

سوف تقيم المتابعة الالحقة للمفتش العام جهود تحسين جمع المعلومات ودرجة االعتماد 
  .عليها

 
  تعليقات اإلدارة واالستجابة للتدقيق

سمية على مسودة هذا التقرير ودمجت هذه  تعليقات غير ر(OSD)زود مكتب وزير الدفاع 
زودت القيادة األمنية االنتقالية المتعددة . التعليقات في هذا التقرير، حسب ما هو مالئم

 تعليقات على مسودة هذا التقرير اتفقت بصورة عامة مع (MNSTC-I)الجنسيات في العراق 
ًا تعليقات محددة على البيانات آما زودت هذه القيادة أيض. االستنتاجات الواردة في التقرير

  .الواردة في هذا التقرير التي قمنا بإدخالها حسب ما هو مالئم
  

علقت القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق بالقول ان مباحثات المفتش العام 
وبة القوات اإلضافية لألمن الداخلي المطل) ٢(النقص في الضباط وضباط الصف، ) ١(حول 

النواقص في ) ٤(تجنيد قوات الشرطة يتجاوز سعة التدريب، ) ٣(، ٢٠١٠بحلول العام 
لكن على الرغم من أن بعض المعلومات . الدعم اللوجستي والقتالي آانت خارج نطاق العمل

الواردة في هذا التقرير تذهب إلى أبعد من األهداف المحددة بشأن دقة األعداد، فإن هذه 
بالنسبة لألهداف األوسع ألنها تزود سياقًا مهمًا لفهم دقة وفائدة المعلومات المعلومات مهمة 

  .الواردة في التقارير
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  الجهود األميرآية لمكافحة الفساد في تطبيق خطة اإلدارة المعدلة

  )٢٠٠٨/أبريل، نيسان SIGIR 08-016تقرير (
  

  المقدمة
هذا آخر تقرير ضمن سلسلة التقارير التي أعدها المفتش العام لتقييم جهود الحكومة 

لبرامج إدراآًا منه نفذ المفتش العام مراجعات لهذه ا. األميرآية في مكافحة الفساد في العراق
وصف . للتأثير الهام على إعادة اإلعمار االقتصادي، واالجتماعي، والسياسي في العراق

  ".التمرد الثاني"المفتش العام تأثير الفساد في العراق على انه 
  

استنتجت تقارير سابقة للمفتش العام ان الجهود األميرآية في هذا المجال تنقصها خطة شاملة 
 تربط البرامج باستراتيجية إجمالية آما بخطوط قاعدية يمكن من خاللها قياس تقدم مقاييس
عالوة على ذلك، وجد المفتش العام ان هذه الجهود مرت بفترات من نشاط عاٍل . مدى التقدم

يناير /أشار المفتش العام في تقريره الصادر في آانون الثاني. وفترات آانت فيها هزيلة
رآية في العراق اتخذت أو أنها تنوي اتخاذ خطوات لتحسين ، ان السفارة األمي٢٠٠٨

أآد . النشاطات األميرآية لمكافحة الفساد وآجزء من خطة جديدة الدارة جهود مكافحة الفساد
المفتش العام انه في حال تم تطبيق هذه اإلجراءات بصورة فعالة فأنها قد تعالج آافة 

عام في هذا التقرير بمراجعة التقدم الذي حققته يتمثل هدف المفتش ال. توصيات المفتش العام
  .آل من وزارة الخارجية والسفارة األميرآية في هذا الصدد

  
  النتائج

وجد المفتش العام ان وزارة الخارجية والسفارة األميرآية تتخذان خطوات لتطبيق خطة 
انون  آ٩مكافحة الفساد المعدلة التي صادقت عليها وزيرة الخارجية األميرآية في 

، مع ان الخطة هي اآلن في المراحل المبكرة من التطبيق يعتبر التقدم ٢٠٠٨يناير /الثاني
تدعم أعمال حديثة أهداف الخطة لرفع درجة أولوية . المحقق حتى هذه النقطة مشجعًا

نشاطات مكافحة الفساد من خالل إعادة تنظيم الموظفين والموجودات وتحسين اإلشراف 
مارس /  آذار ١١ الخصوص، عينت وزارة الخارجية األميرآية في على وجه. والتنسيق
 منسقًا جديدًا لمبادرات مكافحة الفساد في العراق الذي سوف يرفع تقاريره مباشرة ٢٠٠٨

. إلى نائب رئيس البعثة وسوف يزامن آافة السياسات والبرامج األميرآية لمكافحة الفساد
ظفين في مكتب المنسق وهي في طور تعيين عالوة على ذلك، أعادت السفارة تعيين مو
  .موظفين مجربين في أعمال مكافحة الفساد

  
فقد وضعت مسودة إطار . آما أن السفارة باشرت أيضًا تحرآها إلى األمام بطرق اخرى

عمل استراتيجية أولية لمكافحة الفساد، وشكلت سبع مجموعات عمل فرعية لمكافحة الفساد 
)ACWG (دة من المسؤولية آوضع االستراتيجية والتخطيط، وعمليات تتمتع بمجاالت محد
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  المختصرات والتعريفات
  

 إلعادة إعمار العراق  الخاصيتضمن هذا القسم جميع المختصرات الموجودة في تقرير المفتش العام
(SIGIR) 

 
 

ACRONYMS DEFINITIONS ARABIC  
ABOT : Al Basrah Oil Terminal محطة البصرة لتحميل النفط 
ACWG: Anticorruption Working Group ة الفسادمجموعة عمل مكافح 
ARTWG Asset Recognition and Transfer 

Working Group 
  األصول ونقلهاالتعّرف علىمجموعة عمل 

AT: Advisory Team الفريق االستشاري 
AWOL: Absent Without Leave بدون إذنغياب   
BCT: Brigade Combat Team فريق اللواء القتالي 
BIAP: Baghdad International Airport  الدوليبغدادمطار  
BSA: Board of Supreme Audit المجلس األعلى للتدقيق  
BSH: Basrah Regional Airport اإلقليمي مطار البصرة  
CATT: Coalition Army Advisory 

Training Team 
فريق التدريب االستشاري لجيش سلطة 

 االئتالف
CAP: Community Action Program تمع المحليبرنامج عمل المج 
CAPS: Commercial Accounts Payable 

System 
  نظام الذمم الدائنة التجارية

CBI: Central Bank of Iraq البنك المرآزي العراقي 
CCC-I: Central Criminal Courts Iraq المحاآم الجنائية المرآزية العراقية 
CD: Capacity Development  القدراتتطوير  
CDG: Community Development Group تنمية المجتمع المحليةمجموع  
CENTCOM: U.S. Central Command للقوات المسلحة قيادة المنطقة الوسطى 

  األميرآية
CERP: Commander’s Emergency 

Response Program 
  برنامج االستجابة الطارئة للقائد

CFAR: Contingency Federal Acquisition 
Regulation 

  ون التملك الفدرالي للطوارئقان

CFLCC: Coalition Forces Land 
Component Command 

  قيادة المكّون األرضي لقوات االئتالف

CHRP: Commanders Humanitarian 
Relief and Reconstruction Fund 

صندوق اإلغاثة اإلنسانية وإعادة اإلعمار 
  للقادة

 



  المختصرات والتعريفات
  

 

٣٧٣ 

 
CID-MPFU: U.S. Army Criminal 

Investigation Command, Major 
Procurement Fraud Unit 

وحدة الكشف عن االحتيال في المشتريات 
الرئيسية لدى قيادة التحريات الجنائية للجيش 

 األميرآي
CLFCC: Coalition Forces Land 

Component Command 
  قيادة المكّون األرضي لقوات االئتالف

CMATT: Coalition Military Assistance 
Training Team 

فريق التدريب للمساعدة العسكرية التابع 
  للتحالف

COFE: Committee of Financial Experts  الخبراء الماليينمن لجنة  
CoI Commission on Integrity 

(previously known as 
Commission on Public Integrity) 

  هيئة النزاهة

CoM: Council of Ministers راءمجلس الوز  
Compact: International Compact with Iraq الدولي مع العراقالعهد   
CoR: Council of Representatives مجلس النواب  
CPA: Coalition Provisional Authority سلطة االئتالف المؤقتة 
CPATT: Civilian Police Assistance 

Training Team 
 طة للشريدانيالمالتدريب مساعدة فريق 

CSP: Community Stabilization 
Program 

 محليبرنامج استقرار المجتمع ال

CY: Calendar Year السنة التقويمية  
DAD: Donor Assistance Database قاعدة بيانات مساعدات المانحين 
DBE: Department of Border 

Enforcement 
  القانون على الحدود تطبيقدائرة فرض

DCAA: Defense Contract Audit Agency وآالة تدقيق العقود الدفاعية 
DCIS: Defense Criminal Investigative 

Service 
  التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاعخدمة

DFAS: Defense Finance and Accounting 
Service 

   المالية والمحاسبة الدفاعيةخدمة

DFI: Development Fund for Iraq ية العراقصندوق تنم 
DoD: Department of Defense وزارة الدفاع 
DoD OIG: Department of Defense Office of 

Inspector General 
 مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع

DoJ: Department of Justice وزارة العدل 
DoS: Department of State وزارة الخارجية 
DoS OIG: Department of State Office of 

Inspector General 
 مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية

EC: European Commission المفوضية األوروبية 
EFT: Electronic Funds Transfer ألموالاإللكتروني ل التحويل 
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ePRT: Embedded Provincial 
Reconstruction Team 

 فرق إعادة اإلعمار المرافقة

ESF: Emergency Support Funds أموال الدعم للطوارئ  
FBI: Federal Bureau of Investigation مكتب التحقيقات الفدرالي 
FMIS Financial Management 

Information System 
  نظام المعلوماتية لإلدارة المالية

FMR: Financial Management 
Regulation 

   اإلدارة المالية لدى وزارة الدفاعقانون

FMS: Foreign Military Sales  األجنبيةالمبيعات العسكرية  
FOB: Forward Operating Base القواعد العاملة األمامية 
FOGC: Federal Oil and Gas Council المجلس االتحادي للغاز والنفط  
FY: Fiscal Year السنة المالية 
GAO: Government Accountability 

Office 
 لحكوميةمكتب المحاسبة ا

GDP: Gross Domestic Product الناتج القومي اإلجمالي  
GEO: Governorate Electoral Office  نتخابياالمحافظة المكتب  
GOI: Government of Iraq الحكومة العراقية 
GRD: Gulf Region Division فرقة منطقة الخليج 
GRN: Gulf Region North الشماليةمنطقة الخليج   
GWOT: Global War On Terrorism الحرب العالمية على اإلرهاب 
HDD: Horizontal Directional Drilling  االتجاهياألفقيالحفر   
HEAD: Higher Education and 

Development 
  التعليم العالي والتنمية

HJC: Higher Judicial Council مجلس القضاء األعلى 
IA: Interagency Agreement تفاقيات بين الوآاالتاال  
IAER: Iraq Agricultural Extension 

Revitalization 
  إعادة إحياء اإلرشاد الزراعي العراقي

IABM: International Advisory and 
Monitoring Board 

  الهيئة الدولية االستشارية والرقابية للعراق

ICBG: Iraqi Company for Bank 
Guarantees 

  ية للكفاالت المصرفيةالشرآة العراق

ICCTF: International Contract Corruption 
Task Force 

  الفساد في العقود الدولية مكافحةةقوة مهم

ICE: Immigration and Customs 
Enforcement 

  وآالة فرض قوانين الهجرة والجمارك

ICITAP: International Criminal 
Investigative Training Assistance 
Program 

لتدريب في لالدولي المساعدة برنامج 
  التحقيقات الجنائية

ICO: Iraqi Correctional Officers ضباط عراقيين إلصالح السجناء  
ICS: Iraqi Corrections Services  العراقية)السجون(مرافق التأديب   
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IDA: International Development 
Association (World Bank) 

 )البنك الدولي (مية الدوليةرابطة التن

IDP Internally Displaced Person البالدرون في داخلمهج   
IFMIS: Iraq Financial Management 

Information System 
  نظام المعلوماتية لإلدارة المالية في العراق

IG: Inspector General المفتش العام 
IIGC: Iraq Inspectors General Council س المفتشين العامين العراقيمجل 
IHEC: Independent High Electoral 

Commission 
  اللجنة العليا المستقلة لالنتخابات

IHT: Iraqi High Tribunal المحكمة العليا العراقية  
IJIP: Iraq Justice Integration Project مشروع تكامل القضاء في العراق  
IMET: International Military and 

Education Training 
  التدريب العسكري والتعليمي الدولي

IMF: International Monetary Fund صندوق النقد الدولي 
INCLE: International Narcotics Control 

and Law Enforcement Fund 
(INL) 

فرض لرقابة على المخدرات واصندوق 
   الدوليتطبيق القانون

INCTF: Iraqi National Counter-Terrorism 
Force 

  القوات الوطنية العراقية لمكافحة اإلرهاب

INL: Bureau of International Narcotics 
and Law Enforcement Affairs 
(DoS) 

 مكتب المخدرات وفرض تطبيق القانون
 )وزارة الخارجية (الدولي

IOM: International Organization for 
Migration 

   للهجرةالمنظمة الدولية

IPA: International Police Advisor مستشار دولي للشرطة 
IPS: Iraqi Police Service الشرطة العراقيةخدمة   
IPTP: Iraqi Police Training Program العراقيةبرنامج تدريب قوات الشرطة   
IRFFI: International Reconstruction 

Fund 1 
 ار العراقالصندوق الدولي لتمويل إعادة إعم

 األول
IRFF2: International Reconstruction 

Fund 2 
 الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق

 الثاني
IRMS: Iraq Reconstruction Management 

System 
 نظام إدارة إعادة إعمار العراق

IRR: Iraqi Republic Railway سكة حديد الجمهورية العراقية 
IRRF: Iraq Relief and Reconstruction 

Fund 
 صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

IRRF 1: Iraq Relief and Reconstruction -1  األولصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
IRRF 2 Iraq Relief and Reconstruction -2  الثانيصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
IRS-CI: Internal Revenue Service, 

Criminel Investigation 
قسم التحقيقات الجنائية لدى مصلحة ضريبة 

  الدخل
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ISF: Iraqi Security Force قوات األمن العراقية 
ISFF: Iraq Security Forces Fund صندوق قوات األمن العراقية 
ISP: Infrastructure Security Protection برنامج حماية أمن البنية التحتية  
ISX: Iraq Stock Exchange سوق األوراق المالية العراقي  
ITAO: Iraq Transition Assistance Office مكتب المساعدة االنتقالية للعراق 
JASG-I Joint Area Support Group-Iraq مجموعة الدعم للمنطقة المشترآة في العراق  
JCC-I/A: Joint Contracting Command-

Iraq/Afghanistan 
القيادة المشترآة للعقود في العراق 

 وأفغانستان
JCTSR: Joint Committee to Transfer 

Security Responsibility 
 اللجنة المشترآة لنقل مسؤولية األمن

JEDI: Judicial Education and 
Development Institute 

  معهد التعليم والتطوير القضائي

JHQ-AT: Joint Headquarters-Advisory 
Team 

الفريق االستشاري في مرآز القيادة 
  المشترآة

JPS: Judicial Protection Service خدمة الحماية القضائية  
JROC: Joint Reconstruction Operation 

Center 
  مرآز العمليات المشترآة إلعادة االعمار

KBR: Kellogg Brown & Root, Inc. شرآة آيلوغ، براون أند روت، انك 
Km: Kilometer آيلومتر  
KRG Kurdistan Regional Government حكومة إقليم آردستان  
KV: Kilovolt آيلو فولت  
LADP: Local Area Development 

Programme 
  برنامج تنمية المناطق المحلية

LGP: Local Governance Programs برامج الحكم المحلي 
LOGCAP: Logistics Civilian Augmentation 

Program 
 برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني

MAAWS: Money as a Weapon System المال آنظام سالح 
MBPD: Million Barrels Per Day مليون برميل في اليوم  
MCC: Major Crimes Court محاآم الجنايات الرئيسية  
MCTF: Major Crimes Task Force فريق مهمات الجرائم الرئيسية  
MDHU: Modular Detainer Housing Unit وحدة إسكان موحدة المعايير للسجناء  
MET: Ministerial Engagement Team فرق إشراك الوزارات  
METSI: Middle East Transition Support 

Initiative 
  مبادرة دعم االنتقال في الشرق األوسط

MMPW: Ministry of Municipalities and 
Public Works 

 وزارة البلديات واألشغال العامة

MMC-I: Multi-National Corps-Iraq فيلق القوات المتعددة الجنسيات في العراق 
MND: Multi-National Division الفرقة المتعددة الجنسيات  
MND-NE Multi-National Division-

Northeast 
   الشمال الشرقي–الفرقة المتعددة الجنسيات 
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MNF-I: Multi-National Force-Iraq القوات المتعددة الجنسيات في العراق 
MNSTC-I: Multi-National Security 

Transition Command-Iraq 
القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في 

 العراق
MOD: Ministry of Defense وزارة الدفاع  
MoDM Ministry of Displacement and 

Migration 
  وزارة المهجرين والهجرة العراقية

MOE: Ministry of Electricity وزارة الكهرباء  
MOF: Ministry of Finance وزارة المالية  
MOI: Ministry of Interior وزارة الداخلية  
MOU: Memorandum of Understanding مذآرة تفاهم  
MTOE: Modified Table of Organization 

and Equipment 
  الجدول المعدل للتنظيم والمعدات

MW: Megawatt ميغا واط 
MWh: Megawatt-hour ميغا واط ساعة  
NCD: National Capacity Development  العراقية(الوطنية إنماء القدرات(  
NCO: Non-commissioned Officer ضباط الصف  
NDAA: National Defense Authorization 

Act 
  )األميرآي(الدفاع القومي قانون تفويض 

NDS: National Development Strategy  وزارة  ()للعراق(استراتيجية التنمية الوطنية
 )الخارجية

NEA-I: Bureau of Near Eastern Affairs-
Iraq (DoS) 

 العراق- األوسطمكتب شؤون الشرق 

NFI: Non-food Item مواد غير غذائية  
NGO: Non-Governmental Organization غير حكوميةمنظمة  
NP: National Police  العراقية(الشرطة الوطنية(  
NRRRF: Natural Resources Risk 

Remediation Fund 
خطار التي تتعرض صندوق إعادة إصالح األ

  لها الموارد الطبيعية
O&M: Operations & Maintenance التشغيل والصيانة 
OMB: Office of Management and 

Budget 
 مكتب اإلدارة والموازنة

OPA: Office of Provisional Affairs حتياطيةمكتب الشؤون اال  
ORHA: Office of Reconstruction and 

Humanitarian Assistance 
  مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية

OTI: Office of Transition Initiatives ةمكتب المبادرات االنتقالي  
PC: Provincial Council  محافظةالمجلس  
PCO: Project and Contracting Office مكتب المشاريع والعقود 
PEG: Provincial Economic Growth  للمحافظات ة االقتصاديالتنميةبرنامج  
PEZ: Pipeline Exclusion Zone  نابيباألخطوط لحظر المناطق  
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PHC: Primary Health Care ية الصحية األوليةالعنا 
PIC: Provincial Iraqi Control سيطرة المحافظات العراقية  
P.L Public Law قانون عام  
PM: Prime Minister رئيس الوزراء 
PRDC: Provincial Reconstruction 

Development Committees 
  وتنمية المحافظاتلجان إعادة إعمار

PRT: Provincial Reconstruction Team ِفَرق إعادة إعمار المحافظات  
PST: Provincial Support Team ِفَرق دعم المحافظات  
QA: Quality Assurance ضمان النوعية 
QC: Quality Control مراقبة النوعية  
QM: Quality Management النوعية/إدارة الجودة  
QRF: Quick Response Fund صندوق االستجابة السريعة 
RCC: Regional Contract Command  القيادة اإلقليمية للعقود  
RCT: Regimental Combat Team  األلوية القتاليةفرق  
RIE: Restore Iraq Electricity إعادة آهرباء العراق إلى وضعها السابق  
RIO: Restore Iraq Oil إعادة نفط العراق إلى وضعه السابق  
RLA: Resident Legal Advisor تشارون قانونيون مقيمونمس  
RO-RO Roll On-roll Off رصيف التحميل والتفريغ المباشر للسفن  
RTI: Research Triangle Institute  تراينغلريسيرتش (األبحاثمثلث معهد (   
SBA: Stand-By Arrangement (IMF) من صندوق  ( االحتياطية القروضترتيبات

 )النقد الدولي
SCADA: Supervisory Control and Data 

Acquisition 
  نظام اإلشراف والتحكم واآتساب المعطيات

S/CRS: Department of State Office of the 
Coordinator for Reconstruction 
and Stabilization 

مكتب ُمنسق إعادة اإلعمار وإرساء 
  )األميرآية ( في وزارة الخارجيةاالستقرار

SIGAR: Special Inspector General for 
Afghanistan Reconstruction 

  المفتش العام الخاص إلعادة إعمار أفغانستان

SIGIR: Special Inspector General for 
Iraq Reconstruction 

  إلعادة إعمار العراق الخاصالمفتش العام

SOC: South Oil Company شرآة نفط الجنوب 
SOP: Standard Operating Procedures معياريةإلجراءات التشغيلية الا  
TAL: Transitional Administrative Law القانون اإلداري االنتقالي  
TDP: Targeted Development Program المستهدفة (برنامج التنمية الُمحّددة األهداف(  
TCA: Trade and Cooperation 

Agreement 
 اتفاقية تجارة وتعاون

TFBSO: Task Force to Improve Business 
and Stability Operations 

 لتحسين عمليات األعمال قوة المهمات
 واالستقرار

TIFRIC: Theater Internment Facility 
Reintegration Center 

  مرآز إعادة تكامل مرافق االحتجاز الميدانية



  المختصرات والتعريفات
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Treasury: United States Department of 
Treasury 

  وزارة المالية األميرآية

UEPS: Universal Electronic Payment 
System 

  الشامل/نظام الدفع اإللكتروني العالمي

UK: United Kingdom المملكة المتحدة  
UN: United Nations األمم المتحدة 
UNAMI: UN Assistance Mission for Iraq بعثة مساعدة العراق التابعة لألمم المتحدة  
UNCAC: UN Convention Against 

Corruption 
   المتحدة لمكافحة الفساداألمم ميثاق

UNDG: United Nations Development 
Group 

 مجموعة التنمية التابعة لألمم المتحدة

UNDG- ITF: United Nations Development 
Group Iraq Trust Fund 

صندوق االئتمان العراقي لدى مجموعة 
  التنمية في األمم المتحدة

UNDP: United Nations Development 
Programme 

 برنامج األمم المتحدة للتنمية

UNHCR: United Nations High 
Commissioner for Refugees 

  المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة

UNICEF: United Nations Children’s Fund  لألطفال المتحدة الدولي األممصندوق 
  )اليونيسيف(

UNSCR: United Nations Security Council 
Resolution 

   التابع لألمم المتحدةاألمنقرار مجلس 

USAAA: United States Army Audit 
Agency 

 وآالة التدقيق في الجيش األميرآي

USACE: United States Army Corps of 
Engineers 

 سالح الهندسة في جيش الواليات المتحدة

USAID: United States Agency for 
International Development 

 الوآالة األميرآية للتنمية الدولية

USAID: OIG United States Agency for 
International Development Office 
of the Inspector General 

مكتب المفتش العام لدى الوآالة األميرآية 
 للتنمية الدولية

USIP: U.S. Institute of Peace معهد السالم األميرآي  
USTDA: U.S Trade and Development 

Agency 
  الوآالة األميرآية للتجارة والتنمية

WHO: World Health Organization منظمة الصحة العالمية  
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وأآملت السفارة جردة أولية . التقييم، والتعليم العام، وإزالة النزاعات من البرامج وتنسيقها
باإلضافة إلى ذلك، وبغرض . لكافة برامج مكافحة الفساد الممولة من الحكومة األميرآية

قية قررت السفارة األميرآية ان تتعقب وضعية آل رصد وتزويد الدعم لجهود الحكومة العرا
مبادرة لمكافحة الفساد، والتي أعلنت عنها الحكومة خالل مؤتمر مكافحة الفساد الذي عقد في 

  .٢٠٠٨يناير /األول من آانون الثاني
  

الحظ المفتش العام وتشّجع بسبب التقدم الذي حققته السفارة خالل مجرد فترة ثالثة اشهر منذ 
في الوقت الحاضر، تعالج السفارة . تقرير المفتش العام األخير حول مكافحة الفسادصدور 

، لكون الجهود السابقة ٢٠٠٨يناير /القلق الذي أثاره المفتش العام في آانون الثاني
 تنشيط وتنسيق الجهود األميرآية لمكافحة الفساد آانت غير فعالة إلى درجة آبيرة  إلعادة

يستمر المفتش العام في تشجيع االلتزام . لمتابعة المستمرة من اإلدارةوعانت من عدم توفر ا
المستدام للسفارة باإلدارة الفعالة لجهود مكافحة الفساد وباألخص بالنسبة للقيادة واإلشراف 

سوف يستمر المفتش العام في تزويد تقارير ربع . من جانب مسؤولين آبار على أساس يومي
  .نامجسنوية حول وضعية هذا البر

  
  تعليقات اإلدارة واالستجابة للتدقيق

زود المفتش العام مسودة من هذا التقرير إلى وزارة الخارجية األميرآية والى السفارة 
  .األميرآية في بغداد، ولم تقدم أي واحدة منهما تعليقات على مسودة التقرير

  
 ولكن يجب تحقق بعض التقدم: نقل مشاريع إعادة االعمار إلى الحكومة العراقية

  .تنفيذ تحسينات إضافية لتجنب الهدر
  )٢٠٠٨أبريل / ، نيسان SIGIR -8-017التقرير (
  

  المقدمة
هذا التقرير هو آخر التقارير في سلسلة أعدها المفتش العام حول نقل مشاريع إعادة االعمار 

ش العام في وآما ابلغ عنه المفت.  إلى الحكومة العراقية)٦٩٢(الممولة من الحكومة األميرآية
، من الضروري تنفيذ عملية فّعالة لنقل مشاريع االستثمارات )٦٩٣(٢٠٠٧يوليو / تقرير تموز 

السبب األول، سوف تتيح هذه العملية للحكومة : الرأسمالية وذلك لثالثة أسباب رئيسية
العراقية بان تدرك أن تنفيذ المشروع قد أنجز وان الواليات المتحدة زودت آافة الوثائق 

السبب الثاني، تصادق هذه العملية على شرعية قبول الحكومة . الالزمة والتدريب الضروري
السبب الثالث، قبول . العراقية للمسؤولية بشان تشغيل وصيانة واستبدال رأسمال المشروع

الحكومة العراقية للمشاريع وصيانتها أمر حاسم لضمان عدم هدر مليارات الدوالرات من 
آية إلعادة االعمار بسبب عدم الصيانة واالستعمال غير الصحيح لألصول المساعدة األمير

  .الرأسمالية
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  :حدد المفتش العام سابقًا المشاآل التالية في عملية نقل األصول

 
غياب عملية موحدة بين الوآاالت األميرآية لنقل المشاريع المنجزة إلى الحكومة  •

  .العراقية
 أو نقل -آوزارة الكهرباء مثًال-ارات فرديةنقل من جانب واحد للمشاريع إلى وز •

المشاريع إلى مسؤولين في المحافظات أو مسؤولين محليين بدون الحصول على 
ضمانات بأن المسؤولين في الوزارات الذين يملكون سلطة إنفاق تخصيصات 

  .الموازنة مستعدون لتأميم استدامة المشروع المنقول
  

تحسين العملية آما لتحسين إمكانيات قيام الحكومة شملت توصيات المفتش العام خطوات ل
  .العراقية بالصيانة الصحيحة لألصول المنقولة

  
هدف هذه المراجعة هو تحديد التقدم األميرآي في تنفيذ توصية توجيهية رئيسية واحدة قدمها 

ة المفتش العام لتحسين دقة سياسات الواليات المتحدة وخططها وإجراءاتها المتبعة في عملي
سوف . نقل مشاريع إعادة االعمار الممولة من الحكومة األميرآية إلى الحكومة العراقية

تعالج تقارير مستقبلية توصيات أخرى قدمها المفتش العام حول نقل األصول آما حول جهود 
  .الحكومة العراقية الستدامة هذه األصول المنقولة

  
  النتائج

نشاطات إعادة االعمار خطوات لتحسين سياسات اتخذت الوآاالت األميرآية المشارآة في 
وخطط وإجراءات نقل األصول، ولكن يجب تنفيذ أعمال إضافية لمعالجة مشاآل قديمة العهد 

تقع مسؤوليات إدارة نشاطات نقل األصول على عاتق . عرقلت التطبيق الفعال للبرامج
  .وليةوزارة الخارجية، وزارة الدفاع والوآالة األميرآية للتنمية الد

  
 مكتب المساعدة االنتقالية للعراق في وزارة -الهيئة الرئيسية المكلفة بإدارة هذه الجهود

) ARTWG( شكلت مجموعة عمل تعيين األصول ونقلها -) ITAO(الخارجية األميرآية 
أدت هذه الجهود إلى وضع مسودة اتفاقية . تضم أعضاء من وآاالت أخرى لتنفيذ المشاريع

. حول عملية النقل األميرآية قد تستعملها آافة الوآاالت المنفذة للمشاريع) IA(بين الوآاالت 
يعالج هذا العمل حاالت القلق السابقة لدى المفتش العام بسبب عدم اشتراك آافة الوآاالت في 

مكتب المساعدة االنتقالية .  تنص على تطبيق سياسة نقل موحدة٢٠٠٦اتفاقية وِقعت عام 
مع ) MOU" (مذآرة تفاهم"، مسودة ٢٠٠٧نوفمبر / في تشرين الثاني للعراق وضع أيضًا 

مع ذلك، فإن . الحكومة العراقية فيما يخص األدوار والمسؤوليات المرتبطة بنقل األصول
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 ومسودة االتفاقية مع الحكومة IAالتغييرات اإلجرائية المنصوص عليها في مسودة االتفاقية 
  . حرجة معينة في عملية النقلالعراقية لم تعالج بالكامل نواقص 

  
سوف تعّرض هذه النواقص، في حال عدم معالجتها بصورة آافية، مجمل االستثمارات 

األميرآية في العديد من مشاريع األصول الرأسمالية إلى خطر استعمالها بصورة غير فّعالة 
رة، القلق القائم قد تزيد هذه الحالة، بدرجة آبي. وغير آفاية أو عدم استعمالها على اإلطالق 

حدد المفتش العام . حول الهدر المرتبط بنشاطات إعادة االعمار األميرآية في العراق
  :المجاالت التالية التي تتوجب معالجتها

  
يفتقر البرنامج حاليًا إلى إجراءات مساءلة ومحاسبة واضحة الدارة عملية النقل،  •

لخارجية، وزارة الدفاع والوآالة فيما بين الوآاالت المشارآة بالبرنامج أي وزارة ا
آما أن الهيكلية اإلدارية اإلجمالية للبرنامج مجزأة مما . األميرآية للتنمية الدولية

فعلى سبيل المثال، . يؤدي إلى ممارسات غير فعالة وغير آافية في نقل األصول
مشاريع ممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار ) IA(شملت مسودة االتفاقية 

 ممولة - مليار دوالر ٢٫٢ فقط واستثنت مشاريع بقيمة إجمالية تزيد عن العراق
الذي تديره الوآالة األميرآية للتنمية ) ESF(من صندوق دعم االقتصاد 

الذي تديره وزارة ) ISFF(وصندوق قوات األمن العراقية  ) USAID(الدولية
 ذلك، فان  عالوة على-) CERP(الدفاع وبرنامج االستجابة الطارئة للقائد 

مجموعة العمل هيئة غير رسمية تعتمد على تعاون األعضاء اآثر مما تعتمد على 
وبذلك ال . خطوط واضحة لسلطة إدارية وعلى تطبيق سياسات وممارسات معّينة

  .توجد أية آلية تضمن المحاسبة
 

بين الوآاالت األميرآية إلعادة االعمار ال تتضمن معايير ) IA(مسودة االتفاقية  •
حدة لعملية نقل األصول بل تعطي توجيهات للوآاالت حول آيفية تطبيق مو

هذا التعدد في المسؤوليات يؤدي إلى انتشار معايير . سياساتها وإجراءاتها الخاصة
وإجراءات مختلفة تساهم في غياب الشفافية في عملية النقل وتخلق الفوضى 

ل عملية التدقيق هذه ابلغ خال. للواليات المتحدة وللحكومة العراقية في آن واحد
، ومن فرقة منطقة )USAID(مسؤولون من الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 

ان ) MNSTC-I(ومن القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات  ) GRD(الخليج
مسؤولين من الوآالة أميرآية إلعادة االعمار قد يبحثون عن مسؤولين عراقيين 

ع على وقبول المشاريع على مستويات ال حصر لها، تشمل راغبين في التوقي
وبمثابة استجابة وآمحاولة أخيرة، قام . وزارات، ومحافظات ومجتمعات محلية

مسؤولون أميرآيون في بعض الحاالت بنقل مشاريع من جانب واحد بسبب فشل 
مع . محاوالتهم الحصول على قبول رسمي للمشروع من جانب الحكومة العراقية
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تتضمن توجيها حول استعمال هذا اإلجراء، فإنه في ) IA(مسودة االتفاقية ان 
فعلى سبيل المثال، . بعض الحاالت قد يتجاوز حجم عمليات النقل ما آان متوقعًا

، ٢٠٠٧ديسمبر /تعددة الجنسيات في آانون األولأبلغت القيادة األمنية االنتقالية الم
مشروع ممول من صندوق إغاثة  ٥٧٥وزارتين بأنها ستنقل من جانب واحد 

 ٣٨٨عدلت هذه القيادة الحقًا هذا العدد وانزلته إلى . وإعادة إعمار العراق
ُنقلت "آانت بعض المشاريع قد . مشروع، ُقدرت قيمتهم بأآثر من مليار دوالر

النقل من جانب واحد يعّرض االستثمار إلى . ، في السابق"بصورة غير رسمية
  .يانتها بصورة صحيحة نظرًا لطبيعته المتأصلةخطر اآبر من خطر عدم ص

 
الجهود األميرآية للحصول على توقيع الحكومة العراقية على مذآرة التفاهم بشأن  •

لم يجب نائب رئيس الوزراء . أدوار ومسؤوليات نقل األصول وصلت إلى مأزق
عالوة على . ٢٠٠٧نوفمبر / على مذآرة التفاهم المسلمة له في تشرين الثاني 

لك، من المحتمل ان ال تؤدي هذه المذآرة إلى تحسينات ذات شأن، حتى ولو تّم ذ
. تنص المذآرة ان الشروط المذآورة في الوثيقة ال تلزم أي طرف: توقيعها

باإلضافة إلى ذلك، فان غياب اتفاقية موقعة مع الحكومة العراقية يثير القلق بان 
 - الموظفين، التدريب والتمويل -تتخلف الحكومة العراقية عن استثمار الموارد 

. الضرورية لتحقيق الفائدة الكاملة من االستثمارات األميرآية في إعادة االعمار
  .يجب ان تصبح الحكومة العراقية فريقًا أآثر نشاطًا في العملية

  
  االستنتاج 

لية بذلوا مكتب المساعدة االنتقالية للعراق، ووزارة الدفاع والوآالة األميرآية للتنمية الدو
جهودًا لتحسين الخطط، والسياسات واإلجراءات المتعلقة بنقل األصول إلى الحكومة 

لكن البرنامج األميرآي يشكو باستمرار من نقاط ضعف خطيرة قد تعرض للخطر، . العراقية
يعاني البرنامج . في نهاية األمر، الكثير من االستثمارات األميرآية إلعادة إعمار العراق

 من غياب هيكلية إدارية تزود سلطة محاسبة واضحة آما مجموعة شفافة من األميرآي
تتضاعف نقاط ضعف البرنامج أآثر عند عدم االستجابة في . سياسات وإجراءات النقل

  .الوقت المناسب لالتفاقية الرسمية لنقل األصول التي اقترحتها الحكومة األميرآية
  

  التوصيات
لعهد التي أثرت بصورة عكسية، ومن المتوقع ان تستمر في بغية معالجة المسائل القديمة ا

التأثير، على تطبيق برنامج نقل األصول وخفض خطر عدم استعمال أو هدر األصول 
الرأسمالية في العراق الممولة من الحكومة األميرآية، يوصي المفتش العام بان يأمر السفير 

  :اق سوية بتنفيذ األعمال التاليةاألميرآي وقائد القوات المتعددة الجنسيات في العر
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تقييم الهيكلية اإلدارية الحالية لعملية نقل األصول وتصميم هيكلية جديدة تعطي  •
  .خطوطًا واضحة للسلطة، والمسؤولية والمحاسبة

   
تصميم مجموعة موحدة وشفافة من السياسات، والعمليات واإلجراءات الواجب  •

الوآاالت المشارآة في آافة المشاريع اتباعها لنقل األصول، لتستعملها آافة 
  .األميرآية بغض النظر عن مصدر التمويل

  
المحاولة "وضع معايير محددة إلجراء عمليات نقل من جانب واحد آأسلوب  •

يجب ان تؤآد هذه المعايير بوضوح ان . لنقل األصول األقل خطرًا" األخيرة
ة عامة وانه يجب األخذ عمليات النقل من جانب واحد هي االستثناء وليست ممارس

  .في االعتبار اآالف االستثمار وتعقيدات االستدامة
  

الدخول فورًا في مباحثات رفيعة المستوى مع الحكومة العراقية حول مذآرة  •
التفاهم لنقل المشاريع المنجزة من آافة الوآاالت األميرآية إلعادة االعمار 

  .الممولة من آافة مصادر التمويل
  

  رة واالستجابة للتدقيقتعليقات اإلدا
تلقى المفتش العام تعليقات خطية على مسودة هذا التقرير من وزارة الخارجية، وفرقة منطقة 

توافق وزارة الخارجية على وجوب استعمال إجراءات موحدة لعملية نقل األصول . الخليج
لم . بالتنفيذولكنها تعتقد بوجوب ترك التفاصيل الفنية لنقل األصول إلى الوآاالت القائمة 

توافق وزارة الخارجية على وجوب ان تشمل عملية النقل مشاريعًا منفذة من آافة مصادر 
التمويل آما لم توافق فرقة منطقة الخليج أيضًا على ان استعمال عمليات وإجراءات مختلفة 

يستمر المفتش العام في . يعرقل تسليم الحكومة األميرآية لألصول إلى الحكومة العراقية
االعتقاد بضرورة وضع إجراءات موحدة وسوف يتسمر في التأآد من هذه المسألة في 

  .أعمال المتابعة
 

  عمليات التدقيق الجاري تنفيذها
  :يقوم المفتش العام حاليًا بعمليات التدقيق التالية

  
مراجعة اإلنفاق واألداء بموجب عقود : SIGIR-7022تدقيق المفتش العام  •

 قطاعات الكهرباء واألشغال –) FluorAMEC(اميك -رالمشروع المشترك لفلو
  ).ترآيز على مراجعة العقود(المياه /العامة

  



 (SIGIR)إشراف المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 
  

 

٢٦٧ 

مراجعة اإلنفاق واألداء بموجب عقود مؤسسة : SIGIR-7023تدقيق المفتش العام  •
  )Research Triangle Institute(تريانغل لألبحاث 

 
  ).ISFF(ن العراقية مسح صندوق قوات األم: SIGIR-8001تدقيق المفتش العام  •

  
مراجعة اإلنفاق واألداء بموجب مشاريع : SIGIR-8003تدقيق المفتش العام  •

 قطاع النفط –العادة اإلعمار ) KBR(آيلوغ براون اند روت سرفيسز انك 
  ).ترآيز على مراجعة العقود(

  
 عملية تدقيق نفذها المفتش العم ١٠٠مراجعة : SIGIR-8004تدقيق المفتش العام  •

  ).ير شاملتقر(
  

مراجعة اإلنفاق واألداء بموجب مشاريع : SIGIR-8006تدقيق المفتش العام  •
  . األمن والعدل-بارسونز العادة اإلعمار

  
مسح عقود الحكومة األميرآية المتعلقة : SIGIR-8016تدقيق المفتش العام  •

  .بمهمات السالمة الشخصية في العراق
  

 عقود وزارة الدفاع األميرآية في مراجعة: SIGIR-8017تدقيق المفتش العام  •
 Aegis Private Security(العراق مع شرآة ايجيز برايفيت سكيوريتي 

Company.(  
  

) QRF(مراجعة صندوق االستجابة السريعة : SIGIR-8018تدقيق المفتش العام  •
  ).IRAP(وبرنامج المساعدة السريعة للعراق 

  
آة مع المفتش العام في وزارة مراجعة مشتر: SIGIR-8019تدقيق المفتش العام  •

الخارجية لعقد بالآواتر وأوامر المهمة المترافقة لشرآة ووردوايد برسونال 
يحل محل ). (Worldwide Personal Protective Services(بروتكتيف سرفيسز 
  ). السابق٧٠١٨تدقيق المفتش العام 

  
  عمليات التدقيق المخطط لتنفيذها
 وّسع ٢٠٠٨رًا على قانون الترخيص للدفاع القومي للعام صادق الكونغرس األميرآي مؤخ

، التاريخ النهائي المقرر ٢٠٠٨نطاق عمل المفتش العام ومّدد تفويضه إلى أبعد من العام 
 يومًا على التاريخ الذي ١٨٠سوف يتسمر المفتش العام في العمل حتى بعد انقضاء . سابقًا
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شكال أخرى، إلعادة إعمار العراق وغير المنفقة تبقى فيه المبالغ المخصصة، أو المتوفرة بأ
  .  مليون دوالر٢٥٠التي تقل عن 

  
مدد القانون سلطة التدقيق للمفتش العام بحيث تشمل آافة صناديق التمويل المخصصة إلعادة 
إعمار العراق بدون النظر إلى السنة المالية وبدون ان تتقيد هذه السلطة بحسابات تخصيص 

لتغيير أيضًا نطاق التفويض القانوني السابق المعطى للمفتش العام حول وسع هذا ا. محددة
 تقرير تدقيق شرعي لكافة األموال المخصصة أو الموفرة بأشكال أخرى إلعادة  إنجاز إعداد

عالوة على ذلك أعطى القانون أيضًا . إعمار العراق قبل ان يتوقف المفتش العام عن العمل
سيا في وضع خطة تدقيق شاملة لمجموعة من عمليات تدقيق إلى المفتش العام دورًا رئي

العقود، والعقود من الباطن، وأوامر المهمة وأوامر التسليم التي أصدرتها وآالة فدرالية من 
اجل تنفيذ مهمات األمن واعادة االعمار في العراق وذلك بالتشاور مع مفتشين عامين 

