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  عادة إعمار العراقالخاص إلرسالة المفتش العام 

  

ر  ويسرني أن أقدم إلى الكونغرس وإلى وزيري الخارجية          د العشرين           الدفاع التقري ع السنوي الواحد بع  رب
ر الشامل حول وضعية      . لمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق    ل ذا التقري راق   إ ه ار الع ادة إعم  سنة  ع

   : يشتمل على٢٠٠٩

  
  .نظرة عامة حول القضايا ذات األهمية التي تؤثر على البرنامج األميرآي •
 .نظرة ُمحّدثة حول استخدام مليارات الدوالرات من أموال إعادة اإلعمار المخصصة للعراق •
 .إعادة البناء في آل محافظة عراقيةأعمال لقطات سريعة حول تقدم  •
 ت التي ُأنجزت خالل ربع السنة هذاُملخص ألعمال التدقيقات والتفتيشات والتحقيقا •
 .نظرة عامة حول أعمال اإلشراف التي قامت بها الوآاالت األخرى في العراق •
 

خالل ربع السنة هذا، سافرت إلى العراق للمرة الثانية بعد العشرين منذ تعييني آمفتش عام قبل خمس 
قية بما فيهم رئيس الوزراء نوري واجتمعت، خالل زيارتي، بكبار القياديين في الحكومة العرا. سنوات

المالكي، ونائب الرئيس طارق الهاشمي، ونائب رئيس الوزراء رافع العيساوي، ورئيس المجلس األعلى 
غّطت هذه االجتماعات تشكيلة منوعة من القضايا، لكن مسألة هامة واحدة شقت . عبد الباسط. للتدقيق، د

لقد ذآر المفتش العام منذ زمن هذه المشكلة، واصفًا . فسادال –طريقها عبر آل واحد من هذه االجتماعات 
انها تثبط همة جهود الحكومة العراقية لتطوير ديمقراطيتها الحديثة . بالتمرد الثاني ٢٠٠٦ في العامإياها 
لقد اعترف رئيس الوزراء بالنطاق العريض للمشكلة، ووافق نائب الرئيس على ضرورة عمل . العهد

واجتمعت بمنسق مكافحة الفساد لدى السفارة وُسِرْرت . االستجابة لهارة العراق على المزيد لتعزيز قد
لكن من الواضح ان ثمة حاجة إلى . لرؤية التخطيط الذي طّوره لتحسين الدعم األميرآي في هذا المجال

  .عمل المزيد لمكافحة التمرد الثاني الذي يبدو انه أصبح أقوى مع إزالة التمرد األول
  

حول الدروس المكتسبة للمفتش العام  ط الهامة في التقرير ربع السنوي هذا تشمل صدور أهم تقريرالنقا
 هذه الدراسة الطويلة التي احتاج .تجربة إعادة إعمار العراق: الدروس القاسية، فبراير/ شباط٢في 

لف جوانب ست إعدادها إلى أآثر من سنتين حول البرنامج األميرآي إلعادة إعمار العراق، تبحث مخت
 درسًا تكتيكيًا وإستراتيجيًا هاما تنطبق على ١٣سنوات من الجهود األميرآية إلعادة بناء العراق، إذ بلغت 

مارس، مثلُت أمام لجنة الخدمات المسلحة / آذار٢٥في . العمليات الطارئة الحالية والمستقبلية في الخارج
الدرس اإلستراتيجي الجوهري من العراق هو ان . في مجلس النواب لإلدالء بشهادتي حول تلك الدروس



 

٣  

الواليات المتحدة بحاجة إلى إصالح مقاربتها للعمليات الطارئة في الخارج، وان أي مقاربة لإلصالح 
يجب ان تعالج الطرق لتحسين وحدة القيادة الضعيفة التي شكلت عبئًا على إدارة برنامج إعادة إعمار 

  .العراق
  

تش العام خالل ربع السنة هذا تشكيلة واسعة من القضايا في إعادة إعمار عالجت جهود إشراف المف
العراق، من بينها التدقيقات التي راجعت البرنامج إلنشاء مراآز للعناية الصحية، وعملية نقل األصول 
ة المقدمة من الواليات المتحدة إلى السيطرة العراقية، ومطلب الكونغرس القائل بمشارآة الحكومة العراقي

سافر مفتشو مكتب المفتش العام إلى عدد من مواقع المشاريع . بتكاليف الجهود المتواصلة إلعادة اإلعمار
مارس لمعاينة /لقد رافقتهم إلى محافظة األنبار في مطلع آذارو. في أرجاء العراق خالل ربع السنة هذا

رير تشمل مجموعة ناجحة عامة عمليات التفتيش الُملخصة في هذا التق. مشروع جسر بالقرب من الفلوجة
أخيرًا، واصل فريق المحققين التابع للمفتش العام و. من المشاريع بما في ذلك المدارس والعيادات الصحية

بفضل .  قضية ويتوقع اتخاذ إجراءات قانونية بحق عدد منها خالل ربع السنة القادم٨٠التقدم في معالجة 
 إلى رجعة مليون دوالر من األموال المست١٣إعادة أآثر من أعمال التدقيق للمفتش العام، تمكنا من 

  .مارس/الحكومة العراقية في آذار
  

أعتقد ان هذا هو أقوى تقرير ربع سنوي للمفتش العام حتى تاريخه، وأنا فخور بفريق التقرير ربع 
 مدققا ٣٥د الـ السنوي هذا الذي عمل باجتهاد إلنتاج هذا المنتج الرفيع الجودة، وأشعر باالمتنان لجهو

ومفتشا ومحققا الذين يقومون بأعمال المفتش العام في أرجاء العراق ولكافة العاملين لدينا الذي قاموا 
.  األحداث األخيرة أن البالد ال تزال في وضع هشتظهر. التزامهم إزاء مهماتهمولمدى بأعمال ُمضنية 

في العراق، أثني على الشجاعة التي يواصل فيها في الذآرى األولى لفقدان أحد مدققي مكتب المفتش العام 
  .فريقنا التحلي بها للخدمة هناك

  

  
   جونيور،ستيوارت دبليو بووين

  المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
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  ملخص أداء مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
  ٢٠٠٩ إبريل/ نيسان٣٠بتاريخ 

  
  التدقيق

  ١٤٢  التقارير الصادرة
  ٣٧٣  التوصيات الصادرة

  دوالر ٨١،٦٠٠،٠٠٠      بالدوالر واسترجاعهاتوفيرها التي تم األموال
   دوالر٢٢٤،٧٢٠،٠٠٠    بالدوالر بصورة أفضلُأعيد استخدامها التي األموال

   دوالر١٤،٩٣٠،٠٠٠     المدفوعات التي تم تحدي دقتها 
  

  التفتيش
  ١٤٧  حول المشاريعالصادرة التقييمات 

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

  

  التحقيقات
  ٤١٤  التحقيقات التي اسُتهلت
  ٣٣٤  حيلت أو ُأالتحقيقات التي ُأقفلت
  ٨٠  التحقيقات المفتوحة

  ٢٠  عتقاالتاال
  ٢٤  االتهامات الموجهة

  ١٨  القضائيةاإلدانات 
   دوالر٣٥،٠٤٠،١٦١   أو المصادرة بأوامر قضائية بالدوالرلمسترجعةقيمة األصول ا

  
  ٢٠٠٩مارس / آذار٣١ بتاريخ  الخط المباشربراالتصاالت ع

  ١٨  فاآس
  ٧٥  هاتف

  ١١٠  حضور شخصي
  ٣٤٣  رسائل إلكترونية

  ٢٦  إحاالت
  ٢٨  بريد

  ١١٦  موقع المفتش العام على االنترنت
  ٧١٦  ر الخط المباشبر عمجموع االتصاالت

  

  منتجات غير تدقيقية
  ٢٧  شهادات أمام الكونغرس

  ٤  التقارير الصادرة حول الدروس المكتسبة
           



 جدول المحتويات
 

 

 

  

  القسم األول

مالحظات المفتش العام الخاص إلعادة 
  إعمار العراق

  ٢٠٠٩إعادة إعمار العراق سنة 
  انتخابات المحافظات

  مستقبل الحضور األميرآي في العراق 
  ٢٠٠٩أمن العراق سنة 

  تمويل إعادة اإلعمار واألمن والتنمية
   ٢٠٠٩االقتصاد العراقي سنة 

  العقبات الدائمة بوجه التنمية المستدامة
  اإلجراءات القانونية ذات األهمية

  إشراف مكتب المفتش العام
  :الدروس المكتسبة

  إصالح العمليات الطارئة في الخارج
  الكلفة البشرية

  
  ثانيالقسم ال

ات أموال إعادة إعمار مصادر واستخدام
  العراق

  تمويل إعادة إعمار العراق
  األمن

  البنية التحتية
  شكل الحكم
  االقتصاد

  
  ثالثالقسم ال

  إعادة اإلعمار حسب المحافظات
  انتخابات المحافظات

  ِفَرق إعادة إعمار المحافظات
  لقطات سريعة حول المحافظات

  آردستان
  نينوى

  التأميم
  صالح الدين

  األنبار
  ديالي
  بغداد
  واسط
  بابل

  القادسية
  آربالء
  النجف
  المثنى

   قار–ذي 
  ميسان
  البصرة

  
  رابعالقسم ال

 الخاص إلعادة إشراف المفتش العام
  إعمار العراق

  تدقيقات المفتش العام
  التفتيش

  التحقيقات
  لمفتش العامل المباشر الخط

   اإلنترنتموقع المفتش العام على شبكة
   التشريعاتتحديث معلومات

  
  خامسسم الالق

  إشراف الوآاالت األخرى
  مقدمة

  تدقيقات الوآاالت األخرى
  تحقيقات الوآاالت األخرى

  
  الهوامش

  مختصرات وتعريفات
  
  

 الموقع على SIGIRلتقرير ربع السنوي هذا للمفتش العام إلعادة إعمار العراق متوفر على موقع ا  لصيغةالنص الكامل* 
mil.sigir.www . ي يحتوي على آافة الملحقات والتصحيحاتذانه النص الرسمي للتقرير ال.





 جدول المحتويات
 

 

 

  الملحقات
  

انها منشورة على موقع المفتش العام على شبكة . الملحقات للتقرير ربع السنوي هذا ليست ُمتضّمنة في النص المطبوع لهذه النشرة
  .mil.sigir.wwwاالنترنت على 

  

 3001 مرجع استنادي لصفحات هذا التقرير حول شروط المفتش العام لرفع التقارير عن األوضاع بموجب القسم الملحق أ
  . آما هو معدل١٩٧٨ آما هو معدل، وقانون المفتش العام لسنة 106-108للقانون العام 

  

  .مل المفتش العام ُيلخص اآلثار المالية وغير المالية لعالملحق ب
  

، وصندوق قوات (IRRF) مرجع استنادي لنصوص الموازنة المتعلقة بصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الملحق ج
 والدعم الدولي (CERP)، وبرنامج االستجابة الطارئة للقائد (ESF)، وصندوق دعم االقتصاد (ISFF)األمن العراقية 

  .إلعادة إعمار العراق
  

 مرجعًا استناديًا حول الطريقة التي يقسم فيها المفتش العام المشاريع والبرامج على فئات من مختلف الوآاالت  يقدمالملحق د
  .الحكومية األميرآية داخل القطاعات المحّددة من ِقَبل المفتش العام

  

عادة إالرئيسية المتعلقة ب يقدم المعلومات حول خلفية وتاريخ آل واحد من حسابات الصناديق األميرآية األربعة الملحق هـ
  .إعمار العراق

  

 وآذلك عن صندوق تنمية العراق، المستخدمة إلعادة  المكتسبة يتحدث عن وضعية األموال العراقية المصادرة أوالملحق و
  .اإلعمار

  

  .يتحدث عن المساهمة الدولية في جهود إعادة إعمار العراقالملحق ز 
  

ش العام المكتملة وتوصيات ذات شأن مفتوحة من التدقيقات السابقة، ومعلومات عن  يقدم قائمة بتدقيقات المفتالملحق ح
  .اآلثار المالية وغير المالية لتدقيقات المفتش العام

  

  . يحتوي على قائمة التفتيشات المكتملة للمفتش العام حول نشاطات إعادة إعمار العراقالملحق ط
  

  .وقيف المؤقت والحظر الناتجة عن هذه التحقيقات يحتوي على قائمة شاملة لحاالت التالملحق ي
  

يقدم ملخصات للتدقيقات والمراجعات المكتملة والجارية على يد الوآاالت األميرآية األخرى حول برامج الملحق ق 
  .ونشاطات إعادة إعمار العراق

  

عادة إعمار العراق التي أصدرها  يحتوي على قائمة بالتدقيقات والتقارير والشهادات المكتملة حول نشاطات إالملحق ل 
  .المفتش العام ووآاالت التدقيق األميرآية األخرى
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  مالحظات
  مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق

   
  
  

  ٢٠٠٩إعادة إعمار العراق سنة 
  انتخابات المحافظات

  مستقبل الحضور األميرآي في العراق
  ٢٠٠٩أمن العراق سنة 

  األمن والتنميةتمويل إعادة اإلعمار و
   ٢٠٠٩اقتصاد العراق سنة 

  العقبات الدائمة بوجه التنمية المستدامة
  اإلجراءات القانونية ذات الشأن

  إشراف المفتش العام
  إصالح العمليات الطارئة في الخارج: الدروس المكتسبة
  الكلفة البشرية

  

١القسم   
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   ٢٠٠٩إعادة إعمار العراق سنة 
  

مارس / آذار٢٠منذ غزو . ذآرى السادسة لدخول الواليات المتحدة إلى العراقصادف ربع السنة هذا ال
 مليار دوالر من المساعدات الخارجية لجهود اإلغاثة وإعادة اإلعمار ٥١، خصص الكونغرس ٢٠٠٣

التي طالت آل جانب من المجتمع العراقي، من تدريب وتجهيز قواته األمنية إلى تحسين تسليم الخدمات 
  .األساسية

  
عشرات المليارات هذه من دوالرات دافع الضرائب األميرآي قدمت بصورة رئيسية إلى أربعة صناديق 

، صندوق قوات األمن العراقية ) مليار دوالر٢٠٫٨٦(صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق : آبرى
ئة للقائد وبرنامج االستجابة الطار)  مليار دوالر٣٫٧٤(، صندوق دعم االقتصاد ) مليار دوالر١٨٫٠٤(
 مليار ٤٢٫١٦، آانت الواليات المتحدة قد ألزمت ٢٠٠٩مارس / آذار٣١بتاريخ ).  مليار دوالر٣،٥(

  )١(. مليار دوالر إلعادة إعمار العراق٣٧٫٨٩دوالر وأنفقت 
  

  : شكلها لجهود اإلغاثة وإعادة اإلعمار المتواصلة خالل ربع السنة هذاعلميةأعطت عدة أحداث َم
، أجرت الحكومة العراقية االنتخابات في ٢٠٠٩يناير / آانون الثاني٣١في . شكل الحكم •

، وتم اختيار مجالس ١٨ من أصل محافظات العراق الـ ١٤المحافظات التي طال انتظارها في 
جديدة للمحافظات سوف تلعب أدوارًا ذات أهمية متزايدة في إعادة إعمار العراق في عدة 

صّححت انتخابات المحافظات انعدام التوازن الذي سّببته المقاطعة محافظات مختلفة إثنيًا وقوميًا، 
سنة "عالوة على ذلك، افتتحت انتخابات المحافظات . ٢٠٠٥السنية النتخابات المحافظات سنة 

ديسمبر مع االنتخابات /في العراق التي سوف تبلغ ذروتها في آانون األول" االنتخابات
 .الئتالف الحاآم برئاسة نوري المالكيالبرلمانية، وهي أول استفتاء حول ا

، تعود ٢٠٠٩يناير / المعقودة في األول من آانون الثاني(SA)وفقًا لالتفاقية األمنية . األمن •
آذلك تحملت الحكومة العراقية . المسؤولية األمنية في آامل البالد اآلن إلى الحكومة العراقية

تي رعتها الواليات المتحدة والتي ضمت  ال(SOI)إدارة السيطرة على منظمة أبناء العراق 
 رجل سّني شارك العديد منهم سابقًا في نشاطات التمرد أو آانت لهم عالقة ١٠٠،٠٠٠حوالي 

وأعلنت اإلدارة األميرآية الجديدة أيضًا إستراتيجيتها لسحب القوات األميرآية في العراق . بها
 .على مدى السنوات القادمة

، صادق المجلس الرئاسي في العراق على موازنة سنة ٢٠٠٩يل إبر/ نيسان٢في . االقتصاد •
تقلبات أسعار النفط أجبرت الحكومة العراقية على إعادة .  مليار دوالر٥٨٫٦ البالغة ٢٠٠٩

 مليار ٨٠آان االقتراح األولي ( أخيرًا إقرارهاًا ثالث مرات قبل خفضالنظر في موازنتها 
 بما في ذلك زيادة الجهود اإليرادات، جديدة لتوليد تبحث الحكومة العراقية عن طرق). دوالر

 .الجتذاب مزيد من االستثمارات األجنبية
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  انتخابات المحافظات
  

 التصويت ضد شاغلي المناصب بأآثريتهمنتائج انتخابات المحافظات األخيرة آشفت ان العراقيين قرروا 
يعية التي سيطرت على الساحة السياسية الذين ينتمي الكثيرون منهم إلى مختلف األحزاب الدينية الش

مزيد يناصرون ال الناخبون المرشحين الذين اختاربدًال من ذلك، . العراقية طيلة السنوات األربع األخيرة
 لم تشوه أية أعمال عنف تذآر االنتخابات التي تمثل ،خدمات أفضلال و،قل من العلمانيةاألمن األمن، و

 ٧٠٠٠ التي أخذت القيادة في تأمين السالمة في أآثر من (ISF)لعراقية انتصارًا آبيرًا لقوات األمن ا
  . اقتراعرآزم
  

عندما ستصبح عمالنية بالكامل، سوف تكون لمجالس المحافظات الجديدة سلطة انتخابات حكام 
المحافظات، وتعيين الرسميين األمنيين، وَسّن قوانين المحافظات، وإدارة أموال إعادة اإلعمار من 

 التي يتنازع عليها العرب واألآراد –تأميم محافظة الالمحافظات الكردية الثالث و. نات المحافظاتمواز
  .٢٠٠٩ الحقًا سنة  فيهاستجري االنتخابات–والترآمان 

  
  نسبة اقتراع متدنية

  بالمئة٥١ وذهب.  محافظة١٤ مقعدًا في ٤٤٠ مرشحًا إلشغال ١٤،٤٣١يناير، تقدم / آانون الثاني٣١في 
 لكن في محافظة األنبار ذات )٢(. من الناخبين المؤهلين في تلك المحافظات إلى صناديق االقتراعفقط

 إلى  بالمئة٥من ارتفعت (، ٢٠٠٥األغلبية الساحقة السنية، آانت نسبة االقتراع أعلى بكثير من مستويات 
 ١١ارتفعت (ثني مثل ديالى ازدادت نسبة االقتراع في المحافظات ذات التنوع الديني واإلآما ).  بالمئة٤٠

بابل، بغداد، : معظم المحافظات الشيعية شهدت نسبة اقتراع أدنى).  بالمئة٣٨ارتفعت (ونينوى ) بالمئة
 ١٠ بنسبة ٢٠٠٥ وواسط آان االقتراع فيها أدنى من سنة ، قار–البصرة، آربالء، ميسان، القادسية، ذي 

  )٣(.بالمئة

  

  الرابحون والخاسرون

 مقعدًا، وفاز المجلس الشيعي األعلى ١٢١ولة القانون برئاسة رئيس الوزراء المالكي بـ فاز ائتالف د
(ISCI) وفازت القائمة الوطنية لرئيس الوزراء السابق .  مقعدًا٤١ ومؤيدو مقتدى الصدر بـ ، مقعدًا٥٨ بـ

 ٣٢ بـ (IIP)  وفاز الحزب العراقي اإلسالمي لنائب الرئيس طارق الهاشمي، مقعدًا٢٦إياد عالوي، ب 
 ١٩مقعدًا، وفازت آل من قائمة المشروع القومي السنية بقيادة صالح المطلق، وقائمة الحدباء الوطنية بـ 

 معظم األآراد يقطنون في المحافظات األربع التي لكن مقعدًا، ١٢وفازت األحزاب الكردية بـ . مقعدًا
يرة المقاعد المتبقية، وهم يمثلون وحصد طيف من األحزاب الصغ. تقترع في وقت الحق هذه السنة
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 نظرة عامة حول النتائج يبّين ١-١الشكل . تشكيلة منوعة من الدوائر االنتخابية السياسية واالثنية والدينية
  )٤(.١٤حسب األحزاب في آافة المحافظات الـ 

  

   محافظتا بغداد والبصرة–منظور شيعي 

قانون الذي نادى بحكومة مرآزية قوية ومدنية قادرة دعم رئيس الوزراء، نوري المالكي ائتالف دولة ال
فاز ائتالف دولة القانون بأآثريات قوية . فضل للشعب العراقياألمن األمزيد من الخدمات والعلى تسليم 

وانتهى إلى تعادل مع ) بابل، بغداد، البصرة، ذي قار، القادسية وواسط(أو بأغلبيات في ست محافظات 
المجلس األعلى ). ميسان، المثنى والنجف(ي العراقي  في ثالث محافظات المجلس األعلى اإلسالم

) SCIRIالذي آان يعرف سابقًا بالمجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العراق، أو (اإلسالمي العراقي  
  )٥(.آان يسيطر سابقًا على ثمانية مجالس، ولم يعد يسيطر على أي مجلس

  

فبعد انتخابات المحافظات . افظات بغداد والبصرة الفتة بنوع خاصآانت انتصارات دولة القانون في مح
 في مجلس المحافظة ٥١ مقعدًا من أصل ٢٨، آان المجلس األعلى اإلسالمي العراقي  يحتل ٢٠٠٥سنة 

 في مجلس ٥٧ مقعدًا من أصل ٢٨اليوم، تحتل آتلة دولة القانون .  بغداد–التي تعد أآبر عدد من السكان 
إجمالي عدد المقاعد في . ( مقاعد٣ال يحتل المجلس األعلى اإلسالمي العراقي  سوى بغداد في حين 

وفي البصرة، المحافظة ذات ). ٢٠٠٨العديد من المجالس تغير بموجب أحكام قانون االنتخابات لسنة 
اقية حيث يرتبط اسم رئيس الوزراء المالكي شخصيًا بانتصار قوات األمن العرو ،الكثافة الشيعية الكبيرة

 فقد فاز ائتالف دولة القانون بـ ،، آانت القصة شبيهة إلى حد آبير٢٠٠٨في الحملة العسكرية في ربيع 
  . مقاعد للمجلس األعلى اإلسالمي العراقي ٥ مقعدًا مقابل ٢٠

  

   محافظات األنبار، نينوى وديالى–منظور سني 
 التي ٢٠٠٨ – ٢٠٠٦ة األنبار سنة  حرآات سنية جديدة تستند إلى العشائر من صحوبرزت، ٢٠٠٩سنة 

في محافظة األنبار، َحَصد ائتالف . ساعدت في إعادة األمن النسبي إلى مناطق سبق أن دمرها التمرد
  . في المجلس٢٩ مقاعد من أصل ٨ ،بارز في الصحوةالزعيم البقيادة الشيخ أبو ريشة، 
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  ١-١الشكل 

  ٢٠٠٩  بالمقارنة مع ٢٠٠٥ سنة  في نينوى وديالى،التي تم الفوز بهامقاعد المجلس 

  ديالى                              نينوي

  

    شيعة       ُسّنة         أآراد        آخرون               شيعة      ُسّنة        أآراد          آخرون 

  ٢٠٠٩نتائج انتخابات            ٢٠٠٥نتائج انتخابات          ٢٠٠٩نتائج انتخابات         ٢٠٠٥نتائج انتخابات      

  من سكان المحافظة%               من سكان المحافظة%         

؛ الحكومة العراقية، اللجنة ٢/٢٠٠٩، ٣٠، نتائج االنتخابات، النشرة رقم (UNAMI)بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق : المصادر
، السفارة ٢٢/٢/٢٠٠٩  التي تم الوصول إليها في،  ترجمة مكتب المفتش العام،arabic.iq.ihec.wwwالعليا المستقلة لالنتخابات، 

  .٢/٤/٢٠٠٩األميرآية في بغداد، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، 
  

  .، في بغداد والبصرة٢٠٠٩ و ٢٠٠٥نتائج االنتخابات حسب األحزاب، انتخابات المحافظات سنة 
  البصرة            بغداد   

   

  آخرون       (INL)) عالوي ( الفضيلة   ائتالف /الدعوة   المجلس األعلى اإلسالمي العراقي الصدر     
  دولة القانون          
  )المالكي(         

 لالنتخابات، ؛ الحكومة العراقية، اللجنة العليا المستقلة٢/٢٠٠٩، ٣٠ النشرة رقم –بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق : المصادر
arabic.iq.ihec.www ،٢٢/٢/٢٠٠٩ تم الوصول إليها في،  ترجمة مكتب المفتش العام.  

  



 إعمار العراقمالحظات المفتش العام الخاص إلعادة 
 
 
 

٥  

  
العراق، خالل انتخابات المحافظات في ب، جابال لالقتراع في رآزمواطنون عراقيون يقفون في صفوف لالقتراع أمام م
  ٢٠٠٩يناير / آانون الثاني٣١محافظة بابل، في 

  

ساهمت المشارآة األوسع للُسنة في االنتخابات األخيرة أيضًا في إخراج األآراد من مواقع سيطرتهم في 
، حصلت األحزاب الكردية على أغلبية المقاعد في مجلس نينوى ٢٠٠٥ في العام. مجلس مقاطعة نينوى

 ٢٢، بـ ٢٠٠٩لكن الُسّنة فازوا، سنة .  المحافظة بالمئة من سكان٣٥علمًا أن األآراد ال يشكلون سوى 
  . مقعدًا١٢ في مجلس نينوى بينما لم تحصل أخوية نينوى الكردية سوى على ٣٧مقعدًا من أصل 

  

آان الُسّنة يشغلون .  بالمئة من السكان تقريبًا٦٥ حصيلة مماثلة في ديالى حيث يشكل العرب الُسّنة جاءت
  )٨(.٢٩ مقعدًا من أصل ١٥لس المحافظة لكنهم فازوا هذه السنة بـ في السابق ثلث المقاعد في مج
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   االنتخابية الناشئةاالتجاهات

سوف ينظم العراق عدة انتخابات أخرى هذه السنة بما في ذلك انتخابات المقاطعات والمقاطعات الثانوية، 
واالنتخابات البرلمانية ) ٢٠٠٩يوليو / تموز٣١الذي يجب ان ينظم قبل (واستفتاء حول المعاهدة األمنية 

  .ديسمبر، عندما سينتخب العراقيون مجلس نواب جديد/القومية في آانون األول

  

  : سوف تعطي شكلها لتلك االنتخاباتاتجاهاتعدة 

الناخبون العراقيون الذين هم تقليديًا علمانيون ومعتدلون، سوف يواصلون على األرجح التخلي عن  •
ا، يمكن ان يخسر المجلس األعلى اإلسالمي العراقي  مزيدًا من المواقع وهكذ. األحزاب الدينية علنًا

 . ذوي الفكر العلماني الذين يشددون على األمن والتنميةمنالعراقيون السياسيون  قام بتبنيآلما 
  

 في ما يتعلق بترسيم الحدود الشمال العراقي األوسطال يزال التوتر في تزايد بين العرب واألآراد في  •
اإلحصاء القومي المنوي إجراؤه في .  وبحقوق األآراد في نفط آرآوكةبية لكردستان الفدراليالجنو

. أآتوبر، وهو األول منذ الغزو األميرآي، سوف يؤجج، على األرجح، هذه الخالفات/تشرين األول
، آما الحظ وزير الدفاعو. فعدد العرب واألآراد القاطنين المناطق الحدودية ال يزال مسألة جدل

 )٩(.روبرت غيتس مؤخرًا، هناك حاجة آبرى إلى المصالحة بين العرب واألآراد
 

 ٢٠٠٤ العرب الُسّنة دعمهم في انتخابات المحافظات بين األحزاب التي آانت نشيطة منذ قّسملقد  •
 أما إذا آانت القوة االنتخابية الجديدة. وبين الحرآات السياسية الجديدة التي ظهرت منذ صحوة األنبار

   . خالل االنتخابات القادمةيتم اختبارهالمشايخ العشائر الُسنّية قابلة لالستدامة، فمسألة سوف 
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  مستقبل الحضور األميرآي في العراق
  

 ٣١وفقًا ألحكام االتفاقية األمنية الجديدة، يجب أن تنسحب آافة القوات األميرآية من العراق بتاريخ 
  .خطتها لتلبية هذا المطلباألميرآية ع السنة هذا، قدمت اإلدارة خالل رب. ٢٠١١ديسمبر /آانون األول

  
  خطة االنسحاب

، أعلن الرئيس انه سوف ُيخّفض الحضور العسكري األميرآي في العراق ٢٠٠٩فبراير / شباط٢٧في 
، سوف ٢٠١٠خالل النصف األول من سنة . ٢٠٠٩سبتمبر / فرد بحلول أيلول١٢٠،٠٠٠إلى حوالي 

تالية األميرآية مغادرة العراق آما ان انسحاب آافة القوات القتالية األميرآية سوف تواصل الفرق الق
أما القوات األميرآية المتبقية هناك بعد هذا التاريخ، .  على أبعد حّد٢٠١٠أغسطس / آب٣١يستكمل في 

عراقية فسوف تنظم على شكل ألوية استشارية للمساعدة في تدريب وتقديم النصح لوحدات قوات األمن ال
 إّال إذا ٢٠١١هذه القوات المتبقية سوف تغادر العراق في نهاية . ٢٠١١ديسمبر / آانون األول٣١لغاية 

  .اتفقت الواليات المتحدة والحكومة العراقية بشأن مجرى آخر للعمل
  

  فرق إعادة إعمار المحافظات المؤقتة
برنامج فرق إعادة إعمار المحافظات بالتناغم مع خطة االنسحاب، سوف يتم أيضًا التخفيض التدريجي ل

(PRT) وسوف يتم مع الوقت دمج وظائف فرق إعادة إعمار المحافظات في الهيكلية العمالنية لوزارة ،
 وسوف يتم على المدى القصير،  إما صرف فرق إعادة اإلعمار الصغيرة المندمجة . األميرآيةالخارجية

، سوف يتوقف برنامج هذه ٢٠١١بحلول نهاية . المحافظاتتصنيفها آفرق نظامية إلعادة إعمار إعادة أو 
  .الفرق وسوف تقوم السفارة في بغداد ومكاتب السفارة اإلقليمية باستالم اشغال إعادة اإلعمار المتبقية

  
  سفير أميرآي جديد لدى العراق

 لدى ، ثّبت مجلس الشيوخ آريستوفر هيل آسفير جديد للواليات المتحدة٢٠٠٩أبريل / نيسان٢١في 
، بعد تمضية ٢٠٠٩فبراير /العراق وهو سيحل محل السفير رايان آروآر الذي غادر في مطلع شباط

، بعد السفراء ٢٠٠٣وسيكون السفير هيل رابع سفير أميرآي لدى العراق منذ . سنتين في بغداد
  . وآروآر، وخليلزاد،نيغروبونتي
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  اتفاقية إطار العمل اإلستراتيجية
 التي (SFA)ميرآي الجديد مسؤوًال عن إدارة اتفاقية إطار العمل اإلستراتيجي سوف يكون السفير األ

توجز االتفاقية العالقة الثنائية الجديدة بين . ٢٠٠٩يناير /أصبحت نافذة المفعول في األول من آانون الثاني
ي سلسلة من اللجان األمر المرآزي بالنسبة لفعالية االتفاقية يكمن ف. الواليات المتحدة والحكومة العراقية

المشترآة التي سيحاول المسؤولون األميرآيون والعراقيون من خاللها تنسيق الجهود في المجاالت 
مشترآة في الخالل ربع السنة هذا، تّم عقد أول اجتماعات  للجنة . السياسية واألمنية واالقتصادية والثقافية

  .بغداد
 

 
  العربيون عمليات النفط العراقي في الخليج  راشمور يراقب األميرآيةبحارة من السفينة
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  ٢٠٠٩أمن العراق سنة 
  

ظل عدد الحوادث العنيفة في العراق عند مستويات متدنية نسبيًا خالل األشهر الثالثة الماضية لكن عدة 
  . الطبيعة الهشة للوضع األمني في العراقتصّورهجمات حصلت مؤخرًا أدت إلى خسائر جماعية، 

  
 شخصًا، ُمسجلة أعلى آلفة ٨٠أبريل، ُذآر ان قنابل في بغداد وديالى أودت بحياة أآثر من / نيسان٢٣في 

قبل ذلك .  شخصًا في بغداد٦٠في اليوم التالي، قتل أآثر من . بشرية في يوم واحد خالل ما يزيد عن سنة
هي أآبر أبريل، أدى قصف في الموصل إلى مقتل خمسة جنود أميرآيين، و/ نيسان١٠بأسبوعين، في 

  . حوالي سنةمنذخسارة فردية للجنود األميرآيين 
  

  . يعرض معلومات حول بعض الحوادث األمنية الرئيسية خالل ربع السنة هذا٢-١الشكل 
  

  نهاية عملية السيطرة العراقية على المحافظات
-MNSTC) العراق خالل السنوات الثالث الماضية، أدارت القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في

I) عملية ُسميت السيطرة العراقية على المحافظات (PIC) التي أعطت تدريجيًا الحكومة العراقية السيطرة 
، آانت هناك خمس محافظات ال ٢٠٠٨ديسمبر /بحلول آانون األول. على أمن معظم المحافظات العراقية

 بغداد، ، هينقلها إلى السيطرة العراقيةتزال بحاجة لبلوغ المستوى األمني المطلوب الذي آان سيسمح ب
لقد حّلت االتفاقية األمنية محل عملية السيطرة العراقية على . نينوى، التأميم، ديالى وصالح الدين

 إلى الحكومة العراقية في األول من ١٨المحافظات ونقلت آامل المسؤولية األمنية لكافة المحافظات ال 
  استمراريطر قوات األمن العراقية اآلن رسميًا على أمن آامل البالد مع تس)١٠(.٢٠٠٩يناير /آانون الثاني

القوات المتعددة الجنسيات في العراق في وضع من المراقبة اإلستراتيجية ومواصلة تقديم الدعم اللوجستي 
  .والتدريب للجيش العراقي وللشرطة العراقية

  
  نقل أبناء العراق إلى سيطرة الحكومة العراقية

 برنامج أميرآي أنشئ خالل تعزيز الوجود العسكري األميرآي ألجل إدخال (SOI)بناء العراق منظمة أ
، نقلت القوات المتعددة الجنسيات في العراق آخر ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢في . السّنة في الجهاز األمني

بناء العراق  عنصر من أ٩٤،٠٠٠هناك اآلن أآثر من . فرقة ألبناء العراق إلى سيطرة الحكومة العراقية
  )١١(. محافظات تحت سيطرة الحكومة العراقية٩في 
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١٠ 

تعمل الحكومة العراقية على البحث عن وظائف في القطاع العام لمعظم أبناء العراق، بما في ذلك ضم 
بعض هؤالء إلى قوات األمن العراقية بينما سيوضع اآلخرون في مكاتب حكومية مثل وزارة التعليم 

، ٢٠٠٩أبريل /بتاريخ األول من نيسان).  من أبناء العراق١٠،٠٠٠ قبول حوالي التي تبدو راغبة في(
 آان مخططًا ٢٠،٠٠٠ فقط من أبناء العراق قد جّندوا في قوات األمن العراقية من أصل ٥٠٠٠آان 

  )١٢(.ضّمهم
  

مارس الماضي حين انفجر قتال بين وحدات من قوات األمن العراقية /نشبت االضطرابات في آذار
ومما زاد من . ناصر من أبناء العراق المقيمين في بغداد، في حي فاضل، في العاصمة العراقيةوع

أبريل / نيسان١١ وفي .خطورة األمر قيام الحكومة العراقية باحتجاز عدة أعضاء آبار من أبناء العراق
دما تجمعوا  عضوًا من أبناء العراق على األقل على يد انتحاري فجر نفسه عن١٣، آان قد قتل ٢٠٠٩

  .جنوب بغداد لتلقي أجورهم
  

  ٢-١الشكل 
 .٢٠٠٩ابريل / أواسط نيسان–يناير / آانون الثاني١الحوادث األمنية الخطرة، 

 

  
  

   إصابة٦٠ أآثر من
   إصابة٦٠- ٣٠
   إصابة٣٠-٠

  

 وللترجمات االنكليزية والعربية للمستندات المعلومات المقدمة هنا مستندة إلى تحليالت المفتش العام للمصادر المفتوحة: لمصادرا
حول اإلصابات وتمثل مجموع القتلى والجرحى في آل المتوفرة آافة األرقام تستند إلى أفضل المعلومات . والدراسات والتحليالت

  .حادثة

  

قتل انتحاري أآثر من 
 حرج عراقيًا و٢٠

العشرات في هجوم 
على اجتماع للعشائر 

 في اليوسفية

اجم انتحاري فجر ه
نفسه حشدًا من الحجاج 
الشيعة في اإلسكندرية، 

 عراقيًا على ٣٠ُقتل 
.األقل وجرح آثيرون

 عراقيًا وجرح ١٣قتل 
 في انفجار ٥٠آثر من أ

سيارة مفخخة في هجوم 
.في الِحّلة

 عراقياً ٢٥قتل حوالي 
في هجوم انتحاري 
.خالل مأتم آردي

 عراقياً ٣٤ل قت
وجرح الكثيرون 

 ٦في انفجار 
.سيارات في بغداد  

 عراقيين ١٠قتل . 
على األقل وجرح 

 في ٢٠حوالي 
انفجار سيارة في 

.آرآوك  

قتل هجوم انتحاري 
خارج مقام شيعي في 

 ٣٥بغداد أآثر من 
مدنيًا وجرح أآثر من 

٧٠.

 عراقيًا ١٦ قتل حوالي
 في ٤٠وجرح أآثر من 

هجمات بالسيارات 
المفخخة عند موقف 

للباصات وفي سوق في 
 بغداد

قتل انتحاري فجر 
 مجّندًا ٢٨نفسه 

في الشرطة على 
 .األقل في بغداد

قتل انتحاري فجر نفسه 
 عراقيًا بما ٢٨أآثر من 

في ذلك قادة عشائر 
وضباط في الجيش 

ورجال شرطة 
وصحفيين بينما آانوا 
يتجولون في سوق في 

 .أبو غريب

 ١٦قتل 
عراقيًا على 
األقل وجرح 

أآثر من 
ثالثين في 

هجوم بسيارة 
مفخخة في 

 .بغداد

 قتل في يومين
من االنفجارات 

في ديالى وبغداد 
 ١٤٠أآثر من 
.شخصًا  

 ابريل/مارس                                        نيسان/فبراير                          آذار/ير                            شباطينا/      آانون الثاني
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  تمويل إعادة اإلعمار، األمن والتنمية
  

 )١٣(. مليار دوالر إلعادة إعمار العراق١٢٢٫٠١، ألزمت الواليات المتحدة والحكومة العراقية ٢٠٠٣منذ 
غير أن تقلبات أسعار النفط العالمية أجبرت الحكومة العراقية على خفض االستثمارات المخططة إلعادة 

  .اإلعمار
  

  التمويل األميرآي
 ٢٫٨٢ ، مليار دوالر المتبقية وغير الملزمة من األموال األميرآية، توجد الحصة األآبر٣٫١من أصل ال 
 صندوق قوات ألرصدةشاملة اللنظرة لبالنسبة . (ISFF) في صندوق قوات األمن العراقية ،مليار دوالر

، انظر الشكل (CERP)، وبرنامج االستجابة الطارئة للقائد (ESF)األمن العراقية، وصندوق دعم االقتصاد 
١٤(.٣-١(  
  

ميلية للسنة المالية ، عرض الرئيس على الكونغرس طلب مخصصات تك٢٠٠٩أبريل / نيسان٩في 
 مليار دوالر لتمويل العمليات الجارية في العراق وفي مسارح العمليات في أفغانستان ٨٣٫٤ بلغت ٢٠٠٩

 ٤٤٩:  مليون دوالر من األموال الجديدة إلغاثة وإعادة إعمار العراق٧٠٠وتم طلب حوالي . باآستان–
 ١٥٠رامج مساعدة الناس المهجرين، و مليون دوالر لب١٠٨مليون دوالر لصندوق دعم االقتصاد، و

  .مليون دوالر للبرامج األمنية الدبلوماسية والقنصلية
  

بدًال من ذلك، اقترح التمديد سنة أخرى و .لم يطلب الرئيس أية أموال جديدة لصندوق قوات األمن العراقية
في قانون التي سبق ان خصصت لصندوق قوات األمن العراقية " أموال الجسر"لمليار دوالر من 

. ٢٠١٠سبتمبر / أيلول٣٠وهذا سيمدد مدة توفر هذه األموال لغاية . ٢٠٠٨المخصصات التكميلية لسنة 
 مليون دوالر من التمويل الجديد لبرنامج ٥٠٠ طالب أيضًا ب ٢٠٠٩لسنة المالية لتكميلي التمويل ال

  )١٥(.االستجابة الطارئة للقائد للعراق وأفغانستان مجتمعين
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  ٣-١الشكل 
  صناديق أميرآية آبرى لم تلزم

   مليار دوالر٣٫٠١إجمالي ما لم يلزم . بمليارات الدوالرات

  
  

  
، ١٤/٤/٢٠٠٩استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : (ISFF)صندوق قوات األمن العراقية : المصادر

، استجابة فرقة ١٤/١٠/٢٠٠٧لمفتش العام للبيانات، استجابة وزارة الخارجية لطلب ا: (ESF)صندوق دعم االقتصاد 
، تقرير (ITAO)؛ مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ٣/٤/٢٠٠٩ و٢/٤/٢٠٠٩منطقة الخليج لطلب المفتش العام للبيانات، 

 ٢/١٠/٢٠٠٨، استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق لطلب المفتش العام للبيانات، ٣/٤/٢٠٠٩المؤشرات األساسية، 
 ١٣/٤/٢٠٠٩، ٧/٤/٢٠٠٩؛ استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات ٢٩/٣/٢٠٠٩و
: (CERP)؛ صندوق االستجابة الطارئة للقائد ١٥/٤/٢٠٠٩؛ استجابة السفارة لطلب المفتش العام للبيانات ١٦/٤/٢٠٠٩و

  .١٠/٤/٢٠٠٩بيانات، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام لل

  
  ٢٠٠٩موازنة الحكومة العراقية لسنة 

 أي معدل نمو سنوي بنسبة - مليار دوالر٨٤٫٧، ٢٠٠٨آان إجمالي الناتج المحلي المقّدر للعراق لسنة 
غير انه من المتوقع ان تكون نسبة . ٢٠٠٧ بالمئة بالمقارنة مع إجمالي الناتج المحلي المقدر لسنة ٧٫٨

  )١٦(. بالمئة فقط٥٫٧، ٢٠٠٩تج المحلي سنة نمو إجمالي النا
  

،  اقر مجلس ٢٠٠٨يوليو /، بسبب انهيار أسعار النفط من ذروتها في تموزتخفيضًابعد ثالث تعديالت 
 ٢ مليار دوالر وصادق مجلس الرئاسة عليها في ٥٨٫٦، موازنة بلغت ٢٠٠٩مارس / آذار٥النواب في 

 ٢٠٠٨لمئة عن الموازنة األساسية للحكومة العراقية سنة  با١٧يمثل هذا زيادة . ٢٠٠٩أبريل /نيسان
  . مليار دوالر٤٩٫٩البالغة 

  

 (CERP) صندوق االستجابة الطارئة للقائد
٠٫١٢$ 

   (ESF) صندوق دعم االقتصاد
٠٫٠٧ $ 

   (ISFF)صندوق قوات األمن العراقية
٢٫٨٢$ 

٢%  
٤%  
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  :٢٠٠٩تشمل موازنة العراق لسنة 
هذا العجز سوف ُيغطى بالواردات التي لم تنفق خالل .  مليار دوالر١٥٫٩عجز ملحوظ بقيمة  •

 .السنوات السابقة
ت الخمس التي تلقت معظم األموال التشغيلية الوزارا.  مليار دوالر من التكاليف التشغيلية٤٥٫٩ •

الموازنة التشغيلية لوزارة الدفاع هي .  هي المالية والداخلية والتعليم والدفاع والتجارة٢٠٠٩سنة 
 مليار سنة ٣٫٨٥ إلى ٢٠٠٨ مليار دوالر سنة ٤٫٩٢ بالمئة، إذ هبطت من ٢١أدنى بنسبة 

 مليار ٥٫١٦ بالمئة، من ٢لية ازدادت بنسبة غير ان الموازنة التشغيلية لوزارة الداخ. ٢٠٠٩
 . مليار دوالر هذه السنة٥٫٢٧ إلى ٢٠٠٨دوالر سنة 

تلقت وزارات النفط والكهرباء والمالية والموارد .  مليار دوالر من اإلنفاقات الرأسمالية١٢٫٧ •
 )١٧(.المائية والصناعة والمعادن اآبر المخصصات من الموازنة الرأسمالية للحكومة العراقية

  
 ٨٥ مليار دوالر، مما سيؤمن حوالي ٣٦٫٥، تقّدر الحكومة العراقية واردات النفط ب ٢٠٠٩بالنسبة لسنة 

 الحكومة العراقية من المصادر األخرى لوارداتاإلجمالي المجّمع .  الحكومة العراقيةوارداتبالمئة من 
 )١٨(. مليار دوالر فقط٦٫٢٢عه يتوقع ان يبلغ مجمو) الرسوم الجمرآية، الضرائب، والرسوم األخرى(

 ، وآذلكلموازنة للحكومة العراقيةلتخطيط ال، سوف يواصل وارداتفي غياب تطوير مصادر أخرى لل
  . ارتباطهما بالتقلبات في أسعار السوق العالمية للنفط،أمن العراق

  

  
  نشر العلم بمناسبة إعادة قاعدة العمليات األمامية آالهان إلى السيطرة العراقية
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  ٢٠٠٩اقتصاد العراق سنة 
  

على الرغم من محاوالت سلطة و. تحت حكم صدام حسين، آان لدى العراق اقتصاد ُمخطط مرآزيًا
فرض تشكيلة جديدة من إصالحات  ٢٠٠٤-٢٠٠٣ في سنةاالئتالف المؤقتة التي تقودها الواليات المتحدة 

اء خمس سنوات على نقل سلطة االئتالف بعد انقض. السوق الحرة، ال يزال إرث صدام من المرآزية حيًا
 ،المؤقتة السيادة إلى الحكومة العراقية المؤقتة، ال تزال الدولة العراقية تسيطر تمامًا على صناعة النفط

  . في االقتصادالهامةالقطاع الوحيد المنتج للواردات 
  

  النفط والكهرباء: القطاعات األساسية
 مليون برميل في اليوم ٢٫٢٨الل ربع السنة هبط قليًال إلى متوسط إنتاج النفط الخام في العراق خ

(MBPD) في حين ازداد متوسط ٢٠٠٨ مليون برميل في اليوم خالل ربع السنة األخير من ٢٫٣٧ من ،
 مليون برميل في اليوم خالل ربع ١٫٧٩ مليون برميل في اليوم من ١٫٨١صادرات النفط العراقية إلى 

   )١٩(.السنة السابق
  

 مزيد من المستثمرين الدوليين، أعلنت الحكومة العراقية مؤخرًا عن خطط تسمح جتذاباولة الفي مح
  )٢٠(. بالمئة من الحصص في المشاريع الجديدة لحفر أبار النفط٧٥لشرآات الطاقة األجنبية بتملك لغاية 

  
سنة على التوالي، فبلغ بلغ إنتاج العراق اليومي للكهرباء نسبًا مرتفعة جديدة لما بعد الحرب لثالث ربع 

) بما فيها المستورد. (ساعة في اليوم، لمتوسط إجمالي يومي من اإلمدادات/ ميغا واط١١٨،٤٨٥متوسط 
، ٤-١ هذه النتائج تتجاوز مستويات ما قبل الغزو، آما يظهر الشكل )٢١(.ساعة/ ميغا واط١٣١،٥٠٦بلغ 

  .وفرلكن ال يزال هناك فجوة بين الطلب المقّدر والعرض المت
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  ٤-١الشكل 
   ٢٠٠٨-١٩٨٠الطلب على الكهرباء مقابل اإلنتاج، 

  مليون ميغا واط في اليوم

  

  
  

 للطاقة الدولية، وزارة الكهرباء في الحكومة ٢٠٠٦، دليل (EIA)إدارة معلومات الطاقة : المصادر
  .العراقية

  
  القطاعات غير النفطية

 مليار دوالر خالل السنوات الثالث ١٨٧ سوف يكلف قرابة تطبيق اإلستراتيجية الوطنية العراقية للتنمية
 النفط وحدها ال تستطيع تمويل فإيرادات )٢٢(.القادمة وفقًا لتقديرات المجلس الوطني العراقي لالستثمار

، اعترف رئيس لإليرادات حول تطوير مصادر جديدة ٢٠٠٩فبراير /في مؤتمر عقد في شباط. الخطة
 تطرق )٢٣(".قتصاد العراقي آان معتمدًا على مصدر دخل واحد لمدة طويلة جدًااال"الوزراء المالكي ان 

 واستكشاف الطرق لإليراداتالمؤتمر الذي رعته وزارة التخطيط، إلى حاجة العراق إلى مصادر جديدة 
  .لتحسين قدرات العراق الصناعية والزراعية والسياحية

  
تمتلكها الدولة والتي تشمل معظم قدرة العراق الصناعية، تدير الحكومة العراقية الشرآات الصناعية التي 

وتتواصل الجهود األميرآية إلعادة إحياء تنشيط القطاع الصناعي الذي تمتلكه الدولة، تحت رعاية فريق 
  . األميرآية، وهي مبادرة لوزارة الدفاع(TF-BSO)العمل لتحسين عمليات األعمال واالستقرار 

  
 معمًال تمتلكها ٣٠ يساعد في إعادة إحياء  المذآور، آان فريق العمل٢٠٠٩مارس / آذار٢٥بتاريخ 
ان إصالح القطاع الصناعي العراقي يقع على عاتق .  لكن أي منها لم ينتج حتى اآلن أية أرباح)٢٤(الدولة

ان رغبتهم في تحديث ممارسات اإلدارة . معاملالمسؤولين في الحكومة العراقية الذين يديرون هذه ال
  .تحدد ما إذا آانت المساعدة األميرآية الحالية سوف تثمر فوائد على المدى الطويلسوف 

  

 )بيانات وزارة الكهرباء(الطلب 

 )بيانات وزارة الكهرباء(اإلنتاج 

 )بيانات إدارة معلومات الطاقة(اإلنتاج 
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  االستثمار في العراق
واصلت المصالح األسيوية واألوروبية واإلقليمية توسيع جهودها لالستثمار في العراق خالل ربع السنة 

   )٢٥(.زًاهذا في حين أخذت شرآات األعمال األميرآية الخاصة تلعب دورًا اقل برو
  

، وافقت الشرآة الوطنية الصينية للنفط على البدء بالعمل ميدانيًا في ٢٠٠٩يناير /في آانون الثاني •
 الحكومة العراقية أيضا ائتالف شرآات أنشأت و)٢٦(.محافظة واسط بموجب عقد مع وزارة النفط

 )٢٧(. بئرًا جديدة في السنة في جنوب العراق٦٠مع شرآة بريطانية لحفر 
عت محافظة ذي قار مذآرة تفاهم مع شرآات ترآية إلنشاء مجمع صناعي آبير بالقرب من وّق •

 .الناصرية في الجنوب
اتفق العراق وإيران على إقامة لجنة مشترآة سوف ترّآز على تعميق الروابط االقتصادية بين  •

 .يرانيوسوف يرأس وزير التجارة في الحكومة العراقية هذا الجهاز مع نظيره اإل. البلدين
مكتبًا تمثيليًا لها للعراق في بغداد، وهي تعمل مقرا لها لمانيا تي تتخذ من أافتتحت شرآة دايملر ال •

 . إلنتاج الشاحنات والباصاتالمحتملةمع شرآة تمتلكها الدولة في اإلسكندرية بشأن الفرص 
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   بوجه التنمية المستدامةمستمرةالعقبات ال
  

 الجهود األميرآية وجهود الحكومة العراقية في إقامة لم تثمر، ٢٠٠٣ ام عخالل السنوات الست منذ غزو
فالفساد ال يزال يبلي الوزارات الحكومية الرئيسية، آما أن االفتقار . نتائج متواضعةسوى حكم القانون 

إضافة إلى ذلك، يثبط النظام القانوني العراقي المعقد همة . إلى الشفافية يعيق المحاسبة الحكومية
  .ستثماراال
  

  الفساد
خالل ربع السنة هذا، واصلت الواليات المتحدة جهودها لمساعدة آفاح مؤسسات الحكومة العراقية 

  )٢٨(.للفساد" اإلرهاب األبيض": المقاومة للفساد، في ما سّماه رئيس الوزراء المالكي
  

رائه العراقيين للحث  التابع لوزارة الخارجية يعمل مع نظ(ACCO)مكتب تنسيق أعمال مكافحة الفساد 
سمح ت تي ال١٩٧١من قانون اإلجراءات الجنائية العراقي لسنة ) ب (١٣٦على إلغاء أو إصالح المادة 

 وواصل مكتب تنسيق أعمال )٢٩(.لوزراء الحكومة العراقية بمنح الحصانة لمرؤوسيهم المتهمين بالفساد
 هيئة النزاهة ، أياألولى المكافحة للفسادمكافحة الفساد العمل مع مؤسسات الحكومة العراقية الثالث 

(COI) ،والمجلس األعلى للتدقيق ين، العاموالمفتشين (BSA)، ١٦٦ لكي يتقيد العراق بكافة األحكام ال 
  .(UNCAC)لميثاق األمم المتحدة لمكافحة الفساد 

  
األمثلة عن .  للفسادفبموجب ميثاق األمم المتحدة لمكافحة الفساد، يتوجب على العراق إقامة نظام مقاوم

  :األمور التي يعالجها ميثاق األمم المتحدة، تشمل
  

 اآلليات القانونية لمصادرة حصيلة الجرائم •
 اإلصالحات التشريعية •
 ) إلى دولة أخرىفرادتسليم األ(استرداد المتهمين  •
 اإلصالحات االقتصادية •
 حماية الشهود والمخبرين •
 القانونتطبيق فرض  •
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 تحليل :ع الحكومة العراقية حول مسائل مكافحة الفساد يرّآز على مبادرتين هامتينالتعاون األميرآي م
هدف التعّرف على أحكام ميثاق األمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ال يتقيد بها العراق، وتقييم بللفجوة 

  .تقوده الحكومة العراقية إلطار العمل القانوني والمؤسساتي المتبقي لمكافحة الفساد
  
 تقييمه حول قوانين (UNODC)، اصدر مكتب األمم المتحدة للمخدرات والجريمة ٢٠٠٩مارس / آذارفي

أوصى التقرير بان تتلقى الحكومة العراقية المساعدة من األسرة . ومؤسسات مكافحة اإلرهاب العراقية
، وبناء قدرات قة به المتعلقوانينالالدولية ألجل خلق وتبني إستراتيجية قومية لمكافحة اإلرهاب، وإصالح 

 ، وتعزيز روابطه مع المنظمات الدولية التي تفرضلدى العراقمؤسساتية لمؤسسات مكافحة اإلرهاب 
  . القانون وتكافح الفسادتطبيق

  
  المؤسسات العراقية المكافحة للفساد

حكومة ، آانت للمفتش العام سلسلة من االجتماعات مع آبار المسؤولين في ال٢٠٠٩مارس /في مطلع آذار
العراقية بما فيهم رئيس الوزراء المالكي، ونائب الرئيس، طارق الهاشمي، ونائب رئيس الوزراء، رافع 

 أآد آل واحد من تلك )٣١(.عبد الباسط ترآي سعيد. العيساوي ورئيس المجلس األعلى للتدقيق، د
  .لعراق اليوماالجتماعات ان تهديد الفساد ال يزال احد أآثر المشاآل الملحة التي تواجه ا

  
، آان ٢٠٠٧أغسطس /في آب. آفاحهابعد مرور خمس سنوات على تأسيسها، تواصل هيئة النزاهة 

مارس / آذار٣١ حالة تحقيق مفتوحة ضد مسؤولين في الحكومة العراقية، وبتاريخ ٢٥٠٠أمامها أآثر من 
ُرّدت بموجب قانون العفو  أما الحاالت الباقية فقد )٣٢(. حالة٢٥٠ أمامها اقل من  قد اصبح، آان٢٠٠٩

  .الذي صدر قبل سنة أو أقفلت بكل بساطة
  

خالل ربعي السنة الماضيين، عّينت الحكومة العراقية مفتشين عامين ُجدد في عدة وزارات بما فيها الثقافة 
  غير ان أداء المفتشين)٣٣(.والتجارة والشباب والرياضة، والشؤون الخارجية، والموارد المائية والتعليم

  .العامين يبقى على العموم موضع جدل
  
في .  ال تزال عالقة أمام مجلس النوابهاصالحياتتحدد كافة المؤسسات الثالث لمكافحة الفساد أنظمة ل

حال تم إقرارها في شكلها الحالي، فان قانون المجلس األعلى للتدقيق المعّدل سوف يصحح ميزان القوى 
عادة إلى المجلس األعلى للتدقيق سلطات التحقيق الواسعة التي إلابين مؤسسات مكافحة الفساد عن طريق 

مارس / آذار٥في . هذه السلطات مقسمة حاليًا بين هيئة النزاهة والمفتشين العامين. آان يملكها سابقًا
، ابلغ رئيس المجلس األعلى للتدقيق المفتش العام ان مجلس النواب قد يقّر قانون المجلس األعلى ٢٠٠٩
  . المعّدل في وقت الحق هذا الربيعللتدقيق
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يناير / آانون الثاني١٨مسؤول من الحكومة العراقية يمسك بكدسة من الدنانير خالل دفع الرواتب إلى أبناء العراق في 

   في بغدادة الجديدمنطقة، في محطة األمن المشترآة في بلديات في ال٢٠٠٩
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  المآزق التشريعية
تشريعية داخل النظام العراقي تواصل الحّد من التقدم وتؤثر بصورة مؤذية أوجه التقصير القانونية وال
  .على الشفافية والمحاسبة

  
 الهامة تشريعاتالطيلة قرابة ثالث سنوات لم يتمكن مجلس النواب من إقرار : الهيدروآربون •

نتائج االفتقار إلى إطار عمل نظامي واضح لقطاع حالت .  الهيدروآربونالمتعلقة بقطاع
فبدون . لهيدروآربون دون دخول شرآات النفط المتعددة الجنسيات سوق النفط العراقيةا

 في البنية التحتية للنفط، لن يتمكن العراق على األرجح من بلوغ ذات شأناستثمارات دولية 
فبراير الماضي، ابلغ نائب رئيس الوزراء، رافع /في شباط. أهدافه لإلنتاج خالل العقد القادم

 )٣٤(. المفتش العام انه ال يعتقد ان قانون الهيدروآربون سوف ُيمّرر هذه السنةالعيساوي،
 

، أنشأ العراق لجان استثمار قومية وفي المحافظات للمساعدة في ٢٠٠٨سنة : قوانين االستثمار •
غير ان آردستان تحتفظ بقانونها الخاص . تعجيل ودعم المستثمرين األجانب والمحليين

 .حتوي على أحكام تتعارض مع قانون االستثمارات الوطنيلالستثمارات الذي ي
  

 تفتقر الحكومة العراقية حاليًا إلى آلية شفافة لحل دعاوى ملكية األراضي : األراضيسندات ملكية •
ا لمتنازع عليها، والتي تنطبق بصورة خاصة على آالف الخالفات على األراضي في المدنيتين 

 .االشماليتين الموصل وآرآوك وحولهم
  

 يجب نشرها في الجريدة الحكومة العراقيةها قّرت آافة القوانين التي :القوانينو  األنظمةتطبيق •
غير انه يمكن ان تبقى ). المطبوعة العراقية المساوية للسجل الفدرالي األميرآي(الرسمية 
 )٣٥(. سرية، في العراقالعمالني القانون ، أيالوزاريةاألنظمة 

  
واب اتخاذ الخطوات بالنسبة لعدد من االتفاقيات االقتصادية بين الواليات المتحدة ال يزال على مجلس الن

والعراق، بما في ذلك اتفاقية إطار العمل الخاصة بالتجارة واالستثمارات، واتفاقية تحفيز االستثمارات، 
 ان غياب هذه )٣٦(.واالتفاقية الثنائية للتعاون االقتصادي والفني، ومذآرة التفاهم حول اإلصالح الزراعي

 ان ذات التنظيم الصارماالتفاقيات يدخل عنصرًا إضافيًا من الشكوك التي يجب على الشرآات األميرآية  
 .تأخذها بعين االعتبار عندما تقرر إذا آانت ستقيم مشاريع أعمال في العراق
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  ٢٠٠٩ير فبرا/ شباط٢٧ عراقي يسهر على األمن في معرض الفرص في آوت، العراق، في جندي

  
  مجلس النواب ينتخب رئيسًا جديدًا

ر رئيسًا اد السامرائي، البرلماني السني المؤّثإيبعد أشهر من المناقشات الحامية، انتخب مجلس النواب 
انتخاب إن . ٢٠٠٨ديسمبر /انه يحل محل محمود المشهداني الذي استقال في آانون األول. جديدًا له

  .شلل الذي تميزت به جلسات مجلس النواب خالل ربع السنة هذارئيس جديد قد يبّشر بوضع حّد لل
  

  القطاع العام في العراق
 صحيح ان بعض النمو في )٣٧(. بالمئة من آافة الوظائف في العراق٣٩٫٨ القطاع العام اآلن حوالي يوفر

رة لهذه القوات القطاع العام ُينسب إلى توسع قوات األمن العراقية، إال ان رواتب ومعاشات التقاعد الكبي
أنها ال تترك مجاًال لالستثمار في القطاع . غير المتوازنة تضغط على الموازنة السنوية للحكومة العراقية

غير ان أي محاولة إلجراء تخفيضات .  الرأسمال البشري الماهر من خزان التوظيفوتسحبالخاص 
لى المدى القصير يمكن ان يعرض هامة في القوة العاملة في القطاع العام تهدد بخلق خلل سياسي ع

  .استقرار العراق الهش لألخطار
  



  مالحظات المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
 
 

٢٢ 

  البطالة
 ٣١ في )٣٨(. بالمئة٥٠ بالمئة وان آان آخرون يقدرونها بحدود ١٨تقّدر األمم المتحدة نسبة البطالة ب 

، أعطت القوات المتعددة الجنسيات في العراق توجيهات بان تستخدم القوات ٢٠٠٩يناير /آانون الثاني
 الهواجس األمنية )٣٥(.ميرآية، حيثما آان ذلك ممكنًا، المقاولين العراقيين بدًال من مواطني البلدان الثالثةاأل

  . مدة زمنية قصيرة نسبيًا خاللسوف تجعل من الصعب تحويل عدد آبير من الوظائف إلى العراقيين
  

  اإلجراءات القانونية الهامة
  

  حماية األصول العراقية
عراقية المودعة في المصارف األميرآية سوف تبقى معفاة من الحجز أو المصادرة لغاية أموال النفط ال

تتفاوض الحكومة العراقية حاليًا مع الواليات المتحدة لضمان ان و )٤٠(.٢٠٠٩ديسمبر / آانون األول٣١
  .تبقى هذه األموال محمية بعد نهاية السنة

  
  باتلر القضائي-آاسترقرار 

 الرابعة ان المقاول دورية، حكمت محكمة االستئناف األميرآية للمحكمة ال٢٠٠٩أبريل / نيسان١٠في 
 دفع تعويضات عن األضرار عن طريق التهرب منالذي يتبين انه ارتكب احتياًال في العراق ال يمكنه 

 ال يطبق على تعامالته مع سلطة الزائفةقضائية، ان قانون المطالب السلطة الاالدعاء، على أسس 
 وضع جانبًا حكم هيئة  آان الرابعة َقَلَب قرارًا لمحكمة مقاطعةدوريةحكم المحكمة ال. ف المؤقتةاالئتال

 ماليين دوالر من تعويضات ١٠ خلصت إلى انه يتوجب على المقاول دفع حوالي ٢٠٠٦محلفين سنة 
آامنة بوجه  أزال القرار عقبة )٤١(. اثنينيناألضرار والغرامات إلى الحكومة األميرآية والى مخبَر

  .التحقيقات الجارية والمستقبلية للمفتش العام
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  إشراف المفتش العام
  

الذي شمل جهود و ، على إعادة إعمار العراق خالل ربع السنة هذابنشاطواصل المفتش العام اإلشراف 
 ١٣صدر المفتش العام أيضا أو. الشرعية وتحقيقاتهاالبيانات استخراج موسعة خالل ربع السنة بشأن 

  .٤ ملخصة في القسم ًا جديدًاتدقيقًا وتفتيش
  

  التحقيقات
بخصوص أفعال جنائية مفتوحًا  تحقيقًا ٨٠، آان لدى المفتش العام ٢٠٠٩ابريل / نيسان١٧بتاريخ 

لمعالجة هذا العبء . مزعومة ارتكبها مواطنون أميرآيون وغيرهم مشارآون في جهود إعادة االعمار
تجدر .  في العراقلتحقيقاته الكامل بالدوامقوي والحضور المفتش العام على من القضايا، يحافظ الالكبير 

في لديه اإلشارة إلى ان المفتش العام قد ضاعف، خالل السنة الماضية، عدد العاملين في التحقيقات 
  . إدانة١٨ توجيه اتهام و٢٤ اعتقال، و٢٠لتاريخه، نتج عن تحقيقات المفتش العام و. العراق

  
 ١٣ أآثر من إعادة إلى الدفاع، أدى تحقيق مشترك بين المفتش العام ووزارة ٢٠٠٩رس ما/في آذار

آانت هذه األموال جزءًا من . (CBI)مليون دوالر من األموال العراقية إلى البنك المرآزي العراقي 
صندوق تنمية العراق الذي يشمل أموال النفط العراقي التي آانت تديرها سلطة االئتالف المؤقتة 

 غير آان من المفترض ان تعاد هذه األموال. ٢٠٠٤-٢٠٠٣خدمت في مشاريع تنموية سنة واسُت
  .٢٠٠٦ إلى الحكومة العراقية في نهاية المستعملة

  
على اثر إشارة من شكوى إلى الخط المباشر للمفتش العام، وجد المحققون ان هذه األموال بقيت بصورة 

توصل المفتش . ومة األميرآية والشرآات األميرآية المتعاقدةغير مالئمة في حسابات مختلفة تخص الحك
القانون إلى إرجاع األموال غير المستخدمة إلى البنك المرآزي تطبيق العام وشرآاؤه الذين يفرضون 

، أطرى رئيس الوزراء المالكي شخصيًا على عمل المفتش العام لهذه ٢٠٠٩مارس / آذار٤في . العراقي
ن قسمًا من هذه األموال المسترجعة سوف يستخدم لتمويل مشاريع إنسانية بأ ووعد النتيجة غير المسبوقة

  .في إرجاء العراق
  

خالل ربع السنة هذا، عمل محققو المفتش العام مع زمالءهم من دولة حليفة للحصول على إدانات لثالثة 
من أموال برنامج  مليون دوالر ١٫١ضباط عسكريين من الشرآاء في االئتالف، واستعادوا أآثر من 

 ، تتعلق بعملية منح عقد، وتنفيذ عقدرشوةهذا التحقيق تناول علميات ابتزاز و. االستجابة الطارئة للقائد
 عامة إلعادة االعمار لها صلة بمشاريع ممولة من برنامج االستجابة الطارئة للقائد إدارةونشاطات 
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كري في االئتالف بالذنب في ما يتعلق بتهم  العسالشريكلقد اقر موظفو . ويديرها شريك في االئتالف
آانت خسارة الحكومة . الرشوة وحكم عليهم بالسجن لفترة زمنية آنتيجة لهذا التحقيق للمفتش العام

وسوف يتم تأديب ستة ضباط آخرين من الشرآاء في االئتالف .  ماليين دوالر٤األميرآية تقدر بأآثر من 
  .تهم في هذه المسألةا حكومِقَبلمن 

  
 تهمة الرشوة (Marine Master Sergeant) البحرية  مشاةفي تحقيق منفصل، وجهت إلى رقيب أول في

آان هذا أول فرد توجه . (Uniform Code of Military Justice)العسكرية للعدالة بموجب القانون الموحد 
والمقاولين الخاصين في بمشاة البحرية يتعلق الرشاوى ، حول إليه تهمة في تحقيق جاٍر، على نطاق واسع

  .العراق
  

لمفتش العام، ينتظر أربعة مدعى عليهم المحاآمة في حين ينتظر تسعة لونتيجة لتحقيقات أخرى ناجحة 
  .آخرون صدور األحكام

  
  القضائية/الشرعيةخلية التدقيق 

ألميرآية التي  حول آافة األموال ا)قضائي(شرعي يطالب القانون المفتش العام بإعداد تقرير تدقيق نهائي 
 شرعيةحاليًا، يعمل المفتش العام على ثالث مبادرات تدقيق . علت متوفرة إلعادة اعمار العراقُج

منفصلة، تستلزم تحليالت معمقة لكافة الصفقات التي لها عالقة بإعادة االعمار والتي حصلت من السنة 
  .٢٠٠٨ لغاية آخر السنة المالية ٢٠٠٣المالية 

  
م على أوجه الشذوذ، بما في ذلك الفوترة المزدوجة، والتكاليف المضخمة، والتغيرات يرآز المفتش العا

 إضافة إلى هذه المشاريع الثالثة . في التسعير، والتكاليف المقيدة على المشاريع الخاطئةلفجائيةا
عام حول  البيانات، واصلت الخلية السرية للمفتش العام تعاونها الوثيق مع تحقيقات المفتش الالستخراج

 أفراد وآيانات لها عالقة جانب من بأمرهاأربعة مشاريع تهدف إلى التعرف على نشاطات مشكوك 
بجهود إعادة اعمار العراق، وألجل تطوير المعلومات االثباتية الضرورية لتحديد المواقف بالنسبة لجدوى 

  .المقاضاة المدنية أو الجنائية
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  التدقيقات
توصيات يمكن منها أنتجت عدة تقارير  وقد رير تدقيق خالل ربع السنة هذا،اصدر المفتش العام ستة تقا

 ١٤٢ آان المفتش العام قد اصدر .تطبيقها أيضا على الجهود األميرآية إلعادة االعمار في أفغانستان
  :راجعت تدقيقات المفتش العام خالل ربع السنة هذا.  توصية٣٥٠تقرير تدقيق تحتوي على أآثر من 

  
.  على المستوى المحليت نقل األصول قد تم عمليات وجد المفتش العام ان معظم:صولنقل األ •

  لم تكنوهكذا، فان وزارات الحكومة العراقية المسؤولة عن تخطيط استدامة ودمج تلك األصول
 . معلومات آاملة حول طبيعة ما قدمته الواليات المتحدة عادةلديها

 
 مرآزًا ١٥٠وجد مدققو المفتش العام انه من أصل ال : (PHCs)مراآز العناية الصحية األولية  •

غير ان .  مرآزًا إلى العراقيين١٣٣المخططة اصًال، سوف يتم في نهاية المطاف، إآمال وتسليم 
 مليون ٢٤٣ مليون دوالر أآثر من ال ١٠٢ أي حوالي ، مليون دوالر٣٥٠البرنامج آلف حوالي 

 آما ان مراآز العناية ،صلي مع شرآة بارسونز ديالويردوالر المقدرة عندما تم إنهاء العقد األ
عالوة على ذلك، .  لهاسنوات بعد التاريخ المخططعدة الصحية األولية نقلت إلى وزارة الصحة 

 تزال وضعية نقل ومساندة استدامة المرافق غير واضحة الن فرقة منطقة الخليج التابعة لسالح ال
يها معلومات دقيقة حول عدد المراآز الصحية األولية الهندسة في الجيش األميرآي ليس لد

 .المفتوحة والشغالة حاليًا
  

أعطى الكونغرس توجيهات إلى : اتفاقيات تقاسم الكلفة بين الواليات المتحدة والحكومة العراقية •
الوآاالت األميرآية للحصول على مساهمات من الحكومة العراقية بالنسبة لبرامج معينة ممولة 

وجد المفتش . يات المتحدة مثل منظمة أبناء العراق، وبرنامج االستجابة الطارئة للقائدمن الوال
أبلغت . العام ان الوآاالت األميرآية ليس عندها سياسات وإجراءات تحكم تقاسم الكلفة في العراق
 الوآالة األميرآية للتنمية الدولية المفتش العام انها وضعت، بالتعاون مع وزارة الخارجية

، مسودة خطة لتطبيق تفويضات مختلفة من الكونغرس لتقاسم الكلفة وتنوي إدخال هذه األميرآية
 . للموازنة في المستقبلتقديماتهاالوثيقة في 

  
وجد المفتش العام ان األنظمة المالية األميرآية ليست : (PRTs) اإلعمارتكاليف فرق إعادة  •

عمار، لذلك، ال يزال إجمالي آلفة برنامج فرق مصممة لمعرفة الكلفة الحقيقية لفرق إعادة اال
 يقرر آيف لكيتحسين المعلومات عن الكلفة مهم إلعالم الكونغرس . إعادة االعمار غير معروف

 . األخرى مثل أفغانستان العملياتوأين تستخدم فرق إعادة االعمار في مسارح
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المفتش العام ان آلفة العقد حدد : على مستوى مجمل مسرح العملياتعقد خدمات األمن الداخلي  •
  تملقد. سوف تزداد على األرجحآانت مرتفعة وانها الرئيسي لألمن الخاص لوزارة الدفاع 

وجد .  لتحرير الموظفين العسكريين لواجبات أخرى(PSCs) األمن الخاص يم مقاولااستخد
 علىن يالتعاقدي ممثلي الضباط جانبالتدقيق ان المنافسة قد خفضت التكاليف لكن اإلشراف من 

 لالحتيال غير المكتشف ُعرضة ضعيف تارآًا العقود (CORs)المقاولين األمنيين الخاصين 
ووصف مدققو المفتش العام اإلشراف الضعيف على التدريب غير . والهدر وإساءة االستخدام

بعد فترات  لهؤالء الممثلين، والواجبات التي آان يجب عليهم أداءها والتبديل المتكرر لهم الكافي
 . عملهم بدءقصيرة في

  
وجد مدققو المفتش العام ان : نظام رفع التقارير عن الحوادث الخطيرة لمقاولي األمن الخاص •

وزارة الخارجية ووزارة الدفاع تقدمان معلومات مفيدة عن الحوادث األمنية التي شارك فيها 
 .التقارير عن البيانات وتحليلهاوأوصى المفتش العام بتحسين عمليات رفع . مقاولو األمن الخاص

  
ان خدمات صيانة هامة إلى خُلص المفتش العام : عقد الصيانة الوطني لقوات األمن العراقية •

 لتطوير قدرات الصيانة ونظام اإلمدادات -قدمت إلى الجيش العراقي، لكن عقدًا أساسيًا مطلوبًا
 اضطر القيادة األمنية االنتقالية وهذا ما.  ال يزال غير متوفر إلى حد آبير،للجيش العراقي

 . إلى تمديد العقد عدة مرات(MNSTC-I)المتعددة الجنسيات في لعراق 
  
  
  

  
   تحلق فوق جامع خالل طيران روتيني في بغداد٦٠ ايتش -طوافة بالك هوك يو

  
 مشترك ، اتفق المجلس األعلى للتدقيق في العراق والمفتش العام على إجراء تدقيق٢٠٠٩مارس /في آذار

ساعد الواليات المتحدة ي  الذي(I-CERP) برنامج االستجابة الطارئة للقائد في العراقليكون َمعَلمًا حول 
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لمزيد . عمار إلعادة اإل صغيرة النطاقخالله الحكومة العراقية في إنفاق األموال العراقية على مشاريع
  .، تدقيقات المفتش العام٤ظر القسم من المعلومات حول نشاطات التدقيق األخيرة للمفتش العام، ان

  
  التفتيشعمليات 

 في ستة تّم توثيقهاخالل ربع السنة هذا، أآملت مديرية التفتيش لدى المفتش العام تقييم سبعة مشاريع 
 ومرفق بناء محكمة،تقارير بما في ذلك مراجعات لثالث مدارس، ومرآزين للعناية الصحية األولية، 

تقارير ربع السنة .  موقع مشاريع١٣٦ تقرير تقييم غطت ١٤٧ أنتج المفتش العام لتاريخه. لحماية الشهود
  :هذا قّيمت

  
 مليون ١٠٫٩هذا المشروع البالغة قيمته : فق لحماية الشهودا في البصرة ومربناء المحاآم •

دوالر والممول من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق سوف يؤمن لوزارة العدل العراقية، 
ية عمارإ عالوة على مسائل. من طابقين ومرفقًا من طابق واحد لحماية الشهودآم محامبنى 
 .آافيًاخلص المفتش العام إلى ان إنشاء المرفقين آان فقد ، ثانوية

 
 هدف هذين المشروعين الممولين :مراآز العناية الصحية األولية في حي الشقاق وحي تسعين •

لمراآز الصحية األولية المنشأة ل الجزئيستكمال ال امن صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق آان
 آما ان العيوب عشوائيةآانت عملية نقل المراآز إلى الحكومة العراقية . في آرآوك والتأميم

وجد المفتش العام ان هذه المرافق ال زالت غير قادرة على تقديم خدمات .  بال حلآانت متروآة
منشآت وان تدرب الموظفين المحليين المنقطة الخليج التصوير باألشعة وأوصى بان تدير فرقة 

 . في المرآزين غير ُمستخدمةال زالتعلى التجهيزات الطبية التي 
  

 آان الغرض من هذا المشروع الممول من صندوق دعم االقتصاد :مدرسة خندق المتوسطة •
(ESF) العام ان حدد مفتشو المفتش.  طالب٣٠٠ إصالح وتوسيع المدرسة بحيث تتمكن من خدمة 

وحدد . المدرسة آانت تعمل بكامل قدرتها وتقدم خدمات تعليمية إلى العدد المطلوب من الطالب
المفتش العام أيضا ان اشغال الترميم واإلنشاء آانت مرضية باستثناء بعض العيوب الصغيرة 

 .السمكرية وتشقق هام في عمود من الخرسانة المسلحة
  

 (ESF) ف هذا المشروع الممول من صندوق دعم االقتصاد آان هد:مدرسة سرور االبتدائية •
وجد المفتش العام ان المبردات التبخيرية للمدرسة نقلتها . إعادة تأهيل مدرسة في الحسينية

 . مرضيًابوجه عامإلنشاء آان االحكومة العراقية إلى مدراس أخرى لكن يبدو ان 
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ورغم ان . رنامج االستجابة الطارئة لقائد تم تمويل مشروع اإلنشاء هذا بأموال ب:رةيمدرسة صغ •
العقد لم يتطلب معلومات مفصلة عن التصميم، إّال أن مفتشي المفتش العام الحظوا ان اإلنشاء 

 . آانت جيدة الدراسيةآان جيدًا وان صيانة الصفوف
  

  .٤لملخصات تنفيذية حول عمليات التفتيش هذه، انظر القسم 
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  ليات الطارئة في الخارجإصالح العم: الدروس المكتسبة
  

الرسالة الجوهرية للدروس المكتسبة طيلة أربع سنوات للمفتش العام هي انه هناك حاجة ملحة إلى جهود 
  .(OCOs)متكاملة وثيقة من قبل الوآاالت األميرآية المشارآة في العمليات الطارئة في الخارج 

  
   تجربة إعادة إعمار العراق:الدروس القاسية

، قدم المفتش العام التقرير األخير حول مبادرته الدروس المكتسبة إلى لجنة ٢٠٠٩فبراير / شباط٢في 
 ، تجربة إعادة إعمار العراق:بةس الدروس المكت تقريرقدمي. العقود أيام الحرب في العراق وأفغانستان

ة إعمار العراق  أوجه التقصير للمقاربة الخاصة التي ميزت تجربة إعادحددآمية آبيرة من األدلة التي ت
وتشدد على انه ليس لدى الواليات المتحدة إطار عمل مؤسساتي متجانس إلدارة العلميات الطارئة في 

  .الخارج
  

، ناقش المفتش ٢٠٠٩مارس / آذار٢٥في شهادته أمام لجنة الخدمات العسكرية في مجلس النواب، في 
وشدد، بنوع خاص، على الحاجة . في الخارج والعمليات الطارئة الدروس القاسيةالعام وثاقة الصلة بين 

  :إلى
  

وحدة القيادة بين آافة الوآاالت المشارآة في إدارة وتنفيذ العمليات الطارئة لإلغاثة وإعادة  •
 .االعمار وإرساء االستقرار

 . برنامج إعادة االعمارملالمندمجة في آا" البرمجيات"تحسين قدرات  •
 . الحرب لتجنب هدر الموارد األميرآيةتطوير قواعد فعالة للتعاقد خالل أيام •
 .المتوفرة محليًاقدرات التحديد نطاق المشاريع بصورة تتناسب مع  •
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  مدير مكتب المعهد األميرآي للسالم في بغداد، يعمل مع نظرائه من فريق

   إعادة إعمار المحافظات ومن العسكريين

  
  وحدة القيادة ضرورية لإلصالح الفعال

لعمليات الطارئة في االستجابة األميرآية لاجة إلى هيكلية إدارية جديدة لتنسيق  الح عنآشف العراق
عبر برنامج االستجابة الطارئة (االفتقار إلى وحدة القيادة آان يعني، مثًال، ان وزارة الدفاع . الخارج
ة يسعيان آانا بصورة متكرر) عبر البرامج الممولة من صندوق دعم االقتصاد(ووزارة الخارجية ) للقائد
عمار متشابهة وأحيانًا آثيرة متراآبة، دون تكامل اإل وإعادة برامج عمل في اإلغاثةجندات آإلى 

بينما ظلت  جاءت وذهبت (CPA)وآاالت إعادة اإلعمار المؤقتة مثل سلطة االئتالف المؤقتة .مناسب
غاثة وإعادة اإلعمار  عمليات اإل بينتكاملالوهكذا، آان .  للقيادةبوضوحمحددة المجاالت غائبة ال
  .مستحيًال

  
لعلميات الطارئة لالستجابة لاع ووزارة الخارجية بصورة مستقلة قدرات ف آل من وزارة الدتطورحاليًا، 

 الذي قاد إلى 3000.50طيلة عدة سنوات، آانت وزارة الدفاع تطبق توجيه وزارة الدفاع رقم . في الخارج
، ٢٠٠٨أآتوبر /في تلك األثناء، في تشرين األول. اء االستقرارفي عمليات إرستطوير قدرة قوية داخلية 

 الذي جعل من منسق ٢٠٠٨اقر الكونغرس قانون اإلدارة المدنية إلعادة االعمار وإرساء االستقرار لسنة 
عالوة على ذلك، .  إلعادة االعمار وإرساء االستقرار آيانًا نظاميًا داخل وزارة الخارجيةوزارة الخارجية

 مليون دوالر أخرى لمبادرة إرساء االستقرار المدني في ٧٥كونغرس، خالل ربع السنة هذا، خصص ال
، بعد أن سبق له ان ٢٠٠٩ لسنة (Omnibus Appropriations Act)  المخصصات المالية الشاملةقانون

 آجزء من قانون المخصصات التكميلية ٢٠٠٩ الماليةللسنة " آأموال جسر" مليون دوالر ٦٥خصص 
  )٤٢(.٢٠٠٨سنة المالية لل
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لعلميات ل هذه الوآاالت وغيرها في استجابةلتكامل ل موحّد ي لم يجِر تطوير أي آيان قياد،تاريخهحتى 
إذا آان ال بد من تطبيق الدروس المكتسبة بطريقة فعالة، يجب إجراء مراجعة شاملة . الطارئة في الخارج

لعمليات الطارئة في استجاباتها لح الطريقة التي تزود بها  تهدف إلى إصال المتحدةللجهود الحالية للواليات
 دراسة ما إذا آان من الضروري تشكيل مكتب جديد للعمليات الطارئة في ذلكيجب ان يشمل . الخارج
  .الخارج
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  الكلفة البشرية
  

القوات وواصلت . (IZ) على ذآر حوادث أمنية آبيرة في المنطقة الدولية خالل ربع السنة هذا، لم يؤَت
األميرآية خفض وجودها األمني حول نقاط الدخول إلى المنطقة الدولية، سامحة لقوات األمن العراقية 

  .بقيادة عمليات تفتيش الداخلين إلى المنطقة الخضراء سابقًا
  

  المدنيون األميرآيون
 ٢٠يناير و/لثانيذآرت وزارة الخارجية ان ستة مدنيين أميرآيين ماتوا في العراق بين األول من آانون ا

نكورب أطلق عليه المتمردون النار واردوه قتيًال يداشرآة  من ضمنهم موظف في ،٢٠٠٩مارس /آذار
 مدنيًا ٢٨٤خالل السنوات الستة الماضية، توفي في العراق . ة شخصيةمنيعملية أبينما آان يعمل في 
  .أميرآيًا على األقل

  
  المقاولون

لمقاولين ا لدى وفاة جديدة ٥٧، ذآرت وزارة العمل حصول ٢٠٠٩نة خالل األشهر الثالثة األولى من س
وذآرت وزارة . المدنيين العاملين في مشاريع إعادة االعمار التي تمولها الحكومة األميرآية في العراق

 ٢بتاريخ .  على األقل عن العمل مقاول أصيبوا بجروح تطلبت التغيب أربعة أيام٦٩٧العمل أيضا ان 
  .٢٠٠٣مارس / حالة وفاة لدى وزارة العمل منذ آذار١٣٦٠ آان قد سجل ،٢٠٠٩ابريل /نيسان

  
  الصحفيون

، آان هناك ضحيتان من شبكة التلفزة البغدادية المقيمة في القاهرة من بين ٢٠٠٩ارس م/آذار ١٠في 
آان الصحفيان من ضمن وفد رافق . نتحارية في بلدة أبو غريبإ شخصًا قتلوا في هجمات ٣٠أآثر من 

دخل المهاجم إلى . رئيس قسم الشؤون العشائرية في وزارة الداخلية إلى اجتماع مصالحة عشائرية
  .وقد جرح أربعة صحفيين آخرين خالل هذا الهجوم. االجتماع مرتديًا بزة عسكرية وفجر الجهاز

  
  األشخاص المهجرون في الداخل والالجئون

 ٥ من أصل أآثر من ، بالمئة فقط٤٫٥ة الخارجية ان قدر مكتب مساعدة الكوارث الخارجية التابع لوزار
ديسمبر /ماليين عراقي مهجر جراء التمرد العنيف وعواقبه، قد عادوا إلى منازلهم لغاية آانون األول

واألشخاص المهجرين في )  مليون٢٫١٩( هذا التقدير لألشخاص المهجرين يشمل الالجئين )٤٤(.٢٠٠٨
 يعرض المحافظات العراقية الخمس التي تعّد اآبر عدد من ٥-١الشكل ).  مليون٢٫٨٤(الداخل 

  )٤٥(.ين وآم هو العدد المقدر للذين عادوا إلى منازلهمراألشخاص المهج
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خالل ربع السنة هذا، حققت الواليات المتحدة والمجتمع الدولي تقدمًا في جهودهم لمساعدة العراقيين 
 مليون دوالر لمساعدة ماليين ١٠٨، طلب الرئيس ٢٠٠٩ يةالمال للسنة الموازنة التكميليةفي . المهجرين

 يرفع هذا إجمالي األموال )٤٦(.الالجئين واألشخاص المهجرين في الداخل وضحايا الحرب العراقيين
 تمويل السنة المالية لمقارنة معبا% ١٠ مليون دوالر، أي بتراجع ٢٤٨ إلى ٢٠٠٩ الماليةلالجئين للسنة 

  . مليون دوالر٥٢٠٫٤ات التمويل األميرآية لتاريخه لالجئين فهو اما إجمالي مخصص. ٢٠٠٨
  

   السيكولوجية للحرب/األآالف النفسية
، أصدرت الحكومة العراقية ومنظمة الصحة العالمية دراسة تقيم الكلفة ٢٠٠٩مارس /في آذار

ئة من  بالم١٧ قدرت الدراسة ان )٤٧(. أهالي العراقعاشهاالسيكولوجية لست سنوات من الحرب 
 سنة يعانون من الكآبة والقلق واالضطرابات العقلية األخرى وان ١٨العراقيين الذين تزيد أعمارهم عن 

د عليها مليس هناك حاليًا من إحصاءات يعت.  من المجيبين أعلنوا أنهم فكروا باالنتحار%٧٠حوالي 
  .إلجمالي عدد المنتحرين في العراق خالل السنوات الست األخيرة
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  ٥-١الشكل 
 معدل عودة األشخاص المهجرين في الداخل والالجئين

 
  
  

  
  
  

 من أصل  في الداخلالمئة من المهجرينب ٤٫٤ عاد  آان قد،٢٠٠٨ديسمبر /بتاريخ آانون األول: مالحظة
  .٥،٢٦٨،٨٩٤ما مجموعه 
ولية  المنظمة الد؛٩/٢٠٠٨، (UNHCR) المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة: المصادر
 .١٢/٢٠٠٨ وسبتمبر/، أيلول (IOM)للهجرة

 

، آانت ٣١/١٢/٢٠٠٨بتاريخ  •
 ٥٢٠٫٤٠الواليات المتحدة قد قدمت 

مليون دوالر لبرامج دعم األشخاص 
 .المهجرين في الداخل في العراق

، تم إعادة ٢٠٠٧منذ السنة المالية  •
 شخص في ٢٢،٣٦٦توطين 

 الواليات المتحدة

   بالمئة إجمالي العائدين٥٠-٠
  ين بالمئة إجمالي العائد٢٠-٥
   أجمالي العائدين>

  بيانات غير متوفرة
  

  مهجرون
  عائدون



٣٥ 

 
 
  إعادة إعمار العراق
  مصادر التمويل واستخداماتها

 
 
 
  

  تمويل إعادة إعمار العراق
  األمن 

  البنية التحتية
  شكل نظام الحكم

  االقتصاد
  
  
  

  القسم  
  ٢  
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  تمويل إعادة إعمار العراق
  

لبنية بعد مرور ست سنوات منذ بداية الجهود لتقديم المساعدات اإلنسانية وإلعادة بناء وترميم الخدمات وا
  : مليار دوالر من خالل ثالثة مصادر رئيسية١٣٩التحتية في العراق، توفر أآثر من 

  
  مليار دوالر٧١٫٠١: التمويل العراقي •
  مليار دوالر٥١٫٠٠: التمويل األميرآي •
  مليار دوالر١٧٫٧٩: التمويل الدولي •

  
  .١-٢بالنسبة لوضعية آافة مصادر التمويل إلعادة إعمار العراق، أنظر الشكل 

  
  التمويل العراقي

جهود إعادة اإلعمار في العراق مّولت في البداية عبر صندوق تنمية العراق، والمخصصات األميرآية، 
. والتعهدات الدولية، لكن الموازنة الرأسمالية للحكومة العراقية تعد اآلن أآبر مصدر لإلنفاق في المستقبل

، بالدرجة األولى عبر موازناته )٣٨(إعادة اإلعمار مليار دوالر لمشاريع ٧١، خصص العراق ٢٠٠٣منذ 
  )٤٩(). مليار دوالر٥٩(الرأسمالية 

  
، إال أن الموازنة العراقية ٢٠٠٣ومع أن إجمالي الموازنات السنوية العراقية قد ازداد بصورة ثابتة منذ 

ب تدهور أسعار بالمقارنة مع االقتراح األولي للموازنة، وذلك بسب% ٢٦ تعكس خفضًا بنسبة ٢٠٠٩لسنة 
 بالمئة عن ٣ تمويًال رأسماليًا أقل بنسبة )٥١( مليار دوالر٥٨٫٦ تشمل الموازنة النهائية البالغة )٥٠(.النفط

  )٥٢(.٢٠٠٨الموازنة األساسية لسنة 
  

 مليار دوالر من ٢٩ أدت إلى تكديس قرابة ٢٠٠٧ و٢٠٠٥المعدالت البطيئة لتنفيذ الموازنات بين 
 سوف تحتاج الحكومة العراقية لالعتماد على هذه االحتياطات )٥٣(.الخزينة العراقيةالفائض المكّدس في 

  )٥٥(. مليار دوالر١٥٫٩، والبالغ )٥٤( الملحوظ٢٠٠٩المالية المتراآمة ألجل تغطية عجز موازنة 
  

  تشمل األموال المرتبطة حاليًا بكتب٢٠٠٨االحتياطات اإلجمالية المالية الذي ذآرت في نهاية سنة 
  )٥٦(.اعتمادات مستندية وأموال استخدمت لمشاريع رأسمالية من السنوات الماضية

  
  .١-٢بالنسبة للتفاصيل حول االحتياطات عبر مرور الزمن، انظر الجدول 
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  ١-٢الشكل 

  مصادر التمويل
   مليار دوالر١٣٩،٧٩بماليين الدوالرات، إجمالي تمويل إعادة اإلعمار، 

  
  

 
  .اد تتأثر بالتدوير اإلعد:مالحظة
  .يمكن ان تشمل مساعدات إنسانية أو أنواع أخرى من المساعدات  )أ (
 من البنك المرآزي العراقي لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد بإذن من وزارة ١١/٨/٢٠٠٤ مليون دوالر نقدًا، في ٨٦تشمل نقل   )ب (

 .المالية
 (DFI) مليون من الودائع المتراآمة في صندوق تنمية العراق ٢٠ في التقارير ربع السنوية السابقة، ذآر المفتش العام حوالي  )ج (

أعاد المفتش تكرير هذه األرقام لعكس تمويل إعادة اإلعمار فقط الذي هو . لتمويل عمليات الحكومة العراقية وبرامج إعادة اإلعمار
 .٢ ، ص٢٨/٧/٢٠٠٥، 05-876 (GAO) مليار دوالر، وفقًا لتقرير مكتب المحاسبة الحكومية ٧

 . شملت تمويًال تكميليًا٢٠٠٨موازنة .  فقط٢٠٠٣، غطت الموازنة النصف األخير من سنة ٢٠٠٣سنة   )د (
 ٠٫٩٢٧ مليار دوالر، األموال المصادرة، بما في ذلك النقدية والممتلكات بقيمة ١٫٧٢٤المجموع يشمل األموال المجّمدة البالغة   )ه (

والموازنات ) بما في ذلك الحساب الثانوي االنتقالي لصندوق تنمية العراق( مليار ٩٫٣٣١مليار، دعم صندوق تنمية العراق مبلغ 
 .٢٠٠٩ و٢٠٠٣الرأسمالية العراقية بين 

، وزارة المالية، وزارة التخطيط وسلطة االئتالف ١٦/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OMB)استجابة مكتب اإلدارة والموازنة : المصادر
، استجابة وزارة المالية ٦، ص ٢٠٠٣ديسمبر /يوليو، ملخص موازنة آانون األول/تموز: ت موازنة الجمهورية العراقيةعائدات ونفقا"المؤقتة، 

 ٢/١٠/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)العراق - ، استجابة مكتب شؤون الشرق األدنى١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات، 
  .٢/٤/٢٠٠٩و

  

برنامج االستجابة 
 $٣٫٥٨الطارئة للقائد 

صندوق إغاثة وإعادة 
 $٢٠٫٨٦إعمار العراق 

صندوق قوات األمن 
 $١٨٫٠٤العراقية 

مجموع التمويل 
 )أ($ ٥١٫٠٠األميرآي 

صندوق دعم االقتصاد 
٣٫٧٤$ 

تمويالت أميرآية أخرى 
 )أ($ ٤٫٧٧

  التمويل الدولي 
١٧٫٧٩$  

  التمويل العراقي
 )د) (ج) (ب) (أ (٧١٫٠١
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  ١-٢الجدول 
  اطي المالي والنقدي للحكومة العراقيةاالحتي

  بمليارات الدوالرات
  

  االحتياطي النقدي  االحتياطي المالي المتراآم  السنة
١٥٫٠٠  $٦٫٠٠  ٢٠٠٥$  
١٩٫٩٠  $١٥٫٠٠  ٢٠٠٦$  
٣١٫٧٠  $٢٩٫٠٠  ٢٠٠٧$  
٥٠٫٢٠  $٤٦٫٠٠  ٢٠٠٨$  
  $٤٠٫٠٠  $٢٥٫٠٠  )الملحوظة (٢٠٠٩

  
  .نيًا لإلنفاق الحكومياالحتياطي النقدي غير متوفر قانو: مالحظة
  .٤/٣/٢٠٠٩". اقتصاد العراق"العراق، -مكتب شؤون الشرق األدنى: المصدر

  
  ٢-٢الشكل 

  منح المانحين الدوليين الموعودة مقابل الملزمة، حسب البلدان
  بمليارات الدوالرات

 
  إجمالي التعهدات 

  إجمالي االلتزامات
  ١٤/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)العراق - استجابة مكتب شؤون الشرق األدنى: المصدر

  

  استراليا
  آندا

  الصين
  الدانمرك

  االتحاد األوروبي
  ايطاليا
  اليابان
  آوريا
  الكويت
  هولندا
  النروج

  المملكة العربية السعودية
  اسبانيا
  السويد

  اإلمارات العربية المتحدة
  متحدةالمملكة ال

 نآخرو
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  التمويل الدولي
 مليار دوالر من المساعدات الدولية، بما في ذلك ١٧٫٧٩، ٢٠٠٣وفقًا لوزارة الخارجية، تلقى العراق منذ 

  )٥٨(. مليار دوالر آتعهدات قروض١١٫٧٥و) ٥٧( على شكل منحر مليار دوال٦٫٠٤
  

 مليار دوالر التي تم ٦٫٠٤ مليار دوالر وال ٥٫٢٦ين تعهدات المنح األصلية البالغة بالنسبة للمقارنة ب
  ٢-٢االلتزام بها، انظر الشكل 

  

  التمويل األميرآي إلعادة اإلعمار
 بالنسبة للجدول )٥٩(. مليار دوالر متوفرة إلغاثة وإعادة إعمار العراق٥١جعل الكونغرس األميرآي 

، وبالنسبة لوضعية هذه ٢-٢سب الحسابات والبرامج، انظر الجدول الزمني المفّصل للمخصصات ح
  .٣-٢األموال، انظر الشكل 

  
  ٣-٢الشكل 

  وضعية التمويل األميرآي إلعادة اإلعمار
  بمليارات الدوالرات

 

      خصصت
 التغيير منذ ربع السنة األخير    $٥١٫٠٠

 
  

  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
، ٨/٤/٢٠٠٩، استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، (IRRF1)ادة إعمار العراق األول صندوق إغاثة وإع: المصادر

 لطلب المفتش العام للبيانات، (USTDA)استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة الوآالة األميرآية للتجارة والتنمية 
 لطلب (DFAS)، استجابة مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية ٥/٤/٢٠٠٧بة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات، ، استجا٢/٤/٢٠٠٩

استجابة السفارة لطلب المفتش العام للبيانات، / (IRRF2)، صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني ١٠/٤/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، 
، استجابة فرقة ١٤/١٠/٢٠٠٧استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : (ISFF) األمن العراقية صندوق قوات. ١٣/٤/٢٠٠٩

، تقرير المؤشرات األساسية، (ITAO)، مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ٣/٤/٢٠٠٩ و٢/٤/٢٠٠٩منطقة الخليج لطلب المفتش العام للبيانات، 
، استجابة السفارة ١٦/٤/٢٠٠٩ و١٣/٤/٢٠٠٩، ٧/٤/٢٠٠٩عدة االنتقالية للعراق لطلب المفتش العام للبيانات، ، استجابة مكتب المسا٣/٤/٢٠٠٩

استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : برنامج االستجابة الطارئة للقائد. ١٥/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 
المفتش العام، التقرير ربع . ١٤/٤/٢٠٠٩ابة مكتب شؤون المخدرات الدولي لطلب المفتش العام للبيانات، استج: التمويالت األخرى. ١٠/٤/٢٠٠٩

  .١/٢٠٠٩السنوي، والتقرير نصف السنوي إلى آونغرس الواليات المتحدة، 

 %٢             ٤٢٫١٦ ألزمت
 %٤            ٣٧٫٨٩أنفقت 
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  المخصصات في الحسابات الرئيسية إلعادة اإلعمار
من آافة %) ٩١( مليار دوالر ٤٦، آان قد تم تمويل أآثر من ٢٠٠٩مارس / آذار٣١بتاريخ 

  )٦٠(: المخصصات األميرآية إلعادة اإلعمار عبر أربعة حسابات رئيسية
  

 أآبر المخصصات إلعادة - مليار دوالر٢٠٫٨٦: (IRRF)صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق  •
 قطاعات مشاريع تغطي نشاطات تبدأ من األمن، ١٠أعطيت المخصصات إلى . إعمار العراق

 انتهى صندوق إغاثة وإعادة إعمار )٦١(.تطبيق القانون إلى البنية التحتية والعناية الصحيةوفرض 
 )٦٢(. مشروعًا لدى الصندوق قيد اإلنجاز٤٤ وبقي ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٣٠العراق الثاني في 

 اآبر صندوق جاٍر إلعادة - مليار دوالر١٨٫٠٤: (ISFF)صندوق قوات األمن العراقية  •
تعطى األموال لمجموعات . ل األغلبية العظمى لألموال غير الملزمة وغير المنفقةاإلعمار، يمث

ذات نشاط ثانوي تعالج أربعة مجاالت أساسية من التنمية لكل من وزارة الدفاع ووزارة 
 )٦٣(.الداخلية

 يمّول الصندوق برامج الديمقراطية وبناء - مليار دوالر٣٫٧٤: (ESF)صندوق دعم االقتصاد  •
األمني واالقتصادي :  التي قسمتها وزارة الخارجية إلى ثالث مسارات ضمن البرنامجالقدرات
 )٦٤(.والسياسي

 استخدمه القادة العسكريون - مليار دوالر٣٫٥٨:  (CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد •
ر، األميرآيون في إرجاء العراق لمعالجة االحتياجات الملحة في مجالي اإلغاثة وإعادة اإلعما

 فئة من المشاريع تشمل تشكيلة ١٩آان مسموح استخدام األموال في . ضمن مناطق مسؤولياتهم
 )٦٥(.منوعة من النشاطات، تراوحت بين اإلجراءات الوقائية وصوًال إلى التعليم

  
بالنسبة لصورة مفصّلة، عن المخصصات المتراآمة وااللتزامات واإلنفاقات لكل واحد من الحسابات 

 لقائمة بكافة المخصصات ٣-٢وانظر الجدول . ٤-٢لرئيسية إلعادة اإلعمار، انظر الشكل األربعة ا
  .األميرآية
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  ٣-٢الجدول 
  ملخص لحسابات التمويل األميرآي إلعادة اإلعمار

  بمليارات الدوالرات
  

  أنفقت  لم تنفق  ألزمت  غير ملزمة  خصصت  أموال أميرآية

صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
 *(IRRF1)األول 

٢٫٢٥  ٠٫٠١  ٢٫٢٦  ٠٫٢٢  ٢٫٤٨  

صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
  *(IRRF2)الثاني 

١٧٫٤٤  ٠٫٥٩  ١٨٫٠٣  ٠٫٣٦  ١٨٫٣٩  

إجمالي صندوق إغاثة وإعادة إعمار 
 *(IRRF)العراق 

١٩٫٦٩  $٠٫٦٠  $٢٠٫٢٩  $٠٫٥٧  $٢٠٫٨٦$  

صندوق قوات األمن العراقية للسنة 
 *٢٠٠٥المالية 

٥٫٣٣  ٠٫٠٤  ٥٫٣٧  ٠٫١٢  ٥٫٤٩  

صندوق قوات األمن العراقية للسنة 
  *٢٠٠٦المالية 

٢٫٧٤  ٠٫٠٨  ٢٫٨٣  ٠٫١٨  ٣٫٠١  

صندوق قوات األمن العراقية للسنة 
  *٢٠٠٧المالية 

٣٫٩٣  ١٫٥٦  ٥٫٤٩  ٠٫٠٥  ٥٫٥٤  

صندوق قوات األمن العراقية للسنة 
  ٢٠٠٨المالية 

٠٫٥١  ٠٫٧٦  ١٫١٨  ١٫٨٢  ٣٫٠٠  

صندوق قوات األمن العراقية للسنة 
   جسر٢٠٠٨لمالية ا

١٫٠٠  ١٫٠٠  -  -  -  

إجمالي صندوق قوات األمن 
  (ISFF)العراقية

١٢٫٥٢  $٢٫٣٥  $١٤٫٨٧  $٣٫١٧  $١٨٫٠٤$  

صندوق دعم االقتصاد للسنة المالية 
٢٠٠٣*  

٠٫٠٥  -  ٠٫٠٥  -  ٠٫٠٥  

صندوق دعم االقتصاد للسنة المالية 
٢٠٠٦*  

١٫٢٦  ٠٫١١  ١٫٣٨  ٠٫١٧  ١٫٥٥  

المالية صندوق دعم االقتصاد للسنة 
٢٠٠٧*  

١٫٠٧  ٠٫٣٥  ١٫٤٣  ٠٫١٧  ١٫٦٠  

صندوق دعم االقتصاد للسنة المالية 
٢٠٠٨  

٠٫٠٦  ٠٫٣١  ٠٫٣٧  ٠٫٠٧  ٠٫٤٤  

صندوق دعم االقتصاد للسنة المالية 
   جسر٢٠٠٨

٠٫٠٠  ٠٫١٠  ٠٫١٠  -  ٠٫١٠  

  ٢٫٤٥  ٠٫٨٧  ٣٫٣٢  ٠٫٤٢  ٣٫٧٤ (ESF)إجمالي صندوق دعم االقتصاد 
ئد للسنة برنامج االستجابة الطارئة للقا

  *٢٠٠٤المالية 
٠٫١٣  -  ٠٫١٤  -  ٠٫١٤  
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  أنفقت  لم تنفق  ألزمت  غير ملزمة  خصصت  أموال أميرآية

 االستجابة الطارئة للقائد للسنة جبرنام
  *٢٠٠٥المالية 

٠٫٦٧  ٠٫٠٢  ٠٫٦٩  ٠٫٠٣  ٠٫٧٢  

برنامج االستجابة الطارئة للقائد للسنة 
  *٢٠٠٦المالية 

٠٫٦٤  ٠٫٠٣  ٠٫٦٧  ٠٫٠٣  ٠٫٧٠  

مج االستجابة الطارئة للقائد للسنة برنا
  *٢٠٠٧المالية 

٠٫٧١  ٠٫٠٣  ٠٫٧٤  ٠٫٠١  ٠٫٧٥  

برنامج االستجابة الطارئة للقائد للسنة 
  *٢٠٠٨المالية 

٠٫٨٨  ٠٫١١  ٠٫٩٩  ٠٫٠١  ١٫٠٠  

برنامج االستجابة الطارئة للقائد للسنة 
   جسر٢٠٠٩المالية 

٠٫٠٧  ٠٫١٠  ٠٫١٦  ٠٫١٢  ٠٫٢٩  

 الطارئة إجمالي برنامج االستجابة
   (CERP)للقائد

٣٫٠٩  $٠٫٣٠  $٣٫٣٩  $٠٫١٩  $٣٫٥٨$  

  ٠٫١٣  ٠٫١٥  ٠٫٢٨  ٤٫٤٩  ٤٫٧٧  تمويالت أخرى
  $٣٧٫٨٩  $٤٫٢٧  $٤٢٫١٦  $٨٫٨٤  $٥١٫٠٠  المجموع

  
  انتهت الفترة الزمنية لاللزامات* 

  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
، ١٦/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات،  (OMB)زنةاستجابة مكتب اإلدارة والموا: المخصصات األميرآية: المصادر

، ٨/٤/٢٠٠٩استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، : صندوق إغاثة وعادة إعمار العراق
 (USTDA)التنمية ، استجابة الوآالة األميرآية للتجارة و٢/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، 

، استجابة ٥/٤/٢٠٠٧، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 
، استجابة السفارة لطلب المفتش ١٠/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DFAS)مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية 

استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : صندوق قوات األمن العراقية. ١٣/٤/٢٠٠٩العام للبيانات، 
، استجابة ١٤/١٠/٢٠٠٧استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : صندوق دعم االقتصاد. ١٤/٤/٢٠٠٩

ب المساعدة االنتقالية للعراق، تقرير ، مكت٣/٤/٢٠٠٩ و٢/٤/٢٠٠٩فرقة منطقة الخليج لطلب المفتش العام للبيانات، 
 ٢/١٠/٢٠٠٨، استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق لطلب المفتش العام للبيانات، ٣/٤/٢٠٠٩المؤشرات األساسية، 

، ١٦/٤/٢٠٠٩ و٧/٤/٢٠٠٩، استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٩/٣/٢٠٠٩و
استجابة مكتب وزير الدفاع : ، برنامج االستجابة الطارئة للقائد١٥/٤/٢٠٠٩سفارة لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة ال

استجابة مكتب شؤون الشرق األدنى لطلب المفتش العام : تمويالت أخرى. ١٠/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 
  .١٤/٤/٢٠٠٩للبيانات، 
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  ٤-٢الشكل 

  ٢٠٠٩-٢٠٠٤ة، وااللزامات، واإلنفاقات من الصناديق األربعة الرئيسية، المخصصات المتراآم
  بماليين الدوالرات

 (IRRF2)صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني 

 

 
 

 (ISFF)صندوق قوات األمن العراقية 

 
 

  (ESF)صندوق دعم االقتصاد 

 
  

 (CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

 
 

: المخصصات األميرآية. ١/٢٠٠٩-٣/٢٠٠٤مفتش العام، التقارير ربع السنوية ونصف السنوية إلى آونغرس الواليات المتحدة،  ال:المصادر
استجابة الوآالة األميرآية : ، صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق١٦/١/٢٠٠٩استجابة مكتب اإلدارة والموازنة لطلب المفتش العام للبيانات، 

 USTDA، استجابة ٢/٤/٢٠٠٩، استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ١٨/٤/٢٠٠٩طلب المفتش العام للبيانات، للتنمية الدولية ل

  خصصت
  ألزمت
 أنفقت

  خصصت
  ألزمت
 أنفقت

  خصصت
  ألزمت
 أنفقت

  خصصت
  ألزمت
 أنفقت
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، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام ٢/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USTDA)استجابة الوآالة األميرآية للتجارة والتنمية 
 لطلب المفتش العام للبيانات، لطلب المفتش العام للبيانات، (DFAS)، استجابة مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية ٥/٤/٢٠٠٧للبيانات، 

استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب : صندوق قوات األمن العراقية. ١٣/٤/٢٠٠٩، استجابة السفارة لطلب المفتش العام للبيانات، ١٠/٤/٢٠٠٩
،  استجابة ١٤/١٠/٢٠٠٩استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات، : ، صندوق دعم االقتصاد١٤/١٠/٢٠٠٩، المفتش العام للبيانات

تقرير المؤشرات األساسية، : ، مكتب المساعدة االنتقالية للعراق٣/٤/٢٠٠٩ و٢/٤/٢٠٠٩فرقة منطقة الخليج لطلب المفتش العام للبيانات، 
، استجابة الوآالة األميرآية ٢٩/٣/٢٠٠٩ و٢/١٠/٢٠٠٩ساعدة االنتقالية للعراق لطلب المفتش العام للبيانات، ، استجابة مكتب الم٣/٤/٢٠٠٩

، استجابة السفارة لطلب المفتش العام للبيانات، ١٦/٤/٢٠٠٩ و١٣/٤/٢٠٠٩ و٧/٤/٢٠٠٩للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، 
  .١٧/٤/٢٠٠٩ و١٠/٤/٢٠٠٩استجابات مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : للقائدبرنامج االستجابة الطارئة . ١٥/٤/٢٠٠٩
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  ٣-٢الجدول 
  ) الدوالراتآالفب(المخصصات األميرآية إلغاثة وإعادة إعمار العراق 

 
ات  آلية التمويل رار المخصص ق

 ٢٠٠٣المجمعة 
ات   انون المخصص ق
ة  ة الطارئ التكميلي
رب،  زمن الح ل

٢٠٠٣ 

انون ات ق  المخصص
ادة   دفاع وإلع ة لل الطارئ
راق   ار الع إعم

 ٢٠٠٤وأفغانستان، 

قانون مخصصات   
دفاع  وزارة ال

٢٠٠٥ 

ات   انون المخصص ق
الطارئة التكميلية للدفاع   
د    ة ض رب العالمي والح
ة   اب وإغاث اإلره
حايا  ض

وناميا ، لتس
٢٠٠٥ 

وزارة   ات ل مخصص
ة   نة المالي ة للس الخارجي

٢٠٠٦ 

ات  مخصص
دفاع   وزارة ال ل

ة  للس نة المالي
٢٠٠٦ 

ات  مخصص
ة   ة تكميلي طارئ
ة   نة المالي للس

٢٠٠٦ 

قانون مخصصات   
دفاع  وزارة  ال
ة   نة المالي للس

٢٠٠٧ 

قانون مخصصات   
القوات جهوزية  

ة   ة والعناي األميرآي
رب،   دامى الح بق
ة  تعادة العافي واس
ار  د إعص بع

 ٢٠٠٧آاترينا، 

لة  رارات مواص ق
ة  اعدات الخارجي المس

٢٠٠٧ 

انون  ق
ات  المخصص

  ٢٠٠٨المدمجة 

انون  ق
ات  المخصص
نة  ة لس التكميلي

مل  (٢٠٠٨ يش
نة  ل للس التموي

ة   ٢٠٠٨المالي
د   ل لس والتموي
نة  نقص للس ال

  )٢٠٠٩المالية 

انون  ق
ات  المخصص
نة  ة لس التكميلي

ل  (٢٠٠٨ تموي
bridge ط  فق

ة   نة المالي للس
٢٠٠٩(  

وع  مجم
 المخصصات

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

P.L.110-
161 

P.L.110-
252(I) 

P.L.110-
252 

 

/٣٠/١٢ ١٤/١١/٢٠٠٥ ١١/٥/٢٠٠٥ ٥/٨/٢٠٠٤ ١٦/١١/٢٠٠٣ ١٦/٤/٢٠٠٣ ٢٠/٢/٢٠٠٣  تاريخ سن القانون
٢٠٠٥ 

١٥/٦/
٢٠٠٦ 

٢٩/٩/
٢٠٠٦ 

٢٥/٥/
٢٠٠٧ 

٢٦/١٢ ٢١/١٢/٢٠٠٧/
٢٠٠٧  

٣٠/٦/
٢٠٠٨  

٣٠/٦/
٢٠٠٨ 

 

  إجمالي تيارات التمويل الرئيسية
صندوق إغاثة 
وإعادة إعمار 

 IRRF)  العراق
     )أ( (2

  ١٨،٣٨٩،٠٠٠   )٥٠،٠٠٠(          $١٨،٤٣٩،٠٠٠$ 

وات   ندوق ق ص
ة   ن العراقي األم

(ISFF)   

    ١٨،٠٣٩،٣٠١  ١،٠٠٠،٠٠٠ ١،٥٠٠،٠٠٠ ١،٥٠٠،٠٠٠  $٣،٨٤٢،٣٠١ $١،٧٠٠،٠٠٠ $٣،٠٠٧،٠٠٠    $٥،٤٩٠،٠٠٠$ 

برنامج االستجابة 
الطارئة للقائد 

(CERP) )ب( 

   ٣،٥٨٤،٨٠٩  ٢٨٥،٠٠٠ ٦٢٥،٩٠٩ $٣٧٠،٠٠٠  $٣٤٨،٤٠٠ $٤٠٠،٠٠٠ $١٩٨،٠٠٠ $٩٩،٥٠٠  $٧١٨٫٠٠٠ $١٤٠،٠٠٠$ 

صندوق دعم 
 (ESF)االقتصاد 

  )ج(

٣،٧٣٧،٥٦٩  ١٠٢،٥٠٠ ٤٢٤،٠٠٠  $١٤،٨٧٩ $١٢٢،٨٠٠ $١،٤٧٨،٠٠٠  $١،٤٨٥،٠٠٠  $٦٠،٣٩٠    $١٠،٠٠٠ $٤٠،٠٠٠$  

صندوق إغاثة 
وإعادة إعمار 

  (IRRF 1) العراق

 ٢،٤٧٥،٠٠٠
$  

             ٢،٤٧٥،٠٠٠$  

ارات   الي تي إجم
  التمويل الرئيسية

٤٦،٢٢٥،٦٧٩  ١،٣٨٧،٥٠٠  ٢،٤٩٩،٩٠٩  ١،٨٨٤،٨٧٩  ١٢٢،٨٠٠  ٥،٦٦٨،٧٠١ ٢،١٠٠،٠٠٠  ٤،٦٩٠،٠٠ ٤٩٩،٥٠٠  ٦٠،٣٩٠ ٦،٢٠٨،٠٠٠ ١٤٠،٠٠٠ ١٨،٤٣٩،٠٠٠  ٢،٤٨٥،٠٠٠  ٤٠،٠٠٠  

  إجمالي برامج المساعدة األخرى
ادة   ندوق إع ص
ار   الح األخط إص
ا   رض له ي تتع الت
ة    وارد الطبيعي الم

(NRRRF)  

 
٤٨٩٫٣٠٠$ 

              
  ٤٨٩،٣٠٠$  



  إعادة إعمار العراقتمويل 
 
 

٤٦ 

  )تابع (٣-٢الجدول 
 

ؤون  ب ش مكت
رض   درات وف المخ

ق ا انون  تطبي لق
ابع   دولي الت ال
ة   وزارة الخارجي ل

(DoS/INL)  

 ٣٦٦٫٤٤٨   ٨٥٫٠٠٠  $٢٠٫٠٤٨  $١٥٠٫٠٠٠   $٩١٫٤٠٠        $٢٠،٠٠٠$  

ندوق  ص
وزارة (الديمقراطية  
  )الخارجية

            ٣٢٥٫٠٠٠    ٧٥٫٠٠٠      $٢٥٠٫٠٠٠$  

وارث    مساعدات الك
  $٢٤٦،٦٨٦  $١٠،٠٠٠ ٣٥٫٠٠٠  $٥٠٫٠٠٠         ٧،٨٨٦      $١٤٣٫٨٠٠   )د(الدولية والمجاعة

حايا   اعدة ض مس
وارث   المجاعة والك

  العالمية
            ٥٠،٠٠٠       $٥٫٠٠٠  $٤٥٫٠٠٠  

رة   اعدات الهج مس
  $٥٢٠،٤٠٠  $١٤١،٠٠٠  ١٢٨،٠٠٠  $١٤٩٫٤٠٠  $٢٠٫٠٠٠  $٤٥٫٠٠٠           ٣٧،٠٠٠   )د(والالجئين

ة   ندوق حري ص
راق  ادرة (الع مب
  )برينكلي

            ١٠٠٫٠٠٠    $٥٠،٠٠٠      $٥٠،٠٠٠$  

رامج   ندوق ب ص
ال    اة األطف اذ حي إنق

  وصحتهم
 ٩٠٫٠٠٠                      $٩٠٫٠٠٠$  

ام  انون الع  PLالق
وان 480  -٢  العن

   المساعدات الغذائية
٩٣،٨٥٧      $٢٢،٨٩٥           ٢،٩٦٢      $٦٨٫٠٠٠$  

ظ  ات حف عملي
  $٥٠٫٠٠٠                      $٥٠٫٠٠٠    السالم التطوعية

محطة إذاعة الحرة     
  $٤٠٫٠٠٠                    $٤٠٫٠٠٠      العراقية

ار   دم انتش رامج ع ب
دمار  ( لحة ال أس

امل ة )الش ، ومقاوم
زع   اب ون اإلره
ور   ام واألم األلغ
ا   لة به المتص

(NADR)  

              ٤٫٥٠٠    ١٥٫٩٧٥  $١٢٫٣٥٠  $٧٫٠٠٠$  

  

٣٩٫٨٢٥$  
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٤٧ 

  )تابع (٣-٢الجدول 
 

المساعدات 
اإلنسانية الخارجية 
وبمناسبة الكوارث 

  والمدنية

    ١٧٫٠٠٠                    $١٧٫٠٠٠$  

المساعدات الفنية 
        في الشؤون الدولية

  

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

يم  رامج التعل ب
  $١٦،٤٦٥      $٥،٧٢٠  $٥،١٧٣       ٥،٥٧٢           والتبادل الثقافي

صندوق مبادرة 
القائد العام 
(CINC)  

  ٣٫٦١٢                      $٣٫٦١٢$  

النشاطات القانونية 
ومساعدو القضاة 

  )الرواتب والنفقات(

           ٢٫٦٤٨    $١٫٦٤٨         $١٫٠٠٠$  

التدريب العسكري 
والتعليمي الدولي 

(IMET)  

