
 لتوفيرنشأ الكونغرس مكتب المفتش العام إلعادة إعمار العراق آمؤسسة أ
 :اإلشراف المستقل على صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق من خالل

 .تعزيز التوفير، والكفاءة، والفعالية في عملية إدارة البرامج والعمليات •
برامج منع واآتشاف الهدر، واالحتيال، وسوء االستعمال في أي من هذه ال •

 .والعمليات
استدامة عملية اإلبالغ لوزير الخارجية، ووزير الدفاع، والكونغرس،  •

ومكلفي الضرائب األميرآيين عن المشاآل وحاالت القصور المتعلقة بإدارة 
 .اإلجراءات التصحيحيةالبرامج والعمليات، وبالتوصيات الهادفة التخاذ 

 
 

 المفتش العام إلعادة إعمار العراق

 
وفي شهر . ٢٠٠٤يناير، /يين المفتش العام ستيوارت دبليو بوين جونيور في أواخر آانون الثانيتم تع

نوفمبر الماضي قام المفتش العام برحلته العاشرة إلى العراق لمراجعة مدى التقدم في تنفيذ /تشرين الثاني
 .جهود إعادة اإلعمار

 

 
 مراجعة شاملة لسنة االنتقال

 الماضي، عّين المفتش العام إلعادة       يناير/في آانون الثاني  
 آسنة االنتقال، سلط خاللها           ٢٠٠٦إعمار العراق سنة        

الضوء على تحديات عديدة أمام االنتقال الفعلي للمشاريع           
سجل المفتش العام إلعادة    .  والبرامج إلى السيطرة العراقية   

إعمار العراق تقدمًا محدودًا في نطاق القضايا التالية في               
 :٢٠٠٦العام 

 دعم جهود مكافحة الفساد •
 تعزيز أمن البنية التحتية •
 بناء قدرات الوزارات •
 تأمين استدامة برامج ومشاريع إعادة اإلعمار •
 زيادة حجم دعم المجتمع الدولي إلعادة اإلعمار •
تحسين التنسيق بين آافة وآاالت الواليات المتحدة  •

 في مجاالت إعادة اإلعمار
 

النتقال إلى السيطرة من المتوقع أن تتسارع عمليات ا
العراقية، ولكن النجاح في هذا المجال يتوقف على الحل 

 .الفعال لكل واحدة من المسائل السالفة
 (IRRF)نهاية صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 

، آانت جميع    ٢٠٠٦أآتوبر  /بحلول نهاية تشرين أول     
 قد  (IRRF)أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق          

، آان  ٢٠٠٦ديسمبر  / آانون أول  ٣١بتاريخ  و.  ُألزمت
وعلى مدى برنامج     .  من هذه األموال قد ُأنفق        %  ٨٠

إعادة اإلعمار التي تقوده الواليات المتحدة، فقد تطور           
 .تخصيص أموال الصندوق إلى حد آبير

 
 الترآيز المتغير لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

 ٢١ خصص الكونغرس ما يزيد عن            ٢٠٠٣في عام    
مليار دوالر لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق                   

(IRRF). 
 مليار دوالر          ٢٫٤٧تضمنت المخصصات مبلغ               

، (IRRF1)لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق األول           
. هادفة إلى تلبية احتياجات األزمة اإلنسانية المتوقعة            

وآان من المتوقع أن تمول العائدات النفطية العراقية              
في وقت  .   مشاريع إعادة إعمار البنية التحتية     الكثير من 

، ومع قيام سلطة االئتالف              ٢٠٠٣الحق من عام           
، تم تخصيص مبلغ إضافى قدره                      (CPA)المؤقتة     
.  مليار دوالر إلسناد البنية التحتية العراقية               ١٨٫٤٤

 ومن أواخر 
 
 

حصص القطاعات أموال من صندوق إغاثة وإعادة إعمار 
  (IRRF2)العراق الثاني 

  مليون دوالر١٨٫٤٤من%
، التقرير (IMRO) مكتب إدارة إعادة إعمار العراق :المصدر

 )١/٢/٢٠٠٧(األسبوعى
 
 
 
 

 

 

 $٨٠النقل واالتصاالت % ٤
$٢١إعادة اعمار % ٤١

 $١٫٧٢النفط والغاز % ٩

 $٨٢العناية الصحية % ٤٤

 $٢٫١٣المياه % ١٢

التنمية % ١٢
 االقتصادية

 $٢٫٢١ والمجتمعية 

 $٦٫٣١األمن والعدل % ٣٤

 $٤٫٢٤الكهرباء % ٢٣

الئتالف ، باشرت سلطة ا٢٠٠٦ حتى منتصف العام ٢٠٠٣العام
المؤقتة تنفيذ برنامج واسع النطاق إلعادة إعمار البنية التحتية في 

 والوقت الحاضر ٢٠٠٤يونيو /ولكن، بين منتصف حزيران. العراق
تم تحويل أموال آانت مخصصة إلعادة اإلعمار إلى برامج تعزيز 

 .األمن وبرامج نشر الديمقراطية



 

  المفتش العام إلعادة إعمار العراق
 

الجنود، رجال الشرطة، القيادات : إال على يد العراقيين بالذاتيق استعادة العافية المستدامة للعراق ال يمكن تحقفي نهاية المطاف، 
 .الوزارية، المسؤولون اإلقليميون، والناس أنفسهم، وبالطبع بالترافق مع المساعدة المتواصلة للمجتمع الدولي

 آيف تّم إنفاق أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
 مليون دوالر ٨٠٠ تم تخصيص مبلغ : واالتصاالتالنقل

تقريبًا إلى قطاع النقل والمواصالت وآان قطاع النقل أول 
قطاع يتحول إلى نظام التعاقد المباشر، فأشرك بذلك عددًا 

 .نأآبر من المقاولين العراقيي
 مليون دوالر ٨٢٠ تم تخصيص ما يقارب :العناية الصحية

ة تجهيز مستشفيات ومراآز العناية لهذا القطاع لبناء أو إلعاد
أعيق بناء مراآز العناية الصحية األولية . الصحية األولية

 .بسبب األداء غير الكافي وضعف اإلشراف
 طريق المستقبل

في تحرآه ُقدمًا، حدد المفتش العام إلعادة إعمار العراق 
المناطق التي يجب أن يرآز الدعم االقتصادي في المستقبل 

 :ها، وهياهتمامه علي
بناء قدرة الحكومة العراقية، وعلى وجه التخصيص  •

 .قدرتها في تطبيق بنود الموازنة
دعم حكم القانون من خالل تقوية البرامج المنفذة في  •

 .قطاع األمن والعدل
 .تنشيط تنمية القطاع الخاص في العراق •
دعم التحسين المتواصل للتنسيق والتعاون بين آافة  •

 . عمليات إعادة إعمار العراقالوآاالت المشارآة في

 ٦٫٣١زيد المبلغ المخصص لهذا القطاع إلى : األمن والعدل
نتج عن هذا التحويل .  مليار دوالر٤٫٥٦مليار دوالر من 

 .توفر أموال أآثر لتدريب أفراد الشرطة والجيش
 آان المبلغ المخصص األصلي لقطاع الكهرباء :الكهرباء
.  مليار دوالر٤٫٢٤ إلى  مليار دوالر، ولكنه ُخّفض٥٫٥٦

آان . وآان هذا المبلغ أآبر مبلغ ُمخصص اساسي ألي قطاع
هدف القطاع تحسين قدرة العراق على توليد الطاقة لكن ال 

 .زالت القدرة التوليدية أدنى من مستويات ما قبل الحرب
 ٤٫٣٣ آان المبلغ المخصص االصلي لهذا القطاع :المياه

مويالت المتوفرة لهذا القطاع مليار دوالر لكن ُخّفضت الت
 . مليار دوالر٢٫١٣إلى % ٥٠بنسبة 

 آان المبلغ المخصص النهائي لهذا القطاع :النفط والغاز
 مليار دوالر وتم استثماره في إصالحات البنية التحتية ١٫٧٢

 .للنفط وفي شراء منتجات نفطية
 بعد االنتقال إلى الحكومة :التنمية االقتصادية والمجتمعية

، تلقى هذا القطاع تمويًال ٢٠٠٤راقية المؤقتة في عام الع
إضافيًا لتنفيذ برامج نشر الديمقراطية وتنمية القطاع الخاص، 

 . مليار دوالر٢٫٢١فبلغت إجمالي تمويالته 

 
 نشاطات بارزة للمفتش العام إلعادة إعمار العراق

 عمليات تدقيق عالجت مجموعة واسعة ٦ادة إعمار العراق  خالل ربع السنة الحالي، أنجز المفتش العام إلع:عمليات التدقيق
من القضايا بضمنها مراجعة أمر مهمة أصدرته وزارة الخارجية لتدريب أفراد الشرطة العراقية، ولتزويد معلومات ُمحّدثة 

تعاقد معها، شرآة بكتل حول مشروع العناية الصحية األولية ولمراجعة عمليات الوآالة األميرآية للتنمية الدولية والمقاول الم
 . من هذا التقرير٣تم تلخيص منتجات عمليات التدقيق في القسم . ناشونال إنك، في مراقبة إدارة الممتلكات الحكومية

 مشروعًا خالل ربع السنة الحالي ١٥ أنجز المفتشون لدى المفتش العام إلعادة إعمار العراق تقييمات ل :عمليات التفتيش
وحتى اليوم، أنجز المفتش العام إلعادة إعمار العراق .  مشروعًا٨٠جمالي لتقييمات المشاريع المنجزة إلى مما رفع العدد اإل

تقيدت معظم المشاريع الممولة من صندوق إغاثة .  عملية تقييم من الجو٩٦ عملية تفتيش محدودة في موقع العمل، و٩٦
السنة الحالي بالمواصفات التعاقدية، لكن المفتش العام إلعادة وإعادة إعمار العراق التي زراها المفتش العام خالل ربع 

 من هذا التقرير ٣انظر الفصل . إعمار العراق وجد ان بعض المشاريع تشكو من نواقص في اإلنشاء، والتصميم، واالستدامة
 . مشروعًا ُأنجزت خالل ربع السنة الحالي١٥للحصول على عمليات تقييم تخص 

 
 قضية تنتظر ٢٣ تحقيقًا مفتوحًا بضمنها ٧٨ المفتش العام إلعادة إعمار العراق في الوقت الحاضر  لدى:عمليات التحقيق

يستمر المفتش العام إلعادة إعمار العراق في المتابعة النشطة لعمليات التزوير وسوء االستعمال، . المتابعة في وزارة العدل
دولية خالل ربع السنة الحالي، آما شارك في فريق مهمة اللجان  قضايا إلى فريق عمل فساد العقود ال٩مما ساهم بتحويل 

يعمل المفتش العام . الفرعية التي أنشأها فريق عمل االحتيال في نشاطات المشتريات القومية التابع لوزارة العدل األميرآية
تم . بب االحتيال أو الفسادإلعادة إعمار العراق بشكل وثيق مع مجموعة من الوآاالت لفصل وحظر التعامل مع مقاولين بس

 . آخرين٨ فردًا وشرآة وتم حظر التعامل مع ١٤حتى اليوم فصل 
 
 

 للحصول على النص الكامل للتقرير
 •  .mil.sigir@PublickAffairsالبريد اإللكترونى •  mil.sigir.wwwيرجى زيارة موقع المفتش العام إلعادة إعمار العراق على اإلنترنت 

 1100-428 (703): الهاتف
 



رسالة من المفتش العام الخاص إلعادة إعمار 
 العراق

 
 

 والى الشعب       ، والوزير غيتس      ، الكونغرس، والى الوزيرة رايس            إلىيسعدني ان أقدم           
األميرآي التقرير ربع السنوي الثاني عشر من مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق                           

(SIGIR)  .يناير / آانون الثاني   ٢٠ آمفتش عام في        يلتعيين مع الذآرى الثالثة         هذا التقرير   يتزامن
 ، مدققاً ٥٥ الـ    إلى العراق ألنضم      إلى عما قريب في رحلتي الخامسة عشرة              أتوجهسوف  .  ٢٠٠٤
 البالد على   داخل  مشددة يواصلون تنفيذ رقابة      نالذيلمكتب المفتش العام    التابعين  من   ومحققًا   ،ومفتشًا

 .عمار العراقإ في إعادة استثمارات دافعي الضرائب األميرآيين
 

صندوق إغاثة وإعادة     أعمال   يغطي التقرير ربع السنوي هذا المرحلة األخيرة من تنفيذ                       
 للصندوق اآلن تحت عقود آما ان          ٢١عمليًا، أصبحت آافة المليارات الـ         .  (IRRF)إعمار العراق    

العراق بداية مرحلة      صندوق إغاثة وإعادة إعمار           إنهاء أعمال  تشكل   .  منها قد أنفق    %  ٨٠حوالي   
، وزيادة في مسؤولية    األطرافمتعدد  تكوينًا أوسع   جديدة من المساعدات للعراق التي سوف تستوجب        

 .الحكومة العراقية بالنسبة لمجمل جهود استعادة العراق عافيته االقتصادية
 

 عمل  لىإعلى العكس، ال تزال هناك حاجة       ف.  غير ان المرحلة الجديدة ال تعني نهاية اإلشراف        
 أعلى وأفضل استخدام للتمويل              ولتعزيم  ،الستثمارات األميرآية السابقة       لمحاسبته من ا       الكثير    

 ووّقع   ، الكونغرس  أصدر مواصلة اإلشراف،       إلىلحاجة   وإدراآًا ل  .  األميرآي للعراق في المستقبل      
د هذا القانون   َمّد.  ٢٠٠٦ديسمبر  / إعادة إعمار العراق  في آانون األول        حول محاسبةال قانون   ،الرئيس

عتمادات المخصصة إلعادة إعمار العراق للسنة المالية         ال لكي تشمل ا    مكتب المفتش العام  صالحيات  
 وبرنامج  ،(ESF)   وصندوق الدعم االقتصادي     ،، من ضمنها صندوق قوات األمن العراقية           ٢٠٠٦

دقيق لحساب استخدام    يطالب القانون مكتب المفتش العام القيام بت          .  (ERP)  االستجابة الطارئة للقائد   
 لسنة، عمليًا،    البقاء التنظيمي لمكتب المفتش العام      صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ولتمديد مدة             

٢٠٠٨. 
 

 تدقيقات جديدة رافعين مجموع عدد       ٨خالل ربع السنة هذا، أآمل مدققو مكتب المفتش العام             
 إلىدة هذه، مراجعة للجهود األميرآي الرامية        تشمل التدقيقات الجدي  .   تدقيقاً ٨٢  إلىالتدقيقات المنجزة   

دعم تنمية قدرات الوزارات العراقية، وفحص إلدارة وزارة الخارجية لتمويل تدريب الشرطة                               
، بالصحةالعراقية ودعم التدريب، وتقرير عن المعدات الطبية المشتراة لدعم مراآز العناية األولية                     

 .ة لكبار المقاولين األميرآيين في العراقوملخص إحصائي عن التكاليف األمنية بالنسب
 

 مشروعًا خالل ربع السنة هذا رافعين إجمالي عدد                     ١٥قّيم مفتشو مكتب المفتش العام               
 مشروع زارها موظفو مكتب       ١٥ من أصل     ١٣ الجدير بالذآر ان       . تقييم ٨٠  إلىالتقييمات المنجزة    

فتش العام أيضًا تقييمًا نهائيًا لكلية الشرطة            وقدم مكتب الم   .   مع الشروط التعاقدية     لّبتالمفتش العام    
أآد التقييم النهائي ان المشروع      .   السريعة لربع السنة األخير     االستجابةببغداد الذي قام بمتابعة تقرير       

 نطاقل   آبير   الرديئة، وخفض     نشاء من أوجه التقصير، بينها نوعية اإل                متنوعةشكا من تشكيلة         
 .وتسليم مرافق غير منجزة، الموازنات بسبب تجاوز المشروع

 



 تحقيقًا مفتوحًا بما      ٧٨واصل محققو مكتب المفتش العام عملهم خالل ربع السنة هذا على                     
وسّهل مكتب المفتش العام أيضًا تشكيل فريق           .   حالة تحت اإلشراف المباشر لوزارة العدل          ٢٣فيها  
 عدد من أعضائه بما في ذلك           من ،فساد العقود لتنسيق التحقيقات بخصوص االحتيال         ل  الدولي العمل

 ومصلحة التحقيقات      ،مكتب التحقيقات الفدرالي، وقيادة التحقيقات الجنائية في الجيش األميرآي                      
 العملالجنائية في وزارة الدفاع، وواصل مكتب المفتش العام، عالوة على ذلك، مشارآته في فريق                     

 .المشتريات التابع لوزارة العدل حتياالت الالقومي
 

ف الفعال على      رالقيام بواجباته لضمان اإلش        نفسه ل  ًا   مكرس مكتب المفتش العام            لزاال    
ر بالخدمات القّيمة التي قدمها مدققو      وانني فخ .  االستثمارات األميرآية في إغاثة وإعادة إعمار العراق      

 . ومثابرة، وإنتاجيةبحرفية، يواصلون القيام بمهامهم نومفتشو ومحققو مكتب المفتش العام الذي
 

 ٢٠٠٧يناير / آانون الثاني٣٠ُقّدم في 

 
 ستيورات دبيلو بووين اإلبن

 المفتش العام



 المحتوياتجدول 
 
 

 :القسم األول
مالحظات المفتش العام الخاص إلعادة                 

 (SIGIR) إعمار العراق
 االنتقال تحت المراجعةسنة 

 صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
 طريق المستقبل

  المفتش العام خاللنشاطات بارزة لمكتب
     ربع السنة الحالي

 آثار عمليات مكتب المفتش العام
 الكلفة البشرية

 
 :القسم الثاني

 وضعية إعادة إعمار العراق
 تقارير القطاعات: مقدمة

 وضعية قطاع الكهرباء
 وضعية قطاع الزيت والغاز

 وضعية قطاع المياه
وضعية قطاع التنمية االقتصادية                                 

 ةواالجتماعي
 ة قطاع األمن والعدلوضعي

 الصحيةوضعية قطاع العناية 
 وضعية قطاع النقل واالتصاالت

 العقود
 معطيات آلفة إنجاز المشاريع

 مصادر التمويل
 تحديث عمليات مكافحة الفساد

 
 

 :القسم الثالث
مكتب المفتش العام الخاص    العام ل شراف  اإل

 إلعادة إعمار العراق
ام الخاص  المفتش الع مكتب  ل  عمليات التدقيق 

 إلعادة إعمار العراق
المفتش العام       مكتب       ل  عمليات التفتيش      

 الخاص إلعادة إعمار العراق
 مكتب المفتش العامل عمليات التحقيق

خط االتصال المباشر للمفتش العام إلعادة            
 إعمار العراق

 مبادرة مكتب المفتش العام حول الدروس             
 المكتسبة
 التشريعاتتحديثات 

 
 :القسم الرابع

 اف الوآاالت األخرىإشر
 مقدمة

 تدقيقات الوآاالت األخرى
 تحقيقات الوآاالت األخرى

 ١– الهوامش      الهوامش
 ١  -    المالحق    الئحة المالحق

 –    المختصرات      المختصرات والتعريفات
١ 



 
 

 

 

 داهوك

 نينوى
 أربيل

 السليمانية
 تميم

 صالح الدين

 اراألنب

 دياال

بغداد

 واسط

 بابل

 ميسان القادسية آربالء

 ذي قار

 المثنى

 البصرة



 
 

 

 ملخص أداء مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
 أ ٢٠٠٧يناير / آانون الثاني٣١ – ٢٠٠٤ر فبراي/ شباط١
 

 التدقيق
 ٨٢ التقارير الصادرة

 ٢٦٨ التوصيات الصادرة
 دوالرب ٤٩،٧٠٠،٠٠٠  التي تم توفيرهاالمبالغ

 دوالرب٥٧،٥٠٠،٠٠٠ الفوائد المالية لتدقيقات مكتب المفتش العام
 

 التفتيش
 ٨٠ التقييمات الصادرة حول المشاريع

 ٩٦ األولية الصادرةة المحدودالتقييمات 
 ٢٦٦ تقارير صور األقمار الصناعية الصادرة

  دوالر٣٩،٣٠٠،٠٠٠  تفتيش مكتب المفتش العامأثر
 

 التحقيقات
 ٨٧ التحقيقات التي أجريت
 ١٤٩ التحقيقات التي ُأقفلت
 ٧٨ التحقيقات المفتوحة

 ٥ عتقاالتاال
 ٤ القضائيةاإلدانات 

  دوالر٩،٥٠٠،٠٠٠ رجعةالمست/قيمة األصول المصادرة
 

  الخط المباشربراالتصاالت ع
 ١٣ فاآس
 ٦٢ هاتف

 ١٠٩ حضور شخصي
 ٣٠٧ رسائل إلكترونية

 ٢٦ بريد عادي
 ٢٥ إحاالت

 ٥٤٢  الخط المباشربرمجموع االتصاالت ع
 

 منتجات غير تدقيقية
 ٨ شهادات أمام الكونغرس

 ٢ التقارير الصادرة حول الدروس المكتسبة
 
 .حصول على التفاصيل حول أثر عمليات مكتب المفتش العام، انظر الملحق ج للأ
.٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٣١ بتاريخ ب



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (SIGIR)مالحظات المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 
 
 
 
 
 

 مراجعةانتقالية تحت السنة 
  صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقإقفال

 طريق المستقبل
ت بارزة لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق خالل ربع السنة                         نشاطا
 الحالي

 آثار عمليات مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق خالل ربع السنة الحالي
 الكلفة البشرية

 
 
 

 القسم 

 ١ 
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هذا التقرير ربع السنوي الثاني عشر         
المرفوع من المفتش العام الخاص إلعادة                    

 يغطي نهاية مرحلة      (SIGIR)ار العراق    إعم
هامة من مراحل جهود إعادة اإلعمار                            
األميرآية في العراق وبداية مرحلة هامة                    

خالل ربع السنة هذا، حقق مكتب                  .  جديدة
المفتش العام تقدمًا في برنامجه لتأمين إشراف         

لصندوق إغاثة     الواقع      على أرض             متشدد
 ٨، فانتج        (IRRF)وإعادة إعمار العراق            

 تحقيقًا تتعلق    ٧٨ وتابع    ، تفتيشاً ١٥ و ،تدقيقات
 وإساءة االستخدام في              ، والهدر    ،باالحتيال
 .العراق

 
أنشأ الكونغرس صندوق إغاثة وإعادة       

له بواسطة  ، وموّ ١  ٢٠٠٣إعمار العراق سنة      
خدم .   مليار دوالر   ٢١  امخصصات إثنين بلغت   

مصدر تمويل أولي لمرحلة إعادة        آالصندوق  
. التي قادتها الواليات المتحدة       إعمار العراق      

، آانت آامل أموال            ٢٠٠٦بحلول نهاية        و
.  فيها %٨٠  إنفاق حوالي لزمت  ُأدوق قد    صنال

، سوف ينفذ مكتب المفتش          ٢٠٠٧سنة   وفي   
العام الخاص إلعادة إعمار العراق مراجعات         

دافع الضرائب األميرآي   عليه    حصلحول ما   
 .مقابل استثماراته في إعادة إعمار العراق

 
الحظ مكتب المفتش العام سابقًا ان                

الدعم المالي من ِقَبل الواليات المتحدة ومن                
المصادر الخارجية األخرى سيكون ضروريًا        

 هذا    .ستعادة عافيته   الالعراق    مواصلة    لدعم    
الدعم يجب ان يستهدف تعزيز قدرات العراق         

 ،لتوفير الوظائف وإعادة الخدمات األساسية           
 .الحكومة العراقيةوبناء قدرات وزارات 

 
 مليار     ١١لقد خصص الكونغرس              
 عالوة على صندوق إغاثة وإعادة                  ،دوالر

بالدرجة و لدعم جهود اإلغاثة،      ،إعمار العراق 
األولى لتدريب وتجهيز قوات األمن العراقية،         
غير ان قوات األمن العراقية نمت بطريقة                  
أبطأ مما آان متوقعًا، آما ان البيئة األمنية                   

 إلىلذلك يحتاج العراق          .  هورهاواصلت تد   
تحتاج هذه    .  مرحلة جديدة من االستثمارات         

 مزيد من المساهمات من        إلىالمرحلة بإلحاح    

ميثاق العراق      المانحين الدوليين عبر                   يد
 .الدولي

 
 ان على وزارات     من ذلك  وما هو أهم   

الحكومة العراقية ان تؤمن تمويًال هاما لجهود         
في نهاية المطاف،     ف.  اإلغاثة وإعادة اإلعمار    

 إّالتم استعادة العراق عافيته المستدامة            ت  فلن
 . أنفسهمعلى يد العراقيين

 
، ٢٠٠٧يناير   / آانون الثاني     ١٠في    

قّدم الرئيس بوش توجيهًا استراتيجيًا جديدًا                 
شمل مزيدًا من    يللجهود األميرآية في العراق       

االستثمارات األميرآية في استعادة العراق               
الغاية من هذا التمويل            .  تصاديةعافيته االق   

 دعم توسع برنامج االستجابة                  آان    الجديد
، وفرق إعادة             (CERP)الطارئة للقائد             
لقد سبق لمكتب     .  (PRTs)اإلعمار اإلقليمية     

المفتش العام ان راجع هذين البرنامجين فوجد         
ان برنامج االستجابة الطارئة للقائد قد حقق                

لنطاق نجاحًا في البرامج الصغيرة على ا                     
المحلي، وان برنامج فرق إعادة اإلعمار                     

 الرامية   جهودالاإلقليمية قد حققت تقدمًا في              
 مساعدة الرسميين المحليين في تنمية                    إلى

 الحكم، على الرغم من                في نظام   قدراتهم    
 . قيودًا أمنية آبيرةممواجهته

 
، ٢٠٠٦ديسمبر      /في آانون األول           

عمار مّرر الكونغرس قانون المحاسبة إلعادة إ      
، فمدد صالحيات مكتب       ٢٠٠٦العراق لسنة     

المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق                
لتشمل اإلشراف على آافة أموال السنة المالية         

 المخصصة إلغاثة وإعادة إعمار                    ٢٠٠٦
  مواصلة سوف يضمن أثر هذا القانون    .  العراق

مكتب المفتش العام مهمة اإلشراف في العراق        
 .٢٠٠٨  عامطيلة
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 نة االنتقال تحت المراجعةس
 

، عّين  ٢٠٠٦في وقت ُمبكر من سنة         
مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار                   

االنتقال  سنة       أنها على       ٢٠٠٦العراق سنة       
، تعقب   ٢٠٠٦خالل   .  إعادة إعمار العراق     و

مكتب المفتش العام التقدم في تشكيلة من                       
 نجاح جهود إعادة اإلعمار     تالقضايا التي تحدّ  

 :رآية في العراق، من ضمنهااألمي
 
 .مساعدة العراقيين في مكافحة الفساد •
تحسين الوضع األمني، وعلى األخص               •

 .البنية التحتية األمنية
بناء قدرات الحكم في الوزارات العراقية            •

 .والحكومات اإلقليمية
ضمان استدامة البرامج والمشاريع                        •

 لصندوق إغاثة وإعادة إعمار                ةالمنجز
 .العراق

 .شارآة المانحين الدوليينزيادة م •
تعزيز التنسيق بين وآاالت إعادة اإلعمار        •

 .األميرآية
 

الحظ مكتب المفتش العام الخاص                
إلعادة إعمار العراق تقدمًا محدودًا             

 :في آل من هذه القضايا
 

المؤسسات   .يواصل الفساد إبالء العراق        .١
 للفساد في العراق ُمجّزأة، وال               الضمادة
في العراق حول آيفية      تفاهمهناك  يبدو ان   

تدقيقات مكتب     .  تفاعل هذه المؤسسات        
 حول الدعم        ٢٠٠٦المفتش العام سنة            

األميرآي لجهود مكافحة الفساد في                       
العراق، قّدمت سلسلة من التوصيات ال              

 .يزال بعضها دون حل
معرضًا أمن البنية التحتية ال زال                             .٢

الخطوط الكهربائية       ضّرعتت  .لألخطار
ا ان خط األنابيب           بانتظام للهجمات آم       

 حد آبير     إلىالشمالي غير قابل للتشغيل          
 اإلصالحان طواقم            .  بسبب التدمير     

العراقية غير قادرة بشكل متكرر على                
لقد شّدد  .  العمل بسبب الهجمات المتكررة     

 ٢٠٠٦تدقيق مكتب المفتش العام سنة                 
الجهود األمنية الخاصة بالبنية          الخاص ب   

أآبر على   ترآيز    إلىالتحتية على الحاجة     
 .هذه الناحية

 قدرة الوزارات العراقية على              ال زالت    .٣
ان   .تنفيذ موازناتها الرئيسية ضعيفة            

التغلب على نقطة الضعف هذه ضروري         
. ألجل التقدم مستقبًال في إعادة اإلعمار             

فقد وجدت مراجعة لمكتب المفتش العام             
 ان   ،مؤخرًا، حول تنمية قدرة الوزارات         

ألجل تحسين    هناك حاجة لعمل الكثير              
الدعم األميرآي لتنمية قدرات الحكومة              

 .العراقية
 استدامة المشاريع المنجزة               زالتال     .  ٤

 لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق               
 إعادة     ي مع ان رسمي             . هاجسا    تشكل

اإلعمار األميرآيين قد نفذوا برنامجًا                   
لتعزيز استدامة المشاريع، إال ان تقريرًا            

تش العام     صدر أخيرًا عن مكتب المف                
 إلىالخاص إلعادة إعمار العراق أشار              

وجود ضعٍف في إدارة العراق لهذا                        
 .البرنامج

الدعم المتعدد األطراف إلعادة إعمار                .  ٥
من   . التحقيق  إلىالعراق ال زال بحاجة          

ميثاق العراق الدولي         يحقق ان       المتوقع
 هذا الجهد الضروري      تقدمًا في )  الميثاق(

لكي ينجح  يجب،  و.  لكنه لم ينفذ بعد رسمياً    
 األمم المتحدة والبنك       تشارك، ان     االتفاق

الدولي، وجيران العراق اإلقليميون                      
والمانحون الدوليون بصورة أآثر جرأة            

 .في دعم استعادة العراق عافيته
التنسيق غير المتناغم بين الوآاالت                  .  ٦

األميرآية المتعددة التي تدعم إعادة                    
لفعال إعمار العراق قد أعاق التنفيذ ا                  

. للبرنامج األميرآي إلعادة اإلعمار                    
 االنتقال   لمرحلة        المنسق األميرآي        

االقتصادي الُمعّين مؤخرًا قد يساعد في             
حلحلة تلك المشاآل، ويقوم مكتب المفتش        
العام بمراجعة لألدوار والمسؤوليات                  
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  نفس   المتطورة للوآاالت األميرآية في          
يجري فيه إعادة تنظيمها            الذي    وقت    ال

 .يالداخل
 

 تقدم برنامج إعادة           وبينما يتقدم     
٢٠٠٧ سنة    خالل اإلعمار في العراق  

دارة االنتقال إل   ، سوف يتم تسريع             

.  السيطرة العراقية              إلىالبرامج        
فضمان االنتقال الناجح للبرنامج                  

 حقيقي في آل    تقدميتوقف على تحقيق    
 .المذآورة أعالهمن القضايا 

     
 

 
 

 عمار العراقإنهاء صندوق إغاثة وإعادة إ
 

 
أآتوبر /بحلول نهاية تشرين األول              

 آافة أموال صندوق إغاثة          تلزيم، تم     ٢٠٠٦
 آانون    ٣١وإعادة إعمار العراق؛ وبحلول              

تقريبًا من  %  ٨٠، آان    ٢٠٠٦ديسمبر  /األول
 .هذه األموال قد أنفق

 
خالل مجرى برنامج إعادة إعمار                

العراق بقيادة أميرآية، تطورت اعتمادات                 
 المخصصة لصندوق إغاثة وإعادة        تالتمويال

فقد اتخذ هذا    .  إعمار العراق بصورة ملحوظة     
التطور شكل سلسلة من عمليات إعادة                           

 تحسين الوضع األمني          إلىالبرمجة الهادفة       
الذي يزداد صعوبة، والى تشجيع البرامج                  
الحيوية لدعم االنتخابات وتنمية قدرات الحكم         

 .المحلية
 

هذه نقل      التمويل          تعديالتتطلبت      
أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق من       

 مشاريع    إلىمشاريع البنية التحتية التقليدية             
وفي نهاية     .   والديمقراطية    ، والعدل    ،األمن

وزعت مخصصات الصندوق على     تالمطاف،  
 : التاليت على النحواالقطاع

 
 %٣٤ –األمن والعدل  •
 %٢٣ –الكهرباء  •
 %١٢ –المياه  •
١٢  –ة واالجتماعية   التنمية االقتصادي  •

% 
 %٩ –النفط والغاز  •
 %٤ –النقل واالتصاالت  •

 ٢%٤ – الصحيةالعناية  •
 

الترآيز الُمتغّير لصندوق إغاثة وإعادة إعمار       
 العراق

 :هذه هي النقاط الهامة في تطور الصندوق
، ٢٠٠٣سبتمبر  / أيلول –إبريل  /نيسان 
إلغاثة ل،  إغاثة وإعادة إعمار العراق     صندوق  

 الكونغرس صندوق           أنشأ:لتقليديةوالتنمية ا     
إبريل /إغاثة وإعادة إعمار العراق في نيسان           

 مليار   ٢٫٤٧٥ وخصص أصًال مبلغ         ،٢٠٠٣
عكست خطة تنفيذ صندوق          .  دوالر لتمويله   

 العديد من    ١إغاثة وإعادة إعمار العراق رقم         
 التخطيط ما       شكلت أساس     االفتراضات التي  

قع آانت الحكومة األميرآية تتو       .  قبل الحرب  
أزمة إنسانية آبرى وحرائق آامنة في آبار                

وتوقعت الواليات المتحدة أيضًا ان               .  النفط
ُتمّول عائدات النفط العراقية إعادة إعمار                    

وهكذا، تم في البداية       .   التحتية الرئيسية    يةالبن
. تخصيص مليار دوالر إلصالح البنية التحتية      

إغاثة وإعادة   وتم منح معظم عقود صندوق             
 عن طريق استخدام           ١راق رقم       إعمار الع   

 .المنافسة التي آانت أقل من آاملة ومفتوحة
 

 –  ٢٠٠٣سبتمبر                   /أيلول 
توسع :  ، بناء الدولة        ٢٠٠٤يونيو     /حزيران

برنامج إعادة إعمار العراق بقيادة الواليات              
المتحدة بصورة ملحوظة مع مجيء سلطة                 

 الحكم وهي آيان       –  (CPA)االئتالف المؤقتة     
 السيادة    إلدارة انتقال    أنشئ        االنتقالي الذي   

ان .   الحكومة العراقية الجديدة    إلىالديمقراطية  
 إلىاإلدراك بان البنية التحتية العراقية آانت             
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 مما آان متوقعًا قاد سلطة       ترديًاحد آبير أآثر     
 بكثير تطوير خطة أوسع      إلىاالئتالف المؤقتة   
نوفمبر /في تشرين الثاني        .  إلعادة اإلعمار    

 الكونغرس بتخصيص              استجاب،       ٢٠٠٣
 مليار دوالر إضافية لصندوق إغاثة                ١٨٫٤

لتمويل باألساس       وإعادة إعمار العراق                   
وزعت ت.  طموحات سلطة االئتالف المؤقتة          

إغاثة وإعادة إعمار العراق         أموال صندوق      
 التحتية   ية آافة قطاعات البن        الثاني هذا على     

مقاولو التصميم والبناء       نح    الرئيسية، آما مُ      
على أساس      عقودًا آبيرة جدًا                  الرئيسين

آانت سلطة    .  عروض تنافسية زائد الكلفة           
 أن تبقى قائمة    االئتالف المؤقتة تتوقع أصًال          

ألآثر من سنتين، لكنها ختمت عملياتها في                 
، بعد سنة من بدء         ٢٠٠٤يونيو   / حزيران  ٢٨

 .عملها
 

:  الوقت الحاضر        –  ٢٠٠٤يونيو     /حزيران
ل تلك    خال:  مقاربة جديدة للبرامج والعقود           

إغاثة الفترة، تم تحويل قسم آبير من صندوق           
، من البنية التحتية    وإعادة إعمار العراق األول   

 ثالث      عن    ونتج.   األمن والديمقراطية        إلى
 ٢٠٠٤تصحيحات آبيرة في التمويل سنة                  

 ٥، إعادة تخصيص أآثر من           ٢٠٠٥ومطلع   
فتلقى قطاع األمن الزيادة           .  مليارات دوالر   

.  المياه االنخفاض األآبر    األآبر، وعانى قطاع  
وبدأت قيادة إعادة اإلعمار األميرآية تتحرك           
باتجاه استخدام العقود المباشرة بعيدًا عن عقود       

 .التصميم والبناء
 

آيف أنفقت أموال صندوق إغاثة وإعادة                   
نظرة شاملة    :  إعمار العراق في آل قطاع            

 سريعة
 

مخصصات التمويل لصندوق إغاثة وإعادة              
 وزعت على القطاعات على            إعمار العراق   
 :النحو التالي

 
 هذا القطاع على       رّآز  .األمن والعدل   

تدريب الشرطة والبنية   (شروط السالمة العامة    
تدريب (، وعلى األمن القومي                         )التحتية

، وعلى العدل            )وتجهيز الجيش العراقي           
 في األصل، خصص        .)تطوير حكم القانون    (

 ٤٫٥٦صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق              
مليار دوالر لمشاريع األمن والعدل، لكن                    
الوضع األمني المتدهور تطلب تحويل أموال          

رافعًا إجمالي المبالغ        األمن،    قطاع    لآبيرة    
  دوالر    مليار   ٦٫٣١ حوالي       إلىالمخصصة    

 %).٣٠زيادة حوالي (
 

رآّزت مشاريع الكهرباء       .  الكهرباء 
في .  على التوليد والنقل وشبكات التوزيع                

 األموال المخصصة للكهرباء        األساس، آانت  
 أآبر مخصصات      ، وهي   مليار دوالر     ٥٫٥٦

 األمر الذي عكس تشديد           ،أصلية ألي قطاع     
سلطة االئتالف المؤقتة على تحسين قدرة                   

تاج الشبكة  إنغير ان    .   توليد الطاقة   فيالعراق  
 مليون واط في    ٤٫٢٦٠الكهربائية بلغ متوسط     

بل  أي أدنى من مستويات ما ق         ،ربع السنة هذا   
أما المخصصات الحالية فهي قرابة          .  الحرب
 . مليار دوالر٤٫٢٤

 
 رآز البرنامج األصلي على             .المياه 

تمكين ، و     الصحية    تحسين شبكة المجاري         
 مياه الشرب وخدمات إدارة                إلىالوصول    

شملت المشاريع مرافق          .  النفايات الصلبة    
معالجة المياه الكبرى، ومحطات الضخ،                     

في .  ه في األرياف       والسدود وإمدادات الميا       
األصل، آانت األموال المخصصة لهذا القطاع      

 مليار دوالر؛ غير ان مخصصات هذا           ٤٫٣٣
 إلى(تقريبًا  %  ٥٠القطاع ُخفضت عمليًا بنسبة     

 ). مليار دوالر٢٫١٣
 

 رآّزت مشاريع النفط         .النفط والغاز   
على االستثمار في إصالح البنية التحتية للنفط         

آانت المخصصات  .  وشراء المنتجات النفطية   
صندوق إغاثة وإعادة أعمار            األصلية من        

 مليار دوالر   ١٫٨٩لهذا القطاع     ٢العراق رقم   
 إلىلتصل   %  ١٠لكنها ُخفّضت الحقًا بنسبة          

عائدات النفط العراقية       .   مليار دوالر      ١٫٧٢
 إصالحات البنية      ُتمّولالتي آان متوقعًا ان            

وذلك التحتية الكبرى لم تكن قد تجسدت بعد،             
ورداءة  الهجمات على األنابيب،         بسبب جزئيًا

 التيلمرافق النفطية            لصيانة      الالتشغيل و     
آان متوسط إنتاج      .  خّفضت صادرات النفط     

 ٢٫١٧النفط، خالل ربع السنة الحالي، حوالي         
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مليون برميل في اليوم، أي دون مستويات ما            
 .قبل الحرب

 
 المخصصات           .الصحيةالعناية            

 مليون     ٧٩٣بالغة     األصلية لهذا القطاع ال             
 تجديد        أودوالر شملت تمويل بناء                              

 األولية    الصحية   ومراآز العناية    ،المستشفيات
(PHCs)     وإصالح واستبدال التجهيزات، وتأمين 

التدريب على العناية الصحية األولية، وإنشاء         
إنشاء مراآز   .  مستشفى لألطفال في البصرة       

ذا ن الهام له  المكوِّوهو  العناية الصحية األولية،    
القطاع، أعاقته إدارة المقاول الرديئة                              

 الحكومة      جانبيف من           عواإلشراف الض     
. نعدام المتزايد لألمن  الاألميرآية في بيئة من ا     

فقد تأخر مستشفى األطفال في البصرة آثيرًا            
 موازنتهعن موعد تنفيذه وتعّدى آثيرًا                          

تبلغ ف المخصصات الحالية                 ، أما     األصلية
 . مليون دوالر٨٢٠حوالي 

 
 المشاريع   رآزت  .النقل واالتصاالت   

 ،في هذا القطاع على المطارات والمرافئ                 
 وأنظمة وعمليات   ، والطرق ،والسكك الحديدية 

صندوق في األصل خصص              .  االتصاالت
 مليون     ٨٧٠  إغاثة وإعادة إعمار العراق            

 مقاولي تصميم وبناء        التعاقد مع  دوالر، وتم     
إلنجاز األعمال، لكن سرعان ما الحظ مكتب          
المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج                  

(GRD)       الشرآات العراقية إآمال          بإمكان ان 
معظم األشغال في القطاع الثانوي للنقل بكلفة           

أصبح النقل أول قطاع ثانوي ينتقل من             .  أقل
.  المباشر  التعاقد  إلى  الصميم والبناء  مقاولي   

المخصصات الحالية لهذا القطاع حوالي         تبلغ   
 .الر مليون دو٨٠٠

 
 .التنمية االقتصادية واالجتماعية               

  إغاثة وإعادة إعمار العراق       خصص صندوق 
 مليون دوالر للبرامج في هذا                 ٤٣٣أصًال    
يونيو /بعد االنتقال، في حزيران               .  القطاع
 الحكومة العراقية المؤقتة، وبعد           إلى  ٢٠٠٤

 التي تلت، أضيف            التراصفبرامج إعادة        
عكس ذلك   هذا القطاع، و     إلىمزيد من المال      

 ، دعم عملية االنتخابات العراقية          إلىالحاجة   
.  والتنمية االقتصادية          االستثماراتوتحفيز      

وهكذا، أضيف أآثر من مليار دوالر لبرامج             
 مليون   ٦٦٠الديمقراطية، وأضيف أآثر من          

تبلغ .   تنمية القطاع الخاص                 إلىدوالر      
المخصصات الحالية لهذه القطاع حوالي                     

 . مليار دوالر٢٫٢١
 

 ريق المستقبلط
 

مع دخول الجهود األميرآية إلعادة إعمار                  
العراق مرحلتها التالية، يجب ان ترآز                          
المساعدات االقتصادية للعراق في المستقبل            

 :على ثالثة ميادين
بناء قدرات الحكومة العراقية للحكم            •

على المستويين القومي والمحلي،                
 .وبوجه التخصيص في تنفيذ الموازنة

ون عن طريق تعزيز        دعم حكم القان      •
وتوسيع البرامج في قطاع العدل                   

 .واألمن
 .تحفيز تنمية القطاع الخاص العراقي •
 

والحظ مكتب المفتش العام الخاص            
إلعادة إعمار العراق عدة ميادين مثيرة جدًا              

 :للهواجس بالنسبة لربع السنة القادم
 

 الموازنة العراقية
ذ تواصل الحكومة العراقية الكفاح من أجل تنفي       

فمليارات :  موازنتهال   الرئيسية        برامجال
الدوالرات من الموازنة بقيت دون إنفاق في              

 لسنة    شملت مسودة الموازنة      .  ٢٠٠٦نهاية    
 جزءًا آبيرًا من تلك األموال المهملة،           ٢٠٠٧

 مليارات دوالر من                  ١٠وتنطبق على            
 هذا    إعداد  تاريخوحتى    .  المشاريع الرئيسية   

رضت على    التقرير، آانت الموازنة قد ع               
 . للموافقةالنوابمجلس 

 
 توسيع حكم القانون والبرامج األمنية

يواجه الحكومة     التحدي األهم الذي             ال زال   
 ، أي  تعزيز مؤسسات حكم القانون     هو العراقية

 أنفقتلقد     .   والشرطة    ،السجونوالقضاء،     
الواليات المتحدة المليارات في هذا الميدان                

تب تاريخه، ويقوم مك       حتى    نجاح محدود        ب
المفتش العام بسلسلة مراجعات للبرامج                       
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 أنجز المكتب عدة          .األميرآية لحكم القانون      
مراجعات لتمويل األمن، ودّلت المراجعات              

 إلىاألمنية ان قوات األمن العراقية بحاجة                 
دارية أآثر قبل    اإلوجستية و للا  اتهاتطوير قدر 

 . قادرة على دعم نفسهاصبح تلك القواتان ت
 

 وخلق الوظائفتنمية األعمال 
 على    ،ال تزال البطالة مرتفعة في العراق                 

 جهود الحكومة   وفرتلقد  .  األخص بين الشبان  
األميرآية األخيرة لتطوير برامج تحّفز                        

 األمل، بما فيها أعمال     بعضاالقتصاد العراقي   
 التي  ، األعمال في وزارة الدفاع      تطويروآالة  
 مساعدة العراق في إعادة إطالق             إلىتسعى   
 إمكانياتأآبر   بريع التي تملكها الدولة           المشا

 وأيضًا دعم شرآات            ،على المدى القصير       
المترابطة األعمال التابعة للقطاع الخاص                  

يدعم مكتب المفتش العام الجهود                    .  معها
األميرآية المتواصلة لمساعدة العراق في                  

 ويحّث   ،ةيتحفيز األعمال التجارية والصناع        

نفذة على تطوير   بالتالي الوآاالت األميرآية المُ   
مقاربة ُمنّسقة وموّحدة بالنسبة لهذا التحدي                

 .الخطير
 

الُمنّسق الجديد لمرحلة      :قيادة إعادة اإلعمار   
 االقتصاد االنتقالية

التعيين األخير لمنّسق أميرآي لمرحلة            جاء   
 تطور ُمرّحب به في       بمثابة االقتصاد االنتقالية 
ر  نقل إدارة إعادة إعما           إلىالجهود الرامية       

 السيطرة   إلىالعراق من السيطرة األميرآية           
الُمنّسق ُمكّلف تنظيم وتبسيط التعاون      .  العراقية

والتنسيق بين الوآاالت األميرآية المنفذة                    
للمشاريع، وتحسين االتصاالت بين الرسميين        

وسوف يساعد  .  العراقيين والوآاالت األميرآية  
أيضًا في تشجيع مزيد من المشارآة النشطة              

 المانحين   جانبدة إعمار العراق من          في إعا  
 .اآلخرين والمنظمات الدولية في العراق
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نشاطات بارزة لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 
 خالل ربع السنة الحالي

 
ألداء مهمة إشرافه خالل ربع السنة الحالي،              

 تدقيقات شملت      ٨أنجز مكتب المفتش العام           
 ١٥اريع التقييم الـ       توصية آما قّدمت مش       ٢٠

التي قام بها مكتب المفتش العام العديد من                    
وواصلت تحقيقات   .  النتائج المتعلقة باإلعمار     

مكتب المفتش العام متابعة ادعاءات التزوير            
والهدر وإساءة االستخدام لإلنفاق في إعادة                

 .إعمار العراق
 

 التدقيقات
خالل ربع السنة الحالي، أنجز مكتب المفتش            

 آانون       ٣٠وبحلول       .   تدقيقات      ٨العام       
، آان مكتب المفتش العام         ٢٠٠٧يناير   /الثاني

ويعمل مكتب المفتش العام    .   منتجاً ٨٢قد أنجز   
 ١٦أيضًا، خالل ربع السنة الحالي، على                     

تدقيقًا وخطة جارية للبدء، خالل ربع السنة                
. التالي، بثمانية تدقيقات أخرى، على األقل                

تدقيقات مكتب  خالل ربع السنة هذا، عالجت          
 :المفتش العام، تشكيلة واسعة من القضايا

مراجعة ألمر المهمة الصادر عن وزارة           •
الدفاع الخاص بتدريب الشرطة العراقية،        
ودعم التدريب، وإنشاء عدة معسكرات              

 ).  مليون دوالر١٨٨٫٧(تدريب داعمة 
تحديث حول وضعية التجهيزات الطبية             •

ة المشتراة لدعم مشروع مراآز العناي                 
الصحية األولية المُؤّجل، وتقييم العقود               
األخرى غير اإلنشائية الداعمة لمشروع          

 .مراآز العناية الصحية األولية
 التي قّدمها       ١٧متابعة  التوصيات الـ               •

مكتب المفتش العام في تقارير التدقيق                 
السابقة حول مراقبة ومحاسبة العقود                   
والهبات والصفقات النقدية التي اسُتخدمت      

 .ل إنماء العراقأموا
مراجعة للرقابة على إدارة األمالك                        •

الحكومية من ِقَبل الوآالة األميرآية للتنمية      
 ومقاولها، شرآة بكتل          (USAID)الدولية    

-SPU-C-00-04ناشيونال، بالنسبة للعقد رقم      
00001-00. 

مراجعة لاللتزامات غير المناسبة التي                •
استخدمت أموال صندوق إغاثة وإعادة              

عراق، والظروف المرتبطة بتلك      إعمار ال 
االلتزامات، واإلجراءات الالحقة المتخذة       
أو المخططة لها المتعلقة باستخدام تلك                

 .األموال
مراجعة الرقابة الداخلية المتعلقة بصرف          •

أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار                       
العراق الموزعة ما بين وزارة الخارجية،        

تنمية ووزارة الدفاع، والوآالة األميرآية لل     
 .الدولية

منتجان عن التكاليف األمنية ِطبقًا لما بّلغ            •
عنها مقاولو التصميم والبناء حول                         

 .مشاريع الصندوق
مراجعة لخطط وبرامج الحكومة                             •

األميرآية لتنمية القدرات في وزارات                
 .الحكومة العراقية

 
 التفتيش

 مشروع تقييم      ١٥أنجز مكتب المفتش العام           
عًا إجمالي عدد        خالل ربع السنة هذا، راف              
منذ .   مشروعاً ٨٠مشاريع التقييم الُمنجزة إلى      

بداية البرنامج، أنجز مكتب المفتش العام أيضًا        
 تقييمًا  ٢٦٦ تفتيشًا محدودًا على المواقع و        ٩٦
 .جويًا

 
 مشروعًا من مشاريع                   ١٣لّبى        

الصندوق التي زارها مكتب المفتش العام                   
. ديةخالل ربع السنة هذا المواصفات التعاق               

وبوجه عام، أّآد مكتب المفتش العام مجددًا                 
الدور الهام الذي تلعبه برامج الرقابة على                   
النوعية وضمان النوعية في ضمان تلبية                    

شكل أداء المقاولين             .  مواصفات العقود      
ومقاولي الباطن، وضعف برامج ضمان                     
النوعية، قضايا تواجدت في عدد قليل من                    

 .ش العامالمواقع التي زارها مكتب المفت
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وجد مكتب المفتش العام مشروعين             
يشوبها العيوب في االستدامة، والتصميم،                  

بالنسبة لكلية الشرطة في بغداد،              .  واإلنشاء
مثًال، والتي آانت موضوع تقرير استجابة                
سريعة سابق،  أآد مكتب المفتش العام ان                    
المقاول استخدم أنابيب من نوع رديء للمياه             

. يقة غير صحيحة      المصروفة ووصلها بطر      
ومع ان المقاول قال انه أصلح واستبدل أشغال         
األنابيب ذات العيوب، فان تقييم المتابعة على           
الموقع الذي أجراه مكتب المفتش العام وجد               
استمرارًا في اإلرتشاح وعيوبًا أخرى في                   

وعثر مفتشو مكتب المفتش العام     .  أنابيب المياه 
 الرديء   أيضًا على خرسانة إنشائية من النوع        

في عدة مباٍن، وخطوط آهربائية تشوبها                     
 .العيوب، مما خلق احتمال قيام أوضاع خطرة

 
آان من الضروري خفض نطاق                   

مشروع آلية الشرطة في بغداد بسبب الكلفة              
فمدراء .  وبسبب تخطي الجدول الزمني                 

الحكومة األميرآية لم يتخذوا الخطوات الكافية       
لهذه نتيجة       .  لضمان استدامة المشروع             

المسائل، تأّخر تسليم آلية الشرطة في بغداد               
 .إلى الحكومة العراقية

 
 التي قّيمها مكتب       ١٣في المواقع الـ        

المفتش العام خالل ربع السنة هذا، رصدت               
برامج ضمان النوعية الحكومية بطريقة فّعالة         

 .مدى التقدم اإلنشائي والحرفي للمقاول
 

 التحقيقات
تش العام الخاص      فتحت تحقيقات مكتب المف        

إلعادة إعمار العراق، خالل ربع السنة                         
 قضية أولية      ٤٣ قضية وأقفلت        ٢٧الحالية،   
 تحقيقًا مفتوحًا بما     ٧٨هناك، حاليًا،    .  ومفتوحة
 قضية تنتظر اإلجراءات القانونية      ٢٣في ذلك   

تحت إشراف االدعاء العام في وزارة العدل              
 .األميرآية

 
، عينت  خالل ربع السنة الحالية أيضاً       

 قضية،  ٣٦فريق العمل الدولي لفساد العقود،         
وشارك مكتب المفتش العام، آأحد خمس                    
وآاالت تعمل مجتمعة في فريق العمل هذا،               

 .في تسع حاالت في هذا الجهد

 
، ٢٠٠٥ديسمبر     /منذ آانون األول          

عمل مكتب المفتش العام عن آثب مع تشكيلة           
من الوآاالت إليقاف المقاولين عن العمل                   

إلغاء تأهيلهم بسبب االحتيال أو الممارسات           و
الفاسدة المتعلقة بعقود إعادة إعمار العراق                 

هذه القضايا   .  وعقود دعم الجيش في العراق         
نشأت عن اإلدانات الجنائية الصادرة عن                   
المحاآم اإلقليمية الفدرالية آما عن االتهامات          
حول ال مسؤولية المقاولين التي تتطلب فحصًا        

 الوقائع من جانب الموظفين                      قائمًا على     
 تأهيل    ءالرسميين لإليقاف عن العمل وإلغا             

 .المقاولين في الجيش
 

 فردًا     ١٤حتى تاريخه، تم إيقاف                  
وشرآة عن العمل على أساس االتهامات                     
باالحتيال وسؤ التصرف تتعلق بعقود إعادة              

 ٣٠وبحلول    .  إعمار العراق ودعم الجيش           
 تم إلغاء      ، آان قد     ٢٠٠٧يناير   /آانون الثاني  

تأهيل ما مجموعه ثمانية بين أشخاص                           
وشرآات واقترحت أسماء أربعة آخرين لنفس       

 .التدبير بحقهم
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 آثار عمليات مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
 
 

يواصل إشراف مكتب المفتش العام إنتاج                 
وقد شّجعت نصائح وتوصيات    .  مدى واسع من الفوائد   
 حول السياسة، االقتصاد،                 مكتب المفتش العام           

والفعالية، وقوة التأثير في إدارة البرنامج األميرآي               
إلعادة إعمار العراق، وخدمت آرادع الرتكاب                      

ومّكنت معلومات وتحليالت مكتب       .  أعمال محظورة  
المفتش العام الحكومة األميرآية من تحسين جهودها            
في العراق وأيضًا من التخطيط بصورة أآثر فعالية               

 .سبة للجهود في المستقبلبالن
 

وواصل إشراف مكتب المفتش العام أيضًا                
 آانون      ٣١فلغاية      .  إنتاج فوائد مالية ملموسة                

، آانت تدقيقات مكتب المفتش          ٢٠٠٦ديسمبر   /األول
 مليون دوالر، وعّينت    ٥٠العام قد وّفرت أو استعادت      

.  ماليين دوالر إضافية               ١٠٦احتمال استرجاع           
تب المفتش العام أو حجزت         واسترجعت تحقيقات مك    

 ماليين دوالر، وتعمل حاليًا على           ٩٫٥أصوًال بقيمة     
وقدم تفتيش    .   مليون دوالر إضافية          ١٥استرجاع    

مكتب المفتش العام توصيات لضمان االستخدام الفعال       
 مليون دوالر في مشاريع إعادة                  ٣٩لما ُيقدر بـ           

ووجد مفتشو مكتب المفتش العام أيضًا ان             .  اإلعمار
حسينات الهندسية في أنابيب النفط بإمكانها زيادة                الت

صادرات النفط واحتمال زيادة حجم عائدات النفط                  
العراقية بأآثر من مليار دوالر سنويًا إذا آان باإلمكان         

 .ضمان سالمة األنابيب بفعالية
 

بالنسبة للمعطيات الداعمة لتلك الفوائد، أنظر          
 .الملحق ج

 

 الكلفة البشرية
 

عنف فرض آلفة قاتلة على المدنيين       يواصل ال 
العراقيين، وعلى مقاولي إعادة البناء وعلى الصحفيين       

 .في العراق
 

فال يزال المدنيون العراقيون ُيقتلون،                            
 :ويصابون، أو يهجرون من منازلهم

ذآرت بعثة مساعدة العراق التابعة لألمم المتحدة           •
(UNAMI)   مدنيًا عراقيًا قتلوا خالل ربع      ٦٧٣٦ ان 

 على األقل أصيبوا              ٦٨٧٥لسنة هذا، وان              ا
، قّدرت البعثة ان             ٢٠٠٦ففي سنة         .  بجروح

 .٣ ٣٦،٦٨٥ مدينًا عراقيًا قتلوا وجرح ٣٤،٤٥٢
يواصل العنف في إجبار العراقيين على ترك                     •

يقّدر مكتب المفوض األعلى لالجئين             .  منازلهم
 وحدها،  ٢٠٠٦التابع لألمم المتحدة انه خالل سنة       

 عراقي إلى مناطق    ٥٠٠،٠٠٠ترحيل  انتقل أو تّم    
 إلى      ٤٠،٠٠٠أخرى داخل العراق، وان                        

 إنسان يواصلون الهرب من منازلهم               ٥٠،٠٠٠
عالوة على ذلك، غادرت مئات األلوف         .  ٤شهريًا

 .العراق إلى بلدان أخرى
 

يواصل المقاولون والصحفيون األميرآيون                     
العاملين في العراق تعريض أرواحهم للخطر                  

 :بوظائفهم في العراقأثناء قيامهم 
 ٧٦٨منذ بداية إعادة إعمار العراق، تم تسجيل                 •

حادثة وفاة بين المقاولين المدنيين في المشاريع               
وفي .  التي تمولها الواليات المتحدة في العراق             

ديسمبر / آانون األول   ٣١ربع السنة المنتهي في        
 حادثة   ٩٩، ذآرت وزارة العمل وقوع              ٢٠٠٦

 .وفاة جديدة
الخارجية ان تسعة مدنيين أميرآيين     ذآرت وزارة    •

. الحقوا حتفهم في العراق خالل ربع السنة هذا                
ومنذ بداية الجهود األميرآية إلعادة إعمار                        

 . مدني أميرآي٢٠٥العراق، توفي في العراق 
 

 صحفيًا، وهو أعلى     ٣٢، قتل في العراق       ٢٠٠٦سنة  
رقم في سنة واحدة ُيسّجل في بلد واحد، وفقًا للجنة                    

 .٥ الصحفيينحماية



 

 

 
 وضعية إعادة إعمار العراق 

 
 
 

 تقارير القطاعات: مقدمة
 وضعية قطاع الكهرباء

 وضعية قطاع النفط والغاز
 وضعية قطاع المياه

 وضعية قطاع االقتصاد والتنمية االجتماعية
 وضعية قطاع األمن والعدل

 وضعية قطاع العناية الصحية
 وضعية قطاع النقل واالتصاالت

 العقود
 طيات آلفة اإلنجازمع

 مصادر التمويل
  للفسادالمضادةالنشاطات 

 

 
 القسم

             ٢ 
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 مقدمة
 
 

واصل الوضع األمني تدهوره في                
العراق وأعاق التقدم في آافة قطاعات إعادة             

 .اإلعمار ُمهّددًا إجمالي جهود إعادة اإلعمار
 

في هذا التقرير، يواصل مكتب                        
إعمار العراق    المفتش العام الخاص إلعادة             

لقاء الضوء وتحليل التطورات في قطاعات             إ
الكهرباء، النفط والغاز، المياه،    :  إعادة اإلعمار 

التنمية االقتصادية واالجتماعية، األمن                        
 . والنقل واالتصاالت،والعدل، العناية الصحية

 
عالوة على إعداد التقارير عن                         

البرامج والمشاريع الممولة من صندوق إغاثة        
 وصندوق    (IRRF) إعمار العراق            وإعادة

، يلقي هذا         (ISFF)قوات األمن العراقية             
 التقرير األضواء على مسؤوليات اإلشراف            

 مكتب المفتش      إلىالمعهودة   و الموسعة      العام
مسؤولية إعادة    /العام بموجب قانون محاسبة         

 إعداد الذي يشمل      ٢٠٠٦إعمار العراق لسنة      
امج مولها برن   يالتقارير عن النشاطات التي             

 للسنة     (CERP)االستجابة الطارئة للقائد              
 وصندوق الدعم االقتصادي          ،٢٠٠٦المالية    
(ESF)             في موازنة         ٢٠٠٦ للسنة المالية 

 فقد تم تخصيص           .  المساعدات الخارجية     
 تمويالت إلى برنامج االستجابة الطارئة للقائد        

(CERP)       صندوق الدعم االقتصادي                و 
(ESF)     أت مع   لمواصلة إعادة اإلعمار التي بد

 لصندوق إغاثة          التكميلية المعطاة    األموال     
 .وإعادة إعمار العراق

 
 أيضًا معلومات      هذا  يقدم القسم الثاني    

حول العقود بما فيها تكاليف إنجاز مشاريع                
إعادة اإلعمار في العراق، وآخر المعلومات            
عن مصادر التمويل إلعادة إعمار العراق،               

مج ومراجعة للجهود المتواصلة لدعم البرا               
 .العراقية لمكافحة الفساد

 
 والمشاريع خالل ربع السنة التمويلوضعية 
 الحالي

مع بدء اقتراب برامج صندوق إغاثة وإعادة             
إعمار العراق من نهايتها، سوف ُيرآز مكتب          

 ،المفتش العام أآثر فأآثر على النشاطات                    
ونتائج مردود تمويالت قوات األمن العراقية،         

 وصندوق   ،رئة للقائد  وبرنامج االستجابة الطا    
قدم مكتب المفتش العام           .  الدعم االقتصادي   

 فقط معطيات ذات         الحاليخالل ربع السنة         
مستوى رفيع حول نشاطات صناديق برنامج           

 وصندوق الدعم         ،لطارئة للقائد    لاالستجابة     
االقتصادي، آما ان تحليالت ُمعمقة أآثر                    

 .سوف تتبع في ربع السنة القادم
 

ة إعمار العراق              صندوق إغاثة وإعاد              
(IRRF) 

لتقييم التقدم العام، يستعرض مكتب المفتش               
 ةالعام الخاص إلعادة إعمار العراق ثالث                    

 ،النشاطاتأي        ،مظاهر إلعادة اإلعمار           
 : والحصيلة،والنتائج

 إعادة اإلعمار على مستوى             :النشاطات •
مثًال، توربين آهربائي، معمل      (المشاريع  

األولية لمعالجة المياه، مرآز للعناية                    
 ).بالصحة، برنامج تدريب للمعلمين

 نتائج مشاريع إعادة اإلعمار                    :النتائج •
مثًال، زيادة توليد الكهرباء، زيادة القدرة         (

، مزيد من     صروفةعلى معالجة المياه الم      
 ).المعلمين المدربين

 اآلثار الكامنة لنتائج المشاريع           :يلةحصال •
مثًال، ساعات      (يلشعب العراق   لبالنسبة    
يد بالطاقة، وصول المزيد من                       التزو

 المياه النظيفة، مزيد من              إلىالعراقيين    
األطفال العراقيين الملقحين ضد الشلل،             

 ).معدالت أعلى لمعرفة القراءة والكتابة
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يستخدم مكتب المفتش العام الخاص           
 ومكتب المشاريع           ،إلعادة إعمار العراق          

، ٦  (GRD)ج   فرقة منطقة الخلي     ىوالعقود لد 
 وزارة الخارجية،      تقرير   من  ٢٢٠٧القسم   و

 بعد تعديله،              106-108والقانون العام              
يستخدمون تعريفات مختلفة لقطاعات إعادة             

لمقارنة .  إعمار العراق ولوضعية المشاريع         
 .مختلف تعريفات القطاعات، انظر الملحق د

 
نظرة عامة حول برنامج صندوق إغاثة                      

 وإعادة إعمار العراق
وإعادة إعمار     بدأ برنامج صندوق إغاثة                  

 ان معظم     ، آما  االنتهاء تدريجياً  العراق اآلن     
المشاريع المتبقية تقريبًا سوف يتم إنجازها في        

جميع لقد ُلّزمت      .  ٢٠٠٧نهاية السنة المالية        
 .٧منها قد أنفق% ٨٠أموال الصندوق آما ان 

 
ر سمبدي/ آانون األول           ٣٠بحلول       
( مشروع   ١٢،٣٩٥، آان قد تم إنجاز       ٢٠٠٦
 مشروعًا  ٧٦٦ آافة القطاعات، مع     في%)  ٩٢

 ٣٥١و   %)  ٦(إضافيًا ال زالت قيد التنفيذ               
بالنسبة %).  ٣( بها    العمل ظر بدء تمشروعًا تن 

لتوزيع أموال ومشاريع الصندوق، أنظر                    
 .٣-٢، ٢-٢، ١-٢األشكال 

 
 ٣٠آافة األموال التي لم ُتلزم لغاية               
، يمكن استخدامها لدفع        ٢٠٠٦سبتمبر   /أيلول

 قانونيًا حول    بها تصحيحات المسموح تكاليف ال 
سبتمبر / أيلول    ٣٠العقود التي ُوّقعت قبل                 

هذه األموال التي انقضت ُمّدتها سوف      .  ٢٠٠٦
م  وسوف ُتلزّ  ،تبقى متوفرة لمدة خمس سنوات     

إللقاء نظرة سريعة     .  ستخدامهاالعند الحاجة     
 إغاثة وإعادة إعمار             على أموال صندوق        

انظر  حسب آل قطاع،                (IRRF)  العراق
 .١-٢الجدول 

 
خالل ربع السنة األخير، أقفلت برامج        

 إغاثة   التعليم والزراعة الممولة من صندوق          
 عملياتها مع بقاء بعض       وإعادة إعمار العراق   

معظم أموال الصندوق      .  المهمات القليلة فقط     
المستخدمة في القطاع الثانوي للديمقراطية               

 على االنتخابات واالستفتاء     ٢٠٠٥أنفقت سنة    
على الدستور؛ واستخدمت األموال األخرى             

معظم .  ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦  تيلتمويل مشاريع سن   
 صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق             أموال

 أنفقتالمستخدمة لتنمية قطاع األمن والعدل قد       
آما ان معظم النشاطات في هذا القطاع ُيموّلها          

 .(ISFF) اآلن صندوق قوات األمن العراقية
 

 موال صندوق أرس ان    بلغ الكونغ لقد أُ  
 قد     (IRRF)  إغاثة وإعادة إعمار العراق            

 العناية  ، إلى ُحوّلت، خالل أرباع السنة األخيرة    
، والالجئين وحقوق اإلنسان، والنقل           الصحية

تشكيلة من المشاريع   لدعم تمويل   واالتصاالت  
 .والبرامج

 
قطاعات النفط والغاز، والكهرباء                 
 تبقى  ما أآبر حصة من       حصلت على والمياه،  

  إغاثة وإعادة إعمار العراق                 صندوقمن     
(IRRF)نفاق لإل. 

 
أخيرًا، أصبحت مبادرات تنمية                      

واستدامة القدرات الوزارية هامة بصورة                  
، وتشكل اآلن         ٢٠٠٦   خالل العام        متزايدة

المكونات المرآزية لالستراتيجية الحالية                   
إلعادة اإلعمار للمشاريع التي تمولها الواليات       

 .المتحدة
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 ٢-٢الشكل 
وضعية أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار 

 (IRRF)العراق 
 بمليارات الدوالرات

مكتب إدارة إعادة إعمار العراق : المصدر
(IRMO) ٢/١(، تقرير الوضعية األسبوعي/

٢٠٠٧( 
 وزارة الخارجية، وضعية العراق األسبوعية، 

)٢٧/٩/٢٠٠٦( 
 

  دوالر١٨٫٠٧ 
 لزمت 

 
 
 
 

 
 

١٣٫٧٤ 
 الردو

تشرين 
أآتوبر /األول
٢٠٠٦ 

 
 
 

% ١٠٠لم تصل النسب المئوية إلى        :  مالحظة
 بسبب تدوير األرقام

 ١-٢الشكل 
   صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق     حصص القطاعات من أموال   

IRRF 
 مليارات الدوالرات

  مليار دوالر١٨٫٤٤من % 
، تقرير    (IRMO)مكتب إدارة إعادة إعمار العراق                 :  المصدر

 )٢/١/٢٠٠٧(ضعية األسبوعي الو
 

  دوالر٨٠النقل واالتصاالت% ٤

 
 
 

 

  دوالر٨٢  الصحيةالعناية % ٤
  دوالر٢١إعادة اإلعمار % ١

 ٦٫٣١األمن والعدل % ٣٤
 دوالر٢٫١٣المياه% ١٢ دوالر

التنمية االقتصادية % ١٢
 والر د٢٫٢١واالجتماعية

 دوالر٤٫٢٤الكهرباء % ٢٣

لم تنفق

  دوالر٣,٥١

 ١٤٫٥٦أنفقت 
 آانون 
ديسمبر /األول
٢٠٠٦ 

 ١٫٧٢النفط والغاز  % ٩
دوالر
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 ٣-٢الشكل 
 (IRRF)  صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقوضعية مشاريع

 )٣٠/١٢/٢٠٠٦  ((IRMO) مكتب إدارة إعادة إعمار العراق ملف اإلنهاء لدى: المصدر
 )٢٠٠٦ديسمبر /آانون الثاني ((USAID)تقرير نشاطات الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 

 
جارية أنجزت المجموع لم 

 تباشر
 القطاع

 الكهرباء ٢٧ ١٦١ ٣٤٥ ٥٣٣
 النفط والغاز  ٢٩ ١٨ ٥٧

 المياه ٢٨ ١٤٦ ٩٢٧ ١،١٠١
التنمية  ١١٣ ١٠٢ ٧٫٩٩٧ ٨٫٢١٢

االقتصادية 
 واالجتماعية

 األمن والعدل ١٧٥ ٩٥ ٢٫٥٥٥ ٢٫٨٢٥
 العناية بالصحة ١ ١٤٥ ٨٨ ٢٣٤
النقل  ٧ ٨٨ ٤٥٥ ٥٥٠

 واالتصاالت
١٣،٥١٢ ١٢،٣٩٥  المجموع ٣٥١ ٧٦٦

 ١-٢الجدول 
 )بالمليارات (أ بالنسبة لكل قطاع(IRRF 2) ٢ إغاثة وإعادة إعمار العراق رقم وضعية صندوق

 
 إجمالي اإلنفاق

 )بالدوالرات(
 مجموع االلتزامات

 )بالدوالرات(
مجموع المخصصات  

 )بالدوالرات(
 القطاع

 الكهرباء ٤٫٢٤ ٤٫٠٩ ٢٫٩٥
 النفط والغاز ١٫٧٢ ١٫٦٣ ١٫٢٩
 المياه ٢٫١٣ ٢٫٠٦ ١٫٤١
 التنمية االقتصادية واالجتماعية ٢٫٢١ ٢٫٢١ ١٫٩٨
 األمن والعدل ٦٫٣١ ٦٫٢٨ ٥٫٦٧
 العناية بالصحة ٠٫٥٢ ٠٫٨٠ ٠٫٥٨
 النقل واالتصاالت ٠٫٨٠ ٠٫٧٩ ٠٫٥٤
 إدارة إعادة اإلعمار ٠٫٢١ ٠٫٢١ ٠٫١٤

 المجموع  ١٨٫٤٤ ١٨٫٠٧ ١٤٫٥٦
  العام  مليار تّمت الموافقة عليها بموجب القانون١٨٫٤٤يرآز فقط على " (IRRF)  إغاثة وإعادة إعمار العراقوضعية صندوق" تحليل أ
 ا ال تشملانه. (IRRF 2) ٢ إغاثة وإعادة إعمار العراق رقم صندوقآ، والتي يشار اليها عادة ٢٠٠٣نوفمبر / في تشرين الثاني106-108 
 ١ إغاثة وإعادة إعمار العراق رقم            صندوقآ، الذي يشار اليها        ٢٠٠٣إبريل  / في نيسان   108-11 مليار تّمت الموافقة عليها بموجب القانون العام               ٢،٤٨ 

(IRRF 1). 
 ).٢/١/٢٠٠٧(، تقرير الوضعية األسبوعي، (IRMO)العراق  مكتب إدارة إعادة إعمار: المصدر

 %٢لم تباشر  %٦قيد التنفيذ     

  مشاريع خططت١٣،٥١٢

أنجزت
٩٢% 
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ندوق إغاثة وإعادة إعمار        ص  أضواء على نشاطات    
 الحالي خالل ربع السنة (IRRF) العراق

 
أبدى مكتب المفتش العام هذه المالحظات حول                         
وضعية عدد من القطاعات في البرنامج األميرآي                 

 .إلعادة إعمار العراق
 
خالل ربع السنة هذا، هبط المتوسط األعلى لقدرة          •

 دون      إلى البالد           في مجمل     توليد الكهرباء           
 ٤٫٢٦٠  ، اي إلى        ت ما قبل الحرب             مستويا

. (MW) ميغاواط             ٤٥٠٠ميغاواط مقابل             
 ممانعة و  ، على خطوط النقل الشمالية          هجماتفال

السلطات المحلية في الجنوب إلرسال الطاقة،                 
 آميات الكهرباء المتوفرة في بغداد خالل               جعال

  عام ما آانت عليه قبل نزاع      م   أقل ربع السنة هذا   
٢٠٠٣. 

 إلىنتاج النفط    معدل إ ا، هبط    خالل ربع السنة هذ     •
 ٢٫٦٨ أي        لإلنتاج   هداف المقررة   األأدنى من       

حوالي إلى      (BPD)مليون برميل في اليوم                
 مليون برميل في اليوم خالل ربع السنة                 ٢٫١٧
 مليون  ١٫٤٨   النفط بلغ معدل صادرات   و.  بكامله

 أي أقل من الهدف العراقي البالغ       ،برميل في اليوم  
 .ليوم مليون برميل في ا١،٦٥

 األولية     الصحية   واصل برنامج مرآز العناية            •
(PHC)     لم يتم   لتاريخه،   .  مواجهة التحديات  في

  وهناك  ، مراآز نموذجية     ة ثماني  إنجاز أآثر من     
وذآر مكتب المشاريع   .   مراآز مفتوحة حالياً   سبعة

(GRD-PCO)والعقود لدى فرقة منطقة الخليج        
 مرآزًا قيد اإلنشاء، هناك         ١٢٦، انه من أصل         

 و  ،%١٠٠  إلى  ٩٠ تم إنجازها بنسبة      ًا مرآز ٥٠
 .٨%٩٠ إلى ٧٥ بنسبة تم إنجازها ًا مرآز٤٦

 
 (ISFF) يةصندوق قوات األمن العراق

  قد ُلّزم   ، آان ٢٠٠٦ديسمبر  / آانون األول   ٣١بحلول  
، ٢٠٠٥سنة المالية     لل مليار     ٨،٣٢تقريبًا من     %  ٨٠

وأموال صندوق قوات األمن العراقية للسنة المالية                 
 ١٫٧وقد جرى تخصيص     .   منها %٥٤  أنفق و ٢٠٠٦

مليار إضافية بموجب قانون المخصصات لوزارة                 

 ٤٢٥من أصل         .  ٩  ٢٠٠٧الدفاع للسنة المالية             
 من صندوق قوات األمن العراق                  ًال ُممو   ًامشروع

 ١٨٩، تم إنجاز      ٢٠٠٦و      ٢٠٠٥للسنتين الماليتين    
 ٥ مشروع قيد التنفيذ و                    ٢٣١مشروع، وهناك        

 ٤-٢ُيظهر الشكل     .  ١٠ يبدأ العمل بها بعد        مشاريع لم  
 (ISFF)وضعية أموال صندوق قوات األمن العراقية        

 .التي ُخصصت للمشاريع في قطاع األمن والعدل فقط
 

 جندي   ٣٢٥،٠٠٠هدف تدريب وتجهيز       إن    
 في ربع السنة    تحقيقه تقريباً وضابط شرطة عراقي تم      

في هذا في قطاع األمن والعدل، آما تواصل التقدم                  
 .حكم القانونتوطيد  وئيةنشاطات اإلنشاال
 

لكن ال يجوز الخلط بين عدد قوات األمن                     
 تلك   دالُمدربة والُمجّهزة  وبين عد            (ISF)العراقية   
فعدد الجنود     ".  حاضرة للخدمة    "المسماة     القوات     

أدنى بسبب  يكون  ورجال الشرطة الحاضرين للخدمة       
  الغياب ناتوذ والتغّيب بال إذن، وأ      استنزاف أعدادها، 

وال تزال هناك هواجس بشأن فعالية قوات          .  المجدولة
 فياألمن العراقية وقدرة وزارتي الدفاع والداخلية                 

 .آافيةدعمها بصورة 
 

 نظرة عامة على برنامج قوات األمن العراقية
، تم وضع برنامج قوات األمن العراقية              ٢٠٠٥سنة   

منية  للسماح للقيادة األ    109-13بموجب القانون العام     
-MNSTC)االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق        

I)        فوفقًا .   قوات األمن العراقية       إلى بتقديم المساعدة
توفير " تشمل هذه المساعدة         ،109-13للقانون العام     
 ، والتدريب      ، والخدمات      ، واإلمدادات      ،التجهيزات

 ، والتجديد       ،وإصالح المرافق والبنية التحتية                      
عية مشاريع قوات األمن            بالنسبة لوض   ".  واإلنشاء

 .٥-٢العراقية، انظر الشكل 
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  ٤-٢الشكل 
  األمن والعدل–وضعية أموال قوات األمن العراقية 

 بمليارات الدوالرات
 )٣١/١٢/٢٠٠٦( الجيش ير وز،وزارة الدفاع: المصدر

 
 

  دوالر٦٫٥٩ 
 لزمت 

 
 
 
 
 

 
 

  دوالر٣٫٣٦
تشرين 
أآتوبر /األول
٢٠٠٦ 

 
 

            ٢٠٠٥  ة لسنتي  المجموعات عن طريق جمع التفاصيل المالية من أموال قوات األمن العراقي            جتأنت:  مالحظة
 . ٢٠٠٦و
 

 ٥-٢الشكل 
 (ISFF)وضعية مشاريع أموال قوات األمن العراقية 

 )٣٠/١٢/٢٠٠٦  ((IRMO) مكتب إدارة إعادة إعمار العراقدى ملف اإلنهاء ل: المصدر
 

لم يبدأ               جارية أنجزت المجموع
 العمل بها

 القطاع

التدريب  ٢ ١٨٥ ١٢٦ ٣١٣
 والعمليات

 البنية التحتية ٣ ٢١ ٥١ ٧٥
 المساندة  ١٩ ١٠ ٢٩
  والنقلمعداتال  ٦ ٢ ٨

 المجموع ٥ ٢٣١ ١٨٩ ٤٢٥
يتم جمع مشاريع صندوق قوات األمن العراقية عن طريق                  :  مالحظة

 ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٥  جمع وتصنيف المشاريع من آل من السنتين الماليتين         
 .لصندوق قوات األمن العراقية

لم تنفق
  دوالر٢٫٧

 ٤٫٥٢أنفقت 
دوالر 
آانون 
ديسمبر/األول

قيد
التنفيذ
٥٤% 

  
%٥٤أنجزت   

  مشاريع مخططة٤٢٥

%١لم تباشر 
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 (CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
المعطيات األآثر حداثة المتوفرة لمراجعة مكتب                    

الخاصة المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق              
موال ومشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائدة                بأ

سبتمبر / أيلول  ٣٠، مؤرخة في       ٢٠٠٦للسنة المالية     
 خالل    حداثة   معلومات أآثر     تتوفر؛ وسوف      ٢٠٠٦

 .ربع السنة القادم
 

 مليون دوالر تقريبًا من         ٥١١،١٦معظم الـ      
، (CERP)  أموال برنامج االستجابة الطارئة للقائد           

 ٣٠، تم تلزيمها بحلول                       ٢٠٠٦للسنة المالية            
. منها قد أنفق    %  ٢٩، آما ان        ٢٠٠٦سبتمبر   /أيلول

مشروع من برنامج   %)  ٥٧(  ٢٫٢٠٠وتم أيضًا إنجاز    
، مع    ٢٠٠٦االستجابة الطارئة للقائد للسنة المالية                

، وهناك  قيد التنفيذ %)  ٤٢( مشروع إضافي      ١٫٥٩٨
بالنسبة لوضعية  .   مشروع لم يباشر العمل بها بعد        ٢٦

أموال برنامج االستجابة الطارئة للقائد، انظر الشكلين        
 .٧-٢و         ٦-٢
 

 ٦-٢الشكل 
 برنامج االستجابة         ات من أموال        حصص القطاع    
 ٢٠٠٦ للسنة المالية (CERP) الطارئة للقائد

 بماليين الدوالرات
  مليون دوالر٥١١،١٦من % 

مكتب مساعد وزير الجيش اإلدارة المالية           :  المصدر
 ) ٣٠/٩/٢٠٠٦(    والمراقب 

 

 
 
 

 : مالحظة
تاريخيًا، يحتسب مكتب المفتش العام حصة آل               .  ١

 من األموال عن طريق تقسيم الدوالرات                          قطاع
المخصصة لكل قطاع بمجموع الدوالرات                                  

المخصصات المفصلة على مستوى              .  المخصصة
القطاعات والقطاعات الثانوية لبرنامج االستجابة                  

 غير متوفرة حاليًا،    ٢٠٠٦الطارئة للقائد للسنة المالية      
لذلك آانت النسب المئوية في الرسم البياني ُمحتسبة               

 . طريق الدوالرات الملزمةعن

 برنامج  بالنسبة لمتانة التقرير، تم تصوير نشاطات      .  ٢
 حسب القطاعات التي     (CERP)  االستجابة الطارئة للقائد   

. انظر الملحق هـ          .  حددها مكتب المفتش العام               
 .للمراجعة المتقاطعة لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد

 
 ٧-٢الشكل 

 بة الطارئة للقائد      وضعية أموال برنامج االستجا          
(CERP)  ٢٠٠٦ للسنة المالية 

 بماليين الدوالرات
 اإلدارة المالية    ،مكتب مساعد وزير الجيش     :  المصدر
 )٣٠/٩/٢٠٠٦ ( المالي العاموالمراقب

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 برنامج    نشاطات  ُتبّين التقرير،     للتماثل في  :  مالحظة
تب  مك تعيين حسب    (CERP)  االستجابة الطارئة للقائد   
اإلسناد .  انظر الملحق هـ      .  المفتش العام للقطاعات      

 . لبرنامج االستجابة الطارئة للقائدالترافقي

النقل واالتصاالت % ١٥
٧٥٫٦٦ 

 ١٥١،٣٨المياه % ٣٠

 لم تنفق
  دوالر٣٦٢،٦٨

 ألزمت٥٠٩،٦٦

أنفقت
١٤٦،٩٨

التنمية االقتصادية % ٢٨
١٤٤،٥٢واالجتماعية

٨٣,٣٩ الكهرباء% ١٦

 ٢٥٫٩٠العناية بالصحة % ٥
 ٣٠٫٣١األمن والعدل % ٦
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 برنامج االستجابة الطارئة للقائد           حولنظرة عامة      
(CERP) 

 مساعدة  الطارئة للقائد  االستجابة     برنامج الغرض من 
القادة في االستجابة بسرعة للقضايا اإلنسانية الملحة             

سؤوليتهم عن طريق تنفيذ برامج سريعة        في مناطق م   
ويهدف برنامج االستجابة        .  يستفيد منها العراقيون       

 تحسين قدرة   إلىالطارئة للقائد على وجه التخصيص        
لحكم وإلبقاء البنية التحتية           في ا   الحكومة العراقية       

الحيوية شغالة، ودعم االستراتيجيات االقتصادية،                 

المضادة مليات    حدها األدنى آلثار الع         إلىوالتخفيف   
 على الشعب العراقي، وتعزيز أمن                للتمرد المسلح   

صدر ألقد  .  ١١االنتخابات مع أآبر نسبة من المشارآة        
 إدارة برنامج         حولمكتب المفتش العام تدقيقين                  

السنة المالية   (  05-0014:  االستجابة الطارئة للقائد     
بالنسبة .  )٢٠٠٥السنة المالية   (  05-0025و  )  ٢٠٠٤

ريع القطاعية الممولة من برنامج                  لوضعية المشا    
 .٨-٢االستجابة الطارئة للقائد، انظر الشكل 

 
 ٨-٢الشكل 

 ٢٠٠٦مالية ال للسنة (CERP)  برنامج االستجابة الطارئة للقائدوضعية مشاريع
 )٣٠/٩/٢٠٠٦ ( المالي العام اإلدارة المالية والمراقب،مكتب مساعد وزير الجيش: المصدر

 
 

المجموع لم تبدأ         ريةجا أنجزت
 بعد

 القطاع

التنمية االقتصادية    ٥ ٤٩٨ ٦١٤ ١،١١٧
 واالجتماعية

 األمن والعدل ٢ ١٤٠ ٦٣٢ ٧٧٤
 المياه ٣ ٣٨٢ ٣٢٣ ٧٠٨
 النقل واالتصاالت ٤ ٢٣٨ ٣١٨ ٥٦٠
 الكهرباء ٥ ٢٣٤ ١٨٨ ٤٢٦
 العناية بالصحة ٧ ١٠٦ ١٢٥ ٢٣٨

٢،٢٠٠ ٣،٨٢٤ ١،٥٩٨  المجموع ٢٦
 
 

 %١لم يباشر العمل بها 

 
  مشاريع خططت٣،٨٢٤

 أنجزت
٥٧% 

 جارية
٤٢% 



 ملخصات القطاعات                        
 

 

19 

 (ESF)القتصادي صندوق الدعم ا
، ٢٠٠٦المخصصات التكميلية الطارئة للسنة المالية          

 ١٫٤٨ خّصصت أآثر من         ،109-234للقانون العام     
 الثنائية     يةمليار دوالر من المساعدات االقتصاد                  

لقد ُخّصص هذا التمويل      .  لصندوق الدعم االقتصادي   
 ، واالقتصاد   ) مليون دوالر  ٩٣٢(       األمن   اتلمسار

 بالنسبة     .وللمسار السياسي    )  الر مليون دو        ٣٤٥(
٢لتوزيع هذه األموال حسب آل مسار، انظر الجدول          

-١٢ ٢. 
 

 ٢-٢الجدول 
 

 المسار الزمني المبلغ
 (PRDC) واللجان اإلقليمية إلعادة إعمار العراق (PRT)مشاريع برامج دعم الحكم المحلي  ٣١٥
 )هرباءالنفط، المياه والك (األمنيةحماية البنية التحتية  ٢٧٧
 (PRT)دعم الحكم المحلي برامج  ١٥٥
 برنامج استقرار المجتمعات في المدن االستراتيجية ١٣٥
 برنامج عمل المجتمعات ٤٥
 زيكا لضحايا حرب العراقروصندوق مارال  ٥

 ةن والصياإسناد التشغيل ٢٨٥
 تنمية القدرات والتدريب التقني ٦٠

 المسار السياسي 
 (USAID) )الوآالة األميرآية للتنمية الدولية. (زاراتتنمية قدرات الو ٦٠
 (IRMO)) مكتب إدارة إعادة إعمار العراق(تنمية قدرات الوزارات  ٤٥
 مكتب االتصال الخاص بنظام الجنايات ٣٣
) في العراق( المعهد الوطني للديمقراطية – (IRI) لمعهد الوطني الدوليتمويل الديمقراطية ل ٢٥

(NDI) ،(NED). 
 اإلصالحات السياسية والنظامية ٢٠
 (IFES) صندوق تمويل انتخابات العراق – ADF ،المجتمع المدني ١٨
 (USIP) األميرآي للسالم دالمعه ٤
 (IREX)المجتمع المدني  ٣
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  الكهرباء قطاعوضعية
 

ُتحّدث هذه المراجعة وضعية مشاريع إعادة اإلعمار                
 ،قل، ون    على توليد      األميرآية الستعادة قدرة العراق         

يبدي مكتب المفتش العام هذه                  .  وتوزيع الكهرباء    
ي قطاع الكهرباء خالل       فالمالحظات حول النشاطات       

 :ربع السنة هذا
 
 ٤،٢٤( هذا القطاع ثاني اآبر مخصصات                  ىتلق •

 صندوق إغاثة وإعادة           أموالمن    )  مليار دوالر   
 بنهاية ربع السنة المنصرم، تم                  .إعمار العراق   

 من المشاريع المخططة والُممولة من      %  ٦٥إنجاز  
، (IRRF)  صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق            

. من الدوالرات المخصصة     %  ٧٠آما تم إنفاق         
% ٩٦، آان     ٢٠٠٧يناير   / آانون الثاني    ٢بحلول   

 بالنسبة لوضعية أموال    .  زمُلمن المخصصات قد        
  (IRRF)  من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق     

 .٩-٢ر الشكل في هذا القطاع، انظ
ساهمت مشاريع الكهرباء التي تقوم بها الواليات                •

من   ١٣(MW) ميغاواط    ٢،٨١٧المتحدة في إنتاج      
آان الحّد األقصى        .  قدرة توليد الطاقة العراقية          

الفعلي لقدرة اإلنتاج خالل ربع السنة هذا دون                      
 مع  ،١٤) ميغاواط ٤٥٠٠(مستويات ما قبل الحرب       

 غير ان معدل         ،١٥ ميغاواط  ٤٢٦٠   قدرة  متوسط
الحمل اليومي الموفر هو المقياس األفضل للكمية             

 المواطن العراقي ألنه يقيس التوزيع       إلىالتي تصل   
أثناء ربع السنة هذا،     .  ١٦ المعّينة خالل المدة الزمنية  

 ٩٠،٦١٤بلغ معدل الحمل اليومي الموفر                              
 اي أعلى قليًال مما آان       ١٧(MWh)ساعة  /ميغاواط

 .٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ لعاميلشتوية أثناء أرباع السنة ا
تواصل بغداد الحصول على ساعات من الطاقة أقل          •

 ساعات يوميًا أثناء        ٦٫٥من باقي البالد، بمعدل           

 أما خارج بغداد، فكان قياس              .الحاليربع السنة      
أعلى مما آان قبل     أي  )   ساعة ١٢(ساعات الطاقة    

بلغ متوسط    .  ١٨االجتياح بقيادة الواليات المتحدة          
 ٢،٢٠٠ الطاقة في بغداد حوالي                     الطلب على    

 .١٩الحاليميغاواط أثناء ربع السنة 
هذه هي التحديات التي واجهت قطاع الكهرباء          

 :خالل ربع السنة المنصرم
صصات غير الكافية التي خصصتها الحكومة         مخال •

العراقية للعمليات والصيانة تواصل الحد من قدرة           
 المشاريع التي تمولها الواليات المتحدة على                        

  نقل هذه          فيه    يتماالستدامة في الوقت الذي                   
 . المشغلين العراقيينإلىالمسؤوليات 

 تجاوز قدرة         في   يواصل الطلب على الكهرباء            •
 الطاقة  محطات توليد  آما ان العمليات في          ،التوليد

 المكرر لتشغيل    الوقود آميات    إلىتواصل االفتقار    
 .المولدات بأعلى درجة من القدرة

التغذية يحّد من أثر                أعمال تخريب خطوط                 •
المشاريع التي تمولها الواليات المتحدة عن طريق           
خفض ساعات الطاقة التي يحصل عليها العراقيون         

 .٢٠في منازلهم وأعمالهم
 

 ٩-٢الشكل 
 صندوق إغاثة         قطاع الكهرباء آحصة من أموال                

 (IRRF) وإعادة إعمار العراق
 بمليارات الدوالرات

  مليار١٨٫٤٤من % 
تب إدارة إعادة إعمار العراق، تقدير                   مك:  المصدر

 )٢/١/٢٠٠٧(وضعية العراق األسبوعي 

 
 

 صندوق إغاثة وإعادة إعمار          النشاطات الممولة من    
  في قطاع الكهرباء(IRRF) العراق

 مليون دوالر في    ٣٣٠خالل فترة التقرير هذا، تم إنفاق        
ربع السنة  ل مليون   ٢٧٠  أعلى من مبلغ  هذا القطاع، أي     

 ٢٫٩٥بلغ مجموع اإلنفاق في هذا القطاع                    .  األخير

  مليار٤٫٢٤الكهرباء % ٢٣
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 ١٥٠آر ان   ، ذُ ٢٠٠٧يناير  /بحلول آانون الثاني  .  مليار
بالنسبة لوضعية  .   بعد  لم تكن قد لزمت       ٢١مليون دوالر 

 .١٠-٢ في هذا القطاع، انظر الشكل الصندوقأموال 
 

 مشروع    ٢٧   هناك   في هذا القطاع، ال زال             
 تمولها  (IRRF)  صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق      ل

 آما  ،٢٢لم يبدأ العمل فيها بعد    %)  ٥  (    الواليات المتحدة 
من المتوقع ان يتم     .   قد أنجزت    من المشاريع   %٦٥ان  

إنجاز آافة المشاريع باستثناء مشروع واحد في آانون            
آافة مشاريع توليد الكهرباء قد            .  ٢٠٠٨يناير   /الثاني

 مشاريع نقل الطاقة     .  منها%  ٩٦بدأت آما تم إنجاز           
 ومكلفة، ومرآزية بالنسبة        ، ومعقدة  ة، آبير  بوجه عام  

هي عادة   ف مشاريع التوزيع المتبقية           أّما  .لنظام الشبكة  
أصغر وأقل تعقيدًا من مشاريع التوليد والنقل الكبيرة                 

بالنسبة لوضعية مشاريع الكهرباء حسب                   .  النطاق
 .٢٣ ١١-٢القطاعات الثانوية، انظر الشكل 

 
 مليون  ٨٤حوالي  %  (١٦ى قطاع الكهرباء     تلّق

برنامج من أموال المشاريع المخصصة ل                   )  دوالر
٢٠٠٦ة المالية   لسن ل (CERP)االستجابة الطارئة للقائد    

 تدعم   البرنامج المذآور  معظم المشاريع الممولة من         .  
الجهود المحلية إلصالح أنظمة توزيع ونقل الكهرباء               

 . منازل العراقيينإلىلضمان وصول الطاقة 
 

، لم يكن قد        ٢٠٠٦ر   مبسبت/يلول أ  ٣٠بحلول   
 مليون دوالر   ٨٤ مليون دوالر من مجموع      ٦٧م بعد   ّزُل

 مليون دوالر     ١٧ استخدم حوالي       وآان قد  مخصصة؛   
 مشروعًا مخصصًا، وآان    ٤٢٧ من أصل    ١٨٨إلنجاز  
 مشاريع لم يبدأ         ٥ مشروع قيد التنفيذ، و          ٢٣٤هناك   

 برنامج     بالنسبة لوضعية أموال        .  ٢٤العمل فيها بعد        
-٢، انظر الشكل        (CERP)الستجابة الطارئة للقائد        ا

١٢. 
 

 ١٠-٢الشكل 
  صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق             وضعية أموال  

(IRRF) –الكهرباء  
 بمليارات الدوالرات

ير رمكتب إدارة إعادة إعمار العراق، تق                 :  المصدر
 )٢/١/٢٠٠٧(وضعية العراق األسبوعي 

     األسبوعي  وزارة الخارجية، تقرير وضعية العراق       
)٢٧/٩/٢٠٠٦( 
 
 
 

 
 
 

 
تشرين 
أآتوبر /األول
٢٠٠٦ 
٢٫٦٢ 

 
 
 
 

 لم تنفق
   دوالر١٫١٤

 أنفقت
 آانون ٢٫٩٥
 ديسمبر/األول

  ألزمت٤٫٠٩
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 ١١-٢الشكل 

 لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقوضعية المشاريع الكهربائية 
 )٣٠/١٢/٢٠٠٦  ((IRMO) مكتب إدارة إعادة إعمار العراقدى ملف اإلنهاء ل: المصدر

 )٢٠٠٦ديسمبر /آانون األول(نمية الدولية تقرير نشاطات الوآالة األميرآية للت
 

 
لم يبدأ        جارية أنجزت المجموع

العمل 
 فيها

 القطاع

 التوزيع ١٣ ١٢٣ ٢٨٣ ٤١٩
 النقل ١٢ ٣٣ ١٢ ٥٧
 التوليد ٢  ٥٠ ٥٢
 دنظام الرص           ٥  ٥

  اآلليالتحكمو
 المجموع ٢٧ ١٦١ ٣٤٥ ٥٣٣

     
 

 ١٢-٢الشكل 
 ٢٠٠٦ للسنة المالية (CERP)رنامج االستجابة الطارئة للقائد بالكهرباء آحصة قطاعية من أموال 

 بماليين الدوالرات
  مليون دوالر٥١١،١٦من % 

 )٣٠/٩/١٠٠٦ ( المالي  اإلدارة المالية والمراقب،مكتب مساعد وزير الجيش: المصدر
 

 
 

٨٣٫٣٩الكهرباء %  ١٦  

 لم تباشر% ٥                   

 
  مشروعًا مخططًا٥٣٣

 

جارية% ٣٠

٦٥ %
أنجزت
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 د التنفيذيالمشاريع الرئيسية المنجزة وق
لعراق ثالثة  يمول المشروع األميرآي إلعادة إعمار ا       

   : أنواع آبرى من المشاريع في قطاع الكهرباء      
 . إلنتاج الطاقة للنظاممرافق التوليد •
 . التي تحمل الطاقة عبر البالدخطوط النقل •
 إلى التي تسلم الطاقة المنقولة       شبكات التوزيع  •

 . وشرآات األعمال، والمنازل،المناطق المحلية
 

 ١٠٩  اقيمته  ٢٥ سبعة مشاريع أميرآية        تّؤمنسوف   
 ألجزاء       والتحكم اآللي      نظام       للماليين دوالر              

يشارف .    استراتيجية مختارة من الشبكة الكهربائية         
واآتساب المعطيات        اإلشراف والتحكم                نظام        

(SCADA)       من المعدات  %  ٩٥ نهايته؛ فقد تم شراء
 .٢٦منها% ٩٠وتم ترآيب 

 

 
 هلهذ.  الطاقة بالدورةمحطةلوحة آهربائية جديدة في 

 في فرد مليون ١،٥ لخدمة محتملةقدرة  المحطة
 .بغداد

 مرافق توليد الطاقة
متقادمة يعاني قطاع الطاقة في العراق من بنية تحتية            

من %  ٨٥أآثر من        فصيانة رديئة؛        تشكون من        
.  سنة  ٢٠ الطاقة العراقية يزيد عمرها عن              محطات

من المتوقع االنتهاء من العمل في آافة مشاريع توليد             
 بغية   ،قية التي تمولها الواليات المتحدة           الطاقة المتب  

سبتمبر /تحسين ظروف هذه المرافق، في أيلول                      
 بعقل   شغل باستثناء نظام إدارة الصيانة الم             ،٢٠٠٧

 الذي يتوقع إنجازه في                           )آمبيوتر(إلكترونى       
 الطاقة  محطة  ُتضيفسوف  .  ٢٧  ٢٠٠٨إبريل  /نيسان

خدم أآثر   ت ميغاواط لشبكة الطاقة و        ٢٨٠في الدورة     
 .٢٨ مليون إنسان في بغداد١٫٥ من
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 ٣-٢الجدول 
 توليد الكهرباءالواليات المتحدة ل مشاريع اتنتاج

 
تقدم العمل بمشاريع الواليات المتحدة نحو 

 هدف الوضع النهائي
مجموع مساهمة 

الواليات المتحدة المخطط 
 لها

مساهمة الواليات المتحدة الحالية 
 آانون ٣٠آما هي في 

 ٢٠٠٦ ديسمبر/األول
  ميغاواط٢٫٨١٧  ميغاواط٣٫٧١٠ %٧٦

. ٢٨، ص    ٢٠٠٣البنك الدولي لحاجات العراق،        /التقييم المشترك لألمم المتحدة     :  مستوى ما قبل الحرب     :  المصدر
تقرير ( ميغاواط    ٤،٣٠٠ مؤخرًا ان معدل ما قبل الحرب آان               (GAO)ذآر مكتب المحاسبة الحكومية        :  مالحظة

GAO 06697T ،١٩، ص ٢٠٠٦إبريل / نيسان٢٥.( 
 ٢، ص ٢٠٠٦مارس / آذار١٢خطة العمل المشترآة األميرآية العراقية بشأن الكهرباء، : الهدف
 –يوليو  /ية العراقية األسبوعي، تموز    ضع، تقرير الو  (IRMO)مكتب إدارة إعادة إعمار العراق          :ية الحالية ضعالو

 .٢٠٠٦سبتمبر /أيلول
 
 

ة في   العديد من مشاريع توليد الطاقة المتبقي             
لقد تم إنجاز ثالثة           .   االستدامة   تتعامل مع   القطاع    

 محطة في    مخططةمشاريع من أصل خمسة مشاريع         
أما المشروعين     ).   مليون    ٥٩  (الطاقة في بيجي        

ات المحرآات النقالة وتفتيش          يحتصلأي      ،المتبقيين
 فسوف  ،محرآات توربينات الغاز   احتراق الوقود في      

مقدر ال   من آان.   ميغاواط من طاقة التوليد     ٣٢٠تدعم  
يونيو / حزيران  ٦ان تنتهي األشغال في بيجي في                  

، وحصل تأخير ألن مقاول تصليح المحرك               ٢٠٠٦
 ال   لكن . األشغال  بتنفيذ  وبدأ مقاول آخر    أٌُبعدالنقال قد    

 مع   ينفذ حسب البرنامج       الوقود   احتراق  زال تفتيش  
في .   عليه         زيدت         التي        ضافيةاإلشغال         األ

ل العقد األصلي ليشمل ثالث          سبتمبر، تم تعدي    /أيلول
من المتوقع ان      .  يةتوربينات الغاز  لعمليات تفتيش ل     

 الطاقة في      محطةتنتهي أعمال التوليد الجارية في              
 .٢٩ ٢٠٠٧مارس /بيجي في آذار

 

 شبكات النقل
 ثمانية مشاريع   تنفيذبدأ العمل خالل ربع السنة هذا في        

 ٢١٧( مشروع نقل    ١٢إنشائية؛ فقد تم لتاريخه إنجاز       
  مليون   ٦٨٣( مشروع       ٤٦آما ان       )   دوالر   مليون
وبدأت آافة المشاريع         .  يتقّدم العمل فيها          )دوالر
 والمشتريات أعمال التصميم                  في تنفيذ           المتبقية

، باستثناء   لحشد وتجهيز المعدات     واألشغال السابقة      
فولت    آيلو   ٤٠٠بقدرة       دياال   –مشروع آرآوك        

الجدول  مع        ليتوافق الذي تأجل            علويةللخطوط ال    
تم خالل ربع السنة هذا         .  ٣٠الزمني لوزارة الكهرباء    

لمشروع خط    آيلوفولت     ٤٠٠ برجًا لـ       ١٣   أول  بناء
 برجًا على   ٣٤٤هناك  .   القايم – حديثة   –النقل بيجي   

 برجًا على طول خط          ٢٢٩ حديثة و    –طريق بيجي     
 .٣١ القايم–حديثة 
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 شبكات التوزيع
 إلىلموّلدة   يوية إليصال الطاقة ا        حشبكات التوزيع      
 ١٥٥خالل ربع السنة هذا ُيسجل           .  المنازل العراقية  

تقدمًا له    مشروعًا ُمخططًا        ٤١١مشروع من أصل        
 يبلغ مليون دوالر؛ أما إجمالي الموازنة ف           ٣٢٧بكلفة  
 .٣٢ مليون دوالر٧١٢

 
صندوق إغاثة  حصيلة مشاريع الكهرباء الممولة من       

 (IRRF)وإعادة إعمار العراق 
ة مشاريع الكهرباء التي تمولها                 يتم قياس حصيل        

 إلىالواليات المتحدة على أساس قدرة التوليد المضافة        
لمقارنة مساهمة الواليات المتحدة      .  الشبكة بالميغاواط 

. ٣-٢الحالية مع األهداف األميرآية، انظر الجدول               
قد ساهمت مشاريع إعادة اإلعمار األميرآية بـ                      و

 .ة ميغاواط من قدرة توليد الطاق٢،٨١٧
 

آان المعدل األعلى للتوليد خالل ربع السنة               
 هذا   إرجاعويمكن   .  دون مستويات ما قبل الحرب           

 الطبيعة الموسمية إلنتاج                   إلىالتناقص جزئيًا             
 يتم فصلها عن         وحدات التوليد             ، إذ أن        الكهرباء

 إرجاعهويمكن  .  الخطوط للصيانة خالل موسم الشتاء     
، والتجهيزات    التحتية  البنية الهجمات على       إلىأيضًا   
لى إالوقود، و  الكافي من       التزويد      غياب، و  تقادمةالُم

مستوى التوليد الحالي الذي بلغ معدل           .  اإلدارةسوء   
 دون مستوى    يبقى ميغاواط لربع السنة هذا،         ٤،٢٦٠

 ودون  ، ميغاواط ٤،٥٠٠  التي بلغت ما قبل الحرب،       
. ٣٣ ميغاواط ٦٠٠٠ العراقي، أي      –الهدف األميرآي    

قارن مستويات ما قبل الحرب مع                  ي   ٤-٢الجدول    
يوليو /هداف الحكومة العراقية المقررة في تموز                  أ

 .ربع السنة المنصرمالتوليد ل ومع متوسط ٢٠٠٦
 

 ٤-٢الجدول 
 طاقة توليد الكهرباء الحالية مقابل مستوى ما قبل الحرب

 
 العراقي-الهدف األميرآي متوسط ربع السنة

 ٢٠٠٦يوليو / تموز
رب مستوى ما قبل الح   

مارس /في آذار                   
٢٠٠٣ 

 الناتج المتري

 قدرة التوليد ٤،٥٠٠ ٦،٠٠٠          ميغاواط٤،٢٦٠
 

ذآر مكتب المحاسبة الحكومية       :  مالحظة.  ٢٨، ص     ٢٠٠٣البنك الدولي لحاجات العراق،         /التقييم المشترك لألمم المتحدة      :  مستوى ما قبل الحرب      :  المصدر
(GAO) تقرير ( ميغاواط ٤،٣٠٠ مؤخرًا ان معدل ما قبل الحرب آانGAO 06697T ،١٩، ص ٢٠٠٦إبريل / نيسان٢٥.( 

 ٢، ص ٢٠٠٦مارس / آذار١٢خطة العمل المشترآة األميرآية العراقية بشأن الكهرباء، : الهدف
 .٢٠٠٦ر سبتمب/ أيلول–يوليو /ية العراقية األسبوعي، تموزضع، تقرير الو(IRMO)مكتب إدارة إعادة إعمار العراق : ية الحاليةضعالو
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 ١٣-٢الشكل 
 حمولة الكهرباء الُموّفرة

 (MWh)المتوسط األسبوعي لحمولة الكهرباء الُموّفرة، ميغاواط ساعات 
، تقارير وضعية العراق األسبوعية، وزارة الخارجية، وضعية        (IRMO)  مكتب إدارة إعادة إعمار العراق    :  المصدر

 العراق األسبوعية 
)٢٦/١٢/٢٠٠٦ – ٢٨/٩/٢٠٠٥.( 
 
 

 
 

 ٢٠٠٥الهدف ثابت وقائم على هدف ُحّدد في صيف  بع السنة الحالي    أرباع السنة السابقة 
 
 
 
 

 صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقحصيلة مشاريع 
 على أساس     ُتقاسصحيح ان النتائج في هذا القطاع             

المساهمة في الميغاواط، لكن الحصيلة تقاس                              
 المتوفرة         وبساعات الطاقة               ةبالميغاواط ساع       

 شّكلخالل ربع السنة هذا،            .  للمستهلكين العراقيين  
 ٢٤ساعة/ ميغاواط  ٩٠،٦١٤متوسط الحمولة الموفرة       

رباع السنة في    ازديادًا بسيطًا بالمقارنة مع أ      في اليوم    
 ٨٦،٣٧٦  (٢٠٠٤  العامينفصل شتاء                      

). ساعة/ ميغاواط ٨٩،٧٨٥  (٢٠٠٥و)  ساعة/ميغاواط
بل الحرب البالغ      دون مستوى ما ق        ظّللك   ذغير ان     
 ٢٠،٠٠٠ وحوالي                 ،ساعة/ ميغاواط        ٩٨،٠٠٠

 ١١٠،٠٠٠   البالغ    ميغاواط دون الهدف العراقي             
 .٣٥ ٢٠٠٥ الُمحّدد في صيف ،ساعة/ميغاواط

 

 المتوسط األسبوعي          ١٣-٢ُيظهر الشكل           
 .ساعة/لحمولة الكهرباء الموفرة بالميغاواط

الهدف
١١١٠،٠٠

 ميغا ٠
ساعة/واط
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 ٥-٢الجدول 
  ما قبل الحربالحصيلة الحالية مقابل مستويات وأهداف

 
 المتوسط اليومي 

يناير /آخر أسبوع من آانون الثاني            
٢٠٠٦ 

 هدف العراق
 ٢٠٠٦يوليو /تموز

مستوى ما قبل                
 الحرب

 الناتج المتري

ساعات الطاقة العراقية     ٨-٤ ١٢ ١٢
 في اليوم

ساعات الطاقة في اليوم     ٢٤-١٦ ١٢ ٦٫٥
 في بغداد

 
  عرض موجز      :مستوى ما قبل الحرب         :  المصادر
 الخارجية قدمته السفارة األميرآية في بغداد،            لوزارة

خطة :  ؛ األهداف ٢٠٠٥ر  مبنوف/ تشرين الثاني  ٣٠في  
 ١٢الكهرباء األميرآية العراقية المشترآة،                                

وزارة :  ؛ الوضعية الحالية  ٢، ص   ٢٠٠٦مارس  /آذار
الخارجية، التقرير األسبوعي عن الكهرباء في                         

 .٢٠٠٦ديسمبر، / آانون األول٢٧العراق، 
 

ال زال توزيع الطاقة من مرافق التوليد على              
بالنسبة لساعات  .  منازل العراقيين يشكل تحديًا رئيسياً     

التزويد بالطاقة المتوفرة للعراقيين، بالمقارنة مع                    
. ٥-٢مستويات ما قبل الحرب، انظر الجدول                            

 بتوزيع ونقل الطاقة في          المتعلقةفالتحديات المتعددة     
تهلكين العراقيين يشعرون        هذا القطاع ترآت المس          

انخفاض وغياب التجانس في تزويد          اء   باإلحباط جرّ  
 .لكهرباءا

 
آان متوسط تزويد بغداد بالطاقة خالل ربع              

 ساعات من الطاقة في اليوم فقط                  ٦٫٥السنة هذا،      
بسبب الهجمات على خطوط الطاقة التي ُتغّذي                          

 السياسية التي تعيق      بسبب المسائل  وآذلك    ،العاصمة
 الكبرى في شمال وجنوب         المحطاتالطاقة من     نقل   

 الطاقة  محطاتفبغداد ليس فيها ما يكفي من          .  العراق
 .لتلبية حاجاتها الخاصة

 
في الشمال، حالت أعمال التخريب                                  

واألضرار الناجمة عن الطقس التي ألحقت األضرار           
عالوة على  .   بغداد إلىبخطوط النقل، دون نقل الطاقة       

 ٤اي طاقة، من سّد حديثة منذ              ذلك، لم تتلَق بغداد         

وأّخر الوضع األمني   .  ٣٦  ٢٠٠٦ديسمبر  /آانون األول 
 . حال دون القيام بالتصليحاتأو يرالخط

 
 بين       المتنازعة، العالقات              وبفي الجن       

 وسلطة   ، مؤخراً  تّم تمكينها  السلطات اإلقليمية التي       "
 مسؤولة عن معظم الفوارق        ةمرآزي ال الكهرباءإدارة  

وزيع إمدادات الكهرباء بين الجنوب               في تقنين وت       
تقاسم الطاقة   ل  هذه المقاومة   لقد نتج عن          .  ٣٧وبغداد

 ساعات من      ٨-٤   قدرة  حصول بغداد على متوسط        
ألجل .  ٣٨ أي أقل من باقي أجزاء البالد          ،الطاقة يومياً 

خفض اعتماد بغداد الطويل األجل على نقل الطاقة من         
قية لتوسيع   بقية أنحاء البالد، تخطط الحكومة العرا              

التوليد المرتبط مباشرة بدائرة بغداد الكهربائية آي                
 .٣٩تشمل مزيدًا من مرافق توليد الطاقة

 
بغداد مجمل   ستخدم المولدات الخاصة عبر         ُت 

فكما ذآر مكتب     .  لسّد الفجوة بين اإلمدادات والطلب        
 ربع السنة الماضي، يعود الطلب              يالمفتش العام ف     

قتصاد اال الحكومية، والى     ليةاإلعانات الما   إلىالكبير  
ألدوات ل، والى ارتفاع شراء المستهلكين                  المتنامي

 .واإللكترونيةالكهربائية 
 

 الحكومة العراقية تكافح لتوزيع الطاقة           وإلن 
 ، يجري إنشاء نظام اإلشراف         ُيعّولبصورة ُمنصفة     

 لبلوغ الحد   (SCADA) واآتساب المعطيات    والتحكم
ان ستة من    .  عبر العراق األقصى من توفر الكهرباء       

ويتوقع ان  .   قيد التنفيذ  لهذا النظام أصل سبعة مشاريع     
إنجازه تاريخ   مليون دوالر، ويقدر      ١٠٩يكلف النظام   
حد يومن المتوقع ان      .  ٤١  ٢٠٠٧إبريل  /بحلول نيسان 
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 من عدد انقطاعات الطاقة عن طريق           نظام اإلشراف 
التحكم وتطبيق آليات    في اعتماد التشغيل اآللي   زيادة  ال
يالحظ مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة           .  ٤٢

  نظام اإلشراف والتحكم        قيحقالخليج انه يتوقع ان           
(SCADA)أيضًا هذه األهداف : 

 
زيادة سالمة النظام عن طريق الحؤول دون            •

 .ي تسببها الحموالت المفرطةتاألضرار ال
السماح للوزارة بالرد بسرعة أآثر على                      •

 .آثار إقليمية ُمخّففةالحوادث التي لها 
زيادة الرقابة لكي يكون هناك نظام أآثر دقة             •

 .دير بالثقة أآثرجو
 .تسهيل التوزيع المنصف للطاقة عبر البالد •
خفض إزعاجات النظام خالل فترات التعتيم           •

 .الُمدّورة
 

 قضيتان   ةأهداف ترسيخ االستقرار والمساوا      
ا الحظ  فكم.  ٤٥منفصلتان بالنسبة لنظام الطاقة العراقي     

مكتب المشاريع والعقود التابع لفرقة منطقة الخليج،              
 في استقرار       اإلشراف والتحكم      نظام   سوف يساعد   

النظام لكن الرسميين العراقيين هم الذين سوف                         
.  آانت الطاقة موزعة بطريقة منصفة         إذايحّددون ما    

 سوف يساهم في           نظام اإلشراف والتحكم         ومع ان   
 في العراق بصورة        ترسيخ استقرار وتوزيع الطاقة       

متساوية، فقد ذآر مكتب إدارة إعادة إعمار العراق                
(IRMO)                                  ان النظام هذا ليس الحل الوحيد 
ا مفالمساواة واستقرار النظام يمكن تحقيقه      .  للمشكلتين

 .٤٤فقط عندما تتعدى طاقة التوليد الطلب
 

خالل ربع السنة هذا، بلغت حصة انقطاعات          
 ميغاواط من       ٢٠٠٠الطاقة غير المخططة حوالي             

وتقدر وزارة الكهرباء انها      .   في اليوم   اإلنتاجخسارة  
 الوقود ميغاواط ألن    ١٠٠٠ قدرة توليد    إلىلم تتوصل   
 ميغاواط إضافة     ٩٢٥وتمت خسارة      .  ٤٥غير متوفر  

والتصليحات ،  عن االنقطاعات بسبب أعمال التحديث      
.  وخفض الحمولة       الوقود، والنقص في            ،والصيانة

يوقف إمداد الطاقة    :  ع من التقنيين   فخفض الحمولة نو   
٤٦لمدة من الزمن لتخفيف الفجوة بين العرض والطلب       

. 

