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نيسان/أبريل ٢٠١٢

االحترافية
اإلنتاجية
االستدامة

  الظروف التي تساهم على حدوث  إهدار في بيئة طارئة
الدروس املستفادة من عمليات التفتيش على مشاريع االستقرار وإعادة اإلعمار التي متولها الواليات املتحدة في العراق

بيئة أمنية غير مستقرة 

صممت يف األصل مستشفى البرصة لألطفال 
لتكون �ثابة مرفق عىل أحدث مستوى لعالج 
رسطان األطفال. إال أن الوضع األمني املتدهور 

جعل ع�ل البناء عرضة لالبتزاز والتخويف 
والقتل. واشرتى أحد املتعاقدين من الباطن 
ح�ية من عصابة التي تسيطر عىل ميليشيا 

محلية. واستغرق البناء فرتة أطول بأربع مرات 
م� كان مخططا له. وتضاعفت التكاليف ٣ 

̄ من  مرات. وال تزال هناك حاجة إلنفاق املالي
الدوالرات عىل املعدات الطبية املتطورة التي 

¶ تدخل الخدمة بعد. واليوم، تعمل 
املستشفى كعيادة  عامة للرعاية املؤقتة.

كان من املفرتض أن تكون كلية رشطة بغداد 
منشأة تدريب ½وذجية، قادرة عىل استيعاب 

٤٠٠٠ طالبا جديد من طالب الرشطة. ولكن كان 
البناء يف غاية التدهور بحيث كان البول والرباز 
ينضب من خالل الطابق العلوي يف توصيالت 
اإلضاءة والغرف يف األسفل. وكان تصميم هذا 
املرشوع غÊ كاف، ويسء البناء، ويتعارض مع 

أهدافه األصلية. وقد فشل املتعاقد مرارًا وتكرارًا 
يف االمتثال بالقواعد املوحدة، وفشل املسؤولون 

األمريكيون يف اإلرشاف الفّعال عىل جودة العمل.

الدرس املستفاد

تحقيق بيئة آمنة قبل البدء يف أنشطة إعادةإع�ر كبÊة

الدرس املستفاد
يجب التأكد من فاعلية التخطيط 

و العقد و مراقبة املرشوع 

من عام ٢٠٠٥ إلى عام ٢٠١٠، تفقد املفتش العام قطاع عريض من مشاريع إعادة اإلعمار التي متولها الواليات املتحدة في جميع أنحاء العراق، وأصدر ١٧٠ تقريرا عن 
النتائج التي توصل إليها. واستخلص الدروس املستفادة املذكورة هنا من عمليات التفتيش تلك. لإلطالع على التقرير كامال عن ١٣ من الدروس املستفادة، مبا في 
ذلك موجزا شامال لألنشطة تفتيش املفتش العام، انظر إعادة إعمار العراق: الدروس املستفادة من عمليات التفتيش على مشاريع االستقرار وإعادة اإلعمار التي 

.www.SIGIR.mil/lessonslearned/Lessons_Learned_Dec21.pdf متولها الواليات املتحدة في العراق على الرابط

الخطة الرئيسية: 
٥٠ مليون دوالر

يتم انجاز املرشوع خالل ١٨ شهر 
ليصبح مستشفى للرعاية / 

خدمات عالج الرسطان 

الناتج:
١٦٥ مليون دوالر

تم انجاز املرشوع خالل ٦ سنوات 
أصبح عيادة للرعاية املؤقتة  

٢٤+ من الع�ل قتلوا

عىل الرغم من أن مرشوع مرفق مياه النارصية 
الذي تكلّف ٢٧٧ مليون دوالر قد تم بناؤه 
̄ ¶ يتمكنوا من  بشكل جيّد، إال أن العراقي

تعزيز عملياته.. وقد صمم إلنتاج ١٠٫٠٠٠ مرت 
مكعب من املياه الصالحة للرشب يف الساعة 

الواحدة، وكانت املحطة تعمل بنسبة ٢٠٪ من 
قدرتها اليومية يف شباط/فرباير ٢٠٠٨. وادعى 

 Êتقرير املحطة أن املياه تتوافق مع املعاي
الصحية الدولية، ولكن ¶ تكن هناك أي معدات 

اختبار لجودة املياه يف املوقع.

ما الذي أدى إىل سوء النتائج؟
• عدم وجود الكهرباء الكايف لالعت�د 

عليه  من قبل املنظومة
• نظام توزيع النفط الذي يعاë من 
ترسيبات وال ìكنه تحمل التدفق 

بالضغط العايل
• الفتحات غÊ القانونية عىل خط النقل
• فصل نظام التحكم الرئييس يف املحطة 
ألن الع�ل ال يعرفون كيفيه استخدامه

التكاليف: 
٧٣ مليون دوالر

٤٤ مليون دوالر الواليات املتحدة
٢٩ مليون دوالر الحكومة العراقية

املدفوعات الزائدة/التكاليف:
 ٢٫٦ ðتلقى فيلق املهندس¯ بالجيش األمري •

مليون دوالر كتكاليف التدابÊ واإلدارة، 
ولكنه فشل يف الكشف عن عيب واحد 

• ¶ يراجع فيلق املهندس¯ بالجيش األمريكية 
الفواتÊ، ودفع للمتعاقدين ٢٫٦ مليون دوالر 