                ٢٫٣٨٠      $٢٤٢  $١٫١٣٨$  

م  دل، دع وزارة الع
  $١٫٦٤٨          $١٫٦٤٨                االحتكام للقضاء

إجمالي برامج 
  $٢،٤٧٠،٠١٩  $١٥٥،٥٠٠  $٣٧٤،٦٤٨  $٢٤٤،٢٣٢  $٦٣،٧٠٩  $٥٥١،٣٩٨ $٠  $١٠٥،٤٠٠ $٠ $١٣،٤٥٨  $٢،٩٦٢ $٠  %٥٧٫٠٠٠  $٨٣٣٫٧١٢  $٦٨٫٠٠٠  المساعدات األخرى

  اإلعمارالتكاليف التشغيلية المتعلقة بإعادة 
اهمات  المس
ى   ة إل األميرآي
  المنظمات الدولية

                  ٦٨،٠٠٠  $٣٠،٠٠٠  $٣٨،٠٠٠$  

تالف   لطة االئ س
  $٨٣٣،٠٠٠                   $٨٣٣،٠٠٠     )هـ ((CPA)المؤقتة 

اريع  ب المش مكت
  $٨٣٠،٠٠٠          ٦٣٠،٠٠٠   $٢٠٠،٠٠٠           )و(والعقود

ة   اليف اإلداري التك
ة  ندوق حري لص

   (PRT)العراق 

             ١٠٠،٠٠٠          ١٠٠،٠٠٠  

ة   ة األميرآي الوآال
  $٢٢٢،٠٠٠  $٥٢،٠٠٠  $٢٥،٠٠٠  $٢٠،٨٠٠       $٧٩،٠٠٠    $٢٤،٠٠٠     $٢١،٠٠٠    للتنمية الدولية

غ  اليف التش يلية التك
ادة   ة بإع المتعلق

  اإلعمار

  $٢،٠٥٣،٢٠٠  $٨٢،٠٠٠  $٦٣،٠٠٠  $٢٠،٨٠٠  $٠  $٧٦٤،٣٧٢ $صفر  $٢٧٩،٠٠٠ $٠ $٠  $٢٤،٤٠٠ $٠  $٨٣٣،٠٠٠  $٢١،٠٠٠  $٠



  إعادة إعمار العراقتمويل 
 
 

٤٨ 

  )تابع (٣-٢الجدول 
 

  اإلشراف على إعادة اإلعمار
ود  دقيق العق ة ت وآال
ة   الدفاعي

(DCAA)) ب(  

              ١٦٫٣٧٢          $١٦٫٣٧٢$  

ادة   المفتش العام   إلع
  $١٧٣،٠٠٠  ٣٦،٥٠٠  ٢،٥٠٠      ٣٥،٠٠٠   $٢٤،٠٠٠       $٧٥،٠٠٠      إعمار العراق

ة   –وزارة الخارجي
  $١٢،٦٠٠  ٥،٠٠٠  ٢،٥٠٠  ١٫٣٠٠    $١٫٥٠٠   $١٫٠٠٠             مكتب المفتش العام

دفاع   –وزارة ال
  $٢٥،٨٠٠      ٢٠،٨٠٠       $٥٫٠٠٠             مكتب المفتش العام

ة   ة األميرآي الوآال
ة  للتنمي

ةا ب /لدولي مكت
ام  تش الع المف

(USAID/OIG)  

  ١٨،٢٢٣  ٥٠٠  ٣،٥٠٠  ٣،٠٢٥  $٢٫٧٥٦ $٥٤٢       ٢،٥٠٠    ١،٩٠٠  ٣،٥٠٠$  

غيلية   اليف التش التك
ادة   ة بإع المتعلق

  اإلعمار

٢٤٥،٩٩٥  ٤٢،٠٠٠  ٨،٥٠٠  ٢٥،١٢٥  ٤٫٠٥٦  $٣٧،٠٤٢  ٠  ٣٠،٠٠٠  ٠  ٠  ٢،٥٠٠  $٠  ٧٦،٩٠٠  ٣،٥٠٠  $٠  

ام  وع الع : المجم
وال  ة األم آاف

ة األمير آي
  المخصصة

٥٠،٩٩٤،٨٩٣  $١،٦٦٧،٠٠٠  $٢،٩٤٦،٠٥٧  ٢،١٧٥،٠٣٦  $١٩٠٫٥٦٥  ٧،٠٠٣،٥١٢ ٢،١٠٠،٠٠٠  ٥،١٠٤،٤٠٠ ٤٩٩٫٥٠٠  ٧٣،٨٤٨ ٦،٢٣٨،٨٦٢  ١٤٠،٠٠٠  ١٩،٤٠٥،٩٠٠  ٣،٣٤٣،٢١٢  ١٠٨،٠٠٠$  

  :مالحظات
وفمبر  / الذي أقر في تشرين الثانيP.L. 108-106 بموجب القانون العام ٢وإعادة إعمار العراق  مليار دوالر المبلغ الذي خصصه الكونغرس لبرامج العراق في صندوق إغاثة ١٨٫٤٣٩ تمثل الـ )أ(   ة       . ٢٠٠٣ن د خصص في البداي ونغرس ق ان الك ار دوالر لصندوق   ١٨،٦٤٩آ  ملي

ى حسابات أخرى حوالي     ١٨٫٤٣٩من أصل الـ . يبيريا والسودان ماليين دوالر لتحويلها إلى حسابات أخرى لبرامج في األردن ول٢١٠، لكنه خصص أيضًا ٢  إغاثة وإعادة إعمار العراق ون  ٥٦٢ مليار دوالر المتبقية، حّولت اإلدارة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق إل  ملي
لقد تم تبليغ الكونغرس عن آل التحويالت من    . ائي إلعفاء العراق من َدينه إزاء الواليات المتحدة الذي يتطلب تمويًال في حساب وزارة المالية األميرآية مليون دوالر الذي يمثل البرنامج الثن٣٥٢ها إال في حسابات أخرى، مثل مبلغ      ذدوالر إلى برامج لها عالقة بالعراق ال يمكن تنفي        

ة            مليون دوالر ٩،٩٥، خصص الكونغرس ٢٠٠٦عالوة على ذلك، وفي مخصصات السنة المالية . حساب صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق     وزارة الخارجي ابع ل ار العراق من حساب صندوق دعم االقتصاد الت ون  ٥٠وتشمل أيضًا   . آي تنقل إلى صندوق إغاثة وإعادة إعم  ملي
 HR 2642دوالر ملغاة آما هو معين في 

   .تش العام مخصصات من وزارة الدفاع إلى برنامج االستجابة الطارئة للقائد للعراقذآر مكتب المف.  هي للجهود في العراق وافغانستان(CERP)األموال المخصصة لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد  )ب(
  . مليون دوالر ُألغيت٧٦ تشمل ٠٧للسنة المالية المخصصات التكميلية الطارئة لصندوق دعم االقتصاد . P.L. 108-11 ماليين دوالر من القانون العام ١٠ لم يتم تسديدها؛ ٢٠٠٣  مليون دوالر من حساب صندوق دعم االقتصاد األساسي لسنة ٤٠يشمل ) ج(
  . معرضة للتغير بانتظار التخصيص النهائي على الصعيد العالمي لهذين الصندوقينHR2642 التمويل المخصص لمساعدات الكوارث الدولية والمجاعة ومساعدات الالجئين والمهجرين بموجب )د(
  .P.L. 108-106ص إلعادة إعمار العراق بموجب القانون العام القانون العام  مليون دوالر للمفتش العام الخا٧٥ يستثنى )هـ(
  .، تمويل دعم إعادة اإلعمار متوفر هنا لنشاطات مكتب المشاريع والعقودp.l. 110-28 وP.L. 109-234 وفق تقارير آل مؤتمر للقانونين العامين )و(
  .ات اإلدارية لكافة السنوات الماليةغير منجز بانتظار مزيد من التحقيقات بخصوص االنفاق) ز(
  .اإلضافية والعقود المختلفة/يشمل جهود إعادة إعمار العراق بالنسبة للموظفين المدنيين، والواجبات المؤقتة. P.L. 110-28 آما هو مبين في تقرير القانون العام )ح(

ة    MRA لل  ٢٠٠٩ السنة المالية    bridge وتمويل   ٢٠٠٨القانون تكميلي السنة المالية     *   ى بصورة                 .  وهية التنمية الدولية آانت اعلى بصورة محسوسة من المستويات المطلوب ة يمكن ان ان تكون اعل وال العراقي وال لكن األم دان سوف تتلقى األم ة بل ًا اي ونغرس توجيه ِط الك م يع ل
  .محسوسة ويتوقف ذلك على القدرات االدارية التي تضع المخصصات
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٤٩ 

  
 ٥-٢الشكل 

  ناديق األميرآية األربعة الرئيسية حسب السنة الماليةوضيعة الص
  بماليين الدوالرات

 

 
  انقضت مدتها      لم تلزم      لم تنفق        أنفقت

 
  .تعني األموال الملزمة التي لم يتم إنفاقها" لم تنفق. " األرقام تتأثر بالتدوير:مالحظة
صندوق إغاثة . ١/٢٠٠٩-٣/٢٠٠٤لسنوية إلى آونغرس الواليات المتحدة،  تقارير المفتش العام ربع السنوية ونصف ا:المصادر

، استجابة وزارة المالية ٨/٤/٢٠٠٩استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، : وإعادة إعمار العراق
 لطلب المفتش العام للبيانات، (USTDA)ة والتنمية  الوآالة األميرآية للتجار، استجابة٢/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 

، استجابة مصلحة المالية والمحاسبة ٥/٤/٢٠٠٧، استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢/٤/٢٠٠٩
مفتش العام ، استجابة السفارة لطلب ال١٠/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات،  لطلب المفتش العام للبيانات،(DFAS)الدفاعية 
، ١٤/١٠/٢٠٠٩استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : صندوق قوات األمن العراقية. ١٣/٤/٢٠٠٩للبيانات، 

تقرير : ، مكتب المساعدة االنتقالية للعراق٣/٤/٢٠٠٩ و٢/٤/٢٠٠٩استجابة فرقة منطقة الخليج لطلب المفتش العام للبيانات، 
 ١٦/٢/٢٠٠٨، استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق لطلب المفتش العام للبيانات، ٣/٤/٢٠٠٩المؤشرات األساسية، 

، ١٦/٤/٢٠٠٩ و١٣/٤/٢٠٠٩ و٧/٤/٢٠٠٩، استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٩/٣/٢٠٠٩و
استجابات مكتب وزير الدفاع لطلب :  برنامج االستجابة الطارئة للقائد.١٥/٤/٢٠٠٩استجابة السفارة لطلب المفتش العام للبيانات، 

  .١٧/٤/٢٠٠٩ و١٠/٤/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، 



  إعادة إعمار العراقتمويل 
 
 

٥٠ 

  أموال أميرآية لم تلزم
 مليار دوالر من األموال المتبقية التي لم تلزم في ٣٫٠١، آان هناك ٢٠٠٩مارس / آذار٣١بتاريخ 

  :الحسابات الثالثة الرئيسية الجارية
  

  مليار دوالر٢٫٨٢ :(ISFF)صندوق قوات األمن العراقية  •
  مليار دوالر٠٫٠٧:  (ESF)صندوق دعم االقتصاد •
  مليار دوالر٠٫١٢ : (CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد •

  
 ٩٣ أآثر من -حساب صندوق قوات األمن العراقية آان له الحصة األآبر من االلتزامات المتبقية

 للتمويل الجسري ٢٠٠٨ذلك مليار دوالر جاءت من الموازنة التكميلية للسنة المالية  يشمل )٦٧(.بالمئة
  .٢٠٠٩للسنة المالية 

  

  .٥-٢٠بالنسبة لملخص عن الصناديق التي انتهت مدتها، في حسابات التمويل الرئيسية، انظر الشكل 
  

  ٦-٢الشكل 
  الصناديق األميرآية الرئيسية التي لم تنفق

   مليار دوالر٤٫١٢:  إجمالي ما لم ينفق–ت بمليارات الدوالرا
  

  
  

، ٨/٤/٢٠٠٩استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، : صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق: المصادر
 لطلب المفتش العام (USTDA)ارة والتنمية الوآالة األميرآية للتج، ٢/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، 

مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية ، استجابة ٥/٤/٢٠٠٧، استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢/٤/٢٠٠٩للبيانات، 

(DFAS) ،صندوق قوات . ١٣/٤/٢٠٠٩، استجابة السفارة لطلب المفتش العام للبيانات، ١٠/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات
استجابة وزارة : ، صندوق دعم االقتصاد١٤/٤/٢٠٠٩استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : األمن العراقية

 ٢/٤/٢٠٠٩، استجابة فرقة منطقة الخليج لطلب المفتش العام للبيانات، ١٤/١٠/٢٠٠٧الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات، 
، استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق، ٣/٤/٢٠٠٩تب المساعدة االنتقالية للعراق، تقرير المؤشرات األساسية، ، مك٣/٤/٢٠٠٩و
. ١٣/٤/٢٠٠٩ و٧/٤/٢٠٠٩، استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٩/٣/٢٠٠٩ و٢/١٠/٢٠٠٨

  .١٧/٤/٢٠٠٩ و١٠/٤/٢٠٠٩جابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، است: برنامج االستجابة الطارئة للقائد
  

$٠٫٦٠  (IRRF)صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
 $٠٫٣٠  (CERP)مج االستجابة الطارئة للقائدبرنا

$٠٫٨٧  (ESF)صندوق دعم االقتصاد

 $٢٫٣٥  (ISFF)صندوق قوت األمن العراقية

٧ %١٥% 

٢١% 

٥٧% 
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٥١ 

  الزامات الحسابات الرئيسية إلعادة اإلعمار
من آافة المخصصات %) ٩١( مليار دوالر ٤١٫٨٨، آان قد تم إلزام ٢٠٠٩مارس / آذار٣١بتاريخ 

 لقد تباطأت وتيرة )٦٨(.ل ربع السنة هذا مليون دوالر خال٧٢٠ منها -للحسابات الرئيسية إلعادة اإلعمار
 بالمئة بالنسبة ١٫٩، إجمالي االلزامات ازداد بنسبة ٢٠٠٧االلزامات الجديدة بصورة ملحوظة منذ أواخر 

  )٦٥(.لربع السنة األخير
  

 مليار دوالر من األموال الملزمة في تلك الحسابات الرئيسية ٤٫١٢، ظلت ٢٠٠٩مارس / آذار٣١بتاريخ 
 بالنسبة لألموال غير ا لمنفقة من االلزامات في الحسابات الرئيسية الجارية إلعادة )٧٠(.ةغير منفق

  .٦-٢اإلعمار، انظر الشكل 
  

  اإلنفاقات في الحسابات الرئيسية إلعادة اإلعمار
 مليار دوالر من الصناديق األميرآية األربعة ٣٧٫٧٦، آان قد انفق ٢٠٠٩مارس / آذار٣١بتاريخ 

  )٧١(: مليار دوالر١٫٢٦خالل ربع السنة هذا، تم إنفاق . من المبالغ الملزمة% ٩٠الرئيسية، أي 
  

  مليون دوالر٧٥٧: (ISFF)صندوق قوات األمن العراقية  •
  مليون دوالر٢٢١: (ESF)صندوق دعم االقتصاد  •
  مليون دوالر١٩٠:(CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد  •
  مليون دوالر٩٠ :(IRRF)صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق  •

  
، آانت إنفاقات صندوق دعم االقتصاد أآثر من الضعفين بالمقارنة مع نفس ٢٠٠٩مارس / آذار٣١بتاريخ 

 غير ان المعدل اإلجمالي إلنفاقات آافة الصناديق آان أبطأ في )٧٢(.٢٠٠٨الفترة الزمنية من السنة المالية 
 غير ان معدالت اإلنفاق )٧٣(.ما آان في ربعي السنة السابقة م٢٠٠٩ربعي السنة األولين من السنة المالية 

  .آانت تزداد تاريخيًا في أواخر السنة المالية
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  (IRRF2)صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني 
  نظرة عامة على صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

  
العراق بالنسبة لاللزامات ، انقضت مدة صندوق إغاثة وإعادة إعمار ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٣٠في 

من . غير ان األموال الملزمة ال زالت تستخدم إلنجاز المشاريع المتبقية ولتصحيح العقود القائمة. الجديدة
 مليار دوالر ألزمت بموجب صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني، ظلت ١٨٫٠٣أصل ما مجموعه 

  )٧٤(. مليون دوالر غير منفقة٥٨٨هناك 
  

 وبالنسبة للتمويل ٧-٢ لوضعية تمويل صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني، انظر الشكل بالنسبة
  .٤-٢حسب القطاعات، انظر الشكل 

  
 مشروع لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق قيد ٤٤، آان هناك ٢٠٠٩مارس / آذار٣١بتاريخ 
ألمن والعدل، األشغال العامة والمياه،  هذه المشاريع مرآزة بالدرجة األولى في قطاعات ا)٧٥(.التنفيذ

  .٥-٢بالنسبة لقائمة المشاريع الرئيسية الجاري تنفيذها، انظر الجدول . الكهرباء والصحة
  

  ٤-٢الجدول 
  مخصصات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني بماليين الدوالرات

  

  أنفقت  ألزمت  خصصت  الفئة/القطاع

        األمن وفرض القانون
  $٤،٨٩١  $٤،٩٣٧  $٤،٩٦٠  ، السالمة العامة، البنية التحتية والمجتمع المدنيالعدل

  ٢،١٧٧  ٢،٣٠٩  ٢،٢٩٩  قطاع الكهرباء
  ٣،٩٩٢  ٤،٠٧٥  ٤،١٧٨  البنية التحتية للنفط

  ١،٥٩٢  ١،٦٠٥  ١،٧١٧  الموارد المائية والصرف الصحي
  ١،٨٧٩  ١،٩٧٦  ٢،٠٥٤  مشاريع النقل واالتصاالت
  ٤٣٤  ٤٤٩  ٤٦٢  ءالطرق، الجسور واإلنشا

  ٢٦١  ٢٨١  ٣٢٠  العناية الصحية
  ٧٦٣  ٧٩٦  ٨١٠  تنمية القطاع الخاص

التعليم، الالجئون، حقوق اإلنسان، الديمقراطية وشكل 
  نظام الحكم

٤٢٦  ٨٦٠  ٨٣٨  

  ٤١٥  ٥٢٠  ٤٧٠  نفقات إدارية
  ٢١٠  ٢١٩  ٢٢٠  :المجموع
  .١٣/٤/٢٠٠٩استجابة السفارة لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر



 هاستخداماتامصادر التمويل و إعادة إعمار العراق
 

٥٣ 

  ٥-٢الجدول 
  المشاريع الرئيسية الجاري تنفيذها لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

  بماليين الدوالرات
  

إجمالي الكلفة   المشروع
  المقررة

تاريخ اإلنجاز   تاريخ البدء
  المتوقع

  المحافظة

  بغداد  ٣٠/٣/٢٠٠٩  ١٧/٢/٢٠٠٧  $١٧٥٫٧٨  توسعة محطة آهرباء قدس
إنشاءات جديدة، محطة 

رابي وجميلة الفرعية الفا
   آيلو فولت١٣٢بقدرة 

  بغداد  ٣٠/٩/٢٠٠٩  ٣١/٧/٢٠٠٦  $٥٠٫٠٠

(Wr-002) إنشاء مصرف 
المناطق (مياه الفرات الشرقي 

 4 و36

  المثنى  ١/٣/٢٠٠٩  ٢٥/١١/٢٠٠٦  $٣٨٫٦٢

  البصرة  ١٥/٥/٢٠٠٩  ١٨/١٠/٢٠٠٦  $٣٥٫٢٥  مستشفى األطفال في البصرة
محطة معالجة المياه 

لفلوجة، المصروفة في ا
 Ss-106المرحلة الثانية، 

  األنبار  ٢٢/٩/٢٠٠٩  ٩/١٢/٢٠٠٦  $٣١٫١٠

محطة -إنشاءات جديدة
 ١٣٢الرمادي الفرعية، قدرة 

  آيلو فولت

  األنبار  ١٥/٩/٢٠٠٩  ٣٠/١/٢٠٠٧  $٣٠٫١٧

 المحطة الفرعية -إنشاء جديد
 آيلو ١٣٢في الديوانية، قدرة 

   تفول

  القادسية  ٣٠/٥/٢٠٠٩  ١٧/٦/٢٠٠٧  $٢٨٫٠٨

(PW-081) مشروع 
إمدادات مياه مشكاب بموجب 

  منحة

  النجف  ٧/٤/٢٠٠٩  ٢٠/٩/٢٠٠٧  $٢٣٫١١

(Wr-075) إنشاء محطة 
ضخ المياه في الناصرية 

  بموجب منحة

  ذي قار  ٣١/١٢/٢٠٠٩  ١/٣/٢٠٠٧  $٢٠٫٠٢

المحطة الفرعية في الفلوجة، 
- آيلو فولت١٣٢قدرة 

 الرحاب

  االنبار  ٣٠/٩/٢٠٠٩  ٢٣/١٢/٢٠٠٦  $١٦٫٣٦

  .١/٤/٢٠٠٩، المعلم العالمي، (IRMS)مكتب إدارة عادة إعمار العراق : المصدر
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  ٧-٢الشكل 
  األموال/وضعية الصناديق

  بمليارات الدوالرات

  
    خصصت
 التغيير بالنسبة لربع السنة األخير     ١٨٫٠٣٩

 
  

  .األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
، تقارير المفتش العام ربع السنوية ونصف السنوية ١٣/٤/٢٠٠٩بة السفارة لطلب المفتش العام للبيانات، استجا: المصدر

  .١/٢٠٠٩لكونغرس الواليات المتحدة، 

  
 (ISFF)صندوق قوات األمن العراقية 

  نظرة عامة على صندوق قوات األمن العراقية
  

فاع عبر القيادة األمنية االنتقالية المتعددة يمّول صندوق قوات األمن العراقية الذي تديره وزارة الد
 نشاطات دعم وزارة الدفاع ووزارة الداخلية في تطوير قوات األمن (MNSTC-I)الجنسيات في العراق 

هذه األموال تقع . ٨-٢بالنسبة لوضعية صندوق قوات األمن العراقية، انظر الشكل . (ISF)العراقية 
  :آبرى لمجموعات نشاطات فرعيةبالدرجة األولى ضمن أربعة موازنات 

  
 المعدات والنقل •
 مساندة االستدامة •
 التدريب والعمليات •
 البنية التحتية •

  
 ألجل دعم وزارة الدفاع ووزراه (ISFF)بالنسبة لوضعية مخصصات صندوق قوات األمن العراقية 

  .٦-٢الداخلية حسب مجموعات النشاطات الفرعية، انظر الجدول 
  

  %١  ١٨٫٠٣: ألزمت
 %١  ١٧٫٤٤: أنفقت
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  ٨-٢الشكل 
  موالوضعية األ

  بمليارات الدوالرات

  
  خصصت
 التغيير بالنسبة لربع السنة األخير  $١٨٫٠٤

 
  

  .األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
  

 ,PL-108-287,PL-109-148, PL-103-234, PL-109-289, PL110-28, PL.110-161: القوانين: المصادر
PL-110-252المفتش العام، التقارير ربع ١٤/٤/٢٠٠٩نات، ، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيا ،

  .١/٢٠٠٩السنوية وصنف السنوية لكونغرس الواليات المتحدة، 
  

ذآرت وزارة الدفاع انه ال . يواصل اإلنفاق على إعادة اإلعمار تراجعه بالنسبة لحسابات التمويل الرئيسية
 عالوة على ذلك، ال زال )٧٦(.قادمةوجود لخطة تتعلق بتمويل صندوق قوات األمن العراقية للسنوات ال

 يحتاج الى تحرير، آما ان طلبا لتمديد توفر هذه ٢٠٠٩التمويل الجسري بمليار دوالر السنة المالية 
 بالمئة من ٨٢، آان قد تم إلزام ٢٠٠٩مارس / آذار٣١ بتاريخ )٧٧(.األموال قد أرسل إلى الكونغرس

 مليار متبقية لاللزامات ٢٫٨٢ مع )٧٨(. بالمئة منها٦٩ مخصصات صندوق قوات األمن العراقية وتم إنفاق
الجديدة، يكون حساب إعادة اإلعمار لقوات األمن العراقية الحساب الذي لديه اآبر مبلغ من األموال 

  )٧٩(.المتوفرة
  

  .٩-٢بالنسبة التجاهات أعمال التعاقد لصندوق قوات األمن العراقية خالل السنة الماضية، انظر الشكل 
  

  %٣  $١٤٫٨٧ألزمت 
 %٦  ١٢٫٥٢أنفقت 
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  ضعية التمويل حسب مجموعة النشاط الفرعيو
 ٣١بتاريخ . على غرار ربع السنة الماضي، آانت االلزامات واإلنفاقات بصورة رئيسية للمعدات والنقل

 اإلنفاقات )٨٠(. مليار دوالر في هذه الفئة٤٫٢٣ مليار دوالر وانفق ٥٫٣٥، آان قد ألزم ٢٠٠٩مارس /آذار
 بالمئة بالمقارنة مع ربع السنة ٨٫٦أي بزيادة - مليون دوالر٣٣٥لهذه المجموعة ارتفعت بقرابة 

 مليار دوالر ٤٫٢٢ آانت المجموعة األآبر الثانية للنشاط الفرعي، هي البنية التحتية، مع )٨١(.األخير
   )٨٢(. مليار دوالر أنفقت٣٫٤٩ألزمت و

  
ضمن فئة .  بالمئة دون إنفاق٢٩ لصندوق قوات األمن العراقية، بقي ٢٠٠٧من أصل أموال السنة المالية 

  )٨٤(. بالمئة من األموال الملزمة على البنية التحتية والمعدات والنقل٩٦التدريب والعمليات، انفق 
  

  . يفصل النسبة المئوية لألموال المنفقة في آل مجموعة نشاط فرعي حسب السنة المالية١٠-٢الشكل 
  

  ٦-٢الجدول 
  ٣١/٣/٢٠٠٩اقية بتاريخ وضعية مخصصات صندوق قوات األمن العر

  بماليين الدوالرات
  
  اإلنفاقات   االلزامات  المخصصات  النشاط الفرعي  

  $٣،١٦٥  $٣،٩٣٣  $٤،٤١٠  المعدات والنقل
  ٢،٥١٢  ٢،٩٢٣  ٣،٢٥٧  البنية التحتية

  ١،٥٣٤  ١،٧٥٢  ١،٨٦٠  مساندة االستدامة

  وزرا الدفاع

  ٢٥٧  ٣٣٤  ٣٤٤  التدريب والعمليات
  $٧،٤٦٧  $٨،٩٤٣  $٩،٨٧١    فاعإجمالي وزارة الد

  ١،٠٦٢  ١،٤١٧  ١،٧٣٩  المعدات والنقل
  ٩٧٤  ١،٢٩٢  ١،٤٤٢  البنية التحتية

  ٤٩٧  ٥٣٣  ٦٣١  مساندة االستدامة

  وزارة الداخلية

  ١،٨٧٧  ١،٩١٣  ٢،٣٥٥  التدريب والعمليات
  $٤،٤١١  $٥،١٥٥  $٦،١٦٦    إجمالي وزارة الداخلية

  $٦٤٣  $٧٧٥  ١،٠٠٧    إجمالي األخرى
  $١٢،٥٢١  $١٤،٨٧٢  $١٧،٠٤٤    لمجموع العاما

  .١٤/٤/٢٠٠٩ وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، باستجابة مكت: المصدر
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  اتجاهات اإلنفاق ربع السنوي حسب الوزارات
أولويات البرنامج األميرآي بالنسبة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية تتبلغها من أهداف توليد القوات لكل 

  )٨٥.( وآذلك حسب قدرة آل وزارة على تنفيذ موازنتهاوزارة
  

   ٩-٢الشكل 
  أعمال التعاقد الجديدة لصندوق قوات األمن العراقية حسب آل ربع سنة 

  بماليين الدوالرات

  

  
  

  . إجمالي عدد أعمال التعاقد الجديدة   إجمالي الملزم

  
بنود خط العقود الجديدة تحددها . الغ ملزمة أعلى من صفرتشمل بنود خط العقود التي لها أعداد منح عقود بمب: مالحظة

  .أعداد المنح الحالية خالل ربع السنة الجاري وليس األسبق
  

، ٣/٩/٢٠٠٨، ٣٠/٦/٢٠٠٨، ٤/٤/٢٠٠٨، ٤/١/٢٠٠٨، (CEFMS)نظام اإلدارة المالية لسالح الهندسة : المصادر
، ١١/١/٢٠٠٨ الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، ، استجابة الوآالة األميرآية للتنمية٣/٤/٢٠٠٩، ٧/١/٢٠٠٩
  .٧/٤/٢٠٠٩ و٨/١/٢٠٠٩، ١٠/١٠/٢٠٠٨، ١٦/٧/٢٠٠٨، ١٤/٤/٢٠٠٨
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، ازدادت اإللزامات ٢٠٠٩مارس / آذار٣١ و٢٠٠٩يناير /في الفترة الزمنية بين األول من آانون الثاني
 مليون ٥٤٧ اإلنفاقات قرابة  مليون دوالر آما ارتفعت٣٧٠لنشاطات دعم وزارة الداخلية بمقدار 

، ازدادت االلزامات لنشاطات دعم وزارة ٢٠٠٩وفي الربع الثاني أيضًا من السنة المالية   )٨٦(.دوالر
  )٨٧(. مليون دوالر١١٠ مليون دوالر وازدادت اإلنفاقات ٨٨الداخلية بأآثر من 

  

  ١٠-٢الشكل 
  المخصص لها ومجموعات النشاطات الفرعيةإنفاقات مخصصات صندوق قوات األمن العراقية، حسب السنة 

  النسبة المئوية لإلنفاق

  
    دعم وزارة الدفاع

    
  

    دعم وزارة الداخلية

    
  

  ٢٠٠٥مخصصات السنة المالية 
  ٢٠٠٦مخصصات السنة المالية 
  ٢٠٠٧مخصصات السنة المالية 
  ٢٠٠٨مخصصات السنة المالية 

  
  .١٤/٤/٢٠٠٩فتش العام للبيانات، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب الم: المصدر

  

  المعدات والنقل
  

  البنية التحتية 
  

  مساندة االستدامة 
  

 التدريب والعمليات

  المعدات والنقل
  

  البنية التحتية 
  

  مساندة االستدامة 
  

 التدريب والعمليات
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  توقعات خطة اإلنفاق
حققت وحدات قوات األمن العراقية تقدمًا في عدة مجاالت لكنها ال تزال تعتمد على دعم الواليات 

 لذلك، يبقى تمويل قوات األمن العراقية أساسيًا على المدى القصير، إذ تعمل القيادة األمنية )٨٨(.المتحدة
 مع الحكومة العراقية لتطوير برامج إنفاق مفصلة (MNSTC-I)عددة الجنسيات في العراق االنتقالية المت

  )٨٩(.انتقالية ولمساندة اإلستدامة
  

االستثمارات المتزايدة للحكومة العراقية بالنسبة لقوات األمن العراقية قد سّرعت التغّيرات في خططها 
ة األمنية االنتقالية العام الماضي، ان الحكومة العراقية مثًال، ذآرت القياد. بالنسبة لإلنفاق في المستقبل

 غير أن وزارة الداخلية ال تزال )٩٠(.سوف تأخذ على عاتقها مسؤولية أآبر بخصوص النشاطات التدريبية
 آذلك، فإن )٩١(.تكافح لتحسين التدريب بسبب المرافق غير المناسبة واالفتقار إلى المعلمين المؤهلين

  )٩٢(. سوف يضغط أيضًا على آل من الوزارتين٢٠٠٩ في عائدات النفط سنة الهبوط المتوقع
  

 ُترّآز على االحتياجات ٢٠٠٩خطة إنفاق القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق لسنة 
الر  مليار دو٢٫٤١منفذو صندوق قوات األمن العراقية آانوا قد لحظوا إنفاق . بالنسبة للمعدات والتدريب

 مليون ٥٨٦ و٢٠٠٩ بحلول ربع السنة الثاني للسنة المالية ٢٠٠٨من أموال السنة المالية )  بالمئة٨٠(
مارس / آذار٣١ لكن، بتاريخ )٩٣(.٢٠٠٩خالل ربعي السنة األخيرين للسنة المالية )  بالمئة٢٠(دوالر 
 آان قد تّم ٢٠٠٨مالية من السنة ال)  بالمئة٣٩( مليار دوالر ١٫١٨، ذآرت وزارة الدفاع ان ٢٠٠٩
  )٩٤(.إلزامها

  
  اتجاهات المشاريع

 خضعت لتصحيحات هامة ٢٠٠٨االلزامات المخططة ألموال صندوق قوات األمن العراقية للسنة المالية 
 هذه التصحيحات حصلت أوًال على مستوى )٩٥(.في المخصصات بالنسبة الستخداماتها األصلية المتوقعة

 يبرز ٧-٢ الجدول )٩٦(. تصحيحات قليلة بين مجموعات النشاط الفرعيفئة المشاريع، وآانت هناك
.  االنخفاض األآبر في االلزامات المخططة٨-٢الزيادات األآبر في اإلنفاق المخطط، ويبرز الجدول 

 تصّنف استخدامات صندوق قوات األمن ٢٠٠٨التغيرات األخيرة التي حصلت خالل السنة المالية 
 التي يرّآز عليها االئتالف وتعكس التغّيرات في االلتزامات العراقية لتقاسم آلفة العراقية مع المجاالت

  )٩٨(.المشاريع
  

مثًال، . التحوالت األآبر داخل فئات مشاريع وزارة الدفاع تعّلقت بزيادة عدد القوات ومساندة االستدامة
عبئة المزيد من القوات، في  مليون دوالر في تدريب الكتائب تشديد االئتالف على ت١٨٤٫٦تعكس زيادة 

 مليون دوالر لوحدات الدعم المناطقي ووحدة النقل المؤللة للحاجة إلى زيادة ١١٢٫٧حين تستجيب زيادة 
 وقد جرى أيضًا إعادة ترتيب أولويات التزامات لوسائل النقل )٩٩(.الترآيز على اللوجستية واالستدامة



  إعادة إعمار العراقتمويل 
 
 

٦٠ 

 من االستثمارات الرأسمالية بينما ازداد التدريب على (Fixed Wing Transport)الجوية الثابتة االجنحة 
  )١٠٠(.هذه المعدات

  
  ٧-٢الجدول 

 ٣١/١٢/٢٠٠٨، آما هي بتاريخ ٢٠٠٨أآبر الزيادات في خطة إنفاق أموال صندوق قوات األمن العراقية للسنة المالية 
    

  
النسبة المئوية 

  لالنخفاض
  الفئة  عيةالنشاطات الفر  الخطة األصلية  الخطة الحالية

المعدات والنقل،   $٢٧٫٥  $٢١٢٫١  %٦٧١٫٣
االستدامة، البنية 
  التحتية، التدريب

التوسع في تدريب من 
 آتائب عراقية ٦آتيبتين إلى 

  )وزارة الدفاع(
المعدات والنقل،   $١٠٠٫٠  $١٦٠٫٥  %٦٠٫٥

االستدامة، البنية 
  التحتية، التدريب

وزارة (القدرات الوزارية
  )خليةالدفاع ووزارة الدا

وحدة الدعم المناطقي   البنية التحتية  $٢٣٫٠  $٨٢٫٨  %٢٦٠٫٠
  )وزارة الدفاع(

قدرات الصيانة المتحرآة   المعدات والنقل  $٤٩٫٣  $١٠٢٫٢  %١٠٧٫٣
داخل الكتيبة العراقية المؤللة 

(MTR)) وزارة الدفاع(  
وسائل النقل الجوية الثابتة   التدريب  $٧٫١  $٤٤٫٥  %٥٢٦٫٨

  االجنحة
Fixed Wing Transport-

King Air 350)  وزارة
  )الدفاع

  

  .١٥/٤/٢٠٠٩ و٧/٤/٢٠٠٩استجابة القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر
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  ٨-٢الجدول 
خ ، آما هي بتاري٢٠٠٨أآبر انخفاضات في خطة إنفاق أموال صندوق قوات األمن العراقية للسنة المالية 

٣١/١٢/٢٠٠٨     
النسبة المئوية 

  لالنخفاض
  الفئة  النشاطات الفرعية  الخطة األصلية  الخطة الحالية

المعدات والنقل،   $٤٢٨٫٩  $١٥٦٫٦  %٦٣٫٥-
االستدامة، البنية 
  التحتية، التدريب

هزيمة هندسية ألجهزة 
 (IED)التفجير المرتجلة 

  )وزارة الدفاع(
، المعدات والنقل  $٢٥٣٫٩  $٩٣٫٥  %٦٢٫٢-

االستدامة، البنية 
  التحتية، التدريب

آتائب قوات العمليات 
الخاصة العراقية ومقرها 

  )وزارة الدفاع(الرئيسي 
المعدات والنقل،   $١٣٨٫٣  $٠٫٠  %١٠٠٫٠-

االستدامة، البنية 
  التحتية، التدريب

 COINالطوافات الخاصة 
  )وزارة الدفاع(

المعدات والنقل،   $١١٥٫٥  $٠٫٠  %١٠٠٫٠-
ة، البنية االستدام

  التحتية، التدريب

وزارة ( طوافة إضافية ١٦
  )الدفاع

المعدات والنقل،   $١٤٥٫٨  $٧٧٫٧  %٤٦٫٧-
االستدامة، البنية 
  التحتية، التدريب

وسائل النقل الجوية الثابتة 
  االجنحة

Fixed Wing Transport-

King Air 350)  وزارة
  )الدفاع

  
  .١٥/٤/٢٠٠٩ و٧/٤/٢٠٠٩ية المتعددة الجنسيات لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة القيادة األمنية االنتقال: المصدر
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  صندوق دعم االقتصاد
  نظرة عامة حول صندوق دعم االقتصاد

  
 لصندوق دعم االقتصاد لبرامج تدعم القدرات )١٠١( مليار دوالر٣٫٧٤، خصص الكونغرس ٢٠٠٣منذ 

برامج صندوق . ١١-٢ية هذه األموال، انظر الشكل بالنسبة لوضع. والتنمية، وتعزز السالم في العراق
بالنسبة لوضعية توزيع تمويل . األمني، والسياسي، واالقتصادي: دعم االقتصاد مقسمة إلى ثالثة مسارات

  .١٢-٢صندوق دعم االقتصاد حسب المسارات، انظر الشكل 
  

  ١-٢الشكل 
  وضعية األموال

  بمليارات الدوالرات
  

  خّصصت 
   بالنسبة لربع السنة األخيرالتغيير      $٣٫٧٤

  
  

  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
  

 .L. 108-7; P.L. 108-11; P.L. 109-102; P.L.109-234; P.L.110-28; P.L. 110-92; P.L.110-116; P.L.القوانين: المصادر

110-137; P.L. 110-149; P.L. 110-161; P.L. 110-252مفتش العام للبيانات، ، استجابة وزارة الخارجية لطلب ال
، مكتب المساعدة ٣/٤/٢٠٠٩ و٢/٤/٢٠٠٩، استجابة فرقة منطقة الخليج لطلب المفتش العام للبيانات، ١٤/١٠/٢٠٠٧

، استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق لطلب المفتش العام ٣/٤/٢٠٠٩االنتقالية للعراق، تقرير المؤشرات األساسية، 
، استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٩/٣/٢٠٠٩ و٢/١٠/٢٠٠٨للبيانات، 

، تقرير المفتش العام ربع السنوي والتقرير نصف ا لسنوي إلى آونغرس الواليات المتحدة، ١٣/٤/٢٠٠٩ و٧/٤/٢٠٠٩
١/٢٠٠٩.  

  %٢     ٣٫٣٢ألزمت 
 %١٠    ٢٫٤٥أنفقت 
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  ١٢-٢الشكل 
  تمويل صندوق دعم االقتصاد حسب المسار

   مليار دوالر إجمالي المخصصات٣٫٦٠بمليارات الدوالرات، 

  
  
  

     

  
  

 بالمئة من آافة مخصصات صندوق دعم االقتصاد ٩٣المبلغ اإلجمالي الممثل هو قرابة . األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
ن دوالر من  مليو٥٠البرنامج وتفاصيل المستوى المساري لم تكن متوفرة بالنسبة ل .  مليار دوالر٣٫٧٤للعراق الذي يبلغ 

  .٢٠٠٣تمويل السنة المالية 
  

، استجابة فرقة منطقة الخليج لطلب ١٤/١٠/٢٠٠٧استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات، : المصادر
، مكتب المساعدة االنتقالية للعراق، تقرير المؤشرات األساسية، ٣/٤/٢٠٠٩ و٢/٤/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، 

، ٢٩/٣/٢٠٠٩ و٢/١٠/٢٠٠٨ابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق لطلب المفتش العام للبيانات، ، استج٣/٤/٢٠٠٩
  .٢٠٠٩م١٦/٤ و١٣/٤/٢٠٠٩، ٧/٤/٢٠٠٩استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، 

  
  اتجاهات اإلنفاق ربع السنوي

المسار :  مليار دوالر من صندوق دعم االقتصاد٢٫٤٥ق ، آان قد تم إنفا٢٠٠٩مارس / آذار٣١بتاريخ 
 مليار ٠٫٤١- مليار دوالر والمسار االقتصادي ٠٫٤٨ – مليار دوالر، المسار السياسي ١٫٥١ -األمني
  .١٣-٢بالنسبة لملخص وضعية البرنامج حسب المسارات، انظر الشكل ) ١٠٢(.دوالر

  
  المسار األمني

 الحّد من أسباب العنف، وتحسين البنية التحتية لألمن، وتعزيز الروابط تسعى البرامج في هذا المسار إلى
.  مليار دوالر ُآرست للمسار األمني من صندوق دعم االقتصاد٢٫٣٥حوالي . بين الحكومة والمجتمعات

 حصل في ٢٠٠٩مارس / آذار٣١ و٢٠٠٩يناير /التغيير األآبر في اإلنفاقات بين األول من آانون الثاني
 مليون دوالر في اإلنفاق على مشاريع فرق إعادة إعمار المحافظات ٥١٫٨٣ار بسبب زيادة هذا المس

 آانت مشاريع فرق إعادة إعمار )١٠٣(.(PRT/PRDC)ولجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات 
  )١٠٤(.٢٠٠٩مارس / آذار٣١ بالمئة من آافة إنفاقات البرنامج في ١٥٫٣المحافظات تمثل 

  

  المفتاح
  المسار
   إجمالي المخصصات___ 

  االقتصادي
٠٫٥٧$ 

  السياسي
٠٫٦٧$ 

  األمني
٢٫٣٥$ 

  لم تلزم

  لم تنفق
  
  
  

 أنفقت
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يقدم البرنامج الوظائف .  مليار دوالر٥١٫٤١ زادت (CSP)ستقرار المجتمع األهلي إنفاقات برنامج ا
في بغداد وحدها، تم ) ١٠٥(.والتدريب والمنح الصغيرة ومشاريع البنية التحتية الصغيرة في أرجاء العراق

  . وظائف طويلة األجل خالل ربع السنة هذا١،٢٠٨ وظيفة قصيرة األجل و١٨،٠٠٠خلق حوالي 
  

) ١٠٦(.مشاريع برنامج استقرار المجتمع األهلي أيضًا جهود تحسين مستوى مستشفى أبو غريبعززت 

 بالمئة من أموال برنامج استقرار المجتمع ٨٦، آان قد تم إنفاق ٢٠٠٩مارس / آذار٣١بتاريخ 
  )١٠٨(.٢٠٠٩أآتوبر / تشرين األول٣١ يتوقع أن يتم إآمال البرنامج بحلول )١٠٧(.األهلي

  
  سياسيالمسار ال

بالتناغم مع . يرآز المسار السياسي الجهود على زيادة قدرات الحكومة الوطنية وحكومات المحافظات
 بالمئة ٦٨٫٣ (NCD)توجيهات سياسة الحكومة لدعم قدرات التنمية، مثل برنامج تنمية القدرات الوطنية 

 ال زالت هناك أآثر )١٠٩().والر مليون د٢٤قرابة (من اإلنفاقات في المسار السياسي خالل ربع السنة هذا 
)١١٠(.من أموال البرنامج لمواصلة النشاطات)  بالمئة٣٦( مليون دوالر ٩٥من 

 خالل ربع السنة هذا،  
 مسؤول من محافظة بغداد تم تدريبهم في عدة ٧١٥ذآرت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ان قرابة 

  )١١١(.مجاالت من اإلدارة العامة واإلدارة
  
  لمسار االقتصاديا

تساعد برامج المسار االقتصادي في استدامة االستثمارات األميرآية في الخدمات األساسية والتنمية 
االقتصادية عن طريق إدارة برامج تزيد القدرات التشغيلية والصيانية للحكومة العراقية، وتحّفز نمو 

 بالمئة في اإلنفاقات منذ ٩٢ادة نسبتها برنامج التنمية المحددة األهداف ذآر حدوث زي. القطاع الخاص
  )١١٢(). مليون دوالر٦٫٤٤ (٢٠٠٩يناير /األول من آانون الثاني

  

 مليون دوالر، ٦٫١٤خالل ربع السنة هذا، زاد إجمالي إنفاقات برنامج النمو االقتصادي للمحافظات 
ئة في اإلنفاقات بالنسبة لربع  بالم٤٢يمثل هذا زيادة ) ١١٣(. مليون دوالر٢٠٫٦١جاعًال إجمالي االنفاقات

يواصل البرنامج دعم مؤسسات التمويل الجزئي ومراآز تنمية مشاريع األعمال ) ١١٤(.السنة األخير
 بالنسبة لقائمة بمخصصات البرامج ضمن هذا المسار، أنظر )١١٥(.الصغيرة في عدة أماآن عبر العراق

  .٩-٢الجدول 
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  ١٣-٢الشكل 
  ٣١/٣/٢٠٠٩م االقتصاد حسب البرامج الرئيسية، آما هي بتاريخ مخصصات وإنفاقات صندوق دع

  

   
  

  
 

  . مليون دوالر خصصت٦٠تشمل برامج صندوق دعم االقتصاد مع أآثر من : مالحظة
  

، مكتب المساعدة االنتقالية ٣/٤/٢٠٠٩ و٢/٤/٢٠٠٩استجابة فرقة منطقة الخليج لطلب المفتش العام للبيانات، : المصادر
، استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق لطلب المفتش العام للبيانات، ٣/٤/٢٠٠٩ تقرير المؤشرات األساسية، للعراق،

، ٧/٤/٢٠٠٩، استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٩/٣/٢٠٠٩ و٢/١٠/٢٠٠٨
.١٦/٤/٢٠٠٩ و٤/٢٠٠٩م١٣

  التشغيل والصيانةاستدامة 
  

  إنماء
  

  اإلقليميدي النمو االقتصا
  

  تنمية القدرات الوطنية
  

  الديمقراطية والمجتمع المدني
  

  IIنظام الحكم االقتصادي 
  

مشاريع فرق إعادة إعمار المحافظات ولجان 
  إعادة إعمار وتنمية المحافظات

  

  برنامج استقرار المجتمع األهلي
  

  برنامج نظام الحكم المحلي
  

  حماية أمن البنية التحتية
  

  هليجتمع األبرنامج عمل الم
  

صندوق االستجابة السريعة لفرق إعادة 
  إعمار المحافظات

دي
صا
اقت

 
سي

سيا
 

ني
ألم
ا

 

  خصصت 
  أنفقت
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  سنة الماليةإنفاق صندوق االقتصاد حسب ال
من مخصصات %) ١٧( مليون دوالر ٦٠، آان قد تّم إنفاق أآثر من ٢٠٠٩مارس / آذار٣١بتاريخ 

من أصل االلزامات عبر المسارات . ١٠-٢أنظر الجدول . ٢٠٠٨صندوق دعم االقتصاد للسنة المالية 
  )١١٦(. مليون دوالر تنتظر اإلنفاق٨٧٦الثالثة، ال يزال هناك 

  
تمويل صندوق دعم االقتصاد بوتيرة أبطأ بالمقارنة مع صناديق إعادة اإلعمار الرئيسية لقد توّسع إنفاق 

ومنذ ربع . غير أن أموال دعم برامج صندوق دعم االقتصاد تسارعت خالل ربع السنة هذا. األخرى
 )١١٧(.٢٠٠٣ بالمئة من آافة اإلنفاقات منذ ١٠ مليون دوالر، أي ما يوازي ٢٢١السنة األخير، تم إنفاق 

 مليون دوالر، أآبر نسبة مئوية للتغيير ٢٢١شكل التغيير في اإلنفاقات بالنسبة لربع السنة األخير، البالغ 
  )١١٨(.بين الصناديق الرئيسية الجارية

  
  اتجاهات المشاريع

ثمة حصة آبيرة من المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها لصندوق دعم االقتصاد ُمكرسة لبرنامج لجان إعادة 
يتطابق هذا مع آل من االتجاهات ربع السنوية واالتجاهات . (PRDC)ار وتنمية المحافظات إعم

 مليون ٧٠٠انه يبقى أآبر تخصيص ألموال صندوق دعم االقتصاد، البالغ . التاريخية لتمويل هذا البرنامج
برامج  لكن، من بين آافة ال)١٢٠(. بالمئة من مخصصات الصندوق١٩دوالر، وهو ما يمثل أآثر من 

 مليون دوالر، حصلت لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات على أقل معدل مع ١٠٠الممولة بأآثر من 
  )١٢١(. بالمئة أنفقت فقط٤٠

  
  الجهود الرئيسية الجارية

 ١٤-٢ الشكل )١٢٢(.تظهر االتجاهات في أعمال التعاقد المذآورة الجديدة زيادة بالنسبة لربع السنة األخير
 يبرز المشاريع ١١-٢الجدول . لتعاقد الجديدة حسب أرباع السنة خالل العام الماضييظهر أعمال ا

  .الرئيسية الجارية لصندوق دعم االقتصاد
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  ٩-٢الجدول 
  وضعية صندوق دعم االقتصاد حسب تمويل البرامج

  بماليين الدوالرات
  

النسبة المئوية لتغير 
اإلنفاق بالنسبة لربع 

  السنة األخير

  البرنامج  المسار  خصصت  ألزمت  أنفقت

لجان /مشاريع فرق إعادة إعمار المحافظات  أمني  $٧٠٠  $٤٥٢  $٢٨٢  %٢٢٫٦
  إعادة إعمار المحافظات

  برنامج استقرار المجتمع األهلي  أمني  $٦٤٧  $٦٤٧  $٥٥٤  %١٠٫٢
  برنامج نظام الحكم المحلي  أمني  $٣٥٦  $٣٥٦  $٢٥٥  %٦٫٩
  تمع األهليبرنامج عمل المج  مني  $٢٦٥  $٢٦٥  $١٥٥  %٩٫٦
  حماية أمن البنية التحية  أمني  $٢١٧  $١٨١  $١٦٨  %١٤٫١
صندوق االستجابة السريعة لفرق إعادة   أمني  $١٧٠  $١٧٠  $٩٤  %٣٢٫٦

  إعمار المحافظات
  اإلجمالي الفرعي األمني    $٢،٣٥٤  $٢،٠٧١  $١،٥٠٨  %١٣٫٣
  تنمية القدرات الوطنية  سياسي  $٢٦٤  $٢٦٤  $١٦٩  %١٦٫٣
  )أ(الديمقراطية والمجتمع المدني  سياسي  $١٩١  $١٨٧  $١٣٩  %٤٫٤
السياسة -برنامج نظام الحكم المحلي الثاني  سياسي  $٨٥  $٨٥  $٨٥  %٥٫٤

  واإلصالحات النظامية
 المحولون -)األردن(الالجئون العراقيون   سياسي  $٥٨  $٥٨  $٣٦  %٠٫٠

  )ب(إلى الهجرة ومساعدة الالجئين
  ت الوزاريةتنمية القدرا  سياسي  $٣٨  $٣٧  $٢٨  %١٫٧
  مكتب االتصال بخصوص جرائم النظام  سياسي  $٣٣  $٣١  $٢٨  %١٫٤
  اإلجمالي الفرعي السياسي    $٦٦٩  $٦٦٢  $٤٨٥  %٧٫٧
  االستدامة-التشغيل والصيانة  اقتصادي  $٢٨٩  $٢٦٠  $٢٥٠  %٢٫٥
  إنماء  اقتصادي  $٩٣  $٩٣  $٥٣  %١١٫١
  ت االقتصادية للمحافظاةالتنمي  اقتصادي  $٦١  $٦١  $٢١  %٤٢٫٤
  برنامج التنمية المحددة األهداف  اقتصادي  $٥٧  $٥٧  $١٣  %٩٢٫٠
تنمية القدرات والتدريب الفني على مستوى   اقتصادي  $٥١  $٤٩  $٤٨  %١٣٫١

  المحطات
  ازدهار  اقتصادي  $٢٤  $٢٤  $٢٢  %٠٫٠
  اإلجمالي الفرعي االقتصادي    $٥٧٤  $٥٤٤  $٤٠٨  %٦٫٨

  

  : مالحظات
ة ) أ( ذه الفئ ي ه الغ ف وان تشمل المب ذآورة تحت عن رامج الم دني" الب ع الم ة المجتم دني"، "تنمي ع الم ل ADF-المجتم  وصندوق تموي

ادل        –المجتمع المدني   "،  "(IFES)انتخابات العراق    دني     "،  (IREX) المجلس الدولي لألبحاث والتب ة والمجتمع الم ل  "،  "الديمقراطي تموي
دولي        د ا  "،  (IRI)الديمقراطية للمعهد الجمهوري ال ديمقراطي في العراق         المعه وطني ال ة      "، و "(NED) و (NDI)ل د السالم األميرآي معه

(USIP)".  
ون    "تشمل المبالغ في هذه الفئة، البرامج المذآورة مثل         ) ب( ين        ) األردن(الالجئون العراقي ى مساعدات الهجرة والالجئ ون إل ، "المحول
  .٣/١/٢٠٠٩رة والموازنة على طلب المفتش العام للبيانات، برنامج العلماء العراقيين، آما في اإلرشاد في رد لمكتب اإلدا"و
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ات،                : المصادر ام للبيان تش الع ة لطلب المف ة الدولي ة       ١٦/٤/٢٠٠٩ و ٧/٤/٢٠٠٩استجابة الوآالة األميرآية للتنمي ة منطق ، استجابة فرق

ات،     ام للبيان تش الع ب المف يج لطل ة لل  ٣/٤/٢٠٠٩ و٢/٤/٢٠٠٩الخل اعدة االنتقالي ب المس راق، ، مكت رع ية  تقري رات األساس ، المؤش
ات،                   ٣/٤/٢٠٠٩ ام للبيان تش الع ة للعراق لطلب المف استجابة وزارة   / ٢٩/٣/٢٠٠٩،  ٤/١٠/٢٠٠٨، استجابة مكتب المساعدة االنتقالي

ات،    ام للبيان تش الع ب المف ة لطل ام لل    ١٤/١٠/٢٠٠٧الخارجي تش الع ب المف ة لطل ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي تجابة الوآال ات، ، اس بيان
ات،              ٨/١/٢٠٠٩ ام للبيان تش الع ، ١٥/١/٢٠٠٩ و ١٤/١٠/٢٠٠٨،  ٢/١٠/٢٠٠٨، استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق لطلب المف

  .٥/١/٢٠٠٩استجابة فرقة منطقة الخليج لطلب المفتش العام للبيانات، 
  

  ١٠-٢الجدول 
  توزيع صندوق دعم االقتصاد حسب السنة المالية

  تبماليين الدوالرا

  
ة   بة المئوي النس

  لإلنفاق
  السنة المالية  خصصت  ألزمت  أنفقت  ألزمت

٢٠٠٣  $٥٠٫٠٠  $٥٠٫٠٠  $٥٠٫٠٠  %١٠٠  %١٠٠  
٢٠٠٦  $١،٥٢١٫٣٨  $١،٣٧٨٫٢٥  $١،٢٦٤٫٥٥  %٩١  %٨٣  
٢٠٠٧  $١،٦٠٢٫٩٥  $١،٤٢٥٫٧٥  $١،٠٧٤٫١٥  %٨٩  %٦٧  
٢٠٠٨  $٣٧٠٫٧٩  $٣٧٠٫٧٩  $٦٢٫٠٨  %١٠٠  %١٧  
٢٠٠٩  $١٠٢٫٥٠  $١٠٢٫٥٠  $٠٫٠٠  %١٠٠  %٠  

  
ادر ات،   : المص ام للبيان تش الع ب المف ة لطل تجابة وزارة الخارجي ب   ١٤/١٠/٢٠٠٧اس يج لطل ة الخل ة منطق تجابة فرق ، اس

راق،     ٢/٤/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات،     ة للع ر المؤشرات األساسية   ، مكتب المساعدة االنتقالي ، استجابة  ٣/٤/٢٠٠٩، تقري
راق لطلب        ة للع ات،       مكتب المساعدة االنتقالي ام للبيان تش الع ة    ٢٩/٣/٢٠٠٩ و٢/١٠/٢٠٠٨ المف ة األميرآي تجابة الوآال ، اس

  .١٦/٤/٢٠٠٩ و١٣/٤/٢٠٠٩، ٧/٤/٢٠٠٩للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، 
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  ١١-٢الجدول 
  المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها لصندوق دعم االقتصاد

  بماليين الدوالرات

  
از    المحافظة اريخ اإلنج ت

  لمتوقعا
ة     تاريخ البدء إجمالي الكلف

  المقدرة
  المشروع

لجان إعادة -صندوق دعم االقتصاد  $١٣٫٤٨  ١/١١/٢٠٠٨  ٤/٤/٢٠١٠  أربيل
 مستشفى -إعمار وتنمية المحافظات

  الطوارئ في اربيل
. تغذية احتياطي المياه من المياه النظيفة  $١٠٫٢٨  ٢٤/١/٢٠٠٨  ٩/٧/٢٠٠٩  البصرة

ن إعادة صندوق دعم االقتصاد لجا
  06إعمار وتنمية المحافظات 

توفير وترآيب آابل تغذية بالكهرباء   $٨٫٩٧  ٢٢/٣/٢٠٠٨  ٢٣/٧/٢٠٠٩  البصرة
 آيلو فولت، صندوق دعم ١٣٢قدرة 

لجان إعادة إعمار وتنمية (االقتصاد 
  )المحافظات

إصالح محطة معالجة المياه في الكرخ   $٨٫٦٧  ٢٥/١٠/٢٠٠٧  ٣٠/٦/٢٠٠٩  بغداد
االقتصاد ولجان إعادة صندوق دعم (

  )إعمار وتنمية المحافظات
لجان إعادة (مستشفى بعقوبة العام   $٨٫١٣  ١٥/٣/٢٠٠٨  ١٠/١٠/٢٠٠٩  ديالى

  )إعمار وتنمية المحافظات
المستشفى الجراحي في ميسان،   $٧٫٢٤  ١٩/٢/٢٠٠٨  ٢/٧/٢٠٠٩  ميسان

  المرحلة الثانية
حظر حول خط أنابيب النفط منطقة ال  $٦٫٩٥  ٢٢/٥/٢٠٠٨  ٣٠/٤/٢٠٠٩  صالح الدين

  ٤-بغداد-بايجي
 المرحلة - سرير٨٠إنشاء مستشفى ب   $٦٫٣٦  ٢٩/١١/٢٠٠٧  ٧/٩/٢٠٠٩  ميسان

صندوق دعم )  سرير٣٦ (-األولى
االقتصاد ولجان إعادة إعمار وتنمية 

  06المحافظات 
  المسلخ الحديث في البصرة  $٦٫٠٠  ٢١/١٠/٢٠٠٨  ٢٢/٨/٢٠٠٩  البصرة
للتوليد (المستشفى النسائي في المسيب   $٥٫٧١  ٤/٧/٢٠٠٧  ٣٠/٤/٢٠٠٩  بابل

لجان إعادة إعمار (مستشفى ) واألطفال
وتنمية المحافظات وصندوق دعم 

  )06االقتصاد 
  

 .١/٤/٢٠٠٩، (IRMS)نظام إدارة وإعادة إعمار العراق : المصادر
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  ١٤-٢الشكل 
  أعمال التعاقد الجديدة لصندوق دعم االقتصاد، حسب ربع السنة

  يين الدوالراتبمال
  

  
  
  

   إجمالي عدد األعمال التعاقد الجديدةإجمالي الملزم  

  
نح           . تشمل بنود خط التعاقد الذي منح أعدادًا وألزم مبالغ أآثر من صفر           : مالحظة داد الم ددها أع دة ُتح د الجدي بنود خط التعاق

  .الحاضرة في ربع السنة الجاري وليس في ربع السنة السابق
  

ادر ام : المص ة  نظ الح الهندس ة لس ، ٣٠/٩/٢٠٠٨، ٣٠/٦/٢٠٠٨، ٤/٤/٢٠٠٨، ٤/١/٢٠٠٨ (CEFMS)اإلدارة المالي
ات،       ٣/٤/٢٠٠٩، ٧/١/٢٠٠٩ ام للبيان تش الع ب المف ة لطل ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي تجابة الوآال ، ١١/١/٢٠٠٨، اس
  .٧/٤/٢٠٠٩ و٨/١/٢٠٠٩، ١٠/١٠/٢٠٠٨، ١٦/٧/٢٠٠٨، ١٤/٤/٢٠٠٨
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   (CERP) طارئة للقائدبرنامج االستجابة ال
 

  نظرة عامة حول برنامج االستجابة الطارئة للقائد
ذه          ٢٠٠٩تعكس الزامات السنة المالية      ررة له  لفئات مشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد األهداف المق

دد الجنسيات في العراق             . السنة المالية  ق المتع ك ا        (MNC-I)ذآر الفيل ة لتل ات البرامجي رامج   أن األولوي لب
ه هؤالء األشخاص            (SOI)هي الحفاظ على األمن عبر برنامج أبناء العراق          ل في ذي ينق  في نفس الوقت ال

ة   وارد لتلبي ديم الم ية، وتق دمات األساس ل الخ ادة تأهي لة إع ة، ولمواص ة العراقي ؤولية الحكوم ى مس إل
امج االس        )١٢٣(.االحتياجات اإلنسانية المّلحة   وال برن د، أنظر الشكل      بالنسبة لوضعية أم ة للقائ تجابة الطارئ

١٥-٢.  
  

  ١٥-٢الشكل 
  وضيعة األموال

  بمليارات الدوالرات

  
  خصصت
  التغيير بالنسبة لربع السنة األخير      $٣٫٨٨

  
  

، PL 108-287, PL 109-13, PL 109-148, PL 109-234, PL 109-289, PL 110-28, PL 110-161, PL 110-252: المصدر 
  .١/٢٠٠٩ الدافع لطلب المفتش العام، استجابة مكتب وزير

  
  اتجاهات اإلنفاق ربع السنوية

ة  نة المالي ن الس ع األول م الل الرب ات  ٢٠٠٩خ اريع فئ ي مش ع ف اريع تق ات للمش ر إلزام ت أآب ، آان
اطات         حي، نش اه والصرف الص ة، والمي ة واإلداري ادية المالي ينات االقتص ة، والتحس راءات الوقائي اإلج

دني،  ف الم يمالتنظي امج   )١٢٤(.والتعل ات برن تمرار الزام األمن باس ة ب اريع ذات العالق ادت المش د ق  لق
آانت منظمة أبناء العراق قد أنشئت تحت البرنامج وانتقلت          . االستجابة الطارئة للقائد خالل عدة أرباع سنة      

ًا لبر     . إلى سيطرة الحكومة العراقية خالل ربع السنة هذا        اء      آخر المدفوعات الممولة أميرآي ة أبن امج منظم ن
امج االستجابة         ١٦-٢ الشكل   )١٢٥(.٢٠٠٩أبريل  / نيسان ٣٠العراق ُمخطط لها في      وال برن  يبين الزامات أم

  .٢٠٠٩الطارئة للقائد حسب المشاريع بالنسبة للربع األول من السنة المالية 
  

  ١٦-٢الشكل 

  %١     ٣٫٣٩ألزمت 
 %٧     ٣٫٠٩أنفقت 
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  ٣١/١٢/٢٠٠٩خ إلزامات برنامج االستجابة الطارئة للقائد حسب نوع المشاريع، بتاري
  بماليين الدوالرات

 

  
  

  .تشمل األرقام أنواع مشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد فقط ذات االلزامات التي تزيد عن مليون دوالر: مالحظة
  .١٧/٤/٢٠٠٩ و٢/٤/٢٠٠١استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

  
  توزيع المشاريع

د تحت سقف        آما ُذآر ساب    ١٠٫٠٠٠قًا، تقع أآثرية المشاريع المنفذة بأموال برنامج االستجابة الطارئة للقائ
امج           اريع البرن اريخي لمش ط الت ذا المتوس ت ه م خالف رة الحج اريع آبي دة مش ر أن ع ثًال، . دوالر، غي م

ر من         ٢٠٠٨المشاريع التي بدأت سنة      ا أآث ة من    ب١٦ دوالر استهلكت  ٥٠٠،٠٠٠ والتي آانت قيمته المئ
 )١٢٦(. بالمئة من المشاريع     ١إجمالي تكاليف مشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد لكنها آانت تمثل فقط            

  .٢٠٠٤ يقارن توزيع نشاطات المشاريع الجاري تنفيذها خالل أرباع السنة منذ ١٧-٢الشكل 
  

  

  اإلجراءات الوقائية 
  

  
  التعليم

  
  
  

  الكهرباء
  

  المياه والصرف الصحي
  

  النقل
  
  

  نشاطات التنظيف المدني
  
  
  

  الري/الزراعة
  
  
  

  التحسينات االقتصادية
  
  

  إصالح المرافق المدنية والثقافية
  
  

  مشاريع أخرى إنسانية أو إلعادة اإلعمار
  
  

  العناية الصحية
  
  

  حكم القانون ونظام الحكم
  

 دفعات المؤاساة
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  ١٧-٢الشكل 
-٢٠٠٤رنامج االستجابة الطارئة للقائد، حسب أرباع السنة،       توزيع إجمالي تكاليف نشاطات المشاريع الجاري تنفيذها لب       

٢٠٠٩   
  بآالف الدوالرات

  

  
  

  .١/٤/٢٠٠٩ المعيار العالمي، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق : المصدر

  
آما هو مبين في الشكل، يظهر توزيع نشاطات المشاريع خالل أرباع السنة األخيرة تراجعًا عامًا في آل 

توقيت هذا التحول في قيم المشاريع يتزامن مع التغّيرات في القوانين .  الوسطية والمتوسطةمن القيم
خالل ربع . النظامية لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد التي ُتقيد استخدام األموال للمشاريع الكبيرة النطاق

 دوالر آما ٤٠،٧٠٢ئة للقائد السنة هذا، آانت القيمة الوسطية لنشاطات مشاريع برنامج االستجابة الطار
 مشروع آلف ١٣٣٠ دوالر، أي أن نصف نشاطات ال ٢،٥٠٠أن متوسط نشاطات هذه المشاريع آان 

  )١٢٧(. دوالر، وأن النصف اآلخر آلف اقل من ذلك المبلغ٢،٥٠٠أآثر من 

  

ريع إعادة اإلعمار ِطبقًا للقيود التشريعية، لم يعد برنامج االستجابة الطارئة للقائد ُيستخدم لتمويل مشا
 زادت قيمته عن ٢٠٠٩ما من مشروع بوشر في ربع السنة األول للسنة المالية ) ١٢٨(.الكبيرة الحجم
  )١٢٩(. دوالر٥٠٠،٠٠٠

  

  أساس                
  

   بالمئة٩٠
   بالمئة٧٥

  
  

  الوسط
  
  

   بالمئة٢٥
  

   بالمئة١٠
  

 المتوسط
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  التمويل األميرآي حسب قطاع إعادة اإلعمار
ي أربع ما تبقى  من هذا القسم من التقرير ربع السنوي يناقش نشاطات إعادة اإلعمار والتقدم الحاصل ف

التغيير األآبر في التمويل المخصص بين . األمن، البنية التحتية، نظام الحكم، واالقتصاد: مجاالت رئيسية
القطاعات هو إعادة تصنيف مليار دوالر من مخصصات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني 

من القطاع المنتهي أجله (مدني المخصصة لنشاطات بناء الديمقراطية، إلى قطاع الديمقراطية والمجتمع ال
. هذا التحول خفض أجمالي اإلنفاق على األمن وزاد إجمالي اإلنفاق على نظام الحكم) لألمن والعدل

إجمالي التمويل المخصص لمجال البنية التحتية تراجع قليًال مع إعادة تصنيف تمويل العناية الصحية إلى 
 مجال االقتصاد قليًال من حيث إجمالي التمويل المخصص وتراجع ايضًا. القطاع الجديد للخدمات العامة

  .مع إعادة تصنيف المساعدات الغذائية آإغاثة إنسانية التي هي تحت مجال نظام الحكم
  

بالنسبة للمخصصات وااللزامات . ١٣-٢بالنسبة لقائمة مجاالت وقطاعات إعادة اإلعمار، انظر الجدول 
بالنسبة . ١٨-٢، انظر الشكل    ٢٠٠٩مارس / آذار٣١ بتاريخ واإلنفاقات المتراآمة حسب القطاعات،

  ).د(لمقارنة مفصلة لقطاعات المفتش العام مقابل مصادر تمويلها، انظر الملحق 
  

  ١٢-٢الجدول 
  نشاطات المشاريع الرئيسية قيد التنفيذ لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد

  

تاريخ اإلنجاز   المحافظة
  المتوقع

جمالي الكلفة إ  تاريخ البدء
  المقررة

  المشروع

 لضخ مياه الصرف في F2 وF1محطات   $٧٫٢٢  ٢٢/٩/٢٠٠٦  ٣١/٧/٢٠٠٩  األنبار
  الفلوجة

 آرمة (PIC)ترآيب نظام الصرف الصحي   $٦٫٥٩  ١١١/٨/٢٠٠٧  ١/١/٢٠٠٩  البصرة
  علي

معدات ولوازم أعمال التنظيف المدني في   $٦٫١٣  ١/١/٢٠٠٧  ١٥/٢/٢٠٠٩  التأميم
  آرآوك

  Pcمحوالت التيار لبغداد   $٤٫٨٢  ٢٠/١٠/٢٠٠٦  ٣٠/٦/٢٠٠٧  ادبغد
التعاقد بشأن مرفق بلدي جديد لمعالجة المياه   $٤٫٢٩  ٩/١٢/٢٠٠٤  ١٥/٧/٢٠٠٥  بغداد

  في الرضوانية
  فندق آرفان في مطار بغداد الدولي  $٤٫١٦  ١/١٢/٢٠٠٧  ١٤/٤/٢٠٠٨  بابل
 وفعلية في أحياء مدينة بغداد تأمين انارة فاعلة  $٣٫٥٠  ٦/١١/٢٠٠٧  ٦/٢/٢٠٠٨  بغداد

عن طريق شراء مصابيح للشوارع تغذى 
  شمسيًا

  المحطة الفرعية في الكوار  $٣٫٤٣  ٢٠/٩/٢٠٠٧  ١٥/١٢/٢٠٠٨  البصرة
  مدرسة المواهب في البصرة  $٣٫٣٥  ١٤/٩/٢٠٠٨  ١/٤/٢٠٩  البصرة
  بناء وإعادة تأهيل مراآز العناية-إعمار  $٢٫٤٩  ١/١/٢٠٠٨  ١٢/١٢/٢٠٠٨  بغداد

  بغداد-الصحية
  .١/٤/٢٠٠٩ المعيار العالمي، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق : المصدر
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  ١٣-٢الجدول 
  مجاالت وقطاعات إعادة اإلعمار الخاصة بالمفتش العام

  
  االقتصاد  الحكم

  تنمية القطاع الخاص
  تتنمية القدرا

  الديمقراطية والمجتمع المدني
  سانيةاإلغاثة اإلن

  الخدمات العامة

  نظام الحكم

  الكهرباء
  البنية التحتية العامة

  النفط والغاز
  النقل واالتصاالت

  المياه والصرف الصحي

  البنية التحتية

  المعدات والنقل لقوات األمن العراقية
  البنية التحتية لقوات األمن العراقية

  مساندة االستدامة لقوات األمن العراقية
  يب والعمليات لقوات األمن العراقيةالتدر

  حكم القانون
  أمور أخرى تتعلق باألمن

  األمن
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  ١٨-٢الشكل 
  التمويل المتراآم حسب مجاالت وقطاعات إعادة اإلعمار

  بمليارات الدوالرات
  مجاالت إعادة اإلعمار

 $١٫٤٧       االقتصاد   $٧٫٠٢نظام الحكم $        ١١٫٨٢        البنية التحتية $ ٢٣٫٤٢األمن   

  
  قطاعات مجاالت إعادة اإلعمار

  قوات األمن العراقية 
 ٠٫٧٩حكم االقتصاد $     ٢٫٣٨تنمية القدرات $           ٥٫٠٩الكهرباء $          ٦٫٨٤المعدات والنقل 

  
  $٠٫٦٨الديمقراطية والمجتمع المدني    تنمية القطاع الخاص   

  $١٫٩٥قوات األمن العراقية            المياه والصرف الصحي        
 $                            ٢٫٢٥$           ٥٫٧٩المعدات والنقل 

قوات األمن العراقية 
التدريب والعمليات 

٥٫٦٧$ 

  النفط والغاز
٢٫٠٥$ 

  الخدمات العامة
١٫٨٨$ 

قوات األمن العراقية 
  مساندة االستدامة

٢٫٤٢$ 

 التحتية البنية
 $١٫٣١العامة 

  اإلغاثة اإلنسانية 
٠٫٨١$ 

  النقل واالتصاالت
١٫١٢$ 

  حكم القانون
١٫٧٣$ 

  أخرى- األمن
١٫٠٠$ 

   مفتاح الرسوم   
القطاع/     المجال  

 

  إجمالي المخصصات
  

  لم تلزم
  لم تنفق

  
  

 أنفقت
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  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
ام: المصادر ر  (CFEMS)نظ ة،  ، تقري ن العراقي وات األم وال صندوق ق ذ أم بة  ٣/٤/٢٠٠٩تنفي ة والمحاس تجابة مصلحة المالي ، اس
ة  ات، (DFAS)الدفاعي ام للبيان تش الع ات، ٨/٤/٢٠٠٩ لطلب المف ام للبيان تش الع ة لطلب المف تجابة وزارة الخارجي ، ٥/٤/٢٠٠٧، اس

م    ر القس ة، تقري ة منطق  ١٠/٢٠٠٨، ٢٠٠٧وزارة الخارجي تجابة فرق ات،     ، اس ام للبيان تش الع ب المف يج لطل  ٢/٤/٢٠٠٩ة الخل
راق  ٣/٤/٢٠٠٩و ار الع ادة إعم ام إدارة وإع راق  (IRMS)، نظ ي الع يات ف دد الجنس ق المتع نوي،  (MNC-I)، الفيل ع الس ر رب  التقري
ية،         ١/٤/٢٠٠٩ ر المؤشرات األساس ة للعراق   ، استجابة مكتب المساعد   ٣/٤/٢٠٠٩، مكتب المساعدة االنتقالية للعراق، تقري ة االنتقالي

ات،              ٢٩/٣/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،      ام للبيان تش الع ، استجابة وزارة    ١٤/٤/٢٠٠٩، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المف
ات،           ٢/٤/٢٠٠٩المالية لطلب المفتش العام للبيانات،       ام للبيان تش الع ة لطلب المف ة الدولي  ٧/٤/٢٠٠٩، استجابة الوآالة األميرآية للتنمي

  .٢/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USTDA)، استجابة الوآالة األميرآية للتجارة الدولية ١٣/٤/٢٠٠٩و
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  األمــن
  

لقد حان الوقت والظرف بالنسبة لقوات االئتالف ألجل خفض عديد جنودها 
لقد أثبتت االنتخابات الناجحة في المحافظات القدرة المتزايدة . في العراق

يش العراقي والشرطة العراقية في تأمين األمن في األشهر القادمة، للج
وسوف يرى العراقيون عدد القوات األميرآية ينخفض في المدن في الوقت 
الذي سيرتفع فيه عدد أآثر وأآثر من األعالم العراقية في المراآز األمنية 

  )١٣٠(.التي آانت متقاسمة سابقًا

  

  لقوات المتعددة الجنسيات في العراق الجنرال راي أودييرنو، قائد ا
  ٢٠٠٩مارس / آذار٨

  

 واالتفاقية األمنية (SFA)أخذ العراق القيادة بالنسبة لألمن آما نصت عليه اتفاقية إطار العمل االستراتيجي 
(SA)لقد أصبح الوضع األمني، بوجه .  في فصل جديد من العالقات بين الواليات المتحدة والعراق

 فكما )١٣١(.نامية، مع متوسط للربع السنوي للحوادث األمنية في أدنى مستوياته منذ الغزوإجمالي، اقل دي
 بالمئة منذ بداية اندفاعة عديد القوات ٩٠، لقد هبطت مستويات الهجمات بنسبة ١٩-٢يظهر في الشكل 

  )١٣٢(.٢٠٠٧األميرآية المقاتلة وحرآة الصحوة سنة 
  

على . ف المجتمعي الترآيز على االقتصاد وتسليم الخدمات األساسيةلقد زاد المستوى األدنى نسبيًا للعن
 في اليوم خالل ربع السنة ٩من حوالي (الرغم من ان وزارة الدفاع ذآرت ان عدد القتلى يواصل تراجعه 

 إال أن المكاسب ال تزال هشة وغير متساوية عبر )١٣٣() في اليوم خالل ربع السنة هذا٨األخير إلى 
  )١٣٤(.البالد

  
 تلقد شهد ربع السنة هذا عدة هجما. االرتفاع األخير في الهجمات يؤآد الهواجس حول الوضع األمني

فبراير وقتل خمسة /انتحارية ضد القوات األميرآية في الموصل، فقد قتل أربعة جنود في هجوم في شباط
 آذلك، )١٣٥(.ل سنةأبريل، وهي اآبر خسارة فردية لألرواح  األميرآية في خال/ نيسان١٠في قصف في 

  .بدأت تحصل من جديد انفجارات تقتل وتصيب الناس بالجملة
  

على الرغم من هذه األحداث، بقي متوسط عدد الهجمات متدنيًا نسبيًا في آافة المحافظات خالل ربع السنة 
من  بالمئة ٧٨حوالي نصف سكان العراق يعيشون في بغداد وديالى ونينوى وصالح الدين حيث آان . هذا
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 بالمئة خالل ٣٧متوسط الهجمات اليومي في محافظة بغداد تراجع بنسبة . آافة الهجمات تحصل سابقًا
 بالمئة، ٥٠ربع السنة هذا وتراجع في المحافظات الشمالية، نينوى وديالى والتأميم وصالح الدين، بنسبة 

  )١٣٦(.(ISF)إلى حد آبير بسبب العمليات التي قادتها قوات األمن العراقية 
  

  ١٩-٢الشكل 
  ٢٠٠٩-٢٠٠٤األحداث األمنية، 

  
  

   نسمة١٠،٠٠٠ حادث سنوي لكل ٢٠ من أقل
   نسمة١٠،٠٠٠ حادث سنوي لكل ١٠-٢
   نسمة١٠،٠٠٠ حادث سنوي لكل ٢-٠

  
. ٢/٤/٢٠٠٩ و٦/١٠/٢٠٠٨استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق لطلب المفتش العام للبيانات، : المصادر

  .١٠/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (CENTCOM)دة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة األميرآية استجابة قيا

  
. التوترات الكردية العربية تصاعدت خالل ربع السنة هذا بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم آردستان

 من الدستور العراقي ١٤٠ في شمال ووسط العراق، يبدو ان الضغط على الحكومة العراقية لتطبيق المادة
قد أزمت الخالفات بين األآراد والعرب السنة واالقليات ) التي سوف تحدد منطقة إقليم آردستان(

ان حضور البشمرآة الكردية ووحدات الجيش العراقي التي يسيطر عليها األآراد خلف حدود . اإلقليمية
  )١٣٧(.قد أجج هذه التوتراتحكومة إقليم آردستان، في مناطق حيث تقطن اقليات آردية، 
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  .قوات االئتالف تدرب قوات األمن العراقية على معدات للرؤية الليلية

  
تصل قوات األمن العراقية اآلن إلى مناطق آانت غائبة عنها لمدة طويلة، بما في ذلك مناطق في شمال 

تواصل . ٢٠٠٣ن منذ العام ديالى، وشمال التأميم وشرق نينوى، حيث آانت البشمرآة الكردية تؤمن األم
قوات االئتالف في المناطق المتنازع عليها لعب دور الوسيط في الوقت الذي تسعى فيه البشمرآة وقوات 

 ويبدي رئيس الوزراء المالكي هواجسه في ما )١٣٨(.الحكومة العراقية إلى إقامة عالقات عمل وظائفية
  )١٣٩(.يتعلق بالمبيعات الكردية لنفط آرآوك

  
   موازين القوىتغيير

 وهي تبلغ اآلن ما مجموعه أآثر من ٢٠٠٧ بالمئة منذ ٢٥لقد ازدادت قوات األمن العراقية بنسبة 
 عالوة على اإلعداد المتزايدة لرجال األمن الذين يقومون )١٤٠().شرطة وجيش( عنصر ٦١٨،٠٠٠

 عليها أوضاع األمن الفعلي بالدوريات في أرجاء البالد، فقد ازدادت قدرات قوات األمن العراقية، ودّلت
  )١٤١(.يناير/خالل انتخابات آانون الثاني

  
سمحت الظروف األمنية المحّسنة لقوات االئتالف بالتحرك إلى خارج المدن في محافظة االنبار ومن 

  )١٤٢(.معظم المدن الجنوبية العراقية
  

  .ع تراجع حضور االئتالف االتجاهات المتوقعة في عديد قوات األمن والتمويل م١٤-٢يظهر الجدول 
  

غير ان معدالت ازدياد األعداد لدى قوات األمن العراقية وتنميتها وقدراتها، تبقى محدودة بوجه التحديات 
لتحقيق مزيد من التقدم، يتوجب على قوات . المتواصلة لدعم قوات األمن وبسبب القيود على الموازنة

  :األمن العراقية معالجة عدة تحديات
  

 )١٤٣(. المفرط على األفراد غير المدربيناالعتماد •
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 )١٤٤(.عجز اإلرث القيادي في ما خص الضباط الكبار وضباط الصف •
 )١٤٥(.االفتقار إلى برامج تدريب مؤسساتية للحد من التأخير في التدريب •
 )١٤٦(.التطوير البطيء للوجستية المعتمدة على الذات وبرنامج مساندة االستدامة •

  
 على النمو واالحتياجات التشغيلية المخططة لقوات األمن العراقية بسبب أسعار النفط لقد ارتفعت الضغوط

 حتى خالل األوقات التي استفادت منها الحكومة )١٤٧(.المتقلبة التي أرغمت إجراء تعديالت على الموازنة
قل من المطلوب  ووزارة الداخلية مبالغ اعالعراقية من أسعار النفط المرتفعة، تلقت آل من وزارة الدفا

 مثًال، تجاوزت خطة زيادة عديد القوات والتحديث )١٤٨(.لتلبية األهداف القريبة األمد واألهداف النهائية
، آما ان عجز موازنة وزارة الداخلية سوف يحول، على األرجح، )١٤٩(لوزارة الدفاع تفويضات اإلنفاق

  )١٥٠(.دون تحقيق أهداف الشرطة الوطنية في تعزيز عديدها
  

  ١٤-٢الجدول 
  القوات األمنية التي تحمي العراق

  

  الخدمة    المجندون  االتجاه  الوضعية

تطبيق االتفاقية األمنية سوف يخرج قوات االئتالف 
خفض . ٢٠٠٩يونيو / حزيران٣٠من المدن بحلول 

لواءين مقاتلين أميرآيين سوف يتم بحلول صيف 
٢٠٠٩  

  
  قوات االئتالف    *١٤٧،٠٠٠

  لون الحصانة بموجب االتفاقية األمنيةلقد فقد المقاو
  

  مقاولو األمن الخاص    *٣٠،٠٠٠

  قوات األمن العراقية        
الضغوط على الموازنة سوف تشكل عائقًا آبيرًا 

    لتجنيد األعضاء بغية دعم الوحدات الجديدة
  وزارة الدفاع  )أ(الجيش العراقي  ١٩٦،٢٣٦

تواصل مراآز القيادة المشترآة العمل على 
حسين تحليل األولويات ألجل التطوير ت

  .المستقبلي للعقيدة

  
  التدريب والدعم  ٢٣،٤٥٢

  .القدرات عند حدها األدنى لكن هناك تقدم
  

  سالح الجو  ٢،٠٦٦

  .ال زال في مرحلة تطوير بناء أسطول جديد
  

  سالح البحرية  ١،٨٩٨

  
  

إجمالي وزارة   ٢٢٣،٥٩٢
  الدفاع
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  ١٤-٢الجدول 
  منية التي تحمي العراقالقوات األ

  

  الخدمة    المجندون  االتجاه  الوضعية

ال يزال التشديد على السهر على النظام داخل 
    )السير، الدوريات، المحافظات(المجتمعات 

  الشرطة العراقية  ٣٠٠،١٥٦

عمالنية في آافة المحافظات، اللوجستية 
ومرافق التدريب منجزة، مع الصيانة 

  .جستيةواللو

  
  الشرطة الوطنية  ٤١،٠٤٤

بناء خط رؤية حول العراق، رفع درجة 
    .القدرات

  حماية الحدود  ٤٠،٣٢٨

امن البنية التحتية للنفط، استبدال حراس الجيش 
العراقي لحماية خطوط األنابيب قد أبطأه تجميد 

  .التوظيف

  شرطة النفط  ٢٩،٤١١  

يتوقف على إصالح التشريعات لجعل خدمة 
حماية المرافق دائرة رسمية تابعة لوزارة 

  .الداخلية

خدمة حماية   ٨٧،٠٠٠  
  المرافق

  
  

إجمالي وزارة   ٤٩٧،٩٣٩
  الداخلية

  وزارة الداخلية

يتوقف على إصالح التشريعات لكي تصبح 
    .وزارة عراقية جديدة

  مكافحة اإلرهاب  العمليات الخاصة  ٤،١٦٠

  
  

إجمالي قوات األمن     ٧٢٥،٦٩١
  العراقية

  
  

  اإلجمالي العام    ٩٠٢،٦٩١

  

 تتحول باستمرار استنادًا إلى نشاطات تغيير العقود ومستويات الخدمات (PSC)أرقام الشرآات األمنية الخاصة .  تتأثر بالتدويرماألرقا: مالحظة
  .األمنية المطلوبة

 موظف في وزارة الداخلية ١١٢،٠٠٠األعداد المذآورة تصّور بيانات جداول الرواتب، وال تعكس إجمالي الحاضرين للخدمة؛ حوالي   ) أ(
  .غير مدرجين في أعداد قوات األمن العراقية

 .موظفو خدمة حماية المرافق غير محتسبين في لوائح المسؤولين بوزارة الداخلية ألنهم متعاقدون والن قانون اإلصالح لم ُيقّر بعد  ) ب(
  .تقديرات المفتش العام* 

، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب ١/٢٠٠٩ السنوي للمفتش العام إلى آونغرس الواليات المتحدة، التقرير ربع السنوي والتقرير نصف: المصادر
  ٣١/١٣/٢٠٠٨؛ وزارة الدفاع، قياس االستقرار واألمن في العراق، ٢/٤/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، 
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  قوات األمن العراقية
الداخلية ووزارة الدفاع والقوة الوطنية  موظفًا في وزارة ٦١٨،٠٠٠تضم قوات األمن العراقية أآثر من 

 موظف في خدمة الشرطة العراقية ٣٠٠،١٥٠ يخدم حاليًا أآثر من )١٥١(.العراقية لمكافحة اإلرهاب
(IPS) تكافح )١٥٢(.٢٠٠٩ موظف بحلول صيف ٤٠٠،٠٠٠ آما ان وزارة الداخلية قد حددت هدف بلوغ 

إذا تواصلت . ر إلى المدربين المؤهلين وقيود الموازنةوزارة الداخلية مع مرافق تدريب رديئة، واالفتقا
ضغوط الموازنة التي سببتها أسعار النفط المتقلبة خالل السنوات الثالث القادمة، فان استقرار وزارة 

  )١٥٣(.الداخلية ووزارة الدفاع على المدى الطويل سيتعرض لألخطار
  

  .٢٠-٢اقية، انظر الشكل بالنسبة للمسار التاريخي لنمو عديد قوات األمن العر
  

  ٢٠-٢الشكل 
  ٢٠٠٩-٢٠٠٥القوات المدربة والمكّلفة، حسب أرباع السنة، 

  

  
  

العدد التراآمي ألفراد الجيش العراقي وسالح الجو والبحرية والشرطة الوطنية، وحماية الحدود والعمليات : مالحظة
  .الخاصة

  
، ٨/٢٠٠٦، ٥/٢٠٠٦، ٢/٢٠٠٦، ١٠/٢٠٠٥، ٧/٢٠٠٥العراق،وزارة الدفاع، قياس االستقرار واألمن في : المصادر

، وزارة ١٢/٢٠٠٨ و٩/٢٠٠٨، ٦/٢٠٠٨، ٣/٢٠٠٨، ١٢/٢٠٠٧، ٩/٢٠٠٧، ٦/٢٠٠٧، ٣/٢٠٠٧، ١١/٢٠٠٦
  .١٨/٣/٢٠٠٩الخارجية، تقرير وضعية العراق، 

  

 دّربت

 آلفت
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  السيطرة العراقية على المحافظات
يناير /في األول من آانون الثاني. عراقيةاألمن في آافة المحافظات هو اآلن مسؤولية قوات األمن ال

 ومع دخول االتفاقية األمنية (UNSCR)، مع انقضاء فترة قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ٢٠٠٩
ديالى، (حيز التنفيذ، أخذت الحكومة العراقية على عاتقها المسؤولية في المحافظات الخمس المتبقية 

ونزوًال عند طلب الحكومة العراقية، تواصل القوات األميرآية ). ادنينوى، التأميم، صالح الدين، وبغد
  )١٥٤(.تقديم الرقابة الشاملة اإلستراتيجية

  
  .٢١-٢بالنسبة للمسار التاريخي لنقل األمن إلى الحكومة العراقية، انظر الشكل 

  
واتها  خطة خفض ق(MNF-I)، أعلنت القوات المتعددة الجنسيات في العراق ٢٠٠٩مارس /في آذار

تراجع عدد القوات هذا سوف يخّفض إجمالي الفرق المقاتلة في األلوية األميرآية . لألشهر الستة القادمة
  .١٢ إلى ١٤في العراق من 

  
  انتقال أبناء العراق

 آوسيلة للمساعدة ٢٠٠٧ على المستوى القومي سنة (SOI)أسست الواليات المتحدة برنامج أبناء العراق 
 وإعادة إرساء النظام عن طريق تعزيز األمن في األماآن غير المستقرة في العراق، في الحّد من العنف

، وافقت الحكومة العراقية ٢٠٠٩سبتمبر /في أيلول.  فرد في البرنامج٩٩،٠٠٠عن طريق إدخال حوالي 
شمل هذا مسؤولية دفع رواتب أبناء .  عضوًا من منظمة أبناء العراق٩٤،٠٠٠على تحمل مسؤولية قرابة 

  )١٥٦(.العراق
  

  .٢٠٠٨أآتوبر /حصل أول نقل للمسؤولية بخصوص أبناء العراق في تشرين األول
  

، أخذت الحكومة العراقية على عاتقها آامل المسؤولية لدفع ٢٠٠٩ابريل /ابتداًء من األول من نيسان
 الرواتب ، آان هناك تأخير في دفع٢٠٠٩ابريل /مارس ونيسان/خالل آذار. رواتب أفراد أبناء العراق

عندما أدرك .  التي غابت منها أجور أبناء العراق٢٠٠٩نتيجة لتغييرات في موازنة العراق الوطنية لسنة 
وافقت الحكومة . مجلس الوزراء العراقي على هذا السهو، اتخذت اإلجراءات المناسبة إلعادة األموال

  )١٥٧(.٢٠٠٩قة على موازنة العراقية على أجور أبناء العراق وبدأت صرف المدفوعات قبل المواف
  

  .١٥-٢بالنسبة للمعلومات حول المسار التاريخي لتسجيل ونقل أبناء العراق، انظر الجدول 
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، )١٥٨( بالمئة من أبناء العراق مواقع داخل قوات األمن العراقية٢٠لقد تعهدت الحكومة العراقية إعطاء 
عامة أو تأمين تدريبهم ودعمهم النتقالهم إلى بينما ستجرى غربلة اآلخرين لمنحهم مواقع في الخدمة ال

  .التوظيف في القطاع الخاص
  

حيوية "و" خطوة هامة باتجاه المصالحة الوطنية"عملية نقل أبناء العراق بنجاح إلى وظائف دائمة 
نسبة  غير انه يبدو ان هذه العملية تشكل تحديًا ناشئًا بال)١٥٩(".بالنسبة الستقرار العراق على المدى الطويل

  .للحكومة العراقية الن الخالفات المذهبية الكامنة يمكن ان تتأزم بسبب القيود في الموازنة
  

تشجع الحكومة األميرآية الحكومة "نظرا للتداعيات القومية الممكنة لسوء إدارة مرحلة االنتقال هذه، 
ء أبناء العراق قلقون حول  ال يزال بعض أعضا)١٦٠(.إزاء أبناء العراق" العراقية على احترام التزامها

 المناوشات األخيرة بين )١٦١(.علمية االنتقال ويخشون من ان الحكومة العراقية لن تتقيد بوعدها لدمجهم
في . بعض مجموعات أبناء العراق وقوات األمن العراقية تؤآد تعقيد عملية الدمج والمخاطر الكامنة فيها

ات العنيفة الهدوء الهش في بغداد عندما حصلت معارك مارس، أفسدت سلسلة من االصطدام/أواخر آذار
خالل تلك االصطدامات، تم . في الشوارع بين بعض الوحدات من أبناء العراق وقوات األمن العراقية

  .توقيف عدة أعضاء آبار من أبناء العراق من قبل الحكومة العراقية
  

  ٢١-٢الشكل 
   قبل الحكومة العراقيةالمسار التاريخي للسيطرة على امن المحافظات من

  

٢٠٠٦  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  

      بغداد      القادسية      ميسان    المثنى                 
      نينوى     األنبار                           آربالء       ذي قار         

  لى     ديا         بابل    البصرة          اربيل             النجف                   
       صالح الدين    واسط           السليمانية                                                                             

  التأميم                            دهوك                             

 
   بالمئة من السكان١٠٠   بالمئة من السكان٥٥ بالمئة من السكان     ٣٨       بالمئة من السكان١١

  

؛ قياس االستقرار واألمن في العراق، ٢/٤/٢٠٠٩استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : المصادر
 .٢٩، ص ٣٠/١٢/٢٠٠٨
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  ١٥-٢الجدول 
  التسجيل والنقل المنجز ألبناء العراق

  
  المحافظة  بداية التسجيل  النقل إلى الحكومة العراقية

  بغداد  ___  ٢٠٠٨أآتوبر /لتشرين األو
  بابل  ٢٠٠٨ديسمبر /آانون األول  ٢٠٠٩يناير /آانون الثاني
  ديالى  ٢٠٠٨ديسمبر /آانون األول  ٢٠٠٩يناير /آانون الثاني
  القادسية  ٢٠٠٨ديسمبر /آانون األول  ٢٠٠٩يناير /آانون الثاني
  واسط  ٢٠٠٨ديسمبر /آانون األول  ٢٠٠٩يناير /آانون الثاني

  االنبار  ٢٠٠٩يناير /آانون الثاني  ٢٠٠٩ر فبراي/شباط
  نينوى  ٢٠٠٩فبراير /شباط  ٢٠٠٩مارس /آذار
  تأميم  ٢٠٠٩فبراير /شباط  ٢٠٠٩مارس /آذار
  صالح الدين  ٢٠٠٩مارس /آذار  ٢٠٠٩ابريل /نيسان

  .يناير قد أآملت هذه العملية/آافة المحافظات المفترض نقلها في آانون الثاني: مالحظة
  .٢/٤/٢٠٠٩بة مكتب وزارة الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، استجا: المصدر

  
  مقاولو األمن الخاص

 خدمات الحماية الجسدية لحماية الموظفين (PSCs)، قدم مقاولو األمن الخاص ٢٠٠٣ابريل /منذ نيسان
 إعادة األميرآيين والمرافق والممتلكات آما والمقاولين من الباطن والفرقاء اآلخرين الداعمين لمهمة

  .اإلعمار األميرآية
  

في . االستخدام الواسع لمقاولي األمن الخاص لدعم عمليات الحكومة األميرآية في العراق غير مسبوق
 شرآة على األقل قدمت خدمات األمن الخاص إلى الوآاالت ٧٧، عّين المفتش العام ٢٠٠٨تدقيق لسنة 

حراسة المواقع، ومواآبة مواآب األفراد شملت الخدمات . ٢٠٠٣األميرآية في العراق منذ العام 
 وفقًا لدراسة أعدها مكتب األبحاث التابع للكونغرس، )١٦٢(.والمعدات، وتقديم النصح والتخطيط األمني

  )١٦٣(. شخص يقدمون هذه الخدمات٣٠،٠٠٠آان هناك 
  

 والعراقيين آما استخدام هؤالء المقاولين سّبب المشاآل، بما في ذلك مناوشات بين مقاولي األمن الخاص
 مدنيا عراقيًا في حادث في بغداد شارك فيه ١٧، قتل ٢٠٠٧سبتمبر /في أيلول. ومع القوات األميرآية

في أعقاب هذا الحادث، أجرت وزارة الدفاع ووزارة الخارجية، تغيرات . مقاولون لوزارة الخارجية
 مقاولي األمن الخاص، بما في ذلك تنظيمية وإجرائية لتعزيز إشرافهما والتنسيق والسيطرة على نشاطات

بعد ان رفضت الحكومة العراقية منح رخصة . تحرآات مقاولي األمن الخاص في مناطق العلميات القتالية
 ةعمل من وزارة الداخلية لمقاول األمن الخاص المعروف سابقًا ببالك ووتر، قررت وزارة الخارجي
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وعادت وزارة الخارجية فاستدعت .  منحت إلى الشرآةاألميرآية عدم تجديد أوامر المهمة التي سبق ان
  )١٦٤(.شرآة تريبل آانوبي ومنحتها أمر مهمة جديد

  
 موظف من مقاولي األمن الخاص بما في ذلك آبار مقاولي ٦،٣٤٤تستخدم وزارة الخارجية األميرآية 

شرآاء المنفذين مع وزارة الخارجية ومقاولي األمن الخاص من الباطن الذين تعاقدوا مع المانحين وال
هناك ما يقدر ب . ، آما والمانحين والشرآاء المنفذين الذين يؤدون وظائف أمنية(COM)رئيس البعثة 

 موظف لمقاولي األمن الخاص يقدمون الحماية واألمن لموظفي رئيس البعثة والمرافق، آما يقدم ٣،١٤٩
االستقرار وإعادة اإلعمار في أرجاء  موظفًا اضافيًا األمن للمنظمات الداعمة لجهود إرساء ٣،١٧٦
المقاول األول لصيانة وعمليات السفارة أعطى ايضًا الخدمات األمنية لمقاولين من الباطن يقدمها . العراق
  )١٦٥(. موظفًا لمقاول لألمن الخاص١٩

  
 موظف لمقاولي األمن الخاص يدعمون جهودها عبر عقود ٩،٣١٨ذآرت وزارة الدفاع ان ما مجموعه 

 الوآاالت األخرى التي تستخدم مقاولي األمن الخاص لم تقدم إجمالي إعداد )١٦٦(.ود من الباطنوعق
  .الموظفين المشترآين

  
  :خالل ربع السنة هذا، رّآز تدقيقان للمفتش العام، على إدارة مقاولي األمن الخاص

  
سنتا مشاطرة المعلومات حول  قد حة، وجد المفتش لعام ان وزارة الدفاع ووزارة الخارجينفي احد التدقيقي

فقد وضعتا سياسات لرفع التقارير .  الخطيرةثعلميات مقاولي األمن الخاص ورفع التقارير حول الحواد
حول الحوادث الخطيرة وعهدت إلى منظمات معينة مسؤولية ضمان رفع التقارير حول الحوادث 

  )١٦٧(.الخطيرة وإجراء التحقيقات بشأنها
  

 راجع المفتش العام عقود وزارة الدفاع الخاصة بالخدمات األمنية الداخلية على مدى في التدقيق الثاني،
أو استبدال /المسرح، الخاصة بالعمالة واألسلحة والمعدات واألمور األساسية األخرى ألجل زيادة و

عّين و. عمليات الحراسة األمنية العسكرية في قواعد العمليات األمامية والمعسكرات في أرجاء العراق
المفتش العام بعض نقاط الضعف في اإلشراف الحكومي، بما في ذلك التجارب المحدودة والتدريب 

  )١٦٨(.المحدود لممثلي ضباط التعاقد واإلشراف غير الكافي
  

  التمويل األميرآي لألمن والعدل
طاع  مليار دوالر لق٢١٫٢ مليار دوالر وألزمت ٢٣٫٤، خصصت الواليات المتحدة ٢٠٠٣منذ العام 

 )١٦٩(. مليار دوالر متبقية دون إنفاق٤٫٨، آان هناك قرابة ٢٠٠٩مارس / آذار٣١بتاريخ . األمن والعدل
  .١٦-٢بالنسبة للتفاصيل حول اإلنفاق األميرآي في هذا القطاع، انظر الجدول 
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  .٢٢-٢بالنسبة لوضعية آافة األموال األميرآية الداعمة لألمن في العراق، انظر الشكل 
  

   البرامج األميرآية لقوات األمن العراقيةتحديث
  )١٧٠(:وضع االئتالف هذه األولويات البعيدة األثر ألجل تنمية قدرات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية

  
 .دعم زيادة عديد القوات وإعادة تعزيزها •
 تحسين براعة واحترافية القوات العراقية •
 .بناء قدرات معينة لوجسيتة واستدامية وتدريبية •
 .نمية القدرات الوزارية والمؤسساتيةت •

  
  : هي٢٠٠٩المجاالت األربعة القصيرة األجل للتشديد خالل النصف األول من 

  
 .ضمان مواصلة القوات العراقية تحسين اللوجستية والصيانة ودعم الحياة •
 ضمان حجم وقدرات واحترافية والروح القيادية لقوات األمن العراقية لتمكينها أآثر فأآثر من •

 .لعب أدوار أمنية إضافية عوضًا عن قوات االئتالف
 (CTF) وقوات مكافحة اإلرهاب (ISOF)تعزيز قدرات قوات العمليات الخاصة العراقية  •
 .ضمان بقاء نمو القوات الجوية والبحرية العراقية على المسار •

  
قية لدعم تدريب  مليون دوالر من صندوق قوات األمن العرا٤٥٧٫١٦خالل ربع السنة هذا، تم إلزام 

 مليار دوالر لإللزام إضافة ١٫٦٥قوات األمن العراقية ومتطلبات التجهيزات واالستدامة، آما خصص 
  )١٧١(.٢٠٠٩إلى موازنة السنة المالية 

  
 البرامج األميرآية لبناء قدرات قوات األمن العراقية في أربع مجاالت (DoD)رآزت وزارة الدفاع 

  .رئيسية، آما هو مبين أدناه
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  ١٦-٢الجدول 
  الدعم األميرآي لألمن والعدل

  بماليين الدوالرات

  
النسبة المئوية للتغييرات في 

اإلنفاقات المتراآمة بالنسبة لربع 
  السنة األخير

  اسم الصندوق  البرامج  االلزامات  اإلنفاقات

  المعدات والنقل  $٥٣،٣٥٠٫١٩  ٤،٢٨٦٫٨  %١٠
  البنية التحتية  ٤،٢١٩٫٣٣  ٣،٤٩١٫٨٠  %٦
  التدريب والعلميات  $٢،٢٤٦٫٦٤  ٢،١٤٣٫٨٣  %١
  مساندة االستدامة  ٢،٢٠٩٫٦٩  ١،٩٧٣٫٢٧  %٦
   السريعةةصندوق االستجاب  $٤٣٨٫٧٣  ٣٨١٫٤٦  %٤

  نزع السالح، التسريح وإعادة الدمج  $١٤٨٫٨٩  ٦٠٫٣٦  %١١٩
  عمليات الموقوفين  $١٠٣٫٧٥  ٩٣٫٨٦  %٣
  الرفع ومساندة االستدامة  $٧٠٫٦٣  ٥٧٫٩٩  %٤
  موظفو مراآز اإلصالح العراقية  $١٢٫٧٠  ١٫٣٧  %٥٦

مراآز إعادة الدمج لمرافق االحتجاز   $٧٫٩٨  -  -
  في مسارح العمليات

  مجمعات حكم القانون  $٧٫٠٦  ٤٫٥٦  %١٧٩

صندوق قوات 
  األمن العراقية

  أضرار المعارك  $٣٨٫٦٨  ٣٢٫٦٠  %٣
  عات المؤاساةدف  $٤٧٫٤١  ٤٢٫٩٩  %٢
  اإلجراءات الوقائية  $٣٨٧٫٩٦  ٢٧٥٫٧٠  %٧
  دفعات إلى الموقوفين المطلق سراحهم  $٠٫٩٥  ٠٫٥٥  %١
  القانون ونظام الحكم  $٩٦٫٦٤  ٨٧٫٦٥  ٠

برنامج االستجابة 
  الطارئة للقائد

صندوق دعم   مكتب اتصال جرائم النظام  $٣٠٫٧٠  ٢٨٫٠٨  %١
  االقتصاد

  األمن وفرض تطبيق القانون  $٤،٨٥٢٫١٠  ٤،٧٨٧٫٠٠  -
العدل، البنية التحتية للسالمة العامة   $٧٤٦٫٩٠  ٦٧٩٫٠٠  -

  والمجتمع المدني
حقوق اإلنسان، محكمة الدعاوى   $٢٦٫٤٠  ٢٤٫٧٠  -

  الخاصة بالممتلكات

ثة صندوق إغا
وإعادة إعمار 
  العراق األول

مؤسسة /شبكة االستجابة األولى  $٥٣٫٣٠  ٥٢٫٩٨  -
الدراسات القانونية الدولية الدفاعية 

(DIILS)  
  فرض القانون  $٢٤٫٥٠  ٢١٫٣٦  -
  برامج السجون/الشرطة  $٦١٫٥٠  ٥٦٫٢١  -

ق إغاثة صندو
وإعادة إعمار 

  العراق 

  المجموع    $٢١،١٨٢٫٧٣  ١٨،٥٨٤٫١٣  %٤
  

األمن، (بالنسبة للمنهجية حول آيفية ترتيب المفتش العام البرامج األميرآية حسب الفئات . األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
االلزامات واإلنفاقات حسب فئات المفتش العام قد تختلف عن ). د(حتية، االقتصاد، ونظام الحكم، انظر الملحق البنية الت

لم يتّلق المفتش العام تقارير عن مستويات . التزامات ونفقات الخط األول الذي جاء ذآرها في ملخص التمويل األميرآي
ما ان بعض المعلومات جمعت من نظام إدارة إعادة إعمار العراق المشاريع الحالية أو القطاعات من آافة الوآاالت آ

(IRMS) .  
  

؛ استجابة ٣/٤/٢٠٠٩نظام اإلدارة المالية لسالح الهندسة، تقرير تنفيذ أموال صندوق قوات األمن العراقية، : المصادر
ارة الخارجية، تقرير القسم ؛ وز٥/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DFAS)مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية 

، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، (IRMS)؛ نظام إدارة إعادة إعمار العراق ١٠/٢٠٠٨، ٢٠٠٧
  .١٤/٤/٢٠٠٩، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٩/٣/٢٠٠٩
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  تكوين عديد القوات وسد النقص فيها
لحكومة العراقية لزيادة عدد القوات قد استهلكت االعتمادات في الموازنة، سيقوم التمويل لما آانت خطط ا

  .األميرآي بسد فجوات آبيرة
  

 مليون دوالر، ٥٤١٫١بلغ إجمالي أموال صندوق قوات األمن العراقية الملزمة خالل ربع السنة هذا 
شملت االلزامات أمواًال للتدريب . مخصصة بصورة رئيسية لبرامج وزارة الدفاع في المعدات والتوسع

 مليون ٦٠٫٤(، ومساندة االستدامة ) مليون دوالر٣٢٨٫٣(والمعدات والنقل )  مليون دوالر٥٤٫٨(
  )١٧٢(). مليون دوالر٢٩٫٨(والنشاطات المرتبطة بها )  مليون دوالر٤٠٫٨(، والبنية التحتية )دوالر

  
 مليون دوالر سوف تضاف إلى تدريب ١٣٦٫٣م آان دعم توسع وزارة الدفاع ظاهرًا عن طريق إلزا

  .الكتائب الجديدة للجيش العراقي
  

  
مارس /طالب أسلحة وتكتيكات خاصة من الحزام األمني خالل دورة تدريبية لمدة ستة أسابيع للشرطة النخبة، في آذار

٢٠٠٩  

  
  براعة واحترافية القوات العراقية

من العراقية ظاهرة في االلزامات األخيرة لصندوق قوات آانت الجهود الكبيرة لتعزيز براعة قوات األ
وزارة الدفاع لن . األمن العراقية، دعم آون قياس النجاح لم يعد موضوع غير سري لدى وزارة الدفاع

  )١٧٣(.تقدم بعد اليوم تقييمات حول جهوزية قوات األمن العراقية
  

ولكن . من العراقية مع رسوم بيانية مرافقةآانت وزارة الدفاع ترفع تقارير عن وضعية جهوزية قوات األ
، سوف تكون البيانات متضمنة في ١٧٩٠مع انقضاء مدة قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم 

  .الملحق السري
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 تعمل عن آثب مع قوات األمن العراقية (NTM-I)بعثة التدريب في العراق التابعة لحلف شمالي األطلسي 
ر ضباط الصف على القيادة، وعلى المهارات المحددة للفروع، وإجراءات الموظفين لتدريب الضباط وآبا

وتقّدم أيضًا النصح ألآاديميات التدريب العسكرية األربع في العراق آما تخطط لتوسيع رعاية . واإلدارة
ة عملت بعثة التدريب التابعة لحلف شمالي األطلسي عن آثب مع القياد. ٢٠٠٩هذه األآاديميات سنة 

األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق ألجل تطوير مقرر دراسي جديد لتعليم القادة الكبار 
ترآز برامج التدريب، بوجه عام على تدريب العراقيين في تحمل مسؤولية تدريبهم بأنفسهم . المسجلين

 مدربين من االئتالف ٨ مع انتقال التدريب من االئتالف إلى التعليم العراقي يتقدم. بأسرع وقت ممكن
  )١٧٥:وتواصل قوات االئتالف أيضًا دعم.  مدرب عراقي١٧يعملون لتقديم النصح ل 

  
 .تنمية القدرات المخابراتية لقوات األمن العراقية •
ألجل تأسيس منهاج تدريب معياري وتسهيل تطوير خزان (البراعة في اللغة اإلنكليزية  •

 ).ليزية داخل قوات األمن العراقيةاآبر من المهنيين الناطقين باإلنك
 .التقييمات لقدرات قوات األمن العراقية •

  
  القدرات اللوجستية والتدريبية  ومساندة االستدامة 

لقد أصبحت . ال تزال القدرات اللوجستية ومساندة االستدامة نقطة ضعف آبيرة لدى قوات األمن العراقية
ءة وذات اعتماد ذاتي مع الوقت، لكنها تواصل الكفاح ألجل قوات األمن العراقية، إلى حٍد ما، أآثر آفا

ثمة حاجة إلى مزيد من . تكييف هيكليتها التنظيمية بغية مواجهة تحديات المسؤوليات التشغيلية المتزايدة
الجهود لتعزيز دعم قدرات قوات األمن العراقية في مساندة االستدامة واللوجستية على المستويات 

  )١٧٦(.راتيجيةالعمالنية واالست
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  ٢٢-٢الشكل 
  األمن والعدل-وضعية األموال

  بماليين الدوالرات
  

  خّصصت 
  التغيير بالنسبة لربع السنة األخير       ٢٣٫٤٣

  
  

  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة

  
ة : المصادر ة لسالح الهندس ام اإلدارة المالي ة، (CEFMS)نظ ن العراقي وال صندوق األم ر أم تجاب، ٣/٤/٢٠٠٩، تقري  ةاس

ات،      (DFAS)مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية      ام للبيان تش الع ة لطلب    ١٠/٤/٢٠٠٩ لطلب المف ، استجابة وزارة الخارجي
راق     ١٠/٢٠٠٨، ٢٢٠٧، وزارة الخارجية، تقرير القسم  ٥/٤/٢٠٠٧المفتش العام للبيانات،    ار الع ادة إعم ، نظام إدارة وإع

(IRMS)      استجابة مكتب المساعدة االنتقالية     ١/٤/٢٠٠٩القوات المتعددة الجنسيات في العراق،      ، التقرير ربع السنوي لقيادة ،
ات،     ام للبيان تش الع ب المف راق لطل ات،      ٢٩/٣/٢٠٠٩للع ام للبيان تش الع ب المف دفاع لطل ر ال ب وزي تجابة مكت ، اس

١٤/٤/٢٠٠٩.  