 توزيع الطاقة عبر البالد      ١٤-٢يظهر الشكل   
 .بالنسبة لساعات الطاقة لكل محافظة

 
 التحديات

تشمل التحديات الرئيسية في هذا القطاع تطوير                        
(O&M)القدرات لتمويل مشاريع التشغيل والصيانة        

 الوقودلبية الطلب المتزايد، وتخفيف النقص في            ، وت  
 .وتأمين البنية التحتية

 
 قضايا التمويل العراقية

، عرضت وزارة       ٢٠٠٦ديسمبر    /في آانون األول      
 على مجلس الوزراء      ٢٠٠٧الكهرباء موازنتها لسنة      

 مليار دوالر      ٢،٨ مسودة الموازنة البالغة           .للموافقة
٢٠٠٦ي موازنة    مليون ف  ٨٤٠تبلغ ثالثة أضعاف الـ      

، لكنها تظل دون الخمسة مليارات دوالر التي اعتبر             
العراقيون والرسميون في مكتب إدارة إعادة إعمار              

 ٣٫٥( الرئيسية       لالحتياجاتالعراق انها ضرورية          
والحظت .  ٤٧للتشغيل والصيانة )   مليار ١،٥(و  )  مليار

وزارة الخارجية ان وزارة الكهرباء حّسنت قدراتها              
  قدرة وازنتها الرئيسية ألنها أصبحت أآثر      إنفاق م في  

عالوة .  على اتباع اإلجراءات التمويلية لوزارة المالية      
 التنسيق بين      عالقاتعلى قضايا التمويل، ال تزال              

 .٤٨وزارة الكهرباء ووزارة المالية دون حل
 

 ربع  في تقرير فكما ذآر مكتب المفتش العام          
ندما ينتهي  السنة الماضي، سوف يواجه هذا القطاع، ع      

 التمويل األميرآي لبرامج التشغيل والصيانة                             
(O&M)،     مسؤولية المشاريع الممولة      تنتقل وعندما 

 الحكومة  إلى   صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق      من
.  بالنسبة للتشغيل والصيانة        له شأنه  العراقية، تحديًا      

فالى جانب وجوه التقصير في تمويل التشغيل                             
 خدمات     وهو ان       ساسيأوالصيانة، هناك هاجس            

 ال تزال تعمل على               (O&M)  التشغيل والصيانة   
 عنها عمليات   ج ينت التصليح عند التعطل  قاعدة  "أساس  

هذه البرامج األميرآية     .  ٤٩"تشغيل غير جديرة بالثقة      
 في وزارة    التشغيل والصيانة يقصد منها بناء قدرات        

 :الكهرباء
 
ذآر مكتب المفتش العام خالل ربع السنة                    •

ة، ان برنامجًا طويل األجل على مدى              مالمنصر
 بدأ، وتم خالل       قدالبالد لدعم التشغيل والصيانة         

مقاول لتقديم الدعم لبرنامج بقيمة     الالصيف اختيار   
 مساعدة وزارة      إلى يهدف      ٥٠ مليون دوالر     ٨١
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تشغيل الكهرباء في تطوير وتطبيق ودعم خطة              
وسوف يساعد المقاول في تقديم          .  ةال فعّ  وصيانة
 في محطات الطاقة           التشغيل والصيانة     خدمات

 .يةتوربينات الغازالالعاملة على تلك الحرارية و
 
 ٢٧٨،٦  (ESF)قدم صندوق الدعم االقتصادي           •

 برنامج التشغيل           إلىمليون دوالر إضافية                
في آانون      .  ٥١والصيانة في قطاع الكهرباء               

 ٣٠٨، آان قد تم برمجة             ٢٠٠٦ديسمبر   /األول
(OMS)الصيانة والدعم   ماليين دوالر للتشغيل و   

)  مليون دوالر   ٢٨٨  (ًا مشروع ٢١   وآان هناك   ؛
)  مليون دوالر   ٢٠( مشاريع    ٥تقدم و ال   طور في

  التشغيل والصيانة والدعم          برنامج.  قد أنجزت   
OMS                                     مخطط إنجازه بحلول تشرين 
 .٥٢ ٢٠٠٧أآتوبر /األول
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 ١٤-٢الشكل 
 توزيع الكهرباء وساعات التزويد بالطاقة

 )٣١/١٢/٢٠٠٦ – ١/١٠/٢٠٠٦( التقرير اليومي (RMO)  إدارة إعادة إعمار العراقمكتب: المصدر
 رد على مكتب المفتش العام الخاص إلعادة               –  (MNC-I)   الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق          :بيانات السكان  
 )٦/١٢/٢٠٠٦ ((SIGIR) إعمار العراق

 

 
 

داهوك طاقة مستوردة

 نينوى

 أربيل

السليمانية التميم

 صالح الدين

 األنبار
 دياال

 بابل

 آربالء
 القادسية

 ميسان

 واسط

 النجف

 البصرة المثنى

 ذي قار

 بغداد

قة طا
 مستوردة
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 المحافظات
 بالماليين

 
 الطاقة ط اليومي إلجمالي ساعاتالمتوس
 المتوفرة

 ٢٫٥٢ نينوى 
 ٠٫٥٠ دهوك 
 ١٫٢٦ األنبار 
 ١٫١١  الدينحصال 
 ١٫٦٨ السليمانية 
 ١٫٩٢ البصرة 
 ٠٫٥٤ الُمثّنى 
 ١٫٣٥ أربيل 
 ١٫٤٦ ذي قار 
 ٠٫٧٨ ميسان 
 ٠٫٧٣ آربالء 
 ٠٫٩٣ تميم 
 ١٫٤٠ دياال 
 ٠٫٩٧ الواسط 
 ٠٫٩٥ النجف 
 ٠٫٩٣ قادسيةال 
 ١٫٤٦ بابل 
 ٦٫٦٨ بغداد 
 

  <١٥ 
 ١٥ – ١٠ 
 <١٠ 

 ١١٫٧٤ :المعدل على نطاق البالد
 

 
  طاقة مستوردة 
 خط الغاز الجاف 

 Kv ٤٠٠ خط 
 محطة طاقة حرارية 
 محطة طاقة غاز طبيعي 
 محطة فرعية 
 محطة آهربائية 
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 الطلبازدياد 
قدرة إنتاج      ال يزال الطلب على الكهرباء يتجاوز                

بلغ متوسط الطلب خالل       إذ     ،لطاقة العراقية  الذروة ل  
 ميغاواط بالمقارنة مع متوسط      ٨،١٢٢ربع السنة هذا     

ساهمت .  ٥٣ ميغاواط    ٤٫٢٦٠  الذروة البالغ    توليد     
 بـمشاريع توليد الطاقة التي تمولها الواليات المتحدة             

 من طاقة اإلنتاج العراقي اليومي         ٥٤ ميغاواط ٢،٨١٧
 والتعديالت   ، والتصليحات  ات،ء عبر اإلنشاء    للكهربا

تقدر وزارة الطاقة األميرآية       .  ٥٥ محطات الطاقة    في
(DoE)            ان طاقة التوليد العراقية على المدى الطويل 
خالل ربع السنة      .  ٥٦ ميغاواط  ١٨،٠٠٠  إلىتحتاج   

 ٢،٢٠٠بلغ   ي بغداد طلبًا على الكهرباء             تواجههذا،   
القضايا الرئيسية     وفي ما يلي     .  ٥٧ميغاواط في اليوم     

 : بالطلب على الكهرباء في العراقالمتعلقة
 
 اإلعانات المالية     إلىيمكن عزو الطلب المرتفع           •

 والى موجة     ،الحكومية، والى االقتصاد المتنامي      
 الكهربائية      للتجهيزاتمن مشتريات الزبائن                

 . واإللكترونيات

 وزارة المالية فكرة إلغاء اإلعانات           ناصرتوقد   
لحكومية على الكهرباء األمر الذي سيرفع      المالية ا 

غير ان    .  الرسوم ويزيد من إيرادات الحكومة            
 عدم   إلى يدفع المستهلك          غير الموثوق     التوزيع

 .٥٨الرغبة في الدفع للخدمات
 
تواصل عدم  تلكهرباء العراقية    بالنسبة ل توقعات  ال •

الطاقة داخل بغداد ال      إمداد   إذ ان ساعات        تلبيتها
لقد حددت   .  ت ما قبل الحرب      تزال دون مستويا    

من إمداد   ساعة   ١٢الحكومة العراقية هدفًا لتحقيق     
 .٥٩طاقة في اليومال

 
 وبوجه       ،الهجمات على الشبكة الكهربائية                     •

 تخفض إمكانات    ، خطوط الطاقة    على التخصيص
 برج  ٨٠تسليم الكهرباء لشبكة بغداد؛ أن أآثر من        

  الخط ، بغداد الغربية   –نقل على طول خط بيجي         
ال بغداد    و.  ٦٠بسبب الهجمات   متعطلة      ،٢  قمر

 التوليد في   محطات آميات قليلة جدًا من         إالّ تستلم
 .٦١الشمال

 
 ١٥-٢الشكل 

  القدراتمقابلالطلب على الكهرباء 
 (GW)واط للجيغاالمتوسط األسبوعي 

 )٢٦/١٢/٢٠٠٦ – ١٤/١٢/٢٠٠٥(مكتب إدارة المشاريع والعقود، تقارير الوضعية األسبوعية : المصدر

 
 الطلب على إنتاج الكهرباء ليس ثابتًا؛*   الواردات 
 .يغاواط في األسبوعج ٩٫٦١ و ٦٫٣٩، تراوح الطلب بين ١٢/٢٠٠٦ و ١٢/٢٠٠٥بين  الذروة جنتاإ 

 
 النقص في إمدادات الوقود

 خسارة   إلىقاد النقص في إمدادات الوقود والمياه                  
يوم خالل    اإلنتاج في ال      من ميغاواط     ١،٥٠٠حوالي   

سوف ربع السنة هذا؛ قضية إمدادات الوقود والمياه               
 مشاريع التوليد الجديدة          تصبح أخطر عندما تدخل         

فكما ذآر مكتب المفتش العام خالل ربع               .  ٦٢الخدمة

 الطلب

التقديرات
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السنة األخير، يتطلب حل النقص في الوقود التنسيق              
بين وزارتي النفط والكهرباء، لكن المناقشات                            

. اآلن عن اي خطة ُمنّسقة         المشترآة لم تسفر حتى           
 الوقود   ة إلى  حاجالتوزيع   ِنسب     ١٦-٢الشكل   ُيبّين   

 الطاقة حسب     محطات في     تتم تلبيها  والمياه التي لم        
فتزويد الوقود والمياه يتقلب بين        .  نوع مرافق التوليد    

نتاج وخدمات طاقة غير        إ  إلىأسبوع وأخر، ويقود        
د ص الوقو قساهمت هذه العوامل في تحدي ن      .  منسجمة

 :عبر العراق
 
التلف  ّسبب     ُي  المثاليالوقود األقل من             إمداد      •

،  تكراراً    ، وصيانة أآثر        التدريجي في القطع        
لقد رّآبت     .  تكاليفمن     ومزيدًا من التلوث و            

 توربين    ٣٥مشاريع إعادة اإلعمار األميرآية              
عمل على الغاز الطبيعي في معامل التوليد عبر             ي

توربين   ٣٥ من أصل الـ          ١٦غير ان     .  العراق
 الثقيل بدًال من الغاز     أوستخدم زيت الوقود الخام     ي

 .الطبيعي
 
 بإمكانقّدر مكتب إدارة المشاريع والعقود ان          •

 مليارات دوالر آل سنة عن             ٤العراق اقتصاد      
الذي يتم  طريق البدء ببرامج لنقل الغاز الطبيعي           

 . الطاقة إلنتاج الكهرباءمحطات إلى إشعاله

 
 ١٦-٢الشكل 
 لكهرباء الذي لم يتحقق بسبب النقص في المياه والوقودإنتاج ا

 ، المتوسط األسبوعي(MW)ميغاواط 
 ).٢٦/١٢/٢٠٠٦ – ١/١٠/٢٠٠٦(تقرير الكهرباء اليومي لمكتب إدارة إعادة إعمار العراق : المصدر

 

 
 ية توربينات غاز   حراري 
  ديزل    مائي 
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 ١٧-٢الشكل 
  القابل للتحقيقج الكهربائياإلنتاج الفعلي مقابل اإلنتا

 (MW)ميغاواط 
 ٣١/١٢/٢٠٠٦ – ١/١٠/٢٠٠٦ ( إعادة إعمار العراقتقرير الكهرباء اليومي لمكتب إدارة : المصدر

 

 
 توربين الغاز       حراري       مائي       ديزل واردات              

 
  القدرة الفعلية  القدرة القابلة للتحقيق 

 
 ل من إجمالي اإلنتاج القابل للتحقيققأ% ١ ميغاواط فقط، اي بنسبة ٢٣٣جت طاقة الديزل نتأ -١: مالحظة
   .من آهرباء العراق% ١ الطاقة المستوردة قدمت أقل من -٢         

 
من الطاقة القابلة   %  ٦١، فان   ١٧-٢فكما يبّين الشكل     

 التي تنتج        يةتوربينات الغاز   اللإلنتاج في مرافق            
فقد خسرت المعامل       .  دون تلبية   ال    الكهرباء ال تز      

 ميغاواط من     ٢٠٠٠توربينات حوالي     الالعاملة على     
اإلنتاج بسبب استخدامها زيت الوقود الثقيل بدًال من              

 .الغاز الطبيعي
 

 األمن
 قطاع     طرح التحدي بوجه        يواصل غياب األمن             

 تأخير المشاريع والى زيادة                إلىالكهرباء ويقود        
 الهاجس الكبير هو حماية       .٦٣تكاليف الخدمات األمنية   

٦٤ خطوط النقل  ، التحديد على وجه األصول الخطية، و  

الحظ تدقيق مكتب المفتش العام الخاص إلعادة                  .  
-SIGIR) خالل ربع السنة المنصرم،        إعمار العراق 

 مليون دوالر ذهبت لتحسين        ٢١٦،٢ أن    ،(06-038
. قدرة العراق على حماية البنية التحتية للكهرباء                      

 إدارة المشاريع والعقود ووزارة                    يواصل مكتب    
الكهرباء اتخاذ الخطوات لتحسين المعطيات حول                  

وجد التدقيق ان   .  الهجمات على البنية التحتية للكهرباء     

يناير / بين آانون الثاني           تفاوتتمعدالت الهجمات        
 انخفضت بين    لكنها       ٢٠٠٦إبريل    / ونيسان   ٢٠٠٥
ونّبه خبير     .  ٢٠٠٦يونيو     /حزيرانوإبريل     /نيسان

إلى خطورة التوصل إلى          طي بوزارة الخارجية          نف
 بين عدد الهجمات وإمدادات          استنتاج نهائي للترابط     

 وان آانت تحدث      ،الطاقة ألن الهجمات االستراتيجية     
. ٦٥لكن يمكنها أن تؤدي إلى نتائج مماثلة          بتكرار أقل، 

ح المرسلة بعد الهجمات، فتواصل            يأما فرق التصل     
 .٦٦ الخطف والقتلمواجهة التهديدات بما في ذلك
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 النفط والغازوضعية قطاع 
 

 
 

 هذه المراجعة وضعية مشاريع إعادة            ثُتحّد
اإلعمار المصممة لزيادة إنتاج النفط                            
والصادرات العراقية، وتحسين إنتاج الغاز             
الطبيعي، وتعزيز قدرات تكرير الوقود                     

تم تصميم أشغال المشروع في     .  الحيوية للبالد 
 صيانة حقول اإلنتاج              هذا القطاع بهدف         

الرئيسية وإصالح المرافق األساسية والبنية           
 .التحتية

 
لتها الواليات    صحيح ان المشاريع التي موّ             

المتحدة ساعدت في زيادة قدرات إنتاج النفط الخام                  
والصادرات، لكن هناك عدد من القضايا التي ال تزال           
تشكل تحديات تذآر للتنمية المستدامة في هذا القطاع،          
بما في ذلك الوضع األمني المترّدي، والصيانة غير               

 والفساد   ، غير الكافية     اإلسناديةعمليات   الالمناسبة، و  
 .الفعالةالمتواصل، وعملية تنفيذ الموازنة غير 

 
 لقد أبدى مكتب المفتش العام المالحظات                   
 حول النشاطات في قطاع النفط والغاز خالل                التالية

 :الحاليربع السنة 
 
، آان قد تم       ٢٠٠٧يناير   /آانون الثاني    ٢بحلول    •

 مليار  ١٫٧٢ مليار دوالر من أصل          ١،٦٣  إلزام
( مليار    ١٫٢٩مخصصة لهذا القطاع، آما أنفق          

 هذه       ١٨-٢ُيبين الشكل             .  ٦٧ منها      %)٧٥
المخصصات آنسبة مئوية من إجمالي تمويل                  

 .صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

 
ليًال ، ازداد إنتاج النفط الخام ق                       ٢٠٠٦سنة      •

 مليون   ٢٫١٢ بمتوسط     ٢٠٠٥سنة   بالمقارنة مع     
خالل ربع  .   لتلك السنة   (BPD)برميل في اليوم      

 مليون    ١٫٨٦  إلى، هبط اإلنتاج           الحاليالسنة    
، لمدة أسبوع في مطلع تشرين         ٦٨برميل في اليوم   

 وبلغ متوسط اإلنتاج خالل ربع               ،نوفمبر/الثاني
 لقد  .٦٩ مليون برميل في اليوم     ٢٫١٧  الحاليالسنة  

نتاجه ربع السنوي     إفشل العراق في بلوغ هدف           
 .٢٠٠٤ منذ واتسنال أرباعخالل آل 

 
أرقام أخر السنة تظهر ان متوسط صادرات النفط          •

 ١٥٠،٠٠٠الخام في العراق ازداد أآثر من                      
 لكنه  ،٢٠٠٥   العام برميل في اليوم بالمقارنة مع       

ظل دون هدف التصدير الذي حّددته الحكومة                  
خالل و.   مليون برميل في اليوم     ١٫٦٥العراقية بـ   
 ١٫٤٨، بلغ متوسط الصادرات       الحاليربع السنة    

 .مليون برميل في اليوم
ازدادت واردات الوقود المكررة، وعلى األخص          •

، لكن اإلمدادات لن تلّبي الطلب           ديزلالبنزين وال  
 .هذا الشتاء

حققت وزارة النفط إنجازًا عندما رآّبت العدادات           •
النفط النهائية في البصرة، في           تحميل في محطة 

 .٢٠٠٧يناير /آانون الثاني
 

 ١٨-٢ الشكل
حصة قطاع النفط والغاز من أموال صندوق إغاثة وإعادة            

 إعمار العراق
 بمليارات الدوالرات

  مليار دوالر١٨،٤٤من % 
 تقرير     ،مكتب إدارة المشاريع والعقود             :  المصدر

 ).٢/١/٢٠٠٧(الوضعية األسبوعي 
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كتب المفتش العام الخاص إلعادة                يرى م    
 تواجه    التالية التحديات الرئيسية          إعمار العراق أن      

 :الحاليقطاع النفط والغاز خالل ربع السنة 
التنفيذ البطيء للموازنة يزيد الضغط على البنية              •

موازنة الحكومة العراقية           ف.  مجهدةالتحتية ال     
 مليار     ٢،٤ خصصت         ٢٠٠٧المقترحة لسنة         
لمشاريع الرئيسية، أي   لتنفيذ ا نفط  دوالر لوزارة ال  

عن موازنة السنة الماضية             %  ٣٣خفاض     نبا
 .٧٠ مليار دوالر٣،٦البالغة 

 على أنابيب الوقود المكررة       سلحينزاد هجوم الم    •
في الجنوب الهواجس األمنية حول قدرة القوات             

 . حماية البنية التحتية الخطية علىالعراقية
ومية خاصة   تطور الحكومة العراقية تشريعات ق         •

 تشاطر سياسة          نشئبالهيدروآاربون سوف تُ         
وطنية عائدات النفط، وإقامة شرآة نفط عراقية             

 لوزارة   القانونيجديدة، وتحديد الدور التنظيمي          
 ان يصل التشريع الذي هو قيد           ال يتوقع .  ٧١النفط

 مجلس   إلىجلس الوزراء،      لدى م   حاليًا      الدرس
 .ديل على أقل تع٢٠٠٧مارس / قبل آذارالنواب

 
 من صندوق إغاثة وإعادة إعمار        النشاطات الممولة 

  في حقل النفط والغاز(IRRF)العراق 
من المتوقع ان يكون قد تم إنجاز آافة المشاريع                          
اإلنشائية األميرآية في هذا القطاع في نهاية                                 

بالنسبة لموجز حول المشاريع    .  ٧٢ ٢٠٠٧يوليو  /تموز
حدة لغاية هذا        اإلنشائية التي تمولها الواليات المت              

 .٧٣ ١٩-٢التاريخ، انظر الشكل 
 

، آان قد    ٢٠٠٧يناير  /في بداية آانون الثاني      
 مليار   ١٫٧٢ مليار دوالر من أصل           ١٫٢٩تم إنفاق     

 ١٥٠خالل ربع السنة هذا، تم إنفاق       .  دوالر مخصصة 
 وضعية أموال هذا      ٢٠-٢ُيبّين الشكل    .  مليون دوالر 

 .القطاع
 

ن صندوق إغاثة وإعادة       وضعية المشاريع الممولة م      
 إعمار العراق
،  مشروعًا مخططًا في هذا القطاع           ١٨٢هناك حاليًا     

 مشروع   ٥٧ مشروع غير إنشائي و           ١٢٥  من بينها  
بالنسبة .  ٧٤  (ECP) ومشتريات وإنشاء               ةهندس

لوضعية إنجاز المشاريع غير اإلنشائية والمشاريع               
الهندسية والمشتريات واإلنشاء، في نهاية ربع السنة             

 .٦-٢هذا، انظر الجدول 
 

 
 

  خط أنابيب في شمال شرق العراقإنشاء

 ١٫٧٢$ النفط والغاز % ٩
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 ١٩-٢الشكل 

 (IRRF) وضعية مشاريع النفط والغاز التابعة لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
 )٣٠/١٢/٢٠٠٦(مكتب إدارة المشاريع والعقود : المصدر

 )٢٠٠٦ديسمبر /لآانون األو(تقرير نشاطات الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
 

المجموع قيد  أنجزت
 اإلنجاز

لم 
 يبدأ

 القطاع

محطات الضخ لحقن   ١٠ ١٩ ١٩
 المياه

مشاريع المنطقة   ١٣ ٦ ١٩
 الجنوبية

مشاريع المنطقة    ٩ ٩
 الشمالية

 الطاقة المخصصة  ١ ٢ ٣
معمل الغاز الطبيعي   ٥ ١ ٦

غاز البترول /الُمسّيل
 الُمسّيل

 ةمشاريع عام   ١ ١
 المجموع  ٢٩ ٢٨ ٥٧

 %٤٩أنجزت

٥١ زقيد اإلنجا
% 

 

  مشروع مخطط٥٧
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 ٢٠-٢الشكل 

  النفط والغاز–وضعية أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
  الدوالراتاتبمليار

 )٢/١/٢٠٠٧( تقرير الوضعية األسبوعي ، (IRMO)مكتب إدارة إعادة إعمار العراق  :المصدر
 )٢٧/٩/٢٠٠٦( الوضعية األسبوعية للعراق ،وزارة الخارجية

 
 

 
 
 

 
١٫١٤ 

تشرين 
أآتوبر /األول
٢٠٠٦ 

 
 
 
 

 
 

 ٦-٢الجدول 
 واإلنشاءلمشاريع الهندسية والمشتريات اموجز وضعية المشاريع غير اإلنشائية مقابل 

 
 النوع مجموع المشاريع لم تبدأ قيد اإلنجاز أنجزت
 غير إنشائية ١٢٥ ٠ ٥٣ ٧٢
هندسية وشراء  ٧٥ ٠ ٢٩ ٢٩

 وإنشاء
 

، GRD-(USACE) وفرقة منطقة الخليج-سالح الهندسة في الجيش األميرآي :إلنشائيةمصدر المشاريع غير ا
 التقرير نصف األسبوعي للوضع،

 ١٣، ص ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٢٥

 لم تنفق
٣٤ 

 ألزمت١٫٦٣

 أنفقت
 آانون ١٫٢٩

 ٢٠٠٦ديسمبر /األول
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 مشاريع النفط والغاز الرئيسية المنجزة وقيد اإلنجاز
ت اإلنشائية في قطاع النفط             ارآّزت معظم المبادر      

ر، لكن بعض المشاريع      والغاز على اإلنتاج والتصدي      
. ساعدت أيضًا في إعادة تأهيل مرافق التكرير والغاز         

 الوضع الحرج للبنية التحتية للنفط        ٢١-٢يبّين الشكل    
 أنابيب البترول    شبكةوالغاز في العراق، بما في ذلك          

 . ميًال٤،٣٥٠ اهلالبالغ طو
 

 –في الشمال، يعتبر خط أنابيب بيجي                           
 إلىنفط الخام         ال   عبره يصل        مسلكآرآوك أهم        

خطوط األنابيب األربعة     .  محطات التكرير في بيجي      
خط .   تتعرض مرارًا وتكرارًا للهجمات         مسلك ال  الهذ

 المعروف أيضًا بخط األنابيب      ،هاني ج –أنابيب بيجي   
 هو طريق الصادرات           (ITP) الترآي       –العراقي    

 وقد بقيت  .  الرئيسية للنفط الخام من اآلبار الشمالية             
في الشمال محدودة لدرجة آبيرة ألن        صادرات النفط    

 .التقريرهذا األنابيب آانت معطلة خالل معظم فترة 
 

 إلى خط األنابيب من آرآوك          لمسلكبالنسبة   
 ترآيا، آما وبطرق                   إلى ومن بيجي                   ،بيجي

المواصالت الرئيسية للنفط المتصلة بحقول الرُّميله              
 .٢١-٢في الجنوب، انظر الشكل 

 

 النفط في البصرة     محطة تحميل      أمر مهمة      
(ABOT)               آانون     ٢٩في     %  ٤٨ ُأنجز بنسبة 

ديسمبر /بحلول آانون األول  .  ٧٥  ٢٠٠٦ديسمبر  /األول
 ًا تابع ًا مشروع ١٤من أصل   مشاريع    ٦  ت، آان ٢٠٠٦

رآز أمر المهمة هذا على        و.  ألمر المهمة قد أنجزت     
عانت األشغال الجارية بموجب        .  ٧٦استدامة التشغيل  

 تشرين    ١٩في    .  ت مزمنة   أمر المهمة من انسكابا         
، قام مكتب المفتش العام بتفتيش        ٢٠٠٦نوفمبر  /الثاني

أولي ألشغال إعادة التأهيل في محطة تحميل النفط في          
مارس /البصرة، ومن المتوقع ان يصدر في آذار                     

 لمكتب المفتش العام حول               مُنفّصل تقرير        ٢٠٠٧
عادة التأهيل والتحديات التي تواجه      إلاألشغال الكبرى   

 .ل تنفيذ األشغالخال
 

 خالل ربع السنة          ، وزارة النفط      حققتلقد     
 هامًا عندما رآّبت العدادات في محطة         إنجازًا  الحالي،

يناير / آانون الثاني    ١٥تحميل النفط في البصرة في           
توقيفه لقد تأجل البدء في المشروع ألن                     .  ٢٠٠٧

 الحكومة العراقية     إلنجاز الترآيب آان سوف يحرم         
. ٧٧صادرات النفط    أي    ،للعائداتمن مصدر أساسي      

قد أوصى مكتب إدارة إعادة إعمار العراق بعدم           آان  
 التحميل في المحطة        أرصفةإقفال المحطة قائالًُ ان          

. آانت مجهزة بعدادات للتوربينات واإلزاحة الموجبة        
والحظ مكتب إدارة إعادة إعمار العراق أيضًا ان                    

تطلب إقفال   أخرى ال ي   إلىالتغيير من عدادات مترية     "
 غير ان المجلس االستشاري والرصد                  ٧٨"الِمنّصة
  (DFI) لصندوق إنماء العراق (IAMB)الدولي 

 

 على عجل   الجديدة أوصى بترآيب تجهيزات العدادات   
  التمويل     ترتيباتآانت      عالوة على ذلك،                .  ٧٩

قد حددت     (IMF)االحتياطية لصندوق النقد الدولي          
ترآيب نظام  "ى  ان الحكومة العراقية سوف تعمل عل        

لتلبية ضمان     "  ٢٠٠٦عدادات بحلول آخر سنة                 
التاريخ المقدر  و.  ٨٠المعايير الدولية الخاصة بالنوعية     

إلنجاز أمر مهمة محطة تحميل النفط في البصرة هو             
 .٢٠٠٧مايو /أيار

 

 خالل ربع السنة        ،ذآر مكتب المفتش العام        
 معمًال لفصل الزيت والغاز                ١٢، ان          مالمنصر

(GOSPs)  العراق جنوب  في طور التجديد في      انت  آ
يبلغ  معالجة النفط الخام                على   قدرةالألجل زيادة        
لقد تم إنجاز سبعة من         .   برميل في اليوم      ٦٠٠،٠٠٠

أصل ثمانية مشاريع لفصل الزيت والغاز في الشمال            
 إلىاألمر الذي رفع قدرة معالجة النفط الخام                                

 وتم إنجاز ستة من       .  ٨٢ برميل في اليوم       ٣٠٠،٠٠٠
.  مشروع لفصل الزيت والغاز في الجنوب          ١٢أصل  

ان مجمل أمر المهمة شارف على اإلنجاز ويتوقع ان            
 .٨٣ ٢٠٠٧فبراير /ينتهي في شباط

 

 محطة الطاقة في مصفاة الُشعيبة،       تم تجديد     
آان .  ٢٠٠٦نوفمبر   /في البصرة، في تشرين الثاني         

صممًا لتحسين إمدادات الطاقة                هذا المشروع مُ          
ذآر .   على المدى الطويل لمصفاة البصرة         المتواصلة

مكتب المشاريع والعقود التابع لفرقة منطقة الخليج ان          
 .٨٤مشروع التدريب لمشغلي المعمل تم إنجازه أيضًا

 

 ُمصمم لتأمين المياه           مشروع قرماط علي        
ة ِلحقنها في اآلبار بغية الحفاظ على ضغط                  عالَجالُم

على مستويات  خزانات النفط، وللمساعدة في الحفاظ          
. اإلنتاج في واحدة من أآبر آبار النفط في الجنوب                   

 فقد      المرحلة الثانية         أما    . أنجزت    األولىالمرحلة     
، وذآر مكتب المشاريع         %٣٠ بنسبة      أنجزت حالياً  

والعقود التابع لفرقة منطقة الخليج انها مجدولة                          
، علمًا ان تاريخ     ٢٠٠٧يوليو  /لالنتهاء في نهاية تموز    

ديسمبر /آان آانون األول     المقرر   اسي   اإلنجاز األس  
 تقييم للتجهيزات     إلىيرجع هذا التأخير        .  ٨٥  ٢٠٠٦
والحظ .   استبدال القطع    إلى الحاجة      عن  آشفالذي   

مكتب المشاريع والعقود التابع لفرقة منطقة الخليج ان          
تكاليف المشروع سوف تزداد بسبب هذه المشتريات            

 .دةحجم هذه الزياعن الجديدة لكنه لم يعلن 
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 ٢١-٢الشكل 
 البنية التحتية للغاز والنفط حسب المحافظات

 (CIA) البالد لوآالة االستخبارات المرآزية ةخريط: المصدر
 

 أبار النفط 
 خطوط األنابيب 

 المصافي العاملة 
 محطة تحميل ناقالت النفط 

 

 داهوك

 نينوى

 أربيل

 آرآوك

 السليمانية
 تميم

 بايجي

 صالح الدين

 دياال
 بغداد الشرقية

 بغداد
 األنبار

واسط بابل آربالء

 القادسية

 النجف

رقاذي
 ميسان

حلفايا
 قرنة غربية

 المثّنى

الرميلة
ة ال الش

البص

مجنون

 نهر عمر

البصرة

 الزبير

 الرميلة الجنوبية
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  مهمة توقع ان تزيد المرحلة الثانية من أمر           ُي 
 حّده األقصى      إلى حقن المياه         ط علي  اقرم  مشروع

 إلىإنتاج النفط الخام            في    لينتج عن ذلك زيادة                
غير ان األبحاث التي       .   برميل في اليوم      ٢٠٠،٠٠٠

 إذاأجرتها عدة شرآات نفط دولية رائدة تساءلت عما            
آان حقن المياه هي التقنية المناسبة لزيادة اإلنتاج في             

فقد سبق لمكتب إدارة المشاريع         .  بعض آبار الرميلة    
 آبير ما قبل      تدريجي والعقود ان ذآر حصول تدهور      

 الكامنة  جدوىالحرب في تلك اآلبار، وتساءل عن ال           
مواصلة حقن المياه؛ وتوصي شرآات النفط بدًال           من  

 أومن ذلك باستخدام مضخات الرفع االصطناعية                   
 .٨٦حقن الغاز

 
 ،وبيةصيانة اآلبار الجن       أعمالبدأ مشروع       

أغسطس /في محافظة البصرة في األول من آب                       
نجز المشروع اآلن بنسبة       وحقق تقدمًا ثابتًا؛ أُ       ٢٠٠٦
  مجمل    تجديد اآلبار عبر         إلى، وهو يهدف          %٢٧

 بئرًا في      ٣٠المحافظة بما في ذلك أعمال صيانة                  
 ٣٠حقول الرميلة، وإنجاز واستبدال مّد األنابيب في             

وذآر مكتب المشاريع   .  ةبئرًا إضافية في القرنة الغربي    
والعقود التابع لفرقة منطقة الخليج ازدياد االستثمار               

 أعمال    إلىفي تلك المنطقة ألنهم آانوا ينظرون                     
الصيانة على انها ذات أولوية أعلى من مشاريع                        

وذآر مكتب      .  ٨٧ المشاريع المشابهة          أوالتخزين      
المشاريع والعقود التابع لفرقة منطقة الخليج انه تم حل         

، ةكيميائيال   المواد  ضية لوجستية لها عالقة بتسليم           ق
 في التاريخ        اإلنجازوان المشروع قد يتمكن من                  

 .٨٨ ٢٠٠٧إبريل /الُمحّدد له في نيسان
 

 مليون دوالر       ٣٥٩لتاريخه، تم تخصيص           
 مليون دوالر    ١٧للمشاريع الهندسية والمشتريات، و        

 مليون دوالر لمبادرات        ١١للمشتريات الحكومية و        
 مليون  ٥٦٠نمية قدرات موظفي الشرآات المشغلة و       ت

 .٨٩دوالر ألوامر المهمات اإلدارية
نتاجات مشاريع النفط والغاز الممولة من صندوق               

 إغاثة وإعادة إعمار العراق
يقاس النتاج في هذا القطاع بالبراميل آمعدل يومي في         
الشهر، وتهدف المشاريع التي تمولها الواليات                         

  مساعدة الحكومة العراقية    إلىالقطاع  المتحدة في هذا     
 مليون    ٢٫٦٨نتاج الحالي اي          إل تحقيق هدف ا         في

، آان    الحاليخالل ربع السنة           و.  برميل في اليوم      
 برميل في اليوم، أي أآثر من                         ٢٫١٧المتوسط     
غير ان   .   برميل في اليوم دون الهدف              ٥٠٠،٠٠٠

بلغ حوالي   الحالي   متوسط اإلنتاج خالل ربع السنة             
برميل يومي أآثر من ربع السنة الرابع               ٢٠٠،٠٠٠

 .٢٠٠٥سنة 
 

، حّذر مكتب إدارة إعادة      فخالل موسم الصي   
إعمار العراق من ان األرباح المتوقعة من مشاريع                

تسبقها خسائر اإلنتاج في             "إعادة التأهيل سوف             
القريب العاجل نظرًا لإلنفاق غير المناسب على                       

سية والمعدات  الصيانة ولغياب االستبدال للقطع األسا       
 إدخال تغييرات على        إلى لم ُيعمد        إذا  ،والتجهيزات

"نظام تقليص الموازنات الحالي بالنسبة لوزارة النفط         
قضايا االستدامة ال تزال قائمة على الرغم من                 .  ٩٠

المحاوالت التي تمولها الواليات المتحدة لتحسين                    
 .قدرات العراقيين في تلك المجاالت

 
الغاز التي يمولها صندوق        حصيلة مشاريع النفط و       
 إغاثة وإعادة إعمار العراق

الحصيلة الرئيسية للمشاريع التي تمولها الواليات 
المتحدة في هذا القطاع هي العائدات التي تولدها زيادة 

 قياسات ٧-٢يقدم الجدول . صادرات النفط الخام
مشاريع إعادة اإلعمار بالمقارنة مع مستويات ما قبل ل

ألخير ألهداف للواليات المتحدة  اوالوضعالحرب 
 .والعراق

 
 ٢٠٠٦ موازنة الحكومة العراقية لسنة توقعت 

 مليون برميل في ٢٫٣قدرة بمتوسط إنتاج للنفط الخام 
 ١٫٦٥ بـاليوم مع عائدات مولّدة من صادرات مقدرة 

 تقديري دوالر٤٦،٦٠ل في اليوم بسعر ميمليون بر
من النفط الخام نتاجها إعلى الرغم من زيادة هدف . ٩١

 مليون برميل في اليوم، خّفضت ٢٫٦٨ إلى ٢٫٥من 
 متوسط إنتاج النفط الخام  توقعاتالحكومة العراقية

ُيبّين .  مليون برميل في اليوم٢٫١ إلى ٢٠٠٧لسنة 
إنتاج النفط الخام بين لنسب  توزيعًا ٢٢-٢الشكل 

 إنتاج ٢٣-٢اآلبار الشمالية والجنوبية، وُيبّين الشكل 
ففي الوقت الذي تكافح . ط الخام على نطاق البالدالنف

فيه الحكومة العراقية لترسيخ استقرار الخدمات، ودفع 
رواتب الموظفين، وتعزيز التنمية االقتصادية، ينظر 
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 قطاع النفط والغاز لتعزيز خزينة إلىالرسميون 
٢٠٠٦بالنسبة لسنة . الدولة عبر صادرات النفط الخام

ية ان تبلغ عائدات النفط في ، توقعت وزارة الخارج
 مليارات ٧ مليار دوالر، اي بزيادة ٣١٫٣العراق 

وقدرت الموازنة المقترحة لسنة . ٢٠٠٥دوالر عن 
 مليار دوالر من متوسط ٢٢٫٧ العائدات بـ ٢٠٠٧

؛ وهناك ٩٢ مليون برميل في اليوم١٫٧صادرات من 
 إيرادات أخرى مليار دوالر إضافية ملحوظة من ١٫٧

 الصادرات العراقية التجاهاتبالنسبة . فطغير الن
 .٢٤-٢خالل السنة، انظر الشكل 

 

 ٧-٢الجدول 
 الفوائد الحالية لمشروع النفط والغاز مقابل مستوى وأهداف ما قبل الحرب

 
األهداف العراقية 

 المحددة
األهداف 

األميرآية 
 المحددة

المعدل ربع 
 السنوي

مستوى ما قبل 
 )٢٠٠٣(الحرب 

 
 تريالناتج الم

مليون برميل في     (طاقة إنتاج النفط        ٢٫٨ ٢٫٦٨ ٣٫٠ ٢٫٨
 )اليوم

مليون برميل   )  (الفعلي(إنتاج النفط      ٢٫٥٨ ٢٫١٧ غير متوفر ٢٫٨
 )في اليوم

مليون برميل   (مستويات الصادرات      غير متوفر ١٫٤٨ )الطاقة (٢٫٢ ١٫٦٥
 )في اليوم

يعي طاقة إنتاج الغاز الطب                                غير متوفر *٧٣٠ ٨٠٠ غير متوفر
(MSCFD) 

 طاقة إنتاج الغاز الُمسيل غير متوفر *١،٧٠٠ ٣،٠٠٠ غير متوفر
 

 آانون  ١المعطيات حول هذه األرقام مأخوذة من تقرير مكتب المشاريع والعقود التابعة لغرفة الخليج اإلقليمية في                  *  
 .، وهي ال تشكل متوسطًا آامًال لربع السنة٢٠٠٦ديسمبر /األول

 
 ٣١موجز وزارة الطاقة عن آل بلد، خالل اجتماع للرسميين في وزارة الطاقة في                 :   قبل الحرب  أرقام لما :  المصدر

، اإلنتاج الشهري، الواردات        (IMRO) مكتب إدارة إعادة إعمار العراق                 –متوسط ربع السنة         .  ٢٠٠٦مايو   /أيار
 تشرين   –سبوعية، تموز     وزارة الخارجية، تقارير وضعية العراق األ          ).  ٢٠٠٦يناير   /والصادرات، آانون الثاني    

؛ مكتب المشاريع والعقود التابع لفرقة الخليج اإلقليمية،                )إنتاج وصادرات النفط    (،   ٢٠٠٦ أآتوبر     –يوليو   /األول
). طاقة إنتاج غاز البترول الُمسيل      "،  ٣، ص    ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ١٠،  "اجتماع النتائج المحّدثة المجمعة للقطاع      "

تقرير عن إعادة إعمار        "مكتب المشاريع والعقود التابع لفرقة الخليج اإلقليمية،                    –األهداف األميرآية المحددة        
؛ وزارة الخارجية، رّد على مكتب المفتش العام،        )الطاقة اإلنتاجية   (٣، ص   ٢٠٠٦أآتوبر  / تشرين األول  ٥،  "العراق
اقشات مع الرسميين في       اجتماعات ومن   –؛ األهداف العراقية المحددة        )الطاقة التصديرية   (٢٠٠٦يوليو  / تموز ٢٤

؛ وزارة الخارجية، مكتب إدارة إعادة إعمار العراق،              ٢٠٠٥إبريل  /وزارة الخارجية للتقرير ربع السنوي لنيسان         
 ).هدف التصدير العراقي. (٩، ص ٢٠٠٦مايو / أيار١٦تقرير الوضعية األسبوعي، 

 
 

 الصادرات
زادت المشاريع التي تمولها الواليات المتحدة قدرة                

 ُتشكِّل العمود   ة تصدير النفط العراقية التي                  صناع
ل عائدات النفط حوالي    كتش.  الفقري لالقتصاد العراقي  

غير .  ٩٣ العراق صادراتإيرادات  من مجموع    %  ٩٣
 ١٦ قّدر ان    (038-06)ان تدقيقًا لمكتب المفتش العام       

مليار دوالر من عائدات صادرات النفط قد فقدت                     

سبب الهجمات،     خالل السنوات الثالث الماضية ب                
 .٩٤الصيانة للبنية التحتية والنشاط اإلجراميسوء و
 

األداء المتحّسن لصادرات قطاع النفط والغاز        
 أعمال التجديد للمشاريع غير         إلى  يعود  ٢٠٠٦لسنة   

 ، والمشتريات         ،اإلعمارية ومشاريع الهندسة                   
واإلعمار، وللتدفقات العرضية للنفط عبر خط                          

  وأعمال وأشغال         (ITP)األنابيب العراقي الترآي         
أذرع التحميل عند أرصفة         بإعادة التأهيل الخاصة         
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خالل ربع السنة هذا،     .  الشحن مقابل الساحل الجنوبي    
 مليون برميل في        ٩٥  ١٫٣٨بلغ متوسط الصادرات        

 ١٫٥١   قدره متوسطباليوم لربع السنة، وانتهت السنة         
 .مليون برميل في اليوم

ت صلة     ، للعائدا    ٢٤-٢آما ُيبّين الشكل                
 .بالصادرات وبسعر النفط الخام في السوق العالمية

 
يواجه العراق أيضًا قضايا االستدامة مع                    
 قدرته الداخلية على التصدير وان آان النشاط بغية                

 :يتواصل تعزيز الصادرات زيادة
في الشمال، يتوقع العراقيون ان يزيد إنجاز خط              •

ت  أربعين إنشًا الصادرا     يقطرأنابيب النفط الخام      
 ،هجمات المتمردين، والسرقات    لكن   .  ٩٦الشمالية

ات قوقضايا الصيانة تواصل منع وصول تدفّ                  
 . جيهانإلىالخام الكبيرة 

في الجنوب، حسنت أرصفة التحميل الُمجّددة                   •
حديثًا في محطة تكرير البصرة، فعالية تحميل                 

محطة تحميل النفط في خور              و.  ناقالت النفط   
ًا لتحميل النفط الخام     العمل جزئي  إلىاألمايا عادت   
نوفمبر بعد  / تشرين الثاني  ١١ في   ٩٧على الناقالت 

ان أصلح العمال العراقيون األضرار التي سببتها         
 في وقت باآر من     الحرائق الكبرى التي حصلت        

 .٩٨هذا العام

 ٢٢-٢الشكل 
 إنتاج النفط الخام حسب المناطق

 ، المتوسط الشهري (MBPD) ماليين البراميل في اليوم
آانون ( التقرير الشهري عن الواردات واإلنتاج والصادرات           (IRMO)مكتب إدارة إعادة إعمار العراق          :المصدر
 ).٢٠٠٦ديسمبر /األول

 

 
   الشمال   الجنوب 

 

 الهدف
الجنوب
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 ٢٣-٢الشكل 
 اإلنتاج الشهري للنفط والغاز

  (MBPD) ماليين البراميل في اليوم
آانون (التقرير الشهري عن الواردات واإلنتاج والصادرات           (IRMO)مكتب إدارة إعادة إعمار العراق          :المصدر
 ).٢٠٠٦ديسمبر /األول

 
  مليون برميل في اليوم٢: الهدف    مليون برميل في اليوم١٫٣٨: الهدف  
  مليون برميل في اليوم٢٫٦٨: الهدف    مليون برميل في اليوم٢٫٤٩: الهدف 
  مليون برميل في اليوم٢٫٥: الهدف    مليون برميل في اليوم١٫٥: الهدف  
 نتاج العملي بماليين البراميل في اليومإلا" الهدف    مليون برميل في اليوم٢٫٥٥: الهدف 

 
 ٢٤-٢الشكل 

 تاالصادرات الشهرية للنفط الخام وارتفاع العائد
 (MBPD)ماليين البراميل في اليوم 

 )الهدف العراقي (SBA IMF) ٤/١/٢٠٠٦(عي للعراق  تقرير الوضعية األسبو،وزارة الخارجية: المصدر
 

 
 
 
 
 

الحاليةالفترة الزمنية

 الهدف% ١٠

اإليرادات
 الشهرية

 سعر النفط متوسط الشهر
 ٥٤،١٦ يناير
 ٥٣،٠٢ فبراير
 ٥٢،٩٨ مارس
 ٦١،١٠ إبريل

 ٦٣،١٨ ايوم
 ٦٠،٢٦ يونيو
 ٦٥،٠٨ يوليو

 ٦٦،٨٨ أغسطس
 ٥٧،٢٤ سبتمبر
 ٥٢،٠١ أآتوبر
 ٥١،٢٤ نوفبمر
 ٥٦،١٢ ديسمبر

 (MBPD)  ماليين البراميل في اليومنتاج الفعلي للنفطإلا# 
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 ٢٥-٢الشكل 
 إنتاج الوقود في المصفاة خالل فصل الشتاء

 ماليين الليترات
 دراتاصل حول الواردات واإلنتاج وا،(IRMO)مكتب إدارة إعادة إعمار العراق  لالتقرير الشهري: المصدر

 
 البنزين      الديزل  الكاز  

 
بالمقارنة مع مواسم الشتاء        (، آان إنتاج الوقود المكرر أدنى                ٢٠٠٦، شتاء      الحاليخالل ربع السنة        :  الحظةم

البنزين )  لتدفئة المنازل (شمل الوقود المكرر الكاز      ي.  ٢٠٠٣منذ غزو العراق بقيادة الواليات المتحدة سنة          )  األخرى
 ).لمولدات الطاقة الكهربائية (الديزل، و) السياراتدلوقو(
 
 

آما سبق لمكتب المفتش العام ان ذآر، يعتمد            
 لصادراته على محطة تحميل النفط في              ةالعراق بقو  

 خصوصًا عندما يكون نظام                 (ABOT)البصرة     
عبء التصدير القاسي هذا          .  معطًالأنابيب الشمال       

للتعرض  حساسية النظام الجنوبي                  شدة    يزيد من    
لتخزين  الطويلة األجل، بما في ذلك طاقة ا               لألخطار

 ،المتدنية، وطقس الشتاء المتقلب في الخليج الفارسي           
خالل ربع السنة هذا، ذآر مكتب             .  والقطع بالتدمير  

إدارة إعادة إعمار العراق ان إحدى خطوط األنابيب             
 الطاقة  محطة  إلى الوقود     متخلفات الجنوبية التي تنقل   

  عدة مرات       الكهربائية في مصفاة الدورة أصيب               
هذه أول  .  اها على خط األنابيب     بصواريخ أثرت إحد   

مرة في عدة سنوات يطلق فيها هجوم على هذه                           
 .٩٩األنابيب

 
 التكرير

على الرغم من امتالك العراق احتياطيًا هائًال من                     
 قدرة محلية على التكرير     إلىالنفط الخام، تفتقر الدولة     

لتزويد السكان بما يكفي من الوقود لتدفئة المنازل،                  
. للمحطات وتأمين الطاقة        ،الوقودوتغذية السيارات ب    

ان عجز العراق عن تلبية الطلب المحلي يجبر                           

 ، والبنزين    ،الحكومة العراقية على استيراد الكاز                
 والوقود    (LPG) وغاز البترول الُمسّيل              الديزل،و

ُيقّدر ان   .  األولية المكررة التي يستهلكها العراقيون           
 الكاز   مليون ليتر في اليوم من       ١٨  إلىالعراق يحتاج    
 بينمافصل الشتاء،    ل  إلمدادات الالزمة لتلبية حاجات ا   

 ماليين ليتر تارآًا فجوة         ٤متوسط ما يستورده يبلغ         
 ٢٥-٢ ُيبّين الشكل              .١٠٠طلب آبيرة هذا الشتاء           

 .وضعية إنتاج العراق للوقود المكرر
 

يواجه العراق تحديات على المديين القصير             
ويعتمد العراق   والطويل في صناعة الوقود المكررة           

 الطلب الداخلي،    تلبية على جيرانه للمساعدة في          ةبقو
.  على ترآيا لمستورداته من الوقود المكرر             وخاصة

وبالتالي فان شراء ونقل وتخزين الوقود المستورد                 
 ثالث تحديات آبرى يواجهها العراق في قطاع           ُتشكِّل

 . الثانويالتكرير

 ربع السنة الحالي
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العراق الكبيرة   الوقود المكرر ُمعّقد بسبب ديون        شراء
 للبلدان التي يعتمد عليها لوارداته من                المسددةغير   

تحمل ترآيا القسم األآبر من ديون             .  الوقود المكرر  
 وهي أيضًا المصدر الرئيسي لواردات                        ،العراق

 تشرين      ٢١في      .  العراق من الوقود المكرر                  
 مليون  ٨٠، دفع العراق لترآيا        ٢٠٠٦نوفمبر  /الثاني

 في  سددهايون دوالر أخرى      مل ٨٠دوالر جاءت بعد     
وطلبت الحكومة العراقية           .  أآتوبر/تشرين األول     

 النواب مليون إضافية من مجلس            ٨٠٠وتلّقت مبلغ     
لمواصلة شراء المنتجات المكررة ألنها لم تلحظ في              

 .١٠١ الوقودتمويًال لمستورداتالموازنة 
 
 األسواق ال   إلى الوقود المكرر من ترآيا      واستيراد  نقل

 ألن هذه الشحنات تنقل على متن                معقدًاًا   يزال أمر  
استعدادًا للنقص في الوقود         و.  شاحنات عبر الحدود     

خالل أشهر فصل الشتاء، وقّعت العديد من                                   
المحافظات العراقية اتفاقات مع البلدان المجاورة                    

خالل ربع السنة هذا،     .  الستيراد الكاز من بينها إيران     
يدها بمليوني ليتر   وّقعت إيران اتفاقًا مع آردستان لتزو     

 .١٠٢من الكاز في اليوم
 

 والمازوت     (LPG) غاز البترول الُمسّيل                 تخزين
والكاز والبنزين عبر العراق ال يزال غير آاٍف على             

 ، والتهديدات     ،فالهجمات.  األخص في المصافي           
وقدرات التخزين غير الكافية للوقود المكرر قد قادت           

رت وزارة   وذآ.  ١٠٣ة بيجي  فا إقفال ُمتكرر لمص       إلى
الخارجية أيضًا ان بعض مرافق تخزين الوقود                         

لمعالجة .  ١٠٤المكرر تتعرض لهجمات المتمردين             
 ١٨التوزيع في بغداد، تشمل الخطة األمنية تجديد                   

 متوسط أيام       ٢٦-٢يبّين الشكل        .  ١٠٥محطة بنزين   
 .الوقود المكرر في الخزانات

 
للمساعدة في تخفيف حاالت النقص                                
 تزويد مستمر للوقود المكرر في              وتوفير  ،المتكررة

 تحسين قدراتها   إلىالمستقبل، سعت الحكومة العراقية      
، ٢٠٠٦أآتوبر     / تشرين األول        ٧ففي     .  التكريرية

ة صغيرة في النجف مع طاقة         فاافتتحت الحكومة مص   
ومع ان هذه   .  ١٠٦ برميل في اليوم    ١٠،٠٠٠إنتاج تبلغ   

ن  قدرات التخزي       إلىالمصفاة جديدة، فانها تفتقر                
 نقل   لى بسبب عجزها ع      تشغيلالمناسبة وبقيت دون       

. ١٠٧ األنابيب  أوالوقود المتخلف بواسطة الشاحنات            
خطط في طريقها لرفع مستوى مصفاتين                  وهناك    

 في شمال ووسط     أخريينتين  فارئيسيتين وإلنشاء مص  
 إلىغير ان العراق سيواصل مواجهة النقص        .  العراق

، والقيود على      معالجة قضايا التسعير      إلىحين يعمد     
 .االستيراد، وقدرات التخزين الداخلية غير الكافية
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 ٢٦-٢الشكل 
 سنوية للوقود المكرر األساسيالجردة ربع متوسط ال

 متوسط أيام المخزون ربع السنوي
 )١٢/٢٠٠٦ – ٩/٢٠٠٤(وزارة الخارجية، وضعية العراق األسبوعية : المصدر

 

 
 

 ديزل   آاز  
 بنزين  سّيلغاز البترول الُم 

 
 التحديات

تواصل المشاريع في هذا القطاع مواجهة عدد من 
التحديات، بما فيها مصاعب تنفيذ الموازنة، 

 ،والهجمات على البنية التحتية األساسية، والفساد
 . وضمان استدامة العمليات،والتهريب

 
 األمن

استمر تحدي توفير سالمة مرافق ومنشآت النفط 
وذآرت وزارة الخارجية ان . اخالل ربع السنة هذ

غياب األمن تحٍد خطير لزيادة مستويات اإلنتاج 
والصادرات، على األخص في الشمال حيث أعمال 

تخريب خطوط األنابيب والهجمات على البنية التحتية 
 بيجي قّيدت اإلنتاج –الثابتة في خط أنابيب آرآوك 

ر نوفمب/مثًال، تم في تشرين الثاني. وقدرات المعالجة
 ت، الهجوم على إحدى محطتي إزالة الكبري٢٠٠٦

 ٥٠٠،٠٠٠في آرآوك فخفضت قدرتها البالغة 
 المحطة هآان هذ. ١٠٩ بالمئة٥٠برميل في اليوم بنسبة 

  آرآوك محطة معالجة أآبر منمحطةكمل نتاج ت
 ٢٠٠٦فبراير / عن العمل منذ شباطًا آان متوقفالذي

 .بسبب هجوم
 

 ساندة المستديمةالم وتمويل نشاطات تنفيذ
لمشاريع التي تمولها الواليات المساندة المستديمة ل

المتحدة ال يزال يشكل تحديًا حيويًا بالنسبة لقطاع 
وذآر مكتب إدارة إعادة إعمار العراق . النفط والغاز

لمكتب المفتش العام، خالل ربع السنة الماضي، ان 
وزارة النفط آانت تكافح لتشغيل وصيانة واستبدال 

رأى وزير النفط الذي .  التحتية المتدهورةيةلبنا
 ٣٫٥٩ تبلغ ٢٠٠٦ موازنة للسنة المالية خصصت له

مليار دوالر، هبوطًا في مخصصاته للصيانة 
، خصص ٢٠٠٦سنة ففي . ٢٠٠٥ بالمقارنة مع سنة

من موازنته للمشاريع الرئيسية % ٩٨٫٤وزير النفط 
، (O&M)يل لبرنامج التشغيل والصيانة لتارآًا الق
غياب . ١١٠ التقاعدورواتب ، والخدمات،ولألجور

االستثمار في برنامج التشغيل والصيانة متصل 
بممارسات مشكوك فيها مثل إعادة حقن الوقود الذي 

١١١ة في حقول آرآوكفعيواصل التسبب في آلفة مرت

فيها عادًة  يجري  التيعمليةال أي ،فإعادة حقن الوقود. 
ألن خطوط األنابيب طن األرض اضخ النفط في ب
 مرافق التخزين غير قادرة على أو/والمصافي و

 .١١٢قبوله، يلحق األضرار بحقول النفط
 

، خالل (GAO)ذآر مكتب المحاسبة الحكومية  
في قطاع  إعادة البناء"، ان جهود الحاليربع السنة 

النفط ال يزال يعيقها غياب التكنولوجيا الحديثة؛ 

الهدف
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الميدان، رة على مستوى والموظفون المؤهلون والخب
 والوزارة؛ ونظام رقابة فعال على الجردة والمحطة،

 العاملة ١٤الخاصة بقطع الغيار داخل الشرآات الـ 
في قطاع النفط؛ والصعوبات في إنفاق الموازنات 

 .١١٣"على رفع مستوى التجهيزات واالستبداالت
 

لقد أبطأت إجراءات التمويل المطبقة من ِقَبل           
الية، ووزارة التخطيط واللجنة العليا للعقود         وزارة الم 

التابعة لمجلس الوزراء لمراقبة الفساد في المشتريات،       
. ات الوزارية   نت تنفيذ المواز      اأبطأت هذه اإلجراء      

أآثر من ذلك، ذآر مكتب إدارة إعادة إعمار العراق               
ان قدرات وزارة النفط قد تراجعت خالل العام                           

 أويين المجربين          المنصرم مع تقاعد البيروقراط             
 .١١٤مغادرتهم العراق

 
 شراء إلىسعت شرآة نفط الجنوب العراقية  

 إلى ناقالت النفط جّرأربعة زوارق قطر جديدة ل
محطات تحميل النفط، خاصة خالل موسم الشتاء 

عندما يصبح الطقس في الخليج محفوفًا باألخطار، 
 مشكلة مشيرة إلىلكن وزارة النقل أوقفت الصفقة 

. ١١٥ للمشترياتوترتيبات السلطة المعينةار األسع
وعلى الشرآة الحكومية لمشاريع النفط البدء بإنشاء 

مرافق تخزين النفط في الجنوب ألن الشرآة الصينية 
 لم تسلم المعدات٢٠٠٣التي وقعت معها اتفاقًا سنة 

١١٦. 
 

 الفساد والتهريب
 العام شخالل ربع السنة األخير، ذآر مكتب المفت

.  الُمدّمرة للفساد على صناعة النفط العراقيةاآلثار
لقد .  تحديًا ُيشكِّلخالل ربع السنة هذا، بقي الفساد

اعترفت وزارة النفط ان الفساد يؤثر آثيرًا على إنتاج 
في تقرير لشهر آانون . وتوزيع الوقود المكرر

، أّآد مكتب المحاسبة الحكومية ٢٠٠٧يناير /الثاني
(GAO) الفساد على "مالحظًا ان هذا  اعتراف الوزارة

نطاق واسع والتهريب يؤثران على توزيع منتجات 
 .١١٧"النفط المكررة مثل البنزين

 
وأّآد خبير يعمل مع وزارة الخارجية ان  

ذلك يعني و.  النفط يحصل في العراق"اختالس"
 أثناء أدنى من الواقع أوبالغ فيها ن تدفقات ُماإلبالغ ع

لقد عّين .  وسيلة النقلإلىب نقل الوقود من األنابي
 العدادات آآلية ذات أولوية (IMF)صندوق النقد الدولي 

المشكلة األخرى هي . ١١٨االختالس هذاللحد من 
 عندما أوفتح األنابيب حصل عندما ُتيالتهريب الذي 

 عندما تكون أنابيب النفط متوقفة .ُتعترض الشاحنات
 للنقل عن العمل، تكون العربات الوسيلة الوحيدة

وهذا االعتماد على . ١١٩بالنسبة للصادرات والواردات
الشاحنات يزيد المخاوف من ان السائقين على صلة 

 .١٢٠ والعنفللتهديداتن وهم معرضأن أوبالتمرد 
 

 تنفيذ الموازنات
أثناء زيارته للعراق خالل ربع السنة الفائت، زار 

 جتماع بنائب الوزير،الالمفتش العام وزارة النفط ل
. طيخطتلموازنة، وبمدير الوبالمسؤول الرئيسي ل

أآّدت هذه االجتماعات الهواجس الُمعبر عنها على 
نطاق واسع والقائلة ان وزارة الدفاع واجهت مشاآل 

يناير /ففي آانون الثاني. في تنفيذ موازنتها األساسية
، ذآر مكتب المحاسبة الحكومية انه بحلول ٢٠٠٧

زارة قد أنفقت أقل آانت الو"، ٢٠٠٦أغسطس /آب
. ١٢١" مليار دوالر٣،٥من موازنتها البالغة % ١من 

والحظ مكتب شؤون الشرق األدنى في وزارة 
 ان وزارة النفط آافحت ١٢٢(NEA)  األميرآيةالخارجية

 التمويل البيروقراطية التي وضعتها بإجراءات للتقّيد
فالمشاريع الرئيسية تتأثر بعملية . وزارة المالية

في آل  ألن المخصصات معينة لسنة واحدة ةالموازن
 مشروع مدته ثالث سنوات ُيفرض علىمثًال، . مرة

فإذا تمت الموافقة .  آل سنةوازنتهملان يقدم طلب 
 تأجلت أولسنة األولى ولكنها رفضت لعلى التمويل 

انها . ١٢٣في السنوات الالحقة، يتم تأجيل المشروع
راق، وذات  الحكومة في الع مجملمشكلة على نطاق

 الرئيسيةأهمية خاصة بالنسبة لوزارة النفط، الوزارة 
 . في البالدلإليراداتالموّلدة 

 
  التمكينيةالتشريعات

الهيدروآربون بمواد  القومية الخاصة نإصدار القواني
يظل أمرًا أساسيًا بالنسبة للعراق للمساعدة في الحّد 

يطرة على  والقبلية للس، واإلقليمية،من المنافسة اإلثنية
معظم شرآات النفط الدولية . ١٢٤موارد النفط الخام
صفقات ب قبل ان تتقدم  القائمتنتظر نتائج النقاش

تؤآد آل "فوفقًا لوزارة النفط العراقية، . استثمارية
الدالئل على ان قطاع النفط في العراق ال يستطيع 

الوقوف على قدميه دون مشارآة الشرآات الدولية 
 .١٢٥"تنفط وزيادة معدالت الصادرالتطوير حقول ال

 
 العائدات، مشاطرةالتشريعات الحالية تعالج  

وتنشئ شرآة نفط حكومية جديدة، وتوجز دورًا 
المتوقع غير  من لكن. ١٢٦تنظيميًا لوزارة النفط
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 قبل النواب مجلس إلى  الجديدوصول التشريع
 . على أقل تعديل،٢٠٠٧مارس /آذار

 
ير قانون تحرير خالفًا لإلجماع على تمر 

استيراد الوقود، يواصل القانون القومي 
. ١٢٨للهيدروآربون المرور بخطوات خاطئة متكررة

، نشرت الحكومة ٢٠٠٦أآتوبر / تشرين األول٢٢في 
 مسودة نهائية لقانونها الخاص (KRG)الكردية اإلقليمية 

الحكومة الكردية قانون ومع ان . حول الهيدروآربون
 إال، حكمًا شفافًابر  لما اعُتبالترحيباستقبل اإلقليمية 

نزاع مع الحكومة موضع ان لغة تشريعها جعلها في 
المخاطر الرئيسية . المرآزية العراقية في بغداد

بالنسبة للمستثمرين األجانب تكمن في إمكانية رؤية 
الحكومة اإلقليمية الكردية والحكومة المرآزية 

التالي الشكوك تمّرران تشريعًا غير متناغم، موّلدة ب
 الهيدروآربون سوف تكون  موادحول اي من قوانين

 . له األسبقية
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 المياهوضعية قطاع 
 

 
  األميرآيةمشاريعالُتحّدث هذه المراجعة وضعية 

إعمار العراق لزيادة تأمين المياه النظيفة عادة إل
 ة إدار قدرات وتحسين،وخدمات الصرف الصحي

 .المائيةالموارد 
 

تب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار       قدم مك  
العراق هذه المالحظات حول قطاع المياه خالل ربع             

 :السنة هذا
 
 ٢٫١٢(أنفق قطاع المياه آل مخصصاته البالغة              •

في صندوق إغاثة وإعادة إعمار           )  مليار دوالر  
 .) مليار دوالر     ٠٫٦٥%  (٣٠العراق، باستثناء      

 من   تمويل هذا القطاع آحصة      ٢٧-٢ُيبّين الشكل    
ال .  إجمالي صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق          

 للبدء بها   تحتاجمن مشاريع المياه    %  ٣زال هناك   
 .١٢٩قد أنجزت% ٨٤آما ان 

تلقى قطاع المياه أآبر حصة من التزامات برنامج          •
 للسنة المالية     (CERP)االستجابة الطارئة للقائد       

لقد بقي حوالي   ).   مليون دوالر  ١٥١،٣٨  (٢٠٠٦
 من األموال        ) مليون دوالر       ١٤٩،٨١  (%٨٠

 دون   ٢٠٠٦المخصصة للبرنامج للسنة المالية            
 مليون دوالر إلنجاز     ٣١٫٥٢   مبلغ خدمإنفاق؛ استُ 

وهناك .   مشاريع  ٧٠٨ مشروعًا من أصل         ٣٢٣
لم مشاريع    ٣ قيد اإلنجاز و     ًا إضافي ًا مشروع ٣٨٢

 تمويل هذا   ٢٨-٢ُيبّين الشكل   .  يبدء العمل بها بعد   
من إجمالي برنامج االستجابة           القطاع آحصة        

 .الطارئة للقائد
يرى مكتب المفتش العام التحديات التالية في                     

 :قطاع المياه خالل ربع السنة هذا
الهاجس األآبر بالنسبة الستدامة المشاريع                         •

الممولة من الواليات المتحدة هو عدم آفاية                        
 للحكومة    (O&M)موازنة التشغيل والصيانة            

خصصت الحكومة       ،       ٢٠٠٦سنة       .  العراقية
 ٢٥٩من موازنتها المياة البالغة            %  ٩العراقية   

مليون دوالر لنشاطات الصيانة وفقًا لخبير                        
موازنات في مكتب إدارة إعادة إعمار العراق                 

(IRMO)١٣٠. 
 التي  الشرب المتبقي هو قياس آمية مياه            تحديال •

سيستلمها العراقيون، وآم هي آمية مياه الصرف         
نجاز المشاريع   إما يتم     الصحي التي ستعالج عند      

 .١٣١األميرآية
 

 ٢٧-٢الشكل 
  إغاثة وإعادة إعمار العراقوققطاع المياه آحصة من أموال صند

 بمليارات الدوالرات
  مليار دوالر١٨٫٤٤من % 

 ).٢/١/٢٠٠٧(، تقرير الوضعية األسبوعي (IRMO)مكتب إدارة إعادة إعمار العراق  :المصدر

 

  مليار دوالر٢٫١٣المياه %  ١٢
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 ٢٨-٢الشكل `
 ٢٠٠٦ للسنة المالية (CERP)ه آحصة من أموال برنامج االستجابة الطارئة للقائد قطاع الميا

 بماليين الدوالرات
  مليون دوالر٥١١،١٦من % 

 ).٣٠/٩/٢٠٠٦(مكتب مساعد وزير الجيش، اإلدارة المالية والمراقب : المصدر

 
 

 ٢٩-٢الشكل 
 وضعية مشاريع المياه لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

 )٣٠/١٢/٢٠٠٦ ((IRMO) مكتب إدارة إعادة إعمار العراقملف اإلنهاء لدى : صدرالم
 تقرير نشاطات الوآالة األميرآية للتنمية الدولية

 

 
  مشروع مخطط١٫١٠١

 
المجموع قيد  أنجزت

 التنفيذ
 القطاع لم تبدأ

 ربمياه الش ٢٢ ١٣٥ ٨٤٤ ١،٠٠١
  الصحيةالمجاري ٦ ٧ ٥٤ ٦٧
 ى المياهالحفاظ عل   ١٨ ١٨
 محطات الضخ والمولدات  ١ ٧ ٨
 إدارة النفايات الصلبة األخرى   ٢ ٢
 البصرة/ أم قصر فيمشروع إمدادات المياه  ١ ١ ٢
 إصالح وإعادة تأهيل وإنشاء سدود جديدة  ١  ١
 مشاريع ري آبرى  ١  ١
 )غير إنشائي(مشروع ري    ١ ١

 المجموع ٢٨ ١٤٦ ٩٢٧ ١،١٠١
 

 ن مليو١٥١،٣٨المياه %    ٣٠
 دوالر

%١٣قيد التنفيذ  %٣لم تباشر 

 %٨٤نجزت  أ
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  قطاع المياهالنشاطات في
، آان قد تم إنجاز      ٢٠٠٧يناير  / آانون الثاني  ٢بحلول  

من مشاريع الصرف الصحي الممولة     %  ٨٠أآثر من   
من %  ٨٤من الواليات المتحدة، آما تم إنجاز                         

بالنسبة لوضعية المشاريع في قطاع          .  مشاريع المياه  
خالل ربع السنة هذا، أنفق     .  ٢٩-٢المياه، أنظر الشكل    

ن دوالر في قطاع المياه، أي أقل              مليو  ١٢٠حوالي   
 .من أرباع السنة األربعة األخيرة

 
، آان قد    ٢٠٠٧يناير  / آانون الثاني   ٢بحلول   
 صندوق إغاثة    لدىمن أموال القطاع     %  ٩٧تم تلزيم    

من إجمالي   فقط   %  ٦٦ لكن     ،وإعادة إعمار العراق    
آانت المياه آخر مشاريع       .  ١٣٢المخصصات تم إنفاقه    

بالنسبة .  تي أعيد إعمارها في العراق    اإلنشاء الكبرى ال  
لوضعية أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق،          

 .٣٠-٢أنظر الشكل 
 

 المشاريع الرئيسية المنجزة وقيد اإلنجاز
من المتوقع إنجاز آافة المشاريع التي تمولها الواليات         

أآتوبر /المتحدة في هذا القطاع بحلول تشرين األول             
ل معالجة المياه في              مشروع معم    .  ١٣٣ ٢٠٠٨

 مليون دوالر قد أنجز بمعدل             ٢٦٢ بكلفة     الناصرية
. ١٣٤  ٢٠٠٦ديسمبر    / آانون األول      ١٠في    %  ٩٣

يونيو / في حزيران          آان    التاريخ األصلي المحدد         
أآتوبر /جل الى تشرين األول             أُ     وقد    ،١٣٥  ٢٠٠٦
 ٢٠٠٧إبريل    / وأجل ثانية الى نيسان              ١٣٦  ٢٠٠٦

االتصاالت بالشبكة     اإلنتاج ولتأمين          آمية     لزيادة     
وزارة الكهرباء في طور إقامة خّطي       .  ١٣٧لخمس مدن 

 الطاقة الكهربائية للمرفق؛               يؤمنانتغذية سوف          
سوف يؤمن   .  يستخدم المعمل حاليًا طاقة المولدات         و

 من الطاقة المائية     ٣ م ٢٤٠،٠٠٠معمل معالجة المياه     
 ألف إنسان  ٥٥٥في اليوم مما يكفي لخدمة ما يقدر بـ           

١٣٨. 
 

 ٣٠-٢الشكل 
  المياه– IRRFوضعية أموال صندوق 
 بمليارات الدوالرات

(IRMO)مكتب إدارة إعادة إعمار العراق         :المصدر
 )٢/١/٢٠٠٧(، تقرير الوضعية األسبوعي، 

/٢٧/٩(وزارة الخارجية، وضعية العراق األسبوعية        
٢٠٠٦( 

 
 

 
 
 

 
 مليار ١٫٢٩
 دوالر

تشرين 
أآتوبر /األول
٢٠٠٦ 

 
 
 

 

 لم تنفق
  مليار دوالر٠٦٥

  مليار دوالر خصصت٢٫٠٦

 أنفقت
آانون $ ١٫٤١

٢٠٠٦ديسمبر /األول
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  المكسور في معمل معالجة المياه المستخدمة في الكسكالكاسح  مهندسون أميرآيون وعراقيون يفحصون ذراع
 
 

محطة ضخ التصريف   عالوة على ذلك، آانت      
 آانون  ٢٥  في%  ٦٤ قد انجزت بنسبة       في الناصرية 

 ويتوقع إنجازها في              ،١٣٩  ٢٠٠٦ديسمبر     /األول
وتأجيل تكاليف الصيانة           .  ٢٠٠٧يونيو      /حزيران

 ١٤٧،٧مواعيد هذا المشروع رفعت تكاليفه الى                     
مليون دوالر، أي قرابة ضعفي المبلغ الذي ُلّزم                         

تكاليف الصيانة  .  ١٤٠ مليون دوالر   ٨٢٫٣  وهوأصًال،  
 لدرجة آبيرة نتيجة إضافة مبنى                       أتتوالتأخير     

 الذي لم يكن ملحوظًا في           ،الخدمات الصناعية للمياه    
يدرس .  ١٤١منية المتزايدة  والتكاليف األ  ،شروط الموقع 

مكتب المشاريع والعقود التابع الفرقة الخليج اإلقليمية          
GRD-PCO                    ومكتب إدارة إعادة إعمارالعراق 

(IRMO)       بالنسبة لمستقبل هذا       المتاحة     الخيارات
 .المشروع

خالل ربع السنة هذا، زار ُمفتشو مكتب                       
 ٤٫٩(          خزانات خزن المياه في الَكِسك    المفتش العام   

 في    الصرف معالجة مياه           محطةو)  ماليين دوالر   
وجد مكتب المفتش العام     .  ) مليون دوالر  ٢٫٧(الَكِسك  

انه على الرغم من ان خزانات حفظ المياه قد لّبت                      
 معالجة مياه الصرف         محطةالمعايير المطبقة، فان         

 لم يكن     ٢٠٠٦فبراير   /الصحي الذي أنجز في شباط        
 تجميعةالعّلة في    بسبب   ٢٠٠٦مارس  /شغاًال منذ آذار  

قبل ان يسلم المقاول     .  الترويقفي خزان   الكسح  ذراع  
األميرآي المرفق الى الُمّشغل العراقي، ظهر ان                      

آافيًا وال    قد أجرى اختبارًا تشغيليًا             لم يكن  المقاول   
لمزيد من       .  ١٤٢المحطة  ي لمشغل      فعاًالتدريبًا       

 . من هذا التقرير٣المعلومات، انظر القسم 
 

 لمعالجة    شرق دجله     محطةد   مشروع تجدي   
أنجز في تشرين        )   مليون دوالر       ٢٢٫٩  (المياه    
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القدرة الُمحددة ستكون        .  ١٤٣  ٢٠٠٦أآتوبر    /األول
 متر مكعب إضافي من المياه       ١٩٦،٠٠٠آافية لخدمة   

 إنسان إضافي   ٣٩٢،٠٠٠في اليوم مع احتمال خدمة        
١٤٤. 

 
خالل ربع السنة األخير، أدخل مكتب                            

لتابع لبرنامج االستجابة الطارئة         المشاريع والعقود ا     
 مليون  ١١٦ بقيمة   الشرببرنامجًا صغيرًا لمياه    للقائد  

دوالر، ُيرّآز على التعقاد المباشر مع الشرآات                        
ويتوقع ان تضيف هذه المشاريع عند                      .  العراقية

 مترًا مكعبًا إضافيًا من قدرة                ٤١٩،٠٠٠إنجازها،    
 ٣٫٢ خدمة حوالي           وإمكانية،    الشربمعالجة مياه       

٢٠٠٦ديسمبر  / آانون األول  ١٠بحلول  .  مليون إنسان 
٥٥  (٣٢٣ مشروع من أصل     ١٧٩، آان قد تم إنجاز      

. ١٤٥ عراقي   ٣٤٠٠توّظف المشاريع حوالي            %)  
)  مليون دوالر   ٥٩  (برامج إعادة تأهيل مياه الشرب       

هي أآبر هذه المشاريع ولديها احتمال تقديم مصادر              
 .١٤٦ مليون عراقي١٫٨مياه ُمحّسنة لـ 

 
، تم    ٢٠٠٦أآتوبر    / تشرين األول       ٣٠في     
، وتم    البصرة   الصحية في     مجاريالمشروع   إنجاز   

إنجاز الوصلة الكهربائية النهائية مع محطات ضخ                
ديسمبر / آانون األول         ١٨ في           الصحية    المجاري
المجاري شمل نطاق المشروع تقييم نظام              .  ٢٠٠٦
، وإنشاء وإعادة تأهيل شبكات جمع مياه                      الصحية

الصحي، وإنشاء أربع محطات ضخ جديدة،        الصرف  
 معالجة مياه الصرف      محطةوتحديث التجهيزات في      

ذات نوافير نقالة              الصحي، وشراء شاحنات                     
 الرئيسي في          المجاري، وترآيب خط              للتصريف
 .١٤٧المستشفى

 

نتائج المشاريع الممولة من صندوق إغاثة وإعادة              
 إعمار العراق

 تأهيل   تعادأة او      لتاريخه، أنشأت الواليات المتحد        
 نظام مائي     ٢٠٠ و     الشرب مرفقًا لمعالجة مياه          ٢١

عالوة على ذلك، تم إعادة تأهيل تسع                   .  ١٤٨أصغر
تظهر .   لمعالجة مياه الصرف الصحي     مرآزيةمرافق  

حصيلة هذه المشاريع الُممولة من صندوق إغاثة                     
 الذي ُيبّين      ٨-٢وإعادة إعمار العراق في الجدول               

متوقعة التي تقدمها مشاريع المياه           القدرة الحالية وال     
 .المنجزة

 
حصيلة المشاريع الممولة من صندوق إغاثة وإعادة         

 إعمار العراق في قطاع المياه
من الصعب قياس الكميات التي يتلقاها العراقيون من            
المياه آحصيلة للمشاريع التي تمولها الواليات                          

س لقيا.  ١٤٩صالحة للشرب المتحدة، او اذا آانت المياه       
تأثير الجهود األميرآية إلعادة اإلعمار في قطاع                     
المياه والصرف الصحي، وعمًال بتوصيات تدقيق                 

، طور مكتب     ٢٠٠٥مكتب المحاسبة الحكومية سنة         
مجموعة من منهجيات       إدارة إعادة إعمار العراق             

 لجهود إعادة         المحتملة لتعقب التأثيرات             القياسات
م مكتب المفتش    يقد.  إعمار األميرآية في قطاع المياه       

اثنين من المشاريع األساسية لمكتب      حول    العام تقرير 
 ِطبقًا للقياس      (IRMO)إدارة إعادة إعمار العراق            

 :المتري لقطاع المياه
 قدرة النظام اإلضافية القصوى •
عدد الناس المخدومين اإلضافي على مستوى                   •

 مع األخذ باالعتبار الظروف         الخدمة القياسي،       
 .١٥٠الفعلية للنظام
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 ٨-٢الجدول 
  والحالة النهائية المتوقعة الحالية للمشاريع الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقالنتائج

 الوضع النهائي المتوقع  الوضعية الحالية في  ة المتريالنتاجات
 )٢٠٠٧إبريل /نيسان          (   ٣١/٦/٢٠٠٦                                

 حد األقصى ال– الشربمياه 
  مليون متر مكعب في اليوم٢٫٢٧   مليون متر مكعب في اليوم ١٫٦٧    النظام اإلضافيةسعة

 الحد األقصى–الصرف الصحي
  مليون متر مكعب في اليوم١٫٢٢  مليون متر مكعب في اليوم١٫٢٠       النظام اإلضافيةسعة

 
 .٢٠٠٧يناير / آانون الثاني١٩تب المفتش العام، ، رّد على مك(IRMO)  مكتب إدارة إعادة إعمار العراق:المصدر

 
 ٩-٢الجدول 

 حالة النهائية المتوقعةحصيلة مشاريع المياه األميرآية وال
 

 )أ(الوضع النهائي المتوقع   الوضع الحالي     
 ٣١/١٢/٢٠٠٦       في    الحصيلة المترية

  عدد األشخاص اإلضافيين–مياه الشرب 
 ياسي، معالمحتمل خدمتهم بمستوى ق

  مليون إنسان٨٫٤   مليون إنسان٥٫٤  االعتبار ظروف النظام الفعليةباألخذ 
  عدد األشخاص–مياه الصرف الصحي 

 اإلضافيين المحتمل خدمتهم بمستوى
 خدمة قياسي مع األخذ باالعتبار ظروف

  مليون إنسان٥٫٣   مليون إنسان٥٫١    النظام الفعلية
توقعت تقارير مكتب إدارة إعادة       .  ٢٠٠٧يناير  / آانون الثاني   ١٨ مكتب المفتش العام،       استجابةود التابع لفرقة الخليج اإلقليمية،        مكتب المشاريع والعق   :  المصادر

 . مليون إنسان٥،٢إعمار العراق هدفًا للوضع النهائي لألشخاص اإلضافيين المحتمل خدمتهم في الصرف الصحي ب، 
آافة المشاريع المخططة لمكتب المشاريع والعقود التابع لفرقة الخليج اإلقليمية سوف           .   إلنجاز آافة مشاريع المياه    ةلنتائج الُمقّدر  الوضع النهائي الُمقّدر يستند الى ا      أ

لحالي  ا (IRMO)مكتب إدارة إعادة إعمار العراق      ، مذآرة المعلومات من مدير      (IRMO)مكتب إدارة إعادة إعمار العراق      .  ٢٠٠٧إبريل  /يتم إنجازها في نيسان   
 ).٢٠٠٦إبريل / نيسان١٩الى نائب رئيس البعثة، 
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 عراقال تحديًا في  يشكلاليزال تأمين الوصول الى مياه الشرب النظيفة.  في بغداد فوق ِمنّصات نّقالة مياه ُمعبأة

 
تأمين الوصول  على   المشاريع األميرآية القدرة     وفرت

ربع زيادة عن   ب  ، ماليين إنسان  ٥٫٤الى المياه لحوالي    
األرقام وأآثر من نصف      )   مليون ٣٫٢(السنة السابق    

.  مليون إنسان        ٨٫٤، اي         للحالة النهائية المتوقعة        
 .٩-٢للحصول على موجز، انظر الجدول 

 
 التحديات

 هذه  عن(IRMO)إدارة إعادة إعمار العراق  مكتب أبلغ
 :الستدامة في قطاع المياهاها هالتحديات التي تواج

ب لموازنات وزارة البلديات     غياب التمويل المناس   •
لتشغيل ل ووزارة الموارد المائية     ،واألشغال العامة 

 .والصيانة
 .الحوافز لتحسين األداء •
 .متوطدلرسوم مقابل الخدمات لنظام  •
 . للزبائنتقديم الخدماتنحو ترآيز الموّجه ال •
القدرة المحدودة لتخطيط وتنفيذ المشاريع                            •

 .الرئيسية الكبرى
لتّغلب على البنية اإلدارية              لالقدرة المحدودة           •

 ١٥١.الُممرآزة
 

 الضعيف في التشغيل               االستثماريواصل     
 ، من ِقَبل الحكومة العراقية                  (O&M)والصيانة     

 على يد والتدريب غير الكافي على التشغيل والصيانة         

التأثير على     في       ،المقاولين قبل تسليم المشاريع             
في   .استدامة المشاريع الممولة من الواليات المتحدة           

فقط %  ٩، خصصت الحكومة العراقية          ٢٠٠٦سنة   
. ١٥٢ للتشغيل والصيانة       ٢٠٠٦من موازنتها لسنة            

عالوة على ذلك، من المرجح ان التدريب غير الكافي          
على التشغيل والصيانة يعيق استدامة المشاريع                        

مكتب ذلك   الممولة من الواليات المتحدة، آما الحظ             
 معالجة  حطةفي م المفتش العام حول انهيار العمليات        

 .١٥٣ في الَكِسكالمصروفةالمياه 
 

 (WSSP)برنامج استدامة قطاع المياه                     
يستجيب لتحدي استدامة مشاريع المياه الممولة من                
الواليات المتحدة عن طريق إضافة مساعدة التشغيل            

 وعن  ،والصيانة في مرافق المياه الكبرى في العراق          
 ان يكون   طريق تزويد وظائف تنمية القدرات لضمان      

لدى العراقيين الوسائل والكفاءة للقيام بعمليات                          
يشمل .  ١٥٤االستدامة على مستوى مقبول من الخدمات      

 مليون دوالر    ٥٢)   مليون دوالر   ١١٦(هذا البرنامج    
 مليون دوالر    ٢١ و    ،لدعم مرافق التشغيل والصيانة     

 ٦٫٣وقد أضيف مؤخرًا        .  لتنمية القدرات والتدريب     
 الى أقصى         حطة تشغيل الم        مليون دوالر لزيادة        

الدرجات الذي تقوم به شرآات عراقية محلية دعمًا                
 .لمشروع بغداد األمني
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 . حسب المحافظات(WSSP) مواقع مشاريع برنامج استدامة قطاع المياه ٣١-٢ُيبّين الشكل 
 
 
 

 ٣١-٢الشكل 
 (WSSP)خريطة مشروع برنامج استدامة قطاع المياه 

 ).٢٧/١١/٢٠٠٦ – ٢٤/١٠/٢٠٠٦ (WSSP –يمية فرقة الخليج اإلقل: المصدر
 

 
 

داهوك

نينوى
 أربيل

السليمانية

 تميم

 صالح الدين

األنبار

 دياال بغداد

 بابل
آربالء

واسط

 ميسان

ذي قار

النجف

 المثنى
البصرة

 مياهمجاري ال
  محطة معالجة المياه

  محطة معالجة مياه الصرف الصحي
  موقع مشاريع المياه الريفية

 

 محطات معالجة المياه
 آرآوك
 الدجيل

 شرق دجلة
 النجف
 غرمة
 جبيلة

R-٠ 

 
  

محطات معالجة مياه 
 الصرف الصحي
 رستمية الشمال
 رستمية الجنوب

 الحلة
 النجف
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مساعدة الشعب     "ينوي برنامج االستدامة              
 لمرافق     سليمينالعراقي في التشغيل والصيانة ال                  

تزويد ذلك  ويشمل    ".  المصروفةلمياه  للمياه و مختارة ل 
 الكافية، آما وتأمين                المستهلكة  والمواردالقطع      
 المتخصصة او   لإلصالحاتوالمتابعة    ة الفني اتالتقييم

ويبني برنامج  .  ١٥٥  االستخدام األمثل للمرافق  نشاطات  
 :استدامة قطاع المياه على مشاريع االستدامة المنجزة

 برنامج التعزيز المؤسساتي لقطاع المياه                             •
(WSIS)         التابع للوآالة األميرآية للتنمية الدولية 

 الذي انتهى في                   ١٥٦) مليون دالور           ٢٥(
 مليون  ١١، وقدم دعمًا بقيمة      ٢٠٠٦إبريل  /اننيس

 مرفقًا رئيسيًا         ١١الى التشغيل والصيانة لـ                  
 .١٥٧المصروفةلمعالجة المياه والمياه 

برنامج تدريب األنظمة اإلدارية التابع لمكتب                  •
(المشاريع والعقود التابع لفرقة الخليج اإلقليمية            

لوزارة البلديات واألشغال     )   مليون دوالر    ١٤،٥
 سوف يساعد في بناء القدرات في                    ،١٥٨امةالع

 .١٥٩بغداد وفي ثماني محافظات محلية
توقع ُيالمستمر   برنامج استدامة قطاع المياه           

ُمكّون البرنامج  .  ٢٠٠٧مارس  /ان يتم إنجازه في آذار     
 :الخاص ببناء القدرات يشمل

متابعة التدريب بما في ذلك النصح واإلرشاد،                   •
لتدريب في    ، وا   حصص الدراسة   التدريب في        

 .١٦٠التصليحموقع العمل وورش 
استخدام بطاقة تسجيل النتائج لتحديد معدالت                   •

الميادين التشغيلية الرئيسية التي قال عنها مكتب            
المشاريع والعقود التابع لفرقة الخليج اإلقليمية                
انها آانت أداة فعالة جدًا لإلشراف وإلدارة برامج         

 .١٦١استدامة قطاع المياه
يومي مع المقاول والموظفين العراقيين      التدريب ال  •

 مرفقًا غطاها سابقًا برنامج        ١١العاملين معًا في      
 .(WSIS)التعزيز المؤسساتي لقطاع المياه 

 مرفقًا رئيسيًا وفي      ٤٠مواصلة دعم التشغيل في        •
تشمل نشاطات دعم      ( مشروع ريفي للمياه            ٦٩

 تأمين الُمّشغلين،      ،تشغيل وصيانة المياه الريفية        
ني الصيانة، والمواد التعليمية، واألمن،                     وفنا

 ). ودعم التصليحات الصغيرة،والكيميائيات
 

برنامج التعزيز المؤسساتي لقطاع المياه بصدد تنفيذ            
 القدرات     تنمية أيضًا من برنامج                 الثانيةالمرحلة     
(CDP)  .                    خالل ربع السنة هذا، قدم برنامج دعم

وزارة  موظفًا في    ١٧٤ ورشة تدريب لـ     ١١القدرات،  
الموارد المائية، وفي وزارة البلديات واألشغال                        

مديرية األشغال العامة    ( آما في أمانات بغداد         ،العامة
 . ١٦٢)لمدينة بغداد
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التنمية االقتصادية وضعية 
 والمجتمعية

 
 

 
:  هذا القسم النشاطات في القطاعات الثانوية التاليةُيقّدم

 وحقوق ،الالجئينوالتعليم، والزراعة، والديمقراطية، 
وتنمية القطاع الخاص، ووسائل واالقتصاد، اإلنسان، 

 .عالمإلا
 

قّدم مكتب المفتش العام هذه المالحظات حول         
 :الفرعيةالنشاطات في القطاعات 

إجمالي ُمخّصصات صندوق إغاثة وإعادة إعمار         •
 أنفق   وآان قد    مليار دوالر،   ٢٫٢١  بلغتالعراق  

 آانون      ٢   مليار دوالر بحلول               ١٫٩٨منه      
 .٢٠٠٧يناير /الثاني

قيد %  ١من المشاريع، وهناك       %  ٩٨تم إنجاز      •
 .فقط لم يبدأ العمل بها بعد% ١اإلنجاز، و 

 للديمقراطية، نظم مشروع          فرعيفي القطاع ال       •
 مؤتمرين  (NRDP)     الوطني المصالحة والحوار 

من أصل أربعة مؤتمرات مخططة حول                             
ا اذا  المصالحة، لكن ال تزال هناك شكوك حول م          

مكان حصول تقدم يذآر مع تصاعد                   إلآان با   
 .العنف الطائفي

 للزراعة، تم إقفال برنامج      فرعيفي القطاع ال   •
 (ARDI)إعادة اإلعمار والتنمية الزراعية          

. التابع للوآالة األميرآية للتنمية الدولية                     
وقامت أيضًا القوات المتعددة الجنسيات في             

 بتنفيذ العديد من                     (MNF-1)العراق       
  وفي تنمية مشاريع        ،شاريع في الزراعة     الم

وهناك في الوقت   .   التجارية الزراعية  األعمال

الحاضر برنامج زراعي تابع للوآالة                           
مية الدولية في طلب المقترحات      ناألميرآية للت 

(RFP)  .                    تأخير التمويل أجبر الوآالة
األميرآية للتنمية الدولية على تسريح                          

بحوا عشرات الموظفين العراقيين الذين أص          
العمل في مشاريع الوآالة في القطاع         بُملّمين  

 . هذافرعيال
البرامج التعليمية الممولة من الواليات المتحدة                •

 ٥١٠٠ أآثر من    وإنشاءلقد تم إعادة تأهيل     .  أقفلت
 ٦٨٠٠مدرسة لغاية هذا التاريخ آما تم تدريب               

سببت .  ٢٠٠٦ستاذ للمدارس الثانوية سنة                   أ
عديد من المدارس آما         المشاآل األمنية إقفال ال        

 ، عدة هجمات على موظفي وزارة التربية      لتحص
 . واألساتذة،وعلى المعلمين

تم لتاريخه إنجاز مشروعين من أصل خمسة                     •
مشاريع ُممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار            

يقول .  العراق، حول مساعدة الهجرة والالجئين          
العديد من المراقبين اآلن ان الموارد غير آافية               

اعدة األعداد المتزايدة من العراقيين الذي                  لمس
أجبروا على مغادرة منازلهم بسبب العنف                          

 .المتصاعد
القطاع الخاص رآّزت    و   االقتصاد نشاطات تنمية  •

، وعلى تلبية شروط    ية االقتصاد أنظمة الحكم على  
صندوق النقد   القروض االحتياطية من        ترتيبات   

الدولي، وتحديث القطاع المصرفي، وتنمية                     
 آما ان الترآيز المتجّدد على                .طاع الخاص   الق

 القابلة أآثر لالستمرار           إعادة تنشيط الشرآات      
التي تمتلكها الدولة، وشرآات األعمال الخاصة             

 جزء من االستراتيجية    أصبح،   الدولة التي تدعمها 
 .الجديدة للرئيس في العراق

سياسة ُيعيقان قدرة       ال و   المتقلبالوضع األمني        •
 . العمل بفاعلية وباستقالليةعالم علىإلوسائل ا

 
بالنسبة للنسب المئوية المخصصة لصندوق           
إغاثة وإعادة إعمار العراق وتمويل برنامج االستجابة        

 المخصص لهذا القطاع،           (CERP)ائد    قالطارئة لل   
 .٣٣-٢ و ٣٢-٢انظر الشكلين 

 
 آافة   إلزامبحلول نهاية ربع السنة هذا، تم                

ار العراق لتلك     تمويالت صندوق إغاثة وإعادة إعم         
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في .  منها%  ٩٠ آما تم إنفاق             الفرعية،القطاعات    
 ٧٩٩٧، آان قد تم إنجاز      ٢٠٠٦ديسمبر  /آانون األول 

بالنسبة لوضعية  .  ١٦٣في هذا القطاع  %)  ٩٨(مشروعًا  
تمويالت صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق في هذا          

 .٣٤-٢القطاع، انظر الشكل 
 

ثة بالنسبة لوضعية مشاريع صندوق إغا                   
-٢وإعادة إعمار العراق في هذا القطاع، انظر الشكل         

٣٥. 
 

آان قد تّم    ،  ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ٣٠  بحلول
 برنامج االستجابة الطارئة للقائد      ت معظم تمويال  إلزام

في هذه القطاعات،     )   مليون دوالر    ١٤٤،٥٢(تقريبًا   
ه من هذ )  مليون دوالر   ٤٨٫٢١%  (٣٣آما تم إنفاق      
 مشروع من       ٦١٤تم إنجاز       ،    هلتاريخ.  التمويالت

المشاريع الممولة من برنامج االستجابة الطارئة للقائد        
 . مشروعًا قيد التنفيذ٤٩٨آما ان هناك 

 
 ٣٢-٢الشكل 

 آحصة من أموال والمجتمعيةقطاع التنمية االقتصادية 
 (IRRF) صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

  مليار دوالر١٨٫٤٤من % 
(IRMO)  دة إعمار العراق  مكتب إدارة إعا   :المصدر

 )٢/١/٢٠٠٧(، تقرير الوضعية األسبوعي 
 

 
 

 ٣٣-٢الشكل 
 آحصة القطاع من         المجتمعيةالتنمية االقتصادية و     

 (CERP)  أموال برنامج االستجابة الطارئة للقائد               
 ٢٠٠٦ة المالية سنلل

 بماليين الدوالرات
  مليون دوالر٥١١،١٦من % 

 اإلدارة المالية    مكتب مساعد وزير الجيش،     :  المصدر
 )٣٠/٩/٢٠٠٦(والمراقب 

 

 
 

 الديمقراطية
 على االنتخابات    ٢٠٠٥رّآز تمويل الديمقراطية سنة       

العراقية وعلى الجهود القومية لبناء المجتمع المدني              
، تحّول التمويل       ٢٠٠٦سنة    .  على النطاق المحلي      

  ما صوب دعم فرق ومشاريع إعادة اإلعمار اإلقليمية        
 لمساعدة القادة اإلقليميين            (PRTs)بين الوآاالت        

تهم لتقديم الخدمات األساسية    االعراقيين في تحسين قدر   
 .لمواطنيهم

 
 مشاريع الديمقراطية المنجزة وقيد اإلنجاز

استخدمت معظم أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار 
العراق في هذا القطاع لدعم االنتخابات القومية، 

ء على الدستور وصياغة الدستور، وإجراء االستفتا
واستخدمت أيضًا مصادر تمويل مختلفة . ٢٠٠٥سنة 

بغية تعزيز الديمقراطية العراقية الجديدة عند مستوى 
 ، شرعية النظام السياسيتعزيزالقاعدة عن طريق 

وتنمية القدرات المؤسساتية، وتعزيز منظمات 
لمشارآة ا لتعزيز وإدخال روح أقوى ،المجتمع المدني

 .واطنين العراقيين الملدىالمدنية 
 

، آان قد تم ٢٠٠٦ديسمبر /في مطلع آانون األول
 مشروع تابع ٦١٢٠ مشروعًا من أصل ٥٩١٣إنجاز 

لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق في القطاع 
عالوة على ذلك، تم %). ٩٧(قراطية م للديالفرعي
 ١٣٥، إنجاز ٢٠٠٦سبتمبر / أيلول٣٠بحلول 

 التنمية االقتصادية واالجتماعية  %١٢
  مليار دوالر٢٫٢١

التنمية االقتصادية %٢٨
 واالجتماعية
  مليون دوالر١٤٤،٥٢
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ستجابة الطارئة للقائد، مشروعًا مموًال من برنامج اال
 .قيد اإلنجازآان  مشروع إضافي ١٠٨آما ان 

 
 ٣٤-٢الشكل 

 -وضعية أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
  التنمية االقتصادية والمجتمعية

 بمليارات الدوالرات
(IRMO) مكتب إدارة إعادة إعمار العراق: المصدر

 )٢/١/٢٠٠٧(، تقرير الوضعية األسبوعي 
/٢٧/٩( الخارجية، وضع العراق األسبوعي وزارة
٢٠٠٦( 

 
 
 

 
 

 
 مليار ١٫٨٨
 دوالر

تشرين 
أآتوبر /األول
٢٠٠٦ 

 
 
 

 

 ٤٥-٢الشكل 
 التابعة    المجتمعيةوضعية مشاريع التنمية االقتصادية و            
 لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

مكتب إدارة إعادة إعمار      ملف االنهاء لدى      :  المصدر
؛ تقرير نشاطات   )٣٠/١٢/٢٠٠٦  ((IRMO)  العراق

آانون (الوآالة األميرآية للتنمية الدولية                                        
 )٢٠٠٦ديسمبر /األول

 
 
 

 
  مشروعًا مخططًا٨٢١٢

 
المجموع قيد  أنجزت

 التنفيذ
لم 
 تبدأ

 القطاع

نشاطات بناء الديمقراط ١١٠ ٩٧ ٥،٩١٣ ٦،١٢٠
 مدارس ١ ٢ ٨٠٧ ٨١٠
 برنامج مدني   ٤٤٦ ٤٤٦
 التعليم   ٤٤٤ ٤٤٤
 الزراعة ١  ٣٧٣ ٣٧٤
إنشاء وإصالح م ١  ٧ ٨

 حكومية
مساعدات لله  ٣ ٢ ٥

 والالجئين
 التدريب المهني   ٤ ٤
إصالحات مبنية   ١ ١

 السوق
 المجموع ١١٣ ١٠٢ ٧،٩٩٧ ٨،٢١٢

 

  مليار دوالر لزمت٢٫٢١

 أنفقت
ديسمبر/آانون األول١٫٩٨
٢٠٠٦ 

قيد التنفيد %١ لم تبدأ% ١

 أنجزت% ٩٨
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 ٣١٥، قدمت الواليات المتحدة           ٢٠٠٦سنة    
 (ESF)مليون دوالر من صندوق الدعم االقتصادي            

  إعادة  للمشاريع التي عّينتها اللجان اإلقليمية لتنمية              
. ١٨ في آل من المحافظات الـ            (PRDCs)اإلعمار  

 ، والمدارس   ،شملت هذه المشاريع إنشاء الطرقات             
بحلول .   االتصاالت حالة وتحسين    الصحية، والمجاري

 ٣٣، آان قد تم تمويل            ٢٠٠٦ديسمبر   /آانون األول  
 . مليون دوالر٦٨مشروعًا آما تم إنفاق 

 
يناير / آانون الثاني  ١٠في خطابه القومي في       
عدد مضاعفة  "، أعرب الرئيس بوش عن نّيته        ٢٠٠٧

" في العراق    (PRTs)فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية          
تعمل فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية على إرساء ال         .  ١٦٤

ة اإلعمار التي تمولها الواليات           دمرآزية جهود إعا     
ريق وضع فرق مختلفة عسكرية                المتحدة عن ط       

ومدنية على المستوى اإلقليمي لتعزيز قدرات  الحكم            
ولمساعدة العراقيين في إعطاء األولوية لحاجات                    

أبلغت وزارة الخارجية، خالل ربع السنة          .  ١٦٥التنمية
هذا، ان الفرق اإلقليمية إلعادة اإلعمار ُترّآز أآثر                 

 ضمان   على المشاريع الصغيرة الحجم للمساعدة في          
ان يرى العراقيون بسرعة فوائد العمل مع الحكومة              

هناك، حاليًا، سبع فرق إقليمية أميرآية إلعادة              .  ١٦٦
اإلعمار، وثالث فرق تابعة للتحالف تعمل في                            
العراق؛ المكتب في إربيل هو فريق إعادة إعمار                       

 .١٦٧ افتتاحه رسميًا بعد لم يجِر(RRT) إقليمي
 

  (RRTs)اإلقليميةقدرة فرق إعادة اإلعمار         
 مباشرة مع الحكومات المحلية آانت            االشتراكعلى   

في آل  "  مباشرة بالدعم من ِقَبل قوة التحالف         تتعلق  "
محافظة، وفقًا لتقييم عمالني مشترك لفرق إعادة                     

 أنجزته خالل ربع السنة هذا القوات       ،اإلعمار اإلقليمية 
 والقيادة   ،(MNF-1)المتعددة الجنسيات في العراق          

، وفريق   (MNC-1)متعددة الجنسيات في العراق          ال
 مثًال، أبلغ قائد فريق         ١٦٨  .(NCT)التنسيق الوطني     

إعادة اإلعمار اإلقليمي في البصرة، في آانون                          
الفريق نفسه ال يمكن استدامته             "ديسمبر ان       /األول

خالل ربع السنة     .  ١٦٩" في المنفى    بمثابة آيان  طويًال   
تحدة الى نقل مكان       هذا، عمد وزراء من المملكة الم          

 (PRTs)   فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية       إقامة موظفي 
. ١٧٠في البصرة، الى الكويت بسبب العنف المتصاعد          

توظيف إمكانيات    آذلك، أعاقت الظروف األمنية                
 لفرق إعادة اإلعمار         المدنيين في المراآز الشاغرة        

آان الهاجس اآلخر، آما الحظ ذلك تقييم               .  اإلقليمية
أنظمة توثيق   " ان      (NCT)تنسيق الوطني      لفريق ال  

أو مقاييس بناء القدرات لم تكن قد تطّورت بعد                           
من جهة ثانية، شدد آبار                    .  ١٧١"أصبحت قائمة    

 نالموظفين في الوآالة األميرآية للتنمية الدولية الذي             
أجريت معهم مقابالت خالل ربع السنة هذا على                       

ية، التأثير اإليجابي لفرق إعادة اإلعمار اإلقليم                        
حظوا ان الرسميين العراقيين المحليين في العديد             الو

هذه الفرق بمثابة     من المحافظات بدأوا ينظرون الى           
 ١٧٢ المحاورين األساسيين بالنسبة لقضايا التنميةآونهم

 
ثمة خمسة وأربعون مليون دوالر من أموال            

 تذهب الى برنامج بناء القدرات      (ESF)دعم االقتصاد   
لذي يساعد الحكومة العراقية في        ا (NCDP)القومية  

تشمل نشاطات البرنامج       .  تعزيز وظائفها األساسية      
تطوير الوزارات الرئيسية، ومكتب رئيس الوزراء،           

 ومختلف المنظمات            العامينومشارآة المفتشين            
يستخدم البرنامج الفرق                .  ١٧٣المقاومة للفساد       

االستشارية للوزارات لتقديم االستشارة السياسية                    
والبرامجية، وللعمل مع الوزارات لتطوير               العامة    

وهو يدعم أيضًا مراآز       .  ومعالجة أولوياتها الخاصة    
اإلدارة القومية العامة في جهودها لتدريب موظفي                 

ويتلقى .  ١٧٤الوزارات وتنمية الكفاءات الجوهرية             
 والمعهد الديمقراطي   (IRI)المعهد الجمهوري القومي    

يضًا أمواًال من    أ مانحون اآلخرون  وال (NDI)القومي  
 لمواصلة القيام       (ESF)صندوق الدعم االقتصادي          
 القومي الممولة   المستوىبالنشاطات الديمقراطية على     

 .من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
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 نتائج المشاريع األميرآية الخاصة بالديمقراطية

آانت للمبادرات األميرآية الممولة من الواليات                      
 تحسين قدرات الحكومات               المتحدة والهادفة الى         

، عمل   ٢٠٠٣منذ   .  متفاوتةالمحلية في العراق نتائج         
 في العراق      (CAP)لمجتمع المحلي      ابرنامج عمل      

قراطية وللمساعدة في التخفيف من                  يملتشجيع الد    
يهدف برنامج عمل    .  النزاعات على المستوى المحلي    

 الى تزويد المواطنين بوصول ُمحّسن       المجتمع المحلي 
، والتعليم،     الجيدة    النوعية   منية الصحية       الى العنا   

 الصرف الصحي،       و      ،وأسباب الترفيه، والمياه             
والخدمات األخرى عن طريق تحسين البنية التحتية              

خالل ربع السنة   .  ١٧٥وتقديم المساعدة لضحايا الحرب    
للمجتمع  فريق عمل    ٦٦هذا، أسس البرنامج أآثر من       

 من     أنحاء البالد، وخلق أآثر              مختلف    في   المحلي
عالوة على ذلك،      .  ١٧٦ وظيفة لفترة قصيرة        ٧٦٣٧

 مشروعًا قائمًا على          ٣٢٧  (CAP)أنجز البرنامج       
يعمل .   مليون دوالر     ١١ مقدرة بـ         المجتمع المحلي  

العمل االجتماعي    البرنامج عن آثب مع مجموعة                
(CAG)               ومع الفرق اإلقليمية إلعادة اإلعمار، وقد 

لدخل والوظائف  شّدد مؤخرًا على المبادرات لتوليد ا          
١٧٧. 

 
 (ICSP)برنامج المجتمع المدني في العراق          

 ٢٠٠٤ مليون دوالر سنة               ٥٩٫١بدأ آعقد بقيمة           
 ماليين   ٨ مليون دوالر، بينها            ٦٠،٩وارتفع الى      (

بهدف )  دوالر من أموال صندوق دعم االقتصاد                  
لقد دعم    .  ١٧٨تشجيع الحكم الديمقراطي في العراق            

لعراق منذ ذلك الحين        برنامج المجتمع المدني في ا          
، (CSRCs)الخدمات لمراآز موارد المجتمع المدني       

وعمل على تعزيز القدرات والمهارات الفنية عن                    
طريق تنظيم ورش التربية المدنية، والبرامج                             

ن التدريب للرسميين    أّمو للمرأة،    المناصرةالمتطورة  
. ١٧٩الحكوميين حول مكافحة الفساد وحقوق اإلنسان           

يونيو / حزيران    ٣٠دول لالنتهاء في             البرنامج ُمج    
٢٠٠٧. 

وجد تدقيق قامت به الوآالة األميرآية للتنمية          
، ٢٠٠٦نوفبمر  / في تشرين الثاني   (USAID)الدولية  

 المقاولين في برنامج    (PMP)داء  األحول خطة رصد    
 ٣٥ فقط من أصل      ١٧المجتمع المدني في العراق ان        

 ٨اريخه، وان   مبادرة للمجتمع المدني قد تم إنجازها لت       
 في تحقيق أهدافها، آما ان               فشلتمبادرات أخرى      

الوثائق لم تكن متوفرة بالنسبة للمبادرات العشرة                     
 مراآز   ٤شملت إنجازات البرنامج إقامة            .  األخيرة

، وتقديم منح        (CSRCs)موارد للمجتمع المدني،            
 ٨٣صغيرة الى منظمات المجتمع المدني، وتكييف               

الحظت خطة  .  ١٨٠لقدرات تدريب على بناء ا       منظومة
 ان المبادرات التي لم تستكمل          (PMP)داء  رصد األ 

ظفين على التقييمات التنظيمية،          وتتعلق بتدريب الم      
 وتقديم تدريبات متعددة       متفرعة عنها،  وإقامة مراآز     

 .١٨١والتوعيةحول قضايا حقوق اإلنسان 
 

خالل ربع السنة الماضي، قدم مكتب المفتش           
نشاطات المعهد الوطني               العام تقريرًا حول                      

 في   (IRI) والمعهد الجمهوري       (NDI)للديمقراطية   
تواصلت هذه النشاطات خالل ربع السنة                .  العراق

تمويل من صندوق دعم       بالمنصرم، بالدرجة األولى       
خالل ربع السنة هذا، واصل المعهد                      .  االقتصاد

الوطني للديمقراطية الترآيز على التدريب والحلقات          
نظم حلقات دراسية لألحزاب السياسية        فقد  .  الدراسية

حول   (NGOs)والمنظمات غير الحكومية                        
االنتخابات المتوقعة للمجالس اإلقليمية واالستفتاء                 
حول الدستور، وتشاور مع أعضاء من مجلس                          

 النسائي المتعدد    للمؤتمرالنواب، وقدم عرضًا موجزًا       
. ف الناخبين قياألحزاب بعد المؤتمر القومي، وقام بتث        

بر، رعى المعهد الوطني              مديس/ آانون األول         في
ة قام بها وفد من القادة المدنيين                   رللديمقراطية زيا   

العراقيين الى رومانيا لدراسة التنمية المدنية                               
 .١٨٢ العامة القضاياومناصرة

 
ويواصل المعهد الجمهوري دعم مجموعات          

المجتمع المدني، ويعمل مع األحزاب السياسية لتعزيز        
وتوسيع قواعد تأييدها، ويدعم تنمية                       هيكلياتها      

خالل ربع السنة هذا،      .  النوابالمؤسسات في مجلس      
نظم المعهد الجمهوري جلسات تخطيط استراتيجية               

التحالف المدني        "لتحالفات المجتمع المدني،                        
من ، وهو تحالف       "يال شباب  "، و  "لالنتخابات الحرة  

ونظم المعهد الجمهوري         .  منظمات غير حكومية        
يضًا دورات تدريبية لموظفي مديرية                      القومي أ     
 .١٨٣ العامة التشريعات والقضايافي تحليلاألبحاث 
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 حصيلة البرامج األميرآية الخاصة بالديمقراطية

نتائج البرامج األميرآية والديمقراطية األخرى                        
يصعب قياسها ألنها تتغير مع مرور الزمن، إال انه                 

سياسية  القول ان التحرك باتجاه مشارآة        المنصفمن  
 آما تبّين من االنتخابات            ،أوسع من ِقَبل العراقيين        

القومية، ومراآز موارد المجتمع المدني ومجالس                  
 تعود جزئيًا   –المدن، وعدد مراآز الوسائل االعالمية       

الى جهود الواليات المتحدة وغيرها لتدريب العراقيين       
 والتعبير  ، األولويات وتحديد  ،على المشارآة، والتنظيم  

التقدم في البرنامج الوطني      .  اجسهم ورغباتهم عن هو 
 آانون  ١٦ففي  .  للمصالحة والحوار آان مّخيبًا لآلمال     

، عقد مؤتمر للمصالحة في               ٢٠٠٦ديسمبر    /األول
العراق تشكلت خالله أربع مجموعات من القادة                       
السياسيين لمعالجة القضايا التي أثارها رئيس                            

صيات  تقديم التو      من المفروض   الوزراء؛ آما آان          
غير .  ١٨٤غير الرسمية الصادرة عن االجتماع خطياً          

 آما ان    ؛١٨٥ان مؤتمرًا ثالثًا للقادة السياسيين قد تأجل          
األعمال القابلة للتنفيذ والصادرة عن االجتماعات ال             

 .تزال بحاجة الى التطوير
 

 تمرير    ٢٠٠٧ القادمة لسنة            المعالمتشمل     
وفرض تطبيق التشريعات الدستورية وتنظيم                            

. ١٨٦ أنحاء البالد         مختلف    االنتخابات اإلقليمية في        
األعمال "، وتقول ان        مشككةوزارة الدفاع ال تزال          

الملموسة من ِقَبل الحكومة العراقية لتحقيق المصالحة         
 .١٨٧"الوطنية لم تكن ناجحة

 
 التحديات

 اإلصالحات الموعودة               .اإلصالحات الدستورية       
في .  يةللدستور ضرورية لتعزيز الحكومة المرآز             

، قّدم تقرير معهد الواليات المتحدة       ٢٠٠٦يوليو  /تموز
 الحكم في       نظام  ًا عن  محبط تقييمًا      (USIP)للسالم   

الحكومة العراقية هي، على الورق      "العراق، قائًال ان     
في الواقع، أضعف من اي نموذج حكم فدرالي في         آما  
فوفقًا للدستور العراقي، ال تملك الحكومة          .  ١٨٨"العالم
زية سلطة جباية الضرائب اإلقليمية، او حل                   المرآ

 . او تنظيم قطاع النفط،الميليشيات
 

 تنمية القدرات الوزارية
ذآرت تقييمات التحالف مرارًا وتكرارًا ان الوزارات          
العراقية تملك قدرات محدودة لتقديم الخدمات                            

فوفقًا لتقرير مكتب المحاسبة               .  الحكومية للشعب    
لنفسها لحكومة العراقية   خذت ا ات"،  (GAO)  الحكومية

متناميًا في جهود تنمية القدرات خالل             "  دورًا قيادياً  
التحدي الكبير الذي يبرز الى          .  ١٨٩"األشهر األخيرة  

الواجهة، وفقًا لتقرير مكتب المحاسبة الحكومية                       
(GAO)                         هو الشكوك حول آيفية قيام الواليات 
 على يد    القيادة المؤقتة لهذه الجهود                بنقل"المتحدة    

 سيتحملونالكيانات األميرآية الى أولئك الذين                          
 .١٩٠"المسؤولية الدائمة بعد الحرب

 
 األمن

أعاق العنف في العراق تقدم جهود الديمقراطية التي              
ال تزال فعالية برامج الحكم العراقية          .  مّولها التحالف 

 ، محاوالت اغتيال السياسيين     بقيتموضع شك طالما      
. ١٩١يين في آامل قوتها     والرسميين الحكوم   ،والمهنيين

 :قضايا الحكم األخرى تشمل
، الحظ سفير الواليات        ٢٠٠٦أغسطس   /في آب   •

المتحدة لدى العراق انه يجب إخضاع الميليشيات         
 يصبح  لكيللسيطرة لكي يتمكن العراق من التقدم        

 .١٩٢دولة ناجحة
 إلى   تابعة لألمم المتحدة     المساعدة   الذآرت بعثة       •

 من فرق الموت        ان العديد    (UNAMI)  العراق
والميليشيات المتنافسة على صالت مباشرة مع،            
او هي مدعومة من أحزاب سياسية نافذة تنتمي               
الى الحكومة؛ أآثر من ذلك، ال تحاول هذه                          

 .١٩٣متعددةالمليشيات والفرق إخفاء إنتماءاتها ال
ذآرت األمم المتحدة ان القضاة والمحامين ال                    •

. ات وعرضة للهجم        للترعيبيزالون عرضة         
فالتحرش بالنساء وبمجموعات النساء، وعلى                 
األخص النساء المدنيات، التي تقول انها تتلقى                 

 اللباس   قواعدتهديدات بالموت ان هي لم تلتزم               
المجموعات المسلحة التي      .  المتشددة والمحافظة  

تبحث عن اآلباء واالخوة تقوم بأعمال إنتقامية                
 .١٩٤اتجبحق األمهات واالخوات والزو
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 اعةالزر
آانت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية مسؤولة عن               
معظم أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق                   
بالنسبة لقطاع الزراعة عبر برنامج إعادة اإلعمار                

 .(ARDI)تنمية الزراعية الو
 

 المشاريع الزراعية المنجزة وقيد اإلنجاز
، أقفل رسميًا برنامج     ٢٠٠٦ديسمبر  /في آانون األول   

؛ لقد عمل   (ARDI)إعادة اإلعمار والتنمية الزراعية      
البرنامج لزيادة قدرة القطاع في انتاج المحاصيل                    
الزراعية، ولزيادة زراعة المحاصيل الزراعية                      

 القيمة التي تؤمن الدخل النقدي، ولتحسين                المرتفعة
البنية التحتية لصحة الحيوان وإنتاج المواشي،                          

ه واألراضي الزراعية   ولتحسين استخدام وإدارة الميا     
، لتعليف االبقار  المشاريع إقامة تعاونيات       شملت.  ١٩٥

دين خاصين للخدمات   زِو ومُ ،وتعاونيات تربية األغنام  
  وتعزيز جمعيات منتجي العسل وُمدخالت          ؛البيطرية
 الزراعية؛ وبناء قدرات المنظمات غير                          المواد

عالوة على    .  ١٩٦الحكومية المحلية لتنفيذ المشاريع          
 تم إنفاق آامل األربعة ماليين دوالر التي                          ذلك،

 لبرنامج إعادة تأهيل المستنقعات العراقية      خصصت  
 .١٩٧في نهاية ربع السنة هذا

 
، تم   ٢٠٠٦ديسمبر   /في مطلع آانون األول         

 مشروع ممولة    ٣٧٤ مشروعًا من أصل       ٣٧٣إنجاز  
من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق في قطاع                  

لبدء لع المتبقى ال زال بحاجة       الزراعة آما ان المشرو   
 .به
 

ومع ان عقد إعادة اإلعمار وتنمية الزراعة              
(ARDI)                 لن ُيمّدد إال ان الوآالة األميرآية للتنمية 

 (RFP)   طلب مقترحات          الدولية بصدد إصدار          
على األرجح تمويًال    لذلك  لمشروع متابعة، مستخدمة     
العقد الخاص ببرنامج    .  ١٩٨من صندوق دعم االقتصاد    

هو حاليًا في   "  إنماء"لمتابعة الجديد هذا، المعروف بـ      ا
مرحلة المشتريات ويتوقع ان تمنحه الوآالة األميرآية        

غير انه  .  ١٩٩  ٢٠٠٧مارس  /فبراير او آذار   /في شباط 
وتنمية    عقد إعادة اإلعمار       من الُمرّجح ان موظفي       

 من     سيكون  آما قد ُسّرحوا،               (ARDI)الزراعة
 .٢٠٠الصعب إعادتهم من جديد

 
عالوة على ذلك، منحت وزارة الزراعة                     

 مليون دالور في          ٥،٣ مبلغ       (USDA)األميرآية    
 لمشروع إعادة إحياء          ٢٠٠٦ديسمبر    /آانون األول   

 من أجل تعزيز      (IAER) العراقي    ي الزراع اإلرشاد
 والمبادرات التدريبية في الجامعات         ،توسيع الزراعة  

رآية  سوف يقيم فريق من خمس جامعات أمي        .العراقية
العراق آجزء من    مجمل  مشارآة مع الجامعات عبر        

فالجامعات األميرآية لديها برامج            .  هذا المشروع   
إرشاد متخصصة بزراعة األراضي القاحلة، وبرامج        

ية، وتجارب في البيئات الزراعية في                  و ق   زراعي
الشرق األوسط المشابهة لمختلف المناطق في                           

ضمن    استاذًا من أصل عراقي       ١٣  توظفالعراق، و 
 .٢٠١هيئات التدريس لديها

 
 إعادة إحياء اإلرشاد الزراعي       ولدى مشروع  
ط ابإقامة رو  :   عدد من األهداف        (IAER)  العراقي

التابعة لوزارة الزراعة   رشاد الزراعي   بين وآاالت اإل  
؛ تعزيز تنمية     ٢٠٢وبين الكليات الزراعية في العراق         

. نقدرات الجامعات وتوفير التدريب والدعم للعراقيي          
وسوف يقدم المشروع أيضًا تدريبًا متخصصًا،                        

 يستمر ومن المتوقع ان       .وسيعمل مع القطاع الخاص     
 .٢٠٣ ٢٠٠٨سبتمبر /المشروع لغاية أيلول

 
ر إضافية  وال مليون د   ٢،٥صص مبلغ    لقد خُ  

لموظفي وزارة الزراعة األميرآية الذين يدعمون                 
 حاليًا هذا المشروع، آما ان وزارة التعليم العالي                     

 .٢٠٤ووزارة العلوم والتكنولوجيا سوف تشارآان أيضًا
 

تعمل القوات المتعددة الجنسيات في العراق             
(MNF-1)              والقيادة المتعددة الجنسيات في العراق 
(MNC-1)            مستخدمة تمويًال من برنامج االستجابة 

  على تقدم بعض مبادرات          (CERP)الطارئة للقائد      
 وأفكار   (ARDI)  إعادة اإلعمار والتنمية الزراعية       

 :، بما فيهامشاريعها
  وإعادة إعمار البنية التحتية للريإصالح •
 إنشاء تعاونيات وجمعيات المزارعين •
بذار الحبوب في أرجاء           ل توزيع منظفات         •

 العراق
 إقامة مراآز لتصنيع العسل •
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 منظوماتإقامة مراآز للتدريب المهني مع              •
 لها عالقة بتصليح اآلالت والماآنات الزراعية

البذار،   (المواد المدخلة الزراعية         وزيع     ت •
 .٢٠٥...)األسمدة، الخ

 
 ٣٠، تم إنجاز      ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ٣٠في  

مشروعًا زراعيًا مموًال من صندوق برنامج                               
 مشروعًا  ٢٥االستجابة الطارئة للقائد، آما ان هناك            

 .إضافيًا قيد التنفيذ
 

أخيرًا، الحكومة العراقية بصدد تطوير خطة          
 بموجب    (IAPG) والعمل ألجل التنمية             االستثمار
وخطة العمل     .  )المثياق  (لعراقل الدولي          الميثاق

 عبارة عن خطة ُمفّصلة تحّدد مقدار                المذآورة هي  
لقد .   ومصادرها     العراق المالية والفنية            احتياجات

 ُعّينت الزراعة على انها أول قطاع سوف ترآز عليه          
في   المثياق المذآور  يشمل   و.  (IAPG)  خطة العمل  
 تحرير السوق الزراعية وزيادة        :الفرعيهذا القطاع    

 الزراعية عبر           القروضالوصول الى            إمكانية      
 .٢٠٦إصالحات السوق المالية

 
ناتج المشاريع الزراعية الممولة من صندوق إغاثة          

 وإعادة إعمار العراق
عمل برنامج إعادة اإلعمار والتنمية الزراعية                           

(ARDI)        ،وجهًا " وقّدم      مباشرة مع وزارة الزراعة
 التكاليف األمنية متدنية نسبياً       إبقاءساعد في    "  عراقيًا

 شخص، وآان     ٤٠٠وظف البرنامج أآثر من          .  ٢٠٧
بالنسبة .  ٢٠٨ منهم من غير العراقيين             ٣٠أقل من       

لبرنامج، انظر الجدول   ال   لهذا للحصيلة النهائية المترية  
١٠-٢. 
 

