


 

  

   
  رسالة المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق

  
  
 على آافة المخصصات باإلشراف (SIGIR)م مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق ويق

  العاممنذ. وااللتزامات والنفقات المرتبطة بنشاطات اإلغاثة وإعادة اإلعمار وإعادة التأهيل في العراق
 ١٣٥ و)بما فيها هذا التقرير( تقريرًا ربع سنوي إلى الكونغرس ٢٠فتش العام مكتب المأصدر ، ٢٠٠٤

وفّرت رقابة مكتب المفتش العام أو .  عملية تفتيش وأربعة تقارير حول الدروس المكتسبة١٤١تدقيقًا و 
 مليون دوالر ٢٢٤ وحّولت مليون دوالر من أموال دافع الضرائب األميرآي ٨١ أآثر من استرجعت

  .استخدامها بصورة أفضلليعاد 
  

 بمناسبة ذآرى تعييني آمفتش عام قبل خمس سنوات هذا في الواقعن ويظهر التقرير ربع السنوي العشر
كِمل مبادرة الدروس الذي ُي،  تجربة إعادة إعمار العراق:الدروس القاسية  تقريرويسبق بيومين صدور

عين صورة شاملة مدم هذان التقريران مجتيق. المكتسبة للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
لتقرير النص الكامل .  ووضعيتها الحاليةإعادة إعمار العراقمسار عملية  آل من متماسكة حولو
  .mil.sigir.www سوف يكون متوفرًا على موقع مكتب المفتش العام لدروس القاسيةا

  
  :هامةالتغّيرات ال يجسده عدد منن هذا التقرير، يدخل العراق حاليًا عهدًا جديدًا  م١آما يالحظ القسم و
  
  . سوف تغّير وجه الحكومة العراقية– وقومية وإقليمية ، محلية–انتخابات جديدة  •
قيادة جديدة للبرنامج األميرآي إلعادة اإلعمار مع قرب تعيين سفير جديد للواليات المتحدة لدى  •

 .العراق
 . العراقية الجديدة–جديد من السيادة للحكومة العراقية بفعل االتفاقية األمنية األميرآية مستوى  •
 .اللتزام األميرآي إزاء العراقتقوم بصياغة ا بسياسة جديدة سوف ستأتيدارة جديدة في واشنطن إ •
  

ار العراق إلعادة إعم للمفتش العام الخاص الدروس القاسية أيضًا التوصيات من تقرير ١يطبق القسم 
(SIGIR)في العامّصرات هامة حول إعادة إعمار العراق تب ويقدم ، برنامج إعادة اإلعمار الحالي حول 

  .  ووزير التخطيط علي بابان، عبر مقابالت مع السفير رايان آروآر، والجنرال ريموند أودييرنو٢٠٠٩
  

نها، من عدة ا وثبت العراق، العشرين إلىو، قمت بزيارتي الحادية ٢٠٠٨نوفمبر /في تشرين الثاني
عندما سافرت مع فريق تفتيش من مكتب المفتش العام لرؤية مُجّمع ف.  التاريخحتى هذاأوجه، األفضل 

 من ٤الجزء . نبار بمدينة الرمادي، ُسِررت لمشاهدة مشروع جيد قريب اإلنجازحكم القانون الجديد في األ
آان من الالفت . ب المفتش العام للمرآز العدلي هذال لتقييم مكتصهذا التقرير يحتوي على ملخص مف

نشاط التمّرد ببالء  مصاب أي عنف، وهي إشارة صحية في مكان آان سابقًا بأيضًا خالل زيارتنا غيا
 دقيقة بالطوافة ٤٠وآشفت زيارة إلى فرقة إعادة إعمار المحافظات في الِحّلة، على مسافة حوالي . القاتل

 جديد تدقيققدمًا يمثل النتائج اإليجابية التي تم التوصل إليها والُمتضمنة في إلى جنوب غرب بغداد، ت
لقد حققت فرقة إعادة إعمار . (PRT)لمكتب المفتش العام حول برنامج ِفَرق إعادة إعمار المحافظات 

تب  على غرار آل واحدة من ِفَرق إعادة إعمار المحافظات التي زارها مفتشو مك،المحافظات في الِحّلة
أخيرًا، سافر فريق و.  تقدمًا واضحًا في مبادراتها العديدة لبناء القدرات،المفتش العام خالل ربع السنة هذا



  

  

بغداد التابع لمكتب المفتش العام إلى سوق في الهواء الطلق في أبو غريب، غرب العاصمة، لمراجعة آثار 
لقد سافرنا مع اللواء . على التجارة المحلية (CERP) برنامج االستجابة الطارئة للقائد المنح المقدمة من

عّج بالعديد من مشاريع يميلة الج بغداد، ووجدنا سوق –روبن سوان، نائب قائد الفرقة المتعددة الجنسيات 
  .  برنامج االستجابة الطارئة للقائدعن طيق منح والمجهزة حديثًا المطليةاألعمال الجديدة 

  
 حول التطورات ًال متواصًاب المفتش العام لربع السنة هذا تبّصر تدقيقات وعمليات تفتيش لمكتتوفر

 :     للبرنامج األميرآي إلعادة إعمار العراق بما في ذلكاألخيرة
 
 في جنوب ألعمال (KBR)روت اند آيلوغ براون معطى لشرآة ز لعقد نفطي مراجعة عقد مرّآ •

ت العامة للمقاول قادت إلى هدر آبير  وتكاليف النفقاالسيئة وجدت أن الرقابة الحكومية .العراق
 . الضرائبدافع ألموال

 أفضل عايير الحاجة إلى تطوير مأآدتدقيق حول صندوق االستجابة السريعة التابع لوزارة الخارجية  •
 (QRF)لقياس حصيلة البرامج والمشاريع المدعومة من صندوق االستجابة السريعة 

 زيادة أعباء ان مشاآل الصيانة والتخريب المتعّمد تواصل إعادة تفتيش لكلية الشرطة في بغداد وجدت •
 .المشروع

في عيوب ال عدد من أدى إلى اإلبالغ عن للعناية بالصحة األولية، مكتملين لمرآزين تقييم تفتيشي •
 .اإلنشاء، علمًا ان العيادتين آانتا تخدمان المرضى

  
 وهو ، أربعة محققين إضافيين في البالدود وج مكتب المفتش العاموفرطالب السفير آروآر مؤخرًا بان ي
 ربع السنة هذا خاللسوف يصل هذا الفريق الجديد إلى العراق و .لبيهيطلب يّسر مكتب المفتش العام ان 

عالوة على ذلك، سوف ينتج مكتب المفتش العام . الستكمال فريق التحقيق المؤلف من ستة محققين هناك
حول مستشفى األطفال في البصرة وحول تقريرا ملة أشياء أخرى، تقارير، خالل ربع السنة هذا، من ج

إلى السفر قريبًا إلى العراق لمواصلة ُقدمًا  إنني أتطلع  آما. إلى العراقيينعملية نقل األصول األميرآية
 يقومون اآلن بمهمتنا ًا ومحققًا ومفتشًا مدقق٣٥ مكتب المفتش العام على العمل إلى جانب إشرافعملية 

  . دافع الضرائب في بغداد وغيرهاأموالماية حفي 
  

  
  ستيوارت دبليو بوين، جونيور

  المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق



 

  ملخص أداء مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
  ٢٠٠٩يناير / آانون الثاني٣٠بتاريخ 

  
  التدقيق

  ١٣٥  التقارير الصادرة
  ٣٥٨  التوصيات الصادرة

  ٨١،٦٠٠،٠٠٠   وال التي تم توفيرها واسترجاعها بالدوالراألم
   ٢٢٤،٧٢٠،٠٠٠  األموال التي ُأعيد استخدامها بصورة أفضل بالدوالر

   ١٤،٩٣٠،٠٠٠  المدفوعات المشكوك بأمرها
  

  التفتيش
  ١٤١  التقييمات الصادرة حول المشاريع

  ٩٦  التقييمات المحدودة الصادرة التي جرت في الموقع
  ٦٩٥   صور األقمار الصناعيةتقييمات

  
  التحقيقات

  ٣٩٤  التحقيقات التي اسُتهلت
  ٣٢٢  التحقيقات التي ُأقفلت أو ُأحيلت

  ٧٢  التحقيقات المفتوحة
  ٢٠  االعتقاالت

  ١٩  االتهامات الموجهة
  ١٤  اإلدانات القضائية

   ١٧،٤١٤،٠٠٠  قيمة األصول المسترجعة أو المصادرة بأوامر قضائية بالدوالر
  

  ٢٠٠٨ديسمبر /األول آانون ٣١االتصاالت عبر الخط المباشر بتاريخ 
  ١٨  فاآس
  ٧٥  هاتف

  ١١٠  حضور شخصي
  ٣٣٥  رسائل إلكترونية

  ٢٦  إحاالت
  ٢٨  بريد

  ١٠٧  موقع المفتش العام على االنترنت
  ٦٩٩   عبر الخط المباشرمجموع االتصاالت

  
  منتجات غير تدقيقية

  ٢٦  شهادات أمام الكونغرس
  ٣  تقارير الصادرة حول الدروس المكتسبةال

             



 جدول المحتويات
 
 

 

           
  القسم األول

مالحظات المفتش العام الخاص إلعادة 
  إعمار العراق

  عهد جديد يبدأ: ٢٠٠٩إعادة إعمار العراق 
ار العراق             ادة إعم ى إع تطبيق الدروس القاسية عل

  ٢٠٠٩سنة 
  ثالث وجهات نظر: القيادة تتطلع إلى المستقبل

ة إطار العمل االستراتيجي          االتفاقية  األمنية واتفاقي
  تدخالن حّيز التنفيذ

  سنة من االنتخابات الجديدة: ٢٠٠٩
  األمن

  تحديث إعادة اإلعمار األميرآية
  االقتصاد والموازنة

  مكافحة الفساد
  (SIGIR)إشراف المفتش العام 

  الكلفة البشرية
  

  ثانيالقسم ال
مصادر تمويل إعادة إعمار العراق 

  اماتهواستخدا
  تمويل إعادة إعمار العراق

  األمن
  البنية التحتية

  االقتصاد 
  

  ثالثالقسم ال
  نظرة إجمالية حول المحافظات

  لقطات سريعة حول المحافظات
  آردستان
  نينوى
  تأميم

  صالح الدين
  األنبار
  ديالي
  بغداد

  الواسط
  بابل

  القادسية
  آربالء
  النجف

  
  المثنى

   قار–ي ذ
  ميسان
  البصرة

  
  

  ابعرالقسم ال
 الخاص إلعادة إعمار إشراف المفتش العام

  العراق
  لمفتش العامعمليات التدقيق ل

   للمفتش العامالتفتيشعمليات 
  عمليات التحقيق للمفتش العام

  لمفتش العامل المباشر الخط
   التشريعاتتحديث معلومات

  
  خامسالقسم ال

  إشراف الوآاالت األخرى
  مقدمة

  عمليات التدقيق للوآاالت األخرى
  عمليات التحقيق للوآاالت األخرى

  
  الهوامش

  مختصرات وتعريفات
  

  *قائمة الملحقات
  قانونيةالشروط ال  :أالمحلق 

   أثر عمليات المفتش العام: الملحق ب
المرجع الترافقي لمصطلحات موازنة   :جالملحق 

 المفتش العام
  المرجع الترافقي للقطاعات :دالملحق 
  لمخصصةاألموال األميرآية ا :هـالملحق 
حصص آل وآالة من صندوق إغاثة   :والملحق 

  وإعادة إعمار العراق
  األموال العراقية : زالملحق 
  الدعم الدولي للعراق  :حالملحق 
   المنجزة العاممفتشالتدقيقات   :طالملحق 
   المنجزةمفتش العامالعمليات تفتيش  :يالملحق 

    االتهامات الموجهة واإلدانات القضائية:كلملحق ا
   حاالت العزل والحظر: ملحق لال

 عن إشراف الوآاالت تفصيليُملّخص   :مالملحق 
  األخرى
إلشراف األميرآي في  اُملّخص  :نالملحق 
  العراق

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

 أربيل نينوى

 السليمانية
التأميم 
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بغداد

 واسط
 بابل
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  مالحظات
  (SIGIR)مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق

  
  يبدأعهد جديد : ٢٠٠٩إعادة إعمار العراق 

   ٢٠٠٩سنة  على إعادة إعمار العراق الدروس القاسيةتطبيق 
  ثالث وجهات نظر: القيادة تتطلع إلى المستقبل

   حّيز التنفيذالناالتفاقية األمنية واتفاقية إطار العمل اإلستراتيجي تدخ
  االنتخابات الجديدةمن سنة : ٢٠٠٩
  األمن

  تحديث إعادة اإلعمار األميرآية
  االقتصاد والموازنة

  مكافحة الفساد
   إعمار العراق الخاصة إلعادةإشراف المفتش العام

  الكلفة البشرية
  

  القسم   
  ١
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  بدأيعهد جديد : ٢٠٠٩إعادة إعمار العراق 
  

بدأ هذا . سوف تأتي السنة الجديدة هذه في العراق بتغيير سوف يؤثر بصورة آبيرة على برنامج إعادة اإلعمار
راتيجي نافذة تية إطار العمل اإلسيناير عندما أصبحت االتفاقية األمنية واتفاق/التغيير في األول من آانون الثاني

 انتقال المنطقة الدولية إلى  وقد شّكل.المفعول، محّددة من جديد العالقات الثنائية بين العراق والواليات المتحدة
 للعيان يكشف التغييرات في إلى هذا العهد الجديد الذي بدأ ًا في بداية السنة رمزسيطرة الحكومة العراقية

  .عدة تحديات بارزة واجه برنامج إعادة اإلعماريمع بداية هذا العهد الجديد، و.  العراقية–ة العالقات األميرآي
  

انه يبدأ عن طريق تطبيق بعض الدروس القاسية المكتسبة من تجربة . را حول هذه التحدياتصَّّتَبيقدم هذا القسم 
 ثالث مقابالت ويعقب ذلك. ٢٠٠٩ العامالتي تتطور خالل  برنامج المساعدات األميرآية فيإعادة إعمار العراق 

 ووزير التخطيط علي غالب ،الجنرال ريمون أودييرنوو السفير رايان آروآر، :مع آبار قادة إعادة اإلعمار
 القسم أيضًا تحديثًا للوضع السياسي واالقتصادي في العراق،  هذايقدم. ُقدمًا ملقية األضواء على الطريق ،بابان

مكتب لتحقيق الوتفتيش وال عمليات التدقيق عن وتلخيصًارآية الجارية إلعادة اإلعمار ولوضعية الجهود األمي
  .المفتش العام التي تحققت خالل ربع السنة هذا

 
  

تطبيق الدروس القاسية على إعادة إعمار العراق سنة 
٢٠٠٩   

  
 لدىول الدروس المكتسبة  لمبادرته حالنهائي، سوف ينشر مكتب المفتش العام التقرير ٢٠٠٩فبراير / شباط٢في 

، تجربة إعادة إعمار العراق: الدروس القاسية يقوم تقرير. لجنة العقود في زمن الحرب في العراق وأفغانستان
 درسًا ١٣ ويقدم، ٢٠٠٣  العام آما تطّور منذ بالتفصيل البرنامج األميرآي إلعادة اإلعمار في العراقمراجعةب

  . الحالية وفي المستقبللطارئة العمليات اإلغاثة وإعادة اإلعمار
  

  :تنطبق على المهمة األميرآية إلعادة اإلعمار في العراق اليومالدروس القاسية  ُمحددة فيخمس تبّصرات 
 
دورته فترة ، سوف يختتم السفير رايان آروآر ٢٠٠٩فبراير /في شباط: إعادة تقييم الموظفين والسياسة •

 اإلدارة الجديدة صياغة سياسة يكون مطلوبًا منوسوف . لعراق سنتين آسفير للواليات المتحدة لدى امن
ليقوم  لسفير جديد السريعالتعيين .  البرنامجإدارةعادة إعمار العراق، وبالتالي تفادي أية فجوات في ثابتة إل
 وتزويد السفير موازنته، وآذلك عن سياسات اإلدارة الجديدة بشأن إعادة إعمار العراق وأولويات بالتعبير

 . سوف يعزز مواصلة التقدم الذي حققه السفير آروآروذو خبرة،الجديد بجهاز موظفين قوي 
  
جديدة في ال نوع من األحوال المعتادة مع نشوء . الهيكلية اإلدارية الجديدة إلعادة اإلعماركلتحديد ش •

طيات مرتجلة راروقالعراق، حان الوقت لكي تتوقف الواليات المتحدة عن إدارة جهود إعادة اإلعمار عبر بي
 إعادة اإلعمار فيما يخص احتياجاتعلى وزارتي الخارجية والدفاع إعادة تقييم . يعمل فيها موظفون مؤقتون

، وتعمد إلى ات عن الحاجةالموظفين والموارد عبر خطة إستراتيجية مشترآة جديدة، تزيل اإلسراف والزياد
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٣  
  

 الجدد ومستويات التمويل هيئات الموظفينعكس ت ويجب ان. العمليات لتحقيق وحدة الجهودفي تكامل ال
الطوب ب " البناء تتحمل المسؤولية عمليًا عن آافة مشاريع سوف وهو ان الحكومة العراقية،الواقع المتنامي

من ذوي أنواع هذا التطور الجديد في الهيكلية سوف يتطلب موظفين . الجديدة إلعادة اإلعمار" والمالط
 . لمرحلة إعادة اإلعمار القاسية للبرنامج العراقيالزمة  آانت تلك التي عن المختلفةالمهارات 

 

 تقارير إشراف مكتب المفتش العام تؤآد الحاجة إلى تنسيق .العسكري –مواصلة تحسين التكامل المدني  •
 وزارة الخارجية وبوجه خاصأوثق بين الوآاالت األميرآية المشارآة في إعادة اإلعمار في العراق، 

لقد حقق البرنامج تقدمًا هامًا على هذه و. (USAID)ة الدفاع والوآالة األميرآية للتنمية الدولية ووزار
 –هيكلية إدارية مدنية : الجبهة خالل العامين الماضيين عن طريق نقل المهمة باتجاه هدف عمالني هام

 .عسكرية متكاملة تمامًا لعمليات اإلغاثة وإعادة اإلعمار الطارئة
  

لبرنامج إعادة اإلعمار تسود اآلن، وسوف تدير الواليات المتحدة مثل هذه " ة الليّنةطالسل"جانب  لقد أصبح
على . هذه الجهودبقيادة  الوآالة األميرآية للتنمية الدولية قيامالبرامج اللّينة في العراق لسنوات قادمة، مع 

  يوفر(CERP) االستجابة الطارئة للقائد الرغم من التشديد على البرامج اللّينة السائدة، ال يزال برنامج
 وتشرف ألوية الجيش األميرآي على تنفيذ تلك المشاريع لتلبية .في العراق" القاسية"التمويل لجهود اإلعمار 

مشاريع برنامج االستجابة الطارئة بين التكامل األفضل تحقيق يتطلب . الحاجات الُمّلحة في مناطق عملياتها
مج الوآالة األميرآية للتنمية الدولية اللّينة ابتكارًا إداريًا يذهب إلى أبعد من ُمجّرد العالقات براوللقائد القاسية 

 من والسفير األميرآيمن جهة،  (MNF-I)يبة بين الجنرال قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق طال
  . جهة ثانية

  
ي بيئة أمنية صعبة، على االختصاصيين المدنيين أن للقيام بعمليات إعادة اإلعمار ف. تعزيز اإلدارة األمنية •

 بالعديد من ٢٠٠٧ سنة ة األميرآية العسكرياالندفاعة تلقد جاء. يكونوا قادرين على التحرك بحرية
وفي . مزيد من حرية التحركال بمما سمحالتحسينات ذات الضرورة الُمّلحة بالنسبة لألمن في أرجاء العراق، 

تراجع عدد القوات المسلحة األميرآية في العراق، سوف تقع مهمة تأمين سالمة ، مع استمرار ٢٠٠٩سنة 
االتفاقية . اتق مقاولي القطاع الخاص األمنيينعالذين يقومون بتنفيذ البرامج التنموية بصورة متزايدة على 

.  في العراقالمقاولين) وآل اآلخرين( هؤالء قدرات تحّد من (SA) الجديدة ة العراقي–منية األميرآية األ
على السفير الجديد ان يعمل مع مدير بعثة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ومع قائد القوات المتعددة 

تفاقية األمنية على نطاق عمليات إعادة اإلعمار في العراق سنة التؤثر اس آيف قييمالجنسيات في العراق لت
 سوف سرعة إيقاع إعادة اإلعمار من أمثلجة ان تحقيق در. ي ما يتعلق باألمنفعلى األخص و ،٢٠٠٩

 . بين الوآاالت وبين الحكومة والمقاولينابتكاريًايتطلب تكامًال 
  
 على ممارسة سلطات الحكم بصورة ذات سيادة آاملة وهي تزداد قدرةحكومة العراق : ال التسليمماستك •

ات الوظيفية، ال تزال قوات األمن على الرغم من هذه التحسين.  واقتصاديًا، وعسكريًا، سياسيًا– الةفع
 تشمل ، واسع من النشاطاتطيفاعدتها في سالعراقية تعتمد بصورة آبيرة على الواليات المتحدة لم

لكن هذه المساعدات المتواصلة سوف تتراجع بسرعة سنة .  والتدريب، وأمن الحدود، والتجهيز،اللوجستية
األميرآية التي  اتحسابال  صناديق أآبر،(ISFF)  صندوق قوات  العراقيةانخفاض تمويالت مع ٢٠٠٩

هذه الوظائف، جزئيًا عبر عملية السيطرة العراقية بتسليم  الواليات المتحدة قيامومع .  في العراقتزال عاملة
ل مسؤولياتها  جاهزة لتحّمالتأآد من أنها ستكون على الحكومة العراقية سوف يتوجبعلى المحافظات، 
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 ،ماناألشبكة  بمثابة  اإلستراتيجي األميرآياإلشراف األعلى وضع تعتبر ضمنيًا أنن ال األمنية بالكامل وا
 .عسكريًا أو اقتصاديًا

 
إعادة اإلعمار الذي تحقق في في  النسبي فرصًا جديدة للواليات المتحدة للبناء على التقدم ٢٠٠٩ سنة توفر

 ط شري هو في القطاع األمنوعلى وجه التخصيص، ، استدامة هذا التقدم لكن.العراق خالل السنتين الماضيتين
  . بصورة معقولةمستقر ألحواله الجديدة إلى وضع "المعتادة"مسبق  لكي ينتقل العراق من حالته 
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  ثالث وجهات نظر: القيادة تتطلع إلى المستقبل
  

  السفير آروآر
  ٢٠٠٩حول إعادة اإلعمار سنة 

  
، وتضمن ذلك اإلشراف على آافة ٢٠٠٧مارس /آية في العراق منذ آذارقاد السفير رايان آروآر البعثة األمير

وهو يختتم سنتين من . جهود إعادة اإلعمار والتنمية الممولة من الواليات المتحدة في مختلف أرجاء البالد
  .٢٠٠٩فبراير /الخدمة آسفير لدى العراق في شباط

  

  
رئيس العراقي جالل الطالباني، سفير الواليات المتحدة لدى العراق، رايان آروآر، ال

نغروبونتي أثناء حفلة افتتاح السفارة األميرآية . ونائب وزيرة الخارجية جون دي
  .٢٠٠٩يناير / آانون الثاني٥الجديدة في بغداد، في 

 
ما هي التحوالت األساسية التي طرأت على سياسة : (SIGIR)لمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق ا

  متحدة خالل واليتك آسفير؟الواليات ال
  

آان ذلك مثل الذي . ، بعد شهادة الجنرال باتريوس وشهادتي، حصل تغيير٢٠٠٧ في خريف :السفير آروآر
أنا لست متأآدًا إذا آان السبب جلسة االستماع نفسها، لكن بعد هذه النقطة، تغّير . يطلق تنفسًا طال احتباسه

وتحولنا . اآلخرين من القلق المسيطر حول معالم االهتداء او القياسالترآيز على العراق من جانب الكونغرس و
آان . إلى الترآيز بصورة أقل دقة آنية وبدأنا ننظر إلى العراق بصورة أطول مدى وأآثر تمييزًا لمعاني األمور

 مع إقرار ٢٠٠٨أما التحّول الثاني فقد حصل في نهاية . األمن في تحّسن، وآان هناك تغيير في البيئة السياسية
إننا ال نزال نشق طريقنا عبر هذه القضايا وباشرنا للتو في . االتفاقية األمنية واتفاقية إطار العمل االستراتيجي

  .العراقية- أعادت تحديد العالقات األميرآية]االتفاقيات[سيكون هناك تحّديات، لكن . تطبيقها
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  .٢٠٠٩ليها العراق في سنة ما هي األوليات التي يجب ان يرآز ع: المفتش العام
  

يؤثر على األمن في العراق والمنطقة وفي ) في بغداد(ما يحدث هنا .  الرهانات عالية في العراق:السفير آروآر
تسير األمور بخطى جيدة ومعقولة نحتاج ألن نكون في موقع نساعد فيه االتجاهات العراقية . المجتمع الدولي

نحتاج إلى مقاربة مدروسة تضمن استدامة . حب قواتنا من هذه البالداإليجابية وفي نفس الوقت نقوم بس
  .االستثمارات األميرآية

 
  .٢٠٠٩ما هو رأيكم بالنسبة للحاجة إلى مواصلة تمويل إعادة اإلعمار والتنمية سنة : المفتش العام

  
 ان يكون لهذا الجهد ويجب.  بالنسبة إلعادة اإلعمار، نحن بصدد المرحلة االنتقالية للخروج:السفير آروآر
علينا أن نواصل تمويل البرامج على المستوى المحلي ومستوى المحافظات، وسوف تحتاج . استجابة عراقية

آما اننا بحاجة أيضًا إلى حماية االستثمارات األميرآية عبر . مجالس المحافظات المنتخبة حديثًا إلى دعمنا
برامج نظام الحكم، . ا أن نتأآد أنه أصبح هناك جسورعلين. (O&M)تمويل احتياجات التشغيل والصيانة 

وبعض أهم القطاعات هي اإلصالح الصحي واإلصالح . ]ستكون أساسية[والتنمية المؤسساتية، والقدرات 
اعتقد أن الُمدخالت الصغيرة نسبيًا لمساعدة . لم يعد األمر يتعلق بعد اآلن ببناء المدارس والمستشفيات. التعليمي

ال  لقد آان الترآيز بكامله، وهو. بالنسبة لإلصالحات السياسة يمكن أن توفر ربحية ذات شأن الحقًاالعراقيين 
زال آذلك، ينتقل من مشاريع إعادة اإلعمار الكبرى إلى المساعدة في أساليب الحكم، والمساعدة في القدرات، 

  .والصيانةوالمساعدة في إصالح السياسة، وحماية االستثمارات عبر تمويل التشغيل 
  

  ما هو أصعب وقت عشته خالل وظيفتك؟: المفتش العام
  

لقد .  قد أقول ان أصعب األوقات آانت دائمًا عندما آنا ُنمنى بخسائر، خسارة األرواح األميرآية:السفير آروآر
ا، آما عددها اصبح منخفضًا جدًا اآلن، لكنها ال تزال قائمة، وال زلت أشعر به. منينا مؤخرًا ببعض اإلصابات

هذا ما آان ثقله أآبر علي، . لقد مرت علنيا أيام سيئة جدًا خالل السنتين اللتين أمضيتهما هنا. يشعر بها الجميع
  .أآثر من أي شيء آخر

  
  ما هو الوقت الذي آان ُمجزيًا اآثر من آل شيء بالنسبة لك؟: المفتش العام

  
ل بساطة تواصلية مترابطة للوضع الذي آانت األول هو بك:  سوف أعطيك جوابين على ذلك:السفير آروآر

أنا ال ادعي بأي شكل . عليه األمور عندما أتيت إلى هنا، والوضع الذي أصبحت عليه اآلن بينما استعد للمغادرة
من األشكال فضل تحقيق آل األمور، أو معظمها، أو حتى أي منها، لكن إذا عدنا بالنظر إلى الوراء مرة أخرى 

، فإن )دّق على الخشب(يحدث خالل األيام األولى لوجودي هنا وآيف تبدو األمور عليه اآلن وتذآرنا ما آان 
، اللحظة ]ثانيًا[. هذا يعطيني نوع من الشعور بالرضى بأننا ساعدنا العراقيين في الوصول إلى مكان أفضل

ندما صوتت األغلبية ، ع٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٢٧الفريدة التي شاهدت فيها اإلجراءات المتلفزة في 
العظمى للنواب الحاضرين من آافة الكتل السنية والشيعية والكردية، للتصديق على االتفاقيتين، االتفاقية األمنية 

(SA) واتفاقية إطار العمل االستراتيجي (SFA).  
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  : الجنرال أودييرنو
  يتطلع إلى المستقبل

د أودييرنو قيادة القوات المتعددة الجنسيات في العراق ، توّلى الجنرال ريمون٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٢٦في 
(MNF-I) . ثم بصفة الجنرال ) الممكننة(خدم الجنرال سابقًا في العراق بصفة الجنرال قائد فرقة المشاة الرابعة

  .(MNC-I)قائد الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق 
  

  
 (SIGIR)الجنرال أودييرنو مجتمعًا مع المفتش العام 

 
ما هي رؤياك بالنسبة لبرنامج إعادة اإلعمار بصفتك : (SIGIR)المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 

  الجنرال القائد للقوات المتعددة الجنسيات في العراق؟
  

واحد، آل مال ننفقه يجب أن يكون مرتبطًا بإنفاق عراقي ويجب ان .  ثمة مبدآن أساسيان:الجنرال أودييرنو
ال يجوز . ثالثة دوالرات من األموال العراقية مقابل دوالر من األموال األميرآية. ثالثة إلى واحديكون بمعدل 

المبدأ الثاني هو اننا بحاجة إلى التوّقف عن بناء المشاريع وإلى المباشرة في . أبدًا بعد اآلن إنفاق أموالنا لوحدها
اريع مرتبطة ببرامج يمكن تأمين استدامتها لفترة طويلة نحن ال نبني بعد اآلن مشاريع، بل نبني مش. بناء البرامج
 .من الزمن

 
  هل بإمكانك إعطاء أمثلة عن آل واحد من هذه المشاريع؟: المفتش العام

  

 مليون دوالر في أموال برنامج االستجابة ٢٧٠ السنة الماضية ]من العراقيين[ أوًال، تلقينا :الجنرال أودييرنو
أنفقنا تلك األموال أوًال ثم توجهنا إلى أموال برنامج االستجابة الطارئة للقائد . (I-CERP)الطارئة للقائد العراقي 

الممولة من الواليات المتحدة، في نهاية العام ألننا آنا قد استخدمنا أموال برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
، من األموال العراقية ٦٠ إلى ٤٠ بنسبة ،٢٠٠٨بالنسبة لقوات األمن العراقية، آانت نسبة اإلنفاق سنة . العراقي

  .٣٠ إلى ٧٠، ستكون النسبة ٢٠٠٩وفي سنة . مقابل األموال األميرآية
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  بالنسبة للعنصر الثاني، حيث تماثل التمويالت العراقية التمويالت األميرآية؟: المفتش العام
  

هناك، ننفق آل من األموال األميرآية . نية أحد البرامج لدينا هو برنامج فيلق الخدمة المد:الجنرال أودييرنو
ونحن بصدد تنفيذ بعض البرامج لتطوير مهارات العمال، مثل السمكرة والكهرباء، حيث يمّرون . والعراقية

اننا نستخدم أيضًا، عبر برنامج العراق أوًال، آليات التعاقد إلعطاء العراقيين الماهرين . بالتدريب المهني
  .لعقوداألفضلية في الفوز با

  

آيف تبدو األمور لسنة . أين نحن؟ ثانيًا، تنفيذ الموازنات. (SOI)أبناء العراق : ثالثة مجاالت: المفتش العام
  ما هي أفكارك؟. لقد آان الفساد تحديًا دائمًا. ؟ ثالثًا، الفساد٢٠٠٨

  

ا المدفوعات لجميع أفراد لقد حّولن.  يتقدم بصورة جيدة(SOI) أوًال، برنامج أبناء العراق :الجنرال أودييرنو
في تشرين [ ٥١،٠٠٠ونقلنا . منظمة أبناء العراق في بغداد إلى الحكومة العراقية في الوقت المناسب

 هو جعلهم موظفين ٢٠٠٩الشيء األساسي الذي نرآز عليه لسنة . سارت األمور جيدًا جدًا... ]نوفمبر/الثاني
، لكن لن يكون هناك ٢٠٠٧زنات أفضل بكثير مما آان عليه سنة من حيث اإلنفاق، فقد أصبح تنفيذ الموا. دائمين

ال زالوا غير قادرين على تنفيذ موازناتهم بالطريقة المؤاتية، لكن سوف تكون األمور . تنفيذ آامل للموازنات
 الذي (IFMIS)سوف يستخدمون نظام المعلوماتية لإلدارة المالية في العراق . ٢٠٠٧أفضل مما آانت عليه سنة 

انا ال زلت ُمخّيب الرجاء بالنسبة لوزارتي النفط والكهرباء ولقدرتهما على إنفاق . درآوا أنه أداة جيدة لالستخدامأ
لقد اعتقلنا منذ وقت قصير شخصين إضافيين في مصفاة . الفساد ال يزال مشكلة هائلة في آل مكان. أموالهما

ين يعرفون ان عندهم مشكلة، وهم يحاولون معالجة أظن ان العراقي. النفط في بايجي آانا متورطين بالفساد
 .المشكلة، لكن ذلك سوف يتطلب وقتًا طويًال للحل

 
انهيار أسعار النفط سوف يؤثر بصورة أساسية على قدرة العراق في مواصلة إعادة إعماره : المفتش العام

  آيف سيؤثر ذلك على تخطيطكم؟. ٢٠٠٩سنة 
  

اعتقد ان إحدى أولوياتهم يجب ان تكون قطاع الطاقة، وعلى وجه . ة ألولياتهم أنا قلق بالنسب:الجنرال أودييرنو
سوف يكون عليهم ان يفعلوا هذا . أما إذا آانوا سوف يعطون األولوية لذلك أم ال، فلست أدري. التحديد، الكهرباء

فط سوف يؤثر على هبوط أسعار الن. الن صندوق النقد الدولي سوف يحّدد آم سيحق لهم ان يكون لديهم من عجز
إنهم سيواصلون . الشيء اآلخر الذي يقال لي، هو انهم لن يتراجعوا عن الزيادات للموظفين الحكوميين. الموازنة