  
دعم مباشرة     " وقع قيادة م" والتوزيع مع قاعدة     لإلمداداتتواصل وزارة الدفاع تطوير شبكة قومية        واحدة ت

ي ة للجيش العراق ل فرق ًا  . آ ة سوف تنشئ أيض دفاع العراقي ة ان وزارة ال دفاع األميرآي ذآرت وزارة ال
ع                     درات التخزين والتوزي ز ق ع لتعزي ك المواق ك      . أصول لدعم الحياة في المناطق أيضًا في تل ة من تل ثماني

ادة ت ة أو يجري إع ا أصبحت مكتمل ادات إّم االقي ا . رميمه د اإلنشاء أو أنه ة هي قي د الخمس المتبقي القواع
  )١٧٧(.٢٠٠٩عقود معلقة، ويتوقع ان ُتصبح شّغالة في أواسط 

  
دادات              مجّمع المستودعات القومي في التاجي      الممول من الواليات المتحدة  ال يزال المرآز الرئيسي لإلم

ة            وات األمن العراقي دأ المنظمات األخرى            . القومية وخدمات الصيانة بالنسبة لق دفاع ان تب ع وزارة ال تتوق
اجي   تودعات الت ي مس ة ف ار    (القائم ع الغي تودعات قط ل، ومس ات والنق ل إصالح المحرآ ل ورش عم مث

  )١٧٨(.٢٠٠٩العمليات عند االنتهاء من البناء بحلول نهاية ) ومرافق الصيانة للعربات المدولبة والمقطورة
  

ة       قدرات مجمع المستودعات سوف تس    واد أو الموجودات المخزون رى من الم ات الكب مح عند إنجازه للكمي
ادات     .  موقع للقيادة، حيث يكون آل موقع مخصص لفرقة في الجيش العراقي             ١٣بإمداد ال    اك عشر قي هن

  %٣    ٢١٫١٨ألزمت 
 %٤    ١٨٫٥٨أنفقت 
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، آما أن ثمانية منها قد نقلت        (GMASS)مواقع مجهزة بموجب عقد خدمات الصيانة واإلمدادات العالمي         
ًا                  . قيإلى الجيش العرا   ان متوقع ا آ يبدو ان إنشاء ما تبقى من قيادات المواقع سوف يتطور بصورة أبطأ مم

  )١٧٩(.٢٠٠٩أصًال آما ان إمدادات المعدات األساسية ال يتوقع ان تتم قبل أواخر 
  

وم                               ى شرآة ايك نح إل ذي م د ال دقيقًا حول العق ام ت ذا، اصدر المفتش الع ع السنة ه  (AECOM)خالل رب
دمات الح ي     للخ اء ذات تية ذات اآتف درات لوجس وير ق ي تط ي ف يش العراق اعدة الج ة لمس ّدرة ب (كومي ُمق

ده            ).  مليون دوالر  ٦٢٨٫٢ م تحدي وجد التدقيق ان آلفة الجهد هذا ازدادت بصورة آبيرة الن نطاق العمل ت
دلت   د ع ات ق ر المهم ا ان أوام يئ، آم ل مس ١٦١بشكل س م تقب ة ل دفاع العراقي رة، وان وزارة ال ؤولية  م

رة األداء                      . عمليات الصيانة واإلمدادات   د فت ى تمدي ددة الجنسيات في العراق إل وات المتع ادة الق ذا قي دفع ه
ذا   . على نفقة الواليات المتحدة آما انه من المتوقع ان تواصل التكاليف ازديادها       أما في ما يتعلق بحصيلة ه

ه     الجهد، فقد وجد المفتش العام ان العقد قدم دعمًا لوجست          يًا هامًا لعربات الجيش العراقي لكنه لم يحقق أهداف
دادات             راد الجيش العراقي في أداء بعض وظائف الصيانة وتشغيل نظام اإلم دريب أف حصل  . المتعلقة بت

  )١٨٠(.ذلك إلى حد آبير الن الجيش العراقي لم يقدم عددًا آافيًا من الجنود للتدريب
  

  القدرات الوزارية والمؤسساتية
رامج ت مل    ب دة تش ات المتح ن الوالي ة م درات الممول ة الق ام"نمي تالف " قي ورة"االئ ديم المش إلدارة " بتق ل

دفا  ي وزارة ال ة ف ة،عالمدني ا و)١٨١( ووزارة الداخلي ع    " آم ي موق دريب ف ية والت ررات الدراس يم المق تعل
رامج تن )١٨٢(.لموظفي التملك في وزارة الدفاع   " الوظيفة درات األخرى،     ألجل دعم هذه البرامج  وب ة الق مي

  . مليون دوالر٦١٫١داخل قوات األمن العراقية، قدمت الزامات صندوق قوات األمن العراقية 
  

نة    تراتيجية لس ا اإلس ة خطته ور وزارة الداخلي توى   ٢٠٠٩تط ى مس ام عل يق المه ين تنس ل تحس  ألج
ر ان دورة ا    . المديريات لتتوافق مع رؤية الوزير واألهداف اإلستراتيجية         ة عن         غي زال متخلف لتخطيط ال ت

امج                  وارد وإدارة البرن د مباشرة بمخصصات الم رتبط بع م ت ذه        . دورة الموازنة وهي ل رغم من ه ى ال وعل
ع        ة م ًا بالمقارن نًا هام رت تحّس ا أظه ى انه ة عل ود وزارة الداخلي دفاع جه ت وزارة ال د قيم واقص، فق الن

  )١٨٣(.الممارسات السابقة
  

درات وزارة                 تواصل نشاطات القيادة األ    ة ق ى تنمي ز عل منية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق الترآي
  )١٨٤(.١٧-٢، انظر الجدول ٢٠٠٩بالنسبة لملخص عن بنود خط موازنة السنة المالية . الداخلية
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  ١٧-٢الجدول 
  دعم القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق لوزارة الداخلية 

   الدوالرات بماليين

  
  نوع المشروع  مبلغ الميزانية

  التدريب  $١٫٠٢٠
  المعدات والتدريب  $٥١٧
  دعم الحياة والصيانة  $١٢٦
  نشاطات حكم القانون  $٢٣٢
  اإلنشاء  $١١٠

  
  .٢/٤/٢٠٠٩استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

  
  قيات يخدمن في قوات األمن العراقيةمزيد من النساء العرا

 مفتشة شرطة من النساء   ٤٩٠، أقامت آلية الشرطة في بغداد حفلة تخرج ل ٢٠٠٩يناير /في آانون الثاني 
ة                 )١٨٥(.تقدن قافلة من المزيد من النساء لالنضمام للشرطة العراقية والكيانات األخرى لقوات األمن العراقي

دريب      ٢٠٠٣منذ   م ت ى و   ضابطًا أ   ٨٨، ت د تسجلت حوالي    ). مساوية لصف الضابط   ( شرطية  ١٧٤٣نث لق
راق         ١٠٠٠ ات الع امج بن ب برن تالف بموج وات االئ ن ق ات م ى دفع ي تتلق ى وه ددة  .  أنث وات المتع الق

راق  ي الع يات ف ن    (MNC-I)الجنس زء م ة آج ة العراقي ى الحكوم اء إل ك النس ل تل ة لنق ى خط ل عل  تعم
  )١٨٦(.برنامج المصالحة الوطنية

  
  مبيعات العسكرية األجنبيةال

ي    ي الجيش األميرآ ة ف ة سالح الهندس ة العراقي ي  (USACE)أعطت البحري رة ف ى المباش ة عل  الموافق
ة       ر بكلف ي أم قص ري ف ور البح ري والس روع الرصيف البح اء مش ة  ٥٣إنش ي محافظ ون دوالر، ف  ملي

الهندسة في الجيش األميرآي      بين سالح  (FMS) هذا أول مشروع مبيعات عسكرية أجنبية    )١٨٧(.البصرة
دادات التي                  والعراق بموجب برنامج يسمح للدولة المضيفة بان تدفع للحكومة األميرآية آلفة اإلنشاء واإلم

  )١٨٨(.تدعم قواتها العسكرية
  

ة في العراق             . لم يكن مشروع سالح الهندسة في أم قصر أول استخدام لبرنامج المبيعات العسكرية األجنبي
درت بحوالي    ١٢٠، آانت الحكومة العراقية قد وّقعت أآثر من    ٢٠٠٩أبريل  /سان ني ٩بتاريخ   ة ق  ٤٫٥ حال

امج المبيعات العسكرية                ر برن مليار دوالر لشراء التجهيزات والمعدات والتدريب من الواليات المتحدة عب
  )١٨٥(.األجنبية
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ات الم               ة والوالي ة العراقي امج        خالل ربع السنة هذا، أجرى ممثلون عن الحكوم ة مشترآة لبرن تحدة مراجع
رات                 . المبيعات العسكرية األجنبية   ر عن الهواجس والتوصية بتغيي راقيين فرصة للتعبي األمر الذي قدم للع

ار      ١٫٥لقد تلقت الحكومة العراقية حوالي      . في النظام  ات، وقطع غي  مليار دوالر على شكل خدمات، وعرب
در           زات عسكرية، وت ة وهي             للطائرات، وأسلحة صغيرة، وب امج المبيعات العسكرية األجنبي ر برن يب عب

  . مليار دوالر إضافية لمشتريات بموجب برنامج المبيعات العسكرية األجنبية٣٫٥تنتظر معالجة 
  

اب     . تنفيذ برنامج المبيعات العسكرية األجنبية في العراق ال تزال تعيقه عدة عوامل        ذه العوامل غي تشمل ه
د     ى تحدي ة عل درات الوزاري ة،        الق كرية أجنبي ات عس ول مبيع روض وقب ب ع ة آت ات ومعالج االحتياج

تالك      اليف ام الي تك ة إلجم ر واقعي بية غي ات محاس ة وتوقع ذ للموازن يط والتنفي ى التخط ار إل واالفتق
  )١٩٠(.األنظمة

  
  برامج العدل األميرآية للعراق

رة ة تحديات خطي ائي العراقي مواجه رة إدارة ان تخويف القضاة ي. يواصل النظام الجن ق بصورة آبي عي
ة              ر منصفة للعدال ى إجراءات غي نظام العدل الجنائي آما حال دون تطبيق حكم القانون في العراق، وقاد إل

في العديد من أنحاء  ) ثالث سنوات في بعض المقاطعات   (الجنائية والى تراآم القضايا قبل إجراء المحاآمة        
راق ريع مرا . الع ف القضائي ولتس ن التخوي د م ًا   للح ى حراس س القضاء األعل ة القضايا، وظف مجل جع

ال القضاة وأعضاء وموظفي المحاآم، انظر               . إضافيين لحماية آل قاضٍ      ة حول اغتي بالنسبة لنظرة عام
  .٢٣-٢الشكل 

  
ي  نهم بالمسدسات ويساعدونهم ف د القضاة ورجال أم رآيين تزوي تواصل خدمات مساعدي القضاء االمي

  )١٩١(.حة من وزارة الداخليةالحصول على بطاقات رخص أسل
  

  تطوير حكم القانون
د       هود ق ة الش ق حماي ا ان مراف ا آم دة َتراجعه ات المتح ن الوالي ة م انون الممول م الق اريع حك تواصل مش

ة         ة العراقي ى الحكوم ى                  . أنجزت وتم نقلها إل ز عل ة الترآي فارة األميرآي دى الس انون ل م الق يواصل قسم حك
ن    الج األم ي تع رامج الت ين  الب جون والمعتقل اآم، والس ائي، والمح اح . القض ت  افتت اآين بوين ع هاري مجم

ي  القضائي ابقًا ف ًا س ان مخطط ذي آ ادي، ال ي الرم ارس / آذار١٥ ف ن  ٢٠٠٩م ة األول م د تأجل لغاي ، ق
ران و /حزي ة  ٢٠٠٩يوني ة الجاري واجس األمني بب اله ذا     )١٩٢(. بس ة له وال األميرآي تخدام األم م اس د ت  لق

ّول مكتب شؤون    . ٢٠٠٨نوفمبر /ي عاينه المفتش العام في تشرين الثاني     المشروع الذ  عالوة على ذلك، يم
 رفع درجة امن مباني المحاآم والتقييم األمني، ولكن ليس آامل          (INL)المخدرات الدولي وتطبيق القانون     

  .عملية البناء
  

  االزدحام في السجون
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و غريب    (تاح سجن بغداد المرآزي     ، افت ٢٠٠٩فبراير  / شباط ٢١أعلنت وزارة العدل، في      قامت  ). سابقًا أب
اآن السكن ل              دمت أم ق، وق ذا المرف د وإصالح ه  في  )١٩٣(. سجين إضافي  ٢٦٠٠الحكومة العراقية بتجدي

ارس / آذار١٩ ي   ٢٠٠٩م دل الت ى وزارة الع مال إل ة سجن شمش ند ملكي ون س ؤولون األميرآي ل المس ، نق
ة إلسكان   ذآرت انها تعّين حاليًا ضباط اإلصالح        والموظفين العراقيين وتقوم بالمشتريات للمعدات المطلوب

  )١٩٤(. سجين٣،٠٠٠يتوقع ان يتسع سجن شمشمال ل . المساجين
  

  خدمات الحماية القضائية
رًا في العراق               ًا آبي فارة              . ال يزال األمن القضائي ُيشكِّل هاجس ذا، سافر مستشارو الس ع السنة ه خالل رب

يم األمن القضائي             ةمع المسؤولين من وزارة الداخلي      األميرآية إلى الموصل     ى لتقي  ومجلس القضاء األعل
ى القضاة في المحافظات             ر استمارات وزعت عل وا المعلومات المسترجعة عب عالوة  . في نينوى، وجمع

ة ومجلس القضاء                          ين وزارة الداخلي ة االتصاالت ب فارة األميرآي دى الس دلي ل على ذلك، سهل الملحق الع
ا يجري       األعلى   ة، آم لتوجيه مزيد من العمل باتجاه هدف خلق وحدة للحماية القضائية داخل وزارة الداخلي

دلي لقضاة مجلس             . تشكيل مجموعات أوسع وأآثر آفاءة للحماية القضائية       دعمها الملحق الع تسمح خطة ي
أ        تم معالجة مس ة   القضاء األعلى بان تكون لهم آلمة في تشكيل المجموعات األمنية بحيث ت لة حساسة وهام

  )١٩٥(.جدًا بالنسبة لهؤالء القضاة
  

ُيساعد االئتالف العراقيين في تأمين امن مباني المحاآم وحماية القضاة وعائالتهم عن طريق إسكانهم في           
انون     القضاة المقيمون في أول      . مجمعات آمنة في أرجاء العراق     م الق  في الرصافة     (ROLC) مجمع لحك
ذا ال ول ه اس ح ديدو الحم م ش ع حك امج مجم د برن دحت، يؤي ا م ة العلي يس المحكم ا ان رئ ب آم ترتي

  )١٩٦(.القانون
  

اني ٦في   اير  / آانون الث اآم في            ٢٠٠٩ين ى المح اٍن، هو مبن ًا لمجمع قضائي ث ام تقييم ، اجرى المفتش الع
ول  ٢٥في   . البصرة ومرفق حماية الشهود، الذي يوشك ان يصبح شغاالً          ة    ٢٠٠٨سبتمبر   / أيل  ، عاينت فرق

د                . منطقة الخليج للجنوب وقبلت المرفقين من المقاول       د استخدم بع م يكن المجمع ق ع، ل ارة الموق . خالل زي
ق  ي المرف ت ترآب المفروشات ف ة آان ة العراقي ر ان الحكوم اآل  . غي ى مش ام عل تش الع ق المف ر فري عث

ت         ات آان ًا وان المفروش ان آافي ق آ اء المراف ى ان بن ص إل ه خل غيرة لكن ائية ص ع   إنش وع الرفي ن الن م
  )١٩٧(.الجودة

  
ا، مدحت، يواصل          . برنامج القاضي المسافر يعمل أيضًا لمكافحة التخويف القضائي           ة العلي يس المحكم رئ

ام للقضايا  راآم ه ا ت د فيه ة يوج اطق محلي ى من داد إل فر للقضاة من بغ د الس وات . تأيي اعدت ق ؤخرًا، س م
الى لتخفيف عبء           ال              االئتالف في نقل القضاة إلى دي ر في مرافق االعتق ام الكبي  القضايا وتخفيف االزدح
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دما        .  التابعة للفرقة الخامسة في الجيش العراقي     ةقبل المحاآم  ك المساعدة عن ديم تل ى تق تالف عل وافق االئ
  )١٩٨(.يطلب منه ذلك مجلس القضاء األعلى

  
  قضايا االنتقال

ر   /في شباط   وات المتع      ١٣٤، فريق العمل      ٢٠٠٩فبراي ابع للق ددة الجنسيات في العراق المسؤول عن            الت
دأ          ين ب عمليات المعتقلين من قبل قوات االئتالف، بالتنسيق مع اللجنة الفرعية المشترآة حول شؤون المعتقل

ين  ا ب ل م إطالق او بنق ع ١٥٠٠ و١٢٠٠ب ة م ة الموقع ة الثنائي ة األمني ى االتفاقي تنادًا إل هريًا، اس ل ش  معتق
ة         ذآرت الس . الحكومة العراقية  ة ومنتظم ة آمن ق سراحهم بطريق لطات األمنية أن آافة المعتقلين سوف يطل

ين التي جرت في         . او ينقلون إلى سجون الحكومة العراقية بانتظار محاآمتهم         ة إطالق المعتقل فشلت عملي
ة               /شباط . فبراير أول مجموعة من ملفات القضايا الذين راجعتهم السلطات العراقية بموجب السلطات األمني
ر من                     ٢٠٠٩أبريل  / نيسان ١٤حلول  وب تالف من اآث وات االئ ين في سجون ق الي للمعتقل  هبط العدد اإلجم
  )١٩٩(. شخص١٢٥٠٠ ألف إلى حوالي ٢٦

  
  قضايا قانون العفو

ي  باط٢٦ف ر / ش ات        ٢٠٠٩فبراي بعض فئ ام ل و الع ًا العف و مانح انون العف ى ق واب عل س الن ق مجل ، واف
و    . همين بجرائم الذين ال يزالون قيد التحقيق أو المحاآمة   العراقيين المدانين وألولئك المت    وسوف يطبق العف

ر من                          ين ألآث ق، او أولئك المعتقل ام قاضي تحقي أيضًا على المعتقلين ألقل من ستة اشهر الذين لم يمثلوا أم
  . سنة الذين لم يحالوا إلى المحكمة

  
م إطالق سراح         ٢٣،٥٠٠، آان قد تم منح العفو ل        ٢٠٠٩يناير  /بتاريخ آانون الثاني    ٦٤٠٠ عراقي، آما ت

 انظر  )٢٠٠(.آان العديد من الذين منحوا العفو، قد اعفي عنهم بكفالة أو تعهد او واجهوا أوامر توقيف         . منهم
  . بالنسبة لوضعية القضايا القانونية المؤهلة للعفو١٨-٢الجدول 
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  ٢٣-٢الشكل 
   حسب المحافظات ٢٠٠٣اغتيال القضاة العراقيين وموظفي المحاآم منذ 

  االغتياالت لكل مليون إنسان

  

  
  

  بيانات بالنسبة إلقليم آردستانتوجد ال : مالحظة
  .١٤/٤/٢٠٠٩، آما تم الوصول إليها في arabic/iq.ihec.wwwالحكومة العراقية، مجلس القضاء األعلى، :" المصدر

  
  عن تراآم القضايا والمعتقلينتحديث المعلومات 

ى في تخفيف جداول             اتخذت الحكومة األميرآية عدة خطوات باتجاه أهداف مساعدة مجلس القضاء األعل
د           . الدعاوى المتراآمة  ة، في العدي فارة األميرآي دى الس انون ل م الق دم مستشارو حك على المدى القصير، يق

اعدة ال ل مس ية مث اعدة األساس اء بخصوص من المحافظات، المس ع وزارة الكهرب اوض م ي التف اآم ف مح
يطة ات البس ي إدارة الملف اعدة ف ة، والمس ة الكهربائي راق . الخدم ي الع يات ف ددة الجنس وات المتع دم الق وتق

اطق                  ى من أيضًا المساعدة اللوجستية عن طريق نقل بعض المعتقلين إلى المحاآم وعن طريق نقل القضاة إل
دد       ى الع ر إل وظفين القضائيين    في العراق تفتق افي من الم دًا        . الك ك مفي راق، يكون ذل في بعض أجزاء الع

  )٢٠١(.بصورة خاصة في معالجة الكمية الضخمة من القضايا اإلضافية الناجمة عن تزايد العمليات األمنية
  

انون والنظام                ة الق وة مهم داد وق ز الرصافة    (LAOTF)أنشئت فرقة إعادة إعمار المحافظات في بغ مرآ
ين في تسريع القضايا          ٢٥ الذي جعل خدمات     اع القانوني للدف وفرة لمساعدة آالف المعتقل  محام عراقي مت

  ديالى
  صالح الدين

  تأميم
  نينوى
  بابل

  البصرة
  االنبار
  واسط
  المثنى
  ذي قار
  آربالء
  النجف
  القادسية
 ميسان
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اآم                 )٢٠٢(.عبر نظام المحاآم   ة نظام أساسي لمساعدة موظفي المح دعم الفني في إقام  وقدم المرآز أيضًا ال
  .في إسكان ونقل المعتقلين إلى المحاآم لالستماع إليهم

  

  
  ٢٠٠٩مارس /إلى الحكومة العراقية في آذارتم نقل سجن شمشمال 

  
  ١٨-٢الجدول 

  ١٥/١/٢٠٠٩-٢٧/٢/٢٠٠٨التغيرات ربع السنوية للقضايا المؤهلة لقانون العفو، 

  
  عرائض العفو  منحت  رفضت

+١١+  %١٢٫٣+  %١٨٫٢%  

  
  .٢١/١/٢٠٠٩الحكومة العراقية، استجابة مجلس القضاء األعلى لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

  
 بنوع خاص، ومع وزارة  (IJs)يعمل موظفو السفارة األميرآية أيضًا مع المحاآم العراقية وقضاة التحقيق           

ين قضاة التحقيق والشرطة               ة ب ات العمالني ة            . الداخلية لتحسين العالق ى إزال د المستمر عل ذا الجه يرآز ه
ة        . الحواجز من أمام النقل الفعال لملفات التحقيق بين الشرطة والقضاة          ويدعم أيضًا آل من وزارة الخارجي

مشروع لمجلس    ومكتب شؤون المخدرات الدولي وتطبيق القانون تنمية القدرات على المدى الطويل عبر             
اآم    راق إلدارة المح ي الع ى ف اء األعل ين إدارة      القض ة وتحس ات اإلداري هيل العلمي ى تس دف إل ذي يه  ال

ًا إ        . القضايا ى حالي ا ال يكون سوى                  يفتقر مجلس القضاء األعل رًا م ى نظام مرآزي إلدارة القضايا، وآثي ل
ايا  ب للقض ن التعق ل م ومي إلدارة   . القلي ام ق املة لنظ اييس الش ى لوضع المق س القضاء األعل يخطط مجل

وتر                        ى الكمبي ة عل ل مراحل إدخال الصيغة القائم ى قب ة أول دوي آمرحل ام    . القضايا عبر اإلدخال الي د أق لق
يم والتنم  د التعل ائية  معه ة القض ول       (JEDI)ي ي ح ه التعليم ي منهج ة ف ة آأولوي ايا الجنائي  إدارة للقض

ة كل  )٢٠٣(.التنمي ر الش ي      ١٤-٢ يظه انوني ف ام الق انون النظ م الق ارو حك ا مستش اند فيه ي يس اآن الت  األم
  .العراق
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  تحديث المعلومات حول السجون

  .١٩-٢الجدول بالنسبة إلنشاء السجون الممول من الواليات المتحدة، انظر 
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  ٢٤-٢الشكل 
  مساعدة حكم القانون للنظام القضائي للحكومة العراقية

  

  
  

  .١/٢٠٠٨، "وزارة الخارجية، تقرير مكتب شؤون المخدرات الدولي وتطبيق القانون حول قصور العدل: المصدر

  
  أحدث المعلومات عن المحاآم

وق   (CCC-I)المحاآم الجنائية المرآزية العراقية      دة من المحافظات              لديها م ا ان آل واح داد آم عين في بغ
ية  ة رئيس ة جنائي اندها محكم ام . (MCC)تس ي اله دعم اللوجستي والفن ديم ال دة تق ات المتح تواصل الوالي

  ).محكمة الرصافة ومحكمة الكرخ(للمحاآم الجنائية الرئيسية في بغداد 
  

  :المحكمة الجنائية المرآزية في الرصافة
ن • ا : األم ة مع ع خدم اعدت  م رآيين، س اة االمي ام   وني القض انون والنظ ة الق وة مهم  (LAOTF)ق

اآم  اني مح تة مب لحة لس ى أس ي الحصول عل ة الرصافة ف ي منطق تئناف ف يس قضاة االس ي . رئ ف

ار ادة إعم ة إع ابع لفرق انون الت م الق ار حك مستش
  المحافظات

  تم تحسينها  الجديدة أو التي مباني المحاآم
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اني  انون الث اير /آ ت ٢٠٠٩ين ام  ، نظم انون والنظ ة الق وة مهم ب   ق و غري ى أب فحًا إل ًا مص  موآب
اطق،         ٦ى الشرطة القضائية في        مسدس وزعت عل   ١٦ بندقية و  ١٤الستالم    قصور عدل في المن

ة حول            قدمت  . منها واحد في مدينة الصدر     قوة مهمة القانون والنظام التدريب إلى موظفي المحكم
  )٢٠٤(. أجهزة الرصد بواسطة الفيديواستخدام

  

  ١٩-٢الجدول 
  إنشاء السجون الممول من مكتب شؤون المخدرات الدولي وتطبيق القانون

  

قدرة   أخيرسبب الت
االستيعاب 

  المقدرة

تاريخ 
اإلنجاز 
  المقدر

النسبة المئوية 
لإلنجاز في 

١٥/٣/٢٠٠٩  

  القيمة   المكان
بماليين (

  الدوالرات

  السجن

  ١٫٢٠٠ 
  سرير

٦/١١/
٢٠٠٩  

البصرة   ٨٫٢  البصرة  %٩
  المرآزي

تم تسليم هذا المرفق إلى . هذا المشروع منجز
 ان  آما(ICS)الخدمات اإلصالحية العراقية 
مكتب شؤون خدمة السجون العراقية أبلغت 

  تطبيق القانونفرض المخدرات الدولية و
ابريل /عن رغبتها في بدء التشغيل في نيسان

٢٠٠٩  

٣٫٠٠٠ 
  سرير

  شمشمال  ٣٢٫٠  السليمانية  %١٠٠  ٢/٢٠٠٩

 بالمئة عن الموعد ٢٣هذا المشروع متخلف 
المحدد الن خدمة السجون العراقية لم تسمح 

بالوصول إلى المناطق ضمن الموقع للمقاول 
في حصن سوس بسبب وجود النزالء في تلك 

  .المناطق

٦٨٩ 
  سرير

حصن سوس   ٥٫٣  السليمانية  %٧٧  ٥/٢٠٠٩
المرحلة 
  األولى

 بالمئة عن الموعد ٧هذا المشروع متخلف 
، اتخذ قرار ٢٠٠٩مارس / آذار٧في . المحدد

 إلى ١٠٠٠لخفض نطاق استيعاب السجن من 
   سرير٥٠٠

٥٠٠ 
  سرير

١٨/٨/
٢٠٠٩  

حصن سوس   ٩٫٤  السليمانية  %١٨
المرحلة 
  الثالثة

 ٢هذا المشروع متخلف عن الموعد المحدد 
التاريخ المقدر أصًال لإلنجاز في العقد . بالمئة

  ٢٠٠٨نوفمبر /آان تشرين الثاني

٤٠٠ 
  سرير

٢/٧/
٢٠٠٩  

الناصرية   ٧٫٤  ذي قار  %٦٧
المرحلة 
  الثانية

لق بسندات ملكية نظرًا لقضايا جارية تتع
األراضي، قررت وزارة العدل وجوب إلغاء 

، ٢٠٠٩مارس / آذار١٥في . هذا المشروع
ألغت فرقة منطقة الخليج طلب سجن الرمادي 

  .مع إشعار نشر في الجريدة الرسمية

١،٥٠٠ 
  سرير

  الرمادي  ٢٢٫٨  االنبار  الغي  غير متوفر

  .٢/٤/٢٠٠٩مفتش العام للبيانات، استجابة الملحق العدلي في السفارة لطلب ال: المصدر
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دمت    :المكننة • انون والنظام          ق ة الق وة مهم اندة،         ٢٠ (LAOTF)ق ات مس وتر، وبطاري  منضدة آمبي
ى مبنى محاآم الرصافة              ات في        . وأجهزة توصيل السلكية، وآلة عرض فيديو إل دأ إدخال البيان وب
ا        س القض ه مجل ق علي ذي واف وتر ال ي الكمبي ايا ف ب القض امج تعق ىبرن ة  . ء األعل ت محكم آان

  )٢٠٥(.الجنايات المرآزية العراقية في الرصافة المكان الثاني الختبار هذا البرنامج
  
ة المحامين      • اد                  :مبادرة الدفاع لجمعي ى إرش ادًا عل ل اعتم انوني اق داد الق ات مرآز بغ ة     ب وة مهم ق

ام  انون والنظ ة يمكن ان(LAOTF)الق ة العراقي ع الحكوم ات م و يطور عالق تدامة ، وه اند اس  تس
ن خالل     ين م اعدة قضايا المعتقل ل مس أثيره ألج اق ت يع نط ين وتوس تقبل وتحس ي المس ز ف المرآ

 .النظام القضائي
افة • جن الرص دت :س ام  أوج انون والنظ ة الق وة مهم ل (LAOTF)ق دوام آام ال ب ابط اتص  ض

(LNO)٢٠٦(. في سجن الرصافة لتحسين التنسيق مع المحاآم( 
انون والنظام        ابط االتصال المندمجة مع      لض 134قوة المهمة    • ة الق تنادًا   :(LAOTF)قوة مهم  اس

ددة الجنسيات                  وات المتع إلى نجاح جهود قوة مهمة القانون والنظام في سجن الرصافة، أوجدت الق
ة                  وة المهم ين ق دوام آامل ب وة           134 -في العراق ضابط اتصال ب دمج مع ق  وسجن الرصافة، من

 .لعمل على قضايا إطالق سراح المعتقلين من محاآم الكرخمهمة القانون والنظام، ل
ترآة • ق المش ة التحقي ابع  :لجن ترآة الت ق المش ة التحقي ق لجن ام   فري انون والنظ ة الق وة مهم ق

(LAOTF)    ر من            - سهل عمليات القوات العراقية ى اآث  أمر   ٦٠٠االئتالف المشترآة، وحصل عل
 )٢٠٧(. أمر اعتقال١٠٠توقيف وأآثر من 

ة • رخ   المحكم ي الك ة ف ة العراقي ة المرآزي ة   : الجنائي وة المهم ت ق وات  134 - حافظ ة للق  التابع
يا ددة الجنس ي   تالمتع ة ف ة العراقي ة المرآزي ة الجنائي ع المحكم ب اتصال م ى مكت رخ عل ي الك  ف

ال                          تالف بصفتها ضحية األعم وات االئ ا ق الكرخ للمساعدة في مقاضاة القضايا التي تشترك فيه
رة ضد الضحايا العسكريين            اإلجرامية أو ح   يث أجرت قوات االئتالف تحقيقات بشأن جرائم خطي

راقيين دنيين الع ال    . أو الم ي انتق ب االتصال ف ع مكت ب م ًا عن آث ي أيض اون القضاء العراق وتع
ال    ف واالعتق ر التوقي ى أوام وم عل ام يق ى نظ ة إل ة العراقي ة  . الحكوم وة المهم ة ق ي 134مهم  ه

ة اعت ال من عملي نة االنتق ة س ة إطالق سراح هادئ ى عملي ال إل ة )٢٠٨(.٢٠٠٩ق وة المهم  تخطط ق
ة،   أنهم قائم ة بش زال األدل ذين ال ت الفين الخطرين ال ي مقاضاة المخ ة ف ة العراقي اعدة الحكوم لمس

 )٢٠٩(.لكنها تطلق سراح أولئك المعتقلين الذين لن يواجهوا تهمًا جنائية، بطريقة منتظمة
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   مبنى محاآم في البصرة الممول من الواليات المتحدةنموذج حكم القانون في
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  البنية التحية 
  

ما لم يتم التكامل بين النفط والمكونات األخرى للعملية 
االقتصادية، لن يكون باستطاعتنا التغّلب على مشكلة االعتماد 

المنفرد على إيرادات النفط التي آانت لزمن طويل مشكلة 
  )٢١٠(.آبيرة

  
   رئيس الوزراء
  نوري المالكي

  
إعادة إعمار البنية التحية للعراق حيوية بالنسبة للتنمية المتواصلة القتصاده ولتلبية االحتياجات اليومية 

المشاريع الممولة من الواليات المتحدة إلعادة تأهيل البنية التحتية العراقية، التي . للمواطنين العراقيين
التابعة لسالح الهندسة في الجيش األميرآي، أخذت في التراجع نفذتها بصورة رئيسية فرقة منطقة الخليج 

  )٢١١(.تدريجيًا خالل العام الفائت علمًا ان العديد من المشاريع الكبرى ال زال غير منجز
  

يتواصل العمل في قطاعات الكهرباء والمياه والنقل واالتصاالت لكن الواليات المتحدة لم يعد لديها أي 
 قطاع الكهرباء لديه أآبر )٢١٢(.٢٠٠٨اٍر في قطاع النفط منذ الربع األول من سنة مشروع إعادة إعمار ج

  .مبلغ من األموال غير الملزمة بين هذه القطاعات
  

النفط ( مليار دوالر للبرامج األميرآية في قطاعات الطاقة ١١٫٨٢، ُخصص حوالي ٢٠٠٣منذ العام 
، آان قد تم إلزام أآثر من ٢٠٠٩مارس / آذار٣١تاريخ ب. ، المياه، النقل واالتصاالت)والغاز، الكهرباء

 بالنسبة لوضعية التمويل األميرآي للبنية )٢١٣(. مليار دوالر١٠٫٨٦ مليار دوالر، وتّم إنفاق ١١٫٤١
  .٢٤-٢التحتية، أنظر الشكل 
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  ٢٥-٢الشكل 
  التمويل األميرآي للبنية التحتية
  وضعية األموال بمليارات الدوالر

  
  خصصت
١١٫٨٢        

  
      

  إلزامات لم تنفق
  مليار دوالر٠٫٥٥٣بمليارات الدوالرات، إجمالي ما لم ينفق 

  
  

  
  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة

  

األمن، البنية التحتية، االقتصاد، ونظام (بالنسبة لمنهجية آيفية تصنيف المفتش العام للبرامج األميرآية حسب الفئات، 
االلزامات واالنفاقات حسب فئات المفتش العام قد تتغير بالنسبة اللزامات وانفاقات الخط االول ). د(، انظر الملحق )الحكم

لم يتلَق المفتش العام تقارير عن المشاريع الجارية، او المستوى القطاعي من آافة . المذآورة في تمويل إعادة إعمار العراق
تشمل األرقام فقط تمويل . (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق الوآاالت، آما ان بعض المعلومات آانت قد جمعت من 

، وبرنامج االستجابة (ESF)، وصندوق دعم االقتصاد (IRRF1-2)صناديق إغاثة وإعادة إعمار العراق األول والثاني 
  .(CERP)الطارئة للقائد 

  

؛ وزارة ١٠/٤/٢٠٠٩ العام للبيانات،  لطلب المفتش(DFAS)استجابة مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية : المصادر
، نظام ٢/٤/٢٠٠٩؛ استجابة فرقة منطقة الخليج لطلب المفتش العام للبيانات، ١٠/٢٠٠٨، ٢٢٠٧الخارجية، تقرير القسم 

؛ استجابة الوآالة ١/٤/٢٠٠٩إدارة وإعادة إعمار العراق، التقرير ربع السنوي للقيادة المتعددة الجنسيات في العراق، 
  .١٣/٤/٢٠٠٩ية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، األميرآ

  

 $١١٫٤١ألزمت 
 $١٠٫٨٦أنفقت 

$٤٠٫٦٥ز النفط والغا

 $٢٢٤٫٣٩الكهرباء 
$١٢٦٫٨٩النقل واالتصاالت 

$ ١٦١٫٣٩ المياه والصرف الصحي

٧%

٤١% 

٢٣% 

٢٩% 
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 بالمئة عن ربع ٤ مليون برميل في اليوم، بتراجع ٢٫٢٨خالل ربع السنة هذا، بلغ متوسط إنتاج النفط 
  )٢١٤(. مليون برميل في اليوم١٫٨١ بالمئة مع متوسط ١السنة السابق، في حين ازدادت الصادرات بنسبة 

  
ساعة في اليوم، وهو رقم قياسي لثالث / ميغا واط١٣١٫٥٠٦ي التزويد بالكهرباء فبلغ متوسط ازداد إجمال

  )٢١٥(.٢٠٠٨ بالمئة بالنسبة الول ربع سنة من ٣٤ربع سنة على التوالي وزيادة بنسبة 
  

نتائج المشاريع األميرآية انخفضت بسبب وجوه التقصير في العمليات والصيانة واالستدامة التي هي 
 مشروع ٤٤٠٠مع اآثر من . ة لضمان إعطاء االستثمارات الكبرى في البنية التحتية فوائد دائمةحيوي

منجز وإنجاز اإلعمار المتبقي، حّولت فرقة منطقة الخليج الترآيز على مشاريع مساندة االستدامة 
  )٢١٦(.للمساعدة في تخفيف هذا الهاجس

  
 عن إعادة تأهيل والحفاظ على البنية التحتية العراقية، لكن تتحمل الحكومة العراقية اآلن المسؤولية األولية

ذآر مكتب المحاسبة الحكومية ان العراق . المشاآل المتعلقة بتنفيذ الموازنة تواصل تهديد هذه الجهود
 بالمئة من موازناته االستثمارية على اإلنشاءات في قطاعات النفط ١٢، ٢٠٠٨ و٢٠٠٥انفق، بين 

 بالمئة من آافة مخصصاتها لتلك القطاعات بين ٨٧بالمقارنة، أنفقت الواليات المتحدة، . والكهرباء والمياه
  )٢١٧(.٢٠٠٨يونيو / وحزيران٢٠٠٣

  
الموارد الضخمة المطلوبة إلعادة بناء العراق تتطلب مواصلة االستثمارات األجنبية لعملية إعادة تأهيل 

بيئة غير صديقة لمشاريع األعمال، وقد حال هذا دون غير ان المستثمرين يعتبرون العراق . البنية التحتية
 للمزيد حول سياسات الحكومة العراقية واالستثمارات األجنبية في )٢١٨(.تدفق الرساميل األجنبية إلى البالد
  .العراق، انظر القسم االقتصادي

  
  نقل مشاريع البنية التحتية الممولة من الواليات المتحدة إلى الحكومة العراقية

ل ربع السنة هذا، أصدر المفتش العام تقريره السابع حول مشاآل نقل المشاريع الممولة والُمنشأة من خال
عندما تنجز المشاريع، يجب نقل مسؤوليتها . الواليات المتحدة إلى الحكومة العراقية للسيطرة واالستدامة

لية فعالة لنقل األصول إن وجود عم. إلى العراق بحيث تخدم المشاريع الغرض الذي نفذت من أجله
فهي تسمح، أوًال، للحكومة العراقية باإلدراك بأن المشروع قد أنجز، وأن الحكومة . ضرورية للغاية

وهي، ثانيًا، تصادق على ان الحكومة العراقية . األميرآية قد قّدمت آافة المستندات الضرورية والتدريب
  .تقبل مسؤولية تشغيل وصيانة واالستبدال الرأسمالي

  
على الرغم من أهمية تطوير عملية نقل سليمة لألصول، وجد المفتش العام ان السفارة األميرآية ووآاالت 
إعادة اإلعمار األميرآية العاملة في العراق لم تطّور بعد عملية وإجراءات موحدة لنقل المشاريع المنجزة 

 الداخلية الخاصة لنقل األصول إلى فكل وآالة أميرآية ال يزال لديها عمليتها. إلى الحكومة العراقية
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اإلشراف على إدارة العملية يفتقر إلى سلطات ومساءلة واضحة، وهي مشكلة جوهرية عّينها . العراقيين
  .المفتش العام في تقارير سابقة حول نقل األصول

  
في وضع ، ٢٠٠٧نوفمبر /عالوة على ذلك، فشلت السفارة األميرآية والحكومة العراقية في تشرين الثاني

 لقد )٢١٩(.اللمسات األخيرة على مسودة مذآرة تفاهم تتعلق بدورهما ومسؤولياتهما بالنسبة لنقل األصول
 عملية النقل والى ضمانات بأن تحافظ الحكومة العراقية على لدعا الكونغرس األميرآي إلى اتفاقيات حو

، جعل الكونغرس توفر بعض أموال )٢٢٠(٢٠٠٨في قانون المخصصات التكميلية للسنة المالية . المشاريع
صيانة البنية التحتية مشروطًا بأعمال من جانب وزارة الخارجية لضمان وتطبيق اتفاقية مع الحكومة 

 يطالب وزارة الخارجية ٢٠٠٩قانون المخصصات الشاملة لسنة . العراقية حول نقل المشاريع المنجزة
  )٢٢١(.عض البرامج والنشاطات إلى الحكومة العراقيةاألميرآية أيضًا برفع التقارير عن خططها لنقل ب

  
إضافة إلى ذلك، ترى الحكومة األميرآية نفسها عاجزة عن تقديم معلومات آاملة إما حول ما بنته او حول 

هذه الحالة تمنع السفارة من تقديم الحسابات الكاملة إلى الكونغرس حول ما تحقق . ما سلمته إلى العراقيين
االفتقار إلى البيانات الجديرة بالثقة يعيق أيضًا . والظروف الحالية للمرافق التي أنشئتوحول الوضعية 

الجهود األميرآية لرصد المشاريع وإجراء تقييمات حول نوع ومدى المساعدات األميرآية التي قد تفكر 
  .الواليات المتحدة بتقديمها في المستقبل

  
 أيضًا دون التعّقب الدقيق إلجمالي عدد وآلفة المشاريع المنقولة االفتقار إلى البيانات الجديرة بالثقة حال

في بعض الحاالت، لم يكن لدى الحكومة العراقية أية معلومات عن مئات . إلى سيطرة الحكومة العراقية
إن جزءًا من ذلك ناتج عن نقل العديد من المشاريع على . المشاريع المفترض انها أصبحت تحت سيطرتها

 مليار دوالر من المشاريع المنجزة، تّم نقل ١٣٫٥من اصل . محلي وليس إلى الوزارات نفسهاالمستوى ال
  )٢٢٢(. بالمئة على المستوى القومي١٣ بالمئة على المستوى المحلي، ونقل ٧٢

  
نتيجة لهذه الظروف، يتعّرض قسم آبير من مليارات الدوالرات الموظفة في إعادة اإلعمار لمخاطر 

روف تقدم دروسًا أساسية مكتسبة لعمليات إعادة اإلعمار الطارئة األخرى آالتي تقوم في هذه الظ. الهدر
  .أفغانستان

  
  العمليات، الصيانة ومساندة االستدامة
 مكّون هام لنقل األصول وهو حيوي لضمان إدراك الشعب (OMS)العمليات والصيانة ومساندة االستدامة 
إن غياب الخبرات والتدريب في استخدام .  بنتها الواليات المتحدةالعراقي للفوائد المنوية للمرافق التي

عالوة على ذلك، باإلمكان منع تدهور بعض . التجهيزات قد قاد إلى خدمات غير فعالة او غير موجودة
مثًال، آشفت عمليات التفتيش التي قام بها مكتب . المرافق عن طريق المعرفة األساسية للصيانة والتشغيل
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عام خالل ربع السنة هذا لبرنامج مراآز العناية الصحية األولية انه، في بعض المرافق، لم تكن المفتش ال
الكراسي في عيادات طب األسنان مرآبة بصورة مناسبة وان التدريب على آيفية استخدام آالت األشعة لم 

  .يحصل، لذلك، فإن هذه الخدمات لم تكن متوفرة
  

 األساسية إلى تدهور حالة معدات المرافق مثل وحدات التدفئة عالوة على ذلك، قاد غياب الصيانة
  )٢٢٣(.(HVAC)والتهوية وتكييف الهواء 

  
تطبق فرقة منطقة الخليج برامج تشغيل وصيانة وتطوير فني لموظفي الحكومة العراقية في قطاعات 

ون دوالر لهذا  ملي٤٧٫١، تّم إنفاق ٢٠٠٩فبراير /في شباط. المياه والكهرباء والنقل واالتصاالت
وألزم . البرنامج، مما ساهم في استخدام اآثر فعالية لمحطات الكهرباء والمياه ومعالجة مياه الصرف

 مليون دوالر لتأمين قطع الغيار والخبرات ٢٧٢برنامج تنمية آخر للتشغيل والصيانة ومساندة االستدامة 
صول مثل التوربينات الكهربائية لتوليد الفنية الجل أداء التدريب الذي أوصى به الصناعيون حول األ

  )٢٢٤(.الكهرباء
  

  الطاقة 
مع ثالث أآبر احتياطي عالمي مثّبت للنفط الخام وعاشر أآبر احتياطي مثّبت للغاز الطبيعي، يمتلك 

 لكن البالد ال تزال غير قادرة على تلبية الطلب المتزايد )٢٢٥(.العراق إمدادات داخلية وفيرة من الطاقة
فمعظم العراقيين ال يستطيعون االعتماد على طاقة آهربائية جديرة بالثقة من الشبكة القومية، . طاقةعلى ال

ويعتمد العراقيون على المستوردات بالنسبة لربع منتجات البترول المستخدمة للنقل والتدفئة والطهي 
  .واالستخدامات األخرى

  
 بالمئة من آافة الطاقة ٩٠إن حوالي . ي العراق، يسيطر النفط على صورة الطاقة ف٢٦-٢آما يدل الشكل 

من النفط ) عبر الكهرباء(المستهلكة من جانب المستهلكين النهائيين تأتي مباشرة او بصورة غير مباشرة 
وآما هو مناقش بصورة أوسع في القسم االقتصادي، آان النفط حيويًا بالنسبة لرفاهية البالد . الخام

آانت عائدات . ٢٠٠٨ بالمئة من إيرادات الحكومة العراقية سنة ٩٠ت النفط االقتصادية مع تقديم صادرا
خالل الربع .  مليار دوالر منها خالل ربع السنة الرابع٩٫٨ مليار دوالر، جاء ٦١٫٩، ٢٠٠٨النفط سنة 

 ٤١ مليار دوالر من اإليرادات، أي بتراجع قرابة ٥٫٨، أنتجت صادرات النفط ٢٠٠٩األول من سنة 
  )٢٢٦(.النسبة لربع السنة األخيربالمئة ب

  
  .لقد بات هذا االعتماد على مورد وحيد مسألة هواجس متزايدة بين صانعي السياسة العراقيين
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  النفط والغاز
 مليار دوالر وألزمت أآثر ٢٫٠٥، آانت الواليات المتحدة قد خصصت ٢٠٠٩مارس / آذار٣١بتاريخ 

 عبر مشاريع لبناء )٢٢٧(مليار دوالر في قطاع النفط والغاز ١٫٨٨ مليار دوالر وانفقت اآثر من ١٫٩٣من 
 خصصت الموازنة )٢٢٨(.وإعادة تأهيل وحماية المرافق ولتقديم التدريب الفني لموظفي وزارة النفط

 بالمئة عن الموازنة األساسية لسنة ٥٠ مليار دوالر لوزارة النفط، أي بزيادة ٣٫٢، ٢٠٠٩العراقية لسنة 
، أنفقت ٢٠٠٨ سنة )٢٢٩(.لى حد آبير، نتيجة زيادة رئيسية في الموازنة التشغيلية، التي هي، إ٢٠٠٨

 بالنسبة للمعلومات حول إنفاق )٢٣٠(. مليار دوالر٢٫٦ البالغة ا بالمئة من مخصصاته١٦وزارة النفط 
  .٢٠-٢الحكومة العراقية في قطاع النفط، انظر الجدول 

  
فقد تم نقل آافة األصول مع . شائية جارية في قطاع النفط والغازليس لدى الواليات المتحدة أية مشاريع إن

 لقد تم وفقًا لفرقة منطقة الخليج، تحقيق آافة أهداف الفرقة )٢٣١(.٢٠٠٨انتهاء ربع السنة األول من 
 ماليين برميل في اليوم من ٣شملت هذه األهداف، تطوير القدرات العراقية النتاج . بالنسبة لهذا القطاع

  من (MCF) مليون قدم مكعب ٨٠٠، و(LPG) طن متري من غاز البترول المسّيل ٣٠٠٠الخام، والنفط 
إضافة إلى ذلك، ساعدت الواليات المتحدة في بناء قدرات وزارة النفط وضمان . الغاز الطبيعي في اليوم

  )٢٣٣(.طاعتتواصل تنمية القدرات والمساعدات الفنية في هذا الق. البنية التحتية للنفط في العراق
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  ٢٦-٢الشكل 
  مصادر وتدفق الطاقة في العراق

  صادرات النفط الخام

  
  

  

. ٢٠٠٩الرسم البياني هذا هو وصف ُمبّسط لمتوسط تدفقات الطاقة اليومية في العراق خالل األشهر الثالثة األولى من سنة : مالحظة
قيس حسب الوحدات الحرارية البريطانية او (اه النسبي من الطاقة طاقة منفصل تّم قياسه لكي يعكس محتو" مجرى"ان عرض آل 

ال يجوز اعتبار هذا الرسم البياني صورة دقيقة النه مستند، من جملة العوامل األخرى، على مصادر بيانات متعددة، آما انه ). الجول
بيًا وغير المحتسبة لفقد التيار، آما ان تقديرات ال يشمل إمدادات الطاقة المخزونة، وال يأخذ في الحسبان االستخدامات الصغيرة نس

مفترض ان (الكهرباء التي تقدمها المولدات الخاصة، تتغير بصورة آبيرة، وان متوسط فعالية الوقود لهذه المولدات غير معروفة، 
مازوت، غاز البترول المسيل تشمل المنتجات البترولية البنزين، الكاز، ال). ساعة/ ليتر من وقود المازوت لكل ميغا واط٣٠٠تكون 

  .ووقود النفط الثقيل
  

؛ مكتب المساعدة االنتقالية ٢/٤/٢٠٠٩العراق، لطلب المفتش العام للبيانات، -استجابة مكتب شؤون الشرق األدنى: المصادر
طاقة، تقرير النفط ، خلية دمج ال٣١/٣/٢٠٠٩-١/١/٢٠٠٩، تقارير األداء الكهربائي اليومي، (EFC/ITAO)خلية دمج الطاقة /للعراق

؛ ٤/٤/٢٠٠٩؛ خلية دمج الطاقة، جداول تقرير النفط األسبوعي التي لم تنشر والمقدمة إلى المفتش العام، ٣٠/١/٢٠٠٩األسبوعي، 
  .٥/١/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، 

إنتاج النفط 
 الخام
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شبكة محطات 
 الكهرباء

االستخدام 
المحلي النهائي 

واستهالك 
 الطاقة

 

واردات 
 الكهرباء

  إنتاج الغاز الطبيعي
  

 الطاقة الهيدرولية
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١١٢ 

  
  ٢٠-٢الجدول 

  مخصصات الحكومة العراقية لوزارة النفط
  بماليين الدوالرات

  
  نوع الموازنة  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  نسبة التغيير

  تشغيلي  $١٠٣٫٧  $٩٥٤٫٤  % ٨٢٠

  رأسمالي  $٢،٠٠٠٫٠  $٢،٢٠٦٫٤  %  ١<

  المجموع  $٢،١٠٣٫٧  $٣،١٦٠٫٨ %  ٥٠

  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
  .٩/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية األميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

  
  ٢٧-٢الشكل 

  ٣/٢٠٠٩ – ٤/٢٠٠٨انتاج وصادرات النفط الخام، 

  
  

   الصادرات       االنتاج
  .١/٤/٢٠٠٩ و ١٨/٣١/٢٠٠٩وزارة الخارجية األميرآية، تقارير وضعية العراق، : المصادر

  
نفط التي ستتطلب مساعدة شرآات النفط العالمية، سوف يساعدها إقرار قانون إن زيادة إنتاج ال

 ٢٦لقد آان القانون قيد المراجعة في مجلس الوزراء منذ . الهيدروآربون الذي يحكم عقود وقوانين النفط
ان وفقًا لنائب رئيس الوزراء، من غير المتوقع . ، دون أن يتم تحقيق أي تقدم٢٠٠٨أآتوبر /تشرين األول

  )٢٣٤(.٢٠١٠يقّر القانون قبل 
  



 هاستخداماتامصادر التمويل و إعادة إعمار العراق
 

١١٣ 

  إنتاج وصادرات النفط
 مليون ٢٫٣٧ مليون برميل في اليوم من متوسط ٢٫٢٨هبط متوسط اإلنتاج ربع السنوي للنفط الخام إلى 

 مليون برميل ٢٫٤٢برميل في اليوم الذي تم بلوغه خالل ربع السنة األخير، ومن المتوسط السنوي البالغ 
 المسائل الفنية في حقول النفط يضاف إليها سوء الصيانة وإدارة الخزانات، )٢٣٥(.٢٠٠٨في اليوم سنة 

   )٢٣٦(.٢٠٠٩توحي بأن اإلنتاج سيواصل تراجعه سنة 
  

 بالمئة ١ مليون برميل في اليوم، أي بزيادة ١،٨١بلغ متوسط صادرات النفط الخام خالل ربع السنة هذا 
 ٢٠٠٨هذه الصادرات آانت أدنى هامشيًا من متوسط سنة غير ان . ٢٠٠٨عن ربع السنة الرابع لسنة 

 يخطط العراق لتطوير البنية التحتية لميناء النفط الجنوبي بغية )٢٣٧(. مليون برميل في اليوم١٫٨٣البالغ 
  .٢٧-٢ بالنسبة التجاهات االنتاج والتصدير، أنظر الشكل )٢٣٨(.زيادة الصادرات

  
لجعل . العراق في زيادة إنتاجه من النفط الخام في السنوات القادمةاتفاقيات الخدمات الفنية سوف تساعد 

هذه العقود أآثر جاذبية بالنسبة لشرآات النفط، يقال ان الحكومة العراقية قد اقترحت إعادة النظر في آافة 
ع هذا يتوافق م. العقود ألجل السماح بخط قاعدة أدنى للنفط الذي يجب ان يباع لصالح الحكومة العراقية

. الهواجس من ان الحقول القديمة سوف تتراجع، وان الشرآات ستجد نفسها بدون سبيل السترجاع تكاليفها
واقترحت الحكومة العراقية أيضًا تغيير هيكلية الملكية المطلوبة للسماح للشرآات األجنبية بامتالك لغاية 

لسابقة تتطلب ان يمتلك  بالمئة من العقد بخصوص حقول النفط، في حين آانت شروط العقود ا٧٥
  )٢٣٩(.العراقيون أآثرية األسهم في آافة عقود النفط

  
 على مباشرة العمل الميداني في (CNPC)يناير، وافقت الشرآة الوطنية الصينية للنفط /في آانون الثاني

ية  وبدأت الحكومة العراق)٢٤٠(نوفمبر،/واسط بموجب عقد مع وزارة النفط تّم توقيعه في تشرين الثاني
 بئرًا جديدًا في السنة في ٦٠أيضًا ائتالف شرآات مع ميزوبوتاميان أويل، الشرآة البريطانية، لحفر 

 من جملة العروض الجديدة العديدة والعقود الموّقعة، وقعت شرآة )٢٤١(.جنوب العراق بغية زيادة االنتاج
ز تصميم هندسي لتوسيع نفط الجنوب عقدًا مع شرآة نفط دولية لإلشراف على إجراء مسحين وتحفي

  )٢٤٢(.قدرات التصدير العراقية
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  خطوط األنابيب
لقد سّببت . ساهم أمن خطوط األنابيب الُمحّسن وإجراءات اإلصالح في استقرار إنتاج وتصدير النفط

، انقطاعات هّددت ٢٠٠٧يوليو /هجمات المتمرّدين المتكررة على خطوط أنابيب النفط العراقية قبل تموز
  .الحكومة العراقيةموازنة 

  
لمعالجة هذه المشكلة، أنشأت الواليات المتحدة بدايًة قوات أمن البنية التحتية لحراسة خطوط أنابيب النفط 

بعد حصول نتائج متفاوتة، مّولت الواليات المتحدة . والمكونات األساسية األخرى للبنية التحتية العراقية
 وهو إجراء أمني حول آل خط أنابيب للنفط يؤمن (PEZs)مناطق الحظر حول خطوط أنابيب النفط 

 برنامج )٢٤٣(.حواف حماية، وسياجات وأسالك شائكة ملغومة وقائية آما وبوابات وحجرات للحراس
الحظر هذا هو جزء من برنامج أآبر لحماية أمن البنية التحتية تابع لفرقة منطقة الخليج، البالغة آلفته 

درة ممولة من صندوق دعم االقتصاد لتحسين أمن البنية التحتية  مليون دوالر والذي هو مبا٢١٧
  )٢٤٤(.العراقية

  
، عندما أنجزت منطقة الحظر حول ٢٠٠٧سبتمبر / منذ أيلول)٢٤٥(.هذا االستثمار قد أثمر نجاحًا آبيرًا

بالمقارنة، مع ذلك، بين . خطوط األنابيب من آرآوك إلى بايجي، لم يتعرض أي خط أنابيب للهجوم
 خطوط أنابيب خارج منطقة الحظر إلى ٩، تعرضت ٢٠٠٨ديسمبر / وآانون األول٢٠٠٧يوليو /وزتم

هجمات وان آانت هذه التعطيالت قد سبّبت بعض االنقطاع الطفيف في نقل النفط ألن الِفَرق آانت قادرة 
  )٢٤٦(.على إصالح األضرار بسرعة

  
الحظر حول خطوط األنابيب من بايجي إلى لقد ُأنجز العمل في خمسة من أصل ستة أقسام من مناطق 

إثنان من أصل ثالثة أقسام من .  بالمئة٧٥مارس بنسبة /بغداد، آما ان القسم المتبقي آان منجزًا في آذار
 ٩٨منطقة الحظر، من الدورة إلى الِحّلة، قد انتهى العمل فيها مع الثالثة التي أصبحت منجزة بنسبة 

 من آل مشروع التي يتم فيها جمع أبراج الحراسة على طول طريق  المرحلة النهائية)٢٤٧(.بالمئة
هذه األبراج والثكنات الضرورية إليواء الحراس أصبحت منجزة . المشروع، هي بإدارة الحكومة العراقية

  )٢٤٨(.فقط بسبب سوء تفاهم بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع حول العقود% ٢٥بنسبة 
  

 بغداد، وهو الخط المرآزي في الشبكة العامة –على خط أنابيب بايجي  عملية إصالح ٢١٠٠لقد جرت 
. للبالد، آما يتوقع ان تزيد اإلصالحات المتواصلة إمدادات النفط الخام إلى مصفاة الدورة في بغداد

اإلصالحات في خط اإلنتاج الذي يزّود الموصل سوف ُتساعد الحكومة العراقية في توزيع الوقود المكرر 
  )٢٤٩(.ناطق في الشمالعلى الم
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  المصافي والمنتجات البترولية
من ربع . لقد حقق العراق تحسينات هامة في بنيته التحتية للنفط نتج عنها إنتاج متزايد من الوقود المكرر

، ازداد االنتاج المحلي من غاز البترول الُمسّيل ٢٠٠٩ إلى ربع السنة األولى من ٢٠٠٦السنة األولى من 
خالل ربع السنة هذا، انتج .  بالمئة٣ بالمئة والبنزين ٣٧ بالمئة والمازوت ٩٣  والكاز  بالمئة،١١٨

العراق من الكاز والمازوت والبنزين أآثر مما استورد، لكن  أآثر من نصف غاز البترول الُمسّيل 
 أدنى درجة  أنتجت المصافي العراقية من وقود النفط الثقيل، وهي)٢٥٠(.المتوفر لالستهالك آان مستوردًا

هذا هو المنتج البترولي المكرر الذي تصدره . من المنتجات المكّررة، أآثر مما يمكن استهالآه داخليًا
  .٢٨-٢لمزيد من المعلومات حول االتجاهات بالنسبة إلنتاج الوقود المكرر، أنظر الشكل . البالد

  
 مليون دوالر ٦٥ات النفط عقدًا بقيمة وفقًا لمصادر النفط العراقية، وّقعت شرآة الدولة العراقية لمنتج

 برميل في ٣٠٠،٠٠٠للهندسة األولية والتصميم مع شرآة أميرآية لبناء مصفاة في الناصرية إلنتاج 
  )٢٥١(.وتم توقيع ثالثة عقود مماثلة لثالث مصافي جديدة في آربالء وميسان وآرآوك. اليوم

  
  الغاز الطبيعي

يجري " المشارك"هذا الغاز . طي العراق الكبير ُيستخرج مع النفطعمليًا، آل الغاز الطبيعي في احتيا
 مليون قدم مكعب من الغاز ٢٥٣يتم يوميًا استهالك حوالي . فصله في محطات لفصل النفط عن الغاز

 مليون قدم مكعب، يلتهب، أي ٦١١، لكن أآثر من ضعفي هذه الكمية، أي )٢٥٢(الطبيعي لتوليد الكهرباء
 خالفًا لجيرانه، لم يطور العراق بنيته التحتية للغاز بسبب الحروب )٢٥٣(.ستعمال منتجيتم إحراقه دون ا

اليوم، ال تكفي البنية التحتية العراقية، بما فيها خطوط األنابيب وأجهزة ضغط الهواء لتناول . والعقوبات
  )٢٥٤(.آمية الغاز المنتجة

  
دة لتوليد الكهرباء تعمل بصورة غير فعالة بسبب آما جرت مناقشته سابقًا، إن معظم قدرات العراق الجدي

فوزارة الكهرباء لديها توربينات إحراق داخلي غير متواجدة في نفس موقع . النقص في الغاز الطبيعي
. البنية التحتية للغاز التابعة لوزارة النفط، مما يجبرها على االعتماد على وقود آخر غير الغاز الطبيعي

مولة من الواليات المتحدة بعضًا من هذه التوربينات لكنها لم تعالج آيفية تسليم لقد قدمت المشاريع الم
 مليون دوالر من أموال صندوق إغاثة ٢٤٦٫٥لقد أنفقت الحكومة األميرآية . الوقود الُمصممة الستهالآه

العراقيين  إلعادة تأهيل البنية التحتية للغاز الطبيعي ولتدريب الموظفين (IRRF)وإعادة إعمار العراق 
  )٢٥٥(.ألجل تشغيل المعدات

  
  الكهرباء

لربع السنة الثالث على التوالي، بلغ متوسط إمدادات العراق اليومية من الكهرباء درجة عالية جديدة لما 
ساعة خالل ربع / ميغا واط١١٨،٤٨٥فقد ارتفع المتوسط اليومي إلنتاج محطات الكهرباء إلى . بعد الغزو

ساعة في اليوم، لمتوسط / ميغا واط١٣،٠٢١ط المستوردات من الكهرباء آان السنة هذا آما أن متوس



  إعادة إعمار العراقتمويل 
 
 

١١٦ 

 ١٠شّكل هذا زيادة حوالي .  ميغا واط٥،٤٧٩ ميغا واط أو ١٣١،٥٠٦إجمالي يومي من اإلمدادات بلغ 
  )٢٥٦(.٢٠٠٨ بالمئة عن نفس ربع السنة من ٣٤بالمئة عن ربع السنة السابق وزيادة 

  
ة إلى الخط ، زادت محطات الكهرباء القائمة إنتاجها بفضل التشغيل األفضل مع دخول وحدات توليد جديد

 ميغا واط من قدرات ١٠٠،٠٠٠ غير أنه من الُمقّدر أن )٢٥٧(.واالنقطاعات األقل في تسليم الوقود
  )٢٥٨(.الكهرباء تفقد يوميًا بسبب النقص في الوقود والحاجة إلى إعادة تأهيل خطوط النقل

  
  ٢٨-٢الشكل 

  ٢٠٠٩-٢٠٠٦اج ومستوردات الوقود المكرر حسب أرباع السنة، إنت
  

  غاز البترول الُمسّيل
  طن متري في اليوم

  
  

  الكاز
  بماليين الليترات في اليوم

  
 

 إجمالي اإلمدادات

 المستوردات

 اإلنتاج المحلي

 إجمالي اإلمدادات

مستورداتال

 اإلنتاج المحلي
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  وقود المازوت
  بماليين الليترات في اليوم

  
  البنزين

  بماليين الليترات في اليوم

  
  
  .٣/٤/٢٠٠٩ و٥/١/٢٠٠٩ العراق لطلب المفتش العام للبيانات، -استجابة مكتب شؤون الشرق األدنى: مصادرال

  

 إجمالي اإلمدادات

المستوردات
 اإلنتاج المحلي

 إجمالي اإلمدادات

المستوردات

 ياإلنتاج المحل
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  ٢١-٢الجدول 
  مخصصات الحكومة العراقية لوزارة الكهرباء

  بماليين الدوالرات
  

  نوع الموازنة  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  نسبة التغيير

  تشغيلي  $٨٩٫١  $٢،٣١٠٫٣  % ٢،٤٩٢

  رأسمالي  $١،٣٠٠٫٠  %١،٠٨٠٫١  %      ١٧

  المجموع  $١،٣٨٩٫١  $٣،٣٩١٫١ %    ١٤٤

  
  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
  .٩/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية األميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

  
  ٢٩-٢الشكل 

  قدرة وإنتاج محطات الكهرباء، حسب نوع المحطة
  ٣١/٣/٢٠٠٩ – ١/١/٢٠٠٩متوسطات 

  
  

  
  
  

  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
  

در اعدة االنتقالي  : المص ب المس راق ةمكت ة   / للع ج الطاق ة دم ومي،    ،(EFC/ITAO)خلي ائي الي ارير األداء الكهرب -١/١/٢٠٠٩ تق
٣١/٤/٢٠٠٩.  

  
  

دة   ات المتح ه، خصصت الوالي ت ٥٫٠٩لتاريخ ار دوالر، وألزم ار دوالر، وأنفق٤٫٩٨ ملي  ٤٫٧٥ت  ملي
ار دوالر اء    )٢٥٩(ملي ات الكهرب ل محط ادة تأهي ر إع راق عب ي الع ا ف اء وتوفره اج الكهرب ادة إنت ل زي  ألج

  القدرة المقررة للمصّنع
   ميغا واط١٤،٢٠٢

توربينات 
  إحراق داخلي

 ميغا ٥،٧٩٠
  واط

  حرارية
 ميغا ٥،٤١٥

  واط

  مائي
 ميغا ٢،٥١٣

  واط

٣%  
  ديزل
   ميغا واط٤٨٤

٤١%

٣٨%

١٨%

  متاحةالقدرة ال
    ميغا واط١٠،٢٠١

٤٤%
٣١%

٢٢%

  إحراق داخليتوربينات 
   ميغا واط٤،٤٧٩

  حرارية
ميغا  ٣،١٨٧

  واط

  مائي
 ميغا ٢،١٤٢

  واط

٤%  
  ديزل
   ميغا واط٣٩٤

  اإلنتاج الفعلي
    ميغا واط٤،٩٣٧

توربينات 
  إحراق داخلي

 ميغا ٢،٧٦٣
  واط

  حرارية
١،٨٨٥ 
  ميغا واط

٥%  
  مائي
   واط ميغا٢٤٩

١%  
  ديزل
   ميغا واط٤٠

٥٦ %٣٨% 
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دعم الفني              دريب وال ا وللت ة الرأسمالية       )٢٦٠(.وخطوط النقل، وإنشاء محطات فرعية جديدة، آم  في الموازن
ًا عن السنة          مليار دوالر لوزارة الكهربا    ١٫١، خصصت الحكومة العراقية     ٢٠٠٩لسنة   ء مما يشكل تراجع

ة لقطاع           )٢٦١(. بالمئة من إجمالي الموازنة    ١٢السابقة عندما ُأنفق     ة العراقي  لمزيد حول مخصصات الحكوم
  .٢١-٢الكهرباء، انظر الجدول 

  
  قدرة التوليد واإلنتاج: الشبكة الوطنية

د المتاحة              درة تولي ا واط ف     ١٠،٢٠١خالل ربع السنة هذا، بلغ متوسط ق ادة       ميغ وم، بزي ة عن     ٢ي الي  بالمئ
ابق و  نة الس ع الس نة    ٤رب ن س نة األول م ع الس ن رب ة ع اج   )٢٦٢(. ٢٠٠٨ بالمئ ي اإلنت ة ه درة المتاح  الق

ل الطقس،                              اء مع األخذ في الحسبان الظروف المحيطة مث ه من محطة الكهرب ذي يمكن توقع األقصى ال
ة للمحطات         درة         ،  )٢٦٣(ونوع الوقود المستعمل والظروف المادي ل من الق ررة "وهي أق للمصّنع التي    " المق

  .تفترض ظروفًا ُمثلى
  

ة                   اء العراقي ا مستويات قياسية، إال أن محطات الكهرب د بلغ ورغم ان آل من قدرة التوليد واإلنتاج الفعلي ق
  ).٢٩-٢أنظر الشكل . (مجتمعة قد عملت بأقل قليًال من نصف قدرات إنتاجها المتاحة خالل ربع السنة هذا

  
يب             ن نص ر م يلة األآب ت الحص راق، آان ي الع اء ف ات الكهرب ية لمحط ة الرئيس واع الثالث ين األن ن ب م

ذه    . المحطات الحرارية المشغلة بزيت الوقود مقارنة مع قدراتها وبالنسبة للسنتين الماضيتين            د عملت ه فق
دل  رة من حي ٥٧المحطات، بمع ات آبي ع تقلب ان م ة، وان آ درتها المتاح ة من ق ة  بالمئ أنظر (ث اإلنتاجي

  )٢٦٤().٣٠-٢الشكل 
  

داخلي التي هي                         راق ال ات االحت ى مرافق توربين د عل درات التولي لقد رّآزت االستثمارات األميرآية في ق
ر من          )٢٦٥(.تقنيًا أآثر تقدمًا من المحطات الحرارية القديمة ومدة إنشاؤها أسرع            ون   ١٤ فمن أصل أآث  ملي

ر من                      دوالر وظفتها الواليات المتحدة      اء، ذهب أآث ل محطات الكهرب ادة تأهي ذا في إع خالل ربع السنة ه
د                 )٢٦٦(.النصف إلى توربينات االحتراق الداخلي     درات التولي ر من ق ذه المحطات اآلن الحصة األآب  تقدم ه

  .وإمدادات الكهرباء في العراق
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  ٣٠-٢الشكل 
  ٣/٢٠٠٩-٤/٢٠٠٧استخدام قدرات محطات الكهرباء، حسب نوع المحطة، 

  اإلنتاج حسب النسبة المئوية من القدرة العملية

  

  
  المستوردات غير مدرجة: مالحظة
ادر اعدة االنتقالي : المص ب المس راقةمكت ة  / للع ج الطاق ة دم ومي،   ،(EFC/ITAO)خلي ائي الي ارير األداء الكهرب  تق

٣١/٣/٢٠٠٩-٤/١/٢٠٠٩.  

  
دراتها المتاحة،           طيلة السنتين الماضيتين، عملت المحطات العاملة على ال        دل حوالي نصف ق توربينات بمع

ة األخرى                   . لكن استخدامها قد ازداد تدريجيًا آما في ربع السنة هذا أصبح مساويًا تقريبا للمحطات الحراري
ذه  . القدرات الكامنة للمحطات العاملة على التوربينات محدودة بالدرجة األولى لعدم توفر الغاز الطبيعي            فه

أتي من                    المحطات تعمل على     ة ت ر من نصف حصيلتها الكهربائي أفضل وجه على الغاز الطبيعي، لكن أآث
ؤذي               احتراق النفط الخام والمنتجات النفطية، وهو ما يحد من قدراتها، وتزيد الوقت المطلوب لصيانتها، وي

  )٢٦٧(.إنتاجيتها على المدى الطويل

  

وع                     ا يجب هو الن ل مم اء المستخدم اق د الكهرب درة تولي ائي نوع ق د تراجعت        . الم ذه المحطات ق ة ه إنتاجي
ات            ن المحط ذا م نة ه ع الس اج رب دل إنت ا أن مع ل، آم اف الطوي بب الجف يتين بس نتين الماض الل الس خ

وزراء ان           .  بالمئة من القدرة المتاحة    ١٢الكهربائية آان أقل من      ة مجلس ال وارد المائي لقد أبلغت وزارة الم
وف يع   ات س ن الخزان تقبلي م ري   أي سحب مس رب وال اه الش ى مي ب عل ة الطل ة لتلبي . طي رأس األولوي

ا ان           ت ترآي ا، أعلن ن بالده واردة م اه ال دفق المي ا ت د ترآي ي تزي ررة لك راق المتك ة الع تجابة لمطالب اس
ة       )٢٦٨(.خزاناتها بدأت تستعيد وضعها السابق مما سيسمح بزيادة تدفق مياه الفرات           ة الكهربائي  خسارة الطاق

ببها الج ي س ذ   الت داخلي من راق ال ات اإلحت طة توربين د بواس دل التولي ادة مع ا بزي تعيض عنه اف اس ف
٢٦٩(.٢٠٠٧(  

 حراري

 توربينات إشعال

 مائي
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  ٣١-٢الشكل 

  ٣/٢٠٠٩-٤/٢٠٠٧الطلب المقدر على الكهرباء والحمولة الموفرة، 
  ساعة/ميغا واط

  

  
  

ادر اعدة االنتقالي : المص ب المس راقةمكت ة  / للع ج الطاق ة دم ارير األدا ،(EFC/ITAO)خلي ومي،   تق ائي الي ء الكهرب
٣١/٣/٢٠٠٩-٤/١/٢٠٠٩.  

  
  ٣٢-٢الشكل 

  ٣/٢٠٠٩-٧/٢٠٠٦واردات الكهرباء، 
  ساعة/ميغا واط

  
ادر اعدة االنتقالي : المص ب المس راقةمكت ة  / للع ج الطاق ة دم ومي،   ،(EFC/ITAO)خلي ائي الي ارير األداء الكهرب  تق

٣١/٣/٢٠٠٩-٤/١/٢٠٠٩.  

 الطلب

 وفرةالمالحمولة 

 لمستورداتإجمالي ا

 ت من ترآيامستوردا

 من إيرانمستوردات 
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  ت الكهرباءالجهود لمعالجة الفجوة في إمدادا
د                     ا بع دة لم رغم آون إنتاج الكهرباء من محطات الكهرباء المرآزية في العراق قد حقق ارقامًا مرتفعة جدي
الغزو خالل ربع السنة هذا، إال أن إنتاج هذه المحطات غير آاٍف لتلبية حاجات الشعب العراقي واقتصاده        

ك مستوردات           (ITAO) مكتب المساعدة االنتقالية للعراق      )٢٧٠(.المتنامي  ذآر أن إمدادات الشبكة، بما في ذل
 المدى الدقيق للنقص يصعب،      )٢٧١(. بالمئة من الطلب المقدر خالل ربع السنة هذا        ٧٣الكهرباء لّبت حوالي    

ل يجب            . بل ربما من المستحيل، تحديد مقداره      ل، ال يمكن قياسه مباشرة ب ى بالكام ر ملب ا دام الطلب غي م
اء ن   ق إنش ن طري ديره ع رى  تق اليب األخ وتر أو األس طة الكمبي اذج بواس دم  . م ة تق اءات الجاري االستقص

اء   دادات الكهرب ن إم ة ع ورة متفاوت ونال ان  )٢٧٢(.ص فام انترناش رت اوآس اء  ٨٢ ذآ ن النس ة م  بالمئ
اني من            ات      ٢٠٠٨العراقيات اللواتي شملهن استقصاء خالل النصف الث اء ب ى الكهرب ن ان الوصول إل  قل

ابه  ه سنة  أصعب أو مش ان علي ا آ اني  )٢٧٣(.٢٠٠٦ لم انون الث ي استقصاء منفصل ُأجري في آ اير / وف ين
ت،                       ٤٣، ذآرت   ٢٠٠٩ ل من نصف الوق اء اق ى الكهرب تمكّن من الحصول عل  بالمئة من المجيبات انهن ي

  )٢٧٤(.٢٠٠٧ بالمئة عن سنة ١٢أي بانخفاض بنسبة 
  

كل   ر الش ر   ٣١-٢يظه ي الع اء ف ى الكهرب در عل ب المق نتين    الطل الل الس ة خ ة المخدوم اق والحمول
  .الماضيتين

  
  المستوردات

ذا،    نة ه ع الس الل رب راق، خ تورد الع ا واط١٣،٠٢١اس اعة / ميغ ا واط٥٤٣(س وم، أو )  ميغ ي الي  ١١ف
ر، استورد العراق           . بالمئة من مجموع الكهرباء الموفرة إلى الشبكة       ا   ١٠،١٥٠خالل ربع السنة األخي  ميغ

اعة /واط ا٤٢٣(س كل ) واط ميغ ا ش بكة ٨، م داد الش الي إم ن إجم ة م نة  .  بالمئ ن س ع األول م الل الرب خ
و   /من األول من تموز      .  بالمئة فقط من إمداد الشبكة      ٥، آان متوسط االستيراد     ٢٠٠٧ ى    ٢٠٠٨يولي  ٣١ إل
ارس /آذار ران     ٢٠٠٩م ن إي زودة م ة الم ا ان الكمي ث آم دل الثل ا بمع ن ترآي اء م تيراد الكهرب ، ازداد اس
د         . ت عن الضعفين  زاد ى خط وصل جدي ان قسمًا من الزيادة في المستوردات من إيران يمكن ان ينسب إل

  .٣٢-٢ لمزيد من المعلومات حول استيراد الكهرباء، أنظر الشكل )٢٧٥(.فبراير/ادخل في الخدمة في شباط
  

  توسعة القدرات المحلية
ز  د وتعزي درات التولي عة ق م توس دة دع ات المتح ةتواصل الوالي بكة الوطني ة للش ة التحتي ة .  البني دى فرق ل

  )٢٧٦(:منطقة الخليج عدة مشاريع جاٍر تنفيذها
  

 . مليون دوالر٢٢٣٫٥ثالثة مشاريع مقدرة ب : التوليد •
 . بالمئة٩٠ مليون دوالر؛ آافة هذه المشاريع منجزة بنسبة ١٤٣٫١سبعة مشاريع تكلف : النقل •
 .٢٠٠٩مارس /ون دوالر، مبرمج إآمالها في آذار ملي١٠٫٤ثالثة مشاريع بإجمالي : التوزيع •
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اء                      اخالل ربع السنة هذ    ات في محطة آهرب ع توربين ة للعراق إصالح أرب ، أنهى مكتب المساعدة االنتقالي

ع مضخات            .  ميغا واط إلى الشبكة الوطنية     ١٤٨الُمّلة الجديدة التي أضافت      ليم أرب م تس ك، ت ى ذل عالوة عل
  .المتوقع ان تزيد آل من اإلنتاج واالعتماد عليها في المدى الطويلإلى محطة المسيب الحرارية 

  
ة                       اء القدس بكلف ة في محطة آهرب ون   ١٨٢لقد تمت ُمزامنة توربيني احتراق داخلي مع الشبكة الوطني  ملي

راق، أضافت   ار الع ادة إعم ة وإع ن صندوق إغاث ة م الي ١٨٠دوالر ممول اء إلجم ن الكهرب ا واط م  ميغ
ذي سيخفض                    .إنتاج البالد  ل، األمر ال نفط الثقي ود ال ديزل ووق ام وال نفط الخ  سوف تعمل التوربينات على ال

ل دى الطوي ى الم ا عل ة وطول بقائه ا الكامن دم . إنتاجيته ذا سوف يخ اء الرئيسي ه مشروع محطة الكهرب
ار١٨٠،٠٠٠ ي أي رمج ف ازه مب زل وإنج نة/ من ذه الس ايو ه اريع )٢٧٧(.م ول مش ات ح بة للمعلوم  بالنس

  .٢٢-٢المحطات الفرعية الجاري تنفيذها، انظر الجدول 
  

ل         ٣٧إعادة تجهيز محطة التوليد في الُملة التي آلفت         م نق ذا، وت ع السنة ه ون دوالر أنجزت خالل رب  ملي
وقد وضعت الطلبات لقطع الغيار اإلضافية الضرورية لفعالية المولدات ومن           . المرفق إلى وزارة الكهرباء   

  )٢٧٨(.لحكومة العراقية بترآيبهاالمقرر ان تقوم ا
  

ع     لمة لجمي اء المس دة للكهرب ادات موح ًا عن زي تج دائم م تن اج ل اء واإلنت د الكهرب درات تولي ي ق ادة ف الزي
ع        وا               )٢٧٩(.العراقيين بسبب الصيانة غير الكافية ألنظمة التوزي ذين أدرآ يج ال ة الخل ة منطق اولو فرق  نظم مق

تدامة المرا    اندة اس ى مس ات المتحدة،    الحاجة إل ا الوالي ي بنته ة خالل   ٨٨فق الت ة وإداري ة فني  دورة تدريبي
اء        ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ ة              .  ألآثر من ألف موظف من وزارة الكهرب ك، وفي سبع محطات فرعي ى ذل إضافة إل

درة  ات ١٣٢جاهزة بق ى العملي دة شهر عل رافًا لم ا ان إش ع، آم ي الموق دريب ف م تنظيم الت ت، ت و فول  آيل
  )٢٨٠(.لهواإلدارة، مخطط 

  
از          ى الغ ود أو عل ت الوق ى زي ا عل ل إم دة تعم ات جدي س توربين ًا خم اء أيض ترت وزارة الكهرب د اش لق

ا مجموعه     ران      ١٨٠الطبيعي، وهي قادرة على إنتاج م ا في حزي دأ ترآيبه ع ان يب ا واط ويتوق و / ميغ . يوني
ا       دريب الضروري لموظفي وزارة الكهرب د الت ى تشغيل التوربين   ءيشمل العق ى    عل ا وعل ات وصيانتها آم

  )٢٨١(.صيانة قطع الغيار لمساعدة طول بقائها
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  ٢٢-٢الجدول 
  المشاريع األميرآية للمحطات الفرعية الجاري تنفيذها

  
  اسم المشروع  تاريخ اإلنجاز المقدر؛ الكلفة  الفوائد  قضايا مساندة االستدامة

التدريب وقطع   : ال وجود لها  
ي     ا ف ار منصوص عنه الغي

  .العقد

ة س ة الفرعي توفر المحط
ل   ى آام رة إل اء مباش الكهرب

  مدينة الرمادي

ون ٤٨، ٣٠/٩/٢٠٠٩  ملي
  دوالر

درة  ة ق ات الفرعي المحط
ي   ١٣٢ ت ف و فول  آيل

  الفارابي والملة
الوصل مع المحطة للتوزيع،    
ة   د ناتج ي العق عوبات ف ص
ع     ى القط ار إل ن االفتق ع

  .الضرورية

ة  ة الفرعي توفر المحط س
رة  اء مباش ل الكهرب ى آام إل

  مدينة الرمادي

ون ٢٩، ١٥/٩/٢٠٠٩  ملي
  دوالر

درة   ة ق  ١٣٤المحطة الفرعي
  آيلو فولت في الرمادي

ي      اه ف ة المي ة معالج محط
ى  د عل رية تعتم الناص

وفير  ة لت ة الفرعي  ٢٤المحط
ي  اء الت ن الكهرب اعة م س
ل  ل بكام ا للعم تحتاجه

  .قدرتها

ة  ة الفرعي توفر المحط س
تقرار  ة واالس الطاق

ائي إلى مناطق واسعة  الكهرب
  في االنبار

 مليون  ١٤٫٨،  ١٥/٥/٢٠٠٩
  دوالر

إعادة تأهيل المحطة الفرعية    
درة  ي   ١٣٤ق ت ف و فول  آيل
  الفلوجة

  
ات،  : المصادر ام للبيان تش الع ب المف يج لطل ة الخل ة منقط تجابة فرق يج، ٢٠٠٩م١٥/٤ و٣/٤/٢٠٠٩اس ة الخل ة منطق ؛ فرق

بوعي،    ع األس ر الوض ريحة ، ال١٩/٣/٢٠٠٩تقري ام   ١٩ش تش الع ر المف ي    "، PA-07-116، تقري اه ف ة المي ة معالج محط
  .٢٨/٤/٢٠٠٩، "الناصرية

  

  المولدات الخاصة: خارج الشبكة
دادات               دائل لإلم ى البحث عن ب . العجز بين الطلب على الكهرباء واإلمداد من الشبكة قاد العراقيين أيضًا إل

ة        العديد من الناس يستكملون الكهرباء المدعومة     ر آلف اء أآث ة بكهرب ا من الشبكة العام التي يحصلون عليه
دات      )٢٨٤(.من المولدات الخاصة التي تعمل على منتجات بترولية مكررة مثل وقود الديزل            ذه المول  بعض ه

ة             دات المحمول ن المول ا م ون غيره ين يك ي ح ا ف ة بكامله ات أهلي دم مجتمع ال وتخ ال أعم ّغلها رج ُيش
اء خارج          . فناء الخلفي للمنازل التي تخدم أسرة واحدة          والمولدات القائمة في ال    د الكهرب دقيق لتولي المدى ال

د يكون                       دات الخاصة ق ذه المول الشبكة غير معروف، لكن البعض يقدرون ان إجمالي توليد الكهرباء من ه
ين  ا واط و٢٠٠٠ب وم  ٣٠٠٠ ميغ ي الي ا واط ف ى  ٣٥ أو )٢٨٥(. ميغ ة إل دادات   ٥٥ بالمئ ن إم ة م  بالمئ
دات المجتمع                     )٢٨٦(.بكةالش ى مول م وصول إل فام ان له  قال ثالثة أرباع المجيبين على أسئلة استقصاء اوآس

دات الخاصة واع األخرى من المول ي أو األن ال . األهل دات، ق ك المول تخدمون تل ذين ال يس ين ال ن ب  ٤٥م
  )٢٨٧(.بالمئة أنهم ال يستطيعون تحمل الكلفة
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ام ف  تش الع ب المف يش لمكت ر تفت ط خمس   ذآ ى فق ز تلق ة أن المرآ ة الصحية األولي ة للعناي ز حديث ي مرآ
اء في        . ساعات من التيار في اليوم من الشبكة الوطنية   د الكهرب اء من تولي تلم الكهرب وثم آان المستشفى يس

وم اعات الي اقي س ع لب ي  . ارض الموق ا ان التوقف ف ًا آم غالة دائم ون ش ة ال تك ة اآللي المحوالت الكهربائي
  )٢٨٨(.ات الكهرباء قد يؤذي المرضى الذين هم قيد المعالجةإمداد

  
  تطبيقات شمسية أصغر نطاقًا: خارج الشبكة

ر مساهمة في                              دة، اآب ة بدرجة بعي ة المائي وفرة، تشكل الطاق د المت ة للتجدي ة القابل وارد العراقي ين الم من ب
  :ت المحددة الصغيرة النطاقلكن الطاقة الشمسية بدأت تشتغل لتلبية بعض الحاجا. توليد الكهرباء

  
داد، تسمح      • ة للمرفق بمعالجة المرضى          ٣٢في شمال بغ ادة العامري ى سطح عي  لوحة شمسية عل

د،               .  ساعة في اليوم   ٢٤وتوليد األطفال    ادة، وقسم التولي رات العي ى مختب اء إل تقدم اللوحات الكهرب
اح      لقد نظمت الع  . ووحدات التبريد للعقاقير والمعدات الطبية األخرى      يادة احتفاًال لقطع شريط االفتت

 )٢٨٩(.٢٠٠٩يناير / آانون الثاني١٥في 
  

ة الشمسية، ممول                  ٢٠٠٩فبراير  /في شباط  • ى الطاق اه يعمل عل ، رّآبت قوات االئتالف ُمطهر للمي
ين                  ا ب  ٢٠٠ و ١٥٠من برنامج االستجابة الطارئة للقائد في اللطيفية، سوف يقدم مياه الشرب إلى م

انوا يخططون               وآان قد . إنسان اآن أخرى وآ ك الوحدات في أم  سبق للجنود ان رآبوا ستة من تل
 )٢٩٠(.لترآيبات إضافية

  
ة الشمسية في                        • ى الطاق ة عل لقد رآب سالح الهندسة في الجيش األميرآي أضواء الشوارع العامل

اء حوالي                     ا رآبت وزارة الكهرب ل، آم اء اللي اء أثن اح  آالف مصب   ٥الفلوجة حيث ال وجود للكهرب
داد      ادي شمسية أيضاً       . شمسي في شوارع بغ يفكر سالح الهندسة في     . أضواء الشوارع في الرم

 )٢٩١(.الجيش األميرآي أيضًا في تطبيقات الطاقة الشمسية للمنازل في بغداد
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  مفتشو المفتش العام يشاهدون اللوحات الشمسية في عيادة العامرية في بغداد

  
  المياه 

 مليار دوالر ٢٫٠١ مليار دوالر وأنفقت ٢٫١٧ مليار دوالر وألزمت ٢٫٢٥ة خصصت الواليات المتحد
 في الموازنة )٢٩٢(.للمساعدة في زيادة مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي للشعب العراقي

 ٩٤٨ المائية ود مليون دوالر لوزارة الموار٧٣٢، خصصت الحكومة العراقية ٢٠٠٩الرأسمالية للسنة 
 بالمئة من ٤٨، أنفقت وزارة الموارد المائية ٢٠٠٨سنة . زارة البلديات واألشغال العامةمليون دوالر لو

، ٢٠٠٩ إلى سنة ٢٠٠٨ من سنة )٢٩٣(. بالمئة٢٢موازنتها وأنفقت وزارة البلديات واألشغال العامة 
 بالمئة، ٥٠ة  بالمئة وازدادت الموازنة الرأسمالي٥٤ازدادت الموازنة التشغيلية لوزارة الموارد المائية 

 بالمئة وازدادت الموازنة ١،٠٢٦وازدادت الموازنة التشغيلية لوزارة البلديات واألشغال العامة 
-٢لمزيد حول مخصصات الحكومة العراقية لوزارة الموارد المائية، أنظر الجدول .  بالمئة١٢الرأسمالية 

  .٢٤-٢، ولوزارة البلديات واألشغال العامة، أنظر الجدول ٢٣
  

، على نطاق مجمل البالد ان ثلثي ٢٠٠٩يناير / مسح أجرته الحكومة األميرآية في آانون الثانيذآر
العراقيين صّرحوا ان بإمكانهم الحصول على مياه الشرب النظيفة، لكن ربعهم فقط راٍض عن توفر مياه 

قريرها األخير،  في ت)٢٩٤(.٢٠٠٧نوفمبر /اإلجابتان أدنى مما آانت عليه في مسح تشرين الثاني. الشرب
 لم تر تحسنًا في الوصول إلى مياه الشرب ٢٠٠٨قالت اوآسفام ان أآثرية النساء التي طالها المسح سنة 

  )٢٩٥(.النظيفة بالمقارنة مع السنتين السابقتين
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  ٢٣-٢الجدول 
  مخصصات الحكومة العراقية لوزارة الموارد المائية

  بماليين الدوالرات

  
  نوع الموازنة  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  النسبة المئوية للتغيير

  تشغيلية  $١٠٩٫٦  $١٦٨٫٦  % ٥٤

  رأسمالية  $٣٧٥٫٠  $٥٦٣،٥  % ٥٠

  المجموع  $٤٨٤٫٦  $٧٣٢٫١  % ٥١

  
  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
  ٩/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية األميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

  
  ٢٤-٢الجدول 

  )بماليين الدوالرات(ية لوزارة البلديات واألشغال العامة مخصصات الحكومة العراق
  بماليين الدوالرات

  
  نوع الموازنة  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  النسبة المئوية للتغيير

  تشغيلية  $٤٢٫٦  $٤٧٩٫٦  % ١،٠٢٦

  رأسمالية  $٤١٦٫٧  $٤٦٨٫٢  % ١٢

  المجموع  $٤٥٩٫٣  $٩٤٧٫٨  % ١٠٦

  
  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
  ٩/٤/٢٠٠٩ابة وزارة المالية األميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، استج: المصدر

  

  الري
الري حيوي بالنسبة لقطاع الزراعة في العراق الذي هو أوسع صناعة خاصة توفر وظائف في 

  )٢٩٦(.العراق
  

ارة تدير الخزانات وز. يواصل العراق استعادة عافيته بعد جفاف قاٍس استنفد المخّزن في خزانات المياه
االستنفاذ المتزايد سوف يجبر اللجوء . الموارد المائية التي تعطي األولوية إلمدادات مياه الشرب قبل الري

فكما ذآر سابقًا في المناقشة حول الطاقة . إلى إدارة أآثر تشددًا حول إطالق المياه من الخزانات
 من الشمال إلى الفرات، وان تكن الحصيلة الكهربائية، استجابت ترآيا للطلبات العراقية لزيادة تدفق المياه

 بإمكان سوريا وإيران أيضًا التحكم بكميات المياه المتدفقة إلى العراق، وهناك تقارير )٢٩٧(.غير مؤآدة
  )٢٩٨(.تقول ان إيران تقّيد تدفق المياه على حدود العراق الشرقية
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لقد نظمت مناقشات . لخاص وقابل لالستدامةالعجز األخير قد سّرع العمل إلنشاء نظام مياه تابع للقطاع ا

يفكر العراقيون . فبراير/السياسات وقضايا المياه التي تحتاج إلى المعالجة في حلقة دراسية في شباط
  )٢٩٩(. خاصة إلدارة المياه-بنموذج الري التشارآي لجمع االستثمارات الضرورية لتطوير شراآة عامة

  
 خالل ربع السنة هذا على يد وزارة الموارد (NDPS)في الناصرية لقد تّم إنجاز محطة تصريف المياه 

 لديها طاقة ١٢ المشروع هذا هو أآبر مشروع من نوعه في الشرق األوسط، ومضخاته ال )٣٠٠(.المائية
 هكتار من األراضي ٢٢٠،٠٠٠ متر مكعب في الثانية األمر الذي سيحّسن تصريف المياه عبر ٢٠٠

سوف تنقل المحطة االنسياب السطحي للمياه الزراعية المجمعة .  لغاية بغدادالزراعية التي تصل شماًال
من المتوقع ان يزيد . في مصرف المخرج الرئيسي للمياه تحت نهر الفرات لتصب في الخليج العربي

نظام تصريف المياه اإلنتاجية الزراعية، ويحسن إدارة تصريف المياه، ويحسن النوعية اإلجمالية لمياه 
  )٣٠١(.رالنه

  
  معالجة المياه

 مليون متر مكعب ٢٫٤خالل ربع السنة هذا، أضافت المشاريع الممولة من الواليات المتحدة القدرة إلنتاج 
وأضافت مشاريع اإلنشاءات األميرآية .  مليون عراقي٨٫٣من مياه الشرب في اليوم، مما يتيح خدمة 

 مليون ٥٫١رف في اليوم، ما يكفي لخدمة  مليون متر مكعب من قدرة معالجة مياه الص١٫٢أيضًا 
  .٢٥-٢ بالنسبة لنظرة عامة على عمل فرقة منطقة الخليج في قطاع المياه، أنظر الجدول )٣٠٢(.عراقي

  
 بالمئة من العراقيين ذآروا ان لديهم نظام لمياه ٤٦فقط : لقد شّكلت زيادة قدرة معالجة المياه تحديًا

  )٣٠٣(.ذآر أنهم راضون عن خدمات مياه الصرف الموفرةالصرف يعمل، آما ان حوالي ربعهم 
  

 بالمئة وسوف توفر ٩٢ مليون دوالر أصبحت منجزة اآلن بنسبة ٢٫٦ آلفتها شبكة مياه الحسين البالغة
هذا المشروع الممول من صندوق .  إنسان في منطقة ذات آثافة سكانية عالية في آربالء٦٠٠٠المياه إلى 

  )٣٠٤(.ريب التنموي على التشغيل لموظفي وزارة الموارد المائيةدعم االقتصاد يشمل التد
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  ٢٥-٢الجدول 
  مشاريع فرقة منطقة الخليج في قطاع المياه

  بماليين الدوالرات

  
إجمالي المشاريع المبرمجة 

  )القيمة(
  منطقة المشروع  )القيمة(المشاريع المنجزة   )القيمة(المشاريع المباشرة 

  مياه الشرب  )$٧٢٣٫١ (٣٦٢  )$٨٠٣٫٨ (٣٨٠  )$٨٠٦٫١ (٣٨٣
  معالجة مياه الصرف  )$٨٧٫٦ (١٤  )$١٢٨٫١ (٢١  )$١٣١٫٤ (٢٤
  الري  )$١٢٦٫٩ (٦  )$١٩١ (١١  )$٢٠٠٫٥ (١٢
  المجموع  )$٩٣٧٫٦ (٣٨٢  )$١،١٢٣ (٤١٢  )$١،١٣٨ (٤١٩

  
  .٦، الشريحة ٢/٢٠٠٩فرقة منطقة الخليج، تقرير الوضع الشهري، : المصدر

  

  
 هكتار من ٢٢٠،٠٠٠مياه في الناصرية التي أنجزت اآلن، سوف تساعد في تصريف المياه من محطة ضخ تصريف ال

  األراضي الزراعية

  
 المصروفة في الفلوجة، المشروع الذي صمم لتقديم خدمات معالجة نظام معالجة المياهالمرحلة الثانية من 
هذا . مارس/ بالمئة في آذار٧٦ نسمة في المنطقة، أصبح ناجزًا بنسبة ٢٤٠،٠٠٠المياه المصروفة ل 

المشروع يموله صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، وبرنامج االستجابة الطارئة للقائد، وصندوق تنمية 
 بتاريخ تشرين )٣٠٥(.العراق، ويقوم بإنشائه عدة مقاولين محليين تحت إدارة فرقة منطقة الخليج

ثالثة أضعاف، وآان متخلفًا عن الموعد المحدد ، آانت آلفة المشروع قد ازدادت ٢٠٠٨أآتوبر /األول
إلنجازه سنتين، ويتطلب من أصحاب المنازل وصل منازلهم بالنظام على نفقتهم، األمر الذي قد يضّر 

 ولقد نتج عن التأخير في المدفوعات إلى المقاولين توقف في األشغال األمر الذي أبطأ )٣٠٦(.بنظام الجمع
  )٣٠٧(.إنجاز المشروع
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 أصبح بعيد ٢٠٠٩مايو / أيار٣١فرقة منطقة الخليج، ان تحقيق األهداف لنظام أولي شغال في ذآرت 
هناك اتفاق ضمني مع المديرية المحلية للصرف الصحي لترآيب أنابيب دخول على مقربة من . االحتمال

لتاريخ ا. آل خط ملكية، ولكن أصحاب المنازل سيكونون مسؤولين في نهاية المطاف عن الربط بالنظام
  )٣٠٨(.٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٢المقدر لإلنجاز هو 

  
 ٣تقدم فرقة منطقة الخليج أيضًا مساعدة في مساندة االستدامة عبر برنامج دعم للعمليات والصيانة مدته 

لقد أعطيت تعليمات في آافة .  في مدينة الصدرR3محطة معالجة المياه  عامًال في ١٤أشهر ألجل دعم 
 إنسان في مدينة ١٩٢،٠٠٠والصيانة في المحطة التي أنجزت مؤخرًا والتي ستخدم مجاالت العمليات 

  )٣٠٩(.الصدر
  

  النقل واالتصاالت
 مليار دوالر ١٫٠٩ مليار دوالر، وألزمت أآثر من ١٫١٢، خصصت الواليات المتحدة ٢٠٠٣منذ 

  )٣١٠(.صاالت في العراق مليون دوالر للمساعدة في إعادة تأهيل أنظمة النقل واالت٩٦٥وأنفقت أآثر من 
  

 مليون ٣٠٤ مليون دوالر لوزارة النقل، و٥٣٤، خصصت الحكومة العراقية ٢٠٠٩في موازنتها لسنة 
ديسمبر، ذآرت الوزارتان /، ولغاية آخر آانون األول٢٠٠٨من سنة . تدوالر لوزارة االتصاال

  )٣١١(:المخصصات واإلنفاقات التالية

  
 . بالمئة أنفقت٢٩ر خصصت و مليون دوال٣٣٩٫٧ –وزارة النقل  •
 . بالمئة أنفقت٣٠ مليون دوالر خصصت و٣١٦٫٢ –وزارة االتصاالت  •

  
الي مخصصاتها، لكن          ٩٤، آانت الموازنة الرأسمالية لوزارة االتصاالت تمثل        ٢٠٠٨سنة    بالمئة من إجم

نة  ة س ي موازن ى  ٢٠٠٩ف ذه الحصة إل غيلية ب ٧١، هبطت ه ة التش اد الموازن ع ازدي ة م بة  بالمئ  ٥٠٠نس
ل واالتصاالت، انظر الجدول                  )٣١٢(.بالمئة ة لقطاعي النق  ٢٦-٢ للمزيد حول مخصصات الحكومة العراقي

  .٢٧-٢و
  

ات المتحدة الطرق والجسور،                         راق، بنت الوالي ل واالتصاالت في الع إلعادة تأهيل وتحسين قطاعي النق
ين        ي تحس اعدت ف ة وس كة الحديدي ق الس ل مراف ادت تأهي اء أم وأع رمين ي   قص ؤولين ف ت المس ، ودرب

اتف            ة لمقسمات اله ذه   . الحكومة العراقية في عمليات المطار، وساعدت في إعادة بناء البنية التحتي معظم ه
رامج        ى ب ية إل اء الرئيس اريع اإلنش ن مش ز م ت الترآي ي حول يج الت ة الخل ة منطق ا فرق ت به غال قام األش
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ذ   . التشغيل والصيانة، وآذلك لتنمية القدرات     يج     ٢٠٠٣من ة الخل ة منطق ون دوالر  ٣٠٨٫٥، وظفت فرق  ملي
  )٣١٣(.في برامج التشغيل والصيانة للنقل

  
ا    وانئ آم ارات والم ي إدارة المط ة ف ة العراقي ى الحكوم ة إل اعدة هام ديم مس دة تق ات المتح تواصل الوالي

  .تعمل فرقة منطقة الخليج آذلك في إنشاء الطرق واالتصاالت
  

  ٢٦-٢الجدول 
  ومة العراقية لوزارة النقلمخصصات الحك

  بمليارات الدوالرات
  

  نوع الموازنة  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  النسبة المئوية للتغيير

  تشغيلية  $١٢١٫٦  $٢٠٩٫٧  % ٧٢

  رأسمالية  $٢٥٠٫٠  $٣٢٤٫٢  % ٣٠

  المجموع  $٣٧١٫٦  $٥٣٣٫٨  % ٤٤

  
  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
  ٩/٤/٢٠٠٩ب المفتش العام للبيانات، استجابة وزارة المالية األميرآية لطل: المصدر

  
  ٢٧-٢الجدول 

  مخصصات الحكومة العراقية لوزارة االتصاالت 
  بماليين الدوالرات

  
  نوع الموازنة  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  النسبة المئوية للتغيير

  تشغيلية  $١٤٫٤  $٨٨٫٢  % ٥١٣

  رأسمالية  $٢٥٠٫٠  $٢١٦٫١  % ١٤

  المجموع  $٢٦٤٫٤  $٣٠٤٫٣  %   ١٥

  
  رقام تتأثر بالتدويراأل: مالحظة
  ٩/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية األميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

  
  الطرق والجسور

، وهو اآلن منجز بنسبة      ٢٠٠٥ مليون دوالر في     ٧٫٢ الممول من منحة بقيمة      جسر الشرآات بدأ العمل في    
ه      .  بالمئة ٧٠ ذي طول د            ٤٠٠الجسر ال ه خطين سوف يمت ر ول دة             مت ة متزاي ة ويسمح بحرآ وق نهر دجل ف
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يًا للتجارة       جسر قناة المجّرة     إصالح   )٣١٤(.للسلع والناس، ويعزز التنمية االقتصادية     الذي يعتبر أيضًا أساس
  . بالمئة علمًا أنه آان مبرمجًا لإلنجاز في نهاية ربع السنة هذا٨٥والنقل المحلي، أصبح منجزًا اآلن بنسبة 

  
ة ضمان الجودة،                        عقد هذين المشروعين     اطؤ في األشغال جراء معاين ة مع التب ى شرآات عراقي ذهب إل

اطن              اولين من الب ى المق دفوعات إل اب الم ليمة، وغي  )٣١٥(.وتوقيف اإلنشاء بسبب ممارسات العمل غير الس
باط  ي ش ع ف ذا الموق ام ه تش الع وز  /زار المف ي تم يش ف ول التفت ر ح ر ويخطط إلصدار تقري و /فبراي يولي

٢٠٠٩.  
  

رة وسطية ومصرف             مشروع توسعة طريق الحسينية الذي هو اآلن في مراحله األولى يستلزم إنشاء جزي
ون            . لمياه الشتاء وأرصفة مشاة خرسانية، آما وإعادة تأهيل سطح الطريق          دوم ملي دم جراء ق أخر التق د ت لق

مشروع   )٣١٦(.للسالمةفبراير، والحاجة إلى ترآيب إجراءات لألشغال المناسبة        /حاج إلى آربالء في شباط    
ران       طريق التأميم  ديم         /، المتوقف حاليًا، المبرمج إنجازه في حزي ى تق و، يهدف إل  شارع مفروض     ٣٦يوني

  )٣١٧(.بالزفت لتحسين البنية التحتية األساسية للبلدة
  

  
  خط جديد لسكة الحديد افتتح مؤخرًا من التاجي إلى أم قصر

  
ديثًا للمعايير العراقية الخاصة بمواصفات اإلنشاء والرسوم مع          يجري حاليًا تح   (OTA)مكتب ملحق النقل    

ة ساعدوا أيضًا            . لجنة الدولة للطرق والجسور التابعة للحكومة العراقية       ة األميرآي المسؤولون في الحكوم
ًا              ة تنفق آامل مخصصاتها تقريب اللجنة في تحسين تخطيط وتنفيذ موازنتها األمر الذي قاد إلى جعل الوآال

ين                  )٣١٨(.٢٠٠٨سنة  خالل   ذآورة وب ة الم ين اللجن فارة لتنسيق االجتماعات ب ك، تخطط الس  عالوة على ذل
  )٣١٩(.اإلدارة الفدرالية األميرآية للطرق السريعة
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  السكك الحديدية

ال جسور      ٢٠٠٣سنة   .  أصبحت قصة نجاح    (IRR)سكة حديد الجمهورية العراقية     إعادة بناء    ، أدى إهم
ى العمل                 سكة الحديد واالفتقار   ادرة عل  إلى نظام مرآزي لالتصاالت إلى الحّد الشديد في عدد القطارات الق

ي أي وقت راق ف ي الع ا  . ف تعادة عافيته ة تطلب اس ارة اإلقليمي ي تسهيل التج ة ف ان دور السكة الحديدي فك
  )٣٢٠(.السريعة

  
ر مجموع                ة عب ة العراقي ة      خالل ربع السنة هذا، عملت الواليات المتحدة مع الحكوم ة توجيهي تضم  (ة قيادي

يا                 ددة الجنس وات المتع د، والق  في العراق     تممثًال عن مكتب ملحق النقل لدى السفارة، ونائب الجنرال القائ
ربط              ) ومكتب ملحق النقل لدى السفارة     تح معمل ل ادة ف تقديم اإلرشاد لسكة حديد الجمهورية العراقية، وإلع

ق  ة ولخل بكة االتصاالت الالسالسكة الحديدي دًا ش ة ذات الموجات القصيرة ج  (DMRCN)لكية الرقمي
  )٣٢١(.لسكة حديد الجمهورية العراقية

  
د                ٢٠٠٩فبراير  / شباط ١٠في   ، ساعد لواء المساندة المستديمة من الجيش في إعادة إطالق خط لسكة الحدي

ذ              . من معسكر الصحراء في التاجي إلى ميناء أم قصر          رة من ذا الخط ألول م د استخدم ه م     ٢٠٠٤لق د ت  وق
ة   ل العراقي بكة النق ّهلته ش ع خط شحن بحري س يقه م ل  (ITN)تنس ن شرآات نق يوم م و آونسورس ، وه

ون    دفع                       . بالشاحنات يملكها عراقي ذا سوف ي ددة الجنسيات في العراق ان خط السكة ه وات المتع د الق تعتق
ة تعمل بالكام            . التجارة بقوة في أرجاء العراق     ة العراقي د للجمهوري ل     ان سكة حدي اهم مع شبكة النق ل بالتف

يج العربي                  ة من الخل العراقية، تخلق اإلمكانات الكامنة لكي يصبح العراق طريق نقل رئيسية للسلع المنتقل
  )٣٢٢(.عبر ميناء أم قصر إلى األردن وسوريا وترآيا

  
داد  لقد ازدادت أيضا خدمات المسافرين الن االنقطاعات في الخطوط على الخط الغربي الذي يذهب من          بغ

دم اآلن خدمات للمسافرين تشمل الخط الشمالي من                  . إلى الفلوجة قد تم إصالحه     الخطوط األخرى التي تق
  .بغداد إلى سامراء والخط الجنوبي من بغداد إلى البصرة

  
زين                       از والبن ل والك نفط الثقي ود ال ل وق دفاع لنق مؤخرًا، تعاقدت سكة حديد الجمهورية العراقية مع وزارة ال

  .جات األخرى من المصانع إلى األماآن المختلفة لوزارة الدفاعوالمنت
  

  الموانئ
ى                  ة إل تواصل الواليات المتحدة والحكومة العراقية العمل معًا إلعادة تأهيل نقطة الوصول الرئيسية العراقي

اء أم قصر ار، مين ا وراء البح ارة م ات . التج ت إصالح رافع ورة ومول دة المش ات المتح دمت الوالي د ق  لق
  )٣٢٤(.التحميل، وأزالت حطام السفن الغارقة وعّمقت المجرى المائي لتحسين العمليات التجارية
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الجنرال القائد في العراق جمع أيضًا فريقًا استشاريًا لتطوير الموانئ ساعد الحكومة العراقية في المجاالت          
  )٣٢٥(:التالية

  
 أمن الموانئ ومعايير الشحن الدولية •
 ول الموانئاستخدام األراضي ح •
 تنسيق االتصاالت ومشاطرة المعلومات •

  
دولي ألزمت         ة                ٢٦٠الوآالة اليابانية للتعاون ال ر مشاريع لألشغال المدني اء عب ون دوالر لتحسين المين  ملي

وجزًا        )٣٢٦(.مثل سحب حطام السفن الغارقة   ذا، عرضًا م ع السنة ه  قدم االستشاريون الخاصون، خالل رب
ذلك                  لوزارة النقل حول الطري    ات، وآ دة ومرافئ حاوي ر أرصفة جدي اء أم قصر عب قة األفضل لتوسعة مين

ة أيضًا في      )٣٢٧(.حول آيفية تشجيع االستثمارات األجنبية لتمويل تلك الجهود       ة العراقي  لقد ساعدت الحكوم
ارين                            أن شاغليها المخت ة تحت شروط ب أجير مراسي السفن المتبقي اء عن طريق ت زيادة التجارة في المين

  )٣٢٨(. خالل فترة إدارتهمقوف يرفعون درجة المرافس
  

  الطيران
اني   انون الث ن آ ذ األول م اير /من ة   ٢٠٠٩ين دني العراقي ران الم ة الطي راج (ICAA)، أدارت هيئ  أب

ى                         تالف عل وات االئ اًء، مع سيطرة ق ابعة مس ة الس ابعة صباحًا لغي داد والبصرة من الس المطارات في بغ
 هيئة الطيران المدني العراقية سيطرتها على تلك األبراج ألربع ساعات إضافية              سوف توسع . األبراج ليالً 

ران ة حزي ل نهاي و/قب داد  )٣٢٩(.يوني ة بغ ة منطق ز مراقب ى مرآ ًا عل ة أيض يطر الهيئ ذي (BACC) وتس  ال
اع               ى ارتف بالد عل ل            ٢٤،٠٠٠يسيطر العراقيون فيه على المجال الجوي في ال ا يمث ر، أي م دم أو أآث  ٧٥ ق

اولين للمساعدة                 . لمئة من المجال الجوي للبالد    با ى المق اد عل ة تخفيف االعتم ة للهيئ تشمل التحديات المتبقي
ران                 في إدارة مرآز مراقبة منطقة بغداد، والتقدم الهائل الضروري لكسب التقّيد بمعايير الهيئة الدولية للطي

  )٣٣٠(.المدني خالل السنتين أو الثالث سنوات القادمة
  

ة أضعاف       خالل األ  ذا،     )٣٣١(.شهر الثمانية األخيرة، زادت الرحالت الجوية المدنية ثالث ع السنة ه  خالل رب
ار           ادة اإلعم آان إجمالي عدد الرحالت الجوية أعلى قليًال مما آان خالل ربع السنة األخير، مع رحالت إع

ي تراجع انية ف رحالت اإلنس د وال ي تزاي دة ازدادت. ف رحالت العسكرية المتعاق بة ال بة ٧ بنس ة بالنس  بالمئ
  )٣٣٢(.٢٠٠٨ بالمئة منذ بداية ٢٣لربع السنة األخير لكنها تراجعت بنسبة 

  
  االتصاالت السلكية والالسلكية

ذ  لكية       ٢٠٠٣من االت الس ة االتص ين أنظم ل وتحس ادة تأهي ادرات إلع دة مب دة بع ات المتح ت الوالي ، قام
ل                حاليًا، ُيشكِّل مرآز ال     . والالسلكية في العراق   ذي بني بتموي د ال د الجدي أمون لالتصاالت المرفق الوحي م
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لكية          ة لالتصاالت الس ة التحتي ع درجة آامل البني من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق للمساعدة في رف
  )٣٣٥(:يحتوي المرآز على أربع عناصر رئيسية. والالسلكية

  
 ). بالمئة٣٠منجز بنسبة ( طبقات للمكاتب ٧مبنى رئيسي من  •
 ) بالمئة٥٠منجز بنسبة (بنى لمكاتب البريد م •
 ). بالمئة٧٥منجز بنسبة ( عربة ٢٥٠مرآب لمواقف السيارات يتسع ل  •
 ). بالمئة٦٥منجزة بنسبة (ساحة عامة مرآزية  •

  
اني                        ه بسبب التخّلف في تشرين الث أمون أوقف العمل في وفمبر  /غير أن مبنى سنترال هاتف الم ، ٢٠٠٨ن

  )٥٣٤(.ج إلعادة منح العقد وإنجاز المشروعوتخطط فرقة منطقة الخلي
  

  تحديث المعلومات حول وزارة االتصاالت
ق باالتصاالت                 ادرات تتعل ا تخطط لتأسيس      . لقد خطت وزارة االتصاالت خطوة إلى األمام مع عدة مب إنه

ذي سيسمح  الق ال انون االتصاالت الع اق حول ق ى االتف ح عل ة، وهي تل ة لالتصاالت الجوال شرآة وطني
ن االتصاالت  ب دة م دمات جدي ديم خ ة لتق ع الشرآات الدولي د م ي التعاق لطات إضافية ف وزارة س اء ال إعط

  )٣٣٥(.السلكية والالسلكية
  

تثمارات،   ه االس ًا بوج ة لالتصاالت سيشكل عائق اء شرآة وطني ة ان إنش ة األميرآي د وزارة الخارجي تعتق
ة، ان وزارة          عالوة على  )٣٣٥(.والخدمات المحسنة، واألسعار األدنى    ة األميرآي رى وزارة الخارجي ك، ت  ذل

ة وسائل االتصاالت                   اء لجن االتصاالت تدعم قانون االتصاالت، جزئيًا، النها سوف تقوم على األرجح بإلغ
(CMC)٣٣٧(.، المنظم المستقل الذي يؤمن الشفافية في تنظيم القطاع(  

  
  خدمات الهاتف واإلنترنت

ال ان                   تأمين خدمات خطوط الهاتف البرية     وده، ويق زال مستمرًا في رآ ة، ال ي دمها الحكوم ، وهي خدمة تق
د ارتفعت          .  مليون مستخدم لثالثة أرباع السنوات على التوالي       ١٫٢٥هناك حوالي    ك، فق على العكس من ذل

و     دًا ه ًا جدي ًا عالي ة فبلغت رقم وق بصورة ثابت ه الس ذي تؤمن وي ال اتف الخلي ي اله تراآات ف  ١٧٫٧االش
ادة    مليون خط خ  ذا، أي بزي ذ   ٣٢الل ربع السنة ه ة من و  / تموز ٣١ بالمئ وقفزت االشتراآات   . ٢٠٠٨يولي

ادة    ٨٢٠،٠٠٠باإلنترنت قليًال خالل ربع السنة هذا فوصل مجموعها إلى           ة عن   ٢٠ مشترك، أي بزي  بالمئ
  )٣٣٨(.ربع السنة األخير

  
ا          ادة التحسن في قط ة شرآتان   . ع االتصاالت في العراق   لقد أخذ االستثمار الخاص دورًا متزايدًا في قي ثم

ون وشرآة                 ا الكويتي ي يملكه ن الت راق، شرآة زي خاصتان آبيرتان تقدمان خدمات الهاتف الخليوي في الع
بالد            ٢٠٠٨سنة  . تلكوم آسيا التابعة لشرآة قطر تلكوم      ى نطاق ال ، بدأت زين العمل في توسيع خدماتها عل
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ار دوال    تثمار ملي وم اس ر تلك ت قط ا أعلن دة     آم عة قاع دمات وتوس ين الخ نتين لتحس دى س ى م ر عل
  )٣٣٩(.الزبائن

  
ل             ى موبيت اتف           (mobitel)لقد منحت حكومة إقليم آردستان مؤخرًا رخصًا إل دم شبكة لله  التي تخطط لتق

ديو، وخدمات لالتصاالت                  (3G)الجوال من الجيل الثالث      ؤمن اتصال السلكي أسرع، وهواتف في  التي ت
  )٣٤٠(.الدولية
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  نظام الحكم
  

ول    " ع الق ق م ب ان تتراف ة يج م"ال للمذهبي " نع
انون ول . للق دما نق ول " ال"عن ة، نق م"للتفرق " نع
دة ا  . للوح ظ، لكنه هلة للف ة وس ة جميل دة آلم الوح

  )٣٤١(."صعبة التحقيق

  رئيس الوزراء
  نوري المالكي

  ٢٠٠٩فبراير /األول من شباط
  
  

ذ      ، أجرى الع  ٢٠٠٩يناير  / آانون الثاني  ٣١في   ، وهي خطوة   ٢٠٠٥راق أول انتخابات في المحافظات من
ات، حسب المحافظات، انظر               )٣٤٢(.هامة على طريق االستقرار السياسي       ل مفصل لالنتخاب  بالنسبة لتحلي

  .٣٣-٢بالنسبة للجدول الزمني لالنتخابات في العراق، انظر الشكل . ٣القسم 
  

ات               في المحافظ  ٢٠٠٩على الرغم من نجاح انتخابات سنة        راقيين وجوب حل الخالف ام الع زال أم ات، ال ي
راد حتى          . الجارية حول توزيع السلطات والموارد قبل التمكن من تحقيق المصالحة            ان العرب واألآ د آ لق

  :اآلن عاجزين عن االتفاق حول القضايا الجوهرية التالية
  

 الحدود الداخلية بما فيها وضعية التأميم •
 حقوق الملكية واسترجاعها  •
 ستقالل الذاتي لحكومة إقليم آردستاناال •
 سياسة الهيدروآربون •

  
ة الشيعية،                    ران واألحزاب السياسية العراقي ين إي ابون من الصالت ب نة مرت زال الُس عالوة على ذلك، ال ي
اء                      ة أبن ل أعضاء منظم ل، نق ويشككون في التزام الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة، على المدى الطوي

دل      العراق، وتط  ين أولئك             )٣٤٣(.بيق قانون العفو، وقانون المساءلة والع ك، يتواصل الجدل ب ى ذل  إضافة إل
ة   ن الالمرآزي د م ى مزي عون إل ذين يس ة وال ة قوي ة مرآزي ذين يفضلون حكوم ة . ال اج الحكوم سوف تحت

ي ال       رين ف خاص المهج ين واألش ه الالجئ ي تواج انية الت ة اإلنس ة األزم ى معالج ًا إل ة أيض داخل، العراقي
  )٣٤٤(.بصورة آاملة، إذا آان يراد حل هذه القضية
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ك مساعدة               ٧، خصصت الواليات المتحدة حوالي      ٢٠٠٣منذ   ا في ذل م بم  مليار دوالر لنشاطات نظام الحك
ل   ة مث م الخدمات العام ة، ودع درات الحكومي ة الق ة، وتنمي ة الديمقراطي اعدة العملي رامج مس ين، وب الالجئ

ة الص يم والعناي اريخ . حيةالتعل ارس / آذار٣١بت ن  ٢٠٠٩م ر م زام اآث م إل د ت ان ق ار دوالر، ٦٫٤، آ  ملي
  )٣٤٥(.٣٤-٢أنظر الشكل .  مليار دوالر٥٫٦وإنفاق 

  
  ٣٣-٢الشكل 

  الجدول الزمني لالنتخابات العراقية

  

٢٠٠٥  ٢٠٠٩  ٢٠٠٧  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  
    

    انتخابات  انتخابات  االنتخابات  الجمعية 
  منطقة إقليم  افظاتالمح  الوطنية  الوطنية
  *آردستان  /آانون الثاني  /آانون األول  االنتقالية

  يوليو/تموز  ٢٠٠٩يناير /  ٢٠٠٥ديسمبر   /آانون الثاني
  االنتخابات  ٢٠٠٩      ٢٠٠٥يناير 

  الوطنية  
  /آانون األول  
  ٢٠٠٩*ديسمبر   

  التواريخ المتوقعة                                                       * 
، استجابات السفارة في بغداد لطلب المفتش ٢/٢/٢٠٠٩استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : لمصدرا

  .١٥/٤/٢٠٠٩ و٣١/١٢/٢٠٠٨العام للبيانات، 
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  ٣٤-٢الشكل 

  نظام الحكم-وضعية األموال
  بماليين الدوالرات

  
  التغيير بالنسبة لربع السنة األخير     خّصصت
٧٫٠٢  

       

  
  

  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
  

ة : المصادر ة لسالح الهندس ام اإلدارة المالي ة، (CEFMS)نظ ن العراقي وال صندوق األم ر أم تجاب٣/٤/٢٠٠٩، تقري  ة، اس
ات،      (DFAS)مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية      ام للبيان تش الع ة لطلب    ١٠/٤/٢٠٠٩ لطلب المف ؛ استجابة وزارة الخارجي

يج لطلب   ١٠/٢٠٠٨، ٢٢٠٧، وزارة الخارجية، تقرير القسم ٥/٤/٢٠٠٧عام للبيانات،   المفتش ال  ؛ استجابة فرقة منطقة الخل
راق       ٣/٤/٢٠٠٩ و ٢/٤/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات،     ادة     (IRMS)، نظام إدارة وإعادة إعمار الع ع السنوي لقي ر رب ،  التقري

ع ا     ر رب راق، التقري ي الع يات ف ددة الجنس وات المتع نوي، الق ر    ١/٤/٢٠٠٩لس راق، تقري ة للع اعدة االنتقالي ب المس ؛ مكت
ات،              ٣/٤/٢٠٠٩المؤشرات األساسية،    ام للبيان تش الع راق لطلب المف ة للع اعدة االنتقالي  ٢٩/٣/٢٠٠٩، استجابة مكتب المس

ات،        ٧/٤/٢٠٠٩و ام للبيان تش الع ب المف ة لطل ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي تجابة الوآال ، ٣/٤/٢٠٠٩، ٢/٤/٢٠٠٩؛ اس
  .١٦/٤/٢٠٠٩ و١٤/٤/٢٠٠٩

  %١    ٦٫٦٣ألزمت 
 %٤    ٥٫٦٤أنفقت 
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  مكافحة الفساد
  

ز          ة في تعزي سوف نساعد المؤسسات العراقي
ة      انون ومواجه م الق ة حك دراتها لحماي ق

  )٣٤٦(.الفساد
  

  الرئيس باراك أوباما،
   ٢٠٠٩فبراير / شباط٢٧

  
  

اد            دقيق   المجلس ا : تدير ثالث مؤسسات نشاطات وقائية وتطبيق القانون في العراق لمكافحة الفس ى للت ألعل
(BSA)  ة ة النزاه امين   (CoI)، هيئ م المتحدة للمخدرات       .  (IGs) والمفتشين الع ر لمكتب األم ًا لتقري وفق

ة  روط     (UNODC)والجريم ع ش ابق م االت متط ذه الوآ دعم ه ذي ي ريعي ال ل التش ار العم دو ان إط  يب
اد      د الفس د ض م المتح دة األم ا    . (UNCAC)معاه دة وص راق المعاه ل الع د دخ ي   لق ا ف ًا عليه دق عملي

ارس /آذار ؤولين        . ٢٠٠٨م ي المس ي تحم انون العراق ي الق ام ف ى أحك وي عل ي تحت ايا الت ر ان القض غي
ن المقاضاة   ين م وزاريين المتهم ادة (ال ي (b)136الم ائي العراق انون الجن ن الق ى ) م ة عل ا ان الرقاب ، آم

دريب وا        ة، والت ر الفعال زمن وغي بقها ال زال       المالية العامة التي س اد، ال ت ة لمكافحة الفس ر الكافي وارد غي لم
  .٣٥-٢ بالنسبة لجدول زمني حول األحداث المتعلقة بمكافحة الفساد، انظر الشكل )٣٤٧(.دون حل

  
ردع المنهجي          ر   . يظهر أن المراجعة القضائية ومقاضاة قضايا الفساد ال تقدم الكثير بالنسبة لل ؤخرًا، اعتب م

ر من          مسؤول حكومي عراقي سابق في م       د ألغيت او اختتمت من            ٣٠٠٠كافحة اإلرهاب ان أآث  قضية ق
  )٢٤٨(.(b)136قبل هيئة النزاهة بسبب عوامل تشمل أحكامًا في قانون العفو والمادة 

  
ل الكشف                 رغم ان العراق قد أقام العديد من احتياجات إطار عمل معاهدة األمم المتحدة لمكافحة الفساد، مث

ردع الفساد                  المالي عن المسؤولين الحك    املة ل ى استراتيجية ش ر إل زال يفتق ه ال ي ه     )٣٤٩(وميين، إّال أن ا ان  آم
 بلدًا ذآرها مؤشر إدراك الفساد لمؤسسة ترانسبارنسي انترناشونال            ١٨٠ من اصل    ١٧٨يأتي في المرتبة    

  )٣٥١(."ليس هناك رغبة حقيقية في العراق لمكافحة الفساد" وفقًا لمفتش عام عراقي )٣٥٠(.٢٠٠٨
  

دة              ٢٠٠٨غير ان إنشاء الحكومة العراقية سنة        ا آقاع د تخدم ربم  لالستراتيجية المؤسساتية لهيئة النزاهة ق
  )٣٥٣(:، بما في ذلك تلك المكونات التالية)٣٥٢(الستراتيجية قومية لمكافحة الفساد

  

 .الترويج لثقافة وطنية للنزاهة والشفافية •
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 .فين الرسميين المعينينضمان الكشف الكامل عن األصول المالية للموظ •
 توفير القواعد السلوآية لكافة الموظفين الرسميين  •
 .توفير المدخالت لتعديل التشريعات القائمة او إنشاء تشريعات جديدة للحد من الفساد •

  
ي حل القضايا   ة ف راق بعض الرغب اتي، اثبت الع اد المؤسس ود من الفس د عق اؤم بع رغم من التش ى ال عل

ة   ة والمتعلق اد       الجاري م المتحدة لمكافحة الفس دة األم د بشروط معاه اني   .  بالتقي انون الث اير /في آ ، ٢٠٠٩ين
ة             م المتحدة للتنمي امج األم م لبرن ك مكافحة     (UNDP)شارآت الحكومة العراقية في ورشة عل ا في ذل ، بم

األردن                     ان ب اد، في عم م المتحدة لمكافحة الفس ادة األم ، آجزء من     الفساد والتدريب على التقيد بشروط مع
ة    درات والجريم دة للمخ م المتح ب األم ة ومكت دة للتنمي م المتح امج األم ترك لبرن امج مش برن