المشروع الزراعي المقبل للوآالة األميرآية           
 مشاريع     نمية الدولية سوف ُيرّآز على تنمية                     للت

 لكن بعض التمويل سيبقى      التجارية  األعمال الزراعية 
 ومن المتوقع ان         .لإلنتاج الزراعي  للمساعدة الفنية      

يقدم القطاع الخاص العراقي الماآنات الزراعية                      
مج ابرهناك    آما ان       ،للمساعدة في اإلنتاج الزراعي      

حيثما آان ذلك           قيد االعداد للمساعدة                   للقروض
لقد ذآرت الوآالة األميرآية للتنمية               .  ٢٠٩ضروريًا

 الدولية ان هناك حاجة أيضًا الى أعمال من نوع                        

 (ARDI)  برنامج إعادة اإلعمار والتنمية الزراعية          
 .٢١٠األعمال الزراعية التجاريةالى جانب تنمية 

 
حصيلة المشاريع الزراعية الممولة من صندوق                  

  العراقإغاثة وإعادة إعمار
 حصيلة المشاريع في قطاع الزراعة بالدرجة               تعتمد

األولى على النشاطات التي تقدم دخًال طويل األجل                
ذآرت الوآالة األميرآية للتنمية            .   االستثمار   مقابل

 وفرت  (ARDI)   التنمية الزراعية   الدولية ان برامج   
 مليون دوالر من القيمة المضافة          ٤٠٠احتمال زيادة    

% ٧٠مثًال، زاد اإلنتاج بمعدل      .  ٢١١يلالقتصاد العراق 
. ٢١٢بالنسبة للقمح والذرة واألرز والسرغوم والبندورة      

نتاجيتها إ ألف عائلة مزارعين            ٣٠٠وزادت أيضًا       
بسبب التكنولوجيا الُمحّسنة، والبنية      %  ٣٠بأآثر من    
الوصول الى األسواق المربحة التي         إتاحة   التحتية، و  

لتنمية الزراعية     أمنتها برامج إعادة اإلعمار وا                    
(ARDI) مشاريع   ٣٠٠أخيرًا، وّلدت حوالي        .  ٢١٣

على %  ٥٠ آسبًا بنسبة         تجارية  – زراعية      أعمال
األقل من الدخل من بينها منتجو العسل، واآلالت                      

 .٢١٤ ومالآو الجراراتوالميكانيكيين الزراعيين،
 

 (ARDI)   التنمية الزراعية      وأدت مشاريع    
في مناطق   %  ٥٦بة   الى زيادة في إنتاج القمح بنس            

زرعت بفضل هذه المبادرات، بما في ذلك استبدال                
أنواع البذار السابقة وإدخال تقنيات تنموية أآثر                        

 مكافحة وتطبيق تقنيات     ،إنتاجية، وتنظيف بذار القمح    
التي الحشرات والجراذين، وإدخال أنواع البذور                    

وسوف يساعد ذلك العراقيين في        .  ٢١٥تتحمل الملوحة 
 .ادهم على القمح المستوردتخفيف اعتم

 
 مع      ترتيبات القروض االحتياطية           للتقيد       

صندوق النقد الدولي، طلب العراق من التحالف ومن           
 نظام الحكم المانحين اآلخرين النصح بموجب برنامج        

، حول آيفية اإللغاء التدريجي لنظام                       ياالقتصاد
 بنود غذائية معينة     الذي يدعم       (PDS)التوزيع العام     

ومن المتوقع ان      .   مليارات دوالر سنوياً        ٣بحوالي   
يخفض العراقيون نظام التوزيع العام على مدى                        

 .٢١٦ القادمة٥-٣السنوات 
 

 التحديات
يرى مكتب المفتش العام تحديين آبيرين في قطاع                  

 والحاجة الى تطوير          ،األمن غير الكافي      :  الزراعة
 .القوانين والسياسات الصديقة للسوق
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 ١٠-٢الجدول 
 (ARDI)برنامج إعادة اإلعمار والتنمية الزراعية ناتج 

، أدار برنامج إعادة اإلعمار والتنمية الزراعية برامج ٢٠٠٦ و٢٠٠٥بين سنة 
 طن متري من النوعية ٣٠٠٠لمضاعفة بذار القمح في محافظتين شماليتين، مما أعطى 

 .)أ(إلى منتجي القمح" ١+ ُمصّدقة "العالية من بذار 
 بستانًا ألشجار ٢١ في إقامة (ARDI)ة اإلعمار والتنمية الزراعية برنامج إعادساعد 

 ٢٠٠٤بين .  محافظة بالتعاون مع مجلس الدولة لتنمية شجرة النخيل١٣النخيل األم في 
 فرعًا من نباتات النخل إلى المشاتل سوف تنتج ٨٠،٠٠٠، قدم البرنامج ٢٠٠٥و

 .)أ( فرعًا جديدًا في السنة٢٤٠،٠٠٠
 وآانون ٢٠٠٥سبتمبر /ارعين بذار القمح المتبقية لديهم بين أيلول مز٧٤٠٦نّظف 
 .)أ( طن متري من بذار القمح المنظفة٣٥،٠٠٠، وانتجوا أآثر من ٢٠٠٦يناير /الثاني

 في آل من محافظات نينوى ١٠ مؤسسة خاصة للخدمات البيطرية، ٤٠أنشئت 
 الريفية التي ال تقدم المؤسسات الخدمات للمناطق. وآرآوك ودهوك وصالح الدين

 .)ب(" تخدمها العيادات الحكومية
 حيوان ١٣٥،٠٠٠ مليون حيوان و٥٫٧ عيادة بيطرية تخدم أآثر من ٦٨أعيد تأهيل 

 .)ب(تستخدم لالستيالد

 
 
 
 
 
 

إدارة المحاصيل 
 والمواشي

 تأهيل أنظمة للري طالت (ARDI)أعاد برنامج إعادة اإلعمار والتنمية الزراعية 
 . )ج(ر هكتا٢٨٢،٠٣٨

 آلم ١١٠٠ تأهيل ما يزيد عن (ARDI)أعاد برنامج إعادة اإلعمار والتنمية الزراعية 
 هكتار من األراضي وأفادت أآثر من ٢٨٣،٠٠٠من بنية الري التحتية جاءت بالمياه ل 

 . عائلة مزارعين٨٥،٠٠٠

 
 

 ري األراضي

 عامل ميكانيكي ٢١٥ أآثر من (ARDI)دّرب برنامج إعادة اإلعمار والتنمية الزراعية 
معظمهم في المناطق الريفية، آجزء من برنامج تصليح الجرارات بغية تحسين البنية 

 .)ب (لخدمات التصليح والصيانة للماآنات الزراعيةالتحية 
 لنشرها ١٨تّم وضع نظام معلومات عن أسعار البيع بالجملة في آافة المحافظات ال 

وإيصالها إلى مزارعي ) س، البريد اإللكترونىاإلذاعة، إس إم إ(عبر وسائل اإلعالم 
 نوعًا من الفواآه، والسلع المجففة، والمنتجات الحيوانية والمواد المدخلة ٦٠وتجار 

 .) أ(الزراعية 
 أيضًا التدريب على إدارة (ARDI)برنامج إعادة اإلعمار والتنمية الزراعية قدم 

 منظمة غير حكومية نشطة في ١٩األعمال، وبناء الجمعيات، وتسهيالت التدريب ل 
 جمعية تعاونية ١٥ عضوًا في التعاونيات الزراعية في ٢٩٣التنمية الزراعية، ول 

 مربى نحل ومنتج عسل، والجمعية القومية التي تضم ٤٣٠٠جديدة تشكلت مؤخرًا، ول 
 .)أ( أخصائيى في اإلرشاد الزراعي ٥٢٦ تاجر مبيدات مستقل و٢٣٣

 
 

 تالتدريب وتنمية القدرا

 تصليحات ميكانيكية .)ب( مخططة٥٠٠٠ جرار من أصل ٤٨٣٥تمت إعادة تأهيل 
 

 .٢٠٠٧يناير / آانون الثاني١٦، استجابة لمكتب المفتش العام، (IRMO) مكتب إدارة إعادة إعمار العراق -أ 
  ١٠٠-١أآتوبر، / من تقرير وزارة الخارجية، تشرين األول٢٢٠٧القسم  -ب 
ديسمبر / آانون األول١٨ عرض نهاية المشروع، -، برنامج إعادة اإلعمار والتنمية الزراعية للعراق (USAID)دوليةالوآالة األميرآية للتنمية ال -ج 

٢٠٠٦. 
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 األمن
خالل ربع السنة الماضي، الحظ المستشار الزراعي            
في مكتب إدارة إعمار العراق أن أآبر تحٍد يواجه هذا           

ثرة القطاع هو تعيين آيفية العمل بطريقة فعالة ومؤ               
صحيح أن األمن آان     .    ٢١٧في المناخ األمنى الصعب    

 جبرنامفقط من إجمالي موازنة             %  ٦يحوي على       
، لكن  (ARDI)  إعادة اإلعمار والتنمية الزراعية للعراق    

الهواجس األمنية سببت تأخيرات وإلغاءات للمشاريع،       
المذآور رنامج    بعلى األخص، خالل أيام األول لل               

(ARDI)لبرنامج مقرها الرئيسي إلى      نقلت إدارة ا   .  ٢١٨
 بسبب الوضع   ٢٠٠٤ديسمبر  /أربيل، في آانون األول   

لم يكن   .  ٢١٩األمنى المتدهور في بغداد ومن حولها             
رنامج إعادة   بباإلمكان المباشرة العديد من مشاريع             

 في بعض    (ARDI)  اإلعمار والتنمية الزراعية للعراق     
لتخلي المناطق العراقية بسبب المخاطر األمنية، وتم ا         

ولم يكن باإلمكان تنفيذ       .  عن عدة مستفيدين محتملين      
نشاطات مخططة على مشاريع محّددة بسبب األخطار        

 .٢٢٠والتهديدات ضد المستفيدين
 

 قة للسوقيتطوير قوانين وسياسات صد
إن نقل قطاع الزراعة إلى نظام صديق للسوق سوف             
يتطلب قسطًا آبيرًا من التدريب وبناء القدرات،                        

.  الرساميل وتطوير بنية تحتية تجارية                      وتوظيف
وسوف يتطلب أيضًا وضع حد لخمسة عشر سنة من             
اإلعانات الغذائية العامة بموجب نظام التوزيع العام              

(PDS)،               وفي نفس الوقت، الحفاظ على شبكة لسالمة 
يتم أيضًا   .  المجموعات السكانية المعرضة لألخطار        

ت معالجة هذا التحدي عبر برامج لبناء قدرا                               
الوزارات ودعم تطوير الشرآات الزراعية بغية                     

 .٢٢١تحسين خدمات اإلرشاد الزراعي العراقية
 

 التعليم
خالل ربع السنة المنصرم، آانت أموال صندوق                     
إغاثة وإعادة إعمار العراق في قطاع التعليم قد ُأنفقت           
بكاملها تقريبًا باستثناء بعض النشاطات القليلة المتعلقة        

زات المدارس، وآذلك ثالثة                   بمفروشات وتجهي      
مشاريع أخرى يتوقع إنهاء العمل بها بحلول                                

 .٢٢٢ ٢٠٠٧أغسطس /آب
 

، إنجاز    ٢٠٠٦سبتمبر    / أيلول   ٣٠تّم أيضًا بحلول           
 مشروعًا مموًال من برنامج االستجابة الطارئة             ٣١٦
 في قطاع التعليم الثانوي، آما أن هناك            (CERP)للقائد  
 أربعة مشاريع لم       وهناك.   مشروعا قيد التنفيذ       ٢٣٦

 .يبدأ العمل بها بعد
 

 ١١-٢ناتج قطاع التعليم تمت مراجعته في الجدول 

 مشروع بكلفة     ٦٦٣٩تعهّدت الواليات المتحدة تنفيذ         
. ٢٢٣ مليار دوالر في قطاع التعليم     ١٫١٥إجمالية بلغت   

 من تقرير وزارة الخارجة أعلن أن                   ٢٢٠٧القسم    
حدة جددت أو       المشاريع التي مولتها الواليات المت             

وذآرت الوآالة   .  ٢٢٤ مدرسة لتاريخه       ٥١٦٨أنشأت   
 ٣٣،٠٠٠األميرآية للتنمية الدولية انه تم تدريب                     
 ١٥،٥١٣مّدرس وإداري في المدارس الثانوية بينهم           

 مدرس  ٦٨٠٠، آما تم تدريب      ٢٠٠٤امرأة في العام     
عالوة على ذلك،     .  ٢٠٠٦في المدارس الثانوية عام         

ثانوية آمراآز لالمتياز        مدرسة       ٨٤جرى تأسيس       
 .٢٢٥بحيث ُتقدم تدريب متخصص للمدرسين 

 

دعمت أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق                 
 (USAID)المخصصة للوآالة األميرآية للتنمية الدولية        

 مليون آتاب مدرسي للرياضيات         ٨٫٧طبع وتوزيع     
والعلوم، وسلمت مئات األلوف من المكاتب والكراسي       

 ماليين من مجموعات اللوازم      ٣ثر من   واأللواح، وأآ 
وساعدت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية        .  المدرسية

 طفل خارج المدرسة في إآمال             ١٣،٠٠٠أآثر من     
 ةواستفادت وزارة ومديري      .  برامج التعّلم المّسرعة      

التعليم أيضًا من ترآيب أجهزة الكمبيوتر التي زودتها         
 .ل إلى اإلنترنتالواليات المتحدة ومن إتاحة الوصو

 

على الرغم من التقدم الذي حققته المشاريع الممولة                
من الواليات المتحدة، فقد خّفض غياب األمن الفوائد             

فأجبر العديد من المدارس         .  الكامنة لتلك النشاطات     
والجامعات على االقفال آما أن المدرسين واألساتذة             

 ٢٠٠٦سنة     .  اصبحوا عرضة للهجمات العنيفة              
 من  ٣٠٠رت وزارة التعليم انه اآثر من            وحدها، ذآ 

 آخرين    ١١٥٨مدرسيها وموظفيها قتلوا آما أن                    
 .٢٢٧أصيبوا بجروح 

 

 م، ذآرت وزارة التعلي       ٢٠٠٦ و  ٢٠٠٣بين األعوام     
 استاذًا قد اغتيلوا، وأنه خالل األشهر          ١٥٤العالي ان    

أآتوبر، قتل   /أغسطس وتشرين األول    /الثالثة بين آب    
من المدارس  %  ٩٠در أن    ويق.  ٢٢٨ عشر آخرون   ١٥

في محافظة دياال مقفلة بسبب الظروف األمنية غير               
أما في مدينة           .  المالئمة، والتهديدات والهجمات          

الرمادي، في محافظة االنبار، فليست هناك أي                         
 .٢٢٩مدرسة مفتوحة تقريبًا بسبب تهديدات المتمردين 

 

صحيح أن الحفاظ على األمن حول تلك المؤسسات                
بقى من مسؤولية الحكومة العراقية، إال أنه          التعليمية ي 

من الصعب تحديد إلى أي حد هذه المرافق التي                          
جددتها وجهزتها الواليات المتحدة آانت محمية والى          

 .اي درجة يتم استخدامها
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 ١١-٢الجدول 

 المدارس التي جرى ترميمها عبر مشاريع الواليات المتحدة إلعادة اإلعمار
 

أ العمل المدارس التي لم يبد
 عليها

المدارس  المدارس المنجزة المدارس قيد التنفيذ
التي آانت 

بحاجة 
للترميم       

)٢٠٠٣( 

مجموع 
المدارس    

)٢٠٠٣( 

الوآالة األميرآية -غير متوفر
صندوق إغاثة -للتنمية الدولية

 ١-وإعادة إعمار العراق

الوآالة -غير متوفر
-األميرآية للتنمية الدولية

إعادة صندوق إغاثة و
 ١-إعمار العراق

الوآالة -٧٤١
األميرآية للتنمية 

صندوق إغاثة -الدولية
-وإعادة إعمار العراق

١ 
الوآالة األميرآية -غير متوفر

صندوق إغاثة -للتنمية الدولية
 ٢-وإعادة إعمار العراق

الوآالة األميرآية -٧٧
صندوق -للتنمية الدولية

إعادة إعمار إغاثة و
 ٢-العراق

 

 الوآالة -٢،٣٥٨
األميرآية للتنمية 

صندوق إغاثة -الدولية
-وإعادة إعمار العراق

٢ 
 لدى  مكتب المشاريع والعقود-١

 وصندوق فرقة منطقة الخليج
 ٢-إغاثة وإعادة إعمار العراق

 مكتب المشاريع والعقود
 لدى فرقة منطقة الخليج،

صندوق إغاثة وإعادة 
 ٢اقإعمار العر

 مكتب -٨٠٧
 لدى المشاريع والعقود

 فرقة منطقة الخليج،
صندوق إغاثة وإعادة 

 إعمار العراق
القوات المتعددة -غير متوفر

 الجنسيات في العراق
 القوات -غير متوفر

المتعددة الجنسيات في 
 العراق

 القوات -١٣٦٥
المتعددة الجنسيات في 

 العراق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١١،٠٠٠ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

١٤،١٢١ 

مجموع المدارس والمدارس التي آانت تحتاج إلى  ( ١٧، الصفحة ٢٠٠٦ أآتوبر/تشرين األول، الملخص التنفيذي ٢٢٠٧وزارة الخارجية، القسم : المصدر
 آانون ٤ لطلب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، في (GRD-PCO)؛ استجابة مكتب المشاريع والعقود MNF-Iترميم، معطيات 

 . األخرى لم تتغير منذ الربع االخير؛ جميع المقاييس المترية٢٠٠٧يناير /ألأول
 

 
  وحقوق اإلنساننالالجئو

، ٢٠٠٦سّبب العنف المتصاعد في العراق سنة                        
حوالي .   عراقي منازلهم     ٥٠٠،٠٠٠مغادرة حوالي      

 عراقي يغادرون يوميًا إلى البلدان       ٣٠٠٠ إلى   ٢٠٠٠
األعداد المتنامية لالجئين العراقيين          .  ٢٣٠المجاورة    

رين في الداخل قد تجاوز الموارد             والعراقيين المهج  
المتوفرة لمساعدتهم، آما أن العنف في العراق قد                    
أعاق الجهود اإلنسانية لمساعدة السكان العراقيين                  

 .المهجرين في الداخل
 

 الالجئون

 ماليين  ١٠٥، تّم تخصيص    ٢٠٠٤خالل السنة المالية    
دوالر من أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق          

حايا النزاع بما فيهم الالجئين واألشخاص       لمساعدة ض 
خالل السنة المالية        .  (IDPs)المهجرين في الداخل           

 ٢٧ مليون دوالر إضافية، و    ٥٤، تم تخصيص    ٢٠٠٥
، مما رفع إجمالي               ٢٠٠٦مليون للسنة المالية               

 ٣٠بحلول  .  ٢٣١ مليون دوالر   ١٨٦المخصصات إلى    
، آان قد تّم إلزام آافة                             ٢٠٠٦سبتمبر      /أيلول

.  مليون دوالر منها    ١٣٤صات آما تم صرف      المخص
استخدمت أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق         
لدعم جهود بناء القدرات لمختلف المنظمات العراقية،         

 والهجرة، والمجموعات         ربما فيها وزارة التهجي             
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، (IOM)الدولية مثل المنظمة الدولية للهجرة                                 
 لألمم     والمفوضية العليا لشؤون الالجئين التابعة                  

 واللجنة الدولية للصليب األحمر           ،(UNHCR)المتحدة   
(ICRC) ٢٣٢. 

 
شمل التقدم الذي حققته المشاريع الممولة من الواليات         
المتحدة في هذا القطاع إنجاز منابع المياه الدائمة،                    
ومواصلة نشاطات الوحدة النقالة للعناية الصحية،                 
وتنفيذ نشاطات المياه والصرف الصحي، آما                           

ريب المنظمة غير الحكومية العراقية الجديدة                    وتد
يمّول برنامج االستجابة الطارئة           ".  إغاثة العراق   "

 مشروعًا انسانيًا أو إنشائيًا إضافيًا       ١٤٦  (CERP)للقائد  
يشمل إنشاء مالجئ للذين بال منزل، وتقديم اإلمدادات         
وأآياس الطعام إلى دور األيتام وتنفيذ جمع االحذية               

٢٣٣. 
 

 فات حول األسالك العقاريةحل الخال
من أموال    )   ماليين دوالر       ١٠(تم تلزيم وإنفاق            

صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق لدعم لجنة حل               
الخالفات حول األمالك العقارية التي آانت تعرف                 

يستمد .  سابقًا بلجنة الشكاوى بخصوص الممتلكات            
 (TOM)تأجيل تنفيذ برنامج المنظمة الدولية للهجرة                

بالشكاوى الصادرة من خارج البالد في                   الخاص    
انتظار التمويل اإلضافى الذي التزمته المفوضية العليا       

 ٣١بحلول   .  لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة           
، آان العراقيون قد أملوا                      ٢٠٠٦أغسطس      /آب

 شكوى خاصة باألمالك، آما أن                              ١٢٤،٠٩٢
ذآرت المفوضية العليا لشؤون     .   تم تلزيمها   ٢٥،٨٩٣

 عراقي عادوا إلى العراق سنة                ٤٠١جئين ان       الال
 ١٩١،٦٤٥، و  ٢٠٠٥ سنة     ٥٥،٢٦٧، مقابل     ٢٠٠٦
خالل ربع السنة األخير، حولت                    .  ٢٠٠٤سنة     

المفوضية العليا لشؤون الالجئين ترآيزها من مساعدة       
العراقيين العائدين لمساعدة المواطنين الذين يواصلون      

 .٢٣٤الهرب بسبب العنف الطائفي المتصاعد 
 

 حقوق اإلنسان
تم تخصيص خمسة عشر مليون دوالر من أموال                    

 لتشجيع  (IRRF)صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق           
حقوق اإلنسان في العراق، وتم تلزيم آافة األموال                  

مشاريع حقوق اإلنسان   .   مليون دوالر  ١٢وانفق منها   
التابعة للوآالة األميرآية للتنمية الدولية التي يمولها               

 دوالر من صندوق إغاثة وإعادة إعمار                مليار  ١٫٤
أآتوبر /العراق، تم اقفالها في نهاية تشرين األول                    

٢٣٥ ٢٠٠٦. 
 

المخدرات ، طالب مكتب          ٢٠٠٧في السنة المالية          
 التابع لوزارة      (INL) الدولي وفرض تطبيق القانون       

 مليون دوالر إضافية لتمويل برامج        ١٤الخارجية ب    
 :مشاريع إضافية لحقوق اإلنسان

 
بناء رصد داخلي وإعداد تقارير وأنظمة فرض               •

 .التنفيذ في وزارتي الداخلية والدفاع
 .دعم تطوير لجنة لحقوق اإلنسان قوية ومستقلة •
تنمية قدرات المنظمات غير الحكومية العراقية               •

 حقوق اإلنسان ووضع             تالجل رصد انتهاآا        
 .التقارير عنها

 .دعم وزارة حقوق اإلنسان •
 .٢٣٦عراقيين تدريب الصحفيين ال •
 

 التحديات
 

 انتهاآات حقوق اإلنسان المتواصلة
.  وضع حقوق اإلنسان تدهوره في العراق                لالوصا

بعثة مساعدة العراق التابعة لألمم المتحدة                 ذآرت    
(UNAMI)                      أن الهجمات ضد المدنيين والمهنيين 

 .العراقيين قد ازدادت خالل األشهر القليلة الماضية
 
مثل المدرسين         الهجمات ضد المهنيين                           •

والشخصيات الدينية ازدادت منذ تشرين                               
 .٢٠٠٦أآتوبر /األول

حرية الصحافة هي حاليًا موضع جدل في العراق           •
إذ أن الصحفيين وعمال الوسائل اإلعالمية ال                    

 .يزالون عرضة للهجمات واالغتياالت
النساء في المحافظات الوسطى والجنوبية                           •

خدمات محرومات اآثر فأآثر من الوصول إلى ال           
. الصحية والتعليمية بسبب الوضع االمني المتقلب         

أآثر من ذلك، ال تزال النساء ضحايا جرائم                          
 .الشرف، على األخص في المحافظات الشمالية
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وذآر أيضًا أن االقليات التي تعيش في آرآوك                 •
محظر عليها االشتراك في التطور السياسي                        

 .واالقتصادي واالجتماعي للمدينة
 

اعدة العراق التابعة لألمم المتحدة            بعثة مس  وذآرت   
(UNAMI)            أيضًا أن مجموع عدد المدنيين الذين قتلوا  

 مدنيًا  ٩٢ أي   ٣٤،٥٤٢،  ٢٠٠٦جراء العنف بلغ سنة     
آان عدد المدنيين الذين قتلوا عبر البالد               .  في اليوم  
 في  ٢٩١٤نوفمبر و / شخصًا في تشرين الثاني      ٣٤٦٢

 آانون       علمًا أن أرقام             .  ديسمبر/آانون األول      
عدد المدنيين  .  ديسمبر ال تشمل آافة المحافظات    /الثاني

الذين قتلوا في بغداد وحدها خالل تلك األشهر نفسها              
آان متوسط     .   على التوالي        ٢٥٠١ و    ٢٢٣٠بلغ     

يوليو /العراقيين الذين قتلوا شهريًا بين األول من تموز        
 . شخصًا٣٣٣٨، ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٣١و
 

ين والمهجرين في الداخل وحل              زيادة عدد الالجئ      
 قضايا حقوق األمالك العقارية

مع أنه ال توجد أرقام دقيقة لعدد العراقيين المهجرين              
في الداخل وفي الخارج، إال أن المفوضية العليا                         
لالجئين التابعة لألمم المتحدة ذآرت في آانون                          

 عراقي  ٥٠٠،٠٠٠، أن حوالي     ٢٠٠٧ديسمبر  /الثاني
نذ تفجير مقام العسكري في سامراء      قد هجروا داخليًا م   

عالوة على ذلك، يقدر     .    ٢٣٩  ٢٠٠٦فبراير  /في شباط 
العديد .   عراقي يغادرون منازلهم شهرياً      ٥٠،٠٠٠أن  

من هؤالء المهجرين داخليًا وخارجيًا هم من المهنيين           
الحضريين الذين يعتبرون ضروريين جدًا الستقرار           

يف تم تهجير    يبين آ  ٣٦-٢الشكل  .  ٢٤٠وانماء العراق   
 .السكان العراقيين

 
، تقدم اآثر من      ٢٠٠٦خالل النصف األول من سنة          

 عراقي بطلبات لجوء إلى أوروبا، أي بزيادة             ٨١٠٠
عدد العراقيين  .  ٢٠٠٥عن النصف األول من       %  ٤٨

 إلى الواليات المتحدة وآندا ازداد         ءالذين طلبوا اللجو   
وطالب بعض   .  ٢٤١خالل الفترة نفسها       %  ٣٢بنسبة   

المراقين برفع حصة المهاجرين العراقيين المسموح            
 .لهم اإلقامة في الواليات المتحدة

 
األعداد الكبيرة للنازحين العراقيين ُيشكِّل تحدياًَ                        
لموارد وخدمات البلدان المضيفة آما أن جيران                       
العراق قد أصبحوا مغمورين باألعداد المتزايدة                       

 سوريا فرض   لقد بدأت .  لالجئين العراقيين في بلدانهم    

قيود جديدة مثل الحد من الوصول إلى العناية الصحية          
واقفل األردن حدوده بوجه الشبان                      .  والمدارس

العراقيين آما أن لبنان أغلق حدوده أمام جميع                            
إن عدد المهجرين الداخلين       .  ٢٤٢الالجئين العراقيين     

المنتقلين إلى المناطق الشمالية من العراق في تزايد               
٢٤٣. 

 
 األمن

الهواجس األمنية عبر العراق تحّد من فرص الوصول        
إلى الوزارات العراقية، والوآاالت اإلنسانية                             
والمنظمات غير الحكومية بالنسبة للعديد من                              

ذآرت آل من           .  المجموعات المهجرة الضعيفة          
مجموعات المساعدة التابعة لألمم المتحدة والمحلية              

لمهجرة ذات  أنها تلقت تهديدات النها تساعد العائالت ا      
 تشرين     ٩في     .  ٢٤٤االنتماءات الدينية المختلفة               

، اختطف رئيس إدارة جمعية            ٢٠٠٦نوفمبر   /الثاني
 آانون      ١٨وفي      .  ٢٤٥الهالل األحمر العراقية                

، اقفل الهالل األحمر العراقي          ٢٠٠٦ديسمبر   /األول
(IRC)                      آل فروعه في بغداد الجل غير مسمى بعد 

 .٢٤٦ من موظفيه ٣٠خطف 
 

 لالتموي
عملت المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة            

، مع موازنة      ٢٠٠٦في العراق خالل السنة المالية             
يناير / آانون الثاني     ٨في   .   مليون دوالر     ٢٩بلغت   
، أطلقت المفوضية نداًء جديدًا طالبت فيه ب               ٢٠٠٧
 مليون دوالر لعملياتها في العراق لألشهر االثني            ٦٠

 مليون إنسان   ٢٫٣ع ما يقدر ب     ل م عشر القادمة للتعام  
سوف تغطي هذه األموال برامج                 .  مهجر داخلياً    

الحماية والمساعدة لالجئين العراقيين في سوريا                     
واألردن ولبنان ومصر وترآيا آما ولالجئين غير                 

زيادة عدد    .  ٢٤٧العراقيين وللمهجرين داخل العراق         
الالجئين يزيد أيضًا التكاليف التي نتج عن تحديد                      

تعتمد الواليات المتحدة وجيران             .  ع الالجئين    وض
العراق على المفوضية العليا لالجئين لتعيين الالجئين         

اعترف مكتب السكان           .  العراقيين األآثر ضعفاً          
والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية ان النقص        

 مفوضية األمم المتحدة         في الموارد حال دون قيام            
اد مراجع إقامة بالنيابة عن      بإعد نالعليا لشؤون الالجئي  

 .٢٤٨الواليات المتحدة 
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 ٣٦-٢الشكل 

 تحرك العراقيين المهجرين في الداخل والالجئين العراقيين
 ن، مفوضية األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئي            "تحديث المعطيات حول الوضع العراقي        :  "المصدر

(UNHCR)    نتحدة العليا لشؤون الالجئي       ، مفوضية األمم الم       ٢٠٠٦نوفمبر   /، تشرين الثاني  (UNHCR) 
، آتاب الوقائع العالمية لوآالة       ٢٠٠٦أآتوبر  /؛ الوضع في تشرين األول      "خريطة الوضع في العراق    "

 :(CIA)االستخبارات المرآزية 
 (UNHCR)  ن                         نشرة صحفية صادرة عن مفوضية األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئي          

 .٨/١/٢٠٠٧ة جديدة للعمليات في العراق دعوتطلق 
 

 .٢٠٠٣تم تهجير بعض العراقيين قبل : مالحظة

كداهو

 نينوى
 أربيل

 السليمانية تميم

صالح
 الدين

 األنبار

 دياال

 بغداد

 واسط
 بابل آربالء

 ميسان القادسية

 ذي قار

 البصرة

 المثّنى

 مهجر جديد في منطقة الحكومة ٥٨،٠٠٠
الكردية

يوليو /السكان في تموز ٢٦،٧٨٣،٣٨٣
٢٠٠٦ 

 المهجرين في الداخل ١،٧٠٠،٠٠٠
عدد المهجرين في  ٥٠٠،٠٠٠

 ٢٠٠٦ الداخل سنة
 الالجئون العراقيون ٢،٠٠٠،٠٠٠

 

العراقيون المهجرون الجدد في الداخل، لغاية 
 ٢٠٠٦اآتوبر /تشرين أول

 المنطقة الشمالية ٦٠،٠٠٠
 العراق االوسط ١٧٠،٠٠٠
 العراق الجنوبي ١٩،٠٠٠
الحكومة الكردية  ٥٨،٠٠٠

 االقليمية
 

العائدون إلى العراق لغاية تش
 ٢٠٠٦أآتوبر /األول

٢٠٠٦ ٤٠١ 
٢٠٠٥ ٥٥،٢٦٧ 
٢٠٠٤ ١٩١،٦٤٥ 
٢٠٠٣ ٥٠،٥٢٤ 
٢٠٠٢ ١،١٤٢ 

 المجموع ٢٩٨،٩٧٩

 

 عراقي في سوريا يقدر أن ٧٠٠،٠٠٠-٥٠٠،٠٠٠
 . يصلون آل أسبوع إلى سوريا١١،٠٠٠

 
 

  عراقي في لبنان٤٠،٠٠٠-٢٠،٠٠٠

  عراقي في االردن٧٠٠،٠٠٠-٥٠٠،٠٠

  عراقي في مصر٨٠،٠٠٠-٢٠،٠٠٠
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 تنمية االقتصاد والقطاع الخاص

يقّدم هذا القسم المشاريع األميرآية الرئيسية لتنمية                  
االقتصاد والقطاع الخاص وآذلك نظرة عامة على                

 .ناتج تلك المشاريع
 

 ع المنجزة وقيد التنفيذالمشاري
 مليون دوالر من صندوق      ٣٩٣لقد تّم تخصيص مبلغ      

إغاثة وإعادة إعمار العراق لبرامج تنمية القطاع                      
 مليون دوالر           ١٠٠الخاص، وُخصص حوالي                

  إعادة اإلعمار والتنمية الزراعية للعراق                   جبرنامل
(ARDI)                           وذهب القسم المتبقي إلى برامج تتعلق 

ية، والمهارات في األعمال،         باإلصالحات المؤسسات   
والتدريب المهني، والمبادرات القائمة على أساس                  

وتّم إلزيم آافة المبالغ المخصصة لهذا القطاع        .  السوق
٢٤٩. 

 
 (USAID)تدير الوآالة األميرآية للتنمية الدولية                         
فأموالها .  األآثرية العظمى ألموال التنمية االقتصادية       

ُمرّآزة )  الزراعةغير   (المخصصة لتنمية االقتصاد        
في عقدين آبيرين، واحد للحكم االقتصادي واآلخر               

وتدير الوآالة األميرآية للتنمية    .  لتنمية القطاع الخاص  
الدولية أيضًا برنامج التمويل الصغير تحت اسم                        

 .الذي بدأته سلطة االئتالف المؤقتة" ازدهار"
 

 مليون دوالر من أموال صندوق إغاثة                ٣٠حوالي   
 أعطيت إلى مؤسسة         (IRRF)ر العراق      وإعادة إعما  

 لتوسيع  ٢٠٠٤االستثمارات الخاصة عبر البحار سنة       
 (IMMDF)صندوق تنمية السوق المتوسطة العراقية              

، وهو برامج قروض يقدم للشرآات العراقية                     ٢٥١
 ماليين   ٥ و  ٣٥،٠٠٠تسهيالت ائتمانية تتراوح بين          

يًا لقد أعطي البرنامج مؤخرًا مبلغًا إضاف          .  ٢٥٢دوالر   
( مليون دوالر للقروض الصغيرة                        ٩٫١بقيمة     

من %  ٣٠آما أن    )   دوالر ٥٠٠،٠٠٠ إلى    ٣٥،٠٠٠
. هذا المبلغ ُمخصصة لألعمال الزراعية التجارية                 

، ٢٠٠٧يناير  /بحلول األسبوع األول من آانون الثاني      
وافق صندوق تنمية السوق المتوسطة العراقية                          

(IMMDF)                   على ستة قروض بلغ مجموعها حوالي 
ويواصل هذا الصندوق       .  ٢٥٣ مليون دوالر          ١٤٫٨

أيضا دعم اإلنتاج في قطاعات مثل المياه، والنجارة،             
 .٢٥٤والمطاحن، والسيارات المستعملة 

 
، آان قد تم إنجاز          ٢٠٠٦سبتمبر   / أيلول  ٣٠بتاريخ   

 مشروع تنمية للقطاع الخاص ممّولة من صندوق          ٤٣

 بقي     آما   (CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد              
 . مشروعًا قيد التنفيذ٥٤هناك 

 
 نظام الحكم االقتصادي

 (EG)يهدف مشروع نظام الحكم االقتصادي الثاني                 
للوآالة األميرآية للتنمية الدولية إلى مساعدة الحكومة         

نطاق عمل عمالني       "العراقية في تكوين وتطبيق              
قانوني، وضريبي، ونظامي، ومؤسساتي يمكن ان يتم        

الحات والسياسة لتعزيز االقتصاد    داخله صياغة اإلص  
الشفاف واالستثمارات القائمة على اقتصاد صديق                 

ذآرت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية       .  ٢٥٥"  للسوق
 مليون  ١١٣،٥خالل ربع السنة الحالي أنه تم توزيع            

٢٦٦دوالر على مشروع نظام الحكم االقتصادي الثاني        

. 
 

مطلوبة لبلوغ  يعمل المشروع على دعم اإلصالحات ال      
 هدفًا حددها صندوق النقد الدولي           ٥٨ من أصل       ٢٨

عبر التدريب والمساعدة في صياغة التشريعات                      
 والمنظمات الدولية      نوالتعاطي مع المانحين الدوليي        

للجنة تم إنجاز الخطة التدريبية وتدفق األشغال            .  ٢٥٧
 لدعم نظام الضرائب الممكنن أو                العامة للضرائب   

ة ترآيب هذا النظام في نهاية السنة         تلحظ الخط .  اآللي
، رعت  ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٢-٢١في  .  ٢٥٩

الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ووزارة المالية معًا              
الدعامة األساسية   -اإلصالح الضريبي  "مؤتمرًا حول     

، الذي جمع مجموعة من             "لبناء االقتصاد العراقي      
 .٢٦٠الخبراء لمناقشة السياسة الضريبية 

 
المبادرة األخرى لإلصالح الضريبي تقوم في تطوير          

، وهو نظام       (FMIS)  نظام إدارة المعلومات المالية         
للمحاسبة وإصدار التقارير جديد ُمعّد لكافة الوزارات          
لتحسين إعدادها لموازناتها الخاصة ولعمليات إدارة            
األموال النقدية، في نفس الوقت الذي تكافح فيه                          

ام إدارة المعلومات المالية                    جوهر نظ      .  الفساد
ومنظوماته اإلضافية مجدولة للترآيب لدى آافة                     

؛ غير  ٢٠٠٧سبتمبر  / بحلول أيلول  ١٨٢الوآاالت ال   
أن االستبدال الكامل لألنظمة اليدوية الموروثة يتوقف         
على إتاحة الوصول إلى آافة الوآاالت، وعلى أمر                

ذآرت وزارة     .  ٢٦١توجيهي من وزارة المالية                   
جية خالل ربع السنة الحالي أن الحكومة                           الخار

بياناتها /اإلقليمية الكردية تنوي إدخال معطياتها                      
 .٢٦٢االنفاقية في النظام الجديد في نهاية السنة 
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وحدة المكننة التجريبية لشبكة األمان االجتماعية                
(SSN)               في وزارة العمل والشؤون االجتماعية آانت 

ديسمبر / األول أول من جرى تدشين الوحدة في آانون       
نشاطات تطوير واختبار تطبيق برمجيات             .  ٢٠٠٥

الكمبيوتر لشبكة السالمة االجتماعية هي أيضًا قيد                 
التنفيذ وآذلك تدريب موظفي الوزارة الذين                                 

 .٢٦٣يستخدمونها 
 

 (CBI) المصرف المرآزي العراقي  المفتش العام    ساعد
لجنة إعادة الهيكلة           وزارة المالية إلنشاء                مع      

 التي سوف تتحول إلى هيئة مستقلة، وتم                يةالمصرف
 وخطة عمل بعد    (MOUs)إنجاز مسودة مذآرات تفاهم      

أن توصل آل من وزارة المالية، والمصرف                              
، والمصرفان التجاريان        (CBI) المرآزي العراقي        

. الكبيران اللذان تملكهما الدولة، إلى موقف موّحد                  
مذآرات التفاهم وخطة العمل هذه سوف تعرضان                 

 .٢٦٤ ٢٠٠٦ى مجلس الوزراء للموافقة في نهاية عل
 

وتم تشكيل لجنة لمعالجة قضية الديون الرسمية؛                      
فسوف تقوم اللجنة بإعداد جردة بأعمال اإلشراف                   
وبحل مسائل آافة ديون الدولة في سجالت                                   

المصرف المرآزي      وأخيرًا، عمل            .  المصارف
 مع المراآز الرئيسية لخمسة مصارف       (CBI) العراقي  
ة أخرى، خالل ربع السنة األخير، لتبني مكونين        خاص

. ٢٦٥  (IPS)جديدين لنظام المدفوعات العراقي                        
وستساعد هذه النشاطات في تعزيز الروابط في                        
القطاع المصرفي وفي تحسين اإلشراف العام على                

 .المصارف
 

 برنامج تنمية القطاع الخاص
برنامج تنمية القطاع الخاص الذي يحمل اسم                              

صمم لمساعدة البالد في تحقيق النمو                م  "ازدهار"
 :٢٦٦االقتصادي وزيادة التوظيف عبر ستة مجاالت 

 
 التخصيص •
 إتاحة الوصول إلى التجارة والسوق •
 تشجيع االستثمار •
 أسواق الرساميل •
 مهارات األعمال التجارية •
مشاريع األعمال الصغيرة جدًا، والصغيرة،         •

 .والمتوسطة الحجم
 

لتنمية الدولية أنها وزعت       ذآرت الوآالة األميرآية ل      
 مليون دوالر من صندوق إغاثة وإعادة         ٩٦٫١حوالي  

، آما تخطط      "ازدهار" على      (IRRF)إعمار العراق      
الوآالة مشروع تمويالت صغيرة جدًا سوف يبد العمل        

في "  ازدهار"تواصل  .  ٢٦٧  ٢٠٠٧به في أواخر العام      
دعم الحكومة العراقية لالنضمام إلى منظمة التجارة             

 وتساعد الحكومة في صياغة الوثائق         (WTO)عالمية  ال
المطلوبة، وفي اإلجابة على األسئلة التي يطرحها                  
أعضاء منظمة التجارة العالمية، وتقوم بتقييمات                     
التوافق، وتدّرب بالصورة المالئمة المسؤولين                        

 .٢٦٨الحكوميين العراقيين 
 

الشرآة العراقية   أيضًا في خلق        "  ازدهار"ساعدت   
 التي تقدم آفاالت                 (ICBG)ت المصرفية           للكفاال

تسمح الشرآة العراقية    .  القروض للمصارف الخاصة   
للكفاالت المصرفية لصناعة التحويالت الصغيرة جدًا        
بتلقي القروض من المصارف الخاصة بدًال من                        

بدأت الشرآة عملياتها في          .  ٢٦٩المانحين الدوليين       
، وتخطط    ٢٠٠٦نوفمبر    /األول من تشرين الثاني           

لتطوير سياسات عمالنية؛ وإجراءات               "  ازدهار"
وآتيبات تعليمات؛ وتدريب للموظفين؛ وإقامة المراآز      
الرئيسية لمواصلة مساعدة الشرآة العراقية للكفاالت          

 .٢٧٠ ٢٠٠٦المصرفية لغاية نهاية سنة 
 

يشمل برنامج التمويل الصغير الزدهار أيضًا منحًا               
دريب  وت     ،(MFI)لمؤسسات التمويالت الصغيرة                 

قدمت .  موظفي هذه المؤسسات وتقديم المساعدة الفنية       
 مليون   ٩٫٩الوآالة األميرآية للتنمية الدولية مؤخرًا            

دوالر من المنح القامة أو لمواصلة تطوير المؤسسات        
. ٢٧١التمويلية الصغيرة العراقية القابلة لالستدامة                   

خالل ربع السنة األخير، بدأت مؤسسة جديدة                             
يرة عملياتها وحصلت على منحة              للتمويالت الصغ   

 دوالر الستخدامها في رأسمال                ٢٥٠،٠٠٠بقيمة    
 تشرين        ١٦-١٤ابتداءًا من               .  ٢٧٢القروض        

، نظمت الوآالة األميرآية                ٢٠٠٦نوفمبر      /الثاني
للتنمية الدولية أول مؤتمر قمة للتمويل الصغير في                 

وتخطط .  ٢٧٣ مشارك    ١٠٠أربيل بحضور اآثر من        
 موظفي مؤسسات القروض           ازدهار أيضًا لتدريب      

 .٢٧٤الصغيرة في المستقبل القريب 
 

شملت النشاطات األخرى ضمن برنامج تنمية القطاع          
الخاص، خالل ربع السنة الماضي، تقديم المعدات                 
للوآالة العراقية للترويج لالستثمار، وتنظيم اجتماعات      

وواصلت ازدهار بناء القدرات        .  تخطيط استراتيجي  
معلومات التجارية الذي تأسس            للمرآز العراقي لل       

لتشجيع المستثمرين الدوليين، وذلك عبر التدريب                  
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. والموقع على اإلنترنت          /وتطوير قاعدة البيانات          
وساندت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية أيضًا هيئة             
األوراق المالية العراقية عبر تطبيق القواعد والقوانين        

 العراقية   وتلقى موظفو البورصة     .  وصياغة الوثائق  
أيضًا التدريب على تكنولوجيا المعلومات، والعالقات         

 . ٢٧٥العامة والقوانين عبر الحلقات الدراسية 
 

يستكشف مكتب تحويل األعمال التجارية التابع                        
لوزارة الدفاع الطرق لمساعدة العراقيين في إعادة                 
إحياء بعض أهم الشرآات الدولية الواعدة، عن طريق         

افضل للسوق تساعد في تعيين               استخدام تحليالت        
الطلب المحتمل على منتجات الشرآات في العراق                

ومن المتوقع ان تحفز هذه النشاطات            .  وفي الخارج  
التوظيف والشرآات التجارية الخاصة التي تنشأ                     

 .تقليديًا حول تلك المصانع التي تمتلكها الدولة
 

 نتاجات المشاريع األميرآية في التنمية االقتصادية
 قد    (EG)ات مشاريع نظام الحكم االقتصادي                 نشاط

فقد :  أثمرت نتائج ملموسة في اإلصالحات الضريبية         
تم إنشاء وحدة السياسة الضريبية داخل وزارة المالية           
بغية خلق استراتيجية ضريبية، آما وعهدت اليها                    

 من صندوق النقد            (SBA)حقوق السحب الخاصة            
مساعدة لقد وضعت وزارة المالية ب            .  (IMF)الدولي    

الوآالة األميرآية للتنمية الدولية خطة إعادة تنظيم                  
الخطة .  النظام الضريبي العراقي الذي تجاوزه الزمن       

النهائية يجب ان يوافق عليها مجلس الوزراء وان                   
تتبناها الحكومة العراقية في نهاية آانون                                        

ديسمبر، آما أن تطبيق هذه الخطة سوف يلبي            /األول
. (SBA) حقوق السحب الخاصة      قسمًا آبيرًا من شروط    

ديسمبر أيضًا، آانت آافة الوزارات       /في آانون األول   
والخزانات اإلقليمية بصدد استخدام نظام إدارة                         

 بالتوازي مع النظام اليدوي       (FMIS)المعلومات المالية    
 .٢٧٦الموروث 

 
، آانت الوآالة األميرآية     ٢٠٠٦سبتمبر  /بحلول أيلول 

 ١٣اض قروض صغيرة في       للتنمية الدولية تقوم بإقر    
محافظة، آما تضمنت محفظة القروض لديها                            

 مليون  ١٧٫٨ قرضًا بلغ مجموعها أآثر من          ١٦٦٧٣
 موظفًا في     ٦٣٠وحاليًا، تم تدريب اآثر من           .  دوالر

خالل ربع السنة      .  ٢٧٧مؤسسات القروض الصغيرة        

الماضي، قدمت أول مؤسستان محليتان للقروض                   
 قرضًا  ٤٠"  ازدهار"الصغيرة التي تأسست بمساعدة       

إضافة إلى  .  ٢٧٨ دوالر   ١٠٠،٠٠٠جديدًا بلغت قيمتها    
هاتين المؤسستين المقيمتين في آرآوك وبغداد، آان            
المقرر افتتاح مؤسسة للقروض الصغيرة في الفلوجة،        

 .٢٧٩ ٢٠٠٧يناير /في آانون الثاني
 

 ال زال االقتصاد العراقي هشًا
 للمشاريع    على الرغم من بعض النتائج اإليجابية                  

الممولة من الواليات المتحدة، ال زالت البيئة                               
. االقتصادية العامة العراقية معرضة لألخطار                         

فالتضخم هاجس جدي إذ ان البيئة األمنية المتقلبة،                  
والنقص في السلع وانقطاعات اإلمدادات في اقتصاد            

 .٢٨٠غير النفط تدفع األسعار صعودًا 
 

 المتعلقة   (SBA)هدف شروط حقوق السحب الخاصة           
، ال يبدو أنه       %١٥بالتضخم، والذي تم تحديده عند            

فقد ذآر المكتب المرآزي لإلحصاءات في          .  سيتحقق
في مؤشر أسعار المواد    %  ٧٫٦العراق ارتفاعًا بنسبة     

 وحده   ٢٠٠٦ديسمبر   /االستهالآية في آانون األول        
وقدرت وحدة المعلومات االقتصادية ان متوسط         .  ٢٨١

 أي أعلى بدرجة آبيرة     ٢٠٠٦نة  س%  ٥٢التضخم بلغ   
 .٢٨٢% ٣٢مما آان عليه في السنة الفائتة، حيث بلغ 

 
من أجل التعامل مع هذا الضغط التضخمي بدأ                            

، في           (CBI)المصرف المرآزي العراقي                               
سبتمبر، تطبيق سياسات تهدف إلى رفع سعر              /أيلول

 (IMF)صرف الدينار آما اقترح صندوق النقل الدولي          
 يعتمد على االستيراد، لذلك فإن سعر         العراق بلد .  ٢٨٣

صرف العملة العراقية األعلى حاليًا من شأنه أن                       
بتاريخ .  يخفض بعض الشيء من ضغط االستيراد هذا       

، آان سعر الصرف     ٢٠٠٦ديسمبر  / آانون األول  ٢٦
لقد رفع المصرف    .  ٢٨٤ دينار للدوالر الواحد        ١٣٦٠

 ٢٤، في   %٢٠إلى  %  ١٦المرآزي أيضًا الفائدة من      
، لتشجيع التمسك             ٢٠٠٦ديسمبر       /آانون األول      

باألصول المالية القائمة على الدينار، ولخفض                          
 ٣٧-٢أنظر الشكل       .  ٢٨٥توقعات ارتفاع التضخم           

للمعلومات التاريخية والحالية حول أسعار صرف                 
 .العملة
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 ٣٧-٢الشكل 
 سعر صرف العملة الحالي

 )دوالر أميرآي/سعر بيع الدينار بالمزاد(العملة 
؛ ٢٦/١٢/٢٠٠٦-٢٨/٦/٢٠٠٤(، تقارير الوضعية األسبوعية        (IRMO)  مكتب إدارة إعادة إعمار العراق       :  المصدر

 المصرف المرآزي العراقي
 

 
 

إجمالي الناتج الداخلي للفرد آان على ارتفاع في                      
 إلى   ٢٠٠٤ دوالر للشخص سنة          ٩٤٩العراق، من     

لكن عندما نأخذ في      .  ٢٨٦  ٢٠٠٦ دوالر سنة       ١٦٣٥
ساب التضخم، يقدر النمو الحقيقي اإلجمالى الناتج          الح

، أي أدنى من      ٢٠٠٦فقط في العام      %  ٤الداخلي ب    
شروط حقوق السحب         التي وضع            ١٠٫٤عالمة    

بلدان الشرق      والمعدل المتوسد ل              (SBA)الخاصة     
 .٢٨٧األوسط والبلدان المنتجة للنفط األخرى 

 
في .  ال زالت البطالة مرتفعة جدًا في العراق                            

، قدر المكتب المرآزي                         ٢٠٠٦يوليو         /زتمو
البطالة وأن   %  ١٨لإلحصاءات مقدار البطالة بنسبة         

غير أن المسؤولين يعتقدون       %  ٣٠٫٤  الجزئية بلغت  
 .٢٨٨ان هذه األرقام آان تقديرها دون الحقيقة 

 
 التحديات

مع العلم أن بعض التقدم االقتصادي قد تحقق في                       
ال يمكن أن تبلغ        العراق، إّال أن التنمية االقتصادية             

 :آامل طاقتها ما لم يحل العراق أوًال تحدياته األخرى
 األمن •
 الفساد •
 غياب القدرات الحكومية •
 .البنية التحتية المتدهورة •

 

 وسائل اإلعالم
برنامج دعم وسائل اإلعالم المستقلة في العراق                        

(SIMI)               هو المكون اإلعالمى لبرنامج دعم المجتمع 
المستقلة التابع للوآالة           المدني ووسائل اإلعالم                

.  مليون دوالر     ٤٢األميرآية للتنمية الدولية والبالغ           
 يقوم بتنفيذ برنامج مجلس األبحاث والتبادل الدولي             

(IREX) تمويل صندوق إغاثة وإعادة إعمار               .  ٢٨٩
 لبرنامج المجتمع المدني ووسائل                 (IRRF)العراق     

ن لك.  ٢٠٠٦سبتمبر  /اإلعالم المستقلة انتهى في أيلول     
ال زال هناك تمويل بديل لمواصلة النشاطات المماثلة           

هدف برنامج وسائل اإلعالم       .  ٢٩٠تتدقم في طريقها       
الحرة تطوير القوانين الديمقراطية لوسائل اإلعالم،             
وتشجيع االمتياز الصحفي والروح المهنية، ودعم                 

مشاريع تجارية،       /السوائل اإلعالمية آمؤسسات              
عالمية والمنظمات غير    وتعزيز جمعيات الوسائل اإل     

 .٢٩١الحكومية 
 

نظم برنامج المجتمع المدني العراقي وأدار ورش                   
عمل لوسائل اإلعالم لتقديم عروض موجزة                               
للصحفيين العراقيين حول هذه الوسائل وحول النظام           
الفدرالي لتحسين فهم المشارآين لألنظمة الفدرالية،             
 وحول مفهوم البت اإلذاعي العام، وأهمية رقابة                      

ودعم هذا البرنامج    .  المواطنين على محتوى البرامج     
أيضًا الجهود لتشجيع صياغة قانون اتحاد الوسائل                 

الوآالة األميرآية للتنمية الدولية        .  اإلعالمية العراقية  
 عملية إعادة رسم نطاق العمل لمشروع              ىمنكبة عل  
 .٢٩٢المتابعة 
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 المشاريع المنجزة وقيد التنفيذ
اإلعالمية المستقلة في العراق        برنامج دعم الوسائل        

ساعد في إقامة وبناء القدرات في وآالة األنباء                           
ذآرت الوآالة    .  العراقية والعراقيين لإلذاعة العامة         

األميرآية للتنمية الدولية ان دعم وسائل اإلعالم                       
 قد زاد معارف ومهارات       (SIMI)المستقلة في العراق      

م  صحفي ومهني في وسائل اإلعال           ١٠٠٠أآثر من     
 .٢٩٣آما أسس مجموعة لمراقبة وسائل اإلعالم 

 
 التحديات

ال زال الصحفيون والمنشورات اإلخبارية في العراق         
مارس /فمنذ آذار     .  عرضة للتهديدات والهجمات           

 صحفيًا وعامًال في وسائل اإلعالم،      ١٣٢، قتل   ٢٠٠٣
وذآرت لجنة حماية       .  ٢٩٤على األقل، في العراق             

 صحفيًا   ٣٢ديسمبر أن     /الصحفيين، في آانون األول      
، وهو أعلى رقم خالل         ٢٠٠٦قتلوا في العراق سنة         

. ٢٩٥سنة تّم تسجيله بالنسبة للصحفيين في بلد واحد                 
: آانت منظمات الوسائل اإلعالمية هي أيضًا مستهدفة       

محطة تلفزيون الشعبية الفضائية ومحطة تلفزيون                 
أآتوبر /العراقية الفضائية هوجمت في تشرين األول           

٢٩٦ ٢٠٠٦. 
 

ُحرم الصحفيون العراقيون والعاملين اآلخرين في                 
وسائل اإلعالم في المناطق الجنوبية والوسطى من                

وقد .  حضور جلسات البرلمان أو تلقوا تهديدات                   
تعمدت الحكومة إقفال المحطات التي تحرض على               

 .٢٩٧الكراهية والعنف 
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 قطاع األمن والعدل

 
 
 

في العراق في تشكيل     يواصل الوضع األمني المتقلب       
تحذر وزارة  .  تحدٍِ آبير إلجمالي جهود إعادة اإلعمار       

الدفاع من أن الظروف في العراق قد تقود إلى حرب              
أهلية شاملة، وعلى وجه التحديد، في بغداد وحولها                

فالهجمات المتواصلة على مشاريع البنية التحية          .  ٢٩٨
ها التي تمولها الواليات المتحدة، وتحديات استدامت                

يمكن أن تعطل إنجاز المشاريع في مواعيدها النهائية           
. ٢٩٩  ٢٠٠٨المخططة في النصف الثاني من العام                

فالوضع االمني الدقيق لم ُيعق تقدم إعادة اإلعمار                    
فحسب، بل عطل االستراتيجية االمنية الفعالة                            

 ان  (GAO)ذآر مكتب المحاسبة الحكومية        .  والمناسبة
 عدة مرات منذ خريف عام        التوقعات والمعالم تغّيرت   

، ألن الحكومة العراقية والقوى األمنية لم                     ٢٠٠٣
 .٣٠٠تتمكن من القيام بمسؤولياتها األمنية 

 
لقد تّم إلزام وإنفاق آافة أموال صندوق إغاثة وإعادة              
إعمار العراق المخصصة لدعم تقدم العاملين المرافق         

ى األمنية والعدلية، لكن أضيف مزيدًا من األموال إل              
ُيبين .  القطاع عبر صندوق قوات األمن العراقية                  

 آجزء   ٣٠١ تمويل قطاع األمن والعدل           ٣٨-٢الشكل   
ُيبين .  (IRRF)من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق        

 تمويل القطاع آجزء من صندوق قوات         ٣٩-٢الشكل  
 .(ISFF)األمن العراقية 

 
 مليون دوالر إضافية ٢٢٧إلى ذلك، فقد تّم تخصيص 

 لحماية البنية التحتية (ESF)ندوق دعم االقتصاد من ص
 .٣٠٢لصناعات النفط والمياه والكهرباء 

 ٣٨-٢الشكل 
قطاع األمن والعدل آحصة من صندوق إغاثة وإعادة        

 إعمار العراق
 بمليارات الدوالرات

  مليار دوالر١٨٫٤٤من % 
، (IRMO)  مكتب إدارة إعادة إعمار العراق        :  المصدر

 )٢/١/٢٠٠٧(ألسبوعى تقرير الوضعية ا
 
 

 
 

 ٣٩-٢الشكل 
 حصص القطاع من صناديق قوات األمن العراقية

 بمليارات الدوالرات
  مليار دوالر٨٫٣٢من % 

/٣١(وزارة الدفاع، تحديث وزير الجيش           :  المصدر
١٢/٢٠٠٦( 

 
 
 

 
 

المجموع حاصل عن طريق جمع التفاصيل        :  مالحظة
، ٢٠٠٥قية    المالية من صندوق قوات األمن العرا                

 .٢٠٠٦وصندوق قوات األمن العراقية 

$٦٫٣١األمن والعدل 

صندوق االستجابة الطارئة
$٠٫١٧للقائد 

التجهيزات والنقل
٢٫٨٠$

 

 ١٫٢٢االستدامة 
$

 $١٫٢٢التدريب والعمليات 

 $٢٫٧٣البنية التحتية 
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أبدى المفتش العام هذه المالحظات حول النشاطات                
التي مولها صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق                        

 :صندوق قوات األمن العراقية في هذا القطاع
 

لقد تم إلزام مزيد من األموال لألمن والعدل             •
 -أآثر من أي قطاع آخر إلعادة اإلعمار                  

 مليار دوالر من صندوقي إغاثة         ١٥لي  حوا
 وصندوق     (IRRF)وإعادة إعمار العراق              

 .(ISFF)قوات األمن العراقية 
، آان قد   ٢٠٠٧يناير  / آانون الثاني  ٢بحلول   •

 مليار دوالر   ٦٫٣١من أصل   %  ٩٠تّم إنفاق   
من أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار                    

 .العراق مخصصة لهذا القطاع
، ٢٠٠٦يسمبر    د/ آانون األول      ٣٠بحلول     •

 مليار دوالر   ٨٫٣٢من  %  ٥٤آان أآثر من     
متراآمة تابعة لصندوق قوات األمن العراقية      

 .قد أنفق
 مليار دوالر إضافيًا لقوات     ١٫٧تّم تخصيص    •

األمن العراقية في قانون مخصصات الدفاع         
هذه األموال سوف       .  ٢٠٠٧للسنة المالية       

 .٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٣٠تبقى متوفرة لغاية 
، ذآر   ٢٠٠٧يناير   / آانون الثاني     ٨يخ   بتار •

 فرد     ٣٢٣،٠٠٠أنه تّم تدريب وتجهيز                  
. ٣٠٣وموظف في قوات األمن العراقية                     

والحظت وزارة الدفاع أن األعداد الحقيقية           
للجنود ورجال الشرطة الذين يقومون                       
بواجباتهم أقل بدرجة آبيرة بسبب أذونات              
الغياب المجدولة، والتغّيب بال إذن، والتبدلل        

 .٣٠٤في األفراد 
، آان قد   ٢٠٠٦ديسمبر  /بحلول آانون األول   •

من المشاريع الممولة من        %  ٩١تّم إنجاز      
صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق في                  

 .قطاع األمن والعدل
 

رأى مكتب المفتش العام تحديات ذات شأن أيضاًًَ                      
 :تواجه هذا القطاع

 
مع العلم أن العدد المذآور لقوات األمن                      •

 الُمدربة والمجهزة قد بلغ تقريبًا                  العراقية
الرقم المستهدف بين جنود ورجال الشرطة،        
إّال أن الوضع األمني في بعض أنحاء                         

فهجمات .  العراق يواصل التدهور                    
المتمردين، واستمرار اختراق قوات األمن           

والشرطة العراقية على يد أعضاء                               
الميليشيات يساهم أيضًا في تصاعد العنف             

 .بالدفي بعض أنحاء ال
البنية التحتية الحيوية ال تزال هدف هجمات           •

المتمردين آما أن فاعلية آتائب البنية التحتية       
 . ال تزال موضع تساؤل(SIBs)االستراتيجية 

نقل المسؤولية األمنية الكاملة للعراقيين                    •
يواجه تحديات آبيرة من ضمنها تسّرب                   
الميليشيات في قوات األمن العراقية، والنمو         

قدرات وزارتي الدفاع والداخلية            البطيئ ل   
لدعم الجنود ورجال الشرطة، والحاجة إلى           

عالوة .  تدريب إضافى لقوات األمن العراقية     
على ذلك، ال زال الجيش العراقي يكافح                   
لتخطيط وتنفيذ الشروط اللوجستية                              

 .واحتياجات االستدامة
 

 النشاطات في قطاع األمن والعدل
 أعلن الرئيس بوش     ،٢٠٠٧يناير  / آانون الثاني   ٧في  

عن نيته زيادة عدد القوات المسلحة األميرآية في                    
العراق للمساعدة في استقرار الوضع األمني، وبنوع           

غير أنه الحظ أن هذه             .  خاص في بغداد واألنبار         
الزيادة ستكون لدعم قوات األمن العراقية وقدرة                      

 .٣٠٥الحكومة العراقية على بلوغ معالم محددة 
 

، يتواصل استخدام أموال صندوق              في تلك االثناء      
إغاثة وإعادة إعمار العراق وصندوق قوات األمن                 
العراقية لتطوير القدرات العمالنية لقوات األمن                      
العراقية ووزارتي الدفاع والداخلية، ويهدف في                      
الوقت نفسه إلى تسهيل توطيد حكم القانون في                            

 .العراق
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 البرامج والنشاطات المنجزة وقيد التنفيذ
ّآز مشاريع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق               تر

بحلول نهاية ربع   .  على إعادة اإلعمار وتجديد المرافق    
من أموال صندوق إغاثة        %  ٩٠السنة الحالي، آان        

بالنسبة .  وإعادة إعمار العراق لهذا القطاع قد أنفق               
لوضعية تمويل صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق،          

ل صندوق دعم قوات        أما أموا  .  ٤٠-٢أنظر الشكل      
األمن العراقية، فتنفق في معظمها لتدريب وتجهيز                

 آانون     ٣١بحلول     .  ونشر قوات األمن العراقية             
من أموال صندوق   %  ٥٤، آان   ٢٠٠٦ديسمبر  /األول

بالنسبة لوضعية أموال صندوق     .  قوات األمن العراقية  
 .٤١-٢، أنظر الشكل (ISFF)قوات األمن العراقية 

 
 

 ٤٠-٢الشكل 
ة أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق             وضعي

(IRRF)-لألمن والعدل  
 بمليارات الدوالرات

، (IRMO)  مكتب إدارة إعادة إعمار العراق          :  المصدر
، وزارة    )٢/١/٢٠٠٧(التقرير الوضعية األسبوعى            

 )٢٧/٩/٢٠٠٦(الخارجية، وضعية العراق األسبوعية 
 
 

 
 
 

 
٥٫٥٧$ 

تشرين 
أآتوبر /األول

٢٠٠٦ 
 
 
 
 

 

 ٤١-٢الشكل 
وضعية أموال صندوق دعم قوات األمن العراقية                   

(ISFF)لألمن والعدل ، 
 بمليارات الدوالرات

/٣١(تحديث وزارة الدفاع، وزير الجيش           :  المصدر
١٢/٢٠٠٦( 

 
 

 
 
 

 
٣٫٢٦$ 

تشرين 
أآتوبر /األول

٢٠٠٦ 
 
 
 

المجموع حاصل جراء جمع التفاصيل                 :  مالحظة
، ٢٠٠٥وق قوات األمن العراقية للعام      المالية من صند  

 .٢٠٠٦وصندوق قوات األمن العراقية للعام 
 

للحصول على الئحة مفصلة للمشاريع الممولة من                 
صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق وصندوق قوات           

 .٤٣-٢ و٤٢-٢األمن العراقية، أنظر الشكل 
 

، إلزام معظم ال      ٢٠٠٦سبتمبر   / أيلول  ٣٠تم بحلول     
ون دوالر المخصصة لبرنامج االستجابة         ملي ٣٠٫٣١

 مليون دوالر من    ١٧٫٢٩الطارئة للقائد، آما تم إنفاق       
من %  ٥٧أموال برنامج االستجابة الطارئة للقائد أي          

 أموال القطاع آنسبة     ٤٤-٢يبين الشكل   .  المبلغ الملزم 
 .(CERP)مئوية من برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

 
دقيقين حول آيفية استخدام       أعد مكتب المفتش العام ت        

 ألموال برنامج      (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات         
 في    014-05التدقيق رقم       (االستجابة الطارئة للقائد           

، 025-05، والتدقيق رقم       ٢٠٠٥أآتوبر   /تشرين األول  
، وتدقيق حول استخدام    )٢٠٠٦يناير  /في آانون الثاني  

الحكومة القوات المتعددة الجنسيات في العراق ألموال       
العراقية المؤقتة للبرامج الشبيهة ببرامج االستجابة               

، تشرين       031-06التدقيق رقم              (الطارئة للقائد              
وجد مكتب المفتش العام،            ).  ٢٠٠٦أآتوبر    /األول

بوجه عام، أن القوات المتعددة الجنسيات في العراق             

 أنفقت
حتى آانون $ ٥٫٦٧
 ٢٠٠٦ديسمبر /األول

 لم تنفق
٠٫٦١$ 

 ألزمت $ ٦٫٢٨

 أنفقت
ديسمبر /حتى آانون األول $ ٤٫٥٢
٢٠٠٦ 

 لم تنفق 
٢٫٠٧$ 

 ألزمت$ ٦٫٥٩
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. قد أرست عمليات معقولة إلدارة األموال والمشاريع         
 العام أيضًا بعض األخطاء في          والحظ مكتب المفتش   

معطيات النوعية ووضع التقارير، آما وتحسينات في         
 .إدارة األموال

 
 الشرطة/دعم وتطوير القوات العسكرية

رآز العمل في هذا القطاع على بناء القوات العسكرية          
وقوات الشرطة، بتمويالت معظمها من صندوق                    

آثر وقد نتج عن هذه الجهود أ         .  قوات األمن العراقية   
 موظف عسكري وشرطي ُمدربين            ٣٢٣،٠٠٠من   

. ٣٠٦  ٢٠٠٨يناير  / آانون الثاني   ٨ومجهزين، بحلول    

الخطط األساسية لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية                     
لزيادة عدد القوات يتوقع إنجازها في نهاية العام                        

، عندما ستتحّول الجهود إلى استبدال الخسائر           ٢٠٠٦
 .٣٠٧وتطوير قدرات االستدامة 

 
وة على جهود الواليات المتحدة وشرآائها في                   عال

 ٨٠٠التحالف، أعلنت الحكومة العراقية مبادرة بقيمة         
مليون دوالر لتعزيز الجيش العراقي بإضافة مراآز             

 آتيبةً،  ٢٠لثالث فرق، ومراآز قيادة لخمسة ألوية، و        
هذه .  وآتيبة إضافية واحدة من القوات الخاصة                     

 .٣٠٨ضون سنة المبادرة سوف تكون جاهزة في غ
 

 ٤٢-٢الشكل 
 (IRRF)وضعية مشاريع األمن والعدل التابعة لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 

؛ تقرير نشاطات الوآالة         )١٠/١٢/٢٠٠٦(،   (IRMO)  مكتب إدارة إعادة إعمار العراق           ملف اإلنهاء ل     :  المصدر
 ).٢٠٠٦ديسمبر /آانون األول(األميرآية للتنمية الدولية 

 
قيد  أنجزت المجموع

 التنفيذ
 القطاع لم تبدأ

صندوق مارال روزيكا لضحايا         ١٥١ ١٨ ٩٧٨ ١٫١٤٧
 الحرب في العراق

إلغاثة اإلنسانية وإعادة اإلعمار        ١ ٦٠٢ ٦٠٣
 للقيادة

 تصليح المرافق ٣ ١١ ٤٢٩ ٤٤٣
 فرض حماية الحدود ٢ ٨ ٢٦٥ ٢٧٥
 تأسيس جيش عراقي جديد ٣ ١٤ ٧٧ ٩٤
 لدفاع المدني العراقيةفرق ا ٤ ١٤ ٦٩ ٨٧
 تدريب ومساعدة الشرطة  ١١ ٣ ٥٩ ٧٣
 األمن القضائي والمرافق  ٩ ٢٨ ٣٧
تحقيقات حول الجرائم بحق                   ١ ٣٤ ٣٥

 اإلنسانية
 مختلف  ٣ ٧ ١٠
 إعادة إعمار مرافق االحتجاز ١ ٣ ١ ٥
 برنامج حماية الشهود  ٤ ١ ٥
 شبكة اتصاالت األمن القومي   ٣ ٣

 

 لم تبدأ% ٦
 
 

 
  مشروعًا مخططًا٢٨٢٥

 أنجزت% ٩١
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 القطاع لم تبدأ قيد التنفيذ أنجزت المجموع

 السجون  ٣  ٣
 التدريب على السالمة العامة والمرافق  ٢ ١ ٣
 خدمات حماية المرافق   ١ ١
 فرض األمن والقانون  ١  ١

 المجموع ١٧٥ ٩٥ ٢،٥٥٥ ٢،٨٢٥
 
 
 

 ٤٣-٢الشكل 
 وضعية مشاريع صندوق قوات األمن العراقية

 )٣٠/١٢/٢٠٠٦(، (IRMO) رة إعادة إعمار العراقمكتب إداملف اإلنهاء ل: المصدر
 

قيد  أنجزت المجموع
 التنفيذ

 القطاع لم تبدأ

 التدريب والعمليات ٢ ١٨٥ ١٢٦ ٣١٣
 البنية التحتية ٣ ٢١ ٥١ ٧٥
 االستدامة  ١٩ ١٠ ٢٩
 المعدات والنقل  ٦ ٢ ٨

 المجموع ٥ ٢٣١ ١٨٩ ٤٢٥
 مجمعة عن   (ISSF)  راقيةصندوق دعم قوات األمن الع    مشاريع  :  مالحظة

 صندوق دعم قوات األمن العراقية        طريق جمع وضم المشاريع من            
 .٢٠٠٦ و٢٠٠٥للسنتين الماليتين 

 
 

 
 

قيد% ٥٤ أنجزت% ٤٥ لم تبدأ% ١
التنفيذ

 
 

 
 مشروعًا مخططًا٤٢٥
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 اإلنشاءات
 (IRRF)مول صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 

في هذا القطاع إنشاء وإعادة إعمار الحصون 
الحدودية، ومحطات اإلطفاء، ومخافر الشرطة، 

 التدريب على السالمة العامة، والسجون وأآاديميات
والمرافق اإلصالحية، والمحاآم، ومرافق حماية 

آخر مشروع إنشاء ممّول من صندوق . ٣٠٩الشهود 
إغاثة وإعادة إعمار العراق في هذا القطاع مجدول 

 .٣١٠ ٢٠٠٨أبريل /انتهاءه في نيسان
 

خالل ربع السنة األخير، عّينت عمليات التفتيش التي 
بها مكتب المفتش العام مجموعة متنوعة من قام 

  بكلية الشرطة في بغداد،عيوب اإلنشاء تتعلق

المقاول . وهواجس صحية تتطلب عناية فورية
األصلي ترك هذا المشروع وتم استبداله لكن عملية 
متابعة قام بها مفتشو مكتب المفتش العام في الموقع 

 خالل ربع السنة الحالي، عّينت قضايا مماثلة
ومع أنه تّم إجراء تصليحات في المرفق، . واضافية

يتوقع إنجاز . ٣١١إّال أنه ذآر وجود عيوب أخرى 
أشغال الضمانة والتصليح في المرفق في نيسان 

خالل ربع السنة المنصرم، ذآرت . ٣١٢ ٢٠٠٧أبريل /
أعمال التفتيش التي قام بها مكتب المفتش العام أن 

صورة مالئمة وأنه ال إنشاء الموقع لم يكن مصممًا ب
التفتيش (يلبي األهداف األصلية أو معايير التصميم 

للحصول على التفاصيل حول أعمال ). 072-06رقم 
 . من هذا التقرير٣التفتيش هذه، أنظر القسم 

 
 

 ٤٤-٢الشكل 
 ٢٠٠٤ للسنة المالية (CERP)األمن والعدل آحصة القطاع من أموال برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

 بماليين الدوالرات
  مليون دوالر٥١١،١٦من % 

 )٣٠/٩/٢٠٠٦(مكتب مساعد وزير الجيش اإلدارة المالية والمراقب المالي العام : المصدر
 

 
 
 

  مليون دوالر٣١و٣٠األمن والعدل 
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 سجن دهوك

 

 
 سجن الناصرية

 
 

 الذي يمكنه استيعاب مرفق إصالحية خان بني سعد
٢٠٠٧يونيو / نزيل، يتوقع إنجازه في حزيران١٨٠٠
 ٨٠٠ الذي يعد إصالحية الناصريةن مرفق ، آما أ
. ٢٠٠٧أآتوبر /يقدر إنجازه في تشرين األول. سرير

غير أن الوضع األمني المتقلب قد يؤخر تواريخ 
 إعادة أشغال تجديد مرآز. ٣١٣ إنجاز المشروعين
٩١ في دهوك اصبح منجزًا بنسبة التأهيل في الزرقاء

 %٣١٤. 
 

ود التابع لفرقة أخيرًا، ذآر مكتب المشاريع والعق
منطقة الخليج اإلقليمية خالل ربع السنة الحالي، أنه تم 

 حصنًا حدوديًا آما أنجزت خمس ١١٤لتاريخه إنشاء 
مشاريع المسح األرضي التابعة . ٣١٥نقاط دخول 

 حصنًا حدوديًا ٢١عاينت /لمكتب المفتش العام فتشت
وعينت عدة قضايا نوعية من ضمنها السالمة 

لغياب العام للمحيط االمني الخارجي، البنيوية، وا
والمرافق التي تعمل بصورة رديئة التي أخفقت في 

 .٣١٦دعم االحتياجات التشغيلية 
 

 مبادرات حكم القانون
عالوة على تدريب و نشر قوات األمن العراقية، 

ُتسجل العديد من المبادرات تقدمًا للمساعدة في فرض 
 تطوير مجموعة حكم القانون في العراق، بما في ذلك

قوانين فعالة ونظام قضائي يعمل جيدًا ونظام 
الفريق المؤقت لمساعدة الشرطة التابع . إصالحي

للتحالف، مثًال، عمل مع قوة المهمة العراقية الخاصة 
بالجرائم الكبرى ومع وحدات الجرائم الكبرى لتعزيز 
قدرات وزارة الداخلية ألجل القيام بالتحقيقات الجنائية 

٣١٧. 
 



 ملخصات القطاعات                        
 

 

86 

وعملت وزارة العدل أيضًا مع وزارة الخارجية لدعم 
توسيع وفاعلية المحكمة الجنائية المرآزية في العراق 

(CCCI) . هيئة قضاة ١٢للمحكمة الجنائية المرآزية 

يعملون في أنحاء العراق لكنهم يرآزون نشاطهم اآثر 
 قضية لها ١١٨في بغداد وينظرون في معدل يقارب 

 .٣١٨هر عالقة بالعصيان آل ش
 

 
 قوات األمن الخاصة يتم االعتماد عليها أآثر فأآثر من قبل المقاولين األميرآيين في العراق

 
 

موازنة مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض                      
 المخصصة لمبادرات حكم              (INL)تطبيق القانون         

 مليون دوالر للسنة المالية       ٨٨٫٦القانون ازدادت من     
٢٠٠٧ للسنة المالية     مليون دوالر  ٢٥٤٫٦ إلى   ٢٠٠٤

)  مليون ٨٩٫١(ذهب القسم األآبر من هذا التمويل           .  
الهدف من  .  إلى المحاآم والى نشاطات العدل الجنائي       

 :المبادرات تحقيق عدة أهداف، بينها
 

 تقوية استقاللية القضاء •
دعم أمن المرافق بالنسبة لقضاة وأعضاء                •

 .المحاآم
 توفير المساآن اآلمنة للقضاة في بغداد •
 .ناء قدرات المحاآم عبر التدريبب •

 
برامج حكم القانون األخرى المخططة تحت إدارة                  

 :مكتب شؤون المخدرات وتطبيق القانون تشمل
 

 ٤٩( الوصول إلى العدالة          التواصل وإتاحة   •
 )مليون دوالر

 ) مليون دوالر٣١(اإلصالحيات  •
 ) مليون دوالر٢٧(مكافحة الفساد  •
 ) مليون دوالر٢٥(إدماج العدالة  •
 ) مليون دوالر١٤(حقوق اإلنسان  •
 مليون    ١١(قوة مهمات الجرائم الكبرى                •

 )دوالر
 

لمزيد من المعلومات حول مكافحة الفساد، أنظر آخر           
 . من هذا التقرير٢القسم 

 
ذآر مكتب المشاريع والعقود التابع لفرقة منطقة                      

 ٩الخليج اإلقليمية أيضًا، خالل ربع السنة الحالي، ان           
 مرافق لحماية الشهود، و      ٤ محاآم، و   مشاريع إلنشاء 

 مشروع    ٢٩ مشاريع سجون تحقق تقدمًا، وأن                   ٣
إلنشاء محاآم ومرفق واحد لحماية الشهود تم إنجازها         

٣٢٠. 
 

نتاجات البرامج الممولة من صندوق إغاثة وإعادة             
 وصندوق قوات األمن العراقية     (IRRF)إعمار العراق   

(ISFF) 
هذا القطاع تضم       نتاجات المشاريع األميرآية في              

استكمال إنشاء وتجديد مرافق مختلفة آما ونشر                       
 .وتدريب وتجهيز القوات العسكرية والشرطة

 
 نشر وتجهيز القوات العسكرية والشرطة المدربة

، تّم تدريب        ٢٠٠٧يناير    / آانون الثاني       ٨بحلول     
 جندي وشرطي عراقي للعمليات       ٣٢٣،٠٠٠وتجهيز  
 :األمنية

 
 والبحرية،      فرد في الجيش،              ١٣٤،٧٠٠ •

 .٣٢١والقوات الجوية 
 شرطي، ودوريات الطرقات              ١٨٨،٣٠٠ •

السريعة، وضباط آخرين في وزارة الداخلية        
٣٢٢ 

 



 ملخصات القطاعات                        
 

 

87 

 فرد مدرب   ١٨٨،٢٦٠هدف وزارة الداخلية هو نشر       
ومجّهز؛ وخطة إنتاج القوات تحت إمرة وزارة الدفاع         

غير .   جندي ١٣٧،٥٠٠تقترح قوة نهائية من حوالي         
للجنود الجاهزين للخدمة هو أقل من         أن العدد الفعلي      

ذلك بنسبة آبيرة بسبب ُأذونات الغياب المجدولة،                    
 .٣٢٣والتغّيب بدون إذن، والتبدد في الفراد 

 
يستخدم التحالف معايير عملية تقييم الجهوزية                           

 لقياس قدرات قوات األمن          (TRA)للمرحلة االنتقالية     
تشكيلة   "تقوم هذه التقييمات على    .  العراقية في الميدان  

من المعايير تشابه ولكن ال تماثل، لما أعتاد الجيش                 
األميرآي استخدامه لتقييم جهوزية وحداثة العمالنية            
عن طريق الترآيز على األفراد، والقيادة والسيطرة،           

اللوجستية، والتجهيزات           /والتدريب، واالستدامة          
غير أن هذه المقاييس قد             .  ٣٢٤"  والقدرات القيادية   

وقت إذ ان األفراد الرئيسيين يتعاقبون،          تغيرت مع ال   
والتجهيزات تضاف أو تستبدل، آما أن وتيرة عمليات         

 .الوحدة تتغير
 

وبما أن وزارة الدفاع لم تقدم تقييمات على مستوى                  
 فإن   ٣٢٥  (TRA)الوحدة لجهوزية المرحلة االنتقالية            

تقرير ربع السنة الحالي، لن يقّيم الجهوزية على                       
 قوات األمن العراقية، من حيث             مستوى الوحدة في    

األفراد، والقيادة والسيطرة والتجهيزات، والقدرات             
 .القيادية

 
تقول وزارة الدفاع ان قوات األمن العراقية أصبحت             

 تشرين   ١٣بحلول   .  تتسّلم قيادة العمليات أآثر فأآثر        
 آتيبة من الجيش      ٩١، تم تقييم      ٢٠٠٦نوفمبر  /الثاني

آذلك فان  .  لمحافحة التمّرد العراقي على قيادة عمليات     
 آتيبة المرخص لها من الشرطة                 ٢٧من بين ال          

 آتائب في القيادة في مناطق                      ٥القومية، هناك         
أخيرًا، ذآر مكتب      .  ٣٢٦مسؤوليات آل واحدة منها           

 أن مراآز قيادة لسبع فرق        (GAO)المحاسبة الحكومية   
 مرآز قيادة لواء تقوم بدور        ٣٠من الجيش العراقي و    

 .٣٢٧" ٢٠٠٦ديسمبر /منذ آانون األولالقيادة 
 

 مبادرات التدريب
، خّرجت قوات         ٢٠٠٦ديسمبر     /في آانون األول        
 ضابط من دوراتها التدريبية      ٨٧٠٨الشرطة العراقية   

 طالبًا     ٢٤٦٢عالوة على ذلك، أآمل                 .  األساسية
، ٢٠٠٦بحلول نهاية العام     .  برنامج االندماج االنتقالي  

 الشرطة قد تخرجوا      مجّند في  ١٥٠،٠٠٠آان حوالي   
غير أن قضايا إدارة    .  ٣٢٨من مقرر الترديب األساسي      

األفراد تجعل من الصعب على وزارة الداخلية معرفة          
عدد ضباط الشرطة الذين في الخدمة في أي وقت                    

يقدر التحالف أيضًا أن التبدد في األفراد سوف           .  معّين
، ٣٢٩في السنة     %  ٢٠يظل يتقارب من نسبة حوالي           

لذي يؤثر آثيرًا على القدرات اإلجمالية لقوات         األمر ا 
 .الشرطة

 
عالوة على التدريب في حصص الدراسة، تعمل                     

.  في أرجاء العراق    (PTTs) فريق شرطة انتقالي       ١٧٧
تضم هذه الفرق ضباط االتصال بالشرطة الدولية                   
الذين يسافرون إلى مخافر الشرطة في أرجاء العراق           

عالوة .   داخل المخافر  للمساعدة في التدريب والتطوير   
 فريق حدودي   ٢٨على فرق الشرطة االنتقالية، هناك        

 .٣٣٠ فرقة شرطة قومية انتقالية ٣٩انتقالي و
 

الشرطة القومية، التي تكمل مكّون الشرطة التقليدي              
في العراق، هي قوة شبه عسكرية تسّد الفجوة بين                    

لقد تّم تدريب الشرطة القومية               .  الشرطة والجيش   
ألولى للعمليات شبه العسكرية وهي مجربة         بالدرجة ا 

لكن آان هناك العديد من                  .  في محاربة التمّرد         
االتهامات الموجهة إليها حول انتهاك حقوق اإلنسان             

المعروف ان    .  والنشاطات غير الشرعية األخرى           
عناصر من الشرطة العراقية والشرطة القومية، مثًال،        

رية تؤيد فرق الموت الشيعية عن طريق تسهيل ح                  
التحرك لها وتوفير اإلنذارات المبكرة حول العمليات           

لمكافحة هذا التسلل الطائفي، بدأت عملية       .  ٣٣١القادمة  
أغسطس /تدريب ذات مراحل ثالث، في مطلع آب                

عالوة على ذلك،     .  ، بالنسبة للشرطة القومية       ٢٠٠٦
بوشر ببرنامج لتويل وإعادة تدريب الشرطة القومية            

ذآرت وزارة   .  ٣٣٢  ٢٠٠٦ر   أآتوب/في تشرين األول    
 فرد في الشرطة         ٢٦،٠٠٠الخارجية أن أآثر من            

القومية أآملوا التدريب االولي في نهاية ربع السنة                  
 .٣٣٣الحالي 

 
لقد تم تشكيل ثالث آتائب تدريب عراقية وهي تعمل              
بالكامل مع وحدات الجيش العراقي، وتسمح للعراقيين        

افية لتلبية  بتدريب جنودهم بصورة مستقلة وبأعداد آ         
الحاجة إلى توليد القوات واحتياجات إشغال المراآز             

 ١٣بعد برنامج من التدريب االساسي لمدة           .  الشاغرة
اسبوعًا، يتلقى الجنود تعليمًا إضافيًا يستند إلى                            
وظائفهم المحددة، فترة هذا التدريب المحدد يتراوح              

 .٣٣٤بين ثالثة وسبعة أسابيع 
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مبر، الحظ اللفتنانت       ديس/في منتصف آانون األول         
جنرال مارتن دمبسي، القائد المسؤول عن التدريب               
وتجهيز قوات األمن العراقية، لدى القيادة االمنية                    

 (MNSTC-I)االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق              
انه تم إطالق برنامج تدريب من أربع مراحل للجيش             

هدف البرنامج إلى تزويد الجيش العراقي             .  العراقي
لمعلومات الضرورية والتدريب لكي يكونوا على               با

 .٣٣٥استعداد أفضل للتفاعل مع السكان المحليين 
 

أخيرًا، دربت القيادة االمنية االنتقالية المتعددة                           
 فردًا  ٢٨،٣٠٠الجنسيات في العراق وجهزت حوالي        

 ودائرة موظفي     (DBE)في دائرة أمن فرض الحدود            
 عنصر منذ    ٤٤٠٠دخول المرافئ، أي بزيادة قدرها         

ومع أن هاتين الدائرتين لم تحققا      .  ٢٠٠٦أغسطس  /آب
تقدمًا ُيذآر في تحسين مراتب تقييم الجهوزية للمرحلة         
االنتقالية ألفرادها، إّال أن دائرة فرض أمن الحدود                  

وهناك .  تحمل اآلن مهام القيادة على الحدود العراقية          
ثالثة عشر نقطة دخول حدودية من أصل أربعة عشر          

 .٣٣٦طة أصبحت اآلن شغالة نق
 

 أمن البنية التحتية
 مليون دوالر    ٣٢٠وظفت الواليات المتحدة أآثر من         

لتحسين قدرات العراق لحماية بنيته التحتية للنفط                    
والكهرباء، آما ذآر تدقيق مكتب المفتش العام رقم                 

موّلت الواليات    ).  ٢٠٠٦سبتمبر    /أيلول    (06-038
وتجهيز آتائب البنية     المتحدة مبادرات تشمل تدريب         

 ومشارآة قوات التحالف      (SIBs)التحتية االستراتيجية    
مع القوات العراقية لحماية مختلف البنى التحتية                       

 آتيبة للبنية      ١٧وأنشأت وزارة الدفاع         .  ٣٣٧للطاقة   
التحتية االستراتيجية آما أن المشاريع الممولة من                  

  آتيبة من تلك      ١١الواليات المتحدة درّبت وجّهزت          
 .٣٣٨الكتائب 

 
إلى جانب آتائب البنى التحتية، تحمي خدمة حماية                 

 التي تديرها       القائمة بذاتها    المرافق       (FPS)المرافق    
مثًال، الحراس االمنيون في مبنى        (الوزارات الفردية    

 فرد في      ١٥٠،٠٠٠حاليًا، يعمل حوالي         ).  وزاري
 ٨خدمة حماية المرافق لدى الوزارات األخرى ولدى          

. ستقلة، مثل المصرف المرآزي العراقي        مديريات م  
ذآرت وزارة الدفاع األميرآية أدلة محكية تقول أن               
بعض موظفي خدمات حماية المرافق غير جديرين               
بالثقة بل أن بعضهم قد يكون مسؤوًال عن جرائم                       

نتيجة لذلك،  .  ٣٣٩عنيفة ونشاطات أخرى غير شرعية       
، ٢٠٠٧سوف تشمل اإلصالحات األمنية في العام                

ساعدة العراقيين في وضع خدمة حماية المرافق                   م
سيضيف هذا حوالي   .  ٣٤٠تحت سيطرة وزارة الداخلية     

 عنصر من خدمة حماية المرافق إلى                            ١٧٨٠٠
 .٣٤١العناصر األخرى التي تعمل لدى وزارة الداخلية 

 
 اإلنشاءات

أبلغ مكتب المفتش العام خالل ربع السنة الماضي أنه            
 آافة مرافق السجون التي           عندما سينتهي العمل في       

هي قيد التنفيذ، والمجدولة لالنجاز تقديرًا في                              
، يتوقع ان تزداد قدرة استيعاب           ٢٠٠٧أبريل   /نيسان

لكن، على   .   سرير  ٤٨٠٠السجون العراقية بمقدار         
، من المقدر أنه ستبقى هناك      ةالرغم من القدرة المتزايد   

 سرير إضافي لتلبية حاجات              ٢٠،٠٠٠حاجة إلى       
وذآرت وزارة الدفاع خالل ربع          .   العراقية  السجون

مرافق االحتجاز السابق للمحاآمات     "السنة الحالي أن     
مكتظة للغاية بالمساجين مع مرافق أدنى من المعايير           

" وضعف في المساءلة حول األشخاص المحتجزين            
٣٤٢. 

 
لقد تم إنجاز ثالثة مشاريع أآاديميات تدريب وهناك               

ن أآبر مرفق تدريب، أي          لك.  أآاديميين قيد اإلنشاء    
آلية الشرطة في بغداد، تواجه عددًا من مشاآل البنية            
التحتية الهامة، وقد ال تكون جاهزة لالنتقال في                          

لمزيد من المعلومات حول هذا                 .  الموعد المحدد    
 . من هذا التقرير٣المشروع، أنظر القسم 

 
 إغاثة وإعادة     قحصيلة البرامج الممولة من صندو        

 وصندوق قوات األمن               (IRRF)إعمار العراق          
 (ISFF)العراقية 

ألجل تقييم أفضل للمشاريع الممولة من صندوق                      
إغاثة وإعادة إعمار العراق وصندوق قوات األمن                 
العراقية في قطاع األمن والعدل، يراجع هذا القسم                  
االنتقال الحالي للمسؤوليات االمنية إلى السيطرة                     

ل من وزارة    العراقية، ووضعية تنمية القدرات في آ         
 .الداخلية ووزارة الدفاع

 
 االنتقال إلى السيطرة العراقية

األحداث االنتقالية التالية حصلت خالل ربع السنة                   
 :الحالي

 
محافظة النجف انتقلت رسميًا إلى السيطرة             •

ديسمبر /   آانون األول        ٢٠العراقية في         
وهناك خطة لنقل واليتين              .  ٣٤٤  ٢٠٠٦

 وميسان، في    جنوبيتين أخريين، هما الواسط    
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أما محافظتي ذي    .  ٣٤٥  ٢٠٠٧فبراير  /شباط
قار والمثّنى، فقد تم نقلهما خالل ربع السنة             

 .الماضي
بانتظار المفاوضات بين الحكومة العراقية             •

وحكومة آردستان اإلقليمية، من المتوقع نقل       
المسؤولية االمنية إلى المحافظات الشمالية،         

 .٣٤٦دهوك، واربيل، والسليمانية 
ل ربع السنة الماضي، ذآر مكتب                        خال •

المفتش العام أن قيادة القوات البرية العراقية          
أخذت على عاتقها مسؤولية القيادة والسيطرة      
على الفرقة الثامنة في الجيش العراقي،                    
وعلى الفرقة الرابعة في الجيش العراقي في          

وتم نقل فرقة    .٢٠٠٦سبتمبر  /منتصف أيلول 
في مطلع آانون    ثالثة إلى السيطرة العراقية        

غير أن هذه        .  ٣٤٧  ٢٠٠٦سبتمبر    /األول
الوحدات ال زالت بحاجة إلى دعم لوجستي            

 .٣٤٨وتعزيزي من قبل قوات التحالف 
، تم نقل    ٢٠٠٦أآتوبر  /بحلول تشرين األول    •

 للسيطرة    (FOBs)القواعد العاملة األمامية            
العراقية؛ ومن المتوقع ان يتم نقل ثالث                     

يناير /ون الثاني    قواعد إضافية بحلول آان            
٣٤٩ ٢٠٠٧. 

 
قوات األمن العراقية على وشك بلوغ العدد                                   

 رجل مدربين ومجهزين       ٣٢٥،٠٠٠المستهدف، أي     
في قوات األمن، آما أن مزيد من وحدات الجيش                      
العراقي تأخذ مواقع القيادة في الوقت الحاضر في                   

غير الهجمات تتواصل    .  العمليات المضادة للمتمردين   
.  العراقية والمدنيين  ن، وقوات األم  ضد قوات التحالف  

وقد بلغت هذه الهجمات أرقامًا قياسية في تشرين                      
 واستمرت عند مستويات مرتفعة     ٢٠٠٦أآتوبر  /األول

 .٣٥٠حتى نهاية السنة 
 

عالوة على ذلك، ال زال الجيش العراقي غير قادر                  
. على تخطيط وتنفيذ الشروط اللوجستية والتعزيزية            

صل الجيش العراقي االعتماد       نتيجة لذلك، سوف يوا      
للمساعدة األساسية وتنمية         "على قوات التحالف              

القدرات، بما في ذلك اإلسناد السريع الرد آما هو                     
تدعو الحاجة، وتأمين قوات التمكين الحاسمة، مثل                
االستخبارات، واالستكشاف الجوي، والدعم المحمول       

 .٣٥١" جوًا
 

 تنمية القدرات
 األولية لتوليد القوات              مع اقتراب إنجاز الخطط             

الالزمة لوزارتي الدفاع والداخلية، ازداد الترآيز                  
على تنمية القدرات المؤسساتية العراقية الدارة ودعم          

ذآرت وزارة الدفاع    .  واستدامة قوات األمن العراقية     
خالل ربع السنة الحالي أنه تم تقييم وزارة الدفاع على           

 وتوفير     نيفي إدارة الموظف        "  فعالة جزئياً    "أنها     
عناصر القيادة والسيطرة، والتدريب، واالستدامة،               

أما .  واللوجستيات والتجهيز، والقدرة القيادية                     
 لوزارة الداخلية، فقد            ةالجهوزية للمرحلة االنتقالي       

ومع ذلك، تشدد وزارة    ".  فعالة جزئياً "قيمت على أنها    
الدفاع على أن الفرق االنتقالية في آال الوزارتين                     

 .٣٥٢تحسين تلك التقييمات تعمل على 
 

لقد عمل التحالف أيضًا مع آل من وزارتي الداخلية                
أظهر تقرير  .  ٣٥٣والدفاع لتعزيز القدرات اللوجستية        

 لمكتب المفتش العام خالل ربع السنة            032-06التدقيق  
الماضي، أنه على الرغم من أن تنمية القدرات                           

ملة، إال  اللوجستية في وزارة الداخلية ال تزال غير مكت       
 قد  (MNHF-I)أن القوات المتعددة الجنسيات في العراق       

سجلت بعض التقدم في تنمية تلك القدرات لكل من                   
لكن، على الرغم من     .  الجيش العراقي ووزارة الدفاع    

هذا النجاح المحدود، ليس من المرجح ان تبلغ القوات           
المتعددة الجنسيات في العراق هدفها في األول من                  

 .، بما يخص وزارة الدفاع٢٠٠٨يناير /يآانون الثان
 

وذآرت وزارة الدفاع أيضًا أن توليد القوات لوحدات            
الجيش العراقي مرآزة على ممكنات القتال                                 

مثًال، أفواج النقل المزودة بعربات تقدم           .  واللوجستية
المؤازرة لقوات األمن   /القدرة على التحرك واالستدامة   

نهى تدريبه في نهاية    وذآر أن الفوج األخير أ    :  العراقية
ديسمبر /بحلول آانون األول       .  اآتوبر/تشرين األول   

، ذآرت وزارة الدفاع أن سبعة من أصل تسعة          ٢٠٠٦
أفواج مخططة قد أصبحت عمالنية وتحت السيطرة              

 .٣٥٤العراقية 
 

 التحديات
الوضع االمني المتقلب والهجمات ضد البنى التحتية             

رًا بالنسبة للتقدم في      الحيوية ال تزال ُتشكِّل تحديًا آبي         
آذلك تبين ان انتقال قوات األمن العراقية        .  هذا القطاع 

التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع للعمل والكفاية                      
 .الذاتية ال زال أمرًا صعبًا حتى االن
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 تخفيف العنف
، ذآرت     ٢٠٠٦ديسمبر     /في أواخر آانون األول             

عية وزارة الدفاع أن العدد المتوسط للهجمات األسبو           
آما أن  %  ٢٢، ازداد بنسبة      ٢٠٠٦أغسطس  /منذ آب 

% ٥٤حوالي   .  معظم اإلصابات آانت بين العراقيين        
ازداد العدد  .  ٣٥٥من العنف حصل في بغداد واالنبار           

المتوسط للهجمات في اليوم، حسب مكتب المحاسبة              
، إلى  ٢٠٠٦يناير  / في آانون الثاني   ٧٠الحكومية، من   

. ٣٥٦  ٢٠٠٦آتوبر   أ/ في تشرين األول       ١٨٠حوالي   
وذآرت بعثة المساعدة في العراق التابعة لألمم                         

 شخصًا القوا حتفهم          ٦٣٧٦ أن       (UNAMI)المتحدة    
نوفمبر وآانون      /جراء العنف في تشرين الثاني                    

 ٧،٠٥٤، أي بتراجع من حوالي     ٢٠٠٦ديسمبر  /األول
أآتوبر، /سبتمبر وتشرين األول     /قتلوا في فترة أيلول       

 ٣٦،٦٨٥مدني وجرح       ٣٤،٤٥٢، قتل     ٢٠٠٦سنة   
٣٥٧. 

 
إن عدم فعالية أنظمة فرض القانون والقضاء جعلت               

تواصل بعثة المساعدة في العراق      .  البيئة االمنية أسوأ   
التابعة لألمم المتحدة تلقي تقارير تقول أن الميليشيات           
. متواطئة مع قوات األمن العراقية وقد تغلغلت فيها                

 أنشأت    وللمساعدة في التخفيف من هذه المشكلة،                  
وزارة الداخلية مؤخرًا مرآز حقوق اإلنسان                               
واألخالق للتعامل مع الرسميين الحكوميين                                 
المنخرطين في الفساد وفي اإلساءة إلى حقوق اإلنسان        

٣٥٨. 
 

خالل ربع السنة الحالي، ذآرت وزارة الدفاع أيضًا               
الظروف التي قد تقود إلى حرب أهلية موجودة،            "أن  

ولها، وان الهواجس التي     وعلى األخص في بغداد وح      
تتعلق بالحرب األهلية تجول آثيرًا في ذهن األهالي               

 .٣٥٩" العراقيين
 

 أمن البنية التحتية
ال تزال البنية التحتية الحيوية هدفًا رفيع القيمة بالنسبة          

فمع ان خدمات حماية المرافق          .  لهجمات المتمردين  
تواصل زيادة حجمها وقدراتها، فقد تم تقييم واحدة                  
منها فقط على أنها قادرة على تخطيط وتنفيذ عمليات             

 .٣٦٠مستقلة 
 

أبلغت وزارة الدفاع عن وقوع هجوم واحد آل أسبوع          
على بنى تحتية حيوية في قطاعات الكهرباء، والماء،           

صحيح أن هذا يعتبر تراجعًا بالنسبة                .  ٣٦١والنفط    
الرباع السنة السابقة لكن البنية التحتية للنفط العراقي            

الكهرباء ال زال يعيقها التصليحات البطيئة للبنى                  و
التحتية المدمرة سابقًا، واإلشراف الحكومي الضعيف،      

لقد تّم تقييم هذه الهجمات     .  والنشاط اإلجرامي المستمر  
، األمر الذي يؤدي إلى       "أآثر فعالية "أيضًا على انها      

مزيد من األضرار الالحقة اثر آل هجوم، مخفضة                
 .٣٦٢نتاج المرافق بالتالي معدالت 

 
غير أن تدقيق مكتب المفتش العام ذآر خالل ربع                     
السنة الماضي أنه حتى لو توقفت الهجمات، فان ثمة              
عوامل أخرى مثل النشاط اإلجرامى، وأثر البنية                     
التحتية المتقادمة والرديئة الصيانة على القدرات                     
التشغيلية، سوف تواصل التأثير المعاآس على                         

 .على توفر الكهرباءصادرات النفط و
 

 مرحلة االنتقال إلى السيطرة العراقية
على الرغم من المزيد من الجنود ورجال الشرطة                   
العراقيين الذين يدرسون، ويجهزون، وينشرون، فانه        
من غير الواضح ما إذا آانت هذه القوات ستكون                      
قادرة على الحفاظ على بيئة آمنة بصورة مستقلة عن             

اللفتنانت جنرال دمبسي في          أعلن    .  قوات االئتالف   
ديسمبر ان أحد األسباب               /منتصف آانون األول         

الرئيسية لرفض الوحدات االنتشار في بغداد هو أنها             
 .٣٦٣" ال تشعر بانها قد ُدربت لهذا الغرض"
 

القدرة على زج قوات األمن في العمليات تبدو أيضًا               
أحد .  على انها تشكل تحديًا متواصًال في العراق                    

.  له عالقة بالحفاظ على مستوى القوات                    التحديات
فاالعداد الخاصة بأفراد الجيش العراقي العاملة في                
الخدمة ال تنشر لكن أرقام المتدربين تعتبر أدنى نظرًا           

 .٣٦٤  التغيب بدون إذن والتبدد في صفوفها         لوضعية  
سياسات إدارة الموظفين غير            "فأذونات الغياب و       

بة رجال   من نس  %  ٤٠قد تشكل تسبب         "  الناضجة
 .٣٦٥الشرطة الذين ال يحضرون للخدمة 

 
آذلك، فإن الشرطة القومية والمحلية مخترقة على ما            
يبدو، ومن الممكن انها تنسق مع الميليشيات الطائفية            
مثيرة بذلك هواجس جدية حول نزاهة الخدمات                        

قدر اللفتنانت جنرال دمبسي         .  ٣٦٦االمنية لحكومية      
رطة القومية بحاجة   من الش %  ٢٥ إلى   ٢٠مؤخرًا ان   

 .٣٦٧إلى التطهير 
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وأخيرًا، توصي الدراسات األخيرة ان ثقة الجمهور              
بقدرة الحكومة العراقية على توفير السالمة العامة                 

في مجمل أنحاء     %  ٤٠وحكم القانون هي دون ال             
اما في المناطق السنية والمناطق السنية                      .  البالد

 .٣٦٨المختلطة، فان هذا الرقم أدنى 
 

اعدة في محاربة هذا التحدي االنتقالي، تم تنفيذ               للمس
سلسلة من برامج التدريب المتواصل، واإلرشاد،                   

وتتواصل إعادة تنظيم القوات              .  والمراقة للقوات    
وباإلضافة .  والقيادة آما تتواصل عملية إعادة التوجيه       

إلى عقلنة عمليات االندماج لدى مختلف المنظمات                
 (FPS)   حماية المرافق     خدمةوالقيادات االمنية، مثل         

والشرطة القومية، تجري في الوقت الحاضر عمليات         
 .٣٦٩ التدقيق وتنقية أدوار األفراد
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 وضعية قطاع العناية الصحية
 
 

 
رآز إنفاق الواليات المتحدة إلعادة إعمار هذا القطاع          
على بناء إعادة تأهيل وتجهيز المرافق الطبية                             

المناعة، والتدريب،    بالمعدات آما لتأمين خدمات                
 .وغير ذلك من الخدمات الطبية

 
يقدم المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق                        

(SIGIR)              هذه المالحظات حول النشاطات المنفذة 
 :في قطاع العناية الصحية خالل ربع السنة الحالي

 
 مليار   ٠٫٥٨%  (٧٠تم إنفاق ما يزيد عن             •

من األموال المخصصة للقطاع التي       )  دوالر
 مليار دوالر تقريبًا بحلول      ٠٫٨٢تبلغ قيمتها   

 .نهاية ربع السنة الحالي
من آافة المشاريع في      %  ٣٨ُأنجزت تقريبًا     •

هذا القطاع الممولة من صندوق إغاثة                       
 ولكن التقدم    (IRRF)وإعادة إعمار العراق     

في مشاريع البناء تباطأ بدرجة آبيرة بسبب           
 .مشاآل األمن واإلدارة

 من أصل       ٨، تّم إنجاز          حتى هذا التاريخ       •
 مرآزًا للعناية الصحية األولية                           ١٤٢

يجري حاليًا   .  النموذجية التي ُخطط لتنفيذها      
 مرآزًا للعناية الصحية األولية              ١٢٦بناء    

 .  مراآز ألسباب مختلفة٨وتوقف العمل في 
، آان قد   ٢٠٠٦ديسمبر  /بحلول آانون األول   •

 مستشفى   ١٢تّم إنجاز أعمال إعادة تأهيل             
 .ن العشرين الذين ُقرر إعادة تأهيلهامن بي

 

سجل المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق                     
(SIGIR)التحديات التالية في هذا القطاع : 

تستمر مسائل األمن في طرح تهديد خطير              •
لقطاع العناية الصحية وتعيق فعالية                            
المشاريع الممولة من جانب الواليات                        

 .المتحدة
األدوية والمعدات  تظل مسائل تزويد وتوزيع      •

 .الطبية معرضة للفساد ولعدم الكفاية
 

 تمويالت القطاع آنسبة مئوية من         ٤٥-٢يبين الشكل    
 . وإعادة إعمار العراقةأموال صندوق إغاث

 
 ٤٥-٢الشكل 

قطاع العناية الصحية آحصة من أموال صندوق 
 إغاثة وإعادة إعمار العراق

 بمليارات الدوالرات
  مليار دوالر١٨،٤٤النسبة المئوية من 

تقرير ،  مكتب إدارة إعادة إعمار العراق: المصدر
 )١/٢/٢٠٠٧(للعراق  األسبوعي الوضعية

 
 

 
 

 %)٤ (العناية الصحية
 دوالر مليار ٠٫٨٢

٤% 
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 ٤٦-٢الشكل 
  للعناية الصحية-(IRRF)وضعية أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 

 بمليارات الدوالرات
 )٩/٢٧/٢٠٠٦(وضعية األسبوعى تقرير ال، (IRMO) مكتب إدارة إعادة إعمار العراق: المصدر

 
 

 
 
 
 

 
٣$  

تشرين 
أآتوبر /األول
٢٠٠٦ 

 
 
 

 
 ٤٧-٢الشكل 

  (IRRF)وضعية مشاريع العناية الصحية الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
ية للتنمية  ؛ تقرير نشاطات الوآالة األميرآ     )٣٠/١٢/٢٠٠٦ملف اإلنهاء لمكتب إدارة إعادة إعمار العراق          :  المصدر
 ).٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول(الدولية 

 
قيد  أنجزت المجموع

 التنفيذ
لم يبدأ                  

 تنفيذها
 مشاريع القطاع

مراآز العناية الصحية                ١٣٣ ٨ ١٤١
 األولية

 تزويد المعدات  ٢ ٦٢ ٦
 المتشفيات ١ ١٠ ١٥ ٢٦
تحسينات على المستشفيات       ٣ ٣

والعيادات الطبية على               
 مستوى البالد

 المجموع ١ ١٤٥ ٨٨ ٢٣٤
 
 

 المبلغ المنفق
٨$  

آانون
ديسمبر، /األول
٢٠٠٦ 

المبلغ غير 
 المنفق
٢٢$  

 $٠٫٨المبلغ الملزم

 %٠٫٤ لم يتم تنفيذها

 
  مشروع مخطط٢٣٤

منجزة
٣٧٫٧% 

قيد التنفيذ
٦١٫٩%



 ملخصات القطاعات                        
 

 

94 

 النشاطات في قطاع العناية الصحية
، تم إلزام إنفاق آامل        ٢٠٠٧يناير  /   آانون الثاني   ٢في  

لألموال تقريبًا المزودة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار           
من %  ٧٠العراق وتّم اإلنفاق الفعلي لنسبة تزيد عن                  

سمبر دي/بحلول آانون األول      .  األموال الملتزم بإنفاقها      
 مشروع في قطاع        ٢٣٤ من أصل        ٨٨، أنجز     ٢٠٠٦

، واإلعاقات بسبب الوضع              )٢٧٠(العناية الصحية          
األمني، واألداء األقل من المالئم للمقاول، والهفوات في           
. اإلشراف التي قيدت بدرجة ذات شأن مبادرات اإلنشاء          

 . وضعية تمويالت القطاع٤٦-٢يبين الشكل 
 

ع قطاع العناية        أوضاع مشاري      ٤٧-٢يبين الشكل       
الصحية الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار                   

 .العراق
 

استخدمت أيضًا أموال من برنامج االستجابة الطارئة          
تم إلزام  .   لدعم مشاريع في هذا القطاع         (CERP)للقائد  

إنفاق آامل التمويالت المقدمة من برنامج االستجابة             
الر وأنفق   مليون دو  ٢٥٫٩الطارئة للقائد البالغ قيمتها      

٣٠، نسبة    ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ٣٠منها فعًال، حتى      
 مشروعًا مموًال من     ١٢٥عالوة على ذلك، أنجز      %.  