  .السير ُقدمًا بالنسبة للزيادات
  

  ؟٢٠٠٩هل لديك أفكار إضافية حول إعادة اإلعمار سنة : المفتش العام
  

العسكري -التكامل المدني. مل أفضل مما آانت عليه الحال قبل عامين أعتقد اننا نقوم اليوم بع:الجنرال أودييرنو
أعتقد أن . القوات المتعددة الجنسيات في العراق/قد أحدث فارقًا آبيرًا، من مستوى اللواء إلى مستوى السفارة

لوقت لكي نتعلم لقد احتاج األمر ل. التكامل قد أحدث فارقًا آبيرًا في التقدم إلى األمام بالنسبة إلعادة اإلعمار
  .الدروس
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  نظرة عراقية 
  حول إعادة اإلعمار

  .وزير التخطيط علي بابان مسؤول عن تطوير خطط العراق اإلستراتيجية إلعادة إعمار وتنمية العراق

  
  )صورة وزارة التخطيط العراقية(علي غالب بابان 

  
اذا تتوقعون من الواليات المتحدة ان تفعل  وم٢٠٠٩ما هي خطط العراق إلعادة اإلعمار سنة : المفتش العام

  بالنسبة لهذه الخطط؟
  

هناك استثمارات أجنبية محدودة .  عندما نتحّدث عن إعادة اإلعمار، علينا أن نتحدث عن الموازنة:الوزير بابان
. ل شيء في هذا البلد يعني آ]الحكومي[اإلنفاق . العراق ليس آغيره من البلدان. جدًا وقطاع خاص محدود جدًا

لألسف، النفقات الجارية .  النفقات الجارية والموازنة الرأسمالية–موازنتنا الرأسمالية ُمقسمة إلى جزئين رئيسيين 
.  فهو للموازنة الرأسمالية] بالمئة٢٠[ بالمئة من مخصصات الموازنة أما المبلغ المتبقي ٨٠اآلن تشمل حوالي 

نعتقد أن هذا المبلغ من المال غير آاٍف . زنة الرأسماليةوزارة التخطيط ليست راضية عن مخصصات الموا
 .للبالد، خاصة في هذه الفترة الزمنية من البطالة المرتفعة

 
  ما هو معدل البطالة؟: المفتش العام

  

لكن البالد بحاجة أيضًا إلى . أوضاع القطاعين الزراعي والصناعي سيئة.  بالمئة٤٠-٣٥ حوالي :الوزير بابان
  .الطبع، إلى األمنالخدمات، وب

  

  من أصل األموال المكرسة لإلنفاق الرأسمالي، آيف ستنفق هذه األموال في ما بين القطاعات؟: المفتش العام
  

: السبب واضح جدًا.  طيلة عدة سنوات، رآزت الحكومة العراقية على قطاعي الكهرباء والنفط:الوزير بابان
إننا نرآز دائمًا على هذين . فط، فهو القطاع الذي يّدر المالبالنسبة لقطاع الن. الكهرباء ضرورية لكل شيء

وبسبب النقص في المياه النظيفة في العراق ومعاناة الناس، نخصص مبالغ آبيرة من المال لهذه . القطاعين
  .القطاع أيضًا
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  آيف يمكنكم وصف الوضع الحالي لقطاع الكهرباء وقطاع النفط؟: المفتش العام
  

لقد أعلن وزير النفط مؤخرًا أول جولة من . في قطاع النفط، قدرات التصدير محدودة اآلن :الوزير بابان
وبالطبع، عندي بعض المخاوف من ان الوضع الحالي في سوق النفط . التراخيص لشرآات النفط األجنبية

لكننا لن نكون ... ءبالنسبة لقطاع الكهرباء، هناك عدة مشاريع قيد اإلنشا. قد يؤثر علينا بطريقة ما) الدولية(
مع الوقت، سوف نجتاز هذه األزمة، لكن ليس بوقت .  من ثمار هذه المشاريع عما قريب]االستفادة[قادرين على 

  .قصير
  

  إلى جانب مشكلة الموازنة، ما هو التحدي األآبر الذي تواجهونه في جهودآم للتخطيط؟: المفتش العام
  

طيلة ثالثة أو أربعة عقود، آنا نفكر ان .  الحقيقةةانه وقت مواجه إنني اصف وضعنا اآلن على :الوزير بابان
اآلن، نواجه الحقيقة وهي اننا ال نستطيع مواصلة الطريق على . العراق بإمكانه االعتماد آليًا على عائدات النفط

صناعية التي وهناك أيضًا إمكانيات في المشاريع ال. يجب ان نعتمد على قطاع الزراعة الغني جدًا. هذا األساس
لدينا العديد من مصادر المال للموازنة، لكن من المؤسف ان إستراتيجية العقود الثالثة . يمكنها أن تكون ناجحة

سوف . ربما سنواجه هذا العام عواقب هبوط أسعار النفط. الماضية آانت تقوم على االعتماد على عائدات النفط
 .يكون هذا وضعًا مؤلمًا جدًا

 
   ما الذي يجب عمله بالشرآات التي تمتلكها الدولة؟:المفتش العام

  
بإمكاننا خصخصته، وسوف يكون ذلك .  أعتقد انه من السهل جدًا خصخصة القطاع الصناعي:الوزير بابان
في مجاالت [بإمكان الحكومة ان تكون شريكة . ال حاجة أبدًا لتدّخل الحكومة في تلك القطاعات. ناجحًا ومربحًا

قطاع النفط وقطاع . ، آما يمكن ان تكون بعض القطاعات مختلطة، مثل التعليم والصحة]ادأخرى من االقتص
  .آل هذه القطاعات يمكن خصخصتها. الكهرباء يجب أيضًا خصخصتهما، من وجهة نظرنا

  
  آيف يمكنكم وصف مشكلة الفساد داخل الحكومة العراقية؟: المفتش العام

  
أعتقد ان العالج لن يأِت من أية إجراءات أو رقابة .  تؤذي مستورداتناانها.  إنها خطيرة جدًا:الوزير بابان

ليس . بإمكان القطاع الخاص التعامل مع هذا الموضوع بنفسه. حكومية، يجب ان يأتي من الخصخصة الكاملة
جح أعتقد أن الحكومة قد فشلت في قهر الفساد، وأشك في أنها ستن.  باستثناء الخصخصة]للفساد[هناك من عالج 

  .اما اآلن، فالفساد ممارسة اعتيادية في آل مكان في الحكومة. في المستقبل
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  االتفاقيات األمنية واتفاقية إطار العمل االستراتيجي تدخالن حّيز التنفيذ
  

تنفذ ، ُتغّير الطريقة التي س٢٠٠٩يناير /االتفاقية األمنية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في األول من آانون الثاني
) SOFAالتي آان يشار إليها آاتفاقية وضعية القوات أو  ((SA)االتفاقية األمنية . فيها إعادة اإلعمار في العراق

لمجلس األمن التابع لألمم المتحدة، آاألساس القانوني لمواصلة الوجود ) ٢٠٠٣ (١٥١١تحل محل القرار رقم 
ي تستطيع القوات األميرآية بموجبها العمل في البالد العسكري األميرآي في العراق، والذي يحدد الشروط الت

  .خالل السنوات الثالث التالية
  

  :تنص االتفاقية األمنية على
  

إن تنفيذ آافة العمليات العسكرية األميرآية يجب أن تتم بموافقة الحكومة العراقية ويجب تنسيقها مع  •
 .السلطات العراقية

 

وعلى نفس هذا الموال، . عتقال أي عراقي إّال وفقًا للقوانين العراقيةال يحق للقوات األميرآية احتجاز أو ا •
ال يحق للقوات األميرآية تفتيش المنازل العراقية إال إذا آان لديها ترخيص صالح، إال في سياق 

 )١(.العمليات القتالية
 

 خارج الخدمة أفراد القوات األميرآية الذين يرتكبون جرائم خارج القواعد األميرآية عندما يكونون •
 .معرضون للمقاضاة بموجب القوانين العراقية

 

 ٣٠على آافة القوات العسكرية األميرآية ان تغادر المدن والقرى والبلدات العراقية بموعد أقصاه  •
يبدو ان هذا البند موضع بعض االجتهاد التأويلي آما يتبين من البيانات األخيرة . (٢٠٠٩يونيو /حزيران

ت األميرآية المشارآة في توفير التدريب والمشورة للمهمات سوف تبقى في المراآز القائلة ان القوا
 )٢().يونيو/ حزيران٣٠األمنية في المدن لدعم قوات األمن العراقية ما بعد الموعد األخير في 

 

، إّال إذا ٢٠١١ديسمبر / آانون األول٣١على جميع القوات العسكرية األميرآية مغادرة العراق بحلول  •
 .البت الحكومة العراقية بذهابها في وقت أبكر أو باستمرار وجودها بعد ذلك التاريخط

  
أن يكون للعراق الحق األولي في ممارسة صالحياته على مقاولي الواليات "تنص االتفاقية األمنية على أنه يجب 

 ان مثل هذا البند (SIGIR)ام  قبل سنة، ذآر مكتب المفتش الع)٣(."المتحدة وعلى موظفي مقاولي الواليات المتحدة
 ٢٠٠٣إن إلغاء الحصانة التي تمتع بها المقاولون منذ . من شأنه خفض وجود المقاولين األميرآيين في العراق

في العراق ستقود البعض بالتأآيد إلى اعتبار مخاطر االستمرار في العمليات في العراق عالية جدًا، وانهم سوف 
يناير تشير /المؤشرات األولية في آانون الثاني. فورية للمقاولين" هجرة جماعية"ك يغادرون، لكن ال يبدو ان هنا

قد يعود ذلك، جزئيًا، إلى آون العراق ال زال عليه ان . إلى تغّير طفيف في حجم وجود المقاولين األميرآيين
  .يطبق القواعد التي ُتنفذ إلغاء الحصانة الوارد في االتفاقية األمنية

  
هذه اللجنة بصدد تطوير . ير الداخلية العراقي لجنة لتحديد آيفية عمل االتفاقية األمنية في الممارسةلقد أنشأ وز

منح التراخيص للمقاولين األمنيين، : القواعد التي تحكم تطبيق االتفاقية األمنية في، من بين األشياء األخرى
ت، فرض الرسوم الجمرآية، والتعرفات العربا/تسجيل األسلحة النارية، الطّيارين، الطائرات والسيارات

والضرائب، وإجراءات عبور موظفي الحكومة األميرآية والمقاولين األميرآيين األراضي العراقية عن طريق 
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لن تتخذ أية إجراءات قانونية ضد موظفي "وإلى حين تبّني وزارة الداخلية القواعد الجديدة، ". الترانزيت"
 تجدر )٤(.بسبب أي سوء تصرفات مزعومة قد تقع ضمن هذه الفئات" ة األميرآيةالمقاولين المنتمين إلى الحكوم

 .٢٠٠٩المالحظة أن العراق سوف ينظم استفتاء قوميًا حول االتفاقية األمنية في أواسط 
 
  

  سنة االنتخابات الجديدة: ٢٠٠٩
  

  . العراقسوف تأتي السنة القادمة بانتخابات جديدة سوف تغّير بصورة آبيرة وجه السلطة في
  

  انتخابات المحافظات
.  محافظة١٨ من أصل ١٤، في ٢٠٠٩يناير / آانون الثاني٣١قام العراق بجدولة انتخابات المحافظات في 

محافظة تأميم . سوف يصوتون الحقًا في الربيع) محافظات أربيل، والسليمانية، ودهوك(المقيمون في آردستان 
 بسبب الوضع المتقلب جدًا الناشئ عن التوترات بين ٢٠٠٩أخر من سوف تنظم انتخابات المحافظات في وقت مت

  األآراد والعرب والترآمان الذين يعيشون في عاصمة المحافظة، آرآوك، وحولها
  

   النتخابات المحافظاتداإلعدا
آانت أوراق االقتراع وصناديق . االستعدادات اللوجستية النتخابات المحافظات تجّلت للعيان بطريقة سلسة

لتصويت مرتبة في مكانها في الوقت المناسب، وجرى تسجيل المرشحين دون صعوبات تذآر، آما ان تسجيل ا
 مع ١٤ مقعدًا بين المحافظات ال ٥٦٠ مرشح تقدموا لحوالي ١٤،٥٠٠ حوالي )٥(.الناخبين تم بطريقة منظمة

واألمم المتحدة قدمت ) يةاألميرآ( وزارة الخارجية )٦(. مرآز اقتراع٦٠٦٦التصويت المقرر ان يجري في 
وآان هناك مجموعة صغيرة من المراقبين الدوليين .  عراقي في مراقبة االقتراع٢٠،٠٠٠التمويل لتدريب 
  .لرصد االنتخابات

  
  آثار انتخابات المحافظات

جالس أوًال وقبل آل شيء، عند إنتاج م. االنتخابات الجديدة سوف ُتغّير البيئة العمالنية في العراق بعدة طرق
يسمح هذا .  حيز التنفيذ٢٠٠٨محافظات جديدة منتخبة ديمقراطيًا، سوف يدخل قانون سلطات المحافظات لسنة 

القانون للمجالس بان تؤثر في انتقاء واالحتفاظ بالمديرين العامين الذين يعملون في المحافظات بالنيابة عن 
فظات وستكون لها آلمتها في انتقاء رؤساء الشرطة وسوف تنتقي المجالس أيضًا حكام المحا. الوزارات العراقية

التغيرات الهامة في نظام الحكم هذه التي سبقتها أوامر سلطة االئتالف المؤقتة قبل خمس سنوات، . في محافظتها
سوف تحدث، في نهاية األمر، المرآزية ذات معنى للسلطة السياسية من بغداد، ُمعّبرة عن طالق حاسم مع ما 

  .ر المرآزية الحكومية الصداميةتبقى من آثا
  

  مزيد من االنتخابات
  :٢٠٠٩المستقبل السياسي العراقي سيتخذ شكًال مرة أخرى عن طريق انتخابات أخرى مجدولة لسنة 

  
سوف ينظم العراق أول انتخابات برلمانية منذ ) ٢٠١٠أو في مطلع  (٢٠٠٩ديسمبر /في آانون األول •

 .ذه أول اختبار حقيقي لحكومة المالكيستكون ه. ٢٠٠٥ديسمبر /آانون األول
 .يوليو/االنتخابات البلدية وانتخابات المقاطعات في مختلف أرجاء العراق سوف تنظم بحلول نهاية تموز •
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 .يوليو/سوف ينظم استفتاء وطني حول االتفاقية األمنية الجديدة في تموز •
  

تبعًا لهذا القانون، بإمكان . مية قانون المناطق إلى مدى أه(SIGIR)في تقارير سابقة، أشار مكتب المفتش العام 
أي محافظة أو مجموعة محافظات تشكيل منطقة فدرالية بعد التصويت بالموافقة على المناطقية أو اإلقليمية عبر 

خالل ربع السنة هذا، . لتاريخه، آردستان هي المنطقة الوحيدة المعترف بها دستوريًا في العراق. استفتاء عام
دو المناطقية في محافظة البصرة الشيعية جمع العدد المطلوب من التواقيع الضرورية لتنظيم استفتاء حاول مؤي

  .حول اعتماد المناطقية، لكن جهودهم باءت بالفشل
  
  

  األمــن
  

على الرغم من أن هناك تحديات هامة ال تزال قائمة، فقد شهد ربع السنة هذا إحراز الواليات المتحدة والحكومة 
  .قية المزيد من التقدم باتجاه إقامة عراق أآثر استقرارًاالعرا

  
  بيئة ما بعد االندفاعة العسكرية األميرآية

، مع عدد من ٢٠٠٣ إلى أدنى مستوياته منذ العام ٢٠٠٨، فقد هبط مستوى الهجمات سنة ١-١آما يكشف الشكل 
 على الرغم من هذا االتجاه االيجابي، )٧(.نوفمبر اقل من أي شهر منذ الغزو األميرآي/الهجمات في تشرين الثاني

القدرة "، لضمان أن يكون للعراقيين ٢٠٠٩سوف تحافظ الواليات المتحدة على قوة قوية نسبيًا في العراق لسنة 
  )٨(."الكافية للتعامل مع نشاط التمّرد عندما نغادر

  
  ١-١الشكل 

  األحداث األمنية

  
 

  مجموع الهجمات
  الهجمات في بغداد

  مات في نينوىالهج
  

، استجابة قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة ٦/١٠/٢٠٠٨مكتب وزير الدفاع، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر
  .١٠/١/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات، (CENTCOM)األميرآية 
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  دمج أبناء العراق في قوات األمن العراقية
، بدأ القادة العسكريون ٢٠٠٧اندفاعة القوات المسلحة األميرآية في بغداد واألنبار سنة مع الزيادة اإلضافية في 

األميرآيون توظيف المتمردين السنة السابقين، موآلين إليهم المساعدة في الحفاظ على السالم في مجتمعاتهم 
، معظمهم آان ٢٠٠٨ل العام  بحلو٩٩،٠٠٠، (SOI)بلغ عدد هؤالء الذين أطلق عليهم اسم أبناء العراق . األهلية

، بدأت ٢٠٠٨في أواسط .  (U.S. CERP)يتلقى أجورًا من أموال برنامج االستجابة الطارئة للقائد األميرآي
 وبتاريخ األول من آانون )٩(.القوات المتعددة الجنسيات في العراق بنقل المسؤوليات إلى سيطرة أبناء العراق

تبقى هناك هواجس .  بالمئة من جميع أبناء العراق٧٦عراقية تدير قرابة ، آانت الحكومة ال٢٠٠٩يناير /الثاني
  .تتعلق بقدرة الحكومة التي يقودها الشيعة وبرغبتها في استيعاب أبناء العراق أو إقالتهم وإحالتهم على التقاعد

  
   بابل وواسط-السيطرة العراقية على المحافظات

، إلى السيطرة العراقية، ١٨ن من محافظات العراق، وعددها خالل ربع السنة هذا، انتقلت محافظتان أخريا
 تشرين ٢٣في . (PIC) محافظات تنتظر االنتقال إلى السيطرة العراقية على المحافظات ٥تارآة فقط 

، أصبحت بابل المحافظة الثانية عشرة التي تنتقل إلى السيطرة العراقية على المحافظات ٢٠٠٨أآتوبر /األول
تدعو الخطط األميرآية الحالية إلى ضم محافظتي صالح الدين . الواسط بعد ذلك بستة أياموتبعتها محافظة 

  )١٠(.٢٠٠٩وتأميم إلى السيطرة العراقية على المحافظات في مطلع العام 
  

  شرآاء االئتالف ينسحبون
ة اإلعمار، أو  بلدًا قوات عسكرية في العراق، بصفة مقاتلين، أو عاملين في إعاد٤٠، نشر أآثر من ٢٠٠٣منذ 

أعلنت بولندا مؤخرًا نيتها سحب جميع . معظم هذه البلدان قد سحبت قواتها المسلحة أو موظفيها المدنيين. مدربين
، ٢٠٠٩يناير / آانون الثاني٢٢ونقلت السلفادور آخر وحداتها العسكرية من الكويت في . جنودها من العراق

  )١١(.تفظون بقوات عسكرية في العراق إلى أربعةمخفضة عدد شرآاء االئتالف الذين ال زالوا يح
  

، سّلمت المملكة المتحدة قاعدتها بالقرب من مطار البصرة إلى قوات األمن ٢٠٠٩يناير /في آانون الثاني
 في البصرة واربيل قد انتقلت (PRTs)، ستكون فرق إعادة إعمار المحافظات ٢٠٠٩وبحلول صيف . العراقية

  .ع سحب المملكة المتحدة وآوريا موظفي إعادة اإلعمار التابعين لهماإلى السيطرة األميرآية م
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  تحديث معلومات إعادة اإلعمار األميرآية
  

 مليار دوالر لجهود إعادة اإلعمار في العراق، وبحلول تاريخ األول من آانون ٥١٫٠١خصص الكونغرس 
 )١٢(. مليار دوالر٣٦٫٥٨ دوالر وأنفقت  مليار٤١٫٤٢، آانت الواليات المتحدة قد ألزمت ٢٠٠٩يناير /الثاني

صندوق إغاثة وإعادة :  حسابًا منفصًال، لكن أربعة صناديق رئيسية آانت هي السائدة٣٣هذه األموال تدفقت عبر 
، وبرنامج (ESF)، صندوق دعم االقتصاد (ISFF)، صندوق قوات األمن العراقية (IRRF)إعمار العراق 

  .(CERP)االستجابة الطارئة للقائد 
  

  المبالغ الُمتبقية لإللزام
، انقضت مدة صالحية إلزام أية أموال متبقية بموجب صندوق إغاثة وإعادة إعمار ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٣٠في 

 مشروعًا آبيرًا لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني ال ٤٠، علمًا ان أآثر من  (IRRF2)العراق الثاني
 من )١٣(. مليار دوالر من أموال صندوق قوات األمن العراقية لإللزام٣٫٣٧ك ، ظل هنا٢٠٠٩سنة . تزال جارية

بالنسبة لنظرة عامة حول .  مليار دوالر إللزامها لمشاريع جديدة٣٫٩٠الصناديق الثالثة األميرآية الكبرى، بقي 
  .٢-١هذه األرصدة المتبقية لإللزام، انظر الشكل 

  
  ٢-١الشكل 

   التي لم ُتلزماألموال األميرآية الرئيسية
   مليار دوالر٣٫٩٠بمليارات الدوالرات، مجموعها (
  

  
 

، استجابة صندوق ٢١/١/٢٠٠٩استجابة مكتب قوات األمن العراقية، مكتب وزير الدفاع، لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر
بة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق لطب المفتش ، استجا٨/١/٢٠٠٨دعم االقتصاد، وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات، 

، استجابة فرقة منطقة الخليج لطلب المفتش العام للبيانات، ١٥/١/٢٠٠٩، و١٤/١٠/٢٠٠٨، ٢/١٠/٢٠٠٨العام للبيانات، 
استجابة ، ١/١/٢٠٠٩، مكتب المساعدة االنتقالية للعراق لطلب المفتش العام للبيانات، تقرير المؤشرات األساسية، ٥/١/٢٠٠٩

  القانون . ١٢/١/٢٠٠٩صندوق االستجابة الطارئة للقائد، مكتب وزير الدفاع، 
  

  . التي نفذ مفعولها٢٠٠٧ال تشمل األرقام األموال ما قبل السنة المالية . األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة

٨% 
٥%  

٨٧% 
$ ٣٫٣٧صندوق قوات األمن العراقية   

$٠٫٣٣صندوق دعم االقتصاد 

 $٠٫٢٠برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
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  االقتصاد والموازنة
  

الهبوط المفاجئ والسريع في أسعار النفط . ات النفطاألغلبية العظمى إليرادات الحكومة العراقية تأتي من صادر
  .٣-١انظر الشكل . العالمية يمكن ان يؤثر بعمق على موازنة الحكومة العراقية

  
  أثر هبوط أسعار النفط

 دوالر للبرميل وتنعم العراق بإيرادات نفطية غير ١٣٤، تجاوزت أسعار النفط العالمية ٢٠٠٨يوليو /في تموز
، أجبر الهبوط الدراماتيكي ألسعار النفط الحكومة العراقية ٢٠٠٨ خالل النصف اآلخر من  لكن،)١٩(.متوقعة

، عرض ٢٠٠٩يناير /في آانون الثاني. ٢٠٠٩على إعادة النظر عدة مرات نزوًال في موازنتها المتوقعة لسنة 
  )٢٠(.ر دوال٥٠ مليار دوالر على اعتبار سعر البرميل ٥٩٫٥مجلس الوزراء مسودة موازنة قدرها 

  
الحظ نائب رئيس . تعديالت موازنة الحكومة العراقية خّفضت التمويل إلعادة اإلعمار المخططة في العراق

الوزراء برهام صالح مؤخرًا أن االتجاهات الحالية ألسعار النفط سوف تواصل التسبب في خلق مشاآل مالية 
  )٢١(.ارقاسية للحكومة العراقية، ُمضعفة قدرة برنامجها إلعادة اإلعم

  
. يتواصل ازدياد الهواجس بخصوص البنية التحتية للنفط في العراق وعلى األخص في الجنوب الغني بالنفط

سنوات الصيانة السيئة ُتهدد خطين ألنابيب النفط تحت الماء تنقل النفط الخام إلى محطة تحميل النفط النهائية 
الح ورفع أهلية خطوط األنابيب هذه، فإنها يمكن ان فبدون استثمارات عراقية هامة إلص. البعيدة عن الشاطئ

، ويخفض عائدات العراق ٢٠٠٩تكف عن أداء وظيفتها، مما سيخفض الصادرات بصورة دراماتيكية سنة 
  .القومية

  
 بالمئة ٧٤، بدًال من ٢٠٠٩ بالمئة من موازنة العراق لسنة ٨٠التكاليف التشغيلية واإلدارية سوف تستهلك حوالي 

 ٣٥هذه الزيادة تنجم بصورة أولية عن الرواتب الحكومية األعلى التي تشكل حوالي . ٢٠٠٨ة سنة في موازن
نظرًا لميل الموازنة نحو تغطية التكاليف الحكومية، سوف تنفق الحكومة . بالمئة من موازنة الحكومة العراقية

  )٢٢(.ة على التحسينات الرأسمالي٢٠٠٩ بالمئة فقط من موازنتها لسنة ٢٠العراقية 
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  ٣-١الشكل 
  ٢٠٠٨سعر النفط الذي توقعته الحكومة العراقية مقابل سعر النفط الفعلي للبرميل سنة 

  

  
  

  )دوالرات للبرميل(سعر النفط 
  سعر النفط المتوقع المستخدم الحتساب مسودات موازنات الحكومة العراقية

  
المجلس التنفيذي "، صندوق النقد الدولي، ٣١/١٢/٢٠٠٨م للبيانات، استجابة وزارة المالية األميرآية لطلب المفتش العا: المصدر

، استجابة وزارة ٣/٩/٢٠٠٨، 08/199، النشرة الصحفية رقم " االحتياطية للعراقتلصندوق النقد الدولي ُينجز أول مراجعة للترتيبا
 Weekly Iraq Kirkuk Netbackلومات الطاقة، ، اإلدارة األميرآية لمع٤/١/٢٠٠٨المالية األميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، 

Gulf. S.Price at U ،٣١/١٢/٢٠٠٨ ،gov.doe.ela.www ٥/١/٢٠٠٩ المقدرة في.  
  

  الدين الدولي والعقوبات
شأن شروط  دولة غنية تفاوضت ب١٩، خّفض نادي باريس، وهو ندوة تضم ٢٠٠٨ديسمبر / آانون األول١٧في 

آان المتوجب . إعادة دفع متوجبات الدول المدينة، دين الحكومة العراقية الدولي للمرة الثالثة في خمس سنوات
 مليار دوالر، وأّدت ثالث جوالت من التخفيضات إلى إنزال هذا ٥٠على العراق أصًال لدائني نادي باريس قرابة 

  )٢٣(. بالمئة٨٠ عن  مليار دوالر، أي نسبة إعفاء تزيد٧٫٦الرقم إلى 
  

، طالب العراق ووافق مجلس األمن التابع لألمم المتحدة على منحه تمديدًا ٢٠٠٨ديسمبر /في آانون األول
. للحماية القانونية التي حمت العراق من الدعاوى الدولية المقدمة ضده بسبب األعمال التي قام بها نظام صدام

دعمت . ٢٠٠٩لنهب صدام لتلك اإلمارة بعد غزوه لها سنة معظم هذه الدعاوى جاءت من الكويت آنتيجة 
الواليات المتحدة طلب العراق تجديد هذه الحماية الن فيضًا من المطالبات يمكن ان يفرغ خزينة البالد وُيهدد 

  )٢٤(.جهود إعادة اإلعمار
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  مكافحة الفساد
  

د في العراق أسوأ اآلن مما آان منذ بداية آما قال وزير التخطيط للمفتش العام خالل ربع السنة هذا، ان الفسا
صحيح ان التمرد العنيف قد تّم إخماده . ، شارحًا انه يصيب بالبالء الحكومة على آل مستوى٢٠٠٣الغزو سنة 

إلى حد آبير بفضل االندفاعة العسكرية األميرآية، غير ان تمّرداًَ ثانيًا من المسؤولين الفاسدين يواصل أذية 
  : ربع السنة هذا عدة تطورات في جهود العراق لمقاومة هذا التمرد الثاني، بما في ذلكوقد شهد. البالد

  
 .  لتقصيرهم في األداء(IGs)عزل ستة مفتشين عامين عراقيين  •
مواصلة جهود المجلس المشترك لمكافحة الفساد لصياغة إستراتيجية قابلة لالستدامة لمكافحة الفساد في  •

 .العراق
 . للمجتمع الدولي مع المؤسسات العراقية لمكافحة الفسادااللتزام المتزايد •
 .وصول ًمنسق أميرآي جديد لمكافحة الفساد إلى بغداد •

  
  المؤسسات العراقية المكافحة للفساد

، المجلس األعلى  (IGs)المفتشون العامون للوزارات: يتكّون النظام العراقي لمكافحة الفساد من ثالث مؤسسات
  .(COI)ة النزاهة ، ولجن(BSA)للتدقيق 

  
من . نظام المفتشين العامين المستقلين اسميًا يدير مكاتب في آافة الوزارات العراقية أو في الكيانات شبه الوزارية

يعكس نظام المفتشين العامين الذي أنشأته . المفترض ان يعمل المفتشون العامون في خط الدفاع األول ضد الفساد
ان جزءًا من . ، نظام الهيكلية الفدرالية األميرآية للمفتشين العامين٢٠٠٤ع سلطة االئتالف المؤقتة في ربي

ولقد . التحدي الذي يمثله هذا النظام الجديد ناجم عن انه ما من دولة في الشرق األوسط لديها مفتشون عامون
ان آخران تارآين فقد عزل ستة مفتشين عامين لتقصيرهم في أداء مهماتهم وتقاعد اثن. شكل األداء أيضًا مشكلة
  .، تم إمالء عدة مراآز شاغرة٢٠٠٩يناير / في مطلع آانون الثاني)٢٥(.ثماني وظائف شاغرة

  
تنتج الوآالة .  سنة، هو وآالة التدقيق الرئيسية في العراق٨٠المجلس األعلى للتدقيق الذي أنشأه البريطانيون قبل 

اجتمع المفتش . آثر من أية آيانات مكافحة للفساد في العراقعبد الباسط، العمل الذي يعّول عليه أ. التي يرأسها د
عبد الباسط خالل ربع السنة هذا، وآرر هواجسه حول الفساد في العراق، معربًا بنوع خاص . العام مرتين مع د

  .عن مخاوفه إزاء نظام المفتشين العامين الضعيف
  

شأتها أيضًا سلطة االئتالف المؤقتة وأعطيت تكليفًا على لجنة النزاهة، شبه المرادفة لمكتب التحقيقات الفدرالي، أن
غير ان لجنة النزاهة ال تملك سلطة التوقيف وعليها ان تعمل . نطاق البالد للتحقيق في مزاعم حول الفساد العام

اجتمع المفتش العام بالقاضي رحيم، مفوض لجنة النزاهة، . عبر قضاة التحقيق لجلب المشتبه بهم إلى المحاآمة
المفوض الذي يشغل  المنصب منذ حوالي سنة ال زال عليه ان يمثل أمام مجلس النواب . خالل ربع السنة هذا

 توحي بان المفوض قد يضمن ٢٠٠٩غير ان تطورات مطلع . لتثبيته، األمر الذي ُيبقيه معرضًا للضغط السياسي
، الذي دعا علنًا آافة المؤسسات الحكومية حليفًا جديدًا له متمثًال في شخص نائب الرئيس السني، طارق الهاشمي

  )٢٦(.للتعاون مع لجنة النزاهة في المحاربة الجسورة للفساد العام الذي وصفه بالتهديد إلعادة إعمار العراق
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  إصالح قوانين مكافحة الفساد
عمل في  لدى الحكومة العراقية ال(JACC)خالل ربع السنة هذا، بدأت المجالس المشترآة لمكافحة الفساد 

أوًال، تقود المجالس جهودًا جديدة لتعزيز وتحديث أحكام قوانين اإلجراءات الجزائية والجنائية . مبادرتين جديدتين
ثانيًا، المجالس بصدد صياغة مسودة إلستراتيجية مكافحة الفساد سوف تضع خطة . المتعلقة بالنشاطات الفاسدة

لمبادرات تستجيب للشروط التي وضعتها اتفاقية األمم المتحدة هذه ا. من ثالث إلى خمس سنوات لمكافحة الفساد
  .٢٠٠٨ضد الفساد التي صادق عليها العراق في ربيع 

  
  الجهود األميرآية لمكافحة الفساد

، الخبير بالشؤون العربية والذي له د ستانفورف، وصل السفير جوزي٢٠٠٨ديسمبر /في أواخر آانون األول
السفير ستانفورد هو .  العراق لتولي منصب ُمنّسق مكافحة الفساد التابع للسفارةتجارب في الشرق األوسط، إلى

، والمسؤول العاشر المكلف ٢٠٠٣ثالث رئيس لمكتب تنسيق مكافحة الفساد التابع للسفارة منذ إنشائه في مطلع 
ظيفة لم تزد عن ، أي أن متوسط رئاسات  هذه الو٢٠٠٣مهمة جهود السفارة في مكافحة الفساد في العراق منذ 

  )٢٧(.حوالي ستة أشهر
  

  الجهود الدولية لتعزيز الشفافية والمساءلة
، سوف يطبق تشكيلة منوعة من ٢٠٠٩أعلن البنك الدولي ان برنامجه إلصالح اإلدارة المالية العامة لسنة 

مج الحكومة العراقية سوف يساعد البرنا. المبادرات في العراق تهدف إلى تحسين شفافية المالية العامة في البالد
في هذه . في تطوير آتّيب شامل عن الموازنة وسوف يحاول تحديث اإلجراءات المحاسبية العراقية المتقادمة

  .األثناء، يواصل برنامج التنمية التابع لألمم المتحدة دعم نشاطات تدريب الوآاالت الثالث المكافحة للفساد
 
  

  العراقإشراف مكتب المفتش الخاص إلعادة إعمار 
  

 سنة من التجارب الجماعية ٧٥مع أآثر من . يحافظ مكتب المفتش العام على أوسع حضور إشرافي في العراق
داخل البلدان، يملك مدققو، ومفتشو، ومحققو المفتش العام سجل ُمثبت في منع، واآتشاف، وردع الهدر، 

  .واالحتيال، وإساءة االستعمال في إعادة إعمار العراق
  

  تدقيقعمليات ال
 العدد اإلجمالي ١٣٥أصدرت مديرية التدقيق في مكتب المفتش العام ستة تقارير خالل ربع السنة هذا، رافعة إلى 

  .٢٠٠٤لتقارير التدقيق الصادرة منذ العام 
  

  :عمليات تدقيق المفتش العام خالل ربع السنة هذا
  

 إلى شرآة آيلوغ براون ٢٠٠٤اير ين/ مليون دوالر الذي ُمنح في آانون الثاني٧٢٢٫٣مراجعة عقد ال  •
 ألشغال البنية التحتية للنفط في جنوب العراق، ووجدت انه، وإن آان الكثير قد تحقق (KBR)اند روت 