(UNODC/UNDP)٣٥٤(. ألجل دعم جهود مكافحة الفساد في العراق(  
  

م المتحدة                   ألجل مزيد من الدعم لقدرات العراق على مكافحة الفساد، توصي قائمة التقييم الذاتي لمكتب األم
دعم في              ٢٠٠والجريمة  للمخدرات    ومعاهدة األمم المتحدة لمكافحة الفساد، على قبول العراق المساعدة وال

  )٣٥٥(:عدة مجاالت، من ضمنها
  

ام                      • ة بأحك د بصورة آامل ديل التشريعات للتقي ة لمكافحة الفساد وتع تبني استراتيجية وطني
 .معاهدة األمم المتحدة لمكافحة الفساد

 .ين العامين والمجلس األعلى للتدقيقتقوية نشاطات إشراف المفتش •
ائل             • ى وس ول إل ر الوص اد عب ة الفس االت مكافح ي مج ل ف ام والتعام وعي الع ادة ال زي

 .اإلعالم، واإلدراك العام والنشاطات األخرى من جانب هيئة النزاهة
درات            • وال، وق يض األم ة تبي رعية، ومكافح ة الش انون، واألدل ق الق رض تطبي ة ف تقوي

امين،            تكنولوجيا المع  لومات لدى هيئة النزاهة، والمهارات التحقيقية لموظفي المفتشين الع
 .وقدرات قضاة التحقيق في مكافحة الفساد

 .زيادة التنسيق والتعاون بين المؤسسات العراقية المعنية بمكافحة الفساد •
ى                 • ة عل ة حول المسائل الجنائي اون بصورة فعال ى التع ة عل ة العراقي تقوية قدرات الحكوم

 .والمشارآة في المنظمات الدولية لمكافحة الفساد. مستوى الدوليال
  

امج               ة برن ة األميرآي ة، منحت الحكوم ذه الغاي دعم ه وى لمكافحة الفساد ل العراق بحاجة إلى استراتيجية اق
ة       ة           (UNDP)األمم المتحدة للتنمي م المتحدة للمخدرات والجريم ون دوالر ٨ (UNODC) ومكتب األم .  ملي

ع  ن المتوق ران     م ي حزي ة ف تراتيجية المعدل ودة لالس ن مس اء م و / االنته ات  )٣٥٦(.٢٠٠٩يوني ق مهم  فري
ى             (MCTF)الجرائم الرئيسية     التابع لوزارة الداخلية بصدد تطوير قدرات للتحقيق في الجرائم المعروفة عل

اد   ة بالفس ع المتعلق اق واس ات   . نط ق المهم ة لفري ة العراقي ت الحكوم ًا  ١٢عّين ًا مجرب ؤون   محقق ن الش م
ات      ة والتحقيق ات القومي ة المعلوم ن وآال ا وم ام آم تش الع ب المف ن مكت ة وم ي وزارة الداخلي ة ف . الداخلي
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دراليين               وظفين الف وتواصل الحكومة العمل القامة فريق تكتيكي مكّرس، ومدّرب، ويتلقى المشورة من الم
ى  )٣٥٧(.االميرآيين، لدعم فريق مهمات الجرائم الرئيسية      ة       إضافة إل ة للتنمي ة األميرآي ك، مّولت الوآال  ذل

ية  دمات األساس ي وزارات الخ امين ف ين الع درات المفتش اء ق وم ببن اد ليق ة الفس اطًا لمكافح ة نش الدولي
  )٣٥٨(.والمؤسسات القومية لمكافحة الفساد

  
  التشريعات

انون األول       ي آ هداني، ف ود المش واب، محم س الن يس مجل تقالة رئ مبر /اس ت٢٠٠٨ديس ورة ، أعاق  بص
ة     نوية للحكوم ة الس رت إطالق الموازن ة، وأّخ ريعات معلق رار تش ى إق واب عل س الن درة مجل ة ق ملحوظ

ة ي . العراقي ن، ف ان١٩لك ل / نيس المي   ٢٠٠٩أبري ن الحزب اإلس ني م امرائي، الس اد الس اب إي م انتخ ، ت
اريخ        تشمل األولويات التشر    )٣٥٩(. صوتاً ١٥٣العراقي، رئيسًا لمجلس النواب بأآثرية       د ت ة تحدي يعية الحالي

د            ع القواع ل وض ة الج ات الوطني انون االنتخاب رار ق ة، وإق ات الفرعي ات والمقاطع ات المقاطع النتخاب
  )٣٦٠(.لالنتخابات القادمة لمجلس النواب، واختتام التقرير حول االنتخابات في محافظة التأميم

  

انو                ان ق ائلين ب دون متف راقيين يب ل             مع ان بعض المسؤولين الع ه قب ة علي د تمت الموافق دروآربون ق ن الهي
ذا                         ٢٠٠٩صيف   انون ه ع ان يمر الق ه ال يتوق ام ان تش الع ، قال نائب رئيس الوزراء، السيد العيساوي للمف
  )٣٦١(.العام

  

ات          وانين االنتخاب ام ق أن أحك اوض بش تان التف يم آردس ة إقل ة وحكوم ة العراقي ل الحكوم تواص
ة حول             فقبل مدة قصيرة  . والهيدروآربون ة العراقي يم آردستان والحكوم ة إقل ين حكوم ات ب ، حالت الخالف

ة لتجنب          . قانون الهيدروآربون دون حصول تقدم     ويعمل السياسيون العراقيون عبر قنوات بديلة في محاول
ق بكردستان ومحافظة                 ات المحافظات المتعل انون انتخاب اه حل أجزاء من ق ود باتج الرآود، غير ان الجه

دروآربون        التأميم قد    ى تشريع الهي ذه القضايا سوف يتطلب مفاوضات          . أجلت العمل عل اق حول ه فاالتف
  )٣٦٢(.إضافية
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  ٣٥-٢الشكل 
 الخط الزمني لمكافحة الفساد

  

  
  

  

             
              

دروس القاسية  . تش العامعمليات تفتيش المف . تحقيقات المفتش العام  : تدقيقات المفتش العام  : المصدر ة  : المفتش العام، ال تجرب
دة،              ٢/٢٠٠٩إعادة إعمار العراق،     ات المتح ونغرس الوالي . ١/٢٠٠٩-٤/٢٠٠٤، المفتش العام، التقارير ربع السنوية إلى آ

  .٨٧ص . ٢٠٠٥، تقرير الفساد العالمي، )الشفافية الدولية(ترانسبارنسي انترناشونال 

 لسلطة ٥٥األمر
االئتالف المؤقتة 

ُينشئ لجنة النزاهة 
العامة، المادة رقم 

من القانون ) ب(١٣٦
 العراقي معلقة

إذا " التقرير السنوي لترانسبارنسي انترناشونال
سوف يصبح العراق ... تخذ إجراءات ُملحقة لم ت

، التقرير العالمي "أآبر فضيحة فساد في التاريخ
لترانسبارنسي انترناشونال حول الفساد، 

 ٨٧، ص ٢٠٠٥

إنشاء منصب المفتش العام 
آخلف للمفتش العام لسلطة 

االئتالف المؤقتة، عن طريق 
 106-108تعديل القانون العام 

تحقيق للمفتش 
يقود إلى العام 

مقاول أميرآي 
أدين باالحتيال 

 والرشوة

تحقيق للمفتش العام 
يقود إلى مستشار 

آبير لسلطة االئتالف 
مقدم سابق (المؤقتة 

في احتياطي الجيش 
اعترف ) األميرآي

بذنب التآمر وتبييض 
 .األموال

 لسلطة ٧٧األمر 
 االئتالف المؤقتة

 األعلى   تقيم المجلس
  آوآالة  مستقلة

 

غانم . ن كإحسا
الغازي رئيس 

المجلس األعلى 
للتدقيق يقتل في 

  تفجير سيارة

تحقيق المفتش العام يقود إلى 
مسوؤل رسمي آبير في سلطة 
االئتالف المؤقتة أدين بالرشوة 

 وتبييض األموال

السفارة األميرآية تؤسس مكتب 
المساءلة والشفافية، تم تعيين 
/ الموظفين في تشرين الثاني

 .نوفمبر

وزير الكهرباء 
السابق، 

السامرائي يفّر 
من السجن 

العراقي 
بمساعدة 
مقاولين 

أميرآيين، 
يعودون إلى 

 لسلطة ٥٧األمر  .شيكاغو
االئتالف المؤقتة يقيم 

نظام المفتش العام 
 العراقي

المفتش العام يصدر تقرير يحدد المشاآل مثل 
غياب التنسيق والقيادة في نشاطات مكافحة 

ي وزارة الخارجية بتعيين مسؤول الفساد، يوص
 ١١رسمي آبير لمكافحة الفساد والى جانب 

 توصية أخرى

المفتش العام في العراق يواجه 
تمّردًا ثانيا من الفساد وسوء 
اإلدارة،الفساد في الحكومة 

 مليارات ٤العراقية قد يصل إلى 
دوالر في السنة، أي أآثر من 

  بالمئة من الدخل الوطني١٠

وزارة الخارجية تعّين  
أول مستشار لثالثين 

 آثرمفتش عام أو ا

تأسيس مجلس 
عراقي مشترك 
 لمكافحة الفساد

المستشارون
األميرآيون لهيئة 

النزاهة العامة 
ذآروا ان 
اإلمدادات 

واألدوية في 
مستشفيات بغداد 
المكتظة تباع في 

أماآن أخرى 
بسبب الفساد في 
 .وزارة الصحة

طلب القاضي الراضي
ات    ى الوالي وء إل اللج
رج   ى ف دة، موس المتح
ّين   رتين، ع دان م الم
وض    ال المف ًا بأعم قائم

  .لهيئة النزاعة العامة

تحدث المفتش العام عن
رآية خطط السفارة األمي

لتحسين إدارة النشاطات 
 المكافحة للفساد

دآتالس ورانس بن فير األميرآي ل
ة  ادرات مكافح ق مب بح منس يص

  .الفساد
تحدث المفتش العام عن حصول 
تقدم مشجع باتجاه مكافحة الفساد 

باتجاه خطة السفارة األميرآية 
لمكافحة الفساد، واصدر تقارير 
تفتيش حول مدرستين أدت إلى 

 .تحقيقات وإدانات

قاد تحقيق للمفتش العام إلى 
 رائد(مسؤول رسمي عن التعاقد 

اقر ) في الجيش األميرآي
 .بالذنب لتلقيه رشاوي

تحقيق للمفتش العام قاد إلى 
موظف لمقاول أميرآي اقر 

بالذنب قبض عن طريق 
 هيكلية والالتهريب

المفتش العام بويين يعيد اآثر من 
تخدم من        ١٣  مليون دوالر لم يس

ى      أموال صندوق تنمية العراق إل
  .رئيس الوزراء المالكي

 إلى يقودتحقيق للمفتش العام 
ثالثة ضباط عسكريين من 

 لتلقيهم االئتالف اقروا بالذنب
رشاوى واتهامات اخرى لها 

عالقة بأموال برنامج االستجابة 
حكموا بالسجن (الطارئة للقائد 
 ).في بلدهم االم

السفير األميرآي جوزيف 
ستافورد يصبح المنسق 
 .لمبادرات مكافحة الفساد

المفتش العام يصدر الدروس 
تجربة إعادة إعمار : القاسية
 .العراق

رئيس الوزراء المالكي 
  تثبيت المادةيعيد
 المقاضاة تيال) ب(١٣٦
  الوزراء منيحمي

أحزاب في مجلس النواب 
تهام إلى تحاول توجيه اال

قاضي هيئة النزاهة 
  .الراضيالعامة، 

  
 الحظ المفتش العام تقدمًا 
طفيفًا في تطبيق توصيات 
وزارة الخارجية الواردة 
في تقريرها عن مكافحة 

يوليو لهيئة /الفساد في تموز
 النزاهة العامة، تفكيك

٢٠٠٦ 

اق يصبح عضوًا في العر
معاهدة األمم المتحدة 

 .لمكافحة الفساد
 يمنح حق ضيالقاضي الرا

اللجوء في الواليات 
  .المتحدة

تحقيق للمفتش العام يقود 
إلى مسؤول رسمي آبير 

 في سلطة االئتالف
) المؤقتة، الجيش األميرآي

اعترف بالذنب لتلقيه 
 ،رشاوى وتبييض األموال

 وجود تقدم تقريراليذآر 
 السفارة بسيط لدى

األميرآية بشأن مكافحة 
الفساد، لكن مع أموال 

محدودة

تحقيق للمفتش العام 
يقود إلى مسؤولين 

آبار في سلطة 
االئتالف المؤقتة، 

، بالرشوةأدينا 
والتآمر واالحتيال 

البريدي والتهم 
 .األخرى

نمية أول مؤتمر لبرنامج األمم المتحدة للت. 
ضابط في الجيش . حول مكافحة الفساد

األميرآي ومسؤول رسمي هم عن العقود 
 مذنبين في قضايا الرشوة

أعلن قاضي هيئة النزاهة 
 خسارة اضيالعامة الر
 مليار دوالر ١٧اآثر من 

 بسبب الفساد الوزاري
تحقيق للمفتش العام يقود 

إلى مدنيين من وزارة 
الدفاع حكموا بالسجن لمدة 

القاضي زحيم يعين 
مفوضًا مواصلة التقدم في 

برنامج مكتب السفارة 
األميرآية للمساءلة 

 .والشفافية

٢٠٠٦                                         ٢٠٠٥                                                    ٢٠٠٤ 

٢٠٠٩                                         ٢٠٠٨                                                     ٢٠٠٧ 
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  تعديل قانون االستثمار
ة في العراق                   وف تثمارات األجنبي ة االحتياجات الضرورية لتسهيل االس . قًا لمجلس وزراء الحكومة العراقي

خالل ربع السنة هذا، أرسلت حكومة رئيس الوزراء المالكي تشريعًا معدًال إلى مجلس النواب من شأنه ان                
ة في العراق ويعزز          يتوقع ان يزيد هذا القانون، إذا ُأقّر، االس         )٣٦٣(.يعالج هذه االحتياجات   تثمارات األجنبي

نفط        ة      ٢٠٠٨ سنة    )٣٦٤(.القطاعات االقتصادية التي ال تستند إلى ال ة العراقي ة الفدرالي  ٩٠، استمدت الموازن
  )٣٦٥(.بالمئة من وارداتها على األقل من صادرات النفط الخام

  
ر ان قضايا األراضي ال    قانون االستثمار يضع القواعد األساسية لالستثمار ويقدم الضمانات والحم         اية، غي

ّر مجلس       .  تمّلك الممتلكات في العراق    األجانبتزال بدون حل آما انه محظر على المستثمرين          و أق فحتى ل
ان مشاريع اإلسكان سوف                        ب، ف ك األراضي من جانب المستثمرين األجان النواب التعديالت للسماح بتمل

  )٣٦٦(.تبقى على األرجح معفاة من هذه األحكام

  
  قانون المساءلة والعدل

، الذي يقدم إطار عمل لجهود ٢٠٠٨يناير /على الرغم من إقرار قانون المساءلة والعدل في آانون الثاني
فال يزال على مجلس . العراق الجارية الجتثاث البعث، لم تبدأ الحكومة العراقية في تطبيق هذا القانون

بعث، تارآًا اللجنة التي سبق ان عينتها سلطة االئتالف النواب تعيين األفراد للجنة الجديدة الجتثاث ال
  .المؤقتة في مكانها لكن دون سلطة فعلية

  
وحتى مع االتفاق على ان القانون بحاجة إلى تعديل، فان أي من مجلس الوزراء او مجلس النواب لم يبذل 

  .جهودًا إلدخال التشريعات الضرورية
  

  قانون سلطات المحافظات
، دخل حيز التنفيذ مع ٢٠٠٨فبراير /محافظات الذي وافق عليه مجلس النواب في شباطقانون سلطات ال

ينقل القانون سلطات إضافية من الحكومة المرآزية . مارس/انتخاب مجالس المحافظات الجديدة في آذار
  على موازنات المحافظات، وتعيين او إعفاء آبار المسؤولينةإلى المحافظات التي بإمكانها الموافق

ومنح القانون مجالس المحافظات سلطات مباشرة . الرسميين في المحافظة، وإزاحة المسؤولين الفاسدين
على قوات اآلمن غير الفدرالية، وهو ينص على سلطات لمجالس المقاطعات والمقاطعات الفرعية 

  .لإلشراف على اإلدارة والموازنة والقضايا الحكومية األخرى داخل نطاق سلطاتها
  

لرغم من هذه السلطات التشريعية، يوصي قانون سلطات المحافظات بإنشاء مجلس اعلى على ا
هذا المجلس الذي يرأسه رئيس الوزراء، بإمكانه ان يضم حكام المحافظات . للمحافظات للتنسيق اإلداري
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ة في تقييمها، اعتقدت وزارة الدفاع ان التعاون بين المحافظات والحكوم. ورؤساء مجالس المحافظات
  )٣٦٨(.المرآزية، وقدراتها المجتمعة على الحكم، سوف تدل ما إذا آانت جهود تقاسم السلطات ناجحة

  
  البرامج األميرآية لنظام الحكم

تواصل وزارة الخارجية األميرآية والوآالة األميرآية للتنمية الدولية دعم نشاطات بناء الديمقراطية في 
بالنسبة لنظرة عامة حول البرامج . (ESF)وق دعم االقتصاد العراق الممولة بالدرجة األولى من صند

  .٢٨-٢الجارية لصندوق دعم االقتصاد، انظر الجدول 
  

، قدمت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية المساعدة ٢٠٠٩في وقت االستعداد النتخابات المحافظات سنة 
 (IFES)ق تمويل انتخابات العراق  عبر اتفاقية مع صندو(IHEC)للجنة العليا المستقلة لالنتخابات 

الميثاق الطويل األمد بين الوآالة . لمساعدة الحكومة العراقية في تنظيم انتخابات جديرة بالثقة وشرعية
هذه المساعدة .  مليون دوالر١٠٢األميرآية للتنمية الدولية وصندوق تمويل انتخابات العراق تبلغ موازنته 

متطورة لعملية انتخابية يقودها ويديرها اآلن العراقيون مع دعم إضافي تأخذ في االعتبار االحتياجات ال
من األمم المتحدة والمانحين الدوليين واآلخرين العاملين مع اللجنة العليا المستقلة لالنتخابات ومجموعات 

  )٣٦٩(.باتوقد قدمت الحكومة العراقية األموال أيضًا إلى اللجنة العليا المستقلة لالنتخا. المجتمع المدني
  

 المدربة ضمن برنامج المساعدة (NGOs)تثقيف الناخبين قّدمه المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية 
 عراقي حضروا ٢٩٠،٠٠٠اآثر من .  التابع للوآالة األميرآية للتنمية الدولية(IRAP)السريعة للعراق 

 ماليين عراقي تلقوا معلومات من ٤ النشاطات التي تقودها المنظمات غي الحكومية، آما ان ما يقدر ب
 مليون ناخب عراقي ١٤هذه الجهود نتج عنها الوصول إلى ثلث ال . وسائل مطبوعة وإذاعات

  )٣٧٠(.المؤهل
  

  ُبعد جديد في إمدادات المحافظات: تطوير
ة، وقدم رآز فقط على تنمية القدرات داخل الخدمة المدنية العراقي) ما يعني تنمية بالعربية(برنامج تطوير 

. التدريب للموظفين الوزاريين على المستويات المحلية وعلى مستوى المحافظات والحكومة المرآزية
إلى تعزيز معايير اإلجراءات التشغيلية للخدمة المدنية واألنظمة " تطوير"تهدف المساعدة الفنية عبر 

الموازنات، وُيدخل افضل الداخلية، وعلى وجه التحديد، تلك المتعلقة بإدارة المشاريع وعمليات 
بدأت المشاريع الحديثة العهد الترآيز على . الممارسات لتعزيز تسليم افضل الخدمات إلى المحافظات

 ٢٠١٠-٢٠٠٩تقنيات عملية أآثر وعلى رصد مباشر، مستخدمة مشاريع الموازنة الرأسمالية لسنة 
  )٣٧١(.آدراسات لحاالت في التدريب الجاري

  
لتغطية أراض جغرافية أوسع " لتطوير"رآية للتنمية الدولية تفصيل نشاطاتها بدأت الوآالة األمي

تشمل الخطط المساعدة المتواصلة . وللوصول إلى أعداد اآبر من الموظفين المدنيين في الحكومة العراقية
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للمجاالت الجوهرية لإلدارات العامة وبنوع خاص لمجاالت اإلدارة العامة التي على صلة بتنفيذ 
ازنة، وتخطيط الموازنة االستراتيجية، واإلدارة المالية القابلة للمسائلة، والمشتريات الشفافة والفعالة، المو

  )٣٧٢(.واإلدارة الفعالة للمشاريع
  

إلى تقديم المساعدة لوزارات الخدمات العامة الرئيسية التي تتسم " لتطوير"يهدف التمدد اإلقليمي 
الية، الزراعة، الكهرباء، البلديات واألشغال العامة، وشرآات النفط بالشفافية، أي الصحة، الموارد الم

هذه المشاريع تعمل لتحسين قدرات هذه الوزارات والشرآات لكي تقدم إلى . العاملة في الشمال والجنوب
  )٣٧٣(.عمالئها بصورة فعالة الموارد الالزمة ولزيادة شفافية وفعالية العمليات

  
  ٢٨-٢الجدول 

  دعم االقتصاد المستمرة لنظام الحكمبرامج صندوق 
  بماليين الدوالرات

  
  البرنامج  إجمالي االلزامات واالنفاقات  آخر المعلومات عن البرنامج

يساعد البرنامج في خلق وتدريب مجموعات عمل : الوصف
المجتمع األهلي المسؤولة عن تعيين وإعطاء األولوية الحتياجات 

مجتمعات لتعزيز قدرات الحكم المجتمع األهلي، ولتعبئة موارد ال
 مارال قيشمل برنامج عمل المجتمع األهلي أيضًا صندو. المحلي

لقد تمت مساعدة . روزيسكا الذي يساعد ضحايا الحرب
 مليون ١٫٥ آما أن ٢٠٠٣ شخص على األقل منذ ٣٥٠،٠٠٠

 مشروعًا ٦٣٠إنسان استفادوا بصورة غير مباشرة من أآثر من 
  .فرديًا ومجتمعيًا

  :عيةالوض
  ١٩،٤٣٠،٥٥٠: المستفيدون المباشرون •
 ٤٧،٨٥٠: خلق وظائف قصيرة األمد •
  ١٦،٦٤٤: خلق وظائف طويلة األمد •
؛ ٢٠٠٧أآتوبر /عدد المشاريع المنجزة منذ تشرين األول •

١٢٣٩  

  ألزمت
٢٦٤٫٩٦$  

  

برنامج عمل 
المجتمع األهلي 
الثاني والثالث 

(CAP)  

ت المحافظات في يعمل البرنامج عن آثب مع حكوما: الوصف
إنه يبني قدرات مجالس المحافظات، والحكام .  محافظة١١

. وموظفيهم للقيام بأعمالهم وفقًا لقانون سلطات المحافظات الجديد
يشمل البرنامج التدريب واإلرشاد والتعليم والتوجيهات ألحد 

  مجلس محافظات جديد) ١١(عشر 
  :الوضعية

 . ديالىدورات تدريب موّسعة لتشمل آامل محافظة •
اختتام المبادرة التدريبية في ديالى المرّآزة على مناقشة  •

 .التشريع الجديد مع القادة المحليين
  . موضوع١٠٠يقدم حاليًا التدريب المحلي حول أآثر من  •

  ألزمت
٣٥٥٫٥٠$  

   

برنامج الحكم 
 ٣ و٢المحلي 
(LGP)  

  أنفقت
١٥٥٫٣٠$ 

  أنفقت
٢٥٥٫٢٨$ 
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  )تابع (٢٨-٢الجدول 
  

  البرنامج  لزامات واالنفاقاتإجمالي اال  أحدث المعلومات عن البرنامج
مشاريع قصيرة األجل في الضواحي واألحياء، تستخدم : الوصف

الشبان العراقيين في أشغال عامة، وتوّلد الوظائف، وتطور 
من أصل ال . مشاريع األعمال، وتؤمن التدريب على الوظائف

 مدينة األصلية التي عمل فيها البرنامج، ال تزال خمس منها ١٨
مدينة (بغداد : ٢٠٠٩أبريل /اريخ األول من نيسانمفتوحة بت
، )سامراء(، ديالى، صالح الدين )الموصل(، نينوى )الصدر

 تشرين ٣١يتوقع اإلنجاز بحلول . ، والبصرة)تكريت وبيجي
  .٢٠٠٩أآتوبر /األول

  :الوضعية
 مشروع ١٦٠٠لدى برنامج االستقرار للجماعات األهلية  •

والمجاري / المياهمن ضمنها حمالت التنظيف، خدمات 
الصحية الصغيرة النطاق، تجديد العيادات الصحية، 
المدارس والحدائق العامة، تنظيف القنوات وإصالح 

 .الشوارع
 شاب ٣١٦،٠٠٠، شارك حوالي ٢٠٠٩مارس /خالل آذار •

وشابة في النشاطات التي رعاها البرنامج، بما في ذلك 
ب على األحداث الرياضية والثقافية، والفنون، والتدري

المهارات الحياتية، والجهود األخرى التي تعزز المصالحة 
 .والتخفيف من النزاعات

عن طريق التدريب المهني وجهود التدريب على مهنة،  •
 عراقي من ورش عمل التدريب المهني، ٤٠،٣٠٠تخّرج 

 في التدريب على مهنة جارية لتحسين ١٠،٠٠٠ووضع 
نجاح التدريب  آخرين ب١٤،٦٠٠شروط توظيفهم، آما أنهى 

  .على مهارات مشاريع األعمال

  ألزمت
٦٤٦٫٥٠$  

  

برنامج االستقرار 
للجماعات األهلية 

(CSP)  

  

  أنفقت
٥٥٤٫٠٠$ 
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  )تابع (٢٨-٢الجدول 
  

  البرنامج  إجمالي االلزامات واالنفاقات  آخر المعلومات عن البرنامج
 وفرق (PRTs)اآلليات لفرق إعادة إعمار المحافظات : الوصف

 لدعم المسؤولين المحليين في (ePRTs)افقة إعادة اإلعمار المر
الضواحي والمسؤولين الحكوميين او أعضاء المنظمات المستندة 
إلى المجتمعات األهلية، آما لدعم مشاريع االحتياجات الصغيرة 

  .للمحافظات
  :الوضعية

، آانت ال تزال المنح ترسل ٢٠٠٩مارس / آذار٣١بتاريخ  •
مج المساعدة السريعة برنا/إلى صندوق االستجابة السريعة

 .(IRAP/QRF)للعراق 
أوصى صندوق االستجابة السريعة بان تعمد آل فرقة  •

إلعادة إعمار المحافظات إلى إعادة النظر في أولويات آافة 
على ضوء قرب . افتراضات صندوق االستجابة السريعة

انتهاء الزامات األموال، يخطط صندوق االستجابة السريعة 
علومات تعيد تحديد عملية المنافسة إطالق سّلة من الم

  .للتمويل

  ألزمت
١٧٠٫٠٥$  

  

صندوق االستجابة 
السريعة لفرق 

إعادة إعمار 
  المحافظات

  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
 ١٤/٤/٢٠٠٩، ٧/٤/٢٠٠٩استجابات الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، : المصادر

  .٣/٤/٢٠٠٩تب المساعدة االنتقالية العراقية، تقرير المؤشرات األساسية، ، مك١٦/٤/٢٠٠٩و
  

  ٢٩-٢الجدول 
  المقررات الدراسية الجارية لتدريبات تطوير

  
  نوع التدريب  الوصف

 ٥يشمل المقرر الدراسي للقيادة واالتصاالت التابع لتطوير وحدات دراسية لمدة 
  .أخذ القراراتقيادة فريقك وقيادة التغيير؛ تحديد و: أيام

  القيادة واالتصاالت

الصيغة الثانية للمقرر الدراسي حول الموازنة لبرنامج تطوير تم تطويرها 
بالتعاون مع المرآز القومي لتنمية االستشارات واإلدارة التابع للحكومة 

  .العراقية؛ متوفر في بغداد وأربيل مع خطط لنينوى

  المقرر الدراسي للتدرب على الموازنة

 لسلطة ٨٧ف المقرر الدراسي األولي الذي أصبح متوفرًا، نطاق األمر رقم يعّر
  .(CPA)االئتالف المؤقتة 

  المشتريات

 التي تم الوصول إليها في rsescou/training/section/com.iraq-tatweer.wwwالوآالة األميرآية للتنمية الدولية، : المصدر
٨/٤/٢٠٠٩. 

  أنفقت
٩٤٫٠٦$ 
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تشديد المشاريع على التوسع في المحافظات يتحول في الوقت الحاضر من تنمية القدرات الفردية إلى 
" تطوير"عالوة على العمليات في بغداد ونينوى وأربيل والبصرة، يقيم برنامج . التنمية المؤسساتية

آوك للعمل مع المفتشين العامين الوزاريين في المحافظات، حول مكاتب إقليمية في بابل واالنبار وآر
يجري التشديد على رسم . قضايا وضع الموازنات والمشتريات، وإدارة المشاريع، وتنمية الموارد البشرية

اإلجراءات التشغيلية، وخفض الدورة الزمنية للعلميات، ووضع ترتيبات ألداء عملية يقودها إرضاء 
  .العمالء

  
  .٢٩-٢، أنظر الجدول "لتطوير"بة للمعلومات حول المقررات الدراسية لبرامج التدريب التابعة بالنس

  
  الحدود المتنازع عليها، الالجئون وحقوق اإلنسان

 المحدد لحل مسألة الحدود الداخلية المتنازع عليها ٢٠٠٧ديسمبر / آانون األول٣١مع اقتراب تاريخ 
يتوصل القادة السياسيون العراقيون إلى إجماع الرأي حول طريقة  من الدستور، لم ١٤٠بموجب المادة 

 إنتاج تقارير حول آل ارض متنازع عليها، (UNAMI)عرضت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق . ما
، ٢٠٠٨يونيو /في حزيران. وقدمت قاعدة زمنية واقعية ونقطة انطالق محتملة للمفاوضات السياسية

حدة لمساعدة العراق أول جولة من تقاريرها قوبلت بردات فعل متفاوتة، حول أطلقت بعثة األمم المت
مقاطعة آآره والحمدانية، في نينوى، ومخمور في التأميم، ومندلي في المقاطعة الفرعية في بلدروز، في 

  )٣٧٥(.ديالى
  

المتنازع عليها، تخطط بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق لنشر مجموعة تقاريرها حول الحدود العراقية 
بالنسبة للمقاطعات األربع . ٢٠٠٩إبريل /بما في ذلك مسودات جديدة للتقارير األربعة األولى، في نيسان

المتنازع عليها التي تتشكل منها محافظة آرآوك، تعّد بعثة األمم المتحدة الئحة بالحصيلة المحتملة 
رافية األخرى، يتوقع ان تنتج التقارير النتائج التي بالنسبة للمناطق الجغ. لدرسها من قبل الفرقاء المعنيين

المسؤولون الرسميون في بعثة األمم المتحدة . تم التوصل إليها ولكنها لن تقترح أية حصيلة تفضل
يناقشون في الوقت الحاضر آيفية استخدام نشر التقارير لرفع الحوار السياسي حول مناطق أخرى للنزاع 

 أفضل الطرق لدعم جهود بعثة األمم ساد، آما ان وزارة الخارجية تدربين الزعماء العرب واألآر
  )٣٧٦(.المتحدة لمساعدة العراق
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  الالجئون واألشخاص المهجرون في الداخل
 مليون عراقي ال يزالون مهجرين داخل ٢٫٨ ان أآثر من (IOM)تقدر المنظمة الدولية للهجرة 

 مليون دوالر ٣٩٨٫٣ت الحكومة األميرآية بمبلغ ، ساهم٢٠٠٨ خالل السنة المالية )٣٧٧(.العراق
  )٣٧٨(.للمساعدات اإلنسانية داخل العراق وفي المنطقة

  
 مليون دوالر، ٧٥مكتب الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لمساعدة الكوارث األجنبية ساهم بمبلغ  •

 .بالدرجة األولى لمساعدة األشخاص المهجرين في الداخل
 مليون ٣٦٫٤مقابل السالح التابع للوآالة األميرآية للتنمية الدولية بمبلغ ساهم برنامج الغذاء  •

 .دوالر من المساعدات الغذائية في العراق وللعراقيين الالجئين في سوريا
 ٢٨٧ التابع لوزارة الخارجية األميرآية بمبلغ (PRM)ساهم مكتب السكان والالجئين والهجرة  •

لمنظمات الدولية األخرى والمنظمات غير الحكومية لمساعدة مليون دوالر إلى األمم المتحدة، وا
 .األشخاص المهجرين في الداخل والالجئين العراقيين

  
 الجئ عراقي إلعادة االستيطان في ٢٣٫٤٨٢، تم قبول ٢٠٠٧منذ بداية البرنامج في السنة المالية 

 الجئ عراقي على ١٧،٠٠٠قبول ، تخطط الواليات المتحدة ل٢٠٠٩الواليات المتحدة، وفي السنة المالية 
 تأشيرة هجرة ١٣١١، آانت الواليات المتحدة قد أصدرت ٢٠٠٨ديسمبر / في آانون األول)٣٧٩(.األقل

  )٣٨٠(.خاصة إلى العراقيين
  

 مليون دوالر من أموال ١٥٠، خططت الواليات المتحدة للمساهمة ب ٢٠٠٩مارس / آذار٣١بتاريخ 
 دعم تمويل هذه )٣٨١(.اقيين الذين ال يزالون مهجرين بسبب الحرب لمساعدة العر٢٠٠٩السنة المالية 

 للعراق وللمنطقة، آما وللمنظمات غير الحكومية ٢٠٠٩السنة، دعوة األمم المتحدة الموحدة سنة 
 مليون دوالر على المدفوعات إلى ١٨٢٫٢، أنفقت وزارة المهجرين والهجرة ٢٠٠٨ سنة )٣٨٢(.االساسية

  )٣٨٣(. الداخل والى العائديناألشخاص المهجرين في
  

  )٣٨٤(:شملت مساهمات الحكومة األميرآية لدعم البرامج األخرى لمهجري الداخل والالجئين
 . مليون دوالر٩٠ - (UNHCR)المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة  •
 . مليون دوالر١٥٫٥ -(UNICEF)صندوق طوارئ األمم المتحدة الدولي لألطفال  •
 . مليون دوالر٣٫١ -الصحة العالميةمنظمة  •
  مليون دوالر٨ -برنامج الغذاء العالمي •
 . مليون دوالر٣٤ -المنظمات الدولية األخرى والمنظمات غير الحكومية •
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لقد ُخطط التمويل األميرآي لدعم تشكيلة من الخدمات للعراقيين المهجرين ولضحايا النزاع، وهو 
  )٣٨٥(:يشمل

  
 .ادات اإلغاثة الطارئة إلى العراقيين األآثر حاجة إليهاالتقديم المتواصل إلمد •
إعادة تأهيل أنظمة المياه لألشخاص المهجرين في الداخل والى المجتمعات األهلية المحلية في  •

 .العراق
نشاطات تعليمية غير رسمية للطالب العراقيين غير القادرين على متابعة الدراسة في المدارس  •

 .االرسمية في األردن وسوري
 .إنشاء المدارس لدعم تدفق الطالب العراقيين إلى المدارس الرسمية السورية •
 .الخدمات الصحية العقلية للعراقيين المهجرين •
 .إصالحات العيادات في العراق بما في ذلك هبات المعدات الطبية •
 .الوحدات الصحية الجوالة لالجئين العراقيين في األردن وسوريا •

  
ين التابعة لألمم المتحدة هي الوآالة القائدة في تنسيق العمل الدولي لحل مشاآل المفوضية العليا لالجئ

ترصد المفوضية وتقّيم احتياجات العراقيين . األشخاص المهجرين في الداخل والالجئين في العراق
عم يد. المهجرين وتقدم الحماية لألشخاص المهجرين في الداخل ولالجئين، والمواد غير الغذائية والمأوى

برنامج الغذاء العالمي العراقيين المهجرين بالمساعدات الغذائية، وبصورة رئيسية المهجرين في الداخل 
تسلم المفوضية العليا لالجئين . الذين ال وصول لهم للفوائد المقدمة لهم عبر نظام التوزيع العام العراقي

آثر حاجة من األطفال والنساء، بما في ذلك  الطبية، ودعم نظافة الجسم إلى العراقيين األمالمياه، واللواز
آافة هذه الوآاالت تعمل أيضًا مع الحكومة العراقية لتعزيز قدراتها على تقديم . العديد من المهجرين

  )٣٨٦(.العون لشعبها
  

  .٣٦-٢بالنسبة لمعدل عودة المهجرين في الداخل والعائدين، انظر الشكل 
  

  حقوق اإلنسان 
سبتمبر /سة حقوق اإلنسان دعمه إقرار قانون انتخابات المحافظات في أيلولإطار عمل العراق لممار

، ٢٠٠٩يناير / آانون الثاني٣١ محافظة في ١٤، الذي دعا إلى إجراء انتخابات المحافظات في ٢٠٠٨
عالوة على ذلك، شكل تبني القانون الذي يسمح . والى انتخابات الحقًا خالل السنة في آردستان والتأميم

نوفمبر، خطوة باتجاه حماية تلك /ة اللجنة العليا المستقلة لحقوق اإلنسان، في تشرين الثانيبإقام
 لكن مشاآل حقوق اإلنسان، بما في ذلك القضايا النابعة من العنف والتمييز والتعصب، )٣٨٧(.الحقوق

من قبل الضغوط المتواصلة حول نشاطات التحقيق . والجريمة والفساد، ال تزال قائمة في العراق
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المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية تحول دون ظهور العديد من اإلساءات إلى حقوق اإلنسان 
  )٣٨٨(.إلى العلن

  
  الخدمات العامة

تواصل البرامج األميرآية دعم الخدمات العامة، بما في ذلك العناية الصحية، والتعليم، وخدمات إطفاء 
 ١٫٨٦، تم تخصيص ٢٠٠٨مارس / آذار٣١بتاريخ . طات الصيانةالحرائق، والتنظيفات المدنية، ونشا

  )٣٨٩(. مليار دوالر في قطاع الخدمات العامة١٫٦٨ مليار دوالر وإنفاق ١٫٨٦مليار دوالر، والزام 
  

  العناية الصحية
 مليون دوالر وأنفقت ٩١١ مليون دوالر وألزمت ٩٣٣، آانت الواليات المتحدة قد خصصت ٢٠٠٣منذ 
 إلنشاء مستشفيات متخصصة وعيادات، ومراآز للعناية الصحية األولية في )٣٩٠(والر  مليون د٨٤٧

 غير أن مشاريع العناية الصحية )٣٩١(.العراق، ولتقديم برامج التلقيح، والمعدات الطبية، والتدريب الفني
  )٣٩٢(:في قطاع الخدمات العامة مهددة بما يلي

  
ا الحصول على خدمات رديئة من المرافق الممولة من عدم التماثل في نقل األصول التي نتج عنه •

 .الواليات المتحدة
 .الصيانة الرديئة التي تقود إلى التدهور الجزئي لحال المشاريع •
 .عدم قدرة العراق على تشغيل المعدات المشتراة من الواليات المتحدة بسبب غياب المعرفة الفنية •

  
حتياجات الناس تتطلب مزيدًا من التمويل والموظفين لقد تحسنت العناية الصحية في العراق، لكن ا

  )٣٩٣().المياه، الكهرباء، والصرف الصحي(والتدريب واإلمدادات والوصول إلى الخدمات األساسية 
  

 بالمئة فقط من العراقيين راضين نوعًا ما أو راضين جدًا عن العناية ٢٦تشير استطالعات الرأي ان 
 بالمئة أدنى مما آانت عليه ١١غير بالنسبة لربع السنة األخير، ولكنها تبقى الصحية في بالدهم، التي لم تت

 بالمئة من النساء اللواتي شملهن استطالع أوآسفام ذآرن أن وصولهن إلى ٤٠إن أآثر من . العام الماضي
 بسبب غياب األمن، واالفتقار إلى ٢٠٠٨ و٢٠٠٦العناية الصحية ذات الجودة قد تراجعت بين العامين 

  )٣٩٤(.المرافق والصعوبات االقتصادية
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  ٣٦-٢الشكل 
  معدل عودة المهجرين في الداخل والالجئين

  

  
  .٥،٢٦٨،٨٩٤ من األشخاص المهجرين قد عادوا من أصل ما مجموعه ٤٫٤، آان ٢٠٠٨ديسمبر /بتاريخ آانون األول: مالحظة
  .١٢/٢٠٠٨سبتمبر و/، المنظمة الدولية للهجرة، أيلول٩/٢٠٠٨المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة، : المصدر

، آانت ٣١/١٢/٢٠٠٨بتاريخ  •
الواليات المتحدة قد قّدمت 

 دوالر لبرامج لدعم ٥٢٠،٤٠٠
 .المهجرين في الداخل في العراق

إعادة ، تم ٢٠٠٧منذ السنة المالية  •
 عراقي في ٢٢،٣٦٦توطين 

 الواليات المتحدة

   بالمئة إجمالي العائدين٥-٠
   إجمالي العائدين بالمئة٢٠-٥

   بالمئة إجمالي العائدين٢٠أآثر من 
  بيانات غير متوفرة

  
  

  مهجرون
  عائدون
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  المشاريع األميرآية للعناية الصحية
 آما ان فرقة منطقة الخليج التابعة )٣٩٥ (معظم المشاريع الرئيسية األميرآية للعناية الصحية في تراجع

والمساندة المستديمة، لسالح الهندسة في الجيش األميرآي حولت الموارد المتبقية إلى تنمية القدرات، 
 مليون دوالر إلى دعم قدرة وزارة الصحة ١٦٫٥مثًال، تهدف مبادرة المساندة المستديمة من . والعمليات

يقدم . على صيانة المرافق والبناء على النتائج الطويلة األجل للمرافق التي أنشأتها الواليات المتحدة
  )٣٩٦(.طبية ومعدات التصوير باألشعةالمشروع ايضًا التدريب على األنظمة الحياتية ال

  
 ٩٩ هو مرآز حديث لعلم األورام الخاص بطب األطفال، وآان منجزًا بنسبة مستشفى البصرة لألطفال

شارك السفير األميرآي في حفلة توقيع تّم خاللها نقل المشروع إلى . ٢٠٠٩مارس /بالمئة بتاريخ آذار
جراءات لتأمين األمن آما ومشاريع أخرى لتأمين المياه الحكومة العراقية التي سبق لها ان اتخذت اإل

  )٣٩٧(.والكهرباء والصرف الصحي إلى الموقع
  

 مليون دوالر يوّسع التدريب للمهنيين في ١٦٥٫٥هذا المستشفى الذي تم تمويله من مصادر متعددة بكلفة 
  )٣٩٨(.مجال العناية الصحية ويخفف من النقص في الخدمات الصحية في العراق

  
  .٣٠-٢بالنسبة لألمثلة عن المشاريع األميرآية الجاري تنفيذها في مجال العناية بالصحة، أنظر الجدول 

  
  برنامج مراآز العناية الصحية األولية

في . خالل ربع السنة هذا، نشر المفتش العام تدقيقًا آخر يعالج إنشاء مراآز العناية الصحية األولية
ميرآي عقدًا لشرآة بارسونز ديالوير، مع أوامر مهمات الحقة ، اصدر الجيش األ٢٠٠٤مارس /آذار

بعدها بسنتين، أوقفت .  مرآزًا للعناية الصحية األولية١٥٠بموجب العقد، تتحدث عن تصميم وإنشاء 
في . الحكومة األميرآية أوامر المهمة بينما آانت المراآز في أرجاء العراق في مراحل مختلفة من اإلنشاء

، تحدث المفتش العام عن الحاجة إلى فريق إداري قوي بالتعاون مع وزارة الصحة ٢٠٠٦ة تدقيق نشر سن
أدارت فرقة منطقة الخليج ومكتب المساعدة . إلنجاز مراآز العناية الصحية األولية المنجزة جزئيا

، ٢٠٠٩أبريل / آانت أهداف تدقيق المفتش العام في نيسان)٣٩٩(.االنتقالية للعراق البرنامج إلنجاز المراآز
تحديد تكاليف وحصيلة الجهود الممولة من الواليات المتحدة إلنجاز المراآز، والى أي درجة تم نقل 

  .المراآز المنجزة إلى وزارة الصحة، والوضعية التشغيلية للمراآز
  

وجد المفتش العام أن فرقة منطقة الخليج قد أنجزت إنشاء العديد من المراآز على الرغم من الظروف 
منحت فرقة منقطة الخليج عقود متابعة . األمنية الرديئة التي أدت إلى حوادث مثل قصف بعض المرافق

اإلنشاء للمقاولين العراقيين إلنجاز المراآز المنشأة جزئيًا بموجب عقد صمم لبارسونز، وذآرت اآلن ان 
ق المنجزة سوف تقدم عالوة على ذلك، تقدر فرقة منقطة الخليج ان المراف. معظم اإلنشاء قد أنجز
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غير ان البرنامج قد آلف أآثر بكثير مما .  ماليين عراقي سنويا٤ًُالمعالجة للمرضى الخارجيين ألآثر من 
  :آان مخططًا، واخذ وقتًا أطول، وأنتج مرافق أقل

  
 مليون دوالر ٢٤٣ مليون دوالر أآثر من ال ١٠٢ أي   مليون دوالر،٣٤٥آّلف البرنامج حوالي  •

  ندما أنهي عقد بارسونزالمقدرة ع
 .تم نقل المراآز إلى وزارة الصحة بعد عدة سنوات مما آان مخططًا

 مواقع ٩ خالل عقد بارسونز، آما تم حذف ١٤٢ األصلية انخفضت إلى ١٥٠المراآز ال  •
 . مرآزًا١٣٣إضافية، مما ترك 

  
ع مسودة خطتها اإلدارية إال ففرقة منطقة الخليج لم تض. المشاآل اإلدارية أعاقت بصورة آبيرة البرنامج

بعد مضي ستة أشهر على منح معظم العقود إلنجاز المراآز المنجزة جزئيًا، وقصرت في وضع اللمسات 
مكتب المساعدة االنتقالية للعراق . لقد آان للبرنامج ستة مديرين مختلفين في ثالث سنوات. األخيرة عليها

 لم تكن لديه الموارد الكافية ةالتنسيق مع وزارة الصحالذي آانت له مسؤولية اإلشراف على المراآز و
  .للقيام بتلك المسؤولية

  
 مرآزًا للعناية الصحية األولية قد أنجزت ونقلت إلى ١٣٣رغم ان فرقة منقطة الخليج تذآر اآلن ان 

نطقة عالوة على ذلك، عاينت فرقة م. وزارة الصحة، إال ان جميع هذه المرافق لم تنجز وتفتح أمام الناس
الخليج ومكتب المساعدة االنتقالية للعراق من مشاآل عند نقل المراآز إلى وزارة الصحة آما أنهما ال 

فكالهما تعيان المشاآل التشغيلية . يملكان بيانات دقيقة حول عدد المراآز المفتوحة فعًال والعاملة
ضًا عن وجود ماشكل في اإلنشاء واالستدامية في المراآز آما ان المسؤولين في وزارة الصحة أعلنوا اي

  .والتجهيز في نقل مراآز العناية الصحية األولية
  

 ١٦٫٥مبلغ العقد محدود بقيمة . ، تم منح عقد للمساندة المستديمة للمشاريع الصحية٢٠٠٨مايو / أيار٨في 
يج ان ستة ذآرت فرقة منطقة الخل. مليون دوالر من األموال المتوفرة ولن يوفر للتقييم لجميع المراآز

المسؤولون في فرقة منطقة الخليج ومكتب .  تقييمًا أوليًا قد أنجز٢٨ مفصلة هي قيد المراجعة وان تتقييما
  .المساعدة االنتقالية للعراق أعلنوا انه ال وجود لخطط او أموال ألعمال إضافية لتقييم المراآز
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  ٣٠-٢الجدول 
  المشاريع األميرآية في العناية الصحية

  
  المشروع  الوضعية  الكلفة  الفوائد/ات المتبقيةالتحدي

التأآد من ان يلبي المقاول 
شروط سالح الهندسة في 

تحسين . الجيش األميرآي
التوثيق وعملية مراقبة 

  .الجودة

آان ( بالمئة ٣٥منجز    مليون دوالر٧٫٤
 ٦٥مخططاًُ إنجازه بنسبة 

اإلنجاز مخطط في . بالمئة
١٤/٩/٢٠٠٩(  

  ممستشفى بعقوبة العا

إعادة التأهيل خففت عجزًا 
قويًا في عناية المرضى 

الداخليين مع قدرة استيعاب 
لخدمة منطقة تعد  

  . مقيم١٠٠،٠٠٠

تجديد أجنحة المرضى في   منجز   مليون دوالر٣٫٢
  مستشفى السليمانية العام

عيادة العناية الصحية هذه 
 متر مربع ٦٥٠القائمة على 

لها قدرة استيعاب لتقديم 
 مقيم ٣٠،٠٠٠ إلى الخدمات
  .محلي

 بالمئة ٧٥منجزة بنسبة    دوالر٥٤٢،٠٠٠
اإلنجاز مجدول في (
٧/٥/٢٠٠٩(  

  عيادة حومر آوير

يشمل هذا المرفق غرف 
للتلقيح وصيدلية وعناية 

طبية ولألسنان، وآلة تصوير 
  .بأشعة أآس

مرآز العناية الصحية   منجز   دوالر٥٠٠،٠٠٠
  األولية في الديوانية

؛ فرقة منقطة الخليج، تقرير الوضع ٧، شريحة العرض ٢/٢٠٠٩قة منطقة الخليج، تقرير الوضع الشهري، فر: المصادر
؛ فرقة منطقة الخليج، ١٠؛ فرقة منطقة الخليج، تقرير الوضع األسبوعي، شريحة العرض ٨األسبوعي، شريحة العرض 

، ٢/٢٠٠٩، ٢، الرقم ٦، المجلد "طبي جديدالمقيمون في أم قصر يحصلون على مرفق "البحراني، . لنحاول التقدم، أ
، النشرة اإلخبارية لفرقة منطقة الخليج، "الديوانية ترّحب بالمرآز الجديد للعناية الصحية األولية"امبري، أليسيا، 

١٢/٣/٢٠٠٩.  
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لم تقدم فرقة منطقة الخليج ومكتب المساعدة االنتقالية للعراق محاسبة وشفافية آافيتين حول وضعية 
لقد أنفقت ماليين الدوالرات على هذا . مج مراآز العناية الصحية األولية مع اقتراب إنجازهابرنا

البرنامج، لكن البيانات المتوفرة تشير إلى ان اإلنشاء، وترآيب المعدات والتدريب الضروري لم تكن 
 لبرنامج مراآز فبدون محاسبة وشفافية آافيتين حول الوضعية الحالية. مكتملة في عدد هام من المراآز

العناية الصحية األولية، ال تملك الحكومة األميرآية المعلومات الضرورية لتحديد السياسة حول ما إذا 
آانت هناك حاجة لمزيد من العناية اإلدارية من قبل الحكومة األميرآية للحؤول دون هدر بعض أو آافة 

  )٤٠٠(.االستثمارات في مراآز العناية الصحية األولية
  

العناية الصحية ل ربع السنة هذا، أجرى المفتش العام أيضًا تقييمًا حول المساندة المستديمة لمرآز خال
مشروع حي . ، لتحديد ما إذا آان المرفق شغال بالقدرة المطلوبة في العقد األصلياألولية في حي تيسين

 مريض يوميًا، بما ٢٠٠  ويخدم حاليًا٢٠٠٧يوليو / دوالر، ُسّلم في تموز٤٦٥،٠١٥تيسين، الذي آلف 
الحظ المفتش العام ان المرفق آان نظيفًا نسبيًا، وأن الصيدلي .  من خدمات األسنان٤٠ إلى ٣٠في ذلك 

. لقد تم تسليم المرفق بدون وثائق تقول بان المعاينات قبل األخيرة او األخيرة قد أجريت. آان يقدم األدوية
ارجية لغرف التصوير باألشعة وأبواب الغرف المظلمة يظهر والحظ مفتشو المفتش العام ان األبواب الخ

عالوة على . انها من أبواب الخشب العادي وليس من األبواب المبطنة بالرصاص المطلوبة في التصميم
ذلك، لم يجِر تدريب فنيي الصحة في المرفق على استخدام معدات التصوير باألشعة الممولة من الواليات 

أوصى المفتش العام بان تعطي فرقة منطقة الخليج . ذه الخدمات ليست متوفرة بعدالمتحدة، ولذا فان ه
التوجيهات بإجراء التدريب على آافة المنشآت والتجهيزات الطبية المتواجدة حاليًا في مرآز العناية 

  )٤٠١(.الصحية األولية في  حي تيسين
  

. ، في آرآوكاألولية في شقاق حي الُمسلة مرآز العناية الصحية أجرى المفتش العام أيضًا تفتيشًا في
، وله القدرة على خدمة ٢٠٠٧يوليو / تموز١٩ دوالر، ُسّلم في ٣٠٤،٥٤٠هذا المرفق الذي أنجز بكلفة 

تقوم فرقة منطقة الخليج بعمليات تفتيش منتظمة في موقع . نفس عدد المرضى في مرآز حي تيسين
وفرة للتأآيد ان تفتيشًا قبل نهائي او نهائي قد تّم، آما ان المرفق، لكن مرة أخرى، لم تكن هناك وثائق مت

عالوة على ذلك، لم يقم المقاول بأداء برنامج الرقابة . العيوب التي ترآت بال حل عند التسليم ظلت عالقة
واحدة من وحدتي التدفئة والتهوية وتكييف . على الجودة بمراحله الثالث، المعّين في خطط التصميم

المبنى لم تكن شغالة أثناء التفتيش آما ان بعض األسالك الكهربائية ال تتقيد بقانون الكهرباء الهواء في 
  )٤٠٢(.الدولي

  
 مليون دوالر، ١٫٤المشروع األخير لمراآز العناية الصحية ، مرآز ديالى للعناية الصحية الذي آلف 

لقد . شروع نموذجي للبرنامجهذا الم.  مريض في اليوم١٠٠فبراير وسوف يخدم حوالي /أنجز في شباط
قام موظفو وزارة الصحة بإشغال المبنى، آما ان العيوب التي ظهرت بعد التسليم قد صححت، وفقًا لفرقة 

  .منطقة الخليج، لكن أوراق عمل القبول من جانب الحكومة العراقية ال زالت عالقة
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  ٣١-٢الجدول 

  والراتمخصصات الحكومة العراقية لوزارة لصحة، بماليين الد
  

  نوع الموازنة   ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  النسبة المئوية للتغيير

  تشغيلية   $١،٨٧٢٫٠٨  $٣،٠٩٥٫٠   بالمئة ٦٥

  رأسمالية  $٨٣٫٣  $٤٠٨٫١   بالمئة ٣٩٠

  المجموع  $١،٩٥٦٫١  $٣،٥٠٣٫١   بالمئة ٧٩

  
  األعداد تتأثر بالتدوير: مالحظة
  ٩/٤/٢٠٠٩العام للبيانات، استجابة وزارة المالية األميرآية لطلب المفتش : المصدر

  

  مبادرات الحكومة العراقية الخاصة بمراآز العناية الصحية األولية
 بالمئة ٧٩ أي بزيادة ٢٠٠٩ مليار دوالر في موازنة العراق األساسية لسنة ٣٫٥ُخّصص لوزارة الصحة 

  .٣١-٢لجدول  للمزيد حول مخصصات الحكومة العراقية لقطاع العناية الصحية، انظر ا)٤٠٤(.٢٠٠٨عن 
  

مثًال، . بوجه عام، عرفت وزارة الصحة نجاحات في آل من مبادرات الوعي الصحي واالستجابة لتفشي
 ومع ان برامج للتحصين قد أجريت في آافة أنحاء )٤٠٥(.٢٠٠٧ بالمئة منذ ٨٠تم خفض حاالت الكوليرا 

وقد استمر االنتشار . ٢٠٠٨ محافظات سنة ٩ حادثة حصبة في ٦٠٠٠العراق، فقد ذآر حصول اآثر من 
تخطط وزارة الصحة .  طفل إضافي في خطر٨٠٠،٠٠٠ محافظات جديدة واضعًا ٥ وطال ٢٠٠٩سنة 

  )٤٠٦(.إلعادة العمل بمشروع التحصين الموسع بغية زيادة التلقيح ضد المرض
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  ٣٢-٢الجدول 
  المشاريع الجاري تنفيذها في قطاع التعليم

  
إجمالي   نوع الصندوق  ة المحافظ  بداية المشروع  اإلنجاز

  الكلفة
  اسم المشروع

صندوق دعم   النجف   ١٢/١١/٢٠٠٨  ٥/١١/٢٠٠٩
  االقتصاد

مشروع مبنى آلية   $٣٫٦٢
  الهندسة، جامعة الكوفة

صندوق دعم   بغداد  ٣٠/٧/٢٠٠٨  .٢١/٧/٢٠٠٩
  االقتصاد

لجان إعادة إعمار وتنمية   $ ١،٨٨
تصميم / المحافظات

وإنشاء حرم مدرسة أبو 
  ثانوية للصبيانغريب ال

  
  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
، استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق لطلب المفتش ٦/١/٢٠٠٩نظام إدارة إعمار العراق، المعيار العالمي، : المصدر

  .١٤/٤/٢٠٠٩، استجابة فرقة منطقة الخليج لطلب المفتش العام للبيانات، ١٣/٤/٢٠٠٩العام للبيانات، 

  
  قص في عدد األطباءالن

، ذآرت وزارة ٢٠٠٧سنة . يواصل النقص في عدد األطباء الضغط على الخدمات الصحية في العراق
 طبيب جراح ٥٫٣ طبيب يعملون في المستشفيات العراقية أي بمعدل ١٦،٠٠٠الصحة ان هناك حوالي 

 لقد فّر )٤٠٧(.ردن نسمة في األ١٠،٠٠٠ طبيب جراح لكل ٢٤٫٥وبالمقارنة هناك .  نسمة١٠،٠٠٠لكل 
األطباء العراقيون عندما أصبحت الظروف خطيرة للغاية، لكن الحكومة العراقية قامت بمحاوالت 

  )٤٠٨(.٢٠٠٩ طبيب سنة ٣٢٥ وعاد ٢٠٠٨ طبيب سنة ١٠٠٠عاد حوالي . الستعادتهم
  

  التعليم
موازنة العراق لسنة تمول . نظام التعليم في العراق أعاقه عقدان من الحرب والنقص في االستثمارات

 برامج لمعالجة تنمية المهارات األساسية للتوظيف، والمشارآة الديمقراطية والحل السلمي ٢٠١٠
  .للنزاعات

  
تهدف هذه اإلجراءات إلى الحؤول دون تحول المدارس العراقية إلى مؤسسات للتطرف المذهبي المتأثر 

ر العراقيون األهداف حول التزام طويل األجل لقد وضع مخطط إعادة اإلعما. باأليديولوجيات العنيفة
  )٤٠٩(.للتعليم تخفف من الظروف األساسية التي تحاول المجموعات اإلرهابية استغاللها

  
، ٢٠٠٩مارس / آذار٣١بتاريخ . تواصل البرامج األميرآية دعم إنشاء وإعادة تأهيل المدارس في العراق

 مليون دوالر في قطاع ٣٢١والر وأنفق  مليون د٣٨٨ مليون دوالر وألزم ٣٨٩تم تخصيص 
  . يحّدث المشاريع الرئيسية الجاري تنفيذها٣٢-٢ الجدول )٤١٠(.التعليم
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خالل ربع السنة هذا، اجرى المفتش العام ثالث عمليات تفتيش لمشاريع إعادة تأهيل وتوسعة للمدارس 

. القدرة المعلن عنها في العقود األصليةالممولة من الواليات المتحدة لتحديد ما إذا آانت المشاريع شغالة ب
وبوجه عام، تّم االعتبار بأن المدارس قد أنشئت بصورة آافية وتعمل حسب القدرة، غير ان المفتشين 

  .مّول صندوق دعم االقتصاد وبرنامج االستجابة الطارئة للقائد هذه المشاريع. الحظوا بعض العيوب
  

 أن المرفق، الذي آان قبًال في حالة من العطب الخطير، يعمل  وجدمدرسة الخندق المتوسطةالتفتيش في 
غير ان المفتش العام لفت نظر سالح .  طالب٣٠٠بطاقته الكاملة، ويقدم الخدمات التعليمية لحوالي 

الهندسة في الجيش األميرآي إلى عدة مشاآل، بما فيها تشقق آبير في عمود من الخرسانة المسلحة 
  )٤١١(. غير آاًف بالكهرباء يؤثر على ضخ المياه لغرف دورات المياهومشكلة ناجمة عن تزويد

  
ألجل ) بعد إصابتها بأضرار جراء قصف المتمردين (مدرسة صغيرةفي محافظة االنبار، أعيد إنشاء 

وجد المفتش العام ان األقسام الجديدة التي أعيد تأهيلها في المنشأة آانت مقبولة . ضمان بيئة تعليمية آمنة
والقضايا الوحيدة ذات األهمية آانت على . حد بكير وقادرة على خدمة احتياجات الطالب دون ازدحامإلى 

/ األرجح نتيجة اإلساءات الحاصلة ما بعد إعادة اإلعمار التي تؤثر على حجرات غسل اليدين والوجه
  )٤١٢(.المراحيض

  
ديد آافية لّبت إلى حد آبير شروط تج/آشف تفتيش المفتش العام لمدرسة سرور االبتدائية إعادة تأهيل

غير ان ترآيب مولد احتياطي لإلنارة، والمراوح في السقوف، وتكييف الهواء من شأنه ان يؤمن . العقد
ان االزدحام واالفتقار إلى الصيانة . إمدادًا مستقرًا للكهرباء، ويخلق بالتالي بيئة مسهلة اآثر إلى التعّلم

 للمجاري الصحية والذي يجعل المجاري تتدفق إلى مناطق األحياء الروتينية، والنظام غير الكافي
   )٤١٣(.المجاورة، ال يزال يسبب المشاآل

  
  .٤لمزيد من المعلومات المفصلة حول عمليات التفتيش هذه، انظر القسم 
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  عمارلوحة على مدرسة في دهوك تعرب عن التقدير لشعب الواليات المتحدة لمساعدته في عملية إعادة اإل
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  االقتصاد
  

الشراآة األميرآية العراقية لتعزيز القطاع المصرفي 
وإشراك القطاع الخاص سوف توفر الحجر األساس 

  )٤١٤(.لدور أوسع للعراق في المنطقة وفي العالم
  

   السفير مارك وول، منسق االنتقال االقتصادي في العراق،-
   ٢٠٠٩يناير / آانون الثاني٢٨

  
  

الشرآات التي . ة القطاع لنموه، ال يزال االقتصاد العراقي راآدًا بدرجة عاليةعلى الرغم من مواصل
 ٢٠٠٨ بالمئة من إيرادات الحكومة العراقية سنة ٩٠، والذي وفر )٤١٥(تمتلكها الدولة تدير قطاع النفط

  )٤١٦(.٢٠٠٩ بالمئة من اإليرادات سنة ٨٥ويتوقع ان يقدم حوالي 
  

 لذلك، فإن االقتصاد العراقي مترابط مع قدرة )٤١٧(.لكها الدولة أيضًاالمصارف الكبرى في العراق تمت
، آانت ٢٠٠٩مارس / آذار٣١بتاريخ . الحكومة العراقية في الحصول على اإليرادات وفي إنفاق موازنتها

 مليار ١٫٢٥ مليار دوالر وأنفقت ١٫٤٢ مليار دوالر، وألزمت ١٫٤٧الواليات المتحدة قد خصصت 
  )٤١٨(.لتنمية االقتصادية في العراقدوالر لجهود ا

  
  . وضعية األموال األميرآية المستخدمة لدعم االقتصاد العراقي٣٧-٢يظهر الشكل 

  
، )٤١٩( اضطر الحكومة العراقية الن تصبح محافظة ماليًا٢٠٠٨الهبوط الشديد في أسعار النفط في نهاية 

 بالمئة ٢٥٫٨ر، أي بخفض نسبته  مليار دوال٥٨٫٦ إلى ٢٠٠٩فخفضت المسودة األولية لموازنة 
 ُتشكِّل زيادة ٢٠٠٩ الموازنة النهائية لسنة )٤٢٠(. مليار دوالر٧٩٫٨بالمقارنة مع خطة الموازنة األولية 

 مليار دوالر، لكن الموازنة الرأسمالية ضمنها قد هبطت ٤٩٫٩ األساسية التي بلغت ٢٠٠٨عن موازنة 
  )٤٢١().٢٠٠٩ مليار دوالر سنة ١٢٫٧ األساسية إلى ٢٠٠٨  مليار دوالر في موازنة١٣٫١من (قليًال 
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  ٣٧-٢الشكل 
   االقتصاد-وضعية األموال األميرآية

  بمليارات الدوالرات
  

  التغيير بالنسبة لربع السنة األخير     خّصصت
١٫٤٧  

   
  

  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
تجابة فرقة منطقة الخليط لطلب المفتش العام للبيانات، ؛ اس١٠/٢٠٠٨، ٧ز٢٢وزارة الخارجية، تقرير القسم : المصادر

؛ ١/٤/٢٠٠٩؛ نظام إدارة إعادة إعمار العراق، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، ٢/٤/٢٠٠٩
ة األميرآية ؛ استجابة وزارة المالي٢٩/٣/٢٠٠٩استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق لطلب المفتش العام للبيانات، 

؛ استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 
لطلب المفتش العام للبيانات،  (USTDA) الوآالة األميرآية للتجارة والتنمية؛ استجابة ١٣/٤/٢٠٠٩ و٧/٤/٢٠٠٩
٢/٤/٢٠٠٩.  

  
 ازداد بما (GDP) ان نمو إجمالي الناتج المحلي (EIU) مجلة االيكونوميست ُتقّدر وحدة المعلومات لدى

، جزئيًا بفضل الوضع األمني ٢٠٠٨ بالمئة سنة ٧٫٨ إلى نسبة )٤٢٢ (٢٠٠٧ بالمئة سنة ٦يقدر من نسبة 
ولكن إذا استمرت . المحّسن الذي عزز أيضًا نشاط القطاع الخاص، وبوجه خاص في صناعة النفط

ر النفط فإن وحدة المعلومات المذآورة تتوقع ان نمو إجمالي الناتج المحلي سوف ينخفض إلى تقلبات أسعا
  )٤٢٣(.٢٠٠٩ بالمئة سنة ٥٫٧

  
اعتماد العراق على عائدات صادرات النفط يزيد من خطورته التحديات المتواصلة لألمن، والفساد، 

 مع ان )٤٢٤(.د جذب االستثمارات األجنبيةواالفتقار إلى قوانين تنظيمية لحماية المستثمرين، وآلها تقي
الواليات المتحدة تواصل تمويل برامج الدعم االقتصادي للطرق، إال أن التقارير تشير إلى ان الحكومة 

  )٤٢٥(.العراقية قد قّصرت في إقامة األنظمة الضرورية لتسهيل االستثمار ولتشجيع التنمية االقتصادية
  

  %٠    $١٫٤٢ألزمت 
 %٣    $١٫٢٥أنفقت 
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  الموازنة العراقية
، )٤٢٦(٢٠٠٩، صادق المجلس الرئاسي على الموازنة السنوية العراقية لسنة ٢٠٠٩أبريل /ن نيسا٢في 

 مليار دوالر للنفقات ١٢٫٧ مليار للنفقات التشغيلية و٤٥٫٩ مليار دوالر، والتي تشمل ٥٨٫٦التي بلغت 
سية فقد ازدادت  األسا٢٠٠٨ففي حين هبطت الموازنة الرأسمالية قليًال بالنسبة لموازنة سنة . الرأسمالية

  )٤٢٧(. بالمئة٢٥الموازنة التشغيلية بحوالي 
  

 مليار ٧٩٫٨ هي ادنى بكثير من العرض األول للميزانية العراقية البالغ ٢٠٠٩الموازنة النهائية لسنة 
 لقد دافع آل من وزير المالية ورئيس الوزراء آثيرًا ضد خفض )٤٢٨(.٢٠٠٨سبتمبر /دوالر في أيلول
  )٤٢٩(.ن إلى ان الخفض سوف يحد من قدرة العراق على دعم الكهرباء واإلنتاج الزراعيالموازنة، منبهي

  
والن صادرات النفط ُتشكِّل هذا الجزء الكبير من إيرادات العراق، فان أي هبوط في أسعار النفط سوف 

 في آرآوك ، آان برميل النفط الخام٢٠٠٩أبريل / نيسان٣ بتاريخ )٤٣٠(.يّضر بموازنة الحكومة العراقية
 دوالر ٥٠ الجديدة سعرًا ثابتًا للنفط من ٢٠٠٩ تفترض موازنة )٤٣١(. دوالر للبرميل٤٨يباع ب 
  )٤٣٣(. دوالر للبرميل٨٠ آما ان صيغًا اقدم للموازنة افترضت أسعارًا عالية بلغت )٤٣٢(للبرميل

  
 مليار دوالر ٥٫٨ة، إلى خالل ربع السنة هذا، هبطت إيرادات الحكومة العراقية من النفط بصورة آبير

  )٤٣٤(. مليار دوالر آانت خالل ربع السنة األخير٩٫٨من 
  

 إلى ٢٠٠٨ يتعّقب التغيرات في إيرادات الحكومة العراقية من النفط، حسب األشهر، من ٣٨-٢الشكل 
٢٠٠٩.  

  
  تنفيذ الموازنة

 مليار ٢٫٢إلنفاق العام من  فقد ارتفع ا٢٠٠٨تنفيذ موازنة الحكومة العراقية ازداد بصورة محسوسة سنة 
 مليار ٢١٫١ من اصل ال )٤٣٥(.٢٠٠٨ مليار دوالر في الشهر سنة ٤٫١ إلى ٢٠٠٧دوالر في الشهر سنة 

بلغ مجموع اإلنفاقات  ،)٤٣٦()بما في ذلك األساسي والتكميلي(، ٢٠٠٨دوالر للموازنة الرأسمالية سنة 
هذه االلزامات المسماة أيضًا دفعات . موال الملزمة مليار دوالر إضافية من األ٨٫٢ مليار دوالر مع ٨٫٥

تعتبر وزارة المالية . تمثل عادة آتب اعتماد مفتوحة يتوجب على الحكومة العراقية دفعها" متقدمة"
األميرآية األموال الملزمة آخطوة أساسية باتجاه تنفيذ افضل للموازنة ولكنها تذآر أيضًا ان آتب االئتمان 

  )٤٣٧(.موازنات الرأسمالية للوزارات إذا لم تسدد في وقتهايمكنها أن تخنق ال
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  ٣٨-٢الشكل 
  إيرادات الحكومة العراقية من النفط

  بمليارات الدوالرات

  

  
  

  .١٠/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية األميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

  
 مليار ٢٫٢ خارج آردستان ١٥ المحافظات ال أنفقت. ٢٠٠٨تحّسن أيضًا تنفيذ موازنات المحافظات سنة 

 ٨٧٠، بالمقارنة مع ٢٠٠٨ مليون دوالر إضافية في أموال الموازنة الرأسمالية لسنة ٧٤٣دوالر وألزمت 
 مليار دوالر، أي ٣٫٧أنفقت آردستان . ٢٠٠٧سنة ) الملزمة والمنفقة(مليون دوالر من األموال المجمعة 

 للمزيد من المعلومات حول تنفيذ موازنات )٤٣٨(.الرأسمالية بالمئة من مخصصاتها ١٠٠حوالي 
  . من هذا التقرير٣المحافظات، انظر القسم 

  
لقد قدمت الواليات المتحدة الدعم لتحسين تنفيذ الموازنات الوطنية وفي المحافظات عن طريق نقل 

مالية العامة للحكومة العراقية إلى نظام اإلدارة المالية، وعبر دعم مجموعة عمل إدارة ال
(PFMAG).)٤٣٩(  

  
  نظام إدارة المعلومات المالية العراقي

تحّدث المفتش العام عدة مرات عن التحديات المرتبطة بتطوير نظام المعلوماتية لإلدارة المالية في العراق 
(IFMIS).)حكومة  ان برنامجًا تشغيليًا متكامًال لإلدارة المالية يمكن ان يزيد من فعالية عمليات ال)٤٤٠

. العراقية عن طريق جعل الموازنة مرآزية وإدخال تنفيذها األساسي وإجراءاتها المحاسبية في الكمبيوتر
، لكنه أوقف باآرًا بعد عدة مشاآل على نطاق واسع، من بينها االفتقار ٢٠٠٣يوليو /بدأ البرنامج في تموز

  )٤٤١(.ارات العراقية العمل مع النظامإلى التنسيق بين الوآاالت الحكومية األميرآية وعدم رغبة الوز
 آما ان ٢٠٠٨يناير /مبادرة نظام المعلوماتية لإلدارة المالية في العراق أعيد إطالقها في آانون الثاني

وزارة المالية توقعت ان تستخدم آافة وحدات اإلنفاق في الحكومة العراقية النظام بحلول األول من 
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، آمحّفز الستخدام النظام داخل الحكومة، توجيهًا يطالب التقّيد واصدر الوزير. ٢٠٠٩يونيو /حزيران
  )٤٤٢(.بالنظام ومعلنًا ان الوزارات لن تستلم موازناتها الشهرية إلى حين تقيدها

  
 وحدة إنفاق من الحكومة العراقية قد أدخلت معامالت ٢٥٠ من ٥٢، آانت ٢٠٠٩مارس / آذار٢٧بتاريخ 

 مليون ٩٫٧دء، تقدر تكاليف مشروع نظام المعلوماتية لإلدارة المالية بحوالي  منذ إعادة الب)٤٤٣(.في النظام
 مليون دوالر ٣١٫٨، آانت الواليات المتحدة قد استثمرت اآثر من ٢٠٠٩أبريل / نيسان١١بتاريخ . دوال

  )٤٤٥(. دوالر١٦٨،٠٠٠ واستثمر العراق )٤٤٤(في مشروع نظام المعلوماتية لإلدارة المالية
  

  ل اإلدارة المالية العامةمجموعة عم
 لمساعدة الحكومة العراقية قي ٢٠٠٨يونيو /تأسست مجموعة عمل اإلدارة المالية العامة في حزيران

، آانت ٢٠٠٩مارس /في آذار. تنفيذ موازنتها على آل من المستويين الوطني ومستوى المحافظات
ل آتب االئتمان والتدريب على المجموعة تخطط لتوسيع برامجها التدريبية لكي تشمل ورش عمل حو

  )٤٤٦(.الموازنة بالنسبة للمسؤولين المنتخبين أو المعينين مؤخرًا في المحافظات
  

  
  عامل ميناء عراقي يضع الثلج على حصيلة صيده من األسماك

  
  االتجاهات االقتصادية الكلية

لدوالر األميرآي الواحد،  دينار ل١،١٧٠، آان سعر صرف الدينار العراقي ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢بتاريخ 
.  دينار للدوالر١٫٢٠٣ عندما آانت قيمة الدينار ٢٠٠٨أبريل / بالمئة عن نيسان٢٫٧أي تحسن بنسبة 

 تحّسن قيمة الدينار عزز القوة )٤٤٧(.عالوة على ذلك، استقر التضخم األساسي على قرابة صفر بالمئة
  )٤٤٨(.ئة اآثر استقرارًا لنمو القطاع الخاصالشرائية في العراق وساهم في تراجع التضخم، ووّفر بي
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في الماضي آان العراق يفكر في إعادة إسناد ورفع سعر صرف الدينار لجعل قيمته األساسية اقرب إلى 
الدوالر األميرآي، غير ان البيانات األخيرة تدل على ان المشروع قد يكون مكلفًا للغاية إذا ما أريد 

ًا، وذآرت وزارة الخارجية األميرآية انه ال وجود في الوقت الحاضر لإلسناد الجديد ان يكون مجدي
  )٤٤٩(.لخطط معينة إلعادة إسناد الدينار

  
  .٣٩-٢، انظر الشكل ٢٠٠٩ و٢٠٠٤بالنسبة لمعدالت الفائدة وسعر الصرف والتضخم بين 

  
  ٣٩-٢الشكل 

  معدالت الفائدة، سعر الصرف والتضخم في العراق
  

  

  )المعدل السياسي(معدل فائدة اإلقراض 
 للودائع (CBI)معدل الفائدة الذي يدفعه البنك المرآزي العراقي 

  .المصرفية التجارية

  

  معدل سعر الصرف
متوسط معدل سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدوالر األميرآي في 

  .المزايدات اليومية للبنك المرآزي العراقي

  

  ) للتغييرالنسبة المئوية(السعر اإلجمالي للتضخم 
بالنسبة ) أحمر(ومن سنة لسنة ) أزرق(معدالت التضخم الشهرية 

  .للمؤشر العامل لسعر االستهالك

  

  )بالنسبة المئوية للتغير(التضخم األساسي 
للمؤشر ) أحمر(ومن سنة لسنة ) أزرق(معدالت التضخم الشهري 

لنقل األساسي لسعر االستهالك الذي يستثني تكاليف الوقود والكهرباء وا
  .واالتصاالت

يحتسب معدل التضخم على أساس مؤشر سعر متوسط حسب الشهر بالمقارنة مع الشهر . األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
  .السابق
 ، تم الوصول اليها في www.cbi.iq ٢٥/٣/٢٠٠٩البنك المرآزي العراقي، المؤشرات المالية األساسية، : المصدر

٣/٤/٢٠٠٩.  

  
  التوظيف
 إنسان في ٢٠٠،٠٠٠وغرافيا السكان إلى أن خزان اليد العاملة العراقي يتنامى بمعدل يزيد عن تشير ديم

معدل النمو هذا يزيد بصورة آبيرة عدد العراقيين العاطلين عن العمل في السنوات القادمة، وهو . السنة
  )٤٥٠(.هاجس متواصل للدولة

  
لوزارة الخارجية ان عدد العراقيين العاطلين  التابع (NEA-I)العراق -ذآر مكتب شؤون الشرق األدنى

 تحدثت وحدة المعلومات االقتصادية عن معدالت بطالة تتراوح )٤٥١(.عن العمل يصعب جدًا تحديده آميًا
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 إذا )٤٥٢(. بالمئة١٥ بالمئة، والحكومة العراقية عن ١٨ بالمئة، وتحدثت األمم المتحدة عن ٥٠ و٣٠بين 
في إيجاد وظيفة، تقدر بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق " ل المثبطة همتهمالعما"شملت معدالت البطالة 

(UNAMI) هم الناس الذين توقفوا "العمال المثبطة همتهم ". بصورة آبيرة" أن هذا العدد سوف يزداد
عن البحث عن وظيفة النهم لم يجدوا أية خيارات توظيف مناسبة او آانوا غير ناجحين عندما تقدموا 

 على الرغم من التحديات التي تواجه تحديد المعدل الحالي للبطالة، تشير بيانات )٤٥٣(".ات لوظائفبطلب
  )٤٥٤(. إلى ان معدل البطالة في تراجع٢٠٠٩أبريل /المسح العراقي الذي أجري في نيسان

  
ى األقل من  بالمئة عل٥٧ سنة يشكلون ٢٩ و١٥تقدر األمم المتحدة ان الفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 

لقد شهدت السنتان األخيرتان زيادة في توظيف الرجال الذين تزيد أعمارهم . العراقيين العاطلين عن العمل
.  تواجه النساء العراقيات أيضًا تحديات البطالة آذلك)٤٥٥(. سنة، تارآين وظائف اقل للشبان٤٦عن 

 أنهن ٢٠٠٨ل، في النصف الثاني من ذآرت اآثر من نصف النساء التي شملها مسح اوآسفام انترناشونا
 ٧ بالمئة انه لم يسمح لهن بالعمل، وذآرت ١٧من بين اللواتي آّن بال وظيفة، ذآرت . عاطالت عن العمل

  )٤٥٦(.بالمئة أنّهن ال يعملن النه لم يكن العمل آمنًا
  

ة العراقية، ال يعملون في الحكوم)  بالمئة من إجمالي القوة العاملة٤٠حوالي ( عراقي ٢٫٩مع حوالي 
 غير ان أجور الموظفين تتوقف إلى حد آبير على عائدات )٤٥٧(.يزال القطاع العام رب العمل األآبر

فأسعار النفط األدنى تعني فرصًا أقل بالنسبة للذين يسعون إلى وظائف في الحكومة . الحكومة
  )٤٥٨(.العراقية

  
  االستثمارات األجنبية

 مليار دوالر من االستثمارات األجنبية المباشرة معظمها في ٢٫٣حوالي ، وقع العراق عقودًا ب٢٠٠٨سنة 
 مليار دوالر مع الشرآة الوطنية الصينية للنفط لتطوير ٣ووقع العراق أيضًا اتفاقية بقيمة . عقود للنفط

  )٤٥٩(.حقل ادهب للنفط في العراق األوسط
  

دم باتجاه تشجيع االستثمارات األجنبية في ومع ان السفارة األميرآية ذآرت ان العراق قد حقق بعض التق
 ٦، تراجع العراق ٢٠٠٩سنة ) ٤٦٠(".غير صديقة"العراق، إال ان البيئة االستثمارية ال تزال على العموم 

 من اصل ١٥٢، وهو يحتل اآلن المرتبة سهولة القيام باألعمالدرجات في تقرير البنك الدولي حول 
على الرغم من نجاحها مع العقود النفطية، قصرت الحكومة العراقية  )٤٦١(. في االقتصادات العالمية١٨١

باستمرار في إقرار القوانين التي من شأنها ان تحمي المستثمرين وال يزال عليها حتى اآلن التقيد 
  )٤٦٢(.بالخطوط التوجيهية لالستثمارات الدولية
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، لكن السفارة )٤٦٣(الستثمار في العراقال يزال المستثمرون يذآرون ان األمن هو العائق االولي بوجه ا
  )٤٦٤(:األميرآية تقّر ان هناك عدة تحديات أخرى حالت دون مجيء االستثمارات األجنبية، تشمل

  
 .الشروط المرهقة لتسجيل مشروع أعمال جديد •
 .حظر امتالك األراضي من قبل األجانب •
 .آليات حل الخالفات غير الجديرة بالثقة •
 . امتالك األمالك والجبايةسوء التطبيق لقوانين •
 .الوصول غير الكافي لخدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي •
 .تفشي الفساد •

 
 شمل حوافز للمستثمرين األجانب، لكن العديد من هذه الحوافز ال ٢٠٠٦قانون االستثمارات الوطني لسنة 

ينطبق على االستثمارات في زال بحاجة إلى التطبيق او ان الوصول اليها محدود، آما ان القانون ال 
  )٤٦٥(.قطاعات النفط والمصارف والتأمين

  

  

  .طالب يحضرون مقررًا تعليميًا حول إطالق شرآات األعمال في مرآز تنمية المشاريع الصغيرة في النجف

  
  

" شباك واحد"أحد المكونات الرئيسية لقانون االستثمارات الوطني تم التخطيط الن ينفذ على أساس 
طالب القانون بتأسيس لجنة وطنية لالستثمارات ولجان لالستثمارات في . ت المستثمرين األجانبلمعامال

آان من المتوقع ان تقدم . المحافظات، مخصصة لتقديم آل ما يحتاجه المستثمر االجنبي للعمل في العراق
سة، تصارعت اللجان لكن في الممار. اللجان المعلومات، وتوقع العقود، وتسهل التسجيل للشرآات الجديدة

. مع قيادة غير واضحة، وقيود على الموازنة، وتدريب رديء، وإجراءات تشغيلية معيارية غير آافية
  . )٤٦٦(العديد من االستثمارات التي أعلنت عنها اللجان عجزت عن البدء في تنفيذها
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حدثين باإلنكليزية موقع اللجنة الوطنية لالستثمارات على شبكة اإلنترنت يمكن الوصول اليه للمت

  )٤٦٧(:والعربية، مع بيانات حول القطاع الخاص في العراق، بما في ذلك
  

 الزراعة والمواشي •
 مواد البناء •
 الخدمات المالية والعمل المصرفي •
 اللوجستيات والنقل •
 النفط والغاز •
 البتروآيماويات والبالستيك •
 المواد الصيدلية والمعدات الطبية •
 سلكيةاالتصاالت السلكية والال •
 السياحة •

  
 تاريخ وتطور آل قطاع ويتضمن  (www.investpromo.gov.iq)يناقش موقع اللجنة الوطنية لالستثمارات 

 االستثمارمثًال، تشمل صفحة مواد البناء نظرة عامة عن . روابط بالمواضيع المتصلة بها، آما ومعاييرها
وفرة لإلنتاج في العراق، وإمدادات اليد العاملة، الحكومي في هذا القطاع، ونقاشًا حول المواد األولية المت

ويقدم الموقع على . والروابط مع األمم المتحدة، والبنك الدولي، وتقارير الحكومة العراقية حول البناء
 التي تؤثر على االستثمارات، العراقية صورة عامة عن المحافظات، وُيعّرف على القوانين أيضًاالشبكة 

  )٤٦٨(.لب رخص االستثمارويقدم االستمارات لط
  

، المكلف تقييم السياسات (WTO)، دعم فريق عمل من منظمة التجارة العالمية ٢٠٠٨أبريل /في نيسان
أعلن فريق . التجارية واالقتصادية العراقية، طلب العراق االنضمام إلى عضوية منظمة التجارة العالمية

مية سوف يدعم اندماج البالد مع االقتصاد العمل ان االنضمام السريع إلى منظمة التجارة العال
 لكن، تم خالل العام الفائت، تأجيل خطة العراق إلنجاز ما يلزم لالنضمام إلى منظمة التجارة )٤٦٩(.العالمي
  )٤٧٠(.العالمية

  
االنضمام إلى منظمة التجارة العالمية يتطلب من الدولة المعنية ان يكون عندها قوانين تحمي الناس من 

لقد خطط العراق ). مثل تثبيت األسعار والتالعب بعروض المقاوالت(سات التجارية غير النزيهة الممار
، لكن السفارة األميرآية ذآرت ان ٢٠٠٨إلقرار قوانين تحظر هذه الممارسات إلى مجلس النواب سنة 

  )٤٧١(.المشروعين قد ُأجال
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  االستثمارات األجنبية في آردستان
فتمسكًا باستقاللها اإلقليمي، لدى آردستان . تثمارات ليست سلطة حكومية حصريًاالقوانين التنظيمية لالس

 فوفقًا لوزارة المالية )٤٧٢(.٢٠٠٤ الذي أقّر سنة ٨٩تشريعاتها الخاصة بالنسبة لالستثمارات، أي القانون 
 أآثر من باقي األميرآية، أظهرت األدلة الظرفية ان آردستان تتلقى حجمًا من االستثمارات بالنسبة للفرد

  )٤٧٣(.العراق، ويعود ذلك بصورة رئيسية إلى العقود في قطاع النفط
  

  الصناعة المصرفية
 ومع العلم )٤٧٧(. فرع مصرفي عبر العراق٨٠٠ مصرفًا مع اآثر من ٤٥يشمل النظام المصرفي العراقي 

 إال ان المصارف )٤٧٥(،)٤٥ بالمئة من اصل ٣٨(ان أغلبية المصارف العراقية يمتلكها القطاع الخاص 
، قدرت وآالة االستخبارات المرآزية األميرآية ان ٢٠٠٧ سنة )٤٧٦(.التي تمتلكها الدولة هي اآبر بكثير

)  مليار دوالر١٫٨أو ( بالمئة ٨٦يشكالن ) الرافدين والرشيد(المصرفين األآبرين اللذين تمتلكهما الدولة 
 يجري حاليًا إعادة هيكلة الرافدين والرشيد بدعم من )٤٧٧(.من آافة األصول في النظام المصرفي العراقي

 لقد واجهت تقييمات المصرفين مشاآل تشغيلية هامة، بما في )٤٧٨(.وزارة المالية األميرآية والبنك الدولي
ذلك غياب اإلنجاز الموثق، واإلستراتيجية او خطط العمل، وليس هناك إدارة شغالة للمخاطر معترف بها 

  )٤٧٩(.لتكنولوجيا المعلوماتية، والبنية التحتية فإنها غير آافية ومّر عليها الزمنأما ا. رسميًا
  

آما هو مناقش أدناه، تتلقى المصارف الخاصة دعمًا من فريق العمل لتحسين عمليات األعمال 
.  تشير التقارير إلى ان الصناعة المصرفية الخاصة هي في طور النمو)٤٨٠((TF-BSO). واالستقرار

صحيح ان بغداد ال تزال تحصل بمسافة بعيدة، . يد من فروع المصارف تتوسع إلى محافظات جديدةوالعد
إال ان آل محافظة فيها عدة مصارف مع )  فرعًا٣٢٦مع ما مجموعه (على اآبر عدد من المصارف 

  )٤٨١(.لكن المثنى فيها اقل عدد من المصارف، مع سبعة فروع فقط. فروع في مناطقها
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  ينإعفاء الد
فقد اعفى دائنو .  مليار دوالر من الدين العراقي٧٤٫١، آان قد تم إعفاء ٢٠٠٩أبريل / نيسان١٥بتاريخ 

 مليار ٧٫٦ مليار دوالر من الديون لكن ال يزال العراق مدينًا للنادي بحوالي ٤٢٫٣نادي باريس 
 ١٢الدائنين التجاريين، و مليار دوالر من ٢٠٫٩ تشمل اإلعفاءات اإلضافية للدين العراقي، )٤٨٢(.دوالر

  )٤٨٣(. مليار دوالر من اإلمارات العربية المتحدة٧مليار دوالر من روسيا و
  

  ٣٣-٢الجدول 
  الدين العراقي المتبقي المقدر

  بمليارات الدوالرات
  

  الدائن  الذي يتوجب المقدر

  (GCC)مجلس التعاون الخليجي   $٥٢٫٢ -$٢٦٫٩
  باريس بدون اتفاقيات ثنائيةالبلدان من خارج نادي   $١٦٫٣-$١٣٫٦
  نادي باريس  $٧٫٦
  بلدان من خارج نادي باريس مع اتفاقيات ثنائية موقعة  $٠٫٧

  األعداد تتأثر بالتدوير: مالحظة
  .١٠/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية األميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

 مليار ٨٫٥حوالي (، والصين ) مليار دوالر٣٩ - ١٥٫٧(ية السعودية ال يزال العراق مدين بأآثر ديونه للمملكة العرب
 بالمئة من الدين ٨٠ رغم ان المملكة العربية السعودية تعهدت علنًا إعفاء )٤٨٤(). مليار دوالر٨٫٢(والكويت ) دوالر

  )٤٨٥(.العراقي إال ان مبلغ الفائدة ال يزال موضع خالف
  

وافق .  مليون دوالر١٨٧فاقية إعفاء دين مع تونس بقيمة ، وقع العراق ات٢٠٠٩مارس / آذار٦في 
 بالمئة من دينه مقابل إلغاء باقي المبلغ ١٠٫٢٥العراق، استنادًا إلى شروط نادي باريس، على دفع 

  . يظهر الدين العراقي المتبقي المقدر٣٣-٢ الجدول )٤٨٦(.المتوجب عليه
  

  التنمية االقتصادية
ن اعتماد الحكومة العراقية على النفط يترك العراق معرضًا لتقلبات يدرك رئيس الوزراء العراقي ا

، أعلن رئيس الوزراء خططًا الستخدام أموال عائدات النفط ٢٠٠٩فبراير /في شباط. السوق العالمية
  .لالستثمار داخليًا في الصناعات القائمة ألجل توسيع قاعدة اإليرادات العراقية

  

  )٤٨٧(.وف يترك البالد اقل عرضة لتقلبات أسعار النفطتنويع مصادر إيرادات العراق س
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  الزراعة
 بالمئة من إجمالي ١٠ بالمئة و٥الزراعة التي هي ثاني اآبر صناعة خاصة في العراق، والتي ُتمثل بين 

انها رب . الناتج المحلي، شهدت تدفقًا من الدعم من جانب آل من الواليات المتحدة والحكومة العراقية
  )٤٨٨(. بالمئة من القوى العاملة العراقية٢٥ للعراقيين، وتوظف حوالي عمل طليعي

  
تصلح لتنمية )  مليون آآر في البالد١٠٨من اصل ( مليون آآر من األراضي العراقية ٣٠حوالي 
 مليون آآر من األراضي القابلة للزراعة أراٍض مروية، اما الماليين العشرة المتبقية ٢٠وهناك . الزراعة
لقد عانت أنظمة الري في مختلف أرجاء العراق من قرابة عقدين من اإلهمال .  مياه األمطارفتغذى من

 الزراعة العراقية ال تزال تشكو أيضًا من اآلثار الالحقة )٤٨٩(.األمر الذي قّيد إمدادات المياه للزارعة
  )٤٩٠(. الذي قّيد بصورة آبيرة اإلنتاج الزراعي٢٠٠٨لجفاف 

  
  صنيع الزراعيللت" إنماء"برنامج 
للتصنيع الزراعي الممول من الواليات المتحدة يدعم تنمية زراعة األشجار المثمرة " إنماء"برنامج 

والخضار والزهور السنوية والدائمة العراقية، واألسماك، والدجاج واألسواق الزراعية للحوم األبقار 
  )٤٩١(.والغنم

  
ر على شكل قروض جزئية لإلنتاج الزراعي الجل  مليون دوال٤٫١" إنماء" قدم ،خالل ربع السنة هذا

 لتمويل القروض الصغيرة جدًا في بابل "ازدهارنا"مؤسسة . دعم مبادرات األعمال الزراعية الريفية
لتمويل القروض الصغيرة " الثقة"آما ستصدر مؤسسة .  مليون دوالر من القروض١٫١سوف تصدر 

 األخرى خالل ربع السنة "إنماء" شملت مبادرات )٤٩٢(.ض ماليين دوالر من هذه القرو٣جدًا في نينوى 
  :هذا ما يلي

  
 شتلة عنب ٦١،٠٠٠ دوالر لتمويل استيراد ٨٠٠،٠٠٠ إنماءقدمت : إعادة إحياء بساتين الفاآهة •

 في مشتل بكاليفورنيا ومن ثم وزعت على عائالت ت تمت تنمية النباتا)٤٩٣(.وأشجار فاآهة
 )٤٩٤(.المزارعين العراقيين

  
للقادة " إعادة إحياء مقاطعات الري"مارس بعنوان /قدم مؤتمرًا نظم في آذار: منتدى الري •

 )٤٩٥(.العراقيين في األبحاث، واالقتصاد، والسياسة الزراعية، فرصة لمناقشة قضايا الري
  

   (IAER)مشروع إعادة إحياء اإلرشاد الزراعي العراقي 
 الممول من الواليات المتحدة يهدف إلى دعم التنمية  مشروع إعادة إحياء اإلرشاد الزراعي العراقي

 هذه الجهود آما ان المشروع عمل، (USDA)تدير وزارة الزراعة األميرآية . االقتصادية الريفية
 عن طريق )٤٩٦(بمساعدة من منح خمس جامعات، على زيادة قدرات وزارتي الزراعة والتعليم العالي
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 يرآز المشروع على اإلرشاد )٤٩٧(.اج والتسويق للمواطنين العراقييندورات تدريبية حول اإلدارة واإلنت
  )٤٩٨(:في خمس مجاالت زراعية رئيسية

  
 .إنتاج األشجار المثمرة والخضار واألزهار والنباتات التزيينية •
 المواشي والصحة الحيوانية •
 التصنيع الزراعي وأعمال ما بعد الحصاد •
 إنتاج المحاصيل في األراضي الجافة •
 .رة الموارد المائيةإدا •

  
 حلقة ٢١، آان مشروع إعادة إحياء اإلرشاد الزراعي في العراق قد نظم ٢٠٠٩مارس / آذار١٦بتاريخ 

عالوة على ذلك، قدم البرنامج .  موظف إرشاد عراقي٥٠٠دراسية حول اإلرشاد الزراعي لتدريب قرابة 
رات التي تعلموها في الحلقات المنح الصغيرة جدًا والدعم للمزارعين الذين يستخدمون المها

  )٤٩٥(.الدراسية
  

 منذ بداية المشروع سنة )٥٠٠(. مليون دوالر لتمويل هذا المشروع١٢٫٢قدّمت وزارة الخارجية األميرآية 
 مليون دوالر إلى تعاونية الدولة لألبحاث والتعليم وخدمات اإلرشاد ١١٫٨، تم تسليم ٢٠٠٦

(CSREES))٤٠٠،٠٠٠عة األميرآية الستخدامها في هذا البرنامج، أما ال  التابعة لوزارة الزرا)٥٠١ 
  )٥٠٣(.٢٠١٠ ويتوقع ان ينجز البرنامج سنة )٥٠٢(.دوالر المتبقية ، فانها مخصصة للنفقات العامة للتعاونية

  
  فريق العمل لتحسين عمليات األعمال واالستقرار

ئي العراقي، ان الخصخصة ستكون مفتاح  التخطيط والتعاون اإلنمارخالل ربع السنة األخير، أعلن وزي
العراق ذآر ان -، غير ان مكتب شؤون الشرق األدنى)٥٠٤(النجاح لمشاريع األعمال التي تمتلكها الدولة

  )٥٠٥(.الخصخصة قد آانت بطيئة التنفيذ
  

 ترآز على إعادة إحياء المؤسسات التي (TF-BSO)مبادرات فريق العمل لتحسين عمليات األعمال 
ومع ان الفريق خطط إلنجاز سبعة ائتالفات . ا الدولة لتحفيز االقتصاد العراقي وخلق الوظائفتمتلكه

بين المصانع التي " تّم توقيعه وأصبح شغاًال"شرآات على األقل، فان ائتالف شرآة واحدة فقط آان قد 
  .٢٠٠٩أبريل /سانتمتلكها الدولة وآونسورتيوم من االستثمارات الخاصة المتعددة الجنسيات، بتاريخ ني

  
ذآر الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق انه، قبل فترة وجيزة، آان هناك ائتالف شرآات قيد اإلعداد لكنه 

ألغي الن المستثمرين بقيادة ألمانية واجهوا القليل من التعاون من جانب الحكومة العراقية، وبسبب آون 
منذ وقف مشروع ائتالف الشرآات، . عاملة غير المتعاونةاإلمداد بالكهرباء ال يعتمد عليه، آما القوة ال
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تنتظر حاليًا ثالثة ائتالفات شرآات التوقيع من قبل . تمت إقالة مدير المشروع لدى الحكومة العراقية
  )٥٠٦(.المستثمرين، وتنتظر اثنتان موافقة الحكومة العراقية، وهناك اثنتان في طور المفاوضات

  
ترآزت المشاريع الجديدة .  مصنعًا من المصانع التي تمتلكها الدولة٦٦ادة إحياء دعم فريق العمل أيضًا إع

 ٣٠، آانت الجهود جارية إلعادة إحياء ٢٠٠٩مارس / آذار٣٠بتاريخ . في البصرة والتأميم ونينوى
  )٥٠٧(.مصنعًا

  
سمح ي. وعمل فريق العمل مع المصارف الخاصة القامة آونسورتيوم لمدفوعات التجزئة العراقية

، آان قد تم مكننة ٢٠٠٩مارس /في آذار. الكونسورتيوم للمصارف باستخدام بطاقات الدين محليًا ودوليًا
 مليون دوالر لهذا ٤٫٢لقد ألزم حوالي .  فرع مصرفي ووصلت باألنظمة المالية العالمية٢٠٠حوالي 

  )٥٠٨(.المشروع
  

  .شروع يقدم مزيدًا من المعلومات حول حصيلة هذا الم٣٤-٢الجدول 
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  ٣٤-٢الجدول 
  فريق العمل لتحسين جهود عمليات األعمال واالستقرار مع المصارف الخاصة

  
    

حوالي مليار دوالر نقدًا تم تحويلها من ساحة المعرآة منذ بداية سياسة التحويل اإللكتروني  •
ر أآتوب/ في تشرين األول(JCC-I)اإللزامي لألموال للقيادة المشترآة للعقود في العراق 

٢٠٠٧. 
 . بالمئة من هذه المدفوعات اإللكترونية ذهبت إلى المصارف العراقية٥٠حوالي  •
َشَغَل فريق العمل مرآز مساعدة التحويل اإللكتروني لألموال بالعراقيين لتسهيل المدفوعات  •

إلى مقاولي الدولة المضيفة آوسيلة لدعم سياسة المدفوعات اإللكترونية السريعة عبر 
  .قية الخاصةالمصارف العرا

التحويل اإللكتروني 
  لألموال

 وهي آونسورتيوم للخدمات المالية (AMWAL)" أموال"دعم فريق العمل، إنشاء مؤسسة  •
 .من المصارف العراقية الخاصة

نشرت أموال ماآنات نقاط البيع في الفنادق الرئيسية، ومخازن السوق الحرة، ومخازن  •
 .في بغداد وأربيل والسليمانيةالسجاد، والمخازن المتخصصة، والمطاعم 

 JCBتحصل أدوات نقاط البيع على المعامالت من بطاقات ماستر آارد وبطاقات ائتمان  •
 .وبطاقات االئتمان التي أصدرتها مؤخرًا المصارف العراقية

 لديها اآلن تراخيص إلصدار ماستر آارد مدينة وبطاقات "أموال"المصارف األعضاء في  •
 لديها بشبكات فيزا وماستر آارد، ممكنة ATMالسحب اآللية ائتمان، وتصل ماآنة 

  .المسافرين الدوليين من سحب األموال من المصارف العراقية

إنشاء الكونسروتيوم 
المالي وأجهزة نقاط 

  (P.O.S)البيع 

  .٦/٤/٢٠٠٩استجابة فريق العمل لتحسين عمليات األعمال واالستقرار لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر
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  انتخابات المحافظات
 
  

، استجاب العراقيون للدعوة إلى صناديق االقتراع في أول انتخابات تجري في ٢٠٠٩يناير / آانون الثاني٣١في 
 ٥١العراقية، اقترع ففي مناطق االقتراع المحّصنة التي آانت تحميها قوات األمن . ٢٠٠٥محافظات البالد منذ 

اإلجراءات األمنية، بما فيها المتخذة على ) ٥٠٩(.بالمئة من الناخبين المسجلين ممثليهم لمجالس المحافظات
الطرقات، والمعابر الحدودية، وإغالق المطارات أثبتت فعاليتها في الحد من أعمال العنف ومن أية أعمال قد 

وأثبتت ) ٥١٠(.لم ُيبّلغ عن أية هجمات آبيرة في آافة أنحاء البالد. تساهم فعًال في تعطيل العملية االنتخابية
االنتخابات القدرة المتزايدة للعراقيين على إدارة عملية انتخابية واسعة النطاق، وعلى تنفيذ إجراءات أمنية فّعالة 

ًا، آان العراق البلد ومن بين بلدان المنطقة التي جرت فيها انتخابات مؤخر. ومكافحة عمليات تزوير االنتخابات
  ).١-٣الشكل (األقل نسبة في عدد صناديق االقتراع المعلن عنها غير صالحة 

  
  ١-٣الشكل 

  بطاقات اقتراع غير صالحة في الشرق األوسط وانتخابات جرت بعد حصول نزاعات

  

  
رجمة المفتش العام، تّم الدخول إلى هذا ، تwww.ihec.ig/arabicالحكومة العراقية، الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات : المصدر

  .١٤/٤/٢٠٠٩، تّم الدخول إلى هذا الموقع في org.ifes.www، المؤسسة الدولية لألنظمة االنتخابية، ١٤/٤/٢٠٠٩الموقع في 
  

  المغرب
  

  الجزائر
  

  قبرص
  

  إسرائيل
  

  

  العراق
  )٢٠٠٩يناير /آانون الثاني(
  

 ترآيا
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  مواطن عراقي يعرض إصبعه البنفسجي بعد التصويت

  
 على األصابع التي ترمز إلى العراق الديمقراطي، أعلن نوري المالكي، رئيس الوزراء باإلشارة إلى بقع الحبر

 حزبًا ٤٤٠ مرشحًا و١٤٤٣٠ لقد تنافس ما مجموعه )٥١١(".األصابع البنفسجية عادت لتبني العراق"العراقي أن 
 التي ُتشكِّل إقليم  المحافظات)٥١٢(.١٨ من محافظات العراق ال ١٤سياسيًا على مقاعد مجالس المحافظات في 

ومحافظة التأميم الغنية بالنفط التي تشهد صراعًا بين األآراد والعرب ) دهوك، اربيل، والسليمانية(آردستان 
  .٢-٣لالطالع على التوزيع العرقي والطائفي على المحافظات، انظر الشكل . والترآمان تنتظر اجراء انتخاباتها

  
  عملية انتخابات مجالس المحافظات

 )٥١٣(.الس المحافظات تنتخب قادة المحافظات ورؤساء مجالس المحافظات ويفوز الذي يحصل على األآثريةمج
. بظل قانون سلطة المحافظات، تقوم المجالس بسن قوانين المحافظات وتخصص التمويالت للمشاريع العامة

 وبظل القانون أيضًا، يجب تعيين ،)٥١٤ (ويستطيع المجلس والمحافظ تعيين او فصل الموظفين األمنيين المحليين
 لجنة مجلس لإلشراف على اإلدارة العامة في عدد من القطاعات، بما فيها المياه، المجاري الصحية، الطاقة، ١٤

 جرت المصادقة على نتائج انتخابات مجالس )٥١٥(.إعادة اإلعمار، المالية، الموازنة، العقارات واللوجستيات
  )٥١٦(.أبريل/، وبدأت المجالس باالنعقاد في األسبوع الثاني من نيسان٢٠٠٩مارس /المحافظات بنهاية شهر آذار
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  ٢-٣الشكل 
  التوزيع العرقي الطائفي في المحافظات

  

  
  

 .٢٩/٣/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، في : المصدر

  
  

*داهوك

 *أربيل

 نينوى

 *التأميم

 صالح الدين

 *السليمانية

 ديالى

 بغداد

 األنبار

 بابل
 واسط آربالء

 القادسية

 النجف
 ذي قار

 ميسان

 البصرة

 المثنى
  العرب الشيعة
  العرب السنة

 )سنة بأغلبيتهم(األآراد 
 آخرون

 ٢٠٠٩يناير /محافظات لم تتم فيها االنتخابات في آانون الثاني* 
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 حزبًا سياسيًا النتخابات ٤٤٠ على ترشيح مرشحين ل (IHEC)مستقلة لالنتخابات وافقت الهيئة العليا ال
 التي حازت هي أيضًا على ٣٦وبعض هذه األحزاب ممثل في الكتل السياسية ال . ٢٠٠٩المحافظات في العام 

  .)٥١٧ (٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني١٤موافقة الهيئة المذآورة في 
  

  ١-٣الجدول 
  شحين، بحسب المحافظاتعدد المقاعد والمر

  
        عدد المرشحين  

    المحافظة  عدد المقاعد  اإلناث  الذآور  المجموع
  نينوى  ٣٧  ١٠٨  ٣٠١  ٤٠٩
  صالح الدين  ٢٨  ١٦٢  ٤٢٥  ٥٨٧

  الشمال

  االنبار  ٢٩  ١٤٢  ٤٠١  ٥٤٣
  ديالى  ٢٩  ١٧٦  ٤٦٢  ٦٣٨
  بغداد  ٥٧  ٦٩٠  ١،٧٦٥  ٢٤٥٥
  واسط  ٢٨  ٣٢٥  ٩٠٥  ١٢٣٠
  بابل  ٣٠  ٣٨٦  ١،٠٦٣  ١٤٤٩
  القادسية  ٢٨  ٢٣٥  ٦٥٣  ٨٨٨
  آربالء  ٢٧  ٣٣١  ٨٦١  ١١٩٢
  النجف  ٢٨  ٢٨١  ٧٨٧  ١٠٦٨

  الوسط

  المثنى  ٢٦  ٢٤٠  ٦٤٠  ٨٨٠
  ذي قار  ٣١  ٢٩٠  ٧٧٩  ١٠٦٩
  ميسان  ٢٧  ١٩٧  ٥٣٩  ٧٣٦
  البصرة  ٣٥  ٣٤٩  ٩٣٨  ١٢٨٧

  الجنوب

  المجموع    ٤٤٠  ٣،٩١٢  ١٠،٥١٩  ١٤،٤٣١
  

  .٢٠٠٩يناير /ِر فيها انتخابات في آانون الثانيآردستان والتأميم لم تج: مالحظة
، ترجمة المفتش العام، تّم الدخول إلى هذا www.ihec.ig/arabicالحكومة العراقية، الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات، : المصدر

  .٥/٢/٢٠٠٩الموقع في 
  

حافظة، باستثناء بغداد التي  مقعدًا في مجلس آل م٤١قبل إقرار قانون سلطات المحافظات، آان لكل محافظة 
أما اآلن، فقد اصبح عدد مقاعد آل مجلس محدد بحسب عدد سكان المحافظة، على .  مقعدًا٥١يضم مجلسها 

 لالطالع على المزيد من التفاصيل )٥١٨(. ألف٥٠٠ ألف مواطن فوق ٢٠٠ مقعدًا زائدًا مقعد واحد لكل ٢٥أساس 
  .١-٣راجع الجدول 
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١٨٢ 

  
 في )٥١٩(.، يتوجب تمثيل االقليات في ثالث من المحافظات العراقية٢٠٠٨لمحافظات للعام بظل قانون انتخابات ا

وفي نينوى ثالثة مقاعد للشبك وآخر لليزيديين، إضافة إلى مقعد واحد . بغداد، مقعد للمسيحيين وآخر للمندائيين
رشحين المنتخبين هم من  بالمئة على األقل من الم٢٥آما أنه يجب ان تكون نسبة . للمسيحيين في البصرة

  )٥٢٠(.النساء
  

  نتائج انتخابات المحافظات
 مراقب دولي من الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي وترآيا، ٤٠٠ ألف مراقب محلي و٢٠٠شارك أآثر من 

ين في آما أن الجامعة العربية واليابان وبعثات دولية أخرى في العراق نشروا مراقب. في مراقبة العملية االنتخابية
 (UNAMI) وشكلت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )٥٢١(. آالف مرآز اقتراع في جميع أنحاء العراق٧

 بتوصيات حول مواضيع (IHEC) شخصًا لتزويد الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات ١٩فريق اقتراع مؤلف من 
نات والشكاوى واالتصال بالشعب والتنسيق مختلفة، مثل اللوجستيات وعمليات التوظيف والتدريب وإدخال البيا

 الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات ومكاتب (USAID) آما زودت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية )٥٢٢(.واألمن
 دعم أميرآي )٥٢٣(. مليون دوالر من التدريب والتوجيه١٠٠ التابعة لها بما قيمته ١٨انتخابات المحافظات ال 

، (MNFI)بات قدمته السفارة األميرآية في بغداد، والقوات المتعددة الجنسيات في العراق إضافي لالنتخا
ومنظمات غير حكومية بما فيها المؤسسة الدولية لألنظمة االنتخابية، ومجلس األبحاث والتبادل الدولي، والمعهد 

  )٥٢٤(.الوطني للديمقراطية والمعهد الدولي الجمهوري
  

  ٢-٣الجدول 
  حين الفائزين، بحسب الطوائف واالثنيةنسبة المرش

  
    المحافظة  شيعة  سنة  معتدل/علماني  مسيحي  آردي  شبك  يزيدي  مندائي

  نينوى    ٥٩٫٥    ٢٫٧  ٣٢٫٤  ٢٫٧  ٢٫٧  
  صالح الدين  ٧٫٢  ٥٣٫٦  ٢٥    ١٤٫٣      

  الشمال

  االنبار  ٦٫٩  ٨٦٫٢  ٦٫٩          
  ديالى  ١٧٫٢  ٥١٫٧  ١٠٫٣    ٢٠٫٧      

  بغداد  ٦٨٫٤  ١٩٫٣  ٨٫٨  ١٫٨        ١٫٨
  واسط  ٧٨٫٦  ١٠٫٧  ١٠٫٧          
  بابل  ٦٣٫٣  ٢٣٫٣  ٩٫٧          
  القادسية  ٨٢٫١  ٧٫١  ١٠٫٧          
  آربالء  ١٠٠              
  النجف  ٧٨٫٦    ٢١٫٤          

  
  

  الوسط

  المثنى  ٥٧٫٧    ٤٢٫٣          
  ذي قار  ١٠٠              
  ميسان  ١٠٠              
  البصرة  ٨٥٫٧  ٥٫٧  ٥٫٧  ٢٫٩        

  
  

  الجنوب

  

  .يناير/آردستان وتأميم لم تجِر فيهما انتخابات في آانون الثاني. رقام تتأثر بالتدويراأل: مالحظة
 ترجمة المفتش العام، تّم الدخول إلى هذا الموقع في www.ihec.ig/arabicالحكومة العراقية، الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات، : المصدر

٩/٣/٢٠٠٩.  
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١٨٣ 

  

  
  )صورة من القوات المتعددة الجنسيات في العراق(تاء في بابل امرأتان متوجهتان إلى مرآز االستف

  
  .٢-٣لالطالع على نتائج االنتخابات بحسب الطوائف راجع الجدول 

  
  ٢٠٠٩ مقارنة بانتخابات العام ٢٠٠٥انتخابات العام 

فتحالف . ٢٠٠٥، نقلة مهمة في المناخ السياسي العراقي منذ العام ٢٠٠٩سّجلت نتائج انتخابات المحافظات للعام 
 محافظة ١٤ محافظات من أصل ٦، محققًا الفوز في ٢٠٠٩دولة القانون بقيادة المالكي، سيطر في انتخابات 

، وفي ميسان المثنى والنجف، وصل تحالف دولة القانون )بابل، بغداد، البصرة، ذي قار، القادسية وواسط(
وبعيدًا عن هذه المآزق، وعلى عكس . (ISCI)إيران متعادًال مع المجلس األعلى اإلسالمي العراقي المدعوم من 

، فشل المجلس األعلى اإلسالمي ٢٠٠٥ محافظة في عام ١٤ محافظات من اصل ٧االنتصارات الواضحة في 
  .٢٠٠٩العراقي في تحقيق أغلبية بمفرده في أي من المحافظات في العام 

  
وحصل تحالف دولة القانون بقيادة . ٢٠٠٩لعام شهدت محافظة بغداد، بشكل خاص، تغيرًا سياسيًا آبيرًا في ا

 (NAC) في مجلس المحافظة وحل تحالف جبهة التوافق العراقية السنية ٥٧ مقعدًا من أصل ٢٨المالكي على 
واحتفظ المجلس األعلى اإلسالمي العراقي بثالثة .  مقاعد فقط٧في المرتبة الثانية بفارق آبير بحصوله على 

وبشكل . ٥١ مقعدَا من أصل ٢٨ عند ما فاز بـ ٢٠٠٥ات، وهو سقوط آبير عن العام مقاعد في هذه االنتخاب
ملحوظ، حقق اتباع السيد مقتدى الصدر، رجل الدين المعادي للواليات المتحد، نتائج متواضعة في انتخابات العام 

 إّال مقعدًا واحدًا في التيار الصدري، المنافس القديم لحزب المجلس األعلى اإلسالمي العراقي، لم يؤمن. ٢٠٠٩
 بالمئة ٩ في االنتخابات التي جرت مؤخرًا، وهو ما يعادل تقريبًا ٥ارتفع هذا العدد إلى . ٢٠٠٥انتخابات العام 

  .٣-٣ لالطالع على نتائج االنتخابين، انظر الشكل )٥٢٥(.من إجمالي عدد المقاعد
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  ٣-٣الشكل 
  .٢٠٠٩ و٢٠٠٥نتائج االنتخابات بحسب األحزاب، 

  
      ٢٠٠٩                      ٢٠٠٥  

                                 
  

    الحزب اإلسالمي العراقي    الئحة البرنامج الوطني العراقيالتيار الصدري   

   حزب الفضيلة اإلسالمي   المجلس األعلى اإلسالمي العراقي   

   آخروننية العراقية    الالئحة الوط  )المالكي(تحالف دولة القانون / الدعوة   

  
في العام . ٢٠٠٩يناير /محافظة آردستان ومحافظة التأميم لم تجِر فيها االنتخابات في آانون الثاني. األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
ه اصبح ، آان المالكي قائد حزب الدعوة، لكن٢٠٠٥في العام ).  معقدًا٥١( مقعدًا باستثناء بغداد ٤١ أعطيت آل المحافظات ٢٠٠٥

  .  قائد حزب تحالف دولة القانون٢٠٠٩في العام 
  

 ترجمة المفتش العام، تّم الدخول إلى هذا الموقع في www.ihec.ig/arabicالحكومة العراقية، الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات، : المصدر
٩/٣/٢٠٠٩.  
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١٨٥ 

  ٤-٣الشكل 
  ٢٠٠٩ مقارنة مع العام ٢٠٠٥نتائج االنتخابات في العام 

  

  
 في محافظتي آردستان والتأميم لكنها لم تجِر في العام ٢٠٠٥مع ان االنتخابات أجريت في العام . األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
  . التي جرت فيها االنتخابات١٤تتضمن النتائج اإلجمالية، المحافظات ال .  ولم تشملها الالئحة٢٠٠٩

  
 ترجمة المفتش العام، تّم الدخول إلى هذا الموقع في www.ihec.ig/arabicالمستقلة لالنتخابات، الحكومة العراقية، الهيئة العليا : المصدر

  .٦صفحة . ٤/٢/٢٠٠٩وزارة الخارجية، تقرير وضع العراق، تاريخ . ٢٠/٢/٢٠٠٩

  نينوى
  صالح الدين

  

  االنبار
  ديالى

  

  بغداد
  واسط

  

  بابل
  القادسية
  ءآربال

  النجف
  المثنى
  ذي قار
  ميسان
  البصرة
 المجموع
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  منظر لداخل قاعة محكمة الرصافة في بغداد

  
 للمحافظات أتت بمجموعة أوسع واآثر تنوعًا ٢٠٠٩ الحظ رئيس الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات ان انتخابات

السياسية -من األحزاب السياسية والتحالفات والمرشحين، ويعود ذلك في جزء منه إلى غياب المقاطعة الطائفية
التي آانت قد أثرت في انتخابات سابقة، إضافة إلى ذلك، أتاح وجود الئحة االقتراع الجديدة المرآبة للعراقيين 

 على عكس نظام الالئحة المغلقة الذي ُطّبق في انتخابات -مرشحهم المفضل والئحة حزب هذا المرشحبانتقاء 
. ، الذي سمح للمقترعين اختيار حزبهم المفضل فقط لتقوم بعد ذلك األحزاب الفائزة بانتقاء ممثليهم٢٠٠٥العام 

يدات العملية االنتخابية، ما أدى إلى لقد حسن النظام الجديد خيارات المقترع، لكنه زاد من ناحية اخرى، تعق
  )٥٢٦(.إرباك بعض الناخبين

  
لمنع تالعب المقترعين، ُوضعت لوائح منفصلة للمقترعين في آل مرآز اقتراع، بما ُيشبه النظام المعمول به في 

، آان ٢٠٠٥خالل انتخابات . الواليات المتحدة، وهذا ما جّنب قيام األفراد باالقتراع في اآثر من مرآز اقتراع
، ما )أي ان عدة مراآز اقتراع يمكن ان تستلم نفس الئحة األسماء من منطقة عامة(تسجيل المقترعين مرآزيًا 

 )٥٢٧(.أتاح لألفراد باالقتراع عدة مرات في مراآز انتخابية متعددة
  

، علمًا أن عدد ٢٠٠٥ على مستوى البالد بأآملها أقل من انتخابات ٢٠٠٩آان عدد الذين اقترعوا في انتخابات 
 آانت ٢٠٠٩وفي انتخابات العام ). دهوك، اربيل، السليمانية والتأميم(المحافظات هذه السنة آان اقل بأربعة 

أما في انتخابات .  محافظة١٤ مليون ناخب مسجل في ١٤٫٩ مليون من اصل ٧٫٥ بالمئة أو ٥١نسبة المقترعين 
 ١٨ مليون ناخب مسجل في ١٤ ماليين من اصل ٨اآثر من من العراقيين او % ٥٨، فبلغت النسبة ٢٠٠٥العام 

 ان ضوابط مكافحة االحتيال والتزوير (UNAMI) أفادت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق )٥٢٨(.محافظة
  )٥٢٩(.وتذبذب عدد السكان العراقيين المهجرين، يمكن ان يكون قد اثر بهذه اإلحصاءات

  
، ٢٠٠٩ وفي العام ٢٠٠٥ع عشرة التي اشترآت في االنتخابين في العام في مقارنة مباشرة للمحافظات األرب
 لالطالع على إحصاءات الناخبين المسجلين في المحافظات، )٥٣٠(. بالمئة١يتبين ان هناك زيادة فعلية بأآثر من 

  .٤-٣انظر الشكل 
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  ِفَرق إعادة إعمار المحافظات
  

 من أجل تشجيع المبادرة المحلية ٢٠٠٥أآتوبر /شرين األول في ت(PRT)تشكلت ِفَرق إعادة إعمار المحافظات 
 تقوم ِفَرق إعادة إعمار المحافظات أيضًا بتقييم التقدم في المحافظات على صعيد )٥٣٠(.في جميع أنحاء العراق

نظام الحكم، التنمية السياسية، المصالحة، التنمية االقتصادية وحكم القانون، وذلك باستخدام : خمس فئات وهي
 بشكل عام، يستخدم نموذج نضوج القدرات مؤشرات محددة لتقييم )٥٣٢(.(CMM)نموذج نضوج القدرات 

 بالنسبة للعراق، يقّيم نموذج نضوج القدرات تقدم المحافظات في اتجاه االعتماد )٥٣٣(.العمليات التنظيمية
  )٥٣٤(.الذاتي

  
، شهدت المحافظات تحسنًا في (PRT)لمحافظات ، وفقًا لتقييم ِفَرق إعادة إعمار ا٢٠٠٩ و٢٠٠٨بين العامين 

وإجماًال، نجحت ست . عمليات التنمية السياسية واالقتصادية، مع ظهور اآبر تحسن في فئة التنمية السياسية
مع ذلك، وبحلول . محافظات في تقييم األداء في تلك الفئة وبقيت على مسافة خطوة واحدة من االعتماد الذاتي

منذ اآثر من عام مضى، . وصلت محافظتان فقط إلى حالة االعتماد الذاتي في أية فئة، ٢٠٠٩فبراير /شباط
وصلت محافظة المثنى إلى حالة االعتماد الذاتي في فئة المصالحة، وقفزت محافظة واسط من البداية إلى حالة 

  )٥٣٥(.االعتماد الذاتي في نفس الفئة في سنة واحدة فقط
  

وحققت آل من محافظتي ديالى وميسان أقل . ظة آربالء في آل الفئات الخمسفي العام المنصرم، تحسنت محاف
  )٥٣٦(.تقدم فهما متأخرتان عن آل المحافظات األخرى، بحيث ان آل منهما حققت مرتبة استدامة واحدة

  
براير ف/ وشباط٢٠٠٨فبراير / تقدم المحافظات في آل من هذه الفئات في الفترة الواقعة بين شباط٥-٣يبّين الشكل 

٢٠٠٩.  
  