  .آخرين
  

 تستند ٢٠٠٩-٢٠٠٨يجية جديدة للسنتين التقويميتين وضع المفتش العام مؤخرًا خطة استرات
إلى تقييم إجمالي لجهود التدقيق التي نفذها حتى هذا التاريخ آما جهود تنفيذ شروط قانونية 

ينوي المفتش العام إنجاز جهوده في التدقيق ضمن سياق األهداف الثالثة . ُشّرعت حديثًا
  :الواسعة النطاق التالية

  
  .مال والمحاسبة في إدارة العقود ومنح إعادة إعمار العراقتحسين ممارسة األع •

  
تقييم وتقوية اقتصاد وآفاية وفعالية البرامج والعمليات المصممة لتسهيل إعادة  •

  .إعمار العراق
  

  .السعي للتحسين المتواصل لمنتجات وخدمات المفتش العام •
  

 مرآزة على عقود آبيرة انهمك المفتش العام في إنجاز مجموعة من تدقيقات: الهدف األول
تعود إلعادة إعمار العراق، استعدادًا لتنفيذ شرط إعداد تقرير تدقيق شرعي نهائي في 

رآزت عمليات التدقيق هذه على اإلدارة واإلشراف اإلجمالي على العقود، وعلى . المستقبل
سوف يوسع . نتائج هذه العقود وتقييم احتماالت تعرضها لالحتيال، وللهدر ولسوء االستعمال

المفتش العام تدقيقات العقود في المستقبل لتشمل عقودًا ُنفذت من خالل تمويالت 
وتخصيصات إضافية، ولتشمل أيضًا سنوات التمويل، والبرامج بضمنها عقود إنشائية آما 

سوف يشدد المفتش العام بشكل موسع على عمليات تدقيق عقود األمن . عقود غير إنشائية
  .توافق مع الشروط القانونية الجديدةالشخصي لناحية ال
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بحلول السنة الخامسة في العراق وخالل فترة انتقال ونقل المشاريع إلى : الهدف الثاني
الحكومة العراقية، من المتوقع ان ُتطرح أسئلة تتعلق بالتقدم اإلجمالي الذي تحقق في تنفيذ 

ر على قدرة العراق على تأميم األهداف األميرآية في مناطق ُنفذت فيها برامج رئيسية تؤث
لذلك سوف يكرس المفتش العام مواردًا لتوسيع ما . حكم ذاتي ثابت، وتنمية اقتصادية وأمن

  .يشمله التدقيق من برامج تهدف إلى تقديم المساعدة في هذه المجاالت الثالثة
 

 الموسعة  من أجل زيادة قدراته في تحقيق شروط التدقيق الشرعي والمتطلبات:الهدف الثالث
األخرى، يتوقع المفتش العام ان يطلق جهدًا رائدًا لتشكيل ثالثة خاليا تدقيق شرعي يتكون 

آل منها من شخصين، مدقق ومحقق، لتعزيز قدرة المفتش العام على آشف االحتيال 
  .ولتوثيق المعلومات الثبوتية الضرورية لدعم الدعاوى المدنية أو الجنائية

 
ن خطة عمل أآثر تفصيًال اآثر على المستوى التكتيكي ترّآز على يطور المفتش العام اآل

للحصول على مزيد . عمليات التدقيق الفردية المطلوب نجازها بموجب خطته االستراتيجية
راجع موقع المفتش . من المعلومات حول خطة التدقيق االستراتيجية الجديدة للمفتش العام

  .www.sigir.mil/auditsالعام على اإلنترنت 
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  تفتيش العمليات 
  
  

شملت أربعة من التقييمات السبعة . في ربع السنة هذا قّيم المفتش العام وأصدر تقاريرًا حول سبعة مشاريع
آما قيم ). CERP(أعمال اإلغاثة وإعادة اإلعمار الممولة بموجب برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

اإلنشاءات واآلخر االستدامة، ممولين من صندوق المفتش العام أيضًا مشروعين، أحدهما موضوعه 
باإلضافة إلى مشروع ممول من خالل مكتب شؤون المخدرات وفرض ). ISFF(قوات األمن العراقية 

  .لدى وزارة الخارجية) INL(تطبيق القانون الدولي 
  
   

المسلمة إلى العراقيين ترآزت عمليات تقييم االستدامة التي نفذها المفتش العام على ما إذا آانت المشاريع 
من أجل تحقيق ذلك، آان . تعمل وفق القدرة المقررة لها في العقد األساسي أو حسب هدف أمر المهمة

يحدد المفتش العام ما إذا آانت المشاريع أصبحت تعمل وفق القدرة المقررة لها عندما استلمتها الحكومة 
باإلضافة إلى ذلك، آان . ن، وخالل عملية التقييماألميرآية، وثم عندما جرى نقلها إلى مشغلين عراقيي

يحدد المفتش العام ما إذا آانت عملية االستدامة مخططة بصورة مالئمة وعما إذا آان من المحتمل لها ان 
  .تستمر

  
  :آانت األهداف العامة لعمليات تقييم اإلنشاءات التي قام بها المفتش العام هي التالية

  
  مكونات المشروع قبل اإلنشاء أو الترآيب؟هل تم التصميم المالئم ل •

  
  هل تلبي أعمال اإلنشاء أو إعادة التأهيل معايير التصميم؟ •

  
لدى المقاول وبرامج الحكومة األميرآية لضمان ) QC(هل آانت برامج مراقبة النوعية  •

  مالئمة؟) QA(النوعية 
  

  ة؟ هل عولجت بصورة مالئمة مسالة استدامة المشروع وفعاليته التشغيلي •
  

  .هل آانت نتائج المشروع متناسقة مع األهداف األصلية •
  
  

 تقرير تقييم ١١٥، ٢٠٠٥أنجز المفتش العام برنامج عمليات تفتيش، منذ بدأ تنفيذه في صيف عام 
  . عملية تقييم جوية٤٨١ عملية تفتيش في موقع العمل، و٩٦للمشاريع، و
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استتباب األمن في أجزاء من البالد مشاريع إعادة وآما حصل في أرباع السنوات السابقة، أعاق عدم 
إعمار العراق وعمليات التقييم من قبل المفتش العام وقيدت إلى حد آبير إمكانية الوصول إلى مواقع 

وبسبب نشاط المتمردين في منطقة الناصرية تقّيدت عمليات التفتيش في موقع العمل لمحطة . المشاريع
وعلى نفس هذا المنوال، هذه .  دقيقة فقط لكل علمية واحدة٣٠حوالي معالجة المياه في الناصرية ب

الخطوط رفض مقاول األمن الخاص والجيش األميرآي تلبية طلبات فرق التفتيش تأميم حرس للوصول 
وبالتالي، لم يتمكن المفتش العام من تنفيذ .  في الغزاليةG6إلى مشروع محطة رفع مياه الصرف الصحي 

  .موقع العملعملية تقييم في 
  
في ربع السنة هذا، قيمت عمليات التفتيش التي قام بها المفتش العام وللمرة األولى مشروعًا مموًال من  

جرى تمويل مشروع توسيع سجن ). INL(مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي 
 سجين، ومبنى ٤٠٠واء الناصرية من مكتب شؤون المخدرات إلنشاء مبنى أمني متوسط إضافي يتسع إلي

مرافق للزيارة، وموقع للعمل، وتمديدات لمرافق الخدمات، وآافة اإلنشاءات األمنية آاملة مع آافة 
آان مشروع توسيع سجن الناصرية . األثاثات، والتجهيزات، والمعدات، والمباني جاهزة للتشغيل المستدام

. ال اإلنشائية متوافقة مع أهداف المشروععند تفتيشه، وآانت التصاميم واألعم% ١٧قد أنجز بنسبة 
 سجين في حال استمرت النوعية الجارية ٤٠٠سوف يكتمل مشروع إنشاء وحدة إسكان تتسع إليواء 

  .لإلنشاءات واإلدارة الفعالة للمشروع
  
انظر الملحق .  عمليات تقييم المشاريع التي أنجزها المفتش العام خالل ربع السنة هذا٤-٣يدرج الجدول  
 الموقع ١-٣يبين الشكل .  للحصول على الئحة آاملة لعمليات تقييم المشاريع من أرباع السنوات السابقة١

  .التعريفي لكل مشروع جرى تقييمه خالل ربع السنة هذا آما في أرباع السنوات السابقة
  
  عمليات تقييم المشاريع من قبل المفتش العام 

راجع . لمشاريع التي أنجزها المفتش العام خالل ربع السنة هذايزود هذا القسم موجزات لتقارير تقييم ا
   .www.sigir.milموقع المفتش العام على اإلنترنت

 
 

  محطة معالجة المياه في الناصرية
  العراق-الناصرية

  )SIGIR PA-07-116تقرير (
  

دة هدف أمر التسليم آان تصميم وإنشاء نظام إمداد جديد لمياه الشرب يتكون من محطة جدي
 ١١٠ ألف متر مكعب يوميًا من مياه الشرب وحوالي ٢٤٠لمعالجة المياه قادرة على إنتاج 

عالوة على ذلك، . آيلو مترات من أنابيب النقل لخدمة خمس مدن داخل محافظة ذي قار
 وإدارة  فرض أمر المهمة على المقاول تأميم فترة عمليات وصيانة بعد اختبار األداء الناجح

ريب في المدرسة وفي موقع العمل للعراقيين الذين تعين أسماءهم وزارة ثالثة حصص تد
  ).MMPW(البلديات واألشغال العامة 
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  ٤-٣الجدول 
  سبعة مشاريع جرى تقييمها في ربع السنة هذا

  
اسم 

  المشروع
نوع 
  التقييم

الكلفة   المحافظة
  المقررة

الوآالة 
  المنفذة

منطقة   المقاول  ليوالتممصدر 
فرقة 

منطقة 
  خليجال

محطة معالجة 
المياه في 
  الناصرية

فرقة منطقة   $٢٧٦،٧٣٠  الناصرية  استدامة
   (GRD)الخليج

صندوق إغاثة 
وإعادة إعمار 

 (IRRF)العراق 

شرآة 
  فلوراميك

(FluorAmec)  

  الجنوب

 إصالح
محطة رفع 

مياه الصرف 
 G6الصحي 

  في الغزالية

فرقة منطقة   $٣٢٩  بغداد  إنشاء
  (GRD)الخليج

برنامج 
ستجابة اال

الطارئة 
   (CERP)للقائد

  الوسط  محلي

مجمع وزارة 
 في الداخلية
  آردستان

 فرقة شمال  ٧،٤٠٠  أربيل  إنشاء
 منطقة الخليج

(GRN) 

برنامج 
االستجابة 

 الطارئة للقائد
(CERP)  

تغريس 
  )ترآيا(

  الشمال

لمدرسة ا
االبتدائية في 

  روارانس

 فرقة شمال  $٦٩٤  أربيل  إنشاء
منطقة 
 الخليج

(GRN)  

برنامج 
االستجابة 

الطارئة 
  (CERP)للقائد

  الشمال  محلي

المدرسة 
المتوسطة في 

  وابيناسال

 فرقة شمال  ٦٠٢  أربيل  إنشاء 
منطقة 
 الخليج

(GRN)  

برنامج 
االستجابة 

الطارئة 
  (CERP)للقائد

  الشمال  محلي

 سجن يعتوس
  الناصرية

جنوب فرقة   $٦،٢٦٣  الناصرية  إنشاء
منطقة 
 الخليج

(GRS)  

ون مكتب شؤ
المخدرات 

وفرض تطبيق 
 القانون الدولي

(INL)  

  الجنوب  محلي

متابعة توسيع 
سجن 

  الناصرية

جنوب فرقة   $١٥،٥٢٣  الناصرية  إنشاء
منطقة 
 الخليج

(GRS)  

صندوق إغاثة 
وإعادة إعمار 

  (IRRF)العراق 

  الجنوب  محلي
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  ١-٣الشكل 
  عمليات تقييم المشاريع

 
   عنها حتى هذا التاريخاإلبالغ أو تحليلها وجرى أجريت عمليات التفتيش يثح ١١٥  الالمواقع التقريبية للمشاريع

  

  
 
  
  

 مليون دوالر الذي يضم محطة ٢٧٧مشروع إمداد مياه الشفة في الناصرية، بكلفة حوالي 
معالجة المياه في الناصرية والمرافق وخطوط النقل المترافقة معها يعد أآبر مشروع مياه 

آية في العراق، وأحد أآبر مشاريع إعادة اإلعمار في العراق بوجه مولته الحكومة األمير
  .عام

  
تمول الحكومة . صمم هذا المشروع باألساس آمشروع مشارآة بالكلفة مع الحكومة العراقية

األميرآية مشروع إمداد المياه وتمول الحكومة العراقية تأميم الطاقة الدائمة المطلوبة 
 نظام التوزيع للسماح بانسياب مياه الشرب من خطوط النقل للتشغيل، وإصالح التسربات في

إلى المستهلك النهائي، وتزود موظفين مؤهلين ومندفعين لكي يدربهم المقاول، شرآة فلور 
  .، لتشغيل وصيانة المرفق بعد تسليمه إلى الحكومة العراقية)FluorAMEC(اميك 

  
واطنين القاطنين في خمس مدن من بغية زيادة آمية وتحسين نوعية المياه المتوفرة للم

 ساعة في اليوم بسعة ٢٤محافظة ذي قار، صممت محطة معالجة المياه في الناصرية لتعمل 

  في ربع السنة هذا
 في أرباع السنوات األخرى
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 آالف متر مكعب في ١٠( ألف متر مكعب من مياه الشرب يوميًا ٢٤٠إنتاج إجمالي تبلغ 
في ، وجرى اختبار تشغيلها ٢٠٠٤أغسطس / بدأت أعمال اإلنشاءات في آب ). الساعة

/  أيلول ١٢وسلم المشروع رسميًا إلى الحكومة العراقية في . ٢٠٠٧يونيو / حزيران 
لكن عند التسليم، تخلفت الحكومة العراقية عن تزويد الطاقة التي يمكن . ٢٠٠٧سبتمبر 

االعتماد عليها من الشبكة الوطنية للكهرباء، وعن إصالح التسربات في نظام التوزيع، وعن 
  .هلين ومندفعين لتدريبهمتزويد موظفين مؤ

  
خالل اختبارات التشغيل، لم تتمكن شرآة فلور اميك من اختبار اإلنتاج التشغيلي اإلجمالي 
للمرفق الن الحكومة العراقية لم تؤمن طاقة يعتمد عليها من الشبكة الوطنية للكهرباء إلى 

  .محطة معالجة المياه
  

  أهداف تقييم المشروع
المشروع تزويد معلومات في الوقت الحقيقي حول اإلغاثة وإعادة آان الهدف من تقييم هذا 

اإلعمار إلى أطراف معنيين لتمكينهم من اتخاذ اإلجراءات المناسبة، عندما يكون ذلك 
على وجه التخصيص، حدد المفتش العام ما إذا آان المشروع المكتمل يعمل بالسعة . مبررًا

من أجل تحقيق ذلك، حدد المفتش العام ما إذا . مةالمقررة في هدف العقد األصلي ألوامر المه
آان المشروع يعمل بالسعة الكاملة أو القدرة الكاملة عندما قبلته الحكومة األميرآية وعند 

  .نقله إلى الوزارة العراقية المناسبة وعند مراقبته خالل زيارات الموقع
  

  
  مياه الصرف الصحي تغمر المجتمعات األهلية في 

   الناصرية
عداد االنسياب المعطل جرى تفكيكه من قبو عدادات محطة 

  المضخات للخدمة العالية
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  االستنتاجات
 ٢١، و٢٠٠٧ آانون األول ٦زار المفتش العام محطة معالجة المياه في الناصرية مرتين في 

آانت المحطة خالل آال الزيارتين تعمل فقط وفق نوبة عمل واحدة . ٢٠٠٨فبراير / شباط 
 متر مكعب في الساعة من مياه ٢٣٠٠ و٢٠٠٠اني ساعات يوميًا، وتنتج ما بين من ثم
عالوة على ذلك، آانت آمية المياه المعالجة تزود إلى ثالث مدن فقط من المدن . الشرب
لم يتمكن مواطني مدينتي الديوانية وسوق الشيوخ من الوصول إلى المياه المعالجة . الخمس

نتيجة ذلك، . المرآبة على خط النقل وضعف أنظمة التوزيعبسبب الصنابير غير الشرعية 
من إنتاجها % ٢٠وقت زيارتي المفتش العام للموقع آانت محطة معالجة المياه تنتج فقط 

% ٦٠المقرر، وتعمل وفق نوبة عمل واحدة من ثماني ساعات فقط في اليوم، وتخدم نسبة 
  .فقط من المدن المقرر ان تغذيها بالمياه

  
  :بسبب عدد من العواملنتج ذلك 

  
  .عدم توفر طاقة يعتمد عليها من الشبكة الوطنية للكهرباء •

  
عانى نظام التوزيع القديم من تسربات وآان عاجزًا عن تحمل الضغوط والتدفقات  •

  .األعلى للمياه
  

  .ترآيب صنابير مياه غير شرعية على خط النقل إلى الديوانية •
  

العامة غير المؤهلين وغير المندفعين غير آان موظفو وزارة البلديات واألشغال  •
  .راغبين في الحضور الثابت إلى حصص التدريب التي نظمها المقاول

  
  

لم تعالج الحكومة العراقية هذه المسائل طوال أربعة أعوام تقريبًا، وألن الوزارات العراقية 
ٍف من الموظفين آانت عاجزة عن تزويد طاقة يعتمد عليها من الشبكة الوطنية وتأميم عدد آا

 متر مكعب ٢،٣٠٠المؤهلين والمندفعين، آانت محطة معالجة المياه تعمل بمعدل إنتاج قدره 
باإلضافة . ٢٠٠٨فبراير /  شباط ٢١في الساعة فقط خالل الزيارة الثانية للمفتش العام في 

غير إلى ذلك وبسبب رفض وزارة البلديات واألشغال العامة معالجة مسألة صنابير المياه 
الشرعية والوضع البالي لنظام التوزيع، لم تتوفر مياه الشرب لمدينتي الديواية وسوق 

نتيجة اإلعاقات العراقية تصل مياه الشرب فقط إلى قسم من الشعب العراقي التي . الشيوخ
  .صممت وخصصت لخدمته
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ميرآى وسالح الهندسة في الجيش األ) ITAO(التزم مكتب المساعدة االنتقالية للعراق 
)USACE (ومن اجل إنقاذ االستثمارات المهمة التي أجرتها . بتأميم نجاح هذا المشروع

حكومة الواليات المتحدة نيابة عن ولفائدة الشعب العراقي، شكل مكتب المساعدة االنتقالية 
للعراق وسالح الهندسة في الجيش األميرآي ووزارة البلديات واألشغال العامة فريق تقييم 

تحديد الوضع الحالي لمحطة معالجة المياه وآفاية موظفي وزارة البلديات واألشغال فني ل
  .العامة والحلول الممكنة

  
  إشارات التحسن

الحظ المفتش العام منذ زيارتيه للموقع بعض التحسينات نتيجة تأثير جهود الحكومة 
لية للعراق، األميرآية وعلى وجه الخصوص السفير األميرآي، ومكتب المساعدة االنتقا

فعلى سبيل المثال، ورغم عدم إمكانية تحديد القياس . وسالح الهندسة في الجيش األميرآي
الدقيق للمياه المعالجة بسبب تعطل عدادات االنسياب فقد ابلغ المفتش العام ان محطة معالجة 

 ٦لى  متر مكعب في الساعة إ٢٣٠٠المياه في الناصرية زادت من إنتاج المياه المعالجة من 
عالوة على ذلك، قرر المحافظ والمجلس البلدي لمدينة . آالف متر مكعب في الساعة

الديوانية مؤخرًا نزع الصنابير غير الشرعية عن خطوط النقل، األمر الذي سوف يسمح 
  .لمحطة معالجة المياه بإعادة فتح الخط وتزويد المياه المعالجة إلى مدينة الديوانية

  
شجعة، فال زالت الحكومة العراقية بحاجة إلى إيجاد حلول للمدى مع ان هذه األعمال م

الطويل لمسائل الطاقة التي يعتمد عليها من الشبكة الوطنية، وخطوط التوزيع المتسربة، 
 ساعة في اليوم، ٢٤والموظفين المؤهلين والمندفعين لتشغيل وصيانة محطة معالجة المياه 

ألميرآي، ومكتب المساعدة االنتقالية للعراق، وسالح آّرس السفير ا. سبعة أيام في األسبوع
الهندسة في الجيش األميرآي جهودهم لمساعدة الحكومة العراقية في إيجاد وتطبيق الحلول 

 .الضرورية
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  العراقأرجاء نموذج للتسربات في خطوط التوزيع عبر 

  
  التوصيات وتعليقات اإلدارة

 مليون ٢٧٧ارات الحكومة األميرآية البالغة أوصى المفتش العام، من أجل حماية استثم
دوالر، بأن يراجع بشكل شامل مدير ومكتب المساعدة االنتقالية للعراق التقرير الذي أعده 
فريق التقييم الفني والمقترحات الالحقة، وان يحدد الطريقة الفعالة لزيادة اإلنتاج التشغيلي 

. ات المحطة وتسريع تطبيق الخطةحتى السعة التصميمية، ومنع حصول تلف الحق بمعد
راجع مكتب المساعدة االنتقالية للعراق وفرقة منطقة الخليج مسودة التقرير ووافقا بصورة 
عامة على استنتاجاته وتوصياته، وزودوا آالهما معلومات توضيحية أدمجت في التقرير 

  .ي حسب ما هو مالئمراجع المفتش العام التعليقات التوضيحية وعدل التقرير النهائ. النهائي
  
 

  العراق- في الغزالية، بغدادG6إصالح محطة رفع مياه الصرف الصحي 
  )SIGIR-PA-07-118-1تقرير (
  

آان هدف هذا العقد ترميم محطتي رفع مياه الصرف الصحي في منطقة الغزالية إلى السعة 
، للعقد ٠٠٠٦، صدر أمر التسليم رقم ٢٠٠٦سبتمبر /  أيلول ٢٦في . التشغيلية المصممة

W917BG-06-D-0007 آانت أعمال اإلصالح .  دوالر٣٢٨،٧٧٥، إلى مقاول محلي بمبلغ
وإعادة التأهيل تشمل استبدال وصيانة المولدات الكهربائية والمضخات في آل موقع 
محطتا . باإلضافة إلى أعمال التحكم واألشغال الكهربائية وتجديدات هندسية معمارية محدودة

 الصحي المشمولتان في هذا العقد آانتا المحطتين محطتي رفع مياه رفع مياه الصرف
/  تشرين الثاني ٧صدر إشعار المباشرة بالعمل في .  في الغزاليةG7 وG6الصرف الصحي 
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، ٢٠٠٧ تشرين الثاني ١٠في .  يومًا١٥٠، لفترة أداء إلنجاز المشروع تبلغ ٢٠٠٦نوفمبر 
، التي حصلت في آال محطتي "ر في الظروف األمنيةتغّي"تم إلغاء العمل بأمر التسليم بسبب 

  .الرفع، األمر الذي منع المقاول من إنجاز المشروعين
  

  هدف تقييم المشروع
هدف تقييم هذا المشروع آان تزويد معلومات في الوقت الحقيقي لمشروع اإلغاثة وإعادة 

ات المعنية لتمكينها من  في الغزالية، بغداد، إلى الهيئG-6االعمار حول إصالح محطة الرفع 
  :على وجه التخصيص حدد المفتش العام ما يلي. اتخاذ العمل المالئم عند بروز ما يبرر ذلك

  
  هل آانت مكونات المشروع مصممة بصورة مالئمة قبل اإلنشاء أو الترآيب؟ •

  
  هل آانت أعمال اإلنشاء وإعادة التأهيل تلبي معايير التصميم؟ •

  
  نوعية قيد االستعمال؟هل آان برنامج مراقبة ال •

  
  هل آان العقد أو أمر المهمة يعالج مسألة استدامة المشروع؟ •

  
  هل آانت نتائج المشروع متوافقة مع األهداف األصلية؟ •

  
آان الجيش األميرآي في السابق قادرًا على تأميم حرس يرافق فريق التفتيش من مكتب  

ولكن بسبب نشاط . )٦٩٥( الغزالية  فيG7المفتش العام إلى محطة رفع مياه الصرف الصحي 
 في الغزالية، رفض الجيش G6المتمردين في منطقة محطة رفع مياه الصرف الصحي 

األميرآي ومقاول األمن الخاص الطلبات المتكررة لفريق التقييم للحصول على حرس يرافق 
 التي جرى بالتالي اعتمد هذا التقييم بصورة حصرية على المعلومات. الفريق لتفتيش الموقع

شمل ملف العقد وثيقة . الحصول عليها من ملف العقد والتصوير الجوي لموقع المشروع
العقد، تعديالت العقد، جدول الكميات، تقارير مراقبة النوعية وضمان الجودة، صورًا 

  .فوتوغرافية لتقدم عمليات اإلنشاء وفواتير
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  االستنتاجات 
  :حددت عملية التقييم ما يلي

  
طلب بيان أعمال للعقد من .  ملف العقد وثائق حول تصميم المكوناتلم يحتِو •

المقاول إعداد تصاميم تشمل الهندسية المعمارية، والهيكلية، والميكانيكية، 
وفرض جدول الكميات على المقاول ان يفحص ويعد تقريرًا . وسمكرة، وآهربائية

 وأجهزة حول المضخات، وصمامات، وخطوط األنابيب، وفتحات المراقبة،
لم يتضمن ملف العقد عروض . التحكم، والمولدات، ولوحات التوزيع الكهربائية

التصميم الضرورية من المقاول، آالرسوم البيانية التي تحدد تدفق مياه الصرف 
.  والخارجة منها إلى آامل منطقة الغزاليةG6الصحي الداخلة إلى محطة الغزالية 
لف أية رسوم تخطيطية تعطي توضيحات حول باإلضافة إلى ذلك، لم يوجد في الم

  .مواقع ترآيب قطع معينة من المعدات ووظائفها
  

 في G6نظرًا لعدم تمكن المفتشين من زيارة محطة رفع مياه الصرف الصحي  •
الغزالية استند المفتش العام في تقييم نوعية العمل إلى الوثائق الموجودة في ملف 

ن سالح الهندسة في الجيش األميرآي اجرى أثبت ملف العقد بالوثائق ا. العقد
، ووجد خالله نماذجًا ذات شأن عن نوعية متدنية ٢٠٠٧أبريل / تفتيشًا في نيسان 

فعلى سبيل المثال، لم تكن إحدى المضخات . من األعمال التي نفذها المقاول
المغمورة الغاطسة موصولة بالمولد أو بشبكة الطاقة الكهربائية الوطنية، وآانت 

صالت األنابيب غر مكتملة، وعّداد األمبير ال يعمل، ولوحظ عمل من نوعية و
ابلغ سالح الهندسة في الجيش األميرآي المقاول بهذه . سيئة في مبنى الخدمات

 .النواقص
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   في الغزاليةG6تصوير جوي لمحطة رفع مياه الصرف الصحي 

  
ة، بضمنها استعمال التقارير آانت خطة مراقبة النوعية لدى المقاول مفصلة بدرجة آافي

لكن تطبيق برنامج مراقبة النوعية . اليومية لمراقبة النوعية من اجل توثيق نواقص اإلنشاء
لدى المقاول لم يحدد وجود أية نواقص في اإلنشاء ذات شأن، مثل ممارسات ترآيب 

في تقارير باإلضافة إلى ذلك لم، يوجد سجل نواقص . المعدات الكهربائية الخطرة المحتملة
  .مراقبة النوعية العائدة لهذا المشروع

  
عانى برنامج ضمان النوعية للحكومة األميرآية من الوضع األمني المتدهور في  •

استنادًا إلى وثائق سالح الهندسة في الجيش األميرآي هناك تقارير حول . المنطقة
ر تقرير وقد صدر آخ.  يومًا١١ضمان النوعية لهذا المشروع ال تغطي أآثر من 

  .٢٠٠٦ديسمبر / يومي حول ضمان النوعية في آانون األول 
  

. االحتياجات المفروضة في العقد وأمر التسليم تضمنت معالجة مسألة االستدامة •
على المقاول تزويد آفالة إجمالية لإلنشاءات لمدة سنة " إدارة الكفالة"فرض شرط 

 آتيبات التعليمات والصيانة واحدة؛ وفرض أمر التسليم على المقاول ان يزود آافة
وآافة الكفاالت المصدقة ومن اجل المحافظة على استمرارية استعمال المولدات 
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الكهربائية في موقع العمل، نص أمر التسليم على تزويد محطة رفع مياه الصرف 
  .الصحي بكمية من الوقود تكفي لستة أشهر

  
المنطقة األمر الذي منع ألغي العمل بالعقد بسبب الوضع األمني المتدهور في  •

المقاول من إآمال األشغال، وبالتالي لم تن نتائج مشروع تجديد وإنشاء محطة رفع 
 في الغزالية يتوافق مع األهداف األصلية المنصوص G6مياه الصرف الصحي 
تزويد مرفق "طلب بيان العمل ألمر التسليم من المقاول . عليها في أمر التسليم
،وعند إلغاء العمل بالمشروع لم يكن " عند انتهاء اإلنشاءآامل جاهز لالستعمال

تظهر الوثائق في ملف العقد انه لم يتم .  في الغزالية صالحًا للتشغيلG6مرفق 
  .وصل المرفق بشبكة التوزيع الرئيسية

  
  تولي الحكومة العراقية المسؤولية

 ومزامنة جهود إعادة لتنسيق) JROC(تّم إنشاء مرآز العمليات المشترآة إلعادة االعمار 
، )MNF-I(وات المتعددة الجنسيات في العراقيضم المرآز ممثلين عن الق. اإلعمار في بغداد

، وزارة الخارجية ) MND-B(في بغداد ) MNC-I(والفيلق المتعدد الجنسيات في العراق
آية في بغداد، والوآالة األمير) PRT(، وفريق إعادة االعمار المحافظات ) DoS(األميرآية

في فرقة منطقة الخليج  ) USACE(للتنمية الدولية، والحكومة العراقية، وسالح الهندسة
)GRD.(  
 

" صوتًا موحدًا"تزود آل منظمة بيانات إلى مرآز العمليات المشترآة إلعادة اإلعمار تقدم 
إلى لجنة التخطيط المشترآة التي تقرر بشأن مشاريع الخدمات للمناطق المستهدفة بموجب 

تولت أمانة العاصمة بغداد مسؤولية تنفيذ عدد من مشاريع مياه الصرف . ه العمليةهذ
  . في الغزاليةG6الصحي في بغداد بضمنها محطة رفع مياه الصرف الصحي 

  
  التوصيات وتعليقات اإلدارة

نظرًا للوضع األمني الحالي في منطقة الغزالية، وتولي أمانة العاصمة المسؤولية عن عدد 
 G6ع مياه الصرف الصحي في بغداد، بضمنها محطة رفع مياه الصرف الصحي من مشاري

لذلك، لم تكن . في الغزالية لم يحتوي هذا التقرير على توصيات حول أية أعمال تصحيحة
التقرير ولم يكن لديها أية  ) GRD(راجعت فرقة منطقة الخليج. تعليقات اإلدارة مطلوبة

  .تعليقات إضافية
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  أربيل، العراق: رة الداخلية لحكومة إقليم آردستانتجديد مجمع وزا
  SIGIR PA-08-119تقرير 

  
آان إصالح ) CERP(الهدف من هذا المشروع الممول من برنامج االستجابة الطارئة للقائد  

مجمع وزارة الداخلية لحكومة إقليم آردستان الذي أصيب بأضرار جسمية نتيجة تفجير 
 ٥٫٩قدرت القيمة األصلية للمشروع بـِ . ٢٠٠٧مايو / أيار  ٧سيارة محملة بالمتفجرات في 

لكن عندما تقرر الحقًا أن البناء تضرر بدرجة ال يمكن معها إصالحه، زودت . مليون دوالر
  . مليون دوالر إضافيًا لتغطية أآالف هدم وإعادة بناء المبنى١٫٥حكومة إقليم آردستان مبلغ 

  
  أهداف تقييم المشروع

تقييم هذا المشروع تزويد معلومات في الوقت الحقيقي حول أعمال اإلغاثة آان الهدف من 
. وإعادة اإلعمار إلى الهيئات المعنية لتمكينها من اتخاذ العمل المالئم عند بروز ما يبرر ذلك
أجرى المفتش العام هذا التقييم المحدود النطاق استنادًا إلى معايير النوعية لعمليات التفتيش 

مفتش، /شمل فريق التقييم هذا مهندس.  المجلس الرئاسي حول النزاهة والفعاليةالتي أصدرها
  :وعلى وجه التخصيص، أجاب المفتش العام على األسئلة التالية. مفتش/ومدقق

  
  هل تم تصميم مكونات المشروع بصورة آافية قبل بدء اإلنشاء أو الترآيب؟     -١
  
  تأهيل تلبي معايير التصميم؟هل آانت أعمال اإلنشاء وإعادة ال      -٢
  
  هل استعمل برنامج آاٍف إلدارة النوعية؟      -٣
  
  هل عالج العقد أو أمر المهمة مسألة استدامة المشروع؟      -٤
  
  هل سوف تتوافق نتائج المشروع مع أهدافه األصلية؟      -٥
  
  االستنتاجات 

  :حددت عملية التقييم ما يلي
  

آان تخطيط .  بصورة آافية قبل اإلنشاء أو الترآيبتّم تصميم مكونات المشروع •
إمكانية العمل "اإلنشاء آافيًا الن بيان العمل المتعلق بالعقد منح للمقاول 

آما ان فريق الهندسة في سالح . المخصص والمرونة في تحديد نطاق العمل
  الشمال–التابع لقيادة منطقة الخليج ) USACE(الهندسة للجيش األميرآي 
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)GRN( ووزارة الداخلية في حكومة إقليم آردستان عمال بشكل وثيق مع المقاول ،
وأخيرًا، ). QC(بشأن المراجعة والموافقة على اإلنشاء وخطط مراقبة النوعية 

لحساب حكومة ) قبل ان يتم تفجيره(آان المقاول قد أنشأ مؤخرًا المجمع األصلي 
، والمواد، والموارد إقليم آردستان وأعطى معلومات مفصلة حول التصميم

  .الضرورية إلآمال عملية التجديد
 

. الحظ المفتش العام ان نوعية الصنع والمواد المستعملة في اإلنشاء آانت مالئمة •
 الشمال، حكومة إقليم آردستان، والمقاول -أمنت الشراآة بين فرقة منطقة الخليج

  .عية لإلنشاءاتوجود فريق إداري فعال نتج عنه تنفيذ نوعي للعقد وإدارة نو
  

لدى المقاول، وبرنامج ضمان ) QC(سهلت خطة مراقبة النوعية  •
وصفت . للحكومة األميرآية التجديد النوعي لمجمع وزارة الداخلية ) QA(النوعية

خطة مراقبة النوعية لدى المقاول اإلجراءات، والممارسات، والهيكليات التنظيمية 
ن يطبقها المقاول لتنفيذ العمل وفقًا المحددة، آما وتتابع النشاطات الواجب ا

  .لشروط العقد
  

تحّقق برنامج ضمان النوعية للحكومة األميرآية من فعالية ودقة خطة مراقبة  •
  .النوعية لدى المقاول واإلجراءات الالزمة إلنتاج نوعية العمل المطلوب

  
اجحة أظهرت حكومة إقليم آردستان خالل السنة التي سبقت عملية التفجير إدارة ن •

سوف يكون مبنى الصيانة والتشغيل تحت إدارة . الستدامة مجمع وزارة الداخلية
المدير العام لإلدارة المحلية وهو المنصب الذي يشغله حاليًا مهندس معماري لديه 

  .الموظفين المالئمين والمهارات المطلوبة لتشغيل وصيانة المجمع
  

الي من اإلشراف، من في حال استمر المشرف بممارسة نفس المستوى الح •
المنتظر ان يتوافق مجمع وزارة الداخلية لحكومة إقليم آردستان عند إنجازه مع 
أهداف العقد األصلية ومن المنتظر ان ُيشكِّل المشروع المكتمل مجمعًا حكوميًا 

قبول المجمع من جانب حكومة إقليم آردستان سوف يتطلب إنجاز . يعمل بانتظام
  ).GRN( الشمال –التي وضعتها فرقة منطقة الخليج عملية النقل الرسمية 
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   في الجهة الشمالية لمبنى الخدمات والجدار المحيطاألضرار

  

  
  مبنى الخدمات بعد إعادة تجديده
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 الصورة من سطح مبنى أخذت .هاؤ وغرفة الحرس المعاد إنشا، المرآبة”T“الجدران على شكل والجدار بعد إصالحه، 

  الخدمات
 
  
  وصيات وتعليقات اإلدارةالت

لذلك لم تكن . ال يحتوي هذا التقرير على أية نتائج سلبية أو توصيات إلجراء عمل تصحيحي
بحثت نتائج عملية التقييم هذا بصورة مفصلة مع المهندس المقيم، . تعليقات اإلدارة مطلوبة

 المتعدد ، وأعطي موجزًا بها إلى مكتب الفيلق)GRN( الشمال –وفرقة منطقة الخليج 
عقد المفتش العام مؤتمرات . عند اآتمال العمل الميداني) MNC-I(الجنسيات في العراق 

، ٢٠٠٨مارس /  آذار ٤خروج رسمية لمكتب ارتباط التدقيق في فرقة منطقة الخليج في 
  .٢٠٠٨مارس /  آذار ٥والى الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق في 

  
  .ش العام انها راجعت التقرير وال توجد لديها أي تعليقات عليهأبلغت فرقة منطقة الخليج المفت

 
  المدرسة االبتدائية في سرواران، أربيل، العراق

  SIGIR PA-08-120تقرير رقم 
  

الهدف من مشروع إنشاء المدرسة االبتدائية في سارواران هو الدعم لتشديد حكومة إقليم 
ب المتعاظم على المدارس نظرًا لزيادة على التعليم من خالل تلبية الطل) KRG(آردستان 

 ٦٠٠والغرض من المدرسة هو تلبية الطلب لقرية جديدة مكونة . عدد السكان في المنطقة
  .عائلة أعيد إسكانها من منطقة القلعة القديمة في المدينة
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  أهداف تقييم المشروع 
حقيقي حول آان الهدف من تقييم المشروع تزويد معلومات حول المشروع في الوقت ال

أعمال اإلغاثة وإعادة االعمار إلى الهيئات المعنية لتمكينها من اتخاذ العمل المالئم عند 
بروز ما يبرر ذلك، وأجريت عملية التقييم المحدودة النطاق هذه وفقًا لمعايير النوعية 

م شمل فريق التقيي. لعمليات التفتيش التي أصدرها المجلس الرئاسي حول النزاهة والكفاءة
على وجه التخصيص حدد المفتش العام اإلجابة على األسئلة . مفتش/مفتش، ومدقق/مهندس
  :التالية

  
  هل تم تصميم مكونات المشروع بصورة آافية قبل بدء اإلنشاء أو الترآيب؟     -١
  
  هل آانت أعمال اإلنشاء وإعادة التأهيل تلبي معايير التصميم؟     -٢
  
  ٍف إلدارة النوعية؟هل استعمل برنامج آا     -٣
  
  هل عالج العقد، أو أمر المهمة مسألة استدامة المشروع؟     -٤
  
  هل سوف تتوافق نتائج المشروع مع أهدافه األصلية؟     -٥
  
  االستنتاجات 

  :أآدت عملية التقييم ما يلي
  

جدول . إن مكونات المشروع آانت مصممة بصورة آافية قبل اإلنشاء أو الترآيب •
لرسوم المتعلقة بالعقد، سوية مع الحوار الذي جرى بين الفرقة المتعددة الكميات وا
، وحكومة إقليم آردستان، والمقاول )MND-NE( الشمال الشرقي –الجنسيات 

أدت إلى تزويد تفاصيل آافية للمقاول لتصميم المشروع وتنفيذ آافة األعمال 
  .الضرورية

  
ن إدارة المشروع ترآت مسائل تتعلق لم تكن إدارة تنفيذ وإنشاء المشروع مثالية ال •

وآانت النتيجة ان استنتج فريق التفتيش ان العمل آان اقرب . بالنوعية بدون حل
التي أعلن عنها المقاول % ٩٩من اإلنجاز، بدًال من نسبة % ٩٠إلى نسبة 

يستند هذا االستنتاج إلى آمية العمل التكميلي المطلوب . وقررتها إدارة المشروع
  .لمشروع ولتصحيح النواقص التي تم تحديدها خالل زيارة الموقعإلنجاز ا
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مارس /  آذار ٥بعد انقضاء شهر واحد على زيارة المفتش العام لموقع العمل في  •
، بحث المفتش العام موجزًا لمسودة التقرير هذا مع ممثلين من الفيلق ٢٠٠٨

الشمال -سياتوالفرقة المتعددة الجن) MNC-I(المتعدد الجنسيات في العراق 
في هذا الموجز، زودت صورًا فوتوغرافية إلى فريق ) . MND-NE(الشرقي

التفتيش تثبت بأنه تم تنفيذ األعمال التصحيحية للنواقص المبلغ عنها، ما عدا بندين 
لم يشملهما العقد، أي نظام اإلنذار بالحريق وحماية منطقة حفرة المياه المعدومة 

  .وبالوعة المجاري الصحية
  

لكن إشراف مراقب الموقع على . م ينص العقد على إعداد خطة مراقبة للنوعيةل •
اإلدارة المالئمة للمقاول واإلشراف على برنامج ضمان النوعية للحكومة 

  . األميرآية عّوضا عن عدم وجود خطة لمراقبة النوعية
  

ثائق لم يجد المفتش العام أي إثبات في ملف و. لم يكن التخطيط لالستدامة ظاهرًا •
العقد انه آان من المطلوب بموجب العقد تزويد وثائق اإلنجاز، وآتب تعليمات 

بدون شرط تعاقدي ينص . التشغيل والصيانة، وتدريب المستعملين، والكفاالت
على تزويد هذه العناصر الضرورية ينتقل عبء تأميم توفرها بتفصيل آاف 

  . ومة إقليم آردستانونوعية آافية لدعم االستدامة الفعالة على عاتق حك
  

في حال استمر المشرف القيام باإلشراف وفق المستوى الحالي من المنتظر ان  •
يلبي وان يتوافق مشروع إنشاء مدرسة سارواران االبتدائية، عند إنجازه، مع 

األهداف األصلية للعقد ومن المنتظر ان يحقق المشروع المنجز وجود مدرسة 
  .ابتدائية شّغالة

  
  

  ى ذات أهمية مسائل اخر
أشارت عملية التقييم للمفتش العام إلى حاالت القلق التالية المتعلقة بالعملية المتمثلة بقيام 

، بمنح عقود وادارة أعمال )MND-NE( الشمال الشرقي –الفرقة المتعددة الجنسيات 
  :اإلنشاء