بموجب هذا العقد، إّال أن انجاز أوامر المهمات المختلفة أخذ وقتًا أطول بكثير مما آان مخططًا له، وأن 
ووجد المفتش العام أيضًا غياب . زادت التكاليف بصورة دراماتيكيةهذه األوامر ُعّدلت مرارًا وتكرارًا و
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االستمرارية لدى موظفي اإلشراف الحكوميين، وأوجه ضعف في أنظمة الرقابة على اإلدارة لدى آيلوغ 
 .براون اند روت

 
فتش الحظ مدققو الم. فحص برنامج وزارة الدفاع إلعادة تشغيل الشرآات التي تملكها الدولة في العراق •

. العام أن وظائفًا قد أنشئت لكنهم لم يستطيعوا التحقق من عدد هذه الوظائف بسبب مشاآل في المنهجية
 .وعّين المفتش العام عدة تحسينات في الرقابة الداخلية بإمكانها خفض خطر التعرض لالحتيال

  
 مليون ٧٠٠حوالي رفع تقارير عن عقود األمن الخاص الممنوحة لشرآة ايجيس ديفنس سرفسيز قيمتها  •

وجد المفتش العام أن عملية منح العقد آانت حسنة اإلدارة وأن اإلشراف الحكومي على ايجيس . دوالر
وأوصى التقرير بطرق لتحسين معلومات . آان فعاًال، وان األداء آان مرٍض إلى استثنائي لشروط العقد

 .ملف العقد
  

 لتزويد فرق إعمار ٢٠٠٧لخارجية الذي أنشئ سنة تحليل صندوق االستجابة السريعة التابع لوزارة ا •
خلص المفتش العام إلى انه، على الرغم من ان عمليات سليمة قد .  بآلية تمويل مرنة(PRTs)المحافظات 

ووجد المفتش العام . تم تطويرها لمنح العقود، إال ان هناك حاجة إلى مزيد من العمل لقياس الحصيلة
 قد يتم إنفاق لدفع تكاليف النفقات (QRF)ر من صندوق االستجابة السريعة  سنتًا من آل دوال٦٢أيضًا ان 

 .العامة لواحد من آبار الشرآاء المنفذين للوآالة األميرآية للتنمية الدولية
  

فحص التمويل األميرآي لقوات األمن العراقية، مرآزة على رغبة وقدرة الحكومة العراقية في توّلي  •
ووجد المفتش العام ان تمويل الحكومة العراقية لقواتها األمنية يتزايد .  أمنهاحصة متزايدة باستمرار من

ووجد المفتش العام أيضًا . خالل السنتين األخيرتين، وانه سوف يتجاوز المساهمات األميرآية ويسبقها
 الداخلي ان القيادة األمنية االنتقالية للقوات المتعددة الجنسيات في العراق بحاجة إلى تحسين توثيقها

 .لمفاوضات وترتيبات مشاطرة التكاليف
  

وجد المفتش العام ان مكتب . إصدار مراجعة متابعة لعملية قياس أداء فرق إعادة إعمار المحافظات •
 في وزارة الخارجية األميرآية قد طّور نظام تقييم مالئم لألداء ألجل تقييم (OPA)شؤون المحافظات 
 المحافظات لم يطالب بصورة متواصلة فرق إعادة إعمار لكن مكتب شؤون. قدرات المحافظات

المحافظات بعرض خطط العمل التي ُتحّدد آيف ستتم معالجة نقاط الضعف المعينة التي يحددها نظام 
خالل مجرى هذه المراجعة، حّسن مكتب شؤون المحافظات إجراءاته إلعداد وعرض ومراجعة . التقييم

 .خطط العمل
  

هوده في التحقيقات الشرعية لعمليات التدقيق خالل ربع السنة هذا، وأطلق مشروعًا خاصًا وسع المفتش العام ج
لمراجعة بيانات وزارة الدفاع حول بيانات المخصصات، وااللزامات، والنفقات في نشاطات اإلغاثة وإعادة 

ين البيانات يبحث هذا المشروع عن االحتيال من طريق الجمع ب. ٢٠٠٨-٢٠٠٣اإلعمار للسنوات المالية 
  .الممكننة للمعامالت وبين تقنيات استخراج البيانات لدراسة أنماط اإلنفاق لنشاطات إعادة اإلعمار في العراق
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  عمليات التفتيش

 ٨ مشاريع في ١٠قامت مديرية التفتيش في مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق بتقييم وضعية 
 تقرير تقييمي ١٤١، اصدر المفتش العام ما مجموعه ٢٠٠٥منذ . نة هذامواقع إعادة إعمار خالل ربع الس

شملت عمليات التفتيش خالل ربع السنة هذا، مراجعات المستشفى العام في الحديثه، ومراآز العناية . للمشاريع
بار، القضائي في االن/الصحية األولية في الهيت والحديثة، مدرستي االقتدار والشرحبيل، مجمع حكم القانون

  . آيلو فولت، وآلية الشرطة في بغداد١٣٢محطة الرمادي الفرعية بقوة 
  

مثًال، يواصل مديرو إعادة اإلعمار . وجد مفتشو المفتش العام عددًا من اإلشارات االيجابية خالل ربع السنة هذا
قية، آما ان عددًا األميرآيين السعي إلى الحصول على مزيد من الُمدخالت من جانب الشرآاء في الحكومة العرا

آان الملفت لالنتباه بنوع خاص الرقابة الفعالة على النوعية . أآبر من المشاريع أصبحت تلبي أهدافها المقصودة
الرصد الفعال لتقدم . القضائي في الرمادي/وبرامج ضمان الجودة الجارية في مشروع مجمع حكم القانون

  .آل آبرىالمشروع حال دون تحول المشاآل الصغرى إلى مشا
  

  عمليات التحقيق
خالل ربع السنة هذا، تمت إدانة مدعى عليهما، أوقفا آنتيجة لتحقيقات المفتش العام بعد محاآمة دامت شهرين في 

آما ينتظر تسعة ُمدعى . وسوف يصدر الحكم بحقهما خالل هذا الربيع. المحكمة الفدرالية لوالية نيوجيرسي
  .ش العام صدور األحكام بحقهمعليهم في قضايا أخرى أقامها المفت

  
لقد ُأوقف خالل ربع السنة هذا أربعة ضباط عسكريين خدموا تحت إمرة شريك لالئتالف بعد تحقيق للمفتش العام 

بخصوص عملية منح عقد له عالقة بمشاريع ممولة من صندوق االستجابة الطارئة للقائد آشف عن خطة 
عام ووزارة الداخلية العراقية تحقيقًا مشترآًا نتج عنه إصدار أمر إضافة إلى ذلك، أجرى المفتش ال. احتيالية

باعتقال صادر عن المحكمة الجنائية المرآزية العراقية بحق مواطن عراقي سرق أمواًال من لواء للشؤون المدنية 
  .في الجيش األميرآي

  
الذي سبق أن ُمنع من أخذ العقود وآذلك اآتشفت تحقيقات المفتش العام أن عقيدًا متقاعدًا في الجيش األميرآي 

الخاصة بوزارة الدفاع نتيجة إدانته بتهريب األموال النقدية، آان متواجدًا في العراق ويمثل مقاوًال عراقيًا بمقدار 
بعد أن ذآر المفتش العام هذه الوقائع، أنهى .  مليون دوالر من عقود إعادة اإلعمار التابعة لوزارة الدفاع٦٧

وأخيرًا، حث تدقيق للمفتش العام سالح الهندسة في الجيش األميرآي . لتعامل مع عقيد الجيش هذامقاول عراقي ا
  مليون دوالر إلى ثالثة مقاولين مشارآين في إعادة إعمار الشبكة ١١٫٣على إصدار رسائل استرداد بمبلغ 

  .الكهربائية في العراق
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  الكلفة البشرية
  

 عندما سقط صاروخ بالقرب من مجمع األمم ١٥قتل عراقيان وجرح ، ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٢٩في 
ولم تحدث أية أضرار أخرى ذات شأن بسبب إطالق النار غير المباشر في . المتحدة داخل المنقطة الدولية

  .المنطقة الدولية خالل ربع السنة الحالي
  

نة هذا، مؤمنة مزيدًا من الحماية للعاملين وق انتقلت البعثة األميرآية إلى المجمع الجديد للسفارة خالل ربع الس
  .في البعثة األميرآية أآثر مما آان يوفره القصر الجمهوري

  
  المقاولون

 حالة وفاة جديدة لمقاولين مدنيين يعملون على مشاريع ممولة من الواليات ٣٥ذآرت وزارة العمل األميرآية 
 حادثة ١٢٩٩، تم تسجيل ٢٠٠٣ومنذ . اول إلصابات مق٥٣٨المتحدة في العراق خالل ربع السنة هذا، وتعّرض 

  .وفاة تم تسجيلها في ملفات وزارة العمل
  

  المدنيون األميرآيون
ذآرت وزارة الخارجية ان مدنيين أميرآيين توفيا في العراق خالل ربع السنة هذا، واحد جراء حادث سير 

  . مدني أميرآي٢٧٨ق ، توفي في العرا٢٠٠٣مارس /ومنذ آذار. والثاني بسبب مشاآل صحية
  

  الصحفيون
قتل احد عشر صحفيًا . ، لم يذآر ان صحفيًا قتل في العراق خالل ربع السنة هذا٢٠٠٣مارس /ألول مرة منذ آذار

 وعلى الرغم من ذلك، وللسنة )٢٨(.٢٠٠٧، وهو تراجع آبير بالنسبة لعدد القتلى سنة ٢٠٠٨في العراق سنة 
  .البلد األآثر فتكًا في العالم بالنسبة لموظفي وسائل اإلعالمالسادسة على التوالي، آان العراق 

  
  األشخاص المهجرين في الداخل والالجئون

وخالل . ، فرت ألف عائلة مسيحية من الموصل بسبب تدهور الوضع األمني٢٠٠٨خالل الربع الثالث من سنة 
 ان نشرت الحكومة العراقية قوات ربع السنة هذا، ذآرت األمم المتحدة ان حوالي نصف العائالت قد عاد بعد

  )٢٩(.إضافية لتأمين األمن للسكان
  

 الجئ، أعيد توطينهم في ١٣،٢٨٢وذآر مسؤولون أميرآيون ان عددًا قياسيًا من الالجئين العراقيين بلغ 
، وهو أعلى ٢٠٠٨أآتوبر / واألول من تشرين األول٢٠٠٧أآتوبر /الواليات المتحدة بين األول من تشرين األول

 الجئ إضافي في الواليات المتحدة بين األول من تشرين ٣٠٠٤آما ُأعيد توطين . ٢٠٠٣عدد في أي سنة منذ 
  )٣٠(.٢٠٠٨ديسمبر / آانون األول٢٤ و٢٠٠٨أآتوبر /األول

  
، نظمت الحكومة العراقية أول مؤتمر لها هدف بنوع خاص إلى إغراء ٢٠٠٨ديسمبر /في أواخر آانون األول

 مهاجر ٢٤٠من أصل . ين الذين فروا إلى الخارج بسبب الوضع األمني بالعودة إلى الوطنالمهنيين العراقي
 منهم إلى العراق، والعديد منهم ألول مرة منذ عدة ٢٠٠ يوجهت إليهم الدعوة لحضور هذا المؤتمر، عاد حوال

  .ضمت اآبر مجموعة من المشارآين، األطباء تبعهم المهندسون والعلماء. سنوات
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 في العمل مع الحكومة نحاضرون بان تنشئ الحكومة العراقية قاعدة بيانات للمهاجرين المهنيين الراغبيأوصى ال

 على الرغم من ان هذا المؤتمر شكل تطورًا ايجابيًا غير ان العراق ال يزال يعاني من )٣١(.إلعادة بناء العراق
 ١٠٠،٠٠٠حدى المصادر، يحتاج العراق إلى فوفقًا إل. نقص آبير في األطباء وفي المهنيين الطبيين اآلخرين

  )٣٢(. طبيب١٥،٥٠٠ مليون نسمة وليس لديهم سوى حوالي ٢٧٫٥طبيب جراح لخدمة سكانه البالغ عددهم 
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  مصادر تمويل إعادة إعمار العراق واستخداماتها
  
 
  

  تمويل إعادة إعمار العراق
  األمن

  البنية التحتية
  نظام الحكم
  االقتصاد

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القسم
  ٢  
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  ملخص الصناديق
  

  )أ(المخصصات األميرآية حسب الفئة

 بمليارات الدوالرات
  

  
  

  )ب(وضعية األموال األميرآية
 بمليارات الدوالرات

  
  التغيير منذ ربع السنة األخير    المخصصة
٥١٫٠١$  

  
  

 
  

  )ب(الدعم األميرآي إلعادة إعمار العراق
  بمليارات الدوالرات

  
  أنفقت  ألزمت  وزعت  خصصت  صناديق أميرآية

صندوق إغاثة وإعادة 
   األولإعمار العراق

٢٫٢٥  $٢٫٢٦  $٢٫٢٧  $٢٫٤٨$  

صندوق إغاثة وإعادة 
  الثانيإعمار العراق 

١٧٫٣٥  ١٧٫٩٢  ١٨٫٣٣  ١٨٫٣٩  

  
صندوق 

إغاثة 
وإعادة 
إعمار 
  العراق

إجمالي صندوق إغاثة 
  وإعادة إعمار العراق

١٩٫٦٠  ٢٠٫١٨  ٢٠٫٦٠  ٢٠٫٨٦  

  ٥٫٣٣  ٥٫٣٧  ٥٫٤٩  ٥٫٤٩  ٢٠٠٥السنة المالية 
  ٢٫٧٢  ٢٫٨٥  ٣٫٠١  ٣٫٠١  ٢٠٠٦السنة المالية 
  ٣٫٤٣  ٥٫٥٢  ٥٫٥٤  ٥٫٥٤  ٢٠٠٧السنة المالية 
  ٠٫٢٩  ٠٫٦٥  ٣٫٠٠  ٣٫٠٠  ٢٠٠٨السنة المالية 
 ٢٠٠٩السنة المالية 

  تجسير
١٫٠        

صندوق 
قوات 
األمن 
  العراقية

إجمالي صندوق قوات 
  األمن العراقية

١١٫٧٦  ١٤٫٣٩  ١٧٫٠٤  ١٨٫٠٤  

  

  %١    $٤١٫٤٢ألزمت 
 %٤    $٣٦٫٥٨أنفقت 

  %١    $٤١٫٤٢ألزمت 
 %٤    $٣٦٫٥٨أنفقت 

  األمن
  البنية التحتية
  نظام الحكم
 االقتصاد
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  أنفقت  ألزمت  وزعت  خصصت  صناديق أميرآية

  ٠٫٠٥  ٠٫٠٥  ٠٫٠٥  ٠٫٠٥  ٢٠٠٣السنة المالية 
  ١٫٢٣  ١٫٣٩  ١٫٥٣  ١٫٥٥  ٢٠٠٦السنة المالية 
  ٠٫٩٤  ١٫٤١  ١٫٦٠  ١٫٦٠  ٢٠٠٧السنة المالية 
  ٠٫٠١  ٠٫٤٠  ٠٫٤٠  ٠٫٤٤  ٢٠٠٨لسنة المالية 
 ٢٠٠٩السنة المالية 

  تجسير
٠٫١٠        

صندوق 
دعم 

  االقتصاد

إجمالي صندوق دعم 
  االقتصاد

٢٫٢٣  ٣٫٢٥  ٣٫٥٨  ٣٫٧٤  

  ٠٫١٣  ٠٫١٤  ٠٫١٤  ٠٫١٤  ٢٠٠٤السنة المالية 
  ٠٫٦٦  ٠٫٦٩  ٠٫٦٩  ٠٫٧٢  ٢٠٠٥السنة المالية 
  ٠٫٦٤  ٠٫٦٩  ٠٫٦٩  ٠٫٧١  ٢٠٠٦السنة المالية 
  ٠٫٦٩  ٠٫٧٤  ٠٫٧٤  ٠٫٧٥  ٢٠٠٧السنة المالية 
  ٠٫٧٧  ٠٫٩٩  ٠٫٩٩  ٠٫٩٩  ٢٠٠٨السنة المالية 
 ٢٠٠٩السنة المالية 

  تجسير
٠٫٠١  ٠٫٠٩  ٠٫٠٩  ٠٫٢٩  

إجمال صندوق برنامج 
االستجابة الطارئة 

  للقائد

٢٫٩٠  ٣٫٣٤  ٣٫٣٤  ٣٫٥٩  

برنامج 
االستجابة 

الطارئة 
  للقائد

إجمالي الصناديق 
  األخرى

٠٫٠٩  ٠٫٢٦  ٠٫٣٥  ٤٫٧٧  

  ٣٦٫٥٨  ٤١٫٤٢  ٤٤٫٩١  ٥١٫٠١  إجمالي المخصصات األميرآية
 

  ادر التمويلمص
   مليار دوالر المجموع١٢٥٫٩٦

  ١٧٫٠٠التمويل الدولي 

  
  
  

  دوالر٥٧٫٩٦األموال العراقية 

صندوق إغاثة 
وإعادة إعمار 

 $٢٠٫٨٦العراق 

صندوق قوات 
األمن العراقية 

صندوق  $١٨٫٠٤
دعم 

االقتصاد 
٣٫٧٤$

برنامج 
االستجابة 

الطارئة 
للقائد 
٣٫٥٩$ 

$٤٫٧٧تمويالت أميرآية أخرى 

٥١٫٠١ويل األميرآي مجموع التم



 تمويل إعادة إعمار العراق
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  )د(أموال أميرآية رئيسية لم ُتلزم 
   مليار دوالر٣٫٩٠

  

  
  األعداد تتأثر بالتدوير: مالحظة
تحتية، االقتصاد، ونظام الحكم، انظر األمن، البنية ال(بالنسبة للمنهجية حول آيفية ترتيب المفتش العام البرامج األميرآية حسب الفئات   ) أ(

االلزامات واإلنفاقات حسب فئات المفتش العام قد تختلف عن التزامات ونفقات الخط األول الذي جاء ذآرها في ملخص التمويل ). د(الملحق 
آما ان بعض المعلومات جمعت من لم يتّلق المفتش العام تقارير عن مستويات المشاريع الحالية أو القطاعات من آافة الوآاالت . األميرآي

تشمل األرقام تمويل صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق األول والثاني، وصندوق قوات األمن . (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق 
ندوق دعم االقتصاد ال يشمل المجموع أموال اإلعمار المبكرة لص. العراقية، وصندوق دعم االقتصاد، وبرنامج االستجابة الطارئة للقائد

آذلك، أخذت بيانات مستوى المشاريع من نظام إدارة إعادة إعمار . وبرنامج االستجابة الطارئة للقائد الذي لم يحدد استخدامها حسب الفئات
  .العراق ولذا فإنها ال تشكل تمثيًال شامًال إلجمالي أموال صندوق برنامج االستجابة الطارئة للقائد

  
  :المصادر

، استجابة مكتب المساعدة ١٢/١/٢٠٠٩ و٨/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID) الوآالة األميرآية للتنمية الدولية استجابة  )أ (
، نظام إدارة إعادة ١٥/١/٢٠٠٩، و١٢/١/٢٠٠٩، ٦/١/٢٠٠٩، ١٤/١٠/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)االنتقالية للعراق 

، نظام إدارة إعادة إعمار العراق، الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، ٥/١/٢٠٠٩قتصاد، الكلفة لالنجاز، إعمار العراق، صندوق دعم اال
، استجابة هيئة المالية والمحاسبة ١٦/١/٢٠٠٩، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٧/١/٢٠٠٩التقرير ربع السنوي، 

، مكتب المساعدة ٥/١/٢٠٠٩، استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات، ٩/١/٢٠٠٩نات، الدفاعية لطلب المفتش العام للبيا
  .١/١/٢٠٠٩االنتقالية للعراق، تقرير المؤشرات األساسية، 

، استجابة ١٢/١/٢٠٠٩استجابة صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق األول، الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات،   )ب (
، استجابة الوآالة األميرآية للتجارة والتنمية لطلب المفتش العام للبيانات، ١٢/١/٢٠٠٩وزارة المالية األميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، 

 (DFAS)لدفاعية ، استجابة مصلحة المالية والمحاسبة ا٥/٤/٢٠٠٧، استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات، ٣١/١٢/٢٠٠٨
، استجابة ١٢/١/٢٠٠٩، استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق لطلب المفتش العام للبيانات، ٩/١/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات، 

 وزير مكتب: ، استجابة صندوق دعم االقتصاد١٦/١/٢٠٠٩، مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، (ISFF)قوات األمن العراقية 
، ٨/١/٢٠٠٩، استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، ١٤/١٠/٢٠٠٧الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، 

، استجابة فرقة منطقة ١٥/١/٢٠٠٩ و١٤/١٠/٢٠٠٨، ٢/١٠/٢٠٠٨استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق لطلب المفتش العام للبيانات، 
استجابة . ١/١/٢٠٠٩، مكتب المساعدة االنتقالية للعراق تقرير المؤشرات األساسية، ٥/١/٢٠٠٩خليج لطلب المفتش العام للبيانات، ال

استجابة مكتب شؤون : تمويالت أخرى. ١٢/١/٢٠٠٩مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : برنامج االستجابة الطارئة للقائد
 . ١٦/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (INL)تطبيق القانون المخدرات الدولي و

، وزارة المالية، وزارة التخطيط وسلطة االئتالف ١٦/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OMB)استجابة مكتب اإلدارة والموازنة   )ج (
، استجابة وزارة ٦، ص "٢٠٠٣ديسمبر /انون األولآ-يوليو/ملخص موازنة تموز: إيرادات ونفقات موازنة الجمهورية العراقية"المؤقتة، 

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

: ، استجابة صندوق دعم االقتصاد١٦/١/٢٠٠٩مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : استجابة صندوق قوات األمن العراقية  )د (
، استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، ١٤/١٠/٢٠٠٨مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات 

استجابة . ١٥/١/٢٠٠٩ و٧/١٠/٢٠٠٨، ٢/١٠/٢٠٠٨، استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق لطلب المفتش العام للبيانات، ٨/١/٢٠٠٩
. ١/١/٢٠٠٩، مكتب المساعدة االنتقالية للعراق، تقرير المؤشرات األساسية، ٥:١:٢٠٠٩/فرقة منطقة الخليج لطلب المفتش العام للبيانات

 .P.L: يل األميرآيإجمالي التمو. ١٢/١/٢٠٠٩استجابة برنامج االستجابة الطارئة للقائد، مكتب وزير الدفع لطلب المفتش العام للبيانات، 
109-234, P.L. 109-289, P.L. 110-28, P.L. 110-92, P.L. 110-116, P.L. 110-137, P.L. 110-161, P.L. 110-252 

٣٫٣٧صندوق قوات األمن العراقية 

٠٫٣٣صندوق دعم االقتصاد 

 ٠٫٢٠برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
٨% 

٥% 

٨٧% 
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  تمويل إعادة إعمار العراق
  

 مليار دوالر إلعادة إعمار العراق عبر األموال ١٢٥، آان قد تم تأمين ٢٠٠٨ديسمبر / آانون األول٣١بتاريخ 
  :ة والمساعدات الدولية والمخصصات األميرآيةالعراقي

  
   مليار دوالر٥٧٫٩٦: التمويل العراقي •
   مليار دوالر١٧٫٠٠: التمويل الدولي •
   مليار دوالر٥١٫٠١: التمويل األميرآي •

  
  .بالنسبة لنظرة عامة حول التمويل حسب المصادر، انظر صحيفة الوقائع على الصفحة السابقة

  
  التمويل العراقي

 يشمل هذا المجموع األموال المكتسبة )٣٣(. مليار دوالر٥٧٫٩٦مساهمات العراقية في إعادة اإلعمار اآلن بلغت ال
 أثر الهبوط السريع ألسعار ٢٠٠٩تعكس مسودة الموازنة المعدلة لسنة . والمصادرة، آما وعائدات النفط والغاز

فيضات متكررة في النفقات الرأسمالية يوليو الماضي األمر الذي سرع إجراء تخ/النفط العالمية منذ تموز
لمزيد من المعلومات حول إيرادات الحكومة العراقية، وموازنتها ونفقاتها، انظر القسم االقتصادي في . المخططة
  .هذا التقرير

  
  التمويل الدولي

 ٢٠٠٣ة ، ظلت المساعدات التي تعهد بها المانحون للعراق في مؤتمر مدريد سن٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٣٠بتاريخ 
 مليار دوالر هبات للمساعدة المالية والتقنية، ٥٫٢٥ مليار دوالر، ١٧شمل مجموع ال . وما بعد دون تغيير

 لقد آان العراق بطيئًا في قبول تعهدات )٣٤(. مليار دوالر تعهدات قروض ميسرة أو اعتمادات١١٫٧٥و
أآملت . (IMF)ياطية مع صندوق النقد الدولي ولغاية ربع السنة هذا لم يستخدم العراق الترتيبات االحت. القروض

 بموجب )٣٦( مليون دوالر متوفرة ٧٣٠ من أصل )٣٥( مليون دوالر ٦٧٠الحكومة العراقية مؤخرًا سحب 
الترتيبات االحتياطية مع صندوق النقد الدولي مما أدى إلى عدم زيادة المساهمات في التسهيالت المالية الدولية 

  )٣٧(.إلعادة إعمار العراق
  

  التمويل األميرآي إلعادة اإلعمار
يرفع المفتش العام التقارير حول اإلشراف على وحسابات األموال األميرآية المخصصة أو تّم تأمينها لجهود 
إعادة إعمار العراق بما في ذلك بناء البنية التحتية المادية، وإنشاء المؤسسات السياسية واالجتماعية، وإعادة 

 يقوم مديرو إعادة اإلعمار بسحب )٣٨(. وشراء المنتجات والخدمات لصالح الشعب العراقيتكوين قوات األمن،
  . تيار تمويل مختلف٣٣األموال التشغيلية واإلدارية الالزمة لهم من 

  
 مليار دوالر لجهود إغاثة ٥١٫٠١، آان الكونغرس قد خصص أآثر من ٢٠٠٨ديسمبر / آانون األول٣١بتاريخ 

من هذه الجهود عبر )  مليار دوالر٤٦٫٢٣( بالمئة ٩٠ لقد تم تمويل أآثر من )٣٩(.قوإعادة إعمار العرا
  :الحسابات األربعة الرئيسية التالية
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 $٢٠٫٨٦: (IRRF)صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق  •
 $١٨٫٠٤: (ISFF)صندوق قوات األمن العراقية  •
 $٣٫٧٤: (ESF)صندوق دعم االقتصاد  •
 $٣٫٥٩: (CERP) للقائد برنامج االستجابة الطارئة •

  
وانظر . بالنسبة لنظرة عامة حول التمويل األميرآي إلعادة اإلعمار، انظر صحيفة الوقائع في الصفحات السابقة

  . للتفاصيل حول األموال المخصصة١-٢الجدول 
 
 



  مصادر تمويل إعادة إعمار العراق واستخداماتها
 

٣٠ 

  ١-٢الجدول 
  )بماليين الدوالرات (المخصصة األميرآية األموال

 
رار  آلية التمويل ق

ات   المخصص
ة الم جمع

٢٠٠٣ 

ات  انون المخصص ق
التكميلية الطارئة لزمن   

 ٢٠٠٣الحرب، 

ات  انون المخصص ق
الطارئة للدفاع وإلعادة   
راق   ار الع إعم

 ٢٠٠٤وأفغانستان، 

انون مخصصات  ق
دفاع  وزارة ال

٢٠٠٥ 

ات  انون المخصص ق
ة  ة التكميلي الطارئ
رب   دفاع والح لل
اب    د اإلره ة ض العالمي
حايا   ة ض وإغاث

 ٢٠٠٥التسونامي، 

وزارة  م ات ل خصص
الخارجية للسنة المالية   

٢٠٠٦ 

ات   مخصص
دفاع   وزارة ال ل
ة  نة المالي للس

٢٠٠٦ 

ة    مخصصات طارئ
نة   ة للس تكميلي

 ٢٠٠٦المالية 

انون مخصصات  ق
دفاع  وزارة  ال
ة  نة المالي للس

٢٠٠٧ 

انون مخصصات  ق
وات  ة الق جهوزي
األميرآية والعناية  
رب،   دامى الح بق
ة  تعادة العافي واس
ار   د إعص بع

 ٢٠٠٧ترينا، آا

لة  رارات مواص ق
ة   اعدات الخارجي المس

٢٠٠٧ 

انون  ق
ات  المخصص

  ٢٠٠٨المدمجة 

انون  ق
ات  المخصص
نة   ة لس التكميلي

مل  (٢٠٠٨ يش
نة  ل للس التموي

ة   ٢٠٠٨المالي
د  و ل لس التموي

نقص  نة ال للس
  )٢٠٠٩المالية 

انون  ق
ات  المخصص
نة   ة لس التكميلي

ل  (٢٠٠٨ تموي
جسري فقط للسنة   

  )٢٠٠٩المالية 

وع  مجم
 المخصصات

 PL القانون العام
108-7 

PL 108-11  P.L.108-106 P.L.108-
287 

P.L.109-13 P.L. 109-102 P.L.109-
148 

P.L.109-
234 

P.L.109-
289 

P.L.110-
28 

P.L.110-92 
P.L.110-116 
P.L.110-137 
P.L.110-149 

P.L.110-
161 

P.L.110-
252(I) 

P.L.110-
252 

 

/٢٠/٢  تاريخ سن القانون
٢٠٠٣ 

٣٠/١٢ ١٤/١١/٢٠٠٥ ١١/٥/٢٠٠٥ ٥/٨/٢٠٠٤ ١٦/١١/٢٠٠٣ ١٦/٤/٢٠٠٣/
٢٠٠٥ 

٢٦/١٢ ٢١/١٢/٢٠٠٧ ٢٥/٥/٢٠٠٧ ٢٩/٩/٢٠٠٦ ١٥/٦/٢٠٠٦/
٢٠٠٧  

٣٠/٦/٢٠٠٨  ٣٠/٦/٢٠٠٨  

   الرئيسيةإجمالي تيارات التمويل
صندوق إغاثة 
وإعادة إعمار 

   الثانيالعراق
(IRRF 2) )أ(     

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

وات  ندوق ق ص
ة  ن العراقي األم

(ISFF)   

    ١٦،٠٣٩،٣٠٠  ١،٠٠٠،٠٠٠ ١،٥٠٠،٠٠٠ ١،٥٠٠،٠٠٠  $٣،٨٤٢،٣٠٠ $١،٧٠٠،٠٠٠ $٣،٠٠٧،٠٠٠    $٥،٤٩٠،٠٠٠$ 

برنامج االستجابة 
الطارئة للقائد 

(CERP) )ب( 

   ٣،٥٦٩،٤٠٠  ٢٨٥،٠٠٠ ٦٢٥،٠٠٠ $٣٧٠،٠٠٠  $٣٥٠،٤٠٠ $٤٠٠،٠٠٠ $٣٠٠،٠٠٠ $٤٠٨،٠٠٠  $٧١٨٫٠٠٠ $١٤٠،٠٠٠$ 

صندوق دعم 
 (ESF)االقتصاد 

  )ج(

٤٠،٠٠٠
$ 

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

صندوق إغاثة 
وإعادة إعمار 

  األولالعراق
(IRRF 1)  

 ٢،٤٧٥،٢٦٩               $٢،٤٧٥،٠٠٠$  

ارات  الي تي إجم
  رئيسيةمويل الالت

٤٦،٢٣٦،٨٦٩  ١،٣٨٧،٥٠٠  ٢،٤٩٩،٠٠٠  ١،٨٨٤،٨٧٩  ١٢٢،٨٠٠  ٥،٦٧٠،٣٠٠ ٢،١٠٠،٠٠٠  ٤،٧٩٢،٠٠ ٤٠٨،٠٠٠  ٦٠،٣٩٠ ٦،٢٠٨،٠٠٠ ١٤٠،٠٠٠ ١٨،٤٣٩،٠٠٠  ٢،٤٨٥،٠٠٠  ٤٠،٠٠٠  

  رئيسيةإجمالي برامج المساعدة ال
ادة  ندوق إع ص
ار  إصالح األخط
ا      التي تتعرض له
ة   وارد الطبيعي الم

(NRRRF)  

 ٤٨٩،٣٠٠                 $٤٨٩٫٣٠٠$  

ؤون   ب ش مكت
درات  المخ
ق   رض تطبي وف
دولي  انون ال الق
وزارة   ابع ل الت
ة  الخارجي

(DoS/INL)  

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

ندوق  ص
ة  الديمقراطي

وزارة (
  )الخارجية

            ٣٢٥٫٠٠٠    ٧٥٫٠٠٠      $٢٥٠٫٠٠٠$  

اعدات  مس
وارث ال ة الك دولي
  )د(والمجاعة

 ٢٤٦،٦٨٦  $١٠،٠٠٠ ٣٥٫٠٠٠  $٥٠٫٠٠٠         ٧،٨٨٦      $١٤٣٫٨٠٠$  

حايا   اعدة ض مس
ة   المجاع
وارث  والك

  العالمية

            ٥٠،٠٠٠       $٥٫٠٠٠  $٤٥٫٠٠٠  



تمويل إعادة إعمار العراق 
 

٣١  
  

  )تابع (١-٢الجدول 
 

رار  آلية التمويل ق
ات   المخصص
ة  المجمع

٢٠٠٣ 

ات  انون المخصص ق
التكميلية الطارئة لزمن   

 ٢٠٠٣الحرب، 

ات  انون المخصص ق
الطارئة للدفاع وإلعادة   
راق   ار الع إعم

 ٢٠٠٤وأفغانستان، 

انون مخصصات  ق
دفاع  وزارة ال

٢٠٠٥ 

ات  انون المخصص ق
ة  ة التكميلي الطارئ
رب   دفاع والح لل
اب    د اإلره ة ض العالمي
حايا   ة ض وإغاث

 ٢٠٠٥التسونامي، 

وزارة   ات ل مخصص
الخارجية للسنة المالية   

٢٠٠٦ 

ات   مخصص
وزارة ال  دفاع ل

ة  نة المالي للس
٢٠٠٦ 

ة    مخصصات طارئ
نة   ة للس تكميلي

 ٢٠٠٦المالية 

انون مخصصات  ق
دفاع  وزارة  ال
ة  نة المالي للس

٢٠٠٧ 

انون مخصصات  ق
وات  ة الق جهوزي
األميرآية والعناية  
رب،   دامى الح بق
ة  تعادة العافي واس
ار   د إعص بع