اصدر المفتش العام أربعة تقارير توقيف حول ِفَرق إعادة إعمار المحافظات محددًا نقصًا في التحديد الواضح 
، ابرز المفتش العام إجراءات ٢٠٠٩يناير / ففي تقرير صدر في آانون الثاني)٥٣٧(.لألهداف ولمعايير اإلدارة

وفي تقريره الصادر في . ن األهداف ومعايير األداء من اجل تحسي(OPA)اتخذها مكتب شؤون المحافظات 
، رّآز المفتش العام مبدئيًا على آلفة تشغيل ِفَرق إعادة إعمار المحافظات االفرادية وآلفة ٢٠٠٩أبريل /نيسان

علم المفتش العام باآرًا ان الوآاالت المنخرطة ال يطلب منها ان تقوم باحتساب اآالف فرقها . مجمل البرنامج
نتيجة لذلك عّدل المفتش العام أهداف التقرير الصادر لربع السنة . ادية واآالف البرنامج آكل بشكل منفصلاالفر

هذا من اجل تحديد فئات آلفة البرنامج الكبرى، تقدير اآالف البرنامج باستخدام معلومات الكلفة المتوفرة وتقييم 
 .ظاتمدى جدوى وفائدة متابعة اآالف ِفَرق إعادة إعمار المحاف
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تبّين للمفتش العام أنه على الرغم من أنه غير مطلوب رسميًا متابعة أآالف ِفَرق إعادة إعمار المحافظات، 

تمكنت وزارة الدفاع ووزارة الخارجية من تحديد بعض االآالف الكبرى لعمليات فرقها إلعادة إعمار 
لم يشمل المفتش العام آلفة البرامج التي . اتاألمن، الرواتب، المعيشة، والعملي: المحافظات في الفئات التالية

باستخدام تلك المعلومات، قّدر المفتش العام آلفة ِفَرق إعادة إعمار . تديرها فرق إعادة إعمار المحافظات
ومع ذلك، فإن هذا التقدير .  مليون دوالر٣٧٣ في العراق بأنها آانت على األقل ٢٠٠٨المحافظات للسنة المالية 

  .لكلفة اإلجمالية ألن وزارة الخارجية قدمت خدمات أمنية وموظفين لم يشملها التقديرآان أقل من ا
  

ال تتوفر بيانات آاملة حول أآالف تشغيل ِفَرق إعادة إعمار المحافظات ألن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، 
. آالفها التشغيلية الخاصةالمساهمان األآبر، غير مطلوب منهما فصل أآالف ِفَرق إعادة إعمار المحافظات عن أ

قال . نتيجة لذلك، ليس لدى أي من الوزارتين عملية الحتساب اآالف ِفَرق إعادة إعمار المحافظات بشكل منفصل
موظفو آل من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، انه بذل مجهود إضافي، يمكن استخدام أنظمتها المالية الموجودة 

آما وافقوا على ان بيانات اآالف هذه الفرق . ف ِفَرق إعادة إعمار المحافظاتحاليًا لمتابعة وتحديد معظم اآال
ستكون مفيدة للمدراء لوضع الموازنة ولعمليات أخذ القرارات األخرى المتعلقة ببرنامج ِفَرق إعادة إعمار 

  .المحافظات
  

ري آبير بين الوآاالت، ويمكن عسك-استنتج المفتش العام ان برنامج ِفَرق إعادة إعمار المحافظات هو جهد مدني
  .ان ينمو ويستمر استخدامه في عمليات إعادة إعمار محتملة أخرى
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  ٥-٣الشكل 
  ِفَرق إعادة إعمار المحافظات  النضوج لدىتقييم 

  
٢/٢٠٠٩     ٢/٢٠٠٨  

  
  

االعتماد 
  الذاتي

في   في األداء
  االستدامة

االعتماد   في البداية  في التطور
  الذاتي

في   ءفي األدا
  االستدامة

  في البداية  في التطور

  

  
  

  .١٧/٤/٢٠٠٩استجابة  مكتب شؤون المحافظات لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

  
لكنه من غير المطلوب من الوآاالت األميرآية ان تحتسب أآالف فرقها إلعادة إعمار المحافظات، لذلك، ال تتم 

تقوم السفارة األميرآية في بغداد بتسوية العمليات، من المهم تطبيق معايير بعد أن . متابعة هذه االآالف روتينيًا
المحاسبة الحكومية على ِفَرق إعادة إعمار المحافظات، للمساعدة في وضع الموازنة وفي اتخاذ القرارات 

وتنفيذ اآثر من ذلك، قد تكون البيانات التاريخية لفرق إعادة إعمار المحافظات مفيدة في تخطيط . األخرى
تبدو األنظمة المالية لوزارة الدفاع من اآلن ذات قدرة على . عمليات إعادة إعمار أخرى بواسطة ِفَرق مشابهة

متابعة فئات االآالف الكبرى مع ان فئات االآالف األخرى، مثل آلفة موظفي وزارة الخارجية والتحرآات 
  )٥٣٨(. وبالتالي يمكن تقديرها على مستوى تراآمياألمنية وبعض اآالف وزارة الدفاع قد تكون أصعب للمتابعة،

  نظام الحكم
   السياسيالتطوير

  المصالحة
   االقتصاديالتطوير

 حكم القانون

  آردستان
  
  

  نينوى
  
  

  التأميم
  
  

 صالح الدين
  
  

  األنبار
  
  

  ديالى
  
  

  بغداد
  

  واسط
 

  بابل
  
  

  القادسية
  
  

  آربالء
  
  

  النجف
  
  

  المثنى
  

  

  ذي قار
  
  

  ميسان
  
  

  البصرة

G 
P 
R 
E 
L  
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  لقطات سريعة حول المحافظات
  

 مجلس محافظة خاص بها، ورغم ان معظم الخدمات العامة ١٨تنتخب آل محافظة من المحافظات العراقية ال 
يات المتحدة آما وتقوم الوال. تقدمها الوزارات المرآزية، تتلقى المحافظات أيضًا مخصصات منفصلة لموازنتها

 مقارنة للمحافظات وفقًا لعدة مؤشرات منها عدد ٣-٣يبين الجدول . بتمويل مشاريع لدعم المحافظات اإلفرادية
لالطالع على مراجع اللقطات السريعة للمحافظات، يرجى مراجعة المالحظات في . السكان، التمويالت واألمن

  . نهاية التقرير
  

    إحصائيات السكان  فردالتمويل األميرآي للمحافظات لكل 
أآالف 

مشاريع 
برنامج 

االستجابة 
الطارئة 

  )هـ(للقائد 

أآالف 
مشاريع 

صندوق دعم 
قوات األمن 

  )هـ(

أآالف 
مشاريع 

صندوق دعم 
  )هـ(االقتصاد 

أآالف مشاريع 
برنامج 

االستجابة 
الطارئة 
  )هـ(للقائد

العاطلون 
عن العمل 

في 
  )د(٢٠٠٨

السكان 
  )ج(العائدون

المهجرون 
  )ب( الداخلفي

    المحافظة  )أ(عدد السكان

  
٢٥٫٧٠$  

  
٢٢٫٩٥$  

  
١٧٫٦٥$  

  
١٥٨٫٠٧$  

  
١٦٫٧%  

  
  غير متوفر

  
  غير متوفر

  
٣،٨٧٨،٠٠٠  

  آردستان
داهوك، أربيل، (

  )والسليمانية
  نينوى  ٢،٨٢٠،٠٠٠  ٣٣٢،٦٦٨  ٣،٦٣٠  %٢٠٫٩  $١٥٨٫٢٦  $١٢٩٫٠٣  $١٠٫١٠  $٦٨٫٩٨
  التأميم  ١،١٢٩،٠٠٠  ٩٤،٢٩٦  ٩٩٠  %١٥٫٧  $٥٧٣٫٩٨  $١٠٣٫٤٠  $١١٠٫٤٥  $١٥٢٫٠٤
  صالح الدين  ١،١٥٨،٠٠٠  $١٢٢،١٥٢  ٥٧٦  %٢١٫٩  $٣٦٠٫٥٣  $٩٨٫١٠  $٨٣٫١٨  $١٩٠٫٠٤

  الشمال

  ااالنبار  ١،٤٢٧،٠٠٠  ١٤٦،٩٠٧  ١٨،٦٠٦  %١٧٫٤  $٣٦٤٫٨٣  $٥٧٩٫٧٤  $٧٢٫٢١  $٢٩٧٫٢٥
  ديالى  ١،٣٢٣،٠٠٠  ٦٣٢،٧٦٢  ٣٧،٢٩٦  %١٩٫٠  $٣٥٠٫٠٠  $١٨٥٫٨١  $١٣٫٣٤  $١٦٠٫٧٣
  بغداد  ٦،٩٩٥،٠٠٠  ٣،٤٣٣،٣٨٤  ١٥٨،٠٨٢  %١٤٫٥  $٤٥٥٫٦١  $٢٢٧٫١٩  $١١١٫٧٩  $١٥٦٫٦٥
  واسط  ١،٠٥٦،٠٠٠  ١١،٩٢٦  ٧٢٠  %١٣٫٦  $٢٨٨٫٥٣  $٥٥٫٥١  $٢٣٫٦٦  $٦٦٫٥١
  بابل  ١،٥٧٤،٠٠٠  ٤٨،٨٤١  ٧٥٠  %١٥٫٩  $١٢٤٫٧٠  $١٢٫٠٨  $٢٠٫٢٦  $١١٩٫٥٦
  لقادسيةا  ١،٠٣٣،٠٠٠  ٥،٥٨٠  ١١٤  %١٥٫٩  $١٣٧٫٧١  $٣٠٫٣٧  $١١٫٠٢٢  $٧٩٫١٩
  آربالء  ٩٠٢،٠٠٠  ٢٤،٢٠٤  ١،٧٨٢  %١٩٫١  $١٠٥٫٠٠  $٠٫٩٥  $١٨٫٥٤  $٥٧٫٠٨
  النجف  ١،١١٣،٠٠٠  ١٣،٢٣٦  ٦١٢  %١٨٫٦  $١٦٩٫٢٤  $٢٣٫٤٣  $١٤٫٢٩  $٣٨٫١٦

  الوسط

  المثنى  ٦٥٠،٠٠٠  ١٠،٦٨٤  ١٥٦  %٣٠٫٥  $٣٩٦٫٠٣  $٣٫٩٤  $١٩٫٣٦  $٣٨٫٥٢
  ذي قار  ١،٦٨٧،٠٠٠  ١٩،٠٠٨  ٥١٦  %٣٦٫٥  $٤٣٦٫٩٠  $١٩٫٤٠  $١٤٫٩٥  $٢٦٫٦٠
  ميسان  ٩٤٤،٠٠٠  ٦،٩٠٢  ٣،٧٥٦  %١٧٫٣  $١٧٤٫٢٥  $٣٩٫١٦  $٢٨٫٦٥  $٣٢٫٥٣
  البصرة  ٢،٤٠٨،٠٠٠  ١٣١،٧٠٥  ٢،٧٩٠  %١٨٫٨  $٦٤٨،١٦  $٦٦٫٣٥  $٤٠٫٠٢  $١٠٩٫١٥

  الجنوب

  .٢٩/٣/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، بتاريخ   )أ (
استجابة السفارة األميرآية لطلب المفتش . ٢٠٠٨ديسمبر /ل والالجئين بحلول آانون األولعدد المهجرين بمن فيهم المهجرين بالداخ  )ب (

 .٢٧/٣/٢٠٠٩العام للبيانات، بتاريخ 
استجابة السفارة . ٢٠٠٨ديسمبر /سبتمبر وآانون األول/عدد المهجرين العراقيين من منازلهم الذين عادوا إلى محافظاتهم بين أيلول  )ج (

 .٢٧/٣/٢٠٠٩العام للبيانات، تاريخ األميرآية لطلب المفتش 
عدد العاطلين عن العمل في آردستان تم احتسابه اعتمادًا على أعداد السكان بحسب السفارة األميرآية والنسب المئوية بحسب مكتب   )د (

. ٢٩/٣/٢٠٠٩يخ استجابة السفارة األميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، بتار. شؤون الشرق األدنى في وزارة الخارجية األميرآية
 .٢/٤/٢٠٠٩استجابة مكتب شؤون الشرق األدنى لطلب المفتش العام للبيانات، بتاريخ 

آلفة المشاريع اإلجمالية لمختلف صناديق التمويل هي آما وردت في تقارير مكتب إدارة . يشمل فقط المشاريع الجارية والمنجزة  )ه (
مكتب إدارة إعادة إعمار . األرقام تتأثر بالتدوير. فعلية او االنفاقات، وهي ال تمثل اإللزامات ال(IRMS)إعادة إعمار العراق 

 .٤/١/٢٠٠٩العراق، المعيار العالمي، 
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  صياد سمك عراقي يدفع بقاربه بعيدًا عن الشاطئ للبدء برحلة صيد السمك اليومية

  

  
  أصحاب المخازن يبيعون الخضار في سوق بغداد
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  عراقيالتمويل ال  التمويل الدولي  األمن
مجموع الهجمات من 

 حتى ١/١/٢٠٠٩
  )ك() ٢٠/٣/٢٠٠٩

مجموع الهجمات 
 ١/١٠/٢٠٠٨من 

حتى 
  )ي( ٣١/١٢/٢٠٠٨

ماليين (اإلنفاقات 
  )ط(الدوالرات 

ماليين (االلتزامات 
  )ح() الدوالرات

أآالف المشاريع 
) ماليين الدوالرات(
  )ز(

النسبة المئوية من 
المخصصات المنفقة 

  والمدفوعة مقدمًا

فاقات الموازنة ان
الرأسمالية والدفعات 

ماليين (المقدمة 
  )و(الدوالرات 

المخصصات المعدلة 
 ٢٠٠٨للعام 

) ماليين الدوالرات(
  )و(

٣،٧٠١٫٤٩  $٣،٧٠٢٫١٠  %١٠٠  $١،٩٨٩٫٨٣  $١،٠٤٢٫٠٧  $٧٣١٫٨١  ٣  ١$  
٥٣٨٫٤٣  $١٩٧٫١١  %٣٦٫٦  $٦٩٩٫٤٤  $٥٥٧٫٩٠  $٥١٧٫٤١  ٥١١  ٢١٩$  
٢٨٥٫٥٢  $١٠٨٫١٩  %٣٧٫٩  $٨٩٠٫٦٧  $٧٣٩٫٩٧  $٥٠٣٫٤٥  ١٨٤  ٧٣$  
٢٤٣٫٤٧  $١١٢٫٢٥  %٤٦٫١  $٧٦٦٫٠٤  $٦٤٨٫٩٥  $٥٥٧٫٧٦  ٣٠٨  ١٣٨$  

٣٦٧٫١٥  $١٩٩٫٦٨  %٥٤٫٤  $٦٦١٫٦٤  $٥٤٠٫٢٨  $٤١٧٫٣٧  ١٦٢  ٥٣$  
٤٤٣٫١١  $١٢٤٫٨١  %٢٨٫٢  $٧٤٥٫١٨  $٦٣٤٫٢٨  $٥٤٩٫٩٢  ٢٥١  ١٢٣$  
١،٤٣٣٫٥٢  $٦٧٠٫٦٦  %٤٦٫٨  $٤،٠٩١٫٥٥  $٣،٧٨٢٫٣٠  $٢،٨١٨٫١٦  ٧١٣  ٢٩٣$  
٢١٧٫٥٩  $١١٧٫١٦  %٥٣٫٨  $٤٠٠٫٦٤  $٢٦٩٫٩٤  $٢٦٤٫٢٥  ٩  ٨$  
٤٠٩٫٠٦  $٢٥٩٫٨٣  %٦٣٫٥  $٥١٢٫٣٧  $٢٧٢٫٤٦  $٢٠٠٫٨١  ٦٢  ١٧$  
٢٤٠٫٤٥  $٧٥٫٦٧  %٣١٫٥  $٥٠٠٫٤٤  $١٨٩٫٩٧  $١٣٢٫٠٨  ٩  ٢$  
١٦٤٫٠٣  $١٣٩٫٨٦  %٨٥٫٣  $٣٣٦٫٤٢  $١٤٠٫٨١  $١٢٢٫٩٧  ٠  ١$  
٣٢٨٫١٨  $٢٤٨٫٤١  %٧٥٫٧  $٤٤٦٫٤٦  $٢١٥٫٦٢  $١٦٨٫٢٦  ٢  ١$  

٢٢٦٫٩٤  $٦٠٫٧٧  %٢٦٫٨  $٨٩٩٫٩٧  $٤٩٢٫٥٧  $٤٦٣٫٥٦  ١  ١$  
٣٧٧٫٠٩  $١٢٤٫٨٤  %٣٣٫١  $١،٤٣٣٫٥٧  $٩٨١٫٥٥  $٥٣٦٫٧٨  ٧  ٤$  
١٩٤٫٥٩  $١٦٨٫٠٩  %٨٦٫٤  $٥٠٢٫٩٧  $٢٤٤٫٥٩  $٢٠٨٫٧٠  ٣٩  ٢٤$  
٦٦٠٫٠٤  $٢٨٧٫٣٧  %٤٣٫٥  $٢،٨٢١٫٤٣  $٢،٥١٠٫٤٦  $١،٩٣٠٫٣٢  ١١  ١١$  

  .١٤/٤/٢٠٠٩ة األميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، تاريخ استجابة وزارة الخارجي. ٣١/١٢/٢٠٠٨بدءًا من   )و (
 مليون دوالر غير ١٩٩ مليون دوالر غير مخصصة و٦٧ مليار دوالر إضافي تم توزيعه في آافة أنحاء العراق مع ١٫٨٥مبلغ   )ز (

نحين من اجل جهود إعادة تقرير مساهمات الما"مؤسسة وزارة التخطيط واإلنماء، مجلس مراجعة االستراتيجية العراقية، . محددة
 .٢٤، صفحة ٣٠/٩/٢٠٠٨". ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٣٠اإلعمار حتى 

مؤسسة .  مليون دوالر غير محددة١٩٤ مليون غير مخصصة و٢٫١ مليون دوالر تم توزيعه في آافة أنحاء العراق مع ١٫٥٨مبلغ   )ح (
 ٣٠اهمات المانحين من اجل جهود إعادة اإلعمار حتى تقرير مس"مجلس مراجعة االستراتيجية العراقية، . وزارة التخطيط واإلنماء

 .٢٤، صفحة ٣٠/٩/٢٠٠٨، "٢٠٠٨سبتمبر /أيلول
مؤسسة .  مليون دوالر غير محددة١٩٤ مليون غير مخصصة و٩٫٢ مليون دوالر تم توزيعه في آافة أنحاء العراق مع ١٫٢٥مبلغ   )ط (

 ٣٠تقرير مساهمات المانحين من اجل جهود إعادة اإلعمار حتى  "مجلس مراجعة االستراتيجية العراقية،. وزارة التخطيط واإلنماء
 .٢٤، صفحة ٣٠/٩/٢٠٠٨، "٢٠٠٨سبتمبر /أيلول

استجابة قيادة المنطقة الوسطى للقوات . ٣١/١٢/٢٠٠٨ حتى ١/١٠/٢٠٠٨مجموع الهجمات التي حدثت ضمن المحافظة من   )ي (
 .١٠/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (CENTCOM)المسلحة األميرآية 

، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام ٢٠/٣/٢٠٠٩ حتى ١/١/٢٠٠٩مجموع الهجمات التي حدثت ضمن المحافظة من   )ك (
.٢/٤/٢٠٠٩للبيانات، 



   المحافظاتلقطات سريعة من
 

 

١٩٣ 

  

  آردستان
  

   مليون٣٫٩: )أ(السكان
   ٥٤٥: )ب(مشاريع البنى التحتية الممولة من الواليات المتحدة

   مليون دوالر٣،٧٠١٫٤٩: )ج(يةمخصصات موازنة الحكومة العراق

  %٥شيعة   %٣٧سنة   %٣٤أآراد    %٢١مسيحيون   

  %٣آخرون 

  

  )هـ( بناء مستشفى الطوارئ في مدينة أربيل

  
 )صندوق دعم االقتصاد( دوالر ١٢،٦٥٦،٦٢٩: ألزمت •
  دوالر٢،٧٦٦،٤٥٤: أنفقت •
  دوالر٩،٨٩٠،١٧٤: آلفة المشروع حتى اإلنجاز •
 ٤/١٢/٢٠٠٩: تاريخ اإلنجاز المقدر •
  

  
  بناء مستشفى طوارئ في مدينة أربيل

  
.  سرير إضافي إلى مرافق الطوارئ الموجودة في المدينة١٠٠سيؤمن مستشفى الطوارئ في مدينة اربيل حوالي 

 مليون دوالر لشراء معدات وإعداد خطة تدريب لتسعين يوم تغطي تشغيل وصيانة ١٫٧تشمل آلفة المشروع 
  .المرفق ومعداته



 إعادة اإلعمار حسب المحافظات
 

 

١٩٤ 

  )ب( لبنى التحتية الممولة من الواليات المتحدةمشاريع ا
  ماليين الدوالرات

  
آلفة المشاريع الجاري 

  تنفيذها
عدد المشاريع الجاري 

  تنفيذها
    عدد المشاريع المنجزة  آلفة المشاريع المنجزة

  الكهرباء  ٧٨  $٢١٣٫٠٢  ١  $٠٫١٠
  البنية التحتية العامة  ١٩٧  $١١٫١٥  -  -
  الغاز والنفط  ٢  $٠٫٠٨  -  -
  النقل واالتصاالت  ٤٤  $٦٫٢٣  ٣  $٠٫٦٧
المياه والمجاري   ٢١٨  $٢٣١٫٩٣  ٢  $٥٫٢٣

  الصحية
  المجموع  ٥٣٩  $٤٦٢٫٤١  ٦  $٥٫٩٩

  

  )هـ( بناء مستشفى طوارئ في مدينة زاخو

  
 )صندوق دعم االقتصاد( دوالر ٢،٦٢١،٦٨٧: ألزمت •
  دوالر١،٤٢٣،١٠٣: أنفقت •
 ر دوال١،٩٧٧،٦٥٣: آلفة المشروع حتى اإلنجاز •
 ١٤/٦/٢٠٠٩: تاريخ اإلنجاز المقدر •
  

  
  بناء مستشفى الطوارئ في مدينة زاخو

  
المستشفى الوحيد ) البالغ عدد سكانها مئة ألف نسمة تقريبًا(بناء مستشفى الطوارئ في زاخو سيؤمن لهذه المدينة 

إضافة إلى . يلو متر آ٥٦حاليًا، ُتنقل آل حاالت الطوارئ إلى مستشفى طوارئ بعيد عن زاخو مسافة . للطوارئ



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

١٩٥ 

بناء المستشفى سيقدم المشروع تدريبًا فنيًا لمدير المرفق ولعمال الصيانة الدائمين للمحافظة على المرفق 
  .ومعداته

  

  )هـ( السليمانية-البرنامج المتكامل للتشغيل والصيانة لشبكة إمداد المياه، دوآان

 
  مليون دوالر٥،١٠٢،٧٠٠: ألزمت •
 ال شيء: أنفقت •
  دوالر٥،١٠٢،٧٠٠: األولية المقدرة لإلنجازالكلفة  •
 .١٧/١٢/٢٠٠٩: تاريخ اإلنجاز المقدر •
  

  
  تفكيك مضخة توربينية عمودية في السليمانية

  
السليمانية، - سيؤمن برنامجًا حرجًا لالستدامة لشبكة إمداد المياه في دوآانالبرنامج المتكامل للتشغيل والصيانة
 بالمئة من قدرته، مما يقدم بضعة ٤٠ال يعمل نظام المياه الحالي إال بنسبة . نالتي تسحب مياهها من بحيرة دوآا
إن برنامج التشغيل والصيانة سيقدم تدريبًا فنيًا لإلدارة الطويلة األمد ودعمًا . ساعات فقط من إمداد المياه يوميًا

  .لسليمانية ومرافقها المساندةا-للموظفين العاملين في محطات الضخ الرئيسية الثالثة لشبكة نظام مياه دوآان



 إعادة اإلعمار حسب المحافظات
 

 

١٩٦ 

  نينوى
  

   مليون نسمة٢٫٨٠: )أ(السكان
   ١،٠٨٨: )ب(مشاريع البنى التحتية الممولة من الواليات المتحدة

   مليون دوالر٣٠١،٠٤٣: )ب(أآالف المشاريع
   مليون دوالر مليون دوالر٥٣٨،٠٤٣: )ج(مخصصات موازنة الحكومة العراقية

١٥  %٤٠  %٣٥  %١٠%  

  مسيحيون     أآراد       سنة                                   شيعة   

  )د( نتائج انتخابات نينوى
  

  الحزب  المقاعد
  الئحة الحدباء الوطنية  ١٩
  الئحة نينوى األخوية  ١٢
  الحزب اإلسالمي العراقي  ٣
  الشبكي المستقل  ١
  الئحة عشتار الوطنية  ١
  حرآة اليزيديين لإلصالح والتقدم  ١
  موعالمج  ٣٧

  

  )د(مقارنة إحصائيات االنتخابات
  

  
  

  



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

١٩٧ 

  

  )د(النسبة المئوية للمرشحين الفائزين بحسب الطوائف
  

  
  

  )هـ(آبار المياه االرتوازية
  
 )من صندوق االستجابة السريعة( دوالر ٢٨٨،١١٢: ألزمت •
  دوالر٩٦،٠٠٠: أنفقت •
  دوالر٢١٨،٠٠٠: الكلفة اإلجمالية حتى اإلنجاز •
 .٥/٢٠٠٩: ز الُمقّدرتاريخ اإلنجا •
  

  
  حفر آبار المياه االرتوازية

  
استجابة للنقص في مياه الشرب ومياه الري، تقوم فرقة إعادة إعمار محافظة نينوى بحفر بئرين ارتوازيين في 

. ، تم اختبار موقعي البئرين، على أساس دراسة لجيولوجية المنطقة٢٠٠٩مارس / آذار٣١ومنذ . منطقة الكوش
وزار أعضاء من فريق إعادة إعمار محافظة نينوى .  نوعية المياه للتحقق من صالحيتها للشربجرى اختبار

الموقع وفتشوا العمل وتكلموا مع المهندس المسؤول إلجراء تدريب على الوعي الصحي قبل إنجاز مشروع 
  .٢٠٠٩مايو /إما تاريخ إنجاز هذا المشروع فهو مقّدر لمنتصف أيار. البئرين

 آخرون

 ُسّنةأآراد

٨% 

٥٩%٣٢%



 إعادة اإلعمار حسب المحافظات
 

 

١٩٨ 

  

  )و(وادث األمنية حسب األشهرمجموع الح
  

  
  

  )ب( مشاريع البنى التحتية الممولة من الواليات المتحدة
  ماليين الدوالرات

  
آلفة المشاريع الجاري 

  تنفيذها
عدد المشاريع الجاري 

  تنفيذها
    عدد المشاريع المنجزة  آلفة المشاريع المنجزة

  الكهرباء  ١١٠  $١١٤٫٧٣  ٢  $٢٫٠٥
   التحتية العامةالبنية  ١٢٣  $٦٫٩٧  -  -
  الغاز والنفط  ٢  $٠٫٠٨  -  -
  النقل واالتصاالت  ٣٢٧  $٦٣٫٨٥  ٣  $٠٫٤٥
المياه والمجاري   ٥١٣  $٩١٫٠١  ٨  $٢٢٫٢٩

  الصحية
  المجموع  ١،٠٧٥  $٢٧٦٫٦٤  ١٣  $٢٤٫٧٩

  
  
  
  

٢٠٠٩مارس /آذار
٢٠٠٤يناير /آانون الثاني



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

١٩٩ 

  التأميم
  

   مليون نسمة١٫١: )أ(السكان
    ٦٤٥: )ب(مشاريع البنى التحتية الممولة من الواليات المتحدة

   مليون دوالر٦١٩٫٧٦: )ب(أآالف المشاريع
   مليون دوالر مليون دوالر٢٨٥٫٥٢: )ج(مخصصات موازنة الحكومة العراقية

١٥  %٢٠  %٤٠    %٢٠%  

  آخرون  أآراد  سنة  شيعة
  %٥مسيحيون 

  

  )هـ( آيلوفولت في الواسط ١١خطوط تغذية الكهرباء المحددة تحت األرض بقوة 
  
  دوالر٨٥٨،٠٠٠: ألزمت •
 غير متوفرة: أنفقت •
 ٢/٢٠٠٩: تاريخ اإلنجاز •
 . دوالر٩٥٧،٥٦٠: الكلفة النهائية للمشروع •
  

  
  محطة التحويل في آرآوك

  
آان الهدف من هذا المشروع زيادة اعتمادية النظام عن طريق ترآيب واختبار أربعة خطوط تغذية تحت األرض 

 بالمئة من الحمل الكهربائي الذي ٥٠ل تستطيع خطوط الكهرباء الجديدة تحّم. ضمن شبكة آهرباء مدينة آرآوك
 ألف ٢٠٠اآثر من . تتحمله الخطوط القديمة، ويمكنها أيضًا توفير فرصة للنظام لنمو إضافي في السنوات القادمة

  .شخص يعيشون في المنطقة التي تخدمها الخطوط الجديدة هذه



 إعادة اإلعمار حسب المحافظات
 

 

٢٠٠ 

  

  )ب( مشاريع البنى التحتية الممولة من الواليات المتحدة
  ماليين الدوالرات

  
آلفة المشاريع الجاري 

  تنفيذها
عدد المشاريع الجاري 

  تنفيذها
    عدد المشاريع المنجزة  آلفة المشاريع المنجزة

  الكهرباء  ١١٧  $٣٢٤٫٩٦  ٣  $٣٧٫٣٢
  البنية التحتية العامة  ١٤٩  $٨٫٤٧  -  -
  الغاز والنفط  ٥٨  $١٨٦٫٩٦  -  -
  النقل واالتصاالت  ٩٥  $١٩٫١٨  ٥  $١٫١٨
المياه والمجاري   ٢٠٢  $٤٠٫٣٦  ١٦  $١٫٣٢

  الصحية
  المجموع  ٦٢١  $٥٧٩٫٩٣  ٢٤  $٣٩٫٨٣

  
  

  )هـ(مراآز العناية الصحية األولية
  

أجرى المفتش العام تفتيشًا في محافظة التأميم في ربع السنة الحالي في مرآزين للعناية الصحية األولية في 
آان . (IRRF)ندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق شيقاق حي مصلى وحي تيسين، اللذين تلقيا تمويل من ص

المرآزان شغالين خالل عملية التفتيش، مما أظهر مسائل إنشائية بسيطة ومعدات لم تكن قيد الخدمة، وذلك إما 
  .النها لم توضع في الخدمة بعد أو ألن الموظفين لم يتلقوا تدريبًا على تشغيلها بعد

  

  
  األولية في شيقاق حي مصّلىخارج ومدخل مرآز العناية الصحية 



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢٠١ 

  

  )هـ(المبادرة األولى للمصالحة االجتماعية في آرآوك
  
  دوالر١،٩٠٠،٠٠٠: آلفة المشروع حتى اإلنجاز •
 ٢٧/٨/٢٠٠٨: تاريخ المنح •
 .١٨/٩/٢٠٠٩: تاريخ اإلنجاز المقّدر •
  

  
  .حديقة عامة في آرآوك

  
 تسلية واسترخاء للمقيمين في مدينة آرآوك إلى خلق مساحاتمبادرة المصالحة االجتماعية في آرآوك تهدف 

لجان إعادة /(ESF)يخطط المشروع، الممول من صندوق دعم االقتصاد .  الف نسمة٤٠٠البالغ عددهم أآثر من 
 حديقة عامة في ١٣ إلى تقديم المواد واليد العاملة والمعدات الالزمة إلقامة (PRDC)إعمار وتنمية المحافظات 

، أنجز من المشروع ٢٠٠٩مارس / آذار٢٧منذ . آل حديقة ساحة للعب ومنطقة للتخييمسوف تتضمن . المدينة
  .يقوم المقاول ببناء السور الخارجي لثالثة من الحدائق.  بالمئة٢٠نسبة 

 
  

  )و( مجموع الحوادث األمنية حسب األشهر
 

  
  

٢٠٠٩مارس /آذار  

٢٠٠٤يناير /آانون الثاني  



 إعادة اإلعمار حسب المحافظات
 

 

٢٠٢ 

  صالح الدين
  

   مليون نسمة١٫٢: )أ(السكان
    ٩٧٠: )ب(من الواليات المتحدةمشاريع البنى التحتية الممولة 

   مليون دوالر٥١٠٫٦٩: )ب(أآالف المشاريع
   مليون دوالر مليون دوالر٢٤٣٫٤٧: )ج(مخصصات موازنة الحكومة العراقية

  %٨٠شيعة   %١٨سنة  

  %١وآخرون % ١أآراد   
  

  )د( نتائج االنتخابات في صالح الدين
  

  الحزب  المقاعد
  جبهة التوافق الوطنية  ٥
  حة الوطنية العراقيةالالئ  ٥
  الئحة المشروع الوطني العراقي  ٣
  جبهة المشروع الوطني العراقي  ٣
  علماء ومثقفو المجموعة العراقية  ٢
  جبهة الترآمان العراقيين  ٢
  جبهة التحرير واالعمار  ٢
  الئحة صالح الدين الوطنية  ٢
  تحالف دولة القانون  ٢
  المجموع  ٢٨

  



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢٠٣ 

  )د(اباتمقارنة إحصائيات االنتخ
  

  
    

  )د(النسبة المئوية للمرشحين الفائزين بحسب الطوائف
  

  
  

  )و(مرآز وبرنامج التدريب التقني
  

  دوالر٤،٦٨١،٢٣٠:  دوالر، البرنامج٢،٥١٨،٨٠٩: المرآز: ألزمت وأنفقت •
  دوالر٤،٦٨١،٢٣٠: البرنامج:  دوالر٢،٥١٨،٨٠٩: المرآز: الكلفة المقّدرة حتى اإلنجاز •
 .١٠/٢٠٠٩: إلنجاز المقّدرتاريخ ا •
  

  
  فصل تدشيني لبرنامج التدريب التقني

 أآراد
شيعة

 سنة

١٤%  
٢٥%  

٦١%  



 إعادة اإلعمار حسب المحافظات
 

 

٢٠٤ 

  
 على تطوير (USACE)يعمل فريق إعادة إعمار محافظة صالح الدين مع سالح الهندسة في الجيش األميرآي 

سيقدم البرنامج تدريب متقدم .  لحكومة المحافظة المحلية(TTP) وبرنامج تدريب تقني (TTC)مراآز تدريب تقني 
تجري حاليًا بناء أول . متخصصين تقنيين على تشغيل وصيانة وإدارة أعمال البنى التحتية العامة في المحافظةل

 بمساعدة من مكتب المساعدة االنتقالية للعراق وسالح الهندسة في الجيش (TTC)منشأة لمرآز تدريب تقني 
 وعند إنجازها سيتضمن مرآز التدريب .األميرآي، وسوف تحول آل اإلنشاءات التالية من الحكومة العراقية

  ).آافتيريا(التقني مبنيين لغرف الفصول والمكاتب اإلدارية، ومبنى للمنامة، ومقهى 
  

  )و( مجموع الحوادث األمنية حسب األشهر
 

  
  
  

  )ب( مشاريع البنى التحتية الممولة من الواليات المتحدة
  ماليين الدوالرات

  
آلفة المشاريع الجاري 

  تنفيذها
عدد المشاريع الجاري 

  تنفيذها
    عدد المشاريع المنجزة  آلفة المشاريع المنجزة

  الكهرباء  ٢٢١  $٣٠٥٫٠٩  ١  $٠٫٢٤
  البنية التحتية العامة  ٨٦  $٧٫٣٧  -  -
  الغاز والنفط  ٢٨  $٦٤٫٧٧  ٢  $٧٫١٠
  النقل واالتصاالت  ٢٥٧  $٤٢٫٠٠  ٩  $٢٩٫٣٨
المياه والمجاري   ٣٥١  $٥٢٫٣٩  ١٥  $٢٫٣٥

  الصحية
  المجموع  ٩٤٣  $٤٧١٫٦٢  ٢٧  $٣٩٫٠٦

  
  

٢٠٠٩مارس /آذار  
٢٠٠٤يناير /آانون الثاني  



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢٠٥ 

  األنبار
  

   مليون نسمة١٫٤: )أ(السكان
    ١،٧٤٢: )ب(مشاريع البنى التحتية الممولة من الواليات المتحدة

   مليون دوالر٥٢٥٫٠٨: )ب(أآالف المشاريع
   مليون دوالر مليون دوالر٣٦٧٫١٥: )ج(مخصصات موازنة الحكومة العراقية

  %٥شيعة   %٩٥سنة 

  

  )د(  االنتخابات في األنبارنتائج
  

  الحزب  المقاعد
  صحوة العراق والمستقلين  ٨
  الئحة المشروع الوطني العراقي  ٦
  تحالف المثقفين  ٦
  الحرآة الوطنية لإلصالح والتنمية  ٣
  الالئحة الوطنية العراقية  ٢
  الئحة العشائر العراقية  ٢
  الوحدة الوطنية العراقية  ٢
  المجموع  ٢٩

  

  )د(حصائيات االنتخاباتمقارنة إ
  

  



 إعادة اإلعمار حسب المحافظات
 

 

٢٠٦ 

  

  )د(النسبة المئوية للمرشحين الفائزين بحسب الطوائف
  

  
  
  

  )هـ(مرفق تجميع الحليب يوميًا
  
 )برنامج االستجابة الطارئة للقائد( دوالر ٢٨٠،٠٠٠: ألزمت •
  دوالر٢٨٠،٠٠٠: الكلفة األولية المقّدرة حتى اإلنجاز •
  ١٠/٢٠٠٩: تاريخ اإلنجاز المقّدر •
  

  
  رس تدريبي على صناعة مشتقات الحليب للنساء العراقياتد

  
".  لتطوير صناعة مشتقات الحليب للنساء العراقيات-"أو الك-الند"دعم برنامج االستجابة الطارئة للقائد برنامج 

إضافة إلى تأمين برنامج دخل . مصنع لتجميع الحليب في العامرية، واألنبار/يقوم هذا البرنامج ببناء مرآز
تدام لهؤالء المزارعين، يهدف برنامج التدريب للمصنع إلى تطوير المعرفة الصناعية للمجتمعات المحيطة مس

  .آجزء من مجهود اآبر لبناء قدرة نظام مشتقات الحليب في آافة أنحاء العراق

شيعة

 سنة

١٤%  

٨٦%  



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢٠٧ 

  

  SIGIRعمليات تفتيش المفتش العام 
  

جرت إعادة بناء المدرسة .  ربع السنة الحاليقام المفتش العام بتفتيش مشروع مدرسة الصغرة في األنبار في
تبين للمفتش العام ان اإلنشاءات الجديدة والتي آانت موجودة . باستخدام تمويل صندوق االستجابة الطارئة للقائد

  .في الموقع تبدو جيدة
  

  )و( مجموع الحوادث األمنية حسب األشهر
 

  
  

  )و( حدةمشاريع البنى التحتية الممولة من الواليات المت
  ماليين الدوالرات

  
آلفة المشاريع الجاري 

  تنفيذها
عدد المشاريع الجاري 

  تنفيذها
    عدد المشاريع المنجزة  آلفة المشاريع المنجزة

  الكهرباء  ٤٣٥  $٢٠١٫٠٤  ٢٣  $٥٢٫٣٤
  البنية التحتية العامة  ٥٥  $٣٫٩٢  -  -
  النقل واالتصاالت  ٤٧٤  $٦١٫٣١  ٢٧  $٩٫٢٠
المياه والمجاري   ٦٧٣  $١٢٨٫٤٥  ٥٥  $٦٨٫٨٢

  الصحية
  المجموع  ١،٦٣٧  $٣٩٤٫٧٣  ١٠٥  $١٣٠٫٣٥

  

٢٠٠٩مارس /آذار ٢٠٠٤يناير /آانون الثاني   



 إعادة اإلعمار حسب المحافظات
 

 

٢٠٨ 

  ديالى
  

   مليون نسمة١٫٣: )أ(السكان
    ٧٦٧: )ب(مشاريع البنى التحتية الممولة من الواليات المتحدة

   مليون دوالر٢٦٣٫١٨: )ب(أآالف المشاريع
  ر مليون دوالر مليون دوال٤٣٤٫١١: )ج(مخصصات موازنة الحكومة العراقية

٢٥  %٥٥  %١٠  %١٠%  

  آخرون  د  أآرا                         سنة                شيعة
  

  )د( نتائج االنتخابات في ديالى
  

  الحزب  المقاعد
  جبهة التوافق الوطنية  ٩
  الئحة المشروع الوطني العراقي  ٦
  التحالف الكردي  ٦
  الالئحة الوطنية العراقية  ٣
  تحالف دولة القانون  ٢
  لوطني الدياليالتحالف ا  ٢
  توجه اإلصالح الوطني  ١
  المجموع  ٢٩

  

  )د(مقارنة إحصائيات االنتخابات

  

  

 



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢٠٩ 

  

  )د(النسبة المئوية للمرشحين الفائزين بحسب الطوائف
  

  
  

  )هـ(مرآز العناية الصحية األولية في األثيم
  
 ٢٩/٨/٢٠٠٦: تاريخ منح العقد •
 )صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ( دوالر١،٦٠٠،٠٠٠: آلفة المشروع حتى اإلنجاز •
  ٢٨/٢/٢٠٠٩: تاريخ اإلنجاز المخطط •
  

  
  إمدادات لمرآز العناية الصحية األولي في األثيم

  
، هو في مرحلته األخيرة، إذ انه بانتظار التوقيعات ومستندات المرحلة مرآز العناية الصحية األولية في االثيم

 العناية الصحية العراقية في ديالى، موفرًا خدمات العناية الصحية آما سوف يحّسن هذا المشروع نظام. الختامية
  .بدأت وزارة الصحة منذ مدة بإشغال المبنى. هو مقدر لمئة شخص يوميًا

شيعة

سنة

٢٨%  

٨٦%  

أآراد
٢١%  



 إعادة اإلعمار حسب المحافظات
 

 

٢١٠ 

  

  )و(مجموع األحداث األمنية حسب األشهر
  

  
  

  )ب( مشاريع البنى التحتية الممولة من الواليات المتحدة
  ماليين الدوالرات

  
اريع الجاري آلفة المش
  تنفيذها

عدد المشاريع الجاري 
  تنفيذها

    عدد المشاريع المنجزة  آلفة المشاريع المنجزة

  الكهرباء  ١٣٣  $٧٧٫١٥  ٦  $٢٫٥٥
  البنية التحتية العامة  ٤٢  $٦٫٢٤  -  -
  الغاز والنفط  ١  $٢٫٨٩  -  -
  النقل واالتصاالت  ٢١٢  $٢٢٫٦١  ١٢  $٠٫٩٩
ري المياه والمجا  ٣٤٥  $١٤٧٫٥٩  ١٦  $٣٫١٦

  الصحية
  المجموع  ٧٣٣  $٢٥٦٫٤٨  ٣٤  $٦٫٦٩

  
  
  

  
  

٢٠٠٤يناير /آانون الثاني  ٢٠٠٩مارس /آذار



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢١١ 

  بغداد
  

   ماليين نسمة٧: )أ(السكان
    ٢٩٧٩: )ب(مشاريع البنى التحتية الممولة من الواليات المتحدة

   مليون دوالر٢٩١١٫٤٠: )ب(أآالف المشاريع
   مليون دوالر مليون دوالر١،٤٣٣٫٥٢: )ج(مخصصات موازنة الحكومة العراقية

 ٧٠  %٢٩%  

  %١       آخرون         سنة                                 شيعة
  

  )د( نتائج االنتخابات في بغداد
  

  الحزب  المقاعد
  تحالف دولة القانون  ٢٨
  جبهة التوافق الوطني  ٧
  توّجه الليبراليين المستقلين  ٥
  الالئحة الوطنية العراقية  ٥
  الئحة المشروع الوطني العراقي  ٤
  على اإلسالمي العراقيالمجلس األ  ٣
  توجه اإلصالح الوطني  ٣
  الئحة الرافدين  ١
  علي حسين زهرون الصابري  ١
  المجموع  ٥٧

  
  

  )د(مقارنة إحصائيات االنتخابات

  

  

 



 إعادة اإلعمار حسب المحافظات
 

 

٢١٢ 

  

  )د(النسبة المئوية للمرشحين الفائزين بحسب الطوائف
  

  
  

  )هـ(محطة معالجة مياه الكرخ 

  

 )صندوق دعم االقتصاد( دوالر ٨١٤،٠٠٠: آلفة المشروع حتى اإلنجاز •
 ٢١/٧/٢٠٠٧: تاريخ المنح •
  ٦/٢٠٠٩: تاريخ اإلنجاز المقّدر •
  

  
  محطة معالجة مياه الكرخ 

  

 في بغداد إلى قيام المحطة بإنتاج طاقتها الكهربائية معالجة مياه الكرخمن المتوقع أن تؤدي إعادة تأهيل محطة 
 بالمئة من إمداد المياه اإلجمالي ٤٨ من المحطة معالجة ما ُيقّدر بنسبة لدى إنجازها، يتوقع. الستدامة إنتاج المياه

  .لمدينة بغداد

شيعة

سنة

٧٧%  

 آخرون
٤%

١٩%  



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢١٣ 

  

  SIGIRعمليات تفتيش المفتش العام 
  

قام المفتش العام بتفتيش مشروع مدرسة الكرخ المتوسطة خالل ربع السنة الحالي الذي استخدم تمويل صندوق 
 حدد المفتش العام أن المدرسة آانت تعمل بقدرتها الكاملة، لكنه . لتأهيل وتوسيع المدرسة(ESF)دعم االقتصاد 

آما أنجز المفتش العام أيضًا تفتيشًا على مشروع مدرسة السرور االبتدائية وتبّين له . حدد بعض العيوب اإلنشائية
  .أن اإلنشاء آان جيدًا

  

  )و(مجموع األحداث األمنية حسب األشهر
  

  
  
  

  )ب( ممولة من الواليات المتحدةمشاريع البنى التحتية ال
  ماليين الدوالرات

  
آلفة المشاريع الجاري 

  تنفيذها
عدد المشاريع الجاري 

  تنفيذها
    عدد المشاريع المنجزة  آلفة المشاريع المنجزة

  الكهرباء  ٧١٨  $١،٢٠٩٫٨٩  ٦٧  $٢٩٠٫٤٤
  البنية التحتية العامة  ٩٠  $٣٣٣٫١٨  ١  $٠٫١١
  طالغاز والنف  ٢٦  $٤٦٫٢٥  ١  $٢٫١٣
  النقل واالتصاالت  ٥٧٥  $٢٧٠٫٢٤  ٥٠  $١٤٫٧٣
المياه والمجاري   ١،٣٣٦  $٦٧٩٫٨٧  ١١٥  $٦٤٫٥٧

  الصحية
  المجموع  ٢،٧٤٥  $٢،٥٣٩٫٤٢  ٢٣٤  $٣٧١٫٩٨

٢٠٠٤يناير /آانون الثاني  ٢٠٠٩مارس /آذار



 إعادة اإلعمار حسب المحافظات
 

 

٢١٤ 

  

  واسط
  

   مليون نسمة١٫١: )أ(السكان
   ٦٠٧: )ب(مشاريع البنى التحتية الممولة من الواليات المتحدة

  الر مليون دو١٠٤٫١٩: )ب(أآالف المشاريع
   مليون دوالر مليون دوالر٢١٧٫٥٩: )ج(مخصصات موازنة الحكومة العراقية

    ٩٠%  

  %٥آخرون   %٥      سنة                                 شيعة

  

  )د( نتائج االنتخابات في واسط
  

  الحزب  المقاعد
  تحالف دولة القانون  ١٣
  المجلس األعلى اإلسالمي العراقي  ٦
  ستقلينتوجه الليبراليين الم  ٣
  الالئحة الوطنية العراقية  ٣
  الحزب الدستوري العراقي  ٣
  المجموع  ٢٨

  

  )د(مقارنة إحصائيات االنتخابات

 

 
  



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢١٥ 

  

  )د(النسبة المئوية للمرشحين الفائزين بحسب الطوائف
  

  
  

  )هـ(محطة الضخ في الشحيمية

  

  دوالر٩١٠،٠٠٠: ألزمت •
  دوالر٧٨١،٨٢٥: أنفقت •
 ماليين ٣: اإلجمالية.  دوالر٩١٠،٠٠٠: المرحلة األولى: ّدرة حتى إنجاز المشروعالكلفة األولية المق •

 دوالر
  ٦/٢٠٠٩: المرحلة األولى: تاريخ اإلنجاز المقّدر •
  

  
  محطة الضخ في الشحيمية

  
 وجمعية مستخدمي المياه الزراعية في (PIM)تعمل الوآالة األميرآية للتنمية الدولية مع إدارة الري المشارآة 

من المتوقع ان تخدم المحطة ما . في واسطلمحطة الضخ في الشحيمية الشحيمية لتوفير مساعدة تقنية مستدامة 
، تم استبدال مولدين آبيرين في محطة الضخ، وتم تزويد ٢٠٠٩مارس / آذار٣١منذ .  ألف عراقي٤٠يقارب من 

  .بعض المعدات اإلضافية لجمعية مستخدمي المياه الزراعية

شيعة

سنة

٨٩%  

١١%  



 إعادة اإلعمار حسب المحافظات
 

 

٢١٦ 

  

  )و(حداث األمنية حسب األشهرمجموع األ
  

  
  
  

  )ب( مشاريع البنى التحتية الممولة من الواليات المتحدة
  ماليين الدوالرات

  
آلفة المشاريع الجاري 

  تنفيذها
عدد المشاريع الجاري 

  تنفيذها
    عدد المشاريع المنجزة  آلفة المشاريع المنجزة

  الكهرباء  ١٢٠  $٤٤٫٦٢  ٢  $٠٫١٤
  ة التحتية العامةالبني  ١٤٢  $١٠٫٢٣  -  -
  النقل واالتصاالت  ١٠٣  $١٨٫٨٢  ٢  $٠٫٣٨
المياه والمجاري   ٢٢٩  $٢٨٫٣٦  ٩  $١٫٦٤

  الصحية
  المجموع  ٥٩٤  $١٠٢٫٠٣  ١٣  $٢٫١٧

  
  

 
 

٢٠٠٤يناير /آانون الثاني
 ٢٠٠٩مارس /آذار



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢١٧ 

  بابل
 

   مليون نسمة١٫٦: )أ(السكان
   ٦٦٦: )ب(مشاريع البنى التحتية الممولة من الواليات المتحدة

  دوالر مليون ٢٢٠٫٢٩: )ب(أآالف المشاريع
   مليون دوالر مليون دوالر٤٠٩٫٠٩: )ج(مخصصات موازنة الحكومة العراقية

٨٥  %١٥%  

                  سنة                                 شيعة

  

  )د( نتائج االنتخابات في بابل
  

  الحزب  المقاعد
  تحالف دولة القانون  ٨
  المجلس األعلى اإلسالمي العراقي  ٥
  لمستقلين انتوجه الليبراليي  ٣
  توجه اإلصالح الوطني  ٣
  الهيئة العراقية لمنظمات المجتمع المدني المستقلة  ٣
  الالئحة الوطنية العراقية  ٣
  جمعية العدالة المستقلة  ٣
  آتلة االنبار المستقلة  ٢
  المجموع  ٣٠

  

  )د(مقارنة إحصائيات االنتخابات

 

  



 إعادة اإلعمار حسب المحافظات
 

 

٢١٨ 

 

  )د(النسبة المئوية للمرشحين الفائزين بحسب الطوائف
  

  
  

  )هـ(مشروع معدات مستشفى بابل 

  

 دوالر ١٩٧،٥٥٠): الحكومة العراقية( مليون دوالر ٥): غلوباس ريليف( مليون دوالر ٥٠: ألزمت •
 (QRF)صندوق االستجابة السريعة (

 الرقم غير متوفر: الكلفة األولية المقّدرة حتى إنجاز المشروع •
  ٣٠/٩/٢٠٠٩: تاريخ اإلنجاز المقّدر •
  

  
  ستشفى القسيم، أحد متلقي المعدات عبر مشروع معدات مستشفى بابلم

  
 ١٢ مليون دوالر وذلك إلى ٥٠ معدات طبية وإمدادات تبلغ قيمتها اآثر من مشروع معدات مستشفى بابلسيقدم 

سيجري تأثيث المرافق بأثاث غرف المستشفيات، وطاوالت . مستشفى ومرآز إعادة تأهيل واحد في بابل
الجراحية وماآنات البنج، وماآنات محمولة لتخطيط القلب، وأجهزة لمراقبة عمل القلب، وأجهزة إزالة العمليات 
ستقدم المعدات غلوباس ريليف، وهي منظمة إنسانية ال تبغي الربح، وتقوم بتقديم معدات طبية يمكن . الرجفان

 شيعة

سنة

٧٣%  

٢٧%  



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢١٩ 

 ٥ الحكومة العراقية تقديم آتاب اعتماد بقيمة للمشارآة في هذا البرنامج، طلب من. إعادة استعمالها للبلدان النامية
  .قدمت الواليات المتحدة منحة تمويل صغيرة من صندوق االستجابة سريعة. ماليين دوالر

  
  

  )و(مجموع األحداث األمنية حسب األشهر
  

  
  
  

  )ب( مشاريع البنى التحتية الممولة من الواليات المتحدة
  ماليين الدوالرات

  
اري آلفة المشاريع الج

  تنفيذها
عدد المشاريع الجاري 

  تنفيذها
    عدد المشاريع المنجزة  آلفة المشاريع المنجزة

  الكهرباء  ١٤٥  $١٢١٫٧٦  ٣  $٠٫٣٠
  البنية التحتية العامة  ٧٥  $٧٫٩٤  -  -

  النقل واالتصاالت  ١٨١  $٢٥٫٥٠  ٨  $١٠٫٤٦
المياه والمجاري   ٢٣٧  $٤٥٫٥٧  ١٧  $٨٫٧٨

  الصحية
  لمجموعا  ٦٣٨  $٢٠٠٫٧٧  ٢٨  $١٩٫٥٣

  

٢٠٠٤يناير /آانون الثاني
 ٢٠٠٩مارس /آذار



 إعادة اإلعمار حسب المحافظات
 

 

٢٢٠ 

  القادسية
 

   مليون نسمة١٫٠٣: )أ(السكان
  ٤٤٧: )ب(مشاريع البنى التحتية الممولة من الواليات المتحدة

   مليون دوالر١٤١٫٦٣: )ب(أآالف المشاريع
   مليون دوالر٢٤٠٫٤٥: )ج(مخصصات موازنة الحكومة العراقية

  ٩٨%  

  %١رون آخ% ١    سنة               شيعة                        
  

  )د( نتائج االنتخابات في القادسية
  

  الحزب  المقاعد
  تحالف دولة القانون  ١١
  المجلس األعلى اإلسالمي العراقي  ٥
  الالئحة الوطنية العراقية   ٣
  توجه اإلصالح الوطني  ٣
   المستقليننتوجه الليبراليي  ٢
  حزب الوالء اإلسالمي  ٢
  حزب الفضيلة اإلسالمي  ٢
  المجموع  ٢٨

  

  )د(مقارنة إحصائيات االنتخابات

 

 



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢٢١ 

  

  )د(النسبة المئوية للمرشحين الفائزين بحسب الطوائف
  

  
  

  )هـ(مرآز النور للعناية الصحية األولية 

  

 )صندوق دعم االقتصاد( دوالر ٤١٣،٤٢٦: ألزمت •
  دوالر٢٠٦،٣١٨: أنفقت •
  دوالر٢٠٧،١٠٨: الكلفة المقّدرة حتى اإلنجاز •
 ٦/٥/٢٠٠٩: ّدرتاريخ اإلنجاز المق •
  

  
  مرآز النور للعناية الصحية األولية قيد اإلنشاء

  
هذا المرفق الذي تبلغ مساحته .  آالف مواطن محلي١٠مرآز النور للعناية الصحية األولية سيخدم ما يقارب 

ة  متر مربع سيوفر غرف معاينة ومكاتب لألطباء المعالجين إضافة إلى غرفة تلقيح وغرفة معالجة للعناي٣٠٠
  .باألم والطفل، وقسم للعلوم الصحية وصيدلية

  

 شيعة

سنة

٨٦%  

١٤%  



 إعادة اإلعمار حسب المحافظات
 

 

٢٢٢ 

  

  )و(مجموع األحداث األمنية حسب األشهر
  

  
  
  

  )ب( مشاريع البنى التحتية الممولة من الواليات المتحدة
  ماليين الدوالرات

  
آلفة المشاريع الجاري 

  تنفيذها
عدد المشاريع الجاري 

  تنفيذها
    جزةعدد المشاريع المن  آلفة المشاريع المنجزة

  الكهرباء  ١١٠  $٦٠٫٤٥  ٢  $٢٦٫٣٣
  البنية التحتية العامة  ٦٢  $٢٫٦٥  -  -
  النقل واالتصاالت  ٧٤  $٢٠٫٧٦  ٢  $٠٫٩٩
المياه والمجاري   ١٨٤  $٢٧٫٥٠  ١٣  $٢٫٩٦

  الصحية
  المجموع  ٤٣٠  $١١١٫٣٦  ١٧  $٣٠٫٢٨

  

٢٠٠٤يناير /آانون الثاني  ٢٠٠٩مارس /آذار



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢٢٣ 

 

  آربالء
 

   نسمة٩٠٢،٠٠٠: )أ(السكان
  ١٩٦: )ب(يات المتحدةمشاريع البنى التحتية الممولة من الوال

   مليون دوالر٩٦٫٠٩: )ب(أآالف المشاريع
   مليون دوالر ١٦٤٫٠٣: )ج(مخصصات موازنة الحكومة العراقية

٨٥  %١٥%  

             أآراد                                 شيعة

  

  )د( نتائج االنتخابات في آربالء
  

  الحزب  المقاعد
  يوسف مجيد الحبوبي  ١
  أمل الرافدين  ٩
  تحالف دولة القانون  ٩
  المجلس األعلى اإلسالمي العراقي  ٤
  توجه الليبراليين المستقلين  ٤
  المجموع  ٢٧

  

  )د(مقارنة إحصائيات االنتخابات

 

 
  



 إعادة اإلعمار حسب المحافظات
 

 

٢٢٤ 

  )د(النسبة المئوية للمرشحين الفائزين بحسب الطوائف
  

  
  
  

  )هـ(توسيع طريق الحسينية 

  

 ر دوال٥٥٤،٠٠٠: الكلفة المقّدرة حتى اإلنجاز •
 ٢٨/٨/٢٠٠٨: تاريخ المنح •
 ٩/٣/٢٠٠٩: تاريخ اإلنجاز المخطط له •
  

  
  طريق الحسينية

  
سُيزاد عرض . مشروع توسيع طريق الحسينية سيساعد على تخفيف زحمة السير في منطقة الحسينية في آربالء

رف يتضمن نطاق المشروع نظام لص.  متر مع خط فاصل في الوسط١٣ أمتار إلى ٩الطريق المرصوف من 
 ٢٠٠٩فبراير /آانت آل الطرقات المؤدية إلى آربالء مغلقة أثناء شهر شباط. مياه األمطار وأرصفة خرسانية

  .خالل مراسم الزيارات المقدسة، مما آخر أعمال اإلنشاء

شيعة
١٠٠%  



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢٢٥ 

  

  )و(مجموع األحداث األمنية حسب األشهر
  

  
  
  

  )ب( مشاريع البنى التحتية الممولة من الواليات المتحدة
   الدوالراتماليين

  
آلفة المشاريع الجاري 

  تنفيذها
عدد المشاريع الجاري 

  تنفيذها
    عدد المشاريع المنجزة  آلفة المشاريع المنجزة

  الكهرباء  ٣٩  $٤٦٫٥٩  ٦  $٠٫٤٠
  البنية التحتية العامة  ٣٦  $١٫٥٨  -  -
  النقل واالتصاالت  ٣٥  $٤٫٥٩  ٢  $٠٫٢٩
المياه والمجاري   ٧٥  $٣٩٫٦١  ٣  $٣٫٠٤

  الصحية
  المجموع  ١٨٥  $٩٢٫٣٧  ١١  $٣٫٧٢

  

٢٠٠٤يناير /آانون الثاني

 ٢٠٠٩مارس /آذار



 إعادة اإلعمار حسب المحافظات
 

 

٢٢٦ 

  

  النجف
 

   مليون نسمة١٫١: )أ(السكان
  ٢٩٢: )ب(مشاريع البنى التحتية الممولة من الواليات المتحدة

   مليون دوالر١٥٢٫٢٧: )ب(أآالف المشاريع
   مليون دوالر ٣٢٨٫١٨: )ج(مخصصات موازنة الحكومة العراقية

 ٩٩%  

  %١ سنة                        شيعة                                   
  

  )د( نتائج االنتخابات في النجف
  

  الحزب  المقاعد
  تحالف دولة القانون  ٧
  المجلس األعلى اإلسالمي العراقي  ٧
   المستقليننتوجه الليبراليي  ٦
  الوفاء للنجف  ٤
  توجه اإلصالح الوطني  ٢
  اتحاد النجف المستقل  ٢
  المجموع  ٢٨

  

  )د(النتخاباتمقارنة إحصائيات ا

 

 



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢٢٧ 

  

  )د(النسبة المئوية للمرشحين الفائزين بحسب الطوائف
  

  
  

  )هـ(جامعة الكوفة 

  

 )صندوق دعم االقتصاد( دوالر ٢،٦٨٧،٢١٢: ألزمت وأنفقت •
  دوالر٢،٧٩٥،٨٨٤: الكلفة األولية المقدرة حتى اإلنجاز •
 ٢١/٣/٢٠٠٩: تاريخ اإلنجاز •
  دوالر٢،٩١١،٩٣٨: الكلفة النهائية •
  

  
  مبنى جامعة الكوفة الجديد

  
مع أن جامعة الكوفة آانت المرآز األولي للتعليم العالي في محافظة النجف، آانت المساحة المحدودة للجامعة 

وضع فريق إعادة إعمار محافظة النجف مشروعًا لبناء أربعة مباٍن جديدة للجامعة، . تعيق تعّلم طالب الكوفة
ومع ان . ديد لمبنى المقرر الرئيسي للجامعة، وأعيد تأهيل مبنى سكن األساتذةإضافة إلى ذلك، تّم إنشاء ملحق ج
، ال يزال المقاول يعمل لحل بعض المشاآل التي حددها سالح ٢٠٠٩مارس /المشروع أعلن انه منجز في آذار

  . خالل تفتيشه لإلنشاء النهائي(USACE)الهندسة في الجيش األميرآي 

شيعة
١٠٠%  



 إعادة اإلعمار حسب المحافظات
 

 

٢٢٨ 

  

  )و(األشهرمجموع األحداث األمنية حسب 
  

  
  
  

  )ب( مشاريع البنى التحتية الممولة من الواليات المتحدة
  ماليين الدوالرات

  
آلفة المشاريع الجاري 

  تنفيذها
عدد المشاريع الجاري 

  تنفيذها
    عدد المشاريع المنجزة  آلفة المشاريع المنجزة

  الكهرباء  ٣٤  $٥٨٫٠٥  ١  $١٤٫٧٤
  البنية التحتية العامة  ٧١  $٤٫٣٤  -  -
  النفط والغاز  ١  $٠٫٠٠  -  -
  النقل واالتصاالت  ٦٩  $١٣٫٢٥  ٢  $٠٫٧٠
المياه والمجاري   ١٠١  $٣٥٫٩٣  ١٣  $٢٤٫٨٧

  الصحية
  المجموع  ٢٧٦  $١١١٫٩٧  ١٦  $٤٠٫٣١

  

٢٠٠٤يناير /آانون الثاني

 ٢٠٠٩مارس /آذار



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢٢٩ 

 

  المثنى
 

   نسمة٦٥٠،٠٠٠: )أ(السكان
  ٢٦٥: )ب(مشاريع البنى التحتية الممولة من الواليات المتحدة

   مليون دوالر٢٢٧٫٩٤: )ب(أآالف المشاريع 
   مليون دوالر٢٢٦٫٩٤: )ج(مخصصات موازنة الحكومة العراقية

 ٩٨%  

  %٢          سنة               شيعة                               

  

  )د( نتائج االنتخابات في المثنى
  

  الحزب  المقاعد
  تحالف دولة القانون  ٥
  المجلس األعلى اإلسالمي العراقي  ٥
  جمهورالئحة الشعب وال  ٣
  توجه اإلصالح الوطني  ٣
  توجه الليبراليين المستقلين  ٢
  التجمع من أجل المثنى  ٢
  الالئحة الوطنية المستقلة  ٢
  تجمع المحترفين العراقيين المستقلين  ٢
  تجمع الوسط  ٢
  المجموع  ٢٦

  



 إعادة اإلعمار حسب المحافظات
 

 

٢٣٠ 

  

  )د(مقارنة إحصائيات االنتخابات

 

 
  

  )د(ئفالنسبة المئوية للمرشحين الفائزين بحسب الطوا
  

  
  
  

  )هـ(مشروع مسلخ الخضير 

  

 )صندوق االستجابة السريعة( دوالر ١٩٤،٧٥٥: ألزمت •
  دوالر٩٧،٣٧٨: أنفقت •
  دوالر٩٧،٣٧٧: آلفة المشروع حتى اإلنجاز •
 ٣٠/٥/٢٠٠٩: تاريخ اإلنجاز المقّدر •
  

آخرون
١٤%  

%٧٨ شيعة  

٩% سنة



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢٣١ 

  
  وضع أعمار أرضية مسلخ الخضير

  
أعلن رئيس البلدية أن هذا المرفق ُيشكِّل . خ في الخضيريدعم فريق إعادة إعمار محافظة المثنى بناء مسل

 في الشوارع أو في بيوتهم، مآان على العديد من المقيمين في المحافظة ذبح حيواناته. ضرورة صحية حرجة
أعلنت البلدية أنها ال تستطيع فرض تطبيق قانون منع هذه . وغالبًا في ظروف صحية أقل من المطلوب

من المتوقع أن يؤمن هذا المشروع وظائف جديدة للمواطنين .  تستطيع تأمين البديل المناسبالممارسات النها ال
  .المحليين

 
  

  )و(مجموع األحداث األمنية حسب األشهر
  

  
  

٢٠٠٤يناير /آانون الثاني

 ٢٠٠٩مارس /آذار



 إعادة اإلعمار حسب المحافظات
 

 

٢٣٢ 

  

  )ب( مشاريع البنى التحتية الممولة من الواليات المتحدة
  ماليين الدوالرات

  
آلفة المشاريع الجاري 

  تنفيذها
ري عدد المشاريع الجا

  تنفيذها
    عدد المشاريع المنجزة  آلفة المشاريع المنجزة

  الكهرباء  ٥٣  $١٥٫٠٢  -  -
  البنية التحتية العامة  ٤٦  $٣٫٨٥  -  -
  النفط والغاز  ٢  $٠٫٠٧  -  -
  النقل واالتصاالت  ٧١  $١٧٫٤٣  ١  $١٫٧٨
المياه والمجاري   ٩٠  $١٥١٫١٧  ٢  $٣٨٫٦٢

  الصحية
  المجموع  ٢٦٢  $١٨٧٫٥٤  ٣  $٤٠٫٤٠

  



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢٣٣ 

  ي قارذ
 

   مليون نسمة١٫٧: )أ(السكان
  ٥٨٩: )ب(مشاريع البنى التحتية الممولة من الواليات المتحدة

   مليون دوالر٥٣٩٫٩٠: )ب(أآالف المشاريع 
   مليون دوالر ٣٧٧٫٠٩: )ج(مخصصات موازنة الحكومة العراقية

١٠٠%  

                                                            شيعة
  

  )د( االنتخابات في ذي قارنتائج 
  

  الحزب  المقاعد
  تحالف دولة القانون  ١٣
   المستقليننتوجه الليبراليي  ٧
  المجلس األعلى اإلسالمي العراقي  ٥
  توجه اإلصالح الوطني  ٤
  حزب الفضيلة اإلسالمي  ٢
  المجموع  ٣١

  

  )د(مقارنة إحصائيات االنتخابات

 

 



 إعادة اإلعمار حسب المحافظات
 

 

٢٣٤ 

  

  )د(بحسب الطوائفالنسبة المئوية للمرشحين الفائزين 
  

  
  

  )هـ(برنامج تدريب النساء 

  

  
  تعّلم حرف جديدة في ذي قار

  
يعمل فريق إعادة إعمار محافظة ذي قار بالشراآة مع جمعية السالم والمحبة، وهي منظمة غير حكومية محلية، 

ين امرأة عاملة في ذي سيتضمن البرنامج دروس للغة اإلنكليزية والكمبيوتر ألربع. لتقديم برنامج تدريب للنساء
  . امرأة القراءة والكتابة٣٠وسوف يعّلم في جزء محو األمية للبرنامج . قار

شيعة
١٠٠%  



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢٣٥ 

  

  )و(مجموع األحداث األمنية حسب األشهر
  

  
  

  )ب( مشاريع البنى التحتية الممولة من الواليات المتحدة
  ماليين الدوالرات

  
آلفة المشاريع الجاري 

  تنفيذها
عدد المشاريع الجاري 

  نفيذهات
    عدد المشاريع المنجزة  آلفة المشاريع المنجزة

  الكهرباء  ٥٩  $٩٤٫٨٧  ٣  $١١٫٨٠
  البنية التحتية العامة  ٢٠٢  $١٣٫٠٦  -  -
  النفط والغاز  ٣  $٠٫٤٣  -  -
  النقل واالتصاالت  ١٣٧  $٢٠٫٥٩  ٦  $١٫٣٣
المياه والمجاري   ١٧٣  $٣٧٦٫٧٠  ٦  $٢١٫١٣

  الصحية
  المجموع  ٥٧٤  $٥٠٥٫٦٤  ١٥  $٣٤٫٢٦

  
  

٢٠٠٤يناير /آانون الثاني

 ٢٠٠٩مارس /آذار



 إعادة اإلعمار حسب المحافظات
 

 

٢٣٦ 

  ميسان
 

   نسمة٩٤٤،٠٠٠: )أ(السكان
  ٢٢١: )ب(مشاريع البنى التحتية الممولة من الواليات المتحدة

   مليون دوالر١١١٫٩٢: )ب(أآالف المشاريع
   مليون دوالر ١٩٤٫٥٩: )ج(مخصصات موازنة الحكومة العراقية

    ٩٥%  

  %٤آخرون % ١    سنة                                  شيعة

  

  )د( نتخابات في ميساننتائج اال
  

  الحزب  المقاعد
  تحالف دولة القانون  ٨
  المجلس األعلى اإلسالمي العراقي  ٨
  توجه الليبراليين المستقلين  ٧
  توّجه اإلصالح الوطني  ٤
  المجموع  ٢٧

  

  )د(مقارنة إحصائيات االنتخابات

 

 



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢٣٧ 

  )د(النسبة المئوية للمرشحين الفائزين بحسب الطوائف
  

  
  

  )هـ( الجراحة في ميسان مستشفى

  

 )صندوق االستجابة السريعة( دوالر ١٢،٧٠٠،٠٠٠: ألزمت •
  دوالر٣،١٢٣،٦٣٢: أنفقت •
  دوالر٩،٥٧٦،٣٦٧: الكلفة المقّدرة حتى اإلنجاز •
 ٩/٢٠٠٩: تاريخ اإلنجاز المقّدر •
  

  
  إنشاء مشترك للمبنى الرئيسي لمستشفى الجراحة في ميسان

  
عند إنجازه من المتوقع أن .  بالمئة٢٦شفى الجراحة في ميسان منجزة بنسبة أصبحت األعمال اإلنشائية لمست

أنجز المفتش العام عملية تفتيش على .  سريرًا جديدًا في مدينة العمارة، عاصمة المحافظة٨٠يوفر المستشفى 
  .مستشفى الجراحة، وهو يعمل على إصدار تقرير حول ما تبّين له، خالل ربع السنة القادم

١٠٠% شيعة 



 إعادة اإلعمار حسب المحافظات
 

 

٢٣٨ 

  

  )و( األحداث األمنية حسب األشهرمجموع
  

  
  

  )ب( مشاريع البنى التحتية الممولة من الواليات المتحدة
  ماليين الدوالرات

  
آلفة المشاريع الجاري 

  تنفيذها
عدد المشاريع الجاري 

  تنفيذها
    عدد المشاريع المنجزة  آلفة المشاريع المنجزة

  الكهرباء  ٢٧  $٧٥٫٨١  ١  $٠٫٥٠
  ة التحتية العامةالبني  ٦٤  $٦٫٣٢  -  -
  النفط والغاز  ٢  $٠٫٠٦  -  -
  النقل واالتصاالت  ٢٣  $٧٫٤٣  ٢  $٠٫٦٨

المياه والمجاري   ١٠٢  $٢١٫١٣  -  -
  الصحية

  المجموع  ٢١٨  $١١٠٫٧٤  ٣  $١٫١٨

  

٢٠٠٤يناير /آانون الثاني

 ٢٠٠٩مارس /آذار



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢٣٩ 

  البصرة
 

   مليون نسمة٢٫٤: )أ(السكان
  ١،٤١٨: )ب(مشاريع البنى التحتية الممولة من الواليات المتحدة

   مليون دوالر١،٥٢٢٫٦٥: )ب(ع أآالف المشاري
   مليون دوالر٦٦٠٫٠٤: )ج(مخصصات موازنة الحكومة العراقية

٨٥  %١٥%  

                      سنة                                        شيعة
  

  )د( نتائج االنتخابات في البصرة
  

  الحزب  المقاعد
  تحالف دولة القانون  ٢٠
  المجلس األعلى اإلسالمي العراقي  ٥
  تجمع العدالة والوحدة  ٢
   المستقليننتوجه الليبراليي  ٢
  الالئحة الوطنية العراقية  ٢
  الحزب اإلسالمي العراقي  ٢
  حزب الفضيلة اإلسالمي  ١
  حزب االتحاد الديمقراطي خالدين  ١
  المجموع  ٣٥

  



 إعادة اإلعمار حسب المحافظات
 

 

٢٤٠ 

  

  )د(مقارنة إحصائيات االنتخابات

 

 
  
  

  )د(وائفالنسبة المئوية للمرشحين الفائزين بحسب الط
  

  
  

  

  )هـ(قاعة محكمة البصرة ومرفق حماية الشهود 

 
  ماليين دوالر١٠: الكلفة المقّدرة األولية حتى اإلنجاز •
  دوالر١٠،٩٧٦،٦٧٧: أنفقت •
  ٢٥/٩/٢٠٠٨: تاريخ اإلنجاز •

  

شيعة ٩١%  

ونآخر
٣%

 سنة
٦%  



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢٤١ 

  
  الرصيف المؤدي إلى قاعة محكمة البصرة ومرفق حماية الشهود

  
العام تفتيشًا لقاعة محكمة البصرة ومرفق حماية الشهود، الذي سيوفر خالل ربع السنة الحالي أنجز المفتش 

سبتمبر / أيلول٢٥في . للشعب العراقي مبنى قاعة محكمة من طابقين ومرفق من طابق واحد لحماية الشهود
يناير / آانون الثاني٦، استلم سالح الهندسة في الجيش األميرآي المشروع من المقاول، ومع ذلك، ومنذ ٢٠٠٨
وزودت الحكومة العراقية . ، لم يكن قد جرى اشغال مبنى قاعة المحكمة بعد ولم تجِر فيه أية محاآمة٢٠٠٩

  .مؤخرًا أثاث ومعدات للمرفق وهي قيد الترآيب حاليًا
  

  )و(مجموع األحداث األمنية حسب األشهر
  

  
  

٢٠٠٤يناير /آانون الثاني

 ٢٠٠٩مارس /آذار



 إعادة اإلعمار حسب المحافظات
 

 

٢٤٢ 

  

  )ب( مشاريع البنى التحتية الممولة من الواليات المتحدة
  راتماليين الدوال

  
آلفة المشاريع الجاري 

  تنفيذها
عدد المشاريع الجاري 

  تنفيذها
    عدد المشاريع المنجزة  آلفة المشاريع المنجزة

  الكهرباء  ٤٧٤  $٥٢٩٫٤٨  ٤  $٨٫٧٥
  البنية التحتية العامة  ٢٢٨  $٨٫٣٩  -  -

  النفط والغاز  ١٤٦  $٥٣١٫١٥  ٤  ٢٧٫٦٤
  النقل واالتصاالت  ٢٦٦  $١٦٩٫١٦  ٤  $١٫٨٢
المياه والمجاري   ٢٨٨  $٢٣٣٫٨٧  ٤  $١٢٫٣٩

  الصحية
  المجموع  ١،٤٠٢  $١،٤٧٢٫٠٥  ١٦  $٥٠٫٦٠

  



٢٤٣ 

  
  
  
 
  

  إشراف
  (SIGIR)المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 

    
  
  
  

  عمليات التدقيق للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
  عمليات التفتيش للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق

  مفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراقللتحقيق عمليات ال
   الخاص إلعادة إعمار العراقخط االتصال المباشر للمفتش العام

  موقع اإلنترنت للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
  تحديث التشريعات

  

 القسم  

                  ٤     



 إشراف المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
  

٢٤٤ 

  

 (SIGIR)عمليات التدقيق للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 
  

 عمليات تدقيق جديدة  سبع٢٠٠٩أبريل / نيسان٣٠ و٢٠٠٩يناير / آانون الثاني٣١أنجز المفتش العام بين 
عالجت عمليات التدقيق التي أجراها المفتش العام . ٢٠٠٤مارس /منذ آذار  تقرير تدقيق١٤٢واصدر 

  :خالل ربع السنة هذا مجموعة متنوعة من المسائل
  

تقرير حول عقد آبير ممول من صندوق قوات األمن العراقية لتزويد خدمات صيانة مؤقتة  •
 .الصيانة وفي تزويد الصيانة داخل الجيش العراقيللمعدات وتطوير قدرات في 

 
تقرير حول أآالف ونتائج الجهود الممولة من الواليات المتحدة إلآمال مراآز العناية الصحية  •

 .األولية عبر العراق
 

 .تقرير حول عملية نقل المشاريع اإلنشائية األميرآية المكتملة إلى الحكومة العراقية •
  

 الموقعة مع وزارة (TWISS)األمن الداخلي لمجمل ساحات القتال تقرير حول عقود خدمات  •
أو /الدفاع لتأمين اليد العاملة، األسلحة، المعدات، والتجهيزات الضرورية األخرى لزيادة و

 .استبدال حراس األمن العسكري في قواعد العمليات المتقدمة والمعسكرات عبر مجمل العراق
  

 .اقية في أآالف إعادة اإلعمارتقرير حول مساهمات الحكومة العر •
  

تقرير حول العمليات المستعملة إلعداد التقارير، والتحقيق، وعالج األحداث الخطيرة المتعلقة  •
 .بمقاولي األمن الخاص في العراق

  
 .تقرير حول أآالف ِفَرق إعادة إعمار المحافظات العاملة في العراق •

  
 .ليات التدقيق هذه لالطالع على تفاصيل نتائج عم١-٤أنظر الجدول 

  



  عمليات التدقيق للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
  

 

٢٤٥ 

ويتوقع أن يبدأ تنفيذ عمليات تدقيق أخرى خالل ربع السنة .  عمليات تدقيق٨يجري المفتش العام حاليًا 
  .يقوم المفتش العام بأعمال التدقيق بموجب معايير التدقيق الحكومية المقبولة عامة. هذا

  
يق تحسينات إدارية وأعمال تصحيحية أنتجت تقارير المفتش العام العشرات من التوصيات المصممة لتحق

ويتابع مدققو . آما ان التنفيذ لتوصيات التدقيق أمر حاسم. مطلوبة في نشاطات اإلغاثة وإعادة اإلعمار
المفتش العام بصورة منتظمة التوصيات المفتوحة المعطاة سعيًا وراء تحقيق تطبيقها الكامل إلى المدى 

  .العملي الممكن
  

عدد اإلجمالي لتوصيات المفتش العام التي قدمها حسب السنة المالية، إضافة إلى ال" ح"يظهر الملحق 
  :التوصيات التي ال زالت مفتوحة

  
أبريل / نيسان٣٠للحصول على معلومات حول مشاريع التدقيق التي أجراها المفتش العام حتى  •

 .mil.sigir.www وموقع اإلنترنت للمفتش العام ١-والجدول ح" ح" أنظر الملحق ٢٠٠٩
 
 للحصول على معلومات مفصلة اآثر حول وضعية التنفيذ ٢-، الجدول ح"ح"أنظر الملحق  •

  .لتوصيات المفتش العام المستمدة من منتجات التدقيق والتوصيات التي ال زالت مفتوحة
  

يعزز . ى تشارك في أعمال تتعلق بالعراقيتم تنسيق عمل المفتش العام بشكل جيد مع هيئات تدقيق اخر
هذا التنسيق ممثلو هذه الهيئات الذين يجتمعون في آل ربع سنة في مجلس المفتشين العامين العراقي 

(IIGC) لمنع االزدواجية في الجهود ولمشاطرة المعلومات والتجارب المكتسبة من نشاط التدقيق الجاري 
  . تنفيذه

  
جتمع أعضاء مجلس المفتشين العامين في المرآز الرئيسي للمفتش العام ، ا٢٠٠٩فبراير / شباط٢٥في 

في ارلينغتون، فرجينيا، وشارك بعض األعضاء عبر الهاتف من بغداد ومن مواقع أخرى في الواليات 
ضم المشارآون ممثلين عن المفتش العام، مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع، مكتب المفتش . المتحدة

ارة الخارجية، مكتب المفتش العام في الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، وآالة تدقيق العقود العام في وز
الدفاعية، وآالة التدقيق في الجيش األميرآي، وآالة التدقيق في سالح الجو، وآالة التدقيق في سالح 

  . يةالبحرية، المفتش العام لدى القيادة المرآزية األميرآية ومكتب المحاسبة الحكوم
  



  (SIGIR)لعام الخاص إلعادة إعمار العراقإشراف المفتش ا
  

 

٢٤٦ 

 االجتماعات في مكتب المفتش العام في وزارة  (SIGIR)آما يحضر ممثلون من مكتب المفتش العام
بصورة إضافية .  للتنسيق اإلضافي لنشاطات التدقيق الجارية وتلك المخطط إلجرائها(DoD OIG)الدفاع 

  . العامة في العراقأعاد المفتش العام مجددًا عقد اجتماع تنسيق مماثل بين ممثلي وآاالت التدقيق
  

  ١-٤الجدول 
  ٣٠/١/٢٠٠٩منتجات عمليات التدقيق التي أجراها المفتش العام منذ 

  
  تاريخ إصدار التقرير  عنوان التقرير  رقم التقرير

عقد لوجستيات قوات األمن الذي واجه مشاآل معينة تتعلق  09-014
  بالكلفة، والحصيلة، واإلشراف

٤/٢٠٠٩  

عناية الصحية األولية التي ابلغ أنها أصبحت إنشاء مراآز ال  09-015
  مكتملة بدرجة أساسية لكن تبقى مسائل تتعلق بالتشغيل

٤/٢٠٠٩  

عملية نقل الموجودات لبرامج إعادة إعمار العراق تنقصها   09-016
  .الوحدة والمسؤولية المحاسبية

٤/٢٠٠٩  

ضرورة تعزيز اإلشراف على عقود قوات األمن الداخلي   09-017
  .سعة النطاقالوا

٤/٢٠٠٩  

معلومات حول مساهمات الحكومة العراقية في اآالف   09-018
  إعادة اإلعمار

٤/٢٠٠٩  

الفرص لتحسين عمليات إعداد التقارير، اجراء التحقيقات  09-019
ومعالجة األحداث الخطيرة التي تشمل مقاولي األمن 

  الخاص في العراق 

٤/٢٠٠٩  

تطوير نظام تعقب لالآالف : فظاتِفَرق إعادة إعمار المحا 09-020
  .سوف يعزز عملية اتخاذ القرار

٤/٢٠٠٩  

  
  التقارير النهائية لتدقيقات المفتش العام إلعادة إعمار العراق لربع السنة الحالي

  
  عقد لوجستيات قوات األمن واجه مشاآل معينة تتعلق بالكلفة، والحصيلة واإلشراف 

 ).٢٠٠٩/ ٤، SIGIR-09-014تقرير المفتش العام (
 

  المقدمة
منحت وزارة الدفاع العقد . يدرس هذا التقرير عقدًا لوزارة الدفاع ممول من صندوق قوات األمن العراقية

 في (GMASS) للصيانة الشاملة وخدمات اإلمداد (AECOM)إلى شرآة الخدمات الحكومية أيكوم 



  عمليات التدقيق للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
  

 

٢٤٧ 

 للجيش عقد الصيانة الشاملة وخدمات منح مرآز العقود في روك ايالند لقيادة الدعم الميداني. العراق
أصبح اآلن مرآز العقد هذا جزءًا من قيادة عقود . ( إلى شرآة ايكوم(05-D-0004-(W52PI)اإلمداد 
آان للعقد ستة أوامر مهمات لتزويد الدعم اللوجستي إلى الجيش األميرآي الجيش العراقي ). الجيش

  .والجيش األفغاني
  

، ٦ و٥، و٣وامر المهمات الثالثة التي تدعم الجيش العراقي، أوامر المهمات يرآز هذا التقرير فقط على أ
تعالج أوامر المهمات متطلبات برنامج القيادة األمنية االنتقالية .  مليون دوالر٦٢٨٫٢التي تقدر قيمتها بـ 

ت  وتدعم بصورة مباشرة جهود هذه القيادة لتزويد خدما(MNSTC-I)المتعددة الجنسيات في العراق 
  .صيانة مؤقتة للمعدات وتنمية قدرة لوجستية للصيانة داخل الجيش العراقي

  
  : لهما األهداف اإلجمالية التالية٥ و٣أمرا المهمة رقم 

  
 .تحسين مرافق الصيانة الموجودة •
أقل من عمليات (تزويد الصيانة اليومية والمعقدة لمعدات الجيش العراقي  •

 ).اإلصالح الشامل للمعدات
 .ة الجيش العراقي على صيانة معداتهتنمية قدر •
 .تطوير نظام إمداد لقطع الغيار •

  
يفرض أمر المهمة أيضًا على شرآة ايكوم تحويل المرافق ومسؤوليات الصيانة إلى الجيش العراقي 

 هو دعم برنامج القيادة األمنية ٦الغرض من أمر المهمة رقم . ٢٠٠٩مايو /بحلول نهاية شهر أيار
 من العربات المستعملة األميرآية ٨٥٠٠ددة الجنسيات في العراق لتحديد وتحويل االنتقالية المتع

 إلى الجيش العراقي، (HMMWVs)المصفحة بعجالت متعددة األغراض ذات سرعة تحرك عالية 
 وتعليم الجيش العراقي حول آيفية ٢٠٠٩يوليو / تموز٦والشرطة الوطنية، والقوات الخاصة بحلول 

  .صيانة العربات
  
  .راض هذا التقرير هي تحديد أآالف ونتائج أوامر المهمات الثالثة هذه وعما إذا آان اإلشراف مالئمًاأغ
  



  (SIGIR)لعام الخاص إلعادة إعمار العراقإشراف المفتش ا
  

 

٢٤٨ 

  النتائج
، بلغت ٢٠٠٩يناير / آانون الثاني٣١في . آانت آلفة تنمية قدرات الصيانة داخل الجيش العراقي آبيرة

 مليون ٦٢٨٫٢ ايكوم لهذا الغرض قيمة أوامر المهمة الثالثة الصادرة بموجب العقد الموقع مع شرآة
تأثرت أآالف أوامر المهمة بعدد من المسائل .  مليون دوالر منها٥٧٢٫٠دوالر وآان قد تم إنفاق مبلغ 

  :بضمنها
  
 مرة مما ١٦١آانت مجاالت عمل أوامر المهمة محددة بصورة ضعيفة وتم تعديل أوامر المهمة  •

 . مليون دوالر على سقف آلفتها٤٢٠٫٥أضاف مبلغ 
لم تقبل وزارة الدفاع العراقية المسؤولية عن عمليات الصيانة واإلمداد، وبالنتيجة أصبحت القيادة  •

 منهمكة في عملية تمديد فترة إنجاز (MNSTC-I)األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق 
 .أوامر المهمة الخمسة على نفقة الواليات المتحدة

  
 إيجاد مستندات العقد في سجالت اخرى تدعم آافة األآالف التي طالبت بها لم يتمكن المفتش العام من

استلم المفتش العام بيانات مالية من الجيش ومن شرآة ايكوم ولكنه عجز عن مطابقة . شرآة أيكوم
البيانات وسوف يستمر المفتش العام في تحليل اآالف اإلصالحات من أجل التأآد من أنها جميعها 

  .وسوف ُيعّد تقارير منفصلة حولها. اتمدعومة بمستند
  

مع ذلك، تخّلف الجهد عن تحقيق . زودت نتائج أوامر المهمة دعمًا لوجستيًا مهمًا لعربات الجيش العراقي
الهدف المهم المتمثل بتدريب عناصر الجيش العراقي ليقوموا بتنفيذ مهمات صيانة معينة وتشغيل نظام 

يملك . ة الن الجيش العراقي لم يزود عددًا آافيًا من الجنود لتدريبهمحصل هذا العجز بدرجة آبير. إمداد
الجيش العراقي حاليًا بعض قدرات الصيانة ولكن ليس من الواضح ما إذا آانت لديه قدرة آافية لتولي 

باإلضافة إلى ذلك، ليس من الواضح ما إذا آان الجيش . آافة نشاطات الصيانة بدون دعم من شرآة ايكوم
تطور القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق . قي قادرًا على تشغيل نظام اإلمداد لديهالعرا

(MNSTC-I) خططًا لمعالجة هذه المشاآل تنص على االستمرار في تنفيذ أوامر المهمة الموجودة للصيانة 
  .ودعم نظام اإلمداد

  
 ٣عانى أمرا المهمة .  ضعيفة ولكنها تحّسنت مع الوقتبدأت اإلدارة واإلشراف على تنفيذ أوامر المهمة

 من نقاط ضعف مثل عدم وجود معايير أداء واقعية مما جعل من الصعب تحقيق اإلدارة الناجحة ٥و
 أيضًا في بداية (MNSTC-I)لم تخصص القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق . للعقد
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وظفين المتمرسين لتأمين اإلشراف على العقد وآانت النتيجة ازدياد اآالف أوامر األمر عددًا آافيًا من الم
  .المهمات وبروز خطر حصول احتيال وهدر للموارد

  
 تحسنت ٦ ألمر المهمة (MNSTC-I)لكن إدارة القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق 

اآبر من وظائف اإلدارة وإشراف في مكان قريب تعزز اإلشراف من خالل وضع قدر . بدرجة آبيرة
 أّمنت وآالة إدارة العقود الدفاعية أيضًا ضابط عقود ٦بالنسبة ألمر المهمة . اآثر لموقع تزويد الخدمات

 يعملون بدوام آامل في موقع (AMC)إدارية في موقع العمل ونّفذ خبراء من قيادة التجهيزات للجيش 
يؤّمن هؤالء األفراد عنصرًا لضمان ومراقبة . ال اإلشراف إشرافًا إضافيًاالعمل ومؤهلين فنيًا في أعم

وقد سّهل تحسن الظروف األمنية في العراق تنفيذ . ٥ و٣النوعية لم يكن متوفرًا بموجب أمري المهمات 
  .هذا اإلشراف المحسن

  
  التوصيات

 (MNSTC-I)دة الجنسيات في العراق يوصى المفتش العام القائد العام للقيادة األمنية االنتقالية المتعد
يجب أن تحدد مثل هذه . لتوقيع اتفاقية مع وزارة الدفاع لنقل مسؤولية الصيانة إلى الجيش العراقي
  .االتفاقية دور آل طرف ومسؤولياته وأن تحّدد خطًا زمنيًا لتحقيق الهدف

 
  الدروس المكتسبة

 أساسي لتطوير مشاريع وبرامج إعادة اإلعمار العمل عن آثب مع المسؤولين في الحكومة المضيفة أمر
عند عدم الوصول إلى اتفاقيات يجب ان ُيشكِّل تقييم مخاطر االآالف . التي سوف يتم قبولها وصيانتها

المتزايدة والفشل في تحقيق األهداف جزءًا متكامًال من عملية اتخاذ القرار حول إدارة البرنامج في أية 
  .لة آأفغانستانمبادرات تنمية بقوة متماث

  
  تعليقات اإلدارة واالستجابة للتدقيق

 على توصية المفتش العام (MNSTC-I)وافقت القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق 
وان . بوجوب التفاوض على توقيع اتفاقية مع وزارة الدفاع لنقل مسؤولية الصيانة إلى الجيش العراقي

في مسودة . ن تحدد دور ومسؤوليات آل طرف وان تحدد خطًا زمنيًا لتحقيق الهدفعلى هذه االتفاقية ا
لكن . التقرير، أوصى المفتش العام بأن يستند االستثمار األميرآي في المستقبل إلى توقيع مثل هذه االتفاقية

األحادي الجانب اإلنهاء " ان (MNSTC-I)الحظت القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق 
للمشاريع الحالية الجاري تنفيذها أو التوقف عن تقديم مساعدة حاسمة في المستقبل حتى يتم تأمين استالم 
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يوافق المفتش العام على الهواجس التي . اتفاقية قانونية ملزمة قد ُيشكِّل خطًأ استراتيجيًا مع مرور الوقت
 ولذلك تعالج التوصية (MNSTC-I)عددة الجنسيات في العراق أشارت إليها القيادة األمنية االنتقالية المت

لكن الحظ المفتش العام من جهة ان عدم . الجديدة للتقرير فقط ضرورة التفاوض على توقيع االتفاقية
وجود اتفاقية يوجب استمرار االعتماد على األموال األميرآية لصيانة معدات الجيش العراقي ويحث على 

  .لى التوقيع على االتفاقيةوضع أولوية عالية ع
  

إنشاء مراآز للعناية الصحية األولية التي أبلغ عن أنها أصبحت مكتملة بدرجة أساسية لكن تبقى هناك 
  مسائل تتعلق بالتشغيل 

  ).٢٠٠٩/ ٤ ، SIGIR-09-015تقرير المفتش العام (
 

  المقدمة
شملت . آة بارسونز ديالوير منح الجيش األميرآي عقد تصميم وإنشاء إلى شر٢٠٠٤مارس /في آذار

 مرآزًا للعناية الصحية األولية ١٥٠أوامر المهمات الالحقة الصادرة بموجب العقد تصميم وإنشاء 
(PHC) في العراق، آما شملت أوامر المهمات تسليم وترآيب معدات طبية ولطب األسنان في هذه 
 المتبقية ١٤٢آانت المراآز ال . هماتبعد انقضاء سنتين أنهت الحكومة األميرآية أوامر الم. المراآز

، أعّد المفتش العام تقريرًا حول ٢٠٠٦أبريل /في نيسان. بموجب البرنامج في مختلف مراحل اإلنشاء
ضرورة وجود فريق إدارة قوي بالتعاون مع وزارة الصحة إلآمال مراآز العناية الصحية األولية 

 أآالف ونتائج الجهود الممولة أميرآيًا إلآمال مراآز آانت أهداف هذا التقرير إظهار. المكتملة جزئيًا
العناية الصحية األولية، والمدى الذي تم عنده تحويل مشاريع مراآز العناية الصحية األولية إلى وزارة 

  .الصحة العراقية، والوضع التشغيلي لمراآز العناية الصحية األولية
  

  النتائج
ج إنشاء مراآز العناية الصحية األولية رغم الوضع األمني أآمل سالح الهندسة في فرقة منطقة الخلي

بعد إنهاء أوامر المهمات . الضعيف جدًا، الذي شمل تفجير قنابل في مرافق مراآز العناية الصحية األولية
، منحت فرقة منطقة الخليج عقود إنشاء مباشرة إلى ٢٠٠٦مارس /الممنوحة إلى شرآة بارسونز في آذار

أبلغت فرقة منطقة الخليج ان .  إلآمال مراآز العناية الصحية األولية المكتملة جزئيًامقاولين عراقيين
وتقدر ان المرافق سوف تزود العالج لمرضى خارجيين يتجاوز . اآلنمعظم أعمال اإلنشاء باتت مكتملة 
ًال جدًا إلآماله لكن البرنامج تجاوز اآالفه المقررة واستغرق وقتًا طوي. عددهم أربعة ماليين عراقي سنويًا

  :وبصورة خاصة. وانتج عددًا من المرافق اقل من العدد المخطط إلنجازه باألصل
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 مليون دوالر تقريبًا عن التقدير ١٠٢ مليون دوالر، أي ما يزيد عن ٣٤٥آّلف البرنامج حوالي  •
ن  مليو٥٧نتجت الزيادة من تخصيص مبلغ .  مليون دوالر٢٤٣الوارد في عقد بارسونز البالغ 

 مليون دوالر لتسليم وترآيب المعدات الطبية وتأمين ٥٦دوالر لعقود متابعة اإلنشاءات ومبلغ 
 .التدريب

 
لم يتم نقل العديد من مراآز العناية الصحية األولية إلى وزارة الصحة العراقية إّال بعد انقضاء  •

لمفروض أساسًا بموجب عقد بارسونز آان ا. سنوات على التاريخ المقرر بموجب عقد بارسونز
استنادًا إلى خطة . ٢٠٠٥ديسمبر /إآمال آافة مراآز العناية الصحية األولية بحلول آانون األول

، آان من المقرر إنجاز معظم مراآز العناية ٢٠٠٦سبتمبر /وضعتها فرقة منطقة الخليج في أيلول
ذه المراآز في ربع لكن ُأبلغ عن اآتمال إنشاء معظم ه. ٢٠٠٧الصحية األولية في أوائل العام 

حتى ان فرقة منطقة الخليج منحت عقودًا إلآمال . ٢٠٠٨ وعام ٢٠٠٧السنة األخير من عام 
إنشاء مراآز العناية الصحية األولية الستة الذين اعتبروا منجزين عند إنهاء عقد بارسونز في 

 .٢٠٠٦مارس /آذار
  
ر باألصل لمراآز العناية الصحية خالل الفترة التي يغطيها عقد بارسونز، انخفض العدد المقر •

.  مرآزًا١٣٣ مراآز إضافية منذ ذلك التاريخ مما ترك ٩،  وألغيت ١٤٢ إلى ١٥٠األولية من 
المسائل األمنية شكلت عناصر رئيسية في زيادة االآالف وتأخيرات التنفيذ المبرمج إلآمال 

ن ستة من هذه البرامج التسعة لم تك. المراآز سببت إلغاء تسعة مراآز للعناية الصحية األولية
 مليون ٥٫١٨انفق مبلغ بقيمة . مكتملة الن المتفجرات دمرت بالكامل او جزئيًا آافة المرافق

 .دوالر تقريبًا على إنشاء هذه المراآز التسعة للعناية الصحية األولية
  

 آانت تتحمل مسؤوليات لم تصمم فرقة منطقة الخليج التي. أرهقت المشاآل اإلدارية البرنامج لفترة طويلة
إدارة البرنامج خطة إلدارة البرنامج بالنسبة لعقود المتابعة إال بعد حوالي ستة اشهر على منح عقود 

عمل لدى فرقة منطقة الخليج . إلآمال مراآز العناية الصحية األولية المكتملة جزئيًا ولم تضع نهاية لها
ة على ذلك تتطلب منح عقود بسعر ثابت إلى مقاولين عالو. ستة مدراء برامج مختلفة خالل ثالث سنوات

عراقيين إلآمال عمليات اإلنشاء اجراء تقييم للمرافق المكتملة جزئيًا وتطوير تقديرات حكومية مستقلة 
لكن الن فرقة منطقة الخليج لم تتمكن من تحديد مكان وجود تقييمات المشاريع المطلوبة لم . قبل منح العقد

عالوة على ذلك آانت البيانات . ام من التحقق من مدى أية تقييمات أجريت للمواقعيتمكن المفتش الع
المأخوذة من نظام إدارة إعادة إعمار العراق التي استعملتها فرقة منطقة الخليج الدارة البرنامج غير دقيقة 
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 والتنسيق مع  الذي ُعهد إليه اإلشراف(ITAO)لم يكن مكتب المساعدة االنتقالية للعراق . وغير آاملة
 ١٣٣أبلغت فرقة منطقة الخليج انه اآتمل إنشاء . وزارة الصحة العراقية يملك مواردًا لتنفيذ مسؤولياته

مرآز للعناية الصحية األولية وتم نقلهم إلى الحكومة العراقية ولكن لم تكن آافة هذه المراآز مكتملة 
لمساعدة االنتقالية للعراق واجهوا مشاآل عند آما ان فرقة منطقة الخليج ومكتب ا. ومفتوحة أمام الناس

  .نقل مراآز العناية الصحية األولية إلى وزارة الصحة
  

قال مسؤولون أنه في بعض الحاالت آنا مستعدين لنقل مرفق لكن لم يكن المسؤولون في وزارة الصحة 
منية للمرفق والعدد غير العراقية على المستوى الالزم الستالم المرفق بسبب التوفر المحدود للعناصر األ

 مرفقًا آانوا ١٤نقلت فرقة منطقة الخليج إلى وزارة الصحة . الكافي من الموظفين المدربين والمتوفرين
شملت مراآز العناية الصحية األولية ال . غير مكتملين وخططًا ألعمال إنشائية متواصلة في مرفقين فقط

 مواقع تم إلغاؤهم من البرنامج بعد إنهاء العقد مع ٩خليج  غير المكتملين الذين نقلتها فرقة منطقة ال١٤
عالوة على نقل مرافق . بارسونز، ولم تكن متوفرة أية خطط إلآمال مراآز العناية الصحية األولية الباقية

غير مكتملة نقلت فرقة منطقة الخليج مراآز العناية الصحية األولية من جانب واحد بدون قبول وزارة 
 من مراآز العناية الصحية األولية آانت مفتوحين ١١٥أبلغت فرقة منطقة الخليج ان . يةالصحة العراق

 مرآزًا ١٠١أمام الناس في حالة تشغيلية، ولكن وزارة الصحة العراقية أبلغت عن عدد هذه المراآز آان 
  .فقط

  
 الناس آان الوضع وما هو اآثر أهمية من النقص في عدد مراآز العناية الصحية األولية المفتوحة أمام

عبرت فرقة منقطة الخليج، . التشغيلي لمراآز العناية الصحية األولية المفتوحة أمام الناس واستدامتها
ومكتب المساعدة االنتقالية للعراق ووزارة الصحة العراقية عن قلقها حول مسائل التشغيل والصيانة في 

إذا آانت هذه المراآز تملك الخدمات األساسية، شملت هذه المسائل ما . مراآز العناية الصحية األولية
آالكهرباء، والماء، والمجاري الصحية، وما إذا آن قد تم تزويد وترآيب المعدات الطبية التي تعمل 

ذآر ضابط االرتباط الصحي ان ال اإلنشاءات وال المواد آانت تلبي المعايير المتوقعة ولم تظهر . بانتظام
ذآر مسؤولون في .  مشروع إنشائي ممول وُمدار من قبل الحكومة األميرآيةالمرافق نموذجًا جيدًا عن

وزارة الصحة العراقية ان مراآز العناية الصحية األولية آانت تعاني من نواقص إنشائية، وآهربائية، 
وقد حددت عمليات التفتيش . وميكانيكية وفي المعدات، بحيث انها آانت تتطلب إعادة إنشاء وإعادة تأهيل

لتي قام بها المفتش العام مسائل تتعلق بالتشغيل والصيانة في أربعة مراآز للعناية الصحية األولية ا
  .المفتوحة أمام الناس
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رغم أن آافة األطراف عّبروا عن قلقهم إزاء مسائل تشغيل وصيانة مراآز العناية الصحية األولية، فإن 
، وّقعت ٢٠٠٨مايو /في أيار. اإلجمالي لهذه المراآزالحكومة األميرآية ال تملك أية رؤية دقيقة للوضع 

فرقة منطقة الخليج ومكتب المساعدة االنتقالية للعراق عقدًا مع شرآة ستانلي بيكر هيل إلدامة المشاريع 
. شمل نطاق العمل تقييم المعدات واألنظمة في مرافق مختارة. الصحية الممولة من الحكومة األميرآية

 مليون دوالر المتوفر وال ينص العقد على تزويد تقييمات لكافة مراآز ١٦٫٥لغ حددت قيمة العقد بمب
 عمليات تقييم هي قيد المراجعة وانه اآتملت ٦أبلغت فرقة منطقة الخليج ان . العناية الصحية األولية

الن فرقة أيضًا، و. لكن تبقى غير معروفة عدد التقييمات الواجب إآمالها.  مرآزًا مكتمًال٢٨عمليات تقييم 
وأخيرًا، استنادًا . منطقة الخليج تخلفت عن تزويد التقييمات المطلوبة لم يراجع المفتش العام هذه المستندات

إلى مباحثات جرت مع فرقة منقطة الخليج ومكتب المساعدة االنتقالية للعراق ال تخطط الحكومة 
لم يكن متوفرًا .  العناية الصحية األوليةاألميرآية للقيام بأدوار مسؤوليات في المستقبل فيما يخص مراآز

 .لدى آال المنظمتين أية خطط او أموال للقيام بجهد الحق
  

  الخالصة
زودت األموال األميرآية وفرقة منطقة الخليج وإدارة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق وزارة الصحة 

ية إلى ما يزيد عن أربعة ماليين مواطن مراآزًا للعناية الصحية األولية التي يتوقع منها تزويد عناية طب
. تم إنجاز ذلك رغم الظروف األمنية الخطيرة آإلقاء المتفجرات على المرافق. عراقي عبر البالد سنويًا

لكن لم تزود فرقة منطقة الخليج ومكتب المساعدة االنتقالية للعراق مسؤولية محاسبية وشفافة حول 
 مرآزًا اآتملوا ١٣٣التقارير التي تظهر ان .  الصحية األوليةالوضع الجاري لبرنامج مراآز العناية

تعود المسائل حول اآتمال إنشاء مراآز العناية الصحية األولية بدرجة اآبر . ونقلوا غير آاملة وغير دقيقة
  ."آما هي"من تلك المراآز القليلة المنقولة 

  
 وترآيب معدات طبية ومكتبية ومواد مستهلكة ُأنفقت الماليين من الدوالرات إلآمال أعمال اإلنشاء، تسليم

لكن بعض او آافة هذه األعمال آانت غير آاملة . وتدريب عراقيين على تشغيل معدات هذه المراآز
بالنسبة لعدد آبير من مراآز العناية الصحية األولية، يستند جهد العقد المحدود الذي وقعته فرقة منطقة 

ة للعراق لتقييم وضع مراآز العناية الصحية األولية إلى األموال المتوفرة الخليج ومكتب المساعدة االنتقالي
أو أموال /عالوة على ذلك، ال تملك أي واحدة من المنظمتين أية خطط و. وليس إلى األموال المطلوبة

  .أو اإلآمال اإلضافية لمراآز العناية الصحية األولية/ألعمال التقييم و
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ومة األميرآية بشأن مراآز العناية الصحية األولية في العراق قرارًا سياسيًا يتطلب الدور المستقبلي للحك
عدم وجود اهتمام الحق باإلدارة . لكن لم تطور الحكومة األميرآية المعلومات األساسية التخاذ ذلك القرار

العناية من قبل الحكومة األميرآية والحكومة العراقية لمعالجة مسائل تشغيل وصيانة واستدامة مراآز 
  .الصحية األولية تعرض جزءًا آبيرًا من االستثمار األميرآي في البرنامج لخطر الهدر

  
  التوصيات

يوصي المفتش العام بأن يوجه بصورة مشترآة آل من السفير األميرآي والقائد العام للقوات المتعددة 
او /لحكومة العراقية والجنسيات في العراق دراسة من قبل الحكومة األميرآية تحصل على مشارآة ا

  :لتدخل في األعمال أعاله بالقدر الممكن ما يلي
  

تأمين الشفافية على الوضع الجاري لمراآز العناية الصحية األولية وتقييم االآالف والفوائد  -١
العمال محتملة لمعالجة المشاآل التشغيلية وتلك المتعلقة باالستدامة لمراآز عناية صحية 

 .أولية محددة
  
األعمال التي تستطيع الحكومة األميرآية القيام بها للمساعدة في تأمين تحقيق الفوائد تحديد  -٢

  .المتوقعة من برنامج مراآز العناية الصحية األولية وعدم هدر االستثمارات
  

  تعليقات اإلدارة واالستجابة للتدقيق
ن مكتب المساعدة االنتقالية عند إعداد هذا التقرير أخذ المفتش العام في اعتباره التعليقات الصادرة ع

، عّلق مدير مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ٢٠٠٩أبريل / نيسان١٧في . للعراق وفرقة منطقة الخليج
  .بأن السفارة توافق على التوصيات وهي تعمل على تطبيقها

  
ات فرقة منطقة لم تتطرق تعليق. ٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٠أرسل القائد العام تعليقات فرقة منطقة الخليج في 

االفتراض األساسي بتخلف فرقة منطقة الخليج "الخليج إلى التوصيات بل ذآرت وجود اختالف مع 
ومكتب المساعدة االنتقالية للعراق، باإلضافة إلى ذلك، ذآرت فرقة منطقة الخليج ان مسودة التقرير لم 

خليج ومكتب المساعدة االنتقالية تلِق الضوء الكامل على االختالف في المسؤوليات بين فرقة منطقة ال
آما اختلفت فرقة منطقة الخليج مع بيانات اخرى وردت في التقرير . للعراق وضابط االرتباط الصحي

ارتبط عدد من هذه التعليقات بتوضيح مسؤوليات فرقة .  تعليقًا محددًا على مسودة التقرير٣١وزودت 
أآدت فرقة منطقة الخليج انها مسؤولة . حية األوليةمنطقة الخليج بما يخص برنامج مراآز العناية الص
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فقط عن تعقب إدارة إنشاء المشاريع حتى اآتمالها الفعلي وتسلميها إلى وزارة الحصة العراقية وعن 
  .الحسابات النهائية المالية والتعاقدية المتعلقة بها

  
دمجة لبرامج إعادة اإلعمار تعليقات فرقة منطقة الخليج تلقي الضوء على عدم وجود هيكلية إدارية م

الطارئة مثل مراآز العناية الصحية األولية وتخدم لتعزيز االستنتاج اإلجمالي للمفتش العام فيما يخص 
  .ضرورة دمج البرنامج اإلضافي ومسؤولية المحاسبة اإلجمالية

  
ين دقة التقرير لكن من اجل تحس. يعتقد المفتش العام ان المعلومات الواردة في مسودة التقرير دقيقة

النهائي، راجع المفتش العام او ألغى بعض البيانات المستندة إلى تعليقات فرقة منطقة الخليج، لم يستنتج 
تذآر . المفتش العام ان فرقة منطقة الخليج ومكتب المساعدة االنتقالية للعراق تخلفا عن تأدية واجباتهما

فرقة منطقة الخليج أآملت إنشاء مراآز العناية الصحية "ن الجملة األولى في النتائج في الموجز التنفيذي ا
والحظت ان المرافق ". األولية رغم الظروف األمنية الضعيفة، التي شملت إلقاء متفجرات على المرافق

باإلضافة . سوف تؤمن عالجات للمرضى الخارجيين يزيد عددهم عن أربعة ماليين مواطن عراقي سنويًا
لتقرير إلى مسؤوليات فرقة منطقة الخليج ومكتب المساعدة االنتقالية للعراق إلى ذلك تطرقت مسودة ا

فعلى سبيل . وضابط االرتباط الصحي في المقدمة وفي أقسام تالية مختلفة تتعلق بالموضوع تفيد البحث
لتي المثال، في القسم المتعلق بعمليات النقل إلى وزارة الصحة، الحظ المفتش العام ان الخطة اإلدارية ا
وضعتها فرقة منطقة الخليج ذآرت ان فتح وتشغيل المرافق آما تأمين استدامتها آانوا خارج نطاق 

لكن أضاف المفتش العام اللغة التي استعملتها فرقة منطقة الخليج حسب ما هو . برنامج فرقة منطقة الخليج
  .مناسب لتوضيح مسؤولياتها المذآورة

  
  ة إعمار العراق تنقصها الوحدة ومسؤولية المحاسبةعمليات نقل الموجودات لبرامج إعاد

  ).٢٠٠٩/ ٤، SIGIR-09-016تقرير المفتش العام (
 

  المقدمة
منذ بداية أعمال إعادة إعمار العراق، تم إآمال عشرات اآلالف من مشاريع إعادة اإلعمار في آافة 

مع ذلك، آان على السفارة . قطاعات الحكم العراقي بضمنها الكهرباء، الماء، العناية الصحية والنقل
األميرآية ووآاالت إعادة اإلعمار األولية، بضمنها القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق 

(MNSTC-I) والوآالة األميرآية للتنمية الدولية (USAID) وسالح الهندسة في الجيش األميرآي في ،
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النهائية لعملية نقل المسؤولية عن المشاريع إلى الحكومة  أن تضع الخطوط (GRD)فرقة منطقة الخليج 
  .العراقية

  
استعملت الوآاالت األميرآية إجراءاتها الخاصة لتسليم مشاريع مكتملة إلى المواطنين العراقيين 

سلمت المشاريع عند مستويات حكومية متنوعة من حكومات محلية . المفروض ان تخدمهم هذه المشاريع
نقلت المشاريع رغم . قية باستعمال إجراءات متنوعة تشمل عمليات نقل من جانب واحدإلى وزارات عرا

عدم وجود قاعدة بيانات او قائمة آاملة او دقيقة للمشاريع التي سلمت وال تأآيد بان العراقيين استلموا آافة 
  .المستندات الضرورية وتلقوا التدريب الالزم

  
لبرنامج اإلجمالي األميرآي إلعادة اإلعمار، أصدر المفتش العام ونظرًا ألهمية هذه المسألة في نجاح ا

يناير /ستة تقارير حول نقل المشاريع الممولة من الواليات المتحدة إلى الحكومة العراقية منذ آانون الثاني
أوصى المفتش العام في آل تقرير ان تعمل الوآاالت األميرآية إلعادة اإلعمار سوية لوضع . ٢٠٠٦

الحظ أحدث تقرير صدر . ترآة وتطوير عملية لنقل المشاريع المكتملة إلى الحكومة العراقيةسياسة مش
 انه رغم بذل الوآاالت األميرآية جهودها لتحسين الخطط والسياسة واإلجراءات ٢٠٠٨أبريل /في نيسان

ون بموجب قان. لنقل الموجودات، فقد آانت عاجزة عن االتفاق على مجموعة موحدة من اإلجراءات
، أمر الكونغرس وزارة الخارجية تأمين وتطبيق اتفاقية مع ٢٠٠٨المخصصات اإلضافية للسنة المالية 

مع ذلك، وعندما أصدر المفتش . الحكومة العراقية حول نقل الموجودات الممولة من الحكومة األميرآية
وضع النص النهائي  آانت وزارة الخارجية ال تزال عاجزة عن ٢٠٠٨أبريل /العام التقرير في نيسان

آما أمر قانون المخصصات الشاملة لعام . التفاقية مع الحكومة العراقية حول النقل الرسمي للموجودات
  . وزارة الخارجية بإعداد خطة لنقل البرامج والنشاطات إلى الحكومة العراقية٢٠٠٩

  
  :فيما يلي أهداف هذه المراجعة

  
ميرآية إلعادة إعمار العراق العاملة في تحديد مدى التقدم الذي حققته الوآاالت األ •

، في وضع سياسة وإجراءات موحدة لنقل المشاريع إلى ٢٠٠٨أبريل /العراق، منذ نيسان
 .الحكومة العراقية

 
تحديد ما إذا آانت السفارة قد حققت تقدمًا في الحصول على دعم الحكومة العراقية  •

 .التفاقية رسمية لنقل الموجودات
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  النتائج
لمراجعة التي قام بها المفتش العام حصول تقدم طفيف في إيجاد سياسات وإجراءات موحدة او في وجدت ا

  .الوصول إلى اتفاقية مع الحكومة العراقية حول عملية نقل الموجودات
  

، آانت الوآاالت األميرآية لم تطور بعد عملية ٢٠٠٨أبريل /منذ ان اصدر المفتش العام تقريره في نيسان
تستمر آل وآالة أميرآية في اتباع عملية . وحدة لنقل المشاريع المكتملة إلى الحكومة العراقيةوإجراءات م

تستمر إدارة العملية في عدم امتالك سلطة . داخلية خاصة بها لنقل المشاريع إلى الحكومة العراقية
ظرًا الن معظم ون. واضحة ومسؤولية حسابية وهي مشكلة جوهرية حددها المفتش العام في تقارير سابقة

عمليات النقل تحصل على المستوى المحلي، ال يتوفر بصورة عامة للحكومة العراقية والوزارات 
العراقية المسؤولية عن تخطيط استدامة ودمج الموجودات سوى معلومات غير آاملة حول ماذا قدمته 

  .الواليات المتحدة
  

مذآرة تفاهم حول أدوار ومسؤوليات آل منهما عجز السفارة والحكومة العراقية في التوصل إلى توقيع 
تستطيع مثل هذه االتفاقية مساعدة . في نقل الموجودات يستمر في المساهمة في تفاقم حدة هذه المشكلة

تم . الوآاالت األميرآية إلعادة اعمار العراق في التوحيد القياسي لعمليات نقل الموجودات التي تقوم بها
.  ولكن لم يتحقق حتى اآلن االتفاق على النص النهائي٢٠٠٧نوفمبر /ين الثانيإعداد مذآرة تفاهم في تشر

 المفتش العام بان مجلس الوزراء العراقي (ITAO)أبلغ مسؤولون في مكتب المساعدة االنتقالية للعراق 
، وأصدر قرارًا يحدد قواعد وإجراءات حول آيفية قبول ٢٠٠٨ديسمبر / آانون األول١٦اجتمع في 
بصورة أساسية يذآر القرار ان المشاريع األميرآية سوف تقبل .  العراقية للمشاريع المكتملةالحكومة

أعاد قرار مجلس الوزراء التأآيد على التوصية بان تتفاوض . آمنحة بدون أي التزام مالي بين الدولتين
ائي متفق عليه لم ينجز او يتم التوقيع على نص نه. الحكومتان على مذآرة تفاهم حول نقل الموجودات

  .للمذآرة
  

 في جعل تعقب وضع مشاريع (IRMS)يستمر عدم الوثوق بالبيانات في نظام إدارة إعادة اعمار العراق 
آان القصد من نظام إدارة إعادة إعمار العراق ان يكون المستودع . إعادة االعمار صعبًا أمام المخططين

 آما ذآر المفتش العام في تقريره ال يحتوي نظام لكن. المرآزي لمعلومات مشاريع إعادة إعمار العراق
إدارة إعادة اعمار العراق بيانات آاملة او دقيقة فعلى سبيل المثال، ال توجد في النظام معلومات تتعلق 