  
التي يتبعها ) SOP(بموجب إجراءات التشغيل المعيارية : سلطة منح العقود •

يجب ان يقوم ضابط عقود مخول )  هـ٤الفقرة (نامج االستجابة الطارئة للقائد بر
بالتفاوض حول المشاريع التي تنفذ من مخصصات الحكومة األميرآية والمشاريع 
العراقية الممولة من برنامج االستجابة السريعة للقائد التي تتجاوز قيمة آل واحد 

قوات االئتالف من الجمهورية الكورية ضابط العقود ل.  ألف دوالر٥٠٠منها مبلغ 
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ذآر ضابط العقود لدى . رورانع إنشاء المدرسة االبتدائية في سمنح العقد لمشرو
قوات االئتالف من الجمهورية الكورية ان عملية تفويضه بالسلطة بدأت مع القائد 

العام للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق واستمرت عبر القائد العام للفرقة 
لكن لم يتمكن . الشمال الشرقي، ومدير المالية في هذه الفرقة-متعددة الجنسياتال

ضابط العقود لقوات االئتالف من الجمهورية الكورية تزويد أية وثيقة تظهر 
تفويض من أي ضابط عقود مخول ومرخص لمنح عقود نيابة عن الواليات 

  .المتحدة
  

رقة المتعددة الجنسيات في الشمال لم يتوافق العقد الممنوح من الف: محتوى العقد •
الشرقي مع معايير المشتريات األميرآية ومن المحتمل انه أعاق اإلدارة الفعالة 

يحتوي العقد شروطًا مفصلة، وجداول آميات، ورسوم . واإلشراف على العمل
مع ذلك، لم يشمل العقد . توفر تصميمًا معقوًال للمقاول تلبي حاجة بناء المدرسة

د خطة لمراقبة النوعية، وتقارير يومية عن تقدم العمل في الموقع، شروط إعدا
آما ان العقد لم يتطلب . المعدات/ونتائج اختبارات موثقة، ومصادقات على المواد

وأخيرًا اشترط العقد على ان تكون ترآيبات غرف الحمامات . عملية نقل موثقة
  .آيةمصنوعة في إيران الخاضعة حاليًا لعقوبات تجارية أمير

 
  

  
   الوحيدة التي لوحظت وقت زيارة الموقعإطفاء الحريقحامالت الدالء لمعدات 
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  التوصيات
  :يقدم المفتش العام التوصيات التالية

  
العمل مع الفرقة ) MNC-I(يجب ان ينسق الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق  •

عداد لضمان إ ) MND-NE(الشمال الشرقي-المتعددة الجنسيات في العراق
مجموعة نقل آافية لالستدامة قبل نقل مشروع إنشاء المدرسة االبتدائية في 

  .سرواران إلى حكومة إقليم آردستان
  

يجب ان ينسق الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق العمل مع الفرقة المتعددة  •
 الشمال الشرقي لضمان تصحيح النواقص التي عينها -الجنسيات في العراق

 العام ولكنها ظلت بدون تصحيح عند إنجاز هذا التقرير، وذلك قبل تفتيش المفتش
ترآيب أنظمة مالئمة ) ١: (نقل المشروع إلى حكومة إقليم آردستان وهي

تأميم حماية ) ٢(لإلحساس بالحريق، واإلنذار ضد الحريق، ومكافحة الحريق، و
وصول منطقة حفرة المياه المعدومة ومنطقة بالوعة المجاري الصحية لمنع 

  .الطالب إليهما
  

مراجعة قانونية ) MNC-I(يجب ان ينفذ الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق  •
لتحديد ما إذا آان باإلمكان تفويض شرآاء االئتالف بمنح العقود الممولة من 

في حال ُأجيز ذلك يجب ان يتخذ الفيلق المتعدد الجنسيات . مخصصات أميرآية
أوًال، التأآد من ان شرآاء االئتالف الذين : واتثالثة خط ) MNC-I(في العراق

يمنحون عقودًا ممولة من الواليات المتحدة مفوضون بصورة صحيحة، وثانيًا، 
الشمال الشرقي -مراجعة محتويات العقود الممنوحة من الفرقة المتعددة الجنسيات

)MND-NE(يات ، للتأآد من توافقها مع السياسات أو المعايير األميرآية للمشتر
لنفس نوع العقد، وثالثًا، إزالة شرط شراء منتجات إيرانية من جانب المقاولين 

  .الشمال الشرقي من آافة العقود-المتعاقدين مع الفرقة المتعددة الجنسيات
  

الشمال الشرقي، ان السلطة القانونية -في حال استنتجت الفرقة المتعددة الجنسيات •
آية ال يمكن تفويضها إلى شرآاء لمنح العقود الممولة من مخصصات أمير

االئتالف، يجب عندئذ اتخاذ اإلجراء الضروري لنقل إدارة العقد إلى سلطة 
  .التعاقد األميرآية الصحيحة
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  لمبنى الخارجيتشطيب ا –رواران مدرسة س

  
  

  تعليقات اإلدارة
 هذا إعطاء تعليقات على مسودة) MNC-I(ُطلب من الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق 

ابلغ الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق المفتش العام بان طلبات . التقرير ولكنه لم يزودها
 الحصول على تعليقات منه يجب تمريرها عبر القوات المتعددة الجنسيات في العراق

)MNF-I ( يطلب المفتش العام ان يزود الفيلق . والقيادة العسكرية المرآزية األميرآية
جنسيات في العراق أو القوات المتعددة الجنسيات في العراق تعليقات على المتعدد ال

  .التوصيات األربع الواردة في هذا التقرير
  

  مدرسة بيناسالوا المتوسطة، اربيل، العراق
  SIGIR PA-08-121تقرير 

  
آان الهدف من مشروع إنشاء المدرسة المتوسطة في بيناسالوا هو دعم تشديد حكومة 

 التعليم من خالل تلبية الطلب المتعاظم على المدارس بسبب الزيادة في عدد آردستان على
 عائلة أعيد ٦٠٠سوف تلبي المدرسة طلب قرية جديدة مكونة من . السكان في المنطقة

  .إسكانها من منطقة القلعة القديمة في المدينة
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  أهداف تقييم المشروع
المشروع في الوقت الحقيقي حول آان الهدف من تقييم المشروع تزويد معلومات حول 

أعمال اإلغاثة وإعادة االعمار إلى الهيئات المعنية لتمكينها من اتخاذ العمل المالئم عند 
بروز ما يبرر ذلك، وقد أجريت عملية التقييم المحدودة النطاق هذه وفقًا لمعايير النوعية 

شمل فريق التقييم . كفاءةلعمليات التفتيش التي أصدرها المجلس الرئاسي حول النزاهة وال
وعلى وجه التخصيص حدد المفتش العام االستجابة لألسئلة . مفتش/مفتش، ومدقق/مهندس
  :التالية

  
  هل تم تصميم مكونات المشروع بصورة آافية قبل بدء اإلنشاء أو الترآيب؟     -١
  
  هل آانت أعمال اإلنشاء وإعادة التأهيل تلبي معايير التصميم؟     -٢
  
  هل استعمل برنامج آاٍف إلدارة النوعية؟     -٣
  
  هل عالج العقد، أو أمر المهمة مسألة استدامة المشروع؟     -٤
  
  هل سوف تتوافق نتائج المشروع مع أهدافه األصلية؟     -٥
  

  
  قسم السياج المحيط
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  اراضي المرفق الممهدة

  
  

  االستنتاجات
  :أآدت عملية التقييم ما يلي

  
جدول .  آانت مصممة بصورة آافية قبل اإلنشاء أو الترآيبمكونات المشروع •

الكميات والرسوم المتعلقة بالعقد، سوية مع الحوار الذي جرى بين الفرقة المتعددة 
وحكومة إقليم آردستان والمقاول أدى ) MND-NE( الشمال الشرقي –الجنسيات 

األعمال إلى تزويد تفاصيل آافية للمقاول لتصميم المشروع وتنفيذ آافة 
  .الضرورية

  
تبدو نوعية الصنع والمواد المستعملة في اإلنشاء التي الحظها المفتش العام  •

لكن بدون وجود سجل موّثق لنتائج االختبارات، وصور فوتوغرافية، . مالئمة
وموافقات على المواد المستعملة وغير ذلك، ال يستطيع المفتش العام ان يصادق 

مل ذلك الجودة اإلنشائية للجدران الحاملة لألثقال، يش. على نوعية العمل المنجز
فإذا نتج عن . واألرضيات، ونوعية التسليك الكهربائي واعمال السمكرة الداخلية

نوعية الصنع السيئة أو المواد ذات النوعية المتدنية إنشاء معيب، من المحتمل ان 
  .ال يكتشف ذلك إال بعد انتهاء سريان مفعول الكفاالت

  
أوًال، لم يتم ترآيب : يق تفتيش المفتش العام ثالثة مجاالت تدعو إلى القلقالحظ فر •

أنظمة لإلحساس بالحريق، واإلنذار ضد إنذار الحريق، ولمكافحة الحريق في 
ثانيًا، لم يتم تأميم منطقة حفرة المياه .المرفق، آما لم ينص العقد على وجودها

ب من الدخول إلى المنطقة، ثالثًا، المعدومة وبالوعة المجاري الصحية لمنع الطال
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تم تنفيذ باب الدخول إلى بالوعة المجاري الصحية بنوعية صنع متدنية وآان لذلك 
  .معرضاًً لالنهيار

  
لم ينص العقد على إعداد خطة مراقبة للنوعية، لكن إشراف مراقب الموقع على  •

حكومة اإلدارة المالئمة للمقاول واإلشراف على برنامج ضمان النوعية لل
  .األميرآية عّوضا، على ما يبدو، عن عدم وجود خطة لمراقبة النوعية

  
ولم يجد المفتش العام أي إثبات في . لم يكن التخطيط لضمان االستدامة ظاهرًا •

ملف وثائق العقد انه آان مطلوبًا بموجب العقد تزويد وثائق اإلنجاز، وآتب 
بدون شرط تعاقدي .  والكفاالتتعليمات التشغيل والصيانة، وتدريب المستعملين،

ينص على تزويد هذه العناصر الضرورية ينتقل عبء تأميم االستدامة إلى حكومة 
قدرة حكومة إقليم آردستان المؤآدة في المحافظة على بنيتها . إقليم آردستان

  .التحتية يخفف من خطر احتمال عدم تمكنها من تأميم استدامة المدرسة الجديدة
  

راقب القيام باإلشراف وفق المستوى الحالي من المنتظر ان يلبي إذا استمر الم •
مشروع إنشاء المدرسة المتوسطة في بيناسالوا، عند إنجازه، مع األهداف 

ومن المنتظر ان يحقق المشروع المنجز مدرسة . األصلية للعقد وأن يتوافق معها
  .متوسطة تعمل بشكل جيد

  
   

  مسائل اخرى ذات أهمية 
التقييم للمفتش العام إلى حاالت القلق التالية المتعلقة بالعملية المتمثلة بقيام أشارت عملية 

، بمنح عقود وادارة أعمال )MND-NE( الشمال الشرقي –الفرقة المتعددة الجنسيات 
  :اإلنشاء

  
بموجب إجراءات التشغيل المعيارية التي يتبعها برنامج : سلطة منح العقود •

يجب ان يقوم ضابط عقود مخول بالتفاوض )  هـ٤الفقرة (االستجابة الطارئة للقائد 
حول المشاريع التي تنفذ من مخصصات من الحكومة األميرآية والمشاريع 

العراقية الممولة من برنامج االستجابة السريعة للقائد التي تتجاوز قيمة آل واحد 
لكورية ضابط العقود لقوات االئتالف من الجمهورية ا.  ألف دوالر٥٠٠منها مبلغ 

ذآر ضابط العقود لدى . منح العقد لمشروع إنشاء المدرسة االبتدائية في بيناسالوا
قوات االئتالف من الجمهورية الكورية ان عملية تفويضه بدأت مع القائد العام 
للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق واستمرت عبر القائد العام للفرقة المتعددة 

لكن لم يتمكن ضابط . دير المالية في هذه الفرقةالشمال الشرقي، وم-الجنسيات
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العقود لقوات االئتالف من الجمهورية الكورية تزويد أية وثيقة تظهر وجود أي 
  .ضابط عقود مخول ومرخص لمنح عقود نيابة عن الواليات المتحدة

  
لم يتوافق العقد الممنوح من الفرقة المتعددة الجنسيات في الشمال : محتوى العقد •

ي مع المعايير األميرآية للمشتريات، ومن المحتمل انه أعاق اإلدارة الفعالة الشرق
يحتوي العقد شروطًا مفصلة، وجداول آميات ورسوم . واإلشراف على العمل

لكن العقد لم ينص على . تحتوي تصميمًا معقوًال للمقاول تلبي حاجة بناء المدرسة
ر يومية لتقدم العمل في الموقع، شروط إعداد خطة لمراقبة النوعية، وإعداد تقاري
آما ان العقد لم ينص . المعدات/ونتائج اختبارات موثقة ومصادقات على المواد

وأخيرًا، نص العقد على ان تكون ترآيبات غرف الحمام . على عملية نقل موثقة
  .مصنوعة في إيران الخاضعة حاليًا لعقوبات تجارية أميرآية

  
   

  التوصيات
  : التوصيات التاليةيقدم المفتش العام

  
مع الفرقة المتعددة ) MNC-I(يجب ان ينسق الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق  •

، لضمان إعداد مجموعة نقل آافية )MND-NE( الشمال الشرقي -الجنسيات
لالستدامة قبل نقل مشروع إنشاء المدرسة المتوسطة في بيناسالوا إلى حكومة 

  .إقليم آردستان
  

 الشمال –فيلق المتعدد الجنسيات مع الفرقة المتعددة الجنسيات يجب ان ينسق ال •
الشرقي، لضمان تصحيح النواقص المعينة في تقرير التفتيش للمفتش العام قبل نقل 

  .المشروع إلى حكومة إقليم آردستان
  

يجب أن ُيجري الفيلق المتعددة الجنسيات في العراق مراجعة قانونية لتحديد ما إذا  •
ن تفويض شرآاء االئتالف منح عقود ممولة من مخصصات آان من الممك

) ١(في حال ُأجيز ذلك، يجب على الفيلق المتعددة الجنسيات في العراق، . أميرآية
أن يتأآد من أن شرآاء االئتالف الذين يمنحون عقودًا ممولة من الحكومة 

لفرقة أن يتأآد من مراجعة محتوى عقود ا) ٢(األميرآية لديهم التفويض صحيح، و
الشمال الشرقي، لضمان أنها تتوافق مع السياسات والمعايير -المتعددة الجنسيات

وأن يتأآد من إزالة شرط ) ٣(األميرآية للمشتريات بالنسبة لنفس نوع العقد، و
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الشمال الشرقي منتجات -شراء المقاولين المتعاقدين مع الفرقة المتعددة الجنسيات
  .إيرانية من آافة العقود

   
ال استنتج الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق ان السلطة القانونية لمنح عقود في ح •

ممولة من مخصصات أميرآية ال يمكن تفويضه إلى شرآاء االئتالف يجب ان 
  .يتخذ العمل الضروري لنقل إدارة العقد إلى اإلدارة األميرآية المناسبة للعقود

  
  تعليقات اإلدارة

إعطاء تعليقات على مسودة هذا ) MNC-I(جنسيات في العراق ُطلب من الفيلق المتعدد ال
ابلغ الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق المفتش العام بان طلبات . التقرير ولكنه لم يزودها

 الحصول على تعليقات منه يجب تمريرها عبر القوات المتعددة الجنسيات في العراق
)MNF-I ( يطلب المفتش العام ان يزود الفيلق . آيةوالقيادة العسكرية المرآزية األمير

المتعدد الجنسيات في العراق أو القوات المتعددة الجنسيات في العراق تعليقات على 
  .التوصيات األربع الواردة في هذا التقرير

  
  العراق-توسيع سجن الناصرية، الناصرية

  SIGIR PA-08-123تقرير 
  

 األسّرة لدى مصلحة السجون العراقية لوزارة آان الهدف اإلجمالي لهذا المشروع زيادة عدد
آان هدف المشروع استنادًا إلى نطاق العمل تصميم . العدل من خالل إنشاء مباٍن إضافية

األمن المتوسط في المنطقة الوسطى /وإنشاء المرحلة الثانية من مرفق سجن األمن األقصى
 إضافي لألمن المتوسط يستطيع شمل الهدف المحدد للمرحلة الثانية إنشاء مبنى. من العراق

 سجين، ومبنى للزوار، ومشغل، وصاالت للمرافق العامة وآافة مباني ٤٠٠ان يستوعب 
األمن المناسبة آاملة مع أثاثها، وترآيباتها، والمعدات والمباني لتكون جاهزة للتشغيل 

  .المستدام
  

  أهداف تقييم المشروع
آان الهدف من تقييم هذا المشروع تزويد معلومات في الوقت الحقيقي حول أعمال اإلغاثة 
. وإعادة اإلعمار إلى الهيئات المعنّية لتمكينها من اتخذا العمل المالئم عند بروز ما يبرر ذلك

  :على وجه التخصيص، أجابت عملية التقييم على األسئلة التالية
  
  شروع بصورة آافية قبل بدء اإلنشاء أو الترآيب؟هل تم تصميم مكونات الم    -١
  
  هل آانت أعمال اإلنشاء وإعادة التأهيل تلبي معايير التصميم؟      -٢
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  هل استعمل برنامج آاٍف إلدارة النوعية؟      -٣
  
  هل عالج العقد، أو أمر المهمة مسألة استدامة المشروع؟      -٤
  
   مع أهدافه األصلية؟هل سوف تتوافق نتائج المشروع      -٥
  
   

  االستنتاجات
  :حّدد التقييم ما يلي

  
آانت مجموعة التصاميم آاملة ومفصلة بدرجة آافية على ما يبدو إلنشاء المرحلة  •

وجدت مراجعة المفتش العام ان مفهوم التصميم . الثانية من مرفق سجن الناصرية
من المتوقع ان ُيشكِّل . والمعالم المستعملة للمرفق والمرافق العامة آانت مرضية

مشروع المرحلة الثانية، في حال تم إنشاؤه بالتوافق مع التصميم والمواصفات 
إضافة إلى ذلك، اخذ التصميم في . المصادق عليها، مبنى للسجناء يمكن استعماله

  .االعتبار التوافق الهندسي لمرافق السجن مع الخطط المستقبلية لتوسيعها
  

لتاريخ إنشاء األساسات الخرسانية المسلحة، واألعمدة، يضم المشروع حتى هذا ا •
تبدو األساسات واإلطار الحامل للثقل مبنية وفقًا . والعارضات والجدران

من المتوقع ان ُيشكِّل المشروع سجنًا نموذجيًا لوزارة العدل . لمواصفات العقد
لحالية العراقية يؤدي المطلوب منه بالكامل وذلك في حال استمرت المستويات ا

  .لنوعية الصنع، وفقًا للتصميم والمواصفات
  

لدى المقاول مفصلة بدرجة آافية للتوجيه الفعال  ) QA(آانت خطة مراقبة النوعية •
عالوة على ذلك، احتوت التقارير اليومية . لبرنامج إدارة النوعية لدى المقاول

العمل لتوثيق لمراقبة النوعية للمقاول المعلومات المطلوبة حول المشروع ونشاط 
احتفظ . مدى التقدم في اإلنشاء، وتحديد المشاآل، والعمل التصحيحي المطلوب

المقاول بتقارير عدم التوافق في األداء لتوثيق المشاآل التي لوحظت خالل 
  . التجديد/نشاطات اإلنشاء
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   الخرسانيةتاواألساس الخرساني لإلطار الجارية اإلنشاءأعمال 

  

  
  سكان السجناء إلةداخليالمنطقة ال

  
لدى الحكومة األميرآية فعاًال في رصد برنامج ) QA(آان برنامج ضمان النوعية  •

تأآد فريق ضمان النوعية من تصحيح النواقص . مراقبة النوعية لدى المقاول
آما احتفظ فريق ضمان النوعية . المشار اليها خالل عمليات تفتيش ضمان النوعية

نوعية احتوت معلومات محددة حول المشروع بتقارير يومية حول ضمان ال
آما عزز فريق ضمان . لتوثيق التقدم في اإلنشاء وتسليط الضوء على النواقص

النوعية التقارير اليومية بصور فوتوغرافية مفصلة عززت المعلومات الوصفية 
  .المزودة في التقارير

  
ب ان يزود نص العقد على وجو.  العقد مسألة استدامة المشروع عالجت شروط •

المقاول ويشهد على صحة الكفاالت المتعلقة بكافة المعدات التي تشمل أية أجهزة 
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 شهرًا بعد صدور ١٢أو إلكترونية، وآافة العمليات لفترة /ميكانيكية، آهربائية و
  .شهادة االستالم

  
آان تصميم وإنشاء مشروع توسيع سجن الناصرية، حتى هذا التاريخ، متوافقًا مع  •

 ٤٠٠ومن المنتظر ان يتم إنجاز بناء وحدة إسكان للسجناء ذات سعة . عقدأهداف ال
  .سرير إذا تواصلت النوعية الحالية لإلنشاء واإلدارة الفعالة للمشروع

  
  التوصيات وتعليقات اإلدارة

وبالنتيجة لم . ال يحتوي هذا التقرير على أية نتائج سلبية أو توصيات لتنفيذ عمل تصحيحي
تلقى المفتش العام بالفعل تعليقات على مسودة هذا التقرير من . دارة مطلوبةتكن تعليقات اإل

سالح الهندسة في الجيش األميرآي في فرقة منطقة الخليج وافقت بصورة عامة على الوقائع 
  . واالستنتاجات الواردة في التقرير وزودت معلومات توضيحية فنية للتقرير النهائي هذا

  
  صرية، الناصرية، العراقمتابعة إنشاء سجن النا

  SIGIR PA-08-131تقرير 
  

آان الهدف اإلجمالي لمشروع مرفق سجن الناصرية زيادة عدد األسرة في مصلحة السجون 
آان هدف المشروع . العراقية لدى وزارة العدل من خالل إنشاء مرفق سجن آمن جديد

  .متوسط في الناصرية/االستمرار في إنشاء مرفق سجن أمن أقصى
  
  داف تقييم المشروعأه

نّفذ المفتش العام هذا التقييم المحدود النطاق استنادًا إلى معايير النوعية لعمليات التفتيش التي 
مفتش، /شمل فريق التقييم مهندس. أصدرها المجلس الرئاسي حول النزاهة والكفاءة

  :على وجه التخصيص أجابت عملية التقييم على األسئلة التالية. مفتش/ومدقق
  
  هل تم تصميم مكونات المشروع بصورة آافية قبل اإلنشاء أو الترآيب؟      -١
  
  هل آانت أعمال اإلنشاء أو إعادة التأهيل تلبي معايير التصميم؟      -٢
  
هل آان برنامج مراقبة النوعية لدى المقاول وبرنامج ضمان النوعية للحكومة       -٣

  األميرآية آافيين؟
  
  مسألة استدامة المشروع؟هل عالج العقد      -٤
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  هل آانت نتائج المشروع متوافقة مع األهداف األصلية؟      -٥

 

  
   على امتداد محيط السجن المتشابكةالسلسليةرج الحراسة، الجدار المحيط والسياجات الداخلية ب ،ليوبوابة س

  
  

  االستنتاجات
  :حدد التقييم ما يلي

  
ميم المرفق بكامله واصدر تقرير أجرى المفتش العام مراجعة في العمق لتص •

. وجد أن التصميم آان مرضيًا. ٢٠٠٦يوليو /  تموز ٢٥ في PA-06-054التقييم 
استنتجت مراجعة تصميم المرافق العامة خالل عملية التقييم، على ضوء التغيير 
المقترح للوظيفة المتوقعة من المبنى، أي من صناعي ومهني إلى مبنى إلسكان 

ة آافية في أنظمة إمداد مياه الشرب ومعالجة المياه المصروفة سجناء، توفر سع
  .الستيعاب التغيير

  
تولى مهندسو . لبت أعمال اإلنشاء المرافقة للسجن متطلبات الرسوم والمواصفات •

 الجنوب لدى سالح الهندسة في الجيش األميرآي -مشروع منطقة الخليج
)USACE (نوعية وااللتزام بشروط دورًا نشطًا في إدارة المشروع لضمان ال

العقد، ومن المنتظر ان ُيشكِّل المشروع سجنًا نموذجيًا بالكامل لوزارة العدل 
  .العراقية يؤدي ما هو مطلوب منه
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آانت خطة مراقبة النوعية لدى المقاول مفصلة بدرجة آافية، وآانت تتضمن  •

عالوة . لدى المقاولالهيكلية والمراقبة إلنتاج توجيه فّعال لبرنامج إدارة النوعية 
على ذلك، احتوت تقارير المقاول اليومية لمراقبة النوعية المعلومات المطلوبة 
حول المشروع ونشاط العمل لتوثيق مدى التقدم في اإلنشاء، وتحديد المشاآل، 

  .واألعمال التصحيحية
  
  

  
   السجناءإيواءمبنى  ممرمدخل و

  
  

ية فعاًال في رصد برنامج مراقبة آان برنامج ضمان النوعية للحكومة األميرآ •
تأآد مهندس المشروع ومهندسو اإلنشاء العراقيون من . النوعية لدى المقاول

آما . تصحيح آافة النواقص التي أشير إليها خالل عمليات تفتيش ضمان النوعية
احتفظ أيضًا ممثل ضمان النوعية بتقارير يومية حول ضمان النوعية احتوت 

المشروع لتوثيق مدى التقدم في اإلنشاء وتسليط الضوء معلومات محددة حول 
وآذلك قام أيضًا ممثل ضمان النوعية التقارير اليومية بصور . على النواقص

  .فوتوغرافية مفصلة عززت المعلومات التفصيلية المزودة في التقارير
  

من المنتظر ان ُيشكِّل مشروع سجن . عولجت مسألة االستدامة في شروط العقد •
نص العقد على ان يقوم المقاول . صرية سجنًا حديثًا يقوم بما هو مطلوب منهالنا

بتدريب األفراد المناسبين وبتزويد آتب تعليمات التشغيل والصيانة وتقديم آفاالت 
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تشير آفاية أداء المقاول المحلي . تغطي فترة سنة واحدة بعد صدور شهادة النقل
محليين يملكون المهارات المناسبة لتنفيذ في تنفيذ إنشاء السجن إلى توفر موظفين 

  .صيانة وتشغيل المرفق
  

. آان إنشاء سجن الناصرية حتى هذا التاريخ متوافقًا مع األهداف األصلية للعقد •
من المنتظر، في حال تواصلت النوعية الحالية لإلنشاء واإلدارة الفعالة للمشروع، 

  .مل بنيويالحصول على سجن يتضمن مرافق وأنظمة شّغالة وتكا
  
  

  التوصيات وتعليقات اإلدارة
آانت النتيجة . ال يحتوي هذا التقرير على أية نتائج سلبية أو توصيات لتنفيذ أعمال تصحيحية

تلقى المفتش العام بالفعل تعليقات على مسودة . عدم ضرورة الحصول على تعليقات اإلدارة
 منطقة الخليج، وافقت بصورة فرقة/ هذا التقرير من سالح الهندسة في الجيش األميرآي

عامة على الوقائع واالستنتاجات الواردة في التقرير وزودت معلومات توضيحية للتقرير 
  .النهائي

  
  برنامج المسح الجوي للمشاريع

تجري مجموعة التصوير عبر األقمار الصناعية التابعة للمفتش العام التي يوجد مرآزها في 
مات جوية عبر العراق لمشاريع إعادة اإلعمار الممولة من ارلنغتون، بوالية فرجينيا، تقيي

يزود محلل صور األقمار الصناعية، لدى مكتب المفتش العام، . الحكومة األميرآية
استخبارات حالية واستخبارات تستند إلى صور وخرائط إلى إدارات مكاتب المفتش العام، 

عمل المفتش العام تزويد معلومات حالية مّكن هذا ال. أي إدارات التفتيش، والتدقيق، والتحقيق
  .حول مواقع العمل النائية وتعقب تقدم اإلنشاء في مواقع المشاريع عبر العراق

  
 منتجاًت ٢١ صورة وأنتج ٥٦في ربع السنة هذا، اجرى المفتش العام تحليًال للصور شمل 

تؤمن . حول العقودصوريًا باستخدام صور األقمار الصناعية والمعلومات المحدودة المتوفرة 
قام محلل الصور لدى . الصور تقييمًا مرئيًا لمدى التقدم في مواقع إعادة االعمار عبر العراق

، )CERP(المفتش العام بتقييم ومراجعة مشاريع ممولة من برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
بيق ، ومكتب شؤون المخدرات وفرض تط)IRRF(وصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 

 للمراجعة ٥-٣انظر الجدول . ، وجرى تقييمها في ربع السنة هذا) INL(القانون الدولي
  .الشاملة للصور المنتجة
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  ٥-٣الجدول 
  تدعم تقييمات المشاريعلالصور التي جرى تقييمها 

  

  عدد الصور  نوع المشروع
  ٢٨  محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الناصرية

  ٨  سجن الناصرية
  ٨   آردستانإقليم، حكومة الداخليةرة مجمع وزا
  ٤   بيناسالوامدرسة

  ٢  رورانمدرسة س
  ٢   في الغزاليةG6محطة رفع مياه الصرف الصحي 

  ٤  تحليل صور غير واضحة
 

    إضافيةمنتجات 
  ٥   عمليات تدقيق-المدن العراقية

  
  

ل تفاصيل مواقع المنتجات الصورية الداعمة، بما في ذلك المراجعات الشاملة للمواقع، تشم
المشاريع، وتقييمات المواقع، وهي تستعمل لإلعداد لزيارات تفتيش المواقع ولتعيين المشاآل 

 منتج صوري لمساعدة المفتشين في تقييمات ٢١في ربع السنة هذا تم إنتاج . المحتملة
  . مواقع جرى تقييمها خالل ربع السنة٧المشاريع في 

  
يد رسم بياني لخريطة خمس مدن عراقية والمنطقة الواقعة وفي ربع السنة هذا تم أيضًا تزو

 .جنوب هذه المدن إلى مديرية التدقيق الستعمالها في إعداد تقريرها
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 التي قيمها ٢٠٠٧مارس / آذار٧ في أخذت ،مجمع وزارة الداخلية في حكومة إقليم آردستانصورة منظر إجمالي ل

 .PA-08-119رير تقالمفتشون في ربع السنة هذا في ال
  

  
 لمحطة الناصرية، جزء من شبكة محطة معالجة مياه الصرف الصحي ٢٠٠٧ديسمبر / آانون األول١٩صور التقطت في 

 PA-07-116مها المفتش العام في التقرير في الناصرية التي قّي
 



 (SIGIR)عمليات تفتيش المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 
  

 

٣٠٤ 

 
 في ف الصحي، لمحطة سوق الشيوخ، جزء من شبكة محطة معالجة مياه الصر٢٠٠٨فبراير / شباط٢٨ في طتصور التق
  PA-07-116 العام في تقريره المفتشمها  التي قّيالناصرية

  

  
. ٢٠٠٧سبتمبر /أيلول ٢٩ و٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٢ة تتابع زمني جنبًا إلى جنب لمرفق سجن الناصرية بين نمقار

  PA-08-131تقرير المفتش العام  وPA-08-123 هذا، تقرير المفتش العام السنة في تقارير تقييم المشاريع في ربع الستعمالها
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بالمشارآة مع الوآالة القومية الستخبارات الفضاء الخارجي والمرآز القومي لالستخبارات 
 عملية تراآمية لتقييم صور األقمار ٤٨١األرضية انتج تحليل المفتش العام للصور 

  )٢-٣انظر الشكل (الصناعية والمنتجات الصورية 
  

  ٢-٣الشكل 
   الفضائيةتقييمات الصور

  

  

  ربع السنة هذا
 أرباع السنوات الماضية



 التحقيقات
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  التحقيقات

  
 

 قضية تحقيق مفتوحة بصدد مجموعة واسعة من ٥٢يستمر المفتش العام في تحقيقاته حول 
شرآاء الوآاالت األميرآية، من أجل مالحقة ادعاءات االحتيال، والهدر، وسوء االستخدام 

 ١٣ي بغداد، وفي ربع السنة هذا، عين المفتش العام خمسة وآالء ف. في إعادة إعمار العراق
وعينت دائرة التحقيقات لدى . وآيًال في المرآز الرئيسي للمفتش العام في ارلنغتون، بفرجينيا

الموجودة في ) لدعم التحقيقات الجارية وفرق العمل(المفتش العام أربعة أفراد في مكاتب 
 لدعم بنسلفانيا، وفلوريدا، وتكساس مع إضافة وظيفة في اوهايو خالل ربع السنة القادم

  .تحقيقات فريق العمل في الواليات الغربية الوسطى
  

 وإدانة ١٥، واتهام ١٤حتى هذا التاريخ، نتج عن التحقيقات التي أجراها المفتش العام توقيف 
 مليون دوالر على شكل غرامات، ومصادرات واستعادات، ١٧ أشخاص وتحصيل مبلغ ٥

وينتظر خمسة . ٢٠٠٨سبتمبر / ول سوف تتم محاآمة خمسة متهمين في أيل. واسترجاعات
  .متهمين إضافيين إحالتهم إلى المحاآم

  
  المفتش العام وشرآاؤه في التحقيقات

  :يشمل شرآاء المفتش العام في التحقيقات آل من
  

لدى قيادة التحقيقات الجنائية (وحدة الكشف على االحتيال في المشتريات الرئيسية  •
  ).CID-MPFU) (في الجيش األميرآي

  
  ).DCIS(ئرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع دا •

  
  ).FBI(مكتب التحقيقات الفدرالي  •

  
  ).USAID OIG(مكتب المفتش العام لدى الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  •

  
  ).DoS OIG(مكتب المفتش العام لدى وزارة الخارجية  •
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، )SIGIR(تش العام ، الذي يضم المف)ICCTF(فريق عمل الفساد في العقود الدولية 
فمنذ تشرين . والوآاالت المدرجة أعاله، ينسق آافة األعمال المتعلقة باالحتيال في العراق

لفريق عمل الفساد في العقود ) JOC( زود مرآز العمليات المشترآة ٢٠٠٦أآتوبر / األول 
ا، وإلغاء الدولية دعمًا استراتيجيًا وعمالنيًا إلى الشرآاء المساهمين شمل تنسيق القضاي

) JOC(يقوم مرآز العمليات المشترآة . التناقضات، والدعم التحليلي، واالستخبارات الجنائية
في المقر الرئيسي لمكتب التحقيقات الفدرالي في واشنطن العاصمة، ويديره محققون 

الهدف األولي لهذا الفريق هو تعزيز . رئيسيون من فريق عمل الفساد في العقود الدولية
  .ن بين الوآاالت واالستفادة القصوى من موارد التحقيقات لدى الوآاالت المشارآةالتعاو

  
في دعم المشروع الجاري لمراجعة الفواتير الذي تنفذه ) SIGIR(يستمر المفتش العام  

أطلقت دائرة . القائمة في روم، بوالية نيويورك) DFAS(مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية 
هذا المشروع التفاعلي لتحليل مستندات صرف ) DCIS( في وزارة الدفاع التحقيقات الجنائية

 مليارات دوالر لمشتريات الجيش األميرآي دعمًا للحرب في ١٠بقيمة إجمالية تزيد عن 
وخالل . حدد المشروع وجود شكوك حول نشاط احتيالي يتعلق بالحرب في العراق. العراق

 للتحقيق إلى وآاالت فريق علم الفساد في العقود ربع السنة هذا، تم تزويد إحاالت إضافية
وأيضًا خالل الفترة التي يشملها هذا التقرير، زودت مصلحة . الدولية، شملت المفتش العام

إلى ) CAPS(المالية والمحاسبة الدفاعية نسخة من قاعدة بيانات نظام الذمم الدائنة التجارية 
يستعمل مكتب المنسق العام لدى وزارة سوف . عدد من مراآز الدفع في الشرق األوسط

أساليب التنقيب عن البيانات لتعيين النشاط االحتيالي آجزء من جهد ) DoD OIG(الدفاع 
يتوسع باستمرار لجمع بيانات نظام الذمم الدائنة التجارية والتنقيب عنها من آافة مواقع 

نات من مصلحة المالية آما يتم تزويد بيا.  الحربية في جنوب غرب آسيا مسرح العمليات
والمحاسبة الدفاعية إلى مرآز العمليات المشترآة الستعمالها من جانب الوآاالت المشارآة 

  .دعمًا للتحقيقات الجارية التي تتعلق باالحتيال والفساد في العراق
  
ولجنة ) NPFTF(يشارك المفتش العام في فرقة المهمة القومية لالحتيال في المشتريات  

  .التي هي لجنة فرعية لفرقة المهمة القومية لالحتيال في المشتريات) IWC(دولية العمل ال
  
، أنشأت الدائرة الجنائية في وزارة العدل فريق العمل ٢٠٠٦أآتوبر / في تشرين األول  

القومي لالحتيال في المشتريات من اجل تعزيز االآتشاف المبكر، والمنع، والمقاضاة 
شتريات المترافقة مع النشاط التعاقدي المتزايد لبرامج األمن القومي لعمليات االحتيال في الم
بربط وزارة العدل بالوآاالت ) IWS(تقوم لجنة العمل الدولي . وبرامج حكومية أخرى

الفدرالية لتطبيق القانون، وتزّود مسارًا لمعالجة مسائل المقاضاة الناتجة عن التحقيقات في 
  . منطقة حرب دوليةعمليات االحتيال التي تجري في



 التحقيقات
  

 

٣٠٨ 

المدني في روك ايالند، بوالية ) LOG CAP(فريق العمل لبرنامج زيادة الدعم اللوجستي  
ايللينوي، يستمر في مقاضاة مجموعة واسعة متنوعة من قضايا االحتيال ونشاطات جنائية 

يدير عمل فريق العمل محققون من وحدة الكشف . اخرى تتعلق بنشاطات أميرآية في العراق
عن االحتيال في المشتريات الرئيسية، وقيادة التحقيقات الجنائية في الجيش األميرآي، 

ودائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع، ومكتب التحقيقات الفدرالية، ومصلحة ضريبة 
الدخل، آما مدعون عامون من مكتب المدعي العام األميرآي، والدائرة المرآزية في والية 

برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني هي مبادرة . دائرة الجنائية في وزارة العدلأيللنوي، وال
للجيش األميرآي الستعمال مقاولين مدنيين في زمن الحرب وفي الحاالت الطارئة األخرى 

لدعم القوات األميرآية، مما يسمح بتحرير وحدات عسكرية للقيام بمهمات اخرى، أو من 
ليس عضوًا في هذه ) SIGIR(رغم ان المفتش العام . ماجل ملء النواقص في الدع

المجموعة، فإنه يقوم باإلبالغ عن قضايا فريق المهمة المذآور إلظهار الصورة اإلجمالية 
  . لالحتيال في العراق

  
  . لالطالع على تفاصيل االتهامات واالدانات٦-٣أنظر الجدول  
  
ء المفتش العام أيضًا مع الوآاالت التالية باإلضافة إلى الوآاالت المدرجة أعاله، يعمل وآال 

  :في الواليات المتحدة
  

  ).ICE(وآالة فرض قوانين الهجرة والجمارك  •
  

  ) IRS-CI(قسم التحقيقات الجنائية لدى مصلحة ضريبة الدخل •
  

  .هيئة العزل والحظر في الجيش األميرآي •
  
  األعمال القانونية خالل ربع السنة هذا 

اء محاآمة ناتجة عن تحقيقات أجراها المفتش العام شملت خمسة أفراد أعيد تعيين تاريخ اجر
مارس / ، بعد ان آان مقررًا أن تبدأ هذه المحاآمة في آذار ٢٠٠٨سبتمبر / إلى أيلول 
العقيد في الجيش األميرآي . ثالثة من المتهمين آانوا في الخدمة العسكرية العملية. ٢٠٠٨

آان . الجيش األميرآي دبرا أم هاريسون ومايكل دبلرآورتيز جي دانفورد والعقيدان في 
من المقرر ان يمثل آل هؤالء أمام . االثنان اآلخران مدنيين؛ مايكل موريس ووليام درايفر

. المحكمة لمحاآمتهم عن جرائم مختلفة جرى االدعاء على انهم ارتكبوها تتعلق بالعراق
بريد، نقل األموال المسروقة عبر حدود تشمل االتهامات التآمر، الرشوة، االحتيال عبر ال



  التحقيقات
 
 

٣٠٩ 

الواليات، تهريب آميات آبيرة من العملة النقدية، تبييض أموال، وتقديم استمارات آاذبة عن 
  .ضريبة الدخل

  
أدانت هيئة . ٢٠٠٨مارس /  آذار ٥انطالقًا من عملية تحقيق اخرى أجراها المفتش العام في 

 انطونيو، بتكساس بتهم تهريب آميات ضخمة محلفين آبرى دفيد ريكاردو راميرز من سان
من العملة النقدية وترآيب معامالت مصرفية لتجنب متطلبات التصريح عن النقد الذي 

. أدعى انه انفق المال على شراء أمالك وسيارات مختلفة.  ألف دوالر١٥٠يتجاوز قيمته 
 آمقاول ٢٠٠٧وفمبر ن/ ، إلى تشرين الثاني ٢٠٠٦نوفمبر / عمل راميرز من تشرين الثاني 

ادعت اإلدانة انه . لدى شرآة دعم جهوزية اإلدارة في القاعدة الجوية في مدينة بلد، بالعراق
  .قام بنقل النقود من بلد، بالعراق إلى سان انطونيو، بوالية تكساس خالل نفس الفترة

  
  عمليات العزل والحظر

المفتش العام لربع السنة دائرة آشف االحتيال في المشتريات عزلت منذ صدور تقرير 
 فردًا وشرآة إضافيين استنادًا إلى االتهامات باالحتيال وسوء السلوك المتعلقة ٢٦األخير 

بإعادة اإلعمار، وباحتيال المقاولين في العراق وأفغانستان، مما جعل العدد اإلجمالي 
ح بعد صدور عالوة على ذلك، جرى االقترا.  حتى هذا التاريخ٥٨لعمليات العزل يصل إلى 

تقرير ربع السنة األخير بحظر التعامل مع اثنين من األفراد والشرآات، آما تّم حظر التعامل 
 والعدد ٣٥مع اثنين آخرين مما جعل العدد اإلجمالي لعمليات الحظر المقترحة يصل إلى 

، ٢٠٠٨خالل ربع السنة األول من عام . (٢٥اإلجمالي لعمليات الحظر الفعلي يصل إلى 
ت دائرة آشف االحتيال في المشتريات مراجعة إجمالية لملفاتها نتج عنها إضافة ثالث نفذ

اقُترح حظر التعامل مع هذه الشرآات واألفراد . شرآات وأفراد لم يدرجوا سابقًا في القوائم
  ).٢٠٠٦ وُنفذ حظر التعامل معهم بالتالي في أوائل عام ٢٠٠٥في أواخر العام 