 ٢٠٠٧آاترينا، 

لة  رارات مواص ق
ة   اعدات الخارجي المس

٢٠٠٧ 

انون  ق
ات ا لمخصص

  ٢٠٠٨المدمجة 

انون  ق
ات  المخصص
نة   ة لس التكميلي

مل  (٢٠٠٨ يش
نة  ل للس التموي

ة   ٢٠٠٨المالي
د  و ل لس التموي

نقص  نة ال للس
  )٢٠٠٩المالية 

انون  ق
ات  المخصص
نة   ة لس التكميلي

ل  (٢٠٠٨ تموي
جسري فقط للسنة   

  )٢٠٠٩المالية 

وع  مجم
 المخصصات

 PL القانون العام
108-7 

PL 108-11  P.L.108-106 P.L.108-
287 

P.L.109-13 P.L. 109-102 P.L.109-
148 

P.L.109-
234 

P.L.109-
289 

P.L.110-
28 

P.L.110-92 
P.L.110-116 
P.L.110-137 
P.L.110-149 

P.L.110-
161 

P.L.110-
252(I) 

P.L.110-
252 

 

مساعدات الهجرة  
  )د(والالجئين

            ٤٨٣،٤٠٠  $١٤١،٠٠٠  ١٢٨،٠٠٠  $١٤٩٫٤٠٠  $٢٠٫٠٠٠  $٤٥٫٠٠٠$  

ة  ندوق حري ص
راق   ادرة  (الع مب
  )برينكلي

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

/٢٠/٢  تاريخ سن القانون
٢٠٠٣ 

٣٠/١٢ ١٤/١١/٢٠٠٥ ١١/٥/٢٠٠٥ ٥/٨/٢٠٠٤ ١٦/١١/٢٠٠٣ ١٦/٤/٢٠٠٣/
٢٠٠٥ 

٢٦/١٢ ٢١/١٢/٢٠٠٧ ٢٥/٥/٢٠٠٧ ٢٩/٩/٢٠٠٦ ١٥/٦/٢٠٠٦/
٢٠٠٧  

٣٠/٦/٢٠٠٨  ٣٠/٦/٢٠٠٨  

رامج ندوق ب  ص
إنقاذ حياة األطفال   

  وصحتهم

 ٩٠٫٠٠٠                      $٩٠٫٠٠٠$  

 PLالقانون العام 
 -٢عنوان  ال  480

اعدات   المس
   الغذائية

٦٨٫٠٠٠
$ 

     ٩٣،٨٥٧      $٢٢،٨٩٥           ٢،٩٦٢$  

ظ   ات حف عملي
  طوعيةتالسالم ال

  ٥٠٫٠٠٠                      $٥٠٫٠٠٠$  

ة  ة اإلمحط ذاع
  الحرة العراقية

    ٤٠٫٠٠٠                    $٤٠٫٠٠٠$  

 انتشار  منعبرامج  
دمار ( لحة ال أس

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

(NADR)  

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

٣٩٫٨٢٥$  

المساعدات 
الطارئة لالجئين 

  والمهجرين

  ٣٩،٨٢٥                      $٣٧٫٠٠٠$  

المساعدة الطارئة 
لالجئين 

  والمهجرين

                        ٣٧،٠٠٠  

المساعدات 
اإلنسانية 
الخارجية 
وبمناسبة 

  الكوارث والمدنية

    ١٧٫٠٠٠                    $١٧٫٠٠٠$  

المساعدات الفنية 
في الشؤون 

  الدولية

      
  

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

يم   رامج التعل ب
   الثقافيالتبادلو

         ١٦،٤٦٥      $٥،٧٢٠  $٥،١٧٣       ٥،٥٧٢$  

 مبادرة صندوق
القائد العام 
(CINC)  

  ٣٫٦١٢                      $٣٫٦١٢$  

  



  مصادر تمويل إعادة إعمار العراق واستخداماتها
 

٣٢ 

  )تابع (١-٢الجدول 
 

رار  آلية التمويل ق
ات   المخصص
ة  المجمع

٢٠٠٣ 

ات  انون المخصص ق
التكميلية الطارئة لزمن   

 ٢٠٠٣الحرب، 

ات  انون المخصص ق
الطارئة للدفاع وإلعادة   
راق   ار الع إعم

 ٢٠٠٤وأفغانستان، 

انون مخصصات  ق
دفاع وزارة ال
٢٠٠٥ 

ات  انون المخصص ق
ة  ة التكميلي الطارئ
رب   دفاع والح لل
اب    د اإلره ة ض العالمي
حايا   ة ض وإغاث

 ٢٠٠٥التسونامي، 

وزارة   ات ل مخصص
الخارجية للسنة المالية   

٢٠٠٦ 

ات   مخصص
دفاع   وزارة ال ل
ة  نة المالي للس

٢٠٠٦ 

ة    مخصصات طارئ
نة   ة للس تكميلي

 ٢٠٠٦المالية 

انون مخصصات  ق
دفاع  وزارة  ال

ة ل نة المالي لس
٢٠٠٧ 

انون مخصصات  ق
وات  ة الق جهوزي
األميرآية والعناية  
رب،   دامى الح بق
ة  تعادة العافي واس
ار   د إعص بع

 ٢٠٠٧آاترينا، 

لة  رارات مواص ق
ة   اعدات الخارجي المس

٢٠٠٧ 

انون  ق
ات  المخصص

  ٢٠٠٨المدمجة 

انون  ق
ات  المخصص
نة   ة لس التكميلي

مل  (٢٠٠٨ يش
نة  ل للس التموي

ة   ٢٠٠٨المالي
د  الو ل لس تموي

نقص  نة ال للس
  )٢٠٠٩المالية 

انون  ق
ات  المخصص
نة   ة لس التكميلي

ل  (٢٠٠٨ تموي
جسري فقط للسنة   

  )٢٠٠٩المالية 

وع  مجم
 المخصصات

 PL القانون العام
108-7 

PL 108-11  P.L.108-106 P.L.108-
287 

P.L.109-13 P.L. 109-102 P.L.109-
148 

P.L.109-
234 

P.L.109-
289 

P.L.110-
28 

P.L.110-92 
P.L.110-116 
P.L.110-137 
P.L.110-149 

P.L.110-
161 

P.L.110-
252(I) 

P.L.110-
252 

 

النشاطات 
القانونية 

ومساعدو القضاة 
الرواتب (

  )والنفقات

           ٢٫٦٤٨    ١٫٦٤٨         $١٫٠٠٠$  

التدريب 
العسكري 

والتعليمي الدولي 
(IMET)  

                ٢٫٣٨٠      ٢٤٢  $١٫١٣٨$  

دل،  وزارة الع
ام دع م االحتك

  للقضاء

              ١٫٣٨٠          $١٫٦٤٨$  

إجمالي برامج 
المساعدات 

  األخرى

  ٢،٤٧٠،٠١٩  ١٥٥،٥٠٠  ٣٧٤،٦٤٨  ٢٤٤،٢٣٢  ٦٣،٧٠٩  ٥٥١،٣٩٨ صفر  ١٠٥،٤٠٠ صفر ١٣،٤٥٨  ٢،٩٦٢ صفر  ٥٧٫٠٠٠  ٨٣٣٫٧١٢  ٦٨٫٠٠٠

  التكاليف التشغيلية المتعلقة بإعادة األعمار
اهمات   المس
ى    ة إل األميرآي

  ت الدوليةالمنظما

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

تالف  لطة االئ س
ة   (CPA)المؤقت

  )هـ(

   ٨٣٣،٠٠٠                   $٨٣٣،٠٠٠$  

اريع   ب المش مكت
  )و(والعقود

         ٨٣٠،٠٠٠          ٦٣٠،٠٠٠   $٢٠٠،٠٠٠$  

ة    التكاليف اإلداري
ة ل ندوق حري ص

   (PRT)العراق 

             ١٠٠،٠٠٠          ١٠٠،٠٠٠  

ة   الوآال ة األميرآي
  للتنمية الدولية

  ٢٢٢،٠٠٠  $٥٢،٠٠٠  $٢٥،٠٠٠  $٢٠،٨٠٠       $٧٩،٠٠٠    $٢٤،٠٠٠     $٢١،٠٠٠$  

اليف  التك
غيلية  التش
ادة   ة بإع المتعلق

  األعمار

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

دقي ة ت ق وآال
ة   ود الدفاعي العق

(DCAA)) ب(  

              ١٦٫٣٧٢          $١٦٫٣٧٢$  

ام  تش الع المف
ار  ادة إعم إلع

  العراق

    ١٧٣،٠٠٠  ٣٦،٥٠٠  ٢،٥٠٠      ٣٥،٠٠٠   $٢٤،٠٠٠       $٧٥،٠٠٠$  

ة  وزارة الخارجي
تش – ب المف  مكت

  العام

           ١٢،٦٠٠  ٥،٠٠٠  ٢،٥٠٠  ١٫٣٠٠    $١٫٥٠٠   $١٫٠٠٠$  

دفاع   –وزارة ال
ب المف تش مكت

  العام

           ٢٥،٠٠٠      ٢٠،٨٠٠       $٥٫٠٠٠$  

  



تمويل إعادة إعمار العراق 
 

٣٣  
  

  )تابع (١-٢الجدول 
 

رار  آلية التمويل ق
ات   المخصص
ة  المجمع

٢٠٠٣ 

ات  انون المخصص ق
التكميلية الطارئة لزمن   

 ٢٠٠٣الحرب، 

ات  انون المخصص ق
الطارئة للدفاع وإلعادة   
راق   ار الع إعم

 ٢٠٠٤وأفغانستان، 

انون مخصصات  ق
دفاع  وزارة ال

٢٠٠٥ 

ا ات ق نون المخصص
ة  ة التكميلي الطارئ
رب   دفاع والح لل
اب    د اإلره ة ض العالمي
حايا   ة ض وإغاث

 ٢٠٠٥التسونامي، 

وزارة   ات ل مخصص
الخارجية للسنة المالية   

٢٠٠٦ 

ات   مخصص
دفاع   وزارة ال ل
ة  نة المالي للس

٢٠٠٦ 

ة    مخصصات طارئ
نة   ة للس تكميلي

 ٢٠٠٦المالية 

انون مخصصات  ق
دفاع  وزارة  ال
ة نة المالي  للس

٢٠٠٧ 

انون مخصصات  ق
وات  ة الق جهوزي
األميرآية والعناية  
رب،   دامى الح بق
ة  تعادة العافي واس
ار   د إعص بع

 ٢٠٠٧آاترينا، 

لة  رارات مواص ق
ة   اعدات الخارجي المس

٢٠٠٧ 

انون  ق
ات  المخصص

  ٢٠٠٨المدمجة 

انون  ق
ات  المخصص
نة   ة لس التكميلي

مل  (٢٠٠٨ يش
نة  ل للس التموي

ة   ٢٠٠٨المالي
د  و ل لس التموي
نة نقص ال للس

  )٢٠٠٩المالية 

انون  ق
ات  المخصص
نة   ة لس التكميلي

ل  (٢٠٠٨ تموي
جسري فقط للسنة   

  )٢٠٠٩المالية 

وع  مجم
 المخصصات

 PL القانون العام
108-7 

PL 108-11  P.L.108-106 P.L.108-
287 

P.L.109-13 P.L. 109-102 P.L.109-
148 

P.L.109-
234 

P.L.109-
289 

P.L.110-
28 

P.L.110-92 
P.L.110-116 
P.L.110-137 
P.L.110-149 

P.L.110-
161 

P.L.110-
252(I) 

P.L.110-
252 

 

ة    الوآالة األميرآي
ة  للتنمي

ة ب /الدولي مكت
ام  تش الع المف

(USAID/OI
G)  

  $١٨،٢٢٣  ٥٠٠  ٣،٥٠٠  ٣،٠٢٥   $٥٤٢    صفر  صفر ٢،٥٠٠  صفر  ١،٩٠٠  ٣،٥٠٠  

اليف  التك
غيلية  التش
ادة   ة بإع المتعلق

  األعمار

  ٢٤٥،٩٩٥  ٤٢،٠٠٠  ٨،٥٠٠  ٢٥،١٢٥    $٣٧،٠٤٢    ٣٠،٠٠٠      ٢،٥٠٠    ٧٦،٩٠٠  ٣،٥٠٠  $صفر

ام وع الع : المجم
وال  ة األم آاف
ة  األميرآي

  المخصصة

٥١،٠٠٦،٠٨٣  $١،٦٦٧،٠٠٠  $٢،٩٤٥،١٤٨  ٢،١٧٥،٠٣٦  $٢،١٠٠،٠٠٠  ٧،٠٠٥،١١٢ ٢،١٠٠،٠٠٠  ٥،٢٠٦،٤٠٠ ٤٠٨،٠٠٠  ٧٣،٨٤٨ ٦،٢٣٧،٨٦٢  ١٤٠،٠٠٠  ١٩،٤٠٥،٩٠٠  ٣،٣٤٣،٢١٢  ١٠٨،٠٠٠$  

  
  :الحظاتم
    
آان الكونغرس قد خصص في البداية . ٢٠٠٣نوفمبر / الذي أقر في تشرين الثانيP.L. 108-106 بموجب القانون العام ٢ مليار دوالر المبلغ الذي خصصه الكونغرس لبرامج العراق في صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ١٨٫٤٣٩ تمثل الـ )أ(

 مليار دوالر المتبقية، حّولت اإلدارة من صندوق إغاثة ١٨٫٤٣٩من أصل الـ .  ماليين دوالر لتحويلها إلى حسابات أخرى لبرامج في األردن وليبيريا والسودان٢١٠، لكنه خصص أيضًا ٢  عادة إعمار العراق مليار دوالر لصندوق إغاثة وإ١٨،٦٤٩
 مليون دوالر الذي يمثل البرنامج الثنائي إلعفاء العراق من َدينه إزاء الواليات المتحدة الذي يتطلب ٣٥٢ها إال في حسابات أخرى، مثل مبلغ ذنفيعالقة بالعراق ال يمكن ت مليون دوالر إلى برامج لها ٥٦٢وإعادة إعمار العراق إلى حسابات أخرى حوالي 

 مليون دوالر آي تنقل إلى صندوق ٩،٩٥، خصص الكونغرس ٢٠٠٦عالوة على ذلك، وفي مخصصات السنة المالية .  وإعادة إعمار العراقلقد تم تبليغ الكونغرس عن آل التحويالت من حساب صندوق إغاثة. تمويًال في حساب وزارة المالية األميرآية
 HR 2642 مليون دوالر ملغاة آما هو معين في ٥٠وتشمل أيضًا . إغاثة وإعادة إعمار العراق من حساب صندوق دعم االقتصاد التابع لوزارة الخارجية

   .ذآر مكتب المفتش العام مخصصات من وزارة الدفاع إلى برنامج االستجابة الطارئة للقائد للعراق.  هي للجهود في العراق وافغانستان(CERP)موال المخصصة لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد األ )ب(
 مليون دوالر ٧٦ تشمل ٠٧المخصصات التكميلية الطارئة لصندوق دعم االقتصاد للسنة المالية . P.L. 108-11  ماليين دوالر من القانون العام١٠دها؛  لم يتم تسدي٢٠٠٣  مليون دوالر من حساب صندوق دعم االقتصاد األساسي لسنة ٤٠يشمل ) ج(

  .ُألغيت
  .ر التخصيص النهائي على الصعيد العالمي لهذين الصندوقين معرضة للتغير بانتظاHR2642 التمويل المخصص لمساعدات الكوارث الدولية والمجاعة ومساعدات الالجئين والمهجرين بموجب )د(
  .P.L. 108-106 مليون دوالر للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق بموجب القانون العام القانون العام ٧٥ يستثنى )هـ(
  .عمار متوفر هنا لنشاطات مكتب المشاريع والعقود، تمويل دعم إعادة اإلp.l. 110-28 وP.L. 109-234تقارير آل مؤتمر للقانونين العامين وفق  )و(
  .غير منجز بانتظار مزيد من التحقيقات بخصوص االنفاقات اإلدارية لكافة السنوات المالية) ز(
  .اإلضافية والعقود المختلفة/تةيشمل جهود إعادة إعمار العراق بالنسبة للموظفين المدنيين، والواجبات المؤق. P.L. 110-28 آما هو مبين في تقرير القانون العام )ح(

ان لم يعِط الكونغرس توجيهًا اية بلدان سوف تتلقى األموال لكن األموال العراقية يمكن ان .  وهية التنمية الدولية آانت اعلى بصورة محسوسة من المستويات المطلوبةMRA لل ٢٠٠٩ السنة المالية bridge وتمويل ٢٠٠٨القانون تكميلي السنة المالية *  
  .تكون اعلى بصورة محسوسة ويتوقف ذلك على القدرات االدارية التي تضع المخصصات

دة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة األميرآية فقط لتاريخهن خصصت قيا.  مليار دوالر لصندوق برنامج االستجابة الطارئة للقائد في العراق وافغانستان١٫٥ يسمح لوزارة الدفاع إقرار لغاية ٢٠٠٩ للسنة المالية (NDA)قانون تفويض الدفاع القومي  ** 
  . في المسرحين٢٠٠٩، بانتظار مراجعة اجمالي متطلبات السنة ٢٠٠٩ مليون دوالر لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد في العراق للربع األول من سنة ١٢٥
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  تطور التمويل األميرآي إلعادة اإلعمار

إلعمار قللت من تقدير حجم اإلصالحات الضرورية للبنية التحتية في االستراتيجيات المبكرة إلعادة ا
، رفع آلفة إعادة ٢٠٠٣المستوى العالي للعنف التمردي الذي تلى نهاية القتال العسكري سنة . العراق

أرغم التمّرد في نهاية المطاف إداريي إعادة اإلعمار على تحويل . اإلعمار إلى أآثر بكثير مما آان متوقعًا
عالوة على ذلك، شددت الواليات المتحدة بشكل متزايد على استخدام مصادر . ترآيز على المشاريع األمنيةال

  .الباعة العراقيين لمعظم المشاريع
  

  التحول في أولويات التمويل
المصدر . رّآزت مخصصات التمويل المبكرة على إعادة بناء البنية التحتية لجعل الخدمات األساسية شّغالة

 مليار دوالر التي عرفت بصندوق إغاثة وإعادة إعمار ١٨،٤٣٩ي لهذا التمويل جاء من تخصيص ال األول
، الذي دعم مشاريع إعادة اإلعمار الطويلة األمد، وبالدرجة األولى في قطاعات (IRRF2)العراق الثاني 

مخصصات صندوق إغاثة التحّرك نحو معالجة البيئة األمنية المتدهورة حّول . النفط، والكهرباء، والمياه
  )٤٠(.وإعادة إعمار العراق إلى القطاع األمني الذي هو بفارق آبير فئة إنفاق وحيدة في إعادة إعمار العراق

  
صندوق . (ISFF)، إنشاء صندوق قوات األمن العراقية ٢٠٠٥مايو /ألجل دعم التمويل األمني، تّم في أيار

قائد قيادة . ع هو اآلن أآبر صندوق إلعادة اإلعمار في العراققوات األمن العراقية الذي تديره وزارة الدفا
 استخدم هذا الصندوق لبناء وتدريب (MNSTC-I)القوات األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق 

 مليار دوالر ١٤٫٣٩، آان قد تم إلزام ٢٠٠٨يناير / آانون الثاني٣١بتاريخ . وتجهيز قوات األمن العراقية
 مليار دوالر في ١١٫٧١ مليار دوالر من صندوق قوات األمن العراقية، مع إنفاق قدره ١٨٫٠٤ل من أص

  )٤١(.هذه الجهود
  

 للمشاريع الصغيرة الحجم التي مكنت القادة (CERP)لقد تّم استخدام برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
مع الوقت، حل برنامج . ث يعملونالعسكريين من االستجابة للحاجات المّلحة للمجتمعات األهلية حي

االستجابة الطارئة للقائد محّل صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق آآلية التمويل األولية لمشاريع إعادة 
وتلقى الصندوق حصة هامة من آخر مخصصات إعادة اإلعمار التي وافق عليها . اإلعمار المدنية

 ٣٫٥٩ مليار دوالر من أصل ٣٫٣٤ آان قد تّم إلزام ،٢٠٠٨ديسمبر / آانون األول٣١بتاريخ . الكونغرس
  )٤٢(. مليار دوالر٢٫٩٠مليار دوالر مع إنفاق 

  
، نفذت صالحية إلزام األموال لمشاريع جديدة بموجب صندوق إغاثة وإعادة ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٣٠في 

 مليار ١٧٫٣٥تم إنفاق  مليار دوالر، و١٧٫٩٢ولتاريخه، آان قد تم إلزام أآثر من . إعمار العراق الثاني
ومع ان العديد من مشاريع البنية التحتية قد أقفل، إّال أن عددًا مهمًا . دوالر لجهود إعادة اإلعمار في العراق

لدى فرقة منطقة الخليج . من المشاريع الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ال يزال جاريًا
(GRD) مشروع جاٍر لصندوق إغاثة وإعادة إعمار ٤٢األميرآي  حاليًا  التابعة لسالح الهندسة في الجيش 

  )٤٥(. مليون دوالر٥٢٠العراق تقدر قيمتها ب 
  

  تقاسم آلفة إعادة اإلعمار
النطاق المتطّور للمخصصات األميرآية األخيرة ُيشير إلى انتقال تمويل إدارة إعادة إعمار العراق إلى 

ألميرآي منذ زمن طويل من المشاريع الكبرى للبنية التحتية مع وضع لقد تحول التمويل ا. الحكومة العراقية
  .األولوية على تسهيل استخدام الموارد العراقية لتوجيه المشاريع الجديدة
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 سمح بتمويل أميرآي إضافي ٢٠٠٩ للسنة المالية (NDAA)قانون دانكن هانتر لتفويض الدفاع القومي 
ال يجوز إلزام األموال أو "بموجب هذا القانون، .  على استخدامهاإلعادة إعمار العراق، لكنه فرض قيودًا

." إنفاقها لغرض االستمالك، التمويل، إعادة التأهيل أو ترآيب مرافق في العراق الستخدام الحكومة العراقية
يق وآّرر القانون أيضًا األولوية التي حددها الكونغرس بان تتولى الحكومة العراقية مسؤولية تمويل وتطب

 آانت الجهود الرامية إلى تشجيع مزيد من )٤٦(.الجهود المدعومة اآلن من برنامج االستجابة الطارئة للقائد
اإلنفاق العراقي في إعادة اإلعمار متضمنة في التشريع األول مثل الشرط في قانون المخصصات التكميلية 

  .يل الذي تديره وزارة الخارجية القائل بوجوب مقابلة آل دوالر بدوالر واحد من التمو٢٠٠٨لسنة 
  

 مذآرة تتناول مساهمات الحكومة (NEA-I)العراق -خالل ربع السنة هذا، اصدر مكتب شؤون الشرق األدنى
قالت المذآرة انه وإن آانت الحكومة العراقية لم تقابل آل برنامج . العراقية في مشاريع إعادة اإلعمار

آل دوالر إال ان مساهمتها تدعم مجاالت من التنمية تؤدي إلى مساعدة خارجية على أساس دوالرين مقابل 
مثًال، مخصصات الحكومة العراقية لجهود إعادة اإلعمار عبر هبات . أآثر من مقابلة المساهمات األميرآية

المحافظات تجاوزت مخصصات صندوق دعم االقتصاد ذات الصلة بها لمجلس تنمية إعادة إعمار 
يراجع المفتش العام حاليًا مسالة تقاسم الكلفة والخطط لرفع التقارير عنها في  )٤٧(.(PRDC)المحافظات 

  .٢٠٠٩أبريل /التقرير ربع السنوي في نيسان
 

  األموال المتبقية في الحسابات الرئيسية
 مليار دوالر خصصت لحسابات إعادة اإلعمار لصندوق قوات األمن العراقية، وصندوق ٢٥٫٣٧من أصل 

بما في ذلك ( مليار دوالر لم تلزم ٤٫٣٩ الطارئة للقائد، ال يزال هناك ةنامج االستجابدعم االقتصاد وبر
 ٨٣ حسابات صندوق قوات األمن العراقية غير الملزمة تمثل )٤٨(). مليار دوالر لم تعد متوفرة لإللزام٠٫٤٨

ة لاللتزامات  مليار دوالر من أموال هذا الصندوق ال تزال متوفر٣٫٣٧بالمئة من المجموع، آما أن 
 تم استالمها في ٢٠٠٨ معظم أموال صندوق قوات األمن العراقية التي خصصت للسنة المالية )٤٩(.جديدة

  )٥٠(.وقت متأخر من السنة وال يزال معظمها غير ُملزم
  

 )٥١(. بالمئة أو أآثر من مجموع التمويل٨٠آافة حسابات إعادة اإلعمار الرئيسية الجارية قد ألزمت بنسبة 
 مليار ٤٫٠٩( بالمئة منها ٢٠ مليار دوالر تم إلزامها لهذه الحسابات، ال يزال اقل من ٢٠٫٩٨ أصل من

  )٥٢(.متبقي لإلنفاق) دوالر
  

 ) بالمئة غير منفق١٨( مليار دوالر ٢٫٦٣: صندوق قوات األمن العراقية •
 ) بالمئة غير منفق٣١( مليار دوالر ١٫٠٢: صندوق دعم االقتصاد •
 ) بالمئة غير منفق١٣( مليار دوالر ٠٫٤٤: ة الطارئة للقائدبرنامج االستجاب •

  
لمزيد من المعلومات حول األموال غير المنفقة حسب الفئة، انظر ملخص صحيفة الرسم البياني لألموال 

  .التي تظهر في أول هذا القسم
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  صندوق قوات األمن العراقية
  

  )أ(التمويل حسب مجموعات النشاط الفرعي
  )والراتبمليارات الد(
  
  

  
 
  

  )ب( وضعية األموال
  بمليارات الدوالرات

  
  خصصت            التغيير منذ ربع السنة األخير

١٨٫٠٤  

  

  )ج( أعمال تعاقدية جديدة، حسب ربع السنة
  بماليين الدوالرات

  

   
 

 
  

  

  المعدات والنقل 
  

  البنة التحتية
  

  مساندة االستدامة
  

  التدريب والعمليات
  
  
  

  التدريب والعمليات
  

  المعدات والنقل
  

  البنية التحتية
  

  مساندة االستدامة
  

  النشاطات ذات العالقة

اع
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  خصصت 
  أنفقت

إجمالي عدد األعمال 
  التعاقدية الجديدة

 

  إجمالي  اإللزامات
 

  %٢        ١٤٫٣٩ألزمت 
 %٧       ١١٫٧٦أنفقت 
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  )د(مشاريع إعادة اإلعمار الرئيسية الجارية لصندوق قوات األمن العراقية 
  يين الدوالراتبمال

  
إجمالي الكلفة   المشروع

  المقررة
تاريخ االنجاز   تاريخ البدء

  المتوقع
  المقاول  المحافظة

  مقاول عراقي  صالح الدين  ٣١/٣/٢٠٠٩  ١٤/٧/٢٠٠٨  ٥٩٫٩٥  مرآز القيادة في تكريت
مرفق الشرطة الوطنية في 

  التاجية
  مقاول عراقي  بغداد  ٢٥/٣/٢٠١٠  ٣١/١٢/٢٠٠٨  ٥٦٫٦٠

  مقاول عراقي  ذي قار  ٨/٤/٢٠٠٩  ٣٠/٥/٢٠٠٨  ٣٧٫٨٩  ادة في الشايبةمرآز القي
  مقاول عراقي  ميسان  ٦/٥/٢٠٠٩  ١٢/٧/٢٠٠٨  ٣٧٫٢٨  مرآز القيادة في ميمونة

إنشاء مرافق نورماندي في 
  مرآز العمليات األمامي

٣٠/١٢  ١٩/٩/٢٠٠٨  ٣٥٫٢٠/
٢٠٠٨  

   إنكURSمجموعة   ديالى

  مقاول عراقي  نينوى  ٢٢/٦/٢٠٠٩  ٢٩/١١/٢٠٠٨  ٣٢٫٤٢  مرآز القيادة في الغزالني
مرآز تدريب المجندين، آلية 

  الشرطة في بغداد
اليكشور انجنيرنغ   بغداد  ١٢/٨/٢٠٠٩  ٩/٥/٢٠٠٨  ٣١٫١١

  سيرفسز، إنك
استكمال إنشاء لسالح الجو 
العراقي ولمدرسة التدريب 

على الطيران في القاعدة 
  الجوية اإلقليمية في آرآوك

انفايرومنتل آميكال   تأميم  ١٧/٢/٢٠٠٩  ٦/٣/٢٠٠٨  ٢٨٫٧٥
  آوربرايشن

إنشاء مرآز القيادة الرئيسي 
للواء األول، واللواء السابع 

   آتائب في الرمادي٣و

انفايرومنتل آميكال   األنبار  ٢٥/٢/٢٠٠٩  ١٨/١/٢٠٠٧  ٢٨٫١١
  آوربريشن

إنشاء أآاديمية توظيف 
  الشرطة في الموصل

   عراقيمقاول  نينوى  ١٩/١/٢٠٠٩  ١٦/٦/٢٠٠٨  ٢٧٫٦٩

  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
  مواد خط . تشمل مواد خط العقود التي آان يمكن توليد رقم منح لها والتي آان لها مبلغ ملزم أآبر من صفر  )ج(

  .العقود الجديدة تحددها أرقام المنح المتواجدة في ربع السنة الحالي ولكن ليس في ربع السنة الماضي
التكاليف المقررة في الموازنة والمدرجة في الجدول أعاله تمثل حصة مواد . ٦/١/٢٠٠٩إعمار العراق، المعلم العالمي، نظام إدارة إعادة   )د(

يمكن ان . الخط لصندوق دعم االقتصاد في آل مشروع آما هو مذآور في نظام إدارة إعادة إعمار العراق وليس إجمالي تكاليف المشروع
اسم المشروع وإجمالي الكلفة يمكن أن يختلفا عما آان .  ينفذ على مراحل أو بموجب أوامر مهمة متعددةتمثل مواد الخط جزءًا من مشروع

خالل ربع السنة األخير الن مصدر بيانات المعلم العالمي قد استخدم بدًال من جموع أرقام مكتب المساعدة االنتقالية للعراق التي لم تعد 
 .متوفرة

  .١٦/١/٢٠٠٩زير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة مكتب و) أ: (المصادر
  ;P.L. 108-287; P.L.109-13; P.L. 109-148; P.L.109-234;  P.L. 109-289; P.L. 110-28 .القانون) ب(  

 P.L. 110-161; P.L. 110-252،استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات ،  
      ١٦/١/٢٠٠٩.  