. ٢٠٠٨يوليو /بمشاريع بمليارات الدوالرات وهو ما ابلغ عنه المفتش العام في تقريره الصادر في تموز
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رة نظام إدارة واعادة إعمار العراق على تزويد صورة آاملة او ثابتة لنشاطات وآانت النتيجة عدم قد
  .إعادة االعمار الن الوآاالت المنفذة لم تدخل بصورة منتظمة بياناتها في نظام إدارة إعادة إعمار العراق

  
لحكومة رغم ذلك، يستعمل مكتب المساعدة االنتقالية للعراق هذه البيانات إلعداد تقرير شهري إلى ا

 بالمئة من ٧٢، تم نقل نسبة ٢٠٠٨أآتوبر /وفقًا لتقرير تشرين األول. العراقية حول الموجودات المنقولة
 بالمئة إلى ١٣ مليار دوالر إلى سلطات محلية ونسبة ١٣٫٥المشاريع المكتملة التي تبلغ قيمتها اإلجمالية 

راق غير موثوقة فال يمكن أيضًا االعتماد على ولكون بيانات مكتب إدارة إعادة إعمار الع. السلطة الوطنية
  .البيانات المزودة إلى الحكومة العراقية

  
باإلضافة إلى التقارير الخاطئة المقدمة إلى الحكومة العراقية، فإن عدم توفر بيانات موثوق بها يمنع أيضًا 

 وحالة المرافق وزارة الخارجية من تزويد الكونغرس والشعب األميرآي بحساب آامل للوضع الجاري
تعيق أيضًا مشكلة نظام إدارة إعادة اعمار العراق الجهود األميرآية في رصد المشاريع . التي تم إنشاؤها

  .بغية تأمين صيانتها واستعمالها بصورة فعالة
  

  التوصيات
العراق أوصى المفتش العام سابقًا أن يأمر السفير األميرآي والقائد العام للقوات المتعددة الجنسيات في 

بتطوير مجموعة واحدة من السياسات والعمليات واإلجراءات لنقل الموجودات إلى الحكومة العراقية 
لم تطبق هذه التوصية وسوف . وذلك بالنسبة لكافة المشاريع األميرآية بغض النظر عن مصدر التمويل

  .تبقى مفتوحة
  

قوات المتعددة الجنسيات في العراق فورًا أوصى المفتش العام أيضًا بأن يبدأ السفير والقائد العام لل
اغلق المفتش . مباحثات على مستوى رفيع مع الحكومة العراقية لوضع مذآرة تفاهم حول نقل الموجودات

 هذه التوصية استنادًا إلى مباحثات آانت تجري في ذلك الوقت بين ٢٠٠٨ديسمبر /العام في آانون األول
  . تنجح المباحثاتلكن لم. السفارة والحكومة العراقية

  
مع أن الحكومة العراقية قد وضعت قواعد وإجراءات لقبول الموجودات يستمر المفتش العام باالعتقاد 

تساءلت السفارة حول إعادة فتح المفتش العام للتوصية نظرًا ألنها . بضرورة التوصل إلى اتفاقية رسمية
كن آانت نية المفتش العام من إعادة فتح هذه تجري مباحثات حول نقل الموجودات مع الحكومة العراقية ل

بناًء على ذلك غّير المفتش العام التوصية للتوضيح . التوصية ان تؤدي المباحثات إلى توقيع مذآرة تفاهم
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يوصي المفتش العام ان يقوم السفير وقائد القوات . بأن المباحثات يجب ان تؤدي إلى توقيع مذآرة تفاهم
  .لعراق بإعداد مذآرة تفاهم مع الحكومة العراقية لنقل الموجوداتالمتعددة الجنسيات في ا

  
  مسألة يجب أن يهتم بها الكونغرس

بغية تعزيز المحاسبة لوضع مشاريع إعادة االعمار الممولة من الحكومة األميرآية، يجب على الكونغرس 
حدة من البيانات التي تحدد أن يأخذ في عين االعتبار توجيهات الوآاالت المنفذة لجمع وتزويد مجموعة مو

  .بوضوح آافة المشاريع التي بوشر بتنفيذها والمكتملة، وأآالفها وعما إذا آانت قد نقلت وتأمنت استدامتها
  

  الدروس المكتسبة
تقدم عملية نقل الموجودات إلى العراق عدة دروس رئيسية يمكن تطبيقها على عمليات إعادة االعمار 

  . يتوجب تطبيقها في العملية بأسرع ما يمكنالطارئة آأفغانستان، التي
  

يجب إنشاء هيكلية إدارية تؤمن وحدة القيادة بين الوآاالت المعنية لتحقيق عمليات  •
 .وإجراءات نقل موحدة

يجب إنشاء نظام شامل لمعلومات إدارة المشاريع والمحافظة عليه عبر آامل برنامج  •
 .إعادة االعمار

ن ان يتباحثوا مع المسؤولين في الدولة المضيفة لتوقيع يجب على المسؤولين األميرآيي •
 .اتفاقيات رسمية حول نقل الموجودات واستدامة المشاريع

  
  تعليقات اإلدارة واالستجابة للتدقيق

لم توافق . زودت السفارة األميرآية في العراق وفرقة منطقة الخليج تعليقات آتابية حول هذا التقرير
فقت فرقة منطقة الخليج بصورة عامة على الوقائع حسب ما تم عرضها في السفارة مع التوصيات ووا

يستمر المفتش العام في االعتقاد بان توصياته موثوقة وان التقرير يفصل أساس موقف . مسودة التقرير
  .المفتش العام
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  ضرورة تعزيز اإلشراف على عقد قوات األمن الداخلي الواسعة النطاق
  ).٢٠٠٩/ ٤، SIGIR-09-017تقرير المفتش العام (
 

فيما يخص القوى . (TWISS)يبحث هذا التقرير في عقود خدمات قوات األمن الداخلي الواسعة النطاق 
أو للحلول محل عمليات الحراسة /العاملة، واألسلحة والمعدات وغيرها من الخدمات األساسية لزيادة و

، منحت وزارة ٢٠٠٧سبتمبر /في أيلول. اقوقواعد العمليات والمعسكرات المتقدمة عبر العر. األمنية
 (EOD)ايجيس للخدمات الدفاعية المحدودة، إي أو دي :  إلى خمس شرآات هي(TWISS)الدفاع عقود 

تكنولوجي إنك، سابر انترناشونال سيكيورتي، مجموعة اإلدارة األمنية واالستشارية للعمليات الخاصة 
  .سبع أآبر شرآات تقدم خدمات األمن في العراقهذه الشرآات هي من بين . وتريبل آانوبي انك

  
 مليون دوالر ٤٥٠ لها قيمة يجب أن ال تتجاوز عقود خدمات قوات األمن الداخلي الواسعة النطاق

 ألف دوالر لتلبية الحد األدنى ٢٥٠تلقى آل واحد من المقاولين الخمسة أمر مهمة بقيمة . بصورة مجتمعة
نافس المقاولون فيما بينهم لتزويد خدمات األمن في مختلف المواقع في ثم ت. المضمون وبدء تنفيذ العقد

منحت . ٢٠٠٩مارس / وآذار٢٠٠٨فبراير / أمر مهمة إلى هذه الشرآات بين شباط٥٠تّم إصدار . العراق
خدمات قوات األمن الداخلي الواسعة النطاق وأوامر أفغانستان عقود /القيادة المشترآة للعقود في العراق

  .(MNF-I)ت الالحقة نيابة عن القوات المتعددة الجنسيات في العراق المهما
  

أفغانستان اإلدارة واإلشراف على العقود إلى وآالة إدارة /فوضت القيادة المشترآة للعقود في العراق
تستعمل وآالة إدارة . تحدد أوامر المهمات خدمات األمن الخاصة المطلوبة. (DCMA)العقود الدفاعية 

 لتنفيذ اإلشراف يومًا بيوم على أداء المقاولين والتزامهم (COR)لدفاعية ممثلي ضباط العقود العقود ا
يتم اختيار ممثلي ضباط العقود من قبل قيادة المنشآت ويرفعون تقاريرهم إلى وآالة إدارة . بشروط العقد

رًا عسكريًا يقيم حيث عّين ممثل لضابط العقد لكل أمر مهمة يكون عنص. العقود الدفاعية وضابط العقود
آما تستعمل الوآالة أيضًا ممثليها الخاصين لضمان النوعية للتفتيش الدوري . يتم تزويد خدمات الحراسة

  .ألداء ممثلي ضباط العقود والمقاولين وللتأآد من التزامهم بالمتطلبات
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  :أهداف هذا التقرير هي تحديد
  

 أآالف العقود •
 متطلبات قوات األمن الثابتة •
عملية التي يجب ان تتبعها الحكومة لمنح العقود، أوامر المهمات والتعديالت المتعلقة ال •

 .بها
 .اإلشراف الذي يزوده ممثلو ضباط العقود •

  
يخطط المفتش العام لمراجعة اإلشراف الحكومي على الفواتير المقدمة من المقاول، األداء، العمليات 

  .ارهم وتدريبهم على التقارير المستقبليةوالمراحل الخاصة بالتدقيق في موظفيه واختي
  

  النتائج
 مليون دوالر على عقود ١٥٤٫٦ مبلغ ٢٠٠٩مارس / وآذار٢٠٠٨فبراير /أنفقت وزارة الدفاع بين شباط

تم تمويل هذه العقود من حساب الصيانة والعمليات للجيش . خدمات قوات األمن الداخلي الواسعة النطاق
في معظم .  ثالثة أرباع االآالف حتى هذا التاريخ على الموظفينُخصصت نسبة تتجاوز. األميرآي

الحاالت ال تشمل أآالف العقد أآالف دعم األمور المعيشية لموظفي المقاول، آالطعام والماء والمأوى 
.  مليون دوالر سنويًا٢٥٠يقدر المفتش العام هذه األآالف بأآثر من . وهي تدفع من قبل وزارة الدفاع

 العام معدالت أجور بعض الموظفين ووجد انه بالمتوسط قاد التنافس على الحصول على راجع المفتش
  . أوامر مهمات إلى تخفيض أآالف هذه الخدمات بدرجة ذات شأن

  
صمم عقد خدمات قوات األمن الداخلي الواسعة النطاق لتبسيط عملية منح العقود لألمن الثابت توقعًا 

في العراق وجد المفتش العام ان متطلبات أوامر المهمات استندت إلى . الزدياد الحاجة إلى هذه الخدمات
ضرورة استبدال الجيوش التي تنفذ عمليات األمن الثابت بمقاولي أمن خاصين لتأمين عدد أآبر من 

 موظفًا حوالي ٤١٧فعلى سبيل المثال، في معسكر يوآا حرر أمر مهمة يشمل . الجيوش للعمليات القتالية
  . تقريبًا للمشارآة في العمليات القتالية جنديًا٣٥٠

  
وجد المفتش العام ان معظم العقود وأوامر المهمات منحت وفقًا لمنافسة آاملة ومفتوحة وان عملية اتخاذ 

  .منحت العقود الخمسة وأوامر المهمة التسعة واألربعين بصورة تنافسية. القرار آانت مدعومة جيدًا
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عينة في اإلشراف الحكومي، بصورة عامة آانت خبرة وتدريب ممثلي حدد المفتش العام نقاط ضعف م
مثًال، من . ضباط العقود محدودتين آما توفر لهم وقت غير آاٍف لتنفيذ مسؤوليات اإلشراف الموآلة إليهم

بين السبعة والعشرين ممثًال لضباط العقود الذين جاوبوا على أسئلة المفتش العام، قال ثالثة منهم فقط انهم 
حصلوا على خبرة سابقة في إدارة العقود، وأحد عشرة منهم قالوا ان التدريب الذي تلقوه آان غير آاٍف 

رغم ان . لتلبية متطلبات عملهم وقال ستة منهم ان واجبات اخرى منعتهم من تنفيذ اإلشراف المالئم
ي تأمين اإلشراف عمليات تفتيش ممثلي ضمان النوعية لدى  وآالة إدارة العقود الدفاعية تساعد ف

الدوري، فإنها ال ُتشكِّل بديًال عن اإلشراف اليومي الذي يؤمنه ممثلو ضباط العقود ممن يشرفون على 
  .  مليون دوالر٢٢٫٢ ألف دوالر و١٧٩أوامر مهمات تتراوح قيمتها بين 

  
رير عديدة مع أن مراجعة المفتش العام لم تحدد مشاآل معينة نتجت عن هذه المحدودية، فقد حددت تقا

على اعتبار الزيادة التي خططت لها . للمفتش العام اإلشراف الضعيف على انه السبب لالحتيال والهدر
وزارة الدفاع في استعمال مقاولي األمن، من المحتمل ان تزداد  هشاشة هذا الوضع ما لم تتم معالجة 

  .المشكلة
  

  التوصيات
ى المفتش العام بأن يأمر القائد العام للقوات المتعددة بغية تحسين اإلدارة واإلشراف على العقود، يوص

الجنسيات في العراق ومدير وآالة إدارة العقود الدفاعية وقائد القيادة المشترآة للعقود في 
  :أفغانستان بتنفيذ األعمال التالية حسب تعلقها بمسوؤلياتهم الخاصة بموجب العقد/العراق

  
قود على مسؤوليات اإلشراف على أعمال مقاولي تزويد تدريب إضافي لممثلي ضباط الع -١

  .األمن الخاص لديهم بموجب عقد خدمات قوات األمن الداخلي الواسعة النطاق
تقييم عبء العمل المكلف به ممثلي ضباط عقود خدمات قوات األمن الداخلي الواسعة النطاق  -٢

ٍف إلى مسؤوليات التي يمكن أخذها لموازنة عبء العمل آي يصبح باإلمكان إعطاء وقت آا
 .اإلشراف على العقود

  
  تعليقات اإلدارة واالستجابة للتدقيق

 (DCMA)بصورة عامة، وافقت قيادة القوات المتعددة الجنسيات في العراق ووآالة إدارة العقود الدفاعية 

وعلى وجه الخصوص وافقت الهيئات على ضرورة تأمين تدريب . على التوصيات الواردة في التقرير 
في وإجراء تقييمات إضافية لعبء العمل المكلف به ممثلي ضباط العقود التخاذ اإلجراءات المناسبة إضا

  .لمعالجة توصيات المفتش العام
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فيما يخص التوصية األولى، ذآرت قيادة القوات المتعددة الجنسيات في العراق ان القيادة المشترآة للعقود 

ة العقود الدفاعية سوف تطلبان من ممثلي ضباط العقود إجراء أفغانستان سوية مع وآالة إدار/في العراق
ذآرت وآالة إدارة . تدريب استهدافي في مجاالت يالحظ ممثلو ضباط العقود انها ُتشكِّل نقاط ضعفهم

العقود الدفاعية ان بعض مظاهر التدريب تقع على مسؤولية وحدة ممثل ضابط العقود وان مسؤولية وآالة 
 تنحصر في تزويد التدريب المتعلق باإلشراف على إدارة العقود واإللمام (DCMA)فاعية إدارة العقود الد

، فهي تخطط اآلن لتحسين دورات ٢٠٠٩مارس /ذآرت الوآالة انه نتيجة مراجعة نفذتها في آذار. محدود
ي التدريب في المستقبل لممثلي ضباط العقود وذلك من خالل اإلشراك المباشر لضابط العقود اإلدار

  . في عملية التدريب(DCMA)وموظفي ضمان النوعية في وآالة إدارة العقود الدفاعية 
  

فيما يخص التوصية الثانية، ذآرت قيادة القوات المتعددة الجنسيات في العراق انه رغم آون نشاط الطلب 
القيادة مسؤول عن تسمية ممثلي ضباط العقود استنادًا إلى المؤهالت والقدرات الفردية، سوف تعمل 

أفغانستان مع نشاطات الطلب للتأآد من انهم يفهمون المسؤوليات المطلوبة /المشترآة للعقود في العراق
ذآرت أيضًا قيادة القوات المتعدد الجنسيات انها سوف تعمل مع نشاطات الطلب . من ممثلين ضباط العقود

شراف على العقود لديهم إلمام بما للتوصية بممثلي ضباط العقود الذين يملكون خبرة سابقة في حقل اإل
 على ضرورة تقييم عبء عمل ممثلي ضباط (DCMA)وافقت وآالة إدارة العقود الدفاعية . تطلبه الوظيفة

اعترفت وآالة إدارة العقود الدفاعية بوجود فجوة في عدد ممثلي ضباط العقود المكلفين بالعمل في . العقود
وذآرت ان هذه الفجوة تشمل ممثلي ضباط العقود الذين يملكون . نمناطق العمليات في العراق وأفغانستا

 آما ذآرت أيضًا أن (DCMA)مهارات خاصة ال تعتبر آفاءات أساسية في وآالة إدارة العقود الدفاعية 
  .الوآالة تعمل مع هيئة األرآان المشترآة في وزارة الدفاع لمعالجة هذه المسألة

  
.  الجنسيات تعليقات فنية ادخلها المفتش العام في تقريره حسب اللزومآما زودت قيادة القوات المتعددة

يعتقد المفتش العام ان األعمال التي حددتها اإلدارة، في حال جرى تطبيقها بصورة صحيحة، تستجيب 
  .للتوصيات الواردة في التقرير
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  معلومات حول مساهمات الحكومة العراقية في اآالف إعادة االعمار
  ).٢٠٠٩/ ٤، SIGIR-09-018فتش العام تقرير الم(
  

  المقدمة
حددت الواليات المتحدة ومانحون دوليون آخرون ضرورة مشارآة الدولة المضيفة آعامل مرآزي في 

تتخذ هذه المشارآة اشكاًال عديدة تشمل مساهمات مالية او عينية من الدولة . برامج التنمية الفعالة
حدة في باريس حول فعالية المساعدة الذي أيدته الواليات المتحدة حدد بيان مؤتمر األمم المت. المضيفة

الحظ . وغيرها من الدول المانحة والمستفيدة ضرورة اتخاذ الخطوات الالزمة لجعل المساعدة فعالة أآثر
البيان ضرورة ان تعمل الدول المانحة والدول المستفيدة سوية بطريقة تعاونية أوسع وطلب من الدول 

يشجع اتحاد التنمية العالمية التابع .  تمارس القيادة توجيه سياساتها واستراتيجياتها االئتمانيةالمضيفة ان
 المشارآة مع هيئات مثل حكومات الدول المضيفة والمنظمات (USAID)للوآالة األميرآية للتنمية الدولية 

.  التأثير اإلنمائي للمساعدةاألهلية غير الحكومية من اجل حشد الطاقات ومشارآة الدولة المضيفة وتعزيز
أو /عند تشكيل مثل هذه العالقات تتوقع الوآالة األميرآية للتنمية الدولية من الشريك ان يساهم ماليًا أو

  .عينيًا من اجل زيادة تأثير واستدامة جهود التنمية
  

عة من  مليار دوالر إلعادة إعمار العراق ووافق ومّول مجموعة متنو٥٠خصص الكونغرس اآثر من 
البرامج بضمنها صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، صندوق دعم االقتصاد، برنامج االستجابة الطارئة 

زاد الكونغرس من توجيه طلباته . للقائد وصندوق قوات األمن العراقية من اجل دعم إعادة إعمار العراق
  .رإلى الحكومة العراقية من اجل تولي حصة أآبر من اآالف إعادة اإلعما

  
 وتعديالته التي دمجت أيضًا واجبات 108-106أجريت هذه المراجعة بموجب سلطة القانون العام 

  .١٩٧٩ومسؤوليات المفتشين العامين بموجب قانون المفتشين العامين لعام 
  

  :أهداف هذا التقرير هي تزويد
  

لبرامج معلومات حول توجيه الفرع التنفيذى بشأن طلب مساهمات من الحكومة العراقية  •
 .التنمية األميرآية

 .نماذج عن مساهمات الحكومة العراقية في البرنامج األميرآي إلعادة إعمار العراق •
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  النتائج
حدد مسؤولون في وزارة . أو عينية/تتخذ مشارآة الدولة المضيفة اشكاًال عديدة تشمل مساهمات مالية و

 عدد من نماذج مساهمات الحكومة (USAID)لدولية الدفاع ووزارة الخارجية والوآالة األميرآية للتنمية ا
  : شملت٢٠٠٣العراقية في آلفة نشاطات إعادة اإلعمار منذ عام 

  
 مليار ١٢أبلغت وزارة الخارجية ان الحكومة العراقية خصصت في موازنتها مبلغ  •

دوالر إلعادة اإلعمار الذي يتكافأ مع برامج المساعدة األميرآية حسب ما ينص عليه 
 .ونالقان

 مليارات دوالر لدعم قوات ٨الحظت وزارة الدفاع ان الحكومة العراقية أنفقت اآثر من  •
 مليارات دوالر لشراء معدات وتجهيزات ٤األمن وقوات الشرطة لديها واآثر من 

عسكرية أميرآية زودت الحكومة العراقية أيضًا دعمًا ماليًا أو عينيًا إلى مشاريع فردية 
لمتحدة مثل مشروع أبناء العراق والبرنامج العراقي لالستجابة ممولة من الواليات ا

 .الطارئة للقائد
الحظت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ان العراق يخطط لتمويل وإدارة برنامج يماثل  •

 .(CSP)برنامج االستقرار للمجتمعات األهلية 
  

ولهذا الغرض .  العادة إعمار العراقحث الكونغرس مؤخرًا الحكومة العراقية على تولي مسؤولية اآبر
امر الكونغرس الوآاالت األميرآية بالحصول على المزيد من المساهمات من الحكومة العراقية لتنفيذ 

  .مشاريع معينة مثل أبناء العراق والبرنامج العراقي لالستجابة الطارئة للقائد
  

ة األميرآية للتنمية الدولية سياسات او لم تكن حتى وقت قريب وزارة الدفاع ووزارة الخارجية والوآال
أشار مسؤولون في الوآالة األميرآية للتنمية الدولية . إجراءات تنظم المشارآة في الكلفة بالنسبة للعراق

ومن اجل معالجة هذا القلق زودت الوآالة إلى المفتش العام مجموعة . إلى أن امر الكونغرس غير واضح
تها حديثًا وزارة الخارجية والوآالة األميرآية للتنمية الدولية حول آيفية من الخطوط اإلرشادية التي وضع

الحظت الوآالة األميرآية . التخطيط لتطبيق األوامر المختلفة للكونغرس حول المشارآة في االآالف
 ما وهما تهدفان إلى تحقيق إجماع حول. للتنمية الدولية انها ألحقت هذه الوثيقة مع موازنتها عند تقديمها

  .يريده الكونغرس وما هو متوقع من وزارة الخارجية والوآالة األميرآية للتنمية الدولية
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  تعليقات اإلدارة واالستجابة للتدقيق
مع ذلك زودت الوآالة األميرآية . لم تطلب أية تعليقات من اإلدارة الن المفتش العام لم يزود توصيات

بصورة إضافية، زودت الوآالة . ش العام حسب اللزوم في تقريرهلتنمية الدولية تعليقات فنية دمجها المفت
األميرآية نسخة عن الخطوط اإلرشادية للمشارآة المالية من قبل الحكومة العراقية في برامج المساعدة 

  .األجنبية المدنية الممولة من الحكومة األميرآية
  

 خطيرة تتعلق بمقاولي األمن الخاص الفرص لتحسين عمليات إعداد التقارير، التحقيق ومعالجة أحداث
  في العراق 

  ).٢٠٠٩/ ٤، SIGIR-09-019تقرير المفتش العام (
 

  المقدمة
يرآز هذا التقرير بصورة أولية على إشراف وزارة الدفاع على أحداث خطيرة، آاالعتداءات، الوفيات، 

  :يتفحص هذا التقرير. راقاإلصابات، واألضرار بالممتلكات، التي تتعلق بمقاولي األمن الخاص في الع
  

سياسات وزارة الدفاع وممارسات إعداد التقارير، اجراء التحقيقات ومعالجة األحداث  •
 .الخطيرة

 .جهود وزارة الدفاع في تحديد االتجاهات والدروس المكتسبة •
  

ر وألن بعض مقاولي األمن الخاص المتعاقدين مع وزارة الخارجية يرسلون تقارير أحداثهم الخطيرة عب
اقنية وزارة الدفاع واقنية وزارة الخارجية، راجع المفتش العام أيضًا سياسات وإجراءات وزارة الخارجية 

  .المتعلقة بإعداد تلك التقارير
  

اعتمدت الحكومة األميرآية بصورة واسعة على مقاولي األمن الخاص في العراق لحماية الموظفين 
برزت إلى العلن عبر السنوات حول اإلشراف والمراقبة رغم ان بعض المسائل . والتجهيزات والمرافق

سبتمبر /والكلفة والوضع القانوني لمقاولي األمن الخاص، فإن حدث شرآة بالآواير الذي حصل في أيلول
 مدنيًا عراقيًا قد وضع اإلشراف ومراقبة مقاولي األمن الخاص في مقدمة ١٧ والذي قتل فيه ٢٠٠٧

  .االهتمامات
  

، وقعت وزارة الدفاع ووزارة الخارجية مذآرة تنص على انهما سوية ٢٠٠٧ديسمبر /في آانون األول
سوف تضعان، وتطبقان وتتبعان مقاييس وسياسات وإجراءات جوهرية للمساءلة والمحاسبة واإلشراف 
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آلفت . آان هدفهما تخفيض عدد وتأثير األحداث الخطيرة. واالنضباط لمقاولي األمن الخاص في العراق
الخارجية السفارة األميرآية بمسؤولية تطبيق الجزء المتعلق بها في االتفاقية وقامت السفارة وزارة 

آلفت وزارة الدفاع مسؤوليتها . (RSO)األميرآية بدورها بتحويل المسؤولية إلى مكتب األمن االقليمي 
لين لتنسيق مهمات إلى القوات المتعددة الجنسيات في العراق وأنشأت هذه القوات خاليا عمليات المقاو

. مقاولي األمن الخاص ولجمع وتوزيع المعلومات حول األحداث الخطيرة المتعلقة بمقاولي األمن الخاص
أنشأت مبادرة القوات المتعددة الجنسيات في العراق أيضًا الفرقة المسلحة لإلشراف على المقاولين 

(ACOD)تحقيق في أمرها لضمان اإلبالغ عن آافة األحداث الخطيرة وتعقبها وال.  
  

مكتب األمن االقليمي مسؤول عن تنسيق مهمات المستوى األول لوزارة الخارجية التي حددت على انها 
فعلى سبيل المثال تشمل مهمات المستوى االول نقل . مهمات تدعم بصورة مباشرة رئيس البعثة األميرآية

أما المهمات التي ال تدعم مباشرة . موظفي وسفراء ودبلوماسيي وزارة الخارجية وبعثات الكونغرس
رئيس البعثة األميرآية مثل نقل موظفي المقاولين الذين يدعمون عقود وزارة الخارجية فقد صنفوا 

يتوجب على مقاولي األمن الخاص لمهمات المستوى األول والمستوى الثاني ان . بمهمات المستوى الثاني
باإلضافة إلى ذلك يتوجب على مقاولي األمن . قليمييبلغوا عن األحداث الخطيرة إلى مكتب األمن اال

الخاص المتعاقدين مع وزارة الخارجية لمهمات المستوى الثاني ومقاولي األمن الخاص المتعاقدين مع 
 عبر (ACOD)وزارة الدفاع اإلبالغ عن األحداث الخطيرة إلى الفرقة المسلحة لإلشراف على المقاولين 

  .(CONOC)خاليا عمليات المقاولين 
  

  النتائج
حسنت القيادة العسكرية األميرآية والسفارة األميرآية عملية المشارآة بالمعلومات حول عمليات مقاولي 

وقد وضعتا سياسات لإلبالغ عن األحداث الخطيرة وآلفتا . األمن الخاص واإلبالغ عن األحداث الخطيرة
هذه التحسينات . الخطيرة والتحقيق في أمرهاالمسؤولية إلى منظمات محددة لتأمين اإلبالغ عن األحداث 

مهمة، مع ذلك حدد  المفتش العام عددًا من الفرص لتحسين دقة وتماسك المعلومات المتعلقة باألحداث 
الحظيرة، وتحليل هذه المعلومات وتماسك السياسات واإلجراءات المتعلقة بالتحقيق في هذه األحداث 

ه لتحسينات المحددة وزارة الدفاع ووزارة الخارجية في تحقيق من المفترض ان تساعد هذ. ومعالجتها
  .األهداف واألغراض اإلجمالية لبرنامجها

  
 ال  (RSO)قواعد البيانات لدى خاليا عمليات المقاولين ولدى مكتب األمن اإلقليمي  •

تحتوي على المعلومات المتعلقة بكافة األحداث الخطيرة المبلغ عنها وال تقدم صورة 
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قد يعود سبب ذلك إلى مشاآل تتعلق . عن األحداث الخطيرة التي آلفوا بتعقبهاآاملة 
بإدارة قاعدة البيانات او تخلف مقاولي األمن الخاص عن تلبية متطلبات اإلبالغ عن 

 .األحداث
 

تقرر الفرقة المسلحة لإلشراف على المقاولين أية أحداث يتوجب تعقبها رغم انها  •
ة األحداث التي تستلمها خاليا عمليات المقاولين وتعقب هذه مسؤولة عن اإلبالغ عن آاف
تطبق الفرقة المسلحة لإلشراف على المقاولين تعريفًا . األحداث والتحقيق في أمرها

للحدث الخطير محدودًا اآثر من التعريف المضمن في توجيهات القيادة المتعددة 
 .الجنسيات في العراق

  
ات في العراق له تعريف أوسع للحدث الخطير من توجيهات القوات المتعددة الجنسي •

 .توجيهات السفارة
  

وضعت الفرقة المسلحة لإلشراف على المقاولين وخاليا عمليات المقاولين قواعد بياناتهم  •
الخاصة مع انه من المفترض منهم تعقب نفس األحداث، رغم وجود أغراض مختلفة 

نفس األحداث األمر الذي يثير تساؤالت وآانت النتيجة عدم تماسك المعلومات المتعلقة ب
 .حول دقة المعلومات

  
أجرت الفرقة المسلحة لإلشراف على المقاولين تحاليل ولكنها لم تطور دروسًا رسمية  •

مكتسبة رغم انها مسؤولة عن الدروس المكتسبة، األحداث المحدودة التي تتعقبها الفرقة 
آاملة عن ما يبلغ عنه مقاولو األمن المسلحة لإلشراف على المقاولين ال تعطي صورة 

 .الخاص وقد تؤثر تحاليلها المحدودة على قدرتها في تطوير الدروس المكتسبة
  

ال تبدو أية منظمة على انها تملك رؤية للمقاولين من الباطن الذين يتعاقد معهم مقاولو  •
جانب األمن الخاص وهذا ُيشكِّل فجوة محتملة في عمليات اإلبالغ عن األحداث من 

 .مقاولي األمن الخاص
  

يجب على مقاولي األمن الخاص المتعاقدين مع وزارة الخارجية الذين ينفذون مهمات  •
أن يملكوا أنظمة تسجيل ) الذين يدعمون بصورة مباشرة رئيس البعثة(المستوى االول 
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ساعدت هذه األنظمة في تفسير . فيدوية في المرآبات المزودة من قبل الحكومة
 .األحداث المتناقضة حول األحداث وفي تحسين عمليات التحقيق في المعلومات

  
 مقاربات وسياسات مختلفة بالنسبة لدفعات التعزية ةتتبع وزارة الدفاع ووزارة الخارجي •

نتيجة ذلك ال تقدم الواليات المتحدة مقاربة موحدة . إلى العراقيين لنفس أشكال األحداث
 .يةإلى الشعب العراقي والحكومة العراق

  
  التوصيات

من أجل تحسين دقة وتماسك المعلومات المتعلقة باألحداث الخطيرة، وتحليل تلك المعلومات وتماسك 
السياسات واإلجراءات المتعلقة بالتحقيق في األحداث وفي معالجتها، يوصي المفتش العام بان يتخذ القائد 

ي في العراق اإلجراءات التالية حسب تعلقها العام للقوات المتعددة الجنسيات في العراق والسفير األميرآ
  : الخاصةابمسؤولياتهم

  
الطلب من خاليا عمليات المقاولين ومكتب األمن اإلقليمي وضع عملية للمقارنة الدورية  -١

للبيانات المتعلقة باألحداث الخطيرة في مهمات المستوى الثاني لتحديد مقاولي األمن الخاص 
و مرتبكين او ال يمتثلون للمتطلبات المزدوجة في إعداد الذين قد يكونون غير مدرآين أ

 .التقارير
 
الطلب من خاليا ومكتب األمن القومي أن تنشىء بصورة مشترآة تعريفًا معتمدًا لألحداث  -٢

 .الخطرة ودمج هذا التعريف في توجيهات المقاولين من الباطن
 
ة او أن يستعمال مجموعة الطلب من خاليا ومكتب األمن اإلقليمي ان تنشىء بصورة مشترآ -٣

عمل المقاول الموجودة لتقاسم المعلومات مع مقاولي األمن الخاص وطلب الحصول على 
 . آرائهم وأسباب قلقهم

  
 تنشىء نالطلب من خاليا عمليات المقاولين والفرقة المسلحة لإلشراف على المقاولين أ -٤

وآالتان لتسجيل المعلومات التي قاعدة بيانات مشترآة لألحداث الخطيرة يمكن ان تستعملها ال
 .تحتاجان اليها لتنفيذ مسؤولياتهما
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الطلب من الفرقة المسلحة لإلشراف على المقاولين ان تتعقب آافة األحداث الخطيرة بضمنها  -٥
بيانات حول آافة األحداث في تحاليلها وان تنفذ تحاليل موسعة أخرى لألحداث الخطيرة وان 

 . هذه التحاليلتستخلص الدروس المكتسبة من
  

الطلب من منظمات دعم المهمات، آوآالة إدارة العقود الدفاعية، ان تحدد آافة المقاولين من  -٦
الباطن المتعاقدين مع مقاولي األمن الخاص الذين يدعمون عقود وزارة الدفاع ووزارة 

 .الخارجية
  

 الرئيسيين للتأآد الطلب من منظمات تدقيق عقود المهمات ان تراجع دوريًا إشراف المقاولين -٧
من التزام المقاول من الباطن المتعاقد مع مقاولي األمن الخاص بمتطلبات اإلبالغ عن 

 .األحداث الخطيرة
  

  الدروس المكتسبة
 آما وزارة الخارجية دروسًا مهمة في العراق تتعلق بمقاولي األمن عمع مرور الوقت اآتسبت وزارة الدفا

تزايدة لتحسين إشراف مقاولي األمن الخاص والتنسيق بين القوات طبقت هذه الدروس بصورة م. الخاص
في عمليات طارئة اخرى حيث يتم االستخدام الواسع . المتعددة الجنسيات في العراق والبعثة األميرآية

لمقاولي األمن الخاص، آأفغانستان، آان الدرس الغالب هو ان وزارة الدفاع ووزارة الخارجية تحتاجان 
تشمل الدروس .  أساسية لتطبيقها في وقت مبكر من الحالة الطارئةوإجراءاتيير، سياسات إلى وضع معا

  :المتعلقة بهذا العمل ضرورة وضع
  
مذآرة اتفاق تنص على التطوير، التطبيق وااللتزام المشترك بالمعايير، السياسات واإلجراءات  •

 .األساسية المتعلقة بمقاولي األمن الخاص
 .شترآة في إعداد التقارير المتعلقة بأحداث خطيرةتعريف مشترك وشروط م •
 .آليات لتقاسم المعلومات حول األحداث بين السفارة األميرآية والقيادة العسكرية •
 .مقاربة مشترآة حول دفعات التعزية •
آليات تدقيق للتأآد من ان آافة مقاولي األمن الخاص على آافة المستويات يفهمون ويلتزمون  •

 . عن األحداثبمتطلبات اإلبالغ
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  تعليقات اإلدارة واالستجابة للتدقيق
وافقت . تلقى المفتش العام تعليقات اإلدارة على مسودة تقريره من القوات المتعددة الجنسيات في العراق

فيما يخص تعليقات القوات المتعددة . ٥هذه القوات على ست توصيات ووافقت جزئيًا على التوصية 
، يعترف التقرير بموقف الفرقة المسلحة لإلشراف على المقاولين ٥التوصية الجنسيات في العراق على 

سيستمر المفتش العام في االعتقاد ان على الفرقة . بأنها استعملت الدروس المكتسبة إلصدار أوامر مجزأة
 المسلحة لإلشراف على المقاولين ان تتعقب آافة األحداث الخطيرة بضمنها البيانات حول آافة األحداث

في تحاليلها وان تنفذ تحاليل موسعة اآثر لألحداث الخطيرة وان تستخلص الدروس التي اآتسبتها من هذه 
  .التحاليل

  
 ٢٠٠٩أبريل /، نيسان008-09 ، التقرير رقم www.sigir.milانظر موقع المفتش العام على اإلنترنت 

  .لمعرفة تعليقات السفارة األميرآية ومكتب األمن الدبلوماسي
  

  تطوير عملية تعقب الكلفة سوف يعزز اتخاذ القرار: ة إعادة إعمار المحافظاتفرق
  ).٢٠٠٩/ ٤، SIGIR-09-020تقرير المفتش العام (
  
  المقدمة 

، برنامج ِفَرق إعادة إعمار المحافظات ٢٠٠٥أآتوبر /وضعت الحكومة األميرآية في شهر تشرين األول
(PRT) .الوآاالت يخدم آواجهة بين الواليات المتحدة وشرآاء عسكري بين-هذا البرنامج هو جهد مدني 

لكن الوآاالت ال تتعقب بصورة رسمية اآالف . االئتالف والحكومات المحلية وحكومات المحافظات
  .تشغيل فريق إعادة إعمار المحافظات

  
 والبرنامج ترآز العمل االبتدائي للمفتش العام على آلفة تشغيل ِفَرق إعادة إعمار المحافظات الفردية،

علم المفتش العام انه ال يطلب من الوآاالت المشارآة تسجيل هذه االآالف على مستوى . اإلجمالي
وبالتالي ندرج أدناه أهداف تقارير المفتش العام من برنامج ِفَرق إعادة . البرنامج او المستوى الفردي

  :إعمار المحافظات
  
 .تحديد فئات أآالف البرنامج الرئيسية •
 .آالف البرنامج باستعمال المعلومات المتوفرة حول الكلفةتقدير ا •
 .تقييم الجدوى االقتصادية والفائدة من تعقب اآالف ِفَرق إعادة إعمار المحافظات •
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٢٧٢ 

  
  النتائج

رغم انه ال يطلب من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع تعقب اآالف ِفَرق إعادة إعمار المحافظات فقد 
قدر المفتش العام، .  التي لها عالقة بعمل ِفَرق إعادة إعمار المحافظاتزودتا بعض االآالف الرئيسية

 ٣٧٣ بلغت ٢٠٠٨مستندًا إلى تلك المعلومات، ان اآالف ِفَرق إعادة إعمار المحافظات للسنة المالية 
 يصور هذا التقدير الكلفة على نحو اقل بكثير النه لم يشمل آلفة التحرآات التي. مليون دوالر على األقل

الفئات الرئيسية المحددة للكلفة تتضمن اآالف األمن، الرواتب، . تؤمنها القوات العسكرية والموظفون
مع ذلك، وألنه ال يطلب من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، وهما . األمور المعيشية والعمليات

 لم يكن لدى أي المساهمتان األآبر، عزل اآالف ِفَرق إعادة إعمار المحافظات عن االآالف األخرى،
واحدة منهما أي اجراء لتسجيل أآالف ِفَرق إعادة إعمار المحافظات آما أآد ذلك مسؤولون في وزارة 

الحظ مسؤولون في وزارة الخارجية ووزارة الدفاع انه من خالل الجهد . الخارجية ووزارة الدفاع
آما اتفقوا . ادة إعمار المحافظاتاإلضافي تستطيع األنظمة المالية القائمة تعقب معظم اآالف ِفَرق إع

أيضًا على أن آلفة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات قد تكون ذات فائدة في إعداد الموازنة وفي إجراءات 
  .اخرى التخاذ القرارات المتعلقة ببرنامج ِفَرق إعادة إعمار المحافظات

  
  التوصيات

  :يوصي المفتش العام بما يلي
  

ى العراق سياسة تطلب من آافة الوآاالت المشارآة في تجميع ان يضع السفير األميرآي لد -١
بيانات آلفة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات وإبالغ البيانات إلى رئيس البعثة في العراق على 

 .أساس ربع سنوي
  
ان يضع القائد العام للقوات المتعددة الجنسيات في العراق إجراءات لتعقب اآالف الدعم  -٢

 إعمار المحافظات وان يبلغ تلك االآالف إلى رئيس البعثة على أساس العسكري لفرق إعادة
 .ربع سنوي

  
ان ُيشكِّل وزير الدفاع ووزير الخارجية مجموعة دراسة مشترآة لتقييم آلفة وفائدة تعديل  -٣

أنظمتهما المالية الخاصة للتمكن من تسجيل فئات الكلفة الرئيسية المترافقة مع عمليات ِفَرق 
 الخاصة في إعداد الموازنة االمحافظات على أساس روتيني، لدعم إجراءاتهمإعادة إعمار 

 .واتخاذ قرارات إدارية اخرى
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  الدروس المكتسبة

بدون تعقب اآالف ِفَرق إعادة إعمار المحافظات في العراق، سوف تفقد الحكومة الفرصة لتجسيل 
نستان وغير ذلك من جهود إعادة اإلعمار البيانات التاريخية الخاصة التخاذ القرارات والتخطيط في أفغا

  .في المستقبل
  

  تعليقات اإلدارة واالستجابة للتدقيق
 العراق لدى وزارة الخارجية ومكتب إدارة الموارد لدى وزارة -زود مكتب شؤون الشرق األدنى

ذآر . مالخارجية ووزارة الدفاع تعليقات ولكن هذه التعليقات لم تستجب بالكامل لتوصيات المفتش العا
المكتب ان وزارة الخارجية لديها اجراءات لتسجيل اآالف ِفَرق إعادة إعمار المحافظات بمستوى آاٍف 

يستمر المفتش العام في االعتقاد بأن توصياته موضوعية وان . العداد التقارير والموازنة واتخاذ القرارات
  .تقريره يفصل أساس الموقف الذي اتخذه المفتش العام

  
  تدقيق الجارية والمخطط لتنفيذهاعمليات ال

يجري المفتش العام بصورة أولية عمليات تدقيق لألداء تقوم بتقييم االقتصاد، والفعالية، والكفاءة والنتائج 
لبرامج إعادة إعمار العراق، والتي آثيرًا ما تترافق مع الترآيز على مالءمة أنظمة المراقبة الداخلية 

يشمل هذا العمل تنفيذ سلسلة من عمليات تدقيق مرآزة . وء االستعمالواحتماالت االحتيال والهدر وس
 الرئيسية إلعادة إعمار العراق، األمر الذي يمكن المفتش العام من االستجابة ألوامر )٥٣١ (على العقود

  .لإلنفاق األميرآي المترافق مع إعادة إعمار العراق" تدقيق شرعي"الكونغرس بإجراء 
  

  اريةعمليات التدقيق الج
  :يجري المفتش العام حاليًا عمليات التدقيق التالية

  
مراجعة مشترآة مع المفتش العام في وزارة الخارجية لعقد شرآة : SIGIR-8019عملية التدقيق  •

 .بالآواتر، وأوامر المهمات المترافقة لخدمات الحماية الشخصية عبر العالم
 
الميدانيين العسكريين العاملين مع مقاولي مراجعة تجارب القادة : SIGIR-8031عملية التدقيق  •

 .األمن الخاصين والذي يديرونهم في مسرح العمليات العسكرية في العراق
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مراجعة العقود الممولة من صندوق قوات األمن العراقية مع : SIGIR-9002عملية التدقيق  •
 .اق المتعلقة بمشاريع إعادة إعمار العر(ECC)انفيرونمنتال آميكال آوربوريشن 

  
 على العقود الموقعة مع شرآة واإلشرافمراجعة النتائج، والكلفة، : SIGIR-9007عملية التدقيق  •

 .وامار انترناشونال المتعلقة بنشاطات البرامج في العراق
  
 .مراجعة بيانات المعامالت لصندوق تنمية العراق: SIGIR-9011عملية التدقيق  •
  
 .مستودع الصيانة الوطنية المتكاملة في التاجيمراجعة عقد : SIGIR-9014عملية التدقيق  •
  
مراجعة مشروع برنامج االستجابة الطارئة للقائد للتوزيع : SIGIR-9015عملية التدقيق  •

 .٣١٢الكهربائي في المحلة 
  
مراجعة مشروع برنامج االستجابة الطارئة للقائد لفندق آارافان في : SIGIR-9016عملية التدقيق  •

 .مطار بغداد الدولي
  

  عمليات التدقيق الشرعي الجاري تنفيذها
فحص بيانات مخصصات والتزامات ونفقات وزارة الدفاع المتعلقة : SIGIR-9005عملية التدقيق  •

 .٢٠٠٨-٢٠٠٣بإغاثة وإعادة إعمار العراق للسنوات المالية 
 
لقة فحص بيانات مخصصات والتزامات ونفقات وزارة الدفاع المتع: SIGIR-9012عملية التدقيق  •

 .بإغاثة وإعادة إعمار العراق
  
فحص بيانات مخصصات والتزامات ونفقات وزارة الدفاع المتعلقة : SIGIR-9013عملية التدقيق  •

 .بإغاثة وإعادة إعمار العراق
  

  عمليات التدقيق المخطط لتنفيذها
ين في الخطة يتوافق التخطيط لعمليات التدقيق التي يقوم بها المفتش العام مع هدفين رئيسيين مذآور

  :االستراتيجية لتدقيقات المفتش العام هما



  عمليات التدقيق للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
  

 

٢٧٥ 

تحسين ممارسات إدارة األعمال والمساءلة والمحاسبة في إدارة العقود والمنح المترافقة مع إعادة  •
 .إعمار العراق

  
تقييم وتعزيز االقتصاد والفعالية والكفاءة في البرامج والعمليات المصممة لتسهيل إعادة إعمار  •

  . العراق
  

تعترف الخطة االستراتيجية للمفتش العام بوجود تفويضين قانونيين محددين يؤثران على عمليات التدقيق 
األول هو تفويض المفتش العام إلآمال تقرير تدقيق شرعي حول آافة األموال . التي يقوم بها المفتش العام

وآجزء من هذا الجهد .  العامالتي خصصت أو توفرت إلعادة إعمار العراق قبل ان ينتهي وجود المفتش
أآمل المفتش العام حتى هذا التاريخ عشر عمليات تدقيق مرآزة على عقود تتعامل مع النتائج، والكلفة، 

واإلشراف على عقود رئيسية إلعادة اإلعمار في العراق آما مع احتماالت تعرضها إلى االحتيال، 
 إضافية مرآزة على عقود آما ذآر أعاله، ويخطط تجري حاليًا عمليات تدقيق. والهدر، وسوء االستعمال
  . إلجراء عمليات أخرى

 
في ربع السنة القادم، سوف يبادر المفتش العام بتنفيذ جهود مشترآة مع المجلس األعلى العراقي للتدقيق 

عراقي تم تصميم برنامج االستجابة الطارئة للقائد ال. في مراجعة برنامج االستجابة الطارئة للقائد العراقي
وآما . ولكنه يستخدم األموال العراقية للمبادرة بتنفيذ مشاريع. وفق نمط برنامج االستجابة الطارئة للقائد

هو الحال مع مشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد، يعمل قادة االئتالف مع قادة محليين لدعم 
لكن مشاريع .  المجتمعات المحلية آكلاستراتيجية تنمية المحافظات وتجديد المشاريع التي تستفيد منها

  .برنامج االستجابة الطارئة للقائد العراقي تترافق مع مشارآة عراقية اآبر في آافة مراحل التنمية
  

في ربع . يحول المفتش العام أيضًا آمية اآبر من موارده إلى تنفيذ مبادرات تدقيق شرعي مكلف بإجرائها
د التدقيق الشرعي من خالل مراجعة البيانات المالية لوزارة الدفاع السنة الماضي وسع المفتش العام جهو

حول المخصصات وااللتزامات والنفقات المتعلقة بنشاطات إغاثة وإعادة إعمار العراق للسنوات المالية 
يجري تنفيذ هذا المشروع بنشاط حثيث وبدأ المفتش العام منذ ذلك الوقت بتنفيذ مراجعات . ٢٠٠٨-٢٠٠٣
التدقيق الشرعي هو تقييم منهجي لفعالية . ي وزارة الخارجية والوآالة األميرآية للتنمية الدوليةمماثلة ف

يسعى آل واحد من هذه . أو السياسات واإلجراءات/أنظمة المراقبة الداخلية على برنامج، والعملية و
رضة لعمليات االحتيال المشاريع إلى تحديد أنظمة المراقبة الداخلية غير الفعالة مما يترك الحكومة مع

وهي توحد تقنيات التنقيب عن البيانات والتحقيق لعرض نقاط الضعف هذه من , والهدر وسوء االستعمال
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 أنظمة المراقبة غير الكافية وإعداد معلومات إثبات ضرورية التخاذ تاجل إلقاء الضوء على تداعيا
  .ية او الجنائيةقرارات بشأن الجدوى االقتصادية من عمليات المقاضاة المدن

  
سوف يمكن النطاق الموحد للمشاريع الثالثة المفتش العام من اجراء فحص شامل لنفقات الحكومة 

آتلة العمل هذه .  مليار دوالر إلغاثة وإعادة إعمار العراق٥١األميرآية المترافقة مع مخصصات بقيمة 
ضًا تلبية المفتش العام ألمر التكليف سوية مع نشاطات تدقيق اخرى يقوم بها المفتش العام سوف تضمن أي

إعداد تقرير تدقيق شرعي نهائي حول آافة األموال التي تعتبر انها "الذي أصدره الكونغرس إليه في 
  .مخصصة أو متوفرة لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

  
  



 (SIGIR)إشراف المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 
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  عمليات التفتيش للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
  

قّيم .  تقارير بذلك٦ تقييمات للمشاريع وأصدروا ٧ى المفتشون لدى المفتش العام في ربع السنة هذا أجر
  :مفتشو المفتش العام مشاريع اإلغاثة وإعادة اإلعمار الممولة من عدد من المصادر

  

 .(IRRF)أربعة مشاريع ممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق  •
 .(CERP)ة للقائد مشروع واحد ممول من برنامج االستجابة الطارئ •
 .(ESF)مشروعان مموالن من صندوق دعم االقتصاد  •

  
ترآز تقييمات االستدامة التي يجريها المفتش العام على ما إذا آانت المشاريع المسّلمة إلى العراقيين تعمل 

ام ومن أجل إنجاز ذلك، ق. وفق القدرة المقررة لها في العقد األصلي او في الهدف المحدد في أمر المهمة
المفتش العام بتحديد ما إذا آانت المشاريع تعمل وفق القدرة المقررة عندما قبلتها الحكومة األميرآية، 

باإلضافة إلى ذلك، حّدد المفتش العام ما . وعندما نقلتها إلى مشغلين عراقيين، وآذلك خالل عملية التقييم
  .استمرارهاإذا آان قد جرى التخطيط المالئم لالستدامة وما هي احتماالت 

  
 ١٤٧، أنجز المفتش العام تقارير تقييم لـِ ٢٠٠٥منذ بدء تنفيذ برنامج عمليات التفتيش في صيف عام 

  . عملية تقييم جوية٧٤٦ موقعًا وأجرى ٩٦مشروعًا مكتمًال، وقام بعمليات تفتيش محدودة في 
  

ة قدرة المفتش العام رغم تحسن الوضع األمني في العراق، يستمر خطر حدوث أعمال العنف في إعاق
لم يتوفر لفرق التقييم . خالل ربع السنة هذا. على اجراء تقييمات في موقع العمل لمشاريع إعادة اإلعمار

  .التابعة للمفتش العام سوى وقت محدود في مواقع العمل لتنفيذ عمليات التفتيش
  

وجد . ذا عمليات لتقييم االستدامةآانت آافة عمليات التقييم التي نفذها المفتش العام خالل ربع السنة ه
  .المفتش العام نتائج مماثلة لما وجدته عمليات تقييم استدامة سابقة

  
 .عدم اتباع ممارسات التشغيل والصيانة للمدى الطويل •
 .التنفيذ في بعض الحاالت لعمليات صيانة روتينية ضعيفة •
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لها وحدد غياب تدريب المشغلين بأنه السبب الحظ المفتش العام أيضًا وجود معدات لم يتم ترآيبها او تشغي
خفضت هذه النواقص درجة فعالية المشاريع وعّرضت المشاريع لخطر اإلخفاق . لعدم استعمال المعدات

  .او لضرورة اجراء إصالحات في وقت أسرع من الوقت االعتيادي
  

 PA-08-159)اية الشهود التقييم الذي تّم في ربع السنة هذا على مشروع مبنى محكمة البصرة ومرفق حم
اظهر وجود مشاآل متواصلة آشفت عنها عمليات التقييم التي أجراها المفتش العام ومع ) PA-09-169و

بعد ان فرقة منطقة الخليج الجنوبية قامت بتفتيش وقبول . ذلك ُتشكِّل مثاًال لعملية تسليم آافية للعراقيين
 لم يكن قد جرى اشغال مبنى المحكمة او استعماله في ،٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٥المشروع من المقاول في 

باإلضافة إلى عدم استعمال المشروع، وجد المفتش العام عدة . المرافعات وقت زيارة المفتش العام للموقع
أخطاء في تصميم السلم ومعدات مغسل الثياب وتمديدات األنابيب التي سببتها مجموعة من أخطاء 

  .يفة في اإلنشاءالتصميم وإدخال تغييرات طف
  

حّدد المفتش العام نواقص ثانوية في اإلنشاء مثل وصالت تمديد تم ترآيبها بصورة سيئة في مبنى 
وقت زيارة . المحكمة والممر الموصل إلى مرفق حماية الشهود، وعدم وصل األسالك في مآخذ الطاقة

ما عدا المسائل الثانوية . لمرفقالمفتش العام للموقع، آانت الحكومة العراقية ترآب األثاث في غرف ا
المتعلقة باإلنشاء، استنتج المفتش العام ان إنشاء مبنى المحكمة ومرفق حماية الشهود آان مناسبًا لكي 

 للحصول على الئحة ٢-٤انظر الجدول . تؤمن الحكومة العراقية استدامتهما لالستعمال المقرر لهما
للحصول على " ط"ش العام خالل ربع السنة هذا وانظر الملحق بعمليات تقييم المشاريع التي أنجزها المفت

  .الئحة آاملة بعمليات تقييم المشاريع التي نفذت خالل أرباع السنة السابقة
  

 الموقع التقريبي لكل مشروع جرى تقييمه خالل ربع السنة هذا وخالل أرباع السنة ١-٤يبين الشكل 
  .السابقة
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  ٢-٤الجدول 
  ريع خالل ربع السنة هذا جرى تقييم سبعة مشا

  )بآالف الدوالرات(
  

نوع   اسم المشروع
  التقييم

الكلفة   المحافظة
  المقررة

وآالة 
  التنفيذ

مصدر   المقاول
  التمويل

منطقة فرقة 
منطقة 
  الخليج

مدرسة سرور 
  االبتدائية

فرقة منطقة    $٢٤٦  بغداد  استدامة
الخليج 
  الوسطى

صندوق دعم 
  االقتصاد

  الوسطى  محلي

فرقة منطقة   $٢٩٦  بغداد  استدامة  الخندقمدرسة 
الخليج 
  الوسطى

صندوق دعم 
  االقتصاد

  الوسطى  محلي

القوات   $٣٩٩  االنبار  استدامة  مدرسة صغرة
المتعددة 

الجنسيات 
-في العراق
  الغربية

برنامج 
االستجابة 

  الطارئة للقائد

  الوسطى  محلي

مرآز العناية 
الصحية األولية 

في شقاق حي 
  المصلى

فرقة منطقة   $٣٠٥  التأميم  استدامة
الخليج 
  الشمالية

صندوق إغاثة 
وإعادة إعمار 

  العراق

/ بارسونز
  محلي

  الشمال

مرآز العناية 
الصحية األولية 
  في حي تيسين

فرقة منطقة   $٤٦٥  التأميم  استدامة
الخليج 
  الشمالية

صندوق إغاثة 
وإعادة إعمار 

  العراق

/ بارسونز
  محلي

  الشمال

مبنى محكمة 
  البصرة

فرقة منطقة   $٨،٧٨١  البصرة  ستدامةا
الخليج 
  الجنوبية

صندوق إغاثة 
وإعادة إعمار 

  العراق

  الجنوب  محلي

مرفق حماية 
الشهود في 

  البصرة

فرقة منطقة   $٢،١٩٥  البصرة  استدامة
الخليج 
  الجنوبية

صندوق إغاثة 
وإعادة إعمار 

  العراق

  الجنوب  محلي
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  ١-٤الشكل 
  عمليات تقييم المشاريع

  

  
  
  
لمواقع التقريبية للمشاريع التي جرى تقييمها خالل ربع السنة هذا والموقع حسب المحافظة لعمليات التقييم التي نفذت خالل ا

  .أرباع السنة السابقة

  
  عمليات التقييم التي أجراه المفتش العام للمشاريع

. خالل ربع السنة هذايزود هذا القسم موجزات عن تقارير تقييم المشاريع التي أنجزها المفتش العام 
  .mil.sigir.wwwللحصول على النصوص الكاملة للتقارير، انظر موقع اإلنترنت للمفتش العام 

  
  إعادة تأهيل مدرسة سرور االبتدائية، الحسينية، العراق

(SIGIR PA-08-135)  
 سرور االبتدائية التي آانت في حالة ماسة إلى الهدف اإلجمالي للمشروع آان إعادة تأهيل مدرسة

صمم مشروع التجديد هذا آي يستفيد منه الطالب والمعلمون في المدرسة وشمل تصميم . اإلصالح
وإعادة إنشاء آافة التمديدات الكهربائية، تمديدات األنابيب واألعمال الهندسية الضرورية إلعادة المدرسة 

ود اإلآمال الناجح لهذا المشروع الطالب في األحياء ببيئة دراسية آمنة قد يز. آلها إلى وضعها األساسي
  .ومناسبة

  ربع السنة هذا
 أرباع السنة األخرى
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  االستنتاجات

، قبلت الحكومة األميرآية مدرسة سرور االبتدائية وسلمتها إلى ٢٠٠٨يناير / آانون الثاني٢١في 
تيش نهائية في نفس ذلك اليوم اجرى سالح الهندسة في الجيش األميرآي عملية تف. الحكومة العراقية

 آال في عمود وارد في جدول آميات العقد والتقط أربع صور ”N“ نعم او ”Y“للمرفق واإلجابة على 
  .فوتوغرافية للعمل الذي نفذه المقاول

  
. استنادًا إلى تقرير التفتيش النهائي لم يجد سالح الهندسة في الجيش األميرآي أية عيوب في عمل المقاول

ب وبدأت تعمل في ذلك اليوم وقام سالح الهندسة في الجيش األميرآي بتوثيق فتحت المدرسة أمام الطال
  .هذا الحدث في صورة فوتوغرافية للتفتيش النهائي

  
 طالب يوميًا مما يفرض تشغيل ١٥٠٠استنادًا إلى ناظر المدرسة، تقدم هذه المدرسة فرصة لتعليم حوالي 

راقب المفتش .  ساعات يوميًا٣الب يدرسون لمدة  ط٥٠٠المدرسة على ثالث نوبات تضم آل نوبة منها 
  . طالب٥٠٠العام خالل زيارته المدرسة خالل النوبة الثانية من النوبات الثالث اليومية التي تضم حوالي 

  
حددت زيارة المفتش العام المسائل المحتملة المحددة . بدت األعمال اإلنشائية آافية وتلبي شروط العقد

آيب المبردات األربعة العاملة بالتبخير التي ينص العقد على تزويدها وآانت األلواح المتعلقة بتسليم وتر
السوداء التي زودها المقاول من نوعية سيئة بدرجة ان الطباشير ال تعمل عليها ورفضت المدرسة 

  .استعمالها
  

 ممثلو فرقة منطقة بعد إبالغ سالح الهندسة في الجيش األميرآي في فرقة منطقة الخليج بهذه المسائل زار
زودت فرقة منطقة الخليج . الخليج المدرسة لتحديد وضع المبردات العاملة بالتبخير واأللواح السوداء

الحقًا إلى المفتش العام صورة فوتوغرافية للمبردات األربعة العاملة بالتبخير المسلمة إلى مدرسة سرور 
، ونزوًال ٢٠٠٩أآتوبر /ج انه في شهر تشرين األولعالوة على ذلك، ذآرت فرقة منطقة الخلي. االبتدائية

  . عند طلب مسؤول حكومي زود ناظر المدرسة ثالثة مبردات إلى مدارس اخرى على سبيل اإلعارة
  

لكن وقت زيارة المفتش العام للموقع لم يتمكن من تفتيش عدة . ترك ذلك مبردًا واحدًا مجهول المكان
ال يمكن للمفتش العام أن يؤآد إن آانت وحدة .  بالدخول إلى السطحغرف لكونها آانت مقفلة ولم يسمح له

  . المبرد ال تزال موجودة في المدرسة ام ال
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يخطط .  لوح أبيض جديد١٢عالوة على ذلك واستنادًا إلى فرقة منطقة الخليج، تلقت المدرسة مؤخرًا 

 وترآيب األلواح البيضاء الجديدة لوضع آافة األلواح السوداء في التخزين"موظفو الصيانة في المدرسة 
  . في غرف التدريس نظرًا الن معظم المدارس العراقية تستعمل حاليًا ألواح بيضاء

  
لكن يبدو انه قد تم العبث باألسالك . حدد المفتش العام أيضًا وجود توصيالت ومآخذ آهربائية غير آمنة

  .والمأخذ الكهربائية بعد إنجاز العمل من قبل المقاول
  
الل هذا المشروع أعيدت مراجعة بيان العمل نتيجة زيارة قام بها سالح الهندسة في الجيش األميرآي خ

من المراجعات المهمة آان إلغاء أعمال . في منطقة الخليج الوسطى للموقع للتحقق من الظروف القائمة
عراقية منحت عقدًا ابلغ مسؤولون في المدرسة فرقة منطقة الخليج ان الحكومة ال. تمديدات األنابيب

لذلك قررت . منفصًال العمال تمديدات األنابيب إلى مقاول محلي يقوم حاليًا بإصالح تمديدات األنابيب
  .فرقة منطقة الخليج الوسطى إلغاء شروط تمديدات األنابيب من العقد

  
لطاقة الكهربائية بدا بيان العمل على انه جيد ومفصل لتلبية حاجات المرفق، باستثناء حاجة واحدة، وهي ا

تعتمد المدرسة بشكل آامل على الطاقة الكهربائية الدائمة المزودة من شبكة الكهرباء الوطنية . الدائمة
وألنه ال يمكن االعتماد على شبكة الكهرباء الوطنية . لتشغيل األضواء والمراوح السقفية ومكيفات الهواء

وقفات الفجائية يجب معالجة ضرورة توفير طاقة للحصول على الطاقة الكهربائية وهي معرضة إلى الت
  .مولدات من اجل تأمين بيئة تساعد على التعليم

  
رغم ان عمل المقاول بدا آافيًا، آشفت زيارة المفتش العام للموقع وجود مشاآل مهمة بسبب االآتظاظ 

المدرسة، يتم تدريس استنادًا إلى ناظر . وعدم وجود صيانة روتينية واإلصالح السيء لتمديدات األنابيب
  ). طالبا لكل غرفة تدريس٥٠بمتوسط ( غرف تدريس ١٠ طالب في آل نوبة تعليم في ٥٠٠حوالي 

  
عدم . لم يعالج العقد مسألة أثاث غرف التدريس، لذلك آان على بعض الطالب الجلوس على األرض

عالوة  على . الموقعوجود صيانة روتينية وعلى وجه الخصوص في المراحيض آان ظاهرًا خالل زيارة 
لذلك آان . ذلك، واستنادًا إلى ناظر المدرسة، ال يوجد شخص مسؤول عن تفريغ خزان المجاري الصحية

سعة نظام خزان المجاري الصحية . من غير الممكن دخول أية نفاية إضافية إلى الخزان بعد ان يمتلئ
 للسماح بتفريغ خزان المجاري من جرى حفر خندق. ليست آبيرة بدرجة آافية بالنسبة لحجم المدرسة

ومع ان هذا العمل أفرغ خزان المجاري الممتلئ، أطلقت عملية التفريغ آميات . الكميات الموجودة فيه



  عمليات التدقيق للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
  

 

٢٨٣ 

آبيرة من مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى المناطق المحيطة بالمدرسة وبالنتيجة أصبحت األمالك 
الحظ المفتش العام وجود مياه راآدة ومياه صرف . يةالمجاورة ألراضي المدرسة غير آمنة  وغير صح

قد تؤدي المياه الراآدة ومياه الصرف الصحي إلى حدوث أمراض . صحي ونفايات تحيط بالمدرسة
تم إنشاء سد مؤقت لمساعدة أطفال المدرسة على اجتياز المناطق التي تغمرها المياه الراآدة . آالكوليرا

  .ومياه الصرف الصحي
  

ملية التقييم التي أجراها المفتش العام أية عيوب مهمة في عمل المقاول بموجب بيان العمل الذي لم تحدد ع
لم تمثل المشاآل المهمة المترافقة مع االآتظاظ في غرف التدريس وعدم وجود صيانة . أعيدت مراجعته

لكن قد يكون . لعامروتينية واعمال اإلصالح السيئة لتمديدات األنابيب جزءًا من نطاق تقييم المفتش ا
يجب معالجة هذه . المفتش العام مهمًال في واجباته إن لم يشمل هذه المشاآل الخطيرة في هذا التقييم

  .المشاآل بغية تأمين استدامة عمليات هذا المرفق بقدرته الكاملة على المدى الطويل
  

  التوصيات
لعاملة بالتبخير ونوعية األلواح السوداء تضمنت مسودة التقرير باألساس توصيات لتحديد حالة المبردات ا

بعد صدور مسودة التقرير، زودت فرقة منطقة الخليج وثائق . المزودة والمرآبة من قبل المقاول
توضيحية إضافية تطرقت إلى التوصيات السابقة ولذلك ال يحتوي التقرير النهائي أية توصيات الحقة 

  .تطلب تنفيذ أعمال تصحيحية
  

  ةتعليقات اإلدار
تلقى المفتش العام تعليقات على مسودة هذا التقرير من القائد العام لفرقة منطقة الخليج وافق فيها على 

زار ممثلو فرقة منطقة الخليج المدرسة لتحديد وضع المبردات العاملة . التوصيتين الواردتين في التقرير
أآدت فرقة منطقة .  من قبل المقاولبالتبخير غير الموجودة ونوعية األلواح السوداء المزودة والمرآبة

الخليج ان ممثًال للحكومة العراقية أعار ثالثة مبردات تعمل بالتبخير إلى مدارس اخرى في تشرين 
 لوح أبيض جديد إلى المدرسة بدًال من األلواح ١٢باإلضافة إلى ذلك تم تسليم . ٢٠٠٨أآتوبر /األول

  .السوداء السيئة النوعية المرآبة في السابق
  

  تقييم تعليقات اإلدارة
وافق المفتش العام على األعمال المتخذة لحل مسائل المبردات العاملة بالتبخير غير الموجودة واأللواح 

  .السوداء ذات النوعية السيئة، وبالتالي ألغى المفتش العام التوصيتين السابقتين
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ت اإلضافية والتعليقات التوضيحية عدل المفتش العام مسودة التقرير حسب اللزوم بحيث تشمل المعلوما

  .التي تلقاها من فرقة منطقة الخليج
  

  تجديد مدرسة الخندق المتوسطة، اليوسفية، العراق
(SIGIR PA-08-136)  

  
هدف هذا المشروع هو إعادة تأهيل وتوسيع مدرسة الخندق المتوسطة القائمة في اليوسفية، منطقة ريفية 

 طالب وتزويد حيز للمكاتب الستعمال ٣٠٠ن اجل خدمة حوالي تقع في جنوب غرب بغداد، العراق م
  .المعلمين واإلداريين

  
  االستنتاجات

القصد األصلي من مشروع مدرسة الخندق المتوسطة آان إعادة تأهيل وتوسيع المدرسة التي آانت في 
 األميرآية قبلت الحكومة. حالة عطب رئيسي نتيجة سنوات من اإلهمال والتخلف عن تنفيذ صيانة آافية

، بعد ان اجرى سالح الهندسة في الجيش األميرآي في ٢٠٠٨مارس /مشروع المدرسة في األول من آذار
رغم قبول المشروع حددت عملية التفتيش النهائية وجود ثالثة . فرقة منطقة الخليج المرآزية تفتيشًا نهائيًا

 نقلت ٢٠٠٥مارس / آذار٢في . ة لهنواقص يتوجب على المقاول تصحيحها قبل ان تتم الدفعة النهائي
لم يحتوي ملف المشروع على الوثائق . الحكومة األميرآية هذا المشروع إلى وزارة التعليم العراقية

  .الالزمة لتحديد ما إذا آان قد تم تصحيح النواقص قبل إجراء الدفعة النهائية
  

  
  سطةتمديدات أسالك آهربائية لمضخة اإلمداد في مدرسة الخندق المتو
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  مبنى المراحيض الجديد يظهر صدعًا محززًا مهمًا

  

آانت المدرسة تعمل بالسعة : خالل زيارته للموقع شاهد المفتش العام المدرسة خالل اجراء الدروس فيها
بدت أعمال التجديد واإلنشاء آافية وتلبي العمل .  طالب٣٠٠الكاملة وتزود خدمات التعلم إلى حوالي 

  :ن العمل ما عدا تلك النواقص التي الحظها المفتش العامالمطلوب بموجب بيا
  

. عارضة الخرسانة المسلحة على امتداد الواجهة األمامية لمرفق دورة المياه الجديدة •
 .تظهر صدوعًا وانحرافات ذات شأن

 
 .لم يكن أحد خزانات المياه المصروفة مجهزًا بباب للوصول إليه •

  
على دعامة ولم تكن األسالك الموصلة إلى مضخة لم تكن مضخة إمداد المياه مرتكزة  •

 .إمداد مياه الشرب في أقنية خاصة بها
  

 .لم تزود ستائر للنوافذ •
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  )صورة لفرقة منطقة الخليج(حشو الصدع بالجص وطالء المكان : الذي قام به المقاول لتقوية صدع العارضة" التصليح"

  
يرآي في فرقة منطقة الخليج المرآزية بالنواقص التي أبلغ المفتش العام سالح الهندسة في الجيش األم

في اليوم التالي زار ممثلو فرقة منطقة الخليج المرآزية المدرسة لتحديد . حدد وجودها خالل زيارة الموقع
  . حالة النواقص

  
فيما يخص صدع عارضة الخرسانة المسلحة في مبنى دورة المياه، ذآر ممثلو فرقة منطقة الخليج 

تعتقد فرقة . راجعوا العقد وجدول الكميات في العقد فلم يجدوا أي ذآر لدورة مياه جديدة" انهم المرآزية
لكن هذا . المراحيض/منطقة الخليج المرآزية ان ناظر المدرسة ابلغ المقاول بالحاجة إلنشاء دورة المياه
ضوح على مخطط التصريح يتناقض مع مجموعات التصاميم المقدمة من جانب المقاول التي تشير بو

هذا التصميم، الذي قدمه المقاول إلى فرقة منطقة الخليج المرآزية ". إلى دورة مياه جديدة"موقع المدرسة 
لمراجعته والمصادقة عليه قبل أن يبدأ أعمال اإلنشاءات يدحض التصريح بان إنشاء مبنى دورة 

  .من العقدالمراحيض آان فكرة ناظر المدرسة وانه ال ُيشكِّل جزءًا /المياه
  

آان "خالل زيارتهم للموقع ذآر ممثلو فرقة منطقة الخليج المرآزية ان الصدع في عارضة الخرسانة 
التقط ممثلو فرقة منطقة الخليج المرآزية صورة فوتوغرافية للتصحيحات التي . يعالجه المقاول حاليًا

لم يتأآد ممثلو فرقة منطقة . د ذلكأجراها المقاول التي تظهر انه تم حشو الصدع بالجس ثم طلي مكانه بع
بغية . التي أجراها المقاول آافية" المعالجة"ال يعتقد المفتش العام بأن . الخليج المرآزية من عمق الصدع

  .تحديد التصميم األآثر مالءمة يجب تحديد عمق الصدع
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لى ترآيب باب فيما يخص عدم وجود باب وصول إلى خزان المياه المصروفة الجديدة وافق المقاول ع
يحقق ممثلو فرقة منطقة الخليج المرآزية من ان المقاول رآب . وصول لخزان المياه المصروفة الجديدة

سوف يسمح باب الوصول هذا لموظفي المدرسة بالتفريغ الدوري للخزان آي ال . بالفعل باب وصول
  .تتراآم الرواسب في قعر الخزان

  
ًال ذات أهمية بسبب عدم وجود مصدر طاقة ثابت يمكن االعتماد آشفت زيارة المفتش العام للموقع مشاآ

تستلم هذه المنطقة من بغداد حوالي ساعة أو ساعتين من الطاقة الكهربائية في اليوم من الشبكة . عليه
لذلك يجب توفر مصدر طاقة لضخ المياه إلى دورات المياه في المدرسة ألغراض غسل . الوطنية

وثقت زيارة المفتش العام للموقع وجود ظروف غير صحية في . جل التنظيفالمراحيض بماء دافق وأل
لم تتوفر طاقة آهربائية لضخ المياه إلى الخزانات المرآبة . دورات مياه المدرسة بسبب عدم توفر المياه

استمر الطالب في استعمال المراحيض رغم عدم وجود ماء وبقيت آميات البول . على سطح المدرسة
  .ُيشكِّل هذا الظرف غير الصحي خطرًا صحيًا محتمًال. آدة في المراحيض من النوع الشرقيوالبراز را

  
لم تكن المشاآل المهمة المترافقة من عدم توفر مصدر طاقة يعتمد عليه جزءًا من نطاق عملية التقييم التي 

يتوجب على الحكومة . أجراها المفتش العام، لكن شمل المفتش العام هذه المسائل الحرجة في هذا التقييم
العراقية معالجة هذه المشاآل من اجل تأمين استدامة تشغيل هذا المرفق بالسعة الكاملة على المدى 

  .الطويل
  

  التوصيات
  :يوصي المفتش العام بان يطل بالقائد العام لفرقة منطقة الخليج من المقاول تنفيذ األعمال التالية

  
ضة الخرسانة المسلحة على امتداد واجهة مرفق حجرة التأآد من ان الصدع واالنحراف لعار -١

  .االستراحة الجيد ال يشكالن مصدر خطر على السالمة
تثبيت مضخة إمداد المياه إلى دعامة واحتواء األسالك إلى مضخة إمداد مياه الشرب داخل  -٢

 .قناة
 .تزويد ستائر النوافذ التي ينص عليها العقد -٣
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  تعليقات اإلدارة
عام تعليقات على مسودة التقرير من القائد العام لفرقة منطقة الخليج وافقت على توصيات تلقى المفتش ال

وذآر ان فرقة منطقة الخليج سوف تطلب من المقاول تنفيذ األعمال المذآورة في . المفتش العام الثالث
  .التوصيات

  
  تقييم تعليقات اإلدارة

ت مستجيبة وعالجت المسائل التي حددها المفتش األعمال التي خططت فرقة منطقة الخليج لتنفيذها آان
  .العام

  
  إعادة بناء مدرسة الصغرة، الصغرة، العراق

(SIGIR PA-08-140)  
  

الهدف اإلجمالي للمشروع آان إعادة بناء مدرسة الصغرة في محافظة االنبار، العراق إلفادة الطالب من 
وسوف يؤمن إعادة بناء . جة نشاط المتمردينآانت المدرسة قد ُدمرت في السابق نتي. المنطقة المحيطة

  .المدرسة بيئة تعليمية سالمة وآمنة ألطفال الصغرة
  

  
  طلب يمارسون تمارين التربية البدنية في مدرسة الصغرة

  
  االستنتاجات

فبراير / شباط٧استنادًا إلى التوثيق المتوفر المحدد في ملف المشروع، اآمل المقاول المشروع في 
جد في ملف المشروع أية مستندات تثبت ان الحكومة األميرآية فتشت المرفق قبل ان تقرر لم يو. ٢٠٠٨



  عمليات التدقيق للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
  

 

٢٨٩ 

عالوة على ذلك، لم تتوفر أية مستندات تشير إلى ما إذا قبلت الحكومة األميرآية . بان المشروع اآتمل
  . المشروع من المقاول ومتى، أو إذا أآملت نقله إلى وزارة التعليم العراقية

  
أوجزت قائمة . يل بيان العمل في مالحظة مكتوبة باليد وردت اسفل خط التوقيع على العقدحددت تفاص

 بندًا بصورة الحقة البنود الواجب دمجها في المشروع، والن العقد لم يطلب تزويد ٥٦آميات مفصلة من 
مكن المفتش نتيجة لذلك، لم يت. معلومات تصميم مفصلة لم يتم تزويد هذه المعلومات مع وثائق المشروع

تمكن . العام من تحديد بعض التفاصيل بضمنها شكل، وحجم، وموقع األسالك ووحدات تكييف الهواء
  .المفتش العام فقط من تحديد عدد غرف التدريس المبنية والنوعية العامة لإلنشاء

  
خالل زيارته . ءاستنادًا إلى مدير المدرسة، قام المقاول باستعمال قسم من المدرسة القديمة أثناء اإلنشا

جرى الكشف على إطار الخرسانة . للموقع الحظ المفتش العام ان اإلنشاء الجديد والموجود يبدو سليمًا
آشفت عدة . المسلحة لإلنشاء الجديد وبدا على انه آاٍف، وال يشكو من أية عيوب ظاهرة، او الفتة للنظر

. تي بدت على انها من نوعية فوق المتوسطأقسام من اإلنشاء الجديدة وحدات أعمال بناء الخرسانة ال
وبدت غرف التدريس على انها مصانة جيدًا ونظيفة نسبيًا وظهر انه توجد فسحة آافية الستيعاب الطالب 

  .بدون اآتظاظ
  

. رآبت معظم األسالك في اقنية وبدت آافية. تم ترآيب العناصر المكونة الكهربائية وآانت تعمل بانتظام
العام عدة وصالت أسالك غير آافية تملك القدرة على أحداث دائرة قصر وإيجاد خطر لكن الحظ المفتش 

  .الصدمة الكهربائية وإشعال حريق
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  فناء مدرسة صغرة ووحدة تكييف الهواء المجزأ

  
  مغاسل متضررة

  
تم ترآيب مراحيض فردية في دورات المياه، لكن وجدت إشارات واضحة لسوء االستعمال وآان 

ومع ان معظم المغاسل بدت موصولة بخزانات المياه المصروفة، لكن الحظ المفتش .  يعملمعظمها ال
  .العام وجود مرحاض تفرغ مياهه مباشرة في األرض

  
  التوصيات وتعليقات اإلدارة

ال يحتوي تقرير المفتش العام أية توصيات بشأن العمل التصحيحي ورغم ان تعليقات اإلدارة آانت غير 
القوات المتعددة الجنسيات في الغرب تعليقات آتابية على مسودة التقرير، أرسلت فريقًا مطلوبة زودت 
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. للشؤون المدنية إلى مدرسة الصغرة لتحديد حالة النواقص التي حددها المفتش العام في مسودة تقريره 
درسة، أآدت النتائج، استنادًا إلى القوات المتعددة الجنسيات في العراق فان زيارة فريق الشؤون المدنية للم

  .الواردة في مسودة تقرير المفتش العام
  

أصدرت القوات المتعددة الجنسيات في العراق رسالة إلى نائب المحافظ، مكتب الشؤون الفنية في محافظة 
االنبار مشيرة إلى اتفاقية تشغيل وصيانة موجودة تفرض على الحكومة العراقية ان تؤمن صيانة وقائية 

طلبت القوات المتعددة الجنسيات في . ي أعيد تأهيلها او تم إنشاؤها من قبل الحكومة األميرآيةللمرافق الت
لتصحيح النواقص في شبكات األسالك الكهربائية " مساعدة نائب المحافظ (MNF-W)غرب -العراق

  ."والمغاسل من اجل حماية الطالب وهيئة التدريس من األذى
  

  تقييم تعليقات اإلدارة
فتش العام اتفاق رأي القوات المتعددة الجنسيات في العراق حول نواقص اإلنشاءات المحددة في يقدر الم

يوافق المفتش العام على وجوب ان تعالج الحكومة العراقية شبكة األسالك . مسودة تقرير المفتش العام
  .الكهربائية والمغاسل لكي يعمل هذا المرفق بأمان وبالسعة القصوى

  
  لصحية األولية في شقاق حي مصلى، آرآوك، العراقمرآز العناية ا

(SIGIR PA-08-157)  
  

آان الهدف اإلجمالي لمشروع إآمال إنشاء مرآز العناية الصحية األولية في شقاق حي مصلى من النوع 
آانت .  مريض يوميًا١٠٠من المفروض ان يعالج هذا المرفق عند إآماله حوالي . المكتمل جزئيًا" أ"

  .٢٠٠٦مارس /ز ديالوير قد أنجزت هذا المرفق جزئيًا قبل إلغاء العقد معها في آذارشرآة بارسون
  

  االستنتاجات
 عقد بارسونز منح إلى مقاول محلي عقد ممول ٢٠٠٦مارس /بعد ان أنهت الحكومة األميرآية في آذار

  . حي مصلىمن صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق إلآمال مرآز العناية الصحية األولية في شقاق 
  

 عمليات تفتيش (GRD)خالل عملية اإلنشاء نفذ مكتب منطقة آرآوك في فرقة شمال منطقة الخليج 
وثق موظفو مكتب منطقة آرآوك في فرقة شمالي . روتينية للمرفق لتحديد وضعية ونوعية عمل المقاول
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 التقطت خالل ةغرافيوصور فوتو. منطقة الخليج التقدم في أعمال اإلنشاء عبر تقارير ضمان النوعية
  .الزيارات للموقع

  
آان . تشمل آافة النواقص المالحظة" بيان معاينة"نص العقد على اجراء عملية تفتيش قبل نهائية لوضع 

المطلوب التوثيق الرسمي لهذه النواقص سوية مع التواريخ المقررة الصالحها وإآمال عملية التفتيش 
في بيان المعاينة، لم يحتوي ملف المشروع على وثائق عمليتي النهائية بعد إصالح النواقص المدرجة 

لكن احتوى الملف في الواقع وثيقة . التفتيش ما قبل النهائية أو النهائية لمرآز العناية الصحية األولية
 من قبل المدير العام لوزارة الصحة العراقية ٢٠٠٩يوليو / تموز١٩القبول لهذا المرآز موقعة بتاريخ 

الزجاج الرصاصي المقاوم "ان " المالحظات"ذآرت وثيقة القبول النهائي في . األميرآيةوالحكومة 
لم تحدد وثيقة القبول التواريخ المقدرة الصالح هذين ". لألشعة والسخانات سوف يتم ترآيبها الحقًا

وة على ذلك عال. أآدت زيارة المفتش العام للموقع ان المقاول لم يصلح هذين النقصين الموثقين. البندين
الحظ المفتش العام ان األبواب الخارجية لغرفة األشعة وباب الغرفة المظلمة بدوا انهما أبواب خشبية 

سلم المقاول معدات التصوير . اعتيادية، وليس أبواب مبطنة بالرصاص حسب ما ينص عليه التصميم
 األولية، لم يتحقق المقاول من ان باألشعة وقام بتوصيلها، ولكن استنادًا إلى مدير مرآز العناية الصحية

آما ان الموظفين العاملين في المرآز ال يملكون القدرة على تشغيل . المعدات آانت في حالة عمالنية
وبالتالي ال يستطيع المرفق ان يقدم أية خدمات تصوير باألشعة إلى . المعدات الفنية للتصوير باألشعة

  .مرضاه
  

 آانت مرآبة وفي حالة تشغيلية (HVAC)تدفئة والتهوئة وتكييف الهواء الحظ المفتش العام ان وحدات ال
بدت وحدات التدفئة والتهوئة وتكييف . لكن مدير المرآز ذآر ان نظام التدفئة في هذه الوحدات ال يعمل

الهواء على انها مزودة بقدرة تزويد التدفئة لكن نظرًا لتقييدات الوقت في موقع العمل لم يتمكن المفتش 
 الصيانة والتي أجراها موظف" التعديالت"شاهد المفتش العام . لعام من تحديد أسباب قصور نظام التدفئةا

فمثًال، لم تتطابق الوصالت المجدولة التي أجريت . في المرآز على نظام التدفئة والتهوئة وتكييف الهواء
.  مع القانون الكهربائي الدوليعلى آبالت وحدات التدفئة والتهوئة وتكييف الهواء المرآبة على السطح

باإلضافة إلى ذلك، عندما نزع موظفو المرآز لوحة سقفية الحظ المفتش العام أن القناة بدت على انه 
  .جرى شقها بواسطة أداة يدوية
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  آرسي طب األسنان وأدوات وتوصيالت آرسي طب األسنان

  
الحظ . مزودين من الحكومة األميرآيةرآب المقاول وحدة التناضح العكسي وآراسي طب األسنان ال

لم يتمكن مدير المرآز من تفسير من . المفتش العام انه جرى فصل وحدة التناضح العكسي عن نظام المياه
  .آانت آراسي طب األسنان تستعمل وقت زيارة الموقع. الذي قام بفصل وحدة التناضح العكسي او لماذا

  
لم تظهر األجزاء اإلنشائية . تة للنظر لقصور او لعيب في اإلنشاءلم يالحظ المفتش العام أية إشارات الف

بدت األرضيات مستوية . األولية المصنوعة من الخرسانة المسلحة المرئية أية إشارات تدل على الضعف
باستثناء الخط الفرعي للجدار إلى . ومتساوية ولم توجد أية إشارات ظاهرة لالستقرار او اإلزاحة

في واجهة المبنى، لم تظهر الجدران الفاصلة الداخلية أي تصدع ) الدعمة(ية المعلقة العارضات القنطر
آانت توجد في الجدران التي تعلو العارضات القنطرية . يشير في العامة إلى تحرك او استقرار إنشائي

ة آان مهندس مكتب فرقة منطق. فوق رواق المبنى شقوق عمودية متراصفة مع دعامات العارضات تحتها
 على علم بهذه المشكلة وفسر الحّل الناتج، أي بناء عمودين من الخرسانة المسلحة اسفل (GRN)الشمال 

  .األطراف غير المتينة للعارضات القنطرية
  

استنادًا إلى . الحظ المفتش العام خالل زيارته للموقع أطباء يعتنون بالمرضى وصيادلة يزودون األدوية
 منهم ٤٠ و٣٠يتلقى ما بين .  مريض يوميًا تقريبًا٢٠٠ شهرًا ويخدم ١٥ذ مدير المرآز يعمل المرآز من

، طبيب أسنان واحد ومجموعة من موظفي أطباءيشمل مالك الموظفين ثالثة . خدمات طبابة األسنان
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بصورة إجمالية آان المرفق نظيفًا بدرجة متوسطة وجيد التنظيم، وآان الموظفون يقومون بأعمال . الدعم
  .وية لتنظيف واصالح بنود ثانويةصيانة ثان

  
 آانت فرقة منطقة الخليج .األعمال التصحيحية لفرقة منطقة الخليج من اجل استدامة المشاريع الصحية

(GRD) تدرك انه في حاالت عديدة ان المقاولين الذين منحوا عقودًا إلآمال مراآز العناية الصحية 
ة بصورة صحيحة ولم يدربوا الموظفين المتوفرين على األولية عبر البالد لم يرآبوا المعدات الطبي

عالوة على ذلك، عبر تاريخ برنامج صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، بعد ان تنقل . استعمال المعدات
الحكومة األميرآية المرافق إلى الوزارات العراقية آانت تجرى أعمال صيانة وقائية طفيفة لبنود 

نت النتيجة تعطل المرافق والمعدات بسرعة أآبر مما آان متوقعًا لو انه تم تنفيذ وآا. آالمولدات الكهربائية
نظرًا ألهمية مراآز العناية الصحية األولية للسكان العراقيين المحليين . أعمال صيانة وقائية اعتيادية

 اإلجمالي والمعدات المتخصصة المزودة لكل مرآز، تعتبر الصيانة الوقائية والتدريب ضروريين للتشغيل
  .واالستدامة الطويلة األمد لكل مرآز للعناية الصحية األولية

  
 ١٦٫٥ولهذا السبب قام مرآز عبر األطلسي التابع لسالح الهندسة في الجيش األميرآي بمنح عقد قيمته 

لة مليون دوالر نيابة عن مكتب المساعدة االنتقالية للعراق من اجل استدامة مشاريع العناية الصحية الممو
جرى إآمال عملية مسح تقييمي لمراآز معينة للعناية الصحية األولية حددت . من الحكومة األميرآية

تم تحويل عملية المسح هذه إلى اعمال صيانة وقائية او إلى ملفات . الحالة المادية للمرفق والمعدات
 يتم بعد ذلك تحميل .التفتيش عن الخلل وإصالحه إلعادة بدء تشغيل القطع الفردية للمعدات/إصالح

برنامج الصيانة الوقائية إلى نظام آمبيوتر يقوم بتحديد ضرورة ان يوفر المقاول صيانة متكررة للمرافق 
سوف تصدر أوامر أعمال اإلصالح على أساس آل حالة بمفردها وتعطى . والمعدات الطبية اإلحيائية

  .للعناية الصحية األوليةاألولوية استنادًا إلى مدى حراجة النظام لتشغيل آل مرآز 
  

سوف تتعاقد فرقة منطقة الخليج مع شرآات عراقية متعددة عبر البالد لتنفيذ أعمال الصيانة الوقائية 
باإلضافة إلى ذلك، ينص هذا العقد على التدريب واإلرشاد الخاص للشرآات العراقية على . والتدريب

خليج بأنها سوف تحسن ببطء قدرة العراقيين في نهاية  التي تعتقد فرقة منطقة الةعمليات التشغيل والصيان
  . األمر على استدامة مرافقهم ومعداتهم

  
ذآر ممثلو فرقة منطقة الخليج ان هذا المرآز للعناية الصحية األولية موجود على قائمة األولويات 

  .لترآيب المعدات الطبية والتدريب على تشغيلها في المستقبل
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  التوصية
لعام بان يأمر القائد العام لفرقة منطقة الخليج بتنفيذ آافة أعمال ترآيب المعدات الموجودة يوصي المفتش ا

حاليًا في مرآز العناية الصحية األولية في شقاق حي مصلى والتدريب على تشغيلها وفقًا لجدول 
  .األولويات

  
  خارج وداخل مرآز العناية الصحية األولية في حي تيسين

  
  تعليقات اإلدارة

لقى المفتش العام تعليقات على مسودة التقرير من القائد العام لفرقة منطقة الخليج توافق على ترآيب ت
المعدات الموجودة حاليًا في مرآز العناية الصحية في شقاق حي مصلى والتدريب على تشغيلها وفقًا 

  .لجدول األولويات
  

  تقييم تعليقات اإلدارة
نقطة الخليج على مسودة التقرير التي تشير إلى انها وافقت على الوقائع يقدر المفتش العام تعليقات فرقة م

وافق المفتش العام مع أعمال فرقة منطقة الخليج التي سوف تنفذ على ترآيب . المعروضة في التقرير
  .المعدات الموجودة في مرآز العناية الصحية األولية في شقاق حي مصلى والتدريب على تشغيلها

  
لعام مسودة التقرير حسب اللزوم بحيث شمل التقرير النهائي المعلومات اإلضافية عدل المفتش ا

  .والتعليقات التوضيحية المستلمة من فرقة منطقة الخليج
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  مرآز العناية الصحية األولية في حي تيسين، محافظة التأميم، العراق
(SIGIR PA-08-158)  

  
في حي تيسين ) ب(لعناية الصحية األولية نوع آان الهدف اإلجمالي للمشروع إآمال إنشاء مرآز ا

قامت شرآة .  مريض يوميًا١٠٠من المفروض ان يعالج هذا المرفق عند إآماله حوالي . المكتمل جزئيًا
  .٢٠٠٦مارس /بارسونز ديالوير بإنجاز هذا المرفق جزئيًا قبل إنهاء عقدها في آذار

  
  االستنتاجات

، ُمنح إلى مقاول محلي عقد ٢٠٠٦مارس /ا مع بارسونز في آذاربعد ان أنهت الحكومة األميرآية عقده
ممول من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق إلآمال إنشاء مرآز العناية الصحية األولية المكتمل جزئيًا 

  .في حي تيسين
  

خالل عملية اإلنشاء نفذ مكتب منطقة آرآوك في فرقة منطقة الخليج عمليات تفتيش روتينية للمرفق 
وثق مكتب منطقة آرآوك التقدم في أعمال اإلنشاء عبر تقارير . تحديد وضعية ونوعية عمل المقاولل

  ).ألتقطت خالل الزيارات للموقع(ضمان النوعية وصور فوتوغرافية 
  

آان . يشمل آافة النواقص المالحظة" بيان معاينة"نص العقد على اجراء عملية تفتيش قبل نهائية لوضع 
ق الرسمي لهذه النواقص سوية مع التواريخ المقدرة الصالحها وإآمال عملية التفتيش المطلوب التوثي

لم يحتوى ملف المشروع وثائق عمليتي التفتيش . النهائية بعد إصالح النواقص المدرجة في بيان المعاينة
قبول النهائي لهذا لكن احتوى الملف فقط وثيقة ال.  والنهائية لمرآز العناية الصحية األوليةةما قبل النهائي

، من قبل المدير العام لوزارة الصحة العراقية والحكومة ٢٠٠٧يوليو / تموز١٨المرآز موقعة بتاريخ 
لم ". ان آلة التصوير باألشعة سوف ترآب الحقًا"ذآرت وثيقة القبول النهائي في المالحظات . األميرآية

  .تحدد وثيقة القبول التواريخ المقررة الصالح البند
  
لكن الحظ المفتش العام ان األبواب الخارجية . دت زيارة المفتش العام للموقع ان المقاول اصلح النقصأآ

لغرفة التصوير بأشعة اآس وباب الغرفة المظلمة بدوا انهم أبواب خشبية اعتيادية وليس أبواب مبطنة 
تصوير باألشعة ولكن، باإلضافة إلى ذلك سلم المقاول معدات ال. بالرصاص حسب ما ينص عليه التصميم

آما ان . استنادًا إلى مدير مرآز العناية الصحية، لم يتحقق المقاول من ان المعدات آانت في حالة تشغيلية
الموظفين العاملين في المرآز ال يملكون القدرة على تشغيل المعدات الفنية للتصوير باألشعة وبالتالي ال 

  .األشعة إلى مرضاهيستطيع المرفق ان يقدم أية خدمات تصوير ب
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الحظ المفتش العام ان وحدات التدفئة والتهوئة وتكييف الهواء آانت مرآبة وفي حالة تشغيلية لكن مدير 

بدت وحدات التدفئة والتهوئة انها . المرآز ذآر ان نظام تكييف الهواء في وحدات التدفئة والتهوئة ال يعمل
ات الوقت في موقع العمل منعت المفتش العام من تحديد مجهزة بالقدرة لتأمين تكييف الهواء لكن تقييد

  .سبب عطل نظام تكييف الهواء
  

استنادًا إلى . رآب المقاول وحدة التناضح العكسي وآراسي طب األسنان المزودين من الحكومة األميرآية
موا المدير لم تعمل وحدة التناضح العكسي التي رآبها المقاول لكن موظفي الصيانة في المرآز قا

الحظ المفتش العام ان آرسيا واحدًا لطب األسنان يستعمل لكن . بإصالحها وهي اآلن تعمل بانتظام
  .الكرسي الثاني يبدو انه يشكو من انسداد مصرف المياه فيه ولذلك لم يتم تشغيله

  
ئية لم تظهر األجزاء اإلنشا. لم يالحظ المفتش العام أية إشارات ظاهرة لقصور أو لعيب في اإلنشاء

المصنوعة من الخرسانة المسلحة المرئية أية إشارات ظاهرة لالستقرار او اإلزاحة، باستثناء التصدع في 
الجدران فوق عارضات رواق المبنى المتضررة القائمة أمام المبنى، لم تظهر الجدران الفاصلة الداخلية 

 الجدران التي تعلو عارضات آانت توجد في. أي تصدع يشير في العادة إلى تحرك او استقرار إنشائي
آان مهندس مكتب . القنطرة فوق الرواق للمبنى شقوق عمودية تراصفت مع دعامات العارضات تحتها

فرقة منطقة الشمال على علم بهذه المسألة وفسر الحل الناتج، أي بناء عمودين من الخرسانة المسلحة في 
  .أسفل األطراف الحرة لعارضات القنطرة

  
استنادًا إلى . العام خالل زيارته للموقع أطباء يعتنون بالمرضى وصيادلة يزودون األدويةالحظ المفتش 

يشمل مالك الموظفين :  مريض يوميًا تقريبًا٢٠٠يخدم حوالي .  شهرًا١٥مدير المرآز يعمل المرآز منذ 
 بدرجة بصورة إجمالية آان المرآز نظيفًا. ثالثة أطباء وطبيبي أسنان ومجموعة من موظفي الدعم

  .متوسطة وجيد التنظيم وآان الموظفون يقومون بأعمال صيانة ثانوية آتنظيف وإصالح بنود ثانوية
  

 تدرك فرقة منطقة الخليج .األعمال التصحيحية لفرقة منطقة الخليج من اجل استدامة المشاريع الصحية
 العناية الصحية األولية عبر انه في حاالت عديدة لم يرآب المقاولون الذين منحوا عقودًا إلآمال مراآز

عالوة . البالد المعدات الطبية بصورة صحيحة ولم يدربوا الموظفين المتوفرين على استعمال المعدات
على ذلك، طوال تاريخ برنامج صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، وبعد ان تنقل الحكومة األميرآية 

ثير من أعمال الصيانة الوقائية لبنود آالمولدات المرافق إلى الوزارات العراقية، لم يكن يجري الك
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وآانت النتيجة تعطل المرافق والمعدات بسرعة اآبر مما آان متوقعًا لو انه تم تنفيذ أعمال . الكهربائية
  .صيانة وقائية اعتيادية

  

  
  .سينمولدان آهربائيان يزودان طاقة احتياطية أولية طارئة لمرآز العناية الصحية األولية في حي تي

  

نظرًا ألهمية مراآز العناية الصحية األولية للسكان العراقيين المحليين والمعدات المتخصصة المزودة 
لكل مرآز تعتبر الصيانة الوقائية والتدريب ضروريين للتشغيل اإلجمالي واالستدامة الطويلة األمد لكل 

  .مراآز العناية الصحية األولية
  

 ١٦٫٥سي التابع لسالح الهندسة في الجيش األميرآي بمنح عقد قيمته ولهذا السبب قام مرآز عبر األطل
مليون دوالر نيابة عن مكتب المساعدة االنتقالية للعراق من اجل استدامة مشاريع العناية الصحية الممولة 

جرى إآمال عملية مسح تقييمي لمراآز معينة للعناية الصحية األولية حددت . من الحكومة األميرآية
تم تحويل عملية المسح هذه إلى اعمال صيانة وقائية او إلى ملفات .  المادية للمرفق والمعداتالحالة
يتم بعد ذلك تحميل . التفتيش عن الخلل وإصالحه إلعادة بدء تشغيل القطع الفردية للمعدات/إصالح

 متكررة للمرافق برنامج الصيانة الوقائية إلى نظام آمبيوتر يقوم بتحديد ضرورة ان يوفر المقاول صيانة
سوف تصدر أوامر أعمال اإلصالح على أساس آل حالة بمفردها وتعطى . والمعدات الطبية اإلحيائية

  .األولوية استنادًا إلى مدى حراجة النظام لتشغيل آل مرآز للعناية الصحية األولية
  

ل الصيانة الوقائية سوف تتعاقد فرقة منطقة الخليج مع شرآات عراقية متعددة عبر البالد لتنفيذ أعما
باإلضافة إلى ذلك، ينص هذا العقد على التدريب واإلرشاد الخاص للشرآات العراقية على . والتدريب
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 التي تعتقد فرقة منطقة الخليج بأنها سوف تحسن ببطء قدرة العراقيين في نهاية ةعمليات التشغيل والصيان
  . األمر على استدامة مرافقهم ومعداتهم

  
  التوصية
 المفتش العام بان يأمر القائد العام لفرقة منطقة الخليج بان يتم تنفيذ آافة أعمال الترآيب والتدريب يوصي

على المعدات الطبية الموجودة حاليًا في مرآز العناية الصحية األولية في حي تيسين وفقًا لجدول 
  .األولويات

  
  تعليقات اإلدارة

ير من القائد العام لفرقة منطقة الخليج يوافق فيها جزئيًا على تلقى المفتش العام تعليمات على مسودة التقر
وافقت فرقة منطقة الخليج على ان باإلمكان تقييم مرآز العناية الصحية وانه يمكن تخطيط . التوصية

وتنفيذ إصالح النواقص التي لوحظت والتدريب المطلوب استنادًا إلى أولويات وزارة الصحة عند توفر 
  .سوف يضطر عندئذ القائد العام لفرقة منطقة الخليج بإصدار أمره لتنفيذ هذا العمل. مالتمويل المالئ

  
لكن أبلغت فرقة منطقة الخليج المفتش العام ان مرآز العناية الصحية األولية في حي تيسين لم يكن على 

 ان يستمر يجب. جدول األولويات الحالية لمراآز العناية الصحية األولية التي أعدته وزارة الصحة
برنامج التقييم وإعادة التأهيل الممول حاليًا في استعمال جدول أولويات وزارة الصحة الذي صودق عليه 

وحتى الوقت الذي تغير عنده وزارة الصحة جدول أولوياتها او توفر تمويل إضافي، لن يتم تقييم . حديثًا
  . الضروريمرآز العناية الصحية األولية هذا ولن يتلقى موظفوه التدريب

  
  .رآما تم تزويد تعليقات معينة لتوضيح او تصحيح األقسام الفنية من التقري

  
  تقييم تعليقات اإلدارة

يقدر المفتش العام المعلومات التوضيحية التي زودتها فرقة منطقة الخليج استجابة إلى مسودة التقرير 
 ١٨صحية األولية هذا إلى وزارة الصحة في ويعتبر ان هذه التعليقات مستجيبة نظرًا لنقل مرآز العناية ال

  . ونتيجة ذلك لم تكن هناك حاجة للتعليقات على التقرير النهائي.  ولتوفر التمويل٢٠٠٧يوليو /تموز
  

عّدل المفتش العام مسودة التقرير حسب اللزوم لكي يشمل المعلومات اإلضافية والتعليقات التوضيحية 
  .التي تلقاها من فرقة منطقة الخليج
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٣٠٠ 

  
  مبنى محكمة البصرة ومرفق حماية الشهود، البصرة، العراق

(SIGIR PA-08-169)  
 

في جهد لدعم أمن، وحدة وازدهار العراق آان الهدف اإلجمالي للمشروع تصميم وإنشاء مبنى محكمة 
اقي سوف يزود هذا المشروع إلى الشعب العر. إقليمية ومرفق لحماية الشهود وتنفيذ األعمال المتعلقة بهما

مباني المحاآم . مبنى محكمة آامل ومرفق لحماية الشهود، من اجل المساعدة في العملية القضائية
سوف يكون مبنى المحكمة اإلقليمية في البصرة واحدًا من . اإلقليمية سوف تتعامل مع الجرائم الخطيرة

، ومبنى واحد في خمسة مباٍن عبر العراق، أي مبنى محكمة آخر في بابل، مبنيان اثنان في بغداد
  .الموصل

  
 مليون دوالر هو تزويد وزارة العدل العراقية بمبنى محكمة من طابقين ١١الغرض من المشروع بقيمة 

 مترًا مربعًا ١٠،٢٠٠يزود بمنى المحكمة حيزًا للمكاتب بمساحة . ومرفق لحماية الشهود من طابق واحد
  . مترًا مربعًا١٢٠٠حة تقريبًا ويزود مرفق حماية الشهود حيزًا للسكن بمسا

  
  االستنتاجات

سبتمبر فتش مكتب المهندس المقيم في البصرة التابع لجنوب منطقة الخليج مبنى المحكمة / أيلول٢٥في 
نتج عن عملية التفتيش إعداد الئحة معاينة من . ومرفق حماية الشهود من المقاول وتم قبوله من المقاول

لكن لم يكتب مكتب المقيم في ". ُنّفذ"ل نقص ُحدد سابقًا بكلمة تم التعليم فيها على آ: ثماني صفحات
البصرة التابع لجنوب منطقة الخليج تقريرًا نهائيًا عن عملية التفتيش ولم يأخذ أي صور فوتوغرافية 

  .لتوثيق حالة المشروع عندما تّم قبوله من المقاول
  



  عمليات التدقيق للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
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  م بالسقف المستعارالسلم اللولبي وثني رأس المفتش العام لتجنب االصطدا

  
  :استنادًا إلى الوثائق في ملف المشروع استنتجت وثائق عملية التفتيش النهائية ما يلي

  
آافة األعمال المطلوبة من هذا المقاول نفذت بطريقة مرضية 

اآمل المقاول آافة األعمال . وقبلت بدون وجود أية نواقص ملحوظة
نجز تحت إشراف المقاول أقّر آافة األطراف بان العمل الم. المقررة

  .يلبي المعايير المقررة في نطاق عمل العقد
  

وقع ممثل اإلنشاءات في مكتب المقيم في البصرة التابع لجنوب منطقة الخليج على هذه الوثيقة وأآد بذلك 
  .انه تم إنجاز آافة األعمال ولبت هذه األعمال معايير بيان عمل العقد

  
 مكتب المهندس المقيم في البصرة التابع لجنوب منطقة الخليج بصورة ، سّلم٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٢٥في 

وقع المقاول، ومكتب المقيم في البصرة، . رسمية مشروع مبنى المحكمة إلى وزارة العدل العراقية
  :ورئيس القضاة في المجلس األعلى للقضاء مذآرة للعلم فقط ذآر فيها ما يلي

  
ة األعمال وقبلت على أنها نفذت استنادًا تشهد هذه الوثيقة انه جرى تفتيش آاف

اآتملت اإلنشاءات في هذا المرفق وال يتطلب تنفيذ أي عمل آخر . لشروط العقد
  .آجزء من هذا العقد ما لم يكن مذآورًا أدناه
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عندما قام المفتش العام .  اجرى المفتش العام تقييمًا في الموقع للمشروع٢٠٠٩يناير / آانون الثاني٦في 

آانت الحكومة األميرآية . ة الموقع لم يكن قد تم استعمال مبنى المحكمة ولم تجِر فيه أية محاآماتبزيار
مسؤولة عن إنشاء مبنى المحكمة ومرفق حماية الشهود ولكن الحكومة العراقية آانت مسؤولة عن تزويد 

استنادًا إلى ممثلي . األثاث والمعدات الضرورية لتشغيل المرفق آالمناضد، والكراسي ومقاعد القضاة
  .جنوب منطقة الخليج آانت الحكومة العراقية بطيئة في شراء وتسليم األثاث والمعدات

  

  
  مكتب نموذجي لقاٍض مع األثاث المزود من قبل الحكومة العراقية

  
زودت الحكومة األميرآية المقاول . راجع المفتش العام عروض التصميم لهذا المشروع قبل زيارة الموقع

طلب بيان العمل من . وضع حسب نموذج مرفق مبنى محكمة الكرخ في بغداد)  بالمئة٦٥(ميم أولي بتص
المقاول إدخال التغييرات الضرورية حسب تحديدات المواقع إلى الرسوم التي زودتها الحكومة وان ينقح 

م الموافق عليه وتقديم مراجعة التصمي)  بالمئة٩٥(الرسوم من اجل تقديم المراجعة النهائية للتصميم 
طلب المفتش العام مراجعة هذه التقديمات لكن مكتب جنوب منطقة الخليج لم ).  بالمئة١٠٠(لإلنشاء 

  .يتمكن من تزويدها
  

يجهل المفتش العام ما إذا آان المقاول قد زود فعًال هذه التقييمات او ما إذا آان مكتب جنوب منطقة 
  .شاءالخليج قد راجعها قبل البدء بعملية اإلن
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عالوة على ذلك، قرر المفتش العام ان التصميم المزود من الحكمة الخاص بالسلم اللولبي احتوى على 
استنادًا إلى مراجعة المفتش العام . حيز الخلوص في األعلى بين أدراج السلم والسقيفة غير آاٍف: خطأ

ساب الفقد في ارتفاع السقف للرسوم الهندسية ظهر ان التصاميم المزودة من الحكومة لم تأخذ في الح
من المرجح ان هذه المشكلة نتجت عن سبب يتألف من إشراف . الناتجة عن ترآيب السقف المستعار

قرر المفتش العام ان هذا الخطأ ُيشكِّل . واضع التصاميم ومن التغييرات الطفيفة التي أجريت على اإلنشاء
  .تهخطرًا على الناس الذين يستعملون السلم ويجب معالج

  
أآد المفتش العام خالل زيارة الموقع ان قطع األثاث والمعدات المزودة من الحكومة العراقية وصلت 

  .حديثًا إلى الموقع ويجري ترآيبها عبر مبنى المحكمة ومرفق حماية الشهود
  

يش آل  دقيقة فقط بسبب المخاوف األمنية ولم يتمكن من تفت٩٠نفذ المفتش العام عملية تقييم سريعة دامت 
بدًال من ذلك فتش المفتش العام عينة تمثيلية لكل نوع من . غرفة في مبنى المحكمة ومرفق حماية الشهود

  :الغرف على األقل، شملت
  

 قاعات المحاآم الكبيرة  •
 قاعات المحاآم الصغيرة •
 مكاتب القضاة •
 زنزانات االحتجاز •
 األروقة •
 الساللم •
 غرف الحمامات •
 المقهى •
 الحديقة •
 الشرفات •
  لشخص واحد وفق النمط الفندقيغرفة •
 .حجرة الغسيل •
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حددت زيارة المفتش العام وجود نواقص إنشائية ثانوية مثل عدم وجود األسالك الكهربائية في اقنيتها 
وقد . ووصالت تمديد مبنية بشكل رديء في مبنى المحكمة وفي رواق الوصول إلى مرفق حماية الشهود

  . بالجص لوصالت التمديد تشققًا وآسورًاأظهرت طبقة الصقل النهائي الخارجي
  

     
  مناظر خارجية وداخلية لقبة مبنى المحكمة

  

  
في غرفة الغسيل، آانت النية ترآيب غسالتين آليتين وآلتي تجفيف للمالبس جنبًا إلى جنب على طول 

 يستطيع المفتش لم يكن قد جرى تسليم أية غسالة آلية او آلة تجفيف وقت زيارة الموقع، لذلك ال. الجدار
لكن حدد المفتش العام فقط وجود خط . العام التحقق من عمل وصالت إمداد المياه او المآخذ الكهربائية

والنه آان المقرر في التصميم ترآيب غسالتين آليتين في هذه .  مياه واحد يصل إلى مرفق غرفة الغسيل
ة إلى آل غسالة آلية آما ان خط المياه المبني لم الغرفة يتوجب توفر خطين اثنين للمياه أحدهما يقود مباشر

. يكن مرآبًا على الجدار الصحيح، وبالتالي يجب إنشاء خط تمديد يوصل إلى إحدى الغسالتين اآلليتين
فعلى سبيل المثال، تظهر . عالوة على ذلك، حدد المفتش العام وجود أخطاء في الرسوم آما تم تنفيذها

وأيضًا، آانت رسوم نظام الصرف .  الموصول مباشرة بإحدى آلتي التجفيفالرسوم آما نفذت خط المياه
رغم ذلك، الحظ المفتش العام ما بدا على انه أربعة . تبين نظام تصريف شبكي للغسالتين اآلليتين

والحظ المفتش العام، أخيرًا، عدم . مصارف فردية للغسالتين اآلليتين ومصرف رئيسي واحد للغرفة
سوف تصبح هذه الغرفة حارة . ة آللة التجفيف من اجل إخراج الهواء الساخن من الغرفةوجود نظام تهوئ

تم . للغاية ورطبة جدًا بدون وجود نظام تهوية آللة التجفيف وعلى وجه الخصوص خالل اشهر الصيف
ى تزويد مكيف هواء بوحدة مجزأة بموجب هذا العقد لكن لعدم وجود نظام تهوئة آللة التجفيف يتوجب عل

باستثناء هذه المسائل اإلنشائية الثانوية استنتج المفتش العام ان إنشاء . مكيف الهواء هذا العمل باستمرار
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آانت الحكومة العراقية ترآب قطع األثاث في أرجاء . مبنى المحكمة ومرفق حماية الشهود آان آافيًا
ألثاث في احداث بعض المشاآل ساهمت عملية ترآيب ا. المرفق عندما آان المفتش العام يزور الموقع

قرر المفتش العام ان هذا المشروع مبني . المتعلقة بالنظافة لكن معظم المباني آانت نظيفة وصحية
  .بصورة آافية لتمكين الحكومة العراقية من تأمين استدامة المباني لالستعمال المقرر لها

  
 على مخصصات الحكومة العراقية لتشغيل أدى الهبوط الشديد األخير في أسعار النفط الخام إلى تأثير

علم المفتش العام خالل . وصيانة مواقع المشاريع المبنية التي جرى نقلها من الحكومة األميرآية اليها
نص تصميم مرفق مبنى . زيارته للموقع بالخطة التي وضعتها الحكومة العراقية الستدامة هذا المرفق

خارجية الستعمالها من قبل وزارة العدل لمكاتب الموظفين المحكمة بصورة خاصة على إنشاء أآشاك 
آما لتأجيرها آمتاجر صغيرة او ) مقابل رسم(الذين يعهد إليهم تسليم نسخ من القرارات والوثائق الرسمية 

آأآشاك امتياز لتزويد الطعام والشراب إلى المشارآين، والزوار، والموظفين في المحكمة، حسب أقوال 
قة الخليج، على ان يستعمل الدخل الناتج لتمويل تنفيذ أعمال صيانة روتينية لمبنى موظفي جنوب منط

  .المحكمة وللمباني الملحقة به
  

  
  تشققات التمديدات الداخلية في مرفق حماية الشهود
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  التوصيات
  :يوصي المفتش العام بان ينفذ سالح الهندسة في فرقة منطقة الخليج اإلجراءات التالية

  
دى األضرار التي أصابت الجدران نتيجة اإلنشاء السيئ لوصالت التمديد واتخاذ تحديد م -١

  .الخطوات التصحيحية المالئمة
 .إدخال آافة األسالك الكهربائية في اقنيتها -٢
تحديد الطريقة المالئمة لتأمين مجموعات ربط المداد المياه إلى الغسالتين اآلليتين وفتحات  -٣

 .التجفيفتهوئة للعادم المتعلقة بآلتي 
  

  تعليقات اإلدارة
استلم المفتش العام تعليقات على مسودة التقرير من القائد العام لفرقة منطقة الخليج توافق على آافة 

على وجه الخصوص، قيام مكتب المهندس المقيم في البصرة التابع لجنوب منطقة . التوصيات الثالث
  :الخليج بما يلي

  
ة بشكل سيئ واألضرار التي لحقت بالجدران والتصميم تحديد آافة وصالت التمديد المبني •

 .إليجاد حل لذلك مع المقاول
 .إصدار تعليمات للمقاول بان يدخل آافة األسالك في أقنية مالئمة •
تحديد حاجات وزارة العدل فيما يخص مرافق الغسيل، والعمل طبقًا لذلك من اجل تأمين  •

 .تنفيذ تلك الوظائف والمزايا
  

   اإلدارةتقييم تعليقات
يوافق المفتش العام على خطة العمل التي اوجزتها فرقة منطقة الخليج لحل المسائل المتعلقة بوصالت 

التمديد المبنية بصورة سيئة، واألسالك الكهربائية المكشوفة، وغرف الغسيل الخالية من العدد الالزم من 
  .وئة للعادم من آلتي التجفيفوصالت الربط المداد المياه إلى الغسالتين اآلليتين وفتحات ته

  

  برنامج المسح الجوي للمشاريع
تنفذ مجموعة التصوير عبر األقمار الصناعية في مكتب المفتش العام الذي يوجد مرآزها في ارلنغتون، 

بوالية فرجينيا عمليات تقييم جوية لمواقع مشاريع إعادة اإلعمار الممولة من الحكومة األميرآية عبر 
 يزود محلل صور األقمار الصناعية في مكتب المفتش العام صورًا حالية، ومعلومات .أنحاء العراق

استخباراتية تستند إلى التصوير، وخرائط، لمديريات المفتش العام، أي مديريات التفتيش، والتدقيق، 
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م بتعقب مّكن هذا البرنامج المفتش العام من تزويد معلومات جارية حول مواقع نائية ومن القيا. والتحقيق
  .التقدم في العمل في مواقع المشاريع عبر مجمل العراق

  
 منتجًا صوريًا مستعمًال ٥١ صورة وأنشأ ٥٦في ربع السنة هذا، أجرى المفتش العام تحليًال صوريًا ل 

تزود . بذلك صور األقمار الصناعية بالترافق مع المعلومات المحدودة حول العقود المتوفرة للمفتش العام
في ربع السنة هذا، قام . الصور تقييمًا بصريًا لتقدم العمل في مواقع إعادة اإلعمار عبر العراقمجموعة 

محلل الصور لدى المفتش العام بتقييم ومراجعة المشاريع الممولة من صندوق إغاثة واعادة إعمار 
ية المؤقتة، العراق، وصندوق دعم االقتصاد، وصندوق قوات األمن العراقية، وصندوق الحكومة العراق

  .وبرنامج المساعدة الطارئة للقائد
  

  . للحصول على نظرة إجمالية للصور المنتجة خالل ربع السنة هذا٢-٤أنظر الجدول 
  

منتجات الدعم الصورية، بضمنها المشاهد اإلجمالية للمواقع، وتفاصيل مواقع المشاريع، وتقييمات 
  . حديد المشاآل المحتملةالمواقع، تستعمل إلعداد زيارات تفتيش للمواقع وت

  
 منتج تصويري لمساعدة المفتشين في عمليات تقييمهم للمشاريع في ٥١في ربع السنة هذا، تّم إنتاج 

آما مساعدة . المواقع السبعة التي جرى تقييمها في ربع السنة هذا، ولتزويد تحاليل لمواقع مستقبلية محتملة
  .مستقبلمديرية التفتيش في إعداد تقرير تدقيق في ال

  
بالشراآة مع الوآالة القومية لالستخبارات الجغرافية الحيزية، والمرآز القومي لالستخبارات األرضية، 

 تقييمًا تراآميًا ومنتجات لصور األقمار ٧٤٦نتج عن التحاليل الصورية التي أجراها المفتش العام 
  .ريبية لعمليات التقييم هذه للحصول على نظرة إجمالية للمواقع التق٢-٤انظر الشكل . الصناعية
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٣٠٨ 

  ٣-٤الجدول 
  الصور التي جرى تقييمها في ربع السنة هذا

  
  عدد المنتجات  نوع المشروع

  ٥  جسر قناة المجرة
  ٤  المستشفى الجراحي في ميسان
  ٤  مرفق التخزين اآلمن للوثائق

  ٣  مدرسة صغرة
  ٣  مرفق ألبان أبو غريب
  ٢  تجديد سوق األمانة

  
   ةمنتجات إضافي

  ٥  مرآز العناية الصحية األولية في حي الحجاج
  ٤  مرآز العناية الصحية األولية في حي الواسطي
  ٤  مرآز العناية الصحية األولية في حي األسرى
  ٢  مرآز العناية الصحية األولية في حي نابلس
  ٢  مرآز العناية الصحية األولية في بناسلواه

  ٢  ي سعدمرآز العناية الصحية األولية في بن
  ٢  مرآز العناية الصحية األولية في بهدينان
  ٢  مرآز العناية الصحية األولية في بيجي

  ١  مرآز العناية الصحية األولية في حي منصور
  ١  مرآز العناية الصحية األولية في حي األسرى والمفقودين

  ١  تكريت-مرآز العناية الصحية األولية في مستشفى الرازي
  ١  لصحية األولية في الكوتمرآز العناية ا

  ١  مرآز العناية الصحية األولية في الخضر
  ١  مرآز العناية الصحية األولية في حنيفة
  ١  مرآز العناية الصحية األولية في سومر

  



  عمليات التدقيق للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
  

 

٣٠٩ 

  ٢-٤الشكل 
  عمليات تقييم الصور الجوية

  
  
  

  

  ربع السنة هذا
 أرباع السنة األخرى



 (SIGIR) لمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراقالتفتيش لعمليات 
  

 

٣١٠ 

  
  ٢٠٠٨يوليو / تموز٢٩ التقطت في (PA-08-140)صورة جوية لمجمع مدرسة صغرة 

  

  
 تشرين ٢٧ التقطت في (PA-09-165) و (PA-08-159)صورة جوية لمبنى المحكمة ومرفق حماية الشهود في البصرة 

  .٢٠٠٨أآتوبر /األول



  عمليات التدقيق للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
  

 

٣١١ 

  
  ٢٠٠٨فبراير / شباط٦صورة جوية لمرفق ألبان أبو غريب لتقييمها في مشروع تقييم في المستقبل التقطت في 

  

  
تدقيق يجريه المفتش العام للتحقق من مواقع إنشاء مراآز العناية الصحية األولية عبر صورة جوية الستعمالها في تقرير 

  .٢٠٠٨يونيو / حزيران١٦صورة إحداثيات مرآز العناية الصحية األولية في حي منصور التقطت في . العراق
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٣١٢ 

  
عناية الصحية األولية عبر العراق، صورة جوية الستعمالها في تقرير تدقيق يجريه المفتش العام للتحقق من مواقع مراآز ال

  .٢٠٠٨يوليو / تموز٢١تكريت للعناية الصحية األولية التقطت في -صورة إحداثيات مرآز الرازي
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٣١٣ 

  عمليات التحقيق للمفتش العام
  

يستمر قسم التحقيقات في مكتب المفتش العام في متابعة ادعاءات االحتيال، والهدر، وإساءة االستخدام في 
 ٦آان لقسم التحقيقات لدى المفتش العام .  عملية تحقيق مفتوحة٨٠إعمار العراق من خالل نطاق إعادة 

 محققين للعمل في المرآز الرئيسي للمفتش العام في ارلنغتون، بوالية ١٣موظفين للعمل في بغداد، و
ينا، فلوريدا،  محققًا في مكاتب المفتش العام في واليات بنسلفانيا، مريالند، نورث آارول١٣فيرجينيا، و

حتى تاريخه، أدى توقيف . تكساس، أوهايو، وميشيغن لدعم التحقيقات لدى المفتش العام في تلك المناطق
 شخصًا وفرض غرامات، ومصادرات، ١٨ شخصًا، وإلى إصدار أحكام على ٢٤ شخصًا، وإدانة ٢٠

  . مليون دوالر٣٥واستعادات، وإعادات بقيمة 
  

  :فتش العام إلى النشاطات التحقيقية التاليةخالل ربع السنة هذا يشير الم
  
 آالف دوالر وإقرار ُمدعى عليه واحد بأنه مذنب في تهمة التخطيط لتبييض ٥٠٧حجز أآثر من  •

 . ماليين دوالر رشاوي من عقود في الكويت والعراق٣
 
اتهام رقيب أول في مشاة البحرية بتلقي رشوة من خالل عقود في العراق، بموجب القانون  •

 .(UCMI)لموحد للقضاء العسكري ا
  
بعد إدانة اثنين من المدعى عليهم جّراء محاآمة أمام هيئة محلفين استمرت لشهرين، ُرفض طلب  •

استئناف هذه اإلدانات، وهما اآلن بانتظار إصدار حكم فيما خص دورهما في سرق ماليين 
ن قد أقّر بذنبه، إصدار حكم وينتظر ُمدعى عليه آخر، آا. الدوالرات من سلطة االئتالف المؤقتة

 .في هذا التحقيق
  
نتيجًة لتحقيقات المفتش العام، أقّر ثالثة موظفون عسكريون لدى أحد الشرآاء في االئتالف،  •

وأدت هذه التحقيقات أيضًا إلى استعادة . بذنبهم في اتهامات قبول رشوة وصدرت أحكام بحقهم
 . مليون دوالر١٫١أآثر من 

  
 مليون دوالر من التمويالت العراقية وأعيدت إلى وزارة المالية العراقية، ١٣أستعيد أآثر من  •

 .نتيجة لتحقيق أجراه المفتش العام
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٣١٤ 

  
. نتج عن جلسة إبطال حكم بإطالق السراح المشروط زيادة فترة السجن لعقيد متقاعد من الجيش •

ى خلفية قضية تهريب وتبّين من خالل تحقيق للمفتش العام، انه بالرغم من إدانة هذا العقيد عل
آميات آبيرة من األموال، وحرمانه من منصبه في تعاقدات وزارة الدفاع، فإن هذا العقيد ال زال 

 . مليون دوالر٦٧يمثل مقاول عراقي في عقود لوزارة الدفاع بقيمة 
  
ة نتيجة لتحقيقات أجراها المفتش العام، ينتظر أربعة مّدعى عليهم إجراء محاآمة، آما ينتظر تسع •

 .ُمدعى عليهم آخرين إصدار أحكام في عدد من القضايا
  

  . في نهاية هذا القسم٥-٤لالطالع على قائمة شاملة أنظر الجدول 
 

  اإلجراءات القانونية خالل ربع السنة هذا
استمر المفتش العام خالل ربع السنة هذا في إجراء عدد من التحقيقات الجنائية المهمة المتعلقة بإعادة 

عراق، واستمر في العمل عن آثب مع مدعين عامين أميرآيين، ووآاالت تحقيق شريكة أميرآية إعمار ال
  .ومحققين من دول شريكة في التحالف

  
 ٣المدعى عليه يقّر بالذنب في تهمة التخطيط لتبييض أموال بقيمة : تحديث معلومات قضية آوآرهام

  ماليين دوالر
يك بذنبها في قضية تآمر واجدة لتبييض أموال بعد قبول ، أقرت آارولين بال٢٠٠٩مارس / آذار١٨في 

أقرت بالك انها قبلت االحتفاظ .  ماليين دوالر لصالح شقيقها الرائد جون آوآرهام٣رشوة بأآثر من 
 سنة سجن وغرامة تصل ٢٠لدى صدور الحكم سوف تواجه بالك .  بالمئة من األموال لنفسها١٠بمبلغ 

  .يمة األموال المبيضة ألف دوالر، أي ضعف ق٥٠٠إلى 
  

إضافة . حتى اآلن، أدى تحقيق فريق المهمات هذا إلى ست إدانات، وينتظر مدعى عليهما اثنان محاآمتان
ويخطط المفتش .  آالف دوالر٥٠٧، جرى مصادرة أآثر من ٢٠٠٩يناير /إلى ذلك، في آانون الثاني

ة تحقيقية وقضائية في تقرير ربع السنوي العام لتزويد تفاصيل حول مصادرة األموال هذا، ونتائج إضافي
لالطالع على آامل قضية . ٢٠٠٩يوليو / تموز٣٠ونصف السنوي المرفوع إلى الكونغرس في 

 ٣٠آوآرهام، انظر التقرير ربع السنوي والتقرير نصف السنوي المرفوع إلى الكونغرس، الصادر في 
  .٢٠٠٧يوليو /تموز
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٣١٥ 

لى يد المفتش العام، ووحدة الكشف عن االحتيال في المشتريات أجريت هذه التحقيقات بصورة مشترآة ع
، ودائرة التحقيقات الجنائية في (CID-MPFU)الرئيسية لدى قيادة التحريات الجنائية للجيش األميرآي 

، ودائرة فرض قوانين تطبيق الهجرة والجمارك (IRS)، ومصلحة ضريبة الدخل (DCIS)وزارة الدفاع 
(ICE)قات الفدرالية األميرآية ، ومكتب التحقي(FBI).  