  
  .ع على تفاصيل عمليات العزل والحظرلالطال) ي(أنظر الملحق 
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٣١٠ 

  ٦-٣الجدول 
  االتهامات واإلدانات

 

الشرآة، /المقاول  الصفة  االسم
  الوآالة

  تاريخ الحكم  الحكم  تاريخ اإلدانة  االتهامات

  المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراقتحقيقات قادها 
 Global:شرآات  مالك  فيليب بلوم

Business Group, 
GBG Holdings & 

GBG-Logistics 
Division 

تآمر، رشوة وتبييض 
  أموال

 شهر، إطالق سراح مراقب لمدة ٤٦سجن لمدة  ٣/١٠/٢٠٠٦
 ٣٫٦ مليون دوالر ومصادرة ٣٫٦استعادة . سنتين

   دوالر تقييم خاص٣٠٠مليون دوالر، و

٢/١٦/٢٠٠٧  

المقدم بروس 
 هوبنجارونزدي 

مستشار خاص 
لسلطة االئتالف 

وب المؤقتة، الجن
  (SPA-SC) األوسط

احتياطي الجيش 
  األميرآي

 بالتآمر، والتأمر الرتكا
االحتيال وتبييض األموال 

   أموال نقديةتهريبو

 دوالر ١٤٤،٥٠٠ ومصادرة ، شهرًا٢١سجن لمدة  ٨/٢٥/٢٠٠٦
 ٢٠٠ سنوات، وغرامة ٣وإطالق سراح ُمراقب لمدة 

  .دوالر

٦/٢٥/٢٠٠٧  

مدني في وزارة   ستيفن مرآس
  الدفاع

تياط الجيش اح
  األميرآي

قبول إآراميات غير 
  قانونية

 ألف ٢٤ ة واستعاد واحد، شهر ويوم١٢سجن لمدة  ٢/١٦/٢٠٠٧
  .دوالر

٦/١/٢٠٠٧  

فهيم موسى 
  سالم

 Titan:انيتشرآة ت  مترجم
Corporation 

 مكافحة قانونمخالفة 
  الرشوة

 إطالق سراح ُمراقب لمدة ،سجن ثالثة سنوات  ٨/٤/٢٠٠٦
 ساعة، وتقييم ٢٥٠تماعية لمدة سنتين، خدمة اج

   دوالر١٠٠خاص بقيمة 

٢/٢/٢٠٠٧  

المراقب المالي   روبرت شتاين
ومسؤول مكتب 
التمويل لسلطة 
 -االئتالف المؤقتة
الجنوب األوسط 

(CPA-SC)  

 ئتالفسلطة اال
  (CPA)  المؤقتة

حيازة سالح فردي، 
حيازة سالح حربي، 

رشوة، تبييض أموال، 
  وتآمر

 ٣ سنوات، إطالق سراح ُمراقب لمدة ٩دة سجن لم  ٢/٢/٢٠٠٦
 ٣٫٦ مليون دوالر، ومصادرة ٣٫٥سنوات، استعادة 

   دوالر٥٠٠مليون دوالر، وتقييم خاص بقيمة 

١/٢٩/٢٠٠٧  



  التحقيقات
 
 

٣١١ 

 

  )تابع (٦-٣الجدول 
 

الشرآة/المقاول  الصفة  االسم
  ، الوآالة

  تاريخ الحكم  الحكم  تاريخ اإلدانة  االتهامات

  ام الخاص إلعادة إعمار العراقالمفتش العتحقيقات قادها 
آرتيس جاي 

  وايتفورد
احتياطي في   عقيد

الجيش األميرآي
المحاآمة مجدولة   البريد بواسطة  واحتيال،تآمر، رشوة

سبتمبر /أيلوللتاريخ 
٢٠٠٨  

    

مايكل بي 
  ويلر

احتياطي في   مقدم
 الجيش األميرآي

 نقل ،البريد بواسطة تآمر، رشوة، احتيال
آميات من اليات وتهريب الومسروقات عبر 
 وإعداد استمارات زائفة ،األموال النقدية
  لضريبة الدخل

المحاآمة مجدولة 
سبتمبر /أيلوللتاريخ 
٢٠٠٨  

    

دبرا أف 
  هاريسون

احتياطية في   مقدم
 الجيش األميرآي

بواسطة تآمر، رشوة، تبييض أموال، احتيال 
الواليات سروقات عبر  ونقل مالبريد،
إعداد استمارات زائفة وة،  أموال نقديوتهريب

  .لضريبة الدخل

المحاآمة مجدولة 
سبتمبر /أيلوللتاريخ 
٢٠٠٨  

    

المحاآمة مجدولة   تبييض أموال    زوج دبرا هاريسون  وليام درايفر
سبتمبر /لتاريخ أيلول

٢٠٠٨  

    

مايكل بي 
  موريس

المحاآمة مجدولة في   نأمر، احتيال بواسطة البريد    رجل أعمال
بتمبر س/لتاريخ أيلول

٢٠٠٨  
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٣١٢ 

  

  )تابع (٦-٣الجدول 
 

  تاريخ الحكم  الحكم  تاريخ اإلدانة  االتهامات  الشرآة، الوآالة/المقاول  الصفة  االسم
  تحقيقات قادتها وآاالت أخرى

جنيفر 
  انجاآوس

احتياطية في 
 الجيش األميرآي

الحرس الوطني للجيش األميرآي 
المفرزة المالية رقم /في آاليفورنيا

٢٢٣  

رتكاب أعمال تآمر ال
احتيال بواسطة 

  البريد

 دوالر تقييم؛ ١٠٠ سنوات، ٣مراقبة لمدة   ١٣/١١/٢٠٠٦
  . دوالر٨٦،٥٥٧ة مبلغ استعادو

١٧/٩/٢٠٠٧  

آريستوفر 
  آيهلي

نائب الرئيس، 
الشرق األوسط 

  والهند

 غلوبال لوجستكس انك غلشرآة إي
(EGL) 

 بحق رئيسي احتيال 
  الواليات المتحدة

 شهر، وإطالق سراح ُمراقب ٣٠دة سجن لم  ١٦/٢/٢٠٠٦
 ١٠٠ آالف دوالر، ١٠لمدة سنتين، غرامة 

 EGL  شرآةتسوية مدنية مع(دوالر تقييم 
 أدت إلى تسوية بقيمة وقائعناتجة عن نفس ال

  ) ماليين دوالر٤

٣٠/٨/٢٠٠٦  

مجندة، درجة   لومالي شافيز
، احتياطية ٥

 عسكرية

الحرس الوطني للجيش األميرآي 
المفرزة المالية رقم /افي آاليفورني

٢٢٣  

تآمر الرتكاب أعمال 
احتيال بواسطة 

  البريد

 ، دوالر تقييم١٠٠ سنوات، ٣مراقبة لمدة   ١٣/١١/٢٠٠٦
  . دوالر٢٨،١٠٧عادة استو

١٧/٩/٢٠٠٧  

مجندة، درجة   ديري هولير
، احتياطية في ٥

 الجيش األميرآي

الحرس الوطني للجيش األميرآي 
لية رقم المفرزة الما/افي آاليفورني

٢٢٣  

تآمر الرتكاب أعمال 
احتيال بواسطة 

  البريد

 ، دوالر تقييم١٠٠ سنوات، ٣مراقبة لمدة   ١٣/١١/٢٠٠٦
  .  دوالر٨٣،٦٧٥٫٤٧عادة استو

١٩/٩/٢٠٠٧  

مدير عمليات،   شابير خان
  الكويت والعراق

مقاول (ميمي غلوبال ليمتد، شرآة ت
آيلوغ، براون من الباطن لشرآة 

  )(KBR) أند روت، انك

 للحصول على رشوة
عقود من الباطن 

 مليون ٢١٫٨بقيمة 
  دوالر

 شهر، إطالق سراح مراقب ٥١سجن لمدة   ٢٣/٦/٢٠٠٦
 آالف دوالر، ١٠لمدة سنتين، غرامة 

 ١٤٠٠ وتقييم ، دوالر١٣٣،٨٦٠ واستعادة
  .دوالر

١/١٢/٢٠٠٦  
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٣١٣ 

  )تابع (٦-٣الجدول 
 

الشرآة، /المقاول  الصفة  االسم
  الوآالة

  تاريخ الحكم  الحكم  ريخ اإلدانةتا  االتهامات

  تحقيقات قادتها وآاالت أخرى
الحرس الوطني للجيش   احتياطي عسكري  جس دي الين

األميرآي في 
المفرزة /اآاليفورني

  ٢٢٣المالية رقم 

تآمر واحتيال بواسطة البريد 
  غير مقصود

  ١٥/١٠/٢٠٠٧   دوالر٣٢٣،٢٢٨ شهر، استعادة ٣٠سجن   ٥/٦/٢٠٠٧

، ٥د، درجة مجن  لويس لوبيز
  احتياطي عسكري

الحرس الوطني للجيش 
األميرآي في 

المفرزة /اآاليفورني
  ٢٢٣المالية رقم 

تآمر الرتكاب أعمال احتيال 
  بواسطة البريد

١٣/١١/
٢٠٠٦  

 دوالر تقييم، ١٠٠ سنوات، ٣مراقبة لمدة 
    دوالر٦٦،٨٦٥واستعادة 

١٧/٩/٢٠٠٧  

أنطوني جاي 
  مارتن

آيلوغ، براون أند  شرآة  مدير مقاول من الباطن
 (KBR) روت، انك

مكافحة دفع قانون لمخالفات 
  )على العقود(العموالت 

  ١٦/١١/٢٠٠٧  غير منشور  ١٣/٧/٢٠٠٧

ممثل ضباط العقود   فيروبوني م
(COR)  

 التسويق وإعادة خدمة
االستخدام في وزارة 

  (DRMS)الدفاع 

دة سنة واحدة، إطالق سراح ُمراقب لم  ٧/١١/٢٠٠٦  قبول إآراميات غير قانونية
  . دوالر١٥٠٠غرامة 

مارس /آذار
٢٠٠٧  

سالح الهندسة في   شيفرغيس بابين
الجيش األميرآي 

  )GS-12 موظف مدني(

التماس وقبول إآراميات   الجيش األميرآي
  غير قانونية

١٢/١٠/
٢٠٠٧  

 دوالر، ٢٨،٩٠٠سجن لمدة سنتين، إعادة 
  .إطالق ٌمراقب لمدة سنة واحدة

٣٠/١/٢٠٠٧  

  



 التحقيقات
  

 

٣١٤ 

  )تابع (٦-٣ الجدول 
 

الشرآة، /المقاول  الصفة  االسم
  الوآالة

  تاريخ الحكم  الحكم  تاريخ اإلدانة  االتهامات

  تحقيقات قادتها وآاالت أخرى
 ارضابط إصد
التراخيص 
 الرئيسي

(CWO)  بيليتي 
 بيليتي جونيور

مستشار خدمات التغذية 
في الجيش األميرآي 

للكويت والعراق 
  وأفغانستان

 ٥٧٥٠٠ شهرًا، استعادة ٢٨سجن لمدة   ٩/٢/٢٠٠٧   أموال نقديةتهريبرشوة و  الجيش األميرآي
  . وحجز أموالدوالر

٢٠/٢/٢٠٠٨  

 من تمقاوالالمدير   غلين باول
  الباطن

آيلوغ، براون أند شرآة 
  (KBR) روت، انك

قانون لاحتيال ومخالفة 
على (مكافحة دفع العموالت 

  )العقود

اح ُمراقب  شهر، إطالق سر١٥سجن لمدة   ١/٨/٢٠٠٥
 دوالر، ٩٠،٩٧٣٫٩٩ سنوات، إعادة ٣لمدة 
   دوالر٢٠٠تقييم 

١٨/١١/٢٠٠٥  

 من تمقاوالالمدير   ستيفن سيمنز
  الباطن

آيلوغ، براون أند شرآة 
  (KBR) روت، انك

، البريداحتيال بواسطة 
  تبييض أموال وتآمر

، إطالق سراح  واحد شهر ويوم١٢سجن   ١/٣/٢٠٠٦
 ٣٨٠،١٣٠ادة عاست سنوات، ٣ُمراقب لمدة 
   دوالر٢٠٠دوالر، تقييم 

١/١٢/٢٠٠٦  

شرآة إيغل غلوبال   دارياإلمدير ال  آيفن أي سموث
  (EGL)لوجيستيكس انك

مخالفة قانون مكافحة دفع 
، )على العقود(العموالت 

  شهادة مزورة

 شهر، إطالق سراح ُمراقب ١٤سجن لمدة   ٢٠/٧/٢٠٠٧
عادة است دوالر، ٦٠٠٠لمدة سنتين، غرامة 

   دوالر١٧،٩٦٤

١٨/١٢/٢٠٠٧  

احتياطي في الجيش   رائد  جون آلن ريفرد
  األميرآي

 ٢٣/٧/٢٠٠٧  رشوة، تآمر، تبييض أموال
اعتراف (

  )بالجرم

 سنوات، إطالق سراح ُمراقب ١٠سجن 
 دوالر، أمر ٥٠٠٠ سنوات، غرامة ٣لمدة 

  بمصادرة مليون دوالر

١٩/١٠/٢٠٠٧  

  



  التحقيقات
 
 

٣١٥ 

  )تابع (٦-٣الجدول 
 

الشرآة، /لالمقاو  الصفة  االسم
  الوآالة

  تاريخ الحكم  الحكم  تاريخ اإلدانة  االتهامات

  تحقيقات قادتها وآاالت أخرى
 جون لي الرائد

  آوآرهام
        تآمر، تبييض أموال  الجيش األميرآي  ضابط عقود

ميليسيا 
  آوآرهام

        تأمر، تبييض أموال    زوجة جون آوآرهام

        أموالتآمر، تبييض     أخت جون آوآرهام  آارولين بالك
النقيب أوستن 

  آاي
 ١٩/١٢/٢٠٠٧  رشوة  الجيش األميرآي  ضابط عقود 

  )اعتراف بالجرم(
النطق بالحكم مجدول لتاريخ 

٢٧/٦/٢٠٠٨  
٢٧/٦/٢٠٠٨  

موظف في شرآة إنشائية   سمير محمود
  أميرآية 

ة أثناء التحقيق اعتراف بشهادة آاذب  
مكافحة دفع لقانون بمخالفة محتملة 

  )لعقودعلى ا(العموالت 

٣/١١/٢٠٠٦ 
  )اعتراف بالجرم(

 التي مدةواحد لصالحه لليوم 
  العقوبة، إطالقأمضاها في

  . ُمراقب لمدة سنتينسراح

٢/٢/٢٠٠٧  

 ضد رئيسية احتيال اتهامات ٤    رجل أعمال آويتي  علي حجازي
  الواليات المتحدة 

  البريد احتيال بواسطة اتهامات ٦و

      هارب

جيف الكس 
  مايزون

مقاول من  لدى موظف
  الباطن

آيلوغ، شرآة 
براون أند روت، 

  (KBR) انك

 ضد رئيسية احتيال اتهامات ٤
  الواليات المتحدة 

  البريد احتيال بواسطة اتهامات ٦و

المحاآمة مجدولة 
  ١٤/٤/٢٠٠٨لتاريخ 

    

 شرآة تميمي  مقاول  زبير خان
  غلوبال

، تالعب البريداحتيال بواسطة 
   آاذبةبالشهود، إعاقة العدالة وشهادة

      هارب

  



 التحقيقات
  

 

٣١٦ 

  )تابع (٦-٣الجدول 
 

الشرآة، /المقاول  الصفة  االسم
  الوآالة

  تاريخ الحكم  الحكم  تاريخ اإلدانة  االتهامات

  تحقيقات قادتها وآاالت أخرى
الجيش األميرآي،   مقاول  تيري هول

مخيم ارفيجان، 
  الكويت

     تاريخ المحاآمة معّلق  اتهامين بالرشوة

أميرآان  شرآة  مالك  سمير عيتاني
روسرز غ

(American 
Grocers Inc.)  

المحاآمة مجدولة    حالة ادعاء آاذب وتآمر٤٦
  ٢/٦/٢٠٠٨لتاريخ 

    

إيلي سمير 
  شدياق

شرآة   فرع العراقمدير 
 Raman)رامان

Corporation)  

لم يحدد تاريخ   تآمر ورشوة 
  المحاآمة

    

رامان 
 انترناشونال

  آورب

لم يحدد تاريخ   تآمر ورشوة    
  مةللمحاآ

    

جوزيف 
  آرينشو

  إصدار التراخيصضابط
  الرئيسي

لم يحدد تاريخ   تآمر  الجيش األميرآي
  للمحاآمة

    



  التحقيقات
 
 

٣١٧ 

 
الشرآة، /المقاول  الصفة  االسم

  الوآالة
  تاريخ الحكم  الحكم  تاريخ اإلدانة  االتهامات

  تحقيقات قادتها وآاالت أخرى
مهندس   مايكل آارتر

 مشاريع
فورس بروتكشن شرآة 

 Force)اند ستريز
Protection 
Industries)  

      ٢٥/١/٢٠٠٨  قبول رشوة

دافيدي 
  راميرز

 نيسدشرآة ري  مقاول
مانيجمانت سابورت 

 Readiness)المحدودة
management Support 

LC)  

، والتالعب في معامالت يةتهريب أموال نقد
  مصرفية

      



خط االتصال المباشر لدى المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 
  

  

٣١٨ 

المفتش العام الخاص إلعادة إعمار خط االتصال المباشر لدى 
  (SIGIR) العراق

  
  

يسهل خط االتصال المباشر لدى المفتش العام اإلبالغ عن االحتيال، والهدر، وسوء 
في آافة البرامج المترافقة مع جهود إعادة ) االقتصاص(االستخدام، وسوء اإلدارة، والتشفي 

يستلم المفتش العام قضايا، بواسطة خط . إعمار العراق الممولة من الحكومة األميرآية
لمباشر، ليس لها عالقة ببرامج وعمليات ممولة بأموال أميرآية مخصصة، ولكنها االتصال ا

متوفرة بطريقة أخرى، إلعادة إعمار العراق، فيحول المفتش العام هذه القضايا إلى الجهات 
يتلقى خط االتصال المباشر لدى المفتش العام اتصاالت شخصية، أو بواسطة . المناسبة

الفاآس، أو عبر شبكة اإلنترنت من العراق، ومن الواليات المتحدة، الهاتف، أو بالبريد، أو ب
  .ومن آافة أنحاء العالم

  
  اإلبالغ خالل ربع السنة األول

، أّدى خط االتصال المباشر لدى المفتش العام إلى بدء ٢٠٠٨مارس /  آذار ٣١بحلول 
ُيبّين .  حاليًا قضية ال زالت مفتوحة٦٥ قضية أغلقت، و٥٦٩ قضية، منها ٦٤١التحقيق في 

  . موجزًا لهذه القضايا المفتوحة٧-٣الجدول 
  

  القضايا الجديدة
 ٢٣خالل الفترة التي يشملها هذا التقرير تلقى خط االتصال المباشر لدى المفتش العام 

 قضية عبر خط االتصال المباشر، وقد ٦٤١شكوى جديدة ليصبح العدد المتراآم للقضايا 
  : الفئات التاليةُصنفت الشكاوى الجديدة حسب

  
  . شكوى تتعلق باالحتيال١٥ •

  
   شكاوى تتعلق بمسائل متنوعة٤ •

  
   شكاوى تتعلق بمسائل شخصية٣ •

  
  شكوى واحدة تتعلق بسوء االستعمال •

  



  خط االتصال المباشر لدى المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
  

 
 

٣١٩ 

  ٧-٣الجدول 
  .٢٠٠٨مارس /  آذار ٣١موجز قضايا خط االتصال المباشر لدى المفتش العام آما آانت في 

  
  القضايا المفتوحة

 ٦٢ التحقيقات
 ١٠ التدقيقات

 ٧٢ مجموع القضايا المفتوحة
  

  *التراآميالمجموع  ٢٠٠٨ الربع األول القضايا المغلقة
  ٤ صفر قانون حرية اإلعالم

  ٢ صفر مراجعة قيادة الدعم التشغيلي
  ٤٦ ١ عمليات مساعدة

  ١١٦ ٤ قضايا ُصرف النظر عنها
  ٢٤٤ ١٠  قضايا ُأحيلت
  ٧٩ صفر  عمليات تفتيش

  ٧١ ١  تتحقيقا
  ٩ صفر  تدقيقات

  ٥٦٩ ١٦  مجموع القضايا المغلقة
 للقضايا المفتوحة *المجموع التراآمي

  والمغلقة
 ٦٤١  

 
  
/  آذار ٣١، حتى ٢٠٠٤مارس /  آذار ٢٤ بين بدء تشغيل خط االتصال المباشر أي في  تعطى المجاميع التراآمية للفترة* 

  .٢٠٠٨مارس 



  المباشر لدى المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراقخط االتصال
  

 

٣٢٠ 

مفتش العام معظم تقارير حاالت االحتيال، والهدر، وسوء يتلقى خط االتصال المباشر لدى ال
 شكوى ١٧تلقى هذا الخط . االستخدام، وسوء اإلدارة، والتشفي بواسطة البريد اإللكتروني

  :جديدة عبر الوسائل التالية
  

  . بواسطة البريد اإللكتروني١٨ •
  

  . بواسطة اتصاالت هاتفية عبر خط االتصال المباشر لدى المفتش العام٤ •
  

  . بواسطة الفاآس عبر خط االتصال المباشر بالمفتش العام١ •
  

  القضايا المغلقة
 قضية آان قد ُأبلغ عنها بواسطة خط االتصال ١٦خالل ربع السنة الحالي جرى إغالق 

  :المباشر
  

  . قضايا أحيلت إلى وآاالت أخرى للمفتشين العامين١٠ •
  

  .المفتش العام قضايا صرف النظر عنها لكونها خارج نطاق تحقيقات ٤ •
  

  .شكوى واحدة أغلقت من جانب دائرة الشؤون العامة لدى المفتش العام •
  

  .شكوى واحدة أغلقت من جانب دائرة التحقيقات لدى المفتش العام •
  

  الشكاوى الُمحالة
بعد إجراء مراجعة شاملة أحيلت عشر شكاوي إلى وآاالت خارجية التخاذ اإلجراء 

  .المناسب
  

  .ى مكتب المفتش العام لدى القوات المتعددة الجنسياتخمس شكاوى أرسلت إل •
  

أربع شكاوى أرسلت إلى مكتب المفتش العام لدى القيادة المشترآة للعقود في  •
  .أفغانستان/العراق

  
  .واحدة أرسلت إلى مكتب المفتش العام لدى سالح الهندسة في الجيش األميرآي •

 



 المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق على اإلنترنت موقع
  

  

٣٢١ 

  

 على المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراقموقع 
  اإلنترنت

  
خالل الفترة التي يشملها هذا التقرير سّجل موقع المفتش العام على اإلنترنت 

)www.sigir.mil (النشاطات التالية:  
  

 ألف شخص موقع المفتش العام على اإلنترنت خالل ربع السنة ٩١زار ما يقارب  •
  . زائر باليوم١٠٠٠المنصرم هذا، أي أآثر بقليل من 

  
وجاءت النسبة المتبقية من %). ٨٢(ر من داخل الواليات المتحدة آان معظم الزّوا •

 دولة مختلفة وبصورة رئيسية من أوروبا الغربية ١٦٨، من %١٨الزوار البالغة 
  %).٢(والشرق األوسط %) ٤(وآسيا %) ٦(

   
 زيارة، أي بانخفاض طفيف عن ٨٥٠تلقى قسم اللغة العربية للموقع ما يزيد عن  •

  .ذه السنةالربع السابق من ه
  

جاءت نسبة مئوية ذات شأن من الزائرين لموقع المفتش العام على اإلنترنت من  •
وآاالت أميرآية حكومية، وبصورة خاصة من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية، 

  .ومن مجلس النواب األميرآي
  

  .زار المستعملون قسم إعداد تقارير المفتش العام بتكرار أآبر •
  

التي تّم استنساخها تقارير المفتش العام الرباع السنة آانت أآثر المستندات  •
  .األخيرة



  موقع المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق على اإلنترنت 
  

 

٣٢٢ 

  

   عدد الزوار باليومتوسطم        العدد اإلجمالي للزوار بكل ربع سنة
 )٣١/٣/٢٠٠٨ (تحاليل منحى مواقع اإلنترنت: المصدر    )٣١/٣/٢٠٠٨ (تحاليل منحى مواقع اإلنترنت: المصدر

    
  
  



تحديث معلومات التشريعات 
  

  

٣٢٣ 

  

  التشريعاتمعلومات تحديث 
 
  
، بعد إرسال تقرير المفتش العام ربع السنوي إلى وسائل ٢٠٠٨يناير / آانون الثاني٢٨ في

القانون العام  (٢٠٠٨اإلعالم، وقع الرئيس قانون التفويض للدفاع القومي للسنة المالية 
باإلضافة إلى ذلك، . أدخل هذا القانون تغييرات مهمة على سلطة المفتش العام). ١١٨-١١٠

  .اد التقرير أدلى المفتش العام بشهادته أمام إحدى لجان الكونغرسوخالل فترة إعد
  
  

  السلطة الممنوحة للمفتش العام والشؤون المتعلقة بها
، قانون التفويض للدفاع ١١٨-١١٠، اصبح القانون العام ٢٠٠٨يناير / آانون الثاني٢٨في 

  . ، نافذ المفعول٢٠٠٨القومي للسنة المالية 
  

أوًال، توسيع السلطة القضائية . أقسام تؤثر على عمل المفتش العاميشمل القانون ثالثة 
مع " إلعادة إعمار العراق"إلشراف المفتش العام بحيث يشمل آافة المبالغ المخصصة 

تعريف تلك العبارة على أنها تشمل آافة المبالغ المخصصة ألي سنة مالية إلى صندوق 
من العراقية، وبرنامج االستجابة الطارئة إغاثة وإعادة إعمار العراق، وصندوق قوات األ

في صندوق " للمساعدة في إعادة إعمار العراق"للقائد، آما آافة المبالغ األخرى المخصصة 
دعم االقتصاد، وحساب مكتب المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي، أو المذآورة في أي 

 بتعديل المادة المتعلقة بانتهاء آما قام تقرير المؤتمر أيضًا. نصوص أخرى واردة في القانون
 يومًا من التاريخ ١٨٠عمل المفتش العام بحيث تصبح فترة انتهاء عمل المفتش العام بعد 

 ٢٥٠الذي يبقى فيه مجموع المبالغ غير المنفقة والمخصصة إلعادة إعمار العراق أقل من 
  .مليون دوالر

  
، والمفتش العام )DoD OIG(لدفاع وثانيًا، أمر القانون مكتب المفتش العام في وزارة ا

والمفتش العام الخاص إلعادة إعمار ) SIGIR(الخاص إلعادة إعمار العراق 
  :تطوير خطط التدقيق التالية ) SIGAR(أفغانستان

  
يجب أن يطور المفتش العام لدى وزارة الدفاع خطة شاملة لسلسلة من التدقيقات       -١

أوامر المهمة، وأوامر التسليم المعنية بالدعم حول العقود، والعقود من الباطن، و
يجب أن يقوم المفتش العام لدى . اللوجستي لقوات االئتالف في العراق وأفغانستان

، الذين ُذآروا في "بالتشاور مع المفتشين العامين اآلخرين"وزارة الدفاع بهذا العمل 



  تحديث معلومات التشريعات
  

 

٣٢٤ 

مفتشين أية سلطة في ما يخص أية عقود يكون لهؤالء ال"مكان آخر من هذا القسم، 
  ".عليها

  
خطة تدقيق شاملة ) SIGIR(يجب أن يطّور المفتش العام إلعادة إعمار العراق       -٢

لسلسلة من التدقيقات لعقود الوآاالت الفدرالية وللعقود من الباطن، وأوامر المهمة، 
ويجب ان يقوم . وأوامر التسليم ألداء وظائف األمن وإعادة اإلعمار في العراق

، )DoD(، من وزارة الدفاع "بالتشاور مع مفتشين آخرين"مفتش العام بهذا العمل ال
فيما يخص " ) DoS(ووزارة الخارجية) USAID(الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 

  ".يكون لهؤالء المفتشين العامين سلطة قضائية عليها عليها.... أية عقود 
  
تطوير خطة تدقيق ) SIGAR(ار أفغانستان يجب على المفتش العام إلعادة إعم     -٣ 

لكن مع الترآيز ) SIGIR(شاملة موازية لخطة المفتش العام إلعادة إعمار العراق 
بهذا ) SIGAR(ويجب ان يقوم المفتش العام إلعادة إعمار أفغانستان . على أفغانستان

 ، جرى ذآرهم في مكان آخر من هذا"بالتشاور مع مفتشين عامين آخرين"العمل 
يكون لهؤالء المفتشين العامين سلطة قضائية .... في ما يخص أية عقود "القسم، 
  ".عليها

  
، ووزارة الخارجية )DoD(ينص القانون على ان يقوم المفتشون العامون في وزارة الدفاع  
)DoS( والوآالة األميرآية للتنمية الدولية ،)USAID( ،والمفتش العام إلعادة إعمار العراق ،

ش العام إلعادة إعمار أفغانستان، بعمليات التدقيق المحددة في الخطة ضمن نطاق والمفت
ويجب على المفتشين العامين أن يخططوا وينفذوا تدقيقاتهم . مهماتهم المحددة في القانون

بشكل مستقل من دون استشارة اللجنة المشّكلة حديثًا للتعاقد في زمن الحرب في أفغانستان 
  .ير التدقيق يمكن ان تقدم إلى هذه اللجنةوالعراق، لكن تقار

  
ثالثًا، هناك فقرة في تقرير المؤتمر تنص على تزويد حماية إضافية للذين يبّلغون عن  

تحمي هذه . عمليات االحتيال، والهدر، وسوء االستخدام فيما يتعلق بعقود وزارة الدفاع
لمفتشين العامين بمن فيهم الفقرة األشخاص الذين يكشفون عن ارتكاب أعمال خاطئة إلى ا

  .المفتش العام إلعادة إعمار العراق
  



 تحديث معلومات التشريعات
  

 
 

٣٢٥ 

  جلسات االستماع في الكونغرس
منذ آخر تقرير ربع سنوي، مثل المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق أمام إحدى لجان 

  :الكونغرس
  

 - لجنة المخصصات المالية في مجلس الشيوخ-٢٠٠٨مارس /  آذار ١١ •
الية الجهود األميرآية في محاربة الهدر، واالحتيال، وإساءة فع"االستماع إلى 

أدلى المفتش العام بشهادته حول فعالية الجهود ." االستخدام في العراق
األميرآية في السيطرة على الفساد، والهدر، واالحتيال، وإساءة االستخدام في 

  .العراق موجزًا نتائج جهود المفتش العام على مر السنين
  



  

٣٢٦ 

 
  
  
  
 
  

  إشراف   
  الوآاالت   
  األخرى  

  
  
  
  

  المقدمة
  تدقيقات الوآاالت األخرى
  تحقيقات الوآاالت األخرى

  
  
  

  ٤القسم   



 إشراف الوآاالت األخرى
  

 

٣٢٧ 

 

  المقدمة
  
  

مجلس ) SIGIR(، شكل المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق ٢٠٠٤مارس / في آذار 
شراف في العراق لتوفير منتدى لمناقشة عملية اإل) IICG) (608(المفتشين العامين العراقي 

ولتعزيز التعاون والتشارك بين المفتش العامين التابعين للوآاالت التي تشرف على صناديق 
يجتمع، آل ربع سنة، ممثلين عن الوآاالت األعضاء في . تمويل إعادة إعمار العراق

المجلس لتبادل التفاصيل المتعلقة بعمليات التدقيق الحالية والمخطط لتنفيذها، ولتحديد 
  .لفرص المتاحة للتعاون وتخفيف التكرارا

  
فبراير، في مكتب المفتش العام في أرلنغتون بوالية /  شباط ١٣ُعقد آخر اجتماع في 

  :وقد حضر االجتماع الوآاالت التالية. فرجينيا
  

  ).DoD OIG(مكتب المفتش العام لدى وزارة الدفاع  •
  

  ).DoS OIG(مكتب المفتش العام لدى وزارة الخارجية  •
  

  ).USAAA(وآالة التدقيق لجيش الواليات المتحدة  •
  

  ).USAID OIG(مكتب المفتش العام لدى الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  •
  

  ).GAO(مكتب المحاسبة الحكومية  •
  

  ).DCAA(وآالة تدقيق العقود الدفاعية  •
  

  ).SIGIR(المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق  •
  
   

 وقع الرئيس على قانون تفويض الدفاع القومي ٢٠٠٨اير ين/ آانون الثاني٢٨في 
)NDAA .( من القانون على تفويض المفتش العام بإعداد خطة تدقيق ٨٤٢ينص القسم 

شاملة تشمل سلسلة من تدقيقات العقود العائدة الداء وظائف األمن وإعادة اإلعمار في 
التنسيق لعمليات التدقيق هذه ينص القانون على ان يقود المفتش العام التخطيط و. العراق



  إشراف الوآاالت األخرى
  

 

٣٢٨ 

بالتشاور مع وآاالت إشرافية اخرى تشمل مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع، مكتب 
  .المفتش العام في وزارة الخارجية ومكتب المفتش العام في الوآالة األميرآية للتنمية الدولية

  
عضاء حول نشاطات يطلب المفتش العام في آل ربع سنة معلومات محدثة من الوآاالت األ 

  .اإلشراف المنجزة، والجارية، والمخطط لتنفيذها
  
يوجز هذا القسم علميات التدقيق والتحقيقات التي ُأبلغ المفتش العام عنها خالل ربع السنة  

هذا من مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع، مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية، 
األميرآية للتنمية الدولية، مكتب المحاسبة الحكومية، وآالة مكتب المفتش العام في الوآالة 

لالطالع على ) ك(أنظر الملحق . التدقيق للجيش األميرآي، ووآالة تدقيق العقود الدفاعية
أّما وزارة المالية ووزارة التجارة فلم تنجزا . تحديثات معلومات وآالة تدقيق العقود الدفاعية

  .جديدة خالل ربع السنة هذاولم تبادرا بدء عمليات تدقيق 
  
  تدقيقات الوآاالت األخرى 
  

يحّدث هذا القسم معلومات التدقيقات التي نقلتها الوآاالت األعضاء في مجلس المفتشين 
  ) .SIGIR(إلى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق) IIGC(العامين العراقي 

  
   

  .١-٤، أنظر الجدول لالطالع على تقارير اإلشراف المنجزة مؤخرًا
  

لالطالع على تقارير اإلشراف الجارية حاليًا والتي أعدتها الوآاالت األميرآية األخرى 
  .٢-٤خالل فترة التقرير هذا، انظر الجدول 

  
لمزيد من المعلومات حول تدقيقات الوآاالت األخرى، بما فيها ملخصات التدقيقات، أنظر 

  ).م(الملحق 
  

التاريخية الكاملة للتدقيقات والمراجعات حول إعادة إعمار العراق على لالطالع على القائمة 
  ).ل(يد آافة الهيئات، أنظر الملحق 

 
  



 إشراف الوآاالت األخرى
  

 

٣٢٩ 

  تحقيقات الوآاالت األخرى
  

ينسق مكتب المفتش العام أعماله بصورة منتظمة مع الوآاالت الحكومية األخرى التي تقوم 
شاطات التحقيق للوآاالت األميرآية لالطالع على اإلحصاءات حول ن. بالتحقيق في العراق

  . ٣-٤األخرى، أنظر الجدول 
  
   
  

  ١-٤الجدول 
  ٣١/٣/٢٠٠٨ أخرى حتى أميرآية المنجزة مؤخرًا على يد وآاالت اإلشرافتقارير 

  

  عنوان التقرير  تاريخ التقرير  رقم التقرير  الوآالة
 D-2008-067 (DoD)وزارة الدفاع 

 
ول مشتريات سياسة وزارة الدفاع ح  ٣١/٣/٢٠٠٨

  الدروع البدنية
 D-2008-064  (DoD)وزارة الدفاع 

 
ادعاءات ابلغ عنها عبر خط االتصال   ١٨/٣/٢٠٠٨

المباشر مع وزارة الدفاع بشأن نظام 
 عقودالللوصول إلى  البيومتريالتعريف 
  الجامعة

معالجة المياه الصالحة وغير الصالحة   ٧/٣/٢٠٠٨ D-2008-060  (DoD)وزارة الدفاع 
  شرب في العراقلل

 D-2008-059  (DoD)وزارة الدفاع 
  

تمويالت تكميلية استعملت للدعم الطبي   ٦/٣/٢٠٠٨
  اإلرهابفي الحرب الشاملة على 

 D-2008-024  (DoD)وزارة الدفاع 
  

عملية التفتيش لبرنامج الجيش إلعادة   ١٨/١/٢٠٠٨
ضبط المعدات للوحدات العائدة من 

  .عملية حرية العراق
مراجعة وثائق التحقيق المترافقة مع   ٤/١/٢٠٠٨ IE-2008-001  (DoD)دفاع وزارة ال

مقتل عريف في الجيش األميرآي خالل 
   في العراقاألمنيةعمليات المرافقة 

: تأمين واستقرار واعادة بناء العراق  ١١/٣/٢٠٠٨  GAO-08-568T   (GAO)مكتب المحاسبة الحكومية
ر  غيالمحاسبةاألعمال المطلوبة لمعالجة 

الكافية حول جهود واستثمارات الواليات 
  المتحدة

االلزامات : اإلرهابالحرب الشاملة على   ٣٠/١/٢٠٠٨  GAO-08-423R  (GAO)مكتب المحاسبة الحكومية
  المبلغ عنها لوزارة الدفاع

 يجب على الجيش : الدفاعيةلوجستياتال  ٢٢/١/٢٠٠٨  GAO-08-316R  (GAO)مكتب المحاسبة الحكومية
 لعقد فعالة وإشراف إدارة تطبيق خطة

  .صيانة المعدات في الكويت
 يجب توفر بيانات :إعمار العراقإعادة   ١٨/١/٢٠٠٨  GAO-08-153  (GAO)مكتب المحاسبة الحكومية

  لموازنة العراقيةلتنفيذ الافضل لتقييم 
  



  إشراف الوآاالت األخرى
  

 

٣٣٠ 

  )تابع ( ١-٤الجدول 
  

  عنوان التقرير  تاريخ التقرير  رقم التقرير  الوآالة
تقييم وزارة الدفاع : عملية حرية العراق  ٣٠/١١/٢٠٠٧  GAO-08-143R  (GAO)سبة الحكوميةمكتب المحا

 بصفتها العراقية األمنلوحدات قوات 
مستقلة غير واضح الن قدرات الدعم ال

 العراقية لم تتطور في األمنلدى قوات 
  .الكامل

الجهود : بناء العراقإعادة واستقرار   ٤/١٠/٢٠٠٧  GAO-07-903  (GAO)مكتب المحاسبة الحكومية
األميرآية لتنمية قدرات الوزارات بحاجة 

 إجمالية لتوجيه متكاملةإلى استراتيجية 
  .الجهود والمخاطر اإلدارية

وآالة التدقيق في الجيش األميرآي 
(USAAA)  

A-2008-0091-
ALL 

  علميات عقد علىالداخلية الرقابة أنظمة  ٣١/٣/٢٠٠٨
قيق تدوفق تناول الطعام، ا مرإنشاء

 عمليات برنامج الزيادة لوجستيات
  . دعم عملية حرية العراقفيالمدنية 

وآالة التدقيق في الجيش األميرآي 
(USAAA)  

A-2008-0090-
ALL 

، تدقيق )”H“المواقع (، اإلمدادنشاطات   ٢٠/٣/٢٠٠٨
 الزيادة عمليات برنامج لوجستيات

  .دعم عملية حرية العراقلالمدنية 
جيش األميرآي وآالة التدقيق في ال

(USAAA)  
A-2008-0077-
ALL 

 بالعمليات المتعاقد المتعلقإدارة العقد   ٢٠/٣/٢٠٠٨
تدقيق وفق تناول الطعام، اعليها لمر
 الزيادة عمليات برنامج لوجستيات

  .دعم عملية حرية العراقلالمدنية 
وآالة التدقيق في الجيش األميرآي 

(USAAA)  
A-2008-0085-
ALL 

بالجملة  (الثالثة الوقود الفئة عمليات  ١٨/٣/٢٠٠٨
في منطقة العمليات في ) والمفرق

 برنامج الزيادة لوجستياتالعراق، تدقيق 
  .دعم عملية حرية العراقلالمدنية 

وآالة التدقيق في الجيش األميرآي 
(USAAA)  

A-2008-0075-
ALL 

ممتلكات مكتسبة من المقاول، تدقيق   ١٢/٣/٢٠٠٨
دعم للمدنية  برنامج الزيادة الوجستيات

  .عملية حرية العراق
الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 

(USAID) 
E-267-08-001-P تدقيق برنامج استقرار المجتمع العراقي   ١٨/٣/٢٠٠٨

الذي تديره الوآالة األميرآية للتنمية 
  .الدولية

  

، استجابة وزارة الدفاع لطلب المفتش العام ٢٠٠٨ أبريل/ نيسان٧استجابة وزارة الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات في : المصدر
 ،٢٠٠٨ أبريل/ نيسان٤ لطلب المفتش العام للبيانات، آالة التحقيق في الجيش األميرآية، استجابة و٢٠٠٨أبريل / نيسان٨للبيانات، 

 .٢٠٠٨أبريل / نيسان١استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، 



 إشراف الوآاالت األخرى
  

 

٣٣١ 

    ٢-٤الجدول 
  ٣١/٣/٢٠٠٨ الجارية على يد وآاالت أميرآية أخرى حتى تاريخ اإلشرافنشاطات 

  

  عنوان التقرير  تاريخ التقرير  رقم التقرير  الوآالة
 البحرية لعملية  مشاة سالح تطبيق  ١٠/٣/٢٠٠٨  D2008-D000AE-0174.000  (DoD)وزارة الدفاع 

بيان الحاجة الشاملة المستعجلة 
لمصفحة المحمية لمقاومة للعربات ا

  األلغامآمائن 
  عقد مواد الحرب االحتياطية  ٢٦/٢/٢٠٠٨  D2008-D000CK-0161.000  (DoD)وزارة الدفاع 
، يشوسائل الرقابة الداخلية على الج  ٢٥/٢/٢٠٠٨  D2008-D000FP-0132.000  (DoD)وزارة الدفاع 

الصندوق العام، الموجودات النقدية 
 ألخرىاوالموجودات المالية 

  . في جنوب غرب آسياالمحفوظة
 القتالية لسالح واإلنقاذهليكوبتر البحث   ١٩/٢/٢٠٠٨  D2008-D000AB-0133.000  (DoD)وزارة الدفاع 