  .٣٠/٩/٢٠٠٨، ٧/١/٢٠٠٩إلدارة المالية لدى سالح الهندسة، نظام ا) ج(  
  ٦/١/٢٠٠٩نظام إدارة إعادة إعمار العراق، المعلم العالمي، )  د(  
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  صندوق قوات األمن العراقية
  استخدامات تمويل صندوق قوات األمن العراقية

  
هو  إعمار العراق، وتلقى صندوق قوات األمن العراقية ثاني أآبر مخصصات بعد صندوق إغاثة وإعادة

صندوق قوات .  أآبر صندوق إعادة إعمار نشيط)٥٣( مليار دوالر من األموال غير الملزمة،٣٫٣٧باإلضافة 
األمن العراقية ُيمّول دعم وزارة الدفاع العراقية ووزارة الداخلية العراقية بواسطة أربعة مجموعات نشاط 

  :فرعية آبرى في الموازنة
  

 المعدات والنقل •
 دة االستدامةمسان •
 التدريب والعمليات •
 البنية التحتية •

  
نوفمبر / في تشرين الثاني٢٠٠٨/٢٠٠٩ للسنة المالية )٥٤(مع إطالق تمويل صندوق قوات األمن العراقية

، ازدادت المخصصات بشكل هام لمجموعات النشاط الفرعي التابعة لوزارة الدفاع العراقية ولوزارة ٢٠٠٨
 مخصصات وإلزامات وإنفاقات آل مجموعة نشاط فرعية خالل ٢-٢قدم الجدول  ي)٥٥(.الداخلية العراقية

  .٢٠٠٨ديسمبر / آانون األول٣١ و٢٠٠٨سبتمبر /الفترة الزمنية بين األول من أيلول
  

  اتجاهات اإلنفاق ربع السنوية
. ، تحول التمويل ضمن مجموعات موازنة صندوق قوات األمن العراقية٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٣٠منذ 
إجماًال، لم يعد هناك اآلن من أموال مخصصة لصندوق قوات األمن العراقية خالل ربع السنة هذا، غير أن و

األموال المخصصة إلى وزارة الدفاع العراقية ووزارة الداخلية العراقية خصصت على مستوى مجموعات 
  .نسبة لربع السنة السابق يفصل التغيير الرقمي لكل مجموعة موازنة بال٢-٢ الجدول )٥٦(.النشاط الفرعي

  
غير ان . خالل ربع السنة هذان ظلت اآبر المخصصات واإلنفاقات في مجموعة المعدات والنقل الفرعية

المخصصات لنشاطات النقل والعمليات الفرعية لكل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية قد قفزت بنسبة 
  )٥٧(. بالمئة٢٥حوالي 
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  ٢-٢الجدول 
  ، حسب مجموعات النشاط الفرعية لصندوق قوات األمن العراقية٣١/١٢/٢٠٠٨ إلى ٣٠/٩/٢٠٠٨ من التغيرات العددية،
  بماليين الدوالرات

  

  
خالل ربع السنة الماضي، لم تضع قيادة القوات األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق اللمسات األخيرة على : مالحظة

لذلك . ت وتم ضمها إلى إجمالي المخصصا"آغير موزعة"لقد صنفت هذه األموال . اعتمادات المخصصات الجديدة المتسلمة
  .فان مجموع االعتمادات لم يتغير آثيرًا بالنسبة لربع السنة األخير

  
  .١٤/١٠/٢٠٠٨ و١٦/١/٢٠٠٩استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

  
 
   

قال التابعة لوزارة الداخلية إلى  مليون دوالر من برامج مرافق االعت٥٢خالل ربع السنة هذا، أعيدت برمجة 
أموال صندوق قوات األمن العراقية التي غّطت معدات وزارة . النشاطات التدريبية التابعة لوزارة الداخلية

، ولعيادات ترآيب ) مليون دوالر٩٫٢(أعيدت برمجتها لمساندة االستدامة )  مليون دوالر١٥٫٠(الدفاع 
  )٥٨(). مليون دوالر٢٫٣(، وللتدريب التابع لوزارة الدفاع ) مليون دوالر٣٫٥(األعضاء الصناعية 

  
.  بالمئة من صندوق قوات األمن العراقية قد انفق٦٥، آان أآثر من ٢٠٠٨ديسمبر / آانون األول٣١بتاريخ 

  بالمئة بالمقارنة مع نفس الفترة٤٥ بالمئة في اإلنفاق بالمقارنة مع ربع السنة السابق وزيادة ٧يمثل هذا زيادة 
  .من العام الماضي

  
  اتجاهات اإلنفاق للسنة المالية

 يحّظر استخدام أموال صندوق قوات األمن العراقية آجسر ٢٠٠٩قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 
 واألموال المستقبلية لمشاريع البنية التحتية ويفرض اتخاذ الخطوات لضمان بان تتحمل ٢٠٠٩للسنة المالية 
العمل بموجب هذه . ودعم قوات األمن العراقية/ قية تكاليف الرواتب، والتدريب، والتجهيزالحكومة العرا

القيود يعني ان مشاريع البنية التحتية لقوات األمن العراقية مدعومة حاليًا فقط من األموال التكميلية للسنة 
  )٦٠(.٢٠٠٩ التي ستكون متوفرة لالستخدام لغاية آخر السنة المالية ٢٠٠٨المالية 

  

  اإلنفاق  االلتزامات  المخصصات    فئة التمويل
  ١٦٥  ٨٢  ٣٦٨  المعدات والنقل
  ١٦٢  ٣٤  ٠  البنية التحتية

  ٧٨  ٢٢  ١٦٤  مساندة االستدامة
  ٩  ٢٩  ٦٩  اتالتدريب والعملي

  وزارة الدفاع

التغيير في موازنة مجموعات 
  النشاط التابعة لوزارة الدفاع

-٤١٥  ١٦٧  ٤  

  ١٠٠  ١  ٣٧٢  المعدات والنقل
  ٥٥  ٥-  ٠  البنية التحتية

  ٢٦  ٧  ٨٦  مساندة االستدامة
  ١١  ٢٠  ٤٥٠  التدريب والعمليات

        

  وزارة الداخلية

التغّير في موازنة مجموعات 
  ة الداخليةالنشاط التابعة لوزار

١٩٢  ٢٢  ٥٢  

  ١٢٨  ١١٢  ٥٠    آخرون
  ٧٣٥  ٣٠١  ٩٩    المجموع الكلي



  مصادر تمويل إعادة إعمار العراق واستخداماتها
 
 

٤٠ 

  . يبين معدل إنفاق أموال صندوق قوات األمن العراقية حسب السنة المالية٣-٢الجدول 
  

على الرغم من ان صندوق قوات األمن العراقية هو أآبر صندوق إعادة إعمار نشيط، غير أن مخصصاته 
ابة جسر للسنة  ومليار واحد بمث٢٠٠٨ مليار دوالر متوفرة للسنة المالية ٣قد انخفضت، فقد جعل الكونغرس 

  )٦١(.٢٠٠٩المالية 
  

فمع تراجع التمويل األميرآي تدريجيًا، ازدادت مساهمة الحكومة العراقية في تنمية قوات األمن العراقية 
قدرت القوات األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق ان الحكومة العراقية ستكون قد . بشكل آبير

على قوات األمن العراقية، باستثناء المدفوعات إلى العسكريين، بحلول نهاية  مليار دوالر ١٦أنفقت حوالي 
  )٦٣(.٢٠٠٩ ويمكن أن يبلغ اإلنفاق العراقي ثالثة أضعاف إنفاق الواليات المتحدة سنة )٦٢(.٢٠٠٩

  
  ٣-٢الجدول 

  برامج صندوق قوات األمن العراقية الخاصة بوزارة الدفاع، حسب السنة المالية
  والراتبمليارات الد

  
  أنفقت  ألزمت  أنفقت  ألزمت  وزعت  السنة المالية

٩٧  %٩٨  ٣٫١٦  ٣٫١٨  ٣٫٢٤  ٢٠٠٥%  
٩٠  %٩٢  ١٫٤١  ١٫٤٤  ١٫٥٧  ٢٠٠٦%  
٦٣  %١٠٠  ٢٫٢٥  ٣٫٥٦  ٣٫٥٧  ٢٠٠٧%  
٧  %٢٦  ٠٫١٠  ٠٫٣٩  ١٫٤٨  ٢٠٠٨%  

  
  

  برامج صندوق قوات األمن العراقية الخاصة بوزارة الداخلية، حسب السنة المالية
  والراتبمليارات الد

  
  أنفقت  ألزمت  أنفقت  ألزمت  وزعت  السنة المالية

٩٧  %٩٧  ١٫٩٤  ١٫٩٥  ٢٫٠١  ٢٠٠٥%  
٩١  %٩٨  ١٫٢١  ١٫٣١  ١٫٣٣  ٢٠٠٦%  
٦١  %١٠٠  ٠٫٩٦  ١٫٥٦  ١٫٥٧  ٢٠٠٧%  
١٥  %١٩  ٠٫١٩  ٠٫٢٤  ١٫٢٦  ٢٠٠٨%  

  
  ١٢/١/٢٠٠٨استجابة مكتب وزير لدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

  
المساهمات العراقية لدعم قوات األمن العراقية في االرتفاع، تتوقع قيادة القوات األمنية حتى ولو استمرت 

 أنه ستظل هناك حاجة إلى صندوق قوات األمن (MNSTC-I)االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق 
جية طويلة األمد العراقية لدعم تطوير القدرات األساسية، وتعزيز المكاسب األمنية، وتقوية عالقات إستراتي

  )٦٤(.مع العراق
  

على الرغم من التقدم الذي يحققه العراق، يواصل الدعم األميرآي لعب دور متكامل في مساعدة وزارة 
خالل ربع السنة هذا، مثًال، . الدفاع ووزارة الداخلية في تعزيز قدراتها الجوهرية، مثل تنفيذ الموازنة

  .  لتنفيذ موازنتها(FMS)ات العسكرية األجنبية اعتمدت وزارة الدفاع على عملية المبيع
  

والتمويالت التي أجريت في وقت متأخر من هذه السنة إلى حساب المبيعات العسكرية األجنبية تعطي 
  )٦٥(.الشعور بان وزارة الدفاع قد نفذت موازنتها بالكامل
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 فاعل مع أآثر من تمج التزاما، تتوقع برنا٢٠٠٩خطة إنفاق صندوق قوات األمن العراقية للسنة المالية 
، آما تتوقع ان تكون آافة األموال المتوفرة قد ٢٠٠٩مارس /مليار دوالر مخصصة لإللزامات بحلول آذار

  )٦٦(.ألزمت بحلول نهاية السنة المالية
  

من لم يجِر إنفاق أي .  بالمئة منها٤٠، تم إلزام ٢٠٠٨من أصل األموال التي تّم توفيرها في السنة المالية 
، آما ان قيادة القوات األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق قد ٢٠٠٩التمويل الجسري للسنة المالية 

 (OUSD)مكتب المفتش المالي لدى نائب وزير الدفاع . ذآرت انها قد ال تحتاج إلى تلك األموال هذه السنة
  )٦٧(.٢٠١٠طالب بان تكون هذه األموال متوفرة لسنة 

  
، التي توجهها مدخالت وزارة ٢٠٠٨موال المتبقية من تمويل صندوق قوات األمن العراقية للسنة المالية األ

الدفاع ووزارة الداخلية، وآما تقييدات قيود الكونغرس، سوف تعالج احتياجات قوات األمن العراقية التي لن 
  )٦٨(.٢٠٠٩يكون ممكنًا تلبيتها ضمن مخصصات السنة المالية 

  

  عم االقتصادصندوق د
  

 )أ( البرامج الكبرى لصندوق دعم  االقتصاد
  بماليين الدوالرات

 

 

  اندة االستدامةالتشغيل والصيانة ومس
  

  إنما
  ظاتافالتنمية االقتصادية للمح

  

  تنمية القدرات الوطنية
  الديمقراطية والمجتمع المدني

  الحكم االقتصادي الثاني
  

مجالس تنمية /مشاريع فرق إعادة إعمار المحافظات
  إعادة إعمار المحافظات

  برنامج استقرار المجتمع األهلي
  برنامج الحكم المحلي

  ة للبنية التحتية األمنيالحماية 
  برنامج عمل المجتمعات األهلية

صندوق االستجابة السريعة لفرق إعادة إعمار 
 المحافظات

ُوزعت
أنفقت

دية
صا
القت
ا

سية
سيا
ال

نية
ألم
ا
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  )ب( وضعية األموال

  بمليارات الدوالرات
  التغيير بالنسبة لربع السنة األخير    خصصت
٣٫٧٤ 

 
  

  )ج(عمليات تعاقدية جديدة، حسب ربع السنة

  بماليين الدوالرات
 

 
  

  
  )د(  الجارية لصندوق دعم االقتصادلرئيسيةامشاريع إعادة اإلعمار 

  بماليين الدوالرات
  

ة     المشروع إجمالي الكلف
  المقررة

از   تاريخ البدء اريخ اإلنج ت
  المتوقع

  المقاول  المحافظة

مستشفى ميسان الجراحي،     
  المرحلة الثانية

  مقاول عراقي  ميسان  ١٩/٥/٢٠٠٩  ١٩/٢/٢٠٠٨  $١٤٫٠٨

تزويد وترآيب آابل ُمغذي 
 - آيلو فولت ١٣٢قوة 

صندوق دعم االقتصاد 
مجالس تنمية إعادة إعمار (

  )المحافظات

  مقاول عراقي  البصرة  ٩/٣/٢٠٠٩  ٢٢/٣/٢٠٠٨  $١٣٫١٠

صندوق دعم 
مجالس تنمية /االقتصاد

 -إعادة إعمار المحافظات
مستشفى الطوارئ في 

  أربيل

  مقاول عراقي  اربيل  ٤/١٢/٢٠٠٩  ١/١١/٢٠٠٨  $١٢٫٦٧

مناطق الحظر حول 
وط أنابيب النفط خط

  ٥-بغداد-بايجي

  مقاول عراقي  صالح الدين  ١٩/١/٢٠٠٩  ١٣/٥/٢٠٠٨  $١٠٫٥٠

احتياطي مياه التغذية 
صندوق (بالمياه النظيفة 
مجالس تنمية /دعم االقتصاد

  )إعادة إعمار المحافظات

  مقاول عراقي  البصرة  ٣٠/٤/٢٠٠٩  ٢٤/١/٢٠٠٨  $١٠٫١٨

 ECHمستشفى بعقوبة العام 
 إعادة إعمار مجالس تنمية(

  )المحافظات

  مقاول عراقي  ديالى  ١٧/٦/٢٠٠٩  ١٥/٣/٢٠٠٨  $٩٫٦١

مناطق الحظر حول 
خطوط أنابيب النفط 

  ٢-بغداد-بايجي

  مقاول عراقي  نصالح الدي  ٢٦/١/٢٠٠٩  ١٥/٥/٢٠٠٨  $٨٫١١

  

 إجمالي الملزم
 العدد اإلجمالي لألعمال التعاقدية الجديدة

  %٣             ٣٫٢٥ألزمت 
 %١٦              ٢٫٢٣انفقت 
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ة     المشروع إجمالي الكلف

  المقررة
از   تاريخ البدء اريخ اإلنج ت

  المتوقع
  المقاول  المحافظة

ق الحظر حول مناط
خطوط أنابيب النفط 

  ٤-بغداد-بايجي

  مقاول عراقي  صالح الدين  ٢٣/٢/٢٠٠٩  ٢٢/٥/٢٠٠٨  $٧٫٩٣

مناطق الحظر حول 
خطوط أنابيب النفط 

  ٣-بغداد-بايجي

  مقاول عراقي  صالح الدين  ٨/٢/٢٠٠٩  ١٣/٥/٢٠٠٨  $٧٫٧٦

مناطق الحظر حول 
خطوط أنابيب النفط 

  ١-بغداد-بايجي

  مقاول عراقي  صالح الدين  ١٠/٢/٢٠٠٩  ١٦/٥/٢٠٠٨  $٧٫٥٩

  .األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
التكاليف المقررة في الموازنة والمدرجة في الجدول أعاله تمثل حصة مواد الخط لصندوق . ٦/١/٢٠٠٩نظام إدارة إعادة إعمار العراق، المعلم العالمي،   )د (

يمكن ان تمثل مواد الخط جزءًا من . رة إعادة إعمار العراق وليس إجمالي تكاليف المشروعدعم االقتصاد في آل مشروع آما هو مذآور في نظام إدا
اسم المشروع وإجمالي الكلفة يمكن أن يختلفا عما آان خالل ربع السنة األخير الن مصدر بيانات . مشروع ينفذ على مراحل أو بموجب أوامر مهمة متعددة

 .وع أرقام مكتب المساعدة االنتقالية للعراق التي لم تعد متوفرةالمعلم العالمي قد استخدم بدًال من مجم
  

  : المصادر
 لطلب المفتش العام للبيانات،  (USAID)؛ استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية١٤/١٠/٢٠٠٧استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات،   )أ(
، ة، تقرير المؤشرات السياسي(ITAO)؛ مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ٥/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات،  (GRD)؛ استجابة فرقة منطقة الخليج٨/١/٢٠٠٩
  .٨/١/٢٠٠٩؛ استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، ١/١/٢٠٠٩
  PL 108-7. PL 109-102, PL 109-234, PL 110-28, PL110-116, PL 110-137القانون ) ب (

PL 110-149, PL110-161, PL 110-252 ،؛ استجابة الوآالة األميرآية للتنمية ١٤/١٠/٢٠٠٧، استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات
 ١٤/١٠/٢٠٠٨؛ ٢/١٠/٢٠٠٨م للبيانات،  لطلب المفتش العا ؛ استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق٨/١/٢٠٠٩الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، 

  .١/١/٢٠٠٩؛ مكتب المساعدة االنتقالية للعراق، تقرير المؤشرات األساسية، ٥/١/٢٠٠٩؛ استجابة فرقة منطقة الخليج لطلب المفتش العام للبيانات، ١٥/١/٢٠٠٩و
، استجابة الوآالة األميرآية ٣٠/٩/٢٠٠٧، ٤/١/٢٠٠٨، ٣/٦/٢٠٠٨، ٣٠/٩/٢٠٠٨، ٧/١/٢٠٠٩نظام اإلدارة المالية التابع لسالح الهندسة في الجيش األميرآي، ) ج (

  .١٥/١٠/٢٠٠٧ و١١/١/٢٠٠٨، ١٤/٤/٢٠٠٨، ١٦/٧/٢٠٠٨، ١٠/١٠/٢٠٠٨، ٨/١/٢٠٠٩للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، 
  .٦/١/٢٠٠٩نظام إدارة إعادة إعمار العراق، المعلم العالمي، )  د (
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٤٤ 

  تصادصندوق دعم االق
  تحدث برنامج صندوق دعم االقتصاد

  
ية     داف رئيس ة أه دعم ثالث ي ت اطات الت اد النش م االقتص ندوق دع ّول ص ادل   : ُيم م الع ن، الحك الح واألم الس

غ اآلن               )٦٩(.والديمقراطي والنمو االقتصادي   ذه تبل ة ه  مخصصات صندوق دعم االقتصاد إلى المسارات الثالث
  )٧٠(: مليار دوالر٣٫٥٤

  
 . مليار دوالر١٫٧٠: ألمنيالمسار ا •
  مليار دوالر١٫٢٧: المسار السياسي •
  مليار دوالر٠٫٥٧: المسار االقتصادي •

  
أآبر                   ١٫٠٢  وجود مع ة آ ة الثاني  مليار دوالر من األموال التي لم تنفق، يأتي صندوق دعم االقتصاد في المرتب

ة        مستمرصندوق   ر بالنسبة           أولوي .  إلعادة اإلعمار بعد صندوق قوات األمن العراقي م تتغي ة ل اق الحالي ات اإلنف
ة لصندوق               . ٢٠٠٨لخطة اإلنفاق لألموال التكميلية للسنة المالية        ة المخصصات التكميلي زام،  آاف ّم إل ًا، ت حالي

ذا،      .  بالمئة من هذه األموال فقط قد أنفق       واحد، غير ان    ٢٠٠٨دعم االقتصاد، للسنة المالية      خالل ربع السنة ه
   )٧١(. بالمئة١٦ات صندوق دعم االقتصاد بنسبة ارتفع مجموع إنفاق

  
  . يفّصل وضعية أموال صندوق دعم االقتصاد حسب البرامج٢-٤الجدول 

  
  المسار األمني

ة              ة للسنة المالي وال التكميلي اق األم ر حصة من            ٢٠٠٨تدعو خطة إنف اق اآب ى إنف  لصندوق دعم االقتصاد إل
رة   ون دوالر١٠٠(المخصصات األخي ة بموجب )  ملي تقرار المجتمعات األهلي امج اس  خالل )٧٢(.(CSP)برن

امج آخر لصندوق دعم           ر من أي برن ة أآث ربع السنة هذا، ارتفعت إنفاقات برنامج استقرار المجتمعات األهلي
  . مليون دوالر٨٠االقتصاد، حوالي 

  
ام  ر برن اق عب رة اإلنف ريعة جوتي تجابة الس ات وا (QRF) االس ار المحافظ ادة إعم رق إع يصلت لف ادة  ف  قي

الجهود على المدى القصير، بين دعم مشاريع اإلعمال الصغيرة ونشاطات االنتخابات ألجل تلبية حاجات آل         
  )٧٣(.من المنظمات الحكومية وغير الحكومية

  
  المسار السياسي

ة   اق متوقع ة إنف ع خط درهام ون دوالر، ٧٥ ق كِّل ملي ن   ُيش ر م زء األآب ي الج ع المحل ل المجتم امج عم  برن
ة          .  الصندوق في المسار السياسي     إنفاق توقعات ذي   (NCD)يأتي بعده عن آثب برنامج إنماء القدرات القومي  ال

ي      . )٧٤( مليون دوالر  ٧٠ُخصص له    امج    (LGP)تاريخيًا، تجاوزت االنفاقات لبرنامج الحكم المحل  آال من برن
ي  ع المحل ة(CAP)عمل المجتم درات القومي اء الق امج إنم م خالل ر.  و برن امج الحك ان برن ذا، آ نة ه ع الس ب

وق  المحلي ة             يف درات القومي اء الق امج إنم ة وبرن تالف المؤقت ًال من سلطة االئ ان      .  آ ذا، آ ع السنة ه خالل رب
ات المسار السياسي مع          طلبرنامج الحكم المحلي في      ون دوالر   ٤٣٫١٥يعة إنفاق ة       )٧٥( ملي  أنفقت بصورة أولي

  )٧٦(.البرامج األخرى لدعم االنتخابات القادمةعلى تدريب أعضاء مجالس المحافظات و
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٤٥  
  

  
  المسار االقتصادي

ة   نة المالي ة للس وال التكميلي اق األم ة  إنف ًا لخط ى  ٢٠٠٨وفق ار عل ادة اإلعم ال إع م أعم ، سوف تجري معظ
ة االقتصادية للمحافظات            امج            . (PEG)المسار االقتصادي عبر برنامج التنمي ذا، انفق برن ع السنة ه خالل رب

  )٧٧(.١٨ من محافظات العراق ال ١٢ اآبر مبلغ لدعم النشاطات الزراعية في (Inma)ا إنم
  

  ٤-٢الجدول 
  وضعية صندوق دعم االقتصاد حسب تمويل البرامج

  بماليين الدوالرات
  

  أنفقت  ألزمت  خصصت  البرنامج
ات     ار المحافظ ادة إعم رق إع اريع ف ادة   /مش ة إع الس تنمي مج

  إعمار المحافظات
٢٣٠  $٤٣٠  $٧٠٠$  

  ٥٠٣  ١٧٨  ٦١٤  برنامج استقرار المجتمع األهلي
  ١٤٧  ٦١٤  ٢١٧  حماية أمن البنية التحتية

  ٧١  ١٣٥  ١٣٥  برنامج االستجابة السريعة لفرق إعادة إعمار المحافظات
ى صندوق     (صندوق ماريا روزيكا لضحايا حرب العراق        ُنقل إل

  )إغاثة وإعادة إعمار العراق
١٥  ٣٠  ٣٠  

  ٩٦٥  ١،٣٨٧  ١،٦٩٦  ألمني الفرعي االمجموع
  ٢٣٩  ٣٢٣  ٣٢٣  برنامج الحكم المحلي

  ١٤٥  ٢٦٤  ٢٦٤   القدرات القوميةتنمية
  ١٣٧  ٢١٠  ٢١٠  برنامج عمل المجتمع المحلي
  ١٣٣  ٢٠٤  ٢٠٤  )أ(الديمقراطية والمجتمع المدني

اعدات الهجرة        ) األردن(الالجئون العراقيون    ى مس ون إل المحول
  )ب(والالجئين

٣٦  ١٠٣  ١٠٣  

وانين      ا ية والق الحات السياس اني، اإلص ادي الث م االقتص لحك
  النظامية

٨١  ٨٥  ٨٥  

  ٢٧  ٣٧  ٤٥   القدرات الوزاريةتنمية
  ٢٨  ٣٢  ٣٣  مكتب االتصال الخاص بجرائم النظام

  ٨٢٥  ١،٢٥٨  ١،٢٦٧   الفرعي السياسيالمجموع
  ٢٤٤  ٢٦٧  ٢٨٩  مساندة استدامة التشغيل والصيانة

  ٤٨  ٩٣  ٩٣  (Inma) إنما
  ١٤  ٦١  ٦١  تنمية االقتصادية للمحافظاتال

  ٧  ٥٧  ٥٧  مستهدفةبرنامج التنمية ال
  ٤٣  ٤٧  ٤٧   القدرات والتدريب التقني على مستوى المصانعتنمية

  ٢٢  ٢٤  ٢٤  ازدهار
  ٣٨٢  ٥٤٨  ٥٧١   الفرعي االقتصاديالمجموع

  $٢،١٧٨  $٣،١٩٧  $٣،٥٣٤  المجموع العام
  : مالحظات

ل       تشمل المبالغ في هذه ال    ) أ( ذآورة مث ة "فئة البرامج الم دني  تنمي ع الم دني  "، " المجتم ع الم ات العراق     ADF-المجتم ل انتخاب " (IFES) وصندوق تموي
ديمقراطي في العراق     "، (IRI)تمويل الديمقراطية للمعهد الجمهوري الدولي "، "الديمقراطية والمجتمع المدني " وطني ال ، "(NED) و(NDI)المعهد ال
  ."(USIP) ةيرآي السالم األممؤسسة"و
ة   ) ب( ب اإلدارة والموازن بة لمكت ت      (OMB)بالنس رامج واردة تح ة ب ذه الفئ ي ه وال ف مل األم ون  "، تش ون العراقي ون) األردن(الالجئ ى المحول  إل

  .، وبرنامج علماء العراق"مساعدات الهجرة والالجئين
  

، استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات،          ١٤/١٠/٢٠٠٧استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات،        : المصادر
ات،              ٨/١/٢٠٠٩ ام للبيان تش الع يج لطلب المف ة الخل ر المؤشرات األساسية،        ٥/١/٢٠٠٩، استجابة فرقة منطق راق، تقري ة للع ، مكتب المساعدة االنتقالي
  .١٥/١/٢٠٠٩ و١٩/١٠/٢٠٠٨، ٢/١٠/٢٠٠٨راق لطلب المفتش العام للبيانات، ، استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للع١/١/٢٠٠٩
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٤٦ 

  اتجاهات اإلنفاق
ادة         ابات إع بة لحس ر بالنس نة األخي ع الس الل رب أ خ دل أبط اد بمع م االقتص ندوق دع ت مخصصات ص أنفق

  . يصور معدالت اإلنفاق حسب السنة المالية٥-٢ الجدول )٧٨(.اإلعمار الكبرى األخرى
  

  ٥-٢الجدول 
  وضعية أموال صندوق دعم االقتصاد حسب السنة المالية

  بماليين الدوالرات
  

ة    أنفقت  ألزمت  المخصصات  السنة المالية بة المئوي النس
  لإللزام

ة   بة المئوي النس
  لإلنفاق

  %١٠٠  %١٠٠  $٥٠  $٥٠  $٥٠  ٢٠٠٥السنة المالية 
  %٨٠  %٩١  $١،٢٢٩  $١،٣٩٢  $١،٥٣٥  ٢٠٠٦السنة المالية 
  %٥٩  %٨٨  $٩٣٩  $١،٤٠٤  $١،٦٠٣  ٢٠٠٧ية السنة المال

  %١  %١٠٠  $٤  $٣٩٦  $٣٩٦  ٢٠٠٨السنة المالية 
  

ات،            : المصادر ام للبيان تش الع ة           ١٤/١٠/٢٠٠٧استجابة وزارة الخارجية لطلب المف ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي تجابة الوآال ، اس
ات،   ام للبيان تش الع ب المف يط  ٨/١/٢٠٠٩لطل ة الخل ة منطق تجابة فرق ات،  ؛ اس ام للبيان تش الع ب المف ب ٥/١/٢٠٠٩لطل ؛ مكت

تش            ١/١/٢٠٠٩المساعدة االنتقالية للعراق، تقرير المؤشرات األساسية،        راق لطلب المف ة للع ؛ استجابة مكتب المساعدة االنتقالي
  .١٥/١/٢٠٠٩ و١٩/١٠/٢٠٠٨، ٢/١٠/٢٠٠٨العام للبيانات 

 



تمويل إعادة إعمار العراق
 

 

٤٧  
  

  برنامج االستجابة الطارئة للقائد
  

  )أ( ٢٠٠٨ع المشروع للسنة المالية التمويل حسب نو

  بماليين الدوالرات
 

 
  
 

  )ب( وضعية األموال
  بمليارات الدوالرات

  
  ُخصصت
٣٫٥٩$ 

 
  

  )ج(  للمشاريعزامات الشهريةلاإلمجموع 
  بماليين الدوالرات

 

 
  

  

  
  االجراءات الوقائية 

  

  التعليم
  

  اءالكهرب
  

  المياه والصرف الصحي
  

  النقل
  

  نشاطات التنظيف المدنية
  

  الري/الزراعة
  

  التحسينات االقتصادية
  

  اصالح المرافق المدنية والثقافية
  

  مشاريع اخرى انسانية او العادة اإلعمار
  

  العناية الصحية
  

 حكم القانون والحكم

  خصصت
 انفقت

  %٣             ٣٫٣٤لزمت أ
 %٨              ٢٫٩٠انفقت 
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٤٨ 

  
 )د((CERP)  الجارية لصندوق برنامج االستجابة الطارئة للقائدرئيسيةمشاريع إعادة اإلعمار ال

  بماليين الدوالرات
  

إجمالي الكلفة   المشروع
  المقررة

تاريخ اإلنجاز   تاريخ البدء
  المتوقع

  المقاول  المحافظة

توزيع الكهرباء في المحلة 
٣١٢  

  غير متوفر  بغداد  ٣١/١/٢٠٠٩  ١٨/١٠/٢٠٠٧  $١١٫٧٦

محطة ضخ مياه الصرف 
-F2الصحي في الفلوجة 

F1  

  مقاول عراقي  راألنبا  ٣١/٣/٢٠٠٩  ٢٢/٩/٢٠٠٦  $٧٫٢٢

منشآت مياه الصرف 
  آرمة علي-الصحي

  غير متوفر  البصرة  ١/١/٢٠٠٩  ١١/٨/٢٠٠٧  $٦٫٥٦

معدات ولوازم تنظيف 
  مدنية في آرآوك

  غير متوفر  تأميم  ١٥/٢/٢٠٠٩  ١/١/٢٠٠٧  $٦٫١٣

 الشمسية في نارةاإل
  الفلوجة، المرحلة الثانية

  مقاول عراقي  األنبار  ١/١/٢٠٠٩  ٦/٦/٢٠٠٨  $٥٫٥٠

  غير متوفر  بغداد  ٣٠/٦/٢٠٠٧  ٢٠/١٠/٢٠٠٦  $٤٫٨٢  PC بغدادلحوالت م
إنشاء مرفق بلدي جديد 

لمعالجة المياه في 
  الرضوانية

  غير متوفر  بغداد  ١٥/٧/٢٠٠٥  ٩/١٢/٢٠٠٤  $٤٫٢٩

 الشوارع المزودة مصابيح
بالطاقة الشمسية في 

  ضواحي بغداد

  غير متوفر  بغداد  ٦/٢/٢٠٠٨  ٦/١١/٢٠٠٧  $٣٫٥٠

  مقاول عراقي  البصرة  ١٥/١٢/٢٠٠٨  ٢٠/٩/٢٠٠٧  $٣٫٤٣  الفرعيةّواز امحطة الك
  

  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
ا هو               ) أ ( واد الخط لصندوق دعم االقتصاد في آل مشروع آم ل حصة م التكاليف المقررة في الموازنة والمدرجة في الجدول أعاله تمث

ى مراحل      . مالي تكاليف المشروعمذآور في نظام إدارة إعادة إعمار العراق وليس إج       ذ عل يمكن ان تمثل مواد الخط جزءًا من مشروع ينف
م                  . أو بموجب أوامر مهمة متعددة     ات المعل ر الن مصدر بيان نة األخي ع الس اسم المشروع وإجمالي الكلفة يمكن أن يختلفا عما آان خالل رب

  .لية للعراق التي لم تعد متوفرةالعالمي قد استخدم بدًال من جموع أرقام مكتب المساعدة االنتقا
  .التاريخ المبين يعكس تاريخ البدء الفعلي للمشاريع  )ب(

  : المصادر
  ، ٩/١/٢٠٠٨استجابة وزارة الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات،   )أ(
ستجابة  ، اPL 108-287, PL 109-13, PL 109-148, PL 109-234, PL 109-289, PL 110-28, PL 110-161, PL 110-252)ب(

  .١٢/١/٢٠٠٩مكتب وزير الدافع لطلب المفتش العام، 
  .٧/١/٢٠٠٩نظام إدارة إعادة إعمار العراق، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعددة الجنسيات في العراق، التقرير ربع السنوي، )  ج(
  .٦/١/٢٠٠٩نظام إدارة إعادة إعمار لعراق، المعلم العالمي، ) د(
  

  (CERP)ارئة للقائد برنامج االستجابة الط
  

  حجم مشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد
ام                       مع أن برنامج االستجابة الطارئة للقائد آان الهدف منه تمويل المشاريع الصغيرة الحجم، سبق للمفتش الع

دو اآلن ان م    . ان الحظ اتجاهًا متزايدًا في متوسط قيمة مشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد            يم    ويب توسط ق
امج االستجابة   ٢٠٠٨خالل السنة المالية   . مشاريع هذا البرنامج في تراجع     ، آان القسم األآبر من الزامات برن

د   ة للقائ ن     %) ٨٥(الطارئ ا ع ل آلفته ي تق اريع الت دول )٧٩(. دوالر٥٠٠،٠٠٠للمش غ  ٦-٢ الج ور مبل  ُيص
  .رمشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد حسب قيمتها بالدوال
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ن          ا ع د قيمته ي تزي اريع الت ن المش ر م دد آبي ن ع دث ع ام ان تح تش الع بق للمف د س  دوالر، ٥٠٠،٠٠٠لق
ذا        . وأوصى بإجراء تحسينات في اإلشراف ورفع التقارير     دفاع المسؤولة عن ه د اتخذت وآاالت وزارة ال لق

ذه القضايا           د       . البرنامج، منذ ذلك الحين، خطوات لمعالجة ه ك، قّي ى ذل امج      عالوة عل  الكونغرس استخدام برن
  )٨٠(. التشريعي األخيروياللغالنص االستجابة الطارئة للقائد في المشاريع الكبيرة الحجم في 

  
د الصادرة عن مكتب               ة للقائ امج االستجابة الطارئ ة لبرن تطبيق هذه القيود واضح في أآثر اإلرشادات الحديث

ة  دفاع األميرآي وزارة ال الي ل تش الم انون األول ف (OUSD)المف مبر /ي آ ذآير ٢٠٠٨ديس ادت الت ي أع ، الت
يم                         ى المشاريع ذات الق ة عل ذه المشاريع األولي ان تعطى ه بأهمية تمويل المشاريع الصغيرة الحجم وتطالب ب

د التي                     )٨١(.األعلى ة للقائ امج االستجابة الطارئ ى مشاريع برن  يفرض اإلرشاد تطبيق حدود المليون دوالر عل
ومي      وضعها قانون تفوي   دفاع الق دفاع              (NDAA)ض ال ر ال ل وزي اء من قب اه      .  إّال إذا صدر إعف ًا مع اتج تناغم

ه عن    د قيمت روع تزي ان أي مش ات ب دفاع التوجيه ة، أعطت وزارة ال ؤوليات العراقي ادة المس  ٧٥٠،٠٠٠زي
ه صالحية        )٨٢(.دوالر يجب ان ُيمول على أساس تقاسم الكلفة مع الحكومة العراقية           دفاع ل ر ال ذا      وزي  إبطال ه

  .الشرط في حال االحتياجات اإلنشائية الملحة
  

ا                       تفيد منه ذها بسرعة آي يس إرشاد برنامج االستجابة الطارئة للقائد يعطي األولوية للنشاطات التي يمكن تنفي
اس  ن الن دد م ر ع ق     )٨٣(.أآب ى التطبي هرون عل ذين يس ابق، ان ال ت س ي وق ظ، ف ام الح تش الع ر ان المف  غي

دي  ون تح اريع         يواجه ن المش د م ول العدي ارير ح ع التق ب ورف راف المناس ام باإلش ي القي اد  . ات ف ي إرش ف
و   /حزيران ة، أضيفت شروط                 ٢٠٠٨يوني دفاع األميرآي دى وزارة ال الي ل ة النص تفرض         للمفتش الم في لغ

ن       ا ع د قيمته ي تزي اريع الت ة المش يق آاف وب تنس ات    ٥٠،٠٠٠وج ار المحافظ ادة إعم رق إع ع ف  دوالر م
(PRTs) ذها ل تنفي ك،   .  قب ى ذل الوة عل روض ع بح المف بة     أص يم بالنس ة التقي ي رزم رات ف مين المؤش  تض

ا          المقترحة من  لمشاريعل غ قيمته ر،  ٥٠،٠٠٠ برنامج االستجابة الطارئة للقائد التي تبل ا يعين    دوالر أو أآث آم
  )٨٤(.يتعلق بالمقاييسبرنامج االستجابة الطارئة للقائد توجيهات محددة أآثر فيما ل  الجديدرشاداإل
  

دد اإل اديش درش ة     ل  الجدي امج قابل اريع البرن ون مش ي ان تك ة ف د الرغب ة للقائ تجابة الطارئ امج االس برن
ه     مشروع    ٢١٠٠، تم تسجيل حوالي       ٢٠٠٨ خالل السنة المالية     )٨٥(.لالستدامة ى أن ة     عل ى الحكوم ا إل م نقله ت
  . حسب الفئة عدد المشاريع المحولةيبين ٧-٢الجدول . العراقية

  
  ٦-٢الجدول 

  مدى، حسب ال٢٠٠٨مشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد للسنة المالية 
  بماليين الدوالرات