  

  
  .أحد مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية ضمن قطاع الكهرباء
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٣١٦ 

  .إلغاء إطالق السراح المشروط لمجرم مدان أوقف عن العمل لحساب مقاول عراقي
، جرت جلسة استماع إللغاء حكم عن روبرت غروف، وهو عقيد أميرآي ٢٠٠٩مارس / آذار٢٦في 

 شهرًا من إطالق ٢٢ يومًا من السجن ومئة ساعة خدمة مجتمع و٦٠على غروف ب حكم . متقاعد
 ٢٦وعلى الرغم من ذلك عمل غروف آموظف لدى مقاول عراقي، إّال انه في . السراح المشروط

، جرى توقيفه لدى عودته من العراق إلى الواليات المتحدة، بسبب إخفاء ما يقرب من ٢٠٠٧مارس /آذار
مايو / أيار٩وفي .  العملة األميرآية، لم يصّرح عنها في تصريح للجمارك األميرآية ألف دوالر من٥٠

، أقّر غروف بذنبه في ثالث قضايا اتهامية بتهريب آمية آبيرة من األموال النقدية، وعدم اإلفادة ٢٠٠٧
  .عن تجهيزات نقدية واإلدالء ببيانات آاذبة

  
هر في السجن وخمسة اشهر في اإلقامة الجبرية ، حكم عليه بخمسة اش٢٠٠٧سبتمبر / أيلول١٧في 

 ألف دوالر وغرامة تقدير ٣٠وبسنتين من إطالق السراح المشروط، وطلب منه أيضًا دفع غرامة بقيمة 
، اوقف غروف عن العمل في عقود الحكومة ٢٠٠٧اآتوبر / تشرين األول٣٠في .  دوالر٣٠٠بقيمة 

  .٢٠١١مارس / آذار٢األميرآية حتى 
  

 منحته المحكمة التي آانت قد أدانته وحكمت عليه إذنًا بالعودة إلى ٢٠٠٨نوفمبر /ين الثاني تشر٥في 
عاد إلى العراق آمستشار لمقاول عراقي، واصبح يمثل المقاول في اجتماعات مع سالح الهندسة . العراق

خالل . ر العراق مليون دوالر تتعلق بإعادة إعما٦٧في الجيش األميرآي حول عقود لوزارة الدفاع بقيمة 
تّم إبالغ . أحد االجتماعات، أنكر غروف انه مجرم مدان وانه ممنوع من التعاقد مع الحكومة األميرآية

عمالء المفتش العام ودائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع بهذا االجتماع فجمعوا بسرعة معلومات 
حقيق، بالتشارك بين المفتش العام ودائرة جرى هذا الت. أسفرت عن إنهاء عمله مع المقاول العراقي

  .(DCIS)التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع 
  

   مليون دوالر من األموال العراقية١٣المحققون يستعيدون ويعيدون أآثر من 
 ١٣، أدى تحقيق مشترك أجراه المفتش العام ووزارة الدفاع إلى إعادة أآثر من ٢٠٠٩مارس /في آذار

هذه األموال آانت جزءًا من أموال صندوق تنمية . األموال العراقية إلى الشعب العراقيمليون دوالر من 
، الذي تكون من عائدات النفط العراقي المستخدمة في مشاريع تنمية العراق في العام (DFI)العراق 
 األموال غير المستخدمة التي اآتشفها المفتش العام آان من المفترض إعادتها إلى. ٢٠٠٤ و٢٠٠٣

  .٢٠٠٧الحكومة العراقية بنهاية العام 
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٣١٧ 

وبمساعدة شكوى ُقدمت عبر الخط المباشر للمفتش العام، حدد هذا األخير، ان هذه األموال آانت 
موضوعة بصورة غير شرعية في حسابات مختلفة تخص حكومة الواليات المتحدة وبعض المقاولين 

 العام بمراجعة حسابات الوآاالت الحكومية األميرآية تقوم حاليًا مديرية التدقيق لدى المفتش. االميرآيين
التي تحتفظ بأموال صندوق تنمية العراق لتحديد ما إذا آان هناك أموال اخرى موجودة في هذا الحساب 

  .بطريقة مشابهة
  

 ومصرف (USACE)، بعد التنسيق بين سالح الهندسة في الجيش األميرآي ٢٠٠٩مارس /في آذار
 ١٣٫١في نيويورك، والحكومة العراقية، أعاد سالح الهندسة في الجيش األميرآي االحتياط الفدرالي 

. ٢٠٠٩ دوالر، في نيسان ٣٠٠،٢٩٠آما أعيد مبلغ . مليون دوالر إلى المصرف المرآزي العراقي
جرت هذه التحقيقات بصورة مشترآة بين المفتش العام . وسوف ُتعاد أموال أخرى في المستقبل القريب

 ودائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع (CID-MPFU)حريات الجنائية للجيش األميرآي وقيادة الت
(DCIS) إضافة إلى مساعدة في التدقيقات قدمتها وآالة تدقيق العقود الدفاعية (DCAA).  

  
  اتهام جندي في البحرية األميرآية بمخطط رشوة في الفلوجة

 في تحقيق واسع حول رشوة شملت أفراد في مشاة البحرية ، تم اتهام أول فرد٢٠٠٩مارس / آذار١٦في 
 اتهامات رشوة وابتزاز ٤رفع سالح مشاة البحرية . األميرآية ومقاولين من القطاع الخاص في العراق

خدم . والتن لقبوله بشكل مخالف أموال وهدايا اخرى من مقاولين في العراق. ضد الرقيب األول ترنس أو
والتن . ٢٠٠٦ حتى آانون الثاني ٢٠٠٥فبراير / في الفلوجة في العراق، من شباطوالتن في مكتب للتعاقد

جرى اتهامه أيضًا بمخالفة أوامر عدم قبول الهدايا . الموجود حاليًا في آامب لوجون في نورث آارولينا
تن وال. (NCIS)من المقاولين وبإعطاء بيانات غير صحيحة للتحقيقات الجنائية في سالح مشاة البحرية 

بموجب القضاء . ، بانتظار الحكم القضائي على التهم التي يواجهها"محتجز قانونًا"غير معتقل اآلن، لكنه 
  . العسكري، ستعقد جلسة استماع لتحديد ما إذا آانت التهم آافية لتقديمه للمحاآمة

  
بلوا بطريقة غير يمكن ان يكونوا قد ق"ينظر تحقيق يقوم به فريق المهمات إلى مشاة في البحرية الذين 

قانونية أمواًال على شكل رشوة او ابتزاز، او هدايا مشبوهة لها قيمة مالية مهمة، مثل المجوهرات او 
جاء هذا التحقيق بناًء على توجيهات الشؤون العامة لسالح مشاة ". أشياء أخرى من مقاولين في العراق

اة البحرية بالمسؤولية األولية في منطقة يضطلع سالح مش. ٢٠٠٩مارس / آذار٢٥البحرية األميرآية في 
  .االنبار بغرب العراق
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تجري التحقيقات بصورة مشترآة بين التحقيقات الجنائية في سالح البحرية، والمفتش العام، ودائرة 
  .التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع

  
ضية فساد تتعلق بعقود إدانة ثالثة عسكريين من دولة شريكة في االئتالف وصدور أحكام بحقهم في ق

  عراقية ممولة من الواليات المتحدة
  

أدى تحقيق جاٍر مشترك من جانب المفتش العام وموظفين من دائرة تحقيق جنائية عسكرية لدولة شريكة 
في االئتالف وقيادة التحريات الجنائية للجيش األميرآي، إلى إدانة ثالثة عسكريين من دولة شريكة في 

قام المفتش العام بمباشرة التحقيقات استنادًا إلى معلومات .  مليون دوالر١٫١دة اآثر من االئتالف، واستعا
جمعها خالل عملية تفتيش لمشاريع ممولة من برنامج االستجابة الطارئة للقائد إضافة إلى ادعاءات تلقاها 

الف المعنية قد باشرت آانت الدولة الشريكة في االئت. الحقًا من مصادر تم تطويرها خالل عملية التفتيش
بتنفيذ وإدارة هذه المشاريع، وقام محققون يعملون في مكتب المفتش العام بجمع أدلة ثبوتية تؤآد الرشوة 

  .على يد موظفين عسكريين من الدولة الشريكة في االئتالف
  

ت ونظرًا لوجود حاجز اللغة الذي واجهه المفتش العام، سعى وحصل على مساعدة من موظفي تحقيقا
عسكريين من الدولة الشريكة في االئتالف ومن قيادة التحريات الجنائية للجيش األميرآي ووآالء المفتش 
العام وفريق مهني عالي المستوى من موظفي التحريات أرسلتهم الدولة الشريكة في االئتالف قاموا الحقًا 

سارة الحكومة األميرآية ألآثر من اثبت هذا التحقيق ادعاءات قبول الرشوة وخ. بتحقيق معّمق في العراق
 مليون من هذا المبلغ نتيجة لمخطط رشوة حيث طلب موظف تعاقد ٢٫٩جاء أآثر من .  ماليين دوالر٤

غير ان فريق المحققين استعاد . لدى التحالف رشى من المقاولين مقابل تقديم تسهيالت وأمور تالئمهم
الت المفقودة بسبب سوء الممارسات في أعمال  مليون من التموي١،١١٩وأعاد مبلغ إضافي قيمته 

عدم فرض رسوم التأخير، التصاميم المبالغ فيها، وتنفيذ إنشاءات غير مشروعة، وأشغال (اإلنشاءات 
  ).احتيالية

  
، اقر المتهمون الثالثة بذنبهم في اتهامات قبول رشوة في المحكمة العسكرية ٢٠٠٩مارس / آذار٢٠في 

أحد الضباط حكم بخمس سنوات سجن لطلب وقبول رشوة، اما الضابط . تالفللدولة الشريكة في االئ
وهناك ضابط آخر جرى . اآلخر والمجند فقد حكم على آل منهما بسنتين سجن عسكري لطلب رشوة

وقد جرى . اتهامه وما لبث ان حصل على براءة من آل االتهامات التي وجهت إليه في محكمة عسكرية
افة اإلجراءات التأديبية المتخذة بحق ضابط آخر، غير ان هذا الشخص تم تطوير أرضية قانونية لك

  .تسريحه من الجيش قبل اتخاذ أي اجراء قانوني
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حددت التحقيقات أيضًا ستة ضباط آخرين آان لديهم معرفة آاملة بالمخالفات المكتشفة من خالل التحقيق، 

هؤالء األفراد الستة اتخذت .  مليون دوالر١،١١٩لكنهم أخفقوا في تصحيح األخطاء، ما أدى إلى خسارة 
سيقدم المفتش العام نتائج . بحقهم إجراءات تأديبية بحسب القوانين العسكرية المتبعة لدى شريك التحالف

وبسبب الحساسية والطبيعة االستمرارية لهذا التحقيق، . إضافية لهذا التحقيق، في تقرير ربع سنوي تالي
  .م البلد الشريك في التحالف المعني بهذا التحقيق إلى حين االنتهاء منهلن يذآر المفتش العام اس

  
  رفض طلب االستئناف لحكم إدانة لعقيد ومقدم في الجيش األميرآي في مخطط احتيال

، رفض قاٍض في ترنتون بوالية نيوجرسي طلب استئناف حكم إدانة صادر ٢٠٠٩مارس / آذار١٨في 
. ورتس جاي وايت فورد، والمقدم في الجيش األميرآي مايكل بي ويالربحق العقيد في الجيش األميرآي آ
تم تقديم طلب االستئناف على أساس اإلدانة . ٢٠٠٩يونيو / حزيران١٨االثنان ينتظران إصدار الحكم في 

، بحق وايت فورد ويالر، من جانب هيئة محلفين فدرالية في ٢٠٠٧نوفمبر /الصادرة في تشرين الثاني
ية نيوجرسي، التي وجدتهما مذنبين في التآمر الرتكاب قبول رشوة ونقل أموال مسروقة ترنتون، بوال
استندت االدانتان إلى األدوار التي لعبها وايت فورد وويالر في خطة شملت سرقة ماليين . عبر الواليات

الشريكة في آما تنتظر المقدم دبرا هاريسون، .  في العراق(CPA)الدوالرات من سلطة االئتالف المؤقتة 
 في ترنتون، بوالية نيوجرسي، ٢٠٠٩مايو / أيار٤التآمر في هذه القضية، إصدار الحكم عليها في 

  .وينتظر شخص آخر شريك في المؤامرة المثول أمام المحكمة
  

لالطالع على التفاصيل الكاملة لهذا التحقيق انظر التقرير ربع السنوي والتقرير نصف السنوي المرفوع 
  .٢٠٠٩يناير /رس، الصادرين في آانون الثانيإلى الكونغ

  
  

  تطوير القضايا 
  

  مبادرة تفاعلية بين قسمي التدقيق والتحقيق لدى المفتش العام
، أعلن المفتش العام عن إطالق مبادرة تدقيق جديدة تهدف إلى مراجعة ٢٠٠٨ديسمبر /في  آانون األول

ارة الدفاع المتعلقة بإغاثة وإعادة إعمار العراق مخصصات، والزامات، وبيانات معامالت اإلنفاق لدى وز
سوف يراجع هذا المشروع الشرعي الخاص مخصصات، والزامات وبيانات ). ٩٠٠٥المشروع رقم (

ففي . ٢٠٠٨-٢٠٠٣معامالت اإلنفاق المتعلقة بصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق للسنوات المالية 
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المشروع (االنفاقات التي قام بها آل من وزارة الخارجية  توسعت هذه المبادرة لتشمل ٢٠٠٩مارس /آذار
آان الهدف من المشروع دراسة ). ٩٠١٣(المشروع رقم (والوآالة األميرآية للتنمية الدولية ) ٩٠١٢رقم 

الخيارات لدمج بيانات العمليات الممكنة مع تقنيات استخراج البيانات للتأآد من صحة االنفاقات ضمن 
من المتوقع ان يؤدي مشروع التدقيق الشرعي هذا إلى جهود إضافية . ة إعمار العراقعملية إغاثة وإعاد

  .للمفتش العام، بما فيها اجراء تحقيقات لدى العثور على خيوط لنشاطات جنائية
  

بالعمل بالتالزم الوثيق مع مديرية التدقيق لدى المفتش العام، أدت تحقيقات المفتش العام إلى فتح تحقيق 
قام وآالء المفتش العام الخاصين ومدققيه بتنسيق الجهود، وهم يعملون اآلن مع إدارات عقود . تفاعلي

متنوعة وإدارتها المالية ومدققيها وعناصر تحقيقية مختلفة في آل من وزارة الدافع ووزارة المالية، وحتى 
  .ددةاآلن، حدد المفتش العام أربعة مسارات تتميز باهتمام تحقيقي محدد ومتطلبات مح

  

  
  أشغال إنشاء ينفذها شريك من قوات التحالف 

  
  مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية في مدينة روم، بوالية نيويورك

يستمر المفتش العام في ربع السنة هذا، بدعم المراجعة الجارية لفواتير مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية 
(DFAS)ت دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع وقد أطلق.  في مدينة روم بوالية نيويورك(DCIS) 

هذا المشروع التفاعلي لتحليل مدفوعات بعدة مليارات من الدوالرات تعود لمشتريات للجيش األميرآي 
وللمساعدة في المعالجة الكفوءة واسترداد مستندات القيود الطارئة . دعمت المجهود الحربي في العراق

محاسبة الدفاعية أجهزة مسح في العراق والكويت لمسح مستندات القيود الجديدة نشرت مصلحة المالية وال
  .وإدخالها إلى قاعدة بيانات تخص مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية
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إضافة إلى عملية المسح اليومي لمستندات القيود الجديدة الطارئة والوثائق الداعمة لها، بدأت مصلحة 
ة عملية مسح وإدخال إلى قاعدة البيانات نفسها آافة مستندات القيود التاريخية المالية والمحاسبة الدفاعي

وثائق المدفوعات الطارئة التاريخية تشمل نحو . المتعلقة بالمدفوعات الطارئة المخّزنة في هذه المصلحة
خر، بل مسح هذه الوثائق قد تأ.  مليار دوالر١٤ مليار دوالر إلى ١٣ ألف مستند قيد بقيمة حوالي ٨٠٠

  .، على األقل٢٠٠٩ديسمبر /وليس من المتوقع ان يستكمل حتى نهاية آانون األول
  

 إمكانيةوفرت مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية إلى المفتش العام وشرآاءه من الوآاالت التحقيقية، 
ت تستخدم أصبحت تقنيات استخراج البيانا. الوصول بشكل آامل إلى آافة قواعد البيانات اإللكترونية

يزود حاليًا مشروع . لتحليل الوثائق الموجودة في قواعد بيانات مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية
مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية من مدينة روم الدعم الفعال للتحقيقات الجارية، وقد أعطى وأحال 

  . التحقيقأيضًا خيوطًا هامة لتحقيقات أخرى للمفتش العام وشرآاءه من وآاالت
  

  التعليق والحظر
، مع قيادة التحقيقات الجنائية في الجيش ٢٠٠٥ديسمبر /عمل المفتش عن آثب، منذ آانون األول

األميرآي، ومع وزارة العدل، ودائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع، ودائرة اآتشاف االحتيال في 
يش من اجل تعليق وحظر التعامل مع مقاولين ومع المشتريات التابعة لوآالة الخدمات القانونية في الج

موظفين حكوميين بسبب االحتيال او الفساد داخل الجيش، بضمنهم المقاولين المشارآين في عقود إعادة 
تبرز هذه القضايا نتيجة اتهامات جنائية . إعمار العراق او في عقود دعم الجيش في العراق وأفغانستان

ية وادعاءات حول الالمسؤولية لدى المقاول التي تتطلب فحصًا مدعومًا تحال إلى محاآم فدرالية محل
وألول مرة يضمن تقرير المفتش العام ربع . بالوقائع من جانب الجيش او القوات الجوية او البحرية

  .السنوي معلومات حول التعليق والحظر تتعلق بالقوات الجوية والبحرية
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  ٣-٤الشكل 
  ٢٠٠٩ حتى ٢٠٠٥ع السنوات من التعليق والحظر بحسب أربا

  

  
  

، علق فرع اآتشاف ٢٠٠٩يناير /منذ صدور التقرير ربع السنوي للمفتش العام لشهر آانون الثاني
االحتيال في المشتريات التعامل مع شخصين استنادًا إلى االدعاءات باالحتيال وسوء السلوك متعلقة بإعادة 

، والكويت، وأفغانستان مما رفع العدد اإلجمالي لعمليات اإلعمار، وعمليات احتيال مقاولين في العراق
 ٧وحتى هذا التاريخ، اقترحت وزارة الجيش حظر التعامل مع .  حتى هذا التاريخ١٠٥تعليق التعامل إلى 

 حظر ٧٦من هذه ال .  عملية حظر٧٦مقاولين مما رفع مجموع عمليات حظر التعامل المقترحة إلى 
 قضية من قضايا حظر التعامل حتى هذا التاريخ، مما أدى إلى فترات ٤١ش المقترحة أنجزت وزارة الجي

  . سنوات١٠ شهر إلى ١٢من الحظر تتراوح من 
  

  ٤-٤لالطالع على قائمة الحظر انظر الجدول  •
  ٣-٤لالطالع على لمحة عامة عن حاالت التعليق والحظر انظر الشكل  •
  .انظر الملحق جلالطالع على قائمة شاملة لحاالت التعليق والحظر  •
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  ٤-٤الجدول 
  قائمات المحظورين

  
  تاريخ الحظر  االسم

  ١٠/١٠/٢٠٠٨  محمد شبير خان
  ٣٠/٩/٢٠٠٨  آفن اندر سموك
  ١٨/٥/٢٩٩٧، ١٧/٩/٢٠٠٨  شرآة غرين فالي

  ١٧/٩/٢٠٠٨  تراتيد يونايتد تكنولوجيز
  ١٧/٩/٢٠٠٨  ديوا يوروب

  ١٧/٩/٢٠٠٨  شرآات الغانم ونير للتجارة العامة
  ١٧/٩/٢٠٠٨  رآة ديوا بروجكتزش

  ١٧/٩/٢٠٠٨  فيوتشر أي آي أم يونايتد
  ١٧/٩/٢٠٠٨  فيرست أي آي أم ترايدنغ اند آونتراآتنغ

  ١٧/٩/٢٠٠٨  فاسانتا نير
  ١٧/٩/٢٠٠٨  آاي في غوبال
  ١٧/٩/٢٠٠٨  فالح العجمي

  ١٧/٩/٢٠٠٨  ترانس اوريون جنرال ترايدنغ
  ١٧/٩/٢٠٠٨  زينيث انتربريزيس

  ١٥/٦/٢٠٠٨  يلتي جونيور، ضابط صف رئيسيبيليتي ب
  ١٣/٣/٢٠٠٨  السواري جنرال ترايدنغ اند آونتراآتنغ آومباني

  ١٤/١/٢٠٠٨  جون الين ريفرد، ضابط عقود
  ٢٩/١١/٢٠٠٧  سمبير محمد

  ٣٠/١٠/٢٠٠٧  روبرت غروف
  ٢٧/٩/٢٠٠٧  ستفيفن مارآرز

  ٢٠/٩/٢٠٠٧  بروس دي هوبفنغاردنر
  ١٦/٨/٢٠٠٧  الضابط روبرت جاي شتاين

  ٨/٨/٢٠٠٧  فيليب ايتش بلوم
  ٨/٨/٢٠٠٧  غلوبال بيزنس غروب
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  )تابع (٤-٤الجدول 

  
  تاريخ الحظر  االسم

  ٢٧/٧/٢٠٠٧  ستيفن لويل سيمنز
  ٢٨/٦/٢٠٠٧  شيفا رغيز بابين
  ٢٨/٦/٢٠٠٧  فهيم موسى سالم

  ٢٧/٦/٢٠٠٧  آاه ميكانيكال الكترونيكال وورآس
  ٢٧/٦/٢٠٠٧  عبداهللا هادي قساي

  ٢٦/١/٢٠٠٧  الرياض البورتوار  اند الكترسيتي
  ٢٤/١/٢٠٠٧  توماس نايلسون برنرز

  ٢٨/١٢/٢٠٠٦  دانوب انجينيرنغ اند جنرال آونتراآتينغ
  ٢٨/١٢/٢٠٠٦  الوان فيك

  ٩/١١/٢٠٠٦  آريستوفر جوزيف آحيل
  ٢/٦/٢٠٠٦  ضياء امين عبداهللا اللطيف سالم

  ٢/٦/٢٠٠٦   آومبانيجاسمين انترناشونال ترايدنغ اند سرفيسز
  ١٧/٣/٢٠٠٦  آاستر باتلس

  ٣/٦/٢٠٠٦  روبرت ويزمان 
  ١٦/٢/٢٠٠٦  غلين الين باول
  ١٢/١/٢٠٠٦  عمرو الخضرا

  ١٢/١/٢٠٠٦  دان ترايدنغ اند آونتراآتينغ
  ٢٩/٩/٢٠٠٥  ستيفن لودفيغ

  ٢٩/٩/٢٠٠٥  دي أآس بي انترناشونال

  



 (SIGIR)عمليات التحقيق للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 
  

 

٣٢٥ 

  ٥-٤الجدول 
  اإلدانات

 
  الحكم  انةتاريخ اإلد  التهم  االسم

جيف الكس مازون، مقاول شرآة 
  آيولغ براون اند روت 

عمليات احتيال رئيسية ضد 
الواليات المتحدة واحتيال 

  بريدي

  معلق  ٢٤/٣/٢٠٠٩

آارولين بالك، شقية الضباط جون 
  آوآرهام

  معلق  ١٩/٣/٢٠٠٩  التآمر وتبييض أموال

التآمر،  والرشوة وبيانات   حارث الجابري، مقاول
  خاطئة

  معلق  ٢٢/١/٢٠٠٩

الرائد آريستوفر موراي، ضابط 
  عقود أميرآي 

  معلق  ٨/١/٢٠٠٩  الرشوة وبيانات خاطئة

الرائد تيريزا باآر، ضابطة عقود 
  في الجيش األميرآي

  مغلق  ٢٢/١٢/٢٠٠٩  التآمر والرشوة

العقيد آورتيس وايتفورد، مسؤول 
رئيسي في الجيش األميرآي، إدارة 

لطة منطقة الجنوب األوسط لس
  االئتالف المؤقتة

التآمر، الرشوة واالحتيال 
  البريدي

  معلق  ٧/١١/٢٠٠٨

المقدم مايكل ويالر، استشاري في 
الجيش األميرآي إلعادة اإلعمار 

  لدى سلطة االئتالف المؤقتة

التآمر، الرشوة، االحتيال 
البريدي، نقل أموال مسروقة 
عبر الواليات وتهريب أموال 

  نقدية

  معلق  ٧/١١/٢٠٠٨

ديفيد راميرز، مقاول، شرآة 
  رديناس سابورت مانيجمانت

تهريب مبالغ نقدية وإجراء 
  المعامالت

  معلق  ٩/١٠/٢٠٠٨

لي ديبوا، مقاول، شرآة فيوتشر 
سرفيسز جنرال ترايدنغ اند 

  آونتراآتنغ آومباني

  معلق  ٧/١٠/٢٠٠٨  سرقة أمالك حكومية

روبرت بينيت، مقاول، شرآة 
  آيلوغ براون اند روت

هاك قانون مكافحة دفع انت
  العموالت

  معلق  ٢٨/٨/٢٠٠٨

  



 (SIGIR) لمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراقالتفتيش لعمليات 
  

 

٣٢٦ 

  )تابع (٥-٤الجدول 

 
  الحكم  تاريخ اإلدانة  التهم  االسم

الرائد جيمس مومون جونيور، 
ضابط عقود لدى الحكومة 

  األميرآية

  معلق  ١٣/٨/٢٠٠٨  التآمر والرشوة

هاريسون، . العقيد ديبرا ام
المراقبة المالية بالوآالة لمنطقة 

ألوسط لدى سلطة الجنوب ا
  االئتالف المؤقتة 

التآمر، الرشوة، تبييض 
األموال، االحتيال البريدي، نقل 
أموال مسروقة عبر الواليات، 

تهريب أموال نقدية وتقديم 
تصريحات خاطئة عن 

  .الضريبة

  معلق  ٢٨/٧/٢٠٠٨

  سنة سجن، سنة اطالق مراقب  ١٣/٧/٢٠٠٨  قبول عموالت غير قانونية  النقيب سيدر المون
الرائد جون لي آوآرهام جونيور، 

  ضابط عقود أميرآي 
الرشوة، التآمر وتبييض 

  األموال
  معلق  ٢٤/٦/٢٠٠٨

ميليسا آوآرهام، زوجة الرائد 
  جون آوآرهام

  معلق  ٢٤/٦/٢٠٠٨  التآمر وتبييض األموال

العقيد ليفوندا سلف، ضابطة عقود 
  أميرآية

  معلق  ١٠/٦/٢٠٠٨  التآمر والرشوة

 ألف دوالر ٥٠٠غرامة   ٣/٦/٢٠٠٨  التآمر والرشوة  شونال آوربرامان انترنا
   دوالر٣٢٧،١٩٢وإعادة 

مايكل آارتر، مهندس مشاريع، 
  فورس بروتكشن اندستريز 

انتهاك قانون مكافحة دفع 
  العموالت

  معلق  ٢٥/١/٢٠٠٨

النقيب اوستن آاي، ضابط عقود 
  أميرآي

  معلق  ١٩/١٢/٢٠٠٧  الرشوة

بط عقود الرائد جون ريفارد، ضا
  في الجيش األميرآي

الرشوة، التآمر وتبييض 
  األموال

 سنوات، إطالق ١٠سجن لفترة   ٢٣/٧/٢٠٠٧
 سنوات، ٣سراح مراقب لمدة 

 آالف دوالر وأمر ٥غرامة 
  مصادرة بقيمة مليون دوالر

  



 (SIGIR)عمليات التحقيق للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 
  

 

٣٢٧ 

  )تابع (٥-٤الجدول 

 
  الحكم  تاريخ اإلدانة  التهم  االسم

آيفن سموت، المدير اإلداري، 
  ل غلوبال لوجيستيكسشرآة ايغ

انتهاك قانون مكافحة دفع 
  العموالت وتبييض األموال

 شهرًا، إطالق ١٤سجن لفترة   ٢٠/٧/٢٠٠٧
سراح مراقب لمدة سنتين، 

 آالف دوالر وإعادة ٦غرامة 
   دوالر١٧،٩٦٤

أنطوني مارتن، مدير المقاولين من 
الباطن لدى شرآة آيلوغ اند 

  بروان

انتهاك قانون مكافحة دفع 
  عموالتال

سجن لفترة سنة واحدة ويوم،   ١٣/٧/٢٠٠٧
إطالق سراح مراقب لمدة 

 ٢٠٠،٥٠٤سنتين وإعادة 
  دوالر

 ٢٢٣جيسي الين، المفرزة المالية 
  في الجيش األميرآي

التآمر واحتيال بريدي للخدمات 
  الصادقة

 شهر، وإعادة ٣٠سجن لفترة   ٥/٦/٢٠٠٧
   دوالر٣٢٣،٢٢٨

ستيفن مارآس، مدني يعمل لدى 
  زارة الدفاع، مخطط دعم تشغيليو

 شهرًا ويوم ١٢سجن لفترة   ١٦/٢/٢٠٠٧  قبول عموالت غير قانونية
   دوالر٢٤،٠٠٠واحد، وإعادة 

بيليتي جونيور، ضابط صف 
رئيسي،  استشاري خدمات 

األطعمة للجيش األميرآي في 
  الكويت، والعراق، وأفغانستان 

 شهرًا، غرامة ٢٨ سجن لفترة  ٩/٢/٢٠٠٧  رشوة وتهريب أموال نقدية
   دوالر ومصادرات٥٧،٥٠٠

جنيفر انجاآوس، المفرزة المالية 
   في الجيش األميرآي٢٢٣ال 

 سنوات تحت المراقبة، ٣   ١٣/١١/٢٠٠٦  التآمر الرتكاب احتيال بريدي
 دوالر ورسم ٨٦،٥٥٧إعادة 
   دوالر١٠٠تقييم 

الرقيب لوميلي شافيز، المفرزة 
 في الجيش ٢٢٣المالية ال 

  يرآياألم

 سنوات تحت المراقبة، إعادة ٣  ١٣/١١/٢٠٠٦  التآمر الرتكاب احتيال بريدي
   دوالر٢٨،١٠٧

الرقيب ديريل هوليير، المفرزة 
 في الجيش ٢٢٣المالية ال 
  األميرآي

 سنوات تحت المراقبة، إعادة ٣  ١٣/١١/٢٠٠٦  التآمر الرتكاب احتيال بريدي
 دوالر ورسم ٣٨،٦٥٧٫٤٧

   دوالر١٠٠تقييم 

  



 (SIGIR) لمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراقالتفتيش لعمليات 
  

 

٣٢٨ 

  )تابع (٥-٤لجدول ا

 
  الحكم  تاريخ اإلدانة  التهم  االسم

الرقيب لويس لوبيز، المفرزة 
 في الجيش ٢٢٣المالية ال 
  األميرآي

 سنوات تحت المراقبة، إعادة ٣  ١٣/١١/٢٠٠٦  التآمر الرتكاب احتيال بريدي
 دوالر ورسم تقييم ٦٦،٨٦٥

   دوالر١٠٠
إطالق سراح مراقب لمدة سنة   ٧/١١/٢٠٠٦  نيةقبول عموالت غير قانو  بوني ميرفي، ضابطة عقود

   دوالر١،٥٠٠واحدة، وغرامة 
سمير محمود، موظف لدى شرآة 

  أميرآية لإلنشاءات
يوم واحد تعويض لمدة البقاء   ٣/١١/٢٠٠٦  إعطاء بيانات خاطئة

في السجن وإطالق سراح 
  .مراقبة لمدة سنتين

شيفا رغيز بابين، موظف مدني 
لجيش لدى سالح الهندسة في ا

  األميرآي

طلب وقبول عموالت غير 
  قانونية

سجن لفترة سنتين، إطالق   ١٢/١٠/٢٠٠٦
سراح مراقب لمدة سنة واحدة 

   دوالر٢٨،٩٠٠وإعادة 
العقيد بروس هوبفنغاردنر، 
استشاري خاص في الجيش 

األميرآي لدائرة منطقة الجنوب 
األوسط لسلطة لدى سلطة 

  االئتالف المؤقتة

تكاب احتيال التآمر، التآمر الر
بريدي، تبييض األموال 

  وتهريب عملة نقدية

 شهر، إطالق ٢١سجن لفترة   ٢٥/٨/٢٠٠٦
 سنوات، ٣سراح مراقب لمدة 

 دوالر، ومصادرة ٢٠٠غرامة 
   دوالر١٤٤،٥٠٠

فهيم موسى سالم، مترجم، شرآة 
  تيكان آورب

انتهاك أحكام منع الرشوة في 
  قانون ممارسات الفساد الدولية

 سنوات، إطالق ٣ن لفترة سج  ٤/٨/٢٠٠٦
سراح مراقب لمدة سنتين، 
خدمة للمجتمع المحلي لمدة 

 ساعة، ورسم تقييم خاص ٢٥٠
   دوالر١٠٠بقيمة 

محمد شبير خان، مدير العمليات 
للكويت والعراق لدى شرآة تميمي 

  غلوبال المحدودة 

انتهاك قانون مكافحة دفع 
  العموالت

ق  شهرًا، إطال٥١سحن لفترة   ٢٣/٦/٢٠٠٦
سراح مراقب لمدة سنتين، 

 آالف دوالر، إعادة ١٠غرامة 
 دوالر، ورسم تقييم ١٣٣،٨٦٠

   دوالر١٤٠٠خاص بقيمة 
  



 (SIGIR)عمليات التحقيق للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 
  

 

٣٢٩ 

  )تابع (٥-٤الجدول 

 
  الحكم  تاريخ اإلدانة  التهم  االسم

فيليب بلوم، مالك شرآة غلوبال 
بيزنس غروب، جي بي جي 

هولدنغز، وقسم اللوجستيات في 
  شرآة جي بي جي

رشوة وتبييض التآمر، ال
  األموال

 شهر، إطالق ٤٦سجن لفترة   ١٠/٣/٢٠٠٦
سراح مراقب لمدة سنتين، 

 مليون دوالر، ٣٫٦مصادرة 
 مليون دوالر، ٣٫٦إعادة 

 ٣٠٠ورسم تقييم خاص بقيمة 
  دوالر

ستيفن سيمانز، مدير العقود من 
الباطن في شرآة آيلوغ براون أند 

  روت

احتيال بريدي، تبييض أموال 
  وتآمر

 شهرًا ويوم ١٢سجن لفترة   ١/٣/٢٠٠٦
واحد، إطالق سراح مراقب 

 سنوات، إعادة ٣لمدة 
 دوالر، ورسم تقييم ٣٨٠،١٣٠

   دوالر٢٠٠خاص بقيمة 
آرستوفر آاهيل، نائب المدير 

اإلقليمي للشرق األوسط والهند 
لدى شرآة إيغل غلوبال 

  لوجيستيكس انك

احتيال رئيسي ضد الواليات 
  المتحدة

 شهرًا، إطالق ٣٠ لفترة سجن  ١٦/٢/٢٠٠٦
سراح مراقب لمدة سنتين، 

 آالف دوالر، ١٠غرامة بقيمة 
 دوالر ١٠٠ورسم تقييم بقيمة 

تسوية مدنية مع شرآة إيغل (
غلوبال لوجستيكس ناتجة عن 

نفس الوقائع أدت إلى تسوية 
  ) ماليين دوالر٤بقيمة 

روبرت شتاين، مراقب مالي 
وضابط تمويل في منطقة الجنوب 

  سط لسلطة االئتالف المؤقتةاألو

جرم حيازة سالح ناري، 
رشاش، رشوة، تبييض أموال 

  وتآمر

 سنوات، إطالق ٩سجن لفترة   ٢/٢/٢٠٠٦
 سنوات، ٣سراح مراقب لمدة 

 مليون دوالر، ٣٫٦مصادرة 
 مليون دوالر، ٣٫٥إعادة 

 ٥٠٠ورسم تقييم خاص بقيمة 
  .دوالر

غلين باول، مدير العقود من 
ة آيلوغ براون الباطن لدى شرآ

  أند روت

احتيال وانتهاك قانون مكافحة 
  دفع العموالت

 شهرًا، إطالق ١٥سجن لفترة   ١/٨/٢٠٠٥
 سنوات، ٣سراح مراقب لمدة 

 دوالر، ٩٠،٩٧٣٫٩٩إعادة 
 ٢٠٠ورسم تقييم خاص بقيمة 

  دوالر

  



 (SIGIR)خط االتصال المباشر لدى المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 
  

 

٣٣٠ 

  

خط االتصال المباشر لدى المفتش العام الخاص إلعادة إعمار 
  (SIGIR)العراق 

  
 خط االتصال المباشر لدى المفتش العام إعداد التقارير حول االحتيال، والهدر، وسوء االستخدام، يسهل

، واالسترداد في آافة البرامج المتعلقة بجهود إعادة إعمار العراق الممولة من دافع اإلدارةوسوء 
 عالقة بالبرامج عندما يتلقى خط االتصال المباشر للمفتش العام قضايا ليس لها. الضرائب األميرآي

والعمليات الممولة بأموال أميرآية مخصصة أو متوفرة إلعادة إعمار العراق، يحول المفتش العام هذه 
يتلقى خط االتصال المباشر لدى المفتش العام زيارات شخصية، أو . القضايا إلى الجهات المناسبة

ترنت من العراق والواليات المتحدة ومن اتصاالت عبر الهاتف، أو بالبريد، أو بالفاآس، أو عبر شبكة اإلن
  .آافة أنحاء العالم

  
  إبالغات ربع السنة األول

 قضية، ٧١٦، آان خط االتصال المباشر للمفتش العام قد بدأ التحقيق في ٢٠٠٩مارس / آذار٣١بحلول 
 للحصول على ملخص ٦-٤أنظر الجدول .  قضية ال زالت مفتوحة حاليًا٩٠ قضايا أغلقت، و٦٢٦منها 

  .هذه القضايا المفتوحة
  

  القضايا الجديدة
 شكوى جديدة ليصبح ١٧خالل الفترة التي يشملها هذا التقرير، تلقى خط االتصال المباشر للمفتش العام 

وقد ُصنفت الشكاوى الجديدة حسب الفئات .  قضية عبر خط االتصال المباشر٧١٦العدد المتراآم للقضايا 
  :التالية

  

 .يال في العقود شكاوى تتعلق باالحت٧ •
  شكاوى تتعلق بقضايا متنوعة٨ •
 شكويان تتعلقان بقضايا الموظفين •

يتلقى خط االتصال المباشر لدى المفتش العام معظم تقارير االحتيال، والهدر، وسوء االستخدام، وسوء 
  :الية شكوى جديدة عبر الوسائل الت١٧تلقى هذا الخط . اإلدارة، واالسترداد بواسطة البريد اإللكتروني

  

 . عبر موقع اإلنترنت للمفتش العام٩ •
 . بواسطة البريد اإللكتروني٨ •



 (SIGIR)ر لدى المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق خط االتصال المباش
  

 

٣٣١ 

  
  القضايا المغلقة

  : قضية آان قد ُأبلغ عنها بواسطة خط االتصال المباشر١٨خالل ربع السنة الحالي، أغلق المفتش العام 
  

 . قضايا أحيلت إلى وآاالت أخرى للمفتشين العامين١٠ •
 .ونها خارج نطاق تحقيقات المفتش العام قضايا ُصرف النظر عنها لك٣ •
 . قضايا أقفلت بعد تدقيق أجراه المفتش العام٤ •
 .قضية واحدة أقفلت من جانب المحققين لدى المفتش العام •

  
  ٦-٤الجدول 

  ٣١/٣/٢٠٠٩موجز قضايا خط االتصال المباشر لدى المفتش العام آما آانت في 
  

  القضايا المفتوحة

 ٨٢ أعمال تحقيق
 ٧ تدقيقأعمال 

  ١  أعمال تفتيش

 ٩٠ مجموع القضايا المفتوحة
  
  
  

الربع األول  القضايا المغلقة
٢٠٠٩ 

  *المجموع التراآمي

  ٤  ٠ قانون حرية اإلعالم
مراجعة قيادة الدعم 

   (OSC)عمالنيال
٢ ٠  

  ٤٦ ١ عمليات مساعدة
  ١٢٦ ٣ قضايا ُصرف النظر عنها

  ٢٨٠ ١٠  قضايا ُأحيلت
  ٧٩ ٠  عمليات تفتيش

  ٧٦ ١  تحقيقعمليات 
  ١٣ ٤  تدقيقعمليات 
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  ٦٢٦ ١٨  مجموع القضايا المغلقة

* المجموع التراآمي
  للقضايا المفتوحة والمغلقة

 ٧١٦  

  .٣١/٣/٢٠٠٩ إلى ٢٤/٣/٢٠٠٤تغطي المجاميع التراآمية الفترة  منذ بدء تشغيل خط االتصال المباشر أي من * 
  

  الشكاوى الُمحالة
  . شكاوى إلى وآاالت خارجية التخاذ اإلجراء المناسب١٠لة أحال المفتش العام بعد إجراء مراجعة شام

 . شكاوى أرسلت إلى مكتب المفتش العام لدى القوات المتعددة الجنسيات في العراق٥ •
 .شكويان أرسلتا إلى مكتب المفتش العام لدى وزارة الدفاع •
 فغانستانشكويان أرسلتا إلى القيادة المشترآة للعقود في العراق وأ •
 شكوى واحدة أرسلت إلى مكتب المفتش العام لدى وزارة الخارجية •
 شكوى واحدة أرسلت إلى القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان •
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  موقع اإلنترنت للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
  

 (www.sigir.mil)ترنت خالل الفترة التي يشملها هذا التقرير، سّجل موقع المفتش العام على اإلن
  :النشاطات التالية

  

 ألف شخص موقع المفتش العام على اإلنترنت خالل ربع السنة هذا، ٨٨،٠٠٠زار أآثر من  •
 . زائر باليوم١،٠٠٠أي حوالي 

 

 .  زيارة١،١١٩في ربع السنة هذا، تلقى قسم اللغة العربية للموقع  •
  

رير المفتش العام ربع السنوية المرفوعة إلى آانت أآثر المستندات التي تّم استنساخها آخر تقا •
 .الكونغرس

  
 . للحصول على نظرة عامة حول الزيارات اليومية لموقع المفتش العام على اإلنترنت٤-٤أنظر الشكل 

  
  ٤-٤الشكل 

  معدل عدد الزائرين في اليوم لموقع المفتش العام على اإلنترنت

  
  .٢٠/٤/٢٠٠٩ي  تحليالت شبكة اإلنترنت، آما آانت ف:المصدر
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  تحديث معلومات التشريعات
 

 المتعلقة بقانون المخصصات الشاملة 8-111 وّقع الرئيس القانون العام ٢٠٠٩مارس / آذار١١في 
آما تّم . تضمن هذا القانون أحكامًا تتعلق بإعادة إعمار العراق. (P.L. 111-8) ٢٠٠٩للعام ) أومنيباس(

ش العام في المجلس المشكل حديثًا للمفتشين العامين الذي يهتم توقيع قانون آخر مؤآدًا عضوية المفت
إضافة إلى ذلك، وخالل فترة إصدار هذا التقرير، أدلى المفتش العام بشهادته أمام لجنة . بالنزاهة والكفاية

  .واحدة من الكونغرس وهيئة من الفرع التشريعي للحكومة
  

  ٢٠٠٩لعام ، لسأومن با) أومنيباس(قانون المخصصات الشاملة 
بشكل عام، هذا القانون، الذي . ، يتعلق بإعادة إعمار العراق7042يتضمن القانون قسم واحد، وهو القسم 

هذه التمويالت جرى : ، ال يوفر تمويالت هامة إلعادة إعمار العراق"اعتيادي"هو عبارة عن مخصص 
تشريع الوارد في قانون آما يستمر من دون تغيير جوهري ال. تخصيصها ضمن المخصصات التكميلية

لتنفيذ أعمال إعادة " اإلعتيادية"مخصصات سابق لمنع استخدام أية تمويالت في اقتراحات المخصصات 
يحتوي القانون، مع ذلك، على استثناء لتلك السياسة العامة، وهو جواز استخدام . إعمار في العراق

، ومكافحة اإلرهاب، وإزالة األلغام برامج مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل"المخصصات  حسب 
وذلك ألجل إزالة األلغام األرضية والتخلص منها والمواد العسكرية األخرى غير " والبرامج المتعلقة بها

  .المتفجرة، واألسلحة الصغيرة، واألسلحة الخفيفة في العراق
  

، أي 252-110 القانون العام  من((e)1402)آما يجعل القانون الشروط التي آانت تنطبق سابقًا بظل القسم 
 لمساعدة العراق، ان تنطبق هي نفسها على مساعدة العراق ٢٠٠٨قانون المخصصات التكميلية للعام 

وبشكل عام، سوف يتم توفير هذه ". متطلبات المقابلة"ُتعرف هذه الشروط ب . ٢٠٠٩للسنة المالية 
  .رالتمويالت فقط إذا تطابقت على أساس آل دوالر مقابل دوال

  
قبل أن تقوم الواليات المتحدة بإلزام أي تمويل، يطلب من وزير الخارجية ان يؤآد، ان حكومة العراق 

تتعهد بإنفاق التمويالت المقابلة وأن يصدر تقريرين في السنة عن مبالغ األموال التي ألزمت والتي أنفقت 
نشاء الزامات لمساعدة برامج الديمقراطية يتوقع من هذه المتطلبات إ. على يد الحكومة العراقية لهذه الغاية

إزالة األلغام "وحقوق اإلنسان، وبرنامج عمل المجتمع المحلي وبرامج المجتمع المدني األخرى، و
، وبرامج مساعدة الالجئين، واألشخاص المهجرين في )إزالة األلغام لحماية وفائدة المدنيين" (اإلنسانية

 يوم من إصدار القانون، ٤٥طلب هذا القسم أيضًا، إصدار تقرير بعد يت. الداخل، وضحايا الحرب المدنيين



 (SIGIR)ر لدى المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق خط االتصال المباش
  

 

٣٣٥ 

  لمساعدة الالجئين العراقيين ٢٠٠٤يونيو / حزيران٣٠مفصًال المبالغ الموفرة من الحكومة العراقية منذ 
  .في سوريا واألردن، والتي تخطط الحكومة العراقية لتوفيرها في السنة المالية الحالية

  
بأنه ال يجوز ان يستخدم أي تمويل تم توفيره عبر هذا القانون من " من سنة سابقة يكرر القانون شرط

جانب الحكومة األميرآية للدخول في اتفاق على حقوق قواعد عسكرية دائمة بين الواليات المتحدة 
  ."والعراق

  
مع الوآاالت يجب ان يقدم وزير الخارجية بالتشاور "أخيرًا، يحتوي القانون على مطلب جديد، وهو انه 

الحكومية األميرآية المعنية، تقريرًا، بشكل سري، إذا لزم األمر، إلى لجان المخصصات، مفصًال فيه 
  ."إلى الحكومة العراقية) معينة(الخطط، واالآالف، والجداول الزمنية المرافقة لنقل برامج ونشاطات 

  
المتعلقة بالمساعدة ) العناوين(القانون  أحكاميجب ان يتعلق التقرير بالبرامج والنشاطات الممولة عبر 

االقتصادية الثنائية، والمساعدة األمنية الدولية، والمساعدة المتعددة األطراف، ومساعدة التصدير 
موفرًا مخصصات لوزارة الخارجية، والعمليات "واالستثمار ضمن هذا القانون، او القوانين السابقة، 

  ."األجنبية والبرامج ذات الصلة
  

  ريعات المتعلقة بدور المفتش العام في مجلس المفتشين العامين للنزاهة والكفايةالتش
المفتش العام "بينما يتم إرسال التقرير ربع السنوي إلى المطبعة، آان من المفترض ان يوقع على قانون 

ناول، هذا القانون الذي يت. ٢٠٠٩ للعام S.383رقم " (TARP)" الخاص لبرنامج إغاثة األصول المتعثرة
، يحدد أن المفتش العام إلعادة إعمار )٧القسم (بشكل رئيسي وآالة اخرى، يحتوي على شرط قائم بذاته 

العراق والمفتش العام إلعادة إعمار أفغانستان، يجب أن يكون عضوان في مجلس المفتشين العامين 
أنشأت هذه اللجنة . ، آما ُعدل١٩٧٨ من قانون المفتش العام للعام ١١للنزاهة والكفاءة المنشأ تحت القسم 

للحلول محل هيئتين، هما ) ٧القسم  (PL-110-409 رقم ٢٠٠٨في قانون إصالح المفتشين العامين للعام 
وهما المجلسان اللذان عمال . المجلس الرئاسي السابق للنزاهة والكفاية والمجلس التنفيذي للنزاهة والكفاية

  .تحت سلطة األوامر التنفيذية الرئاسية
  

  المثول أمام الكونغرس
منذ التقرير ربع السنوي األخير للمفتش العام، َمثل هذا األخير أمام لجنة فرعية تشريعية واحدة ولجنة 

  :آونغرس واحدة
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، َمثل أمام لجنة التعاقد في زمن الحرب في العراق وأفغانستان، وآانت ٢٠٠٩فبراير / شباط٢في  •
أدلى ". تحسين التعاقد في زمن الحرب: شين العامينلدروس من المفت"جلسة االستماع مخصصة 

المفتش العام بشهادة أمام اللجنة الفرعية التشريعية هذه في آخر تقرير للمفتش العام حول الدروس 
 تجربة إعادة إعمار العراق، فقد تضمنن: دروس قاسيةأما األبحاث المتعلقة بالتقرير، . المكتسبة

لرئيسيين في جهود إعادة اإلعمار إضافة إلى مراجعة آالف مئات المقابالت مع المشارآين ا
 .الوثائق

، َمثل أمام لجنة مجلس النواب للقوات المسلحة، وآانت جلسة استماع ٢٠٠٩مارس / آذار٢٥في  •
آيف يؤثر استخدام وسوء استخدام تمويل إعادة : فعالية العمليات المضادة للتمرد المسلح"حول 

دعم المفتش العام شهادته باآتشافاته في ". ي في العراق وأفغانستاناإلعمار على المجهود الحرب
وقد زود فيه المفتش العام توصيات .  صفحة٣٥٠ المؤلف من "دروس لقاسية"تقريره بعنوان 

رئيسية، يمكن أخذها باالعتبار في عمليات إعادة اإلعمار واالستقرار الحالية، وتلك المحتملة 
  .الحدوث
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  إشراف  
  الوآاالت   
  األخرى  

  
  
  
  

  المقدمة
  الوآاالت األخرى تدقيقعمليات 
  الوآاالت األخرى تحقيقعمليات 

  
  
  

  القسم  

   ٥  
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  المقدمة
  

 مجلس المفتشين العامين (SIGIR)، شكل المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق ٢٠٠٤مارس /في آذار
 اإلشراف في العراق ولتعزيز التعاون والتشارك بين المفتشين  لتوفير منتدى لمناقشة عملية(IICG)العراقي 

يجتمع في آل ربع سنة . العامين التابعين للوآاالت التي تشرف على صناديق تمويل إعادة إعمار العراق
الممثلون عن الوآاالت األعضاء في المجلس لتبادل التفاصيل المتعلقة بعمليات التدقيق الحالية وتلك المخطط 

  .ها، ولتحديد الفرص المتاحة للتعاون ولتخفيف التكرار إلى الحد األدنىلتنفيذ
  

وقد حضر .  في مكتب المفتش العام في أرلنغتون بوالية فرجينيا٢٠٠٩فبراير / شباط٢٥ُعقد آخر اجتماع في 
  :االجتماع ممثلون عن الوآاالت التالية

  

 . (CENTCOM IG)حة األميرآيةمكتب المفتش العام في قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسل •
  (DCAA)وآالة تدقيق العقود الدفاعية •
 المفتش العام لدى وزارة الجيش •
  (DoD OIG)مكتب المفتش العام لدى وزارة الدفاع •
  (DoS OIG)مكتب المفتش العام لدى وزارة الخارجية •
  (GAO)مكتب المحاسبة الحكومية •
  (NAVAUDSVC)وآالة التدقيق في السالح البحري •
 لمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراقا •
  (USAID OIG)مكتب المفتش العام لدى الوآالة األميرآية للتنمية الدولية •
  (USAAA)وآالة التدقيق في الجيش األميرآي •
 .لجنة التعاقد في زمن الحرب •

  
إلشرافية المنجزة في آل ربع سنة، يطلب المفتش العام معلومات ُمحدثة من المنظمات األعضاء حول نشاطاتها ا

ُيلخص هذا القسم عمليات التدقيق والتحقيق التي ُأبلغت إلى المفتش العام في . والجاري تنفيذها والمخطط لتنفيذها
، مكتب المفتش العام  (DoD OIG)مكتب المفتش العام لدى وزارة الدفاع : ربع السنة هذا من الوآاالت التالية

، مكتب المفتش العام لدى الوآالة  (GAO)ب المحاسبة الحكومية، مكت (DoS OIG)لدى وزارة الخارجية
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 أنظر الملحق.  (USAAA)، مكتب التدقيق في الجيش األميرآي (USAID OIG)األميرآية للتنمية الدولية
  (DCAA)لالطالع على تحديثات المعلومات المقدمة من وآالة تدقيق العقود الدفاعية ) ق(
  

ي أرباع السنة السابقة تحديثات حول وزارة المالية ووزارة التجارة فإن هاتين مع أن المفتش العام قد زود ف
الوزارتين ليس لديها حاليًا أية نشاطات إشراف على مشاريع إلعادة إعمار العراق، أو مخطط لتنفيذها في السنة 

  .، وبالتالي لن يذآرها المفتش العام بعد اآلن في هذا القسم٢٠٠٩المالية 
  

على ان يقوم ) 101-881القانون العام  (٢٠٠٨ ة من قانون التفويض للدفاع القومي للسنة المالي٨٤٢نص القسم 
خطة شاملة لتنفيذ سلسلة من عمليات التدقيق للعقود، "المفتش العام، بالتشاور مع مفتشين عامين آخرين، بتطوير 

ية ألداء وظائف األمن وإعادة اإلعمار في والعقود من الباطن، وأوامر المهمات وأوامر التسليم للوآاالت الفدرال
  ". العراق

  
، عمل المفتش العام عن آثب مع مجموعة التخطيط المشترك لجنوب غرب آسيا في ٨٤٢عقب صدور القسم 

ُتلخص تلك ". خطة التدقيق الشاملة لجنوب غرب آسيا"مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع التي شملت إنتاج 
عمليات التدقيق الجاري تنفيذها ) من ضمنهم المفتش العام( المفتشون العامون المعنيون الوثيقة، التي أعّدها

  . والمخطط لتنفيذها في المدى القريب للعراق وللمنطقة
  

 قدمت عدة وآاالت إشرافية لدى وزارة الدفاع والحكومة الفدرالية تحديثات ٢٠٠٨نوفمبر /في تشرين الثاني
، ومن هذه الوآاالت المفتش العام "خطة التدقيق الشاملة لجنوب غرب آسيا" إلى ٢٠٠٩المعلومات للسنة المالية 

SIGIR)( مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع، مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية، مكتب المفتش العام ،
ق في سالح البحرية، وآالة في الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، وآالة التدقيق في الجيش األميرآي، وآالة التدقي

توفر هذه الخطة محاسبة شاملة عن عمليات التدقيق . التدقيق في سالح الجو، ووآالة التدقيق في العقود الدفاعية
الجاري تنفيذها والمخطط  لتنفيذها في منطقة جنوب غرب آسيا، بضمنها العراق، على يد مكاتب المفتشين 

سوف تستمر وآاالت اإلشراف  المشارآة في تنسيق . اء عمليات التدقيقالعامين المخولين سلطة قانونية إلجر
  .خطط التدقيق عبر مجموعات العمل والمجالس القائمة
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  عمليات تدقيق الوآاالت األخرى
 

  
يحّدث هذا القسم المعلومات المتعلقة بعمليات التدقيق التي أجرتها الوآاالت األعضاء في مجلس المفتشين العامين 

  . (SIGIR) والتي أبلغتها للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق(IIGC)راق في الع
  
 . لإلطالع على تقارير اإلشراف المكتملة حديثًا١-٥أنظر الجدول  •
 لالطالع على نشاطات اإلشراف الجاري تنفيذها على يد وآاالت أميرآية أخرى ٢-٥أنظر الجدول  •

 .خالل فترة إعداد هذا التقرير
للحصول على معلومات إضافية حول عمليات التدقيق التي قامت بها وآاالت أخرى ) ك(لحق أنظر الم •

 .بضمنها ملخصات التدقيق
للحصول على قائمة تاريخية لعمليات التدقيق والمراجعة حول إعادة إعمار العراق ) م(أنظر الملحق  •

 .التي قامت بها آافة الهيئات
  
  
  
  



 إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٣٤١ 

  ١-٥الجدول 
  ٣١/٣/٢٠٠٩زة مؤخرًا على يد وآاالت أميرآية أخرى حتى تاريخ تقارير اإلشراف المنج

 
  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير

أموال مخصصة ألفغانستان والعراق جرت معالجتها عبر 
  . صندوق ائتمان المبيعات العسكرية األجنبية

٢٤/٣/٢٠٠٩  D-2009-063  وزارة الدفاع(DoD)  

 أجهزة الرؤية الليلية المزودة إلى قوات تقييم المساءلة حول
  .األمن العراقية

١٧/٣/٢٠٠٩  SPO-2009-003   وزارة الدفاع(DoD)  

وسائل الرقابة على إعداد تقارير أآالف النقل دعمًا للحرب 
  .العالمية على اإلرهاب

١٢/٣/٢٠٠٩  D-2009-061  وزارة الدفاع(DoD)  

 تقارير الحرب الكلفة المترتبة على وزارة الدفاع إلصدار
المتعلقة بالتمويل التكميلي المزودة من أجل المشتريات واألبحاث 

  .والتطوير واالختبار والتقييم

٢٧/٢/٢٠٠٩  D-2009-058   وزارة الدفاع(DoD)  

تحديد المعلومات السرية في أنظمة وزارة الدفاع غير السرية 
ي أنظمة خالل تدقيق أنظمة الرقابة الداخلية واعتمادية البيانات ف

  .اإلنفاق القابلة للنشر

١٧/٢/٢٠٠٩  D-2009-054  وزارة الدفاع(DoD)  

اإلشراف على بنود الدفاع الزائدة عن اللزوم المقدمة إلى 
  .الحكومات األجنبية

١٣/٢/٢٠٠٩  D-2009-052  وزارة الدفاع(DoD)  

مراجعة الموارد االستخباراتية لدى فريق المهام االستخباراتي 
ربة اإلرهاب وقيادة العمليات الخاصة لدعم المشترك لمحا

  .عمليتي الحرية الدائمة وحرية العراق

١٣/٢/٢٠٠٩  09-INTEL-03   وزارة الدفاع(DoD)  

  (DoD)وزارة الدفاع  D-2009-047  ٢٩/١/٢٠٠٩  .متطلبات وزارة الدفاع الختبار دروع الوقاية الجسدية
  (DoD)وزارة الدفاع   D-2009-046  ٢٩/١/٢٠٠٩  .لمشترآةشراء وتسليم السيارات المحمية بالدروع للخدمة ا

  (DoD)وزارة الدفاع  D-2009-042  ١٦/١/٢٠٠٩  .ممارسات التوظيف المتبعة لتعيين السلطات العراقية المؤقتة
نظام الدعم الناري للحمالت العسكرية وبرامج العربات القابلة 

  .للنقل داخليًا
١٤/١/٢٠٠٩  D-2009-041  وزارة الدفاع(DoD)  

 



  إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٣٤٢ 

  )تابع (١-٥الجدول 
 

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير

تقييم (مراجعة السياسة األميرآية بشأن عقود النفط في العراق 
  ).البرنامج

٣٠/٣/٢٠٠٩  09-ISP-3014   وزارة الخارجية
(DoS)  

مراجعة أدوار، وموظفي، وفعالية األمن الدبلوماسي في إدارة 
  . في العراق(PPS)قاية الشخصية خدمات الو

٧/١/٢٠٠٩  08MERO3003  وزارة الخارجية
(DoS)  

إلزامات وزارة الدفاع المبلغ : الحرب العالمية على اإلرهاب
  .عنها

٣٠/٣/٢٠٠٩  GAO-09-449R  مكتب المحاسبة
  (GAO)الحكومية

تحديات األمن، االقتصاد، ونظام الحكم التي : العراق وأفغانستان
إعادة البناء يجب ان تتناولها استراتيجيات الواليات تواجه جهود 

  .المتحدة

٢٥/٣/٢٠٠٩  GAO-09-476T  مكتب المحاسبة
  (GAO)الحكومية

مكتب المحاسبة  GAO-09-294SP  ٢٤/٣/٢٠٠٩  .المسائل الرئيسية إلشراف الكونغرس: العراق
  (GAO)الحكومية

جراء تحتاج وزارة الدفاع إلى إ: الحرب العالمية على اإلرهاب
تحديد دقيق ألآالف عمليتي حرية العراق والحرية الدائمة 

  .وإعداد التقارير حولها

١٧/٣/٢٠٠٩  GAO-09-302  مكتب المحاسبة
  (GAO)الحكومية

برامج الواليات المتحدة إلجراء المزيد من : أمن أفغانستان
اإلصالح في وزارة الداخلية والشرطة الوطنية تواجه صعوبات 

  .ين العسكريين والتعاون األفغانيبسبب نقص الموظف

٩/٣/٢٠٠٩  GAO-09-280  مكتب المحاسبة
  (GAO)الحكومية

إن زيادة االهتمام بإدارة الطلب على الوقود في : إدارة الدفاع
مواقع االنتشار المتقدمة العائدة لوزارة الدفاع يمكن ان يؤدي إلى 

  .خفض األخطار التشغيلية واالآالف

٣/٣/٢٠٠٩  GAO-09-388T  مكتب المحاسبة
  (GAO)الحكومية

تحتاج وزارة الدفاع إلى زيادة االهتمام بإدارة : إدارة الدفاع
  .الطلب على الوقود في مواقع االنتشار المتقدمة

٢٠/٢/٢٠٠٩  GAO-09-300  مكتب المحاسبة
  (GAO)الحكومية

 



 إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٣٤٣ 

  )تابع (١-٥الجدول 
 

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير

توفر القوى والمعدات والبنية التحتية يجب : راق وأفغانستانالع
ان يؤخذ بعين االعتبار عند وضع الخطط االستراتيجية للواليات 

  .المتحدة

١٢/٢/٢٠٠٩  GAO-09-380T  مكتب المحاسبة
  (GAO)الحكومية

يحتاج األمر إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية : أمن أفغانستان
اءلة المتعلقة باألسلحة المزودة لمعالجة القلق الجدي بشأن المس
  .إلى قوات األمن الوطنية األفغانية

١٢/٢/٢٠٠٩  GAO-09-366T  مكتب المحاسبة
  (GAO)الحكومية

النقص في التتبع المنتظم أدى إلى قلق شديد بشأن : أمن أفغانستان
المساءلة المتعلقة باألسلحة المزودة إلى قوات األمن الوطنية 

  .األفغانية

٣٠/١/٢٠٠٩  GAO-09-267  مكتب المحاسبة
  (GAO)الحكومية

 الحرس -متطلبات إعادة التموضع على المستوى الميداني
  .الوطني لدى الجيش

٣١/٣/٢٠٠٩  A-2009-0082-
ALM 

وآالة التدقيق في 
الجيش األميرآي 

(USAAA)  
 - تراجع متعدد المراتب-عمليات تراجعية في جنوب غرب آسيا

  . العراق-العراق، مخيم النصر
٣١/٣/٢٠٠٩  A-2009-0080-ALL  وآالة التدقيق في

الجيش األميرآي 
(USAAA) 

-A-2009-0076  ٣١/٣/٢٠٠٩  .Fly Awayعملية طلب نقل فريق 
ALM 

وآالة التدقيق في 
الجيش األميرآي 

(USAAA)  
اختبار دروع الوقاية الجسدية، المكتب التنفيذي للبرنامج، 

  .الجندي
٣٠/٣/٢٠٠٩  A-2009-0086-ALA لة التدقيق في وآا

الجيش األميرآي 
(USAAA)  

 مساءلة الملكية -النظام المعزز إلمدادات وحدة سجل الممتلكات 
  .وادارتها، الفرقة الجبلية العاشرة

٣٠/٣/٢٠٠٩  A-2009-0066-ALR  وآالة التدقيق في
الجيش األميرآي 

(USAAA)  
عمليات تراجعية في جنوب غرب آسيا، المعدات المزودة من 

  .لعمليات من الفئة السابعة، مخيم النصر، العراقمسرح ا
٢٦/٣/٢٠٠٩  A-2009-0085-ALL  وآالة التدقيق في

الجيش األميرآي 
(USAAA)  

 



  إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٣٤٤ 

  )تابع (١-٥الجدول 
 

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير

تقدير متطلبات الموازنة األساسية المستقبلية، مجموعة تقييم 
  .برنامج المعدات

٢٦/٣/٢٠٠٩  A-2009-0073-ALA  وآالة التدقيق في
الجيش األميرآي 

(USAAA)  
 شحنات األعمال المنقولة بالبواخر، -معدل إصدار فواتير الزبائن

  .قيادة النقل األميرآية
٢٥/٣/٢٠٠٩  A-2009-0035-ALR  وآالة التدقيق في

الجيش األميرآي 
(USAAA)  

، (M88A1)آبات استعادة المر: مسألة حّساسة من حيث الوقت
  ٢٠٠٩ إعادة الضبط للسنة المالية -متطلبات الصيانة

٢٣/٣/٢٠٠٩  A-2009-0077-
ALM 

وآالة التدقيق في 
الجيش األميرآي 

(USAAA)  
إعادة الضبط اآللي، النقل التجنيد : مسألة حّساسة من حيث الوقت

  .من جنوب غرب آسيا
٢٣/٣/٢٠٠٩  A-2009-0074-

ALM 
وآالة التدقيق في 

األميرآي الجيش 
(USAAA)  

إعادة الضبط اآللي، معايير : مسألة حّساسة من حيث الوقت
  .التجنيد

٢٣/٣/٢٠٠٩  A-2009-0071-
ALM 

وآالة التدقيق في 
الجيش األميرآي 

(USAAA)  
الكويت، العراق -إدارة حاويات الشحن في جنوب غرب آسيا

  .تقرير ملخص-وأفغانستان
١٩/٣/٢٠٠٩  A-2009-0069-ALL دقيق في وآالة الت

الجيش األميرآي 
(USAAA)  

تقدير متطلبات الموازنة األساسية المستقبلية، مجموعة تقييم 
  .عديد الرجال

٣/٣/٢٠٠٩  A-2009-0062-FFM  وآالة التدقيق في
الجيش األميرآي 

(USAAA)  
دقيق في وآالة الت A-2009-0049-FFS  ٢٠/٢/٢٠٠٩  .متطلبات تدريب ما قبل التحرك الحتياطي الجيش األميرآي

الجيش األميرآي 
(USAAA)  

وآالة التدقيق في  A-2009-0057-FFS  ١٩/٢/٢٠٠٩  .متطلبات تدريب ما قبل التحرك للحرس الوطني لدى الجيش
الجيش األميرآي 

(USAAA)  
 



 إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٣٤٥ 

  )تابع (١-٥الجدول 
 

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير

-A-2009-0042  ٢٧/١/٢٠٠٩  .ة االستدامة األميرآيةعقود إلعادة ضبط مستوى الميدان، قياد
ALM 

وآالة التدقيق في 
الجيش األميرآي 

(USAAA)  
وآالة التدقيق في  A-2009-0033-ALL  ٢٢/١/٢٠٠٩  .أفغانستان-إدارة حاويات الشحن في جنوب غرب آسيا

الجيش األميرآي 
(USAAA)  

يادة فواتير احتجاز الحاويات للحرب العالمية على اإلرهاب، ق
  .النشر العسكري والتوزيع

١٥/١/٢٠٠٩  A-2009-0026-ALR  وآالة التدقيق في
الجيش األميرآي 

(USAAA)  
الوآالة األميرآية للتنمية الدولية /تدقيق إشراف العراق

(USAID).  
٤/٣/٢٠٠٩  E-267-09-002-P  الوآالة األميرآية

للتنمية الدولية 
(USAID)  

 



  إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٣٤٦ 

 
   ٢-٥ الجدول 

 ٣١/٣/٢٠٠٩الجارية على يد وآاالت أميرآية أخرى حتى تاريخ نشاطات اإلشراف 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير

وسائل الرقابة على اإللزامات غير المدفوعة لعقود 
  .وزارة الجيش لدعم الحرب العالمية على اإلرهاب

١٩/٣/٢٠٠٩  D2009-D000FC-0176.000  وزارة الدفاع(DoD)  

لرقابة على جداول الرواتب العسكرية لدى وسائل ا
وزارة البحرية المدفوعة لدعم الحرب العالمية على 
  .اإلرهاب في مراآز اإلنفاق في منطقة سانت دياغو

٤/٣/٢٠٠٩  D2009-D000FC-0165.000  وزارة الدفاع(DoD)  

عقود صيانة القوارب الصغيرة لدى البحرية 
  .والجيش

٢/٣/٢٠٠٩  D2009-D000AS-0163.000  وزارة الدفاع(DoD)  

عمليات شراء المواد المنجزة عبر اتفاقات الشراآة 
  في

١٣/٢/٢٠٠٩  D2009-D000FI-0150.000  وزارة الدفاع(DoD)  

  (DoD)وزارة الدفاع  D2009-D000JA-0108.001  ١١/٢/٢٠٠٩  .ملخص عقود عمليات المعلومات في العراق
خائر تقدير المساءلة والرقابة على األسلحة، الذ

  .والمتفجرات المزودة إلى قوات األمن األفغانية
٣/٢/٢٠٠٩  D2009-D00-SPO-0148.000  وزارة الدفاع(DoD)  

تقدير مخططات الواليات المتحدة والتحالف لتدريب 
  .وتجهيز ونشر قوات األمن الوطنية األفغانية

٣/٢/٢٠٠٩  D2009-D00-SPO-0113.000  وزارة الدفاع(DoD)  

على االلزامات غير المدفوعة لقيادة وسائل الرقابة 
القتال الجوية والقوات الجوية في المحيط الهادئ، 

حول عقود وزارة القوات الجوية التي تدعم الحرب 
  .العالمية على اإلرهاب

٣٠/١/٢٠٠٩  D2009-D000FC-0121.000  وزارة الدفاع(DoD)  

وسائل الرقابة على بطاقات الدخول المشترآة لغير 
  .رة الدفاعوآاالت وزا

٣٠/١/٢٠٠٩  D2009-D000JA-0136.000  وزارة الدفاع(DoD)  

 



 إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٣٤٧ 

  )تابع  (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير

مراجعة قرار الجيش بعدم إيقاف األموال عن عقد 
برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني الثالث 

(LOGCAP)  

٢٩/١/٢٠٠٩  D2009-DIPOAI-0141  وزارة الدفاع(DoD)  

  (DoD)وزارة الدفاع  D2009-D000JA-0106.000  ١٣/١/٢٠٠٩  .دعم إدارة دورة حياة درع الوقاية الجسدية
نشر نظام المشتريات العادية في قيادة التعاقد 

  .المشترآة للعراق وأفغانستان
٥/١/٢٠٠٩  D2009-D000FB-0112.000  وزارة الدفاع(DoD)  

  (DoD)وزارة الدفاع  D2009-D000JA-0108.000  ٢٣/١٢/٢٠٠٨  .ات في العراقعقود عمليات المعلوم
تقدير جهود الواليات المتحدة والتحالف والتحالف 

لتطوير قدرة االستدامة الصحية لقوات األمن 
  .الوطنية األفغانية

١٧/١٢/٢٠٠٨  D2009-D00-SPO-0115.000  وزارة الدفاع(DoD)  

ير المرتجلة عقود أنظمة مكافحة أجهزة التفج
  .واأللغام

٩/١٢/٢٠٠٨  D2009-D000AE-0102.000  وزارة الدفاع(DoD)  

صيانة ودعم العربات المدرعة المقاومة لكمائن 
  .اإللغام

٩/١٢/٢٠٠٨  D2009-D000CK-0100.000  وزارة الدفاع(DoD)  

  (DoD)ة الدفاع وزار D2009-D000CF-0095.000  ١/١٢/٢٠٠٨  .عقود استخدام الوقت والمواد لوزارة الدفاع
مكافحة أجهزة التفجير المرتجلة المتحكم بها السلكيًا 

  .في برنامج الحرب اإللكترونية
١/١٢/٢٠٠٨  D2009-D000AS-0092.000  وزارة الدفاع(DoD)  

أنظمة الرقابة الداخلية على عمليات المراقب المالي 
لقيادة الحرب الخاصة بسالح البحرية دعمًا للحرب 

  .اإلرهابالعالمية على 

٢٥/١١/٢٠٠٨  D2009-D000FN-0075.000  وزارة الدفاع(DoD)  

سكاي /الطائرة بريداتور"تطبيق مذآرة قرار تملك 
  .٢٠٠٨مايو / أيار١٩الصادرة بتاريخ " واريور

١٢/١١/٢٠٠٨  D2009-D000CD-0071.000  وزارة الدفاع(DoD)  

إعادة اإلعالن عن تدقيق األموال المخصصة 
راق والتي تتم معالجتها عبر ألفغانستان والع

  .صندوق ائتمان المبيعات العسكرية األجنبية

١٠/١٠/٢٠٠٨  D2007-D000FD-0198.001  وزارة الدفاع(DoD)  

 



  إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٣٤٨ 

  )تابع  (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير

أعمال تملك الجيش استجابة إلى التهديدات الموجهة 
  .تيكية الخفيفة المزودة بعجالتإلى السيارات التك

٢٩/٩/٢٠٠٨  D2009-D0000AE-0007.000  وزارة الدفاع(DoD)  

استعمال تقييمات التهديد للنظام في عمليات تملك 
  .السيارات التكتيكية المزودة بعجالت

٢٣/٩/٢٠٠٨  D2008-D000AE-0287.000  وزارة الدفاع(DoD)  

آالة القوة العاملة للتملك لجنوب غرب آسيا في و
  إدارة العقود الدفاعية

١٨/٩/٢٠٠٨  D2008-D000AB-0266.000  وزارة الدفاع(DoD)  

الجراحية /عقود البائعين األولين للمعدات الطبية
  دعمًا لقوات االئتالف في العراق وأفغانستان

١٢/٩/٢٠٠٨  D2008-D000LF-0267.000  وزارة الدفاع(DoD)  

ت القتال الصيانة المؤجلة في وزارة الجيش لسيارا
  برادلي آنتيجة للحرب العالمية على اإلرهاب

٣/٩/٢٠٠٨  D2008-D000FL-0253.000  وزارة الدفاع(DoD)  

 التقرير الموجز ضد التحديات -تحديث معلومات
التي تؤثر في عمليتي حرية العراق والحرية الدائمة 

الذي وضعته منظمات إشرافية رئيسية ابتداًء من 
  ٢٠٠٨ى السنة المالية  حت٢٠٠٣السنة المالية 

٢٨/٨/٢٠٠٨  D2008-D000JC-0274.000  وزارة الدفاع(DoD)  

أنظمة الرقابة لضمان المعلومات حول شبكة 
مشاريع سالح البحرية األميرآية خارج الواليات 

المتحدة القارية حسب تعلقها بالحرب العالمية على 
  اإلرهاب

٢٨/٨/٢٠٠٨  D2008-D000FN-0230.000  وزارة الدفاع(DoD)  

  (DoD)وزارة الدفاع  D2008-D000LD-0245.000  ٢٧/٨/٢٠٠٨  مرافق اإلصدار المرآزية
تخطيط عملية االنتقال لعقد البرنامج الرابع لزيادة 

  الدعم اللوجستي المدني
٢٥/٨/٢٠٠٨  D2008-D000AS-0270.000  وزارة الدفاع(DoD)  

  (DoD)وزارة الدفاع  D2008-D00SPO-0268.000  ١٢/٨/٢٠٠٨  بحث تقييمي حول عمليات إدارة المقاتل الجريح
 



 إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٣٤٩ 

  )تابع  (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير

  (DoD)وزارة الدفاع  D2008-D000CD-0256.000  ٧/٨/٢٠٠٩  .عقود دروع الوقاية الجسدية لوزارة الدفاع
الرواتب العسكرية في وزارة سالح الجو دعمًا 

  لعالمية على اإلرهابللحرب ا
١/٨/٢٠٠٨  D2008-D000FP-0252.000  وزارة الدفاع(DoD)  

عقود دعم برنامج مكافحة المخدرات واإلرهاب في 
  وزارة الدفاع

٣١/٧/٢٠٠٨  D2008-D000AS-0255.000  وزارة الدفاع(DoD)  

استعمال الجيش للعقود القائمة على دفع رسم 
  رهابومكافئة لدعم الحرب العالمية على اإل

٢١/٧/٢٠٠٨  D2008-D000AE-0251.000  وزارة الدفاع(DoD)  

التملك السريع ونشر الحلول للمعدات العسكرية في 
  سالح البحرية

١٨/٧/٢٠٠٨  D2008-D000AE-0247.000  وزارة الدفاع(DoD)  

  (DoD)لدفاع وزارة ا D2008-D000AS-0248.000  ١٧/٧/٢٠٠٨  الدعم اللوجستي للعمليات الخاصة للقيادة األميرآية
عقود إصالح وصيانة المعدات للطائرات واألجزاء 

المكونة للطائرات التي تدعم قوات االئتالف في 
  العراق وأفغانستان

١٤/٧/٢٠٠٨  D2008-D000LH-0249.000  وزارة الدفاع(DoD)  

العناية الصحية التي تزودها مرافق المعالجة الطبية 
  سياالعسكرية إلى المقاولين في جنوب غرب آ

١٤/٧/٢٠٠٨  D2008-D000LF-0241.000  وزارة الدفاع(DoD)  

انتقاء أساليب نقل المواد العسكرية دعمًا للعمليات 
  في العراق وأفغانستان

١٤/٧/٢٠٠٨  D2008-D000LH-0250.000  وزارة الدفاع(DoD)  

التعاقد لشراء واستئجار سيارات غير  تكتيكية دعمًا 
  لدائمةلعمليتي حرية العراق والحرية ا

٢٦/٦/٢٠٠٨  D2008-D000LH-0235.000  وزارة الدفاع(DoD)  

 C130صيانة مؤجلة لسالح الجو على الطائرات 
  نتيجة الحرب العالمية على اإلرهاب

٢٠/٦/٢٠٠٨  D2008-D000FH-0225.000  وزارة الدفاع(DoD)  

مشتريات الجيش للسيارات المتعددة األغراض 
  والعالية الحرآة المزودة بعجالت

١٩/٦/٢٠٠٨  D2008-D000CH-0236.000  وزارة الدفاع(DoD)  

جهود وزارة الدفاع ومقاول وزارة الدفاع لمنع 
مضايقات جنسية تشمل موظفي /حصول اعتداءات

المقاول داخل مناطق عمليتي حرية العراق والحرية 
  .الدائمة

٩/٦/٢٠٠٨  D2008-D000CE-0221.000  وزارة الدفاع(DoD)  

 



  إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٣٥٠ 

  )ابعت  (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير

وسائل الرقابة على االلتزامات غير المدفوعة لعقود 
ووزارة سالح الجو التي تدعم الحرب العالمية على 

  اإلرهاب

٩/٦/٢٠٠٨  D2008-D000FC-0208.000  وزارة الدفاع(DoD)  

الصيانة المؤجلة لوزارة الجيش على أسطول دبابات 
  رامز نتيجة الحرب العالمية على اإلرهابأب

٣٠/٥/٢٠٠٨  D2008-D000FJ-0210.000  وزارة الدفاع(DoD)  

عقود قطع غيار األسلحة الصغيرة المرآبة على 
  سيارات دعمًا للحرب العالمية على اإلرهاب

٢٠/٥/٢٠٠٨  D2008-D000FD-0214.000  وزارة الدفاع(DoD)  

العسكرية لدى وسائل الرقابة على جداول الرواتب 
وزارة البحرية المدفوعة لدعم الحرب العالمية على 

  اإلرهاب

١٣/٥/٢٠٠٨  D2008-D000FC-0189.000  وزارة الدفاع(DoD)  

تعيين وتدريب ممثلي ضباط العقود لدى القيادة 
  المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان

١٢/٥/٢٠٠٨  D2008-D000JC-0203.000  وزارة الدفاع(DoD)  

مج الزيادة لعقد السالح الجوي في جنوب غرب برنا
  آسيا

١٢/٥/٢٠٠٨  D2008-D000JC-0202.000  وزارة الدفاع(DoD)  

مراجعة أعمال التعاقد المرتبطة باإلعدام على 
  الكرسي الكهربائي لجندي في الجيش األميرآي

١٢/٥/٢٠٠٨  D2008-DIPOE2-0196.000  وزارة الدفاع(DoD)  

دعمًا للحرب العالمية على استعمال السفن العضوية 
  اإلرهاب

٢٤/٤/٢٠٠٨  D2008-D000AB-0193.000  وزارة الدفاع(DoD)  

تملك زجاج باليستي للمرآبات المتعددة األغراض 
  ذات الحرآة العالية المزودة بعجالت

٢٣/٤/٢٠٠٨  D2008-D000CE-0187.000  وزارة الدفاع(DoD)  

جنوب شراء الوقود من الدرجة الثالثة وتوزيعه في 
  غرب آسيا

٢٣/٤/٢٠٠٨  D2008-D000JC-0186.000  وزارة الدفاع(DoD)  

 



 إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٣٥١ 

  )تابع  (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير

  (DoD)وزارة الدفاع  D2008-D000CK-0161.000  ٢٥/٢/٢٠٠٨  عقد تجهيز معدات عسكرية احتياطية حربية
ام للجيش، والنقد وسائل الرقابة على الصندوق الع

وغيرها من األصول النقدية األخرى المحتفظ بها في 
  جنوب غرب آسيا

٢٥/٢/٢٠٠٨  D2008-D000FP-0132.000  وزارة الدفاع(DoD)  

تقييم رد وزارة الدفاع على االعتداء الجنسي في 
  مناطق عمليات الحرية الدائمة وحرية العراق

٧/٢/٢٠٠٨  2008C003  وزارة الدفاع(DoD)  

قولية أسعار العقود لدى قيادة العمليات الخاصة مع
  األميرآية

٧/٢/٢٠٠٨  D2008-D000CG-0123.000  وزارة الدفاع(DoD)  

وسائل الرقابة على دورة حياة بطاقة الوصول 
  المشترك للمقاولين في جنوب غرب آسيا

٢٤/١/٢٠٠٨  D2007-D000LA-0199.002  وزارة الدفاع(DoD)  

د تقارير أآالف النقل دعمًا وسائل الرقابة على إعدا
  للحرب العالمية على اإلرهاب

٢٧/١٢/٢٠٠٧  D2008-D000FI-0083.000  وزارة الدفاع(DoD)  

صندوق االستجابة الطارئة الدفاعية للحرب العالمية 
  على اإلرهاب

١٩/١٢/٢٠٠٧  D2008-D000FE-0106.000  وزارة الدفاع(DoD)  

ات في جنوب المعدات الطبية المستعملة لدعم العملي
  غرب آسيا

٢٨/١١/٢٠٠٧  D2008-D000LF-0093.000  وزارة الدفاع(DoD)  

متابعة تدقيق العقود ومراجعتها المتعلقة بنشاطات 
  إعادة إعمار العراق

٨/١١/٢٠٠٧  D2008-DIP0AI-0086.000  وزارة الدفاع(DoD)  

تدقيق محللي االستخبارات المضادة لإلرهاب إلدارة 
  اإلشارات

٣١/٨/٢٠٠٨  D2007-DINT01-0092.003  وزارة الدفاع(DoD)  

وسائل الرقابة الداخلية لموثوقية البيانات في نظام 
  التوزيع القابل للنشر

٣١/٨/٢٠٠٧  D2007-D000FL-0252.000  وزارة الدفاع(DoD)  

صناديق التشغيل والصيانة المستعملة للحرب 
العالمية على اإلرهاب في عقود اإلنشاءات 

  العسكرية

١٨/٦/٢٠٠٧  D2007-D000CK-0201.000  وزارة الدفاع(DoD)  

  



  إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٣٥٢ 

  )تابع  (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير

إدارة فيلق مشاة البحرية لبرامج االستعادة وإعادة 
  الضبط

١٣/٤/٢٠٠٧  D2007-D000LD-0129.000  وزارة الدفاع(DoD)  

لتكميلي للحرب استعمال وزارة الدفاع للتمويل ا
العالمية على اإلرهاب الذي تم تزويده للمشتريات 

  واالبحاث، والتطوير، واالختبار والتقييم

٤/٨/٢٠٠٧  D2006-D000AE-0241.000  وزارة الدفاع(DoD)  

حجم (الخطة االنتقالية للسفارة األميرآية في بغداد 
  )وزارة الدفاع

٢١/١١/٢٠٠٨  09MERO3002  وزارة الخارجية(DoS)  

أدوار، وموظفو، وفعالية المكاتب اإلقليمية للسفارة 
(REO)في العراق   

٢١/١١/٢٠٠٨  09MERO3003  وزارة الخارجية(DoS)  

التدقيق حول إدارة عقود، والتفويضات والمصادقات 
   في بغداد(NEC)للمجلس االقتصادي الوطني 

١/٧/٢٠٠٨  08AUD3023  وزارة الخارجية(DoS)  

اين آورب انترناشونال مراجعة نشاطات شرآة د
بموجب عقود خدمات الوقاية الشخصية عبر العالم 

(WPPS)التي تديرها وزارة الخارجية في العراق   

١/٦/٢٠٠٨  08MER03005  وزارة الخارجية(DoS)  

مراجعة نشاطات شرآة تريبل آانوبي بموجب عقود 
خدمات الوقاية الشخصية عبر العالم التي تديرها 

   العراقوزارة الخارجية في

١/٦/٢٠٠٨  08MERO3006  وزارة الخارجية(DoS)  

مراجعة مشترآة لعقد شرآة بالك واتر لخدمات 
  الوقاية الشخصية عبر العالم

١/٣/٢٠٠٨  08AUD3016  وزارة الخارجية(DoS)  

مراجعة مخططات وزارة الدفاع النسحاب القوات 
  .العراقية من العراق

 ميةمكتب المحاسبة الحكو 351321  ٣/٣/٢٠٠٨
(GAO)  

 مكتب المحاسبة الحكومية 120812  ٢/١/٢٠٠٨  .أفغانستان/إشراف المقاولين في العراق
(GAO)  

 



 إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٣٥٣ 

  )تابع  (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير

 مكتب المحاسبة الحكومية 351282  ١/١/٢٠٠٩  .اختبار درع الوقاية الجسدية، أول بند للجيش
(GAO)  

مساعدة األميرآية والدولية للمهجرين في الداخل ال
  .في العراق

١٢/١/٢٠٠٨  Not reported مكتب المحاسبة الحكومية 
(GAO)  

 مكتب المحاسبة الحكومية 120790  ٢٠/١١/٢٠٠٨  العقود في العراق وأفغانستان
(GAO)  

 لمحاسبة الحكوميةمكتب ا Not reported  ١١/١/٢٠٠٨  وثيقة سياسة العملية االنتقالية إلى العراق
(GAO)  

المبيعات العسكرية األجنبية وترتيبات اخرى لتقاسم 
  االآالف بين العراق والواليات المتحدة

١٠/١/٢٠٠٨  Not reported مكتب المحاسبة الحكومية 
(GAO)  

الجيش /جهوزية القوات المكونة للجيش العامل
  االحتياطي

 مكتب المحاسبة الحكومية 351237  ٩/١/٢٠٠٨
(GAO)  

جهوزية القوات المكونة العاملة واالحتياطية لسالح 
  البحرية وفيلق مشاة البحرية

 مكتب المحاسبة الحكومية 351239  ٩/١/٢٠٠٨
(GAO)  

 مكتب المحاسبة الحكومية 320565  ٧/٨/٢٠٠٨  .المساعدة األميرآية والدولية لالجئين
(GAO)  

إدارة تقييم تكنولوجيا المنظمة المشترآة لمكافحة 
 (JIEDDO)هزة التفجير االرتجالية أج

 مكتب المحاسبة الحكومية 351231  ٦/١/٢٠٠٨
(GAO)  

اإلدارة االستراتيجية للمنظمة المشترآة لمكافحة 
   (JIEDDO)أجهزة التفجير االرتجالية

 مكتب المحاسبة الحكومية 351230  ٦/١/٢٠٠٨
(GAO)  

 اسبة الحكوميةمكتب المح 351236  ٦/١/٢٠٠٨  متطلبات مستعجلة لزمن الحرب
(GAO)  

برنامجان لتنمية القدرات في العراق مموالن من 
  .صناديق دعم االقتصاد

 مكتب المحاسبة الحكومية 320587  ٣/١/٢٠٠٨
(GAO)  

الحوافز، والتعويضات، والعناية الصحية المقدمة 
  إلى المدنيين الفدراليين المنتشرين

 مكتب المحاسبة الحكومية 351166  ١/٢/٢٠٠٨
(GAO)  

 



  إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٣٥٤ 

  )تابع  (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير

 مكتب المحاسبة الحكومية 320557  ١/١٢/٢٠٠٧  قوات األمن العراقية ونقل مسؤوليات األمن
(GAO)  

 مكتب المحاسبة الحكومية 351083  ١/٨/٢٠٠٧  .استخدام مقاولي األمن الخاصين
(GAO)  

وآالة التدقيق في الجيش  A-2009-FFS-0075.000  ٣١/٣/٢٠٠٩  .على ما بعد التحركتدريب وحدات االحتياط 
  (USAAA)األميرآي 

وآالة التدقيق في الجيش  A-2009-ALL-0133.000  ٢٦/٣/٢٠٠٩  )الكويت(الشارات األمنية -وقاية القوات
  (USAAA)األميرآي 

 جنوب غرب -وسائل الرقابة على مدفوعات البائع
  ).الثانيةالمرحلة (آسيا 

١٠/٢/٢٠٠٩  A-2009-ALL-0118.000  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)األميرآي 

برنامج االستجابة الطارئة للقائد، الفرقة المتعددة 
  .المنطقة الوسطى-الجنسيات

٩/٢/٢٠٠٩  A-2008-ALL-0624.003  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)األميرآي 

وآالة التدقيق في الجيش  A-2009-ALL-0341.000  ٥/٢/٢٠٠٩  .ويتالك-عمليات جمارك الجيش األميرآي
  (USAAA)األميرآي 

القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في 
، صندوق قوات األمن  (MNSTC-I) العراق

  .(ISFF)العراقية 

٢/٢/٢٠٠٩  A-2009-ALL-0110.000  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)األميرآي 

 -قيادة التعاقد المشترآة"عاقد في عمليات الت
  . آابول وجالل أباد بأفغانستان-أفغانستان/العراق

٢/٢/٢٠٠٩  A-2009-ALL-0106.000  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)األميرآي 

وآالة التدقيق في الجيش  A-2009-ALM-0059.000  ٢٧/١/٢٠٠٩  استدامة المعدات غير القياسية
  (USAAA)األميرآي 

وآالة التدقيق في الجيش  A-2009-ALL-0354.000  ٢٠/١/٢٠٠٩  .قاعدة العمليات المتقدمةإغالق 
  (USAAA)األميرآي 

وآالة التدقيق في الجيش  A-2008-ALA-0588.000  ٢٠/١/٢٠٠٩  .المبيعات العسكرية األجنبية
  (USAAA)األميرآي 

 



 إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٣٥٥ 

  )تابع  (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير

إدارة إعادة الضبط، الجيش األميرآي في المحيط 
  .الهادئ

١٢/١/٢٠٠٨  A-2009-FFP-0197.000  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)األميرآي 

مساءلة البنود الحساسة والرقابة عليها، أبو غريب 
  ).العراق(

١/١١/٢٠٠٨  A-2009-ALL-0109.000  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)األميرآي 

، الفرقة (CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
  .المتعددة الجنسيات، الغرب

٢٣/١٠/٢٠٠٨  A-2008-ALL-0624.002  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)األميرآي 

القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في 
 المرحلة الثالثة، إغالق (LOG CAP) العراق
  .العقد

٢٠/١٠/٢٠٠٨  A-2009-ALC-0093.000  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)األميرآي 

برنامج االستجابة الطارئة للقائد، الفرقة المتعددة 
  . الشمال-الجنسيات في العراق

٢٢/٩/٢٠٠٨  A-2008-ALL-0624.001  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)األميرآي 

تدريب الوحدات على مكافحة أجهزة التفجير 
  .يةاالرتجال

١٠/٩/٢٠٠٨  A-2008-FFF-0081.000  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)األميرآي 

-تقييم متطلبات الموازنة األساسية المستقبلية
  .مجموعة تقييم برنامج االستدامة

٤/٩/٢٠٠٨  A-2008-ALM-0690.000  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)األميرآي 

عقود في عمليات التعاقد في القيادة المشترآة لل
   سالرنو وآابول-العراق وأفغانستان

١/٩/٢٠٠٨  A-2008-ALL-0401.000  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)األميرآي 

 إنشاء -تقييم متطلبات الموازنة األساسية المستقبلية
  مجموعة تقييم البرامج

١/٩/٢٠٠٨  A-2008-ALO-0741.000  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)األميرآي 

 تنظيم -م متطلبات الموازنة األساسية المستقبليةتقيي
  مجموعة تقييم البرامج

١/٩/٢٠٠٨  A-2008-FFS-0669.000  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)األميرآي 

أنظمة الرقابة على برنامج زيادة الدعم اللوجستي 
   ملكية وايت-المدني

٢١/٧/٢٠٠٨  A-2008-ALL-0398.000  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)ألميرآي ا

 



  إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٣٥٦ 

  )تابع  (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير

 تدريب -تقييم متطلبات الموازنة األساسية المستقبلية
  مجموعة تقييم البرامج

٢١/٧/٢٠٠٨  A-2008-FFF-0647.000  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)األميرآي 

 -(ASG)لمناطق  مجموعة دعم ا-عقود اإلسكان
  الكويت

٧/٧/٢٠٠٨  A-2008-ALL-0403.000  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)األميرآي 

نقطة (تقييم متطلبات الموازنة األساسية المستقبلية 
  )التحكم بالتدقيق

٢٤/٦/٢٠٠٨  A-2008-FFM-0630.000  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)األميرآي 

 عن القواعد األولى، برنامج التأمين، قانون الدفاع
  لسالح الهندسة في الجيش األميرآي

١٨/٦/٢٠٠٨  A-2008-ALL-0633.000  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)األميرآي 

وآالة التدقيق في الجيش  A-2008-FFS-0443.000  ١٨/٦/٢٠٠٨  ".آونوس"تأآيد صالحية المتطلبات لجنود قاعدة 
  (USAAA)األميرآي 

وآالة التدقيق في الجيش  A-2008-ALL-0624.000  ١٦/٦/٢٠٠٨  العراق-لطارئة للقائد، بغدادبرنامج االستجابة ا
  (USAAA)األميرآي 

متابعة تدقيق عمليات التعاقد، قيادة العقود للجيش 
الكويت -األميرآي، المنطقة الجنوبية الغربية

  )المرحلة األولى(

٩/٦/٢٠٠٨  A-2008-ALL-0625.000 ش وآالة التدقيق في الجي
  (USAAA)األميرآي 

وآالة التدقيق في الجيش  A-2008-ALM-0247.000  ٢/٦/٢٠٠٨  استدامة المعدات المتروآة
  (USAAA)األميرآي 

وآالة التدقيق في الجيش  A-2008-ALM-0313.000  ١٩/٥/٢٠٠٨   المستودع–بنود الضبط اآللي 
  (USAAA)األميرآي 

   A-2008-FFD-0098.000  ٢٦/٣/٢٠٠٨  تدريب متقدم لجنود التخلص من معدات التفجير
 قيادة -أنظمة الرقابة على المدفوعات إلى البائعين

 - المنطقة الجنوبية الغربية-العقود للجيش األميرآي
  )المرحلة األولى(الكويت 

١٧/٣/٢٠٠٨  A-2008-ALL-051.000  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)األميرآي 

عمليات -نممتلكات حكومية مزودة إلى المقاولي
  قاعدة الكويت

٤/٣/٢٠٠٨  A-2008-ALL-0204-000S  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)األميرآي 

  



 إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٣٥٧ 

  )تابع  (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير

وآالة التدقيق في الجيش  A-2008-ALL-0466.000  ٣/٣/٢٠٠٨  متابعة المشتريات المباشرة 
  (USAAA)األميرآي 

وآالة التدقيق في الجيش  A-2008-ALA-0468.000  ٢٧/٢/٢٠٠٨  (AAO)عملية هدف التملك المرخص به للجيش 
  (USAAA)األميرآي 

إعادة ضبط دعم أعباء العمل لمديرية اللوجستيات 
(DOL)  

١٨/٢/٢٠٠٨  A-2008-ALM-0311.000  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)األميرآي 

 على القتال في األسطول إدارة مراآز التدريب
  المسبق التموضع

١٢/٢/٢٠٠٨  A-2008-FFF-0044.000  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)األميرآي 

وظائف عقود سالح الهندسة في الجيش األميرآي 
  )المرحلة األولى(في العراق، فرقة منطقة الخليج، 

٤/٢/٢٠٠٨  A-2008-ALL-0318.000  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)آي األمير

عمليات التعاقد في القيادة المشترآة للعقود في 
   بلد-العراق وأفغانستان

٢٩/١/٢٠٠٨  A-2008-ALL-0319.000  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)األميرآي 

عمليات التعاقد في القيادة المشترآة للعقود في 
  باغرام-العراق وأفغانستان

٢٨/١/٢٠٠٨  A-2008-ALL-0320.000 التدقيق في الجيش وآالة 
  (USAAA)األميرآي 

 فرقة المشاة -سجل ممتلكات تزويد الوحدات المعزز 
  الثالثة

١٤/١/٢٠٠٨  A-2008-ALR-0307.000  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)األميرآي 

 الفيلق -سجل ممتلكات تزويد الوحدات المعزز 
  األول

٧/١/٢٠٠٨  A-2008-ALR-0357.000  الجيش وآالة التدقيق في
  (USAAA)األميرآي 

ناقصًا (استعمال العبي أدوار عبر مجمل الجيش 
  )مراآز التدريب على القتال

١٠/١٢/٢٠٠٧  A-2008-FFF-0148.000  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)األميرآي 

نقطة (تعزيز سجل الممتلكات لتزويد الوحدات 
  )مراقبة التدقيق

٣/١٢/٢٠٠٧  A-2008-ALR-0039.000 ة التدقيق في الجيش وآال
  (USAAA)األميرآي 

وآالة التدقيق في الجيش  A-2007-ZBI-0344.003  ٥/١١/٢٠٠٧  عقود برنامج اللغات األجنبية للجيش
  (USAAA)األميرآي 

 



  إشراف الوآاالت األخرى
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  )تابع  (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير

ي عمليات التعاقد في القيادة المشترآة للعقود ف
   فكتوري-العراق وأفغانستان

٢٦/٧/٢٠٠٧  A-2007-ALL-0887.002  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)األميرآي 

عمليات التعاقد في القيادة المشترآة للعقود في 
  بغداد-العراق وأفغانستان

٢٤/٧/٢٠٠٧  A-2007-ALL-0887.001  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)األميرآي 

الكويت -ة في جنوب غرب آسياالعمليات التراجعي
  )دعم مؤخرة الجيش(

١١/٧/٢٠٠٧  A-2007-ALL-0858.001  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)األميرآي 

تأثير تملك السيارات المدرعة المضادة للكمائن 
  والمقاومة لأللغام على األنظمة األخرى

٢/٧/٢٠٠٧  A-2007-ALA-0978.000  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA) األميرآي

 -عمليات التعاقد، قيادة العقود في الجيش األميرآي
  )المرحلة الثانية(الكويت -منطقة جنوب غرب آسيا

١٨/٦/٢٠٠٧  A-2007-ALL-0859.000  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)األميرآي 

-عمليات تدقيق تراجعي في جنوب غرب آسيا
  الكويت

٩/٦/٢٠٠٧  A-2007-ALL-0858.000 دقيق في الجيش وآالة الت
  (USAAA)األميرآي 

وآالة التدقيق في الجيش  A-2007-FFD-0067.000  ٨/١/٢٠٠٧  متطلبات السترات الواقية
  (USAAA)األميرآي 

 -عمليات التعاقد، قيادة العقود في الجيش األميرآي
  )المرحلة األولى(الكويت -منطقة جنوب غرب آسيا

٢٦/١٠/٢٠٠٦  A-2007-ALL-0329.000 لتدقيق في الجيش وآالة ا
  (USAAA)األميرآي 

إدارة واستعمال الممتلكات التي يملكها المقاول 
 -بموجب عقد برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني

  المولدات الكهربائية

١/١٠/٢٠٠٦  A-2007-ALL-0212.001  وآالة التدقيق في الجيش
  األميرآي

لعراق ا/تدقيق التزام الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
 ٢٠٠٢بقانون إدارة أمن المعلومات الفدرالي للعام 

  .٢٠٠٩للسنة المالية 

1QR/FY 2009 الوآالة األميرآية للتنمية   غير متوفر
  (USAID)الدولية 

 



 إشراف الوآاالت األخرى
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  )تابع  (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير

تدقيق مكتب برنامج مساعدة الكوارث األجنبية في 
  .عراقال

1QR/FY 2008 الوآالة األميرآية للتنمية  غير متوفر
  (USAID)الدولية 

تدقيق برنامج المساعدة السريعة للعراق لدى الوآالة 
 (USAID)األميرآية للتنمية الدولية في العراق 

1QR/FY 2008 الوآالة األميرآية للتنمية  غير متوفر
  (USAID)الدولية 

ة األميرآية للتنمية تدقيق متابعة لبرنامج الوآال
 نشاطات -الدولية لنظام الحكم المحلي في العراق

  .البرنامج الثاني

4QR/FY 2008 الوآالة األميرآية للتنمية  غير متوفر
  (USAID)الدولية 

تدقيق البرنامج الثاني للوآالة األميرآية للتنمية 
 البرنامج -الدولية لنظام الحكم االقتصادي في العراق

  الثاني

4QR/FY 2008 الوآالة األميرآية للتنمية  غير متوفر
  (USAID)الدولية 



  إشراف الوآاالت األخرى
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  الوآاالت األخرى تحقيقعمليات 
  

.  بصورة منتظمة مع الوآاالت الحكومية األخرى التي تقوم بالتحقيق في العراق أعمالهينسق مكتب المفتش العام
  .٣-٥خرى، أنظر الجدول إلحصاءات حول نشاطات التحقيق للوآاالت األميرآية األلإلطالع على ا

  
  ٣-٥الجدول 

  نشاطات التحقيق المنفذة على يد وآاالت أميرآية أخرى 
  

القضايا 
  *المغلقة/المفتوحة

عدد المحققين في 
  الكويت

عدد المحققين في 
  العراق

  الوآالة

قيادة التحقيقات الجنائية في الجيش األميرآي، وحدة آشف   ٩  ٤  ١٣٢
  يةاالحتيال في المشتريات الرئيس

 دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع  ٧  ٢  ١٦٩
  مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية  ١  ٠  ١٠
   (FBI)مكتب التحقيقات الفدرالية  ٥  ٢  ١٠٠
 (NCIS)التحقيقات الجنائية في سالح البحرية   ٢  ١  ١٦
  (OSI)مكتب التحقيقات الخاصة   ١  ٠  ٥
   (USAID)لدوليةالوآالة األميرآية للتنمية ا  ٢  ٠  ٥

  المجموع  ٢٧  ٩  ٤٣٧

  
  تشمل األرقام القضايا المعلقة التي يجري العمل بها مع وآاالت أخرى داخل مرآز العمليات المشترآة* 
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  المختصرات والتعريفات
  

  (SIGIR)  إلعادة إعمار العراق الخاصيتضمن هذا القسم جميع المختصرات الموجودة في تقرير المفتش العام
 
 

ACRONYMS DEFINITIONS ARABIC  
ACOD  Armed Contractor Oversight Division  الفرقة المسلحة لإلشراف على المقاولين 
BACC Baghdad Force Generation  توليد قوات شرطة بغداد  
BSA Board of Supreme Audit مجلس التدقيق األعلى  
CBI Central Bank of Iraq البنك المرآزي العراقي  
CCC-I Central Criminal Court of Iraq المحكمة الجنائية المرآزية العراقية  
CEFMS Corps of Engineers Financial 

Management System 
  اإلدارة المالية لسالح الهندسةنظام 

CENTCOM 
U.S 

Central Command  القيادة المرآزية  

CERP Commander’s Emergency Response 
Program  

 برنامج االستجابة الطارئة للقائد

CMC Communications Media Commission   لجنة االتصاالت واإلعالم  
CMM Capacity Maturity Model ج القدرات نموذج نضو  
CNPC China National Petroleum Corporation  الشرآة الصينية الوطنية للبترول  
CoI Commission on Integrity (previously 

known as Commission on Public 
Integrity) 

آانت تعرف سابقًا بهيئة النزاهة (هيئة النزاهة 
  )العامة

CoM Council of Ministers  زراءمجلس الو  
COM Chief of Mission قائد المهمة  
CONOC Contractor Operations Cells  خاليا عمليات المقاول  
CoR: Council of Representatives مجلس النواب  
COR Contracting Officer Representative  ممثل ضابط العقود  
CSC Civil Service Corps   سالح الخدمة المدنية  
CSP Community Stabilization Program هليبرنامج استقرار المجتمع األ 
CSREES Cooperative State Research, Education, 

and Extension Service (USDA) 
وزارة (الخدمة التعاونية لألبحاث والتعليم والتواصل 

  )الزراعة األميرآية
CTF Counter- Terrorism Forces قوات مكافحة اإلرهاب  
DBE Directorate of Border Enforcement   مديرية قوات الحدود  
DCAA Defense Contract Audit Agency وآالة تدقيق العقود الدفاعية  
DCMA Defense Contract Management Agency  وآالة إدارة عقود الدفاع  
DDR Disarmament, Demobilization, and 

Reintegration  
  سريح وإعادة الدمجنزع السالح، والت

DFAS Defense Finance and Accounting Service دائرة المالية الدفاعية والحسابات  
DFI Development Fund for Iraq صندوق تنمية العراق 
DoD Department of Defense وزارة الدفاع 
DoD OIG Department of Defense Office of 

Inspector general 
   العام في وزارة الدفاعمكتب المفتش

DoS Department of State وزارة الخارجية 
DoS OIG Department of State Office of Inspector مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية 
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General 
DMRCN Digital Microwave Radio 

Communications Network 
  شبكة االتصاالت بموجات الميكروواف الرقمية

EIU Economist Intelligence Unit   وحدة االستخبارات االقتصادية 
ESF Emergency Support Funds أموال الدعم للطوارئ  
FMS Foreign Military Sales  مبيعات األسلحة إلى الخارج  
FPS Facility protection Service  خدمة حماية المرافق  
FY Fiscal Year  السنة المالية 
GAO Government Accountability Office مكتب المحاسبة الحكومية 
GDP Gross Domestic Product  الناتج القومي اإلجمالي 
GFD Government- Furnished Drawings  رسوم تقدمها الحكومة  
GMASS Global Maintenance and Supply Services  خدمات الصيانة واإلمدادات العالمية  
GOI Government of Iraq الحكومة العراقية 
GRC Gulf Region Central فرقة منطقة الخليج منطقة الوسط  
GRD Gulf Region Division فرقة منطقة الخليج 
GRN Gulf Region North   الشمال–منطقة الخليج   
GRS Gulf region South  الجنوب-منطقة الخليج   
HJC Higher Judicial Council  ء األعلىمجلس القضا  
HMMWV High Mobility Multipurpose Wheeled 

Vehicles  
  غراضالمرآبات السريعة الحرآة المتعددة األ

HVAC Heating Ventilation, and Conditioning  نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء  
IAER Iraq Agricultural Extension Revitalization اد الزراعي العراقيمشروع إعادة إحياء اإلرش  
ICAA Iraq Civil Aviation Authority  هيئة الطيران المدني العراقية  
I-CERP Iraq-Commander’s Emergency Response 

Program 
   العراق-برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

ICS Iraqi Correctional Service  الخاصة بالسجون ( السجونالعراقيةاإلصالحيات(  
ID Iraqi Dinar  

 
  دينار عراقي

IDP Internally Displaced Person هيئة التنمية الدولية  
IFES International Foundation for Electoral 

Systems 
   تمويل انتخابات العراقصندوق

IFMIS Iraq Financial Management 
Information System 

  قنظام المعلوماتية لإلدارة المالية في العرا

IG Inspector General  المفتش العام  
IHEC Independent High Electoral Commission  اللجنة االنتخابية العليا المستقلة  
IIGC Iraq Inspectors General Council العراقيين/مجلس المفتشين العامين العراقي  
IIP Iraqi Islamic Party الحزب اإلسالمي العراقي  
IJ Investigative Judge قاضي التحقيق  
IMF International Monetary Fund   صندوق النقد الدولي 
INCTF Iraqi National Counter-Terrorism Force القوات الوطنية العراقية لمكافحة اإلرهاب  
INL Bureau of International Narcotics and 

Law Enforcement Affairs (DoS) 
 ي وفرض تطبيق القانونمكتب المخدرات الدول

 )وزارة الخارجية(
IOM International Organization for Migration المنظمة الدولية للهجرة  
IPS Iraqi Police Service الشرطة الوطنية العراقية  
IRAP Iraq Rapid Assistance Program برنامج المساعدة السريعة للعراق  
IRMS Iraq Reconstruction Management System نظام إدارة إعادة إعمار العراق 
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IRR Iraq republic Railway سكة الحديد العراقية  
IRRF Iraq Relief and Reconstruction Fund صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
IRRF 1 Iraq Relief and Reconstruction   األولصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
IRRF 2 Iraq Relief and Reconstruction Fund-

funded 
 الثانيصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 

ISCI Islamic Supreme Council of Iraq  المجلس اإلسالمي األعلى في العراق  
ISF Iraqi Security Forces قوات األمن العراقية 
ISFF Iraq Security Forces Fund صندوق قوات األمن العراقية 
ISOF Iraqi Special Operation Forces قوات العمليات الخاصة العراقية  
ISP Infrastructure Security Protection   حماية امن البيئة التحتية  
IT Information Technology تكنولوجيا المعلوماتية  
ITAO Iraq Transition Assistance Office مكتب المساعدة االنتقالية للعراق 
ITN Iraq transportation Network   شبكة النقل العراقية  
JCC-I/A Joint Contracting Command-

Iraq/Afghanistan 
 القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان

JEDI Judicial Education and Development 
Institute 

 معهد التعليم والتطوير القضائي

JHQ Joint Headquarter دة المشترآةالقيا  
JIC Joint Investigative Committee   لجنة التحقيق المشترآة  
JICA Japan International Cooperation Agency  الوآالة اليابانية للتعاون الدولي  
KRG Kurdistan Regional Government حكومة إقليم آردستان  
kV Kilovolt آيلو فولت  
LAOTF Law and Order Task Force  فريق مهمة فرض القانون والنظام  
LGP Local Governance Programs برامج الحكم المحلي 
LNO Liaison Officer  ضابط ارتباط 
LPG Liquefied Petroleum Gas غاز البترول الُمسّيل  
MBPD Million Barrels Per Day مليون برميل في اليوم  
MCC Major Crimes Courts يات الكبرىمحكمة الجنا  
MCF Million Cubic Feet  مليون قدم مكعب  
MCTF Major Crimes task Force فريق مهمات الجرائم الكبرى  
MMPW Ministry of Municipalities and Public 

Works 
  وزارة البلديات واألشغال العامة

MNC-I: Multi-National Corps-Iraq الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق 
MNF-I Multi-National Force-Iraq القوات المتعددة الجنسيات في العراق 
MNF-W Multi- National Force-West آتيبة النقل المؤللة  
MNSTC-I Multi-National Security Transition 

Command-Iraq 
 القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق

MOC Ministry of Communications  وزارة االتصاالت  
MOD Ministry of Defense  وزارة الدفاع  
MOE Ministry of Electricity وزارة الكهرباء  
MOH Ministry of Health   وزارة الصحة  
MOI Ministry of Interior وزارة الداخلية  
MOT Ministry of Transportation  وزارة النقل  
MTR Motorized transportation Regiment  الكتيبة المؤللة  
MW Megawatt ميغا واط 
MWh Megawatt-hour ميغا واط ساعة  
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MWR Ministry of Water Resources  وزارة الموارد المائية  
NAF National Accordance Front   جبهة التوافق الوطني  
NAVAUDSVC Naval Audit Service خدمة التدقيق للقوات البحرية  
NCD National Capacity Development إنماء القدرات القومية  
NCO Non-commissioned Officer صف ضابط  
NDAA National Defense Authorization Act  قانون تفويض الدفاع القومي  
NDPS Nassriya Drainage Pump Station  محطة الناصرية لضخ مياه الصرف  
NEA-I Bureau of Near Eastern Affairs-Iraq (DoS)  العراق- األدنىمكتب شؤون الشرق 
NGO Non-governmental Organization منظمة غير حكومية 
NIC National Investment Commission  لجنة االستثمار الوطني  
NP National Police   الشرطة الوطنية 
NTM-I  NATO Training Mission - Iraq و في العراقمهمة تدريب النات 
NVD Night Vision Device  جهاز للرؤية في الليل  
OCO Oversea Contingency Operations   عمليات الطوارئ عبر البحار  
OMS Operations, Maintenance, and Sustainment  التشغيل، الصيانة واالستدامة  
OTA Office of Transportation Attaché  ملحق مكتب النقل  
PDS Public Distribution System  نظام التوزيع العام  
PEG Provincial Economic Growth  برنامج التنمية االقتصادية للمحافظات  
PEZ Pipeline Exclusion Zone مناطق حظر خطوط أنابيب النفط  
PFMAG Public Financial Management Action 

Group 
  ةمجموعة عمل لإلدارة المالية العام

PHC Primary Health Care العناية الصحية األولية  
P.L. Public Law قانون عام 
PRDC Provincial Reconstruction Development 

Committees 
  وتنمية المحافظاتلجان إعادة إعمار

PRM Bureau of Population, Refugees, and 
Migration  

 مكتب السكان والالجئين والهجرة

PRT Provincial Reconstruction Team ِفَرق إعادة إعمار المحافظات  
PSC Private security companies الشرآات األمنية الخاصة  
QRF Quick Response Fund صندوق االستجابة السريعة 
RO Reverse Osmosis  وحدة تعمل بالتناضح العكسي  
ROLC Rule of Law Complex  مجمع مباني حكم القانون 
SA Security Agreement اتفاقية األمن  
SERP South Export Redundancy Project   مشروع إصالح البنية التحتية لتصدير النفط في

  الجنوب
SFA Strategic Framework Agreement  اتفاق إطار العمل االستراتيجي  
SIGIR Special Inspector General for Iraq 

Reconstruction 
  إلعادة إعمار العراق الخاصالعامالمفتش 

SOI Sons of Iraq منظمة أبناء العراق  
TF-BSO Task Force to Improve Business and 

Stability Operation 
  فريق المهمات لتحسين األعمال وعملية االستقرار

Treasury United States Department of Treasury وزارة المالية األميرآية  
TWISS Theater-wide Internal Security Services الخدمات األمنية الداخلية في مسرح العمليات  
UN United Nations األمم المتحدة 
UNAMI United Nations Assistance Mission for Iraq األمم المتحدة لمساعدة العراق بعثة   
UNCAC United Nations Convention Against قية األمم المتحدة لمكافحة الفساداتفا  
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Corruption  
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   المتحدة لألطفالصندوق األمم  
UNODC United Nations Office on Drugs and Crime  مكتب المخدرات والجريمة لدى األمم المتحدة 
UNSCR United Nations Security Council 

Resolution  
  قرار مجلس األمن

USAAA United States Army Audit Agency وآالة التدقيق في الجيش األميرآي  
USACE U.S. Army Corps of Engineers  سالح الهندسة في الجيش األميرآي  
USAID  U.S Agency for International Development الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  
USAID OIG United States Agency for International 

Development Office of the Inspector 
General 

الوآالة األميرآية للتنمية مكتب المفتش العام لدى 
  الدولية

USD U.S. Dollar دوالر أميرآي  
USDA U.S Department of Agriculture   وزارة الزراعة االميرآية  
WEP World Food Programme   برنامج الغذاء العالمي  
WTO World Trade Organization منظمة التجارة العالمية  
 
 



 الملحقات
  

 

٣٦٦ 

  ويملحقات التقرير ربع السن
  

انها منشورة على موقع المفتش العام .  في النسخة المطبوعة من هذه النشرةملحقات التقرير ربع السنوي هذا ليست ُمتضمنة
  .mil.sigir.wwwعلى االنترنت 

  
 من ٣٠٠١فتش العام بموجب المادة  يربط فيما بين صفحات هذا التقرير مع الشروط القانونية لتقارير الم–الملحق أ 

  .، آما هو ُمعّدل١٩٧٨ آما هو ُمعّدل، وقانون المفتش العام لسنة P.L. 108-106القانون العام 
  

  .ُيلخص التأثيرات المالية وغير المالية لعمل المفتش العام –الملحق ب 
  

 إعمار العراق، وصندوق قوات األمن  يربط فيما بين أحكام الموازنة المرتبطة بصندوق إغاثة وإعادة–الملحق ج 
  .العراقية، وصندوق دعم االقتصاد، وبرامج االستجابة الطارئة للقائد، والدعم الدولي إلعادة إعمار العراق

  
 يقدم اسنادًا ترافقيًا حول الطريقة التي ُيّصنف بها المفتش العام مشاريع وبرامج مختلف وآاالت الحكومة –الملحق د 

  . لها صلة بإعادة إعمار العراقاألميرآية التي
  

 يقدم معلومات عن خلفية وتاريخ آل حساب من حسابات التمويل األربعة الكبرى األميرآية التي لها صلة -الملحق هـ 
  .بإعادة إعمار العراق

  
ية  يتحدث عن وضعية األموال العراقية المصادرة والتي عهدت إلى جهات معنية آما وأموال صندوق تنم–الملحق و 

  .العراق التي استخدمت في إعادة اإلعمار
  

  .يتحدث عن المساهمات الدولية في جهود إعادة إعمار العراق –الملحق ز 
  

 يقدم قائمة بالتدقيقات المكتملة للمفتش العام، وتوصيات مفتوحة وذات أهمية من التدقيقات السابقة، ومعلومات –الملحق ح 
  .لتدقيقات المفتش العامعن التأثيرات المالية وغير المالية 

  
  . يحتوي على قائمة بأعمال التفتيش المكتملة للمفتش العام بخصوص نشاطات إعادة اإلعمار–الملحق ط 

  
  . ُيلّخص آافة اإلدانات التي أسفرت عنها تحقيقات المفتش العام–الملحق ي 

  
  . عنها تلك التحقيقات يحتوي على قائمة شاملة لقرارات الحرمان أو الحظر التي أسفرت–الملحق ق 

  
يقدم ملخصات التدقيقات المكتملة والجاري تنفيذها، ومراجعات الوآاالت الحكومية األميرآية األخرى لبرامج   -الملحق ل 

  .ونشاطات إعادة اإلعمار
  

التي أصدرها يحتوي على قائمة بالتدقيقات المكتملة، والتقارير، والشهادات حول نشاطات أعادة إعمار العراق، –الملحق م 
  .المفتش العام ووآاالت التدقيق األخرى التابعة للوآاالت الحكومية األميرآية

  
شملت تقارير المفتش العام ربع السنوية ونصف السنوية السابقة ملحقًا ُيفّصل توزيع مخصصات صندوق إغاثة وإعادة 

زام أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق قد هذا الملحق لم يعد مشموًال ألن صالحية إل. إعمار العراق حسب الوآاالت
 .٢٠٠٨سبتمبر /انتهت مدتها في أيلول
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 الهوامش
 (USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  :(IRRF 1)  األولإعمار العراقصندوق إغاثة وإعادة  -١

؛ ٢/٤/٢٠٠٩ش العام للبيانات، ؛ استجابة وزارة المالية لطلب المفت٨/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 
؛ استجابة ٢/٤/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات،  لطلب (USTDA)الوآالة األميرآية للتجارة والتنمية استجابة 

 مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية؛  استجابة ٥/٤/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)وزارة الخارجية 
(DFAS)؛ صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني ١٠/٤/٢٠٠٩نات،  لطلب المفتش العام للبيا(IRRF2)،  

 :(ISFF)صندوق قوات األمن العراقية . ١٣/٤/٢٠٠٩استجابة السفارة االميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، 
: (ESF)صندوق دعم االقتصاد. ١٤/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) وزير الدفاع استجابة مكتب 

 استجابة فرقة منطقة الخليج ؛١٤/١٠/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية
(GRD)   ،مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ؛ ٣/٤/٢٠٠٩ و٢/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات(ITAO) ،

، لطلب المفتش (ITAO)الية للعراق ؛ استجابة مكتب المساعدة االنتق٣/٤/٢٠٠٩تقرير المؤشرات األساسية، 
 لطلب (USAID)؛   استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية ٢٩/٣/٢٠٠٩ و ٢/١٠/٢٠٠٨العام للبيانات، 

؛ استجابة السفارة االميرآية لطلب المفتش ١٦/٤/٢٠٠٩ و ١٣/٤/٢٠٠٩، ٧/٤/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، 
 (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع : (CERP)الستجابة الطارئة للقائد برنامج ا. ١٥/٤/٢٠٠٩العام للبيانات،

استجابة مكتب المخدرات الدولي وفرض تطبيق : أموال أخرى. ١٠/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 
 .١٤/٤/٢٠٠٩القانون لطلب المفتش العام للبيانات، 

 تم الدخول ، www.iraqiparty.com، ٢٠٠٩الحكومة العراقية، صفحة وقائع انتخابات المحافظات للعام  -٢
 .٢٥/١/٢٠٠٩إلى هذا الموقع في 

، الحكومة العراقية، ٢/٢٠٠٩، ٣٠، نتائج االنتخابات، العدد رقم (UNAMI)بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق  -٣
 تّم الدخول إلى هذا الموقع ، www.iraqiparty.com ،٢٠٠٩صفحة وقائع انتخابات المحافظات للعام 

 .      ٢٥/١/٢٠٠٩في  

ترجمة  ،www.ihec.iq/arabic،  (IHEC)، اللجنة االنتخابية العليا المستقلة (GOI) الحكومة العراقية  -٤
 . ٢٢/٢/٢٠٠٩المفتش العام، تّم الدخول إلى هذا الموقع في 

ترجمة  ،www.ihec.iq/arabic،  (IHEC)، اللجنة االنتخابية العليا المستقلة (GOI)الحكومة العراقية  -٥
 .٢٢/٢/٢٠٠٩المفتش العام، تّم الدخول إلى هذا الموقع في 

ترجمة  ،www.ihec.iq/arabic،  (IHEC)، اللجنة االنتخابية العليا المستقلة (GOI)الحكومة العراقية  -٦
 -. ٢٢/٢/٢٠٠٩ الدخول إلى هذا الموقع في المفتش العام، تّم

ترجمة  ،www.ihec.iq/arabic،  (IHEC)، اللجنة االنتخابية العليا المستقلة (GOI)الحكومة العراقية  -٧
 .٢٢/٢/٢٠٠٩المفتش العام، تّم الدخول إلى هذا الموقع في 

ترجمة  ،www.ihec.iq/arabic،  (IHEC)، اللجنة االنتخابية العليا المستقلة (GOI)الحكومة العراقية  -٨
 .٢٢/٢/٢٠٠٩المفتش العام، تّم الدخول إلى هذا الموقع في 

 . ١/٣/٢٠٠٩، تاريخ ٤٣٦٣ سجل وصلة الدفاع رقم ،(DoD)وزارة الدفاع  -٩

 .٢/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٠

، "الجيش االميرآي يسدد آخر دفعة لمنظمة أبناء العراق"، (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١١
١٢/٣/٢٠٠٩. 