 ١٠٦برنامج االستجابة الطارئة للقائد ويجري تنفيذ              
 مشاريع خالل نفس تلك            ٧مشاريع ولم يبدأ تنفيذ            

 تمويالت القطاع آنسبة          ٤٨-٢يبين الشكل       .  الفترة
 .مج االستجابة الطارئة للقائدمئوية من أموال برنا

 
 المشاريع الرئيسية المنجزة والمشاريع قيد اإلنجاز

تشمل النشاطات في هذا القطاع إنشاء وإعادة تجهيز             
مراآز العناية الصحية األولية والمستشفيات في آافة           
أنحاء العراق آما تجهز هذه المرافق بالمعدات الطبية          

الطبيين وتأمين التدريب المناسب للموظفين                               
شملت النشاطات السابقة في      .  والمسؤولين الحكوميين 

 .هذا القطاع برامج التلقيح أيضًا
 

 ٤٨-٢الشكل 
قطاع العناية الصحية آحصة من أموال برنامج                      

  ٢٠٠٦االستجابة الطارئة للقائد للسنة المالية 
 بماليين الدوالرات

  مليون دوالر٥١١،١٦نسبة مئوية من 
وزير الجيش لإلدارة المالية       مكتب مساعد     :  المصدر

 ) ٣٠/٩/٢٠٠٦(والمراقب المالي 
 

 
 

 مراآز العناية الصحية األولية النموذجية
 مرآزًا للعناية       ١٤٢آان من المقرر إنجاز إنشاء                

 مرآزًا منها من     ١٤١جرى تمويل   "الصحية األولية،   
صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني واألول،             

احد من أموال برنامج االستجابة       وتّم تمويل ومرآز و    
بعد أن أنهت الحكومة         .  ٣٧١  (CERP)الطارئة للقائد      

األميرآية آافة عقود التصميم والبناء إلنشاء مراآز              
العناية الصحية األولية ما عدا عقود تتعلق بسبعة                     
منها، أعاد مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة             

 التي بلغ عددها       الخليج تلزيم إنشاء المراآز المتبقية        
 مرآزًا إلى شرآات عراقية محلية بموجب عقود        ١٣٥

 .بقيم ثابتة
 

خالل ربع السنة الماضي، أبلغ مكتب المشاريع                        
والعقود لدى فرقة منطقة الخليج أن من المتوقع أن                   
يكتمل إنجاز مراآز العناية الصحية األولية بنهاية                   

ف لم   إّال أن هذا الهد     ٣٧٢  ٢٠٠٦نوفمبر  /تشرين الثاني 
. ٣٧٣  ٢٠٠٦ديسمبر   /تتم تلبيته بحلول آانون األول          

عالوة على ذلك، بوشر بإنشاء ثماني مراآز للعناية               
. ٣٧٤الصحية األولية ولكن ال زال إنجازها معلقًا حالياً          

جاء التأخير بسبب مجموعة من المشاآل التي ترافقت         
آما أن بضع    .  والظروف األمنية .  مع تغيير المقاولين   

شاءات التي نفذها المقاول  بحاجة إلى                   أعمال اإلن   
 ٣٧٥تصحيح وإصالح آما هو مبين في آشف المعاينة           

باإلضافة إلى   .  وفي آشف العقود التي أعيد تلزيمها           
ذلك، حصلت مشاآل بسبب مسائل االنتقال التي                       
حصلت بين المقاولين من الباطن القدامى والجدد فيما           

 $٥٫٩٠العناية الصحية 
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. ٣٧٥يخص الدفعات المستحقة لخدمات زودت سابقاً              
من الصعب الحصول على تفاصيل التوصيالت                      
الكهربائية في بعض مواقع المشاريع بسبب الرسوم              
المرتفعة واإلجراءات غير المعيارية الالزمة                            

ابلغ مكتب المشاريع           .  للحصول على تراخيص          
والعقود لدى فرقة منطقة الخليج أن مكتب إدارة إعادة           

ائمة لمشاآل  إعمار العراق يعمل حاليًا إليجاد حلول د         
 .٣٧٧الوصل الكهربائي 

 
بدأ استقبال المرضى في سبع مراآز للعناية الصحية             
األولية من بين المراآز الثمانية المنجزة حتى هذا                    

 ٥ومن بين المراآز غير المنجزة آانت هناك        .  التاريخ
 منجزة  ٤٦و%            ١٠٠-٩٠مراآز منجزة بنسبة      

قية فهي    المتب  ٣٨أما المراآز ال        %.  ٩٠-٧٥بنسبة   
١٧اآلن في مراحل إنجاز متفاوتة تتراوح بين نسبة              

 .٣٧٨% ٧٥و% 
 

بوجه إجمالي، أصبح برنامج مراآز العناية الصحية            
األولية الذي يديره مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة           

، ويتوقع بأنه سينجز    %٨١منطقة الخليج منجزًا بنسبة     
 .٣٧٩ ٢٠٠٧ديسمبر /بالكامل بحلول آانون األول

 
 المستشفيات

أعيق أيضًا تنفيذ برنامج إعادة تأهيل المستشفيات،                 
لكنه، مع ذلك حقق تقدمًا أآثر مما حققه برنامج                          

آان الهدف األساسي    .  مراآز العناية الصحية األولية      
في آانون   .   مستشفى  ١٧لبرنامج المستشفيات تجديد       

 ٢٠، زيد هذا العدد إلى                        ٢٠٠٤ديسمبر     /األول
. ٣٨٠ مشروع   ٢٦دها من خالل    مستشفى لكي يتم تجدي   

في الوقت الحاضر، يشرف مكتب المشاريع والعقود            
 ٢٠لدى فرقة منطقة الخليج على إعادة تجهيز                            

مستشفى بموجب عقد التصميم والبناء األساسي وعلى        
إنشاء مستشفى واحد آانت الوآالة األميرآية للتنمية              

 .الدولية مسؤولة سابقًا عن إنشائه
 

ستشفى المشمولين في عقد التصميم     من بين العشرين م   
وبسبب .   مستشفى ١٢والبناء األساسي، أنجز المقاول      

التقدم البطيئ في أعمال اإلنشاءات أعيد تلزيم                            
المستشفيات الثماني األخرى بموجب عقود بقيمة ثابتة        

، بتمويل   ٢٠٠٦مايو   /إلى مقاولين عراقيين، في أيار        

 ربع   في.  من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق             
السنة الحالي، أبلغ مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة           
منطقة الخليج أن من المتوقع إنجاز مشاريع إعادة                   

لكن تم تجاوز    .  ٢٠٠٦تأهيل المستشفيات بنهاية عام        
تعديالت في ترآيب     :  هذا التاريخ النهائي لعدة أسباب      

أنظمة الهواء للمستشفيات المتبقية، مسائل أمنية                       
اإلنشاء في مواقع مختلفة، وإجراء              أعاقت أعمال       

تسويات مالية بين مقاول التصميم والبناء ومقاوليه من        
أبلغ مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة           .  ٣٨١الباطن   

منطقة الخليج أن آافة عمليات إعادة تأهيل                                    
المستشفيات المشمولة في برنامج المستشفيات لديه               

قع ؛ ومن المتو      %٨٧أصبحت منجزة حاليًا بنسبة             
 .٣٨٢ ٢٠٠٧مايو / أيار٣٠إنجازها بالكامل بحلول 

 
أشار المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق                      

(SIGIR)        أن إنشاء    065-06 و 064-06 في تقرير التفتيش 
 آانا  مستشفى الوالدة ومستشفى األطفال في العلوية        

حسنا التصميم ومتوافقين مع معايير التصميم وخضعا        
لمزيد من     .  نوعية واإلدارة    لرقابة فعالة لجهة ال             
 . من هذا التقرير٣المعلومات أنظر القسم 

 
 واجه إعاقات ذات شأن      مستشفى األطفال في البصرة    

. في تنفيذ المشروع فتجاوز تواريخ اإلنجاز النهائية              
يقوم حاليًا مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة              
الخليج بإدارة هذا المشروع على أساس عقد بقيمة                   

ابلغ .  ، األردنية ميدآونتة جرى تلزيمه إلى شرآة        ثاب
مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج                     

من أعمال اإلنشاءات     %  ٣٤المفتش العام بأن نسبة         
 آانون       ٢٩في هذا الموقع أنجزت بحلول                                  

 .٢٠٠٦ديسمبر /األول
 

عالوة على نشاطات اإلنشاءات المتعلقة بهذا                              
تكامل لتزويد معدات       المشروع، هناك أيضًا عقد م            

 (HOPE)"  هوب"طبية حصل على تمويل من مشروع        
.  مليون دوالر لشراء معدات طبية رئيسية           ٣٠بقيمة  

من المتوقع ان تنجز أعمال اإلنشاء، وترآيب المعدات        
نوفمبر /وتدريب الموظفين، بحلول تشرين الثاني                  

 يتبعه استقبال المرضى على مراحل تبدأ في              ٢٠٠٩
 .٣٨٤ ٢٠٠٩أوائل العام 
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 نشاطات غير إنشائية
خصصت المشاريع الممولة من الحكومة األميرآية             

 مليون دوالر لشراء معدات العناية                        ٢١٤مبلغ     
بحلول .  الصحية، لتحديث الخدمات وتأمين التدريب          

، آان قد تّم إنفاق           ٢٠٠٦ديسمبر   / آانون األول     ٣٠
 . ٣٨٥ مليون دوالر على هذا القطاع الفرعي        ١٧١مبلغ  

 مستشفى عبر   ١٨منحت عقود تزويد معدات طبية ل         
 مليون    ٢٤العراق بلغت قيمتها اإلجمالية حوالي                   

لمستشفى النجف     دوالر، آما تم شراء أجهزة                        
باإلضافة إلى   .  ٣٨٦ مليون دوالر    ١٫٢ بقيمة     التعليمي

ذلك، جرى ترآيب األجهزة الطبية وبدأ تشغيلها في               
المنجزة، أو     ٢٠مراآز العناية الصحية األولية ال             

المنجزة جزئيًا، وتم تأمين التدريب األساسي على                   
 .٣٨٧استعمال وصيانة هذه األجهزة 

 
في ربع السنة الحالي، حدد تقرير التدقيق الذي                           
أصدره المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق                

 ستة عقود غير إنشائية منحت إلى مختلف                    06-030
. ليون دوالر    م   ٤٣المقاولين بقيمة إجمالية بلغت                

تأثرت ثالثة من هذه العقود بسبب إنهاء العمل بموجب        
أوامر مهمة إلنشاء مراآز العناية الصحية األولية،                

لمزيد من   .   مليون دوالر عليها       ٣٨وتم إنفاق مبلغ        
 ٣المعلومات حول تأثيرات عملية اإلنهاء، أنظر القسم        

 .من هذا التقرير
 

ائية التي تقدمت   مددت مهلة تنفيذ النشاطات غير اإلنش      
بها الوآالة األميرآية للتنمية الدولية حتى نهاية آانون          

 لتأمين التدريب لمزودي                  ٢٠٠٦ديسمبر      /األول
انطلقت نشاطات تدريب        .  خدمات العناية الصحية       

مزودي خدمات العناية الصحية األولية النموذجية من         
نوفمبر /سبتمبر حتى منتصف تشرين الثاني               /أيلول
 مزود   ٢٨٣٩ك الفترة تم تدريب            خالل تل  .  ٢٠٠٦

خدمات للعناية الصحية على مجموعة من المواضيع           
أبلغت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ان           .  الدراسية

عدد من التدريبات لبى الهدف بفضل جهود وتعاون               
 .٣٨٨وزارة الصحة 

 
 

نتائج مشاريع العناية الصحية الممولة من صندوق            
 اقإغاثة وإعادة إعمار العر
 مرافق العناية الصحية

سبع مراآز للعناية الصحية األولية فقط التي تّم                          
تمويلها من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق                      

آان من المتوقع ان يزود               .  ٣٨٩تستقبل المرضى        
برنامج مراآز العناية الصحية األولية خدمات عناية             
صحية سنويًا إلى عدد من األشخاص يبلغ في                              

 أشخاص لكل       ١١٠ًا تقريبًا، أي           ألف   ٣٥المتوسط    
في الوقت الحاضر تلبي معظم مراآز           .  مرآز يومياً  

 .٣٩١العناية الصحية األولية العاملة قدراتها الفردية 
 

 وضع مرافق العناية الصحية       ١٢-٢يلمخص الجدول    
الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق                      

 .انياألول، وصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الث
 

في مكان عاٍل على مبنى مستشفى الوالدة في العلوية، بغداد
وزارة الصحة، مستشفى العلوية التعليمي "وضعت الفتة تقول 

وجد فريق تفتيش لدى المفتش العام في ". الدة صحة الوالدةللو
ربع السنة الحالي انه تم إنجاز أعمال التجديد بصورة مالئمة وانه
بعد إنجازه سيحسن هذا المستشفى خدمات العناية الصحية في

 بغداد



 ملخصات القطاعات                        
 

 

97 

 
 ١٢-٢الجدول 

 الحالية والمخططة: (IRRF)إنشاءات مرافق العناية الصحية الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
 

الوضع النهائي المخطط له من صندوق            
 إغاثة وإعادة إعمار العراق

 الوضع الحالي آما في
 ٢٩/١٢/٢٠٠٦ 

 مرافق العناية الصحية

 اد تأهيلهاعدد المستشفيات المع ١٢ ٢٠
 عدد المستشفيات المبنية  ١

عدد مراآز العناية الصحية األولية المعاد                ١٤٧ ١٤٧
 تأهيلها

عدد مراآز العناية الصحية األولية التي تم               ٦٠٠ ٦٠٠
 تجهيزها

عدد مراآز العناية الصحية األولية الصغيرة         ٦ ٦
 .التي تم بناؤها وتجهيزها

األولية عدد مراآز العناية الصحية                               ٧ ١٤٢
 النموذجية المجزة حتى مرحلة التشيغل

 
 ٤استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج للمفتش العام إلعادة إعمار العراق بتاريخ                           :  المصدر

المستشفيات ومراآز العناية الصحية األولية النموذجية، وزارة الخارجية قسم التقرير               (،  ٢٠٠٧يناير  /آانون الثاني 
 )آافة المعطيات األخرى(، ٢٠٠٦أآتوبر /، تشرين األول)قياسات مترية مختارة (٥، الجدول ٢٢٠٧

 
 
 

 مشاريع غير إنشائية
عالوة على إنشاء وإعادة تأهيل مرافق طبية عبر                     
آامل األراضى العراقية، آان من المطلوب ترآيب              
أجهزة طبية ولطب األسنان في آافة مراآز العناية                 

تى هذا التاريخ، تم شراء أجهزة            ح.  الصحية األولية  
 مليون دوالر      ٧٠٫٤طبية ومجموعات أثاث بقيمة            

لكن لم يتم     .  ٣٩٢وسلمت إلى المراآز المعنية         .  تقريبًا
حتى اآلن ترآيب هذه األجهزة ومجموعات األثاث في        
مواقعها المعينة، وبدًال من ذلك، جرى خزنها في                     

يق رقم   أشار تقرير التدق    .  مستودعات لترآيبها الحقاً    
 ٣٠ الذي أصدره المفتش العام انه حتى                              06-03
 مجموعة   ١٣٠ آان قد تّم تسليم            ٢٠٠٦يوليو   /تموز

األجهزة الطبية إلى مستودع خاضع إلشراف حكومة          
 .الواليات المتحدة

 
آما دعمت برامج الوآالة األميرآية للتنمية الدولية                 
برامج تدريب مزودي خدمات العناية الصحية                          

الت التلقيح ضد شلل األطفال،                   وموظفيهم، وحم    
والحصبة، والنكاف، والحصبة األلمانية، وزودت                 
آمية من اللقاحات تضمن توفر علميات تأمين المناعة          

 .الروتينية

 
نتائج مشاريع العناية الصحية الممولة من صندوق            

 (IRRF)إغاثة وإعادة إعمار العراق 
تحقق اإلنشاءات الجارية في موقع مستشفيات مختلفة          
تقدمًا اثر إعادة تلزيم تلك العقود إلى شرآات عراقية             
محلية آما بينه تقرير التفتيش للمفتش العام إلعادة                   

 وآما بينه أيضًا      ،065-06 و 061-06إعمار العراق رقم      
 الذي نفذ خالل ربع السنة         066-06تقرير التفتيش رقم      

لكن باستثناء واحد مهم هو مستشفى األطفال          .  األخير
 016-06ذي أشار تقرير التدقيق رقم                       بالبصرة ال    

للمفتش العام انه متأخر بدرجة      )  ٠٦-٢٠يوليو  /تموز(
 .ذات شأن عن التواريخ المحددة في الجدول الزمني

 
تم اإلبالغ عن ان برنامج إنشاء مراآز العناية                            
الصحية األولية بتقدم بمعدل أبطأ بكثير مما هو مقرر           

 فقط للعناية       وان هذا البرنامج أنجز مرآزًا واحداً               
الصحية يستخدمه المرضى العراقيون منذ ربع السنة           

لمزيد من المعلومات حول المشاآل المترافقة        .  األخير
مع إنشاء مراآز العناية الصحية، انظر تقرير التدقيق          

، الذي أصدره         ٢٠٠٦أبريل     /نيسان  (011-06رقم     
 .المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
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في هذا القطاع بصورة مبدئية بفعل        أعيقت النشاطات    
سوء إدارة الحكومة األميرآية وتخلف المقاول على              
أساس عقد التصميم والبناء عن تنفيذ وإنجاز األعمال           

أثرت هذه المسائل    .  المحددة في عقود إعادة االعمار       
بدرجة اآثر أهمية على برنامج إنشاء مراآز عناية                

سوف يتم   وبصورة إجمالية      .   أولية نموذجية     ةصحي
تقييم افضل للتأثير الطويل األمد لهذه المشاريع بعد                
اإلنجاز التام لمشاريع إنشاء المستشفيات ومراآز                   

 . األوليةةالعناية الصحي
 

 التحديات
تطرح قضية األمن تهديدًا ذا شأن على قطاع العناية               

باألخص سبب االنقسام الطائفي المتنامي في       .  الصحية
، ٢٠٠٦نوفمبر   /رين الثاني  في تش  .  المجتمع العراقي  

اختطف في بغداد نائب وزير الصحة وهو من حزب             
الدعوة آما تمكن نائب وزير آخر من النجاة بصعوبة            

واستنادًا إلى   .  ٣٩٣من عملية اغتيال في اليوم التالي              
 متمردًا المقر الرئيسي        ٣٠تقارير إخبارية، حاصر        

. ٣٩٤  لوزارة الصحة في وقت الحق من ذلك األسبوع          
الوة على ذلك تتم عمليات شراء وتوزيع أجهزة                   ع

طبية ومعدات على يد شرآات تملكها الدولة آانت                  
 .٣٩٥معرضة لعدم الكفاءة وربما حتى للفساد
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 قطاع النقل واالتصاالت
 

يبحث هذا القسم في تقدم إعادة اإلعمار في قطاع النقل          
هذا حسنت المشاريع في             .  (T&C)واالتصاالت     

القطاع أنظمة النقل في العراق، مثل المرافئ، وسكك           
آذلك .  الحديد، والطرقات، والجسور، والمطارات           

يشمل هذا القطاع مشاريع االتصاالت الممولة من قبل         
 . ٣٩٦الواليات المتحدة

 
يقدم المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق هذه 

المالحظات حول التقدم المحق في قطاع النقل 
 : االتصاالت خالل ربع السنة هذاو
 
 تم إنفاق     ٢٠٠٧يناير   / آانون الثاني    ٢بتاريخ    •

 مليون تقريبا من    ٨٠٠من مبلغ   %  ٦٧أآثر من   
 اعمار العراق             ةصندوق  إغاثة وإعاد                   

  ٤٩-٢يبين الشكل      .    المخصص لهذا القطاع     
تمويل القطاع آجزء من مجموع تخصيصات            

 ان   صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق علماً           
 %. ٨٣مشاريع القطاع أصبحت منجزة بنسبة 

 اآتملت    ٢٠٠٦ديسمبر    /بتاريخ آانون األول        •
جهود الواليات المتحدة إلعادة اعمار العراق             

 %. ٨٦في مرفأ ام قصر بنسبة 
% ٩٠مشاريع الواليات المتحدة انجزت تصليح       •

 محطة لسكك الحديد لكن أثار هذه        ٩٨من اصل   
رغم إن   .  اهرةالمشاريع الزالت تبدو غير ظ          

المعدل األسبوعي خالل ربع السنة الحالي                    
 رحلة، لكن ال            ٤٥لرحالت القطارات بلغ            

يستمر إال عدد صغير من القطارات التي تسير           
 .عبر نجمل البالد بسبب المشاآل األمنية

 
تستمر المشاريع في المطار الدولي للبصرة بتحقيق 

؛ ٢٠٠٧سبتمبر /تقدم وُيتوقع أن تكتمل بحلول أيلول
. وقد أنجزت المشاريع في مطارات أخرى  

يستمر سكان العراق في االشتراك خدمات                     •
الهاتف الجوال بوتيرة سريعة رغم ان العدد                 
اإلجمالي لالشتراآات في خط الهاتف الثابت               

أصبح عدد العراقيون الذين               .  بقي مستقراً    
يستفيدون من خدمة الهاتف الجوال حاليًا أآثر             

 .من ثمانية ماليين
 

   ٤٩-٢الشكل 
حصة قطاع النقل واالتصاالت آجزء من تمويل                      

 صندوق إغاثة وإعادة اعمار العراق 
 بمليارات الدوالرات
  مليار دوالر١٩٫٤٤النسبة المئوية من 

 وزارة   –تقرير الوضع األسبوعي للعراق         :  المصدر
 .١/٢/٢٠٠٧الخارجية األميرآية  بتاريخ 

 

 

  قطاع النقل واالتصاالت
  مليار دوالر٨٠

٤ % 
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 ٥٠-٢الشكل 
 - إغاثة وإعادة اعمار العراقوضعية أموال صندوق
 تقطاع النقل واالتصاال
 بمليارات الدوالرات

 وزارة   –تقرير الوضع األسبوعي للعراق         :  المصدر
 .١/٢/٢٠٠٧الخارجية األميرآية  بتاريخ 

 
 

 
 
 

 
٥١$  

تشرين 
أآتوبر /األول
٢٠٠٦ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   ٥١-٢لشكل 
 ت المحمولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقوضعية مشاريع النقل واالتصاال

 )١٢/٣٠/٢٠٠٦ ((IRMO)ملف اإلنهاء لدى مكتب إدارة إعادة إعمار العراق : المصدر
 .٢٠٠٦ديسمبر /آانون األول_تقرير نشاطات الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 

 
المجمو

 ع
قيد  المنجزة

 التنفيذ
لم يبدأ 
 تنفيذها

 القطاع

 الطرقات والجسور ٦ ٦٧ ٢١٥ ٢٨٨
إعادة تأهيل وترميم محطات سكة   ٨ ٩٠ ٨٩

 الحديد
 شبكة األلياف لالتصاالت الموحده   ٩٤ ٩٤
 تحديث أعمال االتصاالت السلكية ١ ١ ٣٢ ٣٤
 الطيران المدني  ٥ ١٤ ١٩
 إعادة تأهيل مرفأ ام قصر  ٢ ٩ ١١
 الطرقات السريعة    ٤
نين قطاع قوا/إصالحات عمليات   ١ ١

 االتصاالت
 أنظمة االتصاالت  ١  ١

 

 المبلغ المنفق
٥٤$  

ديسمبر، /آانون األول
٢٠٠٦ 

 المبلغ غير المنفق
٠٫٢٥$  

  دوالر٠٫٧٩المبلغ الملزم

 

  عدد المشاريع المخططة٥٥٠

 المنجزة

٨٣%  

 لم يبدأ تنفيذها
١% 

 قيد التنفيذ
١٦% 
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 النشاطات في قطاع النقل واالتصاالت 
 آان قد تم إلزام        ٢٠٠٧يناير  / آانون الثاني   ٢بتاريخ  

آافة تمويالت هذا القطاع من صندوق إغاثة وإعادة              
.  مليون دوالر منها       ٥٤٠إعمار العراق، وتم إنفاق          

اثة  وضعية أموال صندوق إغ               ٥٠-٢يبن الشكل        
 .وإعادة إعمار العراق في قطاع النقل  واالتصاالت

من المتوقع ان تكتمل أعمال اإلنشاء في هذا القطاع                
-٢يبين الشكل    .  ٢٠٠٨ديسمبر  /بحلول آانون األول   

 .  وضعية المشاريع في قطاع النقل واالتصاالت٥١
تستخدم أيضًا أموال برنامج االستجابة الطارئة للقائد            

 ٣٠بتاريخ      .  هذا القطاع     لدعم المشاريع في                  
، آان قد تم إلزام آامل تمويالت         ٢٠٠٦سبتمبر  /أيلول

 ٧٥٫٦٦برنامج االستجابة الطارئة للقائد تقريبًا البالغة        
 مليون  ٢٥مليون دوالر لهذا القطاع وتم إنفاق حوالي          

 مشروع ممول    ٣١٨وأيضا اآتمل تنفيذ      .  دوالر منها 
ري تنفيذ     من برنامج االستجابة الطارئة للقائد ويج               

.  مشروعًا ولم يبدأ حتى اآلن تنفيذ أربعة مشاريع    ٢٣٨
 لمعرفة تفاصيل تمويالت برنامج       ٥٢-٢انظر الشكل    

 . االستجابة الطارئة للقائد في هذه القطاع
 

 ٥٢-٢الشكل 
 آجزء من تمويالت برنامج تقطاع النقل واالتصاال

 ٢٠٠٦االستجابة الطارئة للقائد للسنة المالية 
 لدوالراتبماليين ا

  مليون دوالر٥١١،١٦النسبة المئوية من مبلغ 
 مكتب مساعدة وزير الجيش : المصدر

 ٣٠/٩/٢٠٠٦اإلدارة المالية والمراقب المالي 
 

 
 

 نشاطات الشحن البحري
ترآزت مشاريع الشحن على مرفأ ام قصر وتم تمويل          

 مليون دوالر من صندوق إغاثة وإعادة                   ٤٥مبلغ    
. ة التأهيل وشراء معدات جديدة        العراق ألعمال إعاد    

وتم إلزام آافة هذه التمويالت خالل ربع السنة                            
أنجز مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة                  .  األخير

منطقة الخليج، خمسة من أصل سبعة مشاريع وأصبح         
اآتمل تنفيذ   %.  ٨٦البرنامج اإلجمالي منجزًا بنسبة          

وتم تدريب   .   مليون دوالر    ٤٫٣السياج األمني بقيمة       
فريق إطفائي لتشغيل زوارق مكافحة الحريق، وتم                
منح عقود لتوريد اآلليات ومحرآات الرافعات،                       

 ٢٩وأخيرًا، جرى في           .  وتحسين مستويات األمن      
من أعمال إعادة     %  ٨٧ديسمبر تسليم      /آانون األول  

. (Nelcon)الناشرات نوع تلكون          /تجديد الرافعات   
من ا لمتوقع إنجاز مشروع الشحن البحري في                          

  ٤٠٢. ٢٠٠٧فبراير /باطش
 
نتاج مشاريع النقل البحري الممولة من صندوق إغاثة         

 منتجة للمشاريع        (IRAF)وإعادة إعمار العراق            
 ١٦الممولة من الواليات المتحدة، أصبح اآلن                           

رصيفًا بحريًا قيد التشغيل؛ بينما آان هناك رصيف                
المشاريع األخرى  .  ٤٠٣واحد شّغال في نهاية الحرب         

لى تعزيز قدرة المناولة والكفاية التشغيلية،              ترّآز ع  
عالوة على زيادة األمن لتأمين تدفق أآثر وثوقًا                        

 . ٤٠٤من المرفأ /للبضائع الداخلة والخاصة إلى 
 

حصيلة مشاريع النقل البحري الممولة من صندوق            
  (IRRF)إغاثة وإعادة اعمار العراق 

مع ان مكتب المفتش العام الخاص إلعادة اعمار                       
لعراق لم يتلقى أية معطيات حول عدد السفن التي                   ا

رست في المرفأ خالل ربع السنة هذا، يبقى مرفأ ام                 
قصر مرفأ مزدحمًا مع وجود خطوط طويلة من                       

تدرس الحكومة    .  السفن التي تنتظر دورها للرسو             
العراقية إنشاء مرفأ جديد يحتوي على حوالي مئة                    

د هذا   حتى وقت إعدا    .  مرسى في شبه جزيرة الفاو         
التقرير، لم تبدأ أي أعمال إنشائية ويبقى المشروع في          

 . ٤٠٥مرحلة التخطيط 
 

 

النقل واالتصاالت
 مليون دوالر٧٥٫٦٦
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 ناقلة نفط ُتحّمل على محطة تحميل نفط البصرة في مرفأ ام قصر، وهو مرفأ الشحن البحري الرئيسي للعراق

 
 

 نشاطات سكك الحديد
، بلغت قيمة                   ٢٢٠٦سبتمبر          /بتاريخ أيلول         

 مليون  ١٩٧ القطاع الفرعي     المخصصات المالية لهذا  
 أبلغت     ٢٠٠٦أآتوبر     /وفي تشرين األول        .  دوالر

 مليون  ١٫٢وزارة الخارجية انه أعيد تخصيص مبلغ          
دوالر للطيران المدني لرفع مستوى المطار الدولي               

انفق قسم آبير من هذه االآالف، أي                .  في البصرة  
استخدم .   مليار دوالر لشراء مواد ومعدات                 ١٣١

وال لشراء معدات صيانة خطوط               معظم هذه األم       
 . السكة الحديد، قطع الغيار، العدد والمواد أخرى

 
نظام مراقبة القطارات المستند الى االتصاالت                         

(CBTC)    تقدر آلفة المرحلة   .   يشمل عقدين مختلفين
 مليون دوالر من هذا المشروع الذي تبلغ        ١٦األولى بـ 

تمل  مليون دوالر ويتوقع ان يك       ٥٧٫٦قيمته اإلجمالي   
سوف تزود هذه      .  ٢٠٠٧سبتمبر   /تنفيذها في أيلول     

 (IRR)المرحلة سكك حديد الجمهورية العراقية                    
بنظام مراقبة للقطارات لتعقب حرآة سير آافة                         

اآتمل .  القطارات العاملة في نظام سكة الحديد                       
ومن أجل اإلتاحة للمقاول ببدء     %  ٨٨المشروع بنسبة   

 ٣٣ تم تنفيذ        ترآيب ما يعتبر العمود الفقري للنظام           
عملية مسح للمواقع العائدة ألبراج االتصاالت بين                 

سوف تزود المرحلة الثانية شبكة       .  الموصل والبصرة 
اتصاالت رقمية عبر الالسلكي يعمل بالموجة                            

يشار إليها  ( مليون دوالر    ٤١٫٦الميكرويه تبلغ آلفتها    
أيضا بالعمود الفقري لنظام مراقبة القطارات المستند           

 . ، لكن لم تبدأ األعمال حتى اآلن)االتالى االتص

 
في نطاق نشاطات اإلنشاء األخرى، أنجزت مشاريع           

 ٩رفع المستوى في ورشة الصيانة في السماوة بقيمة            
ديسمبر / آانون األول      ٢٢ماليين دوالر ومنح في             

 ألف دوالر لمعالجة العمل             ٣٣ عقد بمبلغ          ٢٠٠٦
. بغداداإلضافي في محطة السكة الحديد المرآزية في          

 لمعرفة مشاريع محطة السكة             ٥٣-٢انظر الشكل       
 .الحديد حسب مواقعها

 



 ملخصات القطاعات                        
 

 

103 

 
   ٥٣-٢الشكل 

 مشاريع إعادة تأهيل محطات السكة الحديد حسب المحافظات
، استجابة لمكتب     ٣٠/١٢/٢٠٠٦ملف اإلنهاء لدى مكتب إدارة إعادة اعمار العراق في                      :  المصدر

ج إلى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة اعمار العراق بتاريخ          المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخلي     
١٨/١/٢٠٠٧. 

 

 

داهوك

نينوى
أربيل

 السليمانية
 تميم

صالح
الدين

 دياال
 
 
بغداد

واسط

ميسان

آربالء

النجف

 بابل

القادسية

ذي قار

المثّنى
البصرة

 وضعية مشاريع إعادة تأهيل السكة الحديد حسب المحافظات

أنجز المجموع
 ت

يجري 
 تنفيذها

المحافظة

نينوي  ٩ ٩
تميم  ٥ ٥
صالح   ١٨ ١٨

الدين
االنبار  ٢٥ ٢٥
بغداد ٣  ٣
بابل  ٩ ٩
القادسيه  ٥ ٥
المثنى ١ ٧ ٨
ذي قار ١ ٩ ١٠
البصرة ٣ ٣ ٦
المجموع ٨ ٩٠ ٩٨

<٢٠
٢٠-١٠ 
>١٠ 

 غير متوفر
 خط السكة الحديد

 موقع محور رئيسي

:العدد اإلجمالي للمشاريع في آافة أنحاء البالد
  العدد اإلجمالي للمشاريع حسب المحافظات٩٥
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نتاجات مشاريع السكة الحديد الممولة من صندوق             
 إغاثة وإعادة اعمار العراق

ساعدت مشاريع الواليات المتحدة في جعل عدد                       
وفور انتهاء     .  ١٢٥القاطرات العاملة يصل الى                 

رغم ان  .   قاطرة فقط في العراق    ٢٥يوجد  الحرب آان   
معظم تمويالت لمشاريع سكة الحديد العراقية قد ذهب         
لتنفيذ مبادرات غير إنشائية فقد أصلحت مشاريع                     

 محطة قطار مخططة             ٩٨ من أصل             ٩٠اإلنشاء
 ٥١لإلصالح بموجب هذا البرنامج البالغة قيمته                      

 . ٤١٤مليون دوالر 
 

ممولة من صندوق     نتاجات مشاريع السكة الحديد ال        
 إغاثة وإعادة اعمار العراق

 قطارًا    ٤٥خالل ربع السنة هذا تم تسيير معدل                        
باألسبوع، بإرتفاع عن المعدل المسجل في  السنة                    

مع أنه تم       .  ٤١٥ قطارًا باألسبوع      ٢٧األخيرة البالغ       
استئناف رحالت الرآاب اليومية بين البصرة والحلة           

محدودة بعد شهر رمضان فقد سجلت حرآة سفر                     
 . ٤١٦للرآاب بين الموصل والرابية 

 
رغم الزيادة في عدد رحالت القطارات خالل ربع                  
السنة هذا فال زال المعدل اقل بكثير من العدد المخطط          

يعود سبب هذا         .  للقطارات ألرباع السنة السابقة            
النقص بصورة أولية الى الظروف األمنية السيئة التي         

. طارات في العراق   استمرت في إعاقة حرآة سير الق        
 ام   – البصرة     –فلم يسير أي قطار على خط بغداد                

آما ان سكة       .  ٤١٧  ٢٠٠٦فبراير    /قصر منذ شباط      
الحديد معرضة أيضا لتهديدات المسلحين في بيجي               
والدورة األمر الذي يؤثر على قدرة عمليات                                

غادر موظفو سكة الحديد الجمهورية           .  ٤١٨تالقطارا
: نوفمبر/شرين الثاني   العراقية محطة الدورة في ت               

 . ٤١٩وُنهبت فورًا محتوياتها

 
. الفتة على المحطة المرآزية لسكة الحديد في بغداد

 البصرة منذ -لم تسير أي قطارات على خط بغداد
  ٢٠٠٦فبراير /شباط

 
 نشاطات المطارات

 مليون دوالر من أموال           ٨٠جرى تخصيص مبلغ         
لجوية صندوق إغاثة وإعادة اعمار العراق للمالحة ا           

 مليون   ١٣المدنية التي تشمل إعادة تخصيص مبلغ              
دوالر من مبادرات مختلفة مثل إعادة تأهيل مرفأ ام               
قصر، وإعادة تأهيل السكة الحديد، والشرآة العراقية          
للبريد واالتصاالت الالسلكية والسلكية وعدة مشاريع         

أعيد تخصيص األموال الى المالحة             .  أمنية أخرى   
يع في هذا القطاع الفرعي ملموسة        الجوية ألن المشار   

بدرجة اآبر وآانت المشاريع فيها قد حققت تقدمًا جيدًا          
وأيضًا، جاءت عروض المقاولين لإلشغال                  .  ٤٢٠

المخططة في مطار بغداد الدولي أعلى من المبالغ                   
 . ٤٢١المقدرة لها

 
أجهزة المساعدة   في ربع السنة هذا، أنجز مشروع              

الر في مطار بغداد            ماليين دو       ٧ بقيمة        البصرية
الدولي آما تم تنفيذ عدد من برامج التدريب لموظفي              

 خالل ربع السنة هذا        سلطة الطيران المدني العراقي     
شملت تدريب على معاينة جدارة الطيران، وعمليات           

 أسبوعًا  ٢٢الرادار والصيانة، وبرنامج مكثف استمر       
 .٤٢٢على مهارات اتصاالت مراقبة حرآة الطيران 

 
يين معظم هذه األموال التي أعيد تخصيصها                 تم تع  

وتم .  (BIA)مطار البصرة الدولي    لدعم رفع مستوى    
االتفاق على ان مشاريع مطار البصرة الدولي هي                  
ذات أولوية عالية فتلقت تمويالت من قطاعات فرعية          

 . ٤٢٤وقطاعات أخرى فور توفر الموارد 
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دة في  في ربع السنة هذا، بدأ تنفيذ ثالثة مشاريع جدي             

مطار البصرة الدولي تشمل رفع مستوى وإصالح                 
األجهزة المساعدة للمالحة الجوية واالتصاالت،                    
ونظام رادار جديد، ينجز بالكامل نظام إمداد المياه في          

من المتوقع ان يكتمل إنجاز هذه المشاريع في        .  المطار
أما مشروع إعادة تأهيل محطة      .  ٢٠٠٧سبتمبر  /أيلول

 المراقبة في المطار فقد أنجز              الرآاب وتحديد برج     
ومن المقرر أن ينجز بالكامل في                   %  ٩٥بنسبة    
 . ٢٠٠٧مايو /أيار

 
 العمل المنجز في مطارات             ١٣-٢يلخص الجدول       

بغداد، والبصرة، والموصل آما يبين جهود الواليات           
المتحدة إلعادة إعمار هذا القطاع الفرعي التي باتت              

 .  على وشك اإلنجاز
 

يع النقل الجوي الممولة من صندوق         نتاجات ومشار 
 إغاثة وإعادة إعمار العراق

خالل ربع السنة هذا، سجل مطار بغداد الدولي معدًال           
 وهو ما       ٤٢٦ رحلة جوية باألسبوع       ٤٢٣وسطيًا بلغ      

يشكل انخفاضا عن المعدل الوسطي السابق الذي بلغ            
 رحلة في ربع السنة األخير، ويشمل هذا المعدل          ٤٧٣

 . سكرية والمدنيةالرحالت الع
 

ابلغ مكتب إدارة إعادة إعمار العراق ان مطار                           
البصرة الدولي شهد زيادة في عدد الهجمات ألن                      
الجيوش البريطانية أعدت انتشارها هناك نتيجة                       

 . ٤٢٧إغالق قواعدها التي آانت منتشرة في الجنوب
 

 
عاين . المحطة المرآزية لسكة الحديد في  بغداد

تش العام الخاص إلعادة إعمار مفتشوا مكتب المف
 ٢٠٠٦العراق إعادة تأهيل هذا المرفق في صيف 

 
 الطرقات والجسور 

لن تنجز المشاريع الممولة من الواليات المتحدة في               
وقد .  ٢٠٠٨ديسمبر   /هذا القطاع حتى آانون األول          

رّآزت هذه المشاريع على الطرقات القروية الصغيرة        
جارة والنقل العام،   وعلى عدة طرقات سريعة مهمة للت      

 .٤٢٨آما على الجسور
 

مشاريع الطرقات والجسور الرئيسية المنجزة وقيد           
 التنفيذ

 
 في أوائل شهر تشرين            جسر الحمزة   اآتمل إنشاء       

  وسوف يتم رفع مستوى            ٤٢٩  ٢٠٠٦أآتوبر   /األول
الطريق السريع بين بغداد وآرآوك بإضافة أربع                    

آما .  ٢٠٠٨ديسمبر  /خطوط سير بحلول آانون األول     
سيتم وصل الديوانية والسماوة بواسطة طريق سريع            

من المقرر إنجاز هذا           .    محسن رباعي الخطوط       
 مليون دوالر، في        ١٥٫٥المشروع الذي تبلغ قيمته          

  .٤٣٠ ٢٠٠٨فبراير /شباط
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 ١٣-٢الجدول 

 ٣١/١٢/٢٠٠٦وضعية المشاريع التي تقودها الواليات المتحدة في مطارات العراق آما هي في 
 

الوضعية  تاريخ اإلنجاز المتوقع عدد المشاريع حجم العقد المطار
 مليون ١٧ ٧ ٢٠٠٦أآتوبر /تشرين األول %١٠٠منجز بنسبة 

 دوالر
 بغداد الدولي 

(BIAP) 
 مليون ٢٥ ١٠ ٢٠٠٧سبتمبر /أيلول  %٥٥منجز بنسبة 

 دوالر
 البصرة الدولي

(BIA) 
  ماليين٢٠ ١ سبتمبر/أيلول %١٠٠منجز بنسبة 

 دوالر
 الموصل

،  استجابة لطلب مكتب المفتش العام الخاص            (GRD-PCO)مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج            :  المصدر
 . ٢٠٠٧يناير / آانون الثاني١٧إلعادة إعمار العراق، 

 
 ٣٨٫٥الذي تبلغ ميزانيته      برنامج الطرقات القروية،      

ت  ميًال من الطرقا      ٢٦٣مليون دوالر سوف يحسن          
آان من المقرر في    .  ٤٣١ محافظة في العراق      ١٥عبر  

أغسطس /بادىء األمر إنجاز هذا المشروع بحلول آب       
 واآلن أصبح من المتوقع إنجازه بحلول                         ٢٠٠٦
أعيق تنفيذ هذا المشروع بسبب         .  ٢٠٠٧يوليو   /تموز

المشاآل األمنية قّلة الموارد اإلنشائية آالبيتومين،                  
 قام مكتب المفتش    ٢٠٠٦في عام   .  واإلسفلت، والوقود 

العام الخاص إلعادة إعمار العراق بمعاينة مشاريع               
-06 ,055-06 ,059-06)الطرقات القروية المختلفة    

 واستنتج ان اإلنشاءات تتوافق مع أهداف العقد           (039
 . وتلبي معايير التصميم

 
 تعطي   (PRDCs)اللجان اإلقليمية إلعادة اإلعمار           

 محافظاتها والمشاريع    األولوية لمشاريع الطرقات في     
 ٥٦يوجد حاليًا        .  التي صدرت عنها تحقق التقدم              

 مليون دوالر واآتمل     ٥٦٫٥مشروع قيد التنفيذ بقيمة       
في ربع  .  ٤٣٥ مشاريع منها حتى هذا التاريخ            ٦تنفيذ  

السنة هذه تمت الموافقة على مشروع بتمويل دعم                   
 مليون دوالر لمرآز تبادل                  ٢٫٥طارىء بقيمة         

مرآز نقل التكنولوجيا    عرف سابقا باسم     (التكنولوجيا  
سوف تنفق هذه األموال بصورة رئيسية          ).  T2Cأو  

على مشاريع ميسرة، وباألخص مشاريع بناء قدرات           
هناك مقر مرآز لتبادل      .  الحكومة ومبادرات التدريب   

التكنولوجيا في وزارة التعمير واإلسكان وتشارك                  

لطرق الوزارة مع اإلدارة الفدرالية األميرآية ل                         
 . ٤٣٧السريعة في هذا المشروع

 
نتاج مشاريع الطرقات والجسور الممولة من                          

  (IRRF)صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
مشاريع الواليات المتحدة للطرقات والجسور في                    

 ميال من         ٤٦٤العراق ستقوم بتصليح ورصف                  
 ميًال من الطرقات القروية، و     ٢٦١الطرقات، بما فيها    

 ميًال   ٩١لطرقات السريعة للمدن، و       ميًال من ا      ١١٢
سيتم تصليح عشرة جسور     .  ٤٣٨من الطرقات الرئيسية  

بنهاية برنامج إعادة اإلعمار لهذا القطاع، ثمانية                      
جسور منها ممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار               

 وجسران اثنان مموالن من صندوق       (IRRF)العراق  
 . ٤٣٩(DFI)تنمية العراق   

 
ع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج        أبلغ مكتب المشاري   

ان خمسة مشاريع للجان اإلقليمية إلعادة اإلعمار،                 
وهي أربع طرقات وجسر واحد، قد أنجزت في ربع              

 .٤٤٠السنة هذا بطول إجمالي بلغ أربعة أميال
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 االتصاالت السلكية والالسلكية
تم تمويل مشاريع لتحديث لجنة االتصاالت السلكية                

 مليون دوالر من              ٢٠يد بقيمة         والالسلكية والبر    
صندوق إغاثة وإعادة اعمار العراق وتم إلزام آافة                

. ٤٤١  ٢٠٠٦سبتمبر    /هذه التمويالت بحلول أيلول           
 مشروعًا رآزت على إنشاء      ٣٤شملت هذه المشاريع     
وفي نهاية ربع السنة هذا آانت       .  وتأهيل مكاتب البريد  

بارتفاع من نسبة      %  ٨٠المشاريع قد أنجزت بنسبة          
من المتوقع أن يكتمل       .  في ربع السنة األخير      %  ٦٥

يوليو /إنجاز مشروع مكتب البريد األخير في تموز               
عند اآتمالها، من المتوقع أن تؤمن                  .  ٤٤٢  ٢٠٠٧

  ٤٤٣المشاريع خدمات بريدية إلى حوالي مليون عراقي
 

نظام  مليون دوالر إلى                 ٤٨تم تخصيص مبلغ             
 وجرى   راقاالتصاالت السلكية والالسلكية  في الع            

سيخدم هذا التمويل    .  االلتزام به بنهاية ربع السنة هذ         
مرآز التحويل األولي للنداءات الهاتفية في                 لبناء    

وشبكة اتصاالت السلكية بنطاق               مدينة المأمون    
اآتمل تنفيذ مرآز التحويل األولي للنداءات          .  عريض
 ٢٠٠٦ديسمبر   / آانون األول     ٢٩في   %  ١٣بنسبة   

آما .    ٢٠٠٧سبتمبر  /لول أيلول وُيقدر بأنه سينجز بح    
في مدينة    )  سنترال(بدأ بناء مرآز بّدال الهاتف                   
في أواخر      .  ٤٤٦  المامون في ربع السنة هذا                     

سبتمبر بدأت دائرة التشغيل والصيانة بتزويد              /أيلول
العمال، والمواد، والمعدات، والعدد، واإلدارة،                        
والنقل، واألمن إلى شبكة االتصاالت الالسلكية بنطاق        

.  وزارة عراقية       ٣٥ريض لتأمين االتصال بين               ع
 .٤٤٧% ٥٠المشروع اآلن أصبح منجزًا بنسبة 

 
 لشهر تشرين          ٢٢٠٧استنادًا إلى تقرير القسم                    

أآتوبر الصادر عن وزارة الخارجية، تم في                /األول
 تخفيض التمويل             ٢٠٠٦أآتوبر       /تشرين األول      

 (CFN)المخصص لشبكة األلياف البصرية الموحدة         
آانت هذه األموال سوف ُتحول     .  ليون دوالر  م ٥٠إلى  

إلى قطاع العناية الصحية لدعم إآمال مستشفى                          
لكن جرى منح عقد  بقيمة مليون       .  األطفال في البصرة  

دوالر منها إلى تشغيل وصيانة األلياف البصرية                     
 . ٤٤٨الموحدة

 

بغية تحديث نظام عمليات االتصاالت السلكية                           
شاء وآالة تنظيمية،      والالسلكية في العراق ودعم إن           

 مليون دوالر إلى لجنة االتصاالت         ٢٠ُخصص مبلغ    
ووسائل اإلعالم، في ربع السنة األخير اآتمل إنشاء              
المرآز الرئيسي لهيئة االتصاالت ووسائل اإلعالم               

. ٤٤٩  ٢٠٠٦ديسمبر    /وتم إنجازه في آانون األول             
 مليون دوالر لتدريب آافة              ٢٫٥ومنح عقد بقيمة          

تصاالت ووسائل اإلعالم آما تم منح        موظفي لجنة اال   
 مليون دوالر لشراء معدات الشبكة             ٤٫٧عقد بقيمة     

  ٤٥٠.(LAN)العريضة الواسعة النطاق 
 

نتاج وحصيلة مشاريع االتصاالت السلكية                                 
 والالسلكية

بعد ان تم إعادة تنظيم لجنة االتصاالت ووسائل                         
 من المحتمل جدًا أن تدير وزارة               (CMC)اإلعالم   
الت الوظائف التنظيمية لالتصاالت السلكية              االتصا

الالسلكية، وإدارة عملية منح التراخيص وظائف                    
سوف تحتفظ لجنة االتصاالت           .  اإلرسال الالسلكي   

والوسائل اإلعالمية بمسؤوليتها في اإلشراف على                
إصدار تراخيص العمل لوسائل اإلعالم وللبث                         

 يشمل أحد اولويات وزارة االتصاالت        .  ٤٥١اإلذاعي   
ولجنة االتصاالت والوسائل اإلعالمية توسيع الشبكة          
المحلية لالتصاالت الالسلكية لكي تصل إلى محافظة           

 .  ٤٥٢االنبار المتقلبة األوضاع
 

رغم ان الواليات المتحدة قد زودت بعض التمويالت            
لتراخيص البث اإلذاعي، فقد نفذت معظم عمليات                  

لقطاع تطوير البنية التحتية للهاتف الجوال من ا                        
تستمر إعداد المشترآين في الهاتف الجوال          .  الخاص

 مليون مشترك   ٧٫٢في االزدياد بخطوات سريعة من        
 مليون    ٨٫٧في ربع السنة األخير إلى أآثر من                         

لكن ظل عدد المشترآين      .  مشترك في ربع السنة هذا      
في .  في الهاتف الثابت على حالة خالل ربع السنة هذا          

شترآين في شبكة          الوقت الحاضر بلغ عدد الم                   
، يستفيدون  ٤٥٣ ألف في العراق    ٢٣٠االنترنت حوالي    

. من خدمات الشرآة الحكومية لخدمات االنترنت                   
ويتمكن معظم العراقيين من الوصول إلى شبكة                        

 . االنترنت عبر المقاهي والفنادق
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 ١٤-٢الجدول 
 مشترآو الهاتف الحاليون مقارنة مع مشترآي ما قبل الحرب

 
٢لية آما هي في الوضعية الحا

/١/٢٠٠٧ 
وضعية ربع السنة 

المنصرم آما هي في 
٢٦/٩/٢٠٠٦ 

مستوى ما قبل الحرب
)٢٠٠٣ ( 

 مقياس الناتج

 مشترآي الهاتف الثابت ٨٣٣،٠٠٠ ١،٠٤٦،٠٢٧ ١،٠٤٦،٠٢٧
 مشترآي الهاتف الجوال ٨٠٫٠٠٠ ٧،٢١٤،٦٥٠ ٨،٧١٢،٠٢٧

، االتحاد الدولي لالتصاالت،     ٣٤، الصفحة    ٢٠٠٥ العراق    –، تقارير أوضاع الدول       تت لالستخبارا وحدة مجلة االيكونوميس   :  مستوى ما قبل الحرب    :  المصدر
at/stattistics/ic/D-ITU/int.itu.www://http-.  متوفر على شبكة االنترنت على الموقع االلكتروني       .  ٣٠- ، دون تاريخ، الصفحة أ      ICTمؤشرات  /االتصاالت العالمية 

03cellular/glance.     تقرير الوضعية األسبوعي لمكتب إدارة إعادة إعمار العراق          :   وضعية ربع السنة المنصرم)IRMO(   صفحة  ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ٢٦، تاريخ ،
٢٣. 

 .٢٣، الصفحة ٢٠٠٧يناير / آانون الثاني٢ر الوضعية األسبوعي، ، تقري(IMRO)مكتب إدارة إعادة إعمار العراق : الوضعية الحالية
 

 العدد الحالي من المشترآين في خدمات الهاتف مع مستويات ما قبل            ١٤-٢ االرتفاع المستمر في عدد مشترآي الهاتف الخليوي وتقارن الجدول           ٥٤-٢يبين الشكل   
 الحرب

 
  ٥٤-٢الشكل 

  النقل واالتصاالت-ر العراق وضعية تمويالت صندوق إغاثة وإعادة إعما
 ؛٢/١/٢٠٠٧مكتب إدارة إعادة إعمار العراق، التقرير األسبوعي عن الوضعية : المصدر

 )٢٧/٩/٢٠٠٦(وزارة الخارجية، الوضعية األسبوعية للعراق 
 
 
 

 
 
 

 ) ماليين(عدد المشترآين 

 ليويالهاتف الخ

 الهاتف الثابت
  االنترنت
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 العقود 
 

وسع قانون المحاسبة إلعادة إعمار العراق الصادر               
لمفتش العام    مدى إشراف مكتب ا           ٢٠٠٦في العام      

الخاص إلعادة إعمار العراق بحيث أصبح يشمل                    
صندوق قوات األمن العراقية، برنامج االستجابة                    

 (ESF)الطارئة للقائد، وصندوق الدعم للطوارىء              
وغير ذلك من  نشاطات التمويل المتعلقة بإعادة                        

وآانت النتيجة ان ضاعف مكتب المفتش              .  اإلعمار
راق جهوده لجمع        العام الخاص إلعادة إعمار الع              

 . المعطيات من أجل المحاسبة المتعلقة بهذه األموال
 

في ربع السنة هذا، جمع مكتب المفتش العام الخاص              
 آالف عملية     ١٠إلعادة إعمار العراق ما يزيد عن              

تعاقد ممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق،          
وصندوق قوات األمن العراقية، بقيمة إجمالية بلغت             

 ١٦ مليار دوالر على شكل التزامات و                 ٢١ًا   تقريب
أنتج جهد جمع         .  مليار دوالر على شكل نفقات                

المعلومات األولية حول برنامج االستجابة الطارئة               
للقائد، وصندوق الدعم للطوارىء تقارير على                          
المستوى التلخيصي آان ينقصها تفاصيل على                          

سوف يتابع مكتب المفتش العام                .  مستوى العقود    
عادة إعمار العراق جهوده الحتساب آل              الخاص إل  

النشاطات الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار               
العراق وصندوق قوات األمن العراقية وجمع                            
معلومات حول العقود الممولة من برنامج االستجابة             

 . الطارئة للقائد وصندوق الدعم  للطوارىء
 

  مليار دوالر من    ١٨تم حتى هذا التاريخ إلزام حوالي         
أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق وما يزيد             

 مليار دوالر من أموال صندوق قوات األمن          ٦٫٥عن  
على مستوى العقود، يستطيع مكتب المفتش         .  العراقية

العام الخاص إلعادة إعمار العراق تحديد المحاسبة               
من أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار         %  ٨١لنسبة  

 صندوق قوات األمن     من أموال %  ٩٨العراق ونسبة    
 . العراقية

 
 نشاطات التعاقد لصندوق إغاثة     ١٥-٢يلخص الجدول   

وإعادة إعمار العراق، وصندوق قوات األمن العراقية        
المدخلة إلى نظام معلومات إعادة إعمار العراق                       

(SIRIS)                لدى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة 
، ٢٠٠٧يناير   / آانون الثاني     ٧إعمار العراق حتى         

 ). لميارات الدوالراتب(

 
  ١٥-٢الجدول 

ملخص عقود صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق وصندوق قوات األمن العراقية المدخلة في نظام معلومات                              
 )بمليارات الدوالرات ((SIRIS)إعادة إعمار العراق 

 
 راقصندوق إغاثة وإعادة إعمار الع المبلغ الملزم المبالغ المنفقة المبالغ غير المنفقة

صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق    
(IRRF)  

نفقات إنشائية لدى فرقة منطقة   دوالر٧٫٧٤  دوالر٥٫٦٣  دوالر٢٫١١
 الخليج

نفقات غير إنشائية لمكتب  ٤٫٠٨ ٣٫٤٩ ٠٫٥٩
 المشاريع والعقود 

 الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ٢٫٩٢ ٢٫٥٣ ٠٫٣٩
 المجموع الفرعي دوالر ١٤٫٧٤  دوالر١١٫٦٥  دوالر٣٫٠٩

صندوق قوات األمن العراقية    
(ISFF) 
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 )تابع  (١٥-٢الجدول 
 

نفقات صندوق قوات األمن  ٥٫١٧ ٤٫١٩ ٠٫٩٨
 ٢٠٠٥العراقية عام 

نفقات صندوق قوات األمن  ١٫٣٠ ٠٫٥٨ ٠٫٧٢
 ٢٠٠٦العراقية عام 

 المجموع الفرعي  دوالر٦٫٤٧  دوالر٤٫٧٧  دوالر١٫٧
 المجموع اإلجمالي  دوالر٢١٫٢١  دوالر١٦٫٤٢  دوالر٤٫٧٩

 
تحليل المتعاقدين مع صندوق إغاثة وإعادة إعمار               

 العراق
 أآبر عشرة متعاقدين تلقوا أمواًال        ١٦-٢يبين الجدول   

من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق حسب ما هو           

مستعمل في نظام معلومات إعادة إعمار العراق                        
(SIRIS)  .            هذا ازدادت المبالغ        خالل ربع السنة

المدفوعة إلى شرآة سيمبيون للطاقة المحدودة بحوالي       
 . لتنفيذ مشاريع نقل في قطاع الكهرباء% ٥٠

  ١٦-٢الجدول 
 اآبر عشرة متعاقدين 

 
زيادة في % 

 النفقات
منفقة في ربع السنة 

 السابقة
 المتعاقد ملزمة منفقة

 بكتلشرآة   دوالر١،١٦٢  دوالر١،١١٣  دوالر١،١٤٩ %٦
 فلور أميك المحدودة  دوالر٩٨٢  دوالر٨٧٨  دوالر٨٤٢ %٤
 بارسونز غلوبال سرفيسز  دوالر٧٣٣  دوالر٦١٠  دوالر٦١٠ %٠
 اتحاد شرآات بارسونز العراق  دوالر٦٥٨  دوالر٤٥٦  دوالر٣٨٩ %١٧
 آيلوغ براون أند روت سرفيسز  دوالر٥٦٠  دوالر٤٨٢  دوالر٤٣٥ %١١
 واشنطن غروب انترناشيونال  دوالر٥٣١  دوالر٤٢٧  دوالر٣٨٩ %١٠
 ديفلوبمنت الترناتيفز المحدودة  دوالر٤٤٠  دوالر٤٣٦  دوالر٤٣٦ %٠
 انفيرومنتال آميكال آوربوريش  دوالر٣٥٤  دوالر٣٤٩  دوالر٣٤٦ %١
 اتحاد شرآات انهام  دوالر٢٥٩  دوالر٢٥٨  دوالر٢٥٨ %٠
 ة سيمبيون للطاقة المحدودةشرآ  دوالر٢٤٩  دوالر٤٩  دوالر٣٣ %٤٨
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 تحليل المتعاقدين مع صندوق قوات األمن العراقية
 أآبر عشرة  متعاقدين مع                     ١٧-٢يبين الجدول         

أآبر متعاقد  مع           .  صندوق قوات األمن العراقية           
صندوق قوات األمن العراقية هو شرآة انفيرونمنتال          

٤٥آيميكال آوربوريشن التي سجلت أآثر من نسبة            
طلبات غير المسلمة المتعلقة لعدة مشاريع            من ال  %  

تدريب وعمليات جارية لحساب وزارة الدفاع ووزارة       
 . الداخلية

 

باشرت شرآة انفيرومنتال تكنيكال سوليوشينز انك،            
أآتوبر /بتنفيذ معظم مشاريعها في تشرين األول                      

وبالتالي سجلت اآبر نسبة مئوية من الطلبات         .  ٢٠٠٦
 .   السنة هذالربع % ٨٥ –غير المسلمة 
 أعمال التعاقد الممولة من صندوق       ”F“يدرج الملحق   

إغاثة وإعادة إعمار العراق وصندوق قوات األمن                 
العراقية المسجلة في نظام معلومات إعادة إعمار                    

 .  (SIRIS)العراق 

 ١٧ -٢: الجدول 
 اآبر عشرة متعاقدين 

 
من الطلبات غير % 

 المسلمة
مبالغ الطلبات غير 

 المسلمة
 المتعاقد ملتزم بها منفقة

انفيرومنتال آميكال   دوالر٤٣٤  دوالر٢٣٦  دوالر١٩٨ %٤٦
 آوربوريشن 

 ايكوم غوفرنمانت سرفيسز انك  دوالر٢٣٦  دوالر٢١٢  دوالر٢٤ %١٠
 تولتيست انك  دوالر١٨٨  دوالر٨٩  دوالر٩٩ %٥٣
 أي ام جنرال المحدودة  دوالر١٦٢  دوالر١٦١  دوالر١ %١
 تترا انترناشيونال المحدودة  دوالر١٦٠  دوالر١٠٩  دوالر٥١ %٣٢
أي ام إي سي ايرث اند   دوالر١٥٧  دوالر٨٢  دوالر٧٥ %٤٨

 انفيرومنتال انك
انوفاتيف تكنيكال سوليوشينز   دوالر١٤٤  دوالر٢١  دوالر١٢٣ %٨٥

 انك
 واشنطن غروب انترناشيونال  دوالر١٣٠  دوالر٥٥  دوالر٧٥ %٥٨
هس اند ايزنهاردت -اوغارا  دوالر١٢٠  دوالر١١٧ ر دوال٣ %٣

 ارمورينغ آومباني 
 بي أل بي  دوالر١١٦  دوالر٧٩  دوالر٣٧ %٣٢

 
 

 آلفة اإلنجاز معطيات 
من المفروض على الوآاالت األميرآية التي تنفذ                    

 من   ٢٢٠٧مشاريع إعادة اإلعمار، بموجب القسم               
 تقديرات   ان تزود  ،P.L.108-106القانون العام رقم     

ربع سنوية حول آلفة اإلنجاز لكل مشروع ممول من            
تساعد معطيات  .  صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق     

، في تحديد وضعية تمويل آافة        (CTC)آلفة اإلنجاز   
المشاريع، تلك التي  تجاوز ميزانيتها وتلك التي ال                  
يمكن إنجازها بموجب الموازنة المقررة لها، آما                    

 . ديد أولويات النشاطاتتسمح لإلدارة بتح
 

في التقارير ربع السنوية الماضية سلط مكتب المفتش           
العام الخاص إلعادة إعمار العراق الضوء على                       
المعلومات الخاصة بكلفة اإلنجاز المستخرجة من                  

لكن في ربع السنة األخير            .  تقارير تقييم المشاريع     
أصدرت وزارة الخارجية تقارير حول آلفة اإلنجاز             

اريع يديرها مكتب المشاريع والعقود لدى           تخص مش  
لم يتم تزويد بيانات حول مشاريع       .  فرقة منطقة الخليج  

تديرها القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في           
في ربع  .  العراق أو الوآالة األميرآية للتنمية الدولية          

لم .  السنة هذا  يبقى الوضع آما آان عليه في السابق              
لمفتش العام الخاص إلعادة إعمار                يستلم مكتب ا       

 ٢٠٠٧يناير   / آانون الثاني     ٢٠العراق حتى تاريخ         
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 ٣١تقارير تقييم المشاريع لربع السنة المنتهي في                    
ابلغ مكتب المفتش العام    .  ٢٠٠٦ديسمبر  /آانون األول 

الخاص إلعادة إعمار العراق احد المسؤولين في                     
ريع مكتب إدارة إعادة إعمار العراق ان مكتب المشا            

والعقود لدى  فرقة منطقة الخليج فقط سيقوم بتزويد                
المعطيات من جديد ألن القيادة األمنية االنتقالية                         
المتعددة الجنسيات والوآالة األميرآية للتنمية الدولية           
أنجزتا تقريبًا مشاريعهما الممولة من صندوق إغاثة              
وإعادة إعمار العراق، وألن المشاريع المتبقية يجري          

ا من قبل مكتب العقود والمشاريع لدى فرقة                   تنفيذه
فعلى سبيل المثال، بالنسبة لمشاريع           .  منطقة الخليج  

اإلنشاءات الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار              
، ٢٠٠٧يناير   / آانون الثاني     ٢العراق فقد تم حتى            

ما عدا مبلغ    .   مليار دوالر   ١٠٫٢٧إنفاق آامل المبلغ      
 مليار دوالر    ٢٫٢٤   مليار دوالر، ويعود مبلغ       ٢٫٣٨

من هذا المبلغ األخير إلى مشاريع تخص مكتب العقود         
والمشاريع لدى فرقة منطقة الخليج، وال يبقى غير                  

 مليون دوالر من مشاريع الوآالة األميرآية       ١٢٠مبلغ  
 . للتنمية الدولية غير منفق

 

 لعراقامصادر تمويل إعادة إعمار 
 
 

آما   (3001، القسم     108-106القانون العام     يفرض   
على المفتش العام الخاص إلعادة إعمار            )  تّم تعديله  
 إعداد تقارير حول اإلشراف                  (SIGIR)العراق     

ألموال المنفقة على إغاثة وإعادة              ااإلجمالي على       
باإلضافة إلى صندوق إغاثة وإعادة          .  إعمار العراق  

تدعم ثالثة مصادر أولية للتمويل              إعمار العراق،       
 :  اإلعمارنشاطات اإلغاثة وإعادة

 
صندوق إغاثة   مخصصة من     أميرآية   أموال    •

برنامج االستجابة     .  وإعادة إعمار العراق        
الطارئة للقائد، وصندوق قوات األمن                          
العراقية، صندوق الدعم الطارىء وغيرها             
من أموال مخصصة من قبل الواليات                          

 . المتحدة
 األموال المقدمة من مانحين دوليين •
 .األموال العراقية •

 
 حدد مكتب     ٢٠٠٦ديسمبر   / آانون األول    ٣١بتاريخ   

المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مبلغ                       
 مليار دوالر من مجموع األموال التي                          ٣٨٫٢٨

أموال "خصصتها الواليات المتحدة للعراق على أنها          
يشمل هذا المبلغ        ".  إلغاثة وإعادة إعمار العراق           

 دوالر على شكل تمويالت من صندوق إغاثة         ٢٠٫٩١
 مليار دوالر على        ١٧٫٣٤إعادة إعمار العراق و          و

وفي غياب  .  شكل تمويالت مخصصة أميرآية أخرى      
اإلغاثة وإعادة    "تعريف معترف به دوليًا لمفهوم                  

، يشمل مكتب المفتش العام الخاص إلعادة             "اإلعمار
 نشاط غير ممول من صندوق                ٢٦إعمار العراق       

وإعادة إغاثة وإعادة إعمار العراق تتعلق باإلغاثة                  
فعلى سبيل المثال، بناء منشآت عسكرية               .  اإلعمار

أميرآية من المقرر ان يتم تسليمها في نهاية األمر الى           
يشمل التفويض الحالي المعطى لمكتب              .  العراقيين

المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق اإلشراف           
 مليار دوالر من أصل مبلغ         ٣٢٫٩٦على إنفاق مبلغ      

 . ر من تمويالت تم تخصيصها مليار دوال٣٨٫٢٨
 

 أفضل المعلومات المتوفرة حول         ١٨-٢قدم الجدول     
التمويالت المخصصة من جانب الواليات المتحدة                 
ولكن هذه ال تعطي صورة  آاملة عن آافة نشاطات                

ال .  الواليات المتحدة في حقلي اإلغاثة وإعادة اإلعمار       
يملك مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار                         

اق معلومات آاملة حول تمويل برامج ذات أفق              العر
ضيق تنفذها بعض الوآاالت أو حول استعمال                          
تمويالت تشغيل الوآاالت لمشاريع في العراق لكن               
قدم مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق           
بعض التقديرات لحسابات منتقاة أشير إليها في                          

 .  المالحظات المذآورة في هوامش الجدول
 
، بلغ مجموع   ٢٠٠٦ديسمبر  / آانون األول  ٣١تاريخ  ب

 مليار دوالر وقد      ١٥٫٢١تمويالت المانحين الدوليين      
 مليار دوالر منها في         ١٣٫٥٩تم التعهد بتقديم مبلغ         

 ١٫٦٢ ومبلغ    ٢٠٠٣مؤتمر المانحين في مدريد عام          
مليار دوالر تم التعهد بها ما بعد مدريد، وهي ال                         

أو أية اشكال أخرى من         تشمل المساعدات اإلنسانية       
المساعدة تخص األموال العراقية األموال المحتجزة            
واألموال المصادرة، إضافة الى صندوق تنمية                        
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شكلت .  العراق والموازنة االستثمارية العراقية                 
األموال العراقية مصدرًا مهمًا لتمويل جهود إعادة                 
إعمار العراق وباألخص خالل تولي سلطة االئتالف           

 آانون   ٣١بتاريخ   .  مام الحكم في العراق      المؤقتة  ز    
، بلغ إجمالي هذه األموال                  ٢٠٠٦ديسمبر     /األول

 :  مليار دوالر، شملت٥٠٫٤٥
 

 مليار     ١٫٧٢  بقيمة)  مدةمّج(أموال محجوزة          
 .دوالر

 تشمل أمواًال نقدية وممتلكات             ،أموال مصادرة    
 . مليون دوالر٩٢٧ مصادرة بلغ مجموعها

 ذلك الحساب        بما في     (صندوق تنمية العراق        
الذي )  الفرعي المؤقت لصندوق تنمية العراق             

يستمد معظم تمويله من عائدات النفط ومن                         
 مليار  ٢٣٫٠٤البالغة  األموال المعادة إلى العراق       

 .دوالر
مليار   ٢٤٫٧٦ة  تمويالت الموازنة العراقية البالغ      

رغم انه  (  ٢٠٠٧إلى عام     ٢٠٠٤دوالر منذ عام     
 . )من ذلك بكثيرتم بالفعل إنفاق مبلغ اقل 

آافة مصادر   حول    نظرة إجمالية       ٥٥-٢يبين الشكل     
أعطيت في المالحق    وقد  .  تمويل إعادة إعمار العراق    

 .تفاصيل أآثر حول ذلك) ح(و) ز(
 

 األموال األميرآية المخصصة
، صادق   ٢٠٠٣منذ اندالع الحرب في العراق عام               

 قوانين خصص      ثمانية    الكونغرس األميرآي على          
 مليار دوالر       ٣٨٫٢٣ا إجماليا بقيمة          بلغبموجبها م   

، باستثناء مبلغ     إعادة إعمار العراق    لتمويل مشاريع      
 مليون دوالر آتمويل دعم طارىء من القانون                  ٤٠

 اعُتبر انه ُأنفق في مصلحة جهود إعادة         7-108العام    
 ٢٩في       .  إعمار العراق قبل بداية الحرب                           

سبتمبر، وقع الرئيس على أحدث قانون                           /أيلول
285-108القانون العام    (خصصات لوزارة الدفاع      لم

 مليار دوالر     ١٫٧شملت هذه المخصصات مبلغ          ).  
 ٣٧٥لتمويل صندوق قوات األمن العراقية ومبلغ                   

. مليون دوالر لتمويل برنامج االستجابة الطارئة للقائد        
تاريخيًا، آان الكونغرس يشمل أيضًا تمويالت إضافية        

 بنفقات وزارة      في آل مشروع قانون سنوي يتعلق             

لم يكن قد تم تصديق                    (الخارجية في الخارج               
 وقت إعداد هذا     ٢٠٠٧مخصصات السنة المالية لعام       

 ). التقرير
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   ٥٥-٢الشكل 
  مليار دوالر ١٠٣٫٩٢٤ –مصادر تمويل نشاطات إغاثة وإعادة إعمار العراق 

 ) مليارات الدوالرات(
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صندوق إعادة إصالح
األخطار التي تتعرض لها

 ٠،٤٨٩الموارد الطبيعية 
 
 

المساعدة إلى القوات
العسكرية وقوات األمن
في أفغانستان والعراق

٠،٥٠٠ 
سلطة االئتالف المؤقتة

٠٫٩٨ 
 
 
 
 

 حساب آخر إلعادة٢٠
 ١،٧٩١اإلعمار 

 األموال األميرآية 
 ٢٦،٢٠٦المخصصة 

 ٥٠٫٤٥٢ألموال العراقية ا

 ١٫٥٩٥صناديق دعم الحاالت الطارئة 
١٫٩٨٦برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

 ٦صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
٢٫٤٧٥

٣٫٦٨٨غير ذلك   

صندوق
تنمية

العراق
تحت
إدارة
 سلطة

االئتالف
 المؤقتة

صندوق قوات 
األمن العراقية 

١٠٫٠٩٨

صندوق إغاثة 
وإعادة إعمار 

 ٢-العراق
١٨٫٤٣٩

٠٫٩٢٦أموال مصادرة   
١٫٧٢٤أموال مجمدة   
٢٫٣٣١حساب فرعي انتقالي لصندوق تنمية العراق   

٢٠٫٧٠٩صندوق تنمية العراق   

الموازنة 
االستثمارية 

-٢٠٠٤العراقية 
٢٠٠٧ 
١٤٫٧٦٢ 

تعهدات المانحين
١٥٫٢١الدوليين   

تعهدات بعد مؤتمر 
 ١٫٦٠٥مدريد

 
تعهدات في مؤتمر 

 ١٣٫٥٩٣مدريد

تش العام الخاص  عهد الى مكتب المف١٠٩-٤٤٠  استنادًا الى القانون العام -أ
إلعادة إعمار العراق االشراف على أية أموال أميرآية متوفرة للسنة المالية

عند إضافتها الى تمويل صندوق إغاثة وإعادة إعمار. إلعادة إعمار العراق٢٠٠٦
 .  مليار دوالر٣٣العراق يصل مجموعها الى حوالي 

 ه الصناديق    تفوض الكونغرس الى وزارة الدفاع سلطة السحب من هذ-ب
 مليون دوالر تحت سلطة االئتالف المؤقتة للمفتش العام ٧٥   تم استثناء مبلغ -ج

 ".حسابات أخرى إلعادة التعمير"إلعادة إعمار العراق وقد أدخل تحت
المفتش العام الخاص مكتب حيث ال تتوفر التخصيصات للعراق فقط، خصص  -د

 . التاريخية اتجاهات نادًا إلىمنها للعراق است% ٨٥العراق  إلعادة إعمار
 مليون دوالر نقدًا من ٨٦، مبلغ ٢٠٠٤أغسطس /آب١١  تشمل تحويالت في -هـ

البنك المرآزي العراقي لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد بترخيص من وزارة
 . .المالية

  تشمل التعهدات أية تقديم منح إلعادة اإلعمار فقط وليس لمساعدة انسانية أو -و
  نوع آخر من المساعدات أي

 )٢٠٠٣إبريل /نيسان (108-11القانون العام 
نوفمبر /تشرين الثاني (108-106لقانون العام 

٢٠٠٣( 
يناير /آانون الثاني (148-109القانون العام 

٢٠٠٥( 
 تشمل القوانين العامة المتعددة

 ر مخصصة من الواليات المتحدةأموال غي
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الماضية، جاءت أآثر من نصف                 خالل السنوات         
تمويالت مشاريع إعادة إعمار العراق األميرآية من                

، )٢ ورقم   ١رقم(صندوقي إغاثة وإعادة إعمار العراق       
-108 أو     11-109اللذين انشأهما القانون العام رقم             

تتضمن الوآاالت المشارآة في إدارة أموال              .    106
ة، وزارة الدفاع، ووزارة الخارجي            :  إعادة اإلعمار    

المشاريع .  والوآالة األميرآية للتنمية الدولية وغيرها          
التي تم تسليط الضوء عليها قبًال ُيسلط الضوء على                    

في القسم   .  ١٨-٢األموال المخصصة لها في الجدول           
السابق تتراوح بين مشاريع تطوير البنية التحتية                         

 . ومساعدة الالجئين والمهجرين
 

م الخاص إلعادة     التفويض الجديد لمكتب المفتش العا        
 إعمار العراق

 رفع الرئيس       ٢٠٠٦ديسمبر    / آانون األول      ٢٠في    
،قانون محاسبة إعادة اعمار       440-109القانون العام     

لمزيد من التفاصيل انظر القسم      .  (٢٠٠٦العراق لعام   
بموجب القانون العام            ").  التحديث التشريعي      "٣

PL 109-440            حدد صندوق إغاثة  وإعادة إعمار ،
اق على أنه يشمل أية تمويالت أميرآية تخصص          العر

 إلعادة إعمار         ٢٠٠٦في حسابات السنة المالية                 
يحدد الشكل  .  العراق، بغض النظر عن آيفية تسميته         

 نشاطات التمويل االبتدائية المترافقة مع                         ٥٦-٢
التفويض الجديد، بضمنها صندوق قوات األمن                        

 وصندوق  العراقية، وبرنامج االستجابة الطارئة للقائد،    
الدعم الطارىء وصناديق تمويل أخرى تمثل حوالي            

يشرف .   مليار دوالر تخضع لإلشراف اإلضافي         ١٢
مكتب المفتش العام الخاص إلعادة اعمار العراق اآلن        

 مليار دوالر لتمويل مشاريع      ٣٢٫٩٦على إنفاق مبلغ     
 .   إعادة اإلعمار

 ٥٦-٢الشكل 
  إلعادة اعمار العراقملخصات إشراف مكتب المفتش العام الخاص

 تحليل مكتب المفتش العام الخاص إلعادة اعمار العراق لألموال األميرآية المخصصة: المصدر 
 
 
 
 

 
 )بمليارات الدوالرات (

CERP=  برنامج االستجابة الطارئة للقائد    
IRRF 1& 2 = صندوق إغاثة وإعادة اعمار العراق األول والثاني  

ISFF=  قوات األمن العراقية صندوق 
ESF =صندوق قوات األمن العراقية  
P.L. = القانون العام  

 

  دوالر١٫٥٥صندوق الدعم للطوارىء 
P: 109-234 

PL 109-102 

صندوق إغاثة وإعادة اعمار
 والر د١٨٫٤٤العراق الثاني

P: 108-106 

صندوق إغاثة وإعادة اعمار العراق األول
  دوالر٢٫٤٨

PL 108-11 

  دوالر١٫٣٥آخرون 
P.L. 109-102, PL109-148 

PL 109-234 
 PL دوالر ٧٥برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

109-148 
PL 109-234 

   دوالر٨٫٤٠صندوق قوات األمن العراقية 
PL 109-13 

PL 109-234 
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 تمويالت المانحين الدوليين 
مع بدء تخفيض تمويل صندوق إغاثة وإعادة اعمار              
العراق، من المتوقع ان يلعب المانحون الدوليون                     
اآلخرون دورًا متزايدًا في تمويل مشاريع إعادة                       

عراق ُ صمم الميثاق الدولي لل            .اإلعمار في العراق      
لمساعدة الحكومة العراقية في اجتذاب دعم        )  التجميع(

في ربع السنة هذا،       .  مالي أآثر من المجتمع الدولي         
 إجمالي التمويالت   ٢٠٠٣ازداد بدرجة طفيفة منذ عام      

 ١٥٫٠٢التي تعهد بها مانحون دوليون آخرون من                 
 مليار دوالر مع تعهد               ١٥٫٢١مليار دوالر الى            

. والر من المملكة المتحدة     مليون د   ١٩٠إضافي قدره    
لكن تستمر الصعوبة  في الحصول على معلومات                  

لم .  دقيقة حول المبالغ المنفقة من هذه التمويالت                    
يتمكن البنك الدولي حتى اآلن من إجراء تحديث آامل          
لوضعية التعهدات التي تمت خالل مؤتمر مدريد عام           

 طبقًا لما طلبه المانحون، ويعود سبب ذلك                    ٢٠٠٣
 الى عدم تقديم تقارير آافية من جانب بعض                   جزئيا

للمعلومات بشأن هذه التعهدات، انظر                  .  المانحين
 . ١٩-٢الجدول 

 
لجنة المانحين التي تشرف على صندوق إغاثة وإعادة         
إعمار العراق األول تبقى قائمة رغم إنها لم تعقد                       

تعهد ستة  .  ٢٠٠٥يوليو  /اجتماعًا رسميًا لها منذ تموز     
 دوالر   ٤٥٤ مليار  ١٫٥٩ بتقديم مبلغ        وعشرون مانحاً  

الى صندوقي إغاثة وإعادة إعمار العراق األول                       
والثاني، صندوق ائتمان مجموعة تنمية العراق لدى             
األمم المتحدة، وصندوق ائتمان العراق لدى البنك                   

آان من المقرر إنهاء أعمال صندوق ائتمان            .  الدولي
ديسمبر / آانون األول  ٣١العراق لدى البنك الدولي في      

 لكن البنك الدولي أوصى بتمديد فترة عمل                   ٢٠٠٧
 بغية    ٢٠١٠ديسمبر    /الصندوق حتى آانون األول          

السماح بوقت آاف لتمويل المشاريع الجاري تنفيذها            
 . ٤٥٥حتى إنجازها الكامل

 
  لقائمة أعضاء لجنة المانحين  ٢٠-٢انظر الجدول 

 
 من المتوقع ان يقوم بصورة أولية الميثاق الدولي                     
للعراق بتشكيل مستقبل دعم المانحين الدوليين الذين             
تم التفاوض بشأنه ولكنه لم تتم الموافقة عليه عند                       

في سياق هذا الميثاق        .  إرسال هذا التقرير للمطبعة        
 :طلبت الحكومة العراقية من المجتمع الدولي ما يلي

 

مساعدة مالية، تشمل تقديم قروض وضمانات              •
رئيسية في       قروض لدعم االستثمارات ال                    

الخدمات األساسية التي تخرج حاليًا عن القدرة            
المالية والفنية للحكومة العراقية على تنفيذها                 

 . نظرًا للطبيعة المتقلبة لتدفق اإليرادات النفطية

تريد الحكومة العراقية تخفيض      (تخفيف الديون     •
ديون غير ديون نادي باريس، التعويضات لدول        

 بالمئة من      ٢٠بالغة   أخرى، والنسبة المتبقية ال       
 . ٤٥٦)٢٠٠٧ديون نادي باريس بحلول عام 

مساعدة إدارية وفنية، باألخص الى الوزارات              •
العراقية التي تحتاج الى تعزيز قدرتها في إدارة           

 . االستثمارات الحكومية

مساعدة في إعداد استراتيجية إنماء للقطاع                      •
 ..الخاص وتشجيع االستثمارات الخاصة

يناء قدرات الحكومة             تعزيز المؤسسات و             •
 .ومؤسسات المجتمع المدني

مساعدة االنضمام الى اتفاقيات دولية وتطوير               •
 . مبادرات إقليمية ودولية جديدة

 
قد تساعد المساعدة المالية الدولية اإلضافية في تمويل          

، وهي    (IAGP)خطة االستثمار والعمل لإلنماء                 
خطة مفصلة تهدف إلى القياس الكمي لالحتياجات                  

بعد التوقيع على اتفاقية الميثاق      .  مالية والفنية للعراق  ال
الدولي سوف تطور الحكومة العراقية هذه الخطة                    
بالتنسيق مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة             
بضمنهم المصارف العراقية والدولية، والمنظمات               
المتعددة األطراف، والقطاع الخاص في العراق                      

ية الوطنية     آجزء متكامل من تشكيل االستراتيج                  
سوف ترآز خطة االستثمار والعمل       .  العراقية لإلنماء 

لإلنماء، على إعادة إعمار القطاعات الضرورية                    
، ٤٥٧الستعادة العراق لعافيته االقتصادية آالطاقة                   

سوف ُتدرس القطاعات األخرى على                .  والزراعة
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أساس أولوية آل منها آجزء من عملية التطوير                        
 .ية الوطنيةالجارية الستراتيجية التنم

 
 

 ٢٢-٣الجدول 
  ٢٠٠٦/ ٣١/١٢تعهدات بتقديم مساعدات مالية إلعادة إعمار العراق مصنفة حسب الدول آما هي في 

 
 مجموع التعهدات 

 
   التعهدات اإلضافية

 مدريدمؤتمر منذ 
 األصليمدريد تعهد 

 ٢٠٠٣ أآتوبر/تشرين األول
 الدولة المانحة

  استراليا ٤٥،٥٩٠،٩٧٤ ٨١٫٠٤٢٫٢٢١ ١٢٦٫٦٣٣٫١٩٥
 النمسا ٥،٤٧٨،١٦٥  ٥،٤٧٨،١٦٥
 بلجيكا ٥،٨٩٠،٥٠٠  ٥،٨٩٠،٥٠٠
 بلغاريا ٦٤٠،٠٠٠  ٦٤٠،٠٠٠

 آندا ١٨٧،٤٦٦،٤٥٤  ١٨٧،٤٦٦،٤٥٤
 الصين ٢٥،٠٠٠،٠٠٠  ٢٥،٠٠٠،٠٠٠

 قبرص ١١٧،٨١٠  ١١٧،٨١٠
 الجمهورية التشيكية ١٤،٦٥٩،٠٢٣  ١٤،٦٥٩،٠٢٣

 موضوع الحكم صندوق ائتمان  ١٠٠،٠٠٠ ١٠٠،٠٠٠
 الديمقراطي

 الدانمارك ٢٦،٩٥٢،٣٨٤ ٤٠،٠٠٠،٠٠٠ ٦٦،٩٥٢،٣٨٤
 استونيا ٨٢،٤٦٧  ٨٢،٤٦٧

 فنلندا ٥،٨٩٠،٥٠٠  ٥،٨٩٠،٥٠٠
 فرنسا  ٣٢،٢٨٨ ٣٢،٢٨٨

 ألمانيا  ١٠،٠٠٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠،٠٠٠
 اليونان ٣،٥٣٤،٣٠٠  ٣،٥٣٤،٣٠٠
 هنغاريا ١،٢٣٧،٠٠٥  ١،٢٣٧،٠٠٥
 أيسلندا ٢،٥٠٠،٠٠٠  ٢،٥٠٠،٠٠٠
 الهند ١٠،٠٠٠،٠٠٠  ١٠،٠٠٠،٠٠٠
 إيران ٥،٠٠٠،٠٠٠ ٥،٠٠٠،٠٠٠ ١٠،٠٠٠،٠٠٠
 ايرلندا ٣،٥٣٤،٣٠٠  ٣،٥٣٤،٣٠٠

 إيطاليا ٢٣٥،٦٢٠،٠٢٠  ٢٣٥،٦٢٠،٠٢٠
 اليابان ٤،٩١٤،٠٠٠،٠٠٠ ٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ٤،٩٦٤،٠٠٠،٠٠٠

 األردن  ٧٥،٠٠٠ ٧٥،٠٠٠
  الجنوبيةآوريا ٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠  ٢٠٠،٠٠٠،٠٠٠
 الكويت ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٦٥،٠٠٠،٠٠٠ ٥٦٥،٠٠٠،٠٠٠

 ليتوانيا  ٣٠،٠٠٠ ٣٠،٠٠٠
 لوآسمبورغ ٢،٣٥٦،٢٠٠  ٢،٣٥٦،٢٠٠
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 )تابع (٢٢-٣الجدول 
 

 مجموع التعهدات 
 

   التعهدات اإلضافية
 مدريدمؤتمر منذ 

 األصليمدريد تعهد 
 ٢٠٠٣ أآتوبر/تشرين األول

 الدولة المانحة

 مالطا ٢٧،٠٠٠  ٢٧،٠٠٠
 هولندا ٩،٤٢٤،٨٠١  ٩،٤٢٤،٨٠١
 نيوزيلندا ٣،٣٥١،٩٧٥ ٩٩٠،٠٠٠ ٤،٣٤١،٩٧٥
 النروج ١٢،٨٦٧،٦١٧  ١٢،٨٦٧،٦١٧
 عمان ٣،٠٠٠،٠٠٠  ٣،٠٠٠،٠٠٠
 باآستان ٢،٥٠٠،٠٠٠  ٢،٥٠٠،٠٠٠

 قطر ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠  ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠
 المملكة العربية السعودية ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠  ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠

 ينياسلوف ٤١٩،٣٨٢  ٤١٩،٣٨٢
 إسبانيا ٢٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢٫٣٨٠٫٠٠٠ ٢٢٢٫٣٨٠٫٠٠٠

 سيريالنكا  ٧٥،٠٠٠ ٧٥،٥٠٠
 السويد ٣٣،٠٠٠،٠٠٠  ٣٣،٠٠٠،٠٠٠
 ترآيا ٥٠،٠٠٠،٠٠٠  ٥٠،٠٠٠،٠٠٠
 اإلمارات العربية المتحدة ٢١٥،٠٠٠،٠٠٠  ٢١٥،٠٠٠،٠٠٠
 المملكة المتحدة ٤٥٢،٣٢٦،٤١٦ ١٩٠،٠٠٠،٠٠٠ ٦٤٢،٣٢٦،٤١٦
 الواليات المتحدة ١٠،٠٠٠،٠٠٠  ١٠،٠٠٠،٠٠٠

 فيتنام  ٧٠٠،٠٠٠ ٧٠٠،٠٠٠
 المجموع الفرعي ٧،٨٠٧،٤٦٧،٢٩٣ ٤٤٥،٤٢٥،٠٠٩ ٨،٢٥٢،٨٩٢،٣٠٢

  األوروبيةالمفوضية ٢٣٥،٦٢٠،٠٠٠ ٦٦٩،٦٨٠،٠٠٠ ٩٠٥،٣٠٠،٠٠٠
١،١١٥،١٠٥،٠٠ ٩،١٥٨،١٩٢،٣٠٢

٩ 
 المجموع الفرعي ٨،٠٤٣،٠٨٧،٢٩٣

 المؤسسات المالية الدولية    
صندوق النقد الدولي  ٢،٥٥٠،٠٠٠،٠٠٠  ٢،٥٥٠،٠٠٠،٠٠٠

 )المستوى األدنى(
المستوى (البنك الدولي  ٣،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠  ٣،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠

 )األدنى
 البنك اإلسالمي للتنمية  ٥٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٥٫٠٠٠٫٠٠٠

 المجموع الفرعي ٥،٥٥٠،٠٠٠،٠٠٠ ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ٦،٠٥٠،٠٠٠،٠٠٠
١،٦١٥،١٠٥،٠٠ ١٥،٢٠٨،١٩٢،٣٠٢

٩ 
إجمالي مساعدات المانحين  ١٣،٥٩٣،٠٨٧،٢٩٣

 الدولين
 

 وزارة الخارجية األميرآية، قاعدة بيانات المانحين للعراق، استجابة المانحين الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة اعمار العراق: المصدر 
 ميةهذه البيانات لم تتم مراجعتها أو التدقيق فيها أو التثبت من صحتها بصورة رس: مالحظة

 .  التعهدات التي سبقت مؤتمر مدريد لتقديم مساعدات إنسانية لم ُتذآر في هذا الجدول
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 التنسيق بين المانحين 
يستمر التنسيق بين المانحين في تشكيل أولوية عليا                
بالنسبة للواليات المتحدة ولدول مانحة أخرى مع                     
استنفاد أموال إعادة االعمار األميرآية وبروز إدراك          

دى المانحين الدوليين للحاجة إلخضاع تمويالت      أآبر ل 
آما يبقى تحسين      .  المانحين للتخطيط والدقة األآبر        

التنسيق بين المانحين بمثابة أولوية لدى الواليات                     
المتحدة؛ فمجموعة بغداد للتنسيق ومجموعات عمل             
القطاعات تواصل إيجاد مشارآة متزايدة من القيادة              

 . العراقية
 

خطيط تحسين قاعدة بيانات                 تواصل وزارة الت           
، المدعومة من برنامج       (DAD)مساعدات المانحين     

األمم المتحدة للتنمية آأداة إدارية مساعدة لتعقب مسار        
تبين قاعدة بيانات مساعدات    .  آافة مساعدات المانحين  

المانحين تقدم المشاريع المعلقة والجاري تنفيذها                     
ها من   المدعومة من المانحين آما يمكن الوصول إلي            

 رغم عدم      .org,iraq-mop.wwwموقع االنترنت      
اآتمال قاعدة البيانات هذه، يضاف إليها في آل ربع               
سنة مشاريع أخرى وقد أصبحت وزارة التخطيط                   

 آانون       ٣١في       .  أآثر مهارة في استعمالها                   
 ، شملت قاعدة بيانات مساعدات     ٢٠٠٦ديسمبر  /األول

 مشروعًا بلغ إجمالي قيمتها                     ١٧٤٣٠المانحين      
 مانح دولي في           ٢٠ مليار دوالر شارك               ١٧٫١٣
على أساس هذه المشاريع، تم التعهد بتقديم              .  تمويلها
 مليار   ٩٫٩٢ مليار دوالر وتم إنفاق               ١٤٫٧٨مبلغ   

ورغم ان هذه األرقام غير مدققة أو                  .  دوالر منها   
 هذه    ُمتحقق من صحتها، أدرجت قاعدة البيانات                   

 ١٣٫٦١ مشروعًا أميرآا بقيمة آلية بلغت            ١٦،٩٤١
مقابل هذه المشاريع، بينت قاعدة                  .  مليار دوالر    

١١٫٩٩البيانات ان الواليات المتحدة تعهدت بتقديم              
 . ٤٥٨ مليار دوالر٨٫١٣مليار انفق منها 

 

 ٢٠-٢الجدول 
أعضاء لجنة المانحين الدوليين لصندوق إغاثة 

 وإعادة إعمار العراق
 

 )الرئيس(آندا  لكويتا
 المملكة المتحدة إيران
 إيطاليا النروج
 الهند  الجنوبيةآوريا
 *ترآيا قطر

 السويد إسبانيا
 *فنلندا المفوضية األوروبية

 اليابان الواليات المتحدة
 استراليا الدانمارك

 ألمانيا 
 نوأعضاء مداور*   

 
 البرامج الرئيسية والمتعددة األطراف

 
 إيران

لروابط االقتصادية بين إيران والعراق ازدادت قوة             ا
في أعقاب زيارة وزير الخارجية اإليراني للعراق في          

في بيان مشترك، أشارت الدولتان        .  ٢٠٠٦مايو  /أيار
إلى روابطهما التاريخية، الثقافية والدينية العميقة                    
الجذور ودعتا الى تقرير الروابط الثنائية بينهما في                

نادًا الى مبدأ عدم التدخل بالشؤون             آافة الحقول است     
. الداخلية لكل منهما وإلزامهما باالتفاقات الثنائية                     

 اإليراني   –تأسس المقر الرئيسي للتعاون العراقي               
لتسهيل التعاون االقتصادي ووقع الحاآمان لواليتين           

 حدودتين في آل من إيران والعراق مذآرة تفاهم             ٤٥٩
ف ُتصدر يوميا     أآدت ان وزارة النفط اإليرانية سو           

مليون لترًا من النفط ومشتقاته الى العراق لمدة ثالثة              
أشهر وأنها خصصت قرضًا ماليًا إلنشاء خطوط                    

يشمل .  ٤٥٩أنابيب لنقل المنتجات النفطية بين البلدين            
 :الدعم المالي المباشر من إيران ما يلي

  

 مليون دوالر إلنشاء          ٤٥قرض مالي بقيمة           •
 .بين إيران والعراقخطي أنابيب نفط يصالن 

 ماليين دوالر لصندوق إغاثة         ١٠منحة بقيمة      •
 .٤٦٠وإعادة اعمار العراق 

 .٤٦١تسليفات مالية محددة بقيمة مليار دوالر •
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 اليابان

تعهدت اليابان بتقديم، وسددت بالفعل، مساعدات مالية        
الى العراق تزيد أآثر عما قدمته أي دولة أخرى                        

، ٢٠مايو    /بحلول أيار   .  باستثناء الواليات المتحدة       
آانت اليابان قد نفذت اإللزام الذي تعهدت به في                        

 ٥٠ مليار دوالر زائدًا مبلغ         ١٫٥مؤتمر مدريد البالغ     
وبذلك تكون اليابان قد التزمت       .  مليون دوالر إضافي   

 مليار دوالر من اصل تعهدها البالغ       ١٫٦بتقديم حوالي   
 مليار دوالر الذي وعدت به على شكل قروض              ٣٫٥

، أعلنت    ٢٠٠٦أآتوبر    /في تشرين األول       .  ميسرة
اليابان عن منح قرض لتنفيذ ستة مشاريع بلغ مجموع           

 :  مليون دوالر٨٦٣قيمتها 
 
 مليون دوالر إلى  مشروع تطوير في                    ٢٥٩ •

 قطاع المرافىء
 مليون دوالر الى برنامج تسليفات في قطاع          ٨١ •

 الري
 مليون دوالر الى مشروع إعادة تأهيل                  ٣١٥ •

 مسيب الحرارية للطاقة الكهربائيةمحطة ال
جسور  مليون دوالر الى مشاريع إنشاء                    ٢٨ •

  وطرقات في السماوه
 مليون دوالر الى الخدمات الهندسية لتحسين        ٢٠ •

 مصفاة النفط في البصرةمستوى 
إعادة تأهيل    مليون دوالر الى  مشروع              ١٦٠ •

 في خور الزبير مصنع األسمدة
 

لنت الحكومة    ، اع   ٢٠٠٦ديسمبر    /في آانون األول      
اليابانية عن تقديم قرص إلنجاز مشروعين إضافيين            

 ٧٣٨لتحسين مستوى قطاعي النفط والكهرباء بقيمة            
 مليون دوالر إلنشاء خط أنابيب       ٤٤٧مليون دوالر، و  

 مليون دوالر        ٢٩١لتصدير النفط من البصره، و              
قالت وزارة     .  ٤٦٢لتحسين محطات نقل الكهرباء              

قرض الذي سيتم تسديه على         الخارجية اليابانية ان ال      
 عامًا سوف يقدم عبر المصرف الياباني                  ٤٠مدى   

 .  للتعاون الدولي الذي تموله الدولة اليابانية
 

 المملكة المتحدة
المملكة المتحدة هي إحدى أول الدول الرئيسية المانحة        
التي سددت آافة مساعداتها الى العراق  منذ عام                       

ا المبلغ قيمة    يشمل هذ ).   مليون دوالر   ٩٢٠  (٢٠٠٣
 مليون دوالر،    ٤٥٢تعهداتها في مؤتمر مدريد البالغ         

أعلنت .    مليون دوالر    ٤٦٨ومساعدات إنسانية بقيمة     
 مليون دوالر، مما        ١٩٠مؤخرًا على تعهدها بمبلغ          

 مليار   ١٫١١زاد إجمالي المساعدات البريطانية الى            
 المبالغ التي أنفقتها           ٢١-٢يبين الجدول        .    دوالر

 . لمتحدة بحسب لكل برنامجالمملكة ا
 

نفذت المملكة المتحدة أيضا برنامج سريع التأثير بقيمة        
 مليون دوالر مولته وزارة الدفاع البريطانية                      ٥٩

يحمل مهمة مماثلة لمهمة برنامج االستجابة الطارئة             
 . للقائد

 
 (DFID)يرآز برنامج الوآالة البريطانية للتنمية                 

القتصادي،  على اإلصالح ا              ٢٠٠٧-٢٠٠٦للعام     
وتسليم السلطة، تحسين إمدادات المياه في الجنوب،               
ونظام الحكم والمؤسسات في بغداد والجنوب، ودعم            
المجتمع المدني، والمشارآة السياسية في بناء قدرات          

يمول برنامج التنمية الدولية      .  وزارة الداخلية العراقية   
عمل مستشار للبنك الدولي في بغداد مهمته تسريع                  

ة في مسائل تتعلق بالنفط والكهرباء،                             المشارآ
ومساعدة الحكومة العراقية على تطوير خطة لقطاع            

 . الطاقة
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 ملخص القطاعات  
  ٢١-٢الجدول 

إنفاقات منح في المملكة المتحدة آما هي في  من                    
  ٢٠٠٦ديسمبر /آانون األول٣١

 )بماليين الدوالرات(تقديرات غير رسمية 
 

 البرنامج النفقات
برنامج ثناني للوآالة  ن دوالر مليو٥٣٦

البريطانية للتنمية الدولية 
(DFID) 

صندوقا إغاثة وإعادة اعمار   مليون دوالر١٢٧
 (IRFFI) العراق 

مساهمة في برنامج المفوضية   مليون دوالر١٤٢
 األوروبية

برامج مكتب العالقات   مليون دوالر٦٤
 الخارجية والكمنولث

 النزاعات مجموعة منع  مليون دوالر٧٢
 العالمية

المشاريع السريعة التأثير   مليون دوالر٥٩
 لوزارة الدفاع

 المجموع  مليون دوالر٩٠٤
جواب البرنامج الثنائي للوآالة البريطانية : المصدر

للتنمية الدولية الى المفتش العام الخاص إلعادة اعمار 
 .  ٢٠٠٧يناير / آانون الثاني٣العراق بتاريخ 

 
 وروبيةالمفوضية األ

 ٩٠٥ بدفع حوالي    (EC)تعهدت المفوضية األوروبية    
ُاستخدمت .  مليون دوالر للمساعدة في إعادة اإلعمار         

 بالمئة من األموال المقدمة من المفوضية                ٢٤نسبة   
 بالمئة لدعم       ١٤األوروبية لدعم مبادرات التعليم،             

لدعم مبادرات خفض          %  ١٣البرامج الصحية،          
يات االنتخابات     لدعم عمل    %  ٢١مستوى الفقر،          

 . لدعم بناء القدرات% ٢٨الدستورية، والنسبة الباقية /
 مليون دوالر ٢٥٢يرآز البرنامج الذي تبلغ قيمته 

 على تحسين نوعية الحياة ٢٠٠٦المعلن عنه  للعام 
المعيشية للشعب العراقي من خالل تمويل برامج 

 : تشمل ما يلي
 
 ) مليون دوالر٢٢٣،٦٥(خدمات دعم أساسية  •

قامة مرآز لتقديم المساعدة الفنية من أجل بناء إ •
 ) مليون دوالر٧،٥٦(القدرات 

 ٨٫١٩(تعزيز قدرة وزارة التجارة والجمارك  •
 ) مليون دوالر

 
سوف تدعم مبادرة بناء قدرة وزارة التجارة                                

  والتعاون المدققة بين                ةوالجمارك اتفاقية التجار       
حسين المفوضية األوروبية والعراق التي تهدف الى ت         

ترتيبات التجارة بين العراق واالتحاد األوروبي،                    
وتغطي مجموعة واسعة من المسائل بضمنها تجارة             
السلع، وخدمات وإجراءات لتعزيز قواعد االستثمار،         
والجمارك، والملكية الفكرية والصناعية وأنظمة                    

 . ٤٦٣المشتريات الحكومية العامة
 

 البنك الدولي
 فوض المانحون البنك      ٢٠٠٤يناير  /في آانون الثاني   

 الذي  (ITF)الدولي إدارة صندوق االئتمان العراقي          
. ٢٠٠٤مارس   /بدأ يستلم المساهمات المالية في آذار          

 مخصصات صندوق ائتمان         ٢٢-٢يلخص الجدول      
العراق لدى البنك الدولي وصندوق اإلئتمان الدولي               

 (UNDG ITF)لمجموعة التنمية في األمم المتحدة          
 . ثة وإعادة إعمار العراقإلى صندوق إغا

 
 بلغ إجمالي       ٢٠٠٦ديسمبر    / آانون األول       ٣١في    

األموال التي تلقاها صندوق االئتمان الدولي لدى البنك        
 مليون دوالر من بين            ٤٥٨ مانحًا      ١٧الدولي من      

تم )   مليون دوالر    ٢٧٨(المبالغ المخصصة لإلنفاق        
 ٧٦ مليون دوالر ُأنفق منها          ١٦٦توقيع عقود بقيمة      

 :٤٦٤يون دوالر على تنفيذ مشاريعمل
 
 ١٢ مليون دوالر لتنفيذ     ٣٩٩تم تخصيص مبلغ     •

 مشروع مباشرة من قبل                    ١٥من أصل          
 . السلطات العراقية

تتعلق المشاريع الثالثة المتبقية بقيمة تقدر بـ                 •
 مليون دوالر بنشاطات بناء القدرات وتقديم       ١٢

 . مساعدات فنية بتمويل من البنك الدولي
كامل مشروعان للبنك الدولي جرى             أنجز بال    •

تمويلهما من صندوق االئتمان الدولي لديه،                 
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والمشروع األول لبناء القدرات والثاني                          
مشروع إعداد وتزويد آتب تعليمية لمواجهة              

 . الحاالت الطارئة
 

 وضعية تمويالت صندوق              ٥٧-٢يعكس الشكل          
 آانون    ٣١االئتمان العراق لدى البنك الدولي في                   

 .٢٠٠٦ببرديسم/األول
 

وافق البنك الدولي على تمويل ثالثة مشاريع بقيمة                  
 مليون دوالر من خالل قروض           ٢٧٥إجمالية بلغت     

وجرى التوقيع  .  تقدمها رابطة التنمية الدولية التابعة له      
 آانون       ١٢على عقد المشروع الثالث في                                  

، الخاص بدعم توليد الطاقة              ٢٠٠٦ديسمبر    /األول
ق مجلس اإلدارة التنفيذي      واف.  الكهرمائية في العراق    

 مليون دوالر إلعادة     ٤٠على تخصيص اعتماد بقيمة      
تأهيل محطتين لتوليد الطاقة الكهرمائية في منطقة                  

 . ٤٦٥آردستان العراق
 

 مساهمات المانحين الدوليين إلى          ٥٨-٢يبين الشكل     
 ٣١صندوق إغاثة وإعادة اعمار العراق آما هي في             

 . ٢٠٠٦ديسمبر /آانون األول 
 

  ٥٧ -٢الشكل 
 صندوق االئتمان العراق لدى البنك الدولي

 بماليين الدوالرات
  مليون دوالر٤٥٨٫٢اجمالي التعهدات 

 )٣١/١٢/٢٠٠٦ (.org.irffi.www: المصدر
 
 
 
 
 

 
 

تشمل اإلنفاق المدفوعات للمشاريع والنفقات  : مالحظة
 تتطابق األرقام مع المجموع بسبب قد ال. اإلدارية

 . تدوير المبالغ الفردية
 

 غير مودعة% ١
٢٫٨ 

 المبالغ المنفقة
٨٥٫٤ 

المبالغ غير المنفقة
٣٧٠ 
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  ٢٢-٢الجدول 

 ٣١/١٢/٢٠٠٦ آما هي في (IRRFI) إجمالي مساهمات المانحين إلى صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
 المانح التعهدات اإليداعات

  البنك الدولي األمم المتحدة البنك الدولي األمم المتحدة
 استراليا ١٦،٤٠٠،٠٠٠ ١٦،٧٧٥،٠٠٠ ١٦،١٠٠،٠٠٠ ١٦،٧٧٥،٠٠٠
دائرة (استراليا  - ٣،٢٩٢،٠٠٠  ٣،٢٩٢،٠٠٠

 )الهجرة
 بلجيكا - ١،٣٢١،٠٠٠ - ١،٣٢١،٠٠٠
 آندا ٢٢،٣٠٠،٠٠٠ ٤٦،٤٠٠،٠٠٠ ٢٢،٣٠٠،٠٠٠ ٢٦،٤٠٠،٠٠٠
 الدانمارك - ١٠،٦٦٦،٠٠٠ - ١٠،٦٦٦،٠٠٠
 الندنف ٢،٦٠٠،٠٠٠ ٦،٢٣٤،٠٠٠ ٢،٦٠٠،٠٠٠ ٦،٢٣٤،٠٠٠
 المانيا - ١٠،٠٠٠،٠٠٠ - ١٠،٠٠٠،٠٠٠
 اليونان - ٣،٦٣٠،٠٠٠ - ٣،٦٣٠،٠٠٠
 أيسلندا ١،٠٠٠،٠٠٠ ٥٠٠،٠٠٠ ١،٠٠٠،٠٠٠ ٥٠٠،٠٠٠

 الهند ٥،٠٠٠،٠٠٠ ٥،٠٠٠،٠٠٠ ٥،٠٠٠،٠٠٠ ٥،٠٠٠،٠٠٠
 )أ(إيران  - - - -

 ايرلندا - ١،٢٢٦،٠٠٠  ١،٢٢٦،٠٠٠
 إيطاليا - ٢٩،٧٨٢،٠٠٠ - ٢٩،٧٨٢،٠٠٠

 اليابان ١٣٠٠٠٠،٠٠٠ ٣٦٠،٩٥١،٠٠٠ ١٣٠،٠٠٠،٠٠٠ ٣٦٠،٩٥١،٠٠٠
 آوريا الجنوبية ٤،٠٠٠،٠٠٠ ١١،٠٠٠،٠٠٠ ٤،٠٠٠،٠٠٠ ١١،٠٠٠،٠٠٠
 الكويت ٥،٠٠٠،٠٠٠ ٥،٠٠٠،٠٠٠ ٥،٠٠٠،٠٠٠ ٥،٠٠٠،٠٠٠
 لوآسمبورغ  - ٢،٣١٩،٠٠٠ - ٢،٣١٩،٠٠٠
 نيوزيلندا - ٣،٣٦٥،٠٠٠ - ٣،٣٦٥،٠٠٠
 النروج ٦،٧٠٠،٠٠٠ ٧،٠٠٩،٠٠٠ ٦،٧٠٠،٠٠٠ ٧،٠٠٩،٠٠٠
 قطر ٥،٠٠٠،٠٠٠ ٥،٠٠٠،٠٠٠ ٢،٥٠٠،٠٠٠ ٥،٠٠٠،٠٠٠
 إسبانيا ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ٢٠،٠٠٠،٠٠٠
 السويد ٥،٤٠٠،٠٠٠ ١٠،٦٢٢،٠٠٠ ٥،٨٠٠،٠٠٠ ١٠،٦٢٢،٠٠٠

 ترآيا ١،٠٠٠،٠٠٠ ٢٠٠،٠٠٠ ١،٠٠٠،٠٠٠ ٢٠٠،٠٠٠
 لكة المتحدةالمم ٧١،٤٠٠،٠٠٠ ٥٥،٥٤٢،٠٠٠ ٧١،٤٠٠،٠٠٠ ٥٥،٥٤٢،٠٠٠
 الواليات المتحدة ٥،٠٠٠،٠٠٠ ٥،٠٠٠،٠٠٠ ٥،٠٠٠،٠٠٠ ٥،٠٠٠،٠٠٠
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 )تابع (٢٢-٢الجدول 
 

 المانح التعهدات اإليداعات
  البنك الدولي األمم المتحدة البنك الدولي األمم المتحدة

 المفوضية األوروبية  ٢٤،٩٧٨،٠٠٠ - ٢٤،٩٧٨،٠٠٠
آلية االستجابة (

 )RRMالسريعة
المفوضية األوروبية  - ٧،٢٥٨،٠٠٠  ٧،٢٥٨،٠٠٠

 )حقوق اإلنسان(
١٥٠،٢١٤،٠٠ ٤٣٩،١٤١،٠٠٠ ١٥٠،٢١٤،٥٩٢ ٤٢٨،٩٦١،٠٠٠

٠ 
 المفوضية األوروبية

١،١١٦،٢٣٦،٠
٠٠ 

٧٣٥،٤٤٨،٠٠
٠ 

١،١٢٦،٤١٦،٠
٠٠ 

٤٥٨،٢٤٨،٧٣
٥ 

مجموع المساعدات 
 لمانحين من ا

     
 www.irffi.org: المصدر

 
ماليين دوالر ولكن لم يتم تخصيص هذا المبلغ بين صندوق االئتمان الدولي لدى البنك الدولي وصندوق االئتمان الدولي لدى مجموعة  ١٠  تعهدت ايران بتقديم -أ

 . التنمية التابعة لمنظمة األمم المتحدة
 

 األمم المتحدة
 بإدارة   (UNDP)يقوم برنامج األمم المتحدة للتنمية           

مية في األمم     صندوق اإلئتمان الدولي لمجموعة التن         
ديسمبر /وفي آانون األول      (UNDGITF)المتحدة   
 ١٫١٣ مانحا بتقديم مبلغ           ٢٥ آان قد تعهد           ٢٠٠٦

مليار دوالر إلى صندوق االئتمان الدولي، جرى إيداع        
 مليار دوالر منها وتنفذ ست عشرة وآالة دولية          ١٫١٢
 مليون     ٨٨٦ مشاريع بتمويل إجمالي يبلغ                     ١١٠
مم المتحدة للتنمية اآبر نسبة         قدم  برنامج األ      .  دوالر

، ويليه    %٢٨من التمويالت الموافق عليها بلغت                  
 (UNOPS)مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع           

، وصندوق طوارىء األمم المتحدة                  %١٨بنسبة     
 %: ١٤ بنسبة (UNICEF)الدولي لألطفال 

 
 %)٧٨( مليون دوالر ٦٨٨تم إلزام مبلغ  •
 %)٦٦(ر  مليون دوال٥٨٦تم إنفاق مبلغ  •
  مشروعًا ٢١تم إنجاز  •
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 ٥٨-٢الشكل 
  (IRFFI) مساهمات المانحين الدوليين إلى صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

 )٣١/١٢/٢٠٠٦ (org.irffi.www: المصدر

 
 ير المبالغ الفردية قد ال تتطابق األرقام مع المجموع بسبب تدو: مالحظة

 
ديسمبر / آانون األول٣١ حتى (UNDGITF) صندوق االئتمان الدولي لمجموعة التنمية في األمم المتحدة وضعية تمويالت ٥٩-٢يبين الشكل 

٢٠٠٦. 
 