  
  إجمالي االلتزامات  المشاريع  قيم المشاريع

  $١٤٫٤٤  ٤،٦٧٧   دوالر١٠،٠٠٠أآثر من 
  $٢١٧٫٧١  ٤،٧٧٨   دوالر١٠٠،٠٠٠ واقل من ١٠،٠٠٠أقل أو يساوي 
  $٦٤١٫١٦  ٤،٧٥٠   دوالر٥٠٠،٠٠٠ واقل من ١٠٠،٠٠٠ي اقل أو يساو

 ٢،٠٠٠،٠٠٠ دوالر أو اقل من ٥٠٠،٠٠٠اقل أو يساوي 
  دوالر

٩٨٫٢٦  ١٠٧$  

  $٥١٫٢٥  ١٥   دوالر٢،٠٠٠،٠٠٠اقل أو يساوي 
  

  .٩/١/٢٠٠٩استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر
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  بة الطارئة للقائداتجاهات تمويالت برنامج االستجا
ا أن              ٢٥،٨١٠لتاريخه، تم إنجاز     د آم ة للقائ امج االستجابة الطارئ د   ًا ال زال   مشروع  ٢،٥٣٣ مشاريع لبرن  قي

ة        بوجه عام  )٨٦(.التنفيذ ة        ،٢٠٠٨، عالجت مشاريع السنة المالي ة، الهواجس األمني ن، مع     )٨٧(. بصورة أولي  لك
ينا امج اال    تالتحس ان برن رأت، آ ي ط ة الت ل       األمني دة لتموي ورة متزاي تخدم بص د يس ة للقائ تجابة الطارئ س

ادة          ادرات إع ن مب ة م كيلة منوع اء، وتش اريع الكهرب يم، ومش دمات التعل ادية، وخ ة االقتص اطات التنمي نش
ر من          . اإلعمار األخرى  ع السنة األخي امج االستجابة                 ٢٠٠٨خالل رب وال برن اق من أم ر إنف ان أآب ثًال، آ ، م

  )٨٨(. آنتيجة للجفاف في العراقتتم مواجهتهااألمن، البرامج التي تعالج القضايا التي آانت الطارئة للقائد بعد 
  

  . يظهر وضعية أموال برنامج االستجابة الطارئة للقائد حسب نوع المشاريع٨-٢الجدول 
  

  ٧-٢الجدول 
   العراقيةّولة إلى الحكومةم، الم٢٠٠٨مشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد للسنة المالية 

  
  ّولةمعدد المشاريع الم  فئة المشروع

  ٣٠٨  مشاريع ُملحة أخرى إنسانية أو إلعادة اإلعمار
  ٢٨١  تحسينات اقتصادية ومالية وإدارية

  ٢٦٧  نشاطات التنظيفات المدنية
  ٢٠٥  التعليم

  ١٨٧  المياه والصرف الصحي
  ١٧٩  النقل

  ١٢٩  الري/الزراعة
  ١٢١  فياتتعويضات الو/التعازيمدفوعات 
  ١٠٩  الكهرباء

  ٨٥  إصالح المرافق المدنية والثقافية
  ٧٥  الحكمنظام حكم القانون و
  ٥٦  العناية الصحية

  ٤٠  إصالح أضرار المعارك
  ١٦  المدفوعات لألبطال العراقيين

  ١١  المعتقلين/المدفوعات للمحتجزين
  ٩  عربات الدعم المدني
  ٧  إنتاج وتوزيع الغذاء

  ٧  كية والالسلكيةاالتصاالت السل
  ٥  اإلجراءات الوقائية

  ٢،٠٩٧  المجموع
  .٩/١/٢٠٠٩استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

  
  اتجاهات اإلنفاق

امج االستجابة                       ة لبرن وال الملزم ة لألم ام الماضي، ازدادت النسبة المئوي بالمقارنة مع ربع السنة نفسه من الع
ة  ٨٧ بالمئة إلى    ٦٨ من   ،ئد التي أنفقت  الطارئة للقا  ين نيسان          )٨٩(. بالمئ امج ب اق البرن ل  / وهبطت نسب إنف أبري
ر حو           )٩٠(.٢٠٠٨يونيو  /وحزيران ى تحري ه   ال ينسب الفيلق المتعدد الجنسيات هذا االنخفاض إل ي نصف تمويل

نة        ة لس انون المخصصات التكميلي ر ق ام عب ذا الع ن ه أخر م ت مت ي وق نوي ف د  )٩١(.٢٠٠٨الس ازدادت وق
ة  اإلنفاقات خالل الربع األخير من    ى اإللزامات حسب األشهر،        . ٢٠٠٨  السنة المالي ة عل بالنسبة لنظرة عام

د            ة للقائ ة       . انظر الرسم البياني لصحيفة الوقائع لبرنامج االستجابة الطارئ ، تجاوزت   ٢٠٠٨خالل السنة المالي
ة    الفتةااللزامات لإلجراءات الوقائية بصورة      ات اإل      آل فئ اق   من فئ د       من   نف ة للقائ امج االستجابة الطارئ . برن

ك اء ذل راق  ج اء الع ي تمت ألبن دفوعات الت ة الم ة، نتيج ى و. (SOI) بصورة أولي امج إل ذا البرن ال ه ع انتق م
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دعم                   ة االقتصادية وال الحكومة العراقية، سوف يوّجه ترآيز أموال برنامج االستجابة الطارئة للقائد نحو التنمي
  .نياإلنسا

  
 ٨-٢الجدول 

  ٢٠٠٨وضعية التمويل حسب فئات مشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد للسنة المالية 
  بماليين الدوالرات

  
  أنفقت  ُألزمت  فئة المشاريع

  $١٩١٫٧٥  $٣٨٨٫٥٣  اإلجراءات الوقائية
  $٣٣٫٥٣  $١١٠٫٥٣  التعليم

  $٢٠٫٠٩  $٩٢٫٧٩  الكهرباء
  $٢٩٫١٩  $٦٨٫٦٠  المياه والصرف الصحي

  $٢٨٫٩٢  $٦٣٫٣٠  النقل
  $٢٣٫٨٠  $٦٢٫٦٤  نشاطات التنظيف المدنية

  $١٧٫١٩  $٥٩٫٢٤  الري/الزراعة
  $١٥٫٨٣  $٤٨٫٠١  التحسينات االقتصادية والمالية واإلدارية

  $٧٫٥٨  $٣٢٫٥٩  إصالح المرافق المدنية والشفافية
  $٢٢٫٢٨  $٣٢٫٠٠  مشاريع ملحة أخرى إنسانية أو إلعادة اإلعمار

  $٩٫٧٦  $٢٥٫٨٩  اية الصحيةالعن
  $٧٫٤٣  $١٢٫٨٢  الحكمنظام حكم القانون و

  $٥٫٧٢  $١٠٫٠٤  تعويضات الوفيات/ التعازيمدفوعات 
  $٥٫١٠  $٥٫٥٣  إصالح أضرار المعارك

  $١٫٣٢  $٤٫٦٠  عربات الدعم المدني
  $١٫٢٨  $٢٫٥٩  االتصاالت السلكية والالسلكية

  $١٫١١  $٢٫١٢  إنتاج وتوزيع الغذاء
  $٠٫٥٦  $٠٫٥٩   لألبطال العراقيينتعاالمدفو

  $٠٫٢٤  $٠٫٤٠  المعتقلين/المدفوعات للمحتجزين
  

  ٩/١/٢٠٠٩استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر
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  األمن
  

 )أ(الجدول الزمني للسيطرة العراقية على المحافظات
  بماليين الدوالرات

  
٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  

  بغداد      القادسية      ميسان     المثنى          

     نينوى    األنبار                                 آربالء        
  ديالى                 بابل              البصرة              اربيل               ذي قار    
  صالح الدين                         واسط              السليمانية                                                     

  تأميم                                                          دهوك            النجف                 
 

 
 
  

  )ب(  الداعمة ألمن العراقألميرآيةوضعية األموال ا

  بمليارات الدوالرات
  خيرالتغيير بالنسبة لربع السنة األ     خصصت
٢٥٫٣$ 

 

         ٢٢٫٦ألزمت 
            ١٩٫٦انفقت 
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  )ب( زمني لتسجيل ونقل أبناء العراقخط الال
  بماليين الدوالرات

  
  نقل أبناء العراق إلى الحكومة العراقية  بداية التسجيل  المحافظة

  ٢٠٠٨أآتوبر /تشرين األول  __  بغداد
  ٢٠٠٩مارس /آذار  ٢٠٠٩فبراير /شباط  نينوى
  ٢٠٠٩ير ينا/آانون الثاني  ٢٠٠٨ديسمبر /آانون األول  ديالى
  ٢٠٠٩يناير /آانون الثاني  ٢٠٠٨ديسمبر /آانون األول  بابل
  ٢٠٠٩مارس /آذار  ٢٠٠٩فبراير /شباط  تأميم
  ٢٠٠٩فبراير /شباط  ٢٠٠٩يناير /آانون الثاني  األنبار
  ٢٠٠٩يناير /آانون الثاني  ٢٠٠٨ديسمبر /آانون األول  واسط

  ٢٠٠٩أبريل /نيسان  ٢٠٠٩مارس /آذار  صالح الدين
  ٢٠٠٩يناير /آانون الثاني  ٢٠٠٨ديسمبر /آانون األول  يةالقادس

  
  

  )ج(الهجماتمعلومات تحديث 

  بماليين الدوالرات
  مجموع الهجمات
  الهجمات في بغداد
  الهجمات في نينوى

  

 
  

 
  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
  : المصادر

، ووزارة الدفاع، قياس االستقرار واألمن في العراق، ٥/١/٢٠٠٩انات، استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبي  )أ (
 ٢٩، ص ٣٠/١٢/٢٠٠٨

، استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق لطلب ٨/١/٢٠٠٩استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات،   )ب (
، استجابة ٧/١/٢٠٠٩إدارة إعادة إعمار العراق، التقرير ربع السنوي، ، نظام ١٥/١/٢٠٠٩ و١٢/١/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، 

، استجابة مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية لطلب المفتش العام ١٢/١/٢٠٠٩مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، 
بالنسبة لمنهجية آيفية توزيع البرامج . ٥/٤/٢٠٠٧، استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات ٩/١/٢٠٠٩للبيانات، 

االلزامات واالنفاقات حسب ). د(، انظر الملحق )كمالحنظام  و،األمن، البنية التحتية، االقتصاد(األميرآية على مجموعات حسب الفئة 
لم يتلَق المفتش العام أية . آي المذآورة في ملخص التمويل األميرالخط األعلىت اقفئات المفتش العام قد تتغير بالنسبة اللزامات وانف

تقارير عن المشاريع الجارية او مستوى القطاعات من آافة الوآاالت، آما ان بعض المعلومات جمعت من نظام إدارة إعادة اعمار 
ابة  فقط تمويل صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق األول والثاني وصندوق دعم االقتصاد، وبرنامج االستج يشمل الشكل. العراق

 .الطارئة للقائد
، استجابة قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة األميرآية ٦/١٠/٢٠٠٨استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات،   )ج (

  .١٠/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 

يوليو /تموز
٢٠٠٧ 

ديسمبر /آانون األول
٢٠٠٨ 

ديسمبر /آانون األول
٢٠٠٨ 

يوليو /تموز
٢٠٠٧ 
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  نـاألم
  

روط         دة الش ات المتح ة والوالي ة العراقي ين الحكوم ة ب ة األمني ّدد االتفاقي لحة    تح وات المس تطيع الق ي تس الت
 النطاق المسموح     واضحة األميرآية بموجبها العمل في العراق خالل السنوات الثالث القادمة، وتقيد بصورة             

دو ان                        . به للعمل األحادي األميرآي      ه يب ف، إال ان ال عن زال تشهد أعم ة ال ت ة العراقي ة األمني صحيح ان البيئ
  . الوجود األمني للقوات المسلحة األميرآيةلوقت الذي يتقلص فيهفي نفس االبالد تسير نحو االستقرار 

  
د     % ٨٦، تراجعت الهجمات بنسبة     ٢٠٠٧يونيو  /منذ حزيران  آما ان الوفيات بين المدنيين العائدة إلى العنف ق

ين      % ٨٤الوفيات بين أفراد قوات األمن العراقية تراجعت بنسبة          %. ٨٠تراجعت بنسبة    ات ب وتراجعت الوفي
ثًال، في     ) ٩٢(%.٨٨االئتالف بنسبة    قوات   انون األول  ١١م ر   ٢٠٠٨ديسمبر  / آ ل تفجي ر من   انتحاري ، قت  أآث
داد، في         ٤٠ شخصًا في آرآوك و     ٤٨ ل خالل حج عاشوراء في بغ ى األق اني  ٤ شخصًا عل انون الث اير  / آ ين

رة، التي تضيف              . ٢٠٠٩ ى      التفجيرات األخيرة تؤآد هشاشة المكاسب األمنية العراقية األخي دًا عل ًا جدي إلحاح
ر               ذه األخي د         ةالجهود األميرآية لتدريب وتجهيز قوات األمن العراقية بحيث تستطيع ه ى النظام بع اظ عل  الحف

ى               .  مغادرة القوات المسلحة األميرآية    ائع عل ات، أنظر صحيفة الوق ول الهجم لمزيد من المعلومات حول مي
  .الصفحة السابقة

  
ة        وات األمن العراقي رد          عدد آتائب ق ة للتم ات مقاوم ام بعملي ى القي ادرة عل ة أو الق د    أصبحت  الطليعي  في تزاي

وات    .  وميسان ونينوى ومدينة الصدر    ىثابت، آما دّلت على ذلك العمليات األخيرة في البصرة وديال          غير ان ق
تصاالت،   واال،فعيدلوجستية، ودعم القصف الم   لمسائل الاالئتالف لقوات األمن العراقية ال تزال تعتمد على  

وي  دعم الج روال ابراتالمباش اف،، والمخ ة واالستكش ا  )٩٣(. والمراقب الل أم ة خ ديد األربع االت التش مج
ر     ٢٠٠٩صف  نتم ة التحسن في اللوجستية والصيانة               :  ظلت أيضًا دون تغيي وات العراقي  ،ضمان مواصلة الق

ة ل       الحجم و ال ضمان   ،والدعم الحياتي  روح القيادي تمكن من          ى  دقدرات واالحترافية وال ة لل وات األمن العراقي ق
تالف    بدًال  القيام بأدوار أمنية إضافية متزايدة       وات االئ ة             ،من ق ات الخاصة العراقي وات العملي درات ق ز ق  تعزي

   )٩٤(.وقوات مقاومة اإلرهاب؛ وضمان بقاء نّمو سالح الجو العراقي والبحرية العراقية على المسار
  

ات الخاصة ا        ة     لقد أبلت قوات العملي اًال في                 (ISOF)لعراقي نًا وفع الء حس  ووحدات الشرطة الخاصة أيضًا ب
ى                 . تدمير القاعدة والمقاتلين األجانب    د عل ه يعتم ة تحسنه لكن ات الخاصة العراقي وواصل تخطيط قوات العملي

       )٩٥(. واللوجستية خالل العملياتالمباشر،مخابرات، والدعم الجوي  للاالئتالف
  

انون األول ي آ دفاع ٢٠٠٨مبر ديس/ف ة(، أعلنت وزارة ال ن أصل ١٦٥ان ) األميرآي ة ١٨٥ م ة عراقي  آتيب
ات   ود عملي ا  تق وم به بة       أو تق ادة بنس ي زي ا يعن تالف، م م االئ ن دع تقلة ع ورة مس رين  % ٨٩بص ذ تش من

  )٩٦(:قد تم بلوغ عدة معالم أمنية أخرىو. ٢٠٠٧أآتوبر /األول
  
ويتوقع ان يتم نقل . (PIC)العراقية على المحافظات ي واسط وبابل إلى السيطرة تتم نقل محافظ •

يونيو / وبغداد بحلول حزيران، صالح الدين، تأميم، ديالى، نينوى–المحافظات الخمس المتبقية 
٢٠٠٩. 

  
تم خالل ربع السنة هذا إطالق سراح عدد غير قليل من المحتجزين لدى االئتالف أو ُنقلوا إلى  •

 أو ، ونظاميةآمنةتم إطالق سراح المساجين العراقيين بطريقة وسوف ي. سجون الحكومة العراقية
 . في االتفاقية األمنية عليهيحاآمون بموجب القوانين العراقية آما هو منصوص
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 الحكومة ة المتحدة إلى مسؤولية موازنالوالياتمسؤولية  منظمة أبناء العراق من أعضاءعملية نقل  •
 .العراقية تتواصل بسرعة

 
 .ات المتحدة مسؤولية أمن المنطقة الدولية إلى الحكومة العراقيةسّلمت الوالي •
 

ذ  دة   ٢٠٠٣من ات المتح ت  ٢٥٫٣، خّصصت الوالي ار دوالر وألزم ن   ٢٢٫٥٩ ملي اع األم ار دوالر لقط  ملي
  )٩٧(. مليار دوالر١٩٫٦٣  منها، آان قد أنفق٢٠٠٨ديسمبر / آانون األول٣١بتاريخ . والعدل

 

  
  على جدار محطة الشرطة في بالطشرطي عراقي يلقي ظّله 

  
   النقطة الفاصلة-االتفاقية األمنية 

وفر ة ت ة األمني ة األسس االتفاقي ود القانوني ًا  للوج ّدد تاريخ راق، وتح ي الع ي المتواصل ف  العسكري األميرآ
انون األول   ٣١ القوات األميرآية موعده األقصى       لمغادرة ة العامل       . ٢٠١١ديسمبر   / آ وات األميرآي ى الق ة عل

و   / حزيران ٣٠ضمن صالحيات المدن والبلدان والقرى العراقية ان تنسحب بحلول           د     . ٢٠٠٩يوني ر ان قائ غي
  )٩٩(.٢٠٠٩القوات المتعددة  قد أشار إلى ان بعض القوات األميرآية سوف تبقى في المدن بعد صيف 

  
انون األول   ٤ة في   بعد موافقة مجلس النواب، صادق المجلس الرئاسي العراقي على االتفاقية األمني           ديسمبر  / آ

ات        ٢٠٠٨ ا    تستطيع ، وسوف تحدد الحكومة العراقية، بموجب االتفاقية، أية عملي ام به ة القي وات األميرآي  ، الق
اني  ازل والمب يش المن ق بتفت د ُوضعت تتعل ودًا ق ا ان قي لطات  . آم اولين تحت الس ًا المق ة أيض وتضع االتفاقي

ة   وتدعو إلى تسليم ا   ية العراق يةالقضائ لكن،  . لقوات األميرآية المقاولين المحتجزين لديها إلى السلطات العراقي
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ل     ًا سوف يؤج رًا وزاري ة أم ة العراقي ة، أصدرت الحكوم ة األمني ى االتفاقي رة عل د وضع اللمسات األخي بع
  )١٠٠(.هاق التي تحكم تطبيبتطوير األنظمة وزارة الداخلية قيامالتطبيق الكامل لالتفاقية األمنية إلى حين 

  
  مقاولو األمن الخاص

اولي األمن الخاص                ق بمق ًا في دعم      (PSCs)ثمة عنصر هام في االتفاقية األمنية يتعل ون دورًا هام ذين يلعب  ال
راق     ي الع ة ف ية الحالي ات الدبلوماس ار والعملي ادة اإلعم ائف    . إع اليف ووظ ة بتك ائل المتعلق ت المس د آان فق

ة               لموظفي المقاولين  ة القانوني يةوالوضع ة والعراقي ومتين األميرآي ل الحك .  في الميدان، موضع مراجعة من ِقَب
راق      ي الع ن الخاص ف اولي األم دًا لحصانة مق ة وضعت ح ة األمني ي االتفاقي ة ف روط المدرج ام والش األحك

  )١٠١(:، األمر الذي سيؤدي إلى تغييرات في عملياتهم٢٠٠٨ديسمبر / آانون األول٣١بتاريخ 
  
من الخاص تكاليفهم بصورة آبيرة آما ان البعض منهم قد يعتبر ان مخاطر العمل قد يرفع مقاولو األ •

 .عقودهمبموجب بدون حماية الحكومة األميرآية آبيرة للغاية لمواصلة العمل 
  

غير . خفض الوجود العسكري األميرآي في العراق قد يخلق طلبًا أآبر على مقاولي األمن الخاص •
 . تقييم طبيعة األثر العمالني والمالي لالتفاقية األمنيةانه من الصعب، في هذا الوقت،

 

  
   استشاريةأميرآيةمع قوات بالترافق  عند حاجز تفتيش يستلم القيادةضابط من الشرطة الوطنية العراقية 

  
ى       ة وإل دمات المطلوب واع الخ ى أن تنادًا إل ف اس اص تختل ن الخ اولي األم م مق ة دع عطبيع ة المواق  الجغرافي

رات               )١٠٢(.للمشاريع دة تغيي ة ان ع ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي ي     سوف   ذآرت الوآال رار  تل ة     إق ة األمني  االتفاقي
  :سوف تؤثر على حجم دعم مقاولي األمن الخاص، بما في ذلكو

  
 .شروط التسجيل والترخيص المفروضة من ِقَبل الحكومة العراقية •
 )١٠٣(.قالوجود العسكري األميرآي في العرادرجة التغييرات في  •
 

استجابة لتفويض من الكونغرس، أنجز المفتش العام خطة شاملة إلجراء تدقيقات حول مقاولي األمن الخاص                 
  شرآة أنجز المفتش العام، خالل ربع السنة هذا، آجزء من تنفيذ هذه الخطة، تدقيقًا حول       . العاملين في العراق  

دقيق   . في العراق) األميرآية(وزارة الدفاع  للخدمات األمنية لالرئيسيمزّود الإيجس ديفنس سيرفسز،     وجد الت
د تلّقت               ٢٠٠٨نوفمبر  /انه، لغاية تشرين الثاني    نس سيرفسز ق ون دوالر  ٦٢٤،٤، آانت شرآة إيجس ديف  ملي
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ود        ون دوالر أو      ٦١٢،٨حوالي   . لقاء تلك الخدمات، استلزمت سبعة عق تلمتها        % ٩٨ ملي وال اس ذه األم من ه
  )١٠٤(.(RSSS) ني إعادة إعمار لخدمات الدعم األملثالثة عقودوفقًا الشرآة 

  
دعم  ة خدمات ال دم الحكوم ود، تق اليف العق ى تك اتيعالوة عل ة الحي وظفي إيجس بكلف ى م ات إل ذات  والعرب

ا في                .  مليون دوالر في السنة    ٥٧، يقدر انها تزيد عن      شأن دادات بم ة أيضًا خدمات أخرى وإم دم الحكوم وتق
ذخيرة وصيانة الع ك ال ودذل ات والوق ين إدارة  . رب الث توصيات لتحس ام ث تش الع دم المف ذه ق وده  )١٠٥(.العق

  .٤بالنسبة لملخص عن هذا التقرير، أنظر القسم 
  

  مواصلة نقل أفراد منظمة أبناء العراق إلى مسؤولية الحكومة العراقية
راق     ، جزئيًا بسبب ب    ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧تحسّنت البيئة األمنية العراقية بصورة آبيرة سنة         اء الع امج أبن . )١٠٦(.رن

راق،           ًاوفق دد الجنسيات في الع اء      ٩٩،٠٠٠ يجري دمج حوالي        (MNC-I) للفيلق المتع ة أبن  عضو من منظم
اني         )١٠٧(.العراق في قوات األمن العراقية أو ُيعَطون فرص توظيف أخرى           انون الث اريخ األول من آ اير  / بت ين

اء العراق      % ٧٦، آان   ٢٠٠٩ ة أبن ة    د تصبح  ق من أعضاء منظم ة العراقي  خالل  )١٠٨(. تحت سيطرة الحكوم
ى أولئك                             ل والقادسية إل الى وواسط وباب اء العراق في محافظات دي ة أبن ربع السنة هذا، انضم أعضاء منظم

ا                 أصبحوا  الذين   الى آم تحت سيطرة الحكومة العراقية، وبدأت الحكومة العراقية دفع رواتب األعضاء من دي
ة آخر               ن الفيلق المتعدد الجن   ا سيات سيواصل دفع الرواتب لألعضاء من محافظات واسط وبابل والقادسية لغاي

  ) ١٠٩( .٢٠٠٩فبراير /شباط

  

ومي    لنص قانون دانكن هانتر      دفاع الق ة      (NDAA)تفويض ال ة         ٢٠٠٩ للسنة المالي ة األميرآي ى الحكوم   ان عل
اليف    دفع التك ة ل وال العراقي تخدام األم راءات لضمان اس ذ اإلج راقان تتخ اء الع ة بأبن اريخ . المرتبط  ١٥بت

انون األول مبر /آ ـ    ٢٠٠٨ديس دفع ل ؤولية ال ة مس ة العراقي ت الحكوم اء   % ٩٣، توّل ة أبن اء منظم ن أعض م
وات          % ٢٠تعّهدت الحكومة العراقية بأن     و )١١٠(.العراق ى ق ون إل اء العراق سوف ينقل ة أبن من أعضاء منظم

  )١١١(.األمن العراقية
  

اء العراق          في مقابلة مع الم    ة أبن فتش العام، قال قائد القوات األميرآية في العراق ان برنامج نقل أعضاء منظم
اء العراق في                   " جيدةيتقّدم بصورة   " ة أبن ع أعضاء منظم وان الواليات المتحدة قد حّولت مسؤولية الدفع لجمي

ة     على نقل العديد من أبن٢٠٠٩سيكون الترآيز سنة   . بغداد إلى الحكومة العراقية    . اء العراق إلى وظائف دائم
دة               الفنيلقد سارت الجهود لتأمين التدريب       اطن ألشغال المشاريع بصورة جي .  ولربط المتدربين بعقود من الب

ا روض أم عار ل ع راق    األس اء الع ة أبن اء منظم ف أعض ي توّظ ود الت بحت لعق ا أص ة ذات   فإنه ى معامل  تلق
  .  ناء العراق، أنظر الرسم البياني لصحيفة الوقائع األمنية لمزيد من المعلومات حول وضعية أب)١١٢(.أفضلية

  
  بنات العراق

اث في                 رى في عدد اإلن ادة الكب اث بسبب الزي ين من اإلن تواجه الحكومة العراقية طلبًا متزايدًا لموظفين أمني
ة  رات االنتحاري وادث التفجي نة  ٤١قامت : ح ة س ات انتحاري رأة بهجم ع ٢٠٠٨ ام ة م اء ٨ بالمقارن نة  نس س

ة                 )١١٣(.٢٠٠٧ رامج األمني  نتيجة لذلك، زادت الحكومة العراقية جهودها لتوظيف النساء في الشرطة وفي الب
ة بالموضوع                   دات المتعلق يش النساء وللتعامل مع التهدي لتاريخه،  . التطوعية لتقديم الوسائل المقبولة ثقافيًا لتفت

ة إضافية        امرأة إلى بنات العراق التي تشارك       ١٠٠٠انضمت حوالي    درات أمني ديم ق أبناء العراق من أجل تق
  )١١٤(.في محافظتي بغداد وديالى آما وفي بعض المناطق في صالح الدين

  
  تحليل الحكومة العراقية لألمن

ي    تجري ف ي س ة الت ات القادم ات المحافظ ل انتخاب ة ألج ط أمني داد خط دد إع ون بص انون ٣١العراقي  آ
اني اير /الث را. ٢٠٠٩ين ع ان الع دث وم ذا الح ى ه ًا عل يطرون تمام يات ،قيين يس دد الجنس ق المتع  إال ان الفيل
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راقيين          ين الع ات      )١١٥(.سوف يقدم المشورة للمخططين األمني ذ انتخاب وات األمن         ٢٠٠٥ من ، تضاعف حجم ق
  )١١٦(. قدرةالعراقية آما ان صفوفها قد أصبحت أآثر

  
ربالء،          ، تكلم رئيس الوزر   ٢٠٠٨ديسمبر  / آانون األول  ١٠بتاريخ   اء المالكي في اجتماع للقادة المحليين في آ

ذهب، وألقى                ة أو الم راقيين، بصرف النظر عن اإلثني ع الع ى   ضواءً أفأثنى على عزم وتصميم جمي ة عل  قوي
  :قال. التغيرات في العراق منذ سقوط نظام صدام

  
ة     ة             . لقد أصبح العراق دول م يكن العراق دول ل سنتين أو ثالث سنوات ل . قب

ذهاب      كحتى الرسميين لم ي   . بغداد ُمحاصرة  تآان ن بإمكانهم مغادرة بغداد لل
دين الى أو صالح ال ار، دي ربالء، االنب ى آ راق . إل ات الع ة طرق وم، آاف الي

ة د هللا] و... [مفتوح ة والحم ذ. آمن راه ر وآبي از خطي ة انسحاب .  إنج اتفاقي
ع اآل            ة تتمت ة     القوات قد أآدت لنا ولالئتالف ان القوات العراقي ن بدرجة عالي

دان،         ... من الجهوزية  ا في المي ا آن اه فيم ذا نجاح حققن اب،  نحارب ه  اإلره
  )١١٧(.ونقدم التضحيات، ونقدم الشهداء

  
  التطورات األخيرة في البرامج األميرآية

راق                  ار الع ادة إعم ل األميرآي إلع دة        . تلقى قطاع األمن والعدل أآبر حصة من التموي وال من ع تسحب األم
ادة                  حسابات   ة وإع من ضمنها  صندوق قوات األمن العراقية،  برنامج االستجابة الطارئة للقائد، صندوق إغاث

انون                 دولي وتطبيق الق . (INL)إعمار العراق وصندوق دعم االقتصاد، ومن أموال مكتب شؤون المخدرات ال
  .٩-٢ أنظر الجدول ع السنة األخير،رب بالنسبة لاإلنفاقبالنسبة لنظرة عامة حول البرامج وتغّيرات 

  
ن    وات األم ة لق رامج الداعم ي للب ل األميرآ دقيقات حول التموي ام ت تش الع ذا أجرى المف نة ه ع الس خالل رب

ة ر . العراقي دفاع  يحظ ويض ال انون تف وميق ة الق نة المالي ن   ٢٠٠٩ للس وات األم وال صندوق ق تخدام أم  اس
نة  ة لس ة٢٠٠٩العراقي ة التحتي اريع البني ي مش د الم.  ف وات وج وال صندوق ق ر من أم م األآب دققون ان القس

تدامة وتحديث                 ياألمن العراقية المتبقية سوف      دريب الستكمال ودعم اس أمين الت دات ولت ستخدم في شراء المع
  )١١٨(.وتمكين قوات األمن العراقية
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٥٩  
  

  ٩-٢الجدول 
  )بماليين الدوالرات(الدعم األميرآي لألمن والعدل 

  
ي     االتفاقات لزاماتاال البرامج اسم الصندوق رات ف ة للتغي بة المئوي النس

نة   ع الس بة لرب اق بالنس اإلنف
 األخير

ادة  ة وإع ندوق إغاث ص
  إعمار العراق

 %٧ ١١،٧٦٥٫٦٤ ١٤،٣٩١٫٣٥  آافة البرامج والفئات

 %١١ ٣١٫٧٦ ٣٨٫٢٧  أضرار المعارك
 %٥ ٧٠٫٦٣ ٩١٫١١  إصالح البنية التحتية المدنية

 %١٣ ٢٧٠٫٥٣ ٣٥٣٫١٥  اإلجراءات الوقائية
راح   الق س دفوعات إط م

  المحتجزين
٦ ٠٫٥٤ ٠٫٨٩% 

ة     برامج االستجابة الطارئ
  للقائد

 %٦ ٨٧٫٤٠ ٩٦٫٥١  القانون والحكم
ا   ا روزيك ندوق ماري ص
راق    ي الع رب ف حايا الح لض

ة   ( ندوق إغاث ى ص ل إل نق
  )وإعادة إعمار العراق

٥٠ ١٤٫٩٥ ٢٩٫٩١% 

 %٠ ٢٧٫٦٩ ٣١٫٩٠  رائم النظاممكتب اتصال ج
 %٠ ٤،٨٧٢٫٠٠ ٤،٩٣٧٫٠٠  األمن وفرض تطبيق القانون

  صندوق دعم االقتصاد

ة  المة العام دل، الس الع
  والمجتمع المدني

٠ ٢،١٨٥٫٠٠ ٢،٢٨٢٫٠٠% 

      
  .األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة

  
لة األميرآية للتنمية الدولية ، استجابة الوآا٧/١/٢٠٠٩مكتب إدارة إعادة إعمار العراق، التقرير ربع السنوي، : المصادر

، استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق لطلب المفتش العام للبيانات، ٨/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 
  .١٦/١/٢٠٠٩، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ١٥/١/٢٠٠٩ و١٢/١/٢٠٠٩
  
  

ة     مليارات دوالر للس    ٣قّدم الكونغرس    ار دوالر     ٢٠٠٨نة المالي ة      تجسيرية موال  أآ  وملي . ٢٠٠٩ للسنة المالي
ة اإل وال    خط ة لألم ي األولوي راق تعط ي الع يات ف ددة الجنس ة المتع ة االنتقالي وات المني ة للق اق الحالي نف
 )١١٩(:آاآلتي

  
  للمعدات% ٤٢ •
 لحاجات التدريب% ٣٠ •
 لدعم االستدامة% ١٠ •
 لنشاطات المرافقةا% ٨٠ •
  

وات                 وجد التدقي  ة لق ة العراقي ق الجديد للمفتش العام بخصوص صندوق قوات األمن العراقية ان تمويل الحكوم
ى            ة إل األمن ازداد خالل السنتين األخيرتين، جزئيًا، بفضل جهود القوات المتعددة الجنسيات في العراق الرامي

ى    وعلى الرغم من هذه ال. تشجيع الحكومة العراقية ألن تصبح ذات اعتماد ذاتي    تحسينات، سوف يتواصل عل
ة   وات األمن العراقي ك ق ة لضمان ان تمتل وات األمن العراقي م صندوق ق ى دع األرجح السعي للحصول عل

   )١٢٠(.القدرات األساسية الضرورية لضمان أمنها
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٦٠ 

ول    راق ح ي الع يات ف ددة الجنس ة المتع ة االنتقالي ادة األمني داخلي للقي ق ال ًا ان التوثي دقيق أيض د الت ووج
  .لم يكن آافيًامفاوضات وترتيبات تقاسم التكاليف 

  
   قوات األمن العراقيةالمعلومات حولتحديث 
وات األمن       بحيث    )١٢١ ( األمنية فرد في القوات   ٦٠٠،٠٠٠ أآثر من    هناك ة توسيع ق ة العراقي تواصل الحكوم

باط الصف         ي ض دائم ف نقص ال ة ال ى معالج ت إل س الوق ي نف د ف ا تعم ة آم ّزت . )١٢٢(.(NCOs)العراقي رآ
وات          :  قوات األمن العراقية على أربع مجاالت       تطوير الواليات المتحدة  ة؛ تحسين الق درات الوزاري تطوير الق

دات        راآة الوح رافقين وش ارين الم تخدام المستش ق اس ن طري رطة ع وات الش كرية وق درات  ،العس اء الق  بن
دفاع و جاللو ي وزارة ال ة ف تدامة والتدريبي اندة االس تية، ومس يش  س ع الج م توّس ة، ودع وزارة الداخلي

  )١٢٣(.والشرطة
  

  ١٠-٢الجدول 
  .٣٠/١٢/٢٠٠٨إجمالي المعّينين والُمدربين لقوات األمن العراقية بتاريخ 

  
 فاقاتناإل االلزامات البرامج اسم الصندوق

 ٢٣٥،٦٠٦ ١٩٦،٢٣٦  الجيش
 ٢٢،٩٣٠ ٢٣،٤٥٢  التدريب والدعم

 ٢،٨٤٣ ٢،٠٠٦  سالح الجو
 ١،٤٩٤ ١،٨٠٨  البحرية

  وزارة الدفاع

 ٢٦٢،٨٧٣ ٢٢٣،٥٩٢   وزارة الدفاعمجموع
 ٢٠٩،١٠٠ ٣٠٠،١٥٦  الشرطة العراقية
 ٥٢،٥١٣ ٤١،٠٤٤  الشرطة الوطنية
 ٣٦،٦٧٣ ٤٠،٣٢٨  حماية الحدود

  وزارة الداخلية

 ٢٩٨،٢٨٦ ٣٨١،٥٢٨   وزارة الداخليةمجموع

 ٤،٥٦٤ ٤،١٦٠  العمليات الخاصة  مكافحة اإلرهاب
جموع قوات األمن م

  العراقي
  ٥٦٢،٧٢٣  ٦٠٩،٢٨٠  

      
أرقام المدربين تشمل . األعداد المعينة تصور بيانات جداول الرواتب، انها ال تعكس إجمالي الحاضرين في الخدمة: مالحظات

  .األشخاص المتغيبين بدون إذن أو الغائبين بسبب اإلصابات
  .٣١، ص ٣٠/١٢/٢٠٠٨ي العراق، وزارة الدفاع، قياس االستقرار واألمن ف: المصدر
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٦١  
  

  ٤-٢الشكل 
  قوات األمن العراقية المدربة

  

  
  

األعداد التراآمية، وسالح الجو، والبحرية، والشرطة العراقية، والشرطة الوطنية، وحماية الحدود وأفراد العمليات : مالحظات
  .الخاصة

  
، ٨/٢٠٠٦، ٥/٢٠٠٦، ٢٠٠٦-٢، ١٠/٢٠٠٥، ٧/٥/٢٠٠٧وزارة الدفاع، قياس االستقرار واألمن في العراق، : المصدر

١٢/٢٠٠٨، ٦/٢٠٠٨، ٣/٢٠٠٨، ١٢/٢٠٠٧، ٩/٢٠٠٧، ٦/٢٠٠٧، ٣/٢٠٠٧، ١١/٢٠٠٦ .  
  