  الجو
 عن الذخائر المزودة إلى المحاسبة  ١٣/٢/٢٠٠٨  D2008-DOOOIG-0141.000  (DoD)وزارة الدفاع 

   العراقية، المرحلة الثانيةاألمنقوات 
 العقود الموقعة من أسعارمعقولية   ٧/٢/٢٠٠٨  D2008-D000CG-0123.000  (DoD)رة الدفاع وزا

  قيادة العمليات الخاصة األميرآية
بطاقة الوصول وسائل الرقابة على   ٢٤/١/٢٠٠٨  D2007-D000LA-0199.002  (DoD)وزارة الدفاع 

 للمقاول في  لدورة الحياةالمشترك
  جنوب غرب آسيا

وضع معدات القوات المنشورة لدعم   ٨/١/٢٠٠٨  D2008-D000LQ-0111.000  (DoD)وزارة الدفاع 
  عملية حرية العراق

وسائل الرقابة على تقارير اآالف   ٢٧/١٢/٢٠٠٧  D2008-D000FI-0083.000  (DoD)وزارة الدفاع 
النقل لدعم الحرب الشاملة على 

  اإلرهاب
صندوق االستجابة الطارئة الدفاعية   ١٩/١٢/٢٠٠٧ D2008-D000FE-0106.000  (DoD)وزارة الدفاع 

  اإلرهابللحرب الشاملة على 
المعدات الطبية المستعملة لدعم   ٢٨/١١/٢٠٠٧  D2008-D000LF-0093.000  (DoD)وزارة الدفاع 

  العمليات في جنوب غرب آسيا
 لعسكريةالناري للحمالت انظام الدعم   ٢٧/١١/٢٠٠٧  D2008-D000AB-0091.000  (DoD)وزارة الدفاع 

  داخليًاوبرامج المرآبات القابلة للنقل 
  الالسلكي تعريف التردد حول األمن  ١٦/١٠/٢٠٠٧  D2008-D000AS-0044.000  (DoD)وزارة الدفاع 
 األسلحةإدارة صندوق ذخائر   ١١/١٠/٢٠٠٧  D2008-D000FJ-0014.000  (DoD)وزارة الدفاع 

الصغيرة لدعم الحرب الشاملة على 
  اإلرهاب

 تحتاج إلى  التيلتجهيزاتلعقود   ٥/١٠/٢٠٠٧  D2008-D000AS-0022.000  (DoD)ة الدفاع وزار
  استعمال تعريف التردد الالسلكي

 مدفوعات للنقل الذي يستعمل خدمات  ٢٠/٩/٢٠٠٧  D2008-D000FJ-0006.000  (DoD)وزارة الدفاع 
  "باورتراك نظام"

عتمادية الداخلية والرقابة للوسائل   ٣١/٨/٢٠٠٧  D2007-D000FL-0252.000  (DoD)وزارة الدفاع 
  لالنتشار القابل الدفعالبيانات في نظام 



  إشراف الوآاالت األخرى
  

 

٣٣٢ 

  تابع  ( ٢-٤الجدول 
  

  عنوان التقرير  تاريخ التقرير  رقم التقرير  الوآالة
 إشاراتتدقيق محللي إدارة   ٣١/٨/٢٠٠٧  D2007-DINT01-0092.003  (DoD)وزارة الدفاع 

  اإلرهاباالستخبارات لمكافحة 
موجز للمسائل التي تؤثر في عمليات   ٢٢/٨/٢٠٠٧  D2007-D000XA-0249.000  (DoD)وزارة الدفاع 

حرية العراق والحرية الدائمة التي تم 
اإلبالغ عنها من قبل وآاالت إشرافية 

 ٢٠٠٣رئيسية ابتداًء من السنة المالية 
  ٢٠٠٧وحتى السنة المالية 

ادعاءات عبر خط االتصال المباشر في   ١٧/٨/٢٠٠٧  D2007-D000CK-0256.000  (DoD)وزارة الدفاع 
وزارة الدفاع تتعلق بالعقود الصادرة من 

 قبل قيادة إدارة دورة الحياة لنظام
 في (TACOM) االتصاالت التكتيكية

تقييم منطقة الجيش األميرآي إلى أنظمة 
ساحة المعرآة لناحية األرض والتسلح 

(BAE) قسم األنظمة األرضيةل.  
الرقابة على مدة صالحية بطاقة الدخول   ١٤/٨/٢٠٠٧  D2007-D000LA-0199.001  (DoD) الدفاع وزارة

  لمقاولالمشترآة لدورة الحياة لدى ا
رصد االستعمال النهائي للمواد   ٦/٨/٢٠٠٧  D2007-D000LG-0228.000  (DoD)وزارة الدفاع 

والخدمات الدفاعية المنقولة إلى زبائن 
  .أجانب

 عن الذخائر المجهزة إلى قوات المحاسبة  ٢٧/٧/٢٠٠٧  D2007-D000IG-0239.000  (DoD)وزارة الدفاع 
   العراقيةاألمن

شراء وتسليم عربات مصفحة محمية   ١٣/٧/٢٠٠٧  D2007-D000CK-0230.000  (DoD)وزارة الدفاع 
  للخدمات المشترآة

 والعراق ألفغانستانصصة األموال المخ  ١٩/٦/٢٠٠٧  D2007-D000FB-0198.000  (DoD)وزارة الدفاع 
  األجنبيةمن صندوق االئتمان للجيوش 

أموال التشغيل والصيانة المستعملة لعقود   ١٨/٦/٢٠٠٧  D2007-D000CK-0201.000  (DoD)وزارة الدفاع 
اإلنشاءات العسكرية في الحرب الشاملة 

  على اإلرهاب
 موارد االستخبارات لدى فريق مراجعة  ١٤/٦/٢٠٠٧  D2007-DINT01-0092.001  (DoD)وزارة الدفاع 

العمل المشترك لالستخبارات الذي 
يحارب اإلرهاب وقيادة العمليات 

الخاصة لدعم علمية الحرية الدائمة 
  وعملية حرية العراق

مراجعة الظروف المحيطة بمقتل موظف   ١٣/٦/٢٠٠٧  2007C003 6/13/2007  (DoD)وزارة الدفاع 
  وآالة رويترز لألنباء في العراق

إدارة سالح مشاة البحرية لبرامج   ١٣/٤/٢٠٠٧  D2007-D000LD-0129.000  (DoD)وزارة الدفاع 
  االستعادة وإعادة الضبط

  



 إشراف الوآاالت األخرى
  

 

٣٣٣ 

  تابع  ( ٢-٤الجدول 
  

  عنوان التقرير  تاريخ التقرير  رقم التقرير  الوآالة
 العامة  النقديةلالرقابة الداخلية على األموا  ٥/٣/٢٠٠٧  D2007-D000FD-0145.000  (DoD)وزارة الدفاع 

   المالية األخرىاألصوللسالح الجو و
 العام للقوات الصندوق على الداخليةالرقابة   ٢٧/٢/٢٠٠٧  D2007-D000FN-0142.000  (DoD)وزارة الدفاع 

 المالية واألصول وعلى النقد،  البحرية
   محتفظ بها خارج الواليات المتحدةاألخرى

تدريب وزارة الدفاع للقوات البرية   ٥/١/٢٠٠٧  D2007-D000LH-0108.000  (DoD)وزارة الدفاع 
  األميرآية التي تدعم عملية حرية العراق

ممارسات التوظيف المستخدمة لتزويد   ١٤/١٢/٢٠٠٦  D2007-D000LC-0051.000  (DoD)وزارة الدفاع 
  . المؤقتةالعراقيةالسلطات الموظفين إلى 

 ةاإلضافياستعمال وزارة الدفاع األموال   ٤/٨/٢٠٠٦  D2006-D000AE-0241.000  (DoD)وزارة الدفاع 
 (GWOT) اإلرهابللحرب الشاملة على 

التنمية، والمقدمة للمشتريات واالبحاث، 
  نيةوالتق ،االختبارو

شؤون المحاربين المفتش العام لدائرة   ٢٤/٧/٢٠٠٦  D2006-DIP0E2-0137  (DoD)وزارة الدفاع 
نتقال مشروع الالقدامى في وزارة الدفاع 

   بين الوآاالت، ماالعناية
القبول المشروط وانتاج عربات تكتيكية   ١٠/٧/٢٠٠٦  D2006-D000AE-0225.000  (DoD)وزارة الدفاع 

متوسطة للجيش لدعم الحرب الشاملة على 
  اإلرهاب

 الرقابة الداخلية على المدفوعات في خارج  ٢٣/٥/٢٠٠٠٦  D2006-D000FL-0208.000  (DoD)وزارة الدفاع 
  البالد

ة على الصادرات على البنود الدفاعية بالرقا  ١/٣/٢٠٠٦  D2006-D000LG-0136.000  (DoD)وزارة الدفاع 
  الزائدة عن الحاجة

عالقة حكومة الواليات المتحدة مع المؤتمر   ١٤/٢/٢٠٠٥  D2005-DINT01-0122  (DoD)وزارة الدفاع 
  الوطني العراقي

 العامين لدى قوات للمفتشيندعم رجوعي   لم يبلغ عنه D2006-DIPOE3-0038  (DoD)وزارة الدفاع 
   العراقيةاألمن

 خارجيةوزارة ال
(DoS)  

07AUD3034 أبريل /نيسان
٢٠٠٧  

 :المنافسة على عقود المشترياتمراجعة 
  المجمع الجديد للسفارة في بغداد

وزارة الخارجية 
(DoS) 

08AUD-3016 آواتر بالشرآة مراجعة مشترآة لعقد   لم يبلغ عنه
  لخدمات الحماية الشخصية عبر العالم

وزارة الخارجية 
(DoS)  

08AUD30xx د، وتدقيق إدارة العق  لم يبلغ عنهNECبغداد   

وزارة الخارجية 
(DoS)  

08 MERO3002 برنامج تأشيرات دخول خاصة بالمهاجرين   لم يبلغ عنه
  العراقيين 

وزارة الخارجية 
(DoS)  

08 MERO3001 رنامج األميرآي لقبول الالجئين العراقيينالب  لم يبلغ عنه  

مكتب المحاسبة 
  (GAO)الحكومية 

مارس /آذار 320587
٢٠٠٨  

   صندوق دعم االقتصاد للعراقيةوضع

  



  إشراف الوآاالت األخرى
  

 

٣٣٤ 

  تابع  ( ٢-٤الجدول 
  

  عنوان التقرير  تاريخ التقرير  رقم التقرير  الوآالة
دم في تحقيق األهداف األميرآية في التق  ٢٠٠٨مارس /آذار لم يبلغ عنه  (GAO) مكتب المحاسبة الحكومية

  العراق
  العقود في العراق وأفغانستان  ٢٠٠٨فبراير /شباط 120724  (GAO)مكتب المحاسبة الحكومية 
يناير /آانون الثاني 320572  (GAO) مكتب المحاسبة الحكومية 

٢٠٠٨  
تزويد موظفين لفرق إعادة إعمار 
  نالمحافظات في العراق وأفغانستا

يناير /آانون الثاني 351155  (GAO) سبة الحكومية مكتب المحا
٢٠٠٨  

تحليل اآالف وتمويالت وزارة الدفاع 
 للحرب الشاملة على ٢٠٠٨للسنة المالية 

  اإلرهاب
ديسمبر /األولآانون  320557  (GAO)  مكتب المحاسبة الحكومية

٢٠٠٧  
 العراقية ونقل مسؤوليات األمنقوات 
  األمن

نوفمبر /تشرين الثاني لم يبلغ عنه  (GAO)  مكتب المحاسبة الحكومية
٢٠٠٧  

المساعدة األميرآية والدولية لالجئين 
 في المهجرين واألشخاصالعراقيين 
  الداخل

نوفمبر /ولتشرين األ 351086  (GAO)  مكتب المحاسبة الحكومية
٢٠٠٧   

خطط وزارة الدفاع للطائرات بدون 
  طيار

  برامج الدروع البدنية واختبارها  ٢٠٠٧ أغسطس/بآ 351076  (GAO)  مكتب المحاسبة الحكومية
 في لألمناستعمال مقاولين خاصين   ٢٠٠٧أغسطس /آب 351083  (GAO)  مكتب المحاسبة الحكومية

  العراق
 القوات األميرآية  أعدادالتخطيط لتراجع  ٢٠٠٧أغسطس /آب 351092  (GAO)  مكتب المحاسبة الحكومية

  عن العراق
استعمال وزارة الدفاع للتعزيزات   ٢٠٠٧أغسطس /آب لم يبلغ عنه  (GAO)  ةمكتب المحاسبة الحكومي

  االفرادية
  برنامج االستجابة الطارئة للقائد  ٢٠٠٧يوليو /تموز 351054  (GAO)  مكتب المحاسبة الحكومية
  لقوات األميرآيةالتبديل لدى اجهوزية   ٢٠٠٧يوليو /تموز لم يبلغ عنه  (GAO)  مكتب المحاسبة الحكومية
يونيو /حزيران 351062  (GAO)  مكتب المحاسبة الحكومية

٢٠٠٧  
  عافاالعتداء الجنسي في وزارة  الد

يونيو /رانيزح 120657  (GAO)  مكتب المحاسبة الحكومية
٢٠٠٧  

استعمال وزارة الخارجية للتعاقد بين 
  الوآاالت

   للجنود المنشورينالصحيالوضع   أبريل/نيسان لم يبلغ عنه  (GAO)  مكتب المحاسبة الحكومية
 أدواتعمليات مشترآة لمنظمة هزيمة   ٢٠٠٧ مارس/آذار 351016  (GAO)  مكتب المحاسبة الحكومية

 للتنسيق (JIEDDO) مرتجلةالتفجير ال
 التفجير ألدوات المضاد االستخباراتي

  مرتجلةال
أآتوبر /تشرين األول 320461  (GAO)  مكتب المحاسبة الحكومية

٢٠٠٦  
ستقرار العراق وتحقيق جهود تأمين ا

الظروف للسماح بخفض عدد القوات 
  األميرآية في العراق

وآالة التدقيق في الجيش األميرآي 
(USAAA)  

A-2008-
ALL-
0318.00 

التعاقد لسالح الهندسة في تدقيق وظائف   ١٧/٣/٢٠٠٨
  الجيش األميرآي في العراق



 إشراف الوآاالت األخرى
  

 

٣٣٥ 

  تابع  ( ٢-٤الجدول 
  

  عنوان التقرير  يرتاريخ التقر  رقم التقرير  الوآالة
وآالة التدقيق في الجيش األميرآي 

(USAAA)  
A-2008-ALL-
0204.000 

تدقيق الممتلكات األميرآية المزودة إلى   ١٤/٣/٢٠٠٨
  عمليات قاعدة الكويت-المقاولين

وآالة التدقيق في الجيش األميرآي 
(USAAA)  

A-2007-ALL-0081 إدارة شحن الحاويات في جنوب غرب   ٦/٩/٢٠٠٧
  اآسي

وآالة التدقيق في الجيش األميرآي 
(USAAA)  

A-2007-ALL-
0887.003 

تدقيق أعمال القيادة المشترآة للعقود   ٥/٨/٢٠٠٧
  في أفغانستان

وآالة التدقيق في الجيش األميرآي 
(USAAA)  

A-2007-ALL-
0887.001 

تدقيق أعمال القيادة المشترآة للعقود   ٢٤/٧/٢٠٠٧
  في العراق

الجيش األميرآي وآالة التدقيق في 
(USAAA)  

A-2007-ALL-
0212.001 

تدقيق عمليات برنامج زيادة الدعم   ٢٦/١٠/٢٠٠٦
اللوجستي المدني لدعم مولدات الطاقة 

  لعملية حرية العراق
وآالة التدقيق في الجيش األميرآي 

(USAAA)  
A-2006-ALL-0397 تدقيق أعمال قيادة العقود في الجيش   ٢٦/١٠/٢٠٠٦

-وب غرب آسيااألميرآي في جن
  الكويت

وآالة التدقيق في الجيش األميرآي 
(USAAA)  

  تراجع العمليات في جنوب غرب آسيا  ٢٦/٦/٢٠٠٦ لم يبلغ عنه

الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
(USAID)  

تدقيق برنامج عمل المجتمعات المحلية   لم يبلغ عنه لم يبلغ عنه
في العراق للوآالة األميرآية للتنمية 

  ليةالدو
الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 

(USAID)  
برنامج األعمال الزراعية في العراق   لم يبلغ عنه لم يبلغ عنه

  للوآالة األميرآية للتنمية الدولية
الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 

(USAID)  
برنامج تنمية القدرات الوطنية في   لم يبلغ عنه لم يبلغ عنه

  ميرآية للتنمية الدوليةالعراق للوآالة األ
الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 

(USAID)  
تدقيق صندوق مارال روزيكا لمساعدة   لم يبلغ عنه لم يبلغ عنه

ضحايا الحرب في العراق للوآالة 
  األميرآية للتنمية الدولية

الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
(USAID)  

 الرسمي ألسطولهة العراق تدقيق إدار  لم يبلغ عنه لم يبلغ عنه
من العربات للوآالة األميرآية للتنمية 

  الدولية
الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 

(USAID)  
 األداء رصد وتقييم جبرنامتدقيق   لم يبلغ عنه لم يبلغ عنه

العراقي للوآالة األميرآية للتنمية 
  الدولية

  
، استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام ٢٠٠٨أبريل / نيسان٧م للبيانات، استجابة وزارة الدفاع لطلب المفتش العا: المصدر

استجابة . ٢٠٠٨أبريل / نيسان٨ الحكومية لطلب المفتش العام للبيانات، المحاسبةاستجابة مكتب . ٢٠٠٨أبريل / نيسان٤للبيانات، 
، استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لطب ٢٠٠٨أبريل /ن نيسا٤دقيق في الجيش األميرآي لطلب المفتش العام للبيانات، توآالة ال

  .٢٠٠٥أبريل /المفتش العام للبيانات، األول من نيسان
  



  إشراف الوآاالت األخرى
  

 

٣٣٦ 

  ٣-٤الجدول 
  ٣١/٣/٢٠٠٨ وآاالت أميرآية أخرى آما آان في على يد نشاطات التحقيق المنفذة يةوضع

  
  المغلقة/لقضايا المفتوحةا  عدد المحققين في الكويت  عدد المحققين في العراق  الوآالة

قيادة التحقيقات الجنائية في الجيش 
األميرآي، وحدة آشف االحتيال في 

  المشتريات الرئيسية

١٠٢  ٤  ٦  

دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة 
  الدفاع

١١٠  ٢  ٢  

  ٤  صفر  صفر  مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية
  ٦٤  ١  ٢  مكتب التحقيقات الفدرالية

  ١٢  صفر  ٢  األميرآية للتنمية الدوليةالوآالة 
  ٢٩٢  ٧  ١٢  المجموع

  



المالحظات
 

٣٣٧ 

 العراق –مكتب شؤون الشرق األوسط ، باعتماد األسعار المزودة من %٢٥٤الزيادة المئوية تبلغ ما يقرب من  -١
(NEA-I) إلى ٢٠٠٣ دوالر للبرميل في عام ٢٥٫٩١ في وزارة الخارجية، من السعر المتوسط السنوي البالغ 

- مصدر مكتب شؤون الشرق األوسطيدمج. ٢٠٠٨ دوالرًا للبرميل في الربع األول من عام ٩١٫٦٦متوسط يبلغ 
وإدارة معلومات الطاقة األميرآية ) بالنسبة لنفط البصرة الخفيف( بيانات حصل عليها من بلومبرغ (NEA-I)العراق 

العراق لطلب المفتش العام للبيانات، -استجابة مكتب شؤون شرق الشرق األوسط: ، المصدر)لنفط آرآوك الخام(
  . ٢٠٠٨أبريل، / نيسان١٢

، يقّدر ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٦ الذي تصدره وزارة الخارجية، والذي صدر في رير الوضعية اإلسبوعي للعراقتق -٢
 مليار دوالر ٧٠التقدير البالغ .  ٢٠٠٨ مليار دوالر في ربع السنة األول من العام ١٨٫٢اإليرادات النفطية بمبلغ 

 .٢٠٠٨مارس / آذار ٣١هو جمع سنوي لهذا الرقم آما آان في 

 .www.europeparl.europa.eu/news البرلمان األوروبي      -٣

تقرير إلى الكونغرس حول الوضع في "الجنرال دفيد ايتش بتريوس، قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق،  -٤
 . ٢٠٠٨أبريل / نيسان٨، "العراق

 إلى الكونغرس حول الوضع في تقرير"الجنرال دفيد ايتش بتريوس، قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق،  -٥
 .٢٠٠٨أبريل / نيسان٨، "العراق

تقرير إلى الكونغرس حول الوضع في "الجنرال دفيد ايتش بتريوس، قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق،  -٦
 .٢٠٠٨أبريل / نيسان٨، "العراق

ير إلى الكونغرس حول الوضع في تقر"الجنرال دفيد ايتش بتريوس، قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق،  -٧
 . ٢٠٠٨أبريل / نيسان٨، "خرائط مرفقة: العراق

 ١٢ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNSTC-I)استجابة القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق   -٨
 . ٢٠٠٨أبريل /نيسان

 .٢٠٠٨أبريل /ن نيسا٣استجابة السفارة األميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٩

 . ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٤وآالة الزمان لألنباء،  -١٠

 . ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٤، نسخة طبق األصل لموجز قدمه الجنرال جيفري هاموند في (DoD)وزارة الدفاع  -١١

  .www.cpj.orgلجنة حماية الصحفيين  -١٢

 استجابة لطلب المفتش العام  عن هذه التغييرات(OMB)، ابلغ مكتب اإلدارة والموازنة ٢٠٠٨مارس / آذار١١في  -١٣
 : للبيانات

 .  مليون دوالر٢٧٠ مليون دوالر إلى ٣٢٠ ازداد من (CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد  •

  مليون دوالر١٤٩٫٤ مليون دوالر إلى ١٩٥٫٤مساعدة الهجرة والالجئين انخفضت من  •

 .  مليون دوالر١٤٫٨٣ مليون دوالر إلى ١٤٫٩٥ انخفض من (ESF)صندوق دعم االقتصاد  •

 .  مليون دوالر للمساعدة الدولية في حاالت الكوارث والمجاعة٨٠تم تخصيص مبلغ  •

 مليون دوالر في ٧٦ انه تم إلغاء مبلغ (OMB)  ابلغ مكتب اإلدارة والموازنة ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٨في  •
سوف تحول وزارة الخارجية . (ESF)  لصندوق دعم االقتصاد ٢٠٠٧ربع السنة هذا من تمويل السنة المالية 

 من برنامج حماية أمن ٢٠٠٨ماليين دوالر من أموال صندوق دعم االقتصاد إلى السنة المالية ١٠مبلغ 
 (PRDC) وتنمية المحافظات  إعمار إلى برنامج لجان إعادة(GRD) لفرقة منطقة الخليج (ISP)البنية التحتية 
 لصندوق دعم االقتصاد لبرنامج لجان ٢٠٠٧لمالية  مليون دوالر من مخصصات السنة ا٧٦وتقطع مبلغ 

، أوصى مكتب اإلدارة والموازنة بإلغاء ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٦في . إعادة إعمار وتنمية المحافظات
  :حسابين آانا قد سّجال على جدول المفتش العام لمخصصات إعادة إعمار العراق وهما

 .  مليون دوالر٨٥٦٫٥٧جموعها بلغ مالتي مخصصات البرنامج الدبلوماسي والقنصلي  •

 .  مليون دوالر٢١٠ التي بلغ مجموعها ،لجيش العراقيلمخصصات جديدة  •



  المالحظات
 

 
 مليار دوالر من إجمالي المخصصات األميرآية إلغاثة ١٫٠٦ مبلغ خفضالتأثير الصافي لهذه األعمال آان 

تقرير ربع "بالغ عنه في  مليار دوالر تم اإل٤٧٫٣٦ مليار دوالر من مبلغ ٤٦٫٣  أيوإعادة اعمار العراق
  . ٢٠٠٨ يناير/ آانون الثاني٣٠ بتاريخ " إلى الكونغرسوي ونصف السنويالسن

-108، القانون العام (IRRF)  المخصصات الثانية لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق شملت المثال،لعلى سبي -١٤
160-117 STAT.1209, 1225 السالمة والعدل، وق القانون، تطبيفرض األمن ومثل  مخصصات قانونية ألغراض
االتصاالت، والنقل، و الكهرباء، اتقطاعومقراطية، ينشاطات بناء الدو المحلي،العامة للبنية التحتية والمجتمع 

  . حقوق اإلنسان، ونظام الحكموالتعليم، والعناية الصحية، والجسور، و، والطرقات

 .٢٠٠٨أبريل / نيسان٨سلحة في مجلس الشيوخ،  شهادة أمام لجنة القوات الم،آروآر. السفير رايان سي -١٥

/  آذار"،لمشروعوا من إدارة البرنامج المكتسبةدروس ال :إعادة إعمار العراق" عادة اعمار العراق، إلالمفتش العام -١٦
 . ٩ الصفحة ٢٠٠٧مارس 

 .٢٠٠٨أبريل / نيسان١٦ لطلب المفتش العام للبيانات، (OMB) استجابة مكتب اإلدارة والموازنة -١٧

 . ٢٠٠٨أبريل / نيسان٣، لطلب المفتش العام للبيانات،  (ITAO)تجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراقاس -١٨

 .٢٠٠٨أبريل / نيسان٥  للبيانات،لطلب المفتش العام (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -١٩

مارس / آذار٣١في هي  بلغ المفتش العام عنها من قبل وآاالت أخرى آماُأيشمل هذا الرقم عمليات التدقيق التي  -٢٠
 .٢٠٠٨أبريل / نيسان٣٠ وعدد عمليات التدقيق التي قام بها المفتش العام حتى ٢٠٠٨

ع  الموّق"كلفة واإلشراف على عقد إعادة اعمار قطاع الكهرباءالنتيجة، "،  SIGIR 08-011تقرير تدقيق المفتش العام -٢١
 .٢٠٠٨أبريل /، نيسان"مع شرآة بريني

فعالية الجهود : ستيوارت دبليو بوين جونيور أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخبيان "المفتش العام،  -٢٢
 . ٢٠٠٨مارس / آذار١١، "األميرآية في محاربة الفساد، االحتيال، والهدر، وإساءة االستخدام في العراق

ة الجهود فعالي: بيان ستيوارت دبليو بوين جونيور أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ"المفتش العام،  -٢٣
 .٢٠٠٨مارس / آذار١١، "األميرآية في محاربة الفساد، االحتيال، والهدر، وإساءة االستخدام في العراق

فعالية الجهود : بيان ستيوارت دبليو بوين جونيور أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ"المفتش العام،  -٢٤
 .٢٠٠٨مارس / آذار١١، "خدام في العراقاألميرآية في محاربة الفساد، االحتيال، والهدر، وإساءة االست

 الصفحة )ي( الملحق ٢٠٠٦أآتوبر /، تشرين األولالتقرير السنوي المقدم إلى الكونغرس االميرآي ،المفتش العام -٢٥
 . ١-ي

فعالية الجهود : بيان ستيوارت دبليو بوين جونيور أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ"المفتش العام،  -٢٦
 .٢٠٠٨مارس / آذار١١، "ة الفساد، االحتيال، والهدر، وإساءة االستخدام في العراقاألميرآية في محارب

 الجهود ةفعالي: بيان ستيوارت دبليو بوين جونيور أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ"المفتش العام،  -٢٧
 .٢٠٠٨رس ما/ آذار١١، "األميرآية في محاربة الفساد، االحتيال، والهدر، وإساءة االستخدام في العراق

 آانون ٤بيانات، لل لطلب المفتش العام (JCC-I/A) استجابة القيادة المشترآة للعقود في العراق أو أفغانستان -٢٨
 . ٢٠٠٨يناير /الثاني

 الضرورية األعمال: تأمين استقرار وإعادة بناء العراق"، 568T-08  رقم(GAO) تقرير مكتب المحاسبة الحكومية -٢٩
 . ٢٠٠٨مارس / آذار١١، "ية حول الجهود واالستثمارات األميرآيةلمعالجة المحاسبة غير الكاف

فعالية الجهود : بيان ستيوارت دبليو بوين جونيور أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ" المفتش العام،  -٣٠
 .٢٠٠٨مارس / آذار١١، "األميرآية في محاربة الفساد، االحتيال، والهدر، وإساءة االستخدام في العراق

تحقق بعض التقدم : نقل مشاريع إعادة االعمار إلى الحكومة العراقية"،  SIGIR 08-017دقيق المفتش العامتقرير ت -٣١
 . ٢٠٠٨أبريل /، نيسان"جل تجنب الهدرأولكن يجب تحقيق تحسينات الحقة من 

يناير /ثاني آانون ال٣٠، " تنمية القدرات الوزارية في العراقيةوضع"،  SIGIR 06-045تقرير تدقيق المفتش العام -٣٢
٢٠٠٧ . 



المالحظات
 

٣٣٩ 

حققت بعض التقدم : نقل مشاريع إعادة االعمار إلى الحكومة العراقية"، SIGIR 08-017تقرير تدقيق المفتش العام  -٣٣
 . ٢٠٠٨أبريل /، نيسان"ب الهدرولكن يجب تحقيق تحسينات الحقة من اجل تجّن

فعالية الجهود : ي مجلس الشيوخبيان ستيوارت دبليو بوين جونيور أمام لجنة المخصصات ف"المفتش العام،  -٣٤
 .٢٠٠٨مارس / آذار١١، "األميرآية في محاربة الفساد، االحتيال، والهدر، وإساءة االستخدام في العراق

الجهود األميرآية لمكافحة الفساد في العراق، التقدم المحقق في تطبيق "، SIGIR 08-016تقرير تدقيق المفتش العام  -٣٥
 . ٢٠٠٨أبريل / نيسان،"خطة اإلدارة المعدلة

شهادة ستيوارت دبليو بوين جونيور أمام لجنة اإلشراف واإلصالح الحكومي في مجلس النواب، تقييم "المفتش العام  -٣٦
 . ٢٠٠٧أآتوبر / تشرين األول،"حالة الفساد في العراق

لجهود فعالية ا: بيان ستيوارت دبليو بوين جونيور أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ"المفتش العام،  -٣٧
 .٢٠٠٨مارس / آذار١١، "األميرآية في محاربة الفساد، االحتيال، والهدر، وإساءة االستخدام في العراق

 .٢٠٠٨أبريل / نيسان٥استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٨

،  (USAID)لوآالة األميرآية للتنمية الدولية، ا٢٠٠٨أبريل / نيسان٤، (CEFMS)نظام اإلدارة المالية لسالح الهندسة  -٣٩
  (GRD) يشمل هذا الرقم فقط بنود خطوط العقد لفرقة منطقة الخليج٢٠٠٨أبريل / نيسان١٤ "تقرير النشاطات"

ال توجد أسماء مقاولين لبعض بنود الخطوط لكن هذه العقود مشمولة في . ولوآالة األميرآية للتنمية الدولية
 .المجموع

أبريل /نيسان" التقرير المرحلي حول إنهاء عقود إعادة اعمار العراق"، SIGIR 08-013يق المفتش العام تقرير تدق -٤٠
٢٠٠٨ . 

فعالية الجهود : بيان ستيوارت دبليو بوين جونيور أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ"المفتش العام،  -٤١
 .٢٠٠٨مارس / آذار١١، "ام في العراقاألميرآية في محاربة الفساد، االحتيال، والهدر، وإساءة االستخد

 .٢٠٠٨أبريل / نيسان٨شهادة أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، :  آروآريالسفير رايان س -٤٢

 ١٧، " في العراق (PRT)فعالية برامج فرق إعادة اعمار المحافظات"، SIGIR 07-015 تقرير تدقيق المفتش العام -٤٣
 . ٢٠٠٧أآتوبر /تشرين األول

 Stovepipes vs. Strategic“ . ستوفبايبس ضد الذآاء االستراتيجيوآالة" في مجلس النواب ةلقوات المسلحلجنة ا -٤٤
Agility” دروس يجب أن نكتسبها من فرق إعادة اعمار المحافظات (PRT)أبريل /، نيسان" في العراق وأفغانستان
٢٠٠٨ http://armedservices.house.gov/pdfs/Reports/PRT_Report.pdf.  

يشمل نطاق عريض من البرامج والعمليات تتجاوز أعمال إعادة البناء بالطوب والمالط " إعادة االعمار"المصطلح  -٤٥
 ،(IRRF) صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقالممولة من هذه المخصصات باإلضافة إلى اإلشراف النوعي على 

، يشمل تفويض اإلشراف (CERP) لطارئة للقائد برنامج االستجابة ا، و(ISFF) صندوق قوات األمن العراقيةو
أموال الدعم بموجب " للمساعدة في إعادة اعمار العراق"الموسع المعطي للمفتش العام صناديق تمويل مخصصة 

" أي شرط آخر في القانون"أو بموجب  (INL) مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي، وللطوارئ
 ). م (٣٠٠١، القسم )حسب تعديله(  106-108 القانون العام(

،  "(IRRF)اإلنجازات األميرآية عبر صندوق إغاثة وإعادة اعمار العراق : إعادة بناء العراق"وزارة الخارجية،  -٤٦
   .www.state.gov/p/nea/rls/rpt/60857.htm ٢٠٠٦فبراير /شباط

أبريل / نيسان١٦، "٢٠٠٣حرب للعام قانون المخصصات التكميلية الطارئة في زمن ال"، 11-108القانون العام  -٤٧
٢٠٠٣ . 

، استجابة ٢٠٠٨أبريل / نيسان٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  -٤٨
، استجابة وزارة المالية لطلب ٢٠٠٨أبريل / نيسان ٢ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)فرقة منطقة الخليج 

 لطلب المفتش (USTDA)، استجابة الوآالة األميرآية للتجارة والتنمية ٢٠٠٨أبريل / نيسان٣م للبيانات، المفتش العا
أبريل / نيسان ٥، استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨أبريل /  نيسان٣العام للبيانات، 

، ٢٠٠٨أبريل /لبيانات، األول من نيسان لطلب المفتش العام ل(WHS)، استجابة موظفو البيت األبيض ٢٠٠٧
 . ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (DFAS)استجابة مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية 

 . ٢٠٠٨أبريل / نيسان١٤ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية استجابة  -٤٩



  المالحظات
 

 
، استجابة ٢٠٠٨أبريل / نيسان٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)آية للتنمية الدولية استجابة الوآالة األمير -٥٠

، استجابة وزارة المالية لطلب ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)فرقة منطقة الخليج 
 لطلب المفتش (USTDA)ارة والتنمية ، استجابة الوآالة األميرآية للتج٢٠٠٨أبريل / نيسان٣المفتش العام للبيانات، 

أبريل / نيسان ٥، استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨أبريل /  نيسان٣العام للبيانات، 
، ٢٠٠٨أبريل / لطلب المفتش العام للبيانات، األول من نيسان(WHS)، استجابة موظفو البيت األبيض ٢٠٠٧

 .٢٠٠٨أبريل / نيسان١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (DFAS)حاسبة الدفاعية استجابة مصلحة المالية والم

 . ٢٠٠٨مارس / آذار٢٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٥١

 ، استجابة٢٠٠٨أبريل / نيسان٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  -٥٢
، استجابة وزارة المالية لطلب ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)فرقة منطقة الخليج 

 لطلب المفتش (USTDA)، استجابة الوآالة األميرآية للتجارة التنمية ٢٠٠٨أبريل / نيسان٣المفتش العام للبيانات، 
أبريل / نيسان ٥الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات، ، استجابة وزارة ٢٠٠٨أبريل /  نيسان٣العام للبيانات، 

، ٢٠٠٨أبريل / لطلب المفتش العام للبيانات، األول من نيسان(WHS)، استجابة موظفو البيت األبيض ٢٠٠٧
 .٢٠٠٨أبريل / نيسان١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (DFAS)استجابة مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية 

، آانون "٢٢٠٧تقرير القسم "، وزارة الخارجية ٢٠٠٤يناير /، آانون الثاني٢٢٠٧تقرير القسم ة وزارة الخارجي -٥٣
 .٢٠٠٨يناير /الثاني

، استجابة ٢٠٠٨أبريل / نيسان٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  -٥٤
، استجابة وزارة المالية لطلب ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢يانات،  لطلب المفتش العام للب(GRD)فرقة منطقة الخليج 

 لطلب المفتش (USTDA)، استجابة الوآالة األميرآية للتجارة التنمية ٢٠٠٨أبريل / نيسان٣المفتش العام للبيانات، 
أبريل / نيسان ٥، استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨أبريل /  نيسان٣العام للبيانات، 

، ٢٠٠٨أبريل / لطلب المفتش العام للبيانات، األول من نيسان(WHS)، استجابة موظفو البيت األبيض ٢٠٠٧
 .٢٠٠٨أبريل / نيسان١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (DFAS)استجابة مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية 

 . ٢٠٠٨أبريل / نيسان٣فتش العام للبيانات،  لطلب الم(USTDA)استجابة الوآالة األميرآية للتجارة والتنمية  -٥٥

 تشرين ٦، "قانون المخصصات التكميلية الدفاعية الطارئة إلعادة اعمار العراق وأفغانستان "106-108القانون العام  -٥٦
 .٢٠٠٣نوفمبر /الثاني

  .٢٥، الشريحة ٢٠٠٨ أبريل/نيسان ٢، لعراقلسبوعي تقرير الوضعية األوزارة الخارجية،  -٥٧

 :مالحظة. ٢٠٠٨أبريل / نيسان٣ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO) كتب المساعدة االنتقالية للعراقم استجابة -٥٨
 الذي تصدره وزارة الخارجية، ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢ الصادر بتاريخ تقرير الوضعية اإلسبوعي للعراقباستعمال 

 .  مليون دوالر٥٢٦بلغ إجمالي المبالغ التي لم يجِر إلزامها 

، آانون "٢٢٠٧تقرير القسم "، وزارة الخارجية، ٢٠٠٤يناير /، آانون الثاني٢٢٠٧تقرير القسم  الخارجية، وزارة -٥٩
 .٢٠٠٨يناير /الثاني

، آانون "٢٢٠٧تقرير القسم "، وزارة الخارجية، ٢٠٠٤يناير /، آانون الثاني٢٢٠٧تقرير القسم وزارة الخارجية،  -٦٠
 .٢٠٠٨يناير /الثاني

التغييرات في نشاطات برنامج صندوق إغاثة وإعادة اعمار العراق من "،  SIGIR 06-023عامتقرير تدقيق المفتش ال -٦١
 . ٤-٣، الصفحة ٢٠٠٦يو ليو/ تموز٢٨، "٢٠٠٦مارس /يناير حتى آذار/آانون الثاني

 .٢٠٠٧ أبريل/ نيسان٢، تقرير الوضعية اإلسبوعي للعراق وزارة الخارجية في -٦٢

  .٢٥، الشريحة ٢٠٠٨ نيسان ٢، إلسبوعي للعراقتقرير الوضعية اوزارة الخارجية في  -٦٣

  .٢٠٠٨مارس / آذار٣١ نصف الشهري، تقرير الحالة ،(GRD) فرقة منطقة الخليج -٦٤

 .٢٠٠٨مارس / آذار٣١، تقرير الحالة نصف الشهري ،(GRD) فرقة منطقة الخليج -٦٥

 .٢٥ الشريحة ٢٠٠٨أبريل / نيسان٢، تقرير الوضعية اإلسبوعي للعراق وزارة الخارجية -٦٦

نقل مشاريع إعادة االعمار إلى الحكومة العراقية، تحقق بعض التقدم "، SIGIR 08-017تقرير تدقيق المفتش العام  -٦٧
 . ٢٠٠٨أبريل /، نيسان"لكن يلزم تنفيذ تحسينات الحقة لتجنب الهدر



المالحظات
 

٣٤١ 

تحقق بعض التقدم نقل مشاريع إعادة االعمار إلى الحكومة العراقية، "، SIGIR 08-017 تقرير تدقيق المفتش العام  -٦٨
 .٢٠٠٨أبريل /، نيسان"لكن يلزم تنفيذ تحسينات الحقة لتجنب الهدر

قانون التخصيص التكميلي الطارئ للدفاع، والحرب العالمية على اإلرهاب، وإغاثة "الكونغرس األميرآي،  -٦٩
 .٢٠٠٥مايو / أيار١١، (PL-109-13)التسونامي 

/ نيسان ١٧لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I)  الجنسيات في العراقالقيادة األمنية االنتقالية المتعددةاستجابة  -٧٠
 . ٢٠٠٨أبريل 

لطلب المفتش العام للبيانات،   (MNSTC-I) القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٧١
 .٢٠٠٨أبريل / نيسان١٢

 .٢٠٠٨مارس / آذار١٩لكونغرس،  إلى ا٣٣٠٣، تقرير القسم (OMB)مكتب اإلدارة والموازنة  -٧٢

 .٢٠٠٨مارس / آذار١٩ إلى الكونغرس، ٣٣٠٣، تقرير القسم (OMB)مكتب اإلدارة والموازنة  -٧٣

ابريل / نيسان٣، (ISFF)، صندوق قوات األمن العراقية  ٢٠٠٧خطة اإلنفاق المعدلة للسنة المالية "، الدفاعوزارة  -٧٤
 . ٥-٤، الصفحة ٢٠٠٨

ابريل / نيسان٣، (ISFF)، صندوق قوات األمن العراقية  ٢٠٠٧ق المعدلة للسنة المالية خطة اإلنفا"، دفاعوزارة ال -٧٥
 .٨-٧، الصفحة ٢٠٠٨

 ١٢لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٧٦
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان

 ١٢لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) لمتعددة الجنسيات في العراقالقيادة األمنية االنتقالية ااستجابة  -٧٧
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان

 ١٢لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٧٨
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان

 ١٧لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) جنسيات في العراقالقيادة األمنية االنتقالية المتعددة الاستجابة  -٧٩
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان

 .يستعمل المفتش العام تصنيف القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات لهذه المواضيع آمجموعات نشاط فرعي -٨٠

 ١٧طلب المفتش العام للبيانات، ل (MNSTC-I) القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٨١
 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان

 أيضا برنامج يسمى صندوق االستجابة السريعة يختلف هذا البرنامج عن (ESF)لبرنامج صندوق دعم االقتصاد  -٨٢
 الذي يدعم بصورة أولية المشاريع المتعلقة بقوات األمن (ISFF)صندوق االستجابة السريعة لقوات األمن العراقية 

 . يةالعراق

الرفع واالستدامة يشيران إلى أموال صندوق قوات األمن العراقية التي تنفق لدعم الجهود العراقية لمكافحة التمرد،  -٨٣
 . تشمل الطعام، والوقود وغير ذلك من خدمات الدعم اللوجستية

  . ٣١ الصفحة ٢٠٠٨مارس /آذار" قياس األمن واالستقرار في العراق"وزارة الدفاع  -٨٤

 ١٧لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) ادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقالقياستجابة  -٨٥
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان

 ١٢لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٨٦
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان

  ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٢ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I)ة الجنسيات استجابة القوات المتعدد -٨٧

 ١٧لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٨٨
 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان

 ١٢لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٨٩
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان



  المالحظات
 

 
 ١٢لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٩٠

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان

 ١٢طلب المفتش العام للبيانات، ل (MNSTC-I) القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٩١
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان

  .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٢ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات  -٩٢

 ١٢لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٩٣
 .٢٠٠٨ ابريل/ نيسان

 ١٢لطلب المفتش العام للبيانات،   (MNSTC-I) القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٩٤
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان

 ١٧لطلب المفتش العام للبيانات،   (MNSTC-I) القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٩٥
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان

 ١٢لطلب المفتش العام للبيانات،   (MNSTC-I) القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقستجابة ا -٩٦
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان

 .شمل المفتش العام ثالثة عقود ال تحمل اسم مقاول  -٩٧

 .  مليار دوالر١١٫٢٣استندت النسب المئوية إلى مجموع التزامات بمبلغ  -٩٨

 ١٢لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) منية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقالقيادة األاستجابة  -٩٩
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان

االستجابة لطلب " ٢٠٠٧ تشرين الثاني ٣٠تقرير الرساميل المالية لوزارة المالية حتى "وزارة المالية االميرآية  -١٠٠
 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان٣المفتش العام للبيانات، 

 ١٢لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقابة استج -١٠١
، موجز (CAATT)أنظر أيضًا فريق التدريب االستشاري لجيش االئتالف في العراق . ٢٠٠٨ابريل / نيسان

 الحظت ٢٠٠٨نمارس /جز القيادة، آذار ومديرية الشؤون الداخلية في العراق، مو٢٠٠٨ابريل / نيسان١القيادة، 
التحديات الجارية هي إمكانية الوصول إلى األنظمة، "مديرية الشؤون الداخلية أيضا فيما يخص الموازنة والعقود 

بدرجة أآثر أهمية، القيادة في الدائرة المالية . وجمع البيانات، وآتابة التقارير وشفافية آافة األنظمة المالية والعقود
 ".جربة، وهي حذرة بدرجة زائدة وغير فعالة بالكامل حتى اآلنغير م

 ١٢لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -١٠٢
 .٢٠٠٨ابريل /نيسان

 ١٢ب المفتش العام للبيانات، لطل  (MNSTC-I) القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -١٠٣
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان

 .٥٦ ، الشريحة٢٠٠٨ابريل / نيسان١فريق التدريب االستشاري لجيش االئتالف، موجز القيادة،  -١٠٤

 ١٢لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -١٠٥
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان

 ١٢لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقتجابة اس -١٠٦
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان

 ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٥ ،"المبيعات العسكرية األجنبية"وآالة التعاون لألمن الدفاعي،  -١٠٧
  www.dsca.osd.mil/home/foreign_military_sales.htm. 