معهد بروآنغز، دليل  .vi، صفحة ٣١/٣/٢٠٠٩، قياس االستقرار واألمن في العراق، (DoD)وزارة الدفاع  -١٢
 brookings.edu/saban/~/media/Files/Centers/Saban/Iraq%20Index/index.pdf.العراق، 

http://www، ١٥/٤/٢٠٠٩ تّم الدخول إلى هذا الموقع في . 

" الجمهورية العراقية"؛ الحكومة العراقية، ٢/٧/٢٠٠٨استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٣
سة  درا"؛ الحكومة العراقية، "ديسمبر/يوليو إلى آانون الثاني/، من تموز٢٠٠٣أرباح الموازنة والنفقات للعام 
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، استجابة وزارة المالية لطلب المفتش "٢٠٠٥الموازنة العامة للدولة للعام : مجلس النواب االنتقالي العراقي
 . ١٤/٤/٢٠٠٩ و٢/٤/٢٠٠٩العام للبيانات، 

لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) وزير الدفاع  استجابة مكتب :(ISFF)صندوق قوات األمن العراقية  -١٤
 لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية: (ESF)م االقتصادصندوق دع. ١٤/٤/٢٠٠٩
، ٧/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  ؛١٤/١٠/٢٠٠٧
لعام للبيانات،  لطلب المفتش ا(ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ؛ استجابة ١٦/٤/٢٠٠٩ و ١٣/٤/٢٠٠٩
، ٥/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،   (GRD)فرقة منطقة الخليج  ؛  استجابة٢٩/٣/٢٠٠٩ و٢/١٠/٢٠٠٨
، تقرير المؤشرات األساسية، (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ؛ ٣/٤/٢٠٠٩، ٢/٤/٢٠٠٩
لطلب المفتش  (OSD)  وزير الدفاع استجابة مكتب: (CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد  ؛٣/٤/٢٠٠٩

 .١٠/٤/٢٠٠٩العام للبيانات، 

 تم الدخول إلى هذا الموقع في، /http://www.whitehouse.gov/omb مكتب اإلدارة والميزانية،  -١٥
١٧/٤/٢٠٠٩. 

 . ٧-٦، صفحة ٣/٢٠٠٩العراق، : وحدة االستخبارات االقتصادية، تقرير البالد -١٦

 .٩/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٧

 .٩/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٨

 ٥/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات ، (NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق األدنى استجابة -١٩
 . ٢/٤/٢٠٠٩و

، تم الدخول إلى هذا الموقع في www.cabinet.iq، مجلس الوزراء، (GOI)الحكومة العراقية  -٢٠
١٠/٤/٢٠٠٩. 

، تقرير األداء اليومي لكهرباء، (EFC)خلية دمج الطاقة / (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  استجابة  -٢١
٣١/٣/٢٠٠٩ -١/١/٢٠٠٩  . 

 .١٢،  صفحة ٣/٢٠٠٩ياس االستقرار واألمن في العراق،  ق،(DoD)وزارة الدفاع  -٢٢

، تم الدخول إلى هذا الموقع في www.cabinet.iq، مجلس الوزراء، (GOI)الحكومة العراقية  -٢٣
١٠/٤/٢٠٠٩. 

 .١٢،  صفحة ٣/٢٠٠٩ قياس االستقرار واألمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -٢٤

 . ٤/٣/٢٠٠٩، "اقتصاد العراق"، إيكو أسيست، (NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق األدنى جابةاست -٢٥

 مكتب شؤون الشرق استجابة؛ ١٥، الشريحة ٩/١/٢٠٠٩، تقرير الوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية  -٢٦
 .١٤/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات ،  (NEA-I)العراق –األدنى 

 .١٠، الشريحة ٤/٣/٢٠٠٩، تقرير الوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية  -٢٧

 . ٩/٢/٢٠٠٩، 000441، آنكالس بغداد (DoS)وزارة الخارجية برقية  -٢٨

الطريق إلى "، (ACCO)عمال مكافحة الفساد ، االستراتيجية الجديدة لمكتب تنسيق أ(DoS)وزارة الخارجية  -٢٩
 . ٢٠٠٩" األمام

، مراجعة وآالة مكافحة الفساد لتطبيق القوانين (UNODC)لجريمة مكتب األمم المتحدة لشؤون المخدرات وا -٣٠
 . ٢/٢٠٠٩، (UNCAC) الذاتي التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد موالتشريعات المتعلقة بالئحة التقيي

 . ٢٠٠٩؟٣ مع المفتش العام (GOI)الحكومة العراقية مقابالت مسؤولين في  -٣١

 . ٢٧/٣/٢٠٠٩، (GOI)ية الحكومة العراقمقابلة مسؤولين في  -٣٢

 . ٢٧/٣/٢٠٠٩، (GOI)الحكومة العراقية مقابلة مسؤولين في  -٣٣



 الهوامش
  

 

٣٦٩ 

مقابلة المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق مع نائب رئيس الوزراء العراقي رافي العيساوي،         -٣٤
٤/٣/٢٠٠٩ .        

 .١٥/٤/٢٠٠٩ المفتش العام،  إلى(DoS)الرسالة االلكترونية التي أرسلها مسؤول في وزارة الخارجية  -٣٥

 .١٥/٤/٢٠٠٩ إلى المفتش العام، (DoS)الرسالة االلكترونية التي أرسلها مسؤول في  وزارة الخارجية  -٣٦

 .٢/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات ، (NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق األدنى استجابة -٣٧

 .٢، صفحة ٢٠٠٨إلى  ٢٠٠٣تحليل اليد العاملة العراقية من "األمم المتحدة،  -٣٨

ارتفاع معدل توظيف المواطنين العراقيين من خالل "، (MNF-I)مذآرة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٣٩
 . ٣١/١/٢٠٠٩، "عقود القيادة

) ٢٠٠٣للعام  (1483 من قرار مجلس األمن رقم ٢٢، تمديد الفقرة )٢٠٠٨للعام  (1859قرار مجلس األمن رقم  -٤٠
 . ٣١/١٢/٢٠٠٩حتى  

 . U.S. App. LEXIS 7674 2009دي آر سي، . شرآة يوناتيد ستايتس أآس رل -٤١

في إلى هذا الموقع ، تم الدخول /http://www.whitehouse.gov/ombمكتب اإلدارة والموازنة،  -٤٢
١٧/٤/٢٠٠٩ . 

، "٢٠٠٩الصحافيون الذين قتلوا في "لجنة حماية الصحافيين،  -٤٣
http://www.cpj.org/deadly/2009.php٨/٤/٢٠٠٩ الدخول إليه  ، تم . 

 . ٣٠/٣/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -٤٤

 .٣٠/٣/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -٤٥

في إلى هذا الموقع ، تم الدخول /http://www.whitehouse.gov/ombمكتب اإلدارة والموازنة،  -٤٦
١٧/٤/٢٠٠٩. 

، مسح الصحة العقلية للعراقيين،  (WHO)منظمة الصحة العالمية  -٤٧
http://www.emro.who.int/iraq/pdf/imhs_report_en.pdf ، في إلى هذا الموقع تم الدخول

٨/٤/٢٠٠٩ . 

 مليار دوالر؛ األموال المحتجزة بما في ذلك المبالغ ١٫٧٢٤الغة هذا المجموع يتضمن األموال المجمدة الب -٤٨
 (DFI) مليار دوالر ومبلغ الدعم من صندوق تنمية العراق ٠٫٩٢٧النقدية والممتلكات المصادرة والبالغة قيمتها 

؛ وموازنات رأس المال )بما في ذلك الحساب الفرعي لصندوق تنمية العراق( مليار دوالر ٩٫٣٣١البالغ 
 . ٢٠٠٩ حتى ٢٠٠٣عراقية من ال

" الجمهورية العراقية"، الحكومة العراقية، ٢/٧/٢٠٠٨استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٩
دراسة  "، الحكومة العراقية، "ديسمبر/يوليو إلى آانون الثاني/، من تموز٢٠٠٣إيرادات ونفقات الموازنة للعام 
، استجابة وزارة المالية لطلب المفتش "٢٠٠٥الموازنة العامة للدولة للعام : مجلس النواب االنتقالي العراقي

  . ١٤/٤/٢٠٠٩ و٢/٤/٢٠٠٩العام للبيانات، 

الحكومة العراقية، وحدة االستخبارات ؛ ٢/٧/٢٠٠٨استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٠
  .١٢، صفحة ٣/٢٠٠٩العراق، : االقتصادية، تقرير البالد

 .٢/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥١

 .١٤/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٢

 . ٢٥، صفحة ٣/٢٠٠٩" المسائل الرئيسية إلشراف الكونغرس"، 294SP-09الحكومة العراقية  -٥٣

 .١٤/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٤

 .٩/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٥
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 .١٤/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٦

 .٢/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات ، (NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق األدنى استجابة -٥٧

 .٢/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات ، (NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق األدنى استجابة -٥٨

                   : يستند هذا الرقم إلى التخصيصات المتوفرة إلعادة اعمال العراق بموجب القوانين اآلتية -٥٩
      P.L. 108-7, P.L108-11, P.L.108-106, P.L. 108-287, P.L. 109-13, P.L. 109-102, P.L. 109-

148, P.L.109-234, P.L.110-28, P.L.110-92, P.L.110-116, P.L.110-137, P.L.110-149, P.L.110-
161, P.L.110-252. 

                    : يستند هذا الرقم إلى التخصيصات المتوفرة إلعادة اعمال العراق بموجب القوانين اآلتية -٦٠
     P.L. 108-7, P.L108-11, P.L.108-106, P.L. 108-287, P.L. 109-13, P.L. 109-102, P.L. 109-

148, P.L.109-234, P.L.110-28, P.L.110-92, P.L.110-116, P.L.110-137, P.L.110-149, P.L.110-
161, P.L.110-252. 

؛ استجابة وزارة ٨/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٦١
 لطلب (USTDA)الوآالة األميرآية للتجارة والتنمية ؛ استجابة ٢/٤/٢٠٠٩لعام للبيانات، المالية لطلب المفتش ا
؛ ٥/٤/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)؛ استجابة وزارة الخارجية ٢/٤/٢٠٠٨المفتش العام للبيانات، 

؛ استجابة السفارة ١٠/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DFAS) مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية
 .١٣/٤/٢٠٠٩األميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، 

 .٢/٤/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٢

 .١٤/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٦٣

استجابة فرقة منطقة الخليج ؛ ١٤/١٠/٢٠٠٧نات،  لطلب المفتش العام للبيا(DoS)استجابة وزارة الخارجية  -٦٤
(GRD)   ،مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  ؛ ٣/٤/٢٠٠٩و ٢/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات(ITAO) ،

، لطلب المفتش (ITAO) مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ؛ استجابة٣/٤/٢٠٠٩تقرير المؤشرات األساسية، 
 لطلب (USAID)؛ استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ٢٩/٣/٢٠٠٩ و ٢/١٠/٢٠٠٨العام للبيانات، 

استجابة السفارة األميرآية لطلب المفتش ؛ ١٦/٤/٢٠٠٩، و١٣/٤/٢٠٠٩، ٧/٤/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، 
  .١٥/٤/٢٠٠٩العام للبيانات، 

 .١٧/٤/٢٠٠٩ و١٠/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٦٥

 (USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  :(IRRF 1)  األولإعمار العراقصندوق إغاثة وإعادة  -٦٦
؛ ٢/٤/٢٠٠٩؛ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ٨/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 

؛ استجابة ٢/٤/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات،  لطلب (USTDA)ية الوآالة األميرآية للتجارة والتنماستجابة 
 مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية؛  استجابة ٥/٤/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)وزارة الخارجية 

(DFAS) ،؛ صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني ١٠/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات(IRRF2)،  
 :(ISFF)صندوق قوات األمن العراقية . ١٣/٤/٢٠٠٩جابة السفارة االميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، است

: (ESF)صندوق دعم االقتصاد. ١٤/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) وزير الدفاع استجابة مكتب 
 استجابة فرقة منطقة الخليج ؛١٤/١٠/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية

(GRD)   ،مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ؛ ٣/٤/٢٠٠٩ و٢/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات(ITAO) ،
، لطلب المفتش (ITAO)؛ استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ٣/٤/٢٠٠٩تقرير المؤشرات األساسية، 

 لطلب (USAID)؛   استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية ٢٩/٣/٢٠٠٩ و ٢/١٠/٢٠٠٨العام للبيانات، 
؛ استجابة السفارة االميرآية لطلب المفتش ١٦/٤/٢٠٠٩ و ١٣/٤/٢٠٠٩، ٧/٤/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، 

 (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع : (CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد . ١٥/٤/٢٠٠٩ العام للبيانات،
 .١٠/٤/٢٠٠٩ب المفتش العام للبيانات، لطل

لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) وزير الدفاع  استجابة مكتب :(ISFF) صندوق قوات األمن العراقية  -٦٧
 لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية: (ESF)صندوق دعم االقتصاد. ١٤/٤/٢٠٠٩
؛ ٣/٤/٢٠٠٩و ٢/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،   (GRD)خليج استجابة فرقة منطقة ال؛ ١٤/١٠/٢٠٠٧
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مكتب المساعدة ؛ استجابة ٣/٤/٢٠٠٩، تقرير المؤشرات األساسية، (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق 
؛ استجابة الوآالة ٢٩/٣/٢٠٠٩ و٢/١٠/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)االنتقالية للعراق 

؛ ١٦/٤/٢٠٠٩، و ١٣/٤/٢٠٠٩، ٧/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)ة للتنمية الدولية االميرآي
: (CERP)؛ برنامج االستجابة الطارئة للقائد ١٦/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، 

 .١٧/٤/٢٠٠٩ و١٠/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع 

 (USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  :(IRRF 1)  األولإعمار العراقصندوق إغاثة وإعادة  -٦٨
؛ ٢/٤/٢٠٠٩؛ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ٨/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 

؛ استجابة ٢/٤/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات،  لطلب (USTDA)الوآالة األميرآية للتجارة والتنمية استجابة 
 مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية؛  استجابة ٥/٤/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)وزارة الخارجية 

(DFAS) ،؛ صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني ١٠/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات(IRRF2)،  
 :(ISFF)صندوق قوات األمن العراقية . ١٣/٤/٢٠٠٩السفارة االميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة 

: (ESF)صندوق دعم االقتصاد. ١٤/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) وزير الدفاع استجابة مكتب 
ستجابة فرقة منطقة الخليج  ا؛١٤/١٠/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية

(GRD)   ،مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ؛ ٣/٤/٢٠٠٩ و٢/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات(ITAO) ،
، لطلب المفتش (ITAO)؛ استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ٣/٤/٢٠٠٩تقرير المؤشرات األساسية، 

 لطلب (USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية ؛   ٢٩/٣/٢٠٠٩ و ٢/١٠/٢٠٠٨العام للبيانات، 
؛ استجابة السفارة االميرآية لطلب المفتش ١٦/٤/٢٠٠٩ و ١٣/٤/٢٠٠٩، ٧/٤/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، 

 (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع : (CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد . ١٥/٤/٢٠٠٩ العام للبيانات،
 .١٠/٤/٢٠٠٩فتش العام للبيانات، لطلب الم

 لطلب المفتش (USAID)استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  :(IRRF)صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق  -٦٩
؛ استجابة ١٢/١/٢٠٠٩؛ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ١٢/١/٢٠٠٩العام للبيانات، 

مصلحة  ؛ استجابة٣١/١٢/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات،  لطلب (USTDA)التنمية الوآالة األميرآية للتجارة و
؛ استجابة مكتب المساعدة ٩/١/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (DFAS) المالية والمحاسبة الدفاعية

تنمية الدولية استجابة الوآالة االميرآية لل؛ ١٢/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)االنتقالية للعراق 
(USAID) ،؛ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ٨/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات

؛ ٢/٤/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات،  لطلب (USTDA)الوآالة األميرآية للتجارة والتنمية ؛ استجابة ٢/٤/٢٠٠٩
 مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية؛ ٥/٤/٢٠٠٧للبيانات،  لطلب المفتش العام (DoS)استجابة وزارة الخارجية 

(DFAS) ،استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ؛١٠/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات 
 (OSD) وزير الدفاع  استجابة مكتب :(ISFF)صندوق قوات األمن العراقية . ١٦/٤/٢٠٠٩و ١٣/٤/٢٠٠٩

استجابة وزارة : (ESF)صندوق دعم االقتصاد. ١٤/٤/٢٠٠٩ و١٢/١/٢٠٠٩لبيانات، لطلب المفتش العام ل
استجابة الوآالة الأليرآية للتنمية الدولية  ؛١٤/١٠/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)الخارجية

(USAID) ،؛ استجابة ١٦/٤/٢٠٠٩و ١٣/٤/٢٠٠٩ ، ٧/٤/٢٠٠٩، ٨/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات
، ١٤/١٠/٢٠٠٨ ، ٢/١٠/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)ب المساعدة االنتقالية للعراق مكت
لطلب المفتش العام للبيانات،   (GRD)فرقة منطقة الخليج  ؛  استجابة٢٩/٣/٢٠٠٩، و١٥/١/٢٠٠٩
رات ، تقرير المؤش(ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ؛ ٣/٤/٢٠٠٩، و ٢/٤/٢٠٠٩، ٥/١/٢٠٠٩

مكتب ؛ ١٤/١٠/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)؛ استجابة وزارة الخارجية١/١/٢٠٠٩األساسية، 
مكتب المساعدة  ؛ استجابة ٣/٤/٢٠٠٩، تقرير المؤشرات األساسية، (ITAO)المساعدة االنتقالية للعراق 

برنامج االستجابة .  ٢٩/٣/٢٠٠٩ و ٢/١٠/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)االنتقالية للعراق 
، ١٢/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع : (CERP)الطارئة للقائد 

 . ١٧/٤/٢٠٠٩، و١٠/٤/٢٠٠٩

 لطلب المفتش (USAID)استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  :(IRRF)صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق  -٧٠
الوآالة ؛ استجابة ٢/٤/٢٠٠٩؛ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ٨/٤/٢٠٠٩بيانات، العام لل

؛ استجابة وزارة الخارجية ٢/٤/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات،  لطلب (USTDA)األميرآية للتجارة والتنمية 
(DoS) ،والمحاسبة الدفاعيةمصلحة المالية ؛ استجابة ٥/٤/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات (DFAS) لطلب 

. ١٣/٤/٢٠٠٩ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ؛١٠/٤/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، 
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لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) وزير الدفاع  استجابة مكتب :(ISFF)صندوق قوات األمن العراقية 
 لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  : (ESF)صندوق دعم االقتصاد. ١٤/٤/٢٠٠٩
؛ ٣/٤/٢٠٠٩ و٢/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،   (GRD)فرقة منطقة الخليج  استجابة ؛ ١٤/١٠/٢٠٠٧

مكتب ؛ استجابة ٣/٤/٢٠٠٩تقرير المؤشرات األساسية،  ، (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق استجابة 
استجابة  ؛ ٢٩/٣/٢٠٠٩ و ٢/١٠/٢٠٠٨طلب المفتش العام للبيانات، ل  (ITAO)ة االنتقالية للعراق المساعد

، و ١٣/٤/٢٠٠٩، ٧/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)الوآالة االميرآية للتنمية الدولية 
امج االستجابة الطارئة برن. ١٦/٤/٢٠٠٩؛ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ١٦/٤/٢٠٠٩
،  ١٠/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع : (CERP)للقائد
 .  ١٧/٤/٢٠٠٩و

 (USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  :(IRRF 1)  األولإعمار العراقصندوق إغاثة وإعادة  -٧١
؛ ٢/٤/٢٠٠٩؛ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ٨/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 

؛ استجابة ٢/٤/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات،  لطلب (USTDA)الوآالة األميرآية للتجارة والتنمية استجابة 
 عيةمصلحة المالية والمحاسبة الدفا؛  استجابة ٥/٤/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)وزارة الخارجية 

(DFAS) ،؛ صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني ١٠/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات(IRRF2)،  
 :(ISFF)صندوق قوات األمن العراقية . ١٣/٤/٢٠٠٩استجابة السفارة االميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، 

: (ESF)صندوق دعم االقتصاد. ١٤/٤/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات (OSD) وزير الدفاع استجابة مكتب 
 استجابة فرقة منطقة الخليج ؛١٤/١٠/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية

(GRD)   ،مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ؛ ٣/٤/٢٠٠٩ و٢/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات(ITAO) ،
، لطلب المفتش (ITAO)؛ استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ٣/٤/٢٠٠٩تقرير المؤشرات األساسية، 

 لطلب (USAID)؛  استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية ٢٩/٣/٢٠٠٩ و ٢/١٠/٢٠٠٨العام للبيانات، 
؛ استجابة السفارة االميرآية لطلب المفتش ١٦/٤/٢٠٠٩ و ١٣/٤/٢٠٠٩، ٧/٤/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، 

 (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع : (CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد . ١٥/٤/٢٠٠٩ لعام للبيانات،ا
 .١٠/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 

فرقة منطقة الخليج ؛ استجابة ١٤/١٠/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية -٧٢
(GRD) مكتب المساعدة االنتقالية للعراق؛ ٣/٤/٢٠٠٩ و٢/٤/٢٠٠٩لبيانات،  لطلب المفتش العام ل(ITAO) ،

 لطلب المفتش العام (ITAO)؛ استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ٣/٤/٢٠٠٩تقرير المؤشرات األساسية، 
ب المفتش  لطل(USAID)؛  استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية ٢٩/٣/٢٠٠٩ و ٢/١٠/٢٠٠٨للبيانات، 

؛ استجابة السفارة االميرآية لطلب المفتش العام ١٦/٤/٢٠٠٩ و ١٣/٤/٢٠٠٩، ٧/٤/٢٠٠٩العام للبيانات، 
 .٤/٢٠٠٨؛ تقرير المفتش العام ربع السنوي المقدم إلى الكونغرس االميرآي، ١٦/٤/٢٠٠٩ للبيانات،

 (USAID)الميرآية للتنمية الدولية استجابة الوآالة ا :(IRRF 1)  األولإعمار العراقصندوق إغاثة وإعادة  -٧٣
؛ ١٢/١/٢٠٠٩؛ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ١٢/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 

؛ استجابة ٣١/١٢/٢٠٠٨المفتش العام للبيانات،  لطلب (USTDA)الوآالة األميرآية للتجارة والتنمية استجابة 
 مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية؛  استجابة ٥/٤/٢٠٠٧ب المفتش العام للبيانات،  لطل(DoS)وزارة الخارجية 

(DFAS) ،؛ صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني ٩/١/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات(IRRF2): 
صندوق قوات . ١٢/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق 

. ١٢/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) وزير الدفاع  استجابة مكتب :(ISFF)األمن العراقية 
 ؛١٤/١٠/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية: (ESF)صندوق دعم االقتصاد

؛ استجابة مكتب ٨/١/٢٠٠٩فتش العام للبيانات،  لطلب الم(USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية 
، و ١٤/١٠/٢٠٠٨، ٢/١٠/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات،(ITAO)المساعدة االنتقالية للعراق 

مكتب المساعدة ؛  ٥/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج ؛ ١٥/١/٢٠٠٩
: (CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد . ١/١/٢٠٠٩ المؤشرات األساسية، ، تقرير(ITAO)االنتقالية للعراق 

 . ١٢/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،   (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع 

 .١٣/٤/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٧٤

 .٢/٤/٢٠٠٩انات، استجابة السفارة األميرآية لطلب المفتش العام للبي -٧٥
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 .٧/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٧٦

 .٧/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٧٧

 .١٤/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٧٨

 .١٤/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٧٩

 .١٤/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٨٠

 .١٤/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٨١

 .١٤/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٨٢

 .١٤/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) ستجابة مكتب وزير الدفاع ا -٨٣

 .١٤/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٨٤

 .٧/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٨٥

 .١٤/٤/٢٠٠٩لعام للبيانات، لطلب المفتش ا (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٨٦

 .١٤/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٨٧

 .٣٦، v، صفحة ٣/٢٠٠٩ قياس االستقرار واألمن في العراق ،(DoD)وزارة الدفاع  -٨٨

 .٣٦، v، صفحة ٣/٢٠٠٩ قياس االستقرار واألمن في العراق ،(DoD)وزارة الدفاع  -٨٩

 .٣١، صفحة ٣/٢٠٠٨ قياس االستقرار واألمن في العراق ،(DoD)وزارة الدفاع  -٩٠

 .٣٢، صفحة ٣/٢٠٠٩ قياس االستقرار واألمن في العراق ،(DoD)وزارة الدفاع  -٩١

 . ١٥/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OUSD)استجابة مكتب المفتش المالي لدى نائب وزير الدفاع  -٩٢

، (ISFF)صندوق قوات األمن العراقية ، (MNSTC-I)جنسيات في العراق القيادة األمنية االنتقالية المتعددة ال -٩٣
 .٩/٢٠٠٨، )تمت مراجعتها (٢٠٠٨خطة اإلنفاق للسنة المالية 

 .١٤/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٩٤

 .٧/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٩٥

 .٢/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٩٦

 .٣٣، صفحة ٣/٢٠٠٩ قياس االستقرار واألمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -٩٧

 .٧/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٩٨

 .٧/٤/٢٠٠٩العام للبيانات، لطلب المفتش  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٩٩

 .٧/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٠٠

                     : يستند هذا الرقم إلى التخصيصات المتوفرة إلعادة اعمار العراق بموجب القوانين اآلتية -١٠١
    P.L. 108-7, P.L108-11, P.L.109-102, P.L. 109-234, P.L. 110-28, P.L. 110-92, P.L. 110-116, 

P.L.110-137, P.L.110-149, P.L.110-161, P.L.110-252. 
لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) وزير الدفاع  استجابة مكتب :(ISFF)صندوق قوات األمن العراقية  -١٠٢

تش العام للبيانات،  لطلب المف(DoS)استجابة وزارة الخارجية: (ESF)صندوق دعم االقتصاد. ١٤/٤/٢٠٠٩
؛ ٣/٤/٢٠٠٩و ٢/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج ؛ ١٤/١٠/٢٠٠٧

مكتب المساعدة ؛ استجابة ٣/٤/٢٠٠٩، تقرير المؤشرات األساسية، (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق 
؛ استجابة الوآالة ٢٩/٣/٢٠٠٩ و٢/١٠/٢٠٠٩نات،  لطلب المفتش العام للبيا(ITAO)االنتقالية للعراق 

؛ ١٦/٤/٢٠٠٩، و ١٣/٤/٢٠٠٩، ٧/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)االميرآية للتنمية الدولية 
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: (CERP)؛ برنامج االستجابة الطارئة للقائد ١٦/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، 
 مليون ٥٠. ١٧/٤/٢٠٠٩ و١٠/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) ر الدفاع استجابة مكتب وزي

 .  لم يتم تعقبها٢٠٠٣دوالر من تمويل السنة المالية 

 .٢/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -١٠٣

 .٧/٤/٢٠٠٩ العام للبيانات،  لطلب المفتش(USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -١٠٤

، ٧/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -١٠٥
 .١٦/٤/٢٠٠٩، و ١٣/٤/٢٠٠٩

 .٣/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -١٠٦

، ٧/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)نمية الدولية استجابة الوآالة االميرآية للت -١٠٧
 .١٦/٤/٢٠٠٩، و ١٣/٤/٢٠٠٩

 . ١٤/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -١٠٨

كتب المساعدة ؛ استجابة م٣/٤/٢٠٠٩ تقرير المؤشرات األساسية، (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -١٠٩
؛   استجابة الوآالة ٢٩/٣/٢٠٠٩ و ٢/١٠/٢٠٠٨، لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)االنتقالية للعراق 

 . ٧/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)االميرآية للتنمية الدولية 

 .٧/٤/٢٠٠٩ت،  لطلب المفتش العام للبيانا(USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -١١٠

 .٢/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -١١١

 .٢٩/٣/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -١١٢

 .٧/٤/٢٠٠٩للبيانات،  لطلب المفتش العام (USAID)استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  -١١٣

 .٨/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  -١١٤

 .٢/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  -١١٥

استجابة فرقة منطقة الخليج ؛ ١٤/١٠/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -١١٦
(GRD)   ،مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  ؛ ٣/٤/٢٠٠٩ و ٢/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات

(ITAO) ،مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ؛ استجابة٣/٤/٢٠٠٩، تقرير المؤشرات األساسية (ITAO) ،
؛ استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ٢٩/٣/٢٠٠٩ و ٢/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات، 

(USAID) ،استجابة السفارة ؛ ١٦/٤/٢٠٠٩، و١٣/٤/٢٠٠٩، ٧/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات
 .١٦/٤/٢٠٠٩األميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، 

ستجابة فرقة منطقة الخليج ا؛ ١٤/١٠/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -١١٧
(GRD)   ،مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  ؛ ٣/٤/٢٠٠٩ و ٢/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات

(ITAO) ،مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ؛ استجابة٣/٤/٢٠٠٩، تقرير المؤشرات األساسية (ITAO) لطلب 
 (USAID)ستجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ؛ ا٢٩/٣/٢٠٠٩ و ٢/١٠/٢٠٠٨المفتش العام للبيانات، 

استجابة السفارة األميرآية لطلب ؛ ١٦/٤/٢٠٠٩، و١٣/٤/٢٠٠٩، ٧/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 
 .١٦/٤/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، 

 (USAID) الدولية استجابة الوآالة األميرآية للتنمية :(IRRF 1)  األولإعمار العراقصندوق إغاثة وإعادة  -١١٨
؛ ٢/٤/٢٠٠٩؛ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ٨/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 

؛ استجابة ٢/٤/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات،  لطلب (USTDA)الوآالة األميرآية للتجارة والتنمية استجابة 
مصلحة المالية والمحاسبة ؛  استجابة ٥/٤/٢٠٠٧نات،  لطلب المفتش العام للبيا(DoS)وزارة الخارجية 

؛ صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني ١٠/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DFAS) الدفاعية
(IRRF2)، صندوق قوات األمن . ١٣/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، األميرآية  استجابة السفارة
صندوق . ١٤/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) وزير الدفاع ة مكتب  استجاب:(ISFF)العراقية 
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 استجابة ؛١٤/١٠/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية: (ESF)دعم االقتصاد
مكتب المساعدة ؛ ٣/٤/٢٠٠٩ و٢/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (GRD)فرقة منطقة الخليج 

؛ استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ٣/٤/٢٠٠٩ تقرير المؤشرات األساسية، (ITAO)تقالية للعراق االن
(ITAO) ،؛   استجابة الوآالة االميرآية للتنمية ٢٩/٣/٢٠٠٩ و ٢/١٠/٢٠٠٨، لطلب المفتش العام للبيانات
؛ استجابة ١٦/٤/٢٠٠٩  و١٣/٤/٢٠٠٩، ٧/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)الدولية 

: (CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد . ١٥/٤/٢٠٠٩السفارة االميرآية، لطلب المفتش العام للبيانات،
استجابة : أموال أخرى. ١٠/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع 

 .١٤/٤/٢٠٠٩فتش العام للبيانات، مكتب المخدرات الدولي وفرض تطبيق القانون لطلب الم

 . ١/٤/٢٠٠٩ِمعَلم عالمي، : (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق -١١٩

 .٣/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -١٢٠

 .٣/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -١٢١

، ٣٠/٦/٢٠٠٨، ٣٠/٩/٢٠٠٨، ٧/١/٢٠٠٩، ٣/٤/٢٠٠٩ ،(CEFMS)الح الهندسة نظام اإلدارة المالية لس -١٢٢
 لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ؛ ٤/١/٢٠٠٨، ٤/٤/٢٠٠٨
١١/١/٢٠٠٨، ١٤/٤/٢٠٠٨، ١٦/٧/٢٠٠٨، ١٠/١٠/٢٠٠٨، ٨/١/٢٠٠٩، ٧/٤/٢٠٠٩. 

 .١٧/٤/٢٠٠٩ و ١٠/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٢٣

 .٢/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٢٤

 .١٦/٤/٢٠٠٩ العام للبيانات، المفتش لطلب (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٢٥

 . ٣/١٠/٢٠٠٨، (CERP)االستجابة الطارئة للقائد آسل لنظام ، آتاب ا(IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق -١٢٦

 .١/٤/٢٠٠٩ِمعَلم عالمي، : (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق -١٢٧

 .٢/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٢٨

 .٢/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٢٩

 (MNF-I) القوات المتعددة الجنسيات في العراق "، (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٣٠
  .١٢/٣/٢٠٠٩، "تعلن خفض عدد القوات

 .iv، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس االستقرار واألمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -١٣١

 . ٢٢، صفحة ٢٥/٢/٢٠٠٩ تقرير الوضع في العراق، ،(DoS)وزارة الخارجية -١٣٢

 .١٦/٤/٢٠٠٩ العام للبيانات، المفتش لطلب (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٣٣

 .vii، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس االستقرار واألمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -١٣٤

 .٢/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٣٥

 .٢٢، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس االستقرار واألمن في العراق، ،(DoD)لدفاع وزارة ا -١٣٦

 .٢٦، iv، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس االستقرار واألمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -١٣٧

 .٢٧-٢٦، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس االستقرار واألمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -١٣٨

 . ٤/٣/٢٠٠٩س الوزراء العراقي والمفتش العام، ، مقابلة رئي(GOI)الحكومة العراقية  -١٣٩

 .٢٢، صفحة ٢٥/٢/٢٠٠٩ تقرير وضع العراق ،(DoS)وزارة الخارجية -١٤٠

 .٢٦، v، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس االستقرار واألمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -١٤١

لقوات البريطانية المنسحبة مع ذلك، أقامت القوات االميرآية مرآز قيادة في البصرة لملًء الفراغ الذي ترآته ا -١٤٢
 . مؤخرا بعد ان خدمت آممثل لقوات التحالف في المدينة منذ نهاية الحرب
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 .٣٣-٣٢، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس االستقرار واألمن في العراق،(DoD)وزارة الدفاع  -١٤٣

 وزارة الدفاعترى . ٤٢، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس االستقرار واألمن في العراق،(DoD)وزارة الدفاع  -١٤٤
(DoD)" ن هذه المسألة الطويلة األمد يجب ان تتم مراجعتها وأن توضع خطة مفصلة بالتعاون مع وزارة أ
 ".الداخلية

 ،(DoD)الدفاع وزارة . أحدث هذه البرامج المؤقتة موجهة نحو تناول التدريب األساسي للشرطة العراقية -١٤٥
في المراحل األولى تراآمت اعمال . ٣٩، صفحة ٣١/٣/٢٠٠٩تقرير قياس االستقرار واألمن في العراق، 

غير منجزه بسبب التوسيع السريع للوظائف الموافق عليها وإعادة تدريب عناصر من الجيش الذي آان 
 . موجودًا قبل الحرب العراقية، والذين ُسمح لهم باإلنضمام إلى الجيش العراقي الجديد

ترى وزارة . ٣٦ و٣٥، صفحة ٣١/٣/٢٠٠٩ قياس االستقرار واألمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -١٤٦
يجب توجيه المزيد من الجهد نحو االستدامة وقدرات الدعم اللوجستي ضمن قوات األمن العراقية "الدفاع انه 

وان قوات األمن العراقية تستمر في االعتماد على ) ٣٥صفحة " (على المستويين العمالني واالستراتيجي
 اللوجستية، الدعم الناري، والدعم الجوي، واالتصاالت والتخطيط قوات التحالف فيما يتعلق باألمور

، SIGIR 09-014تقرير المفتش العام انظر أيضا ). vصفحة " (واالستخبارات والمسح والقدرة على االستعالم
 . ٤/٢٠٠٩، "عقد لوجستيات قوات األمن يعاني من بعض المشاآل في الكلفة، النتائج واالشراف"

 .٣٢، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس االستقرار واألمن في العراق،،(DoD)وزارة الدفاع  -١٤٧

 .٤٨ و٤٠، صفحة ٣/٢٠٠٨/ ٣١ قياس االستقرار واألمن في العراق،،(DoD)وزارة الدفاع  -١٤٨

 .٣٧، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس االستقرار واألمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -١٤٩

 .٤١، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١عراق،  قياس االستقرار واألمن في ال،(DoD)وزارة الدفاع  -١٥٠

 .٣٢، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس االستقرار واألمن في العراق،،(DoD)وزارة الدفاع  -١٥١

 .٣٢، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس االستقرار واألمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -١٥٢

 .٣٢، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس االستقرار واألمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -١٥٣

 .٢/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) مكتب وزير الدفاع استجابة  -١٥٤

 (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق "، (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٥٥
 .١٠/٣/٢٠٠٩" تعلن خفض عدد القوات

، يدعو الحكومة االميرآية إلى (d) 1615، القسم ٢٠٠٩للسنة المالية   (NDAA)قانون تفويض الدفاع القومي  -١٥٦
 ". التكاليف المترافقة مع اعمال منظمة أبناء العراق... استخدام التمويل لدفع"اتخاذ إجراءات تكفل 

   .١٤/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٥٧

وزارة الدفاع، قياس (من الوظائف األمنية  الملتزم بها، % ٢٠، جرى ملء ٢٠٠٨أآتوبر  / منذ تشرين األول -١٥٨
 ألف من ١٠٠ فقط من اصل ٥٫٠٠٠، الحظ أن vi، صفحة ٣١/٣/٢٠٠٩االستقرار واألمن في العراق، 

 .)منظمة أبناء العراق، جرى وضعهم في وظائف أمنية

 .٢٩، viة ، صفح٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس االستقرار واألمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -١٥٩

 .٢١، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس االستقرار واألمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -١٦٠

 .٢٠، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس االستقرار واألمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -١٦١

قود يجب ان تحسن الوآاالت تقاريرها بياناتها المالية بالنسبة للع"، SIGIR 09-005تقرير تدقيق المفتش العام  -١٦٢
 .٣٠/١٠/٢٠٠٨، "األمنية الخاصة

، صفحة ٢٥/٨/٢٠٠٨، "مقاولو األمن الخاص في العراق"، (CRS)مصلحة خدمات األبحاث في الكونغرس  -١٦٣
٣ . 
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 . ١٣/٤/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب  المفتش العام للبيانات،  -١٦٤

 .٢٧/٣/٢٠٠٩يانات، استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للب -١٦٥

 .٢/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٦٦

آان عقد لوجستيات قوات األمن يعاني من بعض المشاآل "، SIGIR 09-014تقرير تدقيق المفتش العام  -١٦٧
 . ٤/٢٠٠٩، "المتعلقة بمسائل الكلفة، النتائج واإلشراف

يحتاج  األمر إلى تعزيز االشراف على عقود خدمات األمن "، SIGIR 09-017تقرير تدقيق المفتش العام  -١٦٨
 .٤/٢٠٠٩، "الداخلي

 ،(ISFF)صندوق قوات األمن العراقية ، تقرير تنفيذ تمويالت(CEFMS)نظام اإلدارة المالية لسالح الهندسة  -١٦٩
؛  ١٠/٤/٢٠٠٩للبيانات،  لطلب المفتش العام (DFAS) مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية  استجابة؛٣/٤/٢٠٠٩

 تقرير  (DoS)؛ وزارة الخارجية٥/٤/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)وزارة الخارجية استجابة 
  الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق ، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق ؛ ١٠/٢٠٠٨، ٢٢٠٧القسم 

(MNC-I) ، ،مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ة ؛ استجاب١/٤/٢٠٠٩التقرير ربع السنوي(ITAO) لطلب المفتش 
 .١٤/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) ؛  استجابة مكتب وزير الدفاع ٢٩/٣/٢٠٠٩العام للبيانات، 

 .٣٣، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ، ٣١ قياس االستقرار واألمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -١٧٠

 . ٧/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNC-I)  يات في العراقالفيلق المتعدد الجنساستجابة  -١٧١

 .١٤/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٧٢

 .٣١، المالحظة ١٢/٢٠٠٨/ ٣١ قياس االستقرار واألمن في العراق،،(DoD)وزارة الدفاع  -١٧٣

 .٤٧، صفحة ١٢/٢٠٠٨/ ٣١العراق، قياس االستقرار واألمن في ،(DoD)وزارة الدفاع  -١٧٤

 .٣٩، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس االستقرار واألمن في العراق،(DoD)وزارة الدفاع  -١٧٥

 .٣٥، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس االستقرار واألمن في العراق،،(DoD)وزارة الدفاع  -١٧٦

 .٣٥، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس االستقرار واألمن في العراق،،(DoD)وزارة الدفاع  -١٧٧

 .٣٦، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس االستقرار واألمن في العراق،،(DoD)فاع وزارة الد -١٧٨

في وقت سابق، تقرر . ٤٦، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس االستقرار واألمن في العراق،،(DoD)وزارة الدفاع  -١٧٩
 قياس االستقرار ،وزارة الدفاع (٢٠٠٨وصل مواقع القيادة الخمسة المتبقية بشبكة االنترنت بنهاية العام 

 .)٣٩، صفحة ٦/٢٠٠٨/ ١٣من في العراق، واأل

 قوات األمن يعاني من بعض المشاآل آان عقد لوجستيات" ، SIGIR 09-014تقرير تدقيق المفتش العام  -١٨٠
 . ٤/٢٠٠٩، "المتعلقة بمسائل الكلفة، النتائج واالشراف

 .٤٣، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس االستقرار واألمن في العراق،،(DoD)وزارة الدفاع  -١٨١

 .٤٤، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس االستقرار واألمن في العراق، ،(DoD) الدفاع وزارة -١٨٢

 .٢٦، صفحة ١٢/٢٠٠٨/ ٣١ قياس االستقرار واألمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -١٨٣

   .٢/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٨٤

 شرطية تخرجن من آلية الشرطة في ٤٩٠"، (MNF-I)قوات المتعددة الجنسيات في العراق استجابة ال -١٨٥
   .٢٧/١/٢٠٠٩، "بغداد

 .٢/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، ، (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٨٦

 .(ISFF)صندوق قوات األمن العراقية  مليون دوالر تقريبا من أموال ٧٫٧يتضمن هذا  -١٨٧

 . ١٤/٢/٢٠٠٩، "هذا األسبوع في العراق"، (MNF-I)ات المتعددة الجنسيات في العراق استجابة القو -١٨٨
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تقوية الروابط العراقية األميرآية عبر مبيعات "، (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٨٩
 .١٥/٢/٢٠٠٩، "األسلحة إلى الخارج

 .٣٧، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ق،  قياس االستقرار واألمن في العرا،(DoD)وزارة الدفاع  -١٩٠

 . ١٤/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (GRD)فرقة منطقة الخليج استجابة  -١٩١

 . ٣١/٣/٢٠٠٩استجابة الملحق القانوني لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٩٢

 .٣١/٣/٢٠٠٩استجابة الملحق القانوني لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٩٣

 .٣١/٣/٢٠٠٩تش العام للبيانات، استجابة الملحق القانوني لطلب المف -١٩٤

 .٣١/٣/٢٠٠٩استجابة الملحق القانوني لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٩٥

 .٣١/٣/٢٠٠٩استجابة الملحق القانوني لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٩٦

 . ٤/٢٠٠٩، "مرفق حماية الشهود في مبنى محكمة البصرة"، SIGIR PA-09-169تقرير تدقيق المفتش العام  -١٩٧

 .٥، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس االستقرار واألمن في العراق، ،(DoD)لدفاع وزارة ا -١٩٨

 . ١٤/٤/٢٠٠٩مرآز تسجيل المحتجزين، "، (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٩٩

 .٣، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس االستقرار واألمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع   -٢٠٠

 .٣١/٣/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، استجابة الملحق القانوني لطلب  -٢٠١

 .٣١/٣/٢٠٠٩استجابة الملحق القانوني لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٠٢

 .٣١/٣/٢٠٠٩استجابة الملحق القانوني لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٠٣

 .٣١/٣/٢٠٠٩استجابة الملحق القانوني لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٠٤

 .٣١/٣/٢٠٠٩تش العام للبيانات، استجابة الملحق القانوني لطلب المف -٢٠٥

 .٣١/٣/٢٠٠٩استجابة الملحق القانوني لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٠٦

 .٣١/٣/٢٠٠٩استجابة الملحق القانوني لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٠٧

 .٣١/٣/٢٠٠٩استجابة الملحق القانوني لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٠٨

 .٣١/٣/٢٠٠٩لعام للبيانات، استجابة الملحق القانوني لطلب المفتش ا -٢٠٩

 . ٢٤/٢/٢٠٠٩تصريح نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي أمام مؤتمر الطاقة،  -٢١٠

تقدم عملية إعادة اإلعمار مستمر في ، ٢، العدد٦، المجلد Essayons Forwardدارليمبل نيكول، مجلة  -٢١١
ميرآي يرآز على المستقبل ؛ دارليمبل نيكول، سالح الهندسة في الجيش اال٥-٤، صفحة ٢/٢٠٠٩، "العراق

 – (USACE)البيان الصحفي لسالح الهندسة في الجيش االميرآي"التشغيل، الصيانة، االستدامة، : في العراق
 . ١٥/٣/٢٠٠٩، "(GRD)فرقة منطقة الخليج 

، (GRD)فرقة منطقة الخليج ؛ ٣١/٣/٢٠٠٩استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢١٢
 . ١٩– ١٨، الشريحة ٢/٢٠٠٩التقرير الشهري للوضع في العراق، 

وزارة ؛ ١٠/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DFAS) مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعيةاستجابة  -٢١٣
لطلب المفتش العام ، (GRD)فرقة منطقة الخليج ؛ استجابة ١٠/٢٠٠٨، ٢٢٠٧ تقرير القسم ،(DoS)الخارجية
الفيلق المتعدد الجنسيات في ، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق ؛  ٣/٤/٢٠٠٩ و٢/٤/٢٠٠٩للبيانات، 
 (USAID)الوآالة االميرآية للتنمية الدولية ؛ استجابة ١/٤/٢٠٠٩التقرير ربع السنوي، ، (MNC-I)  العراق

تقارير ربع السنوية للمفتش العناية الصحية التي آانت تذآر في ال. ١٣/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 
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للحصول على مرجع مفصل حول . العام تحت البنية التحتية أصبحت اآلن تشمل تحت منطقة إعادة بناء الحكم
 . قطاعات مكتب المفتش العام مقابل مصادر تمويلها، انظر الملحق د

 .٢٥/٤/٢٠٠٩  لطلب المفتش العام للبيانات،(NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق األدنى استجابة -٢١٤

 تقرير األداء اليومي للكهرباء، ،(EFC)خلية دمج الطاقة  /(ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٢١٥
٣١/٣/٢٠٠٩ -١/١/٢٠٠٨ . 

التشغيل، الصيانة، : دارليمبل نيكول، سالح الهندسة في الجيش االميرآي يرآز على مستقبل العراق -٢١٦
، "(GRD)فرقة منطقة الخليج – (USACE)في الجيش االميرآيالبيان الصحفي لسالح الهندسة "االستدامة، 

١٥/٣/٢٠٠٩. 

٢١٧- GAO-09-476T ،"االستراتيجيات االميرآية، يجب ان تتناول تحديات األمن واالقتصاد : العراق وأفغانستان
 . ٨، صفحة ٢٥/٣/٢٠٠٩، "والحكم إلعادة بناء الجهود

 .٢/٢٠٠٩، "٢٠٠٩ ، مناخ االستثمار في العراق عام(DoS)وزارة الخارجية  -٢١٨

عمليات نقل األصول ضمن عملية إعادة اعمار العراق، تحتاج "، SIGIR 09-016تقرير تدقيق المفتش العام   -٢١٩
 .٤/٢٠٠٩، "إلى توحيد اإلجراءات والى المساءلة والمحاسبة

 ). ١) (أ (١٤٠٢، القسم 252-110القانون العام  -٢٢٠

 . ١١/٣/٢٠٠٩،) ج (٧٠٤٢، الفقرة ٨-١١١، القانون العام ٢٠٠٩قانون التخصيصات الشاملة  -٢٢١

عمليات نقل األصول ضمن عملية إعادة اعمار العراق، تحتاج "، SIGIR 09-016تقرير تدقيق المفتش العام  -٢٢٢
 .٤/٢٠٠٩، "إلى توحيد اإلجراءات والى المساءلة والمحاسبة

عمار العراق، تحتاج عمليات نقل األصول ضمن عملية إعادة ا"، SIGIR 09-016تقرير تدقيق المفتش العام  -٢٢٣
، SIGIR 09-014تقرير تدقيق المفتش العام .  ٤/٢٠٠٩، "إلى توحيد اإلجراءات والى المساءلة والمحاسبة

 .١/٢٠٠٩، " العراق-مرآز حديثة للعناية الصحية األولية، الحديثة "

 . ١٤، الشريحة ٢/٢٠٠٩، التقرير السنوي للوضع في العراق، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٢٢٤

، "احتياطات العالم المؤآدة من النفط والغاز الطبيعي، أحدث التقديرات "(EIA)ارة إعالم شؤون الطاقة إد -٢٢٥
http://www.eia.doe.gov/emeu/international/reserves.html  تم الدخول إلى هذا الموقع في ،

 بأية تقديرات الحتياطات النفط والغاز الطبيعي، وبدال (EIA)ال تقوم إدارة اعالم شؤون الطاقة . ١٠/٣/٢٠٠٩
" بي بي ستاتستيكال رفيو"و" وورلد أويل"يصنف آل من . من ذلك تصدر بيانات منشورة في مصادر أخرى

" اويل أند غاز جورنال" بينما تصنف العراق على انه البلد الذي يملك ثالث اآبر احتياط مؤآد من النفط الخام،
بالنسبة للغاز الطبيعي، تصنف آل من . العراق في المرتبة الرابعة، بعد المملكة العربية السعودية وآندا وإيران

العراق على انه البلد الذي يملك اآبر " سديغاز"و " بي بي ستاتستيكال رفيو"و" " اويل اند غاز جورنال"مجلة 
 . ١٢في المرتبة " وورلد اويل"لعالم، بينما تصنفه احتياطي مؤآد في ا

 .  ٩/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٢٦

وزارة ؛ ١٠/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DFAS) مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعيةاستجابة  -٢٢٧
لطلب المفتش العام  (GRD)ة منطقة الخليج فرق؛ استجابة ١٠/٢٠٠٨، ٢٢٠٧ تقرير القسم ،(DoS)الخارجية
 .٢/٤/٢٠٠٩للبيانات، 

 . ٣/٢٠٠٦، "سرد تاريخي لقطاع النفط"،  (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٢٢٨

 .١٤/٤/٢٠٠٩ و ٢/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٢٩

 .   ١٤/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٣٠

 مكتب شؤون استجابة؛ ٣١/٣/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٣١
 .١٤/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، ،(NEA-I)العراق –الشرق األدنى 



  هوامشال
  

 

٣٨٠ 

 . ١٢، الشريحة ٢/٢٠٠٩، تقرير الوضع الشهري، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٢٣٢

 . ١٤/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، ،(NEA-I)العراق –ى  مكتب شؤون الشرق األدناستجابة -٢٣٣

مقابلة المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق مع نائب رئيس الوزراء العراقي رافي العيساوي،  -٢٣٤
٤/٣/٢٠٠٩. 

  . ٢/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، ،(NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق األدنى استجابة -٢٣٥

 مكتب شؤون استجابة. ١٢، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس االستقرار واألمن في العراق، ،(DoD)فاع وزارة الد -٢٣٦
 . ١٤/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، ،(NEA-I)العراق –الشرق األدنى 

   . ٢/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، ،(NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق األدنى استجابة -٢٣٧

 .١٤، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس االستقرار واألمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -٢٣٨

 . ١١، شريحة ١٨/٢/٢٠٠٩، تقرير الوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية -٢٣٩

 مكتب شؤون الشرق استجابة. ١٥، شريحة ٩/١/٢٠٠٩، تقرير الوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية -٢٤٠
 .١٤/٤/٢٠٠٩لبيانات،  لطلب المفتش العام ل(NEA-I)العراق –األدنى 

 .  ١٠، شريحة ١٨/٢/٢٠٠٩، تقرير الوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية -٢٤١

؛ استجابة القوات المتعددة ٢/٤/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٤٢
 .١٦/٤/٢٠٠٩ للبيانات، المفتش العام لطلب (MNF-I)الجنسيات في العراق 

منطقة االبتعاد عن خط أنابيب "، SIGIR PA 09-063, PA 05-013, PA05-014تدقيق المفتش العام تقرير  -٢٤٣
 . ٥-٤، صفحة ٣١/١/٢٠٠٦، "آرآوك المتوجه إلى بيجي

 .١٢، شريحة ٢/٢٠٠٩، تقرير الوضع الشهري،  (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٢٤٤

، "عن خط أنابيب آرآوك المتوجه إلى بيجيمنطقة االبتعاد " ، SIGIR PA 08-137تقرير تدقيق المفتش العام  -٢٤٥
 .٥، صفحة ٢٤/٧/٢٠٠٨

؛ استجابة القوات المتعددة ٢/٤/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٤٦
 .١٤/٤/٢٠٠٩ للبيانات، المفتش العام لطلب (MNF-I)الجنسيات في العراق 

 .١٢، شريحة ٢/٢٠٠٩ع الشهري، ، تقرير الوض (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٢٤٧

 .١٣، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس االستقرار واألمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -٢٤٨

القوات استجابة . ١٣، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس االستقرار واألمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -٢٤٩
 . ١٦/٤/٢٠٠٩ للبيانات، المفتش العام لطلب (MNF-I)المتعددة الجنسيات في العراق 

 .٢/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق األدنى استجابة -٢٥٠

 .١٣، شريحة ١١/٢/٢٠٠٩، تقرير الوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية -٢٥١

 تقرير األداء اليومي للكهرباء، ،(EFC)خلية دمج الطاقة  /(ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٢٥٢
٣١/٣/٢٠٠٩ -١/٧/٢٠٠٨. 

 .٢/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، ،(NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق األدنى استجابة -٢٥٣

؛ استجابة ٢/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، ،(NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق األدنى استجابة -٢٥٤
 .١٦/٤/٢٠٠٩ للبيانات، لعامالمفتش ا لطلب ،(MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق 

 .٢/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، ،(NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق األدنى استجابة -٢٥٥
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 تقرير األداء اليومي للكهرباء، ،(EFC)خلية دمج الطاقة  /(ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٢٥٦
٣١/٣/٢٠٠٩ -١/٧/٢٠٠٨. 

 . ٣١/٣/٢٠٠٩غداد، لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة األميرآية في ب -٢٥٧

؛ استجابة مكتب ١٣، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس االستقرار واألمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -٢٥٨
 .  ١٦/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (ITAO)المساعدة االنتقالية للعراق 

وزارة ؛ ١٠/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (DFAS) مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعيةاستجابة  -٢٥٩
لطلب المفتش العام  (GRD)فرقة منطقة الخليج ؛ استجابة ١٠/٢٠٠٨، ٢٢٠٧ تقرير القسم ،(DoS)الخارجية
الفيلق المتعدد الجنسيات في ، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق ؛  ٣/٤/٢٠٠٩ و٢/٤/٢٠٠٩للبيانات، 
 .١/٤/٢٠٠٩ر ربع السنوي، التقري، (MNC-I)  العراق

سالح "؛ دارلمبل نيكول؛ ٤، الشريحة ٢/٢٠٠٩، تقرير الوضع الشهري،  (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٢٦٠
،البيان الصحفي لسالح "التشغيل، الصيانة، االستدامة: لالهندسة في الجيش األميرآي يرآز على المستقب

 . ١٥/٣/٢٠٠٩، (GRD)ج فرقة منطقة الخلي / (USACE)الهندسة في الجيش االميرآي 

 . األرقام تتأثر بالتدوير. ٩/٤/٢٠٠٩ و ٢/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٦١

، تقارير األداء اليومي للكهرباء، (EFC)خلية دمج الطاقة ، (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٢٦٢
٣١/٣/٢٠٠٩ – ١/٤/٢٠٠٧ . 

 .١٤/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)العراق –ق األدنى  مكتب شؤون الشراستجابة -٢٦٣

، تقارير األداء اليومي للكهرباء، (EFC)خلية دمج الطاقة ، (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٢٦٤
٣١/٣/٢٠٠٩ – ١/٧/٢٠٠٨. 

لعراق، واشنطن دي تجربة إعادة إعمار ا: المفتش العام الخاص  إلعادة إعمار العراق، الدروس القاسية -٢٦٥
 .١٤٨، صفحة ٢٠٠٩مكتب الطباعة لدى الحكومة، : سي

 .٣١/٣/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٦٦

مشروع إعادة معمل إنتاج الكهرباء في قوداس إلى حالته "، SIGIR PA 07-101تقرير تدقيق المفتش العام  -٢٦٧
 مكتب استجابة؛ ٧، صفحة ١٩/١٠/٢٠٠٧، "مل إنتاج الكهرباء في قوداسالتشغيلية ومشروع توسيع مع

؛ استجابة مكتب ١٤/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)العراق –شؤون الشرق األدنى 
مكتب المساعدة االنتقالية ؛ ١٦/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (ITAO)المساعدة االنتقالية للعراق 

 .٣١/٣/٢٠٠٩ – ١/١/٢٠٠٩، تقارير األداء اليومي للكهرباء، (EFC)خلية دمج الطاقة /، (ITAO)للعراق 

 .٢/٤/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٦٨

 .٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس االستقرار واألمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -٢٦٩

 .١٦، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١األمن في العراق،  قياس االستقرار و،(DoD)وزارة الدفاع  -٢٧٠

، تقارير األداء اليومي للكهرباء، (EFC)خلية دمج الطاقة ، (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٢٧١
٣١/٣/٢٠٠٩ – ١/١/٢٠٠٩. 

 مكتب شؤون استجابة؛ ٢/٤/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٧٢
 .١٤/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)العراق –ى الشرق األدن

 .www ،٣/٢٠٠٩، "نساء عراقيات يتحدثن تحدياتهن األآبر: بكلماتها الخاصة"اوآسفام انترناشيونال،  -٢٧٣
oxfamamerica.org ٦/٤/٢٠٠٩ ، تّم الدخول إلى هذا الموقع في . 

    .١٨، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١اق،  قياس االستقرار واألمن في العر،(DoD)وزارة الدفاع  -٢٧٤

مكتب ؛ ١٦/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (ITAO)استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٢٧٥
 ١/٧/٢٠٠٨، تقارير األداء اليومي للكهرباء، (EFC)خلية دمج الطاقة /، (ITAO)المساعدة االنتقالية للعراق 



  هوامشال
  

 

٣٨٢ 

لطلب المفتش العام للبيانات،  (ITAO)نتقالية للعراق ؛ استجابة مكتب المساعدة اال٣١/٣/٢٠٠٩ –
١٦/٤/٢٠٠٩. 

استجابة السفارة األميرآية في ؛ ٤، الشريحة ٢/٢٠٠٩، تقرير الوضع الشهري،  (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٢٧٦
 .٢/٤/٢٠٠٩بغداد، لطلب المفتش العام للبيانات، 

؛ استجابة ١٦/٤/٢٠٠٩تش العام للبيانات، لطلب المف (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق استجابة  -٢٧٧
 (GRD)فرقة منطقة الخليج ؛ استجابة ٣١/٣/٢٠٠٩السفارة األميرآية في بغداد، لطلب المفتش العام للبيانات، 

، ٢/٢٠٠٩، تقرير الوضع الشهري، (GRD)فرقة منطقة الخليج ؛ ٣/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 
 . ٤الشريحة 

   .٢/٤/٢٠٠٩األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة  -٢٧٨

 مكتب ؛ استجابة١٦، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس االستقرار واألمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -٢٧٩
 .١٤/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)العراق –شؤون الشرق األدنى 

التشغيل، الصيانة، : ل األميرآي يرآز على المستقبسالح الهندسة في الجيش"دارلمبل نيكول؛  -٢٨٠
، (GRD)فرقة منطقة الخليج  / (USACE)،البيان الصحفي لسالح الهندسة في الجيش االميرآي "االستدامة

١٥/٣/٢٠٠٩. 

 .١٦، الشريحة ٧/١/٢٠٠٩، تقرير الوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية -٢٨١

 .١٥، الشريحة ٢٥/٢/٢٠٠٩اق، ، تقرير الوضع في العر(DoS)وزارة الخارجية -٢٨٢

 .١٦، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس االستقرار واألمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -٢٨٣

 . ١٠/٢٠٠٨، "نظرة شاملة على الكهرباء في العراق"، (UNAMI)بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق  -٢٨٤

  .٥/١/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٨٥

، تقارير األداء اليومي للكهرباء، (EFC)خلية دمج الطاقة ، (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٢٨٦
٣١/٣/٢٠٠٩ – ١/١/٢٠٠٩.  

 .www ،٣/٢٠٠٩، "نساء عراقيات يتحدثن عن تحدياتهن األآبر: بكلماتها الخاصة"اوآسفام انترناشيونال،  -٢٨٧
oxfamamerica.org٦/٤/٢٠٠٩ الموقع في  ، تم الدخول إلى هذا . 

 . ٢٣/١/٢٠٠٩، "مرآز حديثة للعناية الصحية األولية"، SIGIR PA 08-134تقرير تدقيق المفتش العام  -٢٨٨

، "عيادة تزود بالطاقة الشمسية تفتح في العامرية"، (MNC-I)الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق -٢٨٩
١٧/١/٢٠٠٩ ،

http://www.cjtf7.army.mil/index.php?option=com_content&task=view&id=24952&Itemid=128 تم ،
 .  ٦/٤/٢٠٠٩الدخول إلى هذا الموقع في 

المرشح العامل بالطاقة الشمسية  يزود المياه النظيفة لقرى "، (MNC-I)الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق -٢٩٠
، ٦/٣/٢٠٠٩، "اللطيفيه

http://www.cjtf7.army.mil/index.php?option=com_content&task=view&id=25679&Itemid=224، تم الدخول إلى 
 .  ٦/٤/٢٠٠٩هذا الموقع في 

 ، ١٦/١٢/٢٠٠٨، "الطاقة الشمسية تساعد الشوارع في العراق"خدمة اخبار الجيش االميرآي،  -٢٩١
http://www.army.mil/-news/2008/12/16/15214-solar-power-helping-light-streets-of-

iraq/, OSUD, response to SIGIR data call، ؛ استجابة ١٥/٤/٢٠٠٩(OSUD) لطلب المفتش العام 
  . ١٥/٤/٢٠٠٩للبيانات، 

 لطلب المفتش (GRD)فرقة منطقة الخليج ؛ استجابة ١٠/٢٠٠٨، ٢٢٠٧، تقرير القسم (DoS)وزارة الخارجية -٢٩٢
دد الجنسيات في الفيلق المتع، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق ؛ ٢/٤/٢٠٠٩العام للبيانات، 
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، تقرير الوضع (GRD)فرقة منطقة الخليج ؛ ٧، الشريحة ٢/٢٠٠٩، التقرير ربع السنوي، (MNC-I)العراق
 . ٢١، الشريحة ٩/٢/٢٠٠٩الشهري، 

األعداد تتأثر . ١٤/٤/٢٠٠٩، و٩/٤/٢٠٠٩، ٢/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٩٣
 . بالتدوير

األرقام الدقيقة المذآورة : مالحظة. ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس االستقرار واألمن في العراق، ،(DoD)ع وزارة الدفا  -٢٩٤
راضين عن الخدمة % ٣٢استطاعو الحصول على المياه النظيفة، و% ٦٧: للرأي العام حول توفر المياه هي

 . راضين عن خدمات صرف مياه المجارير% ٢٦عمومًا و 

 .www ،٣/٢٠٠٩، "نساء عراقيات يتحدثن تحدياتهن األآبر: ها الخاصةبكلمات"اوآسفام انترناشيونال،  -٢٩٥
oxfamamerica.org ٦/٤/٢٠٠٩ ، تم الدخول  إلى هذا الموقع في . 

 بالشراآة مع (USAID)الوآالة االميرآية للتنمية الدولية " ، (USAID)الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٢٩٦
، تم www.inma-iraq.com، ١٣/٤/٢٠٠٩، "ن الفواآه والكرمةالعراقيين ساعدت في إعادة إحياء بساتي

 .١٢/٣/٢٠٠٩الدخول إلى هذا الموقع في 

   .٣١/٣/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٩٧

 . ١٥/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٢٩٨

 .٣١/٣/٢٠٠٩ميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة األ  -٢٩٩

 .٨، الشريحة ٢/٢٠٠٩، تقرير الوضع الشهري، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٣٠٠

، (GRD)فرقة منطقة الخليج ؛ ٣١/٣/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٠١
 .٨، الشريحة ٢/٢٠٠٩تقرير الوضع الشهري، 

 .٣١/٣/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٠٢

األرقام تتأثر . ١٧، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس االستقرار واألمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -٣٠٣
 . بالتدوير

 .   ٢٧، الشريحة ٩/١/٢٠٠٩، تقرير الوضع األسبوعي، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٣٠٤

 .١٧، الشريحة ٣/٢٠٠٩، تقرير الوضع الشهري، (GRD)ة الخليج فرقة منطق -٣٠٥

، ٢٧/١٠/٢٠٠٨، "نظام مياه الصرف الصحي في الفلوجه"، SIGIR PA 08-144تقرير تدقيق المفتش العام  -٣٠٦
 .i-viصفحة 

معلومات عن مساهمة الحكومة العراقية في آلفة إعادة "، SIGIR 09-018تقرير تدقيق المفتش العام  -٣٠٧
 . ٨، صفحة ٩/٤/٢٠٠٩، "اإلعمار

 .   ٢٠، الشريحة ٩/٢/٢٠٠٩، تقرير الوضع األسبوعي، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٣٠٨

التشغيل، الصيانة، : لسالح الهندسة في الجيش األميرآي يرآز على المستقب"دارلمبل نيكول؛  -٣٠٩
، (GRD)ليج فرقة منطقة الخ / (USACE)،البيان الصحفي لسالح الهندسة في الجيش االميرآي "االستدامة

١٥/٣/٢٠٠٩. 

 لطلب المفتش (GRD)فرقة منطقة الخليج ؛ استجابة ١٠/٢٠٠٨، ٢٢٠٧، تقرير القسم (DoS)وزارة الخارجية -٣١٠
الفيلق المتعدد الجنسيات في ، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق ؛ ٢/٤/٢٠٠٩العام للبيانات، 

 . ١/٤/٢٠٠٩، التقرير ربع السنوي، (MNC-I)العراق

 . ١٤/٤/٢٠٠٩ و٢/٤/٢٠٠٩بة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، استجا -٣١١

 .األرقام تتأثر بالتدوير. ١٤/٤/٢٠٠٩ و٢/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣١٢
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٣٨٤ 

التشغيل، الصيانة، : لسالح الهندسة في الجيش األميرآي يرآز على المستقب"دارلمبل نيكول؛  -٣١٣
، (GRD)فرقة منطقة الخليج  / (USACE)،البيان الصحفي لسالح الهندسة في الجيش االميرآي "االستدامة

١٥/٣/٢٠٠٩. 

 .   ١٨، الشريحة ٢٨/٢/٢٠٠٩، تقرير الوضع األسبوعي، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٣١٤

فرقة منطقة ؛ استجابة ١٩، الشريحة ٢٠/٢/٢٠٠٩، تقرير الوضع الشهري، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٣١٥
 . ١٥/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)ليج الخ

 .   ٢٨، الشريحة ٩/١/٢٠٠٩، تقرير الوضع األسبوعي، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٣١٦

فرقة منطقة الخليج ؛ استجابة ٢٧، الشريحة ٩/٣/٢٠٠٩، تقرير الوضع الشهري، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٣١٧
(GRD) ،١٥/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات. 

 .٣١/٣/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣١٨

 .١٥، الشريحة ١٩/٢/٢٠٠٩، تقرير الوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية -٣١٩

 قصة نجاح،: إعادة بناء خطوط سكك الحديد"معهد األبحاث والتكنولوجيا االبتكارية،  -٣٢٠
www.rita.dot.gov/cgi-bin/٢٣/٢/٢٠٠٩ول إلى هذا الموقع في ، تم الدخ . 

؛ معهد األبحاث والتكنولوجيا ١٥، الشريحة ٤/٣/٢٠٠٩، تقرير الوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية -٣٢١
، تم الدخول إلى /www.rita.dot.gov/cgi-bin قصة نجاح،: إعادة بناء خطوط سكك الحديد"االبتكارية، 

 .٢٣/٢/٢٠٠٩هذا الموقع في 

، "خطوط السكك الحديد تصل من جديد إلى تاجي"، قيادة االستدامة الثالثة، الشؤون العامة، الجيش االميرآي -٣٢٢
١٢/٣/٢٠٠٩ . 

 .٣١/٣/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٢٣

، الشريحة ٤/٣/٢٠٠٩ و ١٧، الشريحة ١٩/٢/٢٠٠٩، تقرير الوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية -٣٢٤
١٧ . 

 .٣١/٣/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٢٥

 .١٧، الشريحة ١٩/٢/٢٠٠٩، تقرير الوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية -٣٢٦

 .١٧، الشريحة ٤/٣/٢٠٠٩، تقرير الوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية -٣٢٧

، الشريحة ١٩/٢/٢٠٠٩ و ١٧، الشريحة ١٤/١/٢٠٠٩، تقرير الوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية -٣٢٨
١٧. 

؛ استجابة ١٦/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٣٢٩
 . ٣١/٣/٢٠٠٩السفارة االميرآية  لطلب المفتش العام للبيانات، 

 .٣١/٣/٢٠٠٩يانات، استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للب -٣٣٠

 .١٢/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق األدنى استجابة -٣٣١

 . ٧، الشريحة ٣/٤/٢٠٠٩، تقرير المؤشرات الهامة، (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٣٣٢

 . ٣/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٣٣٣

 .٣/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٣٣٤

، "٢٠٠٩إنجازات العام "، (GOI)وزارة االتصاالت في الحكومة العراقية  -٣٣٥
www.iraqmoc.nete_activities.htm ، العراق – مكتب شؤون الشرق األدنى استجابة؛ ٢٣/٣/٢٠٠٩

(NEA-I)،١٤/٤/٢٠٠٩ات،  لطلب المفتش العام للبيان. 
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٣٨٥ 

 .١٤/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق األدنى استجابة -٣٣٦

 .٣١/٣/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٣٧

استجابة ؛ ٣١/٣/٢٠٠٩، ٥/١/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد، لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٣٨
 مكتب شؤون استجابة؛ ٧/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق 

 .١٤/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)العراق –الشرق األدنى 

 ،٢/٢٠٠٩"، Q1 2009، تقرير االتصاالت العراقية "بيزنس مونيتور انترناشيونال -٣٣٩
www.mindbranch.com/catalog/print_product_page.jsp?code=R302-5384 تم الدخول إلى ،

 . ١٨/٣/٢٠٠٩هذا الموقع  في 

 .٣١/٣/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٤٠

، تم الدخول إلى هذا الموقع في www.cabinet.iq ، مجلس الوزراء، (GOI)الحكومة العراقية  -٣٤١
١٣/٣/٢٠٠٩ . 

 .١٣/٣/٢٠٠٩، تّم الدخول إلى هذا الموقع في www.cabinet.iq الحكومة العراقية، مجلس الوزراء،  -٣٤٢

 . ivحة ، صف٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس االستقرار واألمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -٣٤٣

 .iv، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس االستقرار واألمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -٣٤٤

 ،(ISFF)صندوق قوات األمن العراقية  تقرير تمويالت ،(CEFMS)نظام اإلدارة المالية لسالح الهندسة  -٣٤٥
؛ وزارة ٥/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)وزارة الخارجية؛ استجابة ٣/٤/٢٠٠٩

 لطلب المفتش العام (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج ؛ ١٠/٢٠٠٨، ٢٢٠٧، تقرير القسم (DoS)الخارجية
الفيلق المتعدد الجنسيات في ، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق ؛ ٣/٤/٢٠٠٩ و٢/٤/٢٠٠٩للبيانات، 
، تقرير (ITAO) للعراق مكتب المساعدة االنتقالية، ١/٤/٢٠٠٩، التقرير ربع السنوي، (MNC-I)العراق

 لطلب المفتش العام (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ، استجابة ٣/٤/٢٠٠٩المؤشرات الهامة 
  . ٢٩/٣/٢٠٠٩للبيانات، 

 .١٧، الشريحة ١٨/٣/٢٠٠٩، تقرير الوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية -٣٤٦

ين وتشريعات وآالة مكافحة الفساد المتعلقة مكتب المخدرات والجريمة لدى األمم المتحدة، مراجعة قوان -٣٤٧
 .  ٤٠، صفحة ٩/٢٠٠٨، (UNCAC)بالئحة التقدير الذاتي التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 

شهادة القاضي راضي حمزه : ٢٧/٣/٢٠٠٩مقابلة القاضي راضي حمزه الراضي مع موظفي المفتش العام،  -٣٤٨
لعامة أمام الجنة النيابية لإلشراف وإصالح الحكومة، الراضي، المفوض السابق لمفوضية النزاهة ا

٤/١٠/٢٠٠٧ . 

مكتب المخدرات والجريمة لدى األمم المتحدة، مراجعة قوانين وتشريعات وآالة مكافحة الفساد المتعلقة  -٣٤٩
 .  ٤٠، صفحة ٩/٢٠٠٨، (UNCAC)بالئحة التقدير الذاتي التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 

األمن، االقتصاد، والحكم، تحديات  إعادة : العراق وأفغانستان"، 476T-09لمحاسبة الحكومية تدقيق مكتب ا -٣٥٠
 .١٠، صفحة ٢٥/٣/٢٠٠٩، "البناء الجهود، مسائل يجب ان تتناولها االستراتيجيات األميرآية

 .١٦/٣/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٥١

والجريمة لدى األمم المتحدة، مراجعة قوانين وتشريعات وآالة تنفيذ مكافحة الفساد المتعلقة مكتب المخدرات  -٣٥٢
 .١٢، صفحة ٩/٢٠٠٨، (UNCAC)بالئحة التقدير الذاتي التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 

الفساد المتعلقة مكتب المخدرات والجريمة لدى األمم المتحدة، مراجعة قوانين وتشريعات وآالة تنفيذ مكافحة  -٣٥٣
 .١٣، صفحة ٩/٢٠٠٨، (UNCAC)بالئحة التقدير الذاتي التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 

 . ٧/٤/٢٠٠٩، تم الدخول إلى هذا الموقع في www.iq.undp.org، (UNDP)برنامج األمم المتحدة للتنمية  -٣٥٤
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عات وآالة تنفيذ مكافحة الفساد المتعلقة مكتب المخدرات والجريمة لدى األمم المتحدة، مراجعة قوانين وتشري -٣٥٥
 .٤٤، صفحة ٩/٢٠٠٨، (UNCAC)بالئحة التقدير الذاتي التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 

 .١٤/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق األدنى استجابة -٣٥٦

 .٦، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١العراق،  قياس االستقرار واألمن في ،(DoD)وزارة الدفاع  -٣٥٧

 . ١٤/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٣٥٨

 .٢١/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)وزارة الخارجيةاستجابة  -٣٥٩

 .٣-١، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس االستقرار واألمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -٣٦٠

مقابلة المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق مع نائب رئيس الوزراء العراقي رافي العيساوي،         -٣٦١
٤/٣/٢٠٠٩ . 

        .٤-٣، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس االستقرار واألمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -٣٦٢

 .١٣/٣/٢٠٠٩ هذا الموقع في ، تم الدخول إلىwww.cabinet.iq الحكومة العراقية، مجلس الوزراء،  -٣٦٣

، تم الدخول إلى هذا الموقع www.investpromo.gov.iqالحكومة العراقية، مفوضية االستثمار الوطني،  -٣٦٤
 . ١٦/٣/٢٠٠٩في 

 .٩/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٦٥

 ة، مكتب شؤون االقتصاد والطاق٢٠٠٩، بيان مناخ االستثمارات في العراق للعام (DoS)وزارة الخارجية -٣٦٦
 . ٢/٢٠٠٩واألعمال، 

 .٢، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس االستقرار واألمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -٣٦٧

 .٣-٢، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٣١ قياس االستقرار واألمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -٣٦٨

، ٢حول العراق، المجلد األول، العدد اإلخبارية ، النشرة (USAID)الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٣٦٩
٢/٢٠٠٩. 

 .٢/٢٠٠٩، ٢ النشرة اإلخبارية حول العراق، المجلد األول، العدد (USAID)الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٣٧٠

الوآالة ؛ استجابة ٨/٢/٢٠٠٩، ٣١٦ العراق، رقم -السفارة األميرآية في بغداد، موازنة المساعدات األجنبية -٣٧١
  . ١٤/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)نمية الدولية االميرآية للت

 . ٣١/٣/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)الوآالة االميرآية للتنمية الدولية استجابة  -٣٧٢

 .٣١/٣/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)الوآالة االميرآية للتنمية الدولية استجابة  -٣٧٣

 ٣١/٣/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID) االميرآية للتنمية الدولية الوآالةاستجابة  -٣٧٤
 .١٤/٤/٢٠٠٩و

 .٢٧/٣/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٧٥

 .٢٧/٣/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٧٦

 .٤/٣/٢٠٠٩رير الوضع في العراق، ، تق(DoS)وزارة الخارجية -٣٧٧

 .١٤/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (REF)/استجابة السفارة األميرآية في بغداد،  -٣٧٨

 .٨/٤/٢٠٠٩، تقرير الوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية -٣٧٩

 .٨/٤/٢٠٠٩، تقرير الوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية -٣٨٠

 .٣٠/٣/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة األميرآية في بغداد  -٣٨١
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 .٣٠/٣/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٨٢

 .١٤/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (REF)/استجابة السفارة األميرآية في بغداد،  -٣٨٣

 .٣٠/٣/٢٠٠٩، استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات -٣٨٤

 .٣٠/٣/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٨٥

 .٣٠/٣/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٨٦

 . ٢٥/٢/٢٠٠٩، "٢٠٠٨، تقرير حقوق اإلنسان للعام (DoS)وزارة الخارجية -٣٨٧

 .٢٥/٢/٢٠٠٩، "٢٠٠٨ق اإلنسان للعام ، تقرير حقو(DoS)وزارة الخارجية -٣٨٨

؛ ٣/٤/٢٠٠٩ ،صندوق قوات األمن العراقية تقرير تمويالت ،(CEFMS)نظام اإلدارة المالية لسالح الهندسة  -٣٨٩
، تقرير (DoS)؛ وزارة الخارجية٥/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)وزارة الخارجيةاستجابة 

 ٢/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD) منطقة الخليج استجابة فرقة ؛ ١٠/٢٠٠٨، ٢٢٠٧القسم 
، (MNC-I)الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق ؛ ٣/٤/٢٠٠٩و

، تقرير المؤشرات الهامة (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ؛ ١/٤/٢٠٠٩التقرير ربع السنوي، 
 .٢٩/٣/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ة ؛ استجاب٣/٤/٢٠٠٩

؛ ٣/٤/٢٠٠٩ ،صندوق قوات األمن العراقية تقرير تمويالت ،(CEFMS)نظام اإلدارة المالية لسالح الهندسة    -٣٩٠
، تقرير (DoS)ة؛ وزارة الخارجي٥/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)وزارة الخارجيةاستجابة 

 ٢/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  ؛ ١٠/٢٠٠٨، ٢٢٠٧القسم 
، (MNC-I)الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق ؛ ٣/٤/٢٠٠٩و

، تقرير المؤشرات الهامة (ITAO)ق مكتب المساعدة االنتقالية للعرا؛ ١/٤/٢٠٠٩التقرير ربع السنوي، 
 .٢٩/٣/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ؛ استجابة ٣/٤/٢٠٠٩

 ،(GRD)؛ فرقة منطقة الخليج٩/٣/٢٠٠٩ األسبوعي،  (SITREP)، تقرير الحالة(GRD)فرقة منطقة الخليج  -٣٩١
، المجلد "المواطنون في ام قصر يحصلون على مرفق صحي جديد"البحراني أ،  ، Essayons Forwardمجلة 

 فرقة منطقة - (USACE )سالح الهندسة في الجيش األميرآي"دارلمبل نيكول؛ ؛ ٢/٢٠٠٩، ١٢، رقم ٦
؛  الوآالة ١٥/٣/٢٠٠٩، "التشغيل، الصيانة، االستدامة: ل البيان الصحفي يرآز على المستقب(GRD)الخليج 

، "الصحة والتعليم: االستثمار في الناس " ،(USAID)لدولية االميرآية للتنمية ا
www.usaid.gov/locations/middle_east/countries/iraq ،٢٤/٣/٢٠٠٩  . 

انتشار مراآز العناية الصحية األولية، أفيد انها منجزة بشكل "، SIGIR 09-015تقرير تدقيق المفتش العام  -٣٩٢
، SIGIR PA 08-134، تقرير تدقيق المفتش العام ٤/٢٠٠٩، "لةآبير، ولكن تبقى مسألة التشغيل غير محلو

 . iii، صفحة ١/٢٠٠٩، "مرآز حديثة للعناية الصحية األولية، الحديثة، العراق"

 .١٧، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٢٥ قياس االستقرار واألمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -٣٩٣

 .www ،٣/٢٠٠٩، "تحدثن عن تحدياتهن األآبرنساء عراقيات ي: بكلماتها الخاصة"اوآسفام انترناشيونال،  -٣٩٤
oxfamamerica.org ٦/٤/٢٠٠٩ ، تم الدخول إلى هذا الموقع في. 

 .٣/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٣٩٥

 البيان (GRD) فرقة منطقة الخليج - (USACE )سالح الهندسة في الجيش األميرآي"دارلمبل نيكول؛  -٣٩٦
؛  فرقة منطقة الخليج، مجلة ١٥/٣/٢٠٠٩، "التشغيل، الصيانة، االستدامة: للصحفي يرآز على المستقبا

Essayons Forward ٢، رقم ٦، المجلد "رتقدم عملية إعادة إعمار في العراق يستم"، دارلمبل نيكول؛ ،
٢/٢٠٠٩ . 

 . ٢٨/٢/٢٠٠٩، تقرير الوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية -٣٩٧

؛ استجابة فرقة منطقة ١٥، الشريحة ٢/٢٠٠٩ الشهري،  (SITREP)، تقرير الحالة(GRD)قة الخليج فرقة منط -٣٩٨
 .١٥/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)الخليج
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، "إدارة مشاريع انتشار مراآز العناية الصحية األولية"، SIGIR 06-011تقرير تدقيق المفتش العام  -٣٩٩
٢٩/٤/٢٠٠٦ . 

انتشار مراآز العناية الصحية األولية، أفيد انها منجزة بشكل "، SIGIR 09-015تش العام تقرير تدقيق المف -٤٠٠
 . ٤/٢٠٠٩، "آبير، ولكن تبقى مسألة التشغيل غير محلولة

تقرير حول مرآز حي تيسين للعناية الصحية األولية، "، SIGIR PA 08-158تقرير تدقيق المفتش العام  -٤٠١
 .٤/٢٠٠٩، "العراق/ آرآوك

تقرير حول مرآز شقاق حي المصلى للعناية الصحية "، SIGIR PA 08-157دقيق المفتش العام تقرير ت -٤٠٢
 . ٤/٢٠٠٩، "األولية، آرآوك، العراق

 .١٠، الشريحة ٩/٣/٢٠٠٩ األسبوعي،  ،(SITREP)، تقرير الحالة(GRD)فرقة منطقة الخليج  -٤٠٣

 . ٩/٤/٢٠٠٩ و ٢/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٠٤

 .١٧، صفحة ٣/٢٠٠٩/ ٢٥ قياس االستقرار واألمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -٤٠٥

٤٠٦- (OCHA)،" ٢٠٠٩ /١، "تحديث الوضع اإلنساني في العراق  . 

نبذه عن الوضع الصحي في العراق،  "، (WHO)منظمة الصحة العالمية  -٤٠٧
www.emro.who.int/emrinfo/index.asp?Ctry=irq؛ ١٥/٤/٢٠٠٩لى هذا الموقع في  ، تم الدخول إ

، نبذه عن الوضع الصحي في (WHO)منظمة الصحة العالمية 
، تم الدخول إلى هذا الموقع في www.emro.who.int/emrinfo/index.asp?Ctry=jorاألردن،

١٥/٤/٢٠٠٩ . 

 .٣١/٣/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٠٨

 . ٨/٢/٢٠٠٩، ٣١٦ العراق، رقم -فارة األميرآية في بغداد، موازنة المساعدات األجنبيةاستجابة الس -٤٠٩

؛ ٣/٤/٢٠٠٩ ،صندوق قوات األمن العراقية تقرير تمويالت ،(CEFMS)نظام اإلدارة المالية لسالح الهندسة  -٤١٠
، تقرير (DoS)؛ وزارة الخارجية٥/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)وزارة الخارجيةاستجابة 

 ٢/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  ؛ ١٠/٢٠٠٨، ٢٢٠٧القسم 
، (MNC-I)الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق ؛ ٣/٤/٢٠٠٩و

، تقرير المؤشرات الهامة (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ؛ ١/٤/٢٠٠٩التقرير ربع السنوي، 
 .٢٩/٣/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ؛ استجابة ٣/٤/٢٠٠٩

تقرير حول تجديد مدرسة خاندك المتوسطة، اليوسفية، "، SIGIR PA 08-136تقرير تدقيق المفتش العام  -٤١١
 .٢/٢٠٠٩، "العراق

تقرير حول إعادة بناء مدرسة الصغيرة، محافظة االنبار، "، SIGIR PA 08-140ام تقرير تدقيق المفتش الع -٤١٢
 . ٢/٢٠٠٩، "العراق

تقرير حول تقدير استدامة إعادة تأهيل مدرسة السرور "، SIGIR PA 08-135تقرير تدقيق المفتش العام  -٤١٣
 . ٢/٢٠٠٩، "االبتدائية، الحسينية، العراق

 -راء التنفيذيون لمصرف أميرآي يحضرون مؤتمر المصارف العراقيةالمد"السفارة األميرآية في بغداد،  -٤١٤
 .١٥/٤/٢٠٠٩في إلى هذا الموقع ، تم الدخول http://iraq.usembassy.gov، ٢٨/١/٢٠٠٩، "الدولية

مار، فيبي،تاريخ العراق الحديث، بولدر، . ١٩٧٣فبراير من العام /العراق يؤمم شرآاته النفطية في شباط -٤١٥
 . ١٥٩، صفحة ٢٠٠٤و، وست في: آلورادو

 . ٩/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤١٦

، "٠٨/٣٨٣تقرير صندوق النقد الدولي حول االوضاع النقدية في البالد رقم   "، (IMF)صندوق النقد الدولي   -٤١٧
 .١٦، صفحة ١٢/٢٠٠٨
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 لطلب المفتش (GRD)قة منطقة الخليج فر؛ استجابة ١٠/٢٠٠٨، ٢٢٠٧، تقرير القسم (DoS)وزارة الخارجية  -٤١٨
الفيلق المتعدد الجنسيات في ، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق ؛ ٢/٤/٢٠٠٩العام للبيانات، 

 (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ؛ استجابة ١/٤/٢٠٠٩، التقرير ربع السنوي، (MNC-I)العراق
؛ ٢/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ؛ ٢٩/٣/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 

 و ٧/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
 . ٢/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)؛ استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ١٣/٤/٢٠٠٩

 . ٩، صفحة ٣/٢٠٠٩ قياس االستقرار واألمن في العراق، ،(DoD)لدفاع وزارة ا -٤١٩

؛ وحدة االستخبارات االقتصادية، تقرير ٩/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٢٠
 . ١٢، صفحة ٣/٢٠٠٩العراق، : الوضع في البالد

؛ استجابة ١٤/٤/٢٠٠٩فتش العام للبيانات،  لطلب الم(NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق األدنى استجابة -٤٢١
 . ٩/٤/٢٠٠٩وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، 

، ٠٧/٣٠١تقرير صندوق النقد الدولي حول االوضاع النقدية في البالد رقم "، (IMF)صندوق النقد الدولي  -٤٢٢
 . ١٢صفحة 

 .٧-٦لصفحات ، ا٣/٢٠٠٩العراق، : وحدة االستخبارات االقتصادية، تقرير البالد -٤٢٣

" ٢٠٠٩بيان المناخ االستثماري للعام "استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٢٤
 .٩-٨، صفحة ٢٩/٣/٢٠٠٩، "العراق

 . ٢٧/٣/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات،  (USAID)الوآالة االميرآية للتنمية الدولية استجابة  -٤٢٥

 .٢/٤/٢٠٠٩لب المفتش العام للبيانات، استجابة وزارة المالية لط -٤٢٦

 .٩/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٢٧

 .٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٢٨

 .١٢، صفحة ١١/٣/٢٠٠٩، تقرير الوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية -٤٢٩

األمن، االقتصاد، الحكم، تحديات إعادة : ، العراق وأفغانستانGAO 09-476Tتدقيق مكتب المحاسبة الحكومية  -٤٣٠
 . ٩، صفحة ٢٥/٣/٢٠٠٩، "بناء الجهود، مسائل يجب ان تتناولها االستراتيجيات االميرآية

 (OPEC)، اسعار النفط االسبوعية لبلدان منظمة الدول المصدرة للنفط (OPEC)منظمة الدول المصدرة للنفط  -٤٣١
، تم http://tonto.eia.doe.gov،٣/٤/٢٠٠٩، )دوالر بالبرميل(م المقدر للصادرات محددة بحسب الحج

 . ١٠/٤/٢٠٠٩في إلى هذا الموقع الدخول 

 . ٢/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٣٢

 .٣١/١٢/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٣٣

 . ١٥/٤/٢٠٠٩، ١٠/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة وزارة المالية  -٤٣٤

 .١٤/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٣٥

 .٩/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٣٦

 .١٥/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٣٧

 .١٤/٤/٢٠٠٩طلب المفتش العام للبيانات، استجابة وزارة المالية ل -٤٣٨

 .٩، صفحة ٣/٢٠٠٩ قياس االستقرار واألمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -٤٣٩



  هوامشال
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التقرير االنتقالي حول الجهود واإلجراءات اإلضافية الالزمة "، SIGIR PA 08-001تقرير تدقيق المفتش العام  -٤٤٠
الوآالة االميرآية استجابة ، ٣-١، الصفحات ٢٤/١٠/٢٠٠٧، "لتنفيذ نظام معلومات لإلدارة المالية في العراق

 . ١٤/٤/٢٠٠٩، ، لطلب المفتش العام للبيانات (USAID)للتنمية الدولية 

، "دليل تطبيقي: نظام معلومات اإلدارة المالية المتكامل"،  (USAID)الوآالة االميرآية للتنمية الدولية استجابة  -٤٤١
 .  ٢٢-١٢، الصفحات ١/٢٠٠٨

 .١١/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات،  (USAID)لوآالة االميرآية للتنمية الدولية ااستجابة  -٤٤٢

 .١١/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات،  (USAID)الوآالة االميرآية للتنمية الدولية استجابة  -٤٤٣

 .١١/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات،  (USAID)الوآالة االميرآية للتنمية الدولية استجابة  -٤٤٤

 .٢/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات،  (USAID)الوآالة االميرآية للتنمية الدولية استجابة  -٤٤٥

 .١٤/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٤٦

إلى هذا ، تم الدخول www.cbi.iq، ١/٤/٢٠٠٩المصرف المرآزي العراقي، المؤشرات المالية األساسية،  -٤٤٧
 . ١٠/٤/٢٠٠٩في الموقع 

 .١٤/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٤٨

 .٢/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٤٩

 .١١، صفحة ٣/٢٠٠٩ قياس االستقرار واألمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -٤٥٠

 .٢/٤/٢٠٠٩لمفتش العام للبيانات،  لطلب ا(NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق األدنى استجابة -٤٥١

؛ األمم ٢/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق األدنى استجابة -٤٥٢
 . ١، صفحة ١/٢٠٠٩، "٢٠٠٨-٢٠٠٣المتحدة، تحليل اليد العاملة العراقية 

بيانات،  لطلب المفتش العام لل(NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق األدنى استجابة -٤٥٣
 .١٤/٤/٢٠٠٩و٧/٤/٢٠٠٩

 .١٧/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق األدنى استجابة -٤٥٤

 .٢، صفحة ١/٢٠٠٩، "٢٠٠٨-٢٠٠٣تحليل اليد العاملة العراقية "األمم المتحدة  -٤٥٥

 .www ،٣/٢٠٠٩، "األآبرنساء عراقيات يتحدثن عن تحدياتهن : بكلماتها الخاص"اوآسفام انترناشيونال،  -٤٥٦
oxfamamerica.org ٦/٤/٢٠٠٩ ، تم الدخول إلى هذا الموقع في. 

 .٢/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق األدنى استجابة -٤٥٧

 .١، صفحة ١/٢٠٠٩، "٢٠٠٨-٢٠٠٣تحليل اليد العاملة العراقية "األمم المتحدة  -٤٥٨

 .٢/٤/٢٢٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة وزارة المالية -٤٥٩

: ٢٠٠٩بيان مناخ االستثمار للعام "استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٦٠
 . ١، صفحة ٢٩/٣/٢٠٠٩، "العراق

 . ١٣، صفحة ٣/٣/٢٠٠٩، "اقتصاد العراق "(NEA-I)العراق –مكتب شؤون الشرق األدنى  -٤٦١

: ٢٠٠٩بيان مناخ االستثمار للعام "االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة  -٤٦٢
 . ١، صفحة ٢٩/٣/٢٠٠٩، "العراق

: ٢٠٠٩بيان مناخ االستثمار للعام "استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٦٣
 .٨، صفحة ٢٩/٣/٢٠٠٩، "العراق
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: ٢٠٠٩بيان مناخ االستثمار للعام "ية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة االميرآ -٤٦٤
 . ١٤/٤/٢٠٠٩؛ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ١، صفحة ٢٩/٣/٢٠٠٩، "العراق

: ٢٠٠٩بيان مناخ االستثمار للعام "استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٦٥
 .١، صفحة ٢٩/٣/٢٠٠٩، "العراق

: ٢٠٠٩بيان مناخ االستثمار للعام "استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٦٦
 .٦-٢، الصفحات ٢٩/٣/٢٠٠٩، "العراق

إلى ، تم الدخول www.investpromo.gov.iq، "مفوضية االستثمار الوطني"مفوضية االستثمار الوطني،  -٤٦٧
 .١٥/٤/٢٠٠٩في موقع هذا ال

إلى ، تم الدخول www.investpromo.gov.iq، "مفوضية االستثمار الوطني"مفوضية االستثمار الوطني،  -٤٦٨
 .١٥/٤/٢٠٠٩في هذا الموقع 

، www.wto,org ،"الحزب العامل يراجع تشريعات التجارة العراقية" ، (WTO)منظمة التجارة العالمية  -٤٦٩
 .٢/٤/٢٠٠٩في وقع إلى هذا الم، تم الدخول ٢/٤/٢٠٠٨

: ٢٠٠٩بيان مناخ االستثمار للعام "استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٧٠
 . ٦، صفحة ٢٩/٣/٢٠٠٩، "العراق

: ٢٠٠٩بيان مناخ االستثمار للعام "استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٧١
 . ٦، صفحة ٢٩/٣/٢٠٠٩، "العراق

: ٢٠٠٩بيان مناخ االستثمار للعام "استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٧٢
 . ٢، صفحة ٢٩/٣/٢٠٠٩، "العراق

 .١٤/٤/٢٠٠٩ و٢/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٧٣

 .١٦/٤/٢٠٠٩لمفتش العام للبيانات، لطلب ا (MNC-I)  الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق -٤٧٤

 .١٦/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNC-I)  الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق -٤٧٥

 .١٦، صفحة  ١٢/٢٠٠٨، "٠٨/٣٨٣تقرير البالد لصندوق النقد الدولي رقم "، (IMF)صندوق النقد الدولي  -٤٧٦

، تم الدخول www.cia.gov، ٤/٢٠٠٧، "في العراقيالنظام المصر "،(CIA)المخابرات المرآزية االميرآية  -٤٧٧
 . ٨/٤/٢٠٠٩في إلى هذا الموقع 

. ٦/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (IF-BSO)استجابة فريق مهمات تحسين األعمال واالستقرار  -٤٧٨
 . ١٤/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية االميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، 

 .١٦،  صفحة  ١٢/٢٠٠٨، "٠٨/٣٨٣تقرير البالد لصندوق النقد الدولي رقم "، (IMF)صندوق النقد الدولي  -٤٧٩

 .٦/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (IF-BSO)استجابة فريق مهمات تحسين األعمال واالستقرار  -٤٨٠

 . ٢/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية األميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٨١

 .١٥/٤/٢٠٠٩ األميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة وزارة المالية -٤٨٢

 .١٥/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية األميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٨٣

 . ١٥/٤/٢٠٠٩، ٢/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية األميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٨٤

 .١٠، صفحة ٣/٢٠٠٩ قياس االستقرار واألمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -٤٨٥

 .١٤/٤/٢٠٠٩، ٢/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية األميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٨٦

 .٩، صفحة ٤/٣/٢٠٠٩، تقرير الوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية -٤٨٧
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ع  بالشراآة م(USAID)الوآالة االميرآية للتنمية الدولية "، (USAID)الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٤٨٨
، تم www.inma-iraq.com، ٩/٣/٢٠٠٩، "العراقيين ساعدت في إعادة إحياء بساتين الفواآه والكرمة

 ،"مفوضية االستثمار الوطني"؛ مفوضية االستثمار الوطني، ١٢/٣/٢٠٠٩الدخول إلى هذا الموقع في 
www.investpromo.gov.iq ١٥/٤/٢٠٠٩ ، تم الدخول إلى هذا الموقع في. 

، تسهيل المجال أمام (USAID)الوآالة االميرآية للتنمية الدولية " ، (USAID)آية للتنمية الدولية الوآالة االمير -٤٨٩
 .١٢/٣/٢٠٠٩، تم الدخول إلى هذا الموقع في ، ٤/٣/٢٠٠٩، "أفكار إدارة المياه في العراق

 .١٤/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق األدنى استجابة -٤٩٠

 . ٢٧/٣/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)الوآالة االميرآية للتنمية الدولية استجابة  -٤٩١

 .٢٧/٣/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)الوآالة االميرآية للتنمية الدولية استجابة  -٤٩٢

 .٢٧/٣/٢٠٠٩نات،  لطلب المفتش العام للبيا(USAID)الوآالة االميرآية للتنمية الدولية استجابة  -٤٩٣

 بالشراآة مع (USAID)الوآالة االميرآية للتنمية الدولية "، (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  -٤٩٤
، تم www.inma-iraq.com، ٩/٣/٢٠٠٩، "العراقيين ساعدت في إعادة إحياء بساتين الفواآه والكرمة

 .١٦/٣/٢٠٠٩الدخول إلى هذا الموقع في 

، تسهيل المجال أمام (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية " ، (USAID)للتنمية الدولية الوآالة االميرآية  -٤٩٥
، تم الدخول إلى هذا الموقع في www.inma-iraq.com ،٤/٣/٢٠٠٩، "أفكار إدارة المياه في العراق

١٦/٣/٢٠٠٩. 

 . ١٦/٣/٢٠٠٩لبيانات،  لطلب المفتش العام ل(USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٤٩٦

، "برنامج إعادة إعمار عملية توسيع القطاع الزراعي"، (USAID)الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٤٩٧
١١/١٠/٢٠٠٦، www.csrees.usda.gov ١٧/٣/٢٠٠٩،  تم الدخول إلى هذا الموقع في . 

 . ١٦/٣/٢٠٠٩لبيانات،  لطلب المفتش العام ل(USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٤٩٨

 . ١٦/٣/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٤٩٩

 . ١٦/٣/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٥٠٠

، "ة إعمار عملية توسيع القطاع الزراعيبرنامج إعاد"، (USAID)الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٥٠١
١١/١٠/٢٠٠٦، www.csrees.usda.gov ١٧/٣/٢٠٠٩،  تم الدخول إلى هذا الموقع في. 

 .١٦/٣/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٥٠٢

 .١٦/٣/٢٠٠٩مفتش العام للبيانات،  لطلب ال(USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٥٠٣

 .١/٢٠٠٩وزارة التخطيط، مقابلة المفتش العام،  -٥٠٤

 .١٥/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات،  (NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق األدنى استجابة -٥٠٥

 .١٦/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNC-I)  الفيلق المتعدد الجنسيات في العراقاستجابة  -٥٠٦

 .١٢، صفحة ٣/٢٠٠٩ قياس االستقرار واألمن في العراق، ،(DoD)رة الدفاع وزا -٥٠٧

 .٦/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (IF-BSO)استجابة فريق مهمات تحسين االعمال واالستقرار  -٥٠٨

، (UNAMI)، ترآيز بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI)بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق  -٥٠٩
٢/٢٠٠٩ . 

 . ٢/٢/٢٠٠٩، "االنتخابات التاريخية تنتهي بسالم"، (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٥١٠

في إلى هذا الموقع ، تم الدخول www.cabinet.iq ، مجلس الوزراء، (GOI)الحكومة العراقية  -٥١١
٣١/١/٢٠٠٩ . 
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األمم المتحدة لمساعدة ؛ بعثة ٥، صفحة ٤/٢/٢٠٠٩، تقرير الوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية -٥١٢
الحكومة العراقية، ؛ ٢/٢٠٠٩، (UNAMI)، ترآيز بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI)العراق 

، ترجمة المفتش العام الخاص إلعادة إعمار www.ihec.iq/arabic اللجنة العليا المستقلة لالنتخابات، 
 . ١٥/٤/٢٠٠٩في إلى هذا الموقع العراق، تم الدخول 

 . ١٥/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoD)ستجابة وزارة الدفاع ا -٥١٣

إلى ، تم الدخول www.iraqiparty.com، ٢٠٠٩الحكومة العراقية، صفحة وقائع انتخابات المحافظات للعام  -٥١٤
؛ ١٥/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات،  (DoD)؛ استجابة وزارة الدفاع ٢٥/١/٢٠٠٩في هذا الموقع 

 .٣/٢٠٠٨، "قانون سلطة المحافظات"ومة العراقية، الحك

إلى ، تم الدخول www.iraqiparty.com، ٢٠٠٩الحكومة العراقية، صفحة وقائع انتخابات المحافظات للعام  -٥١٥
 .٢٥/١/٢٠٠٩في هذا الموقع 

 . ١٤/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٥١٦

، ترجمة المفتش العام الخاص www.ihec.iq/arabic لحكومة العراقية، اللجنة العليا المستقلة لالنتخابات،ا -٥١٧
 .١٥/٢/٢٠٠٩في إلى هذا الموقع إلعادة إعمار العراق، تم الدخول 

، ترجمة المفتش العام الخاص www.ihec.iq/arabic الحكومة العراقية، اللجنة العليا المستقلة لالنتخابات،  -٥١٨
 .١٥/٢/٢٠٠٩في إلى هذا الموقع إلعادة إعمار العراق، تم الدخول 

 .١٤/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٥١٩

، الصفحات  ٢١/١١/٢٠٠٨، "السياسة، االنتخابات، والمعالم: العراق"، (CRS)خدمة الكونغرس لألبحاث  -٥٢٠
٥-٣ . 

 .٥، الشريحة ٢٨/١/٢٠٠٩، تقرير الوضع في العراق، (DoS)رجيةوزارة الخا -٥٢١

، (UNAMI)، ترآيز بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI)بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق  -٥٢٢
٢/٢٠٠٩. 

 . ١٤/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٥٢٣

 . ١٥/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)ارة الخارجيةوزاستجابة  -٥٢٤

، ترجمة المفتش العام الخاص www.ihec.iq/arabic الحكومة العراقية، اللجنة العليا المستقلة لالنتخابات،  -٥٢٥
 .٢٢/٢/٢٠٠٩في إلى هذا الموقع إلعادة إعمار العراق، تم الدخول 

بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق ؛ ١٥/٤/٢٠٠٩العام للبيانات،  لطلب المفتش (DoD)استجابة وزارة الدفاع  -٥٢٦
(UNAMI) ترآيز بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق ،(UNAMI) ،٢/٢٠٠٩. 

، (UNAMI)، ترآيز بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI)بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق  -٥٢٧
٢/٢٠٠٩. 

؛ بعثة األمم المتحدة لمساعدة ٦، الشريحة ٤/٢/٢٠٠٩وضع في العراق، ، تقرير ال(DoS)وزارة الخارجية -٥٢٨
؛ خدمة الكونغرس ٢/٢٠٠٩، (UNAMI)، ترآيز بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI)العراق 

 . ٥-٢، الصفحات ١١/٣/٢٠٠٥، "االنتخابات الوطنية ما بعد صدام"، (CRS)لألبحاث 

، (UNAMI)، ترآيز بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI)ق بعثة األمم المتحدة لمساعدة العرا -٥٢٩
 .٣، صفحة ٢/٢٠٠٩

 .٦، الشريحة ٤/٢/٢٠٠٩، تقرير الوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية -٥٣٠

ان تطوير نظام المتابعة الكلفة : فرق إعادة إعمار المحافظات"، SIGIR 09-020تقرير تدقيق المفتش العام  -٥٣١
 . ٤/٢٠٠٩، "القراراتسيفرز عملية إتخاذ 
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 . ١٧/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OPA)استجابة مكتب شؤون المحافظات  -٥٣٢

  ؟،(CMMI)" ماذا تعني عملية دمج نموذج القدرات "(SEI) مرآز االبحاث والتطوير -٥٣٣
www.sei.cmu.edu ١٨/٤/٢٠٠٩في إلى هذا الموقع ، تم الدخول . 

 . ١٧/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  "(OPA)استجابة مكتب شؤون المحافظات  -٥٣٤

 .١٧/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  "(OPA)استجابة مكتب شؤون المحافظات  -٥٣٥

 .١٧/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  "(OPA)استجابة مكتب شؤون المحافظات  -٥٣٦

ان تطوير نظام متابعة الكلفة : تفرق إعادة إعمار المحافظا"، SIGIR 09-020تقرير تدقيق المفتش العام  -٥٣٧
 .٤/٢٠٠٩، "سيفرز عملية إتخاذ القرارات

ان تطوير نظام متابعة الكلفة : فرق إعادة إعمار المحافظات"، SIGIR 09-020تقرير تدقيق المفتش العام  -٥٣٨
 .٤/٢٠٠٩، "سيفرز عملية إتخاذ القرارات
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  :هوامش اللقطات السريعة للمحافظات

استجابة السفارة األميرآية لطلب المفتش العام :  المئوية للطوائفلعدد السكان والنسب  )أ (
 . ٢٩/٣/٢٠٠٩للبيانات، 

 . .١/٤/٢٠٠٩، ِمعَلم عالمي، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق   )ب (

 . . ١٤/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،   )ج (

، ترجمة المفتش www.ihec.iq/arabic نتخابات،الحكومة العراقية، اللجنة العليا المستقلة لال  )د (
 .٢٢/٢/٢٠٠٩في إلى هذا الموقع العام الخاص إلعادة إعمار العراق، تم الدخول 

؛ ٢٩/٣/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  "(OPA)استجابة مكتب شؤون المحافظات   )ه (
 – ٢١٠٣٠٩، الملخص األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(DoS)وزارة الخارجية

  (SITREP)الحالة تقرير ،(GRD)فرقة منطقة الخليج؛ ١٥ قار، صفحة –، ذي ٢٨٠٣٠٩
 األسبوعي،  (SITREP)الحالة تقرير ،(GRD)؛ فرقة منطقة الخليج٦/٣/٢٠٠٩األسبوعي، 

٣٠/١/٢٠٠٩   . 

 ٦/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) وزير الدفاع مكتب  استجابة  )و (
 (CENTCOM)قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة األميرآية ؛ استجابة ٢/٤/٢٠٠٩و

  . ١٠/١/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات

 هوامش إضافية  

  . ٩/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،   )أ (

 لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية   )ب (
٢٧/٣/٢٠٠٩. 

تقرير المفتش العام ربع السنوي وتقريره نصف السنوي إلى الكونغرس األميرآي، آانون   )ج (
لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) وزير الدفاع مكتب ، استجابة ٢٠٠٩يناير /الثاني

، تقرير قياس االستقرار واألمن في العراق، (OSD) وزير الدفاع مكتب   ؛٢/٤/٢٠٠٩
قّدر المفتش العام المجموع لقوات التحالف وللشرآات .  تتأثر بالتدويراألرقام. ٣١/١٢/٢٠٠٨

أرقام الشرآات األمنية الخاصة تتغير باستمرار، على أساس تغير نشاطات . األمنية الخاصة
توضح األرقام التي تعينها وزارة الدفاع بيانات . العقود ومستويات الخدمات األمنية المطلوبة

 ألف موظف لوزارة ١١٢٫٠٠٠: هناك تقريبًا.  مجاميع الدواماتالرواتب، وهذه ال تعكس
الموظفون في خدمة حماية . غير مشمولين في أرقام قوات األمن العراقية (MOI)الداخلية 
 غير محسوبين في قائمة وزارة الداخلية ألنها لم تتعاقد معهم، ولم تتم (FPS)المرافق 

 . المصادقة على قانون اإلصالح حتى اآلن

 .١٠/٤/٢٠٠٩تجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، اس  )د (

، لطلب المفتش العام (OMB)استجابة مكتب اإلدارة والموازنة : التخصيصات األميرآية  )ه (
 وزير الدفاع  استجابة مكتب :(ISFF) صندوق قوات األمن العراقية ؛ ١٦/١/٢٠٠٩للبيانات، 

(OSD)  ،صندوق دعم االقتصاد. ١٤/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات(ESF) : استجابة
مكتب ؛ ٣/٤/٢٠٠٩ و٢/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،   (GRD)فرقة منطقة الخليج 

؛ استجابة مكتب ٣/٤/٢٠٠٩، تقرير المؤشرات األساسية، (ITAO)المساعدة االنتقالية للعراق 
 و ٢/١٠/٢٠٠٨يانات،  لطلب المفتش العام للب(ITAO)المساعدة االنتقالية للعراق 

 لطلب المفتش العام (USAID)؛  استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية٢٩/٣/٢٠٠٩
؛ استجابة السفارة االميرآية لطلب ١٦/٤/٢٠٠٩ و ١٣/٤/٢٠٠٩، ٧/٤/٢٠٠٩للبيانات، 

استجابة : (CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد . ١٥/٤/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات،
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االرقام تتضمن . ١٠/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،   (OSD) ب وزير الدفاع مكت
 . أموال التي لم تنته صالحيتها فقط

، ٢٠٠٩، آان رئيس الوزراء المالكي قائد حزب الدعوة، ولكنه في العام ٢٠٠٥في العام   )و (
، (UNAMI)ق بعثة األمم المتحدة لمساعدة العرا. أصبح قائدًا لحزب تحالف دولة القانون

، اللجنة العليا (GOI)الحكومة العراقية ؛ ٢/٢٠٠٩، ٣٠، العدد رقم "نتائج االنتخابات"
إلى هذا ، ترجمة المفتش العام، تم الدخول www.ihec.iq/arabic المستقلة لالنتخابات،

؛ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٢/٢/٢٠٠٩في الموقع 
٢/٤/٢٠٠٩ . 