المبلغ المتعهد بتقديمه 
وإعادة إعمارصندوق إغاثة ل

دى البنك  ل(IRFFI)العراق
 الدولي
 ر مليون دوال٤٥٨٫٢

المبلغ المتعهد بتقديمه إلى 
صندوق إغاثة وإعادة إعمار ل

 لدى األمم المتحدةالعراق
 دوالرمليار  ١٫١

 اآلخرينجميع 
١٠٫٣%  

 المفوضية 
 ٤١٫٩ األوروبية

% 

 المانح      التعهد بماليين الدوالرات
 ١٥٠٫٢المفوضية األوروبية      

 ١٣٠٫٠اليابان                    
 ٧١٫٤المملكة المتحدة            

 ٢٢٫٣ آندا                       
 ٢٠٫٠إسبانيا                      
 ١٦٫٤استراليا                     
 ٤٧٫٣اآلخرون                    

 $٤٥٨،٢             المجموع

%١١٫١  اآلخرينجميع

%٢٨٫٥اليابان    

 المانح      التعهد بماليين الدوالرات
٤٧١٫٤      األوروبية المفوضية  

٣٦١٫٠اليابان                      
٥٥٫٥المملكة المتحدة              
٤٦٫٤آندا                          
٤٧٫٥إسبانيا                        

٢٠٫١اليا                     استر  
١٢٤٫٥اآلخرون                      

١،١٢٦،٤المجموع                    

%٣٫٦استراليا

%٤٫٤إسبانيا   

المملكة المتحدة
١٥٫٦% 

%١٫٨استراليا 

%٣٢اليابان   

االتحاد ٤٫٩آندا
األوروبي 

٣٢٫٨ 

 %٣٢اليابان
%٤٫٩ المتحدةالمملكة

٣٫١آندا  

٤٫٢اسبانيا 
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يستطيع المانحون توزيع مساهماتهم على سبع                          
. مجموعات مختلفة ضمن صندوق ائتمان العراق                  

، ودعم عملية        %)٢٢  (إعادة تأهيل البنية التحتية          
تشكالن المجموعتين األآثر          %)  ٢٠(االنتخابات     

تشمل القطاعات الشعبية           .  شعبية لدى المانحين          
األخرى لدى المانحين الدوليين ولدى العراقيين                        

موقع االنترنت لألمم      .  الزراعة، والتعليم، والصحة     
 مليون  ٤٩٠ار إلى مبلغ     أش org.irffi.wwwالمتحدة  

% ١٤إلى العراق،   %  ١٧:  دوالر قيمة العقود الموقعة   
إلى %  ١٠إلى  المملكة المتحدة، و      %  ١١إلى اليابان،   

تمثل العقود الممنوحة إلى شرآات أميرآية            .  الصين
 . من المبلغ% ٢نسبة 

 
 وضعية صندوق االئتمان الدولي ٦٠-٢يبين الشكل 

متحدة حسب المجموعات لمجموعة التنمية في األمم ال
 .في منظمة األمم المتحدة

 
 ٥٩ -٢الشكل 

صندوق االئتمان الدولي لمجموعة التنمية في األمم 
 المتحدة 

  مليار دوالر١٫١إجمالي التعهدات 
  .org.irffi.www: المصدر

)١٢/٣١/٢٠٠٦( 
 بمليارات الدوالرات

 
 

 

 د الدوليصندوق النق
تبقى أموال صندوق النقد الدولي متوفرة لدعم ميزان 

 :المدفوعات 
 مليون دوالر من مجموعة المساعدة ٢٩٧ •

 الطارئة لما بعد النزاعات
 مليون دوالر من الترتيبات االحتياطية ٤٧٥ •

(BSA)  
 

 لم يسحب العراق ٢٠٠٦ديسمبر /حتى آانون األول
 . أي مبلغ من حساب الترتيبات االحتياطية

 
 ٦٠-٢الشكل 

صندوق االئتمان الدولي لمجموعة التنمية في األمم 
  (UNDGITF)المتحدة 

  مليار دوالر١،١: إجمالي التعهدات
  .org.irffi.www: المصدر

)٣٠/١٢/٢٠٠٦( 
 ماليين الدوالرات

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 %٢١٩الدعم لعملية االنتخابات 

الزراعة، األمن الغذائي، البيئة وإدارة الموارد
 %١١٧الطبيعية 

  البالدالنازحون داخلوالالجئون
 %١٠والحلول الدائمة

 %٢٤٧إعادة تأهيل البنية التحية 

  %١٩٢ التعليم والثقافة 

 %١٠٩التنمية البشرية الحكم و

  %١٠١ الصحة والتغذية 

%٥٩المنفق غير المنفق
 ٥١%  

١٢٧أخرى   
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 البنك اإلسالمي للتنمية 
ح البنك اإلسالمي للتنمية قرضًا ميسرًا بقيمة       سوف يمن 
 مدرسة ابتدائية   ١٥ مليون دوالر لبناء وتجهيز       ١٢٫٩

ومنحة للمساعدة الفنية لبناء القدرات في وزارة التعليم         
يشمل القرض جزءا من برنامج أطلقه البنك         .  العراقية

اإلسالمي للتنمية لدعم جهود إعادة االعمار وإعادة               
 . ٤٦٦اقالتأهيل في العر

 
 األموال العراقية 

يتمثل احد تعهدات الحكومة العراقية بموجب الميثاق 
الدولي للعراق بضمان تطبيق تشريعات، وأنظمة، 

وعمليات تسمح باإلنفاق الفعال والمجدي لبنود 
بصورة إجمالية تمكنت الحكومة العراقية . موازنتها

من مخصصات موازنتها لعام % ٦٥من إنفاق نسبة 
 تنفيذ بنود الموازنة حسب ٢٣-٢ يبين الجدول .٢٠٠٦

 . الوزارات
 

تجهد الوزارات العراقية إلنفاق موازناتها االستثمارية       
ابلغ رئيس المجلس العراقي األعلى للتدقيق           .  بسرعة

تقريبا فقط من الموازنة         %  ٢٠انه تم إنفاق نسبة             
 مليارات   ٦ البالغة      ٢٠٠٦االستثمارية للعراق لعام         

 . دوالر
 

 ٢٠٠٧فق مجلس الوزراء على موازنة العام                        وا
بلغ .  وأحالها الى مجلس النواب للمصادقة عليها                   

إجمالي اإليرادات في الموازنة  العراقية المقترحة                  
مليار دوالر وبلغ إجمالي           ٣٣٫٤مقدار    ٢٠٠٧لعام    

سوف يتم    .   مليار دوالر      ٤١المخصصات للنفقات       
ل  مليار دوالر من أموا             ٨٫٦تمويل العجز البالغ           

سوف تزداد   .  مدورة من مخصصات سنوات سابقة          
 مليار   ٣٠٫٧ ليصل الى       ١٨٫٧نفقات التشغيل بنسبة       

دوالر بالمقارنة مع المبالغ المخصصة في ميزانية                 
 مليار   ٧٫٣يشمل هذا المبلغ تخصيص         .  ٢٠٠٦عام   

عن المبلغ      %  ٣٥دوالر لألمن، بنسبة زيادة                      
سوف يزداد    .  ٢٠٠٦المخصص في ميزانية عام              

ليصل الى   %  ٢٢ي النفقات االستثمارية بنسبة         إجمال
 مليارات دوالر تشمل المبادرات الخاصة التي                 ١٠

 :   مليون دوالر ما يلي٦٠٠تبلغ قيمتها اإلجمالية 
 

نزع السالح، والتسريح من الخدمة العسكرية،  •
  مليون دوالر١٥٠ (DDR)وإعادة االندماج 

 
 ٢٣-٢الجدول 

 حسب ٢٠٠٦عام تنفيذ بنود الموازنة العراقية ل
 ٢٠٠٦أغسطس /الوزارات آما هي في آب

النسبة المئوية 
المنفقة من إجمالي 

 الموازنة

 الوزارة

 الداخلية %٥٠
 الصحة %٢٦
 الدفاع %٢٤
 التعليم %٦٨
 النقل %١١
 البلديات واألشغال العامة %٢٠
 اإلسكان واإلنشاءات %٢٠
 الموارد المائية %٣٠
 النفط %١
 االتصاالت  %٢
 الكهرباء %٣٣
 المجموع %٦٥

استجابة وزارة الخارجية الى المفتش العام : المصدر
 آانون ١٦الخاص إلعادة إعمار العراق، بتاريخ 

 ٢٠٠٧يناير /الثاني
 

 مليون ١٠٠(توفير فرص توظيف في بغداد  •
 )دوالر

 ) مليون دوالر١٥٠(إنشاء مدارس ابتدائية  •
 ) مليون دوالر١٠٠(إنشاء آليات جامعية  •
) ليون دوالر١٠٠(تقاعد العسكريين السابقين  •

٤٦٧  
 

 القروض من مانحين دوليين 
 :القروض المتوفرة من مانحين دوليين

  مليار دوالر١خط تسليفات بمبلغ : إيران •
تم التعهد بتقديم ( مليار دوالر ٣٫٥: اليابان •

 ) مليار دوالر منها١٫٦
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 مليار دوالر ١: المملكة العربية السعودية •
 .كل قروض وتسليفات تجاريةعلى ش

 مليار دوالر ١٫١٥: صندوق النقد الدولي •
لدعم ميزان المدفوعات الخارجي وعلى شكل 

 قروض
 مليارات دوالر على شكل ٥-٣:البنك الدول •

 مليون دوالر على ٥٠٠منها مبلغ (قروض 
 ).شكل قروض إمتيازية ميسرة

 
 تخفيف الدين 

 ١٢٠٫٢مبلغ   ب ٢٠٠٤ُقدر الدين العام للعراق في عام         
وافق أعضاء نادي باريس على إلغاء            .  مليار دوالر  

من ديونهم على العراق وألغت آل من             %  ٨٠نسبة   
من %  ١٠٠الواليات المتحدة، وقبرص، ومالطا نسبة       

في ربع السنة هذا، توصل العراق الى توقيع            .  ديونها
من %  ٨٠إتفاق مع اندونيسيا نص على إلغاء نسبة               

يشابه هذا االتفاق       .   العراق   مطلوباتها الثنائية ضد      
االتفاقيات المعقودة بين العراق ودائنيه من أعضاء                

 .نادي باريس
 

 رتبة الجدارة االئتمانية للعراق 
حسنت عمليات تخفيف الدين رتبة الجدارة االئتمانية            

 الجدارة   ٤٦٨راجعت مؤسسة غلوبال انسايت      .  للعراق
ط االئتمانية السيادية على العراق المدى المتوس                       
 ٧٥وخفضت درجات األخطار اإلجمالية لديها الى                

درجة نتيجة االرتفاع الحاد في إيرادات تصدير النفط           
العراقي وصفقة التخفيف الهائل للدين بموجب اتفاقية           

 . ٢٠٠٤نادي باريس عام 
 

حسنت عمليات تخفيف الدين المالءة الخارجية                         
السيادية للعراق ووضعية السيولة فيه بفضل تأجيل               

يد الفوائد والدفعات المستحقة من أصل الديون الى         تسد
باإلضافة الى ذلك، حسن ارتفاع أسعار        .  ٢٠١١العام  

النفط العالمية الذي حصل مؤخرًا ميزان الحساب                    
الجاري العراقي الذي عززه أيضا تدفقات تحاويل                  

 .رسمية آبيرة إليه
 

مع ذلك، ال زال االئتمان السيادي للعراق يحمل                         
 عالية جدًا، وباألخص بسبب المستويات        مخاطر للدفع 

المرتفعة لدينه الخارجي، واألرصدة الهائلة من                        
المتأخرات التي بقيت دون تسوية المتخلفة من                           
الثمانينات من القرن الماضي، وقابلية احتمال تّعرض         
بداخليه من العمالت األجنبية ألخطار التقلبات                          

هجمات السريعة في األسعار العالمية للنفط، وبسبب            
آما يقيد الجدارة االئتمانية للعراق اقتصاده      .  المتمردين

المبني على قاعدة ضيقة، ومؤسساته الضعيفة، ونظام         
باإلضافة الى ذلك،     .  الحكم السيئ، والمشاآل األمنية      

وعلى اعتبار التقلب التاريخي لألسعار العالمية                        
للطاقة، يوجد دائما خطر هام من احتمال حصول                     

 ٤٦٩.سعار النفط عن مستوياتها الحاليةهبوط حاد في أ
 

 تحديث المعلومات المتعلقة بمكافحة الفساد 
يستمر الفساد في الحد من قدرة الحكومة العراقية على          
إدارة جهود إعادة اإلعمار والمجاالت الرئيسية من               

تقدر وزارة النفط العراقية أن           .  سياستها االقتصادية  
 ٧٠٠بحوالي   العراق يخسر آل شهر إيرادات تقدر              
صنفت .  ٤٧٠مليون دوالر نتيجة عمليات التهريب               

مؤسسة ترانسبارانسي انترناشونال العراق في                        
هذا .   دولة جرى قياسها   ١٦٣ من بين    ١٦١المرآز ال   

 على مؤشر إدراآات الفساد     ١٫٩التصنيف الذي سجل    
ناقش .  ٤٧١يشير إلى المستويات العالية للفساد المالحظ       

لخاص إلعادة اعمار العراق          تقرير المفتش العام ا         
، الطرق التي        ٢٠٠٦أآتوبر     /لشهر تشرين األول        

يتبعها العراق والواليات المتحدة والمانحون الدوليون         
للمساعدة في مكافحة الفساد، شملت تعهدات وعالمات       
اهتداء ألعمال رئيسية قد يوافق عليها العراقيون                      

ساعدت بعثة     .  آجزء من ميثاق العراق الدولي                  
ات المتحدة لمجموعة العمل للوآاالت  المشترآة       الوالي

لمكافحة الفساد في قيام الحكومة العراقية بتعيين                       
مبادرات مكافحة الفساد التي نص عنها ميثاق العراق           
الدولي والتي سوف تساعد العراق في تنفيذ بعض                   
األولويات الرئيسية في حقل مكافحة الفساد التي أشار           

ثة األميرآية مستشارا لدى آل     عينت البع .  اليها الميثاق 
واحدة من المؤسسات العراقية الثالث المعينة بمكافحة        

 المجلس األعلى    ،(CPI)هيئة النزاهة العامة      .  الفساد



 ملخص القطاعات  
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 والمفتشون العامون للوزارات                 (BSA)للتدقيق      
(IGs) . 

 
  (CPI)هيئة النزاهة العامة 

أنشأت سلطة  .  مستقبل هيئة النزاهة العامة عير مؤآد        
تالف المؤقتة هذه الهيئة، ولكن مهمتها لم يتم                       االئ

أعاقت التشريعات  .  شملها في صلب القانون العراقي       
العراقية التصويت حول ما اذا آان من الضروري                 
منح هذه الهيئة الوضعية الدائمة أو حلها وجعل                          
المفتشين العامين في الوزارات يدققون أعمال                           

 . الوزارات
 

ثناء، خضع رئيس هيئة النزاهة العامة إلى         في هذه األ  
تحقيقات حول الفساد، قامت به اللجنة البرلمانية                        

غير أن هيئة النزاهة العامة                 .  ٤٧٢لمكافحة الفساد    
ساعدت، مع ذلك، على مقاضاة عدة وزراء سابقين               

جرى طرد  .  وآشفت حاالت الفساد في وزارة الداخلية      
أآتوبر، / أالف موظف من عملهم في تشرين األول          ٣

وقد شملت     .  ٤٧٣بسبب الفساد والتعصب الطائفي             
المستهدفين في هذه العمليات وزيري الدفاع                                

 .والكهرباء السابقين
 

تشمل التحقيقات التي تقوم بها حاليا هيئة النزاهة                      
العامة نوعية األغذية التي تشتريها وزارة التجارة                  
للحصص التموينية الشهرية، واختفاء المنتجات                      

وغياب "الخاضعة الشراف وزارة النفط،              النفطية    
التقدم في إعادة تجهيز نظام سكة الحديد، وسوء سلوك         

 .  ضابط شرطة يعملون في وزارة الداخلية٤٥١
 

 المجلس األعلى للتدقيق
تنسق منظمة األمم المتحدة مع هيئات تدقيق دولية                   
لتدريب موظفي المجلس األعلى للتدقيق على أنظمة             

يستطيع ان يساهم أعضاء المنظمة     .  ٤٧٤التدقيق الحديثة 
 (ARABOSAI)العربية العليا للمؤسسات للتدقيق          

في تدريب الموظفين العراقيين في المجلس األعلى                
للتدقيق آجزء من خطة وضعتها لجنة التدريب في                 
المنظمة العربية عند اجتماعها في تونس في آانون                

 . ٢٠٠٧يناير /الثاني

 نالمفتشون العامون األميرآيو
يواصل المفتشون العامون من الواليات المتحدة في               

زود المفتشون     .  دعم تطوير نظام المفتش العام                 
العامون األميرآيون التدريب، والتعليم الخاص،                     
والمساعدة إلى مجموعات المفتشين العامين                               

تؤمن المبادرة العراقية لمكافحة الفساد               .  العراقيين
شاريًا إلى مجمل    وتأمين نظام الحكم النزيه دعمًا است         

النظام العراقي لمكافحة الفساد، وذلك من خالل تعيين          
عين مكتب    .  مستشارين للمفتش العام في العراق               

المفتش العام في وزارة الدفاع مفتش تقييم يعمل بدوام           
آامل في القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات،            

دفاع في بغداد لدعم المفتشين العامين في وزارتي ال               
 . ٤٧٥والداخلية في عملهم مع قوات األمن العراقية

 

 ميثاق الدولي للعراق
آجزء من الميثاق الدولي، يجب على العراق ان يتعهد         
بإنجاز خطوات محددة لتحسين الشفافية وآبح الفساد            
مقابل تقديم تعهدات بالمساعدة وأشكال أخرى من                   

ذآر عملية  اللغة الحالية للميثاق الدولي ت    .  الدعم الدولي 
تطوير إطار عمل قانوني وبناء قدرة المؤسسات بغية          

 . آبح الفساد على آافة المستويات الحكومية
 

 :تشمل األولويات وعالمات االهتداء الرئيسية
تقوية حكم القانون وقدرات هيئات فرض  •

 تطبيق القانون 
وضع خطة لمكافحة الفساد في المؤسسات التي          •

 مةلديها إيرادات والنفقات مه
التطبيق الكامل لقانون الكشف العام عن                           •

المداخيل واألصول والتشريعات لتمكين حجز          
 . ومصادرة األصول

تقوية قدرات التدقيق الداخلي والمجلس األعلى          •
 للتدقيق

مراجعة صالحيات هيئة النزاهة العامة                           •
والمفتشين العامين لضمان عملهم آهيئات                    

 .مستقلة، ومهنية، وفنية، وغير سياسية
ضع نظام شامل لوسائل الرقابة الداخلية                     و •

والخارجية داخل الحكومة تشمل سياسات                    
 .تضارب المصلحة، والتدقيق، والتقييم

 المصادقة على اتفاقية األمم المتحدة ضد الفساد •
إطالق حملة تثقيفية عامة حول وسائل مكافحة            •

 .  الفساد
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 (SIGIR)عمليات التدقيق للمفتش العام إلعادة إعمار العراق 
 

، أنجز مكتب المفتش    ٢٠٠٦نوفمبر  /منذ تشرين الثاني  
العام الخاص إلعادة إعمار العراق ثمانية تدقيقات                  

 آانون   ٣٠وبدءًا من      .  قيقأنتجت تسعة منتجات تد        
 منتج   ٨٢، أصدر المفتش العام           ٢٠٠٧يناير   /الثاني
وفي ربع السنة هذا تناولت تدقيقات المفتش               .  تدقيق

 :العام عددًا آبيرًا ومتنوعًا من المسائل
 
مراجعة أمر مهمة وزارة الخارجية المتعلق                      •

بتدريب الشرطة العراقية وبدعم التدريب وإنشاء            
 .م التدريبعدد من مخيمات دع

تحديث وضع المعدات الطبية المشتراة لدعم                     •
 (PHCs)مشروع مراآز العناية الصحية األولية          

وتقييم عقود غير إنشائية أخرى داعمة لمشروع              
 .مراآز العناية الصحية

 اقتراح قدمها المفتش العام الخاص               ١٧متابعة    •
إلعادة إعمار العراق في تقارير تدقيق سابقة                      

لى العقود ومساءلتها والمنح،           تناولت الرقابة ع       
والمعامالت النقدية التي تستخدم صندوق تنمية                

 .(DFI)العراق 
مراجعة رقابات إدارة أمالك الحكومة على يد                   •

 (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية                    
، للعقد رقم    )بكتل(ومقاولها، شرآة بكتل ناشونال        
SPU-C-00-04-00001-00. 

ق إغاثة وإعادة إعمار        مراجعة التزامات صندو      •
 غير الصحيحة، والظروف               (IRRF)العراق     

المتعلقة بهذه االلزامات واإلجراءات المتخذة أو              
 .المخططة حول طريقة استخدام هذه األموال

مراجعة الرقابات الداخلية لالتفاقات المخصصة            •
 (IRRF)صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق               ل

لوآالة ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع وا                         
 .(USAID)األميرآية للتنمية الدولية 

تقرير حول أآالف األمن آما هي معّرفة من قبل             •
صندوق إغاثة   مقاولي التصميم والبناء لمشاريع           

 .(IRRF)وإعادة إعمار العراق 
مراجعة مخططات الحكومة األميرآية وبرامجها         •

 .لتطوير القدرات في وزارات الحكومة العراقية
 

م الخاص إلعادة أعمار العراق                لدى المفتش العا       
(SIGIR)  ومن المخطط أن   .   عملية تدقيق جارية    ١٦

. يبدأ العمل بثمانية تدقيقات أخرى في ربع السنة القادم         
يقوم المفتش العام بعمله وفقًا للمعايير الحكومة                          

 .المقبولة عمومًا للتدقيق
 

توجد في هذا التقرير تفاصيل حول تدقيقات المفتش               
 :إلعادة إعمار العراق حولالعام الخاص 

 
للحصول على عناوين منتجات التدقيق التسعة                 •

-٣الصادرة خالل فترة التقرير هذه، أنظر الجدول        
١. 

للمعلومات عن أعمال تدقيق المفتش العام الخاص         •
 آانون    ٣٠إلعادة إعمار العراق المنجزة منذ                  

، والنص الكامل للمنتجات              ٢٠٠٧يناير     /الثاني
التدقيق، راجع موقع اإلنترنت           النهائية ألعمال        

 /http://www.sigir.milللمفتش العام 
 

في ربع السنة الحالي، يتابع المفتش العام مالحظة                   
مشاآل ناتجة عن غياب منظمة واحدة مسؤولة عن                
. البرنامج اإلجمالي إلغاثة وإعادة إعمار العراق                    

وتواصل الوآاالت الحكومية األميرآية تأخير تقدم                
بب عدم قدرتها على التعاون الكامل في            المشاريع بس 

فمثًال، حددت  .  تنفيذ نشاطات اإلغاثة وإعادة اإلعمار       
مراجعة تطوير قدرات الوزارات للمفتش العام إلعادة        
إعمار العراق بأنه ال توجد وحدة متكاملة لتطوير                    
القدرات، إذ أن معظم نشاطات التطوير يبدو أنها ُتدار          
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 أوًال، الحاجة للخطة               حدد المفتش العام         .  داخليًا
، ٢٠٠٥أآتوبر  /المتكاملة المذآورة في تشرين األول       

 شهرًا من االجتماعات لم تنتج أية                ١٥إال أنه بعد        
ومن دون هذه الخطة من الصعب على العديد             .  خطة

من المنظمات المعنية لدفع األمور باتجاه جعل                           
نشاطات التطوير من األولويات، آما وأنه من دون                

لن يكون معروفًا أي مكتب أو أي شخص           هذه الخطة   
بعينه هو المسؤول عن البرنامج اإلجمالي األميرآي            

وخالل ربع   .  لتطوير القدرات الوزارية في العراق          
السنة، آان األداء اإلدارى من قبل وآاالت صندوق               

 متفاوتًا، إذ تبين    (IRRF)إغاثة وإعادة إعمار العراق     
 للتنمية الدولية        للمفتش العام أن الوآالة األميرآية              

(USAID)        ومقاولها شرآة بكتل مارسا رقابة إدارية 

مناسبة على الممتلكات التي اشترتها الحكومة                            
وتبين للمفتش    .  األميرآية لدعم نشاطاتها اإلنشائية          

العام إلعادة إعمار العراق أيضًا أنه مورست رقابة                
إدارية جيدة على دفع الفواتير لوزارة الدفاع وللوآالة           

غير أن المفتش العام حدد         .  ميرآية للتنمية الدولية    األ
عددًا من المشاآل في المحاسبة والحماية الستثمارات          
الممتلكات األميرآية في آل من وزارتي الدفاع                        
والخارجية إضافة إلى التزامات تعتريها التساؤالت              
آان قد ألزمها سالح الهندسة في الجيش األميرآي،                

، وإخفاق وزارة            (GRD)فرقة منطقة الخليج                 
الخارجية في إتاحة وصول المفتش العام إلى                               

 .السجالت المالية خالل هذا التقييم
 

 
 ١-٣الجدول 
 ٣٠منذ    (SIGIR) النهائية لعمليات التدقيق التي قام بها المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق                      المنتجات

 ٢٠٠٦ أآتوبر/تشرين األول
 

رقم   التقريرعنوان  إصدار التقريرالتاريخ
 التقرير

يناير /آانون الثاني                   
٢٠٠٧ 

-S-LM-AQM-04، عقد رقم      المحدودةمراجعة دين آورب الدولية،        
C-0030 . 029-06 . لدعم برنامج تدريب الشرطة العراقية0338أمر مهمة رقم 

يناير /آانون الثاني                   
٢٠٠٧ 

شتراة وضعية المعدات الطبية المشتراة والبنود غير اإلنشائية األخرى الم         
 030-06 .لمراآز العناية الصحية

يناير /آانون الثاني                   
٢٠٠٧ 

متابعة توصيات مكتب المفتش العام الخاص إلعادة أعمار العراق                           
(SIGIR) المتعلقة بصندوق تنمية العراق (DFI). 06-036 

يناير /آانون الثاني                   
٢٠٠٧ 

 من   SPU-C-00-04-00001-00مراجعة الرقابة اإلدارية للعقد رقم           
 وشرآة بكتل         (USAID)ب الوآالة األميرآية للتنمية الدولية                     جان

 .ناشونال

06-039 

يناير /آانون الثاني                   
٢٠٠٧ 

الزامات غير صحيحة باستخدام صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق رقم          
٢  (IRRF2). 06-040 
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 )تابع (١-٣الجدول 
 

يناير /آانون الثاني                   
٢٠٠٧ 

ألميرآيين الرئيسيين المتعلقة        صفحة حقائق أآالف أمن المقاولين ا                  
 -سري  ((IRRF)بنشاطات التعاقد لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق         

 )توزيع محدود

06-042 

يناير /آانون الثاني                   
٢٠٠٧ 

 غير   (IRRF)مراجعة انفاقات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق                   
 043-06 .المطابقة

يناير /آانون الثاني                   
٢٠٠٧ 

 المقاولين األميرآيين الرئيسيين المتعلقة               صفحة حقائق أآالف أمن           
 -سري  ((IRRF)بنشاطات التعاقد لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق         

 )توزيع محدود

06-044 

يناير /آانون الثاني                   
٢٠٠٧. 

 045-06 .وضعية مشروع تطوير القدرات الوزارية في العراق

 
 

تضمنت مراجعات أخرى ٌنفذت خالل ربع السنة                     
اجعة مشترآة بين مكتب المفتش العام                الحالي، مر   

 ومكتب    (SIGIR)الخاص إلعادة إعمار العراق               
المفتش العام لوزارة الخارجية لمشروع دعم تدريب            

أفاد تقرير المفتش العام، ان هناك          .  الشرطة العراقية  
سوء إدارة على يد مكتب شؤون المخدرات الدولية                 

في  ومكتب إدارة التملكات          (NIL)وتطبيق القانون     
وزارة الخارجية أدى إلى إنفاق غير ضروري بقيمة             

ولم يجد المفتش العام أي          .   مليون دوالر تقريباً       ٤٢
 مليون دوالر       ٣٦٫٤تبرير ألسلحة ومعدات بقيمة             

تشمل عربات مدرعة، وسترات واقية، ومعدات                     
وأفاد تقرير المفتش العام ان مجموعة                  .  اتصاالت

اق وأفغانستان  الدعم للمنطقة المشترآة في وسط العر        
(JCC-I/A)                 لم تحرزا إّال تقدمًا محدودًا في إنجاز 

التوصيات التي قدمها مكتب المفتش العام الخاص                  
إلعادة إعمار العراق في عمليات تدقيق سابقة لتحسين         

(DFI)المساءلة والمحاسبة في صندوق تنمية العراق       
آما تناول تقرير المفتش العام أيضًا أآالف األمن                .  

بة على تسعة مقاولي بناء وتصميم رئيسيين                  المترت
معنيين بمشاريع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق          

(IRRF)                    وخالل ربع السنة الحالي، ساعد مكتب 
المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق أيضًا في             
نقل سجالت صندوق تنمية العراق من حكومة                           

تب وعّين مك  .  الواليات المتحدة إلى حكومة العراق          
المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مدققين                 

للمساعدة في إجراء تحقيقات في تزوير للمشتريات               
 .في الكويت

 
شارك مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار                     
العراق في اجتماعين لمجموعة عمل المساءلة                          

نوفمبر / تشرين الثاني        ٦ في         (IAWG)العراقية     
اجتمع .  ٢٠٠٧ناير   ي/ آانون الثاني    ٢٣، وفي     ٢٠٠٦

ممثلو المنظمات والمدققون الزمالء ومقّيمو اإلدارة             
. الداخلية لمناقشة الجهود الجارية في المسائل الناشئة          

لدى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق         
مراجعة واحدة قيد التنفيذ تدعمها وزارة الخارجية                  

ش إضافة إلى ذلك ينسق المفت            .  والحكومة العراقية   
العام حاليًا عدة جهود مع مختلف منظمات المساءلة               
بما فيها القوات األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات               

 .(MNSTC-I)في العراق 
 

يواصل مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار                  
 مقاربة متوازنة لتوفير التبّصر             (SIGIR)العراق    

طات واإلشراف، والتوقع المستقبلي لما يتعلق بالنشا            
التدقيقية وغير التدقيقية لمساعدة المنظمات المكلفة                
التنفيذ في العراق ومن يدعم هذه المنظمات خارج                   

 .العراق
 
 الذي يمارسه المفتش العام النصح           التبّصريزود    •

لقياديي إعادة اإلعمار األميرآيين حول مسائل                 
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اإلدارة مع التشديد على خلق بيئة من المساءلة،                 
 .قة الناس في العراقوحكم القانون، وث

 المستقبلية للمفتش العام في            توقعاتتتواصل ال   •
الترآيز على مسائل الوضع النهائي، مثل الكلفة               
إلنجاز المشاريع األميرآية، ونقل المشاريع                       
الممولة من الواليات المتحدة إلى حكومة العراق،           
واستدامة المشاريع والبرامج الممولة من الواليات        

القدرة لدى الحكومة العراقية              المتحدة، وبناء          
 .والمجتمع المدني

 لمكتب المفتش العام ُتشكِّل       إشراف العام جهود ال  •
الترآيز التقليدي للمفتش العام، وتتناول قابلية                    

 على أقصى مردود الستثمارات دافعي            لالحصو
الضرائب األميرآيين وتتناول أيضًا تعزيز                         

ألية الشفافية والمساءلة لدى اإلدارة األميرآية                  
 .موارد عراقية مستخدمة

تقّيم عمليات تدقيق األداء التي يقوم بها المفتش                  •
العام الخاص إلعادة إلعمار العراق أيضًا التوفير،        
والكفاية والفعالية لمشاريع إغاثة وإعادة إعمار                

 .العراق
 

تشمل عمليات التدقيق التي يقوم بها المفتش العام             
ام أربع    الخاص إلعادة إعمار العراق بوجه ع                

 :مراحل منفصلة
 
في تقييم الكفاية والفعالية             التخطيط لالنخراط          •

للرقابات المبنية ضمن أي مشروع أو برنامج،                  
ووضع خطط مفصلة للعمل بالموقع في منظومة             

 .تصميمه
 إلجراء فحوصات مفصلة،                  العمل الميداني      •

واختبارات، وتحاليل لجمع معطيات مالئمة                       
 .وآافية

 .النتائج والتوصيات حول تقاريرإصدار ال •
 تنفيذ توصيات        إنهاء عملية التدقيق ومتابعة            •

 .التدقيق
 

ينقل مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق        
(SIGIR)                                  النتائج النهائية لعمليات التدقيق 

والتوصيات التي نتجت عن االنخراط في التدقيق إلى           
 .المدراء المسؤولين عن البرامج والى اإلدارة العليا             

ُيصدر المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق                  
تقارير عمليات التدقيق أو غيرها من اتصاالت                         
المفتشين العامين، وفقًالدرجة التعقيد واألهمية للمسائل      

 .المتناولة
 

يتابع .  إن تنفيذ توصيات عمليات التدقيق أمر حاسم              
مدققو مكتب المفتش العام آل التوصيات المقبولة إلى           

أّما تلك غير المقبولة فيجري        .   تنفيذها بالكامل   أن يتم 
تحليلها عبر اإلجراءات التحليل المتبعة في آل منظمة         

يتوخى المدققون      .  وذلك على مستوى المساعدين            
 .تعاون مديري البرامج الذين يتوقع منهم التوافق التام

 
آما هو مفروض بموجب قانون الكونغرس حول                    

، آما تّم تعديله،    ١٩٧٨م  المفتش العام الصادر في العا     
ضّمن مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار                      
العراق تقرير ربع السنة الحالي تقريره نصف السنوي        
المتعلق بوضع تنفيذ توصيات أعمال التدقيق التي قام           
. بها مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق         

ة من  يوفر المفتش العام تقريرًا عن التوصيات المعلق          
التقرير نصف السنوي والتوصيات التي بقيت مفتوحة        

 .٢-٣وفقًا للتقرير آما هو وارد في الجدول 
 

 المنتجات النهائية للتدقيق
مراجعة شرآة داين آورب الدولية المحدودة،عقد               

 .، لدعم برنامج تدريب الشرطة العراقية0338رقم 
تقرير مكتب المفتش العام الخاص إلعادة أعمار                    

، لدعم برنامج        029-06 رقم        (SIGIR)  العراق
 .تدريب الشرطة

 
يناقش هذا التقرير نتائج مراجعة مكتب                     .  مقدمة

المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق ألمر                      
، وهو جزء من عقد وزارة                     0338المهمة رقم         

، الممنوح إلى   (S-LMAQM-04-0030)الخارجية  
مهمة حدد أمر ال  .  المحدودةشرآة داين آورب الدولية      

تقديم خدمات تدريب لضباط االرتباط مع الشرطة                  
الدولية وتقديم معدات تدريب، وإنشاء مجمع سكني                
على أرض قصر عدنان في بغداد إليواء موظفي                     
التدريب وإنشاء خمسة مخيمات إقليمية في مختلف                

يرآز التقرير على األعمال المتخذة            .  أنحاء العراق  
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األعمال غير   إلنشاء المجمع السكني وحول إنجاز               
أجريت هذه  .  المسموح بها على يد شرآة داين آورب        

المراجعة بمشارآة مكتب المفتش العام في وزارة                   
 .الخارجية

 
 إن أهداف هذا التدقيق هي اإلجابة على                     .األهداف

 :األسئلة التالية
 
ما هي األآالف التي ترتبت على أمر مهمة العقد             •

لمنفقة المعني، بما في ذلك المبالغ الملزمة وا                       
والمسؤوليات  المالية المحتملة، والرقابة على هذه         

 االآالف؟
ما هي وضعية الممتلكات المشتراة بموجب أمر              •

، بما فيها الرقابات الداخلية المعنية،        0338المهمة  
وما هي قيمة تعويض إنقاذ االصول غير                               

 المستخدمة؟
ما هي آلفة إصدار أمر إيقاف العمل وتأثيره على           •

  تدريب الشرطة في قصر عدنان؟إنشاء مرافق
ما هو وضع عملية إنشاء مرافق دعم برامج                       •

 تدريب شرطة ؟
 

من أجل االستجابة ألهداف عملية التدقيق، قّسم مكتب          
المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، تقريره               

 :إلى ثالثة أجزاء
 
 .0338الكلفة المترتبة بموجب أمر المهمة  •
قصر عدنان       إنشاء المجمع السكني في                             •

 .والمجمعات اإلقليمية
 .التعاقد وإدارة العقود •
 

رآزت عملية التدقيق على اإلمدادات والخدمة الموفرة       
، الذي مثل أآبر مبلغ             0338بموجب أمر المهمة          

وضمن اإلمدادات       .  ُصرف بظل أمر المهمة                   
والخدمات، حصر مكتب المفتش العام الخاص إلعادة         

لمطلوب تنفيذه وبالبنود   إعمار العراق الترآيز بالعمل ا    
 ٥١٫٦المطلوب توفيرها للمخّيم السكني، البالغة آلفته        

 مليون دوالر          ٣٦٫٤مليون دوالر، وبمبلغ الـ                    
 مليون دوالر            ٣٦٫٤وبالمعدات البالغة قيمتها                  

 .المطلوب شراؤها للمخيم المذآور

 
لم ُيضمِّن مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار               

ره تقييمًا للمخيمات السكنية          تقري  (SIGIR)العراق   
اإلقليمية، في المراجعة المتواصلة ألمر المهمة                        

-SL S-LMAQM، وعقد داين آورب رقم        0338
04-L0030                    وانفاقات مكتب شؤون المخدرات ،

 من صندوق إغاثة         (NIL)الدولية وتطبيق القانون         
 .(IRRF2) ٢وإعادة إعمار العراق رقم 

 
لى يد مكتب شؤون        نتج عن سوء اإلدارة ع          :النتائج

 ومكتب إدارة         المخدرات الدولية وتطبيق القانون            
االمتالآات في وزارة الخارجية تعريض الماليين من         
الدوالرات لخطر غير ضروري وإلى امتالآات ال                

، 0338يمكن تبريرها آانت مطلوبة بظل أمر المهمة          
يونيو / وحزيران    ٢٠٠٤يوليو     /وتحديدًا، بين تموز        

 ٤٣٫٨الخارجية ما يقارب            دفعت وزارة             ٢٠٠٦
مليون دوالر لتصنيع وتخزين مخّيم سكني لم تستعمل          

 .أبدًا
 

 مليون دوالر ألعمال غير مرخصة       ٤٫٢بما في ذلك،    
إضافة إلى ذلك، يمكن ان            .  مرافقة للمخّيم السكني      

 إضافي  ٣٦٫٤تكون وزارة الخارجية قد أنفقت مبلغ            
ثمن أسلحة ومعدات، بما فيها عربات مدّرعة                             

ترات واقية، ومعدات اتصاالت ال يمكن المحاسبة          وس
حولها الن فواتيرها غامضة ولم تتوفر مستندات                     
داعمة أو سجل ممتلكات خاص بالبنود المشتراة                       

 .0338بموجب أمر المهمة رقم 
 

جزء رئيسي من أمر المهمة آان تصنيع وترآيب                    
 موظف      ١٠٤٠المخّيم السكني المصمم إليواء                     

ة مع المرافق المتعلقة بها بما       ومستشار تدريب للشرط  
إلنجاز .  فيها المساحات الالزمة للمطاعم والمكاتب           

عقد من   "  داين آورب  "هذا األمر أصدرت شرآة           
آوربوريت بنك    " مليون إلى           ٥٥٫١الباطن بقيمة       

 ١٥في       )  آوربريت بنك      (فاينانشال سرفسيز             
 ٢٠٠٤سبتمبر     /وفي أيلول    .  ٢٠٠٤أغسطس     /آب

 مقطورة    ١٠٤٨تصنيع    جرى التعاقد من الباطن ل             
آوجم "سكنية مع الشرآة الصناعية اإليطالية                            

لمكتب شؤون      .   مليون     ٤٧٫١بمبلغ      "  المحدودة
 إلغاء     (NIL)المخدرات الدولية وتطبيق القانون                 

 ٢٣وفي   .  ٢٠٠٤مشروع المخّيم السكني في أيلول            
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سبتمبر أو ما يقربه اتصل ضابط التعاقد في                   /أيلول
بعدم "  دين آورب     "وزارة الخارجية وأبلغ شرآة         

بدورها أمر  "  داين آورب "أصدرت شرآة    .  المتابعة
 ٢٥في      "  آوربورت بنك     "إيقاف العمل إلى                  

 .٢٠٠٤سبتمبر /أيلول
 

وعلى أساس المراجعة حدد مكتب المفتش العام                        
 النقاط الهامة   (SIGIR)الخاص إلعادة إعمار العراق     

 :التالية فيما يتعلق بالمجمع السكني
 
ش العام معلومات متناقضة تتعلق     وجد مكتب المفت   •

بالوضع الفعلي لعملية تصنيع مقطورات المخّيم              
أصدرت .  ٢٠٠٤سبتمبر      /السكني، منذ أيلول          

عقدًا من الباطن للمجمع          "  داين آورب   "شرآة    
أغسطس / آب ١٥في  "  آوربرت بنك "السكني إلى   

بدورها "  آوربرت بنك    " وقامت شرآة        ٢٠٠٤
 ١ي     ف"  آوجيم"بمنح عقد من الباطن إلى                       

وفقًا لتقرير المراجعة           .  ٢٠٠٤سبتمبر      /أيلول
، (NIL)الداخلي لمكتب شؤون المخدرات الدولية        

، أى أآثر من        ٢٠٠٤مايو   /بدأ التصنيع في أيار       
ثالثة اشهر قبل منح عقد مشروع المجمع السكني            

يوليو / تموز ٣٠إضافة إلى ذلك، في        .  من الباطن  
فاتورة إلى   "  داين آورب  "، قدمت شرآة       ٢٠٠٤

 مليون دوالر          ١٨زارة الخارجية تضمنت               و
آرسوم لحشد التجهيزات للمخّيم السكني للفترة بين        

. ٢٠٠٤مايو   / أيار  ١٦ و  ٢٠٠٤أبريل   / نيسان  ١٧
إّال أنه من غير الواضح أية أآالف معينة يمكن                   
عزوها إلى عملية حشد التجهيزات وما إذا آانت              

لم "  دين آورب "هذه االآالف دفعات مسبقة، الن        
حتى "  آوربرت بنك "ر عقدًا من الباطن إلى        ُتصد
وبحسب ضابط التعاقد     .  ٢٠٠٤أغسطس   / آب  ١٥

داين "في وزارة الخارجية، عندما أصدرت                        
في "  آوربرت بنك "أمر إيقاف العمل إلى      "  آورب

وزارة "  دين آورب    "، أعلمت          ٢٠٠٤أيلول     
 .الخارجية أن المخّيم السكني قد أنجز

 
ص إلعادة إعمار    لم يجد مكتب المفتش العام الخا        •

 أية معلومات تشير إلى ان               ،(SIGIR)العراق   
شؤون المخدرات الدولية وتطبيق        موظف مكتب     

 (COR) أو ممثل ضابط التعاقد           (NIL)القانون   
فاتورة برسوم    "  دين آورب   "سأل لماذا قدمت          

حشد التجهيزات للمخّيم السكني قبل ان تكون قد                

. نيةتعاقدت من الباطن لتصنيع المقطورات السك            
وال حقق مكتب شؤون المخدرات الدولية وتطبيق           

 باألمر لتحديد الوضعية الفعلية لألشغال               القانون
بعدم متابعة العمل،   "  داين آورب "عندما عرضته   

 مليون   ١٨حيث آان معروفًا  أنه تم دفع مبلغ                     
دوالر إلى داين آورب آرسوم حشد تجهيزات                  

 شؤون  مكتبوبدًال من ذلك اعتمد      .  للمخّيم السكني 
 على ما           المخدرات الدولية وتطبيق القانون                

وهكذا لم يكن       ".  داين آورب   "عرضته شرآة       
الوضع الحقيقي لجهود التصنيع معروفًا عند                      

 .إصدار اإلشعار
مكتب شؤون المخدرات الدولية وتطبيق          بدا أن      •

 قد أحرز بعض التقدم بعد حوالي           (NIL)القانون  
لمقطورات سنتين من محاولة إيجاد حل الستخدام ا        

، اتصل مكتب         ٢٠٠٦مايو     /في أيار    .  السكنية
المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق بممثل           

 وأعلمه بنيته نقل مكونات       (COR)ضابط التعاقد    
المخّيم السكني من موقع تخزين إلى آخر قبل                       

وعلى الرغم من     .  إعداد خطط الستعمالها البديل       
لسكنية ذلك نقل ممثل ضابط التعاقد المقطورات ا            

يونيو / حزيران  ٢٤في   .  إلى مطار بغداد الدولي        
في عقد من الباطن      "  دين آورب "، دخلت    ٢٠٠٦

للحصول على موقع مفتوح ومسقوف وآمن                        
للمقطورات لفترة أولية تتراوح من ثالثة اشهر إلى        

، أبلغ مكتب     ٢٠٠٦سبتمبر   / أيلول  ٧وفي   .  سنتين
 مكتب   شؤون المخدرات الدولية وتطبيق القانون          

فتش العام أنه خطط الستعمال المقطورات                    الم
إليواء موظفي المكتب، لكنه واجه تعقيدات بسبب          
المساحة المحدودة لألرض المتوفرة وبسبب تزايد         
الطلب الذي رفع الكلفة في المنطقة المجاورة                      

 آانون       ١٨وبحلول       .  لمطار بغداد الدولي            
مكتب شؤون      ، يبدو أن                ٢٠٠٧يناير      /الثاني

بدأ يحرز تقدمًا     وتطبيق القانون     المخدرات الدولية 
في إيجاد حلول الستخدام المقطورات لسفارتنا في          

 .بغداد
 
 مليون دوالر المنفقة على المخّيم       ٤٣٫٨من أصل    •

 مليون دوالر على      ٤٫٢المجمع السكني، تم إنفاق       
وزارة .  أعمال لم تكن مرّخصة بموجب العقد                 
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الداخلية العراقية أدارت األعمال، لكن وزارة                    
لخارجية، وبصفها الوآالة المتعاقدة، لم تسمح                  ا

تضمن العمل غير المرّخص تغيير       .  باألعمال أبداً 
موقع المخّيم السكني إلى خارج أراضي قصر                   

 مقطورة فخمة مخططة               ٢٠عدنان وتصنيع          
 وإنشاء حوض سباحة      (VIP)للشخصيات المهمة    

 .أولمبي على أرض القصر
 

 آانت السبب          اإلدارة الضعيفة أو الغائبة أحياناً                  
األساسي للمشاآل التي حددها مكتب المفتش العام                   
الخاص إلعادة إعمار العراق في األعمال المنجزة                 

وقد دلت مراجعة        .  0338بظل أمر المهمة رقم               
األعمال التي قام بها آل من ضباط التعاقد في وزارة              
الخارجية، وممثل ضباط التعاقد في مكتب شؤون                   

 خالل فترة إنجاز       ق القانون  المخدرات الدولية وتطبي    
، أن أي منهما لم        0338العمل بظل أمر المهمة رقم          

ينجز المسؤوليات األساسية إلدارة العقود المحددة في         
فمثًال، آان  .  دليل الشؤون الخارجية لوزارة الخارجية      

ممثل ضابط التعاقد للمكتب المذآور مسؤوًال عن                    
 قبول عمل المقاول، وإعالم ضابط التعاقد عن                          
اإلخفاق في إنجاز األعمال وإعداد ملف لممثل ضباط          

إّال أن مكتب المفتش العام الخاص إلعادة                  .  التعاقد
إعمار العراق لم يجد أي دليل إلى ان ممثل ضابط                    

أضف .  التعاقد أنجز أي من هذه النشاطات أو وّثقها              
إلى ذلك انه ألآثر من عقد آان ممثل ضابط التعاقد                  

لدولية وتطبيق القانون        لمكتب شؤون المخدرات ا           
(NIL)      مسؤوًال أيضًا   0338 المعّين ألمر المهمة رقم 

عن رصد غيرها من أوامر المهمة وعقود الشرطة                
العديد من  .  لصالح المكتب المذآور  "  دين آورب "مع  

المشاآل التي عّينها مكتب المفتش العام الخاص                        
إلعادة إعمار العراق آانت متعلقة بأداء ممثل ضابط            

قد حول أمر المهمة وقد تّم سابقًا تعيينها واإلبالغ            التعا
عنها في تقرير وزارة الخارجية يتعلق بمشروع الدعم         

 ٤٧٦٢٠٠٢مارس /األميرآي للشرطة البوسنية في آذار
 

ال يتناول دليل الشؤون الخارجية موضوع الفترة                     
الزمنية القصوى التي يجب ان يخدم خاللها الموظف            

في .  دى نفس المقاول          آممثل لضابط التعاقد ل               
، في مراسالت مع لجنتي الخدمات      ٢٠٠٦يوليو  /تموز

 في الكونغرس ومجلس الشيوخ ومع                     ٤٧٧المسلحة
، لوحظ ان بقاء        (GAO)مكتب المساءلة الحكومية        

موظف الآثر من عشر سنوات في أية منظمة وليس              
فقط في إدارة العقود، قد يعرضه للفساد إذا آانت                       

 .المنظمةالرقابة ضعيفة في تلك 
 

ودّلت نتائج مراجعة المفتش العام أنه على األقل                        
 آانت بيئة الرقابة          0338بالنسبة ألمر المهمة رقم              

إّال أنه، وبالرغم من تواجد عدة ضباط تعاقد           .  ضعيفة
 خالل  0338لدى وزارة الخارجية لمتابعة أمر المهمة           

العامين المنصرمين، لكنه تّم تعيين ممثل ضابط                       
ب شؤون المخدرات الدولية وتطبيق                  مكتالتعاقد ل    
وأوامر مهمة     0338 هذا نفسه ألمر المهمة               القانون

، ١٩٩٤منذ العام "  داين آورب "أخرى متعلقة بشرآة    
 .اآلن سنة حتى ١٢أي لفترة 

 
، أصدر مكتب شؤون    ٢٠٠٥ديسمبر  /في آانون األول  

المخدرات الدولية وتطبيق القانون تقرير تحقق من                
ات أثبتت أن شرآة دين آورب       األصول تضمن مستند  

لم تستطع توفير سجل ممتلكات آامل ومستندات دعم           
استنتج .  للبنود التي اشترتها لصالح الحكومة األميرآية     

 :التقرير أن
 
فواتير شرآة دان آورب آثيرًا ما آانت غامضة             •

وتفتقر إلى التفاصيل الضرورية لتعيين البنود                   
 .المشتراة

قائمة آاملة للبنود     لم تحتفظ شرآة داين آورب ب           •
 .المشتراة

لم تضع شرآة داين آورب إرشادات حول                          •
 .سياستها المتبعة أو إجراءات للمساءلة والمحاسبة

 
استنتج التقرير أيضًا، أن مكتب شؤون المخدرات                   
الدولية ال يستطيع تحديد ما إذا آان المكتب قد تلقى ما            

وجدت مراجعة المفتش العام الخاص إلعادة      .  دفع ثمنه 
 افتقدت إلى   0338إعمار العراق أن فواتير أمر المهمة         

التفاصيل التي تحدد البنود التي تم شراؤها وأن ال                     
الحكومة األميرآية وال شرآة داين آورب احتفظت              

0338بقائمة آاملة بالبنود المشتراة بموجب أمر المهمة        
إضافة إلى ذلك، وجد المفتش العام الخاص إلعادة              .  

ممثل ضابط التعاقد، مع أنه مسؤول       إعمار العراق أن    
عن التفتيش وقبول أعمال العقد، فهو لم يضمن قيام                 
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شرآة داين آورب باالحتفاظ بسجالت الرقابة على               
 ٣٦٫٤جردة األصول وال بسجالت شخصية لمبلغ ال          

مليون دوالر من المعدات المقترح شراءها ألمر                      
 .المهمة هذا

 
الل عملية     خ   .مكامن الضعف في الرقابة اإلدارية            

التدقيق، حدد المفتش العام الخاص إلعادة إعمار                     
العراق وجود مكامن ضعف في مسألة التوقيت                         
لتعديالت أمر المهمة، وتوثيق مراجعة فواتير                           

يتضمن هذا التقرير       .  المقاول، وإدارة أمر المهمة          
توصيات لتقوية الرقابات الداخلية الالزمة لتحسين                

. رة أوامر مهماتها        تعاقدات وزارة الخارجية وإدا            
إضافة إلى ذلك، بما ان مكتب شؤون المخدرات                        
الدولية وتطبيق القانون أفاد بوجود ظروف مشابهة               

، ٢٠٠٥في تقريره الصادر بتاريخ آانون األول                      
المتعلق بالتحقق من األصول، لم يكن هناك سبب                     
يجعل المفتش العام يقتنع بأن ضعف الرقابة الداخلية              

لذلك .  مة هذا هو السبب الوحيد          في إدارة أمر المه        
 0338ينوي المفتش العام متابعة مراجعة أمر المهمة          

-Sوسوف ُيعلن مراجعة آاملة للعقد رقم                                       
LMAQM-04-C-0030       واالنفاقات األخرى التي 

قام بها مكتب شؤون المخدرات الدولية وتطبيق                        
 .القانون في العراق

 
وزارة  بحسب مكتب المفتش العام ل         .األعمال اإلدارية 

، اجتمع   ٢٠٠٥نوفمبر   /الخارجية، في تشرين الثاني       
نائب مساعد مكتب شؤون المخدرات الدولية وتطبيق          
القانون مع المفتش العام لوزارة الخارجية وبالتالي مع         
محققي وزارة الخارجية لمناقشة الهواجس حول                      
إمكانية حصول عمليات احتيال تتعلق في أمر المهمة           

يص، آشف مكتب شؤون        وعلى وجه التخص     .  0338
" داين آورب   "المخدرات الدولية عن أن شرآة                    

 مقطورة   ٥٠٠اصدرت فواتير إلى المكتب بمقدار               
للمخّيم السكني عائدة ألمر المهمة المذآور والتي من            
المحتمل أنها لم تكن مصّنعة أو جاهزة في وقت                         

تبّين من التحقيقات األولية التي               .  إصدار الفاتورة   
ارة الخارجية ان مكتب شؤون               أجراها محققو وز       

المخدرات الدولية وتطبيق القانون في العراق اتصل            
بمكتب وزارة الخارجية إلدارة االمتالآات، في                       

، لمناقشة قلقه بشأن العدد     ٢٠٠٥أآتوبر  /تشرين األول 
الفعلي للمقطورات المستعملة والصادرة فواتر حول            

تش عملت وزارة الخارجية والمف   .  أمر المهمة المذآور  
العام الخاص إلعادة إعمار العراق معًا على هذه                      

التحقيقات ويقود حاليًا المفتش العام التحقيقات، وهي             
 .ال زالت قائمة

 
، بحسب آبار موظفي مكتب           ٢٠٠٥بدءًا من العام        

شؤون المخدرات الدولية، بادر المكتب بعدد من                      
زود آبار   .  الخطوات لتقوية إدارة عقوده وممتلكاته          

 المخدرات الدولية وتطبيق القانون في            مكتب شؤون  
 :العراق المعلومات التالية

 
جرت سلسلة من المراجعات الداخلية المتعلقة                  •

بالرقابات على الممتلكات وجرت أيضًا مراجعات         
تتعلق بجردة مقطورات المخّيم السكني موضوع            
 .العقد مع داين آورب الذي نناقشه في هذا التقرير

 
، ٢٠٠٥يونيو   /ير وحزيران  ينا/بين آانون الثاني     •

أعطى مكتب شؤون المخدرات الدولية توجيهات            
إلى داين آورب التخاذ ما هو ضروري لتحسين              

جرى توثيق هذه التحسينات في           .  إدارة األصول  
سلسلة من الرسائل التي تبادلها المكتب مع داين                
آورب والتي وّثق فيها الشوائب التي اعترت                      

داين آورب بتحديد     عملية تنفيذ العقد واستجابت          
. إجراءات تصحيحية اتخذتها أو تنوي اتخاذها                 

حاليًا، يقوم مكتب شؤون المخدرات الدولية بمتابعة       
اإلجراءات التصحيحية التي تقوم بها داين آورب          

 .لتصحيح الرقابة على جردة الموجودات
 
، طلب مكتب شؤون         ٢٠٠٦يونيو   /في حزيران   •

اعدة من    المخدرات الدولية وتطبيق القانون مس             
 في مراجعة       (DCMA)وآالة إدارة عقود الدفاع             

الممارسات اإلدارية لممتلكات داين آورب في                 
وهو الطلب الذي رفضته           (العراق وأفغانستان        

الوآالة بسبب النقص في موظفي إدارة الممتلكات           
 ).لديها

 
، حاول مكتب      ٢٠٠٦أآتوبر   /في تشرين األول      •

ن التعاقد   شؤون المخدرات الدولية وتطبيق القانو         
مع وآالة تدقيق عقود الدفاع للحصول على                          
خدماتها من اجل إيقاف عدة أوامر مهمة لشرآة                

وحتى .  0338داين آورب، بما فيها أمر المهمة رقم         
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، لم تكن       ٢٠٠٧يناير    / آانون الثاني      ١٨تاريخ    
 . الوآالة المذآورة قد استجابت للطلب

 
، عين مكتب    ٢٠٠٦نوفمبر  / تشرين الثاني    ٢في    •

ون المخدرات الدولية وتطبيق القانون مقاول             شؤ
 .عام الدارة ودعم عقد داين آورب

 
مكتب شؤون  ، عّين   ٢٠٠٧يناير  /في آانون الثاني   •

المخدرات الدولية مقاول الدارة ودعم البرنامج                
وضابط التعاقد داخل العراق، وسيكون هذا                         
المقاول جاهزًا في موقع عمله فور إنهاء إجراءات         

 .ريةالموارد البش
 
مكتب شؤون  ، بدأ    ٢٠٠٧يناير  /في آانون الثاني    •

المخدرات الدولية مراجعة إلآمال ملفات العقد،               
التي تتضمن العقود، وأوامر المهمة، ومستندات             
المعلومات ذات العالقة، مثل صفحات تقييم العقد            
والبريد اإللكترونى المتبادل بين مكتب البرنامج              

 .وضابط التعاقد
 
مكتب شؤون     ماضية، طّور         خالل األشهر ال         •

المخدرات الدولية وتطبيق القانون في العراق،                 
وقد .  عملية خاصة بإجراء مراجعة شاملة للفواتير       

نتج عن هذه العملية تحديد أخطاء في فواتير شرآة         
مثًال، رفض مكتب شؤون المخدرات       .  دين آورب 

٢٠٠٧يناير  / آانون الثاني  ٩الدولية فاتورة بتاريخ    
 مليون تتعلق بعقد آخر مختلف         ١٫١  ، تبلغ قيمتها   

جرى رفض هذه الفاتورة     .  مع شرآة داين آورب    
الن المكتب حدد أن تاريخ الفاتورة آان خارج                    

 .فترة تواريخ أداء األعمال
 

مكتب شؤون المخدرات الدولية المفتش العام               أعلم   
الخاص إلعادة أعمار العراق أيضًا أنه يعمل على                   

دارة في مواقعها ويتم     ضمان أن تكون آل رقابات اإل       
االنصياع لها في آل األوقات، وهو ينوي تسوية آل              
الدفعات السابقة التي سددها منذ بدء عقود مكتب                       
شؤون المخدرات الدولية في أفغانستان، والعراق،                

 .واألردن
 

أوصى المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق                 
ة مبدئيًا بأن يستبدل مكتب شؤون المخدرات الدولي                 

ممثل  ضابط العقود لعقود وأوامر مهمات داين                         
، ١٩٩٤آورب والذي شغل هذا المنصب منذ العام                

أفاد مكتب شؤون المخدرات    .   سنة ١٢أي حوالي فترة    
يناير / آانون الثاني        ١١الدولية المفتش العام في                 

 : بأن٢٠٠٧
 
مكتب وزود    .  ممثل ضابط العقود قد استبدل                •

العام أيضًا رسالة   شؤون المخدرات الدولية المفتش     
التعيين لممثل ضابط العقود الجديد يعمل داخل                  
البالد الدارة آل عقود مكتب شؤون المخدرات                 
الدولية وتطبيق القانون في العراق، وأفغانستان،             

 .واألردن
نقل مسؤولية التعاقد جرى في تشرين                                      •

 .٢٠٠٦نوفمبر /الثاني
ممثلي ضابط العقود داخل البالد، الذين سوف                  •

ن آمقاولي خدمات شخصية، قد تم انتقاؤهم           يعملو
وهم يخضعون اآلن لعملية التحقق من سجالتهم               

 .األمنية
 

اعتبر المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق أن             
مكتب شؤون المخدرات الدولية وتطبيق             إجراءات    

القانون قد استجابت لمسودة التوصيات ولذلك حذفها            
 .من التقرير النهائي

 
 لضمان محافظة وزارة الخارجية على                .التوصيات

 (IRRF)أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق                
وأموال وزارة الخارجية األخرى، أوصى المفتش                 

مكتب العام أن يقوم بما يلي مساعد وزيرة الخارجية ل           
 بما   (INL)  شؤون المخدرات الدولية وتطبيق القانون         

 :يلي
 

ة في  تقديم خطة إلى سفير الواليات المتحد      -١
العراق للمراجعة والموافقة على استعمال      
المخّيم السكني إليواء متدربي الشرطة،          
آما آان مقرر سابقًا أو اتخاذ ترتيبات                

وبسبب الوقت    .  الستعمال بديل للمجمع      
الطويل الذي أعطي حتى اآلن التخاذ                 
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قرار بشأن ما يجب عمله بخصوص                   
المقطورات السكنية، أصبح من الواجب         

 .ل الالزم خالل ستين يومًااتخاذ العم
 

لضمان آون العمل المتعاقد عليه يجرى إصدار                       
فواتيره بشكل صحيح وأن هذا العقد يدار آما يجب،               
يوصي المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق                 
أيضًا أن مدير مكتب إدارة االمتالآات في وزارة                     

 :الخارجية يجب ان يتخذ اإلجراءات التالية
 

ى شرآة داين آورب              السعي لدى إل         -٢
إلعادة الدفعات التي تّم الترخيص لها                 

 ٤٫٢بشكل غير صحيح والتي بلغت                   
مليون دوالر والتي تمثل األعمال غير              
المرخصة بموجب العقد الذي تديره                    

وقد تضمنت    .  وزارة الداخلية العراقية       
هذه األعمال تغيير موقع المخّيم السكني،        
تصنيع مقطورات لكبار الشخصيات                 

(VIP)،وبناء مسبح أولمبي . 
الطلب إلى وآالة تدقيق العقود الدفاعية              -٣

(DCAA)اتخاذ اإلجراءات التالية ،: 
 

مراجعة فاتورة داين آورب                  -أ 
يوليو / تموز    ٣٠المؤرخة في          

، التي تضمنت رسوم               ٢٠٠٤
حشد تجهيزات المخّيم السكني           

 ١٨لتحديد ما إذا آان مبلغ                      
 .مليون دوالر قد ظهر فيها

داين آورب      مراجعة فاتورة            -ب 
 تشرين         ٣٠المؤرخة في                 

، والتي       ٢٠٠٦أآتوبر       /األول
 مليون دوالر     ١٫١بلغت قيمتها     

المتعلقة بأجور اليد العاملة                    
 .0338العائدة ألمر المهمة 

عند استالم تقرير وآالة تدقيق العقود                  -٤
(DCAA)                  يجب أن يتخذ ضابط التعاقد 

 .اإلجراء المناسب
تطبيق اإلجراءات التي تضمن تقيد                      -٥

ط التعاقد وممثل ضابط التعاقد                     ضاب

(COR)         بالمهام والمسؤوليات الملقاة على 
عاتقهما آما هي محددة في دليل الشؤون          

هذا اإلجراء  .  الخارجية لوزارة الخارجية   
 :يجب ان يتناول ما يلي

 
استالم وحفظ التقارير الفنية                  -أ 

 .والمالية
التأآد من صحة الفواتير مع                   -ب 

المستندات الداعمة لها قبل                    
 .موافقة على تسديدهاال

تقارير االستالم            "معالجة             -ج 
 .المتعلقة بالمعدات" والتفتيش

االحتفاظ بملف ممثل ضابط                  -د 
 (COR)التعاقد 

 
تحديد وفرض وتطبيق فترة زمنية محددة        -٦

للبقاء في المناصب لكل موظفي التعاقد             
 .آجزء من دليل الشؤون الخارجية

 
المفتش  تلقى      .تعليقات اإلدارة واالستجابات للتدقيق       
 تعليقات   (SIGIR)العام الخاص إلعادة إعمار العراق           

مكتب شؤون    خطية على مسودة هذا التقرير من                    
، تضمنت    (INL)  المخدرات الدولية وتطبيق القانون         

تعليقات من مكتب إدارة االمتالآات في وزارة                          
 ١الخارجية تفيد أنه يوافقون على التوصيات أرقام                 

ات الدولية وتطبيق    مكتب شؤون المخدر   ذآر  .  ٥إلى  
 ان مكتب إدارة االمتالآات لم يوافق على                     القانون
، التي تناولت تحديد الفترة الزمنية             ٦ رقم      ةالتوصي

للبقاء في المنصب، الن لديه خطة لضمان النوعية                  
تتضمن المراجعة والموافقة على أعمال العقود                         
لضمان التوافق مع آل متطلبات القوانين، واألنظمة،           

. المتبعة، وممارسات الشراء الصحيحة             والسياسة     
يدرك المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق                    
أهمية خطة ضمان النوعية، لكنه يعتقد ان الحاجة إلى           
تحديد فترة البقاء في المنصب أمر هام عندما تكون                 

لذلك أبقى    .  بيئة الرقابة في منظمة معينة ضعيفة                 
 .المفتش العام على هذه التوصية
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مكتب شؤون    ة لمسودة هذا التقرير، زود                   استجاب
 المفتش العام   (INL)  المخدرات الدولية وتطبيق القانون    
 بالمعلومات    (SIGIR)الخاص إلعادة إعمار العراق             

 اإلدارية المتخذة لتقوية إدارة                  هالمتعلقة بإجراءات    
مكتب شؤون المخدرات     العقود وتقييمها عبر مجمل         

 قسم اإلجراءات       ، والتي فصلها التقرير في            الدولية
آما زود المكتب المذآور المفتش العام                  .  اإلدارية

بالتغييرات الفنية، والتي تّم تضمينها في التقرير                       
 .النهائي آما هو مناسب

 
وضعية المعدات الطبية وغيرها من البنود غير                      

 اإلنشائية المشتراة لمراآز العناية الصحية األولية 
أعمار العراق  تقرير المفتش العام الخاص إلعادة              

(SIGIR)          يناير /آانون الثاني      ،030-06 رقم
٢٠٠٧ 

 
، أصدر المفتش العام الخاص        ٢٠٠٦يوليو  /في تموز 

 تقريرًا حول المعدات الطبية            إلعادة إعمار العراق     
) بارسونز"  (بارسونز ديالوير  "التي اشترتها شرآة       

دعمًا لعقد ممنوح أيضًا لشرآة بارسونز، إلنشاء                     
، في آافة     (PHC)حية أولية      مرآز عناية ص       ١٥٠

يحدث هذا التقرير وضعية المعدات          .  أرجاء العراق  
الطبية ويناقش مراجعة المفتش العام للرقابات                           
المفروضة على استعمال المواد االستهالآية الطبية              
والمشتريات غير اإلنشائية األخرى لمشروع المراآز        
الصحية األولية، الذي تعرض للتأخير ولتصغير                     

ومع أن عقد مكتب المشاريع والعقود لبناء                 .  نطاقه
مرافق للمراآز الصحية األولية على يد شرآة                           
بارسونز جرى خفضه بشكل آبير، فقد بقيت                              
المتطلبات اإلجمالية لبناء المراآز الصحية األولية آما       

 .هي
 

اشترى مكتب المشاريع والعقود مجموعات معدات              
ن مكتب  وأحس.  طبية على أساس المتطلبات اإلجمالية      

المشاريع والعقود العمل بتأمينه إيصال مجموعات                
المعدات الطبية، والتجهيزات والمواد الطبية                              
االستهالآية إلى مرافق التخزين مما خفف آثيرًا خطر        

 .السرقة وإمكانية التعرض للتلف
 

 بدأ المفتش العام الخاص إلعادة إعمار                      .األهداف
اد الطبية    العراق عملية التدقيق هذه آمراجعة للمو               

-W27P4Bاالستهالآية المشتراة بظل العقد رقم                
05-A-5018                       الخاص بمراآز العناية الصحية 

قاد العمل التالي إلى توسيع نطاق عمل                      .  األولية
لذلك .  التدقيق ليشمل عقود داعمة غير إنشائية أخرى         

عّدل المفتش العام األهداف لإلجابة على األسئلة                      
 :التالية

 
يمة على المواد الطبية           هل مورست رقابة سل           •

االستهالآية المشتراة والمعدات  الطبية وغيرها             
 من البنود غير اإلنشائية ؟

هل تم تعديل استخدام هذه البنود على أساس                        •
أو خفض نطاق العمل لمشروع مراآز          /التأخير و 

 .(PHC)العناية الصحية األولية 
 

 في فترة تقرير المفتش العام الخاص إلعادة              .النتائج
، ٢٠٠٦يوليو  / بتاريخ تموز  (SIGIR)مار العراق   إع

حول المعدات الطبية المشتراة بظل عقد بارسونز                   
 مجموعة من المعدات    ١٥١ من أصل    ٢٠آانت هناك   

الطبية وتلك العائدة لطب االسنان المشتراة بموجب               
 مرآزًا صحيًا     ٢٠عقد بارسونز موجودة في مواقع            

على يد    آانت قد أصبحت مبنية آليًا أو جزئيًا                            
 مجموعة مكتملة     ١١٥وآانت هناك أيضًا       .  بارسونز

آليًا أو جزئيًا موجودة في مخازن تسيطر عليها                         
منذ ذلك الحين، تّم     .  الحكومة األميرآية في أبو غريب     

 مجموعة معدات إضافية إلى المخزن؛                  ١٥تسليم    
 مجموعة   ١٣٠وآان العدد اإلجمالى في أبو غريب              

 . ٢٠٠٦يوليو / تموز٣٠حتى تاريخ 
 

ذآر تقرير المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق         
(SIGIR)      أيضًا أنه لم يجِر أي         ٢٠٠٦ تاريخ تموز 

استالم رسمي حكومي أو تفتيش أو قبول ألية                              
مجموعة معدات طبية في أبو غريب وأن هناك أسئلة            
. حول آفاالت المعدات بسبب تمديد مدة التخزين                     

 مليون    ٤٥  ، ما يقارب      ٢٠٠٦ تموز       ٣٠وبحلول    
ومنذ .  دوالر آان قد جرى إنفاقها على المعدات الطبية        

ذلك الحين، آشف مكتب المشاريع والعقود، بصفته               
 صندوق معدات طبية          ١٠٢مديرًا للمشروع، عن          

في .   من الصناديق األآثر تلفاً    ٦١تالف وفتح وتفحص    
 من الصناديق وجد مكتب العقود والمشاريع ان                ٥٩
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بًا آانت موجودة وأنها آانت         آل المعدات آانت تقري      
لم يقم مكتب المشاريع والعقود       .  مفقودة في صندوقين   

. بفحص المعدات للتأآد من أنها في حالة تشغيلية جيدة         
لم يفتح مكتب المشاريع والعقود ما تبقى من الصناديق         
لجرد المعدات بسبب القلق من انه إذا ما فعل ذلك من              

 خالف شروط    دون وجود ممثل عن المصّنع يكون قد         
إّال ان المكتب أخذ صور لتوثيق             .  الكفاالت المتبقية  

،  ٢٠٠٧يناير   / آانون الثاني     ١٩في   .  حالة المعدات  
 المفتش العام     (GRD)ابلغ مكتب المشاريع والعقود         

 أن القيادة     (SIGIR)الخاص إلعادة إعمار العراق          
 (JCC-IA)المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان          

 شهرًا من   ١٥االت المصّنع صالحة لمدة     أبلغتهم أن آف  
 شهرًا من تاريخ اختبارات بدء        ١٢تاريخ الفاتورة أو     

 ).بحسب ما يأتي منهما أوًال(التشغيل 
 

عّين المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق                       
(SIGIR)                              عقود غير إنشائية أخرى، منحت 

 مليون  ٤٣لمتعاقدين متنوعين، تبلغ قيمتها اإلجمالية          
ر، منها ثالثة عقود تأثرت بأوامر مهمة إنشاء                 دوال

 :(PHC)المراآز الصحية 
 
 مليون دوالر لمولدات آهربائية        ٢٢٫٦عقد قدره     •

 .ومحوالت وآابالت
 مليون دوالر الثاث المراآز             ١٤٫٤عقد قدره        •

 .الصحية األولية
 مليون دوالر لمواد طبية                      ٥٫٥عقد قدره            •

 .٤٧٨استهالآية
 

 قد جرى إنفاقها للعقود           مليون دوالر    ٣٨ما يقارب     
 (GRD)عّدل مكتب المشاريع والعقود         .  الثالثة هذه  

والقيادة المشترآة للعقود في العراق وإفغانستان                      
(JCC-IA)             المحوالت / وعقد المولدات الكهربائية

لجعل العقد يخّزن ويؤّمن البنود إلى حين طلبها إلى                 
لم يأخذ    .  (PHC)مواقع المراآز الصحية األولية              

المشاريع والعقود وال القيادة المشترآة للعقود           مكتب   
في العراق وأفغانستان أي إجراء فعال لحماية األثاث            

وعلى وجه  .  وال لحماية اإلمدادات الطبية االستهالآية     
 :التخصيص

 

 مجموعة أثاث        ١٤٢تعاقدت الحكومة لتزويد            •
 بموجب العقد      (PHC)للمراآز الصحية األولية         

 ٦رى تسليم       ج.  W27P4B-05-C-0016رقم    
مجموعات أثاث مباشرة إلى مواقع بناء المراآز              

 مجموعة إلى     ٩٠الصحية األولية، وجرى تسليم         
المخازن التي تسيطر عليها الحكومة األميرآية في        

 مجموعة تّم تسليمها إلى مخازن        ٤٦أبو غريب، و  
أفادت تقارير   .  وزارة الصحة العراقية في أربيل         

ألثاث المسلم إلى أبو      للقيادة المشترآة للعقود ان ا       
غريب آان مقبوًال بشكل رسمي، وجرت عملية               
جرده وفحصه، وجرى تصليح البنود المتضررة            

لكن األثاث في اربيل قد ُقبل               .  على يد المقاول     
. رسميًا بهدف الدفع لكنه لم تجِر جردته وفحصه              

لم .  وأفادت تقارير أيضًا أن أثاث اربيل متضرر            
ي الوقت المناسب وهو      يجِر إعالم المقاول بذلك ف      

 .يرفض تحمل مسؤولية أثاث تضرر بعد استالمه
 
 مجموعة   ١٨تعاقدت الحكومة األميرآية لتسليم           •

 ٩٠ ولتزويد ما يقارب           ٤٧٩مواد طبية استهالآية     
يومًا من المواد االستهالآية لكل مرآز صحي                   

، W27P4B-5-A-5018بموجب العقد رقم                 
هالآية  مجموعة مواد طبية است     ١١٢وجرى تسليم   

إلى آل من مخزن أبو غريب ومخزن لصحة                      
ست مجموعات ُسملت مباشرة     .  العراقية في أربيل  

. إلى المراآز الصحية األولية الموجودة قيد البناء           
أفاد مكتب المشاريع والعقود أنه أجرى عملية جرد        
للصناديق في أبو غريب لكن لم يفتح هذه                                

اص وفي اربيل وجد المفتش العام الخ          .  الصناديق
إلعادة إعمار العراق دليًال أن حكومة الواليات                 

 .المتحدة قبلت رسميًا وقامت بجرد وتفتيش البنود
 

حدد هذا التقرير أيضًا درسًا مكتسبًا حول الحاجة                     
للكشف الكامل على التأثير المحتمل لتغييرات شروط          

في هذه الحالة، جرى إنهاء         .  أية عقود داعمة أخرى      
د تّم قبًال طلب شراء بنود غير         عقد إنشاء، لكنه آان ق     

نتيجة لذلك توجب على الحكومة      .  إنشائية داعمة للعقد  
األميرآية وضع خطة لتأمين البنود بانتظار اآتمال                

 .اإلنشاء على يد مقاولين جدد للمشروع
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 يقترح المفتش العام الخاص إلعادة إعمار         .التوصيات
 : التوصيات التالية(SIGIR)العراق 

 
 اإلجراءات التالية القائد العام والقيادة            يجب أن يتخذ    

 (JCC-IA)المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان          
بالتنسيق مع القائد العام في مكتب المشاريع والعقود               

(GRD). 
 

تنفيذ جردة آاملة وتفتيش لألثاث في                    -١
مرافق التخزين في اربيل في أقرب ما               

 .يمكن
استخدام قائمة الجردة لكل بنود األثاث               -٢

المخزون حاليًا في مخازن اربيل، واتخاذ       
إجراءات مناسبة السترداد آلفة آل البنود      
المفقودة أو المتضررة، أو تحديد آيف              

 .سيتم استبدال هذه البنود
تنفيذ جردة آاملة وتفتيش على آل المواد          -٣

 .الطبية المستهلكة في اقرب ما يمكن
 

استخدام قائمة الجردة لكل المواد الطبية            -٤
آية المخزونة حاليًا في آل من            االستهال

مخازن أبو غريب واربيل، واتخاذ                      
إجراءات مناسبة السترداد آلفة آل البنود      
المفقودة أو المتضررة، أو التي لم يكن               
باإلمكان استبدالها على يد المقاول،                     

 .وتحديد آيف سيتم استبدال هذه البنود
 

 تلقى المفتش       .تعليقات اإلدارة واالستجابة للتدقيق         
 (SIGIR)العام الخاص إلعادة إعمار العراق                         

تعليقات خطية على مسودة هذا التقرير من مكتب                    
 والقيادة المشترآة للعقود      (GRD)المشاريع والعقود    

 اللذين يتفقان مع      (JCC-IA)في العراق وأفغانستان      
اإلجراءات جرى     .  النتائج والتوصيات بوجه عام            

انت االستجابة  آ.  التخطيط لها أو بدأ تنفيذ التوصيات         
زود هؤالء الرسميون تعليقات      .  على التعليقات آاملة   

 .فنية ضمها المفتش العام لتقريره حيث آان مناسبًا
 

متابعة توصيات المفتش العام الخاص إلعادة إعمار           
 المتعلقة بصندوق تنمية العراق          (SIGIR)العراق

(DFI) 
تقرير المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق                    

(SIGIR) 036-06 رقم 

 
يتابع هذا التقرير اإلجراءات المتخذة من جانب                         
الوآاالت الحكومية األميرآية لالستجابة للتوصيات             
الواردة في تقارير تدقيق آخر للمفتش العام إلعادة                   
إعمار العراق حول الرقابة والمساءلة للعقود والمنح            
. والمعامالت النقدية المستخدمة لصندوق تنمية العراق     

ع المفتش العام هذه التوصيات لسفير الواليات                     رف
المتحدة إلى العراق، ومجموعة الدعم للمنطقة                           

 والقيادة    (JASG-C)المشترآة في وسط العراق               
. (JCC-IA)المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان        

، أفاد تقرير للمفتش العام             ٢٠٠٦أبريل    /في نيسان   
حة اتخذت  إلعادة إعمار العراق أن اإلجراءات الصحي     

 منذ ذلك الحين،      ٤٨٠ توصية    ٤٠ من اصل      ٢٣لتنفيذ  
قام المفتش العام بإعادة توجيه التوصيات التي                           
وضعت للسفير األميرآي ومدير إدارة صندوق تنمية          

، الذي هو أيضًا القائد العام في القيادة           (DFI)العراق  
. (JCC-IA)المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان        

 توصية ال تزال مفتوحة لتحديد         ١٧رير  يتابع هذا التق   
ما إذا آانت اإلجراءات التصحيحية المناسبة قد                         

 .اتخذت لتناول مكامن التقصير
 

إن هدف هذه المراجعة هو تحديد ما إذا آان             .  الهدف
سفير الواليات المتحدة إلى العراق ومجموعة الدعم              

 (JASG-C)للمنطقة المشترآة في وسط العراق                  
رآة للعقود في العراق وأفغانستان                  والقيادة المشت    

(JCC-IA)        قد طوروا ونفذوا مخطط لمعالجة مكامن 
التقصير المحددة في تقرير المفتش العام الخاص                     

 :إلعادة إعمار العراق التالية
 
الرقابة على القيمة النقدية المزودة إلى جنوب                    •

، SIGIR-05-006وسط العراق، التقرير رقم              
 .٢٠٠٥أبريل / نيسان٣٠

رة العقود الممولة من صندوق تنمية العراق،             إدا •
 ٣٠ تاريخ             SIGIR-05-008التقرير رقم             

 .٢٠٠٥أبريل /نيسان
إدارة منح برنامج االستجابة اإلقليمية السريعة في         •

-SIGIR-05جنوب وسط العراق، التقرير رقم            
 .٢٠٠٥أآتوبر / تشرين األول٢٥، تاريخ 015

غيل إدارة العقد والمنح المستخدمة لبناء وتش                      •
-SIGIR-05أآاديمية بابل للشرطة، التقرير رقم        

 .٢٠٠٥أآتوبر / تشرين األول٢٦، تاريخ 016
إدارة العقود والمنح والمشتريات المستخدمة في             •

-SIGIRإعادة تأهيل مكتبة آربالء، التقرير رقم          
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٢٠٠٥أآتوبر  / تشرين األول  ٢٦، تاريخ   05-020
. 

ليمية إدارة عقود برنامج االستجابة السريعة اإلق             •
-SIGIRوسط العراق، التقرير رقم           -في جنوب  
 .٢٠٠٦يناير /، تاريخ آانون الثاني05-023

 
، أنفقت حكومة    ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٣١ منذ    .النتائج

 مليون دوالر على       ١٫٤الواليات المتحدة ما يقارب          
خدمات التدقيق ومعدات الكمبيوتر لإليفاء بتوصيات           

 (SIGIR)اق  المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العر     
لكنها أخفقت في آتابة العقود بفعالية ولم تستطع                         

 محددة  دفلم تكن متطلبات العق    .  مراقبة عمل المقاولين   
بشكل آاٍف وقد تغيرت مرتين، عبر التعديالت                         

ولم تنفذ أعمال التفتيش وضمان                  .والتأخر بالتنفيذ    
ونتيجة لذلك لم تتحسن المساءلة المحاسبية            .  النوعية

 إال قليًال، وبقيت تسع        (DFI)العراق  لصندوق تنمية    
توصيات وجهها المفتش العام الخاص إلعادة إعمار             
العراق إلى مجموعة الدعم للمنطقة المشترآة في                    

 دون تنفيذ حتى اآلن، ومنذ      (JASG-C)وسط العراق   
 ١٧ من     ٨، آانت     ٢٠٠٦ديسمبر   / آانون األول    ٣٠

 توصية، التي أفاد عنها تقرير المتابعة الصادر عن                
ُ عادة إعمار العراق في نيسان                   أبريل /المفتش العام

قد أصبحت  )  غير منفذة (، أنها ال تزال مفتوحة      ٢٠٠٦
وحددت مراجعة المفتش العام         ).  منفذة(اآلن مغلقة      

 .اإلجراءات المتخذة استجابة للتوصيات المفتوحة
 

مجموعة الدعم للمنطقة المشترآة في وسط العراق           
(JASG-C) 

 العام الخاص إلعادة إعمار العراق       حدد تقرير المفتش  
(SIGIR)      أن   ٢٠٠٦أبريل   / الصادر بتاريخ نيسان ،

هناك سبع توصيات موجهة إلى قائد مجموعة الدعم              
أفاد .  (JASG-C)للمنطقة المشترآة في وسط العراق      

تقرير المفتش العام ان مجموعة الدعم قد اتخذت                      
إجراءات تناولت بها هذه التوصيات عن طريق                        

د مع شرآة خاصة لمراجعة وتصحيح آل                        التعاق
أما .  حسابات صندوق تنمية العراق في آل العراق               

البند األساسى المفروض تسليمه في العقد فكان قاعدة           
المعطيات للمساءلة المحاسبية لصندوق تنمية العراق          
مع نتائج مسح مطورة لمستندات صندوق تنمية                        

لعام ان  منذ ذلك الحين، حدد المفتش ا        .  العراق العامة 
هذا اإلجراء لم يلبي اي من التوصيات التي لم تزل                  

غير منفذة الن الوآاالت الحكومية األميرآية أخفقت             
في التدوين المالئم للمتطلبات المفصلة في بنود العقد             
المتعلقة باألعمال المطلوبة، آما أخفقت هذه الوآاالت         
في المراقبة الفعالة ألداء العقد، وخاصة منذ صدور               

ير المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق في            تقر
 .٢٠٠٦أبريل /نيسان

 
اتخذت مجموعة الدعم للمنطقة المشترآة في                    •

 إجراءات إضافية          (JASG-C)وسط العراق          
تتعلق بأربعة من التوصيات للمراجعة ولتسوية                

أخذ مراقب مجموعة     .  آشوفات حسابات الضابط    
الدعم للمنطقة المشترآة في وسط العراق                              
السجالت المتوفرة من قاعدة بيانات السماءلة                     

 وأدخلها  (DFI)المحاسبية لصندوق تنمية العراق       
وقد طّور    .  منفصلة"  أآسس"في قاعدة بيانات          

المراقب المالي للمجموعة قائمة بأسماء الوآاالت          
التي دققت والتي تتطلب المساءلة القيام بتسوية                 

دة يعتبر المفتش العام الخاص إلعا                .  حساباتها
إعمار العراق اإلجراءات الجارية قد استجابت                 

ومع ذلك، لم يجِر بعد إنجاز مراجعة            .  للتوصيات
آاملة وال تسوية حسابات آل سجالت صندوق                 

لذلك تبقى التوصيات          .  (DFI)تنمية العراق          
هدفت توصيات المفتش     .  األربعة المتبقية مفتوحة    

العام الخاص إلعادة إعمار العراق إلى ضمان ان           
ون نوع المشاآل التي حددتها المراقبة                               تك

والمساءلة للمبالغ النقدية التي أنفقها صندوق تنمية         
وسط العراق، قد جرت      - في منطقة جنوب     قالعرا

معالجتها بشكل صحيح أيضًا إذا ما ُوجدت خالل             
مراجعة المساءلة المتعاقد عليها للمناطق العراقية          

 .األخرى
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محاسبية لصندوق  لم يعالج نطاق عمل المساءلة ال        •

 ثالث توصيات متبقية، ولم         (DFI)تنمية العراق     
تتخذ أية إجراءات تالية من جانب مجموعة الدعم            

 (JASG-C)للمنطقة المشترآة في وسط العراق          
لذلك فإن وضع هذه             .  تتناول هذه التوصيات        

التوصيات قد تدنى إلى توصيات مفتوحة من دون           
واحدة :  التوصيات الثالثة هي      .  إجراءات متخذة   

إلنشاء فريق خاص لمراجعة إنفاق المنح في                       
المناطق األخرى من العراق لتحديد ما إذا آانت                
نفس الظروف قائمة آالتي حددها المفتش العام                  

 -الخاص إلعادة إعمار العراق في منطقة جنوب             
، واثنتان     )مفتوحة من دون إجراءات            (الوسط     

تتطلبان وجود ملفات آاملة لدعم المدفوعات                      
توصيتان مفتوحتان مع           (المنحة      /نفيذ العقد     ولت

 .إجراءات غير مكتملة
 

القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان                     
(JCC-IA)         حدد تقرير المفتش العام الخاص إلعادة

، ٢٠٠٦أبريل  / تاريخ نيسان  (SIGIR)إعمار العراق   
ست توصيات مفتوحة موجهة إلى القائد العام، في                   

للعقود في العراق وأفغانستان                القيادة المشترآة           
(JCC-IA)  .            وآانت هذه القيادة قد نفذت مراجعات

الدارة المشتريات لمعالجة هذه التوصيات عن طريق          
إضافة إلى ذلك، طورت      .  توفير رقابة معززة للعقود     

القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان دليل               
ا في  اشمل لالرشاد حول اإلجراءات التي يجب اتباعه       

وقد حمل هذه      .  القيادة، عند منح العقود في العراق            
الدليل اسم تعليمات التملك للمساعد الرئيسي المسؤول         

أصبحت .  (PAR C-I)عن منح العقود في العراق           
 .آل التوصيات الستة مغلقة

 
 عّين تقرير     .المدير اإلداري لصندوق تنمية العراق         

(SIGIR)المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق       
، اربع توصيات       ٢٠٠٦أبريل    /، في تاريخ نيسان          

مفتوحة موجهة إلى سفير الواليات المتحدة في                          
وبما ان التوصيات الموجهة إلى السفير                   .  العراق

المذآور قد جرى تحديدها على انها ضمن نطاق                      
مسؤولية المدير اإلداري لصندوق تنمية العراق، فقد            

 ار العراق   أعاد المفتش العام الخاص إلعادة إعم                  
 . هذه التوصياتتوجيه

 
اتخذ ممثلو القيادة المشترآة للعقود في العراق                           

 الذين يعملون تحت إداري           (JCC-IA)وأفغانستان   
صندوق تنمية العراق، إجراءات إلغالق توصيتين              
وتتخذ االن اإلجراءات المؤدية إلى إغالق توصية                 
اخرى تتعلق باستعادة أموال صندوق تنمية العراق                

إضافة إلى ذلك، تتخذ            .   جرى إنفاقها آمنح           التي
 قاعدة معطيات      مإجراءات حاليًا للحصول على نظا          

من اجل جمع والمحافظة على سجالت تاريخية                        
تلقى .  لصندوق تنمية العراق يمكن التعويل عليها                 

المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان      موظفو القيادة   
(JCC-IA)         المساءلة   تدريبًا على نظام قاعدة بيانات 

المحاسبية لصندوق تنمية العراق وهم االن بصدد                   
تسوية السجالت الموجودة في قاعدة المعطيات                        
المذآورة مع السجالت القائمة في قاعدة معطيات                    

. المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان      عقود القيادة    
المشترآة للعقود في العراق    استجابت إجراءات القيادة    

 .يتين المفتوحتين للتوصوأفغانستان
 

 المفتوحة التي    ١٧ من بين التوصيات ال         .التوصيات
وردت في تقرير المفتش العام الخاص إلعادة إعمار             

، بقيت  ٢٠٠٦أبريل  / بتاريخ نيسان  (SIGIR)العراق  
يعتبر المفتش العام الخاص        .  تسع توصيات مفتوحة     

إلعادة إعمار العراق على أن اإلجراءات الجارية                   
ولم تتخذ حتى اآلن         .  صويات منها  تستجيب لست ت     

. إجراءات فعالة بالنسبة إلى التوصيات الثالثة المتبقية        
لم يقترح المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق              

 .أية توصيات إضافية
 

 هدفت توصيات المفتش العام الخاص                    .مالحظات
إلعادة إعمار العراق إلى تحديد ما إذا آانت الظروف           

ي آانت قائمة في الرقابة والمساءلة         غير الُمرضية الت   
وسط -لدى صندوق تنمية العراق في منطقة جنوب                

 هي أيضًا قائمة في مناطق           ٢٠٠٤العراق في العام       
وبعد أآثر من سنتين من تعيين            .  أخرى من العراق    

نقاط الضعف في الرقابة والمساءلة حول هذه المواد              
دة ألول مرة، ال تزال وآاالت حكومة الواليات المتح           
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جاهلة لوضع هذه الحاالت غير المرضية في مناطق            
 .العراق األخرى

 
خالل مراجعة المتابعة، الحظ المفتش العام الخاص              
إلعادة إعمار العراق أنه عندما يترك ممثل ضابط                  
التعاقد عمله، يقوم بموجب سياسة القيادة المشترآة                

 المتبعة،   (JCC-IA)للعقود في العراق وأفغانستان           
عاقد إما بتعيين ممثل جديد أو بإنهاء تعيين              ضابط الت 

الممثل السابق ويتولى المسؤولية شخصيًا حسب ما               
أخفق ضابط التعاقد الخاص بالمساءلة         .  يراه مناسبقاً  

المحاسبية لصندوق تنمية العراق في اتباع سياسة                   
 القيادة 

 
 (JCC-IA)المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان          

 جديد أو إنهاء      (COR)عقود  في تعيين ممثل ضابط       
خالل عملية   .  تعيين ممثل ضابط التعاقد الذي رحل            

التدقيق، ناقش المفتش العام الخاص إلعادة إعمار                  
العراق هذا االمر مع الموظفين الرسميين في القيادة              

 (JCC-IA)المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان          
 الذين أآدوا ان طريقة خالفة ممثل ضابط التعاقد،                   

المشترآة للعقود في       الموصوفة في سياسة القيادة              
، هي جزء من إجراءات الرقابة             العراق وأفغانستان  

يمثل هذا اإلخفاق ضعف في الرقابة                        .  الداخلية
الداخلية، ومع ذلك والن العقد قد انتهى االن ال يتطلب           

 .األمر اتخاذ اي إجراء
 

 خالل مسار مراجعة إدارة                    .الدروس المكتسبة    
 المحسابية لصندوق تنمية العراق، الحظ                  المساءلة

أنه فيما لو آتب بيان العمل بالتفصيل              المفتش العام     
الكافي، لكان ذلك قد حّسن الفهم المتبادل للمتطلبات                

وجد .  بين الموظفين الحكوميين األميرآيين والمقاول        
المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق ان التبديل           

يين والمتطلبات غير             المتكرر لموظفين الحكوم            
الواضحة أدت إلى نتائج غير مرضية في إدارة العقد             

 .وتنفيذه
 

 لم يتضمن هذا       .تعليقات اإلدارة واالستجابة للتدقيق      
التقرير توصيات إضافية، لذلك لم يتطلب أجوبة                      

وقد وافق الموظفون الرسميون في القيادة                 .  خطية

 (JCC-IA)المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان          
جموعة الدعم للمنطقة المشترآة في         والقياديون في م    

 شفهيًا على وقائع ونتائج        (JASG-C) وسط العراق 
 .هذا التقرير

 
مراجعة رقابة إدارة العقارات على يد الوآالة                            

شرآة بكتل    /(USAID)األميرآية للتنمية الدولية          
  SPU-C-00-04-00001-00الوطنية للعقد رقم 

، تاريخ آانون           SIGIR 06-039التقرير رقم           
 .٢٠٠٧يناير /الثاني

 
يناقش هذا التقرير مراجعة المفتش العام الخاص                      

 لرقابة إدارة           (SIGIR)إلعادة إعمار العراق                 
العقارات على يد الوآالة األميرآية للتنمية الدولية                   

، للعقد رقم     ٤٨١)بكتل(ومقاولها شرآة بكتل ناشونال         
SPU-C-00-04-00001-00 . 

 
جهود إنشاء البنى التحتية في العراق             لدعم مهمته و     

المتعلقة بها منحت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية               
مرحلة أولى ومرحلة      )(شرآة بكتل عقدين متتالين           

 )ثانية
 

-EEE-C-00وقد ُمنح عقد المرحلة األولى،         •
، على أساس الكلفة زائدًا                03-00018-00

، ٢٠٠٣ابريل    / نيسان   ١٧رسمًا ثابتًا، في           
 ٣٠وفي       .   مليون دوالر             ٦٨٠  بقيمة
، ّتم تعديل العقد وزيادته       ٢٠٠٣سبتمبر  /أيلول

وقد .   مليار دوالر      ١٫٠٣إلى مجموع بلغ           
ديسمبر / آانون األول  ٣١انتهت صالحيته في     

٢٠٠٤ . 

-SPU-C-00-04وُمنح عقد المرحلة الثانية،      •
، أيضا على أساس الكلفة زائدًا             0000-100

 ٢٠٠٤يناير  /ول آانون األ  ١٥رسمًا ثابتًا، في    
وفي شهر       .   مليار دوالر            ١٫٨٢بقيمة       
، تّم تخفيض قيمة العقد إلى      ٢٠٠٦يوليو  /تموز

 آانون    ٧وفي    .   مليار دوالر      ١٫٢٦حوالي    
، تّم تعديل العقد وتخفيضه       ٢٠٠٧يناير  /الثاني

من .   مليار دوالر     ١٢٫٤مجددًا إلى حوالي         
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 ٣١المبرمج أن تنتهي صالحية العقد في                     
 .٢٠٠٧اير ين/آانون الثاني

 
بموجب هذين العقدين، ُفرض على شرآة بكتل                         

 ١٨وفي     .  االحتفاظ بسجالت رسمية للممتلكات              
، سمحت الوآالة األميرآية للتنمية       ٢٠٠٥يوليو  /تموز

الدولية بنقل جميع الممتلكات الممولة من صندوق                   
إغاثة وإعادة اعمار العراق، من سجالت المرحلة                  

متلكات المرحلة   األولى لشرآة بكتل إلى سجالت م             
الثانية، أي تلك السجالت المزودة لها او التي حصلت            
. عليها شرآة بكتل نفسها او مقاولوها من الباطن                     

وهكذا، فقد جرى دمج جميع ممتلكات الدولة في                        
 . سجالت ممتلكات عقد المرحلة الثانية

 
 ٧ّتم اإلعالن عن هذه المراجعة في                         .  األهداف
ديد ما اذا آانت            ، بهدف تح       ٢٠٠٦سبتمبر    /أيلول

الوآالة األميرآية للتنمية الدولية وشرآة بكتل قد                      
وضعتا وطبقتا رقابة إدارية على الممتلكات الحكومية         

عّين .  التي تّم شراؤها لمشاريع إعادة إعمار العراق            
 : إعالن المراجعة األسئلة التالية

 
هل آانت الممتلكات موثقة بدقة، على األخص         •

ص بالشراء حتى           بدًأ من مرحلة الترخي               
 .٤٨٢التصرف بالممتلكات ؟

هل آانت الممتلكات مفصلة في الجردة                          •
 ومحمية ومصانة بدقة؟

هل خضعت الممتلكات للرقابة المالئمة وتّم               •
 التصرف بها وفق األنظمة المرعية؟

 
من خالل أداء هذه المراجعة، علم مكتب المفتش العام           

لعقود الخاص إلعادة إعمار العراق أن وآالة تدقيق ا            
، ٢٠٠٥ راجعت، في العام                  (DCAA)الدفاعية     

إجراءات الرقابة اإلدارية لشرآة بكتل المتعلقة بشراء         
وجرد الممتلكات الحكومية، ولم تبّلغ عن أي نواقص            

وهكذا، رآز مكتب المفتش العام جهود التدقيق          .  تذآر
على إجراءات الرقابة اإلدارية على الممتلكات لدى               

لتنمية وشرآة بكتل، بدًال من                الوآالة األميرآية ل       
إجراءات التصرف بالممتلكات الحكومية بموجب                 

 .العقد

 
 طلب   :تدقيق وتقرير وآالة تدقيق العقود الدفاعية            

المفتش العام اإلقليمي للوآالة األميرآية للتنمية                         
، من مكتب   ٢٠٠٥يناير  / آانون الثاني  ١٠الدولية، في   

ات التدقيق   فرع هذه الوآالة في العراق بإجراء عملي            
االستالم، والتخزين،     (للتحقق من الوجود الفعلي                 

للمواد، واإلمدادات، والمعدات التي تّم          )  واالستعمال
شراؤها بموجب عقدي بكتل للمرحلة األولى                              

آذلك طلب من وآالة تدقيق العقود          .  والمرحلة الثانية 
الدفاعية إجراء تقييم للتحقق من أن الممتلكات                             

 استالمها، وتخزينها، أو                تّم)  ١(الحكومية قد           
محتسبة )  ٣(آانت مطلوبة للعقد؛ و     )  ٢(استهالآها؛ و 

وقد راجعت وآالة تدقيق العقود        .  بالطريقة الصحيحة 
 :بنوع خاص ما يلي

 
التقيد بسياسة وإجراءات الحكومة الموضوعة        •

 .للمشتريات
آفاية السياسات واإلجراءات الرقابية الداخلية         •

مدادات لشرآة بكتل لشراء ولجرد اإل                            
 . والمعدات

 .وجود ودقة سجالت جردة المواد •
آفاية إجراءات الرقابة الداخلية على إدارة                  •

 .الخدمات المشتراة
الخدمات المشتراة لتحديد ما إذا تّم أداؤها وفق          •

 . شراؤها أو حسب العقد
المواد والخدمات المشتراة لتحديد ما إذا تم قيد           •

 .آلفتها ضمن هدف الكلفة الصحيح
 

اء إجراء التدقيق في سياسات وإجراءات الشراء،          وأثن
اختارت وآالة تدقيق العقود الدفاعية ممتلكات                           

 مليون دوالر من أصل          ٥٢٫٤وخدمات تقدر بقيمة        
يناير /المشتريات اإلجمالية خالل شهري آانون الثاني       

 .٢٠٠٥فبراير /وشباط
 

أصدرت وآالة تدقيق العقود الدفاعية في                                        
 لم يكشفا      ٤٨٣ريري تدقيق      ، تق  ٢٠٠٥سبتمبر   /أيلول

عن وجود أي نواقص تذآر في الممارسات الشرائية             
أو االجراءات الرقابية على ممتلكات شرآة بكتل                    
. خالل تنفيذها عقود الوآالة األميرآية للتنمية الدولية           
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تمكنت وآالة تدقيق العقود الدفاعية من التحقق من                  
بقًا وجود الممتلكات ومن تتبع الممتلكات المسّلمة ط              
لم .  لفواتير الشراء المتعلقة بكل واحدة من الممتلكات          

تجد وآالة تدقيق العقود الدفاعية أي حاالت من عدم               
التقيد ذات شأن بالسياسات  واإلجراءات الداخلية                    

آذلك راجعت هذه الوآالة االجراءات          .  لشرآة بكتل  
الرقابية لمقاولي الباطن ووجدت انهم يتقيدون بشروط        

 . باطنالعقود من ال
 

  بسبب عمليات التدقيق التي قامت بها وآالة             :النتائج
تدقيق العقود الدفاعية، رآز مكتب المفتش العام                        
الخاص إلعادة إعمار العراق جهود تدقيقه على                        
إجراءات الرقابة على إدارة الممتلكات لدى الوآالة                
األميرآية للتنمية الدولية ولدى شرآة بكتل حول آيفية         

تلكات الحكومية التي تشكل جزًأ من             التصرف بالمم  
بدأ مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار             .  العقد

العراق إجراءات الرقابة اإلدارية على آيفية التصرف       
، ووجد  ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ١٩بالممتلكات بدءا من     

أن الوآالة األميرآية للتنمية الدولية وشرآة بكتل قدمتا        
لتصرف بالممتلكات    مساءلة محاسبية آافية حول ا             

الحكومية التي تشكل جزءا من عقدي المرحلة األولى          
 عملية   ٩٦شمل اختبار مكتب المفتش العام           .  والثانية

 مليون دوالر، من       ٢٨٫٢تصرف بالممتلكات قيمتها       
 عملية، خالل فترة        ٢٥٦٩أصل مجموع عام قدره           

 . عقدي المرحلة األولى والثانية
 

مفتش العام الخاص        لم ُيصدر مكتب ال            :التوصيات
إلعادة إعمار العراق  أية توصيات ألن إجراءات                    
الرقابة على آيفية التصرف بالممتلكات لدى شرآة                

 .بكتل قد بدت على أنها آافية ومناسبة
 

 استلم مكتب      .  تعليقات اإلدارة واالستجابة للتدقيق        
المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق استجابة               

ميرآية للتنمية الدولية حول            خطية من الوآالة األ           
هذه االستجابة ُاعتبرت مستجيبة      .  مسودة هذا التقرير   

وافقت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية على         .  بالكامل
 . نتائج هذا التقرير ولم تبِد أية مالحظات إضافية

 

التزامات غير مالئمة الستعمال صندوق إغاثة                        
 وإعادة إعمار العراق الثاني 

يناير /، آانون الثاني      SIGIR 06-40رقم    التقرير    
٢٠٠٧ 

 
أصدر مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار                     

 ، تقرير التدقيق    ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ٢٢العراق، في   
المرحلي حول اإللزامات غير المالئمة التي استعملت         
ألجلها أموال من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق         

 مليون  ٣٦٢جود مبلغ   حددت المراجعة و    .    ٤٨٤الثاني
دوالر مسجل في السجالت المالية لسالح الهندسة في           
. الجيش الواليات المتحدة ال يشكل إلزامات مالئمة                

نتيجة هذه النتائج المرحلية، قام مكتب المفتش العام                
العراق بإجراء مراجعة إضافية لظروف تلك األموال          
المشكوك بأمرها، واإلجراءات الالحقة المتخذة أو                

لمخطط لها، من قبل فرقة منطقة الخليج حول طريقة           ا
 . استعمال هذه األموال

 
  آان الهدف اإلجمالي لهذا التدقيق وصف              :األهداف

األحداث المحيطة بقرار فرقة منطقة الخليج إلزام                   
 لتغطية  ٢٠٠٦صرف هذه األموال في السنة المالية            

، ٢٠٠٦متطلبات طارئة مستقبلية تتعدى السنة المالية         
لماذا اعتقدت فرقة منطقة الخليج بأنه من المناسب               و

آانت هذه هي     .  القيام بذلك، وماذا حّل بتلك األموال          
 :األهداف المحددة للتدقيق

ما هي اإلرشادات القانونية التي تلقتها فرقة                •
منطقة الخليج حول ما اذا آان بإمكانها إلزام              
أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق               

 الت الطارئة؟ الثاني للحا

ماذا حّل باألموال المرتبطة بالزامات آانت               •
موضع تساؤل من جانب مكتب المفتش العام            
الخاص إلعادة إعمار العراق على أنها غير             

 مالئمة؟

ما هي االجراءات الموضوعة بخصوص                  •
أموال صندوق إلغاثة وإعادة إعمار العراق            

 الثاني التي انتهت صالحيتها؟ 
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 آانون   ٢٨ة منطقة الخليج، في            أعدت فرق     :النتائج
، خطة داخلية تضمنت اإلرشادات      ٢٠٠٦يناير  /الثاني
آان هدف هذه الخطة ضمان وجود أموال                 .  المالية

آافية ملزمة في تخصيصات صندوق إغاثة وإعادة               
إعمار العراق الثاني التي انتهت صالحيتها ألجل                    
تسديد حسابات عقود التصميم والبناء خالل السنة                   

خضعت هذه الخطة     .    ٤٨٥ وما بعدها       ٢٠٠٧  المالية
لمراجعة قانونية على مستويات متعددة ضمن وزارة           

٢٠٠٦مارس  /فبراير أو آذار  /وفي شهر شباط  .  الدفاع
، ذآر الموظف الرسمي األول في مكتب المستشار                

في وزارة الدفاع شفهيا إلى          )  المالي(القانوني العام     
ازنة الجيش   مدير قسم اإلدارة والرقابة في مكتب مو            

،  بأن الخطة المقترحة إللزام أموال صندوق                      ٤٨٦
إغاثة وإعادة إعمار العراق للحاالت الطارئة أمر                    

وفي شهر   .  مسموح به، لكنه لم يعطي رأيه خطياً                
، وبعد إجراء تغيير في                      ٢٠٠٦يونيو      /حزيران

الموظفين، توصل موظف رسمي رئيسي جديد في                
في وزارة   )  ليالما(مكتب المستشار القانوني العام            

الدفاع إلى استنتاج معاآس، قائًال بأن الخطة المقترحة         
، ٢٠٠٦أآتوبر   /وبحلول تشرين األول    .  غير مالئمة  

بقي قائمًا هذا الموقف القانوني لوزارة الدفاع ولكن لم           
 .تتوفر حتى اآلن إرشادات مكتوبة حوله

 
سبتمبر / أيلول      ٢٩اتخذت سلسلة من التدابير، بين             

، لضمان بقاء   ٢٠٠٦أآتوبر  /ين األول  تشر ٤ و ٢٠٠٦
. هذه األموال متوفرة وفقا لقانون تخصيص األموال             

أعيدت هذه األموال إلى وزارة الجيش، وانتقلت إلى              
رعاية سالح الهندسة في جيش الواليات المتحدة،                   
فترآت آي تنتهي صالحيتها، ثم أعيدت إلى فرقة                    

  أيلول  ٣٠ و     ٢٩وفي   .  منطقة الخليج آي تستعملها       
 مليون دوالر من     ٣٨٥٫٢، أعيد مبلغ     ٢٠٠٦سبتمبر  /

أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني إلى          
 : وزارة الجيش

 
 مليون دوالر ألغيت إلزاماته              ٣٧٨٫٨مبلغ     •

 ٣٠ و   ٢٩وأعادته فرقة منطقة الخليج في                 
، حيث تضمن مبلغ الـ           ٢٠٠٦سبتمبر   /أيلول
  مليون دوالر الذي آان موضع تساؤل            ٣٦٢

في التقرير المرحلي لمكتب المفتش العام                    
 .الخاص إلعادة إعمار العراق

 ماليين دوالر ما زال محتجزًا                   ٦٫٤مبلغ     •
لمصلحة مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات             
اإلنسانية المتوقف عن العمل، وهو الوآالة                

 . األصلية المنشأة إلعادة إعمار العراق
 

وزارة ، أعادت    ٢٠٠٦سبتمبر  /   أيلول ٣٠ و ٢٩وفي  
 دوالر إلى سالح الهندسة          ٣٨٥٫٢الجيش إصدار الـ    

على أساس أموال معادة من صندوق إغاثة وإعادة                  
انتهت صالحية هذه األموال في      .  إعمار العراق الثاني  

 ٤ و  ٣وفي   .  ٢٠٠٦سبتمبر   / أيلول  ٣٠منتصف ليل     
، أصدر سالح الهندسة في جيش       ٢٠٠٦تشرين األول   

دوالر من األموال     مليون    ٣٨٥٫٢الواليات المتحدة       
المنتهية الصالحية، في صندوق إغاثة وإعادة إعمار           

 . العراق الثاني، إلى فرقة منطقة الخليج تحت إمرته
 

أعد مكتب إدارة أعادة إعمار العراق إجراءات                          
: الستعمال األموال المنتهية الصالحية، وهي                           

اإلجراءات المحدثة لألموال المنتهية الصالحية                      
 تشرين   ٢٨  عادة إعمار العراق،     لصندوق إغاثة وإ     

 تفرض اإلجراءات من آل               .٢٠٠٦نوفمبر    /الثاني
منظمة مشارآة في تطبيق برامج صندوق إغاثة                      
وإعادة إعمار العراق إبالغ مكتب إدارة إعادة إعمار            
العراق، أو الحصول على موافقته، بشأن استعمال                 
األموال المنتهية الصالحية، إعتمادا على المبلغ                       

غير أن مكتب المفتش العام الخاص إلعادة              .  المعني
إعمار العراق وجد أن فرقة منطقة الخليج قد تلقت                   
توجيهات من المدير المالي الرئيسي لسالح الهندسة             
في الجيش األميرآي، بدًال من مكتب إدارة إعادة                      

 مليون   ٣٨٥٫٢إعمار العراق، آي تستعمل مبلغ الـ              
لصندوق إعادة  دوالر من األموال المنتهية الصالحية        

إعمار العراق الثاني التخاذ التدابير الالزمة لتلبية                   
%) ٩٩(تمثل هذه القيمة تقريبًا آل        .  توقعاتها الطارئة 

األموال اإلجمالية المنتهية الصالحية من مبلغ الـ                     
 مليون دوالر الذي ألغيت إلزاماته وأعيد إلى           ٣٨٩٫٢

ع  لجمي  ٢٠٠٦وزارة الجيش في نهاية السنة المالية              
 . ٤٨٧الوآاالت 

 
آان استعمال األموال المنتهية الصالحية موضوع                
نقاش آبير بين مكتب إدارة إعادة إعمار العراق                        

وهو ال يشكل إال ناحية واحدة          .  وفرقة منطقة الخليج   
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من مشكلة أوسع، أال وهي آيفية إدارة التكاليف                         
المستقبلية إلنجاز المشاريع عبر نطاق مشاريع                        

أجرى سالح   .  عادة إعمار العراق    صندوق  إغاثة وإ      
الهندسة مراجعة مفصلة لكلفة إنجاز العقود الممولة               

 ٣٠من صندوق إعادة إعمار العراق، قبل                                    
، وحدد الكمية التي يحتاجها من         ٢٠٠٦سبتمبر  /أيلول

وفي حين إن فرقة منطقة      .  األموال المنتهية الصالحية  
هية الخليج قد حددت متطلباتها إلستعمال األموال المنت        

الصالحية، لكن إجراءات مكتب إدارة إعادة إعمار               
العراق تتطلب الحصول على موافقتها على أساس آل         
حالة بمفردها للتحقق  من استعمال األموال المحددة               

يعتقد مكتب المفتش العام الخاص         .  على أفضل وجه    
إلعادة إعمار العراق بأن الحصول على موافقة مكتب         

ق هي بداية جيدة، لكنها قد            إدارة إعادة اعمار العرا      
 .تشكل تحديا من المنظور االستراتيجي

 
 عالجت فرقة منطقة الخليج التوصيات                  .التوصيات

السابقة لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار                  
 مليون دوالر الذي تم     ٣٧٢العراق  لحماية توفر مبلغ       

إلزامه بشكل غير مالئم، وحيث أن التدابير جارية                  
تعمال أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار        لتوضيح اس 

العراق الثاني المنتهية الصالحية، فإن مكتب المفتش            
 .العام ليس لديه أية توصيات

 
 ال يتضمن هذا       .تعليقات اإلدارة واالستجابة للتدقيق      

التقرير أية توصيات؛ لذلك لم يطلب تقديم استجابة                  
ندسة تّم تزويد مسودة هذا التقرير إلى سالح اله       .  خطية

في جيش الواليات المتحدة والى مكتب إدارة إعادة                 
استجاب مسؤولو سالح الهندسة بعدم        .  إعمار العراق 

وفر مسؤولو مكتب إدارة        .  وجود تعليقات إلضافتها    
إعادة إعمار العراق وثائق فنية، وقد تّم التطرق إليها             

وافق مسؤولو مكتب إدارة إعادة       .  في التقرير النهائي   
 . ولم تكن لديهم أية تعليقات أضافيةإعمار العراق 

 
صفحة حقائق حول تكاليف األمن للمقاولين                              
األميرآيين الرئيسيين المتعلقة بالنشاطات التعاقدية          

 ) توزيع مقّيد(لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
يناير /، آانون الثاني     SIGIR 06-042التقرير رقم      

٢٠٠٧ 
 

ة إعمار العراق    بدأ مكتب المفتش العام الخاص إلعاد        
مدى )  ١:  (هذا المشروع بهدف جمع المعلومات التالية     

قيام المقاولين األميرآيين الرئيسيين بتعيين، وجمع،             
واإلبالغ عن تكاليف األمن للنشاطات التعاقدية                         

(الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق؛ و           
تأثيرات تكاليف األمن هذه بالنسبة لتقديرات                    )  ٢

وتوفر صفحة الوقائع      .  األصلية اإلجمالية  المشروع   
هذه االستجابات المفصلة على طلبات مكتب المفتش             
العام الخاص إلعادة إعمار العراق لتوفير المعلومات          

تتوفر صفحة الوقائع المفصلة فقط      .  من تسعة مقاولين  
عند الحاجة لمعرفة بعض األمور، ألن بعض                             

يها المزود   المعلومات المزودة من المقاولين يشير إل           
يمكن ارسال     .  بأنها تخص صاحب العالقة فقط                 

الطلبات بالبريد إلى مكتب المستشار القانوني العام في         
مكتب المفتش العام  إلعادة إعمار العراق على                          

 SIGIR Office of General.  العنوان التالي   
Counsel, 400 Army Navy Drive, 

Arlington, VA, 22202 . 
 