  
  

اريخ                  بين يُ ١٠-٢الجدول   دّربين بت ة الُم وات األمن العراقي راد ق الي ألف دد اإلجم انون األول ٣٠ الع ديسمبر  / آ
كل . ٢٠٠٨ ر ٤-٢الش اه ُيظه دريب ق  االتج اريخي لت ذ    الت ة من ن العراقي د   . ٢٠٠٥وات األم بح حش د اص لق

اروالوصول ى المس ًا عل ة الصحيح حالي ديات باقي وات؛ وان آانت التح ة الق داف بني ة أه افح وزارة .  لتلبي تك
ببه     ذي تس ف ال د التوظي دفاع تجمي ه وزارة ال ا تواج دود بينم ق المح دد المراف بب ع دريب بس ع الت ة م الداخلي

وات            )١٢٤(. المحدودة لعدد القوات النهائية   ةجازاإلالضغوطات على الموازنة و    درة ق ّد من ق د تح  هذه العوامل ق
  .األمن العراقية على تحقيق بنية قواتها المرغوبة

  
   ضباط الصففيلق

ى    وبنوع خاص في       – ضباط الصف بصورة آبيرة خالل السنة الماضية         نمى فيلق  دنيا  (الرتب األول ين  ). ال ب
اني  انون الث وز /آ اير وتم و /ين رج ٢٠٠٨يولي دريب  ٦٧٧٢، تخ امج الت ن برن درب م انون   .  مت ة آ ي نهاي ف

مبر /األول ن  ٢٠٠٨ديس ر م ان أآث ي    ٨٣،٠٠٠، آ يش العراق ي الج ة ف وا الخدم د دخل ابط صف ق   )١٢٥(. ض
ى               % ٧٠حاليًا، هناك    ادة التوظيف المرآز عل ًا، إع من مراآز ضباط الصف المستهدفة مشغولة بسبب، جزئي

دفاع           ب خالل ر .  صدام هد ع ضباط الصف وضباط   ذا، أخذت وزارة ال  من النظام     ًا ضابط  ١٣،٧٨٩ع السنة ه
دريبهم                ادة ت ات،       )١٢٦(.السابق وسمحت لهم باالنضمام إلى الجيش العراقي حيث يجري إع د من المعلوم  لمزي

  .١١-٢أنظر الجدول 
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  ١١-٢الجدول 
  تسجيل الضباط السابقين وضباط الصف

  ٦/١/٢٠٠٩بتاريخ 
  

 مسجلون الرتبة
 ١،٣٢١ جنرال

 ٤،١٦٣ من مقدم إلى عقيد
 ٨،٢٩٩ من مالزم إلى رائد

 ٨٣،١٧٨ ضباط صف
  ٩٦،٩٦١  المجموع

  
   اللوجستية والدعم الحياتيدالعقو

ات               االستدامة القوات األمنية العراقية الذاتية     تتطلب   دعم العملي ة من الوظائف اللوجستية ل .  إدارة تشكيلة آامل
ى  ٢٠٠٧من  % ٤٦مة العراقية لهذه المتطلبات قد انخفض بنسبة     غير ان تمويل الحكو    اه  وهو  ،٢٠٠٨ إل  اتج
ة            ٢٠٠٩يتوقع ان يستمر سنة      ة للسنوات القادم ا  )١٢٧(. إذ ان هبوط أسعار النفط ُيهّدد بخفض آخر للموازن  ومم

دفاع  ة داخل وزارة ال رارات اإلداري ة الق تيات، ان آاف ال للوجس ليم الفع ة التس ن إعاق د م ق ف يجب ان يوايزي
ود الصغيرة                    تثناء العق ود باس ة العق ى آاف ة عل دنيين والموافق ك توظيف الم عليها اآلن وزير الدفاع، بما في ذل

ى  .  الصغيرة  في بعض الحاالت، يجب ان يوافق رئيس الوزراء على هذه األعمال          وحتى  . لصيانة المرافق  وإل
  )١٢٨(. القوات والعمليات اللوجستية مقّيدةحين يتحّسن ذلك، ستظل مشتريات وزارة الدفاع، وإدارة

  
وات األمن     ٢٦٠٫٧الدعم األميرآي المتواصل ضروريًا آما ان حوالي   وال يزال     مليون دوالر من صندوق ق

ة           ٢٠٠٨العراقية سوف ُتلزم من أموال السنة المالية          لمساندة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية خالل السنة المالي
  :لبارزة في الدعم الحياتي مؤخرًا والقادم تشمل النقاط ا)١٢٩(.٢٠٠٩

  
 ،ية، العليلن في آرآوش، آرآوك، النعماةئف الدعم الحياتي لقوات األمن العراقية المتمرآزاوظ •

يون ل م١٧٫٦آانت الواليات المتحدة تقوم بدعم . ّولت إلى مسؤولية الحكومة العراقية ُح،والحمدانية
 ماليين دوالر فقط سنة ٩،٣ي تلك األماآن، لكنها ستقدم فقط دوالر من تكاليف الدعم الحياتي ف

  )١٣٠(.أما إذا آانت الحكومة العراقية ستغطي العجز فأمر غير معروف. ٢٠٠٩
سوف . تواصل المخصصات األميرآية تمويل العديد من النشاطات اللوجستية والداعمة للحياة •

عقد آامب دابلن للدعم الحياتي . ٢٠٠٩دوالر من قيمة العقود لغاية أواخر مليون  ٤٠٠ تتواصل
اتفاقية ن عقد أ آما ٢٠٠٩نوفمبر / لغاية تشرين الثانيتم تمديدهقد )  مليون دوالر٤٩٫٢(والتدريب 

ض القوات األمنية االنتقالية فخوف يالذي س)  مليون دوالر١٢٫٠ (الشراء للنقل اللوجستي الجماعي
أغسطس /ستمراره لغاية آبال ُمخّطط فإنه  حسب الحاجة،ه نطاق بخفضالمتعددة الجنسيات

١٣١(.٢٠٠٩( 
وبرنامج صيانة اإلجراءات إلدارة قوائم البنود القابلة )  مليون دوالر٣٢(نقل عقد الصيانة القومي  •

مستودع التاجي في )  مليون دوالر٣٢ ( (HMMWV)لإلصالح القديمة في برنامج إعادة التجديد 
يصدر المفتش العام تدقيقًا حول هذا العقد في ربع السنة  سوف )١٣٢(.٢٠٠٩ سيستمر سنة طونيال

 .القادم
 مليون ٣٥٠ تبلغ للدعم الحياتي بكلفة سنوية موقعًا ١٤، سوف تتولى الحكومة العراقية ٢٠٠٩سنة  •

 )١٣٣(.دوالر
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  ٥-٢الشكل 
   ٢٠٠٨بيعات العسكرية األجنبية مع العراق سنة موضعية ال

  بمليارات الدوالرات، تراآمية 

  
  
  

  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
؛ وزارة الدفاع، ١٠/١/٢٠٠٩، تمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق لطلب المفتش العام للبياناألاستجابة القوات ا: المصدر

  وآالة التعاون لألمن الدفاعي؛ استجابة٧/٧/٢٠٠٨ شؤون األمن العالمي، ،٣/١٢/٢٠٠٨االستقرار واألمن في العراق، قياس 
(DSCA) ،١٥/١٠/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات.  

  
   المبيعات العسكرية األجنبيةتحديد معلوما

 صندوق قوات من بصورة أولية يرهيتم توف، آان تمويل عتاد وتدريب قوات األمن العراقية ٢٠٠٧قبل سنة 
تواصل الحكومة العراقية االعتماد على برنامج المبيعات العسكرية األجنبية األميرآي و.  (ISFF)األمن العراقية

(FMS)،األموال منصلة بالدفاع لقوات األمن العراقية ال ذات والخدمات ، والمعدات لشراء السلع المرخصة 
  )١٣٤(.العراقية

  

 مليار دوالر من المعدات عبر برنامج ١٫٩سنة هذا، طلبت القوات المسلحة العراقية أآثر من خالل ربع ال
 دبابة ١٤٠المبيعات العسكرية األجنبية األميرآي بما في ذلك ثالثة برامج تحديث إستراتيجية دفاعية لتزويد 

M1A1نقل مسلحة وستة طائرات407ِبّل طراز  طواّفة ٢٤، و  C-130Jفي نهاية العام، . ي للتموين الجو
 أموال االستثمار المتبقية التي تتجاوز مليار دوالر إلى  في العراقّولت آل من وزارتي الدفاع والداخليةح

  )١٣٥(.برنامج المبيعات العسكرية األجنبية األميرآياألمانة التابع لحساباتهما في صندوق 
  

 مليار ٤،٣يعات العسكرية األجنبية األميرآي بلغت لتاريخه، نفّذت وزارة الدفاع مشتريات بموجب برنامج المب
بالنسبة إلجمالي ما % ٢٠٠ مليار دوالر دّلت على زيادة قرابة ٢٫٦ التي بلغت ٢٠٠٨مشتريات سنة . دوالر

 مليون ١٧٣ مليار دوالر ألجل المشتريات تم تنفيذ ١٫٢ وزارة الداخلية أودعتلقد . ٢٠٠٧ و٢٠٠٥ُسّجل بين 
  )١٣٦(. عربة دعم مصفحة٨٠شملت إحدى أآبر المشتريات . ٢٠٠٨ة  سنأصلهادوالر من 

  

   لم يجر تسليمها–إلزامات الحكومة العراقية 
   ُسّلمت–إلزامات الحكومة العراقية 
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 تحّسن بصورة آبيرة ة قد حاالت برنامج المبيعات العسكرية األجنبية األميرآيمالتمتوسط الوقت المطلوب لمعا
العبور لعملية وضوح الغير ان مزيدًا من العمل مطلوب لتحسين وضعية . ضهآما ان وقت التسليم قد تم خف

 لقد تحسن نقل وتسليم )١٣٧(.بالكامل الزمنية االلتزام بالتنفيذ ضمن الخطوطوتواريخ التسليم وألجل رانزيت بالت
لمزيد من المعلومات حول برنامج المبيعات العسكرية . المعدات عبر تنسيق أفضل واستخدام نظام النقل الدفاعي

  .٥-٢األجنبية األميرآي، أنظر الشكل 
  

  العدل
 ، األميرآية خالل ربع السنة هذا الترآيز على األمن القضائي، والمحاآم والسجونواصلت المشاريع

  .والمحتجزين
  

  إقامة حكم القانون
أعطى رئيس الوزراء توجيهاته إلى . ال يزال تحسين األمن القضائي في بيئة عالية التهديد في رأس األولويات

لتطوير وتطبيق إستراتيجية أمنية . (HJC)اء األعلى وزارة الداخلية لزيادة األمن بالنسبة لقضاة مجلس القض
 من ِقَبل مجلس القضاء الداخليةفعالة سوف يكون من الضروري التغلب على انعدام الثقة المؤسساتية بوزارة 

اخل المؤسستين وتطوير خطة ُتلّبي دالمعالجة المناسبة لقضايا الرعاية ب  القيامتشمل القضايا األخرى. األعلى
  )١٣٨(.وزارة الماليةمتطلبات 

  
على وجه التحديد، اتفق مجلس القضاء األعلى . خالل ربع السنة هذا، تحقيق تقدم في الخطة األمنية القضائيةتّم 

ووزارة الداخلية على إطار عمل عريض تقدم بموجبه وزارة الداخلية األمن وهي تلبي طلبات مجلس القضاء 
لخطة تفتقر إلى موازنة وإلى مجموعة من المعايير التدريبية المقبولة  ال زالت هناك عقبات ظاهرة ألن ا.األعلى

  )١٣٩(.من الطرفين
  

تواصل الواليات المتحدة دعم وآاالت .  مشكلة آبرى تطرح بما في ذلك أوامر العفو ال تزال تنفيذ أوامر المحاآم
 )١٤٠(.المكون الحيوي للمصالحة، في جهودها لتنفيذ هذا اإلنسان بما في ذلك وزارة حقوق ،الحكومة العراقية

  

 
   أعيد بناؤه بمساعدة قوات االئتالف الذيقصر العدل في العانه، العراق،
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مسؤولية . هواجسمصدر للالظروف المادية للمحاآم المتأثرة بسنوات إهمال عهد صدام، وتنفيذ الموازنة تبقى 

ة آما ان العديد من المحاآم الُممّولة من الواليات  تواصل تحولها إلى الحكومة العراقيمباني المحاآمتمويل إنشاء 
آبيرة الحجم وحديثة، ُممّولة من محاآم خالل األشهر الستة األخيرة، تم افتتاح . المتحدة قد أصبحت شغالة

وهناك . من القضاة في العراق% ٢٠ضيف تالواليات المتحدة، في أحياء الحورية والرصافة في بغداد، التي ستس
ذآر . ُممّولة من الواليات المتحدة ومبرمج افتتاحها خالل ربع السنة القادم في البصرة والِحّلة أخرى محاآم

 عدة  هناك محاآم هي في مرحلة التخطيط، وان٩ محاآم هي قيد اإلنشاء وان ١٠مجلس القضاء األعلى ان 
  )١٤١(. ُمخططة للمحافظات للمحاآممشاريع تحسين

  
 الذي سوف يساعد في ُمجّمع األنبار لحكم القانون المفتش العام تفتيشًا في  مكتباجرىخالل ربع السنة هذا، 

هذا المشروع الذي آلف . تشجيع بيئة آمنة للرسميين العراقيين المسؤولين عن العدل الجنائي لفرض حكم القانون
وصندوق  ،صندوق قوات األمن العراقيةومليون دوالر َمّوله صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، ٢١٫٤

على . روعمشحّدد المفتش العام ان نتائج المشروع متناغمة مع األهداف األصلية لل. الحكومة العراقية المؤقتة
،  المرفوعةالقضايا  للقضاة لالستماع إلىمحاآمقسم التجديد للمشروع سوف يقدم ثالثة سوف يقدم وجه التحديد، 

  )١٤٢(. ومكاتب،ألغراض التدريبلمحاآمة، ومرافق ا الذي يسبق لالحتجاز  واحدومرفق
  

 يواصل (MCTF) مهمات الجرائم الرئيسية قوةان  (INL)ذآر مكتب شؤون المخدرات الدولي وتطبيق القانون 
مؤخرًا، باشر فريق التحقيق بخصوص الفساد . تطوره، خصوصًا في مجال التحقيقات الخاصة بالفساد العام

يشغل الوظائف في ُفرق مهمات الجرائم .  ست حاالت تحقيق جاريةالعام، دراسة أربع حاالت جديدة إضافة إلى
 ومن الوآالة ، الشؤون الداخلية في وزارة الداخلية، ومكتب المفتش العام قسمالرئيسية ضباط عراقيون من
  .الوطنية للمعلومات والتحقيقات

  
  تحديث المحاآم

زيادة فعالية وأمن المحاآم الجنائية المرآزية العراقية تقدم الحكومة األميرآية دعمًا لوجستيًا وتقنيًا هامًا ألجل 
(CCC-I)في الكرخ والرصافة  .  

  
  تراآم الدعاوى

وضعت الواليات المتحدة أهدافًا قصيرة ومتوسطة وطويلة األجل لمساعدة مجلس القضاء األعلى في تخفيف 
عدلي األميرآي المحافظات عن على المدى القصير، يساعد المستشارون من مكتب الملحق ال. تراآم الدعاوى

 وزارة منطريق تزويدها بالمساعدة اللوجستية األساسية، مثل مساعدة المحاآم في تقديم الخدمات الكهربائية 
عالوة على ذلك، تقدم القوات المتعددة الجنسيات المساعدة . الكهرباء وترآيب أنظمة اإلدارة األساسية للملفات

 في مناطق العراق التي ال تزال خطرة المتجولةمحاآم وإلى قضاة المحاآم عن طريق نقل المحتجزين إلى ال
  )١٤٣(.للغاية لكي يقام فيها مرافق محاآم دائمة

  
 أقامتا (LAOTF) وقوة مهمة القانون والنظام التابعة للسفارة األميرآية ،فرقة إعادة إعمار المحافظات في بغداد

 الدعاوى عن طريق تقديم الخدمات م المفترض ان يخفف تراآ الذي منمرآز الدفاع القانوني في الرصافة
 استشارة ٤٢٠٠قدم المرآز منذ تأسيسه أآثر من .  محام عراقي لمساعدة آالف المحتجزين٢٥ على يدالقانونية 

وهناك مرافق مشابهة .  مستفيد من العفو١٠٢٤، وإطالق سجين ٢١٧٦للمحتجزين وسهل إطالق سراح أو نقل 
وقدم مرآز الدفاع القانوني المساعدة التقنية إلقامة نظام . محافظات أخرى بما فيها األنبارمخططة في عدة 
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 عن طريق إقامة ونقل المحتجزين إلى المحاآم لجلسات االستماع بفعالية مأساسي لمساعدة موظفي المحاآ
  )١٤٤(.ربأآ
  

اخلية لتحسين العالقات التشغيلية بين ويعمل الموظفون األميرآيون أيضًا مع المحاآم العراقية ومع وزارة الد
 هذه الجهود الجارية هو تخفيف التأخير الذي ُيسببه نقل ملفات التحقيق بين أهدافاحد . قضاة التحقيق والشرطة

 لصف جديد، أصبح إجمالي عدد قضاة مجلس القضاء األعلى والُمّدعين األخيرمع التخّرج . الشرطة والقضاة
  )١٤٦(. فقط من هؤالء يخدمون آقضاة تحقيق٣٠٠ غير ان )١٤٥(،١٢٢٥العامين حوالي 

  
مكتب شؤون المخدرات الدولي وتطبيق القانون يقوم لمعالجة أهداف القدرات البعيدة األجل لنظام المحاآم، 

 تنفيذ في لتحسين قدرات مجلس القضاء األعلى مشروع إدارة محاآم مجلس القضاء األعلى العراقيبتطوير 
حاليًا، يفتقر مجلس القضاء األعلى إلى نظام مرآزي .  والعمليات اإلدارية األخرى،رة القضاياموازنة، وإداال
تشمل األهداف الطويلة األجل، ُمعايرة نظام قومي .  لذلك يتم تعّقب عدد قليل جدًا من القضايا،دارة القضاياإل

 معهد التعليم والتنمية القضائي .لكمبيوتر ا علىإدخال والحقًا عبر نظام يدوي،إلدارة القضايا، أوًال، عبر نظام 
. ه قد جعل إدارة القضايا الجنائية أولوية في تطوير منهاج٢٠٠٩الُمجَدول افتتاحه في الربع األول من سنة 

 المكاتب المناسبة لمساحاتأخيرًا، ساعد موظفو الحكومة األميرآية في اإلدارة األساسية عن طريق التخطيط و
  )١٤٧(. الجديدةمباني المحاآمغائبة تقليديًا، داخل إلدارة المحاآم، ال

  
 أرجاء  مختلف فيمحاآم من الضروري بناء  انهقال رئيس المحكمة العليا العراقي، مدحت محمود، انه ال يعتقد

مبنى ، على غرار  الحديثة ما توصلت إليه التكنولوجياوعلى نمط أحدثالعراق تكلف عدة ماليين من الدوالرات 
انه يفضل، بدًال من ذلك، مشاريع أآثر تواضعًا ُمفّصلة حسب حاجات .  حّي الرصافة في بغدادفيالمحاآم 

هذا الموقف يتناغم مع القرارات السابقة للرئيس مدحت حول إنفاق األموال من موازنة مجلس . المحافظات
امل لحكم القانون في ديالى بينما انه يؤيد مثًال، استنادًا إلى قضايا محلية فريدة، إقامة مرآز ش. القضاء األعلى

لم يجِر تحقيق أي تقدم في أي من المكانين بسبب .  إنشاء محكمة للجرائم الرئيسية في الموصل بالذاتيناصر
  . )١٤٨(. الحكومة العراقية وفي حل قضايا الملكية من عليهاالموافق آتب الطلبات إنتاجالتأخير في 

  
  لمحاآمات واالستئنافا

 إما عبر رّدها، أو عاملةمن الدعاوى ال% ٥٥، تم البّت بـ ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٣٠يوليو و/ تموزبين األول من
 ببطء، ويأمل مجلس القضاء المتخذ قرار بشأنهالقد ارتفع عدد القضايا . اإلدانةبالبراءة أو الحكم ب أو ،تحويلها

ممارسات األفضل في اإلدارة في األوقات األعلى ان يتواصل هذا الميل، ذاآرًا ازدياد الفعالية القضائية وال
  )١٤٩(. القضاة وموظفي المحاآم العراقيينجانبالمحددة، من 
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  ٦-٢الشكل 
   ٣٠/٩/٢٠٠٨ – ١/٧/٢٠٠٨، تّم استالمها والبث بأمرهاقضايا المحاآم الفدرالية التي 

  

  
  تّم استالمهادعاوى   
  تم البت بأمرهادعاوى   

  
، ترجمته السفارة األميرآية في بغداد استجابة لطلب ٢٠٠٨ مجلس القضاء األعلى، التقرير اإلحصائي الحكومة العراقية،: المصدر

  .١٠/١/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، 
  

  المحتجزون
حسب السنة القانونية في المحاآم  القضايا آميةتساعد القوات المتعددة الجنسيات وزارة العدل األميرآية في تعّقب 

 الحكومة العراقية إلى جلسات جانب ُمحتجز من ٢٠٣٨ تم تقديم (TF-134) ١٣٤ لقوة المهمة وفقًا. الشمسية
.  إلى المحاآمة قضية١٠٥٠ جلسة استماع، وأحيلت ١٨٨٠وأنجزت أآثر من . ٢٠٠٨االستماع التحقيقية سنة 

ض تمامًا النظام العدلي   هذا يناق)١٥٠(.من المشتبه بهم الذين أحيلت قضاياهم إلى المحاآمة قد أدينوا% ٥٨فقط 
  ) ١٥١(. قضية إضافية١٨٨٢ويجري حاليًا معالجة %. ٩٠األميرآي حيث معدل اإلدانات الفدرالي يدور حول 

  
بسبب الحل السريع للقضايا وإلصدار أوامر االحتجاز من ِقَبل قضاة التحقيق في المحاآم الجنائية المرآزية 

 القضائي االحتجازمن المحتجزين اإلناث إلى لديها ر مجموعة  آخ١٣٤  بتحويل قوة المهمةقامتالعراقية، 
 ٦٠ إلى ٢٠٠٧ سنة ٩٠٠ أيضًا عدد المحتجزين من األحداث من حوالي ١٣٤وخّفضت قوة المهمة . العراقي
قضاة جنايات األحداث التابعين للمحاآم الجنائية المرآزية العراقية، ومرآز لُموّسع العمل الفعبر . محتجز

 إال واحد، إلى ،جاز األحداث، نقل جميع األحداث المحتجزين لدى القوات المتعددة الجنسياتوبشي الحتط
 احتجاز إلى مرفق ًا أحداثبينما آانواوتم نقل اثني عشر محتجزًا ارتكبوا جرائمهم .  القضائي العراقياالحتجاز

  )١٥٢(.للبالغين بعد ان بلغوا الثامنة عشر
  

  
  محكمة التمييز الفدرالية

  محكمة الرصافة
  محكمة الكرخ

  محكمة نينوى
  ىمحكمة ديال
  محكمة بابل

  محكمة النجف
  محكمة  التأميم

   قار-محكمة ذي 
  محكمة األنبار
  محكمة البصرة
  محكمة واسط

  محكمة صالح الدين
  محكمة المثّنى
  محكمة ميسان
  محكمة آربالء
 محكمة الديوانية

 الكرخفي  المحاآم الجنائية المرآزية العراقية
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  ١٢-٢الجدول 
   للعفوؤهلةة المالقضايا القانوني

١٥/١/٢٠٠٩ – ٢٧/٢/٢٠٠٨  
  

  رفض طلبهم  أطلق سراحهم  عرائض العفو
٣٠،٨٧٩  ١٢٧،٤٣١  ١٥٨،٣١٠  

  
  .٢١/١/٢٠٠٩طلب المفتش العام للبيانات، لالحكومة العراقية، استجابة مجلس القضاء األعلى : المصدر

  
  

  
  )صورة وزارة الدفاع(رطة الجدد  توجه النصائح إلى ضباط الش القوات المتعددة الجنسيات في العراق

  
  قضايا العفو القانونية

، وسمح بالعفو عن العراقيين المتهمين أو ٢٠٠٨فبراير / شباط٢٦وافق المجلس الرئاسي على قانون العفو في 
 عريضة ُقدّمت إلى مجالس ١٥٨،٠٠٠ذآر المجلس األعلى للقضاء ان أآثر من . الُمدانين ببعض الجرائم

 ألن لالعدد الكبير من العرائض ُمضلِّهذا غير ان .  )١٥٣(.منها مؤهًال للعفو% ٨٠تبر أآثر من مراجعة العفو اع
 ٢٣،٠٠٠ ُمنح  فقد تّم إطالق سراحإضافة إلى ذلك،.  عرائض ُمتعددةآانوا يقدموناألفراد، في عدة حاالت، 

 العفو  الذين حصوال علىمذآرات توقيف يواجهون  من الذين أوبالوضع تحت المراقبة، أو ،عراقي بكفالة
  . حول وضعية القضايا القانونية المؤهلة للعفو١٢-٢ أنظر الجدول )١٥٤(.أيضًا

  
  إنجاز مرافق حماية الشهود

آان من الُمقرر بناء أربعة مرافق لحماية الشهود ُممّولة من مكتب شؤون المخدرات الدولي وتطبيق القانون 
مباني ن إلزامات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، إلى جانب أربعة م مليون دوالر ٩٫٢ قدرهابكلفة إجمالية 

 بعد ان ألحق تّم التخلي عنهغير ان مشروع الموصل .  والكرخ، والبصرة، والموصل، في الرصافةمحاآم
افة تّم اآلن إنجاز آفقد ، ١٣-٢آما هو ُمبين في الجدول و. مبنى المحاآمانفجار سيارة ُمفخخة أضرارًا بالغة في 

  . األخرىالمشاريع
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  ١٣-٢الجدول 

  وضعية مرافق حمياة الشهود
  

  الكلفة لتاريخه المكان
 بماليين الدوالرات(

  التقدم الحاصل لتاريخ
 )اإلنجاز(% 

التغيير بالنسبة لتشرين 
 ٢٠٠٨أآتور /األول

  %٢زيادة   %١٠٠  $١٫٩  البصرة
  ال تغيير  %١٠٠  $٢٫٩  الرصافة
  ال تغيير  %١٠٠  $٢٫٠  الكرخ

  

  .٥/١/٢٠٠٩استجابة مكتب شؤون المخدرات الدولي وتطبيق القانون لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر
  

   السجونتحديث معلوما
ثمة خمس سجون جديدة ُمموّلة من مكتب شؤون المخدرات الدولي وتطبيق القانون ُمجدولة لإلفتتاح خالل 

هذه المرافق يجب ان .  سرير٦٥٠٠ب السجون بأآثر من  يزيد قدرة استيعا سوفاألشهر الستة القادمة، مما
. المتردية بإقفال المرافق آما سوف تسمح الُمدانين المحتجزينتخفف االزدحام ما بعد المحاآمات، وتتحمل نمو 

 ما مجموعه تضم سجون جديدة بناء أربعة في المراحل األولية لتخطيط  أصبحتالحكومة العراقية اآلنو
  السجونبناء ُيظهر وضعية ٧-٢  الشكل )١٥٥(. سرير١٢،٥٠٠

 
  ٧-٢الشكل 
   السجونبناء

  ١٣/١٢/٢٠٠٨وضعية السجون المنجزة بتاريخ 

  
  
  
  
  
  

  

  
  .١٠/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات،  مكتب شؤون المخدرات الدولي وتطبيق القانوناستجابة: المصدر

  
  تدريب الشرطة

 لتحديد وضعية اإلجراءات الُمتخذة لمعالجة آلية الشرطة في بغدادفتش العام خالل ربع السنة هذا، فّتش مكتب الم
حّدد المفتش العام ان الحكومة .  في ثكنات الطالب في الكليةتحديدهاالسمكرة التي سبق أعمال العيوب في 

أن المرفق آان  آانت ُمرضية واتالعراقية قد نفذت برنامجًا ناجحًا لضمان الجودة الذي ضِمن ان نوعية اإلنشاء
غير انه، خالل التفتيش . شغاًال بكامل طاقته عندما قبلته الحكومة األميرآية وعندما ُحّول إلى الُمشغلين العراقيين

الذي أجراه مكتب المفتش العام، بعد ستة أشهر على تسليم المرفق إلى العراقيين، وجد المفتشون ان مرافق 
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تمويل إعادة إعمار العراق
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لم ُيصلح . لتخريب الُمتعّمد والسرقة واالفتقار إلى الصيانة الروتينيةالمراحيض آانت في حالة بائسة سّببها ا
نتيجة لذلك، . العراقيون األضرار التي سببها التخريب الُمتعّمد ولم يستبدلوا المواد التي أخذتها السرقات الظاهرة

  )١٥٦(. المراحيض الجديدة قابلة لالستخدامأبنيةآانت أقسام فقط من 
  



 مصادر تمويل إعادة إعمار العراق واستخداماتها
 
 

٧١ 
 

  البنية التحتية
  أ الجارية التابعة لفرقة منطقة الخليجرئيسيةشاريع البنية التحتية الم

  
  األرقام تتأثر بالتدوير: المالحظة
  :المصادر

نظرة عامة ومستجدات : مستشفى األطفال في البصرة"؛ فرقة منطقة الخليج، ٥/١/٢٠٠٩ استجابة فرقة منطقة الخليج لطلب المفتش العام للبيانات، أ
-www.symbion؛ وزارة الدفاع، ٢، العدد ٤فرقة منطقة الخليج، ، الُمّجلد ل Essayons Forward  مجلة:الصور. ٥/١/٢٠٠٩، "الوضعية

power.com/experience/sub_farabi.html ،١٣/١/٢٠٠٩، 
http://www.defenselink.mil/news/briefingslide.aspx?briefingslife=317 ،مجلة،١٣/١/٢٠٠٩  Essayons Forward فرقة منطقة ل

  .٢، العدد ٥الخليج، ، الُمجّلد 
          

  فولت  آيلو١٣٢محطات الفارابي وجميلة الفرعية، 
  أنجزت% ٨٨ مليون دوالر ألزمت، ٤٨ •
 صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق: الصندوق •
محطتان فرعيتان أنشئتا في مدينة : الوصف •

 الصدر
 فولت  آيلو١٣٢ •

 في ُقدسحطة توليد الكهرباء
% ٩٣ مليون دوالر ألزمت، ١٦٩ •

  أنجزت
صندوق إغاثة وإعادة إعمار : الصندوق •

 العراق
 ١٠محطة توليد الطاقة مع : الوصف •

 ٧٣٨ُمولدات وقدرة إجمالية عملية من 
 منزل ٦٣٨،٠٠٠ميغاواط يمكن ان تخدم 

 ) ماليين نسمة٤حوالي (

  محطة الناصرية لضخ مياه الصرف
  أنجزت% ٨٠ مليون دوالر ألزمت، ٢٠ •
صندوق إغاثة وإعادة إعمار : الصندوق •

 العراق
سوف تؤمن مياه الصرف : الوصف •

 هكتار من األراضي ١٫٥الزراعية لـ 
المرّوية في جنوب العراق وتحّسن نوعية 

 مياه نهر الفرات

  تصريف الفرات الشرقي
  ُأنجزت% ٦٣ مليون دوالر ألزمت، ٣٨ •
صندوق إغاثة وإعادة إعمار : الصندوق •

 اقالعر
 مليون هكتار ١٫٥سوف تخدم : الوصف •

من أراضي المزارع من بغداد إلى جنوب 
 العراق

 مستشفى األطفال في البصرة
   مليون دوالر الكلفة المقدرة١٦٤ •
 مختلف: الصندوق •
مستشفى لألطفال وعلم : الوصف •