بيان جوزيف أي آريستوف أمام لجنة القوات المسلحة، اللجنة الفرعية "، (GAO)المحاسبة الحكومية مكتب  -١٠٨
ولية حول الموازنة والتحديات اإلدارية التي ألإلشراف والتحقيقات حول تأمين استقرار العراق، مالحظات 

 .٣، الصفحة ٢٠٠٧مارس / آذار ٢٢ ،"تواجهها وزارات األمن العراقية



المالحظات
 

٣٤٣ 

 ١٢ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNSTC-I) لقيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقااستجابة  -١٠٩
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان

تقرير إلى الكونغرس حول الوضع في "الجنرال دفيد ايتش بتريوس، قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١١٠
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٨ ،"العراق

 ١٢ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNSTC-I) ة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقالقياداستجابة  -١١١
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان

القيادة ، استجابة ٥٠، الصفحة ٢٠٠٧سبتمبر، / أيلول٦، (CSIS)تقرير اللجنة المستقلة لقوات األمن العراقية  -١١٢
ابريل / نيسان١٢لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق

٢٠٠٨ .  

 ١٢لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -١١٣
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان

 ١٢لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -١١٤
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان

 ١٢لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -١١٥
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان

 ١٢ش العام للبيانات، لطلب المفت (MNSTC-I) القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -١١٦
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان

من اجل تأمين التوافق في المصطلحات المستعملة لمناقشة صناديق التمويل االميرآية، اعتبر المفتش العام  -١١٧
، يعتبر المفتش "التعهد بها"لالتفاقيات بين الوآاالت على أنها أموال تم " (ESF)الزامات صندوق دعم االقتصاد "

لالطالع على المرجع " ج"انظر الملحق ". إلزام"ل التي منحت فعال بموجب عقود على انها أموال العام أن األموا
 .االسنادي لمصطلحات الموازنة المستعملة بين الوآاالت االميرآية وصناديق التمويل

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (OMB)استجابة مكتب اإلدارة والموازنة  -١١٨

 مليون دوالر لتنفيذ برنامج مجلس ٤٧٥ تّم تخصيص مبلغ (ITAO)بة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق الستجا -١١٩
 مليون دوالر إلى ٣٨٥، تم تخصيص ٢٠٠٧إعادة اعمار وتنمية المحافظات من األموال التكميلية للسنة المالية 

 انه جرى (OMB)كتب اإلدارة والموازنة ، ابلغ م٢٠٠٨ابريل، / نيسان١٨فرقة منطقة الخليج لتنفيذ البرنامج في 
، ٢٠٠٧ للسنة المالية (ESF) مليون دوالر في ربع السنة هذا من أموال صندوق دعم االقتصاد ٧٦إلغاء مبلغ 

 من ٢٠٠٦ ماليين دوالر من أموال صندوق دعم االقتصاد للسنة المالية ١٠سوف تنقل وزارة الخارجية مبلغ 
تية لفرقة منطقة الخليج إلى برنامج مجلس إعادة اعمار وتنمية المحافظات لدى فرقة برنامج حماية أمن البنية التح
 لبرنامج ٢٠٠٧ مليون دوالر من مخصصات صندوق دعم االقتصاد للسنة المالية ٧٦منطقة الخليج، وألغت مبلغ 

ن فرقة منطقة  لم يتم احتساب هذا اإللغاء في هذا الجدول أل(PRDC)مجلس إعادة اعمار وتنمية المحافظات 
المصدر، استجابة مكتب اإلدارة والموازنة . الخليج تنتظر إجراء تعديل على االتفاقية لخفض المبلغ المخصص لها

 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٨لطلب المفتش العام للبيانات، 

 . ٢٠٠٧توبر أآ/ تشرين األول٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -١٢٠

 ٢، موازنة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية، صندوق دعم االقتصاد، (USAID)الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -١٢١
 .www.usaid.gov/policy/budget/cbj2007/an/esf.html ٢٠٠٦يونيو /حزيران

 ٢٠٠٦خصصة في السنة المالية صفحة وقائع حول مصادر واستعماالت التمويالت االميرآية الم"المفتش العام،  -١٢٢
 .٤٢، الصفحة ٢٠٠٧يوليو / تموز٢٧، "لصندوق إغاثة وإعادة اعمار العراق

 ٢٠٠٦صفحة وقائع حول مصادر واستعماالت التمويالت االميرآية المخصصة في السنة المالية "المفتش العام،  -١٢٣
 .١٤، الصفحة ٢٠٠٧يوليو / تموز٢٧لصندوق إغاثة وإعادة اعمار العراق في 

 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -١٢٤

تحقق بعض التقدم : نقل مشاريع إعادة االعمار إلى الحكومة العراقية"، SIGIR 08-017تقرير تدقيق المفتش العام  -١٢٥
 . ٢٠٠٨ابريل /، نيسان"ولكن يجب تحقيق تحسينات الحقة من اجل تجنب الهدر



  المالحظات
 

 
   ٢٠٠٧ديسمبر / آانون األول١٧، (PRT)رق إعادة اعمار المحافظات  صفحة وقائع حول ِف،سفارة األميرآيةال -١٢٦

www.iraq.usembassy.gov..   

 ٢٠٠٧ر ديسمب/ آانون األول١٧، (PRT)رق إعادة اعمار المحافظات السفارة االميرآية صفحة وقائع حول ِف -١٢٧
www.iraq.usembassy.gov.. 

 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)  العراق-مكتب شؤون الشرق األوسط  استجابة -١٢٨

  ، ٢٠٠٨يناير / آانون الثاني٢٢، (PRT)السفارة االميرآية صفحة وقائع حول فرق إعادة اعمار المحافظات  -١٢٩
www.iraq.usembassy.gov.   

 . ٢٠٠٨مارس / آما في آذار(OPA)تحليل المفتش العام لبيانات مكتب الشؤون االحترازية  -١٣٠

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)  العراق-مكتب شؤون الشرق األوسط  استجابة -١٣١

 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٥بيانات،  للب المفتش العام  لطل(OSD)  مكتب وزير الدفاعاستجابة  -١٣٢

 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان٢١ لطلب المفتش العام للبيانات، (OPA)استجابة مكتب شؤون المحافظات  -١٣٣

 .٢٠٠٨مارس / آذار٦ آما في (OPA)تحليل المفتش العام لبيانات مكتب الشؤون االحترازية  -١٣٤

 . ٢٠٠٨مارس /، آذار"ر المحافظات المرافقةِفرق إعادة اعما "(USIP)معهد السالم األميرآي  -١٣٥

 .٢٠٠٨مارس /، آذار"فرق إعادة اعمار المحافظات المرافقة "(USIP)معهد السالم األميرآي  -١٣٦

 .٢٠٠٨مارس /، آذار"فرق إعادة اعمار المحافظات المرافقة "(USIP)معهد السالم األميرآي  -١٣٧

 مليون دوالر من ٤٧٥ تلقى مبلغ (ITAO)قالية  ان مكتب المساعدة االنت(GRD)الحظت فرقة منطقة الخليج  -١٣٨
لجان إعادة اعمار وتنمية المحافظات / لبرنامج فرق إعادة اعمار المحافظات٢٠٠٧األموال التكميلية للسنة المالية 

PRT/PRDC . مليون دوالر إلى فرقة منطقة الخليج لتنفيذ هذا ٣٨٥مبلغ  مكتب المساعدة االنتقالية للعراقخصص 
 مليون دوالر الغي بالكامل من تمويل صندوق دعم االقتصاد ٧٦ ابلغ مكتب اإلدارة والموازنة ان مبلغ .البرنامج

(ESF) ماليين دوالر من أموال صندوق دعم االقتصاد ١٠سوف تنقل وزارة الخارجية مبلغ . ٢٠٠٧ للسنة المالية 
برنامج مجلس إعادة اعمار وتنمية المحافظات  إلى (ISP) من برنامج حماية أمن البنية التحتية ٢٠٠٦للسنة المالية 

 ٢٠٠٧ مليون دوالر من مخصصات، دعم االقتصاد للسنة المالية ٧٦لدى فرقة منطقة الخليج وألغت مبلغ 
المصدر استجابة فرقة منطقة الخليج لطلب المفتش العام . (PRDC)لبرنامج لجان إعادة اعمار وتنمية المحافظات 

ابريل / نيسان١٨، استجابة مكتب اإلدارة  والموازنة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨ ابريل/ نيسان٧للبيانات، 
٢٠٠٨ . 

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣  للبيانات،لطلب المفتش العام) ITAO(استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -١٣٩

 .٢٠٠٨ل ابري/ نيسان٥  للبيانات، لطلب المفتش العام (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج -١٤٠

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥  للبيانات، لطلب المفتش العام(GRD) استجابة فرقة منطقة الخليج -١٤١

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥  للبيانات، لطلب المفتش العام(GRD) استجابة فرقة منطقة الخليج -١٤٢

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥  للبيانات، لطلب المفتش العام(GRD) استجابة فرقة منطقة الخليج -١٤٣

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥  للبيانات، لطلب المفتش العام(GRD) فرقة منطقة الخليجاستجابة  -١٤٤

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥  للبيانات، لطلب المفتش العام(GRD) استجابة فرقة منطقة الخليج -١٤٥

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥  للبيانات، لطلب المفتش العام(GRD) استجابة فرقة منطقة الخليج -١٤٦

 صمم برنامج ٢٠٠٤يونيو / برنامجا مماثًال سريع التأثير، في حزيران(ISFF) عراقيةيمول صندوق قوات األمن ال -١٤٧
 لتمكين القوات المتعددة الجنسيات من االستجابة السريعة (QRP)االستجابة السريعة لقوات األمن العراقية 

لبرنامج بصورة أولية من تم تمويل ا. الحتياجات صغيرة نسبيًا، ناشئة وحساسة لناحية الوقت لقوات األمن العراقية
مع أن تمويل برنامج االستجابة السريعة لقوات األمن العراقية . (IRRF)صندوق إغاثة وإعادة اعمار العراق 

(QRP) الُمزود من صندوق إغاثة وإعادة اعمار العراق قد ُأنفق، فقد استمر في استعمال أموال صندوق قوات 
هذا البرنامج منفصل . ى انه صندوق االستجابة السريعة األول والثانييعرف تمويل البرنامج عل. األمن العراقية

. عن برنامج االستجابة السريعة الممول من صندوق دعم االقتصاد الذي يدعم ِفرق إعادة اعمار المحافظات



المالحظات
 

٣٤٥ 

  .www.jagcnet.army.mil ٢٠٠٦مايو / أيار٢٠، (QRP)الجيش األميرآي، صندوق االستجابة السريعة : المصدر
  

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)  العراق- مكتب شؤون الشرق األوسط استجابة -١٤٨

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)  العراق-مكتب شؤون الشرق األوسط  استجابة -١٤٩

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٤ ، العام للبيانات لطلب المفتش(USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية استجابة  -١٥٠

  . ٣-III الصفحة ٢٠٠٧يناير /، آانون الثاني٢٢٠٧تقرير القسم وزارة الخارجية،  -١٥١

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٤ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية استجابة  -١٥٢

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٤ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية استجابة  -١٥٣

 .٢٠٠٨يناير /، آانون الثاني٢٢٠٧تقرير القسم وزارة الخارجية،  -١٥٤

 . ٢٠٠٨فبراير / شباط١٤، تقرير المؤشرات األساسية، (ITAO) المكتب المساعدة االنتقالية للعراق -١٥٥

 .    ٢٠٠٨ابريل / نيسان١، (LGP)حول برنامج الحكم المحلي "، (LGP) برنامج الحكم المحلي -١٥٦
www.lgp-iraq.org. 

  . ٣-III الصفحة ٢٠٠٧يناير /، آانون الثاني٢٢٠٧تقرير القسم وزارة الخارجية،  -١٥٧

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٤ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية استجابة  -١٥٨

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٤ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)دولية الوآالة األميرآية للتنمية الاستجابة  -١٥٩

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٤ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية استجابة  -١٦٠

 ..www.lgp-iraq.org ٢٠٠٨فبراير / شباط٢١ ،"أحدث األنباء "(LGP) برنامج الحكم المحلي -١٦١

 .www.lgp-iraq.org ٢٠٠٨فبراير / شباط٢١ ،"أحدث األنباء "(LGP) المحليبرنامج الحكم  -١٦٢

 ..www.lgp-iraq.org ٢٠٠٨فبراير / شباط٢١ ،"أحدث األنباء "(LGP) برنامج الحكم المحلي -١٦٣

 .www.lgp-iraq.org ٢٠٠٨فبراير / شباط٢١ ،"أحدث األنباء "(LGP) برنامج الحكم المحلي -١٦٤

  .٩-III الصفحة ٢٠٠٧يناير /، آانون الثاني٢٢٠٧القسم تقرير ، (DoS) وزارة الخارجية -١٦٥

  .٩-III الصفحة ٢٠٠٧يناير /، آانون الثاني٢٢٠٧تقرير القسم ، (DoS) وزارة الخارجية -١٦٦

  .٩-III الصفحة ٢٠٠٧يناير /، آانون الثاني٢٢٠٧تقرير القسم ، (DoS) وزارة الخارجية -١٦٧

  .٩-III الصفحة ٢٠٠٧يناير /لثاني، آانون ا٢٢٠٧تقرير القسم ، (DoS) وزارة الخارجية -١٦٨

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٤ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية استجابة  -١٦٩

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٤ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية استجابة  -١٧٠

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(تقالية للعراق استجابة مكتب المساعدة االن -١٧١

 . ٢٠٠٧ديسمبر / آانون األول١، برنامج التنمية المستهدفة، ٢٨٤-٠٠٧بالغ للموظفين "السفارة األميرآية  -١٧٢

 ٢٠٠٨ابريل / نيسان٣، تقرير المؤشرات األساسية، (ITAO) المكتب المساعدة االنتقالية للعراق -١٧٣

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣، تقرير المؤشرات األساسية، (ITAO) ب المساعدة االنتقالية للعراقالمكت -١٧٤

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٤ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية استجابة  -١٧٥

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٦ت،  لطلب المفتش العام للبيانا(USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية استجابة  -١٧٦

الوآالة االميرآية للتنمية، تمنح برنامج استقرار المجتمع المحلي في "، (USAID)الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -١٧٧
 . ٢٠٠٦أغسطس، / آب١١، "العراق

 و ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٤، لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -١٧٨
 . ٢٠٠٩ابريل /نيسان١٦



  المالحظات
 

 
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٤ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية استجابة  -١٧٩

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٤ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية استجابة  -١٨٠

تدقيق برنامج "، E267-08-001-P  (USAID OIG) وآالة االميرآية للتنمية الدوليةتقرير تدقيق المفتش العام في ال -١٨١
 . ٦، الصفحة ٢٠٠٨مارس / آذار١٨، "الوآالة األميرآية للتنمية الدولية الستقرار المجتمع المحلي

دقيق برنامج ت"، E267-08-001-P  (USAID OIG) تقرير تدقيق المفتش العام في الوآالة االميرآية للتنمية الدولية -١٨٢
 .١، الصفحة ٢٠٠٨مارس / آذار١٨، "الوآالة األميرآية للتنمية الدولية الستقرار المجتمع المحلي

 ُأنشىء صندوق مارال روزيكا لضحايا الحرب العراقية تكريمًا لمارال روزيكا، امرأة اميرآية ٢٠٠٥مايو /في أيار -١٨٣
 . العراق وأفغانستان بقيادة الواليات المتحدةآرست نفسها لمساعدة الضحايا من غير المقاتلين في حربي 

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٤ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية استجابة  -١٨٤

تدقيق إدارة "، E267-08-002-P (USAID OIG) تقرير تدقيق المفتش العام في الوآالة االميرآية للتنمية الدولية -١٨٥
 .٢٠٠٨ابريل  / نيسان٣، " روزيكا، لضحايا الحرب العراقيةصندوق مارال

تدقيق إدارة "، E267-08-002-P (USAID OIG) تقرير تدقيق المفتش العام في الوآالة االميرآية للتنمية الدولية -١٨٦
 .٢٠٠٨ابريل  / نيسان٣، "صندوق مارال روزيكا، لضحايا الحرب العراقية

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥ب المفتش العام للبيانات،  لطل(GRD) استجابة فرقة منطقة الخليج -١٨٧

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥  للبيانات،لطلب المفتش العام) ITAO(استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -١٨٨

فعالية الجهود : بيان ستيوارت دبليو بوين جونيور أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ"المفتش العام،  -١٨٩
 .٢٠٠٨مارس / آذار١١، "لفساد، االحتيال، والهدر، وإساءة االستخدام في العراقاالميرآية في محاربة ا

فعالية الجهود : بيان ستيوارت دبليو بوين جونيور أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ"المفتش العام،  -١٩٠
 .٢٠٠٨مارس / آذار١١، "االميرآية في محاربة الفساد، االحتيال، والهدر، وإساءة االستخدام في العراق

 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNC-I) المتعدد الجنسيات في العراق الفيلق  استجابة -١٩١

 التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، (IRMS)استجابة نظام إدارة إعادة اعمار العراق  -١٩٢
(MNC-I) ،٢٠٠٨مارس / آذار٣٠ . 

 . ٩، الصفحة ٢٠٠٧يونيو / حزيران،"المال آنظام سالح "،(MNC-I) ات في العراق الجنسيددالفيلق المتع -١٩٣

 .  ج–، الملحق ٢٠٠٧يونيو / حزيران،"المال آنظام سالح "،(MNC-I)  الجنسيات في العراقددالفيلق المتع -١٩٤

 .٤-ج، الصفحة ٢٠٠٧يونيو / حزيران،"المال آنظام سالح "،(MNC-I)  الجنسيات في العراقددالفيلق المتع -١٩٥

في العراق يمول مشاريع على  (CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد "، 006-08تقرير تدقيق المفتش العام  -١٩٦
 . ٢٠٠٨يناير / آانون الثاني٢٥نطاق واسع، 

 . ج-، الملحق٢٠٠٧يونيو / حزيران،"المال آنظام سالح "،(MNC-I)  الجنسيات في العراقعددالفيلق المت -١٩٧

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I) عددة الجنسيات في العراقاستجابة القوات المت -١٩٨

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I) استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق -١٩٩

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٠،  لطلب المفتش العام للبيانات(MNF-I) استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق -٢٠٠

  المتعدد الجنسيات في العراقللفيلقالتقرير ربع السنوي ، (IRMS)استجابة نظام إدارة إعادة اعمار العراق  -٢٠١
(MNC-I)  ،٢٠٠٨مارس / آذار٣٠. 

  المتعددة الجنسيات في العراقللفيلقالتقرير ربع السنوي ، (IRMS)استجابة نظام إدارة إعادة اعمار العراق  -٢٠٢
(MNC-I)  ،٢٠٠٨مارس / آذار٣٠. 

التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد "، (IRMS) حسابات استندت إلى سؤال نظام إدارة إعادة اعمار العراق -٢٠٣
، حول آافة مشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد ٢٠٠٨مارس / آذار٣٠، "(MNC-I) الجنسيات في العراق

(CERP) مع تواريخ بدء تنفيذ آل واحد منها. 



المالحظات
 

٣٤٧ 

 ٣٠، (MNC-I) ، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق(IRMS) نظام إدارة إعادة اعمار العراق -٢٠٤
 . ٢٠٠٨مارس /آذار

، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في (IRMS) حسابات استندت إلى سؤال نظام إعادة اعمار العراق -٢٠٥
 إلزام حول آافة مشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد ذات قيمة .٢٠٠٨مارس / آذار٣٠، (MNC-I) العراق

 . ألف دوالر٥٠٠اآبر من أو مساوية لمبلغ 

 ٣٠، (MNC-I) ، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق(IRMS) نظام إدارة إعادة اعمار العراق -٢٠٦
 . ٢٠٠٨مارس /آذار

 . ١٠، الصفحة ٢٠٠٧يونيو / حزيران،"المال آنظام سالح "،(MNC-I) الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق -٢٠٧

، "مراجعة فعالية برنامج فرق إعادة إعمار المحافظات في العراق"، SIGIR 07-015تقرير تدقيق المفتش العام  -٢٠٨
 .٢٠٠٧أآتوبر / تشرين أول١٨

 ٣٠، (MNC-I) د الجنسيات في العراق، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعد(IRMS) نظام إدارة إعادة اعمار العراق -٢٠٩
 . ٢٠٠٨مارس /آذار

 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNC-I) استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٢١٠

 ٣٠، (MNC-I) ، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق(IRMS) نظام إدارة إعادة اعمار العراق -٢١١
 .٢٠٠٨مارس /ذارآ

 ٣٠، (MNC-I) ، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق(IRMS) نظام إدارة إعادة اعمار العراق -٢١٢
 .٢٠٠٨مارس /آذار

، استجابة الفيلق المتعدد الجنسيات في ٢٠٠٨ابريل /، المتوقع إنجازه في نيسانMIPR4161090398المشروع  -٢١٣
 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٠العام للبيانات،  لطلب المفتش (MNC-I)العراق 

، استجابة الفيلق المتعدد الجنسيات في ٢٠٠٨ابريل /، المتوقع إنجازه في نيسانMIPRMNDB7B0180المشروع  -٢١٤
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNC-I)العراق 

طارئة للقائد في العراق يمول مشاريع على نطاق برنامج االستجابة ال "،SIGIR 08-006تقرير تدقيق المفتش العام  -٢١٥
 . ٢٠٠٨يناير / آانون الثاني٢٥واسع، 

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNC-I)  المتعدد الجنسيات في العراقالفيلقاستجابة  -٢١٦

راق يمول مشاريع على نطاق برنامج االستجابة الطارئة للقائد في الع "،SIGIR 08-006تقرير تدقيق المفتش العام  -٢١٧
 .٢٠٠٨يناير / آانون الثاني٢٥واسع، 

برنامج االستجابة الطارئة للقائد في العراق يمول مشاريع على نطاق  "،SIGIR 08-006تقرير تدقيق المفتش العام  -٢١٨
 .٢٠٠٨يناير / آانون الثاني٢٥واسع، 

ارئة للقائد في العراق يمول مشاريع على نطاق برنامج االستجابة الط "،SIGIR 08-006تقرير تدقيق المفتش العام  -٢١٩
 .٢٠٠٨يناير / آانون الثاني٢٥واسع، 

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNC-I)  المتعدد الجنسيات في العراقالفيلقاستجابة  -٢٢٠

ق يمول مشاريع على نطاق برنامج االستجابة الطارئة للقائد في العرا "،SIGIR 08-006تقرير تدقيق المفتش العام  -٢٢١
 .٢٠٠٨يناير / آانون الثاني٢٥واسع، 

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNC-I)  المتعدد الجنسيات في العراقالفيلقاستجابة  -٢٢٢

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNC-I)  المتعدد الجنسيات في العراقالفيلقاستجابة  -٢٢٣

تحققت بعض التقدم : ، نقل مشاريع إعادة االعمار إلى الحكومة العراقيةSIGIR 08-017قرير تدقيق المفتش العام ت -٢٢٤
 .٢٠٠٨ابريل  /ولكن يجب تحقيق تحسينات الحقة من اجل تجنب الهدر، نيسان

حققت بعض التقدم ت: ، نقل مشاريع إعادة االعمار إلى الحكومة العراقيةSIGIR 08-017تقرير تدقيق المفتش العام  -٢٢٥
 .٢٠٠٨ابريل  /ولكن يجب تحقيق تحسينات الحقة من اجل تجنب الهدر، نيسان



  المالحظات
 

 
تحقق بعض التقدم : ، نقل مشاريع إعادة االعمار إلى الحكومة العراقيةSIGIR 08-017تقرير تدقيق المفتش العام  -٢٢٦

 .٢٠٠٨ابريل  /ولكن يجب تحقيق تحسينات الحقة من اجل تجنب الهدر، نيسان

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNC-I)  المتعدد الجنسيات في العراقالفيلقابة استج -٢٢٧

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNC-I)  المتعدد الجنسيات في العراقالفيلقاستجابة  -٢٢٨

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٠العام للبيانات،  لطلب المفتش (MNC-I)  المتعدد الجنسيات في العراقالفيلقاستجابة  -٢٢٩

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNC-I)  المتعدد الجنسيات في العراقالفيلقاستجابة  -٢٣٠

 ٢٤ السنة الرابعة، تكملة، سالح الهندسة في الجيش االميرآي "إعادة اعمار العراق "،(GRD) فرقة منطقة الخليج -٢٣١
 .www.grd.usace.army.mil، ٢٠٠٨ يناير/آانون الثاني

 .٢٠٠٨مارس / آذار٣١، تقرير الحالة نصف الشهري ،(GRD) فرقة منطقة الخليج -٢٣٢

 ٣٠، (MNC-I) ، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق(IRMS) نظام إدارة إعادة اعمار العراق -٢٣٣
 .٢٠٠٨مارس /آذار

 .٢٠٠٨مارس / آذار٣١،  نصف الشهريتقرير الحالة ،(GRD) فرقة منطقة الخليج -٢٣٤

 ٢٤ السنة الرابعة، كملة، سالح الهندسة في الجيش االميرآي ت"إعادة اعمار العراق "،(GRD) فرقة منطقة الخليج -٢٣٥
 .www.grd.usace.army.mil، ٢٠٠٨يناير /آانون الثاني

 ٢٤ السنة الرابعة، كملةيرآي ت، سالح الهندسة في الجيش االم"إعادة اعمار العراق "،(GRD) فرقة منطقة الخليج -٢٣٦
 .www.grd.usace.army.mil، ٢٠٠٨يناير /آانون الثاني

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I) استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق -٢٣٧

ل مشاريع على نطاق واسع، برنامج االستجابة الطارئة للقائد في العراق يمو "،006-08تقرير تدقيق المفتش العام  -٢٣٨
 .٢٠٠٨يناير / آانون الثاني٢٥

 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان١، المدرسة االبتدائية في سرواران، PA-08-120تقرير تفتيش المفتش العام  -٢٣٩

 . ٢٠٠٨مارس /  آذار٢٧، المدرسة المتوسطة في بيناسالو، PA-08-121تقرير تفتيش المفتش العام  -٢٤٠

 ٧ في الغزالية، G-6، إصالح محطة رفع مياه الصرف الصحي PA-07-118-1تقرير تفتيش المفتش العام  -٢٤١
 . ٢٠٠٨ابريل /نيسان

ابريل / نيسان٤، تجديد مجمع وزارة الداخلية في حكومة إقليم آردستان، PA-08-119تقرير تفتيش المفتش العام  -٢٤٢
٢٠٠٨ . 

 . تنقصه الثروة المستقلةالمقاول المحروم، آشخص " مصطلح"،  (MAAWS) "المال آنظام سالح"يجدد تقرير  -٢٤٣

-٢الطاولة المستديرة للمدونين في وزارة الدفاع مع العقيد دفيد آينيدي، قائد آتيبة فوج المشاة في اللواء، "أنظر  -٢٤٤
 آانون ١٤، فرقة القتال في اللواء الثاني، فرقة المشاة الثالثة عبر مؤتمر ُعقد عن بعد من العراق، ٣

 حول التقدم في إعادة االعمار في صالح الدين، موجز خاص في واشنطن  وإعطاء موجز٢٠٠٧ديسمبر، /األول
 . ٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني٣٠العاصمة، 

 . ج–، الملحق ٢٠٠٧يونيو / حزيران،"المال آنظام سالح "،(MNC-I) الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق -٢٤٥

 .٢٠٠٧يونيو / حزيران،"المال آنظام سالح "،(MNC-I) الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق -٢٤٦

 يعطي موجزًا حول التقدم في إعادة االعمار في صالح الدين، ، (USAID) ممثل الوآالة االميرآية للتنمية الدولية -٢٤٧
   ،٢٠٠٧نوفمبر/ تشرين الثاني٣٠موجز خاص في واشنطن العاصمة، 

http://statedepartmentwatcher.blogspot.com/2007/11/briefing-on-reconstruction-progress-in_30.html 
ابريل /، نيسان٢٠٠٧، تبرير موازنة السنة المالية (INL)مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي  -٢٤٨

٢٠٠٦  ،www.state.gov/p/inl/rls/rpt/cbj/fy2007/71876.htm.  

 .تتأثر األرقام بالتدوير -٢٤٩



المالحظات
 

٣٤٩ 

ابريل / نيسان٣ لطلب المفتش العام للبيانات، (INL) يمكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولاستجابة  -٢٥٠
٢٠٠٨. 

ابريل / نيسان٣ لطلب المفتش العام للبيانات، (INL) مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولياستجابة  -٢٥١
٢٠٠٨. 

ابريل /ن نيسا٣ لطلب المفتش العام للبيانات، (INL) مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولياستجابة  -٢٥٢
٢٠٠٨. 

ابريل / نيسان١٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (INL) مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولياستجابة  -٢٥٣
٢٠٠٨. 

ابريل / نيسان٣ لطلب المفتش العام للبيانات، (INL) مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولياستجابة  -٢٥٤
٢٠٠٨. 

ابريل / نيسان١٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (INL) وفرض تطبيق القانون الدوليمكتب شؤون المخدرات استجابة  -٢٥٥
٢٠٠٨. 

ابريل / نيسان١٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (INL) مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولياستجابة  -٢٥٦
٢٠٠٨. 

ابريل / نيسان٣فتش العام للبيانات،  لطلب الم(INL) مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولياستجابة  -٢٥٧
٢٠٠٨. 

ابريل / نيسان٣ لطلب المفتش العام للبيانات، (INL) مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولياستجابة  -٢٥٨
٢٠٠٨. 

، ٢٠٠٨نوفمبر /  آانون الثاني٣١، برامج الشرطة المدنية وحكم القانون، (DoS) وزارة الخارجية -٢٥٩
www.state.gov/p/inl/rls/fs/99888.htm.. 

ابريل / نيسان٣ لطلب المفتش العام للبيانات، (INL) مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولياستجابة  -٢٦٠
٢٠٠٨. 

 آورب انترناشونال المحددة، بموجب ، المراجعة المرحلية للمبالغ المنفقة من قبل داينSIGIR 07-016تقرير تدقيق  -٢٦١
 .٢٠٠٧أآتوبر / تشرين األول٢٣عقدها الخاص ببرنامج تدريب قوات الشرطة العراقية، 

التقدم في التحسينات الموصى بها إلدارة العقد الخاص لبرنامج تدريب أفراد الشرطة "، SIGIR 08-014تقرير تدقيق  -٢٦٢
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٨، "العراقية

التقدم في التحسينات الموصى بها إلدارة العقد الخاص لبرنامج تدريب "، SIGIR 08-014تقرير تدقيق  -٢٦٣
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٨، "أفراد الشرطة العراقية

، ٢٠٠٨نوفمبر /  آانون الثاني٣١وزارة الخارجية، برامج الشرطة المدنية وحكم القانون،  -٢٦٤
www.state.gov/p/inl/rls/fs/99888.htm.  

 ٣ لطلب المفتش العام للبيانات، (INL) شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدوليمكتب استجابة  -٢٦٥
 .٢٠٠٨ابريل /نيسان

 ٣ لطلب المفتش العام للبيانات، (INL) مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولياستجابة  -٢٦٦
 .٢٠٠٨ابريل /نيسان

 .٢٠٠٨ابريل /سان ني٣استجابة الملحق القضائي لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٦٧

ابريل / نيسان٣ لطلب المفتش العام للبيانات، (INL) مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولياستجابة  -٢٦٨
٢٠٠٨. 



  المالحظات
 

 
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣ استجابة الملحق القضائي لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٦٩

 ١٥لب المفتش العام للبيانات،  لط(INL) مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولياستجابة  -٢٧٠
 .٢٠٠٨ابريل /نيسان

 ١٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (INL) مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولياستجابة  -٢٧١
  .٢٠٠٨ابريل /نيسان

 ٣ لطلب المفتش العام للبيانات، (INL) مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولياستجابة  -٢٧٢
  .٢٠٠٨ابريل /نيسان

 ٣ لطلب المفتش العام للبيانات، (INL) مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولياستجابة  -٢٧٣
 .٢٠٠٨ابريل /نيسان

 ٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (INL) مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولياستجابة  -٢٧٤
 .٢٠٠٨ابريل /نيسان

 ٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (INL) ق القانون الدوليمكتب شؤون المخدرات وفرض تطبياستجابة  -٢٧٥
 .٢٠٠٨ابريل /نيسان

 ٣ لطلب المفتش العام للبيانات، (INL) مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولياستجابة  -٢٧٦
 .٢٠٠٨ابريل /نيسان

 ٣لبيانات،  لطلب المفتش العام ل(INL) مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولياستجابة  -٢٧٧
 .٢٠٠٨ابريل /نيسان

 ٣ لطلب المفتش العام للبيانات، (INL) مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولياستجابة  -٢٧٨
 .٢٠٠٨ابريل /نيسان

 ٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (INL) مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولياستجابة  -٢٧٩
 .٢٠٠٨ابريل /نيسان

، فرقة منطقة الخليج ٨، الصفحة ٢٠٠٨مارس / آذار٣١ تقرير الحالة نصف الشهري، (GRD)خليج فرقة منطقة ال -٢٨٠
(GRD)٦، الصفحة ٢٠٠٨فبراير،  /، اإلدارة الشهرية للمشاريع، شباط. 

ابريل / نيسان٣ لطلب المفتش العام للبيانات، (INL) مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولياستجابة  -٢٨١
٢٠٠٨. 

ابريل / نيسان٣ لطلب المفتش العام للبيانات، (INL) مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدوليجابة است -٢٨٢
٢٠٠٨. 

ابريل / نيسان٣ لطلب المفتش العام للبيانات، (INL) مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولياستجابة  -٢٨٣
٢٠٠٨. 

 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان٤، "ة تدقيق مرفق سجن الناصريةمتابع"، SIGIR 08-131تقرير تدقيق المفتش العام  -٢٨٤

 .٢٠٠٨فبراير،  / تقرير الحالة نصف الشهري، شباط(GRD)فرقة منطقة الخليج   -٢٨٥

ابريل / نيسان٣ لطلب المفتش العام للبيانات، (INL) مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولياستجابة  -٢٨٦
٢٠٠٨. 

لذلك جرى احتساب .  غير متوفر لربع السنة هذا(ISFF)ات األمن العراقية تفصيل المخصصات لتمويل صندوق قو -٢٨٧
 . أرقام صندوق قوات األمن العراقية باستعمال المبالغ أموال االلزام

. ٢٠٠٨ابريل / نيسان٩ لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNC-I)استجابة الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق -٢٨٨
لمبالغ المخصصة لألمن عن خالل مجاميع اإللزام ألضرار القتال، والقانون والحكم، جمع المفتش العام ا: مالحظة

 . وإلصالح البنية التحتية المدنية، ولمدفوعات المؤساة، وإلجراءات الوقائية وللمدفوعات عند إطالق المحتجزين

، ٢٠٠٨يناير /آانون الثاني ٤ لطلب المفتش العام للبيانات،  (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراقاستجابة  -٢٨٩
 استجابة الوآالة األميرآية .٢٠٠٨ابريل /  نيسان٣ لطلب المفتش العام للبيانات،  (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج



المالحظات
 

٣٥١ 

  مكتب المساعدة االنتقالية للعراق.٢٠٠٨ابريل / نيسان١٤ لطلب المفتش العام للبيانات،  (USAID)للتنمية الدولية
(ITAO)الموازنةو، استجابة مكتب اإلدارة ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧رات األساسية، ، تقرير المؤش(OMB)  ،آانون ٢ 
 . ٢٠٠٨نوفمبر / الثاني

احتسب المفتش العام المبلغ : مالحظة. ٢٠٠٨مارس / آذار٢٦، تقرير الوضعية اإلسبوعي للعراق وزارة الخارجية، -٢٩٠
السالمة العامة والمجتمع والعدل، ولقانون،  المجاميع المخصصة لألمن وفرض تطبيق ابإدماجالمخصص لألمن 

 . المدني

 .www.whitehouse.gov ١١ الشريحة، ٢٠٠٧يناير /، آانون الثاني"ُقدمًاالطريق الجديدة "البيت األبيض  -٢٩١

  . ١٧ الصفحة ٢٠٠٨مارس /آذار" قياس األمن واالستقرار في العراق" وزارة الدفاع،  -٢٩٢

، الجنرال دافيد ايتش بتريوس، ١٧، صفحة ٢٠٠٨مارس /، آذار في العراققياس األمن واالستقراروزارة الدفاع،  -٢٩٣
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٨قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق، تقرير إلى الكونغرس حول الوضع في العراق، 

ف جزئيا في هذا السياق حصل انخفاض في حدة العن. يرأس قوات ميليشيا المهدي رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر -٢٩٤
 . ٢٠٠٧أغسطس /  آب٤نتيجة دعوة الصدر إلى وقف إطالق النار في 

رآزت حرآة . تشير حرآة صحوة االنبار إلى جهد جماعي من جانب القبائل والمجتمعات المحلية السنية ضد القاعدة -٢٩٥
 . يةصحوة االنبار عملياتها بصورة مبدئية على محافظة االنبار وتعرف هذه الحرآة أيضا بالصحوة السن

، الجنرال دافيد ايتش بتريوس، ١٧، صفحة ٢٠٠٨مارس /، آذارقياس األمن واالستقرار في العراقوزارة الدفاع،  -٢٩٦
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٨قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق، تقرير إلى الكونغرس حول الوضع في العراق، 

 . ٣٠ الصفحة ٢٠٠٨مارس /، آذارقياس األمن واالستقرار في العراقوزارة الدفاع،  -٢٩٧

 .www.whitehouse.gov ٢٠٠٨يناير / آانون الثاني٢٨الرئيس جورج دبليو بوش، خطاب حالة االتحاد،  -٢٩٨

تقرير إلى الكونغرس حول الوضع في "الجنرال دفيد ايتش بتريوس، قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق،  -٢٩٩
 . ٥، الصفحة ٢٠٠٨ابريل / نيسان٨، "العراق

تقرير إلى الكونغرس حول الوضع في "رال دفيد ايتش بتريوس، قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق، الجن -٣٠٠
 . ٦، الصفحة ٢٠٠٨ابريل / نيسان٨، "العراق

/ نيسان١٢لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٣٠١
 .٢٠٠٨ابريل 

تقرير إلى الكونغرس حول الوضع في "الجنرال دفيد ايتش بتريوس، قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق،  -٣٠٢
 .٦، الصفحة ٢٠٠٨ابريل / نيسان٨، "العراق

  عملية تقييم الجهوزية للمرحلة االنتقالية بصورة رسمية باسم (ORA)عرفت عمليات تقييم الجهوزية العمالنية  -٣٠٣
(TRA). 