ر المتطابقة لصندوق إغاثة              مراجعة النفقات غي        
 وإعادة إعمار العراق

يناير /، آانون الثاني     SIGIR 06-042التقرير رقم      
٢٠٠٧ 

 
يناقش هذا التقرير مراجعة مكتب المفتش العام                          
الخاص إلعادة إعمار العراق للرقابة الداخلية على                
نفقات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق                                  

الدفاع، المخصصة لوزارة الخارجية، ووزارة                        
 . والوآالة األميرآية للتنمية الدولية

 
يوليو / تموز ٢١ ُأعلن عن هذه المراجعة في       .  األهداف

لتحديد مقدار النفقات غير المتطابقة لصندوق إغاثة               
وإعادة إعمار العراق، وما إذا آانت الوآاالت                            
الحكومية األميرآية قد وضعت إجراءات مالئمة                    

 غير المتطابقة لصندوقي    للرقابة اإلدارية على النفقات   
لتحقيق .  إغاثة وإعادة إعمار العراق، األول والثاني           

هذا الهدف، وّجه مكتب المفتش العام الخاص إلعادة             
 :إعمار العراق األسئلة التالية
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ما هي المبالغ المسحوبة من صندوق إغاثة                  •
وإعادة إعمار العراق التي تم تعيينها آنفقات              

 غير متطابقة؟
مرات التي يقوم فيها المسؤولين       آم هي عدد ال     •

الحكوميين بمراجعة النفقات غير المتطابقة،             
ومن يقرر بأن النفقات شكلت نفقات من                          

 صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق؟ 
هل ان النفقات غير المتطابقة من صندوق                     •

إغاثة وإعادة إعمار العراق قد تّم تعيينها الحقًا          
  الصندوق؟بأنها لمشاريع أخرى ممولة من هذا

ما هي إجراءات الرقابة اإلدارية المطبقة                      •
 إللغاء وحل مسألة النفقات غير المتطابقة؟

 
آانت نتائج مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار           
العراق محّددة بتقييم لوزارة الدفاع وسالح الهندسة                

لم يوفروا اإلمكانية        ألن مسؤولي وزارة الخارجية        
عطيات إلزامات ونفقات     التي تسمح بالوصول الى م         

صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الالزمة لهذه                   
يخطط مكتب المفتش العام الخاص إلعادة         .  المراجعة

إعمار العراق ألداء تدقيق منفصل لنفقات وزارة                     
 . الخارجية غير المتطابقة في تاريخ الحق

 
تملك وزارة الدفاع إجراءات للرقابة الداخلية         .  النتائج

اختبر مكتب    .  نع النفقات غير المتطابقة           مطبقة لم   
المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق إجراءات           

 مليار   ٩٫٢الرقابة لوزارة الدفاع على نفقات قيمتها              
دوالر، وتبين له، في جميع الحاالت، بأن نفقات                        
وزارة الدفاع يمكن مطابقتها مع االلزامات المسجلة              

 .  في سجالت المحاسبة
 

مكتب المفتش العام باختبار إجراءات الرقابة      قام ايضا   
 مليار دوالر     ٤٫٣لسالح الهندسة على نفقات قيمتها           

لكن، وألن سالح     .  ولم يجد أية نفقات غير متطابقة           
 ٣٢الهندسة لم يتمكن من تزويد فاتورتين من أصل                

فاتورة اختارها مكتب المفتش العام الخاص إلعادة                
، فلم يتمكن مكتب         إعمار العراق عشوائيًا لالختبار        

المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق من إآمال           
إال أن  .  تقييم فعالية رقابتها الداخلية قبل إنهاء التدقيق          

مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق                    

 فاتورة  ٣٢ فاتورة من أصل        ٣٠يجد، باالستناد الى       
ة قدمها سالح الهندسة، بأن هذه الوآالة تملك رقاب                    

 . مالئمة
 

ألن إجراءات الرقابة الداخلية لوزارة               .  التوصيات
الدفاع والوآالة األميرآية للتنمية الدولية على النفقات          
تبدو مالئمة لتعيين وحل مسألة النفقات المتطابقة، فإن         
مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق لم              

 .يصدر أية توصيات
 

 ال يتضمن هذا       .للتدقيقتعليقات اإلدارة واالستجابة       
التقرير أية توصيات؛ لذلك لم يطلب تزويد استجابة                

ُزودت مسودة هذا التقرير الى سالح الهندسة           .  خطية
في وزارة الدفاع، والوآالة األميرآية للتنمية الدولية،           

استجاب مسؤولو سالح الهندسة        .  ووزارة الخارجية  
لم .  اتفي جيش الواليات المتحدة بأن ليس لديها تعليق          

. يستجب مسؤولو الوآالة األميرآية للتنمية الدولية                
وقدم مسؤولو وزارة الخارجية تعليقات فنية تّم                          

 . التطرق اليها في التقرير النهائي
 

صفحة وقائع حول تكاليف األمن للمقاولين                                
األميرآيين الرئيسيين المتعقلة بالنشاطات التعاقدية          

  لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
يناير /، آانون الثاني     SIGIR 06-044التقرير رقم      

٢٠٠٧ 
 

بدأ مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق            
مدى )  ١:  (هذا المشروع بهدف جمع المعلومات التالية     

قيام المقاولين األميرآيين الرئيسيين بتعيين، وجمع،             
واإلبالغ عن تكاليف األمن للنشاطات التعاقدية                         

(ق إغاثة وإعادة إعمار العراق؛ و        الممولة من صندو   
تأثيرات تكاليف األمن هذه بالنسبة لتقديرات                    )  ٢

طلب مكتب    .  إآالف المشاريع األصلية اإلجمالية           
المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق من آل                  
مقاول من المقاولين التسعة األميرآيين الرئيسيين                  

قية الذي يقومون بإعادة إعمار البنية التحتية العرا                   
 :تقديم المعطيات التالية لمعالجة أهداف المسح
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المبلغ اإلجمالي من اصل قيمة عقدهم الممول           •
من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق                      

 . المدفوع على تكاليف األمن
النسبة المئوية لألموال اإلجمالية المنفقة من               •

صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق التي                   
 . تشكل تكاليف األمن

راجعات األولية والالحقة على تكاليف                   الم •
األمن  المتوقعة في النشاطات التعاقدية                         

 .لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
متى أصبح حجم هذه التكاليف جلّيًا، وما آانت          •

األسباب المهمة التي أدت الى ذلك او ساهمت           
 . في ذلك

المقاول في حفظ السجالت       )  أساليب(أسلوب    •
 أنواع األمن المطلوبة؛         للجمع والتفريق بين     

مثل تفاصيل األمن الشخصي، في                                    
 . نقل المواد/ثابت، في المحيط، موآب/الموقع

تقديم فاتورة، تحميل         (تفصيل، وفق الفئة              •
لكل من تكاليف األمن              )  نفقتها، وتقديرها    

المباشرة  وغير المباشرة للنشاطات التعاقدية          
الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار                     

 . العراق
أية زيادة إضافية على تكاليف األمن من عمل            •

 . مقاول الباطن
 

طلب من المقاولين التاليين االستجابة لمسح مكتب                  
شرآة :  المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق             

بكتل ناشونال؛ وشرآة فلور أميك المحدودة؛ وشرآة           
آيلوغ بروان اند روت سرفيسز، وشرآة لوسنت                   

ونز؛ ووالمشروع المشترك    تكنولوجيز؛ وشرآة بارس   
لبارسونز العراق؛ وشرآة بريني؛ وشرآة واشنطن             

بالك أند فيتش؛ وشرآة واشنطن                    /  أنترناشونال
 .انترناشونال

 
استجاب جميع المقاولين الثمانية لطلب مكتب المفتش          
. العام الخاص إلعادة إعمار العراق بتزويد المعلومات      

ن آنسبة    آان المقاولون عادة يزودون تكاليف األم               
أربعة من المقاولين لم      .  مئوية من التكاليف اإلجمالية     

يزودوا ملخصات بجميع معطيات االآالف اإلجمالية؛       
وفي هذه الحاالت قام مكتب المفتش العام الخاص                    

إلعادة إعمار العراق باحتساب التكاليف اإلجمالية                 
تراوحت تكاليف أمن   .  على أساس المعلومات المزودة    

ونسبة %  ٧٫٦نسبة منخفضة من             المقاولين بين         
من إآالف العقد وقد بلغ     %  ١٦٫٧مرتفعة وصلت الى    

متوسط جميع المقاولين لدى تحديد النسبة المئوية                    
 %. ١٢٫٥لتكاليف األمن من أصل التكاليف اإلجمالية 

 
تم تضمين االستجابات المفصلة لطلب مكتب المفتش           

آل العام الخاص إلعادة إعمار العراق المعلومات من          
واحد من المقاولين التسعة، في صفحة حقائق مكتب               
المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، حول                   
التكاليف اإلجمالية للمقاولين األميرآيين الرئيسيين               
المتعلقة بالنشاطات التعاقدية الممولة من صندوق                   

رقم )  توزيع مقيد    (إغاثة وإعادة إعمار العراق                  
SIGIR-06-042  ٢٠٠٧يناير /ن الثاني، بتاريخ آانو

تتوفر صفحة الوقائع المفصلة هذه عند الحاجة                    .  
لمعرفة بعض األمور ألن بعض المعلومات المزودة            
من قبل المقاولين أشار إليها المزود بأنها تخص                        

يمكن إرسال الطلبات بالبريد إلى            .  صاحب العالقة   
مكتب المستشار القانوني العام في مكتب المفتش العام          

 SIGIR  :ار العراق على العنوان التالي         إعادة إعم  
Office of General Counsel, 400 Army 

Navy Drive, Arlington, VA, 22202 . 
 

 وضعية تطوير القدرات الوزارية في العراق 
يناير /، آانون الثاني     SIGIR 06-045التقرير رقم      

٢٠٠٧ 
 

بدأ مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق            
جعة للتحقق ما إذا آانت الهيئات الحكومية             هذه المرا  

األميرآية تطبق خططا وبرامجًا لتطوير القدرات في           
 . الوزارات العراقية

 
عانت القدرات الحكومية العراقية من سنوات         .  مقدمة

من السلطة المرآزية التي قادت الى اضمحالل                          
الوظائف األساسية في العديد من المؤسسات الرئيسية         

إلى ضعفت األنظمة والعمليات الحكومية     والوزارات و 
في التخطيط االستراتيجي وتخطيط السياسات، وفي            
. تكنولوجيا المعلومات، وإدارة الموارد البشرية                      
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 سنة تقريبًا،   ٣٠وأهملت الحكومة المرآزية على مدى      
تطوير الخدمة المدنية المحترفة، ما أدى الى نمو                      

 سقوط نظام     بعد.  ممارسة األساليب اإلدارية الرديئة      
، استمرت القدرات        ٢٠٠٣صدام حسين في عام                

الحكومية بالتدهور في غضون تشكيل الحكومات                  
 :المتعددة

 
مجلس الحكم العراقي المؤقت، الذي أنشأته                •

 .٢٠٠٣سلطة االئتالف المؤقتة عام 
 .٢٠٠٤الحكومة العراقية المؤقتة، عام  •
 .٢٠٠٥الحكومة العراقية االنتقالية، عام  •
راق المنتخبة، التي استلمت السلطة      حكومة الع  •

 . ٢٠٠٦مايو /في شهر أيار
 

ينبغي على الحكومة الحالية، التي تسلمت السلطة منذ           
سبعة أشهر، التعامل مع النزاع الطائفي الجاري                      
والعنف المتزايد الذي يستمر في إعاقة جهود االئتالف        

 . لبناء الدولة وتطوير القدرات المتعلقة بذلك
 

ات المذهلة لضعف قدرات نظام الحكم                  إن التداعي   
العراقي ظهرت مليًا للعيان عندما آانت بعض مرافق          
البنية التحتية المبنية او المعاد تأهيلها ضمن جهود                   
إعادة اإلعمار األميرآية  تفشل، أو تعمل بظروف                  

. ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤غير ُمثلى، بعد تسّلمها في العامين            
ن ، وهو قانو             106-108شجع القانون العام                     

المخصصات التكميلية الطارئة للدفاع وإلعادة إعمار         
، الهيئات األميرآية التي         ٢٠٠٤العراق وأفغانستان      

تتلقى أموال إعادة اإلعمار ان تقدم موارد مالية ذات              
شأن، ومساعدة فنية، وبناء القدرات إلى الهيئات                      

وجد مكتب المفتش العام الخاص إلعادة         .  النظيرة لها 
هذه البرامج التي تعالج احتياجات         إعمار العراق ان       

تطوير القدرات الوزارية العراقية قد بدأت لتوها في              
 . نفس وقت إجراء هذا التقييم

 
ان االستراتيجية القومية األميرآية للنصر في العراق          

، وخطة الحملة       ٢٠٠٥نوفمبر    /لشهر تشرين الثاني      
، الصادرتان عن   ٢٠٠٦أبريل  /المشترآة لشهر نيسان  

عثة في السفارة األميرآية في العراق، وقائد          رئيس الب 
القوات المتعددة الجنسيات في العراق، وفرتا سوية                
. إرشادات حول السياسة العريضة والبرامج الالزمة           

عينت هذه البرامج تطوير القدرات الوطنية العراقية             

آجزء مكون أساسي من األهداف األميرآية                               
االقتصادية في   االستراتيجية، والسياسية، واألمنية، و      

 . العراق
 

يحدد تطوير القدرات بنشاط، او بنشاطات متعددة،                 
تؤدي إلى نقل المعرفة والمهارات واإلمكانيات عبر             

وهو .  مجال من الوظائف خالل فترة زمنية معينة                
أيضا شرط ومطلب جوهري لالستدامة، مما يمكن                
األفراد، والوحدات، والمنظمات، واألنظمة من أداء             

. فعالية لتحقيق عمليات قابلة لالستدامة               الوظائف ب   
صمم مكتب إدارة إعادة إعمار العراق، ووآالة                         
األميرآية للتنمية الدولية، وفرقة منطقة الخليج في                  
سالح الهندسة في جيش الواليات المتحدة، والقيادة                 
األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق برامج         

رية للمؤسسات التنفيذية      داخلية لتقوية القدرات اإلدا        
يتضمن المشارآون  .  والوزارات األساسية في العراق    

اآلخرون في بناء القدرات الوزارية المستشارين                    
الرئيسيين في مكتب إدارة إعادة إعمار العراق                          

العدل، والمالية،   (والمسؤولين في السفارة األميرآية         
تتلقى هذه المنظمات واالفراد      ).  والشؤون االقتصادية 

رشادات استراتيجية وإرشادات حول السياسات من            ا
لجنة التوجيه التنفيذية، التي تضم مسؤولين من البعثة           
األميرآية وممثلين من الجيش األميرآي وغيرهم من          

تم إنشاء الفريق المشترك لتطوير القدرات          .  االئتالف
، لتنسيق مبادرات تطوير          ٢٠٠٦سبتمبر    /في أيلول   

لحكومية األميرآية ولرفع    القدرات لجميع المنظمات ا     
 . توصيات إلى لجنة التوجيه التنفيذية

 
َفحص هذا التدقيق وضع مبادرات تطوير القدرات                 

ديسمبر /الوزارية في العراق بدءًا من آانون األول               
٢٠٠٦ . 

 
 تمثلت أهداف هذا التدقيق في تحديد ما إذا                .األهداف

آان للمنظمات الحكومية األميرآية خطط وبرامج                 
وعلى .   لتطوير القدرات في الوزارات العراقية       مطبقة

وجه التخصيص، تعامل مكتب المفتش العام الخاص            
 : إلعادة إعمار العراق مع األسئلة التالية

 
هل قامت المنظمات الحكومية األميرآية، مثل         •

وزارة الخارجية ووآالة األميرآية للتنمية                 
الدولية، بتقييم آفاءات الوزارات العراقية                  
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لة عن إدارة الوظائف والخدمات                     المسؤو
 الحكومية األساسية على المدى الطويل؟

ما هي برامجها لمعالجة حاالت القصور                      •
 المعينة؟ 

ما هي مؤشرات او مقاييس االداء التي                           •
ستستعمل لقياس التقدم، ومن يتحمل المسؤولية      

 اإلجمالية لقياس درجة التقدم؟
هل عينت المنظمات الحكومية األميرآية                    •

 ويل الكافي؟التم
هل تعمل الحكومة األميرآية مع دول                              •

ومؤسسات مانحة أخرى لتنسيق وتمويل                    
وتطوير الحلول لبرنامج شامل لتطوير                        

 الكفاءات في السنوات المقبلة؟
 

الخطوة األولى في تخطيط تطوير القدرات            .  النتائج
تكمن في التقييم الواضح لقدرات واحتياجات                              

غير أن المهمة         .  نالمسؤولين الحكوميين العراقيي        
الحاسمة لتقييم القدرات الوزارية العراقية  لم تنجز                 

ابتدأ العديد من المسؤولين         .  بطريقة موحدة وشاملة     
الحكوميين األميرآيين العمل في وزارات عراقية                  
أساسية منذ أن أنشأت سلطة االئتالف المؤقتة مجلس            

 . ٢٠٠٣الحكم العراقي، في منتصف العام 
 

أن المسؤولين الحكوميين األميرآيين      على الرغم من      
يمكنهم الحصول على معرفة عملية مباشرة حول                    
قدرات واحتياجات المؤسسات المعنية من خالل                      
تعاطيهم المتواصل مع الوزارات العراقية                                   
والمؤسسات التابعة لها، إال أن، هذه المعلومات ليست          
متوفرة دائما، وال يتم تشاطرها او استعمالها عبر                    

الوآاالت األميرآية، مما يعيق التماسك اإلجمالي       آافة  
بدأت المنظمات      .  وربما أيضا فعالية البرنامج                 

الحكومية األميرآية المشاريع الفردية لدعم                                 
االستراتيجية القومية للنصر في ا لعراق، من دون فهم         

وتبدو بعض     .  آاف لالحتياجات الواجب إنجازها            
يع قد تّم      المنظمات وآأنها تعالج أزمة وليس مشار             

تحديدها وإعطائها أولوية آجزء من االستراتيجية                  
على سبيل المثال، ُيعتبر الحصول      .  المفصلة اإلجمالية 

على وقود لقوات األمن العراقية مشكلة حساسة يجب           
معالجتها في وزارات متعددة، لكن في وقت إجراء                 
المراجعة، لم يجد مكتب المفتش العام الخاص إلعادة            

برامج حكومية أميرآية تعالج بناء              إعمار العراق       

وبشكل .  القدرات اإلدارية عبر الوزارات المعنية               
مشابه، فإن تنفيذ الموازنة يعتبر أمرًا حرجًا  بالنسبة              
لتقديم الخدمات واألمن الى  الشعب العراقي، ويبقى               
المسؤولون الحكوميون األميرآيون قلقين بشأن عدم            

واستعمال موارد   قدرة الحكومة العراقية على إدارة            
موازنتها بشكل فعال، لكن ال يوجد أي برنامج شامل             

 .  لمعالجة مشاآل تنفيذ موازنة الحكومة العراقية
 

يظهر أن مبادرات الحكومة األميرآية ضمن                             
المؤسسات التنفيذية العراقية والوزارات الرئيسية                  
تكون دوافعها داخلية وتستجيب الى توجيهات                            

بدًال من أن تشكل جزءًا من خطة        الوآاالت اإلفرادية،   
او برامج حكومية أميرآية شاملة لبناء القدرات التي              
يمكنها تعيين األدوار، والمسؤوليات، واألهداف،                   

فمن .  والغايات، والفترات الزمنية الالزمة لتحقيقها            
دون خطة، لن يتمكن مكتب المفتش العام الخاص                    

 هذه   إلعادة إعمار العراق من تحديد آيفية مساهمة               
النشاطات المستمرة في تحقيق أهداف الحكومة                        

ويبدو أن المشكلة األساسية تكمن     .  األميرآية اإلجمالية 
في غياب مكتب واحد أو شخص واحد مسؤول                          
بوضوح عن جهود تطوير القدرات اإلجمالية للحكومة       

بدًال من ذلك، فإن المسؤولية الوظيفية                 .  األميرآية
فريق :  ت عن قصد الى   لتطوير القدرات الوزارية ُقسم   

لدى مكتب إدارة إعادة          (MTC)التنسيق الوزاري      
 ليقوم بمعالجة مشاآل النظام     (IMRO)إعمار العراق   

والعملية اآلنية القصيرة األجل في الوزارات، بينما               
ُترآز الوآالة األميرآية للتنمية الدولية على عملية بناء        

الى باإلضافة  .  المؤسسات المتوسطة والطويلة األجل     
ذلك، تقوم غيرها من المنظمات والمكاتب األميرآية            
بنشاطات لتطوير القدرات في الوزارات، بما في ذلك          
المستشارون الكبار في مكتب إدارة إعادة إعمار                      

العدل، (العراق، والمسؤولون في السفارة األميرآية            
، ومستشارو القيادة       )والمالية، والشؤون االقتصادية      

 المتعددة الجنسيات في العراق                    األمنية االنتقالية    
الدفاع (الموجودون في الوزارات المسؤولة عن األمن       

، والخبراء الوظيفيون لدى فرقة منطقة                  )والداخلية
النفط، (الخليج في وزارات الخدمات األساسية                          

والكهرباء، والموارد المائية، والبلديات واألشغال                 
ومن دون خطة مفصلة تعين                ).  العامة، والصحة   

وقعات المشترآة المتعلقة بالمبادرات القصيرة                   الت
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والطويلة األجل، من المحتمل أن تهدر الموارد ألن                
المبادرات المتواصلة قد ال تكون متوافقة مع أهداف              

 . البرنامج اإلجمالية
 

بالمفهوم النظري، يجب ان يقوم فريق مشترك تطوير         
القدرات المنشأة حديثًا بتنسيق الجهود المتميزة لكل                

على الرغم من أن هذا            .  واحدة من هذه المنظمات        
الفريق المشترك قد انشىء لتعيين المسائل،                                  
والمسارات الحرجة، والفجوات، ومدى التكرارية في        
مبادرات تطوير القدرات لكافة المنظمات الحكومية              
األميرآية، وبالتالي رفع توصيات الى لجنة التوجيه              

ة، فقد تّبين لمكتب     التنفيذية لنشاطات الوزارات المعني    
المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق بأن فريق            
العمل المشترك ال ُيحرز إال تقدما محدودًا في عملية               
تنسيق النشاطات المختلفة وإعداد أجندة لتطوير                       

آان أعضاء فريق العمل ال                 .  القدرات اإلجمالية    
يزالون في مرحلة تصنيف نشاطاتهم المختلفة، وآان           

ل عليهم تعيين مسارات البرمجة الحرجة أو                ال يزا  
آيفية رفع مواردهم ونشاطاتهم لدى بعضهم البعض             

 . أو لدى نظرائهم العراقيين
 

من خالل التزامها دعم البنية التحتية والخدمات                         
المستدامة في العراق، قامت الحكومة األميرآية، عبر        
منظمات ومكاتب متعددة، بإشراك الوزارات العراقية        

غير أن مكتب    .  شاطات متعددة لتطوير القدرات     في ن 
المفتش العام حّدد، خالل مجرى هذه المراجعة، ان                
منظمات الحكومة األميرآية أدخلت العديد من                          
نشاطاتها من دون بيان األهداف الواضحة الممكن                  

على الرغم من   .  تحقيقها، وخاصة األسس لقياس التقدم    
طوير، أن بعض المنظمات طورت، او آانت بصدد ت          

أهداف برامجها اإلفرادية وقياسات األداء لديها، فقد              
الحظ مكتب المفتش العام غياب نظام لقياس التقدم                   

واألهم من آل ذلك، ليس هناك من مكتب             .  اإلجمالي
او مسؤول حكومي أميرآي يتحمل المسؤولية، او                  
يكون عرضة للمساءلة، بالنسبة لقياس تقدم تطور                   

 . لية او رفع التقارير حولهاالقدرات الوزارية اإلجما
 

لم تتمكن المنظمات الحكومية األميرآية من تقدير                   
قيمة األموال الضرورية لتحقيق الهدف المتمثل في أن        

شرح مسؤولو   .  تصبح الحكومة العراقية مكتفية ذاتياً        
الوآاالت بأن موازناتها المخصصة لتطوير القدرات           

احدة منها،   آانت مبنية حول البرامج المتوالية لكل و            
وان برامجها آانت تستند الى مستوى التمويل                            
المخصص لها، وليس إلى تقييم متطلبات تحقيق                       

تلقى مكتب إدارة   .  الهدف اإلجمالي للحكومة األميرآية   
إعادة إعمار العراق  والوآالة  األميرآية للتنمية                       

 مليون   ١٢٥، حوالي      ٢٠٠٦الدولية، للسنة المالية         
األميرآية للتنمية الدولية مبلغ        طلبت الوآالة     .  دوالر
 مليون دوالر إضافي للنشاطات في السنة المالية         ٣١٠
لم يوافق الكونغرس حتى اآلن على موازنات        .  ٢٠٠٧

 لوزارة الخارجية والوآالة               ٢٠٠٧السنة المالية          
األميرآية للتنمية الدولية؛ تعمل الوآاالت اآلن                          

ها بموجب قرار اإلستمرارية المستند الى تمويالت                   
 . ٢٠٠٦للسنة المالية 

 
 ١٥ دولة ومؤسسة دولية بمبلغ          ٤٠تعهدت أآثر من      

 آانون  ٣٠مليار دوالر إلعادة إعمار العراق، بحلول         
لعب هؤالء المانحون الثنائيون    .  ٢٠٠٦ديسمبر  /األول

والمتعددو األطراف دورًا محدودًا في برامج تطوير             
ش غير ان مكتب المفت        .  القدرات الوزارية العراقية     

العام الخاص إلعادة إعمار العراق حدد بعض برامج           
بناء القدرات، اثنان تنفذهما المملكة المتحدة، وبرامج           
عديدة أخرى ينفذها صندوق االئتمان العراقي                           
لمجموعة التطوير التابعة لألمم المتحدة، وصندوق               

ورغم ان     .  االئتمان العراقي التابع للبنك الدولي                
التشاور الوثيق مع المملكة        الواليات المتحدة تعمل ب       

المتحدة حول نشاطات تطوير القدرات في عدة مكاتب         
حكومية عراقية، بما في ذلك وزارة الداخلية، إال أن               
مكتب المفتش العام لم يتمكن من تحديد ما إذا آان                      
المدراء الحكوميون األميرآيون قد اتخذوا أية خطوات       

تراك مع  لتطوير وتمويل برامج تطوير القدرات باالش       
يواصل المجتمع  .  مانحين ثنائيين او متعددي األطراف    

الدولي في التفاوض بشأن تفاصيل الميثاق الدولي                   
، ومن المتوقع ان ينتهي التفاوض في                   ٤٨٨للعراق    

يعتقد مكتب المفتش      .  ٢٠٠٧الجزء األول من عام           
العام الخاص إلعادة إعمار العراق بأن االتفاق يمثل              

ت المتحدة للعمل بفعالية مع              فرصة ممتازة للواليا      
المانحين الثنائيين والمتعددي األطراف، للمساعدة في        
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تخطيط، وتنفيذ، وتمويل برنامج لتطوير القدرات                   
 . موحد وشامل في العراق

 
يوصى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة      :  التوصيات

إعمار العراق بأن يتخذ السفير األميرآي في العراق             
وات المتعددة الجنسيات في العراق            والقائد العام للق     
 : التدابير التالية

 
تطوير خط قاعدي لتقييم القدرات لكل                  -١

وزارة يستند الى معيار متفق عليه،                       
المعلومات المدخلة من            )  أ(يستخدم      

المنظمات األميرآية الفردية ذات الوجود        
) ب(المستمر ضمن الوزارات العراقية، و     

رة إعادة  التقييم المنفذ من جانب مكتب إدا        
فريق التنسيق الوزاري          /اعمار العراق    

(IMRO/MCT). 
تطوير آلية لتشاطر هذه المعلومات فيما              -٢

بين المنظمات األميرآية المعنية ببرنامج         
 . تطوير قدرات الوزارات

تطوير خطة مفصلة، بالتفاهم مع الحكومة        -٣
العراقية، تتضمن أهداف محددة بوضوح        

، وقياسات لالداء تعتمد على النتاج                       
والفترات المرتقبة إلنجاز األهداف                      
المذآورة، ومتطلبات التمويل المستقبلي،        
من أجل تطبيق برنامج موحد وشامل                  
لتطوير القدرات ُيّمكن الحكومة العراقية          
من تقديم خدمات أمنية مستدامة الى                      

 .  الشعب العراقي
العمل بفعالية مع مانحين آخرين ثنائيي                -٤

ق للعراق   ومتعددي األطراف عبر الميثا       
من أجل المساعدة في تخطيط وتنفيذ                     
وتمويل برنامج موحد وشامل لتطوير                

 . القدرات في العراق
تعيين مسؤولية واضحة عن الجهود                      -٥

األميرآية اإلجمالية لتطوير القدرات الى         
أحد المسؤولين أو الى إحدى المنظمات              

 . الحكومة األميرآية
 

تلم مكتب     اس   .تعليقات اإلدارة واإلستجابة للتدقيق          
المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق تعليقات               
مكتوبة على مسودة هذا التقرير من مكتب إدارة إعادة          

على .  إعمار العراق والوآالة األميرآية للتنمية الدولية      
الرغم من ان مكتب المفتش العام الخاص إلعادة                       
إعمار العراق توقع استالم تعليقات من القوات                           

نسيات في العراق، إال أنه لم يستلمها في            المتعددة الج 
ويتوقع مكتب   .  اوانها آي يضمها الى هذا التقرير              

المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق استالم                  
تعليقات القوات المتعددة الجنسيات في العراق قبل                  

 . إصدار التقرير النهائي
 

باالجمال، وافقت المنظمات بشكل عام على توصيات         
تش العام الخاص إلعادة إعمار العراق                مكتب المف   

لم توافق الوآالة األميرآية للتنمية الدولية               .  الخمس
يسر مكتب المفتش العام     .  على بعض أساليب التطبيق    

الخاص إلعادة إعمار العراق اإلبالغ بأن مكتب إدارة         
إعادة إعمار العراق اشار في مالحظاته بأنه طبق، او           

آذلك قدم   .  وصياتأنه على وشك تطبيق، جميع الت            
مكتب إدارة إعادة إعمار العراق، والوآالة األميرآية           
للتنمية الدولية، والقيادة األمنية االنتقالية المتعددة                    
الجنسيات في العراق معلومات فنية ُضمت الى                         

يعتبر مكتب المفتش    .  التقرير، حيثما آان ذلك مناسباً       
العام الخاص إلعادة إعمار العراق بأن جميع                              

 . ليقات المستلمة تستجيب الى نوايا التوصياتالتع
 

توآيل مسؤولية   "، أي     ٥ولكن بالنسبة للتوصية رقم         
واضحة للجهود األميرآية االجمالية لتطوير القدرات          
الى مسؤول حكومي أميرآي أو الى منظمة حكومية              

، فيعتقد مكتب المفتش العام الخاص إلعادة            "أميرآية
تب إدارة أعادة إعمار      إعمار العراق بأن استجابة مك       

العراق بتوآيل هذه المسؤولية الى فريق العمل                          
المشترك لتطوير القدرات قد ال يحل مسالة التحديات            
التنظيمية واإلدارية للبرنامج التي تواجه المبادرة                   

 . األميرآية لتطوير القدرات
 

وآما الحظ مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار          
ييم، فإن فريق العمل المشترك         العراق خالل هذا التق      

يشكل آلية مفيدة لتشاطر المعلومات لكن ينقصه                        
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قد يتغير هذا   .  السلطة لتوجيه المنظمات بأسلوب منسق    
األمر عندما يتم إبالغ وثيقة تأسيسه الى مجموعة                    

. ٢٠٠٧يناير   / آانون الثاني    ٢٣التوجيه التنفيذية في       
ل اآلن،  ولكن، يبدو ان فريق العمل المشترك، آما يعم        

أصبح آأنه منظمة تنسق أعمالها بواسطة اللجان بدًال            
يعتقد .  من تحّمل مسؤولية إدارية تخضع للمساءلة               

مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق بأن          
هذه المساءلة، مع السلطة المناسبة، هي مهمة بشكل              
خاص لمعالجة المشاآل اإلدارية فيما بين الوزارات،           

ت والمنظمات المتعددة التي تطبق                     ومع الوآاال     
ذآر مكتب إدارة إعادة إعمار العراق نفسه          .  البرنامج

في مالحظاته، بأن المقدار الكبير آما التعقيد الذي                   
يعتري التحديات التي يواجهها في العراق، مضافًا                  
إليها تعدد الهيئات الحكومية األميرآية المعنية،                        

.  بيرا نوعًا ما     جميعها أمور تشكل تحديًا تنظيميًا آ              
يوافق مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار                      

ولهذا السبب، يستمر مكتب المفتش     .  العراق  على ذلك   
العام في االعتقاد، وتسانده في ذلك استجابة الوآالة                 
األميرآية للتنمية الدولية على مسودة التقرير، بأن                  
توآيل المسؤولية االجمالية الى مسؤول أو مكتب                    

تمتع بسلطات توجيهية يشكل أفضل طريقة               واحد ي   
حتى أن استجابة الوآالة     .  لمعالجة التحديات التنظيمية   

ان "األميرآية للتنمية الدولية اقترحت بأنها تعتقد،                  
أفضل سيناريو يكمن في قيام منظمة واحدة تتلقى                     
جميع األموال المخصصة لتطوير القدرات، وبحيث            

ن الموظف     يتم تسميه رئيس لتلك المنظمة ليكو                     
الحكومي األميرآي الوحيد المسؤول عن الجهود                    

 .األميرآية لتطوير القدرات
 

 التدقيقات الجارية 
مراجعة عمليات وإجراءات إقفال العقود الممولة من         

 (IRRF)صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
 SIGIR-6006التقرير رقم 

 
سوف يحدد هذا التدقيق ما إذا آانت العقود الممولة                  

بضمنها (ن صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق                  م
يتم )  أوامر المهمات، والمَِِنح، واالتفاقات التعاقدية             

إقفالها في الوقت المناسب وعما إذا آانت تلتزم بإحكام         
 وغير ذلك من     (A)1 4.804القانون الفدرالي للتملك     

سوف .  القوانين، والسياسات، واإلجراءات المعتمدة         
العام الخاص إلعادة إعمار             يحدد مكتب المفتش             

العراق أيضا ما هي الخطوات الواجب ان يتخذها                    
المسؤولون عن برامج وعقود الحكومة للتحقق من أن         
تسليم البضائع أو الخدمات يتقيد بالمتطلبات المحددة             
وأن المبالغ المدفوعة آانت معقولة بالنسبة  للبضائع              

 .والخدمات المستلمة 
 

ؤوليات المنظمات       ادوار ومس      :  صفحة حقائق      
الحكومية األميرآية في نشاطات إغاثة وإعادة إعمار        

  SIGIR-6012رقم المشروع العراق 
 

وهو يصف ادوار        .  هذا التقرير هو قيد التحديث              
ومسؤوليات المنظمات الحكومية األميرآية الرئيسية          

يتفحص .  المشارآة في إغاثة وإعادة إعمار العراق             
ؤولون في هذه المنظمات     هذا التقرير آيف ينظر المس     

إلى سلطتهم ودورهم في جهود إعادة إعمار العراق،            
وآيف يعتقد المسؤولون بأنهم يتواصلون مع                              

صالحية هذه التفويضات، وهذه       (المنظمات األخرى     
االدوار، والجهود البينية ليست من ضمن نطاق هذه              

 ).المراجعة، لذلك لن نقوم بها
 

اجعة تحديد ادوار      آانت أهداف هذه المر         :  األهداف
ومسؤوليات آل منظمة حكومية أميرآية رئيسية تملك        

أو /السلطة اإلشرافية البرامجية، او التشغيلية، و                     
. المالية على  نشاطات إغاثة وإعادة إعمار العراق                 

وعلى وجه التخصيص، رآزت المراجعة على                        
 : األسئلة التالية

 
من هي المنظمات الحكومية األميرآية التي               •

لها بأداء دور في نشاطات إغاثة                   ُرخص    
 وإعادة إعمار العراق؟ 

ما هي األدوار والمسؤوليات المرخص لها                 •
 لكل منظمة وعالقتها بالمنظمات األخرى؟

آيف تنسق هذه المنظمات السياسات،                             •
واإلجراءات، والنشاطات بعضها مع البعض          

 اآلخر؟
من بين المنظمات الحكومية األميرآية التي ال          •

 ومسؤوليات رئيسية، أي منها              تملك أدواراً   



  إشراف المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق            
 
 

 

161 

قدمت موظفين إلى نشاطات إغاثة وإعادة                   
 إعمار العراق؟

ما هي آمية التمويالت التي تم تأمينها لكل                    •
 منظمة؟ وألية أغراض تم ذلك؟

ما هي تقارير األداء التي تقدمها آل منظمة،               •
 والى من ترسلها، وماهي وتيرة فتراتها؟ 

ف او نقل    ما هو الحدث الذي يطلق عملية وق           •
مهمة آل منظمة متعلقة بنشاطات إغاثة                        

 وإعادة إعمار العراق؟ 
 

المراجعة المالية لصندوق إغاثة وإعادة إعمار                      
 االلتزامات غير المسددة : (IRRF)العراق 

  SIGIR 6026التقرير رقم 
 

الهدف اإلجمالي لهذا التدقيق هو تحديد بلغ اإللزامات           
ة إعمار العراق،    غير المسددة لصندوق وإغاثة وإعاد      

وما اذا آانت الوآاالت األميرآية المسؤولة عن                        
مشاريع إعادة اإلعمار في العراق قد وضعت أنظمة             
مراقبة إدارية مالئمة لاللزامات غير المسددة                            

-IRRF)لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق األول        
 وصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني                       (1

(IRRF-2)  . ش العام اإلجابة على األسئلة       ينوي المفت
 : التالية

 
آم تبلغ األموال المتبقية على شكل إلزامات                 •

 غير مسددة؟
هل جرى إلغاء اإللزامات، او التعهدات                        •

المتعلقة بااللزامات غير المسددة واألموال               
المتعهد بتسديدها إلنجاز المشاريع، وهل تم              

 نقلها لتغطية احتياجات أخرى غير ممولة؟
مة المراقبة اإلدارية الموضوعة          ما هي أنظ       •

 لرصد االلزامات غير المسددة؟ 
 

مراجعة انفاق األموال بموجب عقد الوآالة األميرآية        
 مع شرآة بكتل وتسجيل      (USAID)للتنمية الدولية   

 وإعداد تقارير التكاليف المترافقة 
  SIGIR-6028التقرير رقم  

 

اليف هدف هذه المراجعة هو التحديد، بالتفصيل، للتك          
التي تكبدها المقاول في إنجاز العمل، بموجب عقود               
مختارة منحتها الوآالة األميرآية للتنمية الدولية،                    
لمشاريع إعادة إعمار العراق آما األساليب المستعملة         

سوف ُيقّيم  .  لتسجيل وإعداد تقارير التكاليف المترافقة      
المفتش العام أيضا إجراءات الرقابة المرتبطة                           

ينوي المفتش العام بنوع          .  وإدارة العقود   بالبرنامج    
 : خاص اإلجابة على األسئلة التالية

 

 ما آان الهدف االصلي للعقد؟ •

هل أنجزت المشاريع أو تم                  (ماذا تحقق          •
 ؟)تغييرها

هل تم إنجاز آل مشروع ضمن الموازنة                      •
 األصلية المقدرة له؟ 

ما هي إجراءات الرقابة التي اتبعت لمراقبة                •
 العقد؟المقاول وتنفيذ 

ما هي التقارير المستعملة لمراقبة العقد، وما             •
 هي  التقارير التي آانت مفروضة في العقد؟

هل آانت التكاليف المدفوعة ألوامر المهمات،        •
وتكاليف المهمات، والمشروع، وغير ذلك                

 مرئية بوضوح؟ 
ما هي عملية المراجعة المطبقة من الحكومة لضمان            

 دقة الفواتير؟

لتعاقد من الحكومة لضمان دقة       ما هي أحكام ا     •
 الفواتير؟ 

ما هي أحكام التعاقد من الباطن المنصوص                •
عنها في العقد، وما هو مدى تلزيم األعمال                 

 بعقود من الباطن؟

ما هو تفصيل األآالف المضمنة في الفواتير  •
والوثائق االسنادية التي قدمتها شرآة بكتل 

 للحكومة؟

 في تنفيذ ما هي التكاليف التي تكبدتها بكتل •
واجباتها التعاقدية، بضمنها آلفة المواد، 

األيدي العاملة، والنفقات العامة، واألمن، 
 والعقود من الباطن، وآل التكاليف األخرى؟
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آم يبلغ عدد طبقات العقود من الباطن التي  •
 منحتها بكتل لتنفيذ العمل المتعاقد عليه؟

سعر ثابت، زائدًا الكلفة، (ما هي أنواع العقود  •
التي استعملت في منح العقود ) أو ترتيب آخر

 من الباطن؟ 

ما هي التكاليف التي تمت اصدار فواتير  •
بشأنها عند آل طبقة تالية من التعاقد من 

 الباطن؟

ما هي الرسوم اإلدارية التي فرضتها الوآالة  •
 المتعاقدة؟

 
 لمراجعة برنامج زيادة الدعم ١٣٠أمر المهمة 

  (LOGCAP)اللوجستي المدني 
 SIGIR-6029التقرير رقم 

 
طلب مكتب رئيس البعثة في السفارة األميرآية في                 

الهدف اإلجمالي لها      .  العراق، إجراء هذه المراجعة       
هو تحديد ما إذا آانت الحكومة األميرآية تستلم                         
الخدمات المدفوع ثمنها بموجب برنامج زيادة الدعم             

وًال، اللوجستي المدني، وما إذا آان الدعم المزود معق           
 لتزويد   ١٣٠ُمنح أمر المهمة       .  وفعاًال بالنسبة للكلفة    

خدمات الزمة لدعم، وتشغيل، وصيانة سيارات                      
رئيس البعثة وضباط القوات المتعددة الجنسيات في               

سوف .  العراق في السفارة األميرآية في العراق                  
يراجع المفتش العام مجالين من الخدمة هما، على                    

٢(انة السيارات، و  خدمة وصي )  ١(وجه التخصيص،   
سوف تجيب    .  شراء الوقود، وتسليمه، وتسعيره         )  

 :عملية التدقيق على األسئلة التالية

هل أن آافة االحتياجات، بضمنها تلك التي  •
 بادر بها المقاول مصدقة بصورة صحيحة؟

هل تنفذ عملية مراجعة صحيحة ومالئمة  •
 لكافة األعمال؟

 يها؟هل يقدم المقاول فواتير يمكن التدقيق ف •

هل يتم تقييم آافة األعمال بصورة صحيحة  •
 مطابقة للمعايير؟

هل توجد أنظمة مالئمة لمراقبة األمالك  •
 مترافقة مع أمر المهمة هذا؟

من إدارة " الدروس المستخلصة"ما هي  •
وتنفيذ عملية وممارسات عقد الخدمة المتعلقة 

 بأمر المهمة هذا؟
 

عام مالئمة   باإلضافة إلى ذلك، سوف ُيقّيم المفتش ال              
مواصلة ترتيبات عقد من نوع برنامج زيادة الدعم                  

 لخدمات مختارة،       (LOGCAP)اللوجستي المدني       
عندما تنتقل السفارة األميرآية في العراق إلى مجمعها         

لإلغراض التقارنية، سوف يفحص المفتش            .  الجديد
العام خدمات مماثلة تم تنفيذها، بالترافق مع تكاليفها               

ي آانت الوآاالت األميرآية المسؤولة           المتكبدة، والت  
عن آل منطقة بموجب عقود سبقت برنامج زيادة                    
الدعم اللوجستي المدني، إضافة إلى خدمات المساندة           
المعيشية المشابهة المزودة بموجب عقود أخرى في             

 .العراق
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الدروس المستخلصة من التحديات اإلدارية 
ة والتنظيمية التي واجهت صندوق إغاثة وإعاد

 إعمار العراق
 SIGIR 6032التقرير رقم  

 
رقم التقرير (يكمل هذا التقرير مراجعة المفتش العام 

SIGIR 6012( حول آيف تم توزيع األدوار 
والمسؤوليات إلدارة صندوق إغاثة وإعادة إعمار 

سوف يحدد هذا البحث الممارسات الرئيسية . العراق
 منظمات التي يمكن اعتمادها إلرشادات التفاعل بين

متعددة مستقبال ألداء مبادرات مماثلة لإلغاثة وإعادة 
الهدف من هذا البحث اإلجابة على األسئلة . اإلعمار
 :التالية

 
ما هي الهيكلية المثالية لمكتب إدارة إعادة  •

اإلعمار فيما يخص األدوار والمسؤوليات 
عندما ينتقل من التدريب والتخطيط إلى دعم 

لسابقة لالنتشار، وثم االنتشار، واألعمال ا
 االنتشار الفعلي، وإعادة االنتشار؟

ما هي مجموعة المهارات التنظيمية المطلوبة  •
 عند المرور عبر هذه المراحل؟

ما هو الحجم النموذجي للتنظيمات خالل آل            •
مرحلة من هذه المراحل، وباألخص خالل              

 مرحلة االنتشار الكامل؟
 

ب األول مراجعة تنفيذ واستدامة شبكة المستجي
 المتطور

 SIGIR 6039التقرير رقم 
 

يتمثل الهدف من هذه المراجعة في اإلجابة على 
 :األسئلة التالية

ما هو مدى فعالية شبكة المستجيب األول  •
 المتطور المنفذة؟

هل هناك أية مسائل تتعلق باستدامة تشغيل  •
 وصيانة النظام؟

 
: التعاقد إلعادة إعمار العراق     :  الدروس المستخلصة 

 عقود التصميم والبناء مقابل التعاقد المباشر
 SIGIR 7001التقرير رقم 

 
يتمثل هدف هذا التقييم في فهم آيفية إدارة مكتب                        
المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق للعقود                   
االنشائية الرئيسية في العراق يقوم المفتش العام                       
بمقارنة نظامي تسليم رئيسية للمشاريع المستخدمة في        

لعراق، أي نظامي التصميم والبناء والتعاقد المباشر،         ا
مع الممارسات الصناعية األميرآية الرائدة في هذا                
المجال، وذلك من أجل تعيين الظروف التي قد تحسن           

يقوم مكتب المفتش العام الخاص       .  أو تحد من نجاحها    
إلعادة إعمار العراق أيضًا بتقييم نتائج استخدام آل                

ة تلبية آل واحد منهما لألهداف                نظام تسليم وآيفي      
 .االستراتيجية األميرآية لإلغاثة وإعادة اإلعمار

 
مراجعة مالية لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق           

(IRRF) : النفقات غير المتطابقة لوزارة الخارجية 
  SIGIR-7002التقرير رقم 

 
يتمثل الهدف اإلجمالي لهذا التدقيق في تحديد قيمة                   

المتطابقة من صندوق إغاثة وإعادة               النفقات غير        
إعمار العراق واذا ما قامت وزارة الخارجية بإعداد              
إجراءات رقابة مالئمة على صندوق إغاثة وإعادة                 
إعمار العراق األول، وصندوق إغاثة وإعادة إعمار            

َينوي النفقات غير المتطابقة من مكتب       .  العراق الثاني 
راق اإلجابة   المفتش العام الخاص إلعادة إعمار الع             

 . على األسئلة التالية
 

ما هي المبالغ المحددة من صندوق إغاثة                      •
وإعادة إعمار العراق على أنها مدفوعات غير       

 متطابقة؟

ما هو مدى تكرار مراجعة النفقات غير                         •
المتطابقة على يد المسؤولين الحكوميين، ومن       
يقرر بأن النفقة هي انفاق من صندوق إغاثة              

 اق؟وإغادة إعمار العر

هل تّم الحقا تعيين النفقات غير المتطابقة من             •
صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الى                     

 مشاريع أخرى للصندوق؟
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ما هي إجراءات الرقابة اإلدارية المطبقة لحل          •
 مسألة النفقات غير المتطابقة؟

 
مراجعة التقرير المالي وتقديرات آلفة اإلنجاز                        

 إغاثة     للبرامج والمشاريع الممولة من صندوق                 
 : (IRRF)وإعادة إعمار العراق 

  SIGIR-7003التقرير رقم 
 

يتمثل الهدف اإلجمالي في تحديد ما إذا آان مكتب                    
إدارة إعادة إعمار العرا، والوآالة األميرآية للتنمية              
الدولية، وفرقة الخليج والقيادة األمنية االنتقالية                         
 المتعددة الجنسيات في العراق يزودون معطيات مالية        
دقيقة للمشاريع في التقارير المطلوبة المقدمة الى                    

سوف تجيب المراجعة على األسئلة                  .  الكونغرس
 : التالية

 
هل التقارير الحكومة األميرآية المقدمة،                     •

 من القانون   ٢٢٠٧والمفروض ان تتقيد بالقسم     
 تبلغ بدقة عن آيفية تغير              ،106-109العام   

رير التقديرات واالفتراضات المضمنة في التق       
 السابق؟

هل أعدت الوآاالت الحكومية األميرآية                      •
أنظمة رقابة داخلية فعالة لضمان دقة تقديرات        

 آلفة اإلنجاز والتقارير المالية؟
ما هو تأثير تقارير آلفة المشاريع غير                            •

 الدقيقة؟ 
ما هو وضع التدابير المتخذة بشأن تطبيق                     •

التوصيات السابقة لمكتب المفتش العام                         
  إعمار العراق؟ الخاص إلعادة

ما هو تأثير صادر األموال الجديدة على                        •
تقارير آلفة اإلنجاز واإلدارة المالية الراهنة             

 لجهود إغاثة وإعادة إعمار العراق؟
هل تّم تحديد وجود فجوات في متطلبات                        •

المصادر لدى مقارنة معلومات آلفة اإلنجاز            
 مع األموال المتوفرة؟ 

 
الممولة من صندوق    مراجعة تقدم تحويل المشاريع        

 إغاثة وإعادة إعمار العراق إلى الحكومة العراقية 
  SIGIR-7004التقرير رقم 

 
يتمثل الهدف اإلجمالي في تحديد ما اذا آانت وزارة               
الخارجية، والوآالة األميرآية للتنمية الدولية، وفرقة           
منطقة الخليج، والقيادة األمنية االنتقالية المتعددة                     

راق قد أعدت وطبقت خططا النتقال       الجنسيات في الع  
المشاريع الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار                

سوف يجيب التدقيق      .  العراق إلى الحكومة العراقية       
 : عن األسئلة التالية

 

هل طورت الوآاالت األميرآية المنخرطة في        •
مشاريع إنشائية، ممولة او مدارة من الحكومة         

المشاريع األميرآية، إجراءات مالئمة لنقل              
 المكتملة إلى الحكومة العراقية؟

هل حصل أي تأخير في نقل المشاريع إلى                   •
الحكومة األميرآية؟ اذا آان الجواب ايجابًا،             
 ما هي األسباب وما هو تأثير تلك التأخيرات؟ 

ما هو وضع التدابير المتخذة لالستجابة إلى                •
تطبيق توصيات مكتب المفتش العام الخاص            

راق بشأن نقل المشاريع            إلعادة إعمار الع       
 واستدامتها؟

 
مراجعة المصادر األميرآية واستعماالت أموال السنة       

  إلغاثة وإعادة إعمار العراق ٢٠٠٦المالية 
 SIGIR - 7005التقرير رقم 

 
يتمثل الهدف اإلجمالي لهذه المراجعة في تقييم آيفية             
. استعمال أموال المصادر األميرآية في العراق                      

موال صندوق المساعدات االقتصادية،     تتضمن هذه األ  
وبرنامج االستجابة الطارئة للقائد، وصندوق قوات               
األمن العراقية، وأية صناديق أخرى محددة خالل                  
المراجعة في حال استخدامها لمساندة مهمة إغاثة                    

 . ٢٠٠٦وإعادة إعمار العراق في السنة المالية 
 

مسح مشاريع وجهود وزارة الخارجية لمكافحة                    
خدرات الدولية وتطبيق القانون الممولة من                      الم

صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق  للمساعدة في             
 إغاثة وإعادة إعمار العراق 

  SIGIR-7006التقرير رقم 
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هذه المراجعة مستمدة من مراجعة مكتب المفتش العام        
الخاص إلعادة إعمار العراق لجهود مكتب شؤون                 

ون لبناء اآاديمية         المخدرات الدولية وتطبيق القان            
حددت هذه المراجعة نقاط ضعف            .  عدنان للشرطة  

أساسية في طريقة التعاقد، وإدارة العقود، والمحاسبة           
ستتضمن مراجعة  .  والمساءلة، وفي اإلدارة اإلجمالية     

مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق                    
أيضا برنامج مكتب شؤون المخدرات الدولية وتطبيق        

 .  في مرآز تدريب الشرطة االردني الدوليالقانون  
 

مراجعة برنامج االستجابة الطارئة للقائد للسنة                     
 ٢٠٠٦المالية 

  SIGIR-7007التقرير رقم  
 

يخطط مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار                     
العراق تقييم إجراءات الرقابة اإلدارية ووثائق                         

د المشروع الموال برنامج االستجابة الطارئة للقائ                 
، من خالل اإلجابة على هذه                ٢٠٠٦للسنة المالية       

االسئلة المتعلقة بعدد من مشاريع هذا البرنامج للعام              
٢٠٠٦: 

 

ما هي إجراءات الرقابة المطبقة لضمان                      •
المساءلة والمحاسبة المتعلقة بأموال برنامج            
 االستجابة الطارئة للقائد وسجالت المشروع؟

 الطارئة  هل استعملت أموال برنامج االستجابة     •
 للقائد لألغراض المقصودة المرخصة؟

ما هي مقاييس االداء المطبقة لتقييم فعالية                    •
مشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد                    

 بالنسبة لألهداف اإلجمالية لهذا البرنامج؟ 

آيف يتحقق القادة من استدامة مشاريع برنامج        •
االستجابة الطارئة للقائد المنجزة بعد ان ُتسّلم           

 ى الحكومة العراقية؟إل

آيف يتم نقل مشاريع برنامج االستجابة                        •
 .الطارئة للقائد إلى الحكومة العراقية

 

أبعد من ذلك، ستتابع هذه المراجعة وتقّيم التدابير                     
المتخذة من جانب الحكومة االميرآية  بشأن                                
التوصيات المرفوعة في التقارير السابقة لمكتب                      

ار العراق حول        المفتش العام الخاص إلعادة إعم              
 .استعمال برنامج االستجابة الطارئة للقائد

 
مراجعة االسلحة الممولة من الحكومة األميرآية                  

 المزودة إلى قوات األمن العراقية
  SIGIR- 7008التقرير رقم 

 
يتمثل الهدف اإلجمالي في تحديد وجود محاسبة                        
ومساءلة مالئمة بالنسبة لألسلحة الممولة من الحكومة        

سوف .  آية  والمزودة إلى قوات األمن العراقية        األمير
 :تجيب هذه المراجعة على االسئلة التالية

 
هل اتخذت القيادة األمنية االنتقالية المتعددة                •

الجنسيات في العراق اإلجراءات الالزمة                   
إلعداد جردات دقيقة لألسلحة المزودة إلى                 

 قوات األمن العراقية؟
لية المتعددة    هل حددت القيادة األمنية االنتقا             •

الجنسيات في العراق قطع الغيار المطلوبة                 
ومتطلبات دليل اإلصالح الفني وفق نوع                    
وطراز األسلحة، اذا آان ذلك منطبقًا، وهل               
زودت هذه المعلومات إلى وزارتي الدفاع                 

 والداخلية؟
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مراجعة وضع جهود الحكومة األميرآية لمكافحة                 
 الفساد في العراق

 SIGIR- 7009التقرير رقم 
 

يتمثل الهدف اإلجمالي في تقييم جهود الحكومة                         
ولتحقيق هذا   .  األميرآية لمكافحة الفساد في العراق          

 : الهدف، سوف يجيب التدقيق على األسئلة التالية
 
هل طورت الحكومة األميرآية برنامج                         •

 استراتيجي لمكافحة الفساد مع اهداف محددة؟
دى هل تدعم نشاطات مكافحة الفساد المنفذة ل            •

الوآاالت الحكومية األميرآية في العراق                   
 الخطة األميرآية لمكافحة الفساد؟ 

هل ان األدوار التنظيمية والمسؤوليات محددة         •
بوضوح والموارد متوفرة لتلبية أهداف                       

 ؟.البرنامج االستراتيجية
هل اعدت الوآاالت الحكومية األميرآية                      •

 برامجًا لتقوية المفتش العام في العراق؟
ت الوآاالت األميرآية المناسبة خطط       هل اعد  •

عمل او طبقت التوصيات المرفوعة في                       
 التقارير السابقة؟

 
 التقارير المخططة 

سوف يقوم مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار           
العراق بإجراء عمليات لتدقيق األداء لتقييم التوفير،              
والكفاءة، والفعالية، والنتائج لبرامج وعمليات إعادة             

سوف ُينجز هذا      .  ر العراق آما تدعو الحاجة           إعما
التدقيق عبر مشاريع تدقيق افرادية لمسائل محددة،                
باإلضافة إلى سلسلة من عمليات التدقيق التي ستقّيم               

سوف يعلن عن آل      .  عدة مكونات للمواضيع المعينة     
انظر .  عملية تدقيق قبل بدء أي عمل ميداني للتدقيق             

لعام الخاص إلعادة     موقع االنترنت لمكتب المفتش ا         
  mil.sigir.www://http/ إعمار العراق  

 
ُيتوقع االعالن عن عمليات التدقيق هذه خالل ربع                  

 :السنة القادم
 
مراجعة  فعالية عقود الحكومة األميرآية                     •

لتمكين قدرات إعداد الموازنات واإلدارة                    
 راقية؟ الوزارات العيالمالية ف

تحليل مقارن لمرآز القوات الجوية لالمتياز              •
البيئي مقابل فرقة منطقة الخليج في صندوق             

إدارة المشروع   (إغاثة وإعادة إعمار العراق         
 ).والتعاقد

مراجعة اإلنفاق على مرافق شرآة بارسونز             •
وعلى عقود التصميم والبناء لقطاع النقل                     
 .وتسجيل ورفع تقارير حول التكاليف المرافقة

مراجعة جهود المنظمات الحكومية األميرآية         •
 .لتنفيذ برامج منتجة للوظائف في العراق

مراجعة جهود المنظمات الحكومية األميرآية         •
لتوسيع فرق إعادة االعمار المناطقية في                     

 .العراق
أنظمة الرقابة على ممتلكات ومعدات الحكومة        •

األميرآية التي يستحوذ عليها متعاقدي                         
 .اءالتصميم والبن

مراجعة استخدام مقاولي مشاريع القطاعات             •
ومكتب التعاقد إلدارة مشاريع صندوق إغاثة           

 .وإعادة إعمار العراق
مراجعة جهود الحكومة األميرآية لتوسيع                  •

 .برنامج القروض الصغيرة جدًا
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 ٢-٣الجدول 
 ٢٠٠٦ديسمبر /آانون األول ٣٠المنتجات النهائية لعمليات التدقيق التي أجراها المفتش العام، آما هي في 

 
    التوصيات

قيد 
 المعالجة

 إصدار تاريخ المجموع مغلق
 التقرير

 رقم التقرير عنوان التقرير

ملخص غير سري لمراجعة المفتش العام  ٩/٢٧/٢٠٠٦ صفر صفر صفر
 (SIGIR)الخاص إلعادة إعمار العراق 

لجهود رفع القدرات العراقية لحماية البنية 
 .التحتية للطاقة

06-038 

تقرير التدقيق المرحلي حول االلزامات  ٩/٢٢/٢٠٠٦ ١ ١ صفر
غير لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

06-037 

١٠/٢٦ ٥ ٢ ٣/
٢٠٠٦ 

تقرير التدقيق المرحلي حول االستعمال 
غير السليم لعالمات معطيات الملكية 
لمقاول برنامج زيادة الدعم اللوجستي 

 المدني

06-35 

/١٠/٢٩ ٧ صفر ٧
٢٠٠٦ 

وضعية برنامج فريق إعادة اإلعمار 
 اإلقليمي في العراق

06-034 

/١٠/٢٨ ٤ صفر ٤
٢٠٠٦ 

األسلحة المزودة : قوات االمن العراقية
من وزارة الدفاع األميرآية باستخدام 

اموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار 
 .العراق

06-033 

/١٠/٢٨ ٥ صفر ٥
٢٠٠٦ 

مراجعة خطط : قوات االمن العراقية
 .تطبيق القدرات اللوجستية

06-032 

/١٠/٢٧ ٤ صفر ٤
٢٠٠٦ 

إدارة صندوق الحكومة العراقية االنتقالية  06-031 

/١٠/٢٣ ٣ ٣ صفر
٢٠٠٦ 

مراجعة أوامر مهمة لعقود إعادة إعمار 
 العراق

06-028 

مراجعة إدارة الوآالة األميرآية للتنمية             ٧/٣١/٢٠٠٦ ٦ ٥ ١
 في    الدولية المشروع مستشفى األطفال          

 . البصرة

06-026 

مراجعة المعدات الطبية المشتراة لمراآز  ٧/٢٨/٢٠٠٦ ٧ ٣ ٤
العناية الصحية األولية المترافقة مع 

خدمات شرآة بارسونز غلوبال سرفيسز 
-W914NS-04-Dانك، رقم العقد 

0006. 

06-025 
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 )تابع (٢-٣الجدول 
    التوصيات

قيد 
 المعالجة

 إصدار تاريخ المجموع مغلق
 التقرير

 رقم التقرير عنوان التقرير

البرنامج الوطني : جردة مشترآة للنقد ٧/٢٦/٢٠٠٦ صفر صفر صفر
 .العراقي لبطاقات األسلحة

06-024 

تغييرات في نشاطات برنامج صندوق  ٧/٢٨/٢٠٠٦ صفر صفر صفر
 من آانون -إغاثة وإعادة إعمار العراق

 .٢٠٠٦مارس /يناير إلى آذار/الثاني

06-023 

مسح مشترك لبرنامج مكافحة الفساد  ٧/٢٨/٢٠٠٧ ١٤ صفر ١٤
 .للسفارة األميرآية في العراق

06-021 

مراجعة مشروع شبكة المستجيب المتقدم  ٧/٢٨/٢٠٠٦ ٥ صفر ٥
  (AFRN)األول 

06-020 

مراجعة استعمال احتياجات التحديد  ٧/٢٨/٢٠٠٦ ٢ صفر ٢
النهائي للعقود المتعلقة بدعم إعادة إعمار 

 .عراقال

06-019 

وضعية التمويل للبرامج العراقية  مسح ٧/٢٠٠٦ ٣ صفر ٣
المخصصة لمكتب شؤون المخدرات 

الدولية وتطبيق القانون في وزارة 
 آانون ٣١الخارجية آما آان في 

 ٢٠٠٥ديسمبر /األول

06-018 

نقل مشاريع صندوق إغاثة وإعادة إعمار  ٧/٢٨/٢٠٠٦ ٦ صفر ٦
 اقيةالعراق إلى الحكومة العر

06-017 

صندوق األصول المصادرة من القوات  ٤/٢٨/٢٠٠٦ ٤ ١ ٣
مراجعة العقود : المسلحة العراقية
 والمستندات المالية

06-015 

مراجعة الجهود الهادفة إلى زيادة قدرة  ٧/٢٧/٢٠٠٦ ٧ صفر ٧
العراق على حماية البنية التحتية للطاقة 

 )سري(لديه 

06-014 

شاريع إنشاء مراآز العناية إدارة م ٤/٢٩/٢٠٠٦ ٧ ١ ٦
 الصحية األولية

06-011 

 009-06 مراجعة برامج درع قوات مهمة الحماية ٤/٢٨/٢٠٠٦ ٨ ٦ ٢
٢٠٠٦م٤/٢٨ ٣ صفر ٣ مراجعة المحاسبة للرصيد النقدي في 

مجموعة الدعم : صندوق تنمية العراق
 للمنطقة المشترآة في وسط العراق

06-008 



  إشراف المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق            
 
 

 

169 

 
 )تابع (٢-٣الجدول 

    ياتالتوص
قيد 

 المعالجة
 إصدار تاريخ المجموع مغلق

 التقرير
 رقم التقرير عنوان التقرير

/٤/٢٩ ١ صفر ١
٢٠٠٦ 

إدارة الوآالة األميرآية للتنمية 
الدولية لنقل مشاريع صندوق 

إغاثة وإعادة إعمار العراق إلى 
 الحكومة العراقية

06-007 

٢٩ ١ صفر ١
أبري/نيسان

 ٢٠٠٦ل 

منية االنتقالية إدارة القيادة األ
 في العراق تالمتعددة الجنسيا

لنقل مشاريع صندوق إغاثة 
وإعادة إعمار العراق إلى 

 الحكومة العراقية

06-006 

٤/٢٨ ٩ ٢ ٧/
٢٠٠٦ 

مراجعة إدخال 
المعطيات وأنظمة /البيانات

المراقبة العامة في جمع وإعداد 
التقارير عن صندوق إغاثة 

 .وإعادة إعمار العراق

06-003 

/٢/٠٣ ١ ١ رصف
٢٠٠٦ 

تحليل : قانون الدفع المستعجل
النفقات المدفوعة من صندوق 
 .إغاثة وإعادة إعمار العراق

06-002 

٤/٢/٢٠٠٦ ٣ صفر ٣ إدارة برنامج صندوق إغاثة 
تطور : وإعادة إعمار العراق

 نظام إدارة إعادة إعمار العراق

06-001 

/١/٢٤ ١ صفر ١
٢٠٠٦ 

 إدارة مكتب المشاريع والعقود
لدى فرقة منطقة الخليج لنقل 

األصول الممولة من صندوق 
إغاثة وإعادة إعمار العراق الى 

 الحكومة العراقية

05-028 



  إشراف المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق            
 
 

 

170 

 )تابع (٢-٣الجدول 
    التوصيات

قيد 
 المعالجة

 إصدار تاريخ المجموع مغلق
 التقرير

 رقم التقرير عنوان التقرير

 تقارير األساليب المنهجية إلعداد ١/٢٧/٢٠٠٦ ١٤ صفر ١٤
 تقديرات الكلفة لإلنجاز

05-027 

إدارة برنامج االستجابة الطارئة للقائد  ١/٢٣/٢٠٠٦ ٥ صفر ٥
 ٢٠٠٥للسنة المالية 

05-025 

إدارة عقود برنامج االستجابة السريعة  ١/٢٣/٢٠٠٦ ٣ ٣ صفر
 وسط العراق-اإلقليمية في جنوب

05-023 

/١٠/٢٤ ٤ صفر ٤
٢٠٠٥ 

ندوق إغاثة إدارة االستدامة لبرامج ص
 وإعادة إعمار العراق

05-022 

/١٠/٢٤ ١ صفر ١
٢٠٠٥ 

إدارة برامج صندوق إغاثة وإعادة 
 إعمار العراق

05-021 

١٠/٢٦ ٧ ٦ ١/
٢٠٠٥ 

إدارة العقود، والمنح، والمشتريات 
الصغيرة جدًا المستعملة إلعادة تأهيل 

 مكتبة آربالء

05-020 

/١٠/٢١ ٥ صفر ٣
٢٠٠٥ 

ة المشتراة من تمّلك العربات المدرع
-W914N5-05-Mخالل العقد 

1189 

05-018 

/١٠/٢٥ ٤ صفر ٤
٢٠٠٥ 

عملية منح المكافآت إلى المقاولين 
 المشارآين في إعادة إعمار العراق

05-017 

١٠/٢٦ ٦ ٥ ١/
٢٠٠٥ 

إدارة العقود والمنح المستعملة إلنشاء 
 وتشغيل أآاديمية الشرطة في بابل

05-016 

١٠/٢٥ ١٠ ٨ ١/
٢٠٠٥ 

رة منح برنامج االستجابة السريعة إدا
 وسط العراق-في جنوب

05-015 

تقديرات الكلفة لإلنجاز وإعداد التقارير  ٧/٢٦/٢٠٠٦ ٥ ٢ ٣
المالية إلدارة صندوق إغاثة وإعادة 

 إعمار العراق

05-011 
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 )تابع (٢-٣الجدول 
    التوصيات

قيد 
 المعالجة

 إصدار تاريخ المجموع مغلق
 التقرير

 رقم التقرير تقريرعنوان ال

موجز معلومات مؤقت إلى مكتب  ٧/٢٦/٢٠٠٥ ٧ صفر ٧
المشاريع والعقود في العراق وللقيادة 

المشترآة للعقود في العراق، حول 
 تدقيق عملية منح المكافآت

05-010 

إدارة العقود الممولة من صندوق تنمية  ٤/٣٠/٢٠٠٥ ٦ ٥ ١
 العراق

05-008 

لفات عقود صندوق إغاثة إدارة م ٤/٣٠/٢٠٠٥ ٧ ٧ صفر
 وإعادة إعمار العراق

05-007 

وسط –مراقبة النقد المزود إلى جنوب  ٤/٣/٢٠٠٥ ٨ ٤ ٤
 العراق

05-006 

١٠/٢٥ ٥ ٣ ٢/
٢٠٠٤ 

المحاسبة والمراقبة ألصول التجيهزات 
العسكرية لسلطة االئتالف المؤقتة في 

 بغداد

05-002 

ألصول تدقيق المحاسبة والمراقبة  ٧/٢٦/٢٠٠٤ ٤ ١ ٣
التجهيزات العسكرية لسلطة االئالتف 

 المؤقتة في بغداد

04-011 

تنسيق سلطة االئتالف المؤقتة لألموال  ٦/٢٥/٢٠٠٤ ٣ ٢ ١
 الممنوحة

04-001 
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عمليات تفتيش المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 
(SIGIR) 

 
 

خالل ربع السنة الحالي زار المفتش العام الخاص 
 وقّيم وأعد تقاريرًا (SIGIR)ار العراق إلعادة إعم

 مشروع إنشاءات عبر العراق وأعطت ١٥حول 
. عمليات التفتيش هذه مجموعة متنوعة من النتائج

وجد المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق عدة 
مشاريع جيدة اإلنشاء حيث تّم تنفيذ مشاريع مراقبة 

نامج النوعية على يد المقاول بصورة جيدة آما بر
. ضمان النوعية من جانب حكومة الواليات المتحدة

لكن في حالة ملحوظة واحدة، على سبيل المثال، وجد 
المفتش العام عدة نواقص إنشائية خطيرة نتجت عن 

إشراف غير آاٍف من جانب الحكومة األميرآية 
شملت . وآون األداء غير مالئم من جانب المقاول

حدوث تخّلف المقاول المشاآل اإلنشائية المتكررة ال
عن التقيد بالمعايير الدولية المنصوص عنها في العقد، 

اإلنشاء فوق تربة غير مرصوصة، وعمليات صب 
غير آاملة للخرسانة، وترآيبات ألنابيب المياه دون 
 .المعيار، وتمديدات غير آمنة لألسالك الكهربائية

 
غياب األمن استمر في إعاقة اإلنشاء وعمليات تقييم 

، حيث أن مفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراقال
مفارز األمن الشخصي امتنعت عن مرافقة فرق 

 .التقييم التابعة للمفتش العام إلى عدة مواقع
 

يواصل حضور المفتش العام الخاص إلعادة إعمار 
العراق عبر العراق تأثيره اإليجابى على جهود إعادة 

، خالل ربع فعلى سبيل المثال ال الحصر. االعمار
السنة األخير، بعد تلقيه شكاوى حول أعمال إنشائية 
دون المعيار في آلية الشرطة في بغداد، أعد المفتش 
. العام تقريرًا سريعًا حول االستجابات في موقع العمل
فحّض الحكومة األميرآية على االستجابة السريعة 
وجرى على األثر التعاقد مع مقاول أولي ومقاولين 

طن ومقاولين إضافيين لعالج المشاآل وإنجاز من البا
. العمل غير المنجز على يد المقاول األول األصلى

ولم تكن هذه األعمال قد أنجزت بالكامل وقت إعداد 
 .هذا التقرير

 
، آان المفتش ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٣١في 

 قد (SIGIR)العام الخاص إلعادة إعمار العراق 
 عملية تفتيش ٩٧وأجرى  مشروعًا، ٨٠أنجز تقييم 

 . عملية تقييم من الجو٢٦٦محدودة في موقع العمل، و
 

 لمحة خاطفة على النتائج: عمليات تقييم المشاريع
فيما يلي النقاط الرئيسية لعمليات التفتيش التي أجراها 
المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق خالل ربع 

 :السنة الحالي
 

 ةمستشفى الوالدة في العلوي
 ) مليون دوالر١٫٩٩(
صمم المشروع بدرجة جيدة آافية لتجديد هذا  •

 .المرفق الصحي
تماثلت أعمال اإلنشاء مع معايير التصميم في  •

 .العقد
جاءت خطة مراقبة النوعية لدى المقاول مفصلة  •

بدرجة آافية لإلرشاد الفّعال لبرنامج إدارة النوعية 
 .لدى المقاول

دى الحكومة َرَصد برنامج ضمان النوعية ل •
األميرآية بنفس فعالية خطة مراقبة النوعية لدى 

 .المقاول
من المتوقع أن تستلم مدينة بغداد مستشفى والدة  •

 .ُمجّدد وُمحّدث
 مستشفى األطفال في العلوية

 ) مليون دوالر١٫٢٩(
آان المشروع مصممًا بشكل آاٍف لتجديد هذا  •

 .المرفق الصحي
 .ر تصميم العقدتماثلت أعمال اإلنشاءات مع معايي •
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آانت خطة مراقبة النوعية لدى المقاول مفصلة  •
بدرجة آافية لإلرشاد الفعال لبرنامج إدارة النوعية 

 .لدى المقاول
تّم رصد برنامج ضمان النوعية لدى الحكومة  •

األميرآية بنفس فعالية برنامج مراقبة النوعية لدى 
 .المقاول

 
 مرآز إعادة التأهيل في دهوك

 )دوالر مليون ٥٫٦٣(
تصميم العقد ومواصفاته آانا محددين بدرجة آافية 
إلنجاز إنشاء المرفق نظرًا ألن سالح الهندسة في 

جيش الواليات المتحدة أجرى تقييمًا حذراًًَ للظروف 
  .التي آانت سائدة في السابق والشروط الحالية

نفذت فرق عمل حرفية تخضع لمراقبة دقيقة  •
سات فعالة الدارة أعمال اإلنشاءات وأمنت ممار
 .النوعية للتقيد بمعايير التصميم

عولجت مسألة استدامة المشروع بصورة مالئمة  •
 .في العقد

عند إنجازه من المفروض ان يكون مرآز إعادة  •
التأهيل في دهوك سجنًا حديثًا قائم بذاته بحسب ما 

 .تم تصميمه
 

 خزانات تخزين المياه في الكسيك
 ) مليون دوالر٤٫٩(
عمال اإلنشاءات المنجزة بمعايير التصميم تقيدت أ •

 .لمشروع خزانات تخزين المياه في الكسيك
آانت خطة مراقبة النوعية لدى المقاول وبرنامج  •

ضمان النوعية للحكومة األميرآية مالئمين وأّمنا 
 .إدارة النوعية الفعالة خالل عملية اإلنشاء

شمل بناء خزانات تخزين المياه نظامًا من ثمانية  •
تؤمن خزانات . زانات من تصميم وحجم مماثلينخ

تخزين المياه المغطاة وغير المضغوطة درجة 
 .عالية من االستدامة عند إنشائها بصورة صحيحة

 الخزانات بالماء، صمم بحيث مبعد أن ُيعبأ نظا •
يبقى قائمًا في مكانه إلمداد المياه النظيفة إلى نظام 

 ما تم فإذا أنجز المشروع حسب. توزيع المياه
تصميمه، من المرجح أن يؤّمن المشروع استدامة 

 .لسنوات عديدة قادمة

 
 محطة معالجة المياه المصروفة في الكسيك

 ) مليون دوالر٢٫٧(
بوجه عام، صممت مكونات المشروع بصورة  •

لكن بسبب نظام المعالجة . مالئمة قبل اإلنشاء
بالكلور لتصبح المياه المصروفة المطهرة في 

قبل الترشيح قليلة األجسام الصلبة مرحلة ما 
المعلقة غير المرشحة مما يخفف عملية التطهير 

 .من الجراثيم
تقيدت اإلنشاءات في المحطة بمعايير التصميم ما  •

تجميعة ذراع الكنس لجهاز : عدا إنشائين، هما
 الذين بقيا G3ترويق الخزانات ومحطة المضخة 

 .ناقصين
 وبرنامج خطة مراقبة النوعية لدى المقاول •

ضمان النوعية لدى الحكومة األميرآية آانا فعالين 
 .بصورة عامة

لم تعالج بصورة مالئمة في العقد بعض جوانب  •
أوًال، لم تكن جردة قطع . استدامة المشروع

االستبدال المساندة وجردة قطع الغيار المزودتين 
آافيتين لتأمين الصيانة الفعالة للمكونات بغية 

وثانيًا، من المحتمل جدًا . ملياتضمان استدامة الع
األداء والتدريب /أن االختبار غير الكافي للتشغيل

غير الفعال لمشغلي المحطة قبل تسليمها ساهما في 
 .عجز خزان الترويق

 ٢٠٠١مارس / آذار١٩لم تكن المحطة تعمل بين  •
، عندما أآمل فريق ٢٠٠٦أغسطس / آب١٨و

صالح، والى ان يتم اإل. التقييم زيارته للموقع
سوف يستمر ضخ مياه المجاري غير المعالجة 

التي تزيد عن سعة االحتفاظ اليومية المحددة إلى 
تولد هذه الممارسة . البرية عبر حفرة سطحية

خطرًا محتمًال على صحة السكان المحليين آما 
 .على المياه الجوفية

خالل األعمال الميدانية األولية، أآد المفتش العام  •
 إعمار العراق أن العمل يجري الخاص إلعادة

لتصحيح حاالت النقص في ذراع الكنس في خزان 
، أآد ٢٠٠٦أآتوبر / تشرين األول٢في . الترويق

 (AFCEE)مرآز القوات الجوية لالمتياز البيئي 
انه سوف يبدأ في إعادة إنشاء بنية منصة المضخة 

G-3 ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول١٢ في. 
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 لجيش العراقي في ا٥١ثكنات اللواء 

 ) مليون دوالر٠٫٩٩(
آانت مجموعة التصاميم التي أعدها سالح  •

الهندسة في جيش الواليات المتحدة مالئمة إلنشاء 
 .المباني ومعظم المرافق المشمولة في نطاق العقد

بدت معظم اإلنشاءات على أنها تتقيد بالمعايير  •
 .والتصميم (SOW)المحددة في بيان العمل 

بة النوعية لدى المقاول مفصلة آانت خطة مراق •
بدرجة آافية لإلرشاد الفعال لبرنامج إدارة النوعية 

 .لدى المقاول
َرَصد برنامج ضمان النوعية لحكومة الواليات  •

 .المتحدة بفعالية خطة مراقبة النوعية لدى المقاول
لم تعالج بصورة مالئمة مسألة تأمين االستدامة  •

وط أمر في العقد األساسى ولم تذآر في شر
باإلضافة إلى ذلك، حدد هذا التقرير وجود . المهمة

ترآيبات مواسير من نوعية سيئة وأبواب لمبنى 
. الثكنات آان قد استعملها المقاول في السابق
سوف يواجه الجيش العراقي مشاآل صيانة 

 .مستمرة بسبب استعمال هذه المواد
نتج عن المشروع إنشاء مباٍن ومرافق جديدة  •

الحق المفتش العام الخاص . جيش العراقيألفراد ال
 الهواجس المتعلقة بمجمع إلعادة إعمار العراق

اآلليات الذي يحتاج إلى متابعة من جانب سالح 
 .الهندسة في جيش الواليات المتحدة

 
 حقل إطالق النار لشرطة مدينة الحلة

 ) مليون دوالر٠٫٤٣(
 صممت مكونات ميدان إطالق النار بصورة  •

 .ل اإلنشاءمالئمة قب
أنجز العمل وقت إجراء المفتش العام الخاص  •

إلعادة إعمار العراق عملية تفتيش في الموقع 
 .بطريقة تقيدت بمعايير التصميم

ضمن سالح الهندسة في جيش الواليات المتحدة  •
سوف ينتج عن . النوعية وااللتزام بشروط العقد

أعمال المشروع بعد إنجازه ميدان إطالق نار 
 منصة ١٢رة آاملة يحتوي على يعمل بصو

 منصة إطالق للمسدسات ١٢إطالق للبنادق و
 .للشرطة العراقية

 
  في الجيش العراقي٤٠٢ثكنات مرآز قيادة الكتيبة 

 ) مليون دوالر٠٫٧٤(
آانت مجموعة التصاميم التي أعدها سالح  •

الهندسة في جيش الواليات المتحدة مالئمة إلنشاء 
 .شمولة في نطاق العقدالمباني ومعظم المرافق الم

بصورة عامة، تم التأآد من أن اإلنشاء يتقيد  •
لكن .  والتصميم(SOW)بمعايير بيان العمل 

يحتاج تصدع ملحوظ في الجدار الخارجي لمبنى 
غرف التدريس إلى تقييم إضافى على يد سالح 

باإلضافة إلى . الهندسة في جيش الواليات المتحدة
المياه آانت تنقصه ذلك، ونظرًا الن تصميم خزان 

تفاصيل آافية، يجب تقييم إنشاء خزان المياه لجهة 
 .المالئمة اإلنشائية

آانت خطة مراقبة النوعية لدى المقاول وبرنامج  •
 .ضمان النوعية لدى الحكومة األميرآية فعالين

لم تعالج مسألة تأمين االستدامة في العقد األساسى  •
لى ذلك، عالوة ع. ولم تذآر في شروط أمر المهمة

أآد هذا التقرير أن ترآيبات أنابيب المياه آانت من 
نوعية سيئة وأن أبواب مبنى الثكنات آانت 

سوف يولد استعمال . مستعملة من جانب المقاول
هذه البنود مشاآل صيانة متواصلة للجيش 

 .العراقي
نتج عن هذا المشروع إنشاء أبنية ومرافق جديدة  •

لمفتش العام الخاص الحظ ا. ألفراد الجيش العراقي
إلعادة إعمار العراق الهواجس حول مبنى غرف 
التدريس وخزان المياه الذين يتطلبان متابعة من 

قبل سالح الهندسة في جيش الواليات المتحدة 
 .وربما تنفيذ عمل عالجي

 
 آلية الشرطة في بغداد

 ) مليون دوالر٧٢٫٥(
لم تصمم مكونات المشروع بصورة مالئمة قبل  •

لم يزود المقاول ولم تراجع الحكومة . اإلنشاء
. األميرآية، العدد المطلوب من رسوم التصميم

فيما يخص رسوم التصميم التي تمت مراجعتها 
قررت الحكومة بأن ما تّم تقديمه آان بوجه عام 
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رفض مراجع التاصميم . غير آامل وغير مالئم
من رسوم % ١٠٠لدى الحكومة األميرآية نسبة 

 .ة بالنسبة لعدة مباٍنالتصميم المقدم
معظم األعمال التي عاينها المفتش العام الخاص  •

إلعادة إعمار العراق لم تتقيد بمعايير العقود 
حدد المفتش العام نواقص ذات . وأوامر المهمات

شأن في اإلنشاء مثل الحالة السيئة لترآيبات 
مواسير المياه، تصدعات عند نقاط التوسيع، 

 وظهور َنخاريب فيها، وانفصاالت في الخرسانة
وانكشاف قضبان التسليح والحالة السيئة ألشغال 

البناء بالطوب، آما آان أداء اإلنشاء وترآيب 
المعدات في مستوى متدٍن من المهارة الحرفية 

على يد المقاول، ولم يتقيد بالمعايير الدولية 
 .المنصوص عنها في العقد وأوامر المهمات

ن النوعية لدى غاب في األساس برنامج ضما •
الحكومة األميرآية فيما خص رصد أداء المقاول 

ولم تراجع الحكومة األميرآية التقارير اليومية 
عالوة . ةالتي يقدمها المقاول حول مراقبة النوعي

على ذلك، تابع ممثلو الحكومة األميرآية تقدم 
المشاريع ولكنهم لم يحددوا قضايا النوعية ولم 

إلنشاءات ذآرت في يحددوا اية نواقص في ا
التقارير اليومية حول تأمين النوعية التي قدمها 

المقاول، وبالتالي لم يعلم سالح الهندسة في جيش 
الواليات المتحدة بوجود نواقص مؤثرة في 

 .اإلنشاءات في موقع المشروع
عولجت مسألة تأمين االستدامة في شروط أمر  •

ب المهمة ومع ذلك لم تدار بصورة مالئمة من جان
 .سالح الهندسة في جيش الواليات المتحدة

لم تكن نتائج إنشاء وتجديد آلية الشرطة في بغداد  •
فقد ُصمم . متماثلة مع األهداف األساسية للعقد

المشروع وجرى إنشاؤه بصورة سيئة ولم يشرف 
ال المقاول وال سالح الهندسة في جيش الواليات 

 .المتحدة على إدارة المشروع بفعالية
 

 مة محطة التحويل الكهربائيةاستدا
 ) مليون دوالر٢٨٫٢٧(
 .المرافق آانت مأمونة وفي حالة إصالح جيدة •
عمل في محطة التحويل موظفون يملكون  •

 .مهارات مالئمة الدارتها وتشغيلها
قطع الغيار، والرسوم، وآتيبات تعليمات التشغيل  •

 .آانت مزودة حسب شروط العقد
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 ٣-٣الجدول 
 )بآالف الدوالرات(عشر التي جرى تقييمها في ربع السنة الحالي المشاريع الخمسة 

 
منطقة فرقة 
 منطقة الخليج

الكلفة  الوآالة المنفذة المقاول
اإلجمالية 

المخصصة 
في الموازنة 

 )بالدوالر(

رقم تعريف  اسم المشروع المحافظة
مكتب 

المشاريع 
 والعقود

بارسون الوسطى
 محلي/ز

مستشفى الوالدة  دادبغ ١،٩٨٦ فرقة منطقة الخليج
 في العلوية

1225 

بارسون الوسطى
 محلي/ز

مستشفى األطفال  دهوك ١،٢٨٨ فرقة منطقة الخليج
 في دهوك

1223 

مرآز إعادة  دهوك ٥،٦٣٤ فرقة منطقة الخليج بلنيك الشمالية
التأهيل في 

 دهوك

 غير متوفر

مرآز القوات  اميك الشمالية
الجوية لالمتياز 

 البيئي

خزانات تخزين  نينوى ٤،٩٠٠
المياه في الكسيك

 غير متوفر

محطة معالجة  نينوى ٢،٧٠٠ فرقة منطقة الخليج شو الشمالية
المياه 

المصروفة في 
 الكسيك

 غير متوفر

 ٥١ثكنات اللواء  بابل ٩٩٩ فرقة منطقة الخليج محلي الجنوبية
في الجيش 
 العراقي

23025 

يدان إطالق م بابل ٤٣٤ فرقة منطقة الخليج محلي الجنوبية
النار للشرطة في 

 الحلة

23540 

ثكنات مرآز  بابل ٤٣٤ فرقة منطقة الخليج محلي الجنوبية
قيادة الكتيبة 

 في الجيش ٤٠٢
 العراقي

23026 

آلية الشرطة في  بغداد ٧٣٧ فرقة منطقة الخليج محلي الجنوبية
بغداد، أمر 

 ١٠٦المهمة 

 غير متوفر

بارسون الوسطى
 ز

آلية الشرطة في  بغداد ٤٢،٩٠٩ فرقة منطقة الخليج
بغداد، أمر 

 ٢٩المهمة 

 غير متوفر
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  تابع٣-٣الجدول 
 

منطقة فرقة 
 منطقة الخليج

الكلفة  الوآالة المنفذة المقاول
اإلجمالية 

المخصصة 
في الموازنة 

 )بالدوالر(

المحافظة رقم تعريف  اسم المشروع
مكتب 

المشاريع 
 والعقود

استدامة محطة  البصرة ٦،٦٧٧  الخليجفرقة منطقة بيريني الجنوبية
التحويل 

الكهربائية في 
 الحكمية

1654 

استدامة محطة  البصرة ٥،٧١٩ فرقة منطقة الخليج بيريني الجنوبية
التحويل 

الكهربائية في 
 الحمدان

1657 

استدامة محطة  البصرة ٥،٤٣٨ فرقة منطقة الخليج بيريني الجنوبية
التحويل 

الكهربائية في 
 الكفات

1655 

استدامة محطة  البصرة ٥،٧١٨ فرقة منطقة الخليج بيريني  الجنوبية
التحويل 

الكهربائية في 
 السراجيء

1656 

استدامة محطة  البصرة ٥،٧٢٤ فرقة منطقة الخليج بيريني الجنوبية
التحويل 

الكهربائية في 
 شط العرب

1659 

 
من الطاقة % ٣٦آانت محطات التحويل توزع  •

آافية من أعلى مجرى محطات بسبب تغذيات غير 
 .التحويل

ُمرحالت التيار الوقائية الدارة التمورات  •
الكهربائية في خطوط تغذية التوزيع المستخدمة قد 

 .ال تكون بالمتانة الالزمة
 

 التخطيط
اختار المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 

(SIGIR) مقطعًا عرضيًا من المشاريع من آل قطاع 
ة اإلعمار من أجل التقييم، والمسح، رئيسي العاد

 :والتحليل
 

مشاريع تتعلق بالمياه، والكهرباء، ومرافق  •
 .النفط، والنقل

مشاريع تتعلق بالعقود ذات المبالغ الكبيرة  •
 .والصغيرة بالدوالرات

 .مشاريع مقاولين عامين مختلفين •
 .مشاريع في مختلف أقسام البالد •
 .ئيسيةمشاريع في برامج آل وآالة أميرآية ر •
مشاريع أنجزت بالكامل ومشاريع أنجزت  •

 .جزئيًا
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 مقاربة برنامج تقييم المشاريع في موقع العمل
أنجز المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 

(SIGIR)٨٠، تقييم ٢٠٠٥يونيو / منذ حزيران 
 من هذه المشاريع قد أنجزت ١٥مشروع، وآانت 

العامة آانت األهداف . خالل ربع السنة الحالي
 :لعمليات تقييم المشاريع هي التالية

 
هل تم تصميم مكونات المشروع بصورة  •

 مالئمة قبل اإلنشاء أو الترآيب؟
هل يتقيد اإلنشاء أو إعادة التأهيل بمعايير  •

 التصميم؟
هل آانت خطة مراقبة النوعية لدى المقاول  •

وبرنامج ضمان النوعية لدى الحكومة 
 األميرآية مالئمين؟

صورة مالئمة معالجة مسألة تأمين هل تم ب •
 استدامة المشروع وتشغيله؟

هل تتماثل نتائج المشروع مع األهداف  •
 األصلية؟

 
 عمليات تقييم المشاريع ٣-٣أدرج في الجدول 

للحصول على الئحة . المنجزة خالل ربع السنة الحالي
آاملة لعمليات تقييم المشاريع خالل أرباع السنة 

 ١-٣، يبين الشكل (J)جاي  الماضية، أنظر الملحق
 .الموقع التقريبي لكل مشروع جرى تقييمه

 

 ١-٣الشكل 
 عمليات تقييم المشاريع

 
 المواقع التقريبية لثمانين مشروعًا حيث أجريت عمليات تفتيش وتحليل وإعداد التقارير عنها حتى هذا التاريخ

 

 
  خالل ربع السنة الحالي
  خالل أرباع سنة أخرى
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 تقييم المشاريع التي أنجزها المفتش العام عمليات
 (SIGIR)الخاص إلعادة إعمار العراق 

 مستشفى الوالدة في العلوية، بغداد، العراق
 SIGIR-PA-06-064التقرير رقم 

 
بدأ تنفيذ هذا المشروع في األصل بموجب أمر المهمة 

، الذي W914NS-04-D-0006 للعقد رقم 0006
وبدون آميات / ي للتسليمآان عقدًا بدون تاريخ نهائ

محددة ُمنح على اساس التصميم والبناء في 
، من جانب سلطة االئتالف ٢٠٠٤مارس /آذار

في .  إلى شرآة بارسونز ديالوير(CPA)المؤقتة 
، جدد سالح الهندسة في جيش ٢٠٠٦مايو /أيار

الواليات المتحدة عبر مكتب المشاريع والعقود لدى 
هذا العقد مع شرآة  (USACE)فرقة منطقة الخليج 

٢٠٠٦مايو / أيار١١وفي . بارسونز غلوبال سرفيسز
، منح مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة 

 (W91GXZ-06-C-0011)الخليج عقدًا بقيمة ثابتة 
إلى مقاول عراقي من الباطن يعمل مع شرآة 

استنادًا إلى ). بارسونز(بارسونز غلوبال سرفيسز 
واليات المتحدة، عند إيقاف سالح الهندسة في جيش ال

العمل في المشروع آانت شرآة بارسونز قد أنجزت 
وعندما قام المفتش . من متطلبات المشروع% ٦٠

 بتفتيش (SIGIR)العام الخاص إلعادة إعمار العراق 
، آان المقاول ٢٠٠٦يونيو /المشروع في حزيران

من متطلبات % ٧العراقي الحالي قد أنجز نسبة 
 .قيةالمشروع المتب

 
آان هدف المشروع إعادة تأهيل مستشفى الوالدة في 

العلوية، وسط بغداد، الذي أنشئ في األصل عام 
قبل البدء بإعادة تجديد المشروع آان . ١٩٦٩

 سرير وعندما بدأ تنفيذ ٣٠٠المستشفى يتسع ل 
المشروع آانت البنية التحتية للمستشفى في حالة سيئة 

 ٧٠ان ُيعنى فقط ب آان باستطاعة المستشفى . جدًا
شمل نطاق .  سرير األصلية٣٠٠سريرًا من أصل 

العقد ترآيب معدات محّدثة جديدة واستبدال أنظمة 
الميكانيكية، الكهربائية، البنيوية (المستشفى األساسية 

شمل نطاق العقد أيضًا إعادة تجديد ). والصحية
هندسية آاملة البنية المستشفى العشرة، بضمنها 

دال النوافذ واألبواب، إصالح وإعادة إصالح واستب
طالء الجدران الخارجية والداخلية، إصالح السقوف، 

وترآيب سقوف لصدى الصوت معلقة في الممرات 
الرئيسية، وترآيب أرضيات جديدة عبر آافة أبنية 

 .المستشفى
 

ماذا وجد المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 
(SIGIR)  

مكتب المفتش العام الخاص قابل فريق التقييم في 
إلعادة اإلعمار، موظفين من مكتب الضابط المقيم في 

فرقة منطقة الخليج، وراجعوا وثائق العقد، ورسوم 
اإلنشاءات، والمواصفات، وتقارير مراقبة النوعية 

استنادًا إلى مراجعة الرسوم . وضمان النوعية
والمواصفات، استنتج المفتش العام أن التصميم آان 

 .يًا ألغراض تجديد المرفقآاف
 

شمل تقييم المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 
 .في موقع العمل تفتيش هذه المباني والمرافق

 
 أعمال التجديد المنجزة

القسم (، صحة النساء والمختبر B1المبنى  •
 )األمامى من المبنى

 .وحدة تطهير بالتناضح العكسي •
 

 أعمال التجديد الجارية
، صحة النساء )الطابق األرضي(، B1المبنى  •

 )القسم الخلفي من المبنى(والمختبر 
 .، المطبخ وغرفة الغسيلB8المبنى  •
 ، أجنحة المرضىB9المبنى  •
 .نظام تخزين وتوزيع المياه •

) ١صورة الموقع (، B1أنجزت أعمال تجديد المبنى 
ووحدة التظهير بالتناضح العكسي بموجب عقد 

جديد جارية للمباني وآانت أعمال الت. بارسونز
بدأ العمل . والمرافق المتبقية المشمولة في نطاق العقد

الذي فتشه المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 
 .على انه يتقيد بشروط العقد

آانت نتائج مشروع تحديث مستشفى الوالدة في 
عندما يتم . العلوية متماثًال مع أهداف العقد األساسى
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المفروض ان يحسن مشروع إنجاز المشروع من 
تحديث المستشفى المرافق والخدمات الصحية /تجديد

 .في بغداد

 

 
 الممر الرئيسي في مبنى صحة النساء والمختبر: ١صورة الموقع 

 

 
 حجرة في مبنى صحة النساء والمختبر: ٢صورة الموقع رقم 
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  واألرضية بعد نزع التجصيصB9جناح المرضى في المبنى : ٣صورة الموقع رقم 

 
 

 االستدامة
 

اشترط العقد ضمان . عالج العقد موضوع االستدامة
حالة آافة معدات المباني، واإلنشاءات، المكونات 
لمدة سنة واحدة، ونص في العادة على ضمانات 

عالوة . موسعة شملت المعدات والماآنات المشتراة
على ذلك، اشترط أمر المهمة تقديم ثالث نسخ مقروءة 

ات تعليمات التشغيل والصيانة باللغتين من آتيب
اإلنجليزية والعربية لكافة المعدات الجديدة، وأعمال 
. التشطيب النهائي، والترآيبات، والخردوات المعدنية

 . 
 

 مستشفى األطفال في العلوية، بغداد، العراق
  SIGIR PA-06-065رقم المشروع 

 
لعقد  ل0006بدأ تنفيذ هذا المشروع بموجب أمر المهمة 

W914NS-04-D وهو عقد على أساس تسليم غير محدد 
 ٢٠٠٤مارس /وآمية غير محددة منحته في آذار

سلطة االئتالف المؤقتة إلى شرآة بارسونز ديالوير 
غّير تعديل للعقد األساسي اسم المقاول من . انك

بارسونز ديالوير  انك إلى بارسونز غلوبال سرفيسز 
 ). بارسونز(انك 

 

 جدد مكتب المشاريع والعقود ٢٠٠٦و ماي/في أيار
وفي . لدى فرقة منطقة الخليج هذا العقد مع بارسونز

، منح المكتب عقدا نهائيًا بقيمة ٢٠٠٦مايو / أيار١١
، إلى المقاول من الباطن (W91GXZ-06-C-0010)ثابتة 

استنادا إلى سالح الهندسة في جيش .  لشرآة بارسونز
رسونز عند إنهاء الواليات المتحدة، آانت شرآة با

من األعمال المنصوص % ٦٥العقد قد أنجزت نسبة 
عنها في العقد وعندما قام مفتشو مكتب المفتش العام 
الخاص إلعادة إعمار العراق بتفتيش المشروع في 

 آان المقاول العراقي الحالي قد ٢٠٠٦يونيو /حزيران
 .  من األعمال المتبقية للمشروع% ٨أنجز نسبة 

 
شروع إعادة تأهيل مستشفى األطفال في       آان هدف الم  

ُبني هذا المستشفى باألساس      .  العلوية في وسط بغداد      
 وتطلب جهودًا أساسية من أعمال                        ١٩٥٦عام     

شمل نطاق العقد أعماال في     .  اإلصالح وإعادة االعمار  
الموقع للتحسينات في شبكة أنابيب المياه، ورفع                       

اء، وغير  مستويات نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهو      
موقد إحراق القمامة،      (ذلك من األجهزة الميكانيكية           

؛ وإدخال تعديالت    ) وأنظمة الغاز الطبي    Kوالمصاعد
لتحسين أداء األجهزة الكهربائية بضمنها لوحات                    
التوزيع، واإلنارة، واالتصاالت وأنظمة اإلنذار                      

شمل نطاق العقد أيضا إجراء إعادة تجديد              .  للحريق
 مباني المستشفى شمل إصالح      هندسي معماري لكامل  
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وإعادة طالء الجدران الخارجية والداخلية، وإصالح          
السقوف، ووترآيب سقوف صوتية معلقة في الممرات       
الرئيسية، وتبليط جديد لألرضيات، وإصالح                            

 .  واستبدال نوافذ وأبواب
 

ماذا وجد مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار             
 العراق

 مكتب المفتش العام الخاص         راجع فريق التقييم لدي      
إلعادة إعمار العراق تصميم وجدول الكميات ووجد            

شملت عمليات التقييم في     .  أنها آافية لمشروع التجديد    
موقع العمل لفريق مكتب المفتش العام الخاص إلعادة          
 . إعمار العراق عمليات تفتيش للمباني والمرافق التالية

 
 :أعمال التجديد المنجزة

 أجنحة الطوارىء، B2المبنى  •
 ، العيادات الخارجيةB5المبنى  •
 ، حجرة الغسيلB7المبنى  •
 وحدة التنقية بالتناضح العكسي •
 

 :أعمال التجديد الجاري تنفيذها
، أجنحة المرضى، والمختبرات،         B1المبنى    •

 . وغرف التصوير باألشعة
 ، اإلدارة وغرف إقامة األطباءB10المبنى  •
 

آورة أعاله بموجب     أنجزت آافة أعمال التجديد المذ        
عقد بارسونز، ويقوم المقاول العراقي الحالي بتنفيذ               

 . أعمال التجديد المستمرة الجارية

 

       
، B1إنشاءات في المبنى : ٥صورة الموقع رقم 

أجنحة المرضى، المختبرات، وغرف التصوير (
 باألشعة

مدخل الصيدلية في مبنى : ٤صورة الموقع رقم 
 العيادات الخارجية
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  )توريقها( قبل إعادة تجصيصها B1الجدران المكشوفة في المبنى : ٦صورة الموقع رقم 

 
 

بدت األعمال المنجزة واألعمال الجاري تنفيذها التي           
عاينها فريق مكتب المفتش العام الخاص إلعادة                       

آان .  إعمار العراق على أنها متوافقة مع شروط العقد         
ومة األميرآية فعاًال    برنامج ضمان النوعية لدى الحك       

اعد .  في رصد خطة مراقبة النوعية لدى المقاول                  
لدى سالح الهندسة في    (QAR) ممثل ضمان النوعية    

 تقاريرًا يومية عن ضمان           جيش الواليات المتحدة         
النوعية حدد فيها بصورة موثقة النواقص المالحظة             

تأآد مساعد المهندس المقيم وممثل ضمان       .  في الموقع 
 من تصحيح النواقص المالحظة             (QAR)النوعية    

 . خالل عمليات التفتيش لضمان النوعية
 
جاءت نتائج مشروع مستشفى األطفال في العلوية                  
. حتى هذا التاريخ متوافقة مع اإلغراض األصلية للعقد       

وبعد إنجاز أعمال التجديد من المفروض ان يصبح                
هذا المستشفى مرفقًا حديثا للعناية الصحية للمواطنين          

 . العراقيين
 

 
 االستدامة

فقد فرض ضمان آافة       .  عالج العقد مسألة االستدامة      
تجهيزات المباني، واإلنشاءات، والمكونات لمدة سنة          
واحدة ونص بوجه عام على ضمانات موسعة شملت            

عالوة على ذلك،          .  المعدات والماآنات المشتراة         
اشترط أمر المهمة تقديم ثالث نسخ مقروءة من                         

مات التشغيل والصيانة باللغتين اإلنجليزية      آتيبات تعلي 
والعربية لكافة المعدات األعمال التشطيبات النهائية،           

 . .والترآيبات والخردوات المعدنية
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 مرآز إعادة التأهيل في دهوك في مرحلة ما قبل اإلنشاء للعقد الحالي:  ٧صورة الموقع رقم 

 
 

 قمرآز إعادة التأهيل في دهوك ، دهوك، العرا
  SIGIR PA-06-070رقم المشروع 

 
آان الغرض من مشروع مرآز إعادة والتأهيل في                 
دهوك إآمال أعمال اإلنشاءات المتوقفة لسجن حديث          

 سجين بحيث يتم        ١٤٩٠قائم بذاته صمم الستيعاب          
بصورة منفصلة، إيواء األحداث، والنساء، وغيرهم             
من السجناء الذين يقضون عقوبات لفترات مختلفة                 

بدأت الحكومة    ).  أمن خفيف الى أمن أقصى            من    (
 ٢٠٠٠العراقية تنفيذ هذا المشروع في أواخر العام                

 بسبب  ٢٠٠٢ولكن األشغال توقفت في منتصف العام        
عندما توقفت األشغال آان      .  مشاآل سياسية وتمويلية    

خدم هذا  .  اإلطار الخرساني اإلنشائي للمرفق قد أنجز       
قة بمثابة نقطة      الهيكل الخرساني من األشغال الساب           

نفذ سالح الهندسة     .  انطالق لتنفيذ اإلنشاءات الجديدة      
في جيش الواليات المتحدة تقييما مفصًال حول تلبية                
الهيكل الخرساني القائم لشروط العقد الحالي                               

 . األساسية
 

غطى بيان العمل ثالثة بنود منفصلة في العقد بمبلغ                
بصورة عامة، آان المطلوب من            .  إجمالي مقطوع  

المقاول تزويد آافة التصاميم، واأليدي العاملة،                       
والمواد الالزمة إلنجاز بنود الخط الثالثة المحددة في           
العقد باستعمال الخطط والمواصفات القائمة لألشغال           

من %  ٩٠التي بدأ تنفيذها وتوقفت عند نسبة إنجاز               
 . التصميم المقّدم

 

 في العقد، شمل أعمال التصميم        ١بند الخط رقم      •
آمال إصالح الهيكل اإلنشائي القائم استنادا               وإ

الى تقييم فني ألعمال اإلنشاء حول النواقص                  
أجراه سالح الهندسة في جيش الواليات المتحدة،       
وشمل اإلنشاء الرئيسي، واألرضيات، وآافة              
المرافق المترافقة باستثناء محطة توليد الطاقة،           

عالوة على ذلك،      .  والمعدات، وخزانات المياه     
 إآمال التصميم آافة التعديالت الضرورية         شمل

على الرسوم القائمة من اجل تأمين توافق                         
 . قياسات اإلبعاد مع اإلنشاء المادي القائم الحالي

 في العقد، شمل إعداد وآامل            ٢بند الخط رقم        •
تصاميم لبناء محطة توليد للكهرباء، والمعدات،         
وخزانات المياه، والمستثناة بصورة محددة من           

 .١ الخط رقم بند
 في العقد شمل، الطلب من                ٣بند الخط رقم           •

المقاول تزويد تصاميم فقط، دون أية أعمال                    
إنشائية، لمقاولين يقومون بتزويد البنود او                      

 ". زودها آخرون"األعمال التي 
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ماذا وجد مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار             
 العراق

فية آان تصميم ومواصفات العقد مفصًال بدرجة آا                
إلنشاء المرفق ألن سالح الهندسة في جيش الواليات            
المتحدة آان قد أجرى تقييما مسبقا حذرًا للظروف                   

باإلضافة الى      .  القائمة مسبقًا والشروط الجارية               
مراجعة مستندات المشروع الفني وإجراء مناقشات             

قام فريق   .  مع ممثلين مختارين للحكومة األميرآية           
يوليو / تموز  ٣١العمل في      التقييم بزيارة الى موقع           

%. ٦٠ عندما قدر ان المشروع قد أنجز بنسبة          ٢٠٠٦
خالل زيارة مواقع العمل عاين فريق التقييم اإلشراف          
الدقيق على فرق العمل االحترافية المتخصصة                        

 . العاملة في آامل أقسام المرفق
 

وصف تقرير مكتب المفتش العام الخاص إلعادة                     
يب التقنية التي استعملها      إعمار العراق مختلف األسال     

فعلى سبيل    .  المقاول لضمان عمل إنشائي مقبول              
المثال، انشأ المقاول ورشة تصنيع مزودة بمجموعة            
متنوعة من عدد األشغال المعدنية لصنع اطر مسلحة            
بقضبان حديدية الستعمالها في األبواب والنوافذ في               

 بدا اداء المقاول على انه يتقيد           .  آامل أقسام المرفق    
لم يحدد مكتب المفتش العام الخاص       .  بمعايير التصميم 

إلعادة اعمار العراق أية نتائج سلبية ولم يعطي أية                 
من المفروض أن    .  توصيات إلجراء عمل تصحيحي     

يلبي المشروع عند إنجازه الغرض المقصود منه في            
حال استمرت ممارسات اإلنشاء واإلشراف آما آانت        

 .  عليه في السابق

 

 
 ترآيب تجميعات، قضبان للحماية األمنية في الطابق األرضي:  ٨الموقع رقم صورة 
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 ٢٠٠٦يوليو / تموز٣١المدخل الرئيسي لمرآز إعادة التأهيل في دهوك، :  ٩صورة الموقع رقم 

 
 

 لدى الحكومة            (QA)برنامج ضمان النوعية                  
 لدى المقاول   (QC)األميرآية وخطط مراقبة النوعية      

فذ مهمات ضمان النوعية ومراقبة                ن.  آانت فعالة   
النوعية نفس األشخاص الذين عملوا منذ بدء تنفيذ                   
المشروع، مما شكل المفتاح الرئيسي الفعالة لضمان            

آانت فائدة مثل هذه              .  النوعية ومراقبة النوعية         
االستمرارية واضحة خالل زيارة فريق التقييم                         
للموقع، وعلى وجه التخصيص، آان موظفو برامج             

النوعية ومراقبة النوعية مدرآين تمامًا                    ضمان      
 . لتاريخ، وتقدم، ووضعية المشروع

 
 االستدامة 

. عالج العقد بصورة مالئمة مسألة استدامة المشروع           
فباإلضافة الى إنجاز بناء المرفق الرئيسي، الذي شمل         
محطة توليد الطاقة الكهربائية ونظام توزيع الطاقة                

لعقد على المقاول      ومحطة التدفئة والتبريد، فرض ا          
تزويد مجموعة تصاميم لكافة البنود المزودة او                        
األعمال المقرر إنجازها من قبل مقاولين آخرين من              

ومن المفروض ان يحقق شرط تزويد                       .  الباطن
مجموعة تصاميم من ذات المصدر زيادة مدى تماسك         

األعمال الواجب تنفيذها على يد مجموعة متنوعة من          
 . المقاولين من الباطن

 
 خزانات المياه في الكسيك، الكسيك، العراق

  SIGIR PA-06-071رقم المشروع 
 

 المشروع إنشاء نظام خزانات لمياه الشرب هدفآان 
حدد بيان .  مليون لتر٧٫٧بسعة إجمالية ال تقل عن 

العمل ادوار المقاول ومسؤولياته وزود التفاصيل 
ن عالج بيا. المختلفة بالمواصفات وشروط االختيار

الصمامات، و شبكة أنابيب المياه، أيضاالعمل 
 وأجهزة التحكم الضرورية ،المضخاتوالعدادات، و

لدمج نظام خزانات التخزين مع أنظمة التوزيع 
تم استنادا الى التصميم النهائي، . والمعالجة الموجودة

ظم أشغال اإلنشاءات المادية لبناء نظام تخصيص مع
تزود سعة دنيا تبلغ  متماثلةمكون من ثماني خزانات 

العقد األولي من مشروع بدأ .  للنظام مليون لتر٧٫٧
استبدال مرافق تخزين مياه على أساس خزانات المياه 

تكون في حالة لغير مالئمة بمرافق ذات سعة اآبر و
 . أفضل
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 ٢٠٠٦سطس أغ/ إلنشاء خزانات المياه آما آان في األول من آباإلجماليالتقدم :  ١٠ رقم لموقعاصورة 

 
 مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار         ذا وجد   ما

 العراق 
 

 الى مراجعة المستندات ذات الصلة                             باإلضافة
 مناقشات مع ممثلين مختارين                وإجراءبالمشروع    

 زار فريق التقييم لدى     ،  للحكومة االميرآية والمقاولين  
مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق                    

، ٢٠٠٦  أغسطس/في األول من آب          موقع العمل        
رغم .  %٥٧ المشروع تقدر بـ   إنجازعندما آانت نسبة    

سبتمبر /أيلول  ١٩فترة تنفيذ العمل الميداني الى       تمديد  
، اعتقد ممثل المقاول ان من غير المحتمل                    ٢٠٠٦

 التام لمشروع خزانات المياه في                     تحقيق اإلنجاز    
ارير  تق أآدت.  األسبابالتاريخ المحدد وذلك لعدد من        

 األمطاروعية لدى الحكومة األميرآية ان            نضمان ال  
يناير، /الغزيرة التي سقطت في آانون الثاني                              

 ساهمت في          ٢٠٠٦مارس     / وآذار    ،فبراير/شباطو
 ممثل  أآدعالوة على ذلك،    .  إعاقة تقدم تنفيذ المشروع   

المقاول انه حصلت إعاقات غير محددة بسبب عدم                 
لمفتش العام    رصد مكتب ا      .  توفر المعدات والمواد      

الخاص إلعادة إعمار العراق ان المقاول آان ينتظر             
وصول آلة تنظيف بالسفع الرملي لتنظيف آافة القطع          

الصقل /وقائيةالطالء     الالمعدنية قبل وضع طبقة                  
عالوة على ذلك، أآد ممثل المقاول ان عدم             .  النهائي

حام ماهرين إلجراء اختبار           التوفر الكافي لعمال لِ          

شراف مدير خطة مراقبة النوعية آانت          تلحيم تحت إ   
 .مشكلة مستمرة

 
آان التصميم النهائي إلنشاء مرفق يحتوي على ثمانية         

وقت زيارة فريق     .  خزانات مياه مماثلة مالئمًا عملياً        
 آل خزان عند           إنشاء  أعمالالتقييم للموقع آانت           

 المنجزة  اإلنشاء  أعمال مختلفة وتقيدت      إنجازمراحل  
 صمم المقاول تصنيع الخزانات في         .بمعايير التصميم 

 الخزانات الى   إنشاءجرى تقسيم مراحل     .  موقع العمل 
األساسات الخرسانية؛ األرضية             :   مراحل      أربع

الفوالذية الملحومة؛ الجدران الفوالذية الملحومة؛                  
 وقت زيارة فريق المكتب       .والسقف الفوالذي الملحوم   

قع المفتش العام الخاص إلعادة اعمار العراق للمو                 
 واألرضيات،،     األساساتآان العمل جاريًا على                 

استنادًا الى مراجعة فريق التقييم لكافة                .  والجدران
 مناقشات مع موظفين     وإجراء  ،المستندات ذات الصلة  

من ذوي الخبرة يعملون لدى المقاول والحكومة                       
 بدت فعالة إجراءات      ، وزيارة موقع العمل     ،يةآاالمير

 .اء اإلنشاعمال إلدارةالمقاول 
 

 تقارير مراقبة النوعية وضمان النوعية وعده              أآدت
تقارير اختبارات ان موظفي مراقبة النوعية وضمان           

رغم اإلعاقة  .النوعية رصدوا المشروع بصورة فعالة      
في التنفيذ، من المفروض ان يلبي المشروع، عند                    
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 المقصود منه في حال استمرار تطبيق        الهدفإنجازه،  
بعد .    طاق اإلنشاء واإلشراف  الممارسات السابقة في ن   

ملء الخزانات بالمياه من المفروض ان تخزن هذه                 
الخزانات مياه الشرب وتزودها الى نظام توزيع مياه            

استنادًا الى ذلك، لم يتضمن تقرير مكتب                  .  الشرب
 نتائج  أيةالمفتش العام الخاص إلعادة اعمار العراق            

 .  عمل تصحيحيإلجراءسلبية أو توصيات 
 

 امةاالستد
. للمشروع تمت معالجتها بشكل آافٍ     مسألة االستدامة   

تؤمن خزانات المياه المغطاة وغير المضغوطة درجة         
من .   بصورة صحيحة  إنشائهاعالية من االستدامة عند      

 بعد ملئها بالماء        أماآنها الخزانات في        إبقاءالمقرر   
. وان تزود بعد ذلك مياه الشرب الى نظام توزيع المياه         

 هذا المشروع حسب ما جرى تصميمه           جازإنفإذا تم    
 من المحتمل تأمين استدامته لسنوات عدة                       يصبح
 . قادمة

 

 
 مياه الصرف الصحي غير المعالجة تضخ بعيدا عن الموقع عبر حفرة سطحية:  ١١ رقم لموقعاصورة 
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،  في الكسيك          المصروفةمحطة معالجة المياه                 
 الكسيك، العراق
   PA-06-074 SIGIR رقم المشروع

 
 محطة معالجة      وإنشاء المشروع تخطيط        هدفآان   

 بمواصفات منظمة الصحة           المصروفة تتقّيد   للمياه    
 من المقاول        آان المطلوب   .  ٢٠٠٠لعام    لالعالمية    

وضع خطة عمل النتقاء، تزويد وترآيب محطة                      
 ،على وجه التخصيص     و.  المصروفةلمعالجة المياه      

اطات لبي المدى الكامل للنش       ت بيان العمل ان          ضفر
 أهدافو والهندسية آافة متطلبات الزبون               اإلنشائية
 . المشروع

 
  وجد مكتب المفتش العام الخاص إلعادة اعمار العراقذاما

 ،عالوة على مراجعة مستندات المشروع ذات الصلة          
وإجراء مناقشات مع ممثلين مختارين من الحكومة                
األميرآية والمشرفين على تشغيل محطة معالجة                    

 من العراقيين، زار فريق التقييم                 صروفةالمالمياه    
 ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٩ و ٦ ،    ٣،  ١موقع العمل في      

لم يكن   .  إلجراء تفتيش شامل لمحطة معالجة المياه            
 آانت قد     اإلنشاء ألن عمليات       أي إنشاء  يجري تنفيذ     

 ١٣بلت من قبل الحكومة األميرآية في                 وقُ  ُأنجزت
در  وألن المقاول آان قد غا             ،   ٢٠٠٦  فبراير/شباط

لكن وقت   .  ٢٠٠٦فبراير   / شباط  ١٨موقع العمل في       
زيارة الفريق للموقع لم تكن المحطة تعمل أو تعالج                 

 بسبب توقف خطير عن العمل                    المصروفةالمياه    
 ١٩لتجميعة ذراع الكنس في خزان الترويق في                       

وآانت النتيجة، منذ حصول            .  ٢٠٠٦مارس    /آذار
التوقف، ضخ مياه الصرف الصحي غير المعالجة                 

 والى ان يتم إصالح وتجميعة ذراع الكنس        ،الى البرية 
سوف يستمر ضخ مياه الصرف الصحي الى البرية               
عبر حفرة سطحية تشكل خطرًا محتمًال على صحة               

أآد ممثلو مرآز       .  السكان المحليين والمياه اليومية         
ي انه بوشر بإجراء            ئالقوات الجوية لالمتياز البي           

ديسمبر / األول   إصالحات المرافق في أوائل آانون            
٢٠٠٦   . 

 
 المكونة للمشروع          األجزاءممت     ُصبوجه عام،          

ل فريق التقييم ان     لكن سجّ .  اإلنشاءبصورة آافية قبل     

النظام المرآب للمعالجة بالكلور طهر من الجراثيم                
خالل .   في مرحلة ما قبل ترشيحها          المصروفةالمياه   

 األجسام الصلبة المعلقة فعالية        خفّضتهذه المرحلة،    
وآبديل لذلك، آان من المحتمل      .  التطهير من الجراثيم  

 بالكلور بعد مرحلة الترشيح       المعالجةان تكون عملية     
 فعالية ألن من الممكن عندئذ ان تقل بدرجة                        أآثر

آبيرة آمية األجسام الصلبة المعلقة قبل عملية                            
 قد ال يكون محلول     ،عالوة على ذلك  .  المعالجة بالكلور 

، حسب التصميم، مالئمًا        مستخدمالالمعالجة بالكلور      
للتخزين تحت درجات الحرارة القصوى للبيئة                          

 . المحلية
 

 ناستثنائيي يتقيد بمعايير التصميم ما عدا       اإلنشاءبدا ان   
لم تبنى تجميعة ذراع الكنس لخزان الترويق                أوًال،   

ان التخلف عن     .  وفقا لوثيقة التصميم الموافق عليها         
زان الترويق حسب        تجميعة ذراع الكنس لخ            إنشاء

التصميم، ربما آان العامل األولي، أو على األقل،                   
عامال مساهما هاما في التسبب في التوقف الكامل                    

٢٠٠٦مارس  / آذار ١٩لخزان الترويق عن العمل في      
 عددًا آبيرا من      G-3وثانيا، واجهت محطة الضخ        .  