 Êمناسبة وغ Êللحصول عىل تصمي�ت غ
مكتملة

• تلقى املتعاقد ٥٫٣ مليون دوالر يف القاعدة 
واستحق تكاليف العقد

البنية التحتية غير مناسبة و اخلبرة الهندسية غير مناسبة و 
التعهد باحلفاظ على املشاريع غير متوفر   

يف عام ٢٠٠٧، بدأت حكومة الواليات 
املتحدة ١٢٫٧ مليون دوالر مرشوع 

مستشفى ميسان للجراحة، والتي وافقت 
الحكومة العراقية عىل قبولها وتشغيلها 

وصيانتها بعد االنتهاء منها. واختارت 
الحكومة العراقية موقع البناء عىل بعد ٣٫١ 

التخطيط و الرقابة على املشاريع غير فعالة 

… وعندما ال تكون مواتيةعندما تواتي الظروف…

كانت دار أيتام أربيل التي كلفت ٣٫٧ مليون دوالر ومركز 
مساعدة كبار السن األول من نوعه يف العراق. وتم بناؤه وفقا 
لتصميم مفصل من األمان النسبي يف ش�ل العراق. وقد شارك 

̄ يف إدراج اقرتاحاتهم، وقدم فيلق  ̄ املحلي املتعاقد املسؤول
̄ بالجيش األمريð الدعم يف املوقع لض�ن الجودة.  املهندس

وكانت جودة العمل هي أفضل ما أرشف عليه املفتش العام عىل 
مدى أكó من خمس سنوات من إجراء تقيي�ت للمرشوعات، 
ـ٣٤٥  وكان املرفق يف حالة جيدة.. ويوفر هذا املرفق منزل آمن ل

.̄ طفال و٦٠ من كبار السن من املواطن

الجيوتقنية واملسح، وكذلك أنشطة ض�ن الجودة، 
من قبل الج�عات اإلرهابية. و¶ يكن املسؤولون 

األمريكيون يتواصلون مع مسؤولي إعادة اإلعمار 
في احلكومة العراقية املناسبني، وتسببت 
سلسلة من التعاقدات غير فعالة إلى حدوث 

جتاوزات في التكاليف وتأخير في املشروع. وعندما زار 
املفتش العام املشروع في آخر مرة في في 

نيسان/أبريل 2011، كانت احملطة ال تعمل حتى ذلك 
الوقت، وكان بناء التوصيالت املنزلية في أكثر املدينة 
كان ال يزال في مرحلة العمل، معتمدًا على التمويل 

من احلكومة العراقية.

الجزء الذي öوله الواليات املتحدة بقيمة ١٠٨ 
مليون دوالر يف تكلفة نظام معالجة مياه 

الرصف الصحي بالفالوجة كلف أكó م� توقّع 
بثالث مرات، واستغرق وقتاً أطول بثالثة 

أضعاف م� كان متوقًعا، وسوف يخدم فقط 
ثلث السكان الذي توقّع منه أصًال. بدأ املرشوع 
يف العام ٢٠٠٤، ولكن التخطيط ¶ يراعي البيئة 
األمنية غÊ املستقرة، ك� أنه ¶ يقدر تكاليف 

املرشوع بصورة واقعية وجداول اإلنجاز. وكانت 
هناك خنادق وأنابيب وضعها املتعاقد قد 

انفجرت، وقتلت الع�ل. م� أعاق مرارا العمل 

كم من أقرب مصدر للمياه. وقبل أقل من 
ثالثة أشهر من تاريخ االنتهاء املقرر أصال، 
¶ يكن لدى املسؤول¯ األمÊكي¯ التفاصيل 
حول مصدر املياه، �ا يف ذلك نوعية املياه 

وطريق الحصول عليها. ويف عام ٢٠٠٩، 
كانت الحكومة العراقية ¶ تحدد بعد 

األطباء واملمرض¯ للعمل يف املستشفى، و¶ 

تشرتي األثاث واملعدات الطبية الالزمة، أو 
تقدم ميزانية التشغيل السنوية. وحتى تاريخ 

نيسان/أبريل عام ٢٠١٢، كان البناء ال يزال 
مستمرًا.

بدءا من العام ٢٠٠٤، أنفقت الواليات 
املتحدة ٤٠ مليون دوالر عىل بناء مرفق 

إصالحية خان بني سعد، ولكن توقف 
املرشوع قبل االنتهاء منه. ويف عام ٢٠٠٧، 
قالت وزارة العدل العراقية أنه ليس لديها 
خطط الستك�ل، أو تشغيل أو توفÊ األمن 

للسجن نصف املنتهي، إال أن مسؤول¯ 
 óأمريكي¯ نقلوه من جانب واحد منه، بأك

من ١٫٢ مليون دوالر من مواد البناء، إىل 
الحكومة العراقي. ويف حزيران/يونيو ٢٠٠٨، 
وجد املفتش العام أن مواد البناء قد نهبت. 

ويبدو أن هذا املرشوع لن يستخدم أبًدا.
الدرس  املستفاد

يجب تصميم املشاريع التي تحتاجها الدولة 
املضيفة و يوجد لديها القدرة الدامتها و 

الحفاظ عليها. 