/ نيسان١٢لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق استجابة -٣٠٤
 .٢٠٠٨ابريل 

/ نيسان١٢لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٣٠٥
 .٢٠٠٨ابريل 

 . ٣١ الصفحة ٢٠٠٨مارس /، آذاراألمن واالستقرار في العراققياس وزارة الدفاع،  -٣٠٦

 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان٢  للبيانات،المفتش العامالدفاع لطلب استجابة وزارة  -٣٠٧

/  نيسان١٢لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٣٠٨
 .٢٠٠٨ابريل 

: المصدر.  بسبب خطأ حسابي٤،٧٣٣ إلى ٤،٨٥٧، من (ICTF)  قوات مكافحة االرهاب العراقيةترخيصعدل رقم  -٣٠٩
 ١٢ في العراق لطلب المفتش العام للبيانات، (MNSTC-I)استجابة القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات 

 . ٢٠٠٨ابريل /نيسان

/ نيسان١٢لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) نسيات في العراقالقيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجاستجابة  -٣١٠
 .٢٠٠٨ابريل 



  المالحظات
 

 
 . ٢٠٠٨فبراير / شباط٦ و٢٠٠٨ آانون الثاني ٩، تقرير الوضعية اإلسبوعي للعراقوزارة الخارجية،  -٣١١

ير وزارة ، التحليل المرحلي لمعلومات قوات األمن العراقية المزودة من تقر015-08تقرير تدقيق المفتش العام  -٣١٢
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٨، "قياس األمن واالستقرار في العراق"الدفاع، 

 . ٣١ الصفحة ٢٠٠٨مارس /، آذار"قياس األمن واالستقرار في العراق"وزارة الدفاع،  -٣١٣

مجلس ولجنة المخصصات، و، شهادة دفيد ام والكر أمام اللجنة الفرعية للدفاع، (GAO) مكتب المحاسبة الحكومية -٣١٤
 ٢٣، "خدامالهدر وإساءة االستواستقرار وإعادة بناء العراق، الظروف في العراق تعود إلى االحتيال، ". النواب
 . ٨، الصفحة ٢٠٠٧ابريل /نيسان

/  نيسان١٢ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNSTC-I) القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٣١٥
 .٢٠٠٨ابريل 

/  نيسان١٢لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) قيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقالاستجابة  -٣١٦
 .٢٠٠٨ابريل 

 .١٤، الشريحة .٢٠٠٨ابريل / نيسان٩، تقرير الوضعية اإلسبوعي للعراقوزارة الخارجية،  -٣١٧

 ١٢ لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٣١٨
 IACOINالحظت القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات أيضا ان من المفروض على قوة . ٢٠٠٨ابريل / نيسان

 قيادة ١٤باإلضافة إلى ذلك سوف تكتمل .  آتيبة قتالية١٧٩ لواء و ٥٢ فرقة، و١٣ان تنمو لتشمل مراآز قيادة لـ 
ينوي سالح البحرية ان ينمو . ، تنظيم القواتIA متراصفة مع فرقة - فرق نقل مؤللة١٣ آتيبة لوجستية، ١٣آتيبة، 

 .  أساطيل١٠تنوي القوات الجوية ان تنمو إلى .  أسطول وآتيبة واحدة لمشاة البحرية٢إلى 

  .٤٩-٤٨ الصفحة ٢٠٠٨مارس /، آذار"قياس األمن واالستقرار في العراق"وزارة الدفاع،  -٣١٩

/  نيسان١٢ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNSTC-I) القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٣٢٠
 .٢٠٠٨ابريل 

/  نيسان١٢لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٣٢١
 .٢٠٠٨ابريل 

/  نيسان١٢لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٣٢٢
 .٢٠٠٨ابريل 

/  نيسان١٢ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNSTC-I) القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٣٢٣
 .٢٠٠٨ابريل 

 . ٤٩-٤٨    الصفحة٢٠٠٨مارس /، آذار"س األمن واالستقرار في العراققيا"وزارة الدفاع،  -٣٢٤

/ نيسان ١٢ ، لطلب المفتش العام للبيانات(MNSTC-I) القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٣٢٥
  .٢٠٠٨ابريل 

 . ٣١حة  الصف٢٠٠٨مارس /، آذار"قياس األمن واالستقرار في العراق" وزارة الدفاع،  -٣٢٦

 . ٥١ الصفحة ٢٠٠٨مارس /، آذار"قياس األمن واالستقرار في العراق"وزارة الدفاع،  -٣٢٧

 . ٥١ الصفحة ٢٠٠٨مارس /، آذار"قياس األمن واالستقرار في العراق"وزارة الدفاع،  -٣٢٨

لى تقييم وزارة الدفاع لقوات األمن العراقية ع"، GAO-08-143R (GAO)تقرير تدقيق مكتب المحاسبة الحكومية  -٣٢٩
 . ٢٠٠٧نوفمبر/ تشرين الثاني٣٠، "انها مستقلة غير واضح ألن قدرات دعم قوات األمن العراقية لم تتطور بالكامل

 .٤٥ الصفحة ٢٠٠٨مارس /، آذار"قياس األمن واالستقرار في العراق"وزارة الدفاع،  -٣٣٠

 ١٢لب المفتش العام للبيانات، لط (MNSTC-I) القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٣٣١
 .  جنود استراليون أيضا في هذا الجهد٥ساهم : مالحظة. ٢٠٠٨ابريل /نيسان

 ١٢لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٣٣٢
 .٥٠، الصفحة ٢٠٠٨مارس /، آذاري العراققياس األمن واالستقرار ف، وزارة الدفاع، ٢٠٠٨ابريل /نيسان



المالحظات
 

٣٥٣ 

 ١٢لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٣٣٣
 .٥٠، الصفحة ٢٠٠٨مارس /، آذارقياس األمن واالستقرار في العراق، وزارة الدفاع، ٢٠٠٨ابريل /نيسان

 .١٤، الشريحة .٢٠٠٨ابريل / نيسان٩، "الوضعية اإلسبوعي للعراقتقرير "وزارة الخارجية،  -٣٣٤

 ١٢ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNSTC-I) القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٣٣٥
 . طنيةتدير سلطة االئتالف اإلشراف على دبلن، حيث تتم إعادة تدريب الشرطة الو: ، مالحظة٢٠٠٨ابريل /نيسان

 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٢، لطلب المفتش العام للبيانات، (CATT)فريق التدريب للمساعدة المدنية للشرطة استجابة  -٣٣٦

 ١٢لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٣٣٧
نتقالية المتعددة الجنسيات ان عدد أفراد خدمة الشرطة العراقية وبنيتها ، أبلغت القيادة األمنية اال٢٠٠٨ابريل /نيسان

.  لواء بضمنهم لواء لوجستي١٣ فرق و٣ إلى للنمو نّيةيعتمدان على الوضع األمني المحلي، لدى الشرطة الوطنية، 
 ٧رضي،  ميناء دخول ا١٧ في نهاية األمر من (DBE)سوف تتكون دائرة فرص تطبيق القانون على الحدود 

 مناطق لشرطة الجمارك تتألف مما ٥يتالف من ...  حصن حدودي ٦٨٤سوف يكون .  موانئ بحرية٥مطارات، 
 .الممرات المائية الداخلية/  آتيبة مع فرقة منفصلة لحرس السواحل٤٦ ألويه و٥مجموعه 

/ نيسان ١٢ ،المفتش العام للبياناتلطلب  (MNSTC-I) القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٣٣٨
 .٢٠٠٨ابريل 

/ نيسان ١٢ ،لطلب المفتش العام للبيانات (MNSTC-I) القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٣٣٩
 .٢٠٠٨ابريل 

/  نيسان١٢ام للبيانات، لطلب المفتش الع (MNSTC-I) القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٣٤٠
 .٢٠٠٨ابريل 

 .٤٩-٤٨    الصفحة٢٠٠٨مارس /، آذار"قياس األمن واالستقرار في العراق"وزارة الدفاع،  -٣٤١
/ نيسان١٢لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٣٤٢

 .٢٠٠٨ابريل 

 ١٢لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNSTC-I) منية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقالقيادة األاستجابة  -٣٤٣
شواغر المستشارين المتبقية ملئت بواسطة مستشار واحد من القوات العسكرية : ، مالحظة٢٠٠٨ابريل /نيسان

 . البريطانية ومستشار واحد من القوات العسكرية الدانمرآية

ابريل / نيسان٣ لطلب المفتش العام للبيانات، (INL) مخدرات وفرض تطبيق القانون الدوليمكتب شؤون الاستجابة  -٣٤٤
٢٠٠٨. 

إعادة التدريب هي جهد من سلطة االئتالف إلعادة تدريب آل لواء للشرطة الوطنية لمدة شهر واحد لتحسين  -٣٤٥
 COIN  لعمل الشرطة،ةيمقراطييتلقى الضباط توجيهات حول اإلدارة الد. المهارات، والتنظيم، واالحتراف للقوات

 . وتدريب لحاملي البنادق الصغيرة

/  نيسان١٢ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNSTC-I) القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٣٤٦
 .٢٠٠٨ابريل 

/  نيسان١٢طلب المفتش العام للبيانات،  ل(MNSTC-I) القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٣٤٧
 .٢٠٠٨ابريل 

/  نيسان١٢ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNSTC-I) القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٣٤٨
 .٢٠٠٨ابريل 

/  نيسان١٢ العام للبيانات،  لطلب المفتش(MNSTC-I) القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٣٤٩
 .٢٠٠٨ابريل 

/ نيسان ١٢ ، لطلب المفتش العام للبيانات(MNSTC-I) القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٣٥٠
 ٢٠٠٨ابريل 

/ نيسان ١٢ ،انات لطلب المفتش العام للبي(MNSTC-I) القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٣٥١
 .٢٠٠٨ابريل 



  المالحظات
 

 
/ نيسان١٢ ، لطلب المفتش العام للبيانات(MNSTC-I) القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٣٥٢

 ١تعليمات موجزة للقيادة، .  االئتالف في العراقلقواتانظر أيضا فريق التدريب االستشاري . ٢٠٠٨ابريل 
 . ٢٠٠٨مارس / العراق، موجز القيادة، آذار–ية الشؤون الداخلية  ومدير٢٠٠٨نيسان،ابريل 

 ٢٨، مراجعة قوات األمن العراقية للخطط لتطبيق القدرات اللوجستية، SIGIR 06-032تقرير تدقيق المفتش العام  -٣٥٣
  . ٢٠٠٦أآتوبر /تشرين األول

العراقية المستقلة غير واضح نظرا تقييم وزارة الدفاع لوحدات قوات األمن "، (GAO) مكتب المحاسبة الحكومية -٣٥٤
 تشرين ٣٠، 143R-08محاسبة الحكومية المكتب (لعدم التطوير الكامل لقدرات دعم قوات األمن العراقية 

  . )٢٠٠٧نوفمبر، /الثاني

/ نيسان ١٢ ، لطلب المفتش العام للبيانات(MNSTC-I) القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٣٥٥
 ٢٠٠٨ابريل 

تقييم وزارة الدفاع لوحدات قوات األمن العراقية المستقلة غير واضح نظرا "، (GAO) مكتب المحاسبة الحكومية -٣٥٦
 تشرين ٣٠، 143R-08محاسبة الحكومية المكتب (لعدم التطوير الكامل لقدرات دعم قوات األمن العراقية 

  . )٢٠٠٧نوفمبر، /الثاني

 شريحة، ال٢٠٠٨ابريل / نيسان١ االئتالف في العراق، تعليمات موجز للقيادة، لقواتي فريق التدريب االستشار -٣٥٧
٤٦-٤٥ . 

انظر ، ق التدريب االستشاري لجيش سلطة االئتالفي لإلدارة وبرامج التدريب لفرالحالية المستوياتلمعرفة  -٣٥٨
ديد التحديات المرخصة حول حم تت .٣٦، ٣٣، ٣٠ الشرائح، ٢٠٠٨ابريل / نيسان١١التعليمات الموجزة للقيادة، 

 موجز تعليمات آل من.  ٢٠٠٨مارس /ة، العراق، آذاريالتدريب في موجز تعليمات القيادة لمديرية الشؤون الداخل
 ١٢، للبيانات االنتقالية المتعدد الجنسيات في العراق  لطلب المفتش العام األمنيةاإلدارة واستجابة القيادة 

القوات والبنية التحتية  لدعم للقوات /  القواعدترآيز إلآمال احتياجات قاسية تدريب ، يحد برامج٢٠٠٨ابريل /نيسان
 . الموجودة والمخطط لتشكيلها

، ٢٠٠٨ابريل / نيسان١ تعليمات موجزة للقيادة، ،(CAATT) فريق التدريب االستشاري لجيش سلطة االئتالف -٣٥٩
، بمثابة "حشد القوة المخططةأولوية نسبة إلى  (FMS)العسكرية االجنبية مبيعات الوضع "، تحدد ٤ شريحةال
 بمعدات ممولة من صندوق قوات األمن العسكرية األجنبيةمبيعات السد فجوات تسليم " بينما "تخطيط جار"

 وزارة الدفاع العراقية الواردة في اتقانظر أيضا تعلي. " من جانب واحد لسلطة االئتالفعمل"هو بمثابة  "العراقية
 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٢دة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة القيا

، ومكتب المحاسبة ٩، الشريحة ٢٠٠٨مارس /مديرية الشؤون الداخلية في العراق، موجز تعليمات القيادة، آذار -٣٦٠
ير واضح بسبب عدم التطوير الكامل لقدرات دعم تقييم وحدات قوات األمن العراقية آمستقلة غ"، (GAO)الحكومية 

    ). ٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني٣٠،GAO-08-143Rتقرير " (قوات األمن العراقية

/ نيسان١٢ ، لطلب المفتش العام للبيانات(MNSTC-I) القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٣٦١
 .٢٠٠٨ابريل 

/ نيسان ١٢ ، لطلب المفتش العام للبيانات(MNSTC-I) ألمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقالقيادة ااستجابة  -٣٦٢
 .٢٠٠٨ابريل 

/ نيسان ١٢ ، لطلب المفتش العام للبيانات(MNSTC-I) القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة  -٣٦٣
 ٢٠٠٨ابريل 

/ نيسان ١٢ ، لطلب المفتش العام للبيانات(MNSTC-I) تقالية المتعددة الجنسيات في العراقالقيادة األمنية االناستجابة  -٣٦٤
 ٢٠٠٨ابريل 

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNC-I) استجابة الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق -٣٦٥

يناير  / آانون الثاني١٠عام للبيانات،  لطلب المفتش ال(MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق -٣٦٦
٢٠٠٨. 

يناير  / آانون الثاني١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق -٣٦٧
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNC-I)  في العراقالفيلق المتعدد الجنسياتاستجابة . ٢٠٠٨



المالحظات
 

٣٥٥ 

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNC-I) الفيلق المتعدد الجنسيات في العراقاستجابة  -٣٦٨

 .٢٠٠٨ابريل  / نيسان٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I) استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق -٣٦٩

 .٢٧   الصفحة٢٠٠٧رديسمب/، آانون األول"قياس األمن واالستقرار في العراق"وزارة الدفاع،  -٣٧٠

تقرير  "،شهادة الجنرال دفيد ايتش بتريوس قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراقبرفق الخرائط التي يجب ان ُت -٣٧١
السيطرة العراقية على  "١٠، الشريحة ٢٠٠٨ابريل / نيسان٩-، ٨"إلى الكونغرس حول الوضع في العراق

 ". المحافظات

 لطلب (SPA) المستشار الخاص لسلطة االئتالف المؤقتة  و،(MNC-I) ات في العراقاستجابة الفيلق المتعدد الجنسي -٣٧٢
 .٢٠٠٨ابريل/ نيسان٤المفتش العام للبيانات، 

 .٣٠-٢٩  الصفحة٢٠٠٨مارس /، آذار"قياس األمن واالستقرار في العراق"وزارة الدفاع،  -٣٧٣

تقرير  "،القوات المتعددة الجنسيات في العراقشهادة الجنرال دفيد ايتش بتريوس قائد برفق الخرائط التي يجب ان ُت -٣٧٤
السيطرة العراقية على  "١٠، الشريحة ٢٠٠٨ابريل / نيسان٩-٨، "إلى الكونغرس حول الوضع في العراق

 ".المحافظات

 .٢٠٠٨ابريل  / نيسان٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I) استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق -٣٧٥

يناير  / آانون الثاني١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I) وات المتعددة الجنسيات في العراقاستجابة الق -٣٧٦
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNC-I)  في العراقالفيلق المتعدد الجنسياتاستجابة . ٢٠٠٨

 .٢٠٠٨ابريل  / نيسان٥ش العام للبيانات،  لطلب المفت(MNF-I) استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق -٣٧٧

 .٢٠٠٨ابريل  / نيسان٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I) استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق -٣٧٨

 .٢٠٠٨ابريل  / نيسان٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I) استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق -٣٧٩

 لطلب  (MNC-I) والفيلق المتعدد الجنسيات في العراق(MNF-I) متعددة الجنسيات في العراقاستجابة القوات ال -٣٨٠
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥ ،المفتش العام للبيانات

ديسمبر / آانون األول٢٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNC-I) استجابة الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق -٣٨١
٢٠٠٨. 

ديسمبر / آانون األول٢٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNC-I) جنسيات في العراقاستجابة الفيلق المتعدد ال -٣٨٢
٢٠٠٨. 

 .٢٠٠٨ابريل  / نيسان٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I) استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق -٣٨٣

ديسمبر / آانون األول٢٥ت،  لطلب المفتش العام للبيانا(MNC-I) استجابة الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق -٣٨٤
٢٠٠٨. 

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٦ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNC-I) استجابة الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق -٣٨٥

 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٥، لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)  مكتب وزير الدفاعاستجابة -٣٨٦

تقرير إلى الكونغرس حول الوضع في "دة الجنسيات في العراق، الجنرال دفيد ايتش بتريوس، قائد القوات المتعد -٣٨٧
يناير / آانون الثاني٣٠التقرير ربع السنوي إلى الكونغرس االميرآي، . ٥، الصفحة ٢٠٠٨ابريل / نيسان٨، "العراق
 . ٣٨، الصفحة ٢٠٠٨

 .٢٠٠٨ابريل  / نيسان٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I) استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق -٣٨٨

 .٢٠٠٨ابريل  / نيسان٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق -٣٨٩

ديسمبر / آانون األول٢٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNC-I) استجابة الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق -٣٩٠
 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٦ و٢٠٠٧

تقرير "شهادة الجنرال دفيد ايتش بتريوس، قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق، برفق التي يجب ان ُتالخرائط  -٣٩١
 المحليون المواطنون: ابناء العراق" "٦، الشريحة ٢٠٠٨ نيسان، ٩-٨ ،"إلى الكونغرس حول الوضع في العراق

 ".المهتمون



  المالحظات
 

 
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٦ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNC-I) استجابة الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق -٣٩٢

ديسمبر / آانون األول٢٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNC-I) استجابة الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق -٣٩٣
٢٠٠٨. 

 .١٨ الصفحة ٢٠٠٨مارس /، آذار"قياس األمن واالستقرار في العراق"وزارة الدفاع،  -٣٩٤

في العراق انه، بوجه عام، ساهم برنامج ابناء العراق، سويه مع عوامل  (MNF-I)نسيات أبلغت القوات المتعددة الج -٣٩٥
، )-١٨٠٠(متوسط تخفيض شهري في عدد القتلى من المدنيين : أخرى بصورة مباشرة في تحقيق هذه المكاسب

واآالف ) -٥٥(  المدرعةاآللياتو) -٥٠(قوات سلطة االئتالف ومن ، )- ٢٠٠ ( (ISF)قوات األمن العراقيةومن 
من الكلفة الشهرية % ٧٥ نسبة ه بلغ التوفير في اآالف استبدال اآلليات لوحد.) مليون دوالر١١-(استبدال اآلليات 

 لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I) استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق: ردالمص. لعقود ابناء العراق
 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان٥

تقرير إلى الكونغرس حول الوضع في "يد ايتش بتريوس، قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق، الجنرال دف -٣٩٦
 .٥، الشريحة ٢٠٠٨ابريل / نيسان٨، "خرائط مرفقة: العراق

 .٢٠٠٨ابريل  / نيسان٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I) استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق -٣٩٧

رف ُع( تنظيم ابناء العراق من عضو ٤٣٠٠ أآثر من  بتمويل(MNF-I) لمتعددة الجنسيات في العراق القوات اقامت -٣٩٨
 عضوا إلى برنامج ممول من قبل الحكومة ٢٢٤ وجرى نقلفي السابق بتنظيم المواطنين المحليين المهتمين، 

دد الجنسيات في العراق لطلب المفتش  القوات المتعددة الجنسيات في العراق والفيلق المتعةاستجاب: المصدر. العراقية
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥العام للبيانات، 

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٥، لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)  مكتب وزير الدفاعاستجابة -٣٩٩

 لطلب (MNC-I) والفيلق المتعدد الجنسيات في العراق (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٤٠٠
في نص يختلف قليًال، الحظ قائد القوات المتعددة الجنسيات في . ٢٠٠٨ابريل / نيسان٥ العام للبيانات، المفتش

 .  عضوا من تنظيم ابناء العراق انتقلوا إلى قوات األمن العراقية٨٢٤١ ان ٢٠٠٨ابريل / نيسان٩العراق في 

 ٢٠٠٨فبراير / شباط١٣، "ديةالعراق يحقق تقدمًا على الجهة االقتصا"،  (IMF)صندوق النقد الدولي -٤٠١
        www.imf.org. 
 . ٢٠، الصفحة  ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٢، "تقرير الوضعية اإلسبوعي للعراق"وزارة الخارجية،  -٤٠٢

ال يعطي التقرير . ٢٠، الصفحة ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٦، تقرير الوضعية اإلسبوعي للعراقوزارة الخارجية،  -٤٠٣
 مليار دوالر اسُتخلص من تحليل المفتش العام للبيانات المزود في ٧٠رقم . األسبوعي للوضعية أي توقع سنوي

 . التقرير األسبوعي للوضعية

 . ٢٠٠٧ابريل / نيسان١٦ ،بياناتلل لطلب المفتش العام (NEA-I)  العراق-األوسطاستجابة مكتب شؤون الشرق  -٤٠٤

 ٢٠٠٨فبراير / شباط١٣، "يةالعراق يحقق تقدمًا على الجهة االقتصاد"، (IMF)صندوق النقد الدولي  -٤٠٥
        www.imf.org. 
 ٢٠٠٨فبراير / شباط١٣، "العراق يحقق تقدمًا على الجهة االقتصادية"، (IMF)صندوق النقد الدولي  -٤٠٦

        www.imf.org. 
 ٢٠٠٨فبراير / شباط١٣، "العراق يحقق تقدمًا على الجهة االقتصادية"، (IMF)صندوق النقد الدولي  -٤٠٧

        www.imf.org. 
 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان٨شهادة أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، "السفير رايان سي آروآر،  -٤٠٨



المالحظات
 

٣٥٧ 

. ٢٠٠٨مارس، / آذار٦، "العراق: آتاب الوقائع العالمية"وآالة االستخبارات المرآزية،  -٤٠٩
www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/iz.html. 

يناير / آانون الثاني١٦، "تقرير حول طلب العراق ترتيب احتياطي جديد: طبق األصل لدعوة إلى مؤتمر نسخة   " -٤١٠
٢٠٠٨. 

، تقاس معدالت التضخم من ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٥استجابة وزارة المالية االميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤١١
 . لى أخرىخالل مقاربة مؤشر أسعار المستهلك خالل نفس الشهر من سنة إ

يناير / آانون الثاني١٦، "تقرير حول طلب العراق ترتيب احتياطي جديد: نسخة طبق األصل لدعوة إلى مؤتمر " -٤١٢
٢٠٠٨. 

 .www.cbiraq.org  ٢٠٠٦ابريل / نيسان٢٦توثيق المؤشرات المالية الرئيسية، / "المصرف المرآزي العراقي -٤١٣
 ٢٠٠٨ابريل / نيسان١، "معدل سعر الصرف"المصرف المرآزي العراقي :  الفائدةمصدر سعر

www.cbiraq.org/cbs6.htm. 
، الحظت وزارة المالية ان آلية ٢٠٠٥ابريل/ نيسان٥استجابة وزارة المالية االميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤١٤

 . الفائدة سوى تأثير اقتصادي طفيفنقل معدل الفائدة في العراق ضعيف للغاية وال تملك معدالت

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٥استجابة وزارة المالية االميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤١٥

 .www.cbiraq.org/cbs6.htm، ٢٠٠٨ابريل / نيسان١، "معدل سعر الصرف"المصرف المرآزي العراقي  -٤١٦

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٥ات، استجابة وزارة المالية االميرآية لطلب المفتش العام للبيان -٤١٧

 .www.iraqcompact.org ١٨، الصفحة ٢٠٠٨العهد الدولي مع العراق،  -٤١٨

 . ١٠، الصفحة  ٢٠٠٨ديسمبر / آانون األول١٤، "قياس األمن واالستقرار في العراق"وزارة الدفاع  -٤١٩

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥استجابة وزارة المالية االميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٢٠

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥استجابة وزارة المالية االميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،   -٤٢١

 آانون ٤ لطلب المفتش العام للبيانات، (JCC-I/A)استجابة القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان  -٤٢٢
ق وأفغانستان انه تم منح عقود أبلغت القيادة المشترآة للعقود في العرا. ٢٠٠٨ابريل / نيسان٥ و٢٠٠٨يناير /الثاني
استجابة القيادة : ، المصدر٢٠٠٧ديسمبر / مليار دوالر إلى مجّهزين عراقيين أولين حتى آانون األول٢٫٤٦بقيمة 

 . ٢٠٠٧ديسمبر / آانون األول٣١المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان لطلب المفتش العام للبيانات، 

 .٢٠٠٨ابريل  / نيسان١٢ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I) ت في العراقاستجابة القوات المتعددة الجنسيا -٤٢٣

 . ٢٠٠٨ابريل  / نيسان١٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٤٢٤

ج تدقيق برنام "،E-267-08-001-P  (USAID OIG) تقرير تدقيق المفتش العام في الوآالة االميرآية للتنمية الدولية -٤٢٥
 .٦، الصفحة ٢٠٠٨مارس / آذار١٨بإشراف الوآالة االميرآية للتنمية الدولية، " استقرار المجتمع المحلي العراقي

 E-267-08-001-P (USAID OIG) تقرير تدقيق المفتش العام في الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٤٢٦
 ١٨االميرآية للتنمية الدولية، بإشراف الوآالة " تدقيق برنامج استقرار المجتمع المحلي العراقي"

 .  ٦، الصفحة ٢٠٠٨مارس /آذار

حول تصدير، إنتاج واستيراد ) بردشيت(، ورقة العمل (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٤٢٧
 لطلب المفتش (NEA) العراق -استجابة مكتب شؤون الشرق األوسط. ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٠، "النفط

 الحظت ان بيانات النفط التي أوردها مكتب المساعدة االنتقالية ٢٠٠٨بريل ا/ نيسان١٦العام للبيانات، 
 العراق فيما يخص إنتاج الصادرات والوقود –للعراق تختلف عن بيانات مكتب شؤون الشرق األوسط 

 . المكرر

 . ٢٠٠٨ابريل  / نيسان٣، تقرير المؤشرات األساسية، (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٤٢٨

 .١٩، الصفحة  ٢٠٠٨ابريل / نيسان٩، "تقرير الوضعية اإلسبوعي للعراق"ة الخارجية، وزار -٤٢٩

 .١٩، الصفحة  ٢٠٠٨ابريل / نيسان٩، "تقرير الوضعية اإلسبوعي للعراق"وزارة الخارجية،  -٤٣٠

حول تصدير، إنتاج واستيراد ) سبرد شيت(، ورقة العمل (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٤٣١
 العراق لطلب المفتش العام -استجابة مكتب شؤون الشرق األوسط. ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٠، "النفط



  المالحظات
 

 
 الحظت ان بيانات النفط التي أوردها مكتب المساعدة االنتقالية ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٦للبيانات، 

 العراق فيما يخص اإلنتاج الصادرات –للعراق تختلف عن بيانات مكتب شؤون الشرق األوسط 
 .مكرروالوقود ال

؛ استجابة مكتب شؤون الشرق ٢٠٠٥ديسمبر /العراق، آانون األول: موجز تحليل الدول"وزارة الطاقة  -٤٣٢
هذا الرقم قدرته وزارة . ٢٠٠٨يناير / آانون الثاني١٥ العراق لطلب المفتش العام للبيانات، –األوسط 

 مكتب الشؤون الشرق استجابة. ٢٠٠٢-١٩٩٨الطاقة االميرآية باستعمال متوسط البيانات لألعوام 
 الحظت ان اإلنتاج اليومي بلغ ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٦ العراق لطلب المفتش العام للبيانات، –األوسط 

 . استنادًا إلى بيانات منظمة األمم المتحدة٢٠٠٢ مليون برميل عام ٢٠في المتوسط 

مارس /آذار ٦، "العراق: آتاب الوقائع العالمية"، (CIA)وآالة االستخبارات المرآزية  -٤٣٣
www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/iz.html. 

ابريل / نيسان١٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA) العراق –استجابة مكتب شؤون الشرق األدوسط  -٤٣٤
 العراق أرقام هذه األسعار استنادًا إلى بيانات موحدة –، أعطى مكتب شؤون الشرق األدوسط ٢٠٠٨

 واإلدارة االميرآية لمعلومات الطاقة ) نفط البصرة الخفيف(رها بلومبرغ نش
             (http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/wepckirkw.html).  

  

 نظام إدارة إعادة إعمار ، ٢٠٠٨ارس / آذار٢٦، ""التقرير األسبوعي حول الوضع في العراق“وزارة الخارجية،  -٤٣٥
نظام إدارة إعادة إعمار ، ٢٠٠٨ابريل / نيسان٩ الكلفة لإلنجاز،  (ESF) دوق دعم االقتصاد صن، (IRMS) العراق
، ٢٠٠٨مارس / آذار٣٠، استجابة الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، التقرير ربع السنوي،  (IRMS) العراق

 . ٢٠٠٥يوليو / تموز٣٠التقرير ربع السنوي ونصف السنوي إلى الكونغرس االميرآي، : المفتش العام

لتصدير، إنتاج واستيراد والنفط، ) سبرد شيت(، ورقة العمل (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٤٣٦
 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٠

حول تصدير، إنتاج واستيراد ) سبرد شيت(، ورقة العمل (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٤٣٧
 العراق لطلب المفتش العام -تب شؤون الشرق األوسطاستجابة مك. ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٠، "النفط

 الحظت ان بيانات النفط التي أوردها مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ٢٠٠٨ابريل / نيسان٣للبيانات، 
 العراق فيما يخص اإلنتاج الصادرات والوقود –تختلف عن بيانات مكتب شؤون الشرق األوسط 

 .المكرر

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣  للبيانات،لطلب المفتش العام) ITAO(نتقالية للعراق استجابة مكتب المساعدة اال -٤٣٨

 ٢٠٠٨فبراير / شباط١٣، "العراق يحقق تقدمًا على الجهة االقتصادية "(IMF)صندوق النقد الدولي  -٤٣٩
        www.imf.org. 
 .www.iraqcompact.org ٢١، الصفحة ٢٠٠٨، العهد الدولي مع العراق -٤٤٠

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣  للبيانات،لطلب المفتش العام) ITAO(مساعدة االنتقالية للعراق استجابة مكتب ال -٤٤١

ابريل / نيسان٣لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق    -٤٤٢
٢٠٠٨ 

 . ٢٠٠٨ابريل /ان نيس٣لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٤٤٣

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٤٤٤

 . ١٤، الصفحة ٢٠٠٨يناير / آانون الثاني٣، تقرير الوضعية اإلسبوعي للعراقوزارة الخارجية،  -٤٤٥

 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٦استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٤٦

يناير / آانون الثاني١٧، تقرير حول خلية انصهار الطاقة، (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٤٤٧
٢٠٠٨ . 

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣  للبيانات،لطلب المفتش العام) ITAO(استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٤٤٨

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣  للبيانات،طلب المفتش العامل) ITAO(استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٤٤٩



المالحظات
 

٣٥٩ 

 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٤٥٠

 .٢٠٠٨مارس / آذار١٩، تقرير حول خلية انصهار الطاقة، (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٤٥١

 .  ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٥مفتش العام للبيانات،  لطلب ال(GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٤٥٢

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣  للبيانات،لطلب المفتش العام) ITAO(استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٤٥٣

 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٤٥٤

 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان٣لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(راق استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للع -٤٥٥

 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان٣لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٤٥٦

 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٤٥٧

 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان٥لطلب المفتش العام للبيانات،  (GRD)الخليج استجابة فرقة منطقة  -٤٥٨

التقرير المرحلي الثالث الذي يغطي السنة : "(IAMB) الهيئة الدولية االستشارية والرقابية للعراق -٤٥٩
 .٢٠٠٨فبراير / شباط٢٩، "٢٠٠٧

 ٢٠٠٨فبراير / شباط١٣، "العراق يحقق تقدمًا على الجهة االقتصادية " (IMF)صندوق النقد الدولي -٤٦٠
        www.imf.org. 
 ١٠، "صندوق النقد الدولي يساعد في رصد أموال النفط العراقي"، (IMF)صندوق النقد الدولي  -٤٦١

  .www.imf.org ٢٠٠٨مارس، /آذار

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٤٦٢

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣  للبيانات،لطلب المفتش العام) ITAO(الية للعراق استجابة مكتب المساعدة االنتق -٤٦٣

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٤٦٤

ابريل / نيسان١٦ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق -استجابة مكتب شؤون الشرق األوسط -٤٦٥
٢٠٠٧. 

ابريل / نيسان١٤، لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٤٦٦
٢٠٠٨. 

 حول (IMF)متوسط شهري لبيانات صندوق النقد الدولي )  ميغا واط٤،٠٧٥(المستوى ما قبل الحرب  -٤٦٧
وق النقد الدولي، صند. ٢٠٠٣مارس / حتى آذار٢٠٠٢مارس /إنتاج الكهرباء في العراق لشهر آذار

 .٢٠٠٧أغسطس /، آب"العراق: الملحق اإلحصائي"

ابريل / نيسان١٥لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٤٦٨
، الحظ مكتب المساعدة االنتقالية للعراق أن متوسط النسبة المئوية للطلب التي لباها اإلنتاج ظلت ٢٠٠٨

 . قارنة بهبوط الطلب بعد تحسن الطقسمستقرة بالم

راق  -٤٦٩ ة للع اعدة االنتقالي ر (ITAO)مكتب المس راق، تقري ار الع ادة إعم ومي (IRMO) مكتب إدارة إع  حول االداء الي
ة،   دات الكهربائي رب   ). ٢٧/٣/٢٠٠٨ – ١/٦/٢٠٠٦(للوح ل الح ا قب توى م ا واط٤،٠٧٥(المس ط  )  ميغ و متوس ه

دولي    البيانات الشهرية لصندوق النقد    اء في العراق من شهر آذار               (IMF) ال اج الكهرب ى   ٢٠٠٢مارس   / حول إنت  حت
 .٢٠٠٧اغطس، /، صندوق النقد الدولي الملحق اإلضافي للعراق، آب٢٠٠٣مارس /آذار

ة للعراق        -٤٧٠ ر    (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالي ار العراق        ، تقري ادة إعم ومي      (IRMO) مكتب إدارة إع ، حول االداء الي
دات  ة). ٢٧/٣/٢٠٠٨-١/٦/٢٠٠٦(للوح راق، . وزارة الخارجي بوعي للع عية اإلس ر الوض ارس / آذار٢٦ تقري م
ة لإلنجاز،    (ESF) تمويل صندوق دعم االقتصاد ،  (IRMS)  إدارة إعادة إعمار العراق،٢٠٠٨ ل  / نيسان ٩ الكلف ابري
راق     ٢٠٠٨ ي الع يات ف دد الجنس ق المتع تجابة الفيل ام لل  (MNC-I)، اس تش الع ب المف ات،  لطل ان٩بيان ل / نيس ابري
 .٢٠٠٥ تموز ٣٠التقرير ربع السنوي إلى الكونغرس االميرآي، "، ٢٠٠٨



  المالحظات
 

 
ابريل / نيسان٣لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق     -٤٧١

٢٠٠٨. 

إعادة إعمار إدارة ،  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٦، تقرير الوضعية اإلسبوعي للعراقوزارة الخارجية،  -٤٧٢
استجابة الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق . ٢٠٠٨ابريل / نيسان٨الكلفة لإلنجاز، ،  (IRMS) العراق

(MNC-I) ،التقرير ربع السنوي : ، المفتش العام٢٠٠٦يناير/ آانون الثاني٤ لطلب المفتش العام للبيانات
 .  ٢٠٠٥يوليو / تموز٣٠إلى الكونغرس االميرآي، 

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣ العام للبيانات،لطلب المفتش ) ITAO(تب المساعدة االنتقالية للعراق استجابة مك -٤٧٣

، ان النسبة المئوية للطلب الذي لباه اإلنتاج ظلت ثابتة (ITAO)الحظ مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٤٧٤
.  والمسجلة للطلبنسبيا وان أسباب هبوط اإلنتاج آانت مخططة ومتوافقة مع التكهنات المعروفة جيدا

ابريل / نيسان١٥لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق 
٢٠٠٨. 

 حول (IRMO) مكتب إدارة إعادة إعمار العراق، تقرير (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٤٧٥
مارس هو متوسط / لشهر آذارءالكهرباالطلب على ). ٢٧/٣/٢٠٠٨(االداء اليومي للوحدات الكهربائية 

 .٢٠٠٨مارس / آذار٢٧لمتوسط اإلنتاج اليومي حتى 

 حول (IRMO) مكتب إدارة إعادة إعمار العراق، تقرير (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٤٧٦
 ). ٢٧/٣/٢٠٠٨ – ١/٦/٢٠٠٦(االداء اليومي للوحدات الكهربائية 

ساعة قياس متفوق على الميغا واطا /، ان الميغا واط(ITAO)راق الحظ مكتب المساعدة االنتقالية للع -٤٧٧
. نظرًا ألنه يقيس بدقة اآبر اإلنتاج بمرور الزمن وهكذا يتمكن المستهلكون من معرفة استعمال الطاقة

 تشرين ١٦ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق 
  .٢٠٠٧أآتوبر، /األول

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٤٧٨

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٤٧٩

 حول (IRMO) ار العراقمكتب إدارة إعادة إعم، تقرير (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٤٨٠
 ).٢٧/٣/٢٠٠٨ – ١/٦/٢٠٠٦(االداء اليومي للوحدات الكهربائية 

 حول (IRMO) مكتب إدارة إعادة إعمار العراق، تقرير (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٤٨١
 .٢٠٠٨مارس / آذار٥االداء اليومي للوحدات الكهربائية، 

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO) استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق -٤٨٢

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٤٨٣

ابريل / نيسان١٦ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA) العراق -استجابة مكتب شؤون الشرق األوسط -٤٨٤
٢٠٠٧. 

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)ب المساعدة االنتقالية للعراق استجابة مكت -٤٨٥

 .١٣، الصفحة ٢٠٠٩مارس / آذار٧، قياس األمن واالستقرار في العراقوزارة الدفاع،  -٤٨٦

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٤٨٧

  .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)ستجابة فرقة منطقة الخليج ا -٤٨٨

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٤٨٩

  .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٤٩٠
  
 



المالحظات
 

٣٦١ 

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)طقة الخليج استجابة فرقة من -٤٩١

 ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧، تقرير المؤشرات األساسية، (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٤٩٢

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٤٩٣

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٤٩٤

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٤٩٥

 ١٥، ٢٠٠٨ابريل / نيسان٥لطلب المفتش العام للبيانات،  (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٤٩٦
  .٢٠٠٨ابريل /نيسان

، ٥، المجلد "، طاقة قداس ترتفع"لنجرب التحرك إلى األمام "،(GRD)ليج استجابة فرقة منطقة الخ -٤٩٧
 .٢، الصفحة ٢٠٠٨مارس /، آذار٣العدد 

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٤٩٨

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣لعام للبيانات،  لطلب المفتش ا(ITAO)استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٤٩٩

لنجرب التحرك إلى األمام، اآبر مشروع آهربائي في محافظة ميسان  "(GRD)فرقة منطقة الخليج  -٥٠٠
 . ٦، الصفحة ٢٠٠٨ابريل /، نيسان٤، العدد ٥، المجلد "يوصل بالشبكة الوطنية

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥للبيانات،  لطلب المفتش العام (ITAO)استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٥٠١

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٥٠٢

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٥٠٣

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(راق استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للع -٥٠٤

فبراير /قطاع الماء والصرف الصحي، شباط: مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، العراق -٥٠٥
 . ٢٠٠٨مارس / آذار٤، ٢٠٠٨

يناير /الثاني آانون ٤لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٥٠٦
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣، و ٢٠٠٨

ابريل / نيسان٣لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٥٠٧
 مليون ٨٫٣٨، في ربع السنة األخير، ابلغ مكتب المساعدة االنتقالية للعراق، تحقيق هدف خدمة ٢٠٠٨

عن تقديرات معدلة لمشاريع فردية وإصالح األخطاء السابقة مواطن عراقي، التغيير في الهدف ناتج 
 .في الحساب

، نظام غدارة إعادة إعمار ٢٠٠٨مارس/ آذار٢٦، تقرير الوضعية اإلسبوعي للعراقوزارة الخارجية،  -٥٠٨
 (MNC-I)، استجابة الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق ٢٠٠٨ابريل / نيسان٨العراق، الكلفة لإلنجاز، 

اإللزامات والنفقات في هذا (، تشمل هذه األرقام ٢٠٠٨ابريل / نيسان٩تش العام للبيانات، لطلب المف
  (ESF)، وصندوق دعم االقتصاد(IRRF-2) ٢-القطاع عبر صندوق إغاثة وإعادة االعمار العراق

 . (CERP)وبرنامج االستجابة الطارئة للقائد

ابريل / نيسان٣ساعدة االنتقالية لطلب المفتش العام استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق، مكتب الم -٥٠٩
٢٠٠٨. 

 ٢٠٠٨ابريل / نيسان٣لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٥١٠
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)واستجابة استجابة فرقة منطقة الخليج 

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(اعدة االنتقالية للعراق استجابة مكتب المس -٥١١

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٥١٢

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٥١٣

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٥ لطلب المفتش العام للبيانات، ، (GRD)تجابة استجابة فرقة منطقة الخليج اس -٥١٤



  المالحظات
 

 
إعادة االعمار الممولة في مشروع "، أعمال اإلغاثة SIGIR 07-105تقرير تدقيق المفتش العام  -٥١٥

 .٢٠٠٧أآتوبر / تشرين األول٢٩" الموصل

 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان٣ لطلب المفتش العام للبيانات، )ITAO(استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٥١٦

 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان٣لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٥١٧

 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان٣لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٥١٨

ابريل / نيسان ١٤ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)ة االميرآية للتنمية الدولية استجابة الوآال -٥١٩
٢٠٠٨ . 

ابريل / نيسان ١٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID) استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٥٢٠
٢٠٠٨ . 

ابريل / نيسان ١٤ للبيانات،  لطلب المفتش العام(USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٥٢١
٢٠٠٨. 

، وزارة الزراعة االميرآية أثناء العمل لفائدة "صفحة وقائع"،  (USDA) وزارة الزراعة االميرآة -٥٢٢
 . .www.usda.gov .  ٢٠٠٨مارس / آذار١١القطاع الزراعي في العراق، 

 .٢٠٠٨ابريل /ان نيس٣لطلب المفتش العام للبيانات، ) USDA(استجابة وزارة الزراعة االميرآة  -٥٢٣

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣لطلب المفتش العام للبيانات، ) USDA(استجابة وزارة الزراعة االميرآة  -٥٢٤

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٥٢٥

االميرآية أثناء العمل لفائدة ، وزارة الزراعة "صفحة وقائع"،  (USDA) وزارة الزراعة االميرآة -٥٢٦
 ..gov.usda.www .  ٢٠٠٨مارس / آذار١١القطاع الزراعي في العراق، 

 ٢٠٠٨فبراير / شباط١٤، تقرير المؤشرات األساسية، (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٥٢٧

ابريل / نيسان ١٤ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٥٢٨
٢٠٠٨ . 