والسبب .  اإلنشائيةتصدع في الخرسانة      /حاالت تشقق 
ك غير الكافي للتربة         للتشقق آان الدّ       األآثر احتماالً  

لكن من المحتمل ان ال يكون             .  قبل صب الخرسانة    
ح الخرسانة بالحديد بدرجة آافية عند            المقاول قد سلّ    

 آما هو    G-3 محطة الضخ     أساساتصبها في زاوية     
 غير الكافي للخرسانة المصبوبة في         التسليح.  مطلوب

ومهما   .زاوية ربما ساهم في حصول التشقق الشديد            
من المحتمل ان يسبب التصدع المادي            ف،   آان األمر  

للخرسانة ضررا شديدًا على شبكة األنابيب                                 
 .والمضخات في محطة الضخ

 
لدى المقاول      (QC)جدت خطة مراقبة النوعية              ُو

لدى الحكومة        (QA)وبرنامج ضمان النوعية                
آما هو منصوص      و.  األميرآية فعالة بصورة عامة       

كافية قبل   ال النوعية     مراقبةطة   عليه، قدم المقاول خ       
آانت نشاطات ضمان         .  اإلنشاءالمباشرة بأعمال         

النوعية موثقة بدرجة آافية بتقارير مكتوبة بصورة              
 ومدعومة دائما         ،آاملةو،     ووصفيةجيدة معقولة،         

كن تلم     .  تقريبا بصور وثيقة الصلة بالموضوع                 
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سببًا في     (QM)ممارسات أو موظفو إدارة النوعية           
 . قص في المشروعوجود نوا

 
 االستدامة

 المهمة المتعلقة باستدامة المشروع        أمرآانت شروط    
غامضة جدا فلم يطلب من المقاول تزويد جردة بقطع            

مكن بدرجة فعالة    االستبدال االحتياطية وقطع الغيار تُ      
صيانة األجزاء المكونة لمحطة معالجة المياه                             

تقييم  رصد فريق ال   . تؤمن استدامة العمليات   المصروفة
عدة حاالت آانت أجزاء مكونة لمحطة معالجة المياه            

 ال تشتغل بسبب عدم وجود قائمة جرد                    المصروفة
بقطع االستبدال االحتياطية أو قطع الغيار لتسهيل                   

وآانت النتيجة ان عدم اشتغال جزء مكون          .  اإلصالح
 ذا أهمية في عمليات محطة            انقصاعًاب   مشترك سبّ  

 .فعاليتها والمصروفةمعالجة المياه 
 

عالوة على مسائل التصميم واإلنشاء، ساهم عامالن            
اختبار ، أي      آخران في تعطل عمل خزان الترويق             

 وتدريب غير فعال               ،التدوير/غير آاف للتشغيل         
لموظفي المحطة قبل تسليمها الى مشغلين في الجيش            

آانت فترة اختبار التشغيل لخزان الترويق           .  العراقي
لنقص في المياه المزودة في           فقط بسبب ا      أيامثمانية   

وآنتيجة لذلك، حددت عمليات رصد              .  ذلك الوقت   
موظفي المقاول    على يد        التدوير    /عمليات االختبار   

 وليس بثالثين يوما آما آان مخططًا         ،بثمانية أيام فقط   
 مشغلو محطة معالجة       أآدعالوة على ذلك       .  باألصل
قط  ف أيام تلقوا أربعة      أنهم العراقيون    المصروفةالمياه  

من التدريب العمالني قبل ان يغادر المقاول موقع                    
 . المشروع

 
قال مسؤولون لدى الحكومة األميرآية ولدى المقاول           

 لخزان الترويق حصل       الكنسان توقف عمل ذراع          
 لمشغلي  الرديءجزئيًا أو بصورة آاملة بسبب العمل         

شرح المقاول انه آان     .  محطة معالجة المياه العراقيين    
كن ان تتوقف عن العمل ذراع الكنس              من غير المم    

فيما لو لم يكن قد تم تصريف الخزان من محتوياته                   
 آتب ممثلو مرآز القوات     ،وبالعكس.  قبل إعادة تشغيله  

عتقد ان الجيش العراقي          ُي  ":الجوية لالمتياز البيئي      
وضع المحطة قيد التشغيل قبل توفر تدفق آاف من                 

 لم  ،ن التفسيرين ونظرًا لالختالفات بي   ".  إليهاالسوائل  
لكن من  .  يكن ممكنا تحديد السبب الفعلي لتوقف العمل       

المحتمل ان مشغلي المحطة العراقيين لم يتلقوا تدريبا           
 والمغادرة  ،آافيا وذلك بسبب فترة االختبار المخفضة       

 .السريعة للمقاول لموقع العمل
 

استنادا الى نتائج العمل الميداني، أوصى مكتب                        
ص إلعادة اعمار العراق بأن يسعى        المفتش العام الخا  

مدير مرآز القوات الجوية لالمتياز البيئي للحصول             
نص على توفير     يتمويل وإدخال تعديل للعقد          العلى   

لتأمين الصيانة   غيار   قطع استبدال احتياطية وقطع            
آما أوصى   .  المصروفةالفعالة لمحطة معالجة المياه         

راق مكتب المفتش العام الخاص إلعادة اعمار الع                   
أيضا بتأمين تدريب آاف لموظفي المحطة بغية                        

قدم توصيات    ُتلم    .  ضمان التشغيل الفعال للمحطة          
إضافية ألن ممثلي مرآز القوات الجوية لالمتياز                    

 مناسبة   أعمالالبيئي آانوا قد نفذوا أو بادروا بتنفيذ               
 ذراع الكنس    عمللتصحيح النواقص المتعلقة بتوقف        

    انة محطة المضخة   ولتصدع خرس  ،لخزان الترويق 
G-3 . 

 
 تعليقات اإلدارة

وافق مدير مرآز القوات الجوية لالمتياز البيئي على            
التوصية وأصدر تعديًال للعقد نص على تمديد فترة                 

 إلجراء    ٢٠٠٧يناير    / آانون الثاني      ٣١األداء الى       
يعمل مرآز القوة        .  اإلصالحات المطلوبة للمرفق       

 إدخال تعديل إضافي    الجوية لالمتياز البيئي أيضا على    
ينص على تمديد فترة العقد من أجل معالجة مسالة                   

تدريب الموظفين ومسائل الصيانة          .  قطع االستبدال   
عالجت تعليقات اإلدارة بالكامل المسائل التي أثارها             
مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق في            

من المتوقع ان هذه األعمال           .استنتاجاته وتوصياته      
ة مع األعمال التي بوشر بتنفيذها قبل وخالل                    سوي

زيارة التقييم سوف تحل المسائل التي حددها مكتب                
 . المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
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  في الجيش العراقي، الحلة، العراق٥١ثكنات اللواء 
  SIGIR PA-06-075 رقم المشروع

 
آان هدف المشروع  إنشاء أبنية ومرافق جديدة في                 

) ٥١سابقًا اللواء      (٨/٢حلة، بالعراق لحامية اللواء        ال
انشىء هذا المشروع بموجب أمر     .  في الجيش العراقي  

بكميات /مهمة صدر بموجب عقد تسليم غير محدد                 
غير محددة منحه سالح الهندسة في جيش الواليات                
المتحدة في جنوب منطقة الخليج في فرقة منطقة                       

باني والمرافق    شمل نطاق العمل إنشاء الم            .  الخليج
 : التالية

 
 مرفق لتناول الطعام يتسع لمئة شخص •
  رجًال في آل واحدة منها٧٥ثكنتان إلقامة  •
 ٨مبنيان للوضوء يحتوي آل مبنى                                   •

 مواقع لغسل     ٨ غرف دوش، و      ٧مراحيض،   
 .األيدي

تعزيزات للتوزيع الطاقة الكهربائية آالمولدات      •
 .الكهربائية

خمسين يتسع ل )  واقيات شمسية (مرآب مغطى     •
 مرآبة 

 ) مرفق لصيانة المرآبات(جميع آليات  •
طريق وممرات مرصوفة باإلضافة الى                      •

 .طريق مرصوصة بالحصى للخدمات
مبنى (تحسينات على وسائل حماية للقوات                 •

حراسة جديد، وتحسينات في البوابات                           
 ).الرئيسية

 
% ٩٠وقت إجراء التقييم، آان المشروع منجزًا بنسبة        

تملة الى حد آبيرة، باستثناء بنود       مع وجود المباني مك   
شملت األعمال المتبقية إآمال وربط          .  قائمة المعاينة  

 . المولدات الكهربائية آما الرصف باإلسفلت

 

 
 مرحاض في حامية اللواء الثاني تظهر ترآيبات أنابيب المياه البالستيكية: ١٢صورة الموقع رقم 
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ة إعمار  ماذا وجد مكتب المفتش العام الخاص إلعاد          
 العراق

راجع فريق التقييم لدى مكتب المفتش العام الخاص                
إلعادة إعمار العراق مستندات العقد ورسوم                              
ومواصفات اإلنشاءات وتقارير مراقبة النوعية                       

وأجرى الفريق مقابالت مع موظفي      .  وضمان النوعية 
استنتج مكتب المفتش العام    .  قيادة جنوب منطقة الخليج   

 العراق ان التصميم الذي أعده         الخاص إلعادة إعمار   
سالح الهندسة في جيش الواليات المتحدة آان آافيًا                
إلنشاء المباني والمرافق المشمولة ضمن نطاق                       

 لكن لم توجد رسوم إنشائية. العمل
 

لمرفق مجمع اآلليات ولم توجد رسوم ألعمال                            
 .الرصف المحددة في نطاق العمل

 

ش العام الخاص    استنتج فريق التقييم لدى مكتب المفت         
إلعادة إعمار العراق ان  معظم اإلنشاءات بدا على                 

لكن عّين   .  انها تتقيد بمعايير بيان العمل والتصميم             
أعضاء الفريق بعض  حاالت نقص في بنود قائمة                   
المعاينة يتوجب تصحيحها من جانب المقاول قبل                    
القبول النهائي لسالح الهندسة في جيش الواليات                     

 فريق التقييم أيضا وجود نواقص           آما سجل  .  المتحدة
في الممرات المنحدرة لصيانة المرآبات والتفاصيل             

وألن تصميم مجمع      .  المترافقة مع فوالذ اإلنشاءات       
اآلليات تنقصه تفصيل آاف، أوصى مكتب المفتش               
العام الخاص إلعادة إعمار العراق بأن تقوم قيادة                    

رة جنوب منطقة الخليج بتقييم آفاية الممرات المنحد             
الخرسانية للمرآبات وإطار الحديد اإلنشائي الذي                  

 . يدعم سطح المرفق

 

 
 خرسانة مهشمة على سطح الممر المنحدر للمرآبات:  ١٣صورة الموقع رقم 

 
 االستدامة

استنتج مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار                    
العراق انه لم تتم المعالجة الكافية لمسألة االستدامة في         

لم .  ساسي ولم ُتذآر في شروط أمر المهمة             العقد األ  
يعالج العقد األساسي قوائم قطع الغيار، الصور                         
التوضيحية الرئيسية او الضمان المحدد لمدة سنة                    

واحدة لكافة المواد ومهارة الصنع للمباني والمرافق              
باإلضافة .  المبنية او المجددة المشمولة في المشروع          

 ترآيبات ألنابيب     الى ذلك، عّين فريق التقييم وجود           
المياه من نوعية متدنية وأبواب لمباني الثكنات                          

استعمال هذه البنود سوف      .  مستعملة من قبل المقاول     
 .يجعل الجيش العراقي يواجه مشاآل صيانة مستمرة
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مرافق الدوش في حامية اللواء الثاني تظهر ترآيبات، ودوش مع أنابيب معدنية جدارية : ١٤صورة الموقع رقم 

 .قيقة موصولة بالجدار بواسطة قامطة برغي وحيدر
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 ميدان إطالق النار لشرطة الحلة، الحلة، العراق
  SIGIR PA-06-076رقم المشروع 

 
هدف هذا المشروع آان إنشاء ميدان إلطالق النار                 
موحد للبنادق والمسدسات لقوات الشرطة العراقية في        

 .أآاديمية الشرطة في الحلة، العراق
 

ا المشروع بموجب عقد بسعر ثابت منحه أنشىء هذ
سالح الهندسة في جيش الواليات المتحدة في جنوب 

شمل نطاق العمل الذي ينص عليه . منطقة الخليج
 : العقد إنشاء المباني والمرافق التالية

 
 أنابيب خرسانية مصبوبة في موقعها •
 أنبوب خرساني مسلح مصبوب في الموقع       ١٢ •

إطالق نار      لمحطات      )  أنابيب مستطيلة     (
 . المسدسات

مبنى لمراقبة الميدان مع مستودع أسلحة،                    •
غرف حمام، غرفة إسعافات أولية، ومكان                

 .انتظار للتالميذ
منصة مولد آهربائي وواقية من الشمس، مولد         •

 أمبير، خزان وقود سعة            – آيلو فولت         ١٠
 لتر، ولوحة توزيع رئيسية مع مفتاح             ٢٠٠٠

 .تحويل أوتوماتيكي
 متر مصنوعة     ٩٫١نارة بحجم     أربع أعمدة إ      •

 ٢٥٠من األلمنيوم الخفيف مع وحدات إنارة             
 . واط تعمل ببخار الصوديوم عالي الضغط

 أعمال في الموقع تشمل إنشاء رصيف للمشاة •

 

 
 محطات إطالق النار: ١٥صورة الموقع رقم 

 

 
محطة إطالق نار المسدس :  ١٦صورة لموقع رقم 

ق النار، وحظيرة تظهر حفرة اإلطالق، وأنبوب إطال
 الهدف

 
 

% ٩٥وقت إجراء التقييم آان المشروع منجزًا بنسبة           
 محطة إطالق منجزين    ٢٤آان مبنى التحكم بالميدان و    

شملت األعمال  .  بأآثرهم باستثناء بنود الئحة المعاينة      
المتبقية إآمال ترآيب خزان الوقود للمولد، وإنشاء                

 .واقية من الشمس للمولد الكهربائي
 

 وجد مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار             ماذا
 العراق

استنادًا الى مراجعة فريق التقييم لدى مكتب المفتش               
العام الخاص إلعادة إعمار العراق لمستندات العقد،              
ورسوم اإلنشاء والمواصفات، استنتج الفريق ان                     
التصميم الذي طوره سالح الهندسة في جيش الواليات        

 محطة إطالق للبنادق و     ١٢نشاء  المتحدة آان آافيا إل    
شملت آل محطة        .   محطة إطالق للمسدسات           ١٢

إطالق للنار حفرة إطالق نار منخفضة مغطاة بواقية            
من الشمس من الفوالذ آما أنبوب إطالق نار مصنوع          
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من الخرسانة المسلحة لمطلق النار نحو هدف موجود          
في حظيرة من الخرسانة المسلحة والطوب تقع عند               

تضمن التصميم  .  خر ألنبوب إطالق النار     الطرف اآل 
لمبنى مراقبة الميدان، الذي أضيف الى نطاق                             
. المشروع بعد التعديل، رسما هندسيًا معماريًا وحيداً           

ولم توحد أية رسوم إنشائية، آهربائية او ميكانيكية،               
للمبنى لكن المقاول أآمل بدرجة آبيرة إنشاء المبنى              

ء تقييم فريق مكتب    بدون نواقص ذات شأن سجلت أثنا     
المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق لموقع                    

عالوة على ذلك تقّيد إنشاء محطات إطالق                .  العمل
ضمن .  البنادق وإطالق المسدسات بمعايير التصميم         

موظفون في سالح الهندسة في جيش الواليات المتحدة        
في جنوب منطقة الخليج، من مكتب المهندس المقيم               

سوف يوّفر   .  نوعية والتقيد بشروط  العقد        في بابل ال    
المشروع بعد إنجازه ميدان إطالق نار يعمل بالكامل            

 محطة إطالق      ١٢ محطة إطالق للبنادق و           ١٢مع   
 .للمسدسات للشرطة العراقية

 
 االستدامة

اشترطت .  عالجت شروط العقد مسألة االستدامة                
مواصفات العقد تقديم ضمان لمدة سنة واحدة بالنسبة            

ة المواد، ومهارة صنع المباني والمرافق المبنية             لكاف
عالوة على ذلك، اشترط العقد          .  طبقًا لهذا المشروع    

تدريب شخصين على األقل تعينهما دائرة الشرطة                 
آما ان العقد نص على         .   تشغيل وصيانة المولد      ىعل

وجوب تزويد آافة آتيبات تعليمات التشغيل والصيانة         
 . واإلصالح باللغة العربية

 
 في الجيش العراقي،        ٤٠٢ثكنة مقر قيادة الكتيبة           

 الحلة، العراق
  SIGIR PA-06-077رقم المشروع 

 
آان هدف المشروع إنشاء مباني ومرافق جديدة لحامية         

في الجيش  )  ٤٠٢عرفت سابقًا بالكتيبة       (١/٢/٨الكتيبة  
انشىء هذا المشروع تنفيذًا     .  العراقي في الحلة، بالعراق   

موجب عقد على أساس تسليم غير          ألمر مهمة صدر ب     
محدود وآمية غير محدودة منحه سالح الهندسة في                  

شمل .  جيش الواليات المتحدة في جنوب منطقة الخليج         
 :نطاق المشروع إنشاء المباني والمرافق التالية

 
  رجًال٧٥ثكنتان إليواء  •
 غرف   ٧ مراحيض،      ٨مبنيان للوضوء مع          •

 . نقاط لغسل األيدي٨دوش و

 ة طبيةإضافة عياد •
 مبنى غرف التدريس •
 مستودع األسلحة •
 ) متر مكعب٣٠٠سعة (خزان مياه  •
 طرق وممرات من الخرسانة واإلسفلت •
يتسع لـ   )  واقيات من الشمس     (مرآب مغطى       •

 . مرآبة٤٨
 

٩٥وقت إجراء التقييم آان المشروع قد أنجز بنسبة               
وآانت المباني منجزة بمعظمها، باستثناء بنود                %  

مل األعمال المتبقية إنجاز خزان          تش.  الئحة المعاينة  
 .المياه ورصف الطرق

 
ماذا وجد مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار             

 العراق
راجع فريق التقييم لدى مكتب المفتش العام الخاص                
إلعادة إعمار العراق مستندات العقد، ورسوم                            
اإلنشاءات ومواصفاتها، وتقارير مراقبة النوعية                   

ابل أعضاء الفريق موظفين في     آما ق .  وضمان النوعية 
وجد الفريق ان التصميم       .  قيادة جنوب منطقة الخليج      

الذي وضعه سالح الهندسة في جيش الواليات المتحدة        
آان آافيا إلنشاء المباني والمرافق المشمولة في نطاق         
العمل رغم ان تصميم خزان المياه  والرسوم الهندسية          

 . آان ينقصها بعض التفاصيل
 

لكنه .  فريق التفتيش أية نواقص ذات شأن          لم يرصد     
الحظ وجود تشقق ملحوظ في ترسيخ خرسانة خارج            

باإلضافة الى ذلك، ونظرًا لخلو     .  مبنى غرف التدريس  
تصميم خزان المياه من تفاصيل آافية، أوصى مكتب           
المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق بأن تراجع         

المياه لجهة   قيادة جنوب منطقة الخليج إنشاء خزان               
 . الكفاية اإلنشائية

 
 االستدامة

استنتج مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار                    
العراق أنه لم تتم المعالجة الكافية لمسألة االستدامة في         
العقد األساسي آما أنها لم تذآر في شروط أمر                            

لم يعالج العقد األساسي مسالة قوائم قطع                   .  المهمة
، او ضمان محدد لمدة           الغيار، والصور التوضيحية     
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سنة واحدة لكافة المواد ومهارة الصنع للمباني                           
عالوة على ذلك، حدد      .  والمرافق المنشأة او المجددة     

فريق التقييم وجود أن ترآيبات أنابيب مياه وأبواب                 

مبنى الثكنات التي رآبها المقاول آانت من نوعية                   
سوف تؤدي هذه البنود مشاآل صيانة مستمرة        .  متدنية
 .   الجيش العراقيالى

 

 
 ١/٢/٨مبنى غرف التدريس في حامية الكتيبة : ١٧صور الموقع رقم 

 
 آلية الشرطة في بغداد، بغداد، العراق

  SIGIR PA-06-078.2رقم المشروع 
  SIGIR PA-06-079.2 رقم المشروع 

 
آان الهدف اإلجمالي للمشروع تصميم وإنشاء حرم              

اط الشرطة، القائم   جامعي حديث ألآاديمية تدريب ضب    
يتكون .  (BPC)في آلية الشرطة الحالية في بغداد               

المرفق الموجود من عدد من المباني التالفة التي                       
. أنشت في الثالثينات واألربعينات من القرن الماضي         

 و  ١٢٠٠آانت هذه المباني تتسع الستيعاب ما بين                

 طالب عسكري تقريبًا، وآان على الحرم                     ١٥٠٠
ان يشمل ثكنات جديدة ومجددة                 الجامعي الجديد         

ومرافق تدريب،  ونظام محسن المستوى وجديد لجمع        
مياه األمطار، ونظام لتجميع مياه الصرف الصحي،             
ونظام إلمداد مياه الشرب، ونظام لتوزيع الطاقة                      

شملت التحسينات األخرى بناء مرفق               .  الكهربائية
جديد لتناول الطعام، مكاتب إدارية، ميادين إلطالق              

نار، غرف غسيل، مرافق للرياضة واالتصاالت،              ال
وآان الهدف النهائي للمشروع       .  ومحيط امني معزز    

 . آالف طالب عسكري١٠استيعاب وتدريب حوالي 
 

 
 المياه تتسرب من سقف ثكنة الطالب العسكريين:  ١٨صورة الموقع رقم 
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 منحت سلطة االئتالف المؤقتة      ٢٠٠٤مارس  /في آذار 

رسونز ديالدير إنك إلنشاء وتجديد       عقدا الى شرآة با    
وعندما حلت سلطة االئتالف     .  آلية الشرطة في بغداد    

المؤقتة أصبحت القيادة المشترآة للعقود في العراق              
عهد الى سالح الهندسة       .  وأفغانستان الهيئة المتعاقدة    

في جيش الواليات المتحدة في فرقة منطقة الخليج،                 
ية التنفيذ الكفوء   والى مكتب المشاريع والعقود، مسؤول     

والفعال، وإدارة عقود التصميمم والبناء إلعادة إعمار         
أعطت القيادة المشترآة للعقود في العراق              .  العراق

فرقة منطقة الخليج                (JCC-I/A)وأفغانستان       
(GRD)        ومكتب المشاريع والعقود(PCO) دوار  األ

 . والمسؤوليات لتحديد مهمات آل منظمة
 

العام الخاص إلعادة إعمار      ماذا وجد مكتب المفتش        
 العراق

أجرى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار                     
: العراق ست زيارات تفقدية لكلية الشرطة في بغداد             

؛ ٢٠٠٦سبتمبر   / أيلول  ٤،   ٢٠٠٤أغسطس   / آب  ٢٢
نوفمبر / تشرين الثاني   ١٠؛  ٢٠٠٦سبتمبر  / أيلول ٢١

 ٨ و    ٢٠٠٦ديسمبر  /؛ األول من آانون األول      ٢٠٠٦
 . ٢٠٠٦ديسمبر /ولآانون األ

 

 
تأثيرات تسرب المياه :  ١٩صورة الموقع رقم 

 المصروفة على أنابيب المياه
 

 
تأثيرات تسرب المياه :  ٢٠صورة الموقع رقم 

 المصروفة على أنابيب المياه
 

أغسطس / آب  ٢٢آان القصد من زيارة الموقع يوم               
، تقييم آامل المشروع باالستناد إلى األهداف             ٢٠٠٦
لكن حدد مكتب المفتش العام الخاص إلعادة         .  ةالمحدد

إعمار العراق مشاآل ذات أهمية في أنابيب المياه في            
ثكنة الطالب العسكريين تطلبت إعداد تقارير منفصلة         

، زار فريق مكتب        ٢٠٠٦سبتمبر   /في أيلول  .  حولها
المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق آلية                        

ا اذا آانت فرقة        الشرطة في بغداد مرتين لتحديد م            
منطقة الخليج قد طلبت من المقاول إجراء أعمال                      
تصحيحية فيما يخص مسائل أنابيب المياه الذي تم                   
. تعيينها في الزيارة األولى لفريق مكتب المفتش العام          

أبلغت فرقة منطقة الخليج فيما بعد مكتب المفتش العام          
الخاص إلعادة إعمار العراق بأنه تم تصحيح مشاآل            

.  ٢٠٠٦نوفمبر/بيب المياه في أوائل تشرين الثاني            أنا
لذلك زار فريق مكتب المفتش العام الخاص إلعادة                 

 تشرين  ١٠إعمار العراق آلية الشرطة في بغداد في            
 لتقييم نوعية أعمال تمديد أنابيب      ٢٠٠٦نوفمبر  /الثاني
حدد فريق مكتب المفتش العام الخاص إلعادة           .  المياه

واقص مماثلة وإضافية في         إعمار العراق  وجود ن           
سجل الفريق فورًا وجود مياه      .  تمديدات أنابيب المياه     

متجمعة على المنطقة المشترآة للطابق األرضي                    
لمبنى ثكنة الطالب العسكريين وتسرب المياه من                   

عند نفس المكان      )  ١٨انظر الصورة رقم         (السقف   
سجل الفريق  .  تقريبًا الذي ابلغ عنه في التقرير السابق        

 ضا وجود تسرب من نفس المواقع أي
 

 وصورة    ١٩انظر صورة الموقع           (على األنابيب       
الحظ الفريق وجود عدد أقل من بقع           ).  ٢٠الموقع        
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تسرب المياه على األنابيب من ما الحظه خالل                          
أآد الطالب العسكريون في        .  زيارته األولى للموقع     

آلية الشرطة في بغداد ان الماء استمرت في التسرب             
 . أربعة إلى خمسة أيام بصورة متواصلةلمدة 

 
وجد فريق مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار            
العراق في غرف الحمامات في الطابق األول للثكنة              
أدّلة إضافية تؤآد بأن المقاول من الباطن لم يصحح                
بشكل مالئم النواقص في أنابيب المياه التي تم تعيينها            

م يبدو ان المقاول من      في بعض الحاالت ل    .  في السابق 
الباطن استبدل حتى المصابيح السقفية وألواح السقف           

 وصور    ٢١انظر صورة الموقع رقم              .  (المستعار
آانت عدة مصابيح سقفية مليئة             )  ٢٢الموقع رقم       

بالبول والغائط ومتآآلة من الخارج وأظهر على أن                
بدت .  الوضع آان قد مر عليه أآثر من بضعة أسابيع           

دة من البول على ألواح السقف المستعار           البقع المتجم 
مشابهة لتلك الموجودة على األلواح المبقعة التي سجل        
وجودها فريق مكتب المفتش العام الخاص إلعادة                   
إعمار العراق عند أول زيارة له لكلية الشرطة في                   

لكن فرقة منطقة الخليج والمقاول من الباطن              .  بغداد
 ان العمل قد أنجز       ابلغا ممثلي آلية الشرطة في بغداد       

في الثكنة بكاملها، ولكن الواقع أنه لم تنجز في غرف             
الحمام في أعلى الساللم، آما آانت هناك بعض                         

فعلى سبيل المثال، آانت األسالك       .  األخطار المحتملة 
الكهربائية المشحونة بالطاقة فوق الدوشات مدالة عبر        
مناطق معرضة لألخطار من السقف المستعار مع                  

 مملوءة بالبول ومياه تتسرب من أنابيب                      مصابيح
 .  الصرف الصحي

 

 
مصابيح سقفية مملوءة : ٢١صورة الموقع رقم 

 بالبول
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 مصابيح سقفية مملوء بالبول وأسالك آهربائية متدلية:  ٢٢صورة الموقع رقم 

 
 أجزاء من أنابيب المياه خالل عملية إزالتها:  ٢٣صورة الموقع رقم 
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 او تجديد آلية الشرطة في بغداد، آما           نص عقد إنشاء  
وأوامر المهمات، على ان يقوم المقاول بأعمال ذات              

أجرى فريق مكتب المفتش العام الخاص إلعادة         .  شأن
إعمار العراق زيارتين إضافيتين للموقع في آانون                

 لتقييم األقسام المتبقية من                  ٢٠٠٦ديسمبر     /األول
يم، راجع   المشروع وآخطوة قياسية من عملية التقي             

فريق مكتب المفتش العام عملية تقديم التصميم،                        
وآفاية التصاميم المقدمة، ومهارة الصنع في اإلنشاء،         

 .وجوده إشراف المقاول والحكومة األميرآية
 

عّين فريق مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار            
العراق هذه المسائل ذات األهمية في مشروع آلية                  

 : الشرطة في بغداد
 تطبق عملية مراجعة للتصميم والمواصفات       لم •

الخاصة باإلنشاء ومستندات                                                
إعادة التقديم والقبول                        /الرفض/الموافقة
 .  الخاصة بالمعدات والقطعتللمستندا

استعملت أساليب إنشاء غير معيارية ومن                  •
نوعية سيئة ولم تتقيد بالمعايير المنصوص               

 .عنها
 تم استعمال قطع من نوعية متدنية •
بشكل غير صحيح استمارات                  استعلمت       •

 اإلشغال المفيد للمباني
 آان برنامج إدارة النوعية سيئًا •
 لم ينفذ المقاول مراجعات على الفواتير •
آانت نتائج االختبارات والرسوم المطابقة                  •

 . للبناء التي قدمها المقاول مثيرة للتشكيك
 

 أساليب إنشاء رديئة
 القانون فرض العقد وأوامر المهمة على المقاول اتباع

لكن هناك حاالت . (IPC)الدولي ألعمال السمكرة 
. عديدة ذات شأن لم يتبع فيها المقاول هذه القوانين

 من القانون الدولي ألعمال 708يفرض القسم 

السمكرة استعمال فتحات تؤدي إلى أنابيب المياه 
لم يزود المقاول الفتحات المؤدية إلى . ٤٩٠المصروفة 

وفة المطلوبة في عدة مواقع من أنابيب المياه المصر
فعلى سبيل المثال، احتاج . ثكنة الطالب العسكريين

آل مرحاض، وبالوعة، ودوش إلى فتحة تؤدي إلى 
أنابيب المياه المصروفة بسبب آون المصارف 

الموصولة بخطوط المجاري الصحية جاءت في ناحية 
 .متغيرة االتجاه

 
 على أنابيب   باإلضافة إلى ذلك، لم توجد مصائد مرآبة      

وبدون .  الدوش وأنابيب مياه المجاري الصحية القذرة       
ترآيب هذه المصائد المطلوبة على الفتحات المؤدية             
إلى أنابيب المياه المصروفة لغرف المراحيض،                      
وآذلك لتأمين التغيير االتجاهي ألنابيب المياه القذرة             
سوف تتجمع النفايات الصلبة وتسّد في نهاية األمر                 

لمياه القذرة، األمر الذي ينتج عنه رجوع                   أنابيب ا   
غاز (المياه المصروفة وثم إطالق غاز المجاري                    

 من القانون الدولي             708يحظر القسم         ).  الميثان
ألعمال السمكرة بالتحديد استعمال وصالت من                       
. اإلسمنت أو الخرسانة المسلحة في هذه األعمال                     

 تحدةسالح الهندسة في جيش الواليات الم     واستنادًا إلى   
آلية شرطة بغداد،    وفرقة منطقة الخليج وممثلين عن         

الممارسات الشائعة للمقاولين المحليين تعتمد                فإن    
وضع اإلسمنت على الوصالت في مناطق الحمامات           

إّال أن القانون الدولي         ).  ١٢٣صورة الموقع رقم         (
 يمنع بشكل صارم هذه                (IPC)ألشغال السمكرة        

بمتطلبات القانون الدولي    نتيجة لعدم التقّيد      .  الممارسة
 (BPC)ألشغال السمكرة، ستواجه آلية شرطة بغداد         

مشكلة متواصلة في الصيانة، بما فيها رجوع وفيضان        
 .مياه الصرف

 



  إشراف المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق            
 
 

 

201 

       
 ، دليل على الترآيب غير الصحيح٢٥صورة الموقع  ، تشقق خارجي٢٤صورة الموقع 

  وصدأاسورة بولي فينيل،لعارضة تسليح مكشوفة،وم للتمدد في ثكنة المدربين
 
 

الحظ المفتش العام الخاص إلعادة إعمار 
 أيضًا وجود تشققات على الجهتين (SIGIR)العراق 

صورة الموقع (الداخلية والخارجية لثكنات المدربين 
حدد المفتش العام الخاص إلعادة إعمار ). ٢٤رقم 

العراق أن رسومات المقاول حسب البناء ال تعكس 
 . بناؤه فعًال في مباني المدربينواقع ما جرى

 
اإلنشاء آان سيئ جدًا لمرفق الغسيل 

المرآزي لدرجة أن المقاول أصدر تقرير عدم تقّيد 
(NCR)، وجرى إيقاف العمل لحين إجراء عمليات 

تقييم مستقلة لتحديد ما إذا آان يمكن تصليح األخطاء 
 تصحيح ةحّدد التقييم المستقل أن محاول. اإلنشائية

ومع أن المقاول . نشاءات البنيوية ستكون مكلفة جدًااإل
أخذ المسؤولية على عاتقه "من الباطن وافق على 

، فقد ُأزيل هذا المرفق من "إلجراء التصليح الهندسي
 للعقد بعد أن دفعت الحكومة  (SOW)بيان العمل 

.  ألف دوالر لألعمال اإلنشائية السيئة٣٥٠حوالي 
تبّين .  ألف دوالر تقريبًاوستتطلب إزالة المرفق مئة

 األعمال اإلنشائية الرديئة ٢٥صورة الموقع رقم 
 .لمرفق الغسيل المرآزي

 
 (QC)برنامج إدارة النوعية 

آان مخطط مراقبة النوعية للمقاول مفصًال بما يكفي 
 لدى المقاول،  (QM)إرشاد برنامج إدارة النوعية

اقبة بفاعلية بما في ذلك استخدام تقارير يومية لمر
 لتوثيق األخطاء (NCR)النوعية وتقارير عدم التقيد 

غير أن ممثل مراقبة النوعية للمقاول لم . اإلنشائية
يحدد أخطاء إنشائية ذات شأن مثل أعمال ترآيب 

السمكرة الرديئة ووصالت التمديد ذات النوعية 
وحتى عندما حددت . المتدنية عن المواصفات القياسية

خطاء إنشائية هامة لم تكن هناك أية تقارير عدم التقّيد أ
إضافة إلى ذلك، . ضمانة بأن األخطاء قد ُصححت

تبين ان المقاول لم يسلم تقارير عدم التقّيد إلى ممثل 
ضابط العقود الحكومي، األمر الذي تطلبته خطة 

 .(QC)مراقبة النوعية 
 

 لدى الحكومة  (QA)لم يكن برنامج ضمان النوعية 
ا يخص مراقبة برنامج مراقبة موجودًا بالفعل بم

لم يراجع مهندس المشروع لدى . النوعية لدى المقاول
سالح الهندسة في جيش الواليات المتحدة 

(USACE) لوسط منطقة الخليج (GRC) وال ممثل 
، التقارير اليومية  (QAR)برنامج ضمان النوعية

أآثر من، استخدمت تقارير ضمان . لمراقبة النوعية
عة تقدم المشروع، وليس لتحديد مسائل النوعية لمتاب

فلم يحدد ممثل برنامج ضمان النوعية أية . النوعية
وبالتالي، لم . أخطاء إنشائية في تقارير مراقبة النوعية

يعرف سالح الهندسة في جيش الواليات المتحدة في 
وسط منطقة الخليج بأية أخطاء إنشائية ذات شأن في 

 .موقع المشروع
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هندسة في جيش الواليات المتحدة سيتلقى سالح ال
من آلفة أمري % ٤لوسط منطقة الخليج رسم قيمته 

". دور ضمان النوعية المحدودة"المهمة لقاء ما سماه 
تضمن ذلك استخدام تقارير ضمان النوعية لموقع 

إنهاء المشروع بدًال " تقدم العمل نحو"العمل لمتابعة 
سالح بحسب أفراد . من تحديد األخطاء اإلنشائية

الهندسة في جيش الواليات المتحدة لوسط منطقة 
الخليج، لم تتضمن التقارير المقدمة إلى ممثل برنامج 

يعتقد . ضمان النوعية فقرة تتعلق بمسائل النوعية
موظفو سالح الهندسة في جيش الواليات المتحدة في 

وسط منطقة الخليج ان مكتب المشاريع والعقود 
(PCO)" راف على المشروع يحمل مسؤولية اإلش

نتيجة لذلك، سوف ". ومراجعة تقارير ضمان النوعية
يدفع لسالح الهندسة في جيش الواليات المتحدة في 

 مليون دوالر ٢٠٥وسط منطقة الخليج ما يقارب 
لمجرد متابعة تقدم المشروع حتى االنتهاء، بدًال من 
فرض تطبيق إجراءات اإلرشادات التي وضعها هذا 

 .ة ببرنامج ضمان النوعيةالسالح المتعلق
 

وأخيرًا، نتيجة لسوء إدارة المشروع على يد سالح                 
الهندسة في جيش الواليات المتحدة والنقص في                        
اإلشراف عليه دفعت الحكومة األميرآية إلى شرآة              

 مليون دوالر في األساس           ٥٫٣بارسونز ما يقارب        
وإضافات رسوم المنح ألعمال متدنية عن المستوى              

 .المقبول
 
 الستنتاجاتا

لم تكن نتائج مشروع إنشاء وتجديد آلية شرطة بغداد 
(BPC) متوافقة مع أهداف المشروع األساسية ومع 

 (SOW) طلب بيان عمل .(TOs)أوامر المهمة 
الشعب العراقي بالمرافق العامة "العقد تزويد 

األساسية الضرورية وبالبنى التحتية مع المساحات 
لتي يمكن التعويل عليها الكافية والخدمات العامة ا

وموارد الكهرباء، والسمكرة، والميكانيك، 
واالتصاالت، التي يمكن صيانتها وتحسينها 

ال تزال توجد في المباني ..." وتصليحها بسهولة
المنجزة أعطال في أعمال السمكرة وسوف تترك 
التشققات الداخلية والخارجية الكبيرة في وصالت 

 مشاآل في الصيانة األقسام المضافة للعراقيين
 .المتواصلة

 

إضافة إلى ذلك، آانت قد ُقدرت آلفة إنشاءات 
وفي .  مليون دوالر٧٣المشروع أساسًا بما يقارب 

مجهود لمحاولة إنجاز المشروع، الذي عانى من 
 ٢٤تجاوزات للكفة وتأخير في اإلنجاز، جرت إزالة 

بند من نطاق عمل العقد، مثل مرفق غسل الثياب، 
آان مرفق . ة من الحريق، ومبنى االتصاالتوالوقاي

 بالمئة ومبنى ٥١غسل الثياب قد أنجز بنسبة 
أما البنود األخرى، مثل .  بالمئة٣٨االتصاالت بنسبة 

مسار قيادة العربات ووصلة شبكة الكهرباء 
والتصليحات البنيوية فقد ُأزيلت من نطاق العمل ولم 

 .يكن قد جرى فيها أية أعمال على اإلطالق
 

تقدر الحكومة األميرآية أنها ستدفع لشرآة بارسونز 
 مليون دوالر لقاء األعمال المنجزة آليًا ٦٢ما يقارب 

منحت عقود إضافية لمقاولين . وتلك المنجز جزئيًا
 ماليين دوالر أميرآي من ٨آخرين تقارب قيمتها 

أجل إنجاز بعض األعمال اإلنشائية التي لم تنهها 
أن معظم البنود التي ُأزيلت من إّال . شرآة بارسونز

نطاق العمل،والتي حددت سابقًا على أنها ضرورية 
مبنى (لكلية تدريب الشرطة سوف تبقى فارغة 

أو حتى ان بعضها لم يبدأ العمل به بعد ) االتصاالت
لم يكن ). مسار قيادة العربات والوقاية من الحريق(

بمقدور سالح الهندسة في جيش الواليات المتحدة 
زويد الكلفة المقدرة األساسية والمبالغ المدفوعة لكل ت

من البنود التي ُأزيلت من نطاق العمل، لذلك من غير 
الممكن تحديد التمويل الجديد المطلوب إلنجاز آل 

 . (TOs)أهداف أوامر المهمة 
 

نتائج مشروع إنشاء وتجديد آلية شرطة بغداد 
(BPC)أمر  لم تكن متوافقة مع العقد األساسي ومع 

المهمة الن المشروع آان سيئ التصميم واإلنشاء ولم 
يقم المقاول ومهندس المشروع لدى سالح الهندسة في 
منطقة الخليج، وممثل برنامج ضمان النوعية، بإدارة 

 .المشروع بشكل فعال
 

 التوصيات
يوصي المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 

(SIGIR)تب المشاريع  ان يقوم القائد العام لدى مك
 :والعقود بالتالي
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الفرض على المقاول استبدال آل  -١

ترآيبات أنابيب السمكرة الموجودة في 
المباني المنشأة حديثًا لكي تتوافق مع 

 (IPC)القانون الدولي ألشغال السمكرة 
وعلى وجه . وفقًا لمواصفات العقد

التخصيص، إزالة استخدام الوصالت 
لمعتمدة، األسمنتية، والترآيبات غير ا

ووصالت األنابيب غير المحكمة السّد 
إضافة إلى ذلك، فرض . بشكل صحيح

استعمال فتحات تنظيف وحباسات، 
 .ووسائط وتقنيات إحكام سد مناسبة

الفرض على ممثلي برنامج ضبط  -٢
لدى سالح الهندسة  (QARs)النوعية 

-USACE)في وسط منطقة الخليج 
GRC) ان يكونوا مسؤولين عن تعيين 
ا النوعية آما يتطلب العقد قضاي

USACE ER بدًال 6-1-1180 رقم 
 .من مجرد متابعة تقدم المشروع

الفرض على ممثلي برنامج ضمان  -٣
النوعية لدى سالح الهندسة أن يصبحوا 

لقانون ملمين آليًا بالمواصفات القياسية ل
 .(IPC)الدولي ألشغال السمكرة 

الفرض على مهندس المشروع وممثلي  -٤
ن النوعية لدى سالح برنامج ضما

الهندسة اإلشراف على إعادة ترآيب 
شبكات السمكرة لضمان تطابقها مع 

متطلبات القانون الدولي ألشغال السمكرة 
(IPC). 

الفرض على المهندس المقيم لدى سالح  -٥
الهندسة وفرقة منطقة الخليج إنجاز 

مراجعة شاملة للرسومات المطابقة للبناء 
خص، السير وباأل. التي قدمها المقاول

عبر آل مرفق ومقارنة اإلنشاءات 
 .المنجزة الفعلية مع الرسومات

الفرض على المقاول إعادة تقديم، ومن  -٦
دون آلفة على الحكومة، رسوم دقيقة 

مطابقة للبناء لكل االختالفات التي 
 .لوحظت خالل السير داخل المرفق

بعد إنهاء مراجعة الرسوم، التحقق من  -٧
لمقاول بالمقارنة مع االآالف اإلفرادية ل

تحديد . األعمال المنجزة والمتحقق منها
ما إذا آان المقاول قد قبض مبالغ لقاء 

أعمال ادعى أنها أنجزت لكنها لم تنجز 
وباألخص، تحديد ما إذا آان . فعًال

المقاول قد حدد آلفة وقبض هذه الكلفة 
لقاء تنفيذ وصالت وتمديد هندسية إلى 

ل حصول ذلك ثكنات المدربين، وفي حا
 .استعادة المبالغ المدفوعة للمقاول

الفرض على ممثلي برنامج ضمان  -٨
النوعية لدى سالح الهندسة، ان يكونوا 

موجودين أثناء اية اختبارات سمكرة 
إضافة إلى ذلك . تجري في المستقبل

الطلب إلى هؤالء الممثلين توثيق 
االختبارات المنجزة والمعدات المستعملة 

ات المتعلقة بإعداد فيها والمعلوم
 .االختبار

الفرض على مهندس المشروع وممثلي  -٩
برنامج ضمان النوعية لدى سالح 

الهندسة مراجعة تقارير عدم التطابق 
 المقدمة من شرآة بارسونز ٩٥وعددها 

والمتعلقة باألخطاء اإلنشائية وتحديد ما 
إذا آانت قد اتخذت إجراءات تصحيحية 

ذت مثل هذه وإذا لم تكن قد اتخ. سابقًا
 .اإلجراءات، مطالبة المسؤولين باتخاذها

 
 مؤشرات حول عمليات احتيال محتملة

خالل التفتيش وجد المفتش العام الخاص إلعادة 
 مؤشرات عن عمليات (SIGIR)إعمار العراق 

احتيال محتملة وحّول هذه األمور إلى تحقيقات 
 .المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق

 
 إلدارةتعليقات ا

توافق فرقة منطقة الخليج بوجه عام على االستنتاجات 
الواردة في مسودة التقرير، إّال ان الفرقة لم توافق 

الحظت فرقة . على آل توصيات مسودة التقرير
منطقة الخليج ان الحاجة المّلحة واالستراتيجية لتوفير 

وبالرغم من . قدرة تدريبية للشرطة العراقية قد تحققت
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المحدد في إتقان األعمال الحرفية للبنى التقصير 
التحتية للمرافق من مجاري، ومياه، وآهرباء، فإنه لم 
يتأخر تخرج أي شرطي ولم تتأخر أي حصة دراسية 

 .لتالميذ الشرطة
 

أما مالحظات فرقة منطقة الخليج المتعلقة بقدرة آلية 
شرطة بغداد على تخريج تالميذ الشرطة ليس لها 

فقد طلب . المطروحة في هذا التقريرعالقة بالمسائل 
في العقد وفي أوامر المهمة بشكل خاص أن يتم إنشاء 

آلية شرطة بغداد بالتطابق مع المواصفات القياسية 
الدولية للبناء ومع متطلبات اإلدارة المتقنة للنوعية 

في مالحظتها أآدت فرقة . على يد المقاول والحكومة
اسية الدولية للبناء لم منطقة الخليج أن المواصفات القي

تتبع وأن برنامج إدارة النوعية للمقاول وللحكومة لم 
آان هدف العقد وأوامر المهمة تزويد . يكن مناسباًَ

موظفي آلية شرطة بغداد بمرفق تدريب مناسب، بما 
فيها أبنية وغرف تدريس لتالميذ الشرطة، لتدريب 

 بدًال من ذلك، أجبر. عدد آبير من تالميذ الشرطة
اإلنشاء واإلشراف السيئ آلية شرطة بغداد نقل 

الطالب من ثكنة إلى أخرى، وفي حالة واحدة على 
األقل إلى غرفة تدريس الستعمالها، آمكان مؤقت 
 .للعيش لحماية الطالب من تسرب البول أو البراز

 
على ضوء اعتراف فرقة منطقة الخليج ان 

ل المقاول لم تتبع من قب" المواصفات القياسية الدولية"
ولم تفرض من قبل الحكومة، ال زال المفتش العام 

الخاص إلعادة إعمار العراق يعتقد أن التوصيات التي 
اقترحها مناسبة وسيعمل مع فرقة منطقة الخليج 

 .للوصول إلى حل مرٍض للطرفين

 
 استدامة محطات الكهرباء الفرعية

SIGIR PA-06-082الحكمية  
SIGIR PA-06-083الحمدان  
SIGIR PA-06-084الكفات  
SIGIR PA-06-085السيراجيئي  
SIGIR PA-06-086شط العرب  

 
تقوم مديرية التفتيش للمفتش العام إلعادة إعمار 

 بتقييم المشاريع المنجزة لتحديد ما (SIGIR)العراق 
إذا آان من المحتمل أن تبقى شّغالة بعد نقلها من عهدة 

 . العراقيةالحكومة األميرآية إلى عهدة الحكومة
 

يتناول هذا التقرير تقييم خمس محطات فرعية لتوزيع 
، ٢٠٠٥سبتمبر /الكهرباء منجزة في البصرة في أيلول

ويتم نقل ملكيتها إلى شرآة توزيع الكهرباء الجنوبية، 
صممت . التي تعود إلى وزارة الكهرباء العراقية

محطات التوزيع الفرعية لتحويل الكهرباء المنوي 
ن آهرباء بجهد مرتفع ا لى آهرباء بجهد توزيعها م

منخفض، وثم تغذيتها عبر خطوط للتوزيع لتلبية 
نّفذ المفتش العام . الطلب المحلي على الكهرباء

الخاص إلعادة إعمار العراق أساسًا عمليات تقييم 
لإلنشاءات لمحطات التوزيع الفرعية الخمسة في 

 ، وتبين له ان نوعية اإلنشاء٢٠٠٥يوليو /تموز
مع ذلك، الحظ . مناسبة ومتوافقة مع متطلبات العقد

التقرير انه لم تزود أي من المحطات الفرعية بالطاقة 
الن لم يجري وصل خطوط النقل الداخلية وال خطوط 

 .التوزيع الخارجية
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 لفرعية ، محطة الحمدان ا٢٧صورة الموقع   -، محطة الحمدان الفرعية لتوزيع الكهرباء٢٦صورة الموقع 

  اللوحات الكهربائية أثناء -لتوزيع الكهرباء   . آيلو فولت أثناء التقييم األولي١١اللوحات الكهربائية 
 التقييم الثنائي

 

     
  آيلو٣٣/١١، محول الكهرباء ٢٩صورة الموقع    آيلو ٣٣/١١، محول الكهرباء ٢٨صورة الموقع 

  في السراجيئي أثناء التقييم الثانيفولت    فولت في السراجيئي، التقييم االولي
 

 المفتش ٤٩١(PCO)أبلغ مكتب المشاريع والعقود 
، في (SIGIR)العام الخاص إلعادة إعمار العراق 

ذلك الوقت، ان خطط وصل الطاقة إلى المحطات 
ًمنح عقد خط النقل . الفرعية اصبح جاهزًا للتنفيذ

الكهربائي مغذي للمحطات ممول من أموال صندوق 
 إلى شرآة (IRRF)غاثة وإعادة إعمار العراق إ

وتقع مسؤولية . ٢٠٠٥أبريل / نيسان٣٠عراقية في 
 .خطوط التوزيع على عاتق وزارة الكهرباء العراقية

 
ماذا وجد المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 

(SIGIR) 
أثناء التقييم الثاني هذا، أبلغ المفتش العام الخاص 

اق أن خطوط النقل والتوزيع قد إلعادة إعمار العر
أما . جرى وصلها إلى أربعة من المحطات الخمسة

خطوط النقل للمحطة الفرعية الخامسة في شط العرب 
 ١٩في . فقد جرى مّدها لكن العمل بها لم يكتمل بعد

، قام المفتش العام ٢٠٠٦أآتوبر /تشرين األول

الخاص إلعادة إعمار العراق بتفتيش محطتين من 
ات الخمس الفرعية، ولكن وبسبب الظروف المحط

األمنية، لم يرافق الموظفون االمنيون مفتشي المفتش 
ولكن، من خالل . العام إلى المحطات الثالثة األخرى

ما قدمه المهندس المقيم لسالح الهندسة في جنوب 
منطقة الخليج، وممثلي شرآة توزيع الكهرباء في 

ليل صور جنوب العراق، ومراجعة المستندات وتح
األقمار الصناعية للمحطات الفرعية التي لم يجر 
تفتيشها، يعتقد المفتش العام أن أي من المحطات 

الفرعية هذه لم يصب بأضرار هامة منذ ان جرى 
اثنتان . تحويل ملكيتها إلى وزارة الكهرباء العراقية

من المحطات الفرعية الثالثة التي لم يجِر تفتيشها 
 بانتظار وصل خطوط النقل قبل بدت شغالة والثالثة

 .ان تجري تغذيتها بالكهرباء
 

المرافق آانت مؤمنة وفي حالة إصالح جيدة ولم تكن 
. قد طرأت أية أضرار مهمة عليها منذ التقييم األول
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أربعة من المحطات الفرعية الخمسة آانت شغالة 
. والخامسة آانت بانتظار وصل خط النقل الداخل اليها

فتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق وقد ُأبلغ الم
أن المحطة الخامسة أصبحت قيد التشغيل خالل 

 .٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٢٦أسبوع 
 

ومع أن المحطات الفرعية آانت قدرة على توزيع 
الطاقة إلى الشبكة أثناء التقييم الثاني، فإنها آانت تعمل 

لك من قدرتها الكاملة، ويعود سبب ذ% ٣٦فقط بنسبة 
جزئيًا إلى الطاقة الداخلة من المحطات الفرعية 

المعنية وبالجزء اآلخر إلى قدرة التوزيع الكبيرة 
المصممة لها المحطات لتلبية الطلب على الكهرباء 

يجب أن تحقق المحطات الفرعية . على المدى الطويل
أهدافها المحددة عندما توصل خطوط النقل إلى محطة 

قدرة النقل لتوفير الطاقة شط العرب، وعندما تزاد 
المناسبة لتزويد الطاقة إلى خطوط التوزيع المغذية 

 .من اجل تلبية الطلب المحلي على الكهرباء
 

يمكن ان ال تكون مرحالت الوقاية من تمورات 
أما . الطاقة صلبة بما يكفي للبيئة الحالية) اندفاعات(

غياب المرحالت البديلة فتتطلب تفكيك الخطوط غير 
وإذا ترآت محلولة ستؤدي مشكلة . زودة بالطاقةالم

انخفاض مستوى التوزيع إلى انخفاض آمية الكهرباء 
 .المتوفرة لمنطقة  البصرة

 
 االستدامة

يبدو ان محطات التوزيع الفرعية مجهزة بالموظفين 
الذين يمتلكون المهارة المناسبة الدارة وتشغيل هذه 

 الذي زوده مع ذلك، فإن التدريب المنهجي. المحطات
المقاول من الباطن إلى عشرة عراقيين يبدو انه لم 

يكن ذو قيمة لتشغيل المحطات الن أي واحد من الذين 
اختارتهم وزارة الكهرباء للتدريب لم ُيعّين في شرآة 

 .توزيع الكهرباء الجنوبية لوظيفة إدارة أو تشغيل
 

جرى تزويد قطع الغيار والرسوم وآتب التشغيل آما 
إال انه يبدو ان االلتباس الذي شاب . في العقدمطلوب 

عملية القبول الرسمي قد أدى إلى ترك قطع الغيار في 
صناديق غير مفتوحة بجانب محطة فرعية واحدة 

ال المقاول وال المهندس . على األقل الآثر من سنة

المقيم لدى سالح الهندسة في جنوب منطقة الخليج 
(GRS)ة توزيع  قد أبلغ من قبل موظفي شرآ

 .الكهرباء الجنوبية ان صناديق قطع الغيار لم تفتح بعد
 

يوصي المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 
(SIGIR) ،بأن يتخذ مكتب برنامج قطاع الكهرباء 

لسالح الهندسة في جيش الواليات المتحدة في جنوب 
 :منطقة الخليج، اإلجراءات التالية

 
وط متابعة العمل الجاري لوصل خط -١

 .النقل بمحطة شط العرب الفرعية
توقيع مذآرة تفاهم مع وزير الكهرباء  -٢

العراقي لكي يعين عراقيين تلقوا تدريبًا 
منهجيًا في مواقع محددة تفيد المشروع 

وبعدم وجود اتفاق رسمي، تقع . مباشرة
مسؤولية آلفة التدريب على عاتق وزارة 

 .الكهرباء العراقية
لمشروع لضمان تعديل عملية نقل ملكية ا -٣

عدم وجود سوء فهم أو التباس فيما يتعلق 
بمسؤولية قطع الغيار، والرسوم، وآتب 

 .التشغيل وإجراءات تسليمها
مراجعة تكرار إخفاق مرحالت الوقاية  -٤

وأسبابه لتعيين ما إذا آانت األعطال 
وعلى أساس . نظامية أو تصميمية

تحليلهم يجب ان يعمل قطاع الكهرباء 
طة الخليج مع وزارة لدى فرقة منق

الكهرباء التخاذ اإلجراءات المناسبة 
لمعالجة اية اخفاقات في المرحالت قبل 

 .أوانها
 

وافق القائد العام لفرقة منطقة الخليج لسالح الهندسة 
 على (USACE-GRD)في جيش الواليات المتحدة 

استنتاجات المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 
 .جراءات التصحيحية المناسبةوتوصياته ونفذ اإل

 
 برنامج المسح الجوي للمشروع

ُتجري مجموعة التصوير الفضائي لدى المفتش العام 
الخاص إلعادة إعمار العراق المتمرآز في أرليغتون 

بوالية فرجينيا عمليات تقييم جوية لمواقع مشاريع 
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إعادة اإلعمار الممولة من الحكومة األميرآية في 
تستعمل فرق التقييم لدى المفتش . اقآافة أنحاء العر

العام الخاص إلعادة إعمار العراق هذه المعلومات 
والتحليالت لتقويم مواقع مشاريع إعادة االعمار التي 

ال يمكن الوصول اليها بسبب الوضع األمنى أو لكونها 
تستعمل المعلومات المزودة . موجودة في أماآن نائية

ع وللحصول على أيضًا للتحقق من مواقع المشاري
معلومات للمتابعة بخصوص مواقع مشاريع إعادة 
. اإلعمار التي تم تقييمها سابقاًُ خالل عمليات التفتيش

يتيح ذلك لموظفي المفتش العام الحصول على 
معلومات بصرية مفيدة في تقييم تقدم عملية إعادة 
االعمار وتحديد ما إذا آانت المشاريع ُتبنى وفقًا 

تساعد مجموعة التصوير الفضائي . ودلمواصفات العق
أيضًا مديريات  اخرى تعمل لدى المفتش العام عن 

 .طريق تزويدهم بالصور الالزمة ألعمالهم
 

دعم الوآالة القومية الستخبارات الغالف الجوي 
 (NGA)االرضي 

يواصل المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 
(SIGIR)توفير  العمل مع وآاالت حكومية أخرى ل

نتج عن هذه . تحليل وتقييم اآثر عمقًا لمواقع المشاريع
 موقع مشروع ٩٦العالقة المستمرة حتى اليوم تحليل 

وأنجزت خالل الربع األخير من .  أقسام طرقات٦و
 الوآالة القومية الستخبارات الغالف ٢٠٠٦عام 

 موقع مشروع ٢٠ تحليل (NGA)الجوي االرضي 
. إلعادة إعمار العراقلصالح المفتش العام الخاص 

وتزود المساعدة المتواصلة التي توفرها هذه الوآالة، 
المفتش العام بمصدر ثمين لمفتشي المفتش العام 

فيما يلي نورد بعض ما . الخاص إلعادة إعمار العراق
عثرت عليه الوآالة القومية الستخبارات الغالف 

الجوي لألرض وزودته إلى المفتش العام خالل ربع 
 :ةالسن

 
 . موقع قد أنجز١٨تبين ان هناك  •
 تبين ان هناك موقع واحد قيد اإلنشاء •
تبين ان هناك حصن حدودي واحد هو نسخة  •

 مكررة بسبب اإلحداثيات الجغرافية المتوفرة
 

تدمج الشراآة بين المفتش العام الخاص إلعادة إعمار 
العراق والوآالة القومية الستخبارات الغالف الجوي 

. رد المتوفرة لتحقيق متطلبات المهمةاالرضي الموا
رفعت مساعدة الوآالة القومية الستخبارات الغالف 

الجوي االرضي تحليالت المشاريع وزادتها عمقًا مما 
أتاح مراجعتها ومكن المفتش العام من إعطاء صورة 

الصورة الجوية . أدق لتقدم علمية إعادة إعمار العراق
 من صور فضائية  هي مثال عما قدمته الوآالة١رقم 

 .خالل ربع السنة الحالي
 

تحاليل مجموعة الصور الفضائية لدى المفتش العام 
 (SIGIR)الخاص إلعادة إعمار العراق 

أنتج محللو الصور الفضائية لدى المفتش العام 
 تحليًال للصور ٢٦الخاص إلعادة إعمار العراق 

باستعمال صور التقطت عبر األقمار الصناعية 
. والمعلومات المحدودة المتوفرة في العقودوالتجارية 

استعملت هذه الصور إلجراء تقييمات بصرية لتقدم 
العمل في مواقع مشاريع إعادة اإلعمار في مختلف 

يتشاطر المفتش العام الخاص إلعادة . أنحاء العراق
إعمار العراق تحاليل الصور مع الوآاالت الحكومية 

اتها حول المشاريع األميرآية المتعاقدة لتحديث معلوم
قام المفتش العام . ولتحديد وجود نواقص واضحة

الخاص إلعادة إعمار العراق بعمليات تقييم ومراجعة 
:لما يلي خالل فترة إعداد هذا التقرير
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  حصن حدودي موجود في شمال غربي العراق على الحدود العراقية السورية-١الصور الجوية 

 
 تشرين ٣إلى اليسار يظهر إنشاء المباني الداعمة في .  اجمالي لمرفق معالجة المياه في منطقة المثنى منظر-٢الصورة الجوية رقم 
 ٢٠٠٦فبراير / شباط٢٥إلى اليمين يظهر مرفق معالجة المياه بعد إنجازه بالكامل في . ٢٠٠٤أآتوبر /األول

 

 
لكهرباء التي زارها موظفو المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  منظر اجمالي لمحطة الحمدان الفرعية لتوزيع ا-٣الصورة الجوية رقم 

 .العراق خالل ربع السنة الحالي
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  مخفر حدودي١١ •
  محطات آهربائية فرعية١٠ •
  مرافق لمعالجة المياه٥ •
 

 هما مثاالن عن التحليل ٣ و٢الصورتان الفضائيتان 
الصوري الذي أنتجه المفتش العام الخاص إلعادة 

 . في ربع السنة الحاليإعمار العراق
 

وفرت مجموعة التصوير الفضائي لدى المفتش العام 
صورًا فضائية لدعم عمليات التدقيق والتحقيقات التي 

أجراها المفتش العام خالل أرباع السنوات السابقة، 
إضافة إلى دورها القياسي في دعم عمليات التفتيش 

التي يجريها المفتش العام الخاص إلعادة إعمار 
ُتستعمل منتجات الدعم الصوري، بما فيها . لعراقا

المناظر الشاملة لمواقع المشاريع وتقييمات المواقع، 
للتحضير لزيارات المواقع لتحديد المشاآل المحتملة، 

باالشتراك مع الوآالة القومية الستخبارات الغالف 
الجوي االرضي خالل األربعة أرباع السنة األربعة 

 .المنصرمة
 

يل الصور الذي قام به المفتش العام الخاص أنتج تحل
 منتجًا وتقييمًا تراآميًا ٢٦٦إلعادة إعمار العراق 
 المواقع ٣-٢يبين الشكل . لصور أقمار صناعية

 .التقريبية لهذا المجهود المشترك
 

 
 ربع السنة الحالي 

  أرباع السنة األخرى
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 (SIGIR) عمليات التحقيق للمفتش العام إلعادة إعمار العراق
 

يعمل في العراق لدى المفتش العام الخاص إلعادة                   
إعمار العراق أآبر عدد من محققي االحتيال                               

في ربع السنة الحالي يواصل المفتش                .  األميرآيين
العام العمل عن قرب مع وحدة الكشف عن االحتيال               

 لدى قيادة التحقيق    (MPFU)في المشتريات الرئيسية    
وأيضًا .  واليات المتحدة   في جيش ال      (CID)الجنائي   

رّحب المفتش العام بوصول محققين جنائيين من دائرة        
 لدى   (DCIS)التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع             

مد .  إلى العراق  .  مكتب المفتش العام لوزارة الدفاع         
المفتش العام يد التحقيق إلى الكويت، جامعًا معًا                        

 (DCIS)المحققين من دائرة التحقيقات الجنائية                      
وأربعة من محققي وحدة الكشف عن االحتيال في                    

 .المشتريات لدى قيادة التحقيق الجنائي
 

يعمل محققو المفتش العام الخاص إلعادة إعمار 
نتج عن عملهم حتى .  قضية٧٨العراق حاليًا على 

 قضية ٢٣ إدانات، و٤ توقيفات، و٥اآلن حصول 
  .أخرى تنتظر إصدار األحكام بشأنها في وزارة العدل

 
خالل ربع السنة الحالي، أنشأ المفتش العام الخاص 

إلعادة إعمار العراق مع خمس وآاالت اخرى، فريق 
 :(ICCTF)عمل فساد العقود الدولية 

 
وحدة الكشف عن االحتيال في المشتريات  

(MPFU) لدى قيادة التحقيق الجنائي (CID) 
 .في جيش الواليات المتحدة

ية لدى مكتب المفتش مديرية التحقيقات الجنائ 
 .العام لدى وزارة الخارجية

مكتب المفتش العام للوآالة األميرآية للتنمية  
 (USAID OIG)الدولية 

دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع  
(DCIS). 

 (FBI)مكتب التحقيقات الفدرالي  
 

 قضية؛ وساهم المفتش العام ٢٦عّين فريق العلم 
ر العراق بهذا الجهد بتسع قضايا، الخاص إلعادة إعما

 قضية من أجل تقديمها ٣٧وهو ال زال يعمل على 
في ربع السنة الحالي فتحت تحقيقات . إلى فريق العمل

 قضية ٢٧المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 
هناك حاليًا .  من القضايا األولية والمفتوحة٤٣وأقفل 
 . تحقيق مفتوح٧٨

 
ص إلعادة إعمار العراق هو أيضًا المفتش العام الخا

عضو في عدد من اللجان الفرعية لفريق العمل 
 في المشتريات لدى لالقومي للكشف عن االحتيا

وزارة العدل، واللجنة األآثر بروزًا من اللجان 
 تخدم .(IWC)الفرعية هذه هي لجنة العمل الدولي 

هذه اللجنة آرابط قيم بين وآاالت فرض تطبيق 
فدرالي ووزارة العدل األميرآية، وآآلية القانون ال

لمناقشة المسائل المتعلقة بالتمويل اإلضافى للتحقيقات 
بالفساد واالحتيال واالدعاء، وتوسيع السلطة القضائية 

لتشمل أبعد من األراضي اإلقليمية واالتصال مع 
وزارة الخارجية األميرآية والحكومات األجنبية 

 . والمدققينوالتنسيق مع الملحق القانوني
 

يواصل المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 
وحدة الكشف عن االحتيال في المشتريات العمل مع 

(MPFU) على مسائل الحظر والتعليق لألفراد 
يعلم محققو المفتش العام الخاص إلعادة . والشرآات

إعمار العراق أيضًا عن قرب مع قسم التشريع 
ة في وزارة العدل، لمالحقة التجاري في الدائرة المدني

المعالجات المدنية ضد األفراد ولشرآات وفي العديد 
 من القضايا البدء بالتحقيقات في قاضيا جنائية جانبية

 
إصدار المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 

 لمذآرات حضور قضائي
خالل ربع السنة الحالي، اصدر محققو المفتش العام 

العراق أربع مذآرات حضور الخاص إلعادة إعمار 
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ان السلطة القانونية إلصدار . قضائي من المفتش العام
، ١٩٧٨هذه المذآرات هو قانون المفتش العام لعام 

يعطي هذا القانون السلطة للمفتشين . آما هو معّدل
العامين إلجراء اإلشراف على علميات التدقيق 
 .والتحقيق المتعلقة ببرامج وعمليات الوآاالت

 
مرآز العمليات /ق عمل فساد العقود الدوليةفري

 المشترآة
، جرى إنشاء ٢٠٠٦اآتوبر / تشرين األول٢في 

 في مرآز قيادة (JOC)مرآز للعمليات المشترآة 
 (SIGIR)المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 

في أرليغتون بوالية فرجينيا لجمع معلومات 
بالفساد استخباراتية وتوزيع معلومات التحقيقات 

، ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٢٠وفي . واالحتيال
جرى إنشاء فريق عمل فساد العقود الدولية 

(ICCIF) لمضاعفة قوة آل الوآاالت الفدرالية 
المنخرطة في التحقيق بقضايا معقدة في بيئات دولية 

 .قاسية وفي فترات الحروب
 

سوف ينسق فريق العمل المذآور ومرآز العمليات 
 عملية جمع معلومات (ICCTF-JOC)ة المشترآ

استخباراتية ومشاطرة المعلومات االستخباراتية 
وسوف تزود تقارير . ومعلومات القضايا المناسبة

 فمعطيات تحليلية واستجابات لمعطيات ربط األهدا
عندما . من اجل استخدامها من قبل الوآاالت الشريكة

فهو يصبح مرآز العمليات المشترآة شغاًال بالكامل 
سيتيح لوآاالت القضايا في الواليات المتحدة العمل 
مع وآالء خاصين ومدعين عامين خارج الواليات 

المتحدة، لخفض وقت وأآالف السفر وإلزالة التراآب 
وسوف . في القضايا ولتوفير دعم تحليلي قّيم للقضايا

ُيعّين فريق عمل فساد العقود الدولية السلطة القضائية 
 .يد االدعاء المناسباالدعائية لتحد

 
صممت أصًال من أجل االنتقال التسلسلى للتحقيقات 

عندما ينهيها المفتش العام الخاص إلعادة إعمار 
العراق فإن فريق عمل فساد العقود الدولية ومرآز 

العمليات المشترآة سيواصالن الجهود لضمان 
الشفافية مع وآاالت فرض تطبيق القانون األخرى 

لشراآة في آل قضايا المفتش العام عبر التنسيق وا

الخاص إلعادة إعمار العراق شراآة غير مسبوقة 
 .ضمن مجتمع فرض تطبيق القانون الفدرالي

 
لتحقيق مهمتها بكفاءة اآبر وآلفة اقل، عزز المفتش 
العام الخاص إلعادة إعمار العراق موارد وآاالت 
فرض تطبيق القانون األخرى والموظفين العشرين 

مفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق في لدى ال
 .الكويت والعراق

 
أثناء الربع السنة الحالي، أدى بدء هذه المبادرة إلى 

نشوء زخم أآبر وإحداث دفق ثابت من إجراءات 
 .فرض تطبيق القانون خالل أرباع السنوات القادمة

 
 (ICCTF)آجزء من فريق عمل فساد العقود الدولية 

، عّين مكتب (JOC)المشترآة ومرآز العمليات 
 ثمانية تحقيقات جنائية (FBI)التحقيقات الفدرالي 

مهمة إلى مكاتب التحقيق الفدرالي الفرعية الموجودة 
في آافة أنحاء البالد، إضافة إلى ذلك، وآجزء من 

اتفاقية فريدة لفرض تطبيق القانون الفدرالي، سيجد 
م إلعادة مكتب التحقيقات الفدرالي خيوط للمفتش العا

إعمار العراق في المراحل األولى من التحقيقات حتى 
إن استخدام . قبل أن يقبل فريق العمل هذه التحقيقات

الموارد مع مكاتب التحقيق الفدرالي الفرعية 
والملحقين القانونيين . الموجودة في آل أنحاء البالد

حول العالم سيزيد قيمة ال تقاس إلى التحقيقات 
تلقى . بدأت في العراق وفي الكويتالجنائية التي 

المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق أيضًا تعهد 
شخصي إضافي من آبار قادة مكتب التحقيقات 

الفدرالي بدعمهم المتواصل له ولفريق عمل فساد 
 .(ICCTF)العقود الدولية 

 
 قرارات الفصل والحظر

 ، عمل المفتش العام٢٠٠٥ديسمبر /منذ آانون الثاني
الخاص إلعادة إعمار العراق عن قرب مع وزارة 

فرع التحريات الجنائية للجيش األميرآي العدل و
(CID) ودائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع 

(DCIS)  وفرع مكافحة االحتيال في المشتريات لدى
وآالة الخدمات القانونية في الجيش األميرآي، لفصل 

يال أو فساد ضمن وحظر مقاولين نتيجة قضايا احت
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الجيش، بمن فيهم أولئك المنخرطين في عقود إعادة 
إعمار العراق أو في عقود الدعم التي يمنحها الجيش 

بدأت هذه القضايا باتهامات جنائية ُقدمت . في العراق
إلى محاآم المقاطعات الفدرالية وبادعاءات من 

المقاولين بعدم المسؤولية، تتطلب تحقيقات ترتكز إلى 
 .ئع يقوم بها رسميو الفصل والحظر في الجيشوقا
 

، عينت وزارة الدفاع الجيش ٢٠٠٣في حزيران 
آوآالة تنفيذية لدعم التعاقد لسلطة االئتالف المؤقتة 

(CPA) ؛ لذلك، يعتبر برنامج الفصل والحظر في
الجيش الجبهة األمامية لضمان نزاهة المقاولين الذين 

 .ُيتعاقد معهم لتنفيذ هذه العقود
 

إن هدف هذا البرنامج هو ضمان منح العقود، 
وتنفيذها على يد مقاولين نزهاء، أخالقيين، ويملكون 

إن فرع . القدرات على أداء هذا العمل المهم بنجاح
مكافحة االحتيال في المشتريات قام هو أيضًا بدور 

قيادي ضمن الجيش وفي منظمات للتعاقد المشترك 
شراف على عقود لتدريب ضباط تعاقد معينين لإل

إعادة إعمار العراق وعلى عقود الدعم، من أجل 
المساعدة في منع حصول عمليات احتيال ومن اجل 

 .آشف المقاولين المحتالين باآرًا
 

حتى هذا التاريخ، قام فرع مكافحة االحتيال في 
 عملية فصل أفراد وشرآات على ١٤المشتريات ب 

عقود الدعم أساس اتهامات باالحتيال وسوء اإلدارة ل
. التي يمنحها الجيش ولعقود إعادة إعمار العراق

وتشمل هذه القائمة خمسة أفراد اشترآوا في مؤامرة 
إضافة إلى ذلك، . ٤٩٣ والسيد فهيم سالم٤٩٢ستاين/بلوم

 فردًا وشرآة إلى موظفي برنامج ١٢تم اقتراح أسماء 
الفصل والحظر من أجل دراسة حظرهم، وقد نتج عن 

لمزيد من المعلومات حول . مليات حظر ع٨الدراسة 
 ).م(عمليات الفصل والحظر، أنظر الملحق 

 
 

إعمار خط االتصال المباشر لدى المفتش العام الخاص إلعادة 
 العراق

 
 

يسهل خط االتصال المباشر لدى المفتش العام الخاص        
  اإلبالغ عن االحتيال، والهدر،       إعمار  العراق  إلعادة  

وء اإلدارة، واالسترداد في آافة     وسوء االستعمال، وس  
البرامج المترافقة مع جهود إعادة اعمار العراق التي            

يتلقى خط االتصال    .  يمولها دافع الضرائب األميرآي     
إعمار  المباشر لدى المفتش العام الخاص إلعادة                      

 اتصاالت شخصية، أو بواسطة الهاتف،                       العراق
شخاص والبريد، والفاآس، أو البريد اإللكتروني من أ         
ُتحال .  في العراق والواليات المتحدة وعبر العالم                 

القضايا التي يتلقاها خط االتصال المباشر لدى المفتش        
، التي ال تتعلق         إعمار العراق  العام الخاص إلعادة         

بمهمة أو ببرامج وعمليات سلطة االئتالف المؤقتة                 
 . ، إلى الهيئات المختصة(CPA)السابقة 

 

  الرابعاإلبالغ خالل ربع السنة
، أطلق ٢٠٠٦ديسمبر / آانون الثاني٣١اعتبارًا من 

خط االتصال المباشر  لدى المفتش العام الخاص 
 قضية ابلغ ٥٤٢ التحقيق في إعمار  العراقإلعادة 

 منها الزالت ٤٣عنها عبر خط االتصال المباشر؛ 
 موجزا لهذه ٤ – ٣يبين الجدول . مفتوحة حاليا

 .القضايا
 

 قضايا جديدة
 الفترة التي شملها هذا التقرير تلقى خط خالل

االتصال المباشر لدى المفتش العام الخاص إلعادة 
 شكوى جديده صنفت على الفئات ١٩إعمار  العراق 

 :التالية
 

  شكوى حول االحتيال ١١ •
  سوء اإلدارة٣ •
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 مسائل الموظفين / تتعلق بمسائل مختلفة٥ •
 

الخاص يتلقى خط االتصال المباشر لدى المفتش العام 
إلعادة إعمار  العراق  معظم تقارير حاالت االحتيال، 
والهدر، وسوء االستعمال، وسوء اإلدارة واالسترداد 

 شكوى جديدة ١٩تم تلقي . بواسطة البريد اإللكتروني
عبر خط االتصال المباشر لدى المفتش العام الخاص 

 . إلعادة إعمار  العراق  بواسطة هذه الوسائل
 

 يد اإللكتروني بواسطة البر١٧ •
 بواسطة اتصاالت هاتفية عبر خط ١ •

االتصال المباشر لدى المفتش العام 
 .الخاص إلعادة إعمار  العراق

  بواسطة البريد العادي١ •
 

 القضايا المغلقة
 قضية جرى ٣١خالل ربع السنة هذا، تم إغالق 

 . اإلبالغ عنها بواسطة خط االتصال المباشر
 

 المفتش  أحيلت إلى وآاالت أخرى لدى٥ •
 العام 

 صرف النظر عنها بسبب عدم توفر ١٢ •
 معلومات آافية 

 أغلقت بسبب معلومات تّم تلقيها من ١١ •
تحقيقات المفتش العام الخاص إلعادة 

 . إعمار  العراق
 أغلقت بسبب معلومات تّم تلقيها من ٢ •

تدقيقات المفتش العام الخاص إلعادة 
 .إعمار العراق

شؤون  أغلقت بسبب مساعدة من ال١ •
 .العامة لدى المفتش العام

 
 ملخص قضايا الخط المباشر لدى المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق

 
 القضايا المفتوحة 
 تحقيقات ٣٨
 عمليات تدقيق ٥

 
 ٤-٣الجدول 

 
ربع السنة  *المجمع التراآمي

 الرابع
رقع السنة 

 الثالث
ربع السنة الثاني 

٢٠٠٦ 
ربع السنة 

 ٢٠٠٦األول 
 القضايا المغلقة

 قانون حرية اإلعالم ال شيء ال شيء ال شيء ال شيء ٤
 مراجعة قيادة الدعم التشغيلي ال شيء ال شيء ال شيء ال شيء ٢
 عمليات مساعدة   ال شيء ال شيء ال شيء ١ ٤٤
 صرف النظر عنها ٢ ٦ ٤ ١٢ ٩٤
 أحيلت ١٣ ١٣ ١٠ ٥ ٢٠١
 عمليات تفتيش ال شيء ١  شيءال ال شيء ٧٩
 عمليات تحقيق ١ ٥ ٤ ١١ ٦٦
 عمليات تدقيق ال شيء ال شيء ٤ ٢ ٩

 مجموع القضايا المغلقة  ١٦ ٢٥ ٢٢ ٣١ ٤٩٩
 المجموع التراآمي للقضايا ١٦ ٢٥ ٢٢ ٣١ ٥٤٢
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تغطي المجاميع التراآمية الفترة منذ بدء  •

عمليات خط االتصال المباشر لدى المفتش 
لخاص إلعادة إعمار العراق، أي من العام ا
 آانون ٣١ إلى ٢٠٠٦مارس / آذار٢٤

 . ٢٠٠٦يناير /الثاني
 

 الشكاوى الُمحالة
 شكاوى إلى ١٥بعد إجراء مراجعة شاملة، أحيلت 

 :  وآاالت خارجية التخاذ الحل المناسب لها
 

 أرسلت إلى مكتب المفتش العام في ٢ •
 جيش الواليات المتحدة

 المفتش العام لدى  أرسلت إلى مكتب١ •
 القوات الجوية األميرآية

 إلى مكتب المفتش العام لدى ت أرسل١ •
 القوات المتعددة الجنسيات

 إلى مكتب المفتش العام لدى ت أرسل١ •
القيادة المشترآة للعقود في 

 أفغانستان/العراق

 

 مبادرة المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق للدروس المكتسبة 
 

رة المفتش العام الخاص إلعادة إعمار ُترآز مباد
العراق للدروس المكتسبة على ثالثة مجاالت من 

 :برنامج إغاثة وإعادة اعمار العراق
 

 إدارة الرأسمال البشري •
 العقود والمشتريات •
 إدارة البرامج والمشاريع •

 
من خالل منتديات الخبراء واألبحاث، تقوم هذه 

ه المهمة المبادرة بتعيين تحديات ذات شأن تواج
يتمثل هدف المفتش . األميرآية إلعادة إعمار  العراق

العام الخاص إلعادة إعمار  العراق  بوضع توصيات 
قابلة للتنفيذ لتعزيز الجهود الجارية في العراق ولتقديم 

المعلومات للعمليات األميرآية المستقبلية إلعادة 
 .االعمار وتأمين االستقرار

 
 تقرير الرأسمال البشري

، أصدر المفتش العام الخاص ٢٠٠٦فبراير / شباطفي
 إعادة إلعادة إعمار العراق تقرير تحت عنوان،

. دروس في إدارة الرأسمال البشري:  اعمار العراق
استمد هذا التقرير معلوماته من عمليات التدقيق التي 

قام بها المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 
لدروس المكتسبة منتدى اومن أبحاث أخرى، ومن 

 في جامعة جونز ٢٠٠٥سبتمبر /الذي عقد في أيلول
تحدد هذه الوثيقة .  هوبكنز في واشنطن العاصمة

وتناقش أربعة مكونات رئيسية إلدارة الموارد البشرية 
 : بطريقة فعالة

 
 مواءمة السياسات  •
 تخطيط القوى العاملة •
 التوظيف •
 االستمرارية  •

 
ع المفتش العام الخاص يتوفر التقرير الكامل على موق

إلعادة إعمار العراق على شبكة اإلنترنت  
mil.sigir.www  

 
 تقرير العقود والمشتريات

، استضاف المفتش ٢٠٠٥ديسمبر /في آانون األول
العام الخاص إلعادة إعمار  العراق منتديين للدروس 

لعقود والمشتريات المكتسبة بغية تقييم عمليات ا
ضم المنتدى . المترافقة مع إعادة اعمار العراق

األول، الذي عقد في آلية الحقوق في جامعة جورج 
واشنطن، آبار المسؤولين من وآاالت حكومية 

رئيسية وأعضاء بارزين  من مجتمعات أآاديمية 
استضاف المفتش العام الخاص . وباحثين مستقلين
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ى ثان ضم مسؤولين إلعادة إعمار  العراق منتد
تنفيذيين ومن مجموعة عريضة من شرآات تزويد 

الخدمات للصناعة والتي تدعم مهمة إعادة اعمار 
عقد هذا المنتدى في مجلس الخدمات  المهنية . العراق

 . في أرليغتون، بوالية فرجينيا
 

يبحث تقرير المفتش العام الخاص إلعادة إعمار 
 دروس في: لعراقإعادة اعمار ا"العراق تحت عنوان 
 تطور عملية منح العقود ،"العقود والمشتريات

األميرآية في العراق بغية تحديد التحديات في 
 .التخطيط واألنظمة السياسات، واإلجراءات

 
يتوفر التقرير الكالم على موقع المفتش العام الخاص 

: إلعادة إعمار العراق على شبكة اإلنترنت
mil.sigir.www  

 
 تقرير إدارة البرامج والمشاريع

يرآز التقرير الثالث واألخير للدروس المكتسبة 
اهتمامه على إدارة البرامج والمشاريع خالل مهمة 

إعادة االعمار التي تديرها الواليات المتحدة، وتسجيل 
تطور الوآاالت الرئيسية التي ُعهد إليها مهمة 

من المتوقع أن ُينشر .  الجهداإلشراف على هذا
: إعادة اعمار العراقالتقرير النهائي تحت عنوان، 

مارس /، في آذارالدروس في إدارة البرامج والمشاريع
٢٠٠٧ . 

 
 قصة إعادة إعمار العراق: التقرير النهائي

تطبيقًا لتفويض الكونغرس للمفتش العام إلعادة إعمار 
ر، والكفاءة، العراق، أي تقديم توصيات تعزز التوفي

والفعالية، في إدارة برنامج إعادة اإلعمار في العراق، 
يعد المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق حسابًا 

قصة إعادة إعمار تراآميًا لهذه الجهود تحت عنوان، 
يجمع هذا التقرير معًا التقارير ربع السنوية . العراق

 المقدمة منه إلى الكونغرس، وعمليات التدقيق،
وعمليات التفتيش، وعلميات التحقيق والمقابالت التي 

جرت مع صانعي القرارات وتقارير المفتش العام 
الثالثة المتعلقة بالدروس المكتسبة من عملية إلعادة 

 .إعمار العراق
 

تعهد آل من الواليات المتحدة والعراق والمجتمع 
 مليارات دوالر إلعادة ١٠٣الدولي بتقديم أآثر من 

 مليار دوالر عبر ٣٨يأتي أآثر من .  العراقإعمار
سيقدم . مشاريع قوانين يصوت عليها الكونغرس

 سرد قصة إعادة إعمار العراقالتقرير تحت عنوان، 
تاريخي لعملية التخطيط والتنفيذ لعملية إعادة 

اإلعمار، مع الترآيز األولي على أدوار مكتب إعادة 
 وسلطة ،(ORAH)اإلعمار والمساعدات اإلنسانية 

 والوآالة األميرآية للتنمية (CPA)االئتالف المؤقتة 
 ووزارة الدفاع األميرآية، ،(USAID)الدولية 

سيبدأ التقرير . ووزارة الخارجية األميرآية
، ثم يقدم ٢٠٠٢بالتحضيرات إلعادة اإلعمار في العام 

 لينتهي بتوصيات ٢٠٠٦التقدم الحاصل حتى العام 
ادة اإلعمار بطريقة افضل حول آيفية تنفيذ جهود إع

سينشر المفتش العام الخاص إلعادة . في المستقبل
قصة إعادة "إعمار العراق تقريره تحت عنوان، 

 .٢٠٠٧ بنهاية العام إعمار العراق
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  التشريعات
 

، آما تم تعديله، على 106-108يفرض القانون العام 
 (SIGIR)المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 

 ٥يقدم تقريرًا نصف سنويًا يلبي متطلبات القسم أن 
.. ، آما تّم تعديله١٩٧٨من قانون المفتش العام للعام 

اسنادات ترافقية لهذا التقرير ) ب(و) أ(يزود الملحقان 
 .٥مع متطلبات القسم 

 
)  أ (٤، القسم ١٩٧٨يفرض قانون المفتش العام لعام 

إلعادة ، الذي ينطبق على المفتش العام الخاص )٢(
 آما 106- 108إعمار العراق بموجب القانون العام 

تم تعديله على المفتش العام الخاص إلعادة إعمار 
 :العراق ان يقوم بما يلي

 
مراجعة التشريعات والقوانين القائمة والمقترحة 

المتعلقة ببرامج وعمليات المكتب وتقديم توصيات 
هذه حول تأثير مثل ... في التقارير نصف السنوية 

التشريعات أو القوانين على التوفير والفعالية في 
إدارة البرامج والعمليات المدارة أو الممولة من 

جانب مثل هذه المؤسسة أو منع واآتشاف حاالت 
االحتيال وإساءة االستعمال في مثل هذه البرامج 

 . والعمليات
  

، وقع الرئيس بوش ٢٠٠٦ديسمبر / آانون أول٢٠في 
 المحاسبية إلعادة إعمار العراق للعام قانون المساءلة

٢٠٠٦ (P.L. 109-440) . عّدل هذا التشريع تاريخ
إنهاء عمل المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 

 ويعيد ٢٠٠٧أآتوبر /الغايًا تاريخ أول تشرين أول
من % ٨٠معادلة اإلنهاء ذات األشهر العشرة بعد نفاذ 

ى صندوق إغاثة األموال المخصصة أو التي زودت إل
".  وجرى إنفاقها(IRRF)وإعادة إعمار العراق 

 إلعادة ٢٠٠٦األموال التي زودت في السنة المالية 
إعمار العراق هي أيضًا مشمولة في حسابات اإلنهاء، 

 مليار دوالر تقريبًا ١٣مما يجعل المجموع يصل إلى 
أنظر تمويل الواليات المتحدة المخصص في القسم (

 ).ا التقريرالثاني من هذ
 

 :ينص هذا القانون على
 من قانون المخصصات (0)3001القسم 

اإلضافية الطارئة للدفاع وإلعادة إعمار 
القانون العام  (٢٠٠٤العراق وأفغانستان، 

 .Stat. 1238; 5 U.S.C 117؛ 108-106
App. 8 مالحظة إلى القسمG من القانون 
آما جرى تعديله بالقسم ). 452-95العام 

1054(b) من قانون الدفاع الوطني جون 
القانون العام  (٢٠٠٧وارنر للسنة المالية 

 :قد عّدل ليقرأ آما يلي) 109-364
 

(O)  1 –اإلنهاء(A) يجب أن ينهي مكتب المفتش 
 أشهر من التاريخ الذي ١٠العام أعماله بعد 
من المبالغ المخصصة % ٨٠تكون فيه نسبة 

أو بخالف ذلك متوفرة لصندوق إغاثة 
 .وإعادة إعمار العراق قد ُأنفقت

)B(  ألغراض احتساب تاريخ إنهاء أعمال مكتب
المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 

في القسم الفرعي هذا، فإن اية أموال 
خصصتها الواليات المتحدة أو تلك المتوفرة 

 إلعادة ٢٠٠٦بأي طريقة أخرى للسنة المالية 
ين إعمار العراق، وبغض النظر عن التعي

لهذه األموال فإنها سوف تعامل آمبالغ جرى 
تخصيصها أو بخالف ذلك جرى توفيرها 

 .لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
يجب على المفتش العام الخاص إلعادة  (2)

إعمار العراق، قبل إنهاء عمل مكتب المفتش 
العام الخاص إلعادة إعمار العراق وفقًا 

 نهائي ، أن يعد تقرير تدقيق)١(للفقرة 
حول آل األموال ا لتي ) شرعي(قضائي 

تعتبر مبالغ مخصصة أو بخالف ذلك متوفرة 
 .لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
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 إشراف الوآاالت األخرى 
 
 
 

 المقدمة
 
 

شكل المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 
(SIGIR) مجموعة عمل المحاسبة العراقية 
(IAWQ) لتنسيق جهود التدقيق األميرآية في 

يستعمل موظفو التدقيق لدى مختلف الوآاالت . العراق
الفدرالية المتواجدة في العراق ألغراض التدقيق في 

 لمختلف في المراآز األمامية التابعين. العراق
الوآاالت الفدرالية المعنية بالتدقيق في العراق 

يستخدمون مجموعة عمل المحاسبة العراقية للتنسيق 
 ولمشاطرة معطيات إغاثة وإعادة قبين عمليات التدقي

إعمار العراق، وللتقليل إلى أدنى حد ممكن من درجة 
االنقطاعات عمليات التدقيق للزبائن، ولتجنب 

 .ازدواجية الجهود
 

شكل المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق أيضًا 
 في ٤٩٤ (IIGG)مجلس المفتشين العامين العراقيين 

، لتوفير منتدى لمنافسة أعمال ٢٠٠٤مارس /آذار
اإلشراف في العراق ولتعزيز التعاون والتنسيق فيما 

بين المفتشين العامين للوآاالت المكلفة اإلشراف على 
يجتمع ممثلو المنظمات . عراقأموال إعادة إعمار ال

األعضاء آل ثالثة أشهر لتبادل المعلومات المفصلة 
حول علميات التدقيق الجارية وتلك المخطط لتنفيذها، 
ولتحديد فرص التعاون وللتخفيف إلى أدنى حد ممكن 

 . من ازدواجية األعمال
 

٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني١٣أخر اجتماع عقد في 
ام الخاص إلعادة إعمار العراق ، في مقر المفتش الع

في ارلغتون، بوالية فيرجينيا وحضرت المنظمات 
 :التالية هذا االجتماع

 
 Army)مكتب المفتش العام لوزارة الجيش  

IG)  
 DoD)وزارة الدفاع لمكتب المفتش العام  

OIG). 

 DoS)وزارة الخارجية لمكتب المفتش العام  
OIG). 

رآية للتنمية لوآالة األميلمكتب المفتش العام  
 .(USAID OIG)الدولية 

الحكومية  ةي المحاسب المساءلةمكتب 
(GAO). 

 .(DCAA)وآالة تدقيق العقود الدفاعية  
(USAAA)لجيش األميرآي لوآالة التدقيق  
. 
 (PCO)مكتب المشاريع والعقود  
مكتب المفتش العام لوآالة االستخبارات  

 الدفاعية 
لعراق المفتش العام الخاص إلعادة اعمار ا 

(SIGIR) 
 

يطلب المفتش العام الخاص إلعادة اعمار العراق، آل 
ربع سنة، من المنظمات األعضاء تحديث نشاطات 

يلخص . اإلشراف المنجزة، والجارية، والمخطط لها
هذا القسم تقارير التدقيقات والتحقيقات المرفوعة إلى 

المفتش العام الخاص إلعادة اعمار العراق خالل ربح 
لحالي من قبل مكتب المفتش العام لوزارة السنة ا
، ومكتب المفتش العام للوزارة (DoD OIG)الدفاع 

، مكتب المفتش العام للوآالة (DoS OIG)الخارجية 
، ومكتب (USAID OIG)األميرآية للتنمية الدولية 

، ووآالة (GAO)المساءلة المحاسبية الحكومية 
لحق أنظر الم. (USAAA)التدقيق للجيش األميرآي 

لتحديثات وآالة تدقيق العقود الدفاعية " ك"
(DCAA) . لم تنجز ال وزارة المالية وال وزارة

التجارة، ولم تبادرا إلى تنفيذ أية عمليات تدقيق جديدة 
 .في ربع السنة الحالي
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 إشراف الوآاالت األخرى 
 
 
 
 

 تحقيقات الوآاالت األخرى
 

التي رفعتها يوفر هذا القسم تحديثات لتقارير التدقيق 
الوآاالت األعضاء في مجلس المفتشين العامين 

إلى المفتش العام الخاص إلعادة  (IIGC)العراقيين 
 . اعمار العراق

 فيما يخص تقارير ١-٤أنظر الجدول  •
 اإلشراف المنجزة مؤخرا 

 فيما يخص تقارير ٢-٤أنظر الجدول  •
لوآاالت ) قيد التنفيذ(اإلشراف الجارية 
 .ل فترة هذا التقريرأميرآية اخرى خال

للحصول على مزيد من المعلومات، بما في  •
ذلك ملخص تقارير التدقيق، انظر الملحق 

 ).ك(
 وللحصول على قائمة آاملة مع التواريخ  •

لتقارير التدقيق والمراجعات التي أجرتها 
جميع الهيئات حول إعادة اعمار العراق، 

 ). ل(انظر الملحق 
•  

 
 ١-٤الجدول 

 ٢٠٠٦ ديسمبر/آانون األول ٣١آما هي في للوآاالت األميرآية األخرى، المنجزة مؤخرًا راف تقارير اإلش
 الرقم الوآالة رقم التقرير تاريخ التقرير عنوان التقرير

صندوق إدارة قوات األمن العراقية في جنوب                   
 ١المرحلة -غرب آسيا

١٢/٨/٢٠٠٦ D-2007/030 ١ وزارة الدفاع 

 للجيش الخاص بتوفر،       برنامج األسلحة الصغيرة    
وصيانة، وموثوقية دعم األسلحة الصغيرة                          

 للمحارب

١١/٢/٢٠٠٦ D-2007-010 ٢ وزارة الدفاع 

 ٣ وزارة الدفاع D-2007-001 ١٠/٦/٢٠٠٦ عمليات جمع المعلومات في جنوب شرق آسيا
إجراءات متفق عليها حول معدالت الكلفة غير                 

 لدعم    المباشرة التي اقترحهتا المؤسسة الوطنية            
 الديمقراطية

١٢/١٨/٢٠٠٦ AUD/CG-
07-02 

وزارة 
 الخارجية

٤ 

إجراءات متفق عليها حول معدالت الكلفة غير                 
 المباشرة التي اقترحها المعهد الجمهوري الدولي

١٢/١٨/٢٠٠٦ AUD/CG-
07-03 

وزارة 
 الخارجية

٥ 

إجراءات متفق عليها حول معدالت الكلفة غير                 
ز الدولي لمشاريع       المباشرة التي اقترحها المرآ         

 .األعمال الخاصة

١٢/١٨/٢٠٠٦ AUD/CG-
07-04 

وزارة 
 الخارجية

٦ 

إجراءات متفق عليها حول معدالت الكلفة غير                 
المباشرة التي اقترحها المعهد الديمقراطي القومي         

 للشؤون الدولية

١٢/١٨/٢٠٠٦ AUD/CG-
07-05 

وزارة 
 الخارجية

٧ 
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 إشراف الوآاالت األخرى 
 
 

 )تابع (١-٤الجدول 
 

 الرقم الوآالة رقم التقرير تاريخ التقرير عنوان التقرير
: الموظفون المدنيون في وزارة الدفاع               

إشراف أعظم وضمان النوعية المطلوبين       
لتأمين حماية صحة القوات ومراقبة الذين        

 تم نشرهم

٩/٢٩/٢٠٠٦ GAO-06-
1085 

مكتب المحاسبة                 
 الحكومية

٨ 

المنافسة وضعية    :  إعادة إعمار العراق       
 بالنسبة لعقود إعادة اعمار العراق

١٠/٦/٢٠٠٦ GAO-07-40                  مكتب المحاسبة
 الحكومية

٩ 

معدالت :  الحرب العالمية على اإلرهاب       
 توجد ضمن   ٢٠٠٦اإلزامات السنة المالية    

مستويات التمويل ومن المحتمل ان تبقى           
أموال ذات أهمية للمشتريات لسنوات                 

 السنة المالية   متعددة متوفرة الستعمالها في   
٢٠٠٧. 

١١/١٣/٢٠٠٦ GAO-07-76                  مكتب المحاسبة
 الحكومية

١٠ 

وضعية برنامج إعادة    :  إعادة بناء العراق   
 إعمار العراق لوزارة الدفاع

١٢/١٥/٢٠٠٦ GAO-07-
30R 

مكتب المحاسبة                 
 الحكومية

١١ 

العمل الرفيع         :  العمليات العسكرية        
المستوى الالزم من جانب وزارة الدفاع            

جة المشاآل الباقية طويًال حول                    لمعال
اإلدارة واإلشراف على المقاولين                          

 .الداعمين للوات المنشورة

١٢/١٨/٢٠٠٦ GAO-07-145 مكتب المحاسبة                 
 الحكومية

١٢ 

استعمال العبات غير التكيتيكة في منطقة          
العمليات في العراق، تدقيق عمليات                     
برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني                  

 ية العراقدعمًا لعملية حر

١١/١٦/٢٠٠٦ A-2007-
0011-ALL 

وآالة التدقيق في               
 الجيش األميرآي

١٣ 

وظائف التوزيع، تدقيق عمليات برنامج            
زيادة الدعم اللوجستي المدني دعمًا لعملية       

 حرية العراق

١١/١٢/٢٠٠٦ A-2007-
0019-ALL 

وآالة التدقيق في               
 الجيش األميرآي

١٤ 

لتنمية تدقيق نشاطات الوآالة األميرآية ل          
 .نشاطاتالمجتمع المدني العراقي/ الدولية

١١/٠٥/٢٠٠٦ E-267-07-
001-D 

الوآالة األميرآية             
 للتنمية الدولية

١٥ 
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 إشراف الوآاالت األخرى 
 
 
 

 ٢-٤الجدول 
 ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٣١تقارير اإلشراف الجارية لوآاالت أميرآية أخرى، آما هي في 

 
 الرقم الوآالة رقم التقرير ريرتاريخ التق عنوان التقرير

تدقيق التزام قيادة النقل للقوات األميرآية                 
(USTRANSCOM)                   التقيد بسياسة 

وزارة الدفاع حول استعمال وسائل النقل                 
 التجارية

٨/٤/٢٠٠٦ D2006-D000AB-
0236.000  

 ١ وزارة الدفاع

تدقيق وضعية معدات القوات المنشورة                    
 ميرآيةضمن سلطة القيادة المرآزية األ

١١/٧/٢٠٠٥ D2006-D000LA-
0092.000 

 ٢ وزارة الدفاع

 -تدقيق صندوق إدارة قوات األمن العراقية           
 المرحلة الثانية

٨/٤/٢٠٠٦ D2006-D000LQ-
0240.000 

 ٣ وزارة الدفاع

تدقيق موارد مياه الشرب وغير مياه الشرب          
 في العراق

٩/٥/٢٠٠٦ D2006-D000LQ-
0254.000 

 ٤ وزارة الدفاع

" إعادة الضبط  "قيق عملية تفتيش برنامج         تد
(RESET)                         لجيش الواليات المتحدة 

للعربات األرضية للوحدات العائدة من عملية      
 حرية العراق

٨/٣٠/٢٠٠٦ D2006-D000LH-
0246.000 

 ٥ وزارة الدفاع

تدقيق القبول المشروط وإنتاج المرآبات                 
التكتيكية المتوسطة الحجم لجيش الواليات             

  للحرب العالمية على اإلرهابالمتحدة دعمًا

٧/٢١/٢٠٠٦ D2006-D000AE-
0225.000 

 ٦ وزارة الدفاع

تدقيق استعمال وزارة الدفاع للتمويالت                   
اإلضافية للحرب العالمية على اإلرهاب                  
المزودة للمشتريات، واألبحاث، والتنمية،             

 .واالختبار، والتقييم

٨/٤/٢٠٠٦ D2006-D000AE-
0241.000 

 ٧ وزارة الدفاع

تدقيق أنظمة الرقابة الداخلية على                                 
 .المدفوعات التي تتم خارج البالد

٥/٢٣/٢٠٠٦ D2006-D000FL-
0208.000 

 ٨ وزارة الدفاع

-D2006-D000CK ٥/١٥/٢٠٠٦ تدقيق سياسة المشتريات للعربات المدرعة
0210.000 

 ٩ وزارة الدفاع

التحقيق بموجب قانون مكافحة النقص في               
انة رقم          مخصصات التشغيل والصي                   

 2152020 ورقم 214020

٩/١٥/٢٠٠٥ D2005-D000FD-
0300.000 

 ١٠ وزارة الدفاع
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 إشراف الوآاالت األخرى 
 
 

 )تابع (١-٤الجدول 
 

 الرقم الوآالة رقم التقرير تاريخ التقرير عنوان التقرير
تدقيق األبحاث بشأن عقود وزارة الدفاع                         
الممنوحة إلى شرآة بارسونز والشرآات                      

 .عة لهاالتاب

٩/٢٦/٢٠٠٦ D2006-D000CK-
 ١١ وزارة الدفاع 0273.000

تدقيق األموال اإلضافية المستعملة للدعم الطبي        
 للحرب العالمية على اإلرهاب

١١/٣٠/
٢٠٠٦ 

D2007-D000LF-
 ١٢ وزارة الدفاع 0032.000

-D2006-D000LA ٨/٢٢/٢٠٠٦ تدقيق إدارة الذخائر االمتموضعة مسبقًا
 ١٣ لدفاعوزارة ا 0251.000

تدقيق مشتريات، وتوزيع، واستعمال السترات         
 في وزارة الدفاع

١١/٩/٢٠٠٦ D2007-D000LA-
 ١٤ وزارة الدفاع 0054.000

تدقيق ممارسات استخدام الموظفين للسلطات             
 المؤقتة في العراق

١٢/١٤/
٢٠٠٦ 

D2007-D000LC-
 ١٥ وزارة الدفاع 0051.000

قيادات تقييم دعم استخبارات وزارة الدفاع ل                 
المحاربين في عملية الحرية الدائمة وعملية                 

 قحرية العرا

١٢/١٥/
٢٠٠٦ 

D2007-DINT01-0092 ١٦ وزارة الدفاع 

دعم استشاري لمكاتب المفتش العام في                           
 وزارتي الدفاع والداخلية

٧/١٥/٢٠٠٦ D2006-DIP0E3-
 ١٧ وزارة الدفاع 0038.000
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 إشراف الوآاالت األخرى 
 
 

 ٢-٤الجدول 
 ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٣١ير اإلشراف الجارية لوآاالت أميرآية أخرى، آما هي في تقار

 
 الرقم الوآالة رقم التقرير تاريخ التقرير عنوان التقرير

المبادرة  المشترآة بين الوآاالت العراقية           
لمكافحة الفساد ونظام الحكم المستند إلى               

 المبادئ

٨/٢٣/٢٠٠٦ D2006-DIP0E3-
 ١٨ ارة الدفاعوز 0256.000

مراجعة عالقة حكومة الواليات المتحدة مع       
 مجلس النواب العراقي

٢/١٤/٢٠٠٥ D2005-DINTEL-
وزارة  0122

 الخارجية
١٩ 

أبريل /نيسان تدقيق مؤسسة الهبة القومية للديمقراطية
٢٠٠٦ 

وزارة  غير متوفر
 الخارجية

٢٠ 

تدقيق الفواتير المتعلقة بمرآز التدريب                 
  في األردنالدولي للشرطة

وزارة  غير متوفر غير متوفر
 الخارجية

٢١ 

مراجعة دعم برنامج تدريب قوات الشرطة        
 العراقية من قبل شرآة داين آورب

آانون 
ديسمبر /األول
٢٠٠٦ 

S-LMAQM-04-C-
وزارة  0030

 الخارجية
٢٢ 

المسائلة المحسابية لبرامج وعمليات دائرة         
األمالك والمعدات الحكومية لوزارة                       

 جية في العراق وأفغانستانالخار

سبتمبر /أيلول
٢٠٠٦ 

وزارة  غير متوفر
 الخارجية

٢٣ 

أغسطس /آب في العراق) التعازي(مدفوعات سوالتيا 
٢٠٠٦ 

مكتب المساءلة    350895
والمحاسبة 
 الحكومية

٢٤ 

تشرين  الطاقة العراقية
نوفمبر /الثاني
٢٠٠٦ 

مكتب المساءلة   320383
والمحاسبة 
 الحكومية

٢٥ 

سبتمبر /أيلول دام المقاولين في ساحة المعرآةاستخ
٢٠٠٥ 

مكتب المساءلة   350739
والمحاسبة 
 الحكومية

٢٦ 
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 إشراف الوآاالت األخرى       
 

 )تابع (٢-٤الجدول 
 

رقم  تاريخ التقرير عنوان التقرير
 التقرير

 الرقم الوآالة

تأمين سالمة مواقع حساسة تحتوي على 
 متفجرات شديدة االنفجار

نوفمبر /شرين الثانيت
٢٠٠٥ 

آتب المساءلة   350770
 والمحاسبة الحكومية

٢٧ 

مكتب المساءلة   350790 ٢٠٠٦فبراير /شباط دعم قدرات العراق
 والمحاسبة الحكومية

٢٨ 

تحسين قدرة حماية القوة المشترآة لقوات 
 المشاة المنشورة

مكتب المساءلة   350794 ٢٠٠٦فبراير /شباط
 يةوالمحاسبة الحكوم

٢٩ 

المسائلة المحسابية حول المعدات المزودة 
 إلى الجيش العراقي

مكتب المساءلة   320411 ٢٠٠٦مارس /آذار
 والمحاسبة الحكومية

٣٠ 

مكتب المساءلة   350853 ٢٠٠٦أبريل /نيسان جهوزية الجيش والقوات البحرية
 والمحاسبة الحكومية

٣١ 

مكتب المساءلة   320424 ٢٠٠٦يوليو /تموز قدرات الوزارات العراقية
 والمحاسبة الحكومية

٣٢ 

مكتب المساءلة   350911 ٢٠٠٦أغسطس /آب القواعد العسكرية األميرآية في العراق
 والمحاسبة الحكومية

٣٣ 

أآتوبر /تشرين األول مكافحة المخدرات في أفغانستان
٢٠٠٥ 

مكتب المساءلة   320388
 والمحاسبة الحكومية

٣٤ 

نوفمبر /تشرين الثاني العراقياستعادة وضع النفط 
٢٠٠٦ 

مكتب المساءلة  120596
 والمحاسبة الحكومية

٣٥ 

أآالف الحرب العالمية على اإلرهاب 
 ٢٠٠٧للسنة المالية 

نوفمبر /تشرين الثاني
٢٠٠٦ 

مكتب المساءلة   350947
 والمحاسبة الحكومية

٣٦ 

 المساءلة مكتب 350921 ٢٠٠٦سبتمبر /أيلول برنامج التموضع المسبق للجيش
 والمحاسبة الحكومية

٣٧ 

العوامل المؤثرة على الدعم األميرآي 
 لقوات األمن العراقية

ديسمبر /آانون األول
٢٠٠٦ 

مكتب المساءلة   350948
 والمحاسبة الحكومية

٣٨ 

المتمردون، والميليشيات، والمجموعات 
 المسلحة األخرى في العراق

مكتب المساءلة   320437 ٢٠٠٦أغسطس /آب
 لمحاسبة الحكوميةوا

٣٩ 
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 إشراف الوآاالت األخرى 
 

 )تابع (٢-٤الجدول 
 

 الرقم الوآالة رقم التقرير تاريخ التقرير عنوان التقرير
جهود تأمين استقرار العراق وتحقيق                     
الظروف التي تسمح بتخفيض عدد القوات         

 األميرآية

أآتوبر /تشرين األول     
٢٠٠٦ 

مكتب المساءلة         320461
والمحاسبة 

 حكوميةال

٤٠ 

نوفمبر /تشرين الثاني     أجهزة متفجرة محسنة
٢٠٠٦ 

مكتب المساءلة          350932
والمحاسبة 
 الحكومية

٤١ 

متابعة توصيات مكتب المحاسبة الحكومية       
فيما يخص المساعدة األميرآية ألفغانستان       
وتطوير مقاربة استراتيجية لاللتزامات               

 المستقبلية بالنسبة ألفغانستان

وفمبر ن/تشرين الثاني    
٢٠٠٦ 

مكتب المساءلة         832042
والمحاسبة 
 الحكومية

٤٢ 

تدقيق برنامج زيادة الدعم اللوجستي                      
 (LOG CAP)المدني 

١/٣/٢٠٠٥ A-2005-ALS-
0340, 

A-2006-ALL-
0264 and 

A-2007-ALL-
0212 

وآالة التدقيق في     
 الجيش األميرآي

٤٣ 

-A-2006-ALL ٢٦/٦/٢٠٠٦ عمليات رجوعية في جنوب غرب آسيا
وآالة التدقيق في      0397

 الجيش األميرآي
٤٤ 

إجراءات الدارة قوائم البنود القابلة                          
لإلصالح القديمة في برنامج إعادة التجديد         

(HMMWV) 

١٩/٥/٢٠٠٦ A-2006-ALL-
وآالة التدقيق في      0535

 الجيش األميرآي
٤٥ 

تدقيق قيادة العقود في الجيش األميرآي                
 الكويت-لجنوب غرب آسيا

-A-2007-ALL غير متوفر
وآالة التدقيق في      0329

 الجيش األميرآي
٤٦ 

إدارة حاويات الشحن في جنوب غرب آسيا -A-2007-ALL غير متوفر
وآالة التدقيق في      0081

 الجيش األميرآي
٤٧ 

تدقيق الوآالة األميرآية للتنمية                                  
برنامج إعادة إعمار وتنمية القطاع       /الدولية

 الزراعي في العراق

توفرغير م غير متوفر الوآالة األميرآية   
 للتنمية الدولية

٤٨ 

تدقيق الوآالة األميرآية للتنمية                                  
 نشاطات التعليم في العراق/الدولية

غير متوفر غير متوفر الوآالة األميرآية   
 للتنمية الدولية

٤٩ 

تدقيق الوآالة األميرآية للتنمية                                   
نشاطات االتصاالت السلكية                      /الدولية

 والالسلكية في العراق

غير متوفر متوفرغير  الوآالة األميرآية   
 للتنمية الدولية

٥٠ 
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 إشراف الوآاالت األخرى 
 

 )تابع (٢-٤الجدول 
 

رقم  تاريخ التقرير عنوان التقرير
 التقرير

 الرقم الوآالة

تدقيق الوآالة األميرآية للتنمية                                   
التخطيط وعملية إعداد التقارير               /الدولية

 ونشاطاتها في العراق

ير متوفرغ غير متوفر الوآالة األميرآية   
 للتنمية الدولية

٥١ 

تدقيق مكتب برنامج المساعدة األجنبية                 
 لحاالت الكوارث في العراق

غير متوفر غير متوفر الوآالة األميرآية   
 للتنمية الدولية

٥٢ 

 



 

227 

 إشراف الوآاالت األخرى 
 
 
 

 تحقيقات الوآاالت األخرى
 

ر العراق ينسق المفتش العام الخاص إلعادة اعما
بانتظام مع الوآاالت الحكومية األخرى التي ُتجري 

 إحصاءات ٣-٤يوفر الجدول . تحقيقات في العراق
لمزيد . لنشاطات التحقيق من وآاالت أميرآية أخرى

من المعلومات حول هذه التحقيقات، انظر الملحق 
 )ك(
 

 ٣-٤الجدول 
 ديسمبر/ آانون األول٣١ي في وضعية نشاطات التحقيق من وآاالت أميرآية اخرى، آما ه

 
عدد القضايا  الجارية/عدد القضايا المفتوحة

 المغلقة
عدد المحققين في 

 العراق
 الوآالة

الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  ٢ ٢ ٢
(USAID) 

دائرة التحقيقات الجنائية في  صفر صفر ١
 (DCIS)وزارة الدفاع 

مكتب المفتش العام في وزارة  صفر صفر ١٢
 (DoS OIG)لخارجية ا

 (FBI)مكتب التحقيق الفيدرالي  ١ صفر ١٢
٥ ٤ ٢٧ CID/ وحدة الكشف عن 

االحتيال في المشتريات الرئيسية
 المجموع ٨ ٦ ٨٤
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 مليار دوالر القيمة المخصصة من الكونغرس لبرامج العراق في صندوق إغاثة وإعادة ١٨،٤٣٩يمثل مبلغ  -١
خصص . ٢٠٠٣نوفمبر / ، الصادر في تشرين األول106-108ن العام  بموجب القانو٢-إعمار العراق

، لكنه حدد ٢– مليار دوالر إلى صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ١٨،٦٤٩الكونغرس في بادىء األمر 
ومن المبلغ المتبقي من الـ. أيضا نقل مليون دوالر إلى حسابات لبرامج في األردن، ليبيريا والسودان

والر، حولت اإلدارة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق إلى حسابات أخرى حولي  مليار د١٨،٤٣٩
 مليون دوالر تقريبًا لبرامج في العراق يمكن تنفيذها فقط بحسابات أخرى، مثل البرنامج الثنائي ٥٦٢

الكونغرس أبلغ . األطراف إللغاء ديون العراق إلى الواليات المتحدة التي طلبت تمويًال في حساب الخزينة
باإلضافة إلى ذلك خصص الكونغرس، في . عن جميع التحويالت من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

  مليون دوالر لتحويله إلى صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق من ٩،٩٥، مبلغ ٢٠٠٦السنة  المالية 
 . حساب صندوق الدعم االقتصادي لوزارة الخارجية

 .بسبب التدوير والتكاليف اإلدارية% ١٠٠ها الى األرقام ال يصل مجموع -٢
 . ٢٠٠٧يناير / آانون الثاني١٦ ، www.uniraq.orgبعثة مساعدات األمم المتحدة للعراق،  -٣
، ٢٠٠٧يناير /مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، االستجابة الملحقة لوضع العراق، آانون الثاني -٤

 تشرين ٣١ -سبتمبر/ أيلول١عدة العراق، تقرير حقوق اإلنسان، ؛ بعثة األمم المتحدة لمسا٣صفحة 
، مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، تحديث المعلومات حول ١٧-١٥، الصفحة ٢٠٠٦أآتوبر /األول

 . ٢-١نوفمبر، صفحة /وضع العراق، تشرين الثاني
 .٢٠٠٦ديسمبر / األول ، آانون.www.cpj.org، ٢٠٠٦لجنة حماية الصحافيين، التقرير الخاص  -٥
بالترافق مع  (٢٠٠٦أآتوبر / تشرين األول١٤مكتب المشاريع والعقود في العراق توقف عن العمل في  -٦

تّم توقيع . ٢٠٠٧مايو /، وسيتوقف مكتب المشاريع والعقود في واشنطن عن العمل في أيار)١-تغير القيادة
 . ٢٠٠٦أآتوبر /شرين األول ت١٣أمر خالفته من قبل مساعد وزير الجيش بولتون في 

 مشتقة من تقرير ٢ في القسم  ٢–جميع المعطيات المالية المتعلقة بصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق  -٧
عند صدور هذا التقرير، آانت المعطيات المالية في تقارير . الوضع األسبوعي العراقي لوزارة الخارجية

 . ٢-ة حول أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقالوضع هذه من أدق وأحدث المعلومات المتوفر
استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج المقدمة الى المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -٨

 .٢٠٠٧يناير / آانون الثاني١٨العراق، 
 . ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٣١وزارة الدفاع، /تحديث معلومات وزير الجيش -٩
 .٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٣٠ملخص شامل لمكتب إدارة إعادة إعمار العراق،  -١٠
 ٢٠القوات المتعددة الجنسيات في العراق، لقاء المسؤول الرئيسي عن برنامج االستجابة الطارئة للقائد،  -١١

 .٨، صفحة ٢٠٠٥سبتمبر /أيلول
 آانون ١٧ش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، مكتب إدارة إعادة إعمار العراق، استجابة الى مكتب المفت -١٢

 .٢٠٠٧يناير /الثاني
 آانون ١٦استجابة مكتب شؤون الشرق األوسط الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  -١٣

 .٢٠٠٧يناير /الثاني
 ١٦ار العراق، استجابة مكتب استجابة شؤون الشرق األوسط الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعم -١٤

 آانون ١٧، واستجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج، ٢٠٠٧يناير /آانون الثاني
 ميجا واط تمثل قدرة توليد الطاقة القصوى قبل الحرب وأن أرقام ٤٥٠٠الحظنا أن . ٢٠٠٧يناير /الثاني

د تقارير مكتب المشاريع والعقود لدى تفي.  ميجا واط٤٥٠٠-٤٢٠٠قدرة توليد الطاقة المنشورة تتراوح بين 
 ميجا واط الى قدرة توليد ٢٠٩٦فرقة منطقة الخليج بأن المشاريع األميرآية  قد أضافت أو استعادت 

 . ميجا واط٢٥٥٥الكهرباء العراقية وتذآر بأن الهدف األميرآي المخطط له هو 
ديسمبر /أآتوبر ، آانون األول/في تشرين األولمكتب إدارة إعادة إعمار العراق، الحمل الكهربائي المتوفر  -١٥

 .٢٠٠٦ديسمبر /، آانون األول٢٠٠٦
استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -١٦

ضل لكمية متوسط الحمل اليومي المتوفر هو قياس أف"، تالحظ بأن، ٢٠٠٧يناير / آانون الثاني٢٠العراق، 
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الطاقة المنتجة للشبكة الوطنية ألنه يقيس الطاقة المولدة على فترة زمنية بدًال من الطاقة القصوى المنتجة 
 ". متوسط الحمل اليومي المتوفر ال يقيس التوزيع او مقدار الطاقة الذي يصل الى المستهلك. في اليوم

ديسمبر /أآتوبر ، آانون األول/لمزود في تشرين األولمكتب إدارة إعادة إعمار العراق، الحمل الكهربائي ا -١٧
 .٢٠٠٦ديسمبر /، آانون األول٢٠٠٦

استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -١٨
 ساعة ١٣٫٥ت ، تالحظ بأن ساعات امداد الطاقة خارج بغداد آان٢٠٠٧يناير / آانون الثاني٢٠العراق، 

أشار أيضا مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج بأن متوسط التقديرات . خالل ربع السنة هذا
 .  ساعة من الطاقة في اليوم١٥-١٣الوطنية فبل الحرب آانت 

إعمار استجابة الخبير الكهربائي لمكتب إدارة إعادة إعمار العراق الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة  -١٩
 . ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٢١العراق، 

استجابة الخبير الكهربائي لمكتب إدارة إعادة إعمار العراق الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -٢٠
 . ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٢٧العراق، 

ام الخاص إلعادة إعمار استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش الع -٢١
 مليون دوالر ١٤٤، تفيد بأنه في نهاية هذا الفصل، يبقى مبلغ ٢٠٠٧يناير / آانون الثاني٢٠العراق، في 

 مليون ١٤٣من هذا المبلغ، يرصد . ٢–في أموال غير ملتزم بها من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
ك تغطية تكاليف التعديالت التي تدخل ضمن نطاق الهدف من ذل. دوالر آمبلغ طارىء للمشاريع الجارية

هذه األموال ضرورية لضمان إنهاء األعمال الجارية ولتغطية . العقود، والمطالبات وتكاليف انهاء المشاريع
من دون الحصول على هذه األموال، تكون المشاريع . مطالبات المقاول عند انتهاء عمله في المستقبل

 . نجازها أو إلغائهاالجارية معرضة لخطر عدم إ
استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -٢٢

، تفيد بأن جميع المشاريع قد بدأ تنفيذها باستثناء مشروع نقل وثالثة ٢٠٠٧/ آانون الثاني٢٠العراق، في 
 مشروعًا قيد ٥٢٨يوجد . ٢٠٠٧يناير /ذها في آانون الثانيمشاريع توزيع صغيرة المخطط لها ان يبدأ تنفي

 (٢٩٨ وقد انجز منها ٢-اإلنجاز لفرقة منطقة الخليج  وهي ممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
من . ٢٠٠٧من المتوقع إنجاز جميع هذه المشاريع في هذا القطاع باستثناء واحد منها في  نهاية %). ٥٦

 . ٢٠٠٨ابريل  /مشاريع الباقية في نيسانالمتوقع إنجاز ال
استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -٢٣

، تذآر بأن بدء المشروع يعرف بمنح المشروع وابتداء المقاول ٢٠٠٧/ آانون الثاني٢٠العراق، في 
ود من الباطن، وإجراء المسح الفني الجغرافي وغير ذلك من أعمال بالتصميم وشراء المعدات، ومنح العق

في حين ان . ويحدد آخرون بدء المشروع عندما يصبح للمقاول وجود متواصل في موقع المشروع. التعبئة
 .  ذلك ينطبق أآثر على أعمال الطوب واالسمنت، فإن معظم األشغال الكهربائية تنفذ قبل تعبئة الموقع

 مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار استجابة -٢٤
 مليون دوالر تقريبًا من ١٤٫٤، تفيد بأنها تدير أموال بقيمة ٢٠٠٧يناير / آانون الثاني٢٠العراق، في 

 .ربائية المخصصة للسلع الكه٢٠٠٦أموال برنامج االستجابة الطارئة للقائد للسنة المالية 
استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -٢٥

، تذآر بأنه يمكن وجود بعض االختالفات في مجموع المشاريع وفي ٢٠٠٧/ آانون الثاني١٩العراق، في 
ليج و مكتب المفتش العام الخاص المشاريع المنجزة ألن مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخ

 ".بدء المشروع"إلعادة إعمار العراق لديهم تعريفات مختلفة لمفهوم 
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استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق  -٢٦
 .٢٠٠٧يناير / آانون الثاني٤في 

لدى فرقة منطقة الخليج الى المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، استجابة مكتب المشاريع والعقود  -٢٧
 وتقرير الوضع نصف الشهري لسالح الهندسة في الجيش ٧، الصفحة .٢٠٠٧يناير / آانون الثاني٢٠

 . ٦، صفحة ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٢٥ فرقة منطقة الخليج، –األميرآي 
 ٢، "عملية إعادة اإلعمار تستمر في العراق"قة منطقة الخليج، سالح الهندسة في الجيش األميرآي، فر -٢٨

 . ٢٠٠٥اآتوبر /تشرين األول
 ٤استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  -٢٩

 .٢٠٠٧يناير /آانون الثاني
طقة الخليج الى المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة من -٣٠

 .٢٠٠٧يناير / آانون الثاني٢٠
 آانون ٢٥ فرقة منطقة الخليج، –تقرير الوضع نصف الشهري لسالح الهندسة في الجيش األميرآي  -٣١

 .٩، صفحة ٢٠٠٦ديسمبر /األول
 آانون ٢٥ فرقة منطقة الخليج، –ي تقرير الوضع نصف الشهري لسالح الهندسة في الجيش األميرآ -٣٢

 .٩، صفحة ٢٠٠٦ديسمبر /األول
استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -٣٣

ومع .  ميجا واط هي الهدف الحالي للواليات المتحدة٦٠٠٠، تفيد بأن ٢٠٠٧/ آانون الثاني٢٠العراق، في 
، واألعمال الممولة من غير صندوق ٢-ل المتبقية الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقاالعما

 ميجا واط أو أآثر ٦٠٠٠إغاثة وإعادة إعمار العراق وجهود الحكومة العراقية، من المتوقع الوصول الى 
 . ٢٠٠٧في نهاية 

 سبيل المثال، فإن مولد آهرباء له قدرة انتاج على. ميجا واط ساعة هو قياس توليد الكهرباء في فترة زمنية -٣٤
 .تبلغ ميجا واط واحد ينتج ميجا واط ساعة واحد عندما يعمل لساعة واحدة

إرث سلطة االئتالف المؤقتة والدروس : قطاع الكهرباء العراقي"ويلوك، توم أند ماك غوآين، روبين،  -٣٥
 . ٢٠٠٥يوليو،/ تموز١٨، ٢٩لعدد ، ا٤٧، مسح اقتصادي للشرق األوسط، المجلد "المستخلصة

 .١٣، صفحة ٢٠٠٧يناير / آانون الثاني٤وزارة الخارجية، الوضع العراقي االسبوعي،  -٣٦
، مسح ٢٠٠٦ تشرين الثاني ٦؟ " هل هذا معقول-الخطة العشرية للكهرباء في العراق"الخالصي، عصام،  -٣٧

 . ١، صفحة ٤٥، العدد ٤٩اقتصادي للشرق األوسط، المجلد 
  I ٥٦، قطاع الكهرباء، صفحة٢٠٠٦ديسمبر /، آانون األول٢٢٠٧وزارة الخارجية، تقرير القسم  -٣٨
استجابة مكتب شؤون الشرق األوسط لطلب معلومات الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -٣٩

 . ٢٠٠٧يناير / آانون الثاني١٦العراق، 
لعراق، التقرير ربع السنوي المقدم الى الكونغرس األميرآي، مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار ا -٤٠

 . ٢٥، صفحة ٢٠٠٦اآتوبر / تشرين األول٣٠
 .٨، صفحة ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني١٣فرقة منطقة الخليج، تقرير الوضع نصف الشهري،  -٤١
 I -٥٤صفحة، قطاع الكهرباء، ٢٠٠٦ديسمبر /، آانون األول٢٢٠٧وزارة الخارجية، تقرير القسم  -٤٢
استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  -٤٣

 .٢٠٠٧يناير / آانون الثاني٢٠
استجابة الخبير الكهربائي لمكتب إدارة إعادة إعمار العراق الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -٤٤

 . ٢٠٠٦ديسمبر /األول آانون ٢٧العراق، 
استجابة الخبير الكهربائي لمكتب إدارة إعادة إعمار العراق الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -٤٥

 . ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٢٧العراق، 
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إرث سلطة االئتالف المؤقتة والدروس : قطاع الكهرباء العراقي"ويلوك، توم أند ماك غوآين، روبين،  -٤٦
 . ٢٠٠٥يوليو،/ تموز١٨، ٢٩، العدد ٤٧، مسح اقتصادي للشرق األوسط، المجلد "ستخلصةالم

استجابة الخبير الكهربائي لمكتب إدارة إعادة إعمار العراق الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -٤٧
 . ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٢١العراق، 

يرآية للتنمية الدولية الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار استجابة الخبير الكهربائي للوآالة األم -٤٨
 . ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٣١العراق، 

استجابة الخبير الكهربائي للوآالة األميرآية للتنمية الدولية الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -٤٩
 . ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٣١العراق، 

ب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج من المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، استجابة مكت -٥٠
 .٢٠٠٧يناير / آانون الثاني٢٠

 ١٥" طريق إعادة اإلعمار أمامنا. ٢٠٠٧السنة المالية "مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج،  -٥١
 .٨، الساليد ٢٠٠٦يوليو /تموز

 آانون ٢٥ فرقة منطقة الخليج، –نصف الشهري لسالح الهندسة في الجيش األميرآي تقرير الوضع  -٥٢
 .٦، صفحة ٢٠٠٦ديسمبر /األول

 ٢٦-١٤تقرير الوضع االسبوعي لمكتب إدارة إعمار العراق، الطلب على الكهرباء مقابل قدرة التزويد،  -٥٣
 .٢٠٠٦ديسمبر /آانون األول

 آانون ١٦الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، استجابة مكتب شؤون الشرق األوسط  -٥٤
 .٢٠٠٧يناير /الثاني

اضافات "استجابة مكتب إدارة إعادة إعمار العراق الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  -٥٥
 . ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول١١)" التعديالت/التصليحات/الجديدة (٢٠٠٧الميجا واط عبر العام 

، متوفر على خط االنترنت ٢٠٠٥ديسمبر /، آانون األول"ملخص تحليل بلد العراق"وزارة الكهرباء،  -٥٦
1htm.Electricity/Iraq/cabs/e menu/gov.doe.eia.www://http.  

ائي لمكتب إدارة إعادة إعمار العراق الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار استجابة الخبير الكهرب -٥٧
 . ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٢٧العراق، 

استجابة الخبير الكهربائي للوآالة األميرآية للتنمية الدولية المقدم الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة  -٥٨
 . ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٣١إعمار العراق، 

استجابة الخبير الكهربائي للوآالة األميرآية للتنمية الدولية المقدم الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة  -٥٩
 . ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٣١إعمار العراق، 

استجابة الخبير الكهربائي لمكتب إدارة إعادة إعمار العراق الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -٦٠
 . ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٢٧عراق، ال

 .١٣، صفحة ٢٠٠٧يناير / آانون الثاني٤وزارة الخارجية، الوضع العراقي االسبوعي،  -٦١
هذا الرقم هو متوسط مقادير . يجمع مكتب إدارة إعادة إعمار العراق إحصاءات أداء المحطة بنسق اآسل -٦٢

 . اء المحطةنقص الوقود اليومي المبلغ عنه في صفحة اآسل الد
سبتمبر / أيلول١١" تقييم الوضع األمني،: تثبيت االستقرار في العراق"، 1094T-06فرقة منطقة الخليج،  -٦٣

٢٠٠٦. 
استجابة الخبير الكهربائي لمكتب إدارة إعادة إعمار العراق الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -٦٤

 . ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٢٧العراق، 
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 آانون ١٤مقابلة خبير النفط لوزارة الخارجية مع مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  -٦٥
 .٢٠٠٦ديسمبر /األول

 آانون ٢٧مقابلة خبير النفط لوزارة الخارجية مع مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  -٦٦
 ٢٠٠٦ديسمبر /األول

 .٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٢٠وعي في العراق، وزارة الخارجية، الوضع االسب -٦٧
 آانون ١٩استجابة مكتب إدارة إعادة إعمار العراق، الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  -٦٨

 .٢٠٠٧يناير /الثاني
إلفادة عن ا:"استجابة إدارة معلومات الطاقة األميرآية الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق -٦٩

".  برميل باليوم يبالغ في آمية النفط العراقي المتوفرة ألسواق النفط العالمية ولعائدات النفط العراقي٢،١٧
رقم صافي سيكون طريقة أفضل لإلبالغ عن ) أو إعادة حقن(تذآر إدارة معلومات الطاقة بأن إضافة "

ت الطاقة تقديرات انتاج صافية لرفع التقارير تستخدم إدارة معلوما. اإلنتاج وتقدير احتمال عائدات النفط
 . حول اإلنتاج العراقي

 .٥، صفحة ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٢٤وزارة الخارجية، ملخص الموازنة،  -٧٠
استجابة خبير النفط لمكتب إدارة إعادة إعمار العراق الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  -٧١

 .٢٠٠٧اير ين/ آانون الثاني٢
استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -٧٢

آخر المشاريع اإلنشائية آانت صيانة ضغط قرمة علي في . ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٢٩العراق، 
اقترح تحويل آخر خمس محطات قطاع النفط مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج . البصرة

في حال . ضخ الى شرآة انجينيرنغ وبروآيورمنت، والترآيب النهائي للمضخات الى شرآة ساوث اويل
يوليو /، أو بخالف ذلك في تموز٢٠٠٧مايو /الموافقة على ذلك، يقدر ان ينتهي آخر مشروع إنشائي في ايار

٢٠٠٧ . . 
مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج على تقييم ، علق ٢٠٠٦أآتوبر / تشرين األول١١في  -٧٣

 مكتب في الشمال في آرآوك ومكتب PIJVعند إقامة المشاريع، آان لشرآة " "المشاريع حسب المناطق
 وتولى مكتب PIJVبشكل عام، تولى مكتب آرآوك مشاريع الشمال لشرآة . في الجنوب في البصرة
بعض المشاريع في . المشروع آان ثانويًا بالنسبة ألي مكتب تولى مهمتهوأين يقع . البصرة مشاريع الجنوب

 . البصرة توالها مكتب آرآوك
استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -٧٤

 .١١، صفحة ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني١٣العراق، 
اريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار استجابة مكتب المش -٧٥

 .٩، صفحة ٢٠٠٧يناير / آانون الثاني٦العراق، 
استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -٧٦

 .٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٢٩العراق، 
 . ٢٠٠٦أغسطس /، آب٠٦/٣٠١صندوق النقد الدولي، تقرير البلدان رقم  -٧٧
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استجابة خبير النفط في مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص  -٧٨
يالحظ مكتب إدارة إعادة إعمار العراق بأن صندوق . ٢٠٠٧يناير / آانون الثاني١٩إلعادة إعمار العراق، 

النقد الدولي يؤآد له بأنه لم يكن مهتمًا باالستبدال الفوري ألنظمة النفط المعد للتصدير في محطة البصرة 
بل ان ترآيز صندوق النقد الدولي عند الترتيبات االحتياطية هو . لتحميل النفط في الترتيبات االحتياطية

 .على أنظمة القياس في  مناطق اإلنتاج والنقل
مشاآل رئيسية : تثبيت األمن، واالستقرار، وإعادة بناء العراق"ة والمحاسبة الحكومية، مكتب المساءل -٧٩

 . ٦٩، صفحة ٢٠٠٧يناير /آانون الثاني" الشراف الكونغرس،
 . ٢٠٠٦أغسطس /، آب٠٦/٣٠١صندوق النقد الدولي، تقرير البلدان رقم  -٨٠
الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج  -٨١

يالحظ مكتب إدارة إعادة إعمار العراق بأنه من غير . ٩، صفحة ٢٠٠٧يناير / آانون الثاني٦العراق، 
 . .الواضح ان آان هذا المشروع سينجز بسبب متطلبات ذلك االلزام لتغطية تكاليف  مسؤولية المقاول

 لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار استجابة مكتب المشاريع والعقود -٨٢
 .٢٠٠٧يناير / آانون الثاني١٩العراق، 

استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -٨٣
 .١٠، صفحة ٢٠٠٧يناير / آانون الثاني٦العراق، 

ب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار استجابة مكت -٨٤
 .١٠، صفحة ٢٠٠٧يناير / آانون الثاني٦العراق، 

 تشرين ١٣فرقة منطقة الخليج ، . تقرير الوضع نصف الشهري لسالح الهندسة في الجيش األميرآي -٨٥
 .١١، صفحة ٢٠٠٦نوفمبر /األول

 برميل يوميا في الربع الثالث من السنة؛ ١٤٠،٠٠٠البراميل العراقية الضائعة ارتفعت الى "الح، الخياط، ف -٨٦
، بالتس "اإلنتاج من الجنوب يرتفع بسرعة الصاروخ، لكن يعتقد المحللون بأن هذه الزيادة ال يمكن تبريرها

 .٢ة ، صفح٢١٣، العدد ٨٤، المجلد ٢٠٠٦فنوفمبر / تشرين الثاني٦اويلغرام نيوز، 
مقابلة خبير مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج مع مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  ٨٧

 ..٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٣٠العراق، 
استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -٨٨

 .١٠، صفحة ٢٠٠٧يناير /لثاني آانون ا٦العراق، 
 تشرين ١٣فرقة منطقة الخليج ، . تقرير الوضع نصف الشهري لسالح الهندسة في الجيش األميرآي -٨٩

 .١١، صفحة ٢٠٠٦نوفمبر /األول
الحلول المقترحة إلسعاف وزارة النفط من القيود المعيقة "مذآرة عمل مكتب إدارة إعادة إعمار العراق،  -٩٠

 . ٣، صفحة ٢٠٠٦يوليو / تموز٢٩، "نفاق، والمشترياتللموازنة، واإل
 .٣، صفحة ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٢٤وزارة الخارجية، ملخص الموازنة،  -٩١
 ٢٤، ٢٠٠٧وزارة الخارجية، ملخص موازنة : المصدر.   دوالر ببرميل النفط الخام٥٠يفترض سعر  -٩٢

 .٢٠٠٦ديسمبر /آانون األول
 .I -٦٦، صفحة ٢٠٠٦اآتوبر /، البنية التحتية للنفط، تشرين األول٢٢٠٧ير القسم وزارة الخارجية تقر -٩٣
ملخص غير سري لمراجعة " مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 038-06تقرير التدقيق  -٩٤

ة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق لجهود زيادة قدرة العراق على حماية بنيتها التحتي
 .١، صفحة ٢٠٠٦سبتمبر/ أيلول٢٧، "للطاقة

 آانون ١٩استجابة مكتب إدارة إعادة إعمار العراق، الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  -٩٥
 .٢٠٠٧يناير /الثاني

 .١٦٦، صفحة ٢٠٠٦ديسمبر /، آانون األول٢٢٠٧وزارة الخارجية، تقرير القسم  -٩٦
 .٢٠٠٦نوفمبر، / تشرين الثاني٢٨مار العراق، تقرير الوضع االسبوعي مكتب إدارة إعادة إع -٩٧
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 آانون ١٤مقابلة خبير النفط لوزارة الخارجية مع مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  -٩٨
 .٢٠٠٦ديسمبر /األول

لمفتش العام الخاص استجابة مكتب إدارة إعادة إعمار العراق، اجتماع المستشارين الكبار، الى مكتب ا -٩٩
 .٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٢٨إلعادة إعمار العراق، 

 آانون ١٤مقابلة خبير النفط لوزارة الخارجية مع مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  -١٠٠
 .٢٠٠٦ديسمبر /األول

 آانون ١٩عادة إعمار العراق، استجابة مكتب إدارة إعادة إعمار العراق، الى مكتب المفتش العام الخاص إل -١٠١
 .٢٠٠٧يناير /الثاني

 . ٦ صفحة ٢٠٠٦نوفمبر، / تشرين الثاني١٤مكتب إدارة إعادة إعمار العراق، تقرير الوضع االسبوعي  -١٠٢
 تشرين ٣٠استجابة مكتب إدارة إعادة اعمار العراق الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  -١٠٣

 ..٢٠٠٦ر نوفمب/الثاني
 آانون ٩استجابة خبير النفط في وزارة الخارجية  الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  -١٠٤

 .٢٠٠٧يناير /الثاني
 .٢٠٠٦نوفمبر، / تشرين الثاني٢٨مكتب إدارة إعادة إعمار العراق، تقرير الوضع االسبوعي  -١٠٥
 .٢٠٠٦اآتوبر / تشرين الثاني١٠، ١٩٤د ، العد٨٤بالتس أويلغرام نيوز، المجلد  -١٠٦
 آانون ١١مقابلة خبير النفط في وزارة الخارجية مع مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  ١٠٧

 .٢٠٠٧يناير /الثاني
 .٢٠٠٦اآتوبر / تشرين األول١٠، ١٩٤، العدد ٨٤بالتس أويلغرام نيوز، المجلد  -١٠٨
 آانون ١٤ة الخارجية مع مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، مقابلة خبير النفط لوزار -١٠٩

 .٢٠٠٦ديسمبر /األول
 .٢٠٠٦نوفمبر /، تشرين الثاني٢٠٠٦ والعام ٢٠٠٥الموازنة العراقية للعام  -١١٠
 آانون ١٤مقابلة خبير النفط لوزارة الخارجية مع مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  -١١١

 .٢٠٠٦ديسمبر /األول
 آانون ١٤مقابلة خبير النفط لوزارة الخارجية مع مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  -١١٢

 .٢٠٠٦ديسمبر /األول
مشاآل رئيسية : تثبيت األمن، واالستقرار، وإعادة بناء العراق"مكتب المساءلة والمحاسبة الحكومية،  -١١٣

 . ٦٩، صفحة ٢٠٠٧يناير /ون الثاني آان١٨" الشراف الكونغرس،
استجابة خبير النفط لمكتب إدارة إعادة إعمار العراق الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  -١١٤

 .٢٠٠٧يناير / آانون الثاني٢
ون  آان١٤مقابلة خبير النفط لوزارة الخارجية مع مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  -١١٥

 .٢٠٠٦ديسمبر /األول
 آانون ١٤مقابلة خبير النفط لوزارة الخارجية مع مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  -١١٦

 .٢٠٠٦ديسمبر /األول
مشاآل رئيسية : تثبيت األمن، واالستقرار، وإعادة بناء العراق"مكتب المساءلة والمحاسبة الحكومية،  -١١٧

 . ١١، صفحة ٢٠٠٧يناير /آانون الثاني ١٨" إلشراف الكونغرس،
 آانون ١٤مقابلة خبير النفط لوزارة الخارجية مع مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  -١١٨

 .٢٠٠٦ديسمبر /األول
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 آانون ١٤مقابلة خبير النفط لوزارة الخارجية مع مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  -١١٩
 .٢٠٠٦بر ديسم/األول

 آانون ١٤مقابلة خبير النفط لوزارة الخارجية مع مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  -١٢٠
 .٢٠٠٦ديسمبر /األول

مشاآل رئيسية : تثبيت األمن، واالستقرار، وإعادة بناء العراق"مكتب المساءلة والمحاسبة الحكومية،  -١٢١
 . ٥٥، صفحة ٢٠٠٧يناير / آانون الثاني١٨" إلشراف الكونغرس،

مقابلة خبير مكتب الشرق األوسط لوزارة الخارجية  مع مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  -١٢٢
 .٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٢٠

مقابلة خبير مكتب الشرق األوسط لوزارة الخارجية  مع مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  -١٢٣
 .٢٠٠٦ديسمبر /ون األول آان٢٠

رئيس الوزراء العراقي يقول بأن قانون النفط جاهز لإلرسال الى : غلوبال انسايت، مسودة قانون النفط --١٢٤
 .٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٧، "مجلس النواب

 ٨، صفحة ٢٠٠٦نوفمبر، / تشرين الثاني٢٨مكتب إدارة إعادة إعمار العراق، تقرير الوضع االسبوعي  -١٢٥
استجابة خبير النفط لمكتب إدارة إعادة إعمار العراق الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  -١٢٦

 .٢٠٠٧يناير / آانون الثاني٢
 آانون ١١مقابلة خبير النفط لوزارة الخارجية مع مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  -١٢٧

 .٢٠٠٦يناير /الثاني
رئيس الوزراء العراقي يقول بأن قانون النفط جاهز لإلرسال  الى : مسودة قانون النفط. ال انسايتغلوب -١٢٨

 .٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٧، "مجلس النواب
 .١٤، صفحة ٢٠٠٧يناير / آانون الثاني٢مكتب إدارة إعادة إعمار العراق، تقرير الوضع االسبوعي،  -١٢٩
تب إدارة إعادة إعمار العراق الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار استجابة خبير الموازنة لمك -١٣٠

 .٢٠٠٧يناير / آانون الثاني١٩العراق، 
استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -١٣١

 . ٢٠٠٧يناير / آانون الثاني١٨العراق، 
 .١٤، صفحة ٢٠٠٧يناير / آانون الثاني٢إعادة إعمار العراق، تقرير الوضع االسبوعي،مكتب إدارة  -١٣٢
استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -١٣٣

 . ٢٠٠٦اآتوبر / تشرين األول٤العراق، 
 .٢٠٠٦اآتوبر /ألول تشرين ا٦نظام إدارة إعادة إعمار العراق،  -١٣٤
 .١٢، صفحة ٢٠٠٦مارس / آذار١٧سالح الهندسة في الجيش األميرآي، تقرير الوضع نصف الشهري،  -١٣٥
مكتب إدارة إعادة إعمار العراق، مذآرة معلومات من نائب مدير مكتب إدارة إعادة إعمار العراق الى نائب  -١٣٦

 .٢٠٠٦رئيس البعثة، نيسان،ابريل 
ب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار استجابة مكت -١٣٧

 . ٢٠٠٦اآتوبر / تشرين األول٤العراق، 
 .١٢، صفحة ٢٠٠٦مارس / آذار١٧سالح الهندسة في الجيش األميرآي، تقرير الوضع نصف الشهري ،  -١٣٨
 .٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٢٥ نصف الشهري ، سالح الهندسة في الجيش األميرآي، تقرير الوضع -١٣٩
استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -١٤٠

 .  ١١صفحة / ٢٠٠٧يناير / آانون الثاني٤العراق، 
تش العام الخاص إلعادة إعمار استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المف -١٤١

 .  ١١صفحة / ٢٠٠٧يناير / آانون الثاني٤العراق، 



  المالحـظات                                                                           
 
 

 

236 

 ٢٠٠٧يناير / آانون الثاني٣١، PA-06-074تفتيش مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق   -١٤٢
اشار مسؤولون حكوميون ومسؤولو المقاول بأن فشل ذراع الكسح لخزان الترويق بشكل جزئي أو آامل 

من المحتمل ان يكون المشغلون غير مدربين جيدا . بسبب مشغلي محطة معالجة المياه المصروفة العراقيين
 . ويعود ذلك إلى فترة االختبار المخفضة ومغادرة المقاول السريعة لموقع العمل

 آانون ١٨ العراق، استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -١٤٣
 . ٢٠٠٧يناير /الثاني

 آانون ١٨استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  -١٤٤
 . ٢٠٠٧يناير /الثاني

 ٤العراق، استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -١٤٥
 ١٣-١٢، صفحة ٢٠٠٧يناير /آانون الثاني

استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  -١٤٦
  ٢٠٠٦مارس / آذار٢٤

مار العراق، استجابة لمكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج إلى المفتش العام الخاص إلعادة إع -١٤٧
 ١٣-١٢، صفحة ٢٠٠٧يناير / آانون الثاني٤

 آانون ١٩استجابة مكتب إدارة إعادة إعمار العراق الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  -١٤٨
 . ٢٠٠٧يناير /الثاني

العدد الزائد من رغم ان القياس المثالي لجهود إعادة إعمار العراق في قطاع المياه والصرف الصحي يكون  -١٤٩
العراقيين الذين يتمكنون من الحصول على خدمات مياه الشرب ومياه الصرف الصحي بعد إنجاز من 

المشاريع األميرآية في هذا القطاع، ونقص المعلومات الشاملة حول الحصول على المياه قبل الحرب يجعل 
ير جهود إعادة االعمار األميرآية على نتيجة لذلك، فإن جهود التقييم الدقيق لتأث. من أي مقارنة نظرية

في بادىء األمر آانت قياسات مكتب إدارة إعادة إعمار . خدمات المياه والصرف الصحي هي محدودة
العراق لجهود إعادة االعمار األميرآية قد بالغت في تقدير آمية مياه الشرب التي تصل الى المنازل 

 . الكبيرة لدى نقل المياه من محطات المعالجة الى المستهلكينالعراقية، ويعود السبب بمعظمه الى الخسارة 
استجابة مكتب إدارة إعادة إعمار العراق ، قياسات المياه ومياه الصرف الصحي، الى مكتب المفتش العام  -١٥٠

يعرف مكتب إدارة إعادة إعمار العراق . ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٦الخاص إلعادة إعمار العراق، 
الزيادة القصوى في قدرة النظام على الظروف التي " بأنها - الجديدة والمعاد تأهيلها-ام اإلضافيةقدرة النظ

هذه القياسات ". آانت قبل المشروع التي قد تنتج في حال استخدام آامل  قدرة النظام بعد إنجاز المشروع
. ستخدامها وسيتم استخدامهاهي أفضل سيناريو لهذه الحالة ويفترض بأن آامل قدرة النظام المرآب يمكن ا

يحدد مكتب إدارة إعادة إعمار العراق العدد األقصى من األشخاص اإلضافيين الذين  ستتم خدمتهم مع أخذ 
المنتفعين المحليين وليس العدد الفعلي لألشخاص الذين "الظروف الفعلية بعين االعتبار على أنه عدد 

 ".  ةيحصلون على خدمات مياه او مياه صرف صحي محسن
 آانون ٢١استجابة مكتب إدارة إعادة إعمار العراق الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  -١٥١

 .  ٢٠٠٦ديسمبر /األول
استجابة خبير الموازنة لمكتب إدارة إعادة إعمار العراق الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -١٥٢

 .٢٠٠٧ يناير/ آانون الثاني١٩العراق، 
 . ٢٠٠٦موازنة الحكومة العراقية للعام  -١٥٣
مقابلة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج مع مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -١٥٤

، ال يزود مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج تعريفًا ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٢٩العراق، 
 . المقبوللمستوى الخدمة 

مقابلة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج مع مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -١٥٥
 .٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٢٩العراق، 

 ٢٤استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  -١٥٦
 . ٢٠٠٦مارس /آذار

 تشرين ١٢استجابة مكتب إدارة إعادة إعمار العراق الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  -١٥٧
 .  ٢٠٠٦اآتوبر  /األول
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استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  -١٥٨
  ٢٠٠٦مارس / آذار٢٤

بة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، استجا -١٥٩
  ٢٠٠٦يونيو  / حزيران١٩

مقابلة خبير مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج مع مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -١٦٠
 . ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٢٩العراق، 

 ٤استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  -١٦١
  ١٢، صفحة ٢٠٠٧يناير /آانون الثاني

 آانون ٢٥ فرقة منطقة الخليج، –تقرير الوضع نصف الشهري لسالح الهندسة في الجيش األميرآي  -١٦٢
 .١٧، صفحة ٢٠٠٦ديسمبر /األول

الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، مساعدة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية للمجتمع المدني العراقي وتطوير  -١٦٣
، انترنت٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول١٠وسائل اإلعالم، استرجع في 

html.civsoc/omplishmentsacc/iraq/gov.usaid.www.  
، انترنت ٢٠٠٧يناير / آانون الثاني١٠خطاب الرئيس بوش لألمة ،  -١٦٤

htm.78574/rls/nea/p/gov.state.www://http  
نوفمبر /ن الجيش، تشرين الثانيفريق إعادة إعمار المناطق في العراق، مرآز الدروس المستخلصة م -١٦٥

 . ٢٫١، النسخة ٢٠٠٦
 .٤، صفحة ٢٠٠٧ آانون الثاني ١٠الخبير اإلعالمي لوزارة الخارجية، الموجز اإلعالمي اليومي،  -١٦٦
 آانون ١٦خبير فريق إعادة إعمار المناطق الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  -١٦٧

 .٢٠٠٧يناير /الثاني
، القوات ٢٠٠٦أآتوبر /  تشرين األول٣٠عمليات التقييم التي أجراها فريق إعادة إعمار المناطق ،  -١٦٨

 . المتعددة الجنسيات في العراق، الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، فريق التنسيق الوطني
 آانون ١٥-٨مذآرة فريق التنسيق الوطني، الملخص األسبوعي لفريق إعادة اعمار المناطق،  -١٦٩

 .٥، صفحة ٢٠٠٦ديسمبر، /األول
نوفمبر / تشرين الثاني٩تحديث نائب رئيس البعثة، فريق إعادة اعمار المناطق  لفريق التنسيق الوطني،  -١٧٠

٢٠٠٦. 
 آانون ١٦استجابة مكتب إدارة إعادة إعمار العراق الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  -١٧١

 . ٢٠٠٧يناير /الثاني
 آانون ١مقابلة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية مع مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  -١٧٢

 .٢٠٠٦ديسمبر /األول
، ٢٠٠٦اآتوبر /  تشرين الثاني٢٦، ٢٠٠٦ملخص اموال المساعدات االقتصادية اإلضافية للسنة المالية  -١٧٣

 . ١صفحة 
، يعمل برنامج ١٤-١٣، صفحة ٢٠٠٦اآتوبر / تشرين األول٦، ١٢٢٧ر القسم وزارة الخارجية، تقري -١٧٤

 مليون دوالر من األموال المعاد تخصيصها من صندوق إغاثة وإعادة ٢٥تنمية القدرات القومية بمبلغ 
 مليون دوالر ٢٥، وطلب مبلغ ٢٠٠٦ مليون دوالر في عام ١٢٥إعمار العراق، وتلقى مبلغًا اضافيًا قدره 

 .٢٠٠٧ موازنة آخر في
 .I -٤٣، صفحة ٢٠٠٦اآتوبر /، تشرين األول٢٢٠٧وزارة الخارجية، تقرير القسم  -١٧٥
 آانون ١٨استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  -١٧٦

 . ٢٠٠٧يناير /الثاني
 .I -٣٧، صفحة ٢٠٠٦اآتوبر /رين األول، تش٢٢٠٧وزارة الخارجية، تقرير القسم  -١٧٧
المجتمع المدني /تدقيق نشاطات الوآالة األميرآية للتنمية الدولية"الوآالة األميرآية للتنمية الدولية،  -١٧٨

  ٤، صفحة ٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني٥، "العراقي
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مكتب المفتش العام الخاص إلعادة استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لطلب المعلومات المقدم من  -١٧٩
 . ٢٠٠٧يناير / آانون الثاني٢إعمار العراق، 

المجتمع المدني /تدقيق نشاطات الوآالة األميرآية للتنمية الدولية"الوآالة األميرآية للتنمية الدولية،  -١٨٠
  ٤، صفحة ٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني٥، "العراقي

المجتمع المدني /تدقيق نشاطات الوآالة األميرآية للتنمية الدولية"ولية، الوآالة األميرآية للتنمية الد -١٨١
  ٢٧، صفحة ٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني٥، "العراقي

 .  ٣، صفحة ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٨المعهد الوطني للديمقراطية، التحديث االسبوعي للعراق،  -١٨٢
أآتوبر حتى آانون /العراق في شهر تشرين األولموجز حول نشطات المعهد في  "IRIمذآرة معهد  -١٨٣

 .٢٠٠٧يناير / آانون الثاني١٠" ٢٠٠٦ديسمبر /األول
 .٢٠٠٦ديسمبر، / آانون األول١٧مالحظات اجتماع فريق البلدان،  -١٨٤
 . ٦، صفحة ٢٠٠٦نوفمبر /وزارة الدفاع، قياس االستقرار واألمن في العراق، تشرين األول -١٨٥
 . ٧، صفحة ٢٠٠٦نوفمبر /، قياس االستقرار واألمن في العراق، تشرين األولوزارة الدفاع -١٨٦
 . ٣، صفحة ٢٠٠٦نوفمبر /وزارة الدفاع، قياس االستقرار واألمن في العراق، تشرين األول -١٨٧
 .٢٠٠٦يوليو /، تموز"قابلية حياة ضعيفة"المعهد األميرآي للسالم،  -١٨٨
الحكم، األمن، إعادة االعمار : إعادة إعمار العراق"، 697T-06مية مكتب المساءلة والمحاسبة الحكو -١٨٩

، ٢٠٠٦ابريل، / نيسان٢٥، "وتحديات التمويل؛ شهادة دافيد والكر المراقب المالي العام للواليات المتحدة
 .٤٧صفحة 

االعمار الحكم، األمن، إعادة : إعادة إعمار العراق"، 697T-06مكتب المساءلة والمحاسبة الحكومية  -١٩٠
، ٢٠٠٦ابريل، / نيسان٢٥، "وتحديات التمويل؛ شهادة دافيد والكر المراقب المالي العام للواليات المتحدة

 .٤٧صفحة 
 .٥، صفحة ٢٠٠٦اآتوبر /بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق، تقرير حقوق اإلنسان، تشرين األول -١٩١
 .٢٠٠٦اغسطس / األمن الجديدة للعراق ، آبالسفير خليل زاده يوجز خطة"خدمة البث العامة،  -١٩٢
 .٧، صفحة ٢٠٠٦اآتوبر /بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق، تقرير حقوق اإلنسان، تشرين األول -١٩٣
 .٧، صفحة ٢٠٠٦اآتوبر /بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق، تقرير حقوق االنسان، تشرين األول -١٩٤
 آانون ١٦عمار العراق الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، استجابة مكتب إدارة إعادة إ -١٩٥

 . ٢٠٠٧يناير /الثاني
 آانون ٢٩استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  -١٩٦

 . ٢٠٠٦ديسمبر /األول
 آانون ١٨دولية الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، استجابة الوآالة األميرآية للتنمية ال -١٩٧

 . ٢٠٠٧يناير /الثاني
 آانون ١مقابلة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية مع مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  -١٩٨

 .٢٠٠٦ديسمبر /األول
 آانون ١٨مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية الى  -١٩٩

استجابة مكتب إدارة إعادة إعمار العراق الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار . ٢٠٠٧يناير /الثاني
 .٢٠٠٧يناير / آانون الثاني١٦العراق، 

 آانون ١لخاص إلعادة إعمار العراق، مقابلة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية مع مكتب المفتش العام ا -٢٠٠
 .٢٠٠٦ديسمبر /األول

 .٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٢٦مالحظات اجتماع مجموعة العمل الزراعية،  -٢٠١
 آانون ١٦استجابة مكتب إدارة إعادة إعمار العراق الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  -٢٠٢

 . ٢٠٠٧يناير /الثاني
 .٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٢٦ت اجتماع مجموعة العمل الزراعية، مالحظا -٢٠٣
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 آانون ١مقابلة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية مع مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  -٢٠٤
، استجابة ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول١٤، بيان صحفي لوزارة الزراعة األميرآية، ٢٠٠٦ديسمبر /األول
 آانون ١٦ب إدارة إعادة إعمار العراق الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، مكت

 .٢٠٠٧يناير /الثاني
استجابة مكتب شؤون الشرق األوسط لطلب معلومات الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -٢٠٥

 . ٢٠٠٧يناير / آانون الثاني٤العراق، 
 .٢٥، صفحة ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٢١للعراق، مسودة االتفاق الدولي  -٢٠٦
مقابلة الخبراء الزراعيين للوآالة األميرآية للتنمية الدولية مع مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -٢٠٧

 . ٢٠٠٦يونيو  / حزيران٢٩العراق، 
 للعراق، تقديم نهاية المشروع، الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، برنامج إعادة إعمار والتطوير الزراعي -٢٠٨

 .٢، صفحة ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول١٨
 تشرين ٢استجابة مكتب إدارة إعادة إعمار العراق الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  -٢٠٩

 .  ٢٠٠٦اآتوبر /األول
 آانون ١خاص إلعادة إعمار العراق، مقابلة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية مع مكتب المفتش العام ال -٢١٠

 . ٢٠٠٦ديسمبر /األول
الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، برنامج إعادة إعمار والتطوير الزراعي للعراق، تقديم نهاية المشروع،  -٢١١

، تفيد الوآالة األميرآية للتنمية الدولية بأن تفصيل القيمة ٢٧، صفحة ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول١٨
 مليون دوالر من إعادة تأهيل الجرارات، ١٢٠ مليون دوالر من منظمات البذور، ٦٦: فة هي آالتاليالمضا
 . مليون دوالر من تحسين الري١٥٣ مليون دوالر من إعادة تأهيل عيادات الطب البيطري، و٦١

تقديم نهاية المشروع، الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، برنامج إعادة إعمار والتطوير الزراعي للعراق،  -٢١٢
 .٣١، صفحة ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول١٨

الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، برنامج إعادة إعمار والتطوير الزراعي للعراق، تقديم نهاية المشروع،  -٢١٣
 .٣٥، صفحة ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول١٨

ار والتطوير الزراعي للعراق، تقديم نهاية المشروع، الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، برنامج إعادة إعم -٢١٤
 ..٣٧-٣٦، صفحة ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول١٨

 آانون ٢٩استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  -٢١٥
 . ٢٠٠٦ديسمبر /األول

 آانون ٢٠ب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، مقابلة مكتب شؤون الشرق األوسط مع مكت -٢١٦
 .٢٠٠٦ديسمبر /األول

 تشرين ١٧استجابة مكتب إدارة إعادة إعمار العراق الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  -٢١٧
 .  ٢٠٠٦اآتوبر /األول

وير الزراعي للعراق، تقديم نهاية المشروع، الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، برنامج إعادة إعمار والتط -٢١٨
 .١٦ و ٩، صفحة ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول١٨

الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، برنامج إعادة إعمار والتطوير الزراعي للعراق، تقديم نهاية المشروع،  -٢١٩
 .٢٥، صفحة ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول١٨

 آانون ١٧مار العراق الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، استجابة مكتب إدارة إعادة إع -٢٢٠
 .  ٢٠٠٧يناير  /الثاني

 تشرين ١١استجابة مكتب إدارة إعادة إعمار العراق الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  -٢٢١
 .  ٢٠٠٦أآتوبر /األول

 منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة -٢٢٢
 .٢٠٠٦يناير / آانون الثاني٤العراق، 
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 آانون ٤استجابة مكتب شؤون الشرق األوسط الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  -٢٢٣
 . ٢٠٠٧يناير /الثاني

 . ١٧، صفحة ٢٠٠٦أآتوبر / تشرين األول، قياسات مختارة،٢٢٠٧وزارة الخارجية، تقرير القسم  -٢٢٤
 آانون ٢٩استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  -٢٢٥

 . ٢٠٠٦ديسمبر /األول
، ٢٠٠٦مارس / آذار١٧الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، التحديث األسبوعي إلعادة إعمار العراق،  -٢٢٦

 .٨صفحة 
اآتوبر / تشرين األول٣١سبتمبر، / أيلول١بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق، تقرير حقوق اإلنسان،،  -٢٢٧

 .١٧-١٦، صفحة ٢٠٠٦
اآتوبر / تشرين األول٣١سبتمبر، / أيلول١بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق، تقرير حقوق اإلنسان،،  -٢٢٨

 .١٧ -١٦، صفحة ٢٠٠٦
اآتوبر / تشرين األول٣١سبتمبر، / أيلول١ألمم المتحدة لمساعدة العراق، تقرير حقوق اإلنسان،، بعثة ا -٢٢٩

 .١٧ -١٦، صفحة ٢٠٠٦
شهادة ميشال غابودان، الممثل اإلقليمي للواليات المتحدة وبلدان البحر الكارببي في مكتب المفوضية العليا  -٢٣٠

 .٢٠٠٧يناير / آانون الثاني١٦لشيوخ األميرآي، لشؤون الالجئين، أمام اللجنة القضائية لمجلس ا
، وزارة الخارجية، القسم I -١١٥، صفحة ٢٠٠٦يوليو /، تموز٢٢٠٧وزارة الخارجية، تقرير القسم  -٢٣١

 . I -١٠٤، صفحة ٢٠٠٦أآتوبر /، تشرين األول٢٢٠٧
لخارجية، القسم ، وزارة اI -١١٥، صفحة ٢٠٠٦يوليو /، تموز٢٢٠٧وزارة الخارجية، تقرير القسم  -٢٣٢

 . I -١٠٤، صفحة ٢٠٠٦أآتوبر /، تشرين األول٢٢٠٧
 . ٢٠٠٦سبتمبر / أيلول٣٠ لإلرادة المالية والمراقب المالي، –مكتب نائب وزير الجيش  -٢٣٣
النزوح في :مالحظات موجزة لمفوضية العليا لشؤون الالجئين"المفوضية العليا لشؤون الالجئين،  -٢٣٤

، تشرين ٢٢٠٧، وزارة الخارجية، تقرير القسم ٢، صفحة ٢٠٠٦نوفمبر /اني تشرين الث٣، "العراق
: ، المفوضية العليا لشؤون الالجئين، خريطة الوضع العراقي I ١٠٨-١٠٧، صفحة ٢٠٠٦اآتوبر /األول

  .٢٠٠٦اآتوبر /الوضع بدءًا من تشرين األول
، تحديث تكميلي I -١١٢، صفحة ٢٠٠٦اآتوبر /، تشرين األول٢٢٠٧وزارة الخارجية، تقرير القسم  -٢٣٥

 آانون ١٣،  ٢صفحة . ٢٠٠٦اآتوبر /للوآالة األميرآية للتنمية الدولية على تقرير تشرين األول
 . ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول١٣، ٢، صفحة ٢٠٠٦ديسمبر /األول

، "قانونحكم ال"مكتب شؤون المخدرات الدولية وتطبيق القانون في السفارة األميرآية في بغداد  -٢٣٦
 .٢٠٠٦ديسمبر /، آانون األول١٧الساليد /الشريحة

 ٣١-سبتمبر/أيلول١بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق، تقرير حقوق اإلنسان الصادر عن األمم المتحدة،  -٢٣٧
بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق، تقرير حقوق اإلنسان الصادر . ٤، صفحة ٢٠٠٦أآتوبر /تشرين األول

معدل اإلصابات في فترة أربعة . ٣، صفحة ٢٠٠٦أغسطس / آب٣١ -يوليو/ تموز١ المتحدة، عن األمم
٢٠٠٦سبتمبر / ؛ أيلول٣٠٠٩ -٢٠٠٦أغسطس /  آب٣٥٩٠-٢٠٠٦يوليو /تموز: أشهر محتسبة من التالي

؛ آانون ٣٤٦٢ -٢٠٠٦نوفمبر /؛ تشرين الثاني٣٧٠٩-٢٠٠٦أآتوبر /،  تشرين األول٣٣٤٥-
 . ٣٣٣٨،١٦= ؛ المجموع٢٩١٤ -٢٠٠٦ديسمبر /األول

 ٣١-سبتمبر/أيلول١بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق، تقرير حقوق اإلنسان الصادر عن األمم المتحدة،  -٢٣٨
بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق، تقرير حقوق اإلنسان الصادر . ٤، صفحة ٢٠٠٦أآتوبر /تشرين األول

معدل اإلصابات في فترة أربعة . ٣، صفحة ٢٠٠٦أغسطس /آب ٣١ -يوليو/ تموز١عن األمم المتحدة، 
٢٠٠٦سبتمبر / ؛ أيلول٣٠٠٩ -٢٠٠٦أغسطس /  آب٣٥٩٠-٢٠٠٦يوليو /تموز: أشهر محتسبة من التالي

؛ آانون ٣٤٦٢ -٢٠٠٦نوفمبر /؛ تشرين الثاني٣٧٠٩-٢٠٠٦أآتوبر /،  تشرين األول٣٣٤٥-
 . ٣٣٣٨،١٦= ؛ المجموع٢٩١٤ -٢٠٠٦ديسمبر /األول

، ٣، صفحة ٢٠٠٧يناير /، آانون الثاني"نداء تكميلي  للوضع العراقي"المفوضية العليا لشؤون الالجئين،  -٢٣٩
اآتوبر / تشرين األول٣١–سبتمبر / أيلول١بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق، تقرير حقوق اإلنسان، 
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ع العراقي، تشرين ، المفوضية العليا لشؤون الالجئين، تحديث حول الوض١٧-١٥، صفحة ٢٠٠٦
 . ٢-١، صفحة ٢٠٠٦نوفمبر /الثاني

المفوضية العليا لشؤون الالجئين تطلق نداء جديدًا  "البيان الصحفي للمفوضية العليا لشؤون الالجئين،  -٢٤٠
 . ١، صفحة ٢٠٠٧يناير / آانون الثاني٨، "لعمليات العراق

 واالتجاهات في البلدان الصناعية، الربع الثاني من مستويات حق اللجوء"المفوضية العليا لشؤون الالجئين  -٢٤١
 . ١٥ و ١٠، صفحة ٢٠٠٦سبتمبر /، أيلول"٢٠٠٦عام 

نوفمبر /، تشرين الثاني"المعاملة الصامتة، الهروب من العراق، العيش في األردن"هيومان رايتس واتش،  -٢٤٢
 االستجابة الدولية مطلوبة بشكل :أزمة الالجئين العراقيين"النشرة الدولية الالجئين . ٥، صفحة ٢٠٠٦
 . ٢-١، صفحة ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٥، "عاجل

 تشرين ١بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق، تقرير حقوق اإلنسان الصادر عن األمم المتحدة،  -٢٤٣
 . ١٧، صفحة ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٣١ -نوفمبر/الثاني

 ٣١ -يوليو/ تموز١راق، تقرير حقوق اإلنسان الصادر عن األمم المتحدة، بعثة األمم المتحدة لمساعدة الع -٢٤٤
 . ١٠، صفحة أغسطس/آب

 تشرين ١بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق، تقرير حقوق اإلنسان الصادر عن األمم المتحدة،  -٢٤٥
 . ٩، صفحة ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٣١ -نوفمبر/الثاني

 .١٠، صفحة ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٢٠ األسبوعي في العراق، وزارة الخارجية، الوضع -٢٤٦
النزوح في : مالحظات موجزة للمفوضية العليا لشؤون الالجئين، "المفوضية العليا لشؤون الالجئين،  -٢٤٧

بيانات صحفية . ١، صفحة ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٣، المفوضية العليا لشؤون الالجئين، ، "العراق
المفوضية العليا لشؤون الالجئين، تطلق مناشدة جديدة لعمليات " لعليا لشؤون الالجئين، للمفوضية ا

.  ١، صفحة ٢٠٠٧يناير / آانون الثاني٨، "العراق
1htm.54a243a45/NEWS/news/org.unhcr.www://http.  

 ايلين سوربري، مساعدة وزيرة الخارجية –الخارجية مع روبن يوتغ، اإلذاعة العامة القومية مقابلة وزارة  -٢٤٨
.٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول١٢للسكان والالجئين والهجرة، 

http://www.state.gov/g/prm/rls/2006/77900 html.  
 آانون ١٦ إلعادة إعمار العراق، استجابة مكتب إدارة إعادة إعمار العراق الى مكتب المفتش العام الخاص -٢٤٩

 .  ٢٠٠٧يناير  /الثاني
 تشرين ١٧استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  -٢٥٠

 . ٢٠٠٦اآتوبر /األول
 آانون ١٨إعمار العراق، استجابة مكتب إدارة إعادة إعمار العراق الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة  -٢٥١

 .  ٢٠٠٧يناير  /الثاني
 تشرين ١٧استجابة مكتب إدارة إعادة إعمار العراق الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  -٢٥٢

 . ٢٠٠٦اآتوبر /األول
 آانون ١٦، استجابة مكتب إدارة إعادة إعمار العراق الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق -٢٥٣

 .  ٢٠٠٧يناير  /الثاني
 .I-٩٥، صفحة ٢٠٠٦اآتوبر /، تشرين األول٢٢٠٧وزارة الخارجية، تقرير القسم  -٢٥٤
 الممول من الوآالة األميرآية للتنمية ٢مشروع الحكم االقتصادي رقم "الوآالة األميرآية للتنمية الدولية،  -٢٥٥

إلعادة إعمار العراق من مسؤول  الوآالة األميرآية للتنمية مذآرة الى مكتب المفتش العام الخاص : الدولية
 .٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني١٧، "الدولية

 آانون ٢٩استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  -٢٥٦
 . ٢٠٠٦ديسمبر /األول

 تشرين ١٧مية الدولية الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، استجابة الوآالة األميرآية للتن  -٢٥٧
 . ٢٠٠٦اآتوبر /األول
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 آانون ٢٩استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  -٢٥٨
 . ٢٠٠٦ديسمبر /األول

 .I-٩٨-٩٥، صفحة ٢٠٠٦اآتوبر /رين األول، تش٢٢٠٧وزارة الخارجية، تقرير القسم  -٢٥٩
مسودة خطة اإلصالح الضريبي الرئيسية المقدمة الى : قصة نجاح"الوآالة األميرآية للتنمية الدولية،  -٢٦٠

 .٢٠٠٦ديسمبر /، آانون األول"وزارة المالية تساعد في تلبية متطلبات صندوق النقد الدولي
 آانون ١٦عراق الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، استجابة مكتب إدارة إعادة إعمار ال -٢٦١

 .  ٢٠٠٧يناير  /الثاني
 .I-٩٨، صفحة ٢٠٠٦اآتوبر /، تشرين األول٢٢٠٧وزارة الخارجية، تقرير القسم  -٢٦٢
 .I-٩٧، صفحة ٢٠٠٦اآتوبر /، تشرين األول٢٢٠٧وزارة الخارجية، تقرير القسم  -٢٦٣
 .I-١١٢-١١١، صفحة ٢٠٠٦اآتوبر /، تشرين األول٢٢٠٧تقرير القسم وزارة الخارجية،  -٢٦٤
 .I-١١٢-١١١، صفحة ٢٠٠٦اآتوبر /، تشرين األول٢٢٠٧وزارة الخارجية، تقرير القسم  -٢٦٥
 .ازدهار تعود الى مقاولي برنامج تطوير القطاع الخاص -٢٦٦
 آانون ٢٩ العام الخاص إلعادة إعمار العراق، استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية الى مكتب المفتش -٢٦٧

 . ٢٠٠٦ديسمبر /األول
 تشرين ١٧استجابة مكتب إدارة إعادة إعمار العراق الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  -٢٦٨

د ، يهدف هذا التدريب الى تعليم المسؤولين العراقيين حول تقييم، االستجابة وإعدا٢٠٠٦اآتوبر /األول
 .الوثائق والمضي قدمًا بدون االعتماد على  مساعدة خارجية قدر اإلمكان

 ١٨استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  -٢٦٩
 . ٢٠٠٦يوليو /تموز

 .I-١-٣، صفحة ٢٠٠٦اآتوبر /، تشرين األول٢٢٠٧وزارة الخارجية، تقرير القسم  -٢٧٠
 .١٨، صفحة ٢٠٠٧يناير / آانون الثاني١٧وزارة الخارجية، الوضع االسبوعي في العراق،  -٢٧١
 .I-١٠٢، صفحة ٢٠٠٦اآتوبر /، تشرين األول٢٢٠٧وزارة الخارجية، تقرير القسم  -٢٧٢
آانون ، "أول قمة عراقية لتمويل القروض الصغيرة: قصة نجاج"الوآالة األميرآية للتنمية الدولية،  -٢٧٣

 .٢٠٠٦ديسمبر /األول
 .I-١٠٣، صفحة ٢٠٠٦اآتوبر /، تشرين األول٢٢٠٧وزارة الخارجية، تقرير القسم  -٢٧٤
 .I-١٠٢، صفحة ٢٠٠٦اآتوبر /، تشرين األول٢٢٠٧وزارة الخارجية، تقرير القسم  -٢٧٥
 آانون ١٦عمار العراق، استجابة مكتب إدارة إعادة إعمار العراق الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إ -٢٧٦

 .  ٢٠٠٧يناير  /الثاني
 آانون ٢٩استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  -٢٧٧

 . ٢٠٠٦ديسمبر /األول
 .I-١٠٢، صفحة ٢٠٠٦اآتوبر /، تشرين األول٢٢٠٧وزارة الخارجية، تقرير القسم  -٢٧٨
 آانون ٢٩ة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، استجاب -٢٧٩

 . ٢٠٠٦ديسمبر /األول
 .١٣، صفحة ٢٠٠٦يوليو / تموز١٧صندوق النقد الدولي، اول وثاني مراجعة وفق الترتيبات االحتياطية،  -٢٨٠
 .٢٣، صفحة ٢٠٠٧يناير / آانون الثاني٢ضع االسبوعي، مكتب إدارة إعادة إعمار العراق، تقرير الو -٢٨١
، ٢٠٠٧يناير /، آانون  الثاني"٢٠٠٨-٢٠٠٧: العراق بلمحة بصر"وحدة االستخبارات االقتصادية،  -٢٨٢

 .٨صفحة 
 .٢٥، صفحة ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٦وزارة الخارجية، الوضع االسبوعي في العراق،  -٢٨٣
 .٢٣، صفحة ٢٠٠٧يناير / آانون الثاني٢ار العراق، تقرير الوضع االسبوعي، مكتب إدارة إعادة إعم -٢٨٤
  .org.cbiraq.wwwالبنك المرآزي العراقي  -٢٨٥
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، ١٤، صفحة ٢٠٠٦يوليو / تموز١٧صندوق النقد الدولي، أول وثاني مراجعة وفق الترتيبات االحتياطية،  -٢٨٦
 .١الجدول 

، ٢٠٠٦نوفمبر /، تشرين الثاني"٢٠٠٨-٢٠٠٧: العراق بلمحة بصر"وحدة االستخبارات االقتصادية،  -٢٨٧
 .١٠صفحة 

، ٢٠٠٦نوفمبر، / تشرين الثاني٢٨، "االقتصاد العراقي بلمحة بصر"الوآالة األميرآية للتنمية الدولية،  -٢٨٨
 .١٠صفحة 

. ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول١٩ستردة في دعم وسائل االعالم المستقلة في العراق، م -٢٨٩
asp.index/simi/program/org.irex,www://http.  

 .I-٤٦-٤٥، صفحة ٢٠٠٦اآتوبر /، تشرين األول٢٢٠٧وزارة الخارجية، تقرير القسم  -٢٩٠
. ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول١٩لعراق، مستردة في دعم وسائل اإلعالم المستقلة في ا -٢٩١

asp.index/simi/program/org.irex,www://http.  
 آانون ٢٩استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  -٢٩٢

 . ٢٠٠٦ديسمبر /ألولا
تطوير المجتمع المدني : الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، مساعدة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، للعراق -٢٩٣

.٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول١٠، مستردة في "ووسائل اإلعالم
www.usaid.gov/iraq/accomplishments/civsoc.html.   

،  وزارة ٣٦، صفحة ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٦لوضع االسبوعي في العراق، وزارة الخارجية، ا -٢٩٤
 . ٢٩، صفحة ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول١٣الخارجية، الوضع االسبوعي في العراق، 

في العراق وفيات الصحافيين تصل الى أرقام قياسية في "، ٢٠٠٦لجنة حماية الصحافيين، التقرير الخاص  -٢٩٥
 . ١فحة ، ص"٠٠٠ ٢٠٠٦عام 

 ٣١ -سبتمبر/ أيلول١بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق، تقرير حقوق اإلنسان الصادر عن األمم المتحدة،  -٢٩٦
 . ٣، صفحة ٢٠٠٦اآتوبر  /تشرين األول

 ٣١ -سبتمبر/ أيلول١بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق، تقرير حقوق اإلنسان الصادر عن األمم المتحدة،  -٢٩٧
 . ١٠، صفحة ٢٠٠٦اآتوبر  /ألولتشرين ا

وّجه . ٢٣، صفحة ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول١٨، "وزارة الدفاع، قياس االستقرار واألمن في العراق -٢٩٨
القيادة الحاسمة للحكومة : "مكتب وزير الدفاع هذه المالحظة الى مكتب المفتش العام إعادة إعمار العراق

وشرآائها في االئتالف، ممكن ان يخفف االنتقال أآثر نحو الحرب العراقية، بدعم من الواليات المتحدة 
يجب ان يستفيد قادة العراق من الدعم الشعبي للعراق الموحد . األهلية وان يحد من شدة العنف الطائفي

 ". ومعارضة العنف إلنشاء المؤسسات التي تتحمل مسؤولية أمن العراق
 وضع برنامج وزارة الدفاع -إعادة بناء العراق"لة الحكومية،  لمكتب المحاسبة والمساء30R-07تدقيق  -٢٩٩

 .٧ و ٤، صفحة ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول١٥، "إلعادة االعمار
تثبيت األمن، واالستقرار،  وإعادة بناء " لمكتب المحاسبة والمساءلة الحكومية، 308SP-07تدقيق  -٣٠٠

 .٢١، صفحة ٢٠٠٧يناير / آانون الثاني٩، "العراق
 وصندوق قوات األمن العراقية لقطاع األمن يغطي هذا القسم تمويالت صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق -٣٠١

 .وال يتضمن التمويالت المتعلقة باألمن الملتزم بها لمشاريع في قطاعات أخرى. والعدل
 آانون ١٧مار العراق، استجابة مكتب إدارة إعادة إعمار العراق الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إع -٣٠٢

 .  ٢٠٠٧يناير  /الثاني
 .٨، صفحة ٢٠٠٧يناير/ آانون الثاني١٠وزارة الخارجية، الوضع االسبوعي في العراق،  -٣٠٣
، باإلضافة ٣، صفحة ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول١٨، "وزارة الدفاع، قياس االستقرار واألمن في العراق ٣٠٤

معطيات وزارة الداخلية "، 308SP-07ة والمحاسبة الحكومية الى ذلك، ووفقا لتدقيق مكتب المساءل
٢٣، صفحة "تتضمن الشرطة الغائبين بدون عذر، ولكن معطيات وزارة الدفاع تستثنى العسكريين الغائبين

. 
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 .٢٠٠٧يناير / آانون الثاني١٠خطاب الرئيس بوش الى األمة،  -٣٠٥
 .٨، صفحة ٢٠٠٧يناير/ آانون الثاني١٠وزارة الخارجية، الوضع االسبوعي في العراق،  -٣٠٦
، استجابة مكتب ٤، صفحة ٢٠٠٦مايو / أيار٢٦، "وزارة الدفاع، قياس االستقرار واألمن في العراق -٣٠٧

 .٢٠٠٧يناير / آانون الثاني١٧الوزير الدفاع الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، 
 .٤٣، صفحة ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول١٨، "من في العراقوزارة الدفاع، قياس االستقرار واأل -٣٠٨
مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة  سرد تاريخي ل–قطاع المرافق والنقل "مكتب المشاريع والعقود،  -٣٠٩

 .٢٠٠٦مارس / آذار٢١)"" مسودة(الخليج 
مفتش العام الخاص إلعادة إعمار استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب ال -٣١٠

 . ٢٠٠٧يناير /  آانون الثاني١٧العراق، 
استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -٣١١

 . ٢٠٠٦ديسمبر/  آانون األول١٨العراق، 
ليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخ -٣١٢

 . ٢٠٠٧يناير /  آانون الثاني٤العراق، 
استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -٣١٣

 . ٢٠٠٧يناير /  آانون الثاني٤العراق، 
فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى  -٣١٤

 . ٢٠٠٧يناير /  آانون الثاني١٧العراق، 
استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -٣١٥

 . ٢٠٠٧يناير /  آانون الثاني٤العراق، 
المشاريع / تقرير ملخص"، PA-06-052لخاص إلعادة إعمار العراق، وآيل الدفع مكتب المفتش العام ا -٣١٦

 .٢٠٠٦يوليو / تموز٣١، ٢٠٠٦مارس / آذار٣١على األرض لربع السنة المنتهي في 
 .٨، صفحة ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول١٨، "وزارة الدفاع، قياس االستقرار واألمن في العراق -٣١٧
 .١٢ و١٠، صفحة ٢٠٠٦أغسطس / آب٢٩، "ستقرار واألمن في العراقوزارة الدفاع، قياس اال -٣١٨
مكتب شؤون المخدرات الدولية وتطبيق القانون في السفارة األميرآية في بغداد،  عرض مسودة حكم  -٣١٩

، بعد ان تخضع لإلجراءات النهائية ٢٠٠٧، موازنة السنة المالية ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول١٧القانون، 
 ماليين ٨٫٥ألميرآي؛ باإلضافة الى برامج هذا المكتب، من المقرر ان يتم تخصيص مبلغ للكونغرس ا

 . دوالر إضافي لمشاريع متفرقة
استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -٣٢٠

 . ٢٠٠٧يناير /  آانون الثاني١٧العراق، 
؛ تفصل هذه األرقام ٨، صفحة ٢٠٠٧يناير / آانون الثاني١٠لخارجية، الوضع  االسبوعي للعراق، وزارة ا -٣٢١

 . من قوات البحرية١١٠٠ من القوات الجوية و٩٠٠ عسكري، ١٣٢٧٠٠أآثر لتصل تقريبا الى 
ام ؛ تفصل هذه األرق٨، صفحة ٢٠٠٧يناير/ آانون الثاني١٠وزارة الدفاع، الوضع االسبوعي للعراق،  -٣٢٢

 من القوات التابعة لوزارة ٢٨٩٠٠ شرطة وطنية و ٢٤٤٠٠ ضابط شرطة، ١٣٥٠٠٠أآثر لتصل الى 
 .  الداخلية

يفيد . ٣١، صفحة ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول١٨وزارة الدفاع، قياس االستقرار واألمن في العراق،  -٣٢٣
. قوات الغائبين من دون عذر شرعيمكتب المساءلة والمحاسبة الحكومية ان وزارة الدفاع ال تشمل إعداد ال

 . تشمل وزارة الداخلية هؤالء الغائبين، مما يضخم عدد قوات الشرطة الموجودين في الخدمة
 .١٣، صفحة ٢٠٠٥يوليو /، تموز"وزارة الدفاع، قياس االستقرار واألمن في العراق -٣٢٤
ألمن، واالستقرار،  وإعادة بناء تثبيت ا" لمكتب المحاسبة والمساءلة الحكومية، 308SP-07تدقيق  -٣٢٥

 .٢١، صفحة ٢٠٠٧يناير / آانون الثاني٩، "العراق
 .٢٦، صفحة ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول١٨، "وزارة الدفاع، قياس االستقرار واألمن في العراق -٣٢٦
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ناء تثبيت األمن، واالستقرار،  وإعادة ب" لمكتب المحاسبة والمساءلة الحكومية، 308SP-07تدقيق  -٣٢٧
 .٢٣، صفحة ٢٠٠٧يناير / آانون الثاني٩، "العراق

 .٦، صفحة ٢٠٠٧يناير/ آانون الثاني٤وزارة الخارجية، الوضع االسبوعي في العراق،  -٣٢٨
 .٣٢، صفحة ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول١٨، "وزارة الدفاع، قياس االستقرار واألمن في العراق -٣٢٩
 و ٣٦ و ٣٣، صفحة ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول١٨، "ألمن في العراقوزارة الدفاع، قياس االستقرار وا -٣٣٠

٣٧. . 
 .١٨، صفحة ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول١٨، "وزارة الدفاع، قياس االستقرار واألمن في العراق -٣٣١
 .٣٥، صفحة ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول١٨، "وزارة الدفاع، قياس االستقرار واألمن في العراق -٣٣٢
 .٦، صفحة ٢٠٠٧يناير/ آانون الثاني٤ الخارجية، الوضع االسبوعي في العراق، وزارة -٣٣٣
 .٤٣، صفحة ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول١٨، "وزارة الدفاع، قياس االستقرار واألمن في العراق -٣٣٤
)، ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول١٩. وزارة الدفاع، موجز صحفي مع الفريق مارتن دمبسي من العراق -٣٣٥

3831=TranscriptID?aspx.Transcript/transcripts/mil.defenselink.www  
 .٣٧، صفحة ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول١٨، "وزارة الدفاع، قياس االستقرار واألمن في العراق -٣٣٦
ملخص غير سري لمراجعة مكتب " لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، 038-06تدقيق  -٣٣٧

 ٢٧، "المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق لجهود رفع القدرات العراقية لحماية البنية التحتية للطاقة
 .٣-١، صفحة ٢٠٠٦سبتمبر /أيلول

استجابة . ٣١، صفحة ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول١٨، "قوزارة الدفاع، قياس االستقرار واألمن في العرا -٣٣٨
 . ٢٠٠٧يناير / آانون الثاني١٧مكتب وزير الدفاع الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، 

 .٣٨، صفحة ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول١٨، "وزارة الدفاع، قياس االستقرار واألمن في العراق -٣٣٩
، ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول١٩ريق مارتن دمبسي، نسخة من أقوال الف -٣٤٠

3831=TranscriotID?aspx.Transcript/Transcripts/mil.defenselink.www://http  
 .٣٨، صفحة ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول١٨، "راقوزارة الدفاع، قياس االستقرار واألمن في الع -٣٤١

 .٩، صفحة ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول١٨، "وزارة الدفاع، قياس االستقرار واألمن في العراق -٣٤٢
استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -٣٤٣

 . ٢٠٠٧اير ين/  آانون الثاني٤العراق، 
iraq/dodupdate/home/mil.wwwdefenselink://http-موقع االنترنت لوزارة الدفاع،  -٣٤٤

html.index/Handovers/update.  
 .٢٩، صفحة ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول١٨، "لعراقوزارة الدفاع، قياس االستقرار واألمن في ا ٣٤٥
 .٢٩، صفحة ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول١٨، "وزارة الدفاع، قياس االستقرار واألمن في العراق -٣٤٦
، بيان صحفي في "الوحدة العسكرية العراقية الثالثة تتحمل المسؤولية"الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق،  -٣٤٧

،٢٠٠٦سمبر دي/ آانون األول٥
http://www.mnf.iraq.com/index.php?option=com_conten&task=view&id=7798&

Itemid=21  
 .٢٧، صفحة ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول١٨، "وزارة الدفاع، قياس االستقرار واألمن في العراق -٣٤٨
 .٢٩، صفحة ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول١٨، "وزارة الدفاع، قياس االستقرار واألمن في العراق -٣٤٩
تثبيت األمن، واالستقرار،  وإعادة بناء " لمكتب المحاسبة والمساءلة الحكومية، 308SP-07تدقيق  -٣٥٠

 .٢١-٢٠، صفحة ٢٠٠٧يناير / آانون الثاني٩، "العراق
 .٢٩، صفحة ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول١٨، "وزارة الدفاع، قياس االستقرار واألمن في العراق -٣٥١
 .٤٦و ٣٩، صفحة ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول١٨، "ة الدفاع، قياس االستقرار واألمن في العراقوزار -٣٥٢
 .٤٧و ٣٩، صفحة ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول١٨، "وزارة الدفاع، قياس االستقرار واألمن في العراق -٣٥٣
 .٤٤ و٤٣، صفحة ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول١٨، "وزارة الدفاع، قياس االستقرار واألمن في العراق -٣٥٤
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 .٣، صفحة ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول١٨، "وزارة الدفاع، قياس االستقرار واألمن في العراق -٣٥٥
تثبيت األمن، واالستقرار،  وإعادة بناء " لمكتب المحاسبة والمساءلة الحكومية، 308SP-07تدقيق  -٣٥٦

 . ٢٥، صفحة ٢٠٠٧يناير / آانون الثاني٩، "العراق
 آانون ٣١ –نوفمبر / تشرين الثاني١: األمم المتحدة لمساعدة العراق، تقرير حقوق اإلنسانبعثة  -٣٥٧

 .٤  و ٢، صفحة ٢٠٠٦ديسمبر /األول
اآتوبر / تشرين األول٣١ -سبتمبر / أيلول١: بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق، تقرير حقوق اإلنسان -٣٥٨

 .٢، صفحة ٢٠٠٦
 . ٢٣، صفحة ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول١٨، "تقرار واألمن في العراقوزارة الدفاع، قياس االس -٣٥٩
 .٣٣، صفحة ٢٠٠٦أغسطس/ آب٢٩، "وزارة الدفاع، قياس االستقرار واألمن في العراق -٣٦٠
 . ٢٣، صفحة ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول١٨، "وزارة الدفاع، قياس االستقرار واألمن في العراق -٣٦١
 آانون ١٤ الشرق األوسط الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، استجابة مكتب شؤون  -٣٦٢

 . ٢٠٠٦ديسمبر /األول
)، ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول١٩. وزارة الدفاع، موجز صحفي مع الفريق مارتن دمبسي من العراق -٣٦٣

3831=TranscriptID?aspx.Transcript/transcripts/mil.defenselink.www  
 . ٣١، صفحة ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول١٨، "وزارة الدفاع، قياس االستقرار واألمن في العراق -٣٦٤
 .٥١، صفحة ٢٠٠٦أغسطس/ آب٢٩، "وزارة الدفاع، قياس االستقرار واألمن في العراق -٣٦٥
 .١٨، صفحة ٢٠٠٦أغسطس/ آب٢٩، "وزارة الدفاع، قياس االستقرار واألمن في العراق -٣٦٦
)، ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول١٩. وزارة الدفاع، موجز صحفي مع الفريق مارتن دمبسي من العراق -٣٦٧

3831=TranscriptID?aspx.Transcript/transcripts/mil.defenselink.www  
 .. ٢٦-٢٥، صفحة ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول١٨، "وزارة الدفاع، قياس االستقرار واألمن في العراق -٣٦٨
 و٣٦و ٣٤، صفحة ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول١٨، "وزارة الدفاع، قياس االستقرار واألمن في العراق -٣٦٩

٣٨ .. 
ديسمبر / والوآالة األميرآية للتنمية الدولية لشهر آانون األولمعطيات نظام إدارة إعادة إعمار العراق -٣٧٠

، أصبح اآلن العديد من مشاريع شراء المعدات التي آان يبلغ عنها سابقا بأنها ممولة من صندوق ٢٠٠٦
ر ممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار  مصنفًا آمشاريع ممولة او غي٢–إغاثة وإعادة إعمار العراق 

  . العراق ولهذا السبب لم تشمل في مجاميع المشاريع الحالية
استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -٣٧١

 . ٢٠٠٧يناير /  آانون الثاني١٧العراق، 
 فرقة منطقة الخليج، تقرير الوضع نصف الشهري في العراق، –واليات المتحدة سالح الهندسة في جيش ال -٣٧٢

 .١٥، صفحة ٢٠٠٦سبتمبر / أيلول٢٩
 فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص -استجابة سالح الهندسة في جيش الواليات المتحدة -٣٧٣

 . ٢٠٠٧يناير / آانون الثاني٤إلعادة إعمار العراق، 
 فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص -ابة سالح الهندسة في جيش الواليات المتحدةاستج -٢٧٤

 . ٢٠٠٧يناير / آانون الثاني١٧إلعادة إعمار العراق، 
 .قائمة آشف المعاينة هي قائمة بالعيوب المحددة خالل المعاينة قبل النهاية او النهائية  -٣٧٥
لعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار استجابة مكتب المشاريع وا -٣٧٦

 . ٢٠٠٦ديسمبر /  آانون األول١٨العراق، 
استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -٣٧٧

 . ٢٠٠٧يناير /  آانون الثاني١٧العراق، 
مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار استجابة  -٣٧٨

 . ٢٠٠٧يناير /  آانون الثاني١٧العراق، 
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استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -٣٧٩
  .٢٠٠٧يناير /  آانون الثاني٤العراق، 

استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -٣٨٠
 . ٢٠٠٧يناير /  آانون الثاني١٧العراق، 

استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -٣٨١
 . ٢٠٠٧يناير / ني آانون الثا٤العراق، 

استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -٣٨٢
 . ٢٠٠٧يناير /  آانون الثاني١٧العراق، 

استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -٣٨٣
 . ٢٠٠٧يناير /  آانون الثاني١٧ق، العرا

 آانون ٦، ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٣٠استجابة مكتب المشاريع والعقود الى مالحظات مقابلة  -٣٨٤
 .٢٠٠٦ديسمبر /األول

استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -٣٨٥
 . ٢٠٠٧يناير / ن الثاني آانو١٧العراق، 

استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -٣٨٦
 . ٢٠٠٧يناير /  آانون الثاني١٧العراق، 

 .I -٩١، صفحة ٢٠٠٦اآتوبر /، تشرين األول٢٢٠٧وزارة الخارجية، تقرير القسم  -٣٨٧
 آانون ٢٩األميرآية للتنمية الدولية الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، استجابة الوآالة  -٣٨٨

 .٢٠٠٦ديسمبر /األول
 آانون ٤استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  -٣٨٩

 . ٢٠٠٧يناير / الثاني
والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار استجابة مكتب المشاريع  -٣٩٠

 . ٢٠٠٧يناير /  آانون الثاني٤العراق، 
استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -٣٩١

 .  ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٣٠العراق، 
ة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار استجاب -٣٩٢

 . ٢٠٠٧يناير /  آانون الثاني١١العراق، 
 . ١٤، صفحة ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٢٢وزارة الخارجية، الوضع االسبوعي في العراق،  -٣٩٢
 آانون ٣١ -نوفمبر/ تشرين الثاني١:  حقوق اإلنسانبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق، تقرير -٣٩٤

 .١٥، صفحة ٢٠٠٦ديسمبر /األول
، مقابلة مكتب شؤون الشرق ٢٠٠٦، خريف BSPمكتب إدارة إعادة إعمار العراق، موجز صحي  -٣٩٥

 . ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٢٠األوسط، مع مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، 
النقل واالتصاالت، :  لوزارة الخارجية٢٢٠٧ التقرير قطاعين فرعيين من تقرير القسم يضم هذا -٣٩٦

 . لتعريف هؤالء القطاعات وغيرها، انظر الملحق ج. والطرقات، والجسور، واإلنشاء
استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -٣٩٧

 . ٢٠٠٧يناير /  آانون الثاني٤ق، العرا
 تشرين ١٣استجابة مكتب إدارة إعادة إعمار العراق الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق  -٣٩٨

 . ٢٠٠٦اآتوبر /األول
استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -٣٩٩

 . ٢٠٠٧يناير /  آانون الثاني٤، العراق
 .تحسينات أمنية تشمل أمن المحيط، رصيف التحميل والمراقبة عن بعد -٤٠٠
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استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -٤٠١
 . ٢٠٠٧يناير /  آانون الثاني٤العراق، 

ريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار استجابة مكتب المشا -٤٠٢
 . ٢٠٠٧يناير /  آانون الثاني٤العراق، 

 .٢٠٠٦اآتوبر /، قياسات مختارة، تشرين األول ٢٢٠٧وزارة الخارجية، تقرير القسم  -٤٠٣
تب بالمفتش العام الخاص إلعادة إعمار استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج، الى مك -٤٠٤

 .٢٠٠٦يوليو / حزيران١٩العراق، 
استجابة مكتب شؤون الشرق األوسط الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، آانون  -٤٠٥

 .٢٠٠٧يناير /الثاني
 .I -٨٣، الصفحات ٢٠٠٦اآتوبر /، تشرين األول٢٢٠٧وزارة الخارجية، تقرير القسم  -٤٠٦
استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -٤٠٧

 .٢٠٠٧يناير / آانون الثاني٧العراق، 
استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -٤٠٨

 .٢٠٠٧اير ين/ آانون الثاني١٧العراق، 
 .I -٨٤-.٨٣، الصفحات ٢٠٠٦اآتوبر /، تشرين األول٢٢٠٧وزارة الخارجية، تقرير القسم  -٤٠٩
استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -٤١٠

 .٢٠٠٧يناير / آانون الثاني٩العراق، 
 .I -٨٤-.٨٣، الصفحات ٢٠٠٦اآتوبر /، تشرين األول٢٢٠٧سم وزارة الخارجية، تقرير الق -٤١١
استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -٤١٢

 .٢٠٠٧يناير / آانون الثاني٤العراق، 
٢٠ إلعادة إعمار العراق، استجابة مكتب إدارة إعادة إعمار العراق الى مكتب المفتش العام الخاص -٤١٣

 .٢٠٠٦يوليو /تموز
استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار   -٤١٤

 .٢٠٠٧يناير / آانون الثاني٤العراق، 
توبر، آانون أآ/مكتب إدارة إعادة إعمار العراق، تقرير الوضع األسبوعي في العراق تشرين األول -٤١٥

 .٢٠٠٦ديسمبر /األول
 ١٤، الصفحة ٢٠٠٦أآتوبر /، قياسات مختارة تشرين األول٢٢٠٧وزارة الخارجية تقرير القسم  -٤١٦
مكتب إدارة إعادة إعمار العراق، مذآرة معلومات من نائب مدير مكتب إدارة إعادة إعمار العراق الى  -٤١٧

 .٢٠٠٦ابريل / نيسان١٩مساعد رئيس البعثة، 
 تشرين ١٣استجابة مكتب إدارة إعادة إعمار العراق الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق  -٤١٨

 .٢٠٠٦اآتوبر /األول
 . ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٢، "نقاط تحدث حول النقل"مكتب إدارة إعادة إعمار العراق  -٤١٩
ديسمبر / آانون األول٢٠العام إعادة إعمار العراق، مقابلة مكتب شؤون الشرق األوسط، مع مكتب المفتش  -٤٢٠

٢٠٠٧  . 
 آانون ٤استجابة مكتب إدارة إعادة إعمار العراق الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق  -٤٢١

 . ٢٠٠٦يناير /الثاني
 ..I -٨١صفحة , ٢٠٠٦اآتوبر /، تشرين األول٢٢٠٧وزارة الخارجية، تقرير القسم  -٤٢٢
 .I -٨١صفحة , ٢٠٠٦اآتوبر /، تشرين األول٢٢٠٧وزارة الخارجية، تقرير القسم  -٤٢٣
يناير / آانون الثاني٤استجابة مكتب شؤون الشرق األوسط، الى مكتب المفتش العام إعادة إعمار العراق،  -٤٢٤

٢٠٠٧  . 
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ام الخاص إلعادة إعمار استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش الع -٤٢٥
 .٢٠٠٧يناير / آانون الثاني٤العراق، 

اآتوبر، آانون /تقرير الوضع األسبوعي للعراق، تشرين األول. مكتب إدارة إعادة إعمار العراق -٤٢٦
 . ٢٠٠٦ديسمبر /األول

 . ١٠ة نوفمبر، صفح/مكتب إدارة إعادة إعمار العراق تقرير الوضع األسبوعي للعراق، تشرين الثاني -٤٢٧
استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -٤٢٨

 .٢٠٠٧اآتوبر  / تشرين األول٤العراق، 
استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -٤٢٩

 .٢٠٠٧يناير  /لثاني آانون ا٤العراق، 
استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -٤٣٠

 .٢٠٠٧يناير  / آانون الثاني١٧العراق، 
استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -٤٣١

 . ٢٠٠٦يوليو / تموز١٨اق، العر
استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -٤٣٢

 . ٢٠٠٦يونيو / حزيران١٩العراق، 
استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -٤٣٣

 .٢٠٠٧يناير  / آانون الثاني٤اق، العر
 .٨، صفحة ٢٠٠٦مارس / آذار٢٤"موجز المرافق والنقل "مكتب المشاريع والعقود  -٤٣٤
استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -٤٣٥

 .٢٠٠٧يناير  / آانون الثاني٤العراق، 
 تشرين ٣٠نوفمبر، / تشرين الثاني١٦" نقاط التحدث حول النقل"ة إعادة إعمار العراق مكتب إدار -٤٣٦

 . ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٧نوفمبر، /الثاني
 .٣ رقم ٧٠، المجلد ٢٠٠٦ديسمبر /نوفمبر، آانون األول/وزارة التجارة، الطرق العامة، تشرين الثاني -٤٣٧
 فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى -٤٣٨

 .٢٠٠٧يناير  / آانون الثاني٤العراق، 
استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -٤٣٩

 .٢٠٠٧يناير  / آانون الثاني١٧العراق، 
ع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار استجابة مكتب المشاري -٤٤٠

 .٢٠٠٧يناير  / آانون الثاني٤العراق، 
 .I -٨٤، الصفحة ٢٠٠٦أآتوبر /، تشرين األول٢٢٠٧وزارة الخارجية، تقرير القسم  -٤٤١
فتش العام الخاص إلعادة إعمار استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب الم -٤٤٢

 .٢٠٠٧يناير  / آانون الثاني٤العراق، 
استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -٤٤٣

 .٢٠٠٧اوآتوبر  / تشرين األول١٠العراق، 
 .I -٨٥، الصفحة ٢٠٠٦بر أآتو/، تشرين األول٢٢٠٧وزارة الخارجية، تقرير القسم  -٤٤٤
استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار  -٤٤٥

 .٢٠٠٧يناير  / آانون الثاني٤العراق، 
 .I -٨٥، الصفحة ٢٠٠٦أآتوبر /، تشرين األول٢٢٠٧وزارة الخارجية، تقرير القسم  -٤٤٦
شاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار استجابة مكتب الم -٤٤٧

 .٢٠٠٧يناير  / آانون الثاني٤العراق، 
 .I -٨٥، الصفحة ٢٠٠٦أآتوبر /، تشرين األول٢٢٠٧وزارة الخارجية، تقرير القسم  -٤٤٨
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 المفتش العام الخاص إلعادة إعمار استجابة مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج الى مكتب -٤٤٩
 .٢٠٠٧يناير  / آانون الثاني٤العراق، 

 .I -٨٦، الصفحة ٢٠٠٦أآتوبر /، تشرين األول٢٢٠٧وزارة الخارجية، تقرير القسم  -٤٥٠
، ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني١٤مكتب إدارة إعادة إعمار العراق، تقرير الوضع األسبوعي للعراق،  -٤٥١

 .١٠الصفحة 
 ٧، "األولويات والبرامج"مكتب إدارة إعادة إعمار العراق مكتب االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتية  -٤٥٢

 .٢٠٠٦نوفمبر /تشرين الثاني
 .٢٣، الصفحة ٢٠٠٧يناير / آانون الثاني٢٢مكتب إدارة إعادة إعمار العراق الوضع األسبوعي للعراق،  -٤٥٣

   .org.irffi.www://httpيتوفر على موقع االنترنت  -٤٥٤
 ٢٠٠٧يناير / آانون الثاني٣البنك الدولي االستجابات الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، -٤٥٥
 النمسا، استراليا، بلجيكا، آندا، الدانمرك، فنلندا، فرنسا، ألمانيا،(األعضاء الدائمون في نادي باريس  -٤٥٦

ايرلندا، ايطاليا، اليابان، هولندا، النروج، االتحاد السوفياتي، أسبانيا، السويد، سويسرا، المملكة المتحدة، 
تفاوض اآلن الحكومة . من ديون الحكومة العراقية% ٨٠توصلت الى اتفاق إللغاء ) الواليات المتحدة

 .  الخارجيةالعراقية ثنائيا مع دول غير أعضاء في نادي باريس لتخفيض ديونها 
يتعقب مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق التقدم في قطاع الطاقة في أقسام قطاعات الكهرباء،  -٤٥٧

 .النفط، والغاز، والماء في هذا التقرير
. ٢٠٠٧يناير / آانون الثاني٣وزارة التخطيط ، قاعدة بيانات مساعدات المانحين  -٤٥٨

dad/orq.iraq.mop.www://http . 
 مليون دوالر في خط أنابيب الى العراق، ٤٥وزارة النفط اإليراني تستثمر "وآالة األنباء الوطنية العراقية،  -٤٥٩

 . ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٤
   .org.irffi.www://httpيتوفر على العنوان   -٤٦٠
ايران   يمنح العراق قرضا بقيمة مليار دوالر "متحدث باسم الحكومة اإليرانية يقول  -٤٦١

ir.gov.spokesman.www.  
يناير /ني آانون الثا٤سفارة اليابان، االستجابة الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  -٤٦٢

٢٠٠٧. 
 آانون ٤المفوضية األوروبية، االستجابة الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  -٤٦٣

 .٢٠٠٧يناير /الثاني
، نفقات  معالجة األطراف على ٢٠٠٧ديسمبر / آانون األول٣١البنك الدولي، صفحة معطيات العراق،  -٤٦٤

 ماليين دوالر مما يجعل المبلغ ٩ة يصل مجموعها الى حوالي رصد االآالف اإلدارية والنفقات الخارجي
 .  مليون دوالر٨٥٫٤اإلجمالي للنفقات يصل الى 

 .٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول١٢البنك الدولي، بيان صحفي،  -٤٦٥
 ٢٢ مليون دوالر من البنك اإلسالمي للتنمية لدعم قطاع التعليم في العراق، ١٣البنك اإلسالمي للتنمية  -٤٦٦

  .org.isdb.www، ٢٠٠٦نوفمبر /تشرين الثاني
 .٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٢٤، ٢٠٠٧وزارة الخارجية، ملخص الموازنة  -٤٦٧
غلوبال انسايت، شرآة توقعات تزود تغطية اقتصادية، مالية وسياسية شاملة لدول، مناطق، وصناعات،  -٤٦٨

   http://www.globalinsight.com صناعة،١٧٠ دولة وتشمل أآثر من ٢٠٠ تغطي أآثر من
 ٤برايان بالموندون، غلوبال انسايت تراجع تصنيف المخاطر للعراق، السيدة غلوبال انسايت برسيكتيف،  -٤٦٩

 .٢٠٠٦ديسمبر /آانون األول
 .٣-٢، الصفحة ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٢٣/ مكتب إدارة إعادة إعمار العراق تقرير قطاع النفط -٤٧٠
، مؤشر مرآب يعتمد على عمليات مسح متعددة ألراء الخبراء لمعرفة ٢٠٠٦مؤشر مالحظات الفساد لعام  -٤٧١

أعلى (يصنف الدول وفق مقياس من الصفر .  دولة حول العالم١٦٣مالحظات الفساد في القطاع العام في 
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أدنى مستويات الفساد  (١٠الى ) اع العام والسياسيينمستوى من الفساد الملحوظ بين المسؤولين في القط
 ، ٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٦ترانسبارانسي انترناشيونال، : ، المصدر)الملحوظة

cpi/indices_surveys/research_policy/org.transparency.www://http 
يناير / آانون الثاني٤وزارة الخارجية، االستجابة الى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  -٤٧٢

٢٠٠٧. 
 آانون ٦الحكم واألمن ما بعد صدام، : خدمة الكونغرس لألبحاث، تقرير الى الكونغرس، العراق ٤٧٣

 .٢٠٠٦ديسمبر /األول
 .٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٢٧" متحدة تدرب موظفي المجلس األعلى للتدقيقاألمم ال"بورتكال ايراك،  ٤٧٤

PH?1htm.1112390_staff+BSA+Iraqi+trains+UN/news/com.portaliraq.www://http
PSESSIE3183487d11afb2f21a0 f 

. ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول١٣مكتب المفتش العام لدى وزارة الدفاع، معلومات محدثة  -٤٧٥
htm.ig_iraq_support/iraq_gwot/mil.dodig/www://http.  

 مراجعة الدعم األميرآي لفريق مهمة الشرطة الدولية في مكتب المفتش العام لدى وزارة الخارجية، -٤٧٦
 .٢٠٠٢مارس / آذارAUD/PPA-02-20، مذآرة تقرير "البوسنة

احتماالت تعرض وزارة الدفاع الى التزوير، : مكتب المسائلة والمحاسبة للحكومة األميرآية، إدارة العقود -٤٧٧
 . ٢٠٠٦يوليو /موز ت٧، GAO-06-838Rالهدر وإساءة االستعمال في العقود، 

بتسليم ( ألف دوالر للتجهيزات الطبية االستهالآية  ١٠٠،٠٠٠عقد بقيمة :آانت العقود الثالثة المتبقية -٤٧٨
 دوالر ٣٧٩،٠٠٠ ألف دوالر لشراء آالت استنساخ وطابعات وعقد بقيمة  ٦٣، عقد بقيمة )متوقع

 . لمجموعات األثاث
 مجموعة فقط من المواد االستهالآية طلبت لمراآز العناية الصحية ١١٨أعلمتنا فرقة منطقة الخليج ان  -٤٧٩

آانت التوقعات بأن تكون آمية المواد .  بسبب تقييدات التمويل وقت تقديم طلب الشراء١٥٠األولية الـ
وان باإلمكان تزويد الكميات المتبقية من المواد االستهالآية بعد " لبدء العمل"االستهالآية المزودة آافية 

 .لك عند إزالة التقييدات على التمويلذ
، متابعة التوصيات المقدمة في تقارير 005-06تقرير مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق  -٤٨٠

 ٢٨تدقيق مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق المتعلقة بإدارة مراقبة صندوق تنمية العراق، 
 .٢٠٠٦ابريل /نيسان

 ناشيونال، إنك، شرآة تجارية تابعة لبكتل يوجد مرآزها الرئيسي في فريديريك، ماريالند، متخصصة بكتل -٤٨١
بكتل شرآة مزودة رئيسية للخدمات الى . بمشاريع آبيرة ومعقدة تتعلق بالدفاع، الطاقة، األمن، والبيئة

 . حكومة الواليات المتحدة
تلفة، أموال منقولة؛ متعددة، متضررة، مسروقة أو تصرف، محددة بشكل واسع لتشمل فئات مخ"آلمة  -٤٨٢

 ).مشطوبة(مدمرة 
-EEE-Cتقرير وجود المواد أعدته شرآة بكتل حول عقد المرحلة األولى من إعادة إعمار العراق رقم  -٤٨٣

OO-03-00018-00 وعقد المرحلة الثانية SPU-C-00-04-00001-00)  تقرير وآالة تدقيق العقود
 –، وتقرير وجود المشتريات واستهالآها ٢٠٠٥سبتمبر / أيلول١١، )R10320003 2005-2131رقم 

 حول عقد إعادة إعمار البنية التحتية العراقية، العقد الرئيسي - أجرته شرآة بكتل ٢٠٠٥السنة المالية 
 SPU-C-00-04-0001-00 و EEE-C-00-03-00018-00للوآالة األميرآية للتنمية الدولية رقم 

سبتمبر / أيلول٢٣) ، المراجع2005D 10320002-4281تدقيق العقود الدفاعية رقم تقرير وآالة (
٢٠٠٥. 

 حول SIGIR-06-037التقرير المرحلي لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق رقم  -٤٨٤
 . ٢٠٠٦سبتمبر / أيلول٢٢االلتزامات غير المالئمة باستخدام أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، 

 عقد التصميم والبناء يضع مراحل تصميم وبناء مشروع تحت نفس العقد  -٤٨٥
 .هذا المسؤول الرسمي االن هو المراقب المالي الرئيسي لسالح الهندسة في جيش الواليات المتحدة -٤٨٦
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لى  مليون دوالر، سيطرت فرقة منطقة الخليج ع٣٨٩٫٢من اصل األموال المنتهية الصالحية البالغة  -٤٨٧
 .  ماليين دوالر٤ مليون دوالر وسيطرت الوآاالت األخرى على الفرق أي ٣٨٥٫٢

 ٢٠٠٦يوليو /االتفاق الدولي للعراق هو جهد مشترك بين الحكومة العراقية واألمم المتحدة أطلق في تموز -٤٨٨
واالقتصادي لجمع المجتمع الدولي والمنظمات المتعددة األطراف من أجل تنشيط عملية التطوير السياسي 

 .واالجتماعي في العراق
تقرير التفاعل "، PA-06-078.1&-079.1تقرير مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق،  -٤٨٩

 .٢٠٠٦سبتمبر / أيلول٢٧، "السريع حول آلية الشرطة في بغداد، بغداد، العراق
رافقة لها موصولة بأنابيب الصرف الصحي فتحة التصريف هي قطعة أنبوبية للمياه القذرة واألنابيب الم -٤٩٠

 .للمبنى او خط الصرف الصحي الجانبي
 آانون ٤نقل مكتب المشاريع والعقود الى فرقة منطقة الخليج لسالح الهندسة في الجيش األميرآي في  -٤٩١

 . ٢٠٠٥ديسمبر /األول
هام سلطة االئتالف المؤقتة آشف مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق عن هذه الخطة إلت -٤٩٢

لإلطالع على التفاصيل الكاملة لهذه المؤامرة، انظر تقرير مكتب .  مليون دوالر٨٫٦باالحتيال بمبلغ 
 ".ي"، الملحق ٢٠٠٦المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 

حدى االتهامات ، دافع سالم عن نفسه أمام القضاء بأنه مذنب بالنسبة إل٢٠٠٦أغسطس / آب٤في تاريخ  -٤٩٣
 .١٩٩٧المساقة ضده بموجب قانون ممارسات الفساد األجنبية للعام 

، )الرئيس(مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق : أعضاء مجلس المفتشين العامين العراقيين -٤٩٤
، المفتش العم )نائب الرئيس(، المفتش العام لوزارة الدفاع )نائب الرئيس(المفتش العام لوزارة الخارجية 

للجيش، المفتش  العام للوآالة األميرآية للتنمية الدولية، المفتش العام للخزينة، المفتش العام لوزارة التجارة، 
، رئيس )عضو مراقب(وآالة تدقيق العقود الدفاعية، وآالة التدقيق للجيش األميرآي، فرقة منطقة الخليج 

 ).عضو مراقب(ش األميرآي التدقيق التنفيذي لسالحة الهندسة في الجي
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 اسم الملحق رقم الصفحة
 ١-أ  المتطلبات القانونية :الملحق أ

 إسناد مرجعي للتقرير مع قانون المفتش العام لسنة                      :الملحق ب  
١٩٧٨ 

 ١-ب

تأثيرات عمليات مكتب المفتش العام الخاص إلعادة                :  الملحق ج  
  إعمار العراق

 ١-ج

 ١-د ات إسناد مرجعي للقطاع: الملحق د
 إسناد مرجعي لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة                   ::الملحق هـ  

 إعمار العراق ولقطاع برنامج االستجابة الطارئة للقائد
 ١-هـ

 ١-و المقاولون:  الملحق و
 ١-ز أموال التخصيصات األميرآية: زالملحق 

 ١-ح التمويالت العراقية :  الملحق ح
لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة       التدقيقات المكتملة    :    الملحق ط 

 إعمار العراق
 ١-ط

عمليات التفتيش المكتملة لمكتب المفتش العام الخاص           :    الملحق ي 
 إلعادة إعمار العراق

 ١-ي

 ١-ك  موجز مفصل لعمليات إشراف الوآاالت األخرى:الملحق ك
 ١-ل   ملخص اإلشراف األميرآي في العراق :الملحق ل
 ١-م تعليق العمل المنع و: الملحق م
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 المختصرات والتعريفات
 

 (SIGIR)يتضمن هذا القسم جميع المختصرات الموجودة في تقرير المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 
 
 

ACRON
YMS 

DEFINITIONS ARABIC 

ABOT : Al Basrah Oil Terminal محطة البصرة لتحميل النفط 

ACWG: Anti-corruption Working 
Group 

 مجموعة عمل مكافحة الفساد ما بين الوآاالت

AFCEE: Air Force Center for 
Engineering Excellence 

 القوات الجوية لالمتياز البيئي

ARABOS
AI: 

Arab Organization of Supreme 
Audit Institutions 

 المنظمة العربية العليا للمؤسسات للتدقيق

ARDI: Agricultural Reconstruction 
and Development Program for 
Iraq 

 برنامج إعادة اإلعمار والتنمية الزراعية للعراق

Bechtel Bechtel National, Inc. شرآة بكتل ناشونال 

BIA: Basrah International Airport مطار البصرة الدولي 

BIAP: Baghdad International Airport مطار بغداد الدولي 

BPC: Baghdad Police College آلية شرطة بغداد 

BPD: Barrels Per Day في اليومنفطبرميل /برميل في اليوم  

BSA: Board of Supreme Audit األعلىمجلس التدقيق  

CAG: Community Action Group  العمل االمجتمعيمجموعة 

CAP: Community Action Program برنامج عمل المجتمع المحلي 

CBI: Central Bank of Iraq المصرف العراقي المرآزي 

CBTC: Communications-Based Train 
Control 

 نظام التحكم بالقطارات المستند الى االتصاالت

CCCI: Central Criminal Courts Iraq المحاآم الجنائية المرآزية العراقية 

CDP: Capacity Development 
Program 

  القدراتتنميةبرنامج 
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CERP: Commander’s Emergency 
Response Program 

 برنامج االستجابة الطارئة للقائد

CFN: Consolidated Fiber Network شبكة األلياف البصرية الموحدة 

CID: U.S. Army Criminal 
Investigation Division 

 قسم التحريات الجنائية للجيش األميرآي

CMC: Communications and Media 
Commission 

 لجنة االتصاالت ووسائل اإلعالم

Compact International Compact for Iraq المثياق (لعراقل الدولي الميثاق( 

COR Contracting Officer 
Representative 

 ممثل ضابط التعاقد

Corporate 
Bank 

Corporate Bank Financial 
Services 

 )ت بنكآوربري(آوربريت بنك فاينانشال سرفيسز 

CPA: Coalition Provisional 
Authority 

 سلطة االئتالف المؤقتة

CPI: Commission on Public 
Integrity 

 هيئة النزاهة العامة
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ACRON
YMS 

DEFINITIONS ARABIC 

CRRPD Commission for Resolution of 
Real Property Disputes 

 هيئة حل نزاعات الممتلكات العقارية

CSRC: Civil Society Resource Center مرآز موارد المجتمع المدني 

CTC: Cost to Complete آلفة اإلنجاز 

DAD: Donor Assistance Database بيانات مساعدات المانحين/ معطياتقاعدة  

DBE: Department of Border 
Enforcement 

 دائرة فرض أمن الحدود

DCAA: Defense Contract Audit 
Agency 

 وآالة تدقيق العقود الدفاعية

DCIS: Defense Criminal 
Investigative Service 

 دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع

DCMA: Defense Contract 
Management Agency 

 وآالة إدارة عقود الدفاع

DFI: Development Fund for Iraq صندوق تنمية العراق 

DFID: Department for International 
Development 

  التنمية الدوليةدائرة

DoD: Department of Defense وزارة الدفاع 

DoD OIG: Department of Defense Office 
of Inspector General 

 مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع

DoE: Department of Energy وزارة الطاقة 

DoJ: Department of Justice ة العدلوزار 

DoS: Department of State وزارة الخارجية 

DoS OIG: Department of State Office of 
Inspector General 

 مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية

DynCorp: DynCorp International, LLC  ،المحدودةشرآة داين آورب الدولية 

EAC: Estimate At Completion للكلفة (نجازالتقدير عند اإل( 

EC: European Commission المفوضية األوروبية 

EG: Economic Governance 
(USAID) 

وآالة التنمية الدولية  ( نظام الحكم االقتصادي
 )األميرآية
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EPC: Engineering, Procurement, 
and Construction 

  واإلنشاء، والمشتريات،الهندسة

ESF: Emergency Support Funds أموال الدعم للطوارئ 

FBI: Federal Bureau of 
Investigation 

 مكتب التحقيقات الفدرالي

FMIS: Financial Management 
Information System 

 نظام إدارة المعلومات المالية

FOB: Forward Operating Base القواعد األمامية العاملة 

FPS: Facilities Protection Service اية المرافقخدمة حم 

FYC: Fiscal Year السنة المالية 

GAO: Government Accountability 
Office 

 مكتب المحاسبة الحكومية

GOI: Government of Iraq الحكومة العراقية 
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ACRON
YMS 

DEFINITIONS ARABIC 

GOSP: Gas-Oil Separation Plant محطة فصل الزيت والغاز 

GRC: Gulf Region Division Central 
District (USACE) 

 فرقة منطقة الخليج للمنطقة الوسطى

GRD: Gulf Region Division فرقة منطقة الخليج 

GRD-
PCO: 

Gulf Region Division and 
Project and Contracting Office

 مكتب المشاريع والعقود لدى فرقة منطقة الخليج

GRS: Gulf Region South ليججنوب منطقة الخ 

GW: Gigawatt جيغاواط 

IAER: Iraq Agriculture Extension 
Revitalization Project 

  العراقيي الزراعاإلرشادمشروع إعادة إحياء 

IAMB: International Advisory and 
Monitoring Board 

 الهيئة الدولية االستشارية والرقابية للعراق

IAPG: Investment and Action Plan 
for Growth 

 خطة االستثمار والعمل ألجل التنمية

IAWG: Iraq Accountability Working 
Group 

 مجموعة عمل المساءلة العراقية

ICBG: Iraq Company for Bank 
Guarantees 

 الشرآة العراقية للكفاالت المصرفية

ICCTF: International Contract 
Corruption Task Force 

 قود الدوليةفريق عمل فساد الع

ICRC International Committee of the 
Red Cross 

 اللجنة الدولية للصليب األحمر

ICSP: Iraq Civil Society Program برنامج المجتمع المدني العراقي 

IDB: Islamic Development Bank البنك اإلسالمي للتنمية 

IDP: Internally Displaced Persons ن في الداخلاألشخاص المهجري 

IG: Inspector General المفتش العام 

IMF: International Monetary Fund صندوق النقد الدولي 

IMMDF: Iraq Middle Market 
Development Fund 

 صندوق تنمية السوق المتوسطة العراقية
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INL: Bureau of International 
Narcotics and Law 
Enforcement Bureau 

المخدرات الدولي وفرض تطبيق ) ونشؤ(مكتب 
 القانون

IOM: International Organization for 
Migration 

 المنظمة الدولية للهجرة

IPC: International Plumbing Code القانون الدولي ألشغال السمكرة 

IRC International Red Crescent الهالل األحمر العراقي 

IREX International Research and 
Exchange Board 

 )ايرآس(مجلس األبحاث والتبادل الدولي 

IRFFI: International Reconstruction 
Fund Facility for Iraq 

 الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق

IRI: International Republican 
Institute 

 لمعهد الوطني الدوليا

IRMO: Iraq Reconstruction 
Management Office 

 مكتب إدارة إعادة إعمار العراق

IRRF: Iraq Relief and Reconstruction 
Fund 

 صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
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ACRON
YMS 

DEFINITIONS ARABIC 

ISF: IIraqi Security Force قوات األمن العراقية 

ISFF: Iraq Security Forces Fund صندوق قوات األمن العراقية 

ISRB: Iraqi Strategic Review Board مجلس المراجعة اإلستراتيجية للعراق 

ITF: Iraq Trust Fund صندوق االئتمان العراقي 

ITP: Iraq-Turkey Pipeline ترآيا-خط أنابيب العراق 

JASG-C: Joint Area Support Group-
Central 

 مجموعة الدعم للمنطقة المشترآة في وسط العراق

JCC-I/A: Joint Contracting Command-
Iraq/Afghanistan 

 القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان

JOC: Joint Operations Center  لعمليات المشترآةامرآز 

KRG: Kurdistan Regional 
Government 

 الحكومة الكردية اإلقليمية

KV: Kilovolt آيلو فولت 

LOGCAP: Logistics Civilian 
Augmentation Program 

 برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني

LPG: Liquefied Petroleum Gas غاز البترول المسّيل 

MBPD: Million Barrels Per Day من النفط ( مليون برميل في اليوم( 

MIPR: Military Inter-departmental 
Purchase Request 

 راتطلب شراء معدات عسكرية ما بين الوزا

MMPW: Ministry of Municipality and 
Public Works 

 وزارة البلديات واألشغال العامة

MCT: Ministerial Coordination 
Team (also IRMO MCT) 

 فريق التنسيق الوزاري

MFI: Microfinance Institution 
 

 مؤسسات التمويالت الصغيرة

MNC-1: Multi-National Corps-Iraq  المتعددة الجنسيات في العراقالقيادة 

MNF-I: Multi-National Force-Iraq القوات المتعددة الجنسيات في العراق 

MNSTC-
I: 

Multi-National Security 
Transition Command-Iraq 

 القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق
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MOU: Memorandum of 
Understanding 

 مذآرة تفاهم

MPFU: Major Procurement Fraud 
Unit 

 وحدة الكشف عن االحتيال في المشتريات الرئيسية

MSCFD: Million Standard Cubic Feet 
Per Day 

 مليون قدم مربع قياسي في اليوم

MW: Megawatt ميغاواط 

MWh: Megawatt Hours ميغاواط ساعة 

NCDP: National Capacity 
Development Proram 

 الوطني/رنامج تنمية القدرات القوميب

NCR: Nonconformance Report تقرير عدم التقّيد 

NCT: National Coordination Team الوطني/ القوميفريق التنسيق 

NDI: National Democratic Institute  في العراق(المعهد الوطني للديمقراطية( 
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ACRON
YMS 

DEFINITIONS ARABIC 

NEA: Bureau of Near Eastern 
Affairs (DoS) 

 مكتب شؤون الشرق األدنى في وزارة الخارجية
 األميرآية

NGA: National Geospatial-
Intelligence Agency 

الوآالة القومية الستخبارات الغالف الجوي 
 )األميرآية (األرضي

NGO: Non-Governmental 
Organization 

  غير حكوميةمنظمة

NRDP: National Reconciliation and 
Dialogue Project 

 الوطني مشروع المصالحة والحوار

NRRRF: Natural Resources Risk 
Remediation Fund 

صندوق إعادة إصالح األخطار التي تتعرض لها 
 الموارد الطبيعية

O&M: Operations & Maintenance واإلسناد والصيانة،التشغيل ، 

OIG: Office of Inspector General مكتب المفتش العام 

OMS: Operations, Maintenance, and 
Sustainment 

 التشغيل والصيانة والدعم

P.L.: Public Law قانون عام 

P.L. 108-
106: 

National Defense 
Authorizaiton Act for FTY 
2004 

  المالية٢٠٠٤قانون تفيوض الدفاع القومي لسنة 

P.L. 109-
234 

FY 2006 Emergency 
Supplemental Appropriations 

اإلضافية لسنة /مخصصات الطوارئ التكميلية
  المالية٢٠٠٦

P.L. 109-
440 

Iraq Reconstruction 
Accountability Act of 2006 

 ٢٠٠٦قانون المساءلة إلعادة إعمار العراق للعام 

PAR: Project Assessment Report تقرير تقييم المشاريع 

Parsons Parson’s Delaware, Inc شرآة بارسونز ديالوير 

PCO: Project and Contracting Office  مكتب المشاريع والعقود

PDS Public Distribution System نظام التوزيع العام 

PHC: Primary Health Care العناية الصحية األولية 

PMP: Performance Monitoring Plan  داءاألخطة رصد 

PRT: Provincial Reconstruction 
Team 

 فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية
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PTT: Police Transition Team الفريق االنتقالي للشرطة 

QA: Quality Assurance لجودة/ النوعيةضمان ا 

QAR: Quality Assurance 
Representative 

 الجودة/ممثل ضمان النوعية

QC: Qaulity Control لجودة/ نوعيةمراقبة اال 

QM: Quality Mangement الجودة/ إدارة النوعية 

QRP: Request for Proposal طلب تقديم اقتراح 

RRT: Regional Reconstruciton 
Team 

 مناطقي/ فريق إعادة إعمار  إقليمي

SBA: Stand-By Arrangement من صندوق النقد ( االحتياطية القروضترتيبات
 (IMF)) الدولي

SCADA: Supervisory Control Data 
Acquisiton 

 نظام اآتساب المعطيات لإلشراف والتحكم 

 
ACRON
YMS 

DEFINITIONS ARABIC 

SIB: Strategic Infrastructure Battalion   البنية التحتية االستراتيجيةتيبةآ

SIGIR: Special Inspector General for 
Iraq Reconstruction 

 لخاص إلعادة إعمار العراقالمفتش العام ا

SIMI: Support for Independent Media 
in Iraq 

 برنامج دعم وسائل اإلعالم المستقلة في العراق

SIRIS: SIGIR Iraq Reconstruction 
Information System 

نظام معلومات إعادة إعمار العراق لدى المفتش 
 )إلعادة إعمار العراق(العام 

SOW: Statement of Work بيان العمل 

SSN: Sociat Safety Net شبكة األمان االجتماعية 

SSAA: System Security Authorization 
Agreement 

 اتفاقية تفويض نظام األمن

TO: Task Order أمر مهمة 

TPD: Tons Per Day طن في اليوم 

TRA: Transition Readiness 
Assessment 

 نتقالية اال للمرحلةتقييم الجهوزية

Treasury: United States Department of 
Treasury 

 وزارة المالية األميرآية
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UK: United Kingdom المملكة المتحدة 

UN: United Nations األمم المتحدة 

UNAMI: United Natiosn Assistance 
Mission for Iraq 

 بعثة مساعدة العراق التابعة لألمم المتحدة

UNDG: United Nations Development 
Group 

 مجموعة التنمية التابعة لألمم المتحدة

UNDG 
ITF: 

United Nations Development 
Group Iraq Trust Fund 

صندوق ائتمان مجموعة تنمية العراق لدى لألمم 
 المتحدة

UNDP: United Nations Development 
Programme 

 برنامج األمم المتحدة للتنمية

UNHCR: United Nations High 
Commissioner for Refugees 

 نمفوضية األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئي

UNICEF: United Nation Children’s 
Emergency Fund 

صندوق طوارئ األمم المتحدة الدولي لألطفال 
 )اليونيسيف(

USAAA: United States Army Audit 
Agency 

 ميرآيوآالة التدقيق في الجيش األ

USACE: United States Army Corps of 
Engineers 

 ميرآيجيش األالسالح الهندسة في 

USAID: United States Agency for 
International Development 

 الوآالة األميرآية للتنمية الدولية

USAID: 
OIG 

United States Agency for 
International Development 
Office of the Inspector General 

مكتب المفتش العام لدى الوآالة األميرآية للتنمية 
 الدولية

USDA: United States Department of 
Agriculture 

 وزارة الزراعة األميرآية

USIP: United States Institute of Peace المعهد األميرآي للسالم 

WB: World Bank البنك الدولي 

WBITF: World Bank Iraq Trust Fund صندوق االئتمان العراقي في البنك الدولي 

WB ITF: World Bank Iraq Trust Fund أعمال صندوق ائتمان العراق لدى البنك الدولي 

WBBN Wireless Boradband Network شبكة اتصاالت السلكية بنطاق عريض 

WSSP: Water Sector Sustainment 
Program 

 المياهبرنامج استدامة قطاع 

WTO: World Trade Organizaiton منظمة التجارة العالمية 
 