ابريل / نيسان ١٤ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٥٢٩
٢٠٠٨ . 

ابريل / نيسان ١٤ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٥٣٠
٢٠٠٨ . 

ابريل / نيسان ١٤ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٥٣١
٢٠٠٨ . 

استعادة األمل في األحياء االقتصادي "المجلة العسكرية للمرآز الموحد لألسلحة في الجيش االميرآي،  -٥٣٢
 .١٤ الصفحة ٢٠٠٨ابريل -مارس/  نيسان–، آذار "في العراق يتحرك إلى األمام

سبب األمل،  األحياء االقتصادي في "المجلة العسكرية للمرآز الموحد لألسلحة في الجيش االميرآي،  -٥٣٣
 . ٩، الصفحة ٢٠٠٧يوليو /، تموز"العراق يتحرك إلى األمام

 . ١٧، الصفحة ٢٠٠٧ديسمبر / آانون األول١٤، قياس األمن واالستقرار في العراقوزارة الدفاع،  -٥٣٤

استعادة األمل في األحياء االقتصادي "رية للمرآز الموحد لألسلحة في الجيش االميرآي، المجلة العسك -٥٣٥
 .١٣ الصفحة ٢٠٠٨ابريل -مارس/  نيسان–، آذار "في العراق يتحرك إلى األمام

 .١١، الصفحة ٢٠٠٩مارس / آذار٧، قياس األمن واالستقرار في العراقوزارة الدفاع،  -٥٣٦

 .٢٠٠٨ابريل  / نيسان١٢ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I) يات في العراقاستجابة القوات المتعددة الجنس -٥٣٧

 .٢٠٠٨ابريل  / نيسان١٢ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I) استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق -٥٣٨



المالحظات
 

٣٦٣ 

 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان٣ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٥٣٩

 .٢٠٠٨ مارس/آذار ٢٧، تقرير المؤشرات األساسية، (ITAO)تب المساعدة االنتقالية للعراق مك -٥٤٠

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣  للبيانات،لطلب المفتش العام) ITAO(استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٥٤١

، ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول١٣، "DOT-VTCنقاط التحدث "السفارة االميرآية، مكتب ملحق النقل،  -٥٤٢
 . ٢الصفحة 

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٥٤٣

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٥٤٤

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥يانات،  لطلب المفتش العام للب(GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٥٤٥

 .٢٠٠٨يناير /، آانون الثاني٢٢٠٧تقرير القسم وزارة الخارجية،  -٥٤٦

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٥٤٧

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٥٤٨

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٥٤٩

 . ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٤، تقرير المؤشرات األساسية، (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٥٥٠

مل في األحياء االقتصادي استعادة األ"المجلة العسكرية للمرآز الموحد لألسلحة في الجيش االميرآي،  -٥٥١
 .١١ الصفحة ٢٠٠٨ابريل -مارس/  نيسان–، آذار "في العراق يتحرك إلى األمام

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٥٥٢

ي السفارة االميرآية، استنادا ، يعتقد مسؤولون ف(ITAO)استنادا إلى مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٥٥٣
إلى االتصال مع وزارة االتصاالت، المؤسسة العامة لخدمات االنترنت ومزودي خدمات االنترنت من 

استجابة مكتب . القطاع الخاص، ان حوالي مليون عراقي يستخدمون وسيلة االتصال عبر االنترنت
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٦، المساعدة االنتقالية للعراق، لطلب المفتش العام للبيانات

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٥٥٤

 .٢٠٠٨مارس / آذار١٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٥٥٥

 ٢٠٠٨فبراير / شباط١٣، "تصاديةالعراق يحقق تقدمًا على الجهة االق "(IMF)صندوق النقد الدولي  -٥٥٦
        www.imf.org. 
 ٢٠٠٨فبراير / شباط١٣، "العراق يحقق تقدمًا على الجهة االقتصادية "(IMF)صندوق النقد الدولي   -٥٥٧

        org.imf.www.  
  .٥٠-١لصفحة ، ا٢٠٠٨يناير /، آانون الثاني٢٢٠٧تقرير القسم وزارة الخارجية،  -٥٥٨

 . ٥٠-١، الصفحة ٢٠٠٨يناير /، آانون الثاني٢٢٠٧تقرير القسم وزارة الخارجية،  -٥٥٩

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٥٦٠
 دينار ٢١،٧٩٣،٤٠٢،٩٣٩) ٢٠٠٨ابريل / نيسان٣(، (ITAO)آان الرقم الذي أورده مكتب المساعدة االنتقالية للعراق 

  . دينار للدوالر الواحد١،٢٠٥تم تحويل هذا المبلغ إلى الدوالر االميرآي حسب سعر الصرف . عراقي

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٥٦١

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٥٦٢

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥استجابة وزارة المالية االميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٦٣
  .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥استجابة وزارة المالية االميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، 

  



  المالحظات
 

 
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥العام للبيانات، استجابة وزارة المالية االميرآية لطلب المفتش  -٥٦٤

 .١٣، الصفحة  ٢٠٠٨فبراير / شباط٢٧، تقرير الوضعية اإلسبوعي للعراقوزارة الخارجية،  -٥٦٥

 ٢٠٠٨مارس /، آذار"ال توقف في االزمة اإلنسانية: العراق"اللجنة الدولية للصليب األحمر،  -٥٦٦
www.icrc.org. 

 ٢٠٠٨مارس /، آذار"توقف في األزمة اإلنسانيةال : العراق"اللجنة الدولية للصليب األحمر،  -٥٦٧
www.icrc.org. 

 ١٥ الصفحة ،٢٠٠٨مارس / آذار٧، قياس األمن واالستقرار في العراقوزارة الدفاع،  -٥٦٨

 ٢٩، "إدارة مشاريع مراآز العناية الصحية األولية"، SIGIR 06-011تقرير تدقيق المفتش العام  -٥٦٩
 . ٢٠٠٨ابريل /نيسان

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)الخليج استجابة فرقة منطقة  -٥٧٠

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٥٧١

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٥٧٢

 .٢٠٠٨ابريل /يسان١٥ب المفتش العام للبيانات،  لطل(GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٥٧٣

مراجعة مشروع الوآالة االميرآية للتنمية الدولية لمستشفى "، SIGIR 06-011تقرير تدقيق المفتش العام  -٥٧٤
استندت نتائج تقرير تدقيق المفتش العام إلى العمل المنفذ . ٢٠٠٦يوليو / تموز٣١، "األطفال في البصرة

يرآية للتنمية الدولية وال تعكس العمل المنفذ عند نقل المشروع إلى فرقة منطقة بموجب عقد الوآالة االم
 . الخليج

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٥٧٥

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٥٧٦

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٥ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٥٧٧

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٥٧٨

ة قادس الثانوية إعاة فتح مدرس: عودة للمستقبل: لنجرب التحرك إلى األمام "(GRD)فرقة منطقة الخليج  -٥٧٩
 . ١١-١٠، الصفحة ٢٠٠٨ابريل /، نيسان٤، العدد ٥، المجلد "للصبيان

 . ٢٠٠٨مارس/ آذار١٣، تقرير المؤشرات األساسية، (ITAO)الحظ مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٥٨٠

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣لطلب المفتش العام للبيانات، ) ITAO(استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٥٨١

 .  دينار عراقي للدوالر الواحد١،٢٠٠حسابات وزارة المالية جرت على أساس سعر صرف  -٥٨٢

إيرادات ونفقات موازنة الجمهورية العراقية "وزارة المالية، وزارة التخطيط وسلطة االئتالف المؤقتة،  -٥٨٣
 .www.cpa-iraq.org.  ٣، الصفحة ٢٠٠٣ديسمبر / آانون األول-يوليو/، تموز٢٠٠٣

، ٢٠٠٧نوفمبر /، استلم المفتش العام في تشرين الثاني(DFID)التنمية الدولية في المملكة المتحدة وآالة  -٥٨٤
استجابة مكتب شؤون الشرق األوسط، . ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول ١٦موجز تحليل الموازنة، الصادر في 

 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٦العراق لطلب المفتش العام للبيانات، 

 .٢٠٠٧ابريل / نيسان٢٦ العراق لطلب المفتش العام للبيانات، -ق األوسطاستجابة مكتب شؤون الشر -٥٨٥

 . ١٥ابريل، الشريحة / نيسان٢، تقرير الوضعية اإلسبوعي للعراقوزارة الخارجية،  -٥٨٦

 .٢٠٠٨ابريل /نيسان٣استجابة وزارة المالية االميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٨٧

 .٢٠٠٨ابريل /نيسان٣ المفتش العام للبيانات، استجابة وزارة المالية االميرآية لطلب -٥٨٨

، انتقلت الحكومة ٢٠٠٨ابريل /نيسان٣استجابة وزارة المالية االميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٨٩
، مع ان هذا (GFS)الذي يلتزم باإلحصاءات المالية الحكومية " خريطة الحسابات"العراقية إلى نظام 



المالحظات
 

٣٦٥ 

ت االحتياطية لصندوق النقد الدولي، فقد جعل تعقب النفقات الرأسمالية النظام يتبع ممارسات الترتيبا
 . يجعل أيضا النظام الجديد المقارنة مع تنفيذ النفقات الرأسمالية السابقة صعبة. صعبًا

، انتقلت الحكومة ٢٠٠٨ابريل /نيسان٣ استجابة وزارة المالية االميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٩٠
، مع ان هذا (GFS)الذي يلتزم باإلحصاءات المالية الحكومية " خريطة الحسابات" نظام العراقية إلى

النظام يتبع ممارسات الترتيبات االحتياطية لصندوق النقد الدولي، فقد جعل تعقب النفقات الرأسمالية 
 . يجعل أيضا النظام الجديد المقارنة مع تنفيذ النفقات الرأسمالية السابقة صعبة. صعبًا

، لم يحلل إلى ٢٠٠٨ابريل / نيسان٣استجابة وزارة المالية االميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٩١
 . ٢٠٠٦عوامل في هذا االحتساب ما تبقى من عام 

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣استجابة وزارة المالية االميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٩٢

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣فتش العام للبيانات، استجابة وزارة المالية االميرآية لطلب الم -٥٩٣

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣استجابة وزارة المالية االميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٩٤

التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في "، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق  -٥٩٥
 . ٢٠٠٧مارس / آذار٣٠، " (MNC-I)العراق

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣، "المدخالت السياسية"ة االميرآية لطلب المفتش العام للبيانات استجابة السفار -٥٩٦

 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان٣، "المدخالت السياسية"استجابة السفارة االميرآية لطلب المفتش العام للبيانات  -٥٩٧

 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان٣، "المدخالت السياسية"استجابة السفارة االميرآية لطلب المفتش العام للبيانات  -٥٩٨

الفصل : (TAL)قانون إدارة الدولة العراقية خالل الفترة االنتقالية  "(CPA)سلطة االئتالف المؤقتة  -٥٩٩
 .www.cpa-iraq.org. ٢٠٠٤مارس / آذار٨، "الثامن، المناطق، المحافظات والبلديات

الفصل : (TAL)تقالية قانون إدارة الدولة العراقية خالل الفترة االن "(CPA) سلطة االئتالف المؤقتة  -٦٠٠
 .www.cpa-iraq.org. ٢٠٠٤مارس / آذار٨، "الثامن، المناطق، المحافظات والبلديات

أآتوبر / تشرين األول١٥، "سلطات المناطق: ٥، القسم "الدستور العراقي"، (GOI)الحكومة العراقية  -٦٠١
٢٠٠٥ . 

كيل الحكومة وعالمات تش: العراق"، RS21968 (CRS)تقرير مصلحة خدمات األبحاث في الكونغرس  -٦٠٢
أآتوبر / تشرين األول١١ وصودق عليه في ٢٠٠٨يناير / آانون الثاني٣١، جرى تحديثه "االهتداء
تم الحصول على . عارضت آتل سنية ذات شأن وآتل شيعية في البرلمان عملية التصويت. ٢٠٠٦

 . عضوا في مجلس النواب) ٢٧٥من اصل  (١٤٠موافقة جماعية من 

، تقرير تدقيق مكتب المحاسبة ٢٠٠٧سبتمبر، / أيلول١٤تقرير تقييم عالمات االهتداء، البيت األبيض،  -٦٠٣
الحكومة العراقية لم تلِب معظم عالمات االهتداء التشريعية، األمنية "، GAO 07-1220Tالحكومية رقم 
 من قانون المخصصات المالية لجهوزية ١٣١٤؛ القسم ٢٠٠٧سبتمبر، / أيلول٤، "واالقتصادية

وش األميرآية، العناية بالمحاربين القدماء، التعافي من أثار اإلعصار آاترينا، والمحاسبة العراقية الجي
" مرضية"الحظت تقارير الرئيس على أن عالمات االهتداء هذه ). ٢٨-١١٠القانون العام  (٢٠٠٧لعام 

 ". نفذت جزئيا"وعلى أن تقارير مكتب المحاسبة الحكومية 

آيف تستطيع ثالثة قوانين ان تبدأ : من الشبكة المقفلة إلى التسوية"، (USIP) معهد السالم االميرآي -٦٠٤
 .www.usip.org. ٢٠٠٨مارس /، آذار"بتحويل السياسات العراقية

، ٢٠٠٨ابريل / نيسان٣" اإلدخال السياسي"استجابة السفارة االميرآية لطلب المفتش العام للبيانات  -٦٠٥
آيف تستطيع ثالثة قوانين ان تبدأ بتحويل : مقفلة إلى التسويةمن الشبكة ال"معهد السالم االميرآي، 

 . .www.usip.org ،٢٠٠٨مارس /، آذار"السياسات العراقية

آيف تستطيع ثالثة قوانين ان تبدأ : "من الشبكة المقفلة إلى التسوية"، (USIP)معهد السالم االميرآي  -٦٠٦
 .www.usip.org. ٢٠٠٨مارس /، آذار"بتحويل السياسات العراقية

، األول من آانون "برنامج التنمية المستهدفة"، ٢٨٤-٠٠٧بالغ للموظفين "السفارة االميرآية  -٦٠٧
، لطلب المفتش العام للبيانات، ITAO، استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ٢٠٠٧ديسمبر /األول

 .٢٠٠٥ابريل / نيسان٣
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آيف تستطيع ثالثة قوانين ان تبدأ : "لتسويةمن الشبكة المقفلة إلى ا"، (USIP)معهد السالم االميرآي  -٦٠٨

 .www.usip.org. ٢٠٠٨مارس /، آذار"بتحويل السياسات العراقية

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣، "اإلدخال السياسي"استجابة السفارة االميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٠٩

 . مارس/ آذار١٢، تقرير الوضعية اإلسبوعي للعراقوزارة الخارجية،  -٦١٠

 .٢٠٠٨يناير / آانون الثاني٤جابة السفارة االميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، است -٦١١

، "بعثة األمم المتحدة تبدأ مقابالت االنتقاء الشغال ثمانية مراآز في المحافظات العراقية: "األمم المتحدة -٦١٢
 .www.usip.org. ٢٠٠٨مارس / آذار١٣

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣، "اإلدخال السياسي"للبيانات استجابة السفارة االميرآية لطلب المفتش العام  -٦١٣

 األمين العام دميستورا يقابل مجلس المفوضين في ،(UNAMI)بعثة األمم المتحدة لسماعدة العراق  -٦١٤
 .www.usip.org ،٢٠٠٨مارس / آذار١٩المفوضية العليا لالنتخابات العراقية، 

آيف تستطيع ثالثة قوانين ان تبدأ : "ى التسويةمن الشبكة المقفلة إل"، (USIP)معهد السالم االميرآي  -٦١٥
 .www.usip.org. ٢٠٠٨مارس /، آذار"بتحويل السياسات العراقية

 .٩، الشريحة ٢٠٠٨مارس / آذار٢٦، تقرير الوضعية اإلسبوعي للعراقوزارة الخارجية،  -٦١٦

اسم تشريعات النفط والغاز، تق: العراق"، (CRS)تقرير مصلحة خدمات األبحاث في الكونغرس  -٦١٧
 .i، الصفحة ٢٠٠٧أآتوبر / تشرين األول٢اإليرادات والسياسة االميرآية، 

تشريعات النفط والغاز، تقاسم : العراق"، (CRS)تقرير مصلحة خدمات األبحاث في الكونغرس  -٦١٨
 .i، الصفحة ٢٠٠٧أآتوبر / تشرين األول٢اإليرادات والسياسة االميرآية، 

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٤ش العام للبيانات، استجابة السفارة االميرآية لطلب المفت -٦١٩

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٤استجابة السفارة االميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٢٠

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣  للبيانات،، لطلب المفتش العام (ITAO)استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق -٦٢١

 .٢٠٠٨ريل اب/ نيسان١٥لمفتش العام،  الدفاع لاستجابة وزارة -٦٢٢

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان٣  للبيانات،، لطلب المفتش العام (ITAO)استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق -٦٢٣

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٥لمفتش العام،  الدفاع لاستجابة وزارة -٦٢٤

 .٧مارس الشريحة / آذار١٢، تقرير الوضعية اإلسبوعي للعراقوزارة الخارجية،  -٦٢٥

آيف تستطيع ثالثة قوانين ان تبدأ : من الشبكة المقفلة إلى التسوية"، (USIP)معهد السالم االميرآي  -٦٢٦
 .www.usip.org. ٢٠٠٨مارس /، آذار"بتحويل السياسات العراقية

 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان٣، "اإلدخال السياسي"استجابة السفارة االميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٢٧

و  /تموز" ٢٠٠٦-١٩٩٦شرات اإلجمالية والفردية للحكم    المؤ: VIمسائل الحكم   : "البنك الدولي  -٦٢٨ ، الصفحة  ٢٠٠٧يولي
٥. 

فعالية الجهود االميرآية في محاربة الفساد، الهدر، االحتيال وإساءة االستعمال : "شهادة المفتش العام -٦٢٩
 . ٢٠٠٨مارس / آذار١١، "في العراق

ة   -٦٣٠ تالف المؤقت لطة االئ ة  "، (CPA)س ة لمحارب تقامة العام ة االس ة لجن ي الحكوم اد ف اني٣١، "الفس انون الث اير / آ ين
٢٠٠٤ www.epu-iraq.org. 



المالحظات
 

٣٦٧ 

فعالية : بيان ستيوارت دبليو بوين جونيور أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ"المفتش العام،  -٦٣١
 ١١، "الجهود االميرآية في محاربة الفساد، االحتيال، والهدر، وإساءة االستخدام في العراق

 .٢٠٠٨مارس /آذار

فعالية : بيان ستيوارت دبليو بوين جونيور أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ"مفتش العام، ال -٦٣٢
 ١١، "الجهود االميرآية في محاربة الفساد، االحتيال، والهدر، وإساءة االستخدام في العراق

 .٢٠٠٨مارس /آذار

فعالية : جلس الشيوخبيان ستيوارت دبليو بوين جونيور أمام لجنة المخصصات في م"المفتش العام،  -٦٣٣
 ١١، "الجهود االميرآية في محاربة الفساد، االحتيال، والهدر، وإساءة االستخدام في العراق

 .٢٠٠٨مارس /آذار

ام،  -٦٣٤ تش الع يوخ     "المف س الش ي مجل ة المخصصات ف ام لجن ور أم وين جوني و ب تيوارت دبلي ان س ود  : بي ة الجه فعالي
 .٢٠٠٨مارس / آذار١١، "هدر، وإساءة االستخدام في العراقاالميرآية في محاربة الفساد، االحتيال، وال

فعالية : بيان ستيوارت دبليو بوين جونيور أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ"المفتش العام،  -٦٣٥
 ١١، "الجهود االميرآية في محاربة الفساد، االحتيال، والهدر، وإساءة االستخدام في العراق

 .٢٠٠٨مارس /آذار

 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان١ القضائي في السفارة االميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة الملحق -٦٣٦

فعالية : بيان ستيوارت دبليو بوين جونيور أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ"المفتش العام،  -٦٣٧
 ١١، "الجهود االميرآية في محاربة الفساد، االحتيال، والهدر، وإساءة االستخدام في العراق

 .٢٠٠٨مارس /آذار

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١استجابة الملحق القضائي في السفارة االميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٣٨

دولي          استجابة   -٦٣٩ انون ال ق الق ات،          (INL) مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبي ام للبيان تش الع ل  / نيسان  ٣ لطلب المف ابري
٢٠٠٨. 

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١طلب المفتش العام للبيانات، استجابة الملحق القضائي في السفارة االميرآية ل -٦٤٠

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١استجابة الملحق القضائي في السفارة االميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٤١

 .٥، الصفحة ٢٠٠٩مارس /، آذارقياس األمن واالستقرار في العراقوزارة الدفاع،  -٦٤٢

 .٧، الشريحة ٢٠٠٩مارس / آذار٥ ،"لعراقل ة األسبوعييةتحديث المعلومات حول الوضع "وزارة الخارجية، -٦٤٣

 .١١، الشريحة ٢٠٠٩مارس / آذار٥ ،لعراقل ة األسبوعييةتحديث المعلومات حول الوضع "وزارة الخارجية، -٦٤٤



  المالحظات
 

 
 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٧ لطلب المفتش العام للبيانات، ١٣٤استجابة فريق المهمة  -٦٤٥

 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٧م للبيانات،  لطلب المفتش العا١٣٤استجابة فريق المهمة  -٦٤٦

 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٧ لطلب المفتش العام للبيانات، ١٣٤استجابة فريق المهمة  -٦٤٧

، ٢٠٠٨مارس / آذار٣فبراير، / شباط١٩، تقرير الحالة نصف الشهري، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٦٤٨
 .١٠الصفحة 

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٧ لطلب المفتش العام للبيانات، ١٣٤استجابة فريق المهمة  -٦٤٩

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٧ لطلب المفتش العام للبيانات، ١٣٤استجابة فريق المهمة  -٦٥٠

 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١٧ لطلب المفتش العام للبيانات، ١٣٤استجابة فريق المهمة  -٦٥١

ريل اب/ نيسان ١٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٦٥٢
٢٠٠٨ . 

تنمية " موقع االنترنت للوآالة االميرآية للتنمية الدولية، ،(USAID)الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٦٥٣
  ..www.usaid.gov" القدرة الوطنية والحكم الوطني

  ..www.usaid.gov" تطوير" صفحة االنترنت ،(USAID)الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٦٥٤

  ..www.usaid.gov" تطوير" صفحة االنترنت ،(USAID) للتنمية الدولية الوآالة االميرآية -٦٥٥

فبراير / شباط٦ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٦٥٦
٢٠٠٨. 

دولية،  موقع االنترنت للوآالة االميرآية للتنمية ال،(USAID)الوآالة االميرآية للتنمية الدولية الدولية  -٦٥٧
  ..www.usaid.gov" تنمية القدرة الوطنية والحكم الوطني"

ابريل / نيسان ١٤ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٦٥٨
٢٠٠٨. 

ابريل / نيسان ١٤ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٦٥٩
٢٠٠٨. 

ابريل / نيسان ١٤ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٦٦٠
٢٠٠٨. 

ابريل / نيسان ١٤ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٦٦١
٢٠٠٨. 

ابريل / نيسان ١٤طلب المفتش العام للبيانات،  ل(USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٦٦٢
٢٠٠٨. 

الحاجات المتواصلة للمهجرين العراقيين  "،(UNHCR)المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة  -٦٦٣
، المنظمة الدولية للهجرة .;www.unhcr.org  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٦جرى تقييمها في " في الداخل

(IOM) ،"١، الصفحة ٢٠٠٨مارس / آذار١٥، "ئةتقييمات الحاجات الطار. 

الحاجات المتواصلة للمهجرين العراقيين  "،(UNHCR)المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة  -٦٦٤
، المنظمة الدولية للهجرة .;www.unhcr.org  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٦جرى تقييمها في " في الداخل

(IOM) ،"١، الصفحة ٢٠٠٨رس ما/ آذار١٥، "تقييمات الحاجات الطارئة.  

الحاجات المتواصلة للمهجرين العراقيين  "،(UNHCR)المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة  -٦٦٥
  .;www.unhcr.org  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٦جرى تقييمها في " في الداخل

 .١، الصفحة ٢٠٠٨مارس / آذار١٥، "تقييمات الحاجات الطارئة" "(IOM)المنظمة الدولية للهجرة  -٦٦٦

فبراير / شباط٢٥، "المساعدة اإلنسانية االميرآية للعراقيين المهجرين في الداخل"وزارة الخارجية،  -٦٦٧
٢٠٠٨ www.usaid.gov، مليون دوالر ٢٠٠  ابلغت وزارة الخارجية أن هذا المجموع يقرب من 



المالحظات
 

٣٦٩ 

لمبلغ إلى ، عدل هذا ا٢٠٠٨فبراير / شباط٥ولكن تحديث من مكتب الدارة والموازنة، تم استالمه في 
 . مليون دوالر١٤٩٫٤

 .٦، الشريحة ٢٠٠٨ابريل / نيسان٩، تقرير الوضعية اإلسبوعي للعراقوزارة الخارجية،  -٦٦٨

مهرجان المفوضية العليا لالجئين التابعة  "،(UNHCR)المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة  -٦٦٩
، ٢٠٠٨ابريل/ نيسان٣، " وثقافة العراقلألمم المتحدة الذي أقيم في سوريا ألقى األضواء على فنون

رئيس المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة يبحث أزمة الالجئين مع الملك األردني عبد "
 .٢٠٠٨فبراير،/ شباط١٢، "اهللا

سوريا تحدث المعلومات حول معدل  "،(UNHCR)المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة  -٦٧٠
 .٥، الصفحة ٢٠٠٨فبراير /، شباط"قيينالالجئين العرا

ترحب المفوضية العليا لالجئين التابعة  "،(UNHCR)المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة  -٦٧١
 .٢٠٠٨فبراير / شباط٢٠، " العراقيينبالالجئينلألمم المتحدة باعتراف لبنان 

ألزمة العراقية تغذي ارتفاع عدد طالبي ا "،(UNHCR)المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة  -٦٧٢
 . ٢٠٠٨مارس / آذار١٨، "اللجوء السياسي إلى دول العالم الصناعي

فبراير / شباط ٢٥". المساعدة اإلنسانية االميرآية للمهجرين العراقيين في الداخل"وزارة الخارجية،  -٦٧٣
٢٠٠٨ www.dos.gov..  

 .٤، الشريحة ٢٠٠٨مارس / آذار٥ ،تقرير الوضعية اإلسبوعي للعراقوزارة الخارجية،  -٦٧٤

  ١١، الصفحة ٢٠٠٨مارس / آذار١٥، "تقييمات الحاجات الطارئة" "(IOM)المنظمة الدولية للهجرة  -٦٧٥
 .١٥و

تحديث المعلومات حول التهجير إلى  "،(UNHCR)المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة  -٦٧٦
 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان١الداخل في العراق، 

 .١، الصفحة ٢٠٠٨مارس / آذار١٥، "تقييمات الحاجات الطارئة"، (IOM) الدولية للهجرة المنظمة -٦٧٧

 .١، الصفحة ٢٠٠٨مارس / آذار١٥، "تقييمات الحاجات الطارئة"، (IOM)المنظمة الدولية للهجرة  -٦٧٨

يل ابر/ نيسان ١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٦٧٩
 .٤٣، الصفحة ٢٠٠٨

الحاجات المتواصلة للمهجرين العراقيين  "،(UNHCR)المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة  -٦٨٠
  .;www.unhcr.org  ٢٠٠٨مارس / آذار٢٦جرى تقييمها في " في الداخل

ر إلى تحديث المعلومات حول التهجي "،(UNHCR)المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة  -٦٨١
 .٢٠٠٨ابريل / نيسان١الداخل في العراق، 

 .٢٠٠٨يناير /، آانون الثاني٢٢٠٧تقرير القسم "وزارة الخارجية،  -٦٨٢

 .٥، الشريحة ٢٠٠٨فبراير / شباط٢٧، تقرير الوضعية اإلسبوعي للعراقوزارة الخارجية،  -٦٨٣

 . .www.mvs.usace.army.mil" الدليل ايجابي"، (USACE)سالح الهندسة في الجيش األميرآي  -٦٨٤

، "الدروس المكتسبة من إعادة إعمار العراق والعقود والمشتريات"تقرير تدقيق المفتش العام،  -٦٨٥
 . ٢٠٠٦يونيو /تموز

 التي تتوالها حاليا القيادة المشترآة (DFI)المسؤوليات اإلدارية والتفويضية لصندوق تنمية العراق  -٦٨٦
 .ق مكتب إدارة البرامجللعقود في العراق وأفغانستان آان قد توالها في الساب

، المراجعة المرحلية إلنفاق شرآة داين آورب بموجب SIGIR 07-016تقرير تدقيق المفتش العام  -٦٨٧
 .٢٠٠٧أآتوبر / تشرين األول٢٣، "عقدها لبرنامج تدريب أفراد الشرطة العراقية

ارة الخارجية ، ومكتب المفتش العام في وزSIGIR 06-029تقرير التدقيق المشترك بين المفتش العام  -٦٨٨
AUD/IQO-07-20 حول مراجعة عقد شرآة داين آورب رقم S-LMAQM-04-C-0030 وأمر المهمة 

 . ٢٠٠٧يناير / آانون الثاني٣٠، " لدعم برنامج تدريب أفراد الشرطة العراقية0338



  المالحظات
 

 
 . ٢٠٠٩فبراير / شباط١٧ وتنتهي في ٢٠٠٨فبراير / شباط١٨سنة الخيار الرابع تبدأ من  -٦٨٩

 شهرًا ١٨، لـ (INL) مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدوليى تقدير أولي لاستنادًا إل -٦٩٠
 . ٢٠٠٨مايو /إلنجاز عرض العقد ومنحه وتاريخ بدء التشغيل في األول من أيار

 شخصًا من أفراد ١٠٤٠ آان صنع وترآيب مخيم سكني إلسكان ٠٣٣٨جزء رئيسي من أمر المهمة  -٦٩١
شملت المرافق الملحقة أمكنة لتناول الطعام . الموظفين الستشاريينالشرطة الذي يجري تدريبهم و

 . والمكاتب اإلدارية

االتفاقية بين الوآاالت حول إجراءات نقل األصول "تقرير مكتب المساعدة االنتقالية للعراق،  -٦٩٢
 ، تحدد"الرأسمالية الممولة من الواليات المتحدة واالعتراف بها إلى حكومة الجمهورية العراقية

 ألف دوالر أو أآثر يمكن تحويلها ٢٥٠ملكية ملموسة ماديا تقدر بـ"األصول الرأسمالية على انها 
أو ) ٥(بسهولة إلى نقد ويمكن توقع استمرار االحتفاظ بها لفترة طويلة تبلغ بوجه عام خمس سنوات  

 ". أآثر تشمل هذه  الملكية مباٍن، عقارات ومعدات

، نقل المشاريع الرأسمالية الممولة من صندوق إغاثة إعادة SIGIR 07-004تقرير تدقيق المفتش العام  -٦٩٣
 . ٢٠٠٧يوليو / تموز٢٥إعمار العراق إلى الحكومة العراقية، 

 .أشير إليها سابقا آتعليمات تدقيق مالية مرآزة -٦٩٤

 في G-7إصالح محطة رفع مياه الصرف الصحي "، SIGIR PA-07-118تقرير تقييم المفتش العام  -٦٩٥
 . ٢٠٠٨يناير / آانون الثاني٢٥، "الغزالية

  

  :مصادر الرسوم البيانية المبينة في مرفق هذا التقرير
 تشرين ١٩ السكان حسب المحافظات، –العراق "، UNOCHA :سكان المحافظة   - أ

  . .www.ochaonline.un.org/iraq/MapCentre ٢٠٠٧نوفمبر /الثاني

ات     - ب ى المحافظ ة عل يطرة العراقي عية الس دفاع،  وزارة:(PIC)وض راق   ال ي الع تقرار ف ن واالس اس األم انون قي ، آ
مبر /األول ارس /، آذار٢٠٠٦ديس ران٢٠٠٧م و /، حزي ول ٢٠٠٧يوين بتمبر / ، أيل انون األول٢٠٠٧س مبر /، آ ديس
ونغرس حول الوضع      : "، الجنرال دافيد ايتش بتريوس قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق          ٢٠٧ ى الك ر إل تقري

 . ٢٠٠٨ابريل / نيسان٨، "في العراق

ة " مديرية الشؤون الداخلية  :عدد أفراد الشرطة المدربين     - ج " تحديث المعلومات حول حشد قوات خدمة الشرطة العراقي
  .٢٠٠٨مارس /آذار

ة  ذة حسب المحافظ ة المنف ات اليومي دد الهجم انون  : متوسط ع راق، ذ آ ي الع يات ف ددة الجنس وات المتع ات الق تقييم
آما في  ) تقارير سلطة االئتالف فقط (SIGACTS III، قاعدة بيانات ٢٠٠٨فبراير / شباط٢٢– ٢٠٠٧ديسمبر /األول
ة،       . ٢٠٠٨فبراير  / شباط ٢٣ تعكس البيانات هجمات العدو المنفذة التي استهدفت سلطة االئتالف وقوات األمن العراقي

ي   ال تشمل هذه البي   . ومدنيين، والبنية التحتية العراقية والمؤسسات الحكومية      ام الت انات أجهزة التفجير المرتجلة واأللغ
  . وجدت وأزيلت

ات،             : للحكومة العراقية  ٢٠٠٧الموازنة الرأسمالية لعام      - د ام للبيان تش الع  استجابة وزارة المالية االميرآية لطلب المف
  . ٢٠٠٨ابريل / نيسان٣

ـ  د ه ة للقائ امج االستجابة الطارئ را: (CERP)برن ار الع ادة إعم ام إدارة إع ق (IRMS) قنظ نوي لفيل ع الس ر رب ، التقري
  .٢٠٠٨مارس / آذار٣٠القوات المتعددة الجنسيات في العراق،  

ة المحافظات       - و ار وتنمي ادة إعم ة     (PRDC)لجان إع ة   ٢٠٠٦، مخصصات للسنة المالي  من  ٢٠٠٧ والسنة المالي
ات،     ل)ITAO( استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق    :(ESF) صندوق دعم االقتصاد   ام للبيان تش الع  ٣طلب المف

  ٢٠٠٨ابريل /نيسان

اء  - ز راق :الكهرب ة للع اعدة االنتقالي ب المس ة، ITAO مكت دات الكهربائي ومي للوح ر االداء الي ان١٩، تقري ل /نيس ابري
٢٠٠٨. 



المالحظات
 

٣٧١ 

تقارير ربع سنوية ونصف سنوية إلى الكونغرس االميرآي، : المفتش العام: تمويل لخمس سنوات إلعادة االعمار  - ح
 لطلب (USAID)، استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية ٢٠٠٨يناير / إلى آانون الثاني٢٠٠٤مارس /ذارمن آ

 ٢ لطلب المفتش العام للبيانات،  (GRD)استجابة  فرقة منطقة الخليج. ٢٠٠٨ابريل / نيسان٨المفتش العام للبيانات، 
استجابة الوآالة . ٢٠٠٨ابريل / نيسان٣العام للبيانات، استجابة وزارة المالية لطلب المفتش . ٢٠٠٨ابريل /نيسان

استجابة وزارة . ٢٠٠٨ابريل / نيسان٣ لطلب المفتش العام للبيانات، (USTDA)االميرآية للتجارة التنمية 
 لطلب (WHS)استجابة موظفو البيت األبيض . ٢٠٠٨ابريل / نيسان٥الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات، 

 لطلب المفتش (DFAS)استجابة مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية . ٢٠٠٨ابريل / نيسان١للبيانات، المفتش العام 
مارس / آذار٢٦، تقرير الوضعية األسبوعي للعراق: وزارة الخارجية. ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٠العام للبيانات، 

يناير / آانون الثاني٤للبيانات،  لطلب المفتش العام ITAO مكتب المساعدة االنتقالية للعراقاستجابة . ٢٠٠٨
استجابة الوآالة . ٢٠٠٨ابريل / نيسان٣ لطلب المفتش العام للبيانات،  (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج.  ٢٠٠٨

مكتب المساعدة .  ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٤ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)االميرآية للتنمية الدولية 
استجابة الفيلق المتعدد الجنسيات . ٢٠٠٨مارس / آذار٢٧ تقرير المؤشرات األساسية،  :ITAO االنتقالية للعراق

(MNC-I) ،نظام إدارة إعادة إعمار العراق: المشاريع المنجزة. ٢٠٠٨ابريل / نيسان٩ لطلب المفتش العام للبيانات  
(IRMS) المساعدة االنتقالية للعراق، الموجز اإلجمالي لمكتب (ITAO) ،نظام إدارة إعادة  ، ٢٠٠٨ارس م/ آذار٢٨

 ١، (CERP) برنامج االستجابة الطارئة للقائد، آتاب عمل البرنامج اآسيل لدى (IRMS)  إعمار العراق
، ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٤ تقرير حول النشاطات، (USAID)، الوآالة االميرآية للتنمية الدولية ٢٠٠٨ابريل /نيسان

، صندوق إغاثة وإعادة ١-نفاقات من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقتشمل البيانات المالية اإللزامات واال
، صندوق قوات األمن العراقية، صندوق دعم االقتصاد، برنامج االستجابة الطارئة للقائد  ٢–إعمار العراق 

 تشمل بيانات المشاريع أيضا مشاريع ممولة من صندوق. ومكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي
، صندوق قوات األمن العراقية، صندوق دعم االقتصاد وبرنامج االستجابة الطارئة ٢إغاثة وإعادة إعمار العراق 

  . للقائد
  

ة     - ط نفط العراقي رادات ال ن إي نوات م ة، : خمس س راق   وزارة الخارجي بوعي للع عية األس ر الوض انون ٤، تقري  آ
ل  / نيسان٣، عراقالتقرير األسبوعي حول الوضع في ال    ،  ٢٠٠٦يناير  /الثاني نفط  ٢٠٠٨ابري مكتب  : ، صادرات ال

راق ة للع اعدة االنتقالي ل  ،(ITAO) المس ة العم يت(ورق برد ش نفط، )س دير ال اج وتص تيراد، إنت هرية الس  الش
ان ل /نيس ط  ٢٠٠٨ابري رق األوس ؤون الش ب ش تجابة مكت ات،  –، اس ام للبيان تش الع ب المف راق لطل  ١٦ الع
ة للعراق    بيانات النفط التي قدمها  الحظت ان ،٢٠٠٨ابريل  /نيسان   عن   تختلف (ITAO) مكتب المساعدة االنتقالي

ة  "اإلدارة االميرآية لمعلومات الطاقة، :  سعر النفط؛ العراق–بيانات مكتب شؤون الشرق األوسط   األسعار العالمي
استجابة  . ر أوبك لنفطه   ال يستلم العراق متوسط أسعا    . ٢٠٠٨ابريل  / نيسان ١١،  "أوبكمتوسط أسعار   / للنفط الخام 

  . ٢٠٠٨ابريل / نيسان١٦ العراق لطلب المفتش العام للبيانات، –مكتب شؤون الشرق األوسط 
المفتش العام، تقارير ربع سنوية ونصف سنوية إلى الكونغرس االميرآي، من آذار             :  التزام الواليات المتحدة باألمن     - ظ

اير  /، حتى آانون الثاني٢٠٠٤مارس / ددة الجنسيات في العراق       بة ، استجا ٢٠٠٨ين ة المتع ة االنتقالي ادة األمني   القي
(MNSTC-I)       ،ات ل   / نيسان  ١٧ لطلب المفتش العام للبيان ر األسبوعي حول الوضع في العراق      ،  ٢٠٠٨ابري ، التقري

ارس / آذار٢٦ تجابة ٢٠٠٨م راق ، اس ة للع اعدة االنتقالي ب المس ات  (ITAO) مكت ام للبيان تش الع ب المف  ١  لطل
ا ل /ننيس ات، ٢٠٠٨ابري ام للبيان تش الع يج لطلب المف ة الخل ة منطق تجابة فرق ل / نيسان٣، اس تجابة ٢٠٠٨ابري ، اس

ات          (USAID)الدولية   الوآالة االميرآية للتنمية   ام للبيان تش الع ل   / نيسان  ١٤ لطلب المف مكتب المساعدة    ،  ٢٠٠٨ابري
دد الجنسيات في    ٢٠٠٨مارس /ر آذا٢٧تقرير المؤشرات األساسية،  : ITAO االنتقالية للعراق  ، استجابة الفيلق المتع

- األرقام من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق        ، تشمل ٢٠٠٨ابريل  / نيسان ٩العراق لطلب المفتش العام للبيانات،      
د    ٢ ة للقائ تجابة الطارئ امج االس اد وبرن م االقتص ندوق دع ة، ص ن العراقي وات األم ق.، صندوق ق ر الملح  )د ( انظ

  .   لقطاع األمنالمرجعي اإلسناد لمعرفة

ة   ة العراقي ن للحكوم ة األم ام     :       موازن ة الع ى موازن ديالت عل ة، تع يط والتنمي ة ووزارة التخط ة العراقي  وزارة المالي
ام        . ٢٠٠٤ ة للع ة للدول ام          ،٢٠٠٥الموازنة العام ة للع ة العراقي ة الحكوم ة       ٢٠٠٦ موازن ة العراقي ة االتحادي ، الموازن
  . ٢٠٠٨-٢٠٠٧ حسب الوزارات للفترة االستثمار، موازنة التشغيل و٢٠٠٨للعام 

ي  -ي ي الجيش العراق اة ف واج المش دريب أف دفاع، :خمس سنوات من ت راق وزارة ال ي الع تقرار ف اس األمن واالس ، قي
وبر   /، تشرين األول   ٢٠٠٥يوليو  /تموز ر   /، شباط  ٢٠٠٥أآت ار  ٢٠٠٦فبراي ايو   /، أي ، ٢٠٠٦أغسطس   /، آب ٢٠٠٦م
انيتش وفمبر /رين الث ارس /، آذار٢٠٠٦ن ران٢٠٠٧م و /، حزي ول٢٠٠٧يوني بتمبر /، أيل انون ٢٠٠٧س ، آ

وات        :األحداث األمنية األسبوعية   ،  ٢٠٠٧مارس  /، آذار ٢٠٠٧ديسمبر  /األول د الق تش بتريوس قائ د اي رال دافي  الجن
       .    ٢٠٠٨ابريل /نيسان ٨، "تقرير إلى الكونغرس حول الوضع في العراق"المتعددة الجنسيات في العراق 