األورام، حسب آخر ما توصلت 
 إليه التكنولوجيا
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  )أ(إلزامات البنية التحتية 
  

  خصصت
١٣٫٠  

  
  

  إلزامات لم تنفق حسب الصندوق
   مليون دوالر٥٨٣بماليين الدوالرات، النسبة المئوية من 

  

  
  
  

 
 إلزامات لم تنفق حسب القطاعات

   مليون دوالر٥٨٣بماليين الدوالرات، النسبة المئوية من 
 

 
 

٥١%  

%) ٢٢($ ١٢٫٦النقل واالتصاالت   
٢٢%  ٢٤%  

١٢%  

٣٢%  

١٠%  

%)٠٫٣($ ١٫٧٣أخرى   

$١٤٢٫٦الكهرباء   

٥٨٫٢النفط والغاز   
٦٧٫٣العناية الصحية   

١٨٧٫٨المياه   

١٢%  

 صندوق دعم االقتصاد
٧١٫٦ $  

صندوق إغاثة وإعادة إعمار 
$ ٢٩٨العراق الثاني   

صندوق إغاثة وإعادة إعمار 
%)٠٫٣($ ١٫٧العراق   

 برنامج االستجابة الطارئة للقائد
٢١٢$  ٣٦%  

٥١%  

  ١٢٫٦ألزمت 
 ١٢٫٠أنفقت 
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  )ب(  في البنية التحتيةرئيسيةالنقاط ال
 

  )دوالرات للبرميل (٢٠٠٨ المتوسط األسبوعي ألسعار النفط سنة -النفط
 ١٣٤بلغ سعر النفط الخام في آرآوك أعلى درجة من أي وقت سابق مع  •

ل  وهبط إلى حوالي أدنى سعر خال٢٠٠٨يوليو / للبرميل في تموزدوالر
  ٢٠٠٩يناير / للبرميل في آانون الثانيًا دوالر٤٤أربع سنوات، إذ بلغ 

 

 

، حسب ٢٠٠٨سنة ) ميغا واط( طاقة التوليد العملية اليومية -الكهرباء
  األشهر

مع أن التحديات ال تزال قائمة، فقد نتج عن تحسن البيئة األمنية زيادة في  •
 .طاقة التوليد العملية

  .ويات قياسية خالل ربع السنة هذابلغ إنتاج الكهرباء مست •

 

 

  ، حس باألشهر٢٠٠٨ المتوسط اليومي لنشاط الطيران المدني سنة -النقل
 فوق ة الجويتتولى مرآز مراقبة منطقة بغداد المسؤولية عن آافة المجاال •

يناير / قدم ما عدا في الموصل، في األول من آانون الثاني٢٤،٠٠٠
 ساعات النهار بصورة سلسلة آما خاللتسير  العمليات آانت .٢٠٠٩

يتوقع ان تحصل هيئة الطيران المدني العراقية على السيطرة على عمليات 
 حينما ستتم تلبية معايير منظمة ٢٠٠٩فبراير / بحلول شباطأبراج المراقبة

 .الطيران المدني الدولية
 ١٩٩٠أول رحلة تجارية بين أوروبا والعراق منذ غزو الكويت سنة  •

يناير، ويتوقع /غداد قادمة من آوبنهاغن في آانون الثانيهبطت في ب
  .وصول مزيد من الرحالت من أوروبا ومن هونغ آونغ

 

 

 ٢٠٠٨ االشتراآات ربع السنوية في الهاتف الالسلكي سنة -االتصاالت
  )ماليين الدوالرات(
 االستثمارات العامة والخاصة في االتصاالت السلكية والالسلكية مجموع •

 .مليارات ١٠بلغ 
 آلمات تلكوم التخطيط لبناء اآبر شبكة السلكية في الشرق  شرآاتتواصل •

 . بلدة في العراق٥٠٠٠األوسط عبر 
   نسمة اشترآوا في خدمة الهاتف الالسلكي ١٤٫٧ بلغرقم قياسي  •

 

 

 
األمن، البنية التحتية، (ميرآية حسب الفئات لبرامج األلبالنسبة للمنهجية حول آيفية ترتيب المفتش العام . األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
الخط األول  إنفاقات حسب فئات المفتش العام قد تختلف عن الزامات واإلنفاقاتااللزامات و). د(الحكم، انظر الملحق نظام  و،االقتصاد
الحالية أو القطاعات من آافة الوآاالت لم يتّلق المفتش العام تقارير عن مستويات المشاريع .  ذآرها في ملخص التمويل األميرآيالتي جاء

تشمل األرقام فقط تمويل صندوق إغاثة وإعادة إعمار . (IRMS)آما ان بعض المعلومات جمعت من نظام إدارة إعادة إعمار العراق 
وال صندوق إغاثة يعكس المجموع أيضًا إضافة أم. العراق األول والثاني، وصندوق دعم االقتصاد، وبرنامج االستجابة الطارئة للقائد

 . ، ألول مرة، في تقارير المفتش العام ربع السنوية١وإعادة إعمار العراق 
  : المصادر

، استجابة مكتب المساعدة االنتقالية ٥/١/٢٠٠٩مكتب إدارة إعادة إعمار العراق، صندوق قوات األمن العراقية، آلفة اإلنجاز،   ) أ(
 مكتب إدارة إعادة إعمار العراق، التقرير ربع السنوي للقوات المتعددة ،١٢/١/٢٠٠٩للعراق لطلب المفتش العام للبيانات، 

 .١٢/١/٢٠٠٩، استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، ٧/١/٢٠٠٩الجنسيات، 
 ,Weekly Iraq Kirkuk Netback Price at U.S. Gulf, 12/31/2008,” www.eia.doe.gov“اإلدارة األميرآية لمعلومات الطاقة،   ) ب(

accessed 1/5/2009 مكتب المساعدة االنتقالية للعراق، مكتب إدارة إعادة إعمار العراق، تقرير األداء اليومي للوحدات ،
، ١٣، ص ٢٠/١٢/٢٠٠٧"تقرير البلدان، : العراق"، وحدة المعلومات االقتصادية، ٣١/١٢/٢٠٠٨-١/١/٢٠٠٨الكهربائية، 

إعادة التنشيط االقتصادي في العراق : إعادة إحياء األمل" لمرآز األسلحة المشترآة للجيش األميرآي، المراجعة العسكرية
، ٧/٧/٢٠٠٨، استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق لطلب المفتش العام للبيانات، ١١، ص ٤/١/٢٠٠٨-٣:٢٠٠٨، "يتقدم

  .٥/١/٢٠٠٩ و٢/١٠/٢٠٠٨للبيانات، استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام 
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  البنية التحتية
  

ال يزال على إعادة إعمار وصيانة البنية التحتية العراقية معالجة العواقب الهائلة لما بعد الحرب، وأعمال 
 مليار ١٢٫٥٧ مليار دوالر، وألزمت أآثر من ١٣لقد خّصصت الواليات المتحدة أآثر من . التخريب واإلهمال

  )١٥٧(: مليار دوالر إلعادة إعمار قطاعات البنية التحتية العراقية١١٫٩٩أنفقت أآثر من دوالر، و

  
  النفط والغاز •
 الكهرباء •
 المياه •
 العناية الصحية •
 النقل واالتصاالت •
  

بالنسبة لوضعية التمويل األميرآي الُمتبقي في البنية التحتية حسب القطاعات ومصدر التمويل، أنظر الرسم 
  .ة الوقائع على الصفحات السابقةالبياني لصحيف

  
على الرغم من االستثمارات األميرآية الهائلة في البنية التحتية العراقية، تظهر استطالعات الرأي بين المواطنين 

مثًال، . العراقيين خالل السنة الماضية عدم ارتياح متواصل بالنسبة لتسليم الكهرباء والمياه والعناية الصحية
من العراقيين راضون عن آمية الكهرباء % ١٦ أشار إلى ان ٢٠٠٨ي الذي نظم في أواخر سنة االستطالع القوم

ارتياح العراقيين بالنسبة للخدمات . ٢٠٠٧الذين آانوا يشعرون باالرتياح سنة % ٣٢التي يتلقونها، أي دون الـ 
ن بالنسبة لتوفر مياه آانوا مرتاحي% ٣١فقط . خالل الفترة الزمنية نفسها% ٢٦إلى % ٣٦الصحية هبط من 

  )١٥٨(.الشرب، أي دون تغيير بالنسبة للعام السابق
  

  النفط والغاز
 مليار ١٫٩٢ مليار دوالر، وألزمت أآثر من ٢،٠٥في قطاع النفط والغاز، خّصصت الواليات المتحدة قرابة 

  )١٥٩(. مليار دوالر١٫٨٦دوالر، وأنفقت أآثر من 
  

-٢فكما هو ُمبّين في الشكل . ربع السنة الماضي بينما انخفض إنتاج النفطازدادت مستويات الصادرات بالنسبة ل
  .، تراجعت عائدات النفط بسبب هبوط أسعار النفط٨
  

 ١٣٤ عندما سجل سعر نفط آرآوك الخام رقمًا قياسيًا بلغ ٢٠٠٨يوليو / تموز٤بلغت أسعار النفط ذروتها في 
دير  دوالر للبرميل لتق٨٠آانت في البداية قد استخدمت سعر  ومع ان الحكومة العراقية )١٦٠(.دوالر للبرميل

يناير / دوالر للبرميل بحلول آانون الثاني٤٤، إال ان السعر هبط بصورة دراماتيكية إلى ٢٠٠٩ موازنة واردات
 – ٦٦ مستويات مليار دوالر، أي دون ٦١٫٩، بلغ  إجمالي عائدات العراق من النفط ٢٠٠٨ سنة )١٦١(.٢٠٠٩
؛ هذه التوقعات المبكرة افترضت ان سعر النفط سيتأرجح بين ٢٠٠٨سبتمبر /ر دوالر الملحوظ في أيلول مليا٧٩

 استنادًا إلى ٢٠٠٩ راجعت الحكومة العراقية نزوًال موازنتها لسنة )١٦٢(. دوالر للبرميل١٢٥٫٢٩ و٩٦٫٨٨
  )١٦٣(.٢٠٠٩ دوالر للبرميل سنة ٥٠ قدرهمتوسط ملحوظ لسعر النفط 
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  ٨-٢الشكل 

   وسعر البرميل٢٠٠٨عائدات النفط العراقية سنة 
  

  
  

  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
  

 Weekly  ؛ اإلدارة األميرآية لمعلومات الطاقة،٣١/١٢/٢٠٠٨وزارة الخارجية، تقرير وضعية العراق األسبوعي، : المصادر
Gulf. S.Iraq Kirkuk Netback Price at U” ،٣١/١٢/٢٠٠٨ "gov.doe.eia.www، ٥/١/٢٠٠٩ تّم الوصول إلهيا في.  

  
  

  إنتاج وصادرات النفط
% ٤ أي بزيادة – (MBPD) مليون برميل في اليوم ٢٫٣٧بلغ متوسط إنتاج النفط الخام، خالل ربع السنة هذا، 

 ان المشاآل في إدارة حقول رغم. ٢٠٠٧سه سنة عن ربع السنة الماضي، لكنه آان مساويًا تقريبًا لربع السنة نف
النفط قد سّببت تراجعًا ملحوظًا في إنتاج النفط الخام في الجنوب خالل ربع السنة هذا، إال ان اإلنتاج السنوي 

تقريبًا بالنسبة إلنتاج سنة % ١٥ أي بزيادة – مليون برميل في اليوم ٢٫٤٢ آان متوسطه ٢٠٠٨لكامل سنة 
    )١٦٤(. مليون برميل في اليوم٢٫١١سطه  البالغ متو٢٠٠٧

  
بالنسبة % ٣ مليون برميل في اليوم، أي بزيادة أآثر من ١٫٧٩آان متوسط الصادرات خالل ربع السنة هذا، 

لقد أعيقت بصورة عرضية . ٢٠٠٧بالنسبة لربع السنة نفسه من سنة % ٦  قدرهتراجعبلربع السنة السابق، لكن 
  )١٦٥(.طقس وظروف أنابيب النفط تحت سطح البحرالصادرات الجنوبية بسبب ال

  
أشار تدقيق أجراه مؤخرًا مكتب . هاجسًاُتشكِّل ال تزال الصيانة العراقية الفّعالة للبنية التحتية ولمعدات النفط 

المفتش العام حول مشاريع النفط التي تنفذها شرآة آيلوغ براون وروت والُممولة من صندوق إغاثة وإعادة 
عراق في جنوب العراق، ان الحكومة العراقية ربما ال تسهر بصورة مالئمة على صيانة المرافق النفطية إعمار ال

أعرب التدقيق عن هواجس من ان قيمة جهود المقاول يمكن . المبنية بموجب البرامج األميرآية إلعادة اإلعمار
 لمزيد من المعلومات حول )١٦٦(.صيانةان تنخفض ومن الممكن ان ُتفقد بسبب الممارسات الرديئة للعمليات وال

  .٤هذا التدقيق، أنظر القسم 
  

  الوقود المكّرر
 في بلوغ مستويات حيث انها فشلتتواصل الحكومة العراقية الكفاح لتلبية الطلب المحلي على الوقود المكّرر، 

 آانون ٣٠في المتوسطات اليومية لألسبوع المنتهي . الحالياألهداف لألسبوع األخير من ربع السنة 

  سعر نفط آرآوك الخام
 دوالرات للبرميلال

عائدات النفط بمليارات 
 الدوالرات

ت
را
وال
الد

ت 
را
ليا
بم
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 ،لغاز البترول الُمسّيل% ٢٤المازوت، و/للديزل% ٣٦للبنزين، و% ٥١ديسمبر أظهرت عجزًا بلغ /األول
  )١٦٧(.للكيروسين% ١٥و
  

  .١٤-٢ الصعود آما هو ُمبين في الجدول يتجه نحووعلى الرغم من اإلمدادات المحدودة، يبدو ان اإلنتاج المحلي 
  

  زارة النفط لو(EFC) دمج الطاقةدعم خلية 
 التي هي جزء من القوات المتعددة الجنسيات في العراق تعمل مع القسم االقتصادي في Energy Fusionخلية 

السفارة األميرآية، ومع الملحق األميرآي للطاقة، ومع المانحين الدوليين لدعم وزارت النفط والكهرباء والداخلية 
ن المنطقة الدولية آقناة للمعلومات حول قضايا الطاقة بين  م(EFC)  خلية دمج الطاقة تعمل)١٦٨(.العراقية

  .الحكومة العراقية والسفارة األميرآية، وتسهل اإللزامات بين الشرآات العراقية ذات االهتمام بالطاقة
  

  ١٤-٢الجدول 
   واردات وإنتاج الوقود المكرر– ربع السنوية االتجاهات

  
  إجمالي اإلمدادات  المستوردات  اإلنتاج 
المتوسط ربع  

  السنوي
 ١/١٠/٢٠٠٨   

٣١/١٢/٢٠٠٨ 

التغيير بالنسبة 
لربع السنة 

نفسه من العام 
 الماضي

المتوسط ربع 
  السنوي

١/١٠/٢٠٠٨  
٣١/١٢/٢٠٠٨ 

التغيير بالنسبة 
لربع السنة 

نفسه من العام 
 الماضي

المتوسط ربع 
  السنوي 

١/١٠/٢٠٠٨  
٣١/١٢/٢٠٠٨ 

التغيير بالنسبة 
لربع السنة نفسه 

 عام الماضيمن ال

  %٩٣+ TPD ٧،١٣٠  %١٧٦+  TPD ٤،١٤٤  %٣٧+ TPD ٢،٩٨٦ غاز البترول الُمسّيل
  %٥٢+ MLPD ١٠٫٧٧  %٥١- MLPD ٠٫٧٦  %٨١+ MLPD ١٠٫٠١  الكيروسين
  %١+  MLPD ١٤٫٨٧  %٣٨- MLPD ٣٫٩٤  %٢٩+ MLPD ١٠٫٩٣  البنزين
  %٣٦+ MLPD ١٧٫٠٥  %٣٣- MLPD ١٫٨١  %٥٦+ MLPD ١٥٫٢٤  المازوت

  
  . تعني ماليين الليترات في اليومMLPD.  تعني طن في اليومTPD –األرقام تتأثر بالتدوير : مالحظة
  .٥/١/٢٠٠٩استجابة مكتب شؤون المخدرات الدولي وتطبيق القانون لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

  
  )١٦٩(: وزارة النفط في إنجاز عدٍد من المشاريع الجاريةدمج الطاقةتساعد خلية 

  
المرحلة األولى من هذا المشروع تشرف على االنتهاء : إصالح خط األنابيب من بايجي إلى بغداد •

من ) البنزين، الكيروسين والمازوت(وسوف تزود الغاز الطبيعي وغاز البترول الُمسّيل والوقود السائلة 
 سوف تصلح خطوط المراحل التالية. مراآز اإلنتاج في الشمال لتلبية الطلب الكبير في منطقة بغداد

  .ممر األنابيب هذا إضافية في بأنابي
من المتوقع ان و .هبدأت األشغال خالل ربع السنة هذ: إصالح خط األنابيب من نفط خانة إلى الدُّورة •

 .يزيد خط األنابيب، عند إنجازه، إمدادات الخام إلى بغداد بعدة آالف من البراميل في اليوم
 خط األنابيب، يؤمنبدأت األشغال خالل ربع السنة هذا، وسوف : صلالمو –إصالح خط أنابيب بايجي  •

 . من مصفاة بايجي إلى منطقة الموصل ذات الطلب العاليالسائبعند إنجازه، حرآة الوقود 
 في هذه الوثوقية تهدف عدة مشاريع إلى خفض الفساد وتحسين : درجة ُمجّمع مصفاة بايجيتحسين •

 .وإنتاجيتها، وعائداتهاالمرافق 
 غير المنفجرة، للذخائرمسح ال منحت شرآة أميرآية عقدًا إلجراء : الصادرات الجنوبيةفائضمشروع  •

 .ويتوقع ان تبدأ أعمال المسح قريبًا. أماميةجيوتقنية، وتصاميم هندسية و/ االعماقوعمليات مسح لقياس
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إضافية تتطلب حماية مرافق وبنى تحتية بتحديد  (EFC) تقوم خلية دمج الطاقة :أمن البنية التحتية •
 . برنامج حماية أمن البنية التحتية عبر االستثماراتتتابع مسارلعقود آي ا تسبق بنشاطات تقوممتزايدة و

 

  
  حديثهال في  K3الوضع األمني الُمحّسن مّكن من إعادة فتح مصفاة النفط 

  
  

  مناطق الحظر حول خطوط األنابيب
دات صادرات النفط، ال تزال الجهود المتواصلة لتحسين أمن البنية نظرًا العتماد الحكومة العراقية على عائ

 اتفاقية لتقاسم الكلفة مع الحكومة العراقية، غير )١٧٠(. أساسية ُتشكِّل مسألةالتحتية للنفط ولخطوط األنابيب،
من  مليون دوالر ١١٠، فقّدمت (PEZ)مناطق الحظر حول خطوط األنابيب طّورت الواليات المتحدة مشاريع 

 لمنع أعمال التخريب على طول خطوط أنابيب (ISP) لبرنامج حماية أمن البنية التحتية  دعم االقتصادصندوق
 برنامج مناطق الحظر حول خطوط األنابيب وفقًا للسفارة األميرآية في بغداد، عامًال هامًا في شكل )١٧١(.النفط

 أظهر تدقيق لمكتب المفتش العام خالل الخريف )١٧٢(.ةالحد من تعّرض البنية التحتية الحيوية لألضرار أو السرق
  .بين أآثر البرامج الناجحة في آامل مشروع إعادة إعمار العراقمن الماضي ان هذا البرنامج آان 

  
 العراق خالل أخرى منتخريب لخطوط األنابيب في مناطق و انه آانت هناك تقارير عن أعمال قطع ورغم

رض أي خط لألنابيب لهجمات داخل منطقة الحظر منذ ان بدأ المشروع في  لكن لم يتع،األشهر األخيرة
 الحكومة العراقية أعداد آافية من بسبب عدم توفيرغير ان فرقة منطقة الخليج ذآرت انه . ٢٠٠٧يوليو /تموز
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 ان تتعرض مناطق الحظر للمخاطر بعد نقلها إلى فمن الممكن خطوط األنابيب، لرصدالموظفين األمنيين و
 حول برنامج مناطق الحظر حول  المعلومات المحدثة التاليةقدمت فرقة منطقة الخليج . يطرة الحكومة العراقيةس

  )١٧٣(:خطوط األنابيب
من الحصة األميرآية من المشروع % ٨١   أنجزت فرقة منطقة الخليج): آلم١٥٦(من بايجي إلى بغداد  •

خطوط أنابيب النفط العراقية قبول شرآة رفضت . صاد دعم االقت صندوق مليون دوالر من٤٠٫٧الُممّول بـ 
  . قوة حماية النفطاألفراد فياألجزاء المنجزة بسبب االفتقار إلى استالم 

تعمد .  مليون دوالر٣٢٫٩ تم إنجاز الحصة األميرآية من المشروع بكلفة ): آلم٩٦(من آرآوك إلى بايجي  •
 . هناكيادة للجيش العراقيالحكومة العراقية إلى إنشاء أبراج حراسة ومرآز ق

 أنجزت الواليات المتحدة اثنتين من ثالث مراحل في هذا المشروع مع ): آلم٤١(من الدوُّرة إلى الِحّلة  •
.  مليون دوالر١٢٫٧يتوقع ان يكون مجموع التكاليف األميرآية لهذا المشروع . ُمتبقية للمرحلة الثالثة% ١٤

 مسؤولية القسم الُمنجز من مناطق الحظر حول خطوط أنابيب  رفضت قبول آانت قدومع ان وزارة النفط
 . الواليات المتحدة المشاريع بصورة أحادية إلى الحكومة العراقيةنقلت، فقد (PEZ)النفط 

 
  الجوالت التعاقدية للنفط والغاز

 للنفط ، قّدمت وزارة النفط شروط العقود لتوسيع القدرات في ستة حقول٢٠٠٨أآتوبر / تشرين األول١٣في 
يتوقع تسليم عروض الشرآات المؤهلة سابقًا .  شرآة مؤهلة سابقًا٤١ولمباشرة اإلنتاج في حقلين للنفط، إلى 

، وذآرت الوزارة انها سوف تضع اللمسات األخيرة على عقود الخدمات التقنية ٢٠٠٩إبريل /والراغبة في نيسان
  )١٧٤(.٢٠٠٩يونيو /بحلول نهاية حزيران

  
 حقل للنفط والغاز ١١، افتتحت الوزارة دورتها الثانية للعطاءات للعمل في ٢٠٠٨ديسمبر /ول آانون األ٣١في 

 ى إلى زيادة األول١١ الحقول الـ تؤديتتوقع الوزارة ان .  حولها العروضلكي يتم تقديم حقول أخرى ٩وعّينت 
 يتم إنجاز مرحلة بعد أن ،نوات س٤ إلى ٣ مليون برميل في اليوم في خالل ٢،٥ بنسبة تصل إلىاإلنتاج العراقي 

  .التعاقد
  

  تشريع الهيدروآربون
 لمواصلة الجهود لمنح عقود  تخطط الحكومة العراقيةفإنمع ان التقدم في قوانين الهيدروآربون ال يزال متوقفًا، 

، أعيد طرح إطار ٢٠٠٨أآتوبر / تشرين األول٢٦ في )١٧٦(.طويلة األجل لتطوير حقول النفط لشرآات دولية
 أعيد إلى مجلس الوزراء دون ولكنهعمل قانون الهيدروآربون على لجنة النفط والغاز في مجلس النواب 

نشئ مجلسًا فدراليًا لإلشراف ي لمواطني البلد وهي ملك على ان ثروة العراق النفطية هذا القانون ينص )١٧٧(.قرار
م يحصل أي تقدم حول ثالثة اقتراحات قوانين ل. على سياسة النفط والغاز وإلدارة استكشاف وتطوير حقول النفط

الهيدروآربون التي تنص على تقاسم العائدات بين الشرآات الخاصة والمحافظات والحكومة قوانين في رزمة 
  )١٧٨(. الوطنية العراقية النفطإعادة إحياء شرآةعلى  و، إعادة هيكلة وزارة النفط، وعلىالفدرالية

  

  الشفافية في قطاع النفط
نظام  ان مزيدًا من البرامج ضروري لتعزيز (IMF) ، قال صندوق النقد الدولي٢٠٠٨ديسمبر /انون األولفي آ

عالوة على ذلك، شجع صندوق النقد الدولي السلطات . على األخص، في قطاع النفطوالحكم ومكافحة الفساد، 
هي و (EITI) الصناعات التعدينية على إنجاز العمل في اإلجراءات التطبيقية بالتزامن مع مبادرة الشفافية في

ائتالف حكومات وشرآات خاصة ومنظمات أخرى تشجع شفافية العائدات والمساءلة في قطاع النفط 
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 لتحقيق وضعية العضو بحلول انعقاد المؤتمر الدولي  الصحيح المسارتسير في الحكومة العراقية )١٧٩(.والغاز
 ال يزال على )١٨٠(.٢٠٠٩نية الُمجدول في الدوحة في منتصف القادم لمبادرة الشفافية في الصناعات التعدي

نظام فّعال وعادل وشفاف "إلقامة العهد الدولي مع العراق الحكومة العراقية بلوغ أهداٍف ُمعّينة مطلوبة بموجب 
  )١٨١(."وقابل للمساءلة ألجل إدارة عائدات النفط والموارد األخرى

  
 لتمديد فترة الترتيبات (UNSCR)رار لمجلس األمن التابع لألمم المتحدة ، وافقت األمم المتحدة على ق٢٠٠٨في 

في . إليداع عائدات النفط والغاز العراقية في حساب صندوق تنمية العراق لدى بنك االحتياط الفدرالي بنيويورك
عات النفط ، ُأنشئ صندوق تنمية العراق ليخدم آأداة تمويل أولية لتمرير العائدات من مبي٢٠٠٣مايو /أيار

العراقية، من ودائع النفط مقابل الغذاء غير المرهقة بالديون، واألصول العراقية الُمعادة إلى الوطن، إلى إغاثة 
مليار  ٢٣٫٥، آان لدى الحكومة العراقية ودائع مالية تبلغ ٢٠٠٨سبتمبر /في نهاية أيلول. وإعادة إعمار العراق

  )١٨٢(.دوالر في صندوق تنمية العراق
  

د قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة أيضًا واجبات الرصد التي تقوم بها الهيئة الدولية االستشارية ومّد
أوصى خبراء التدقيق في الهيئة باتخاذ اإلجراءات التصحيحية لمعالجة تشكيلة . (IAMB)والرقابية للعراق 

من حيث تحقيق األهداف "ماديًا، التي ُتعرض صندوق تنمية العراق، " نقاط الضعف الجّدية"عريضة من 
  )١٨٣(."النتائج المالية] و[المشترآة 

  
  الكهرباء

 ميغاواط ٤٩٩٧ المستوردات الخارجيةبما في ذلك (خالل ربع السنة هذا، بلغ متوسط اإلنتاج اليومي للكهرباء 
(MW)  ميغاواط ساعة ١١٩،٩٣١ ويساوي جديد لما بعد الحرب، قياسيمستوى وهو (MWh). ذا  هشكل
  بالنسبة لربع السنة نفسه من العام% ١٤ ولكنه ازداد، السابقبالنسبة لربع السنة % ٢زيادة حوالي اإلنتاج 
   )١٨٣(. الماضي

  
 مليار دوالر، وأنفقت حوالي ٤٫٩٢ مليار دوالر وألزمت أآثر من ٥٫٠٧خصصت الواليات المتحدة أآثر من 

  )١٨٥(.راق مليار دوالر لتحسين قطاع الكهرباء في الع٤٫٧٨
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  )١٨٦(:هذه مخصصات الحكومة العراقية لوزارة الكهرباء
   مليار دوالر١٫٤ – ٢٠٠٧ •
  مليار دوالر١٫٣  - ٢٠٠٨ •
  مليار دوالر١٫٠ –) تكميلي (– ٢٠٠٨ •
  مليار دوالر١٫١ –) مسودة (– ٢٠٠٩ •
  

 لشراء توربينات تعمل  دوالر إضافية لعقود مع شرآتي جنرال إلكتريك وسيمنز  مليار٣قدمت الحكومة العراقية 
 بلغ إجمالي االنفاقات الرأسمالية لوزارة )١٨٧(.على الغاز يتوقع ان تزيد عن مضاعفة قدرة توليد الكهرباء الوطنية

  )١٨٨(.سبتمبر أآثر من مليار دوالر/، لغاية آخر أيلول٢٠٠٨الكهرباء في 
  

  قدرة توليد الطاقة
قدره  ميغاواط، أي أعلى من متوسط ٩٨٧٧ خالل ربع السنة هذا، بلغت قدرة العراق العملية على توليد الطاقة،

 ميغاواط، أي ١٠،٠٥٢، آانت القدرة ٢٠٠٨في نهاية .  ميغاواط خالل ربع السنة نفسه من العام الماضي٩٥٣٠
  )١٨٩(.٢٠٠٧ ميغاواط في نهاية ٩،٥٧٢  قدرةأعلى من

  
 ميغاواط ٢،٦٨٣ّولة من الواليات المتحدة قدرة ، أضافت المشاريع الُمم٢٠٠٨ديسمبر / آانون األول٣١بتاريخ 

  )١٩١(.٢٠٠٧ ميغاواط أضيفت سنة ١١٠٠، بما في ذلك أآثر من )١٩٠(.إلى شبكة الكهرباء العراقية
  

  اإلنتاج
وحقق توليد قياسيًا جديدًا للطاقة في الساعة )  ميغاواط٤٩٩٧( يومي قياسي إنتاجصحيح ان العراق حقق متوسط 

  .الل ربع السنة هذا، إال انه لم يتم تلبية سوى ثلثي الطلب المقدر على الكهرباءخ)  ميغاواط٦٢٤٧(
  

آان . قضيةيطرح قد أصبح المناخ أيضًا و. إنتاج الكهرباء المتزايد ُتقّيده التحديات األمنية وإمدادات الوقود
ل ربع السنة هذا، جزئيًا،  خالقدرتها الممكنةمن فقط % ١٥٫٤متوسط تشغيل الوحدات الكهربائية لتوليد الطاقة 

 توليد الطاقة خالل في الممكنةمن قدرات العراق % ٢٢ هذه الوحدات  شكلت.بسبب ظروف الجفاف األخيرة
  )١٩٣(.فقط من اإلمدادات الفعلية% ٦٫٦ لكنها لم توفر سوىربع السنة هذا، 

  
العامة باستخدامهم  الشبكة  إمدادات الكهرباء من يضيفون إلى عدد متزايد من العراقيينأصبح، ٢٠٠٣منذ 

 ٢٠٠٠التوليد الخاص للطاقة في العراق يقدر انه يبلغ ما بين هذا  )١٩٤(.مولدات الديزل الصغيرة الخاصةل
  )١٩٥(. ميغاواط٣٠٠٠و
  

  .المزودة والحمولة ، اإلنتاج، والطلب الُمقّدراتجاهات ١٥-٢ُيظهر الجدول 
  

  االستدامةو ، والصيانة،التشغيل
جهود إعادة اإلعمار األميرآية، في نهاية المطاف، بقوة على قدرة وزارة الكهرباء تنفيذ برنامج يعتمد نجاح 

تمويل هام لدعم مساندة بساعدت الواليات المتحدة وزارة الكهرباء . (OMS)االستدامة و ، والصيانة،للتشغيل
. ٢٠٠٨أآتوبر /ته في تشرين األولنقضت مدااالستدامة، لكن البرنامج األميرآي للتشغيل والصيانة واالستدامة 

 دخلت وزارة الكهرباء في )١٩٦(. مليون دوالر على هذه الجهود٢٠١٫٤٩ قد أنفق آان إنجاز البرنامج،  إتمامعند
يغطي هذا العقد مواقع توربينات اإلحراق .  واالستدامة، والصيانة،عقد متابعة مع بائع لمواصلة خدمات التشغيل

   )١٩٧(. لكنه ال يشمل وحدات الطاقة الحرارية الُمغّطاة أصًال بالبرنامج األميرآي،في مناطق بغداد وبايجي
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  ١٥-٢الجدول 
  مزودةإنتاج الكهرباء، الطلب الُمقّدر والحمولة ال

المتوسط ربع   
  السنوي

التغيير بالنسبة 
لربع السنة 

نفسه من العام 
  الماضي

  المتوسطات الشهرية

االنتاح اليومي 
  )ساعة/ميغاواط(

١١٩،٩٣١    

١٤%  

الطلب اليومي الُمقّدر 
  ) ساعة/ميغاواط(

١٦٩،٦٢٦    

٥%  

  
الحمولة الُمزّودة يوميًا 

  ) ساعة/ميغاواط(
١١٤،٥٤٤    

١٢%  

  
  

دة والطلب الحمولة الُمزّو. الحمولة الُمزّودة ُمقاسة والطلب ُمقّدر على مستوى المحطات الفرعية في المحافظات. األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
  . محطات الطاقة الكهربائية والمحطات الفرعيةعبر النقل الفقد فيالُمقدر الوارد ذآرها في تقارير المفتش العام ربع السنوية السابقة ال تحتسب 

 – ١/٤/٢٠٠٧، الكهربائية تقرير األداء اليومي للوحداتمكتب المساعدة االنتقالية للعراق، مكتب إدارة إعادة إعمار العراق : المصدر
٣/١٢/٢٠٠٨.  
  

فولت   آيلو١٣٢حّدد تقييم جديد لمكتب المفتش العام، خالل ربع السنة هذا، لمشروع إنشاء محطة فرعية بقوة 
موظفي التشغيل والصيانة التابعين القائم على الموقع لتدريب ال فرقة منطقة الخليج ومصنعفي الرمادي، بان 

 لمزيد من المعلومات حول هذا التقييم، )١٩٨(.غيل محطة الكهرباء الفرعيةلوزارة الكهرباء، يبدو انه مناسب لتش
  .٣أنظر القسم 

  
  أمن خطوط النقل العراقية

فولت منذ  آيلو-٤٠٠ال تزال الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء مستقرة ولم تتعرض ألية هجمات قاسية على خط 
التدخالت فولت آانوا خارج الخدمة بسبب   آيلو٤٠٠قبل سنة، ُذآر ان أحد عشر خطًا من . ٢٠٠٨إبريل /نيسان

. ُمعطلةال زالت فولت   آيلو٤٠٠ أربعة خطوط آانت، ٢٠٠٨ديسمبر / آانون األول٣١ وبحلول. التخريبية
 أعمال اإلصالح في الخط الثاني، ويجري نقل خطين بينما تستمر قطع الغيار، أحد هذه الخطوط وصولينتظر 

   )١٩٩(.إلى أماآن أآثر أمانًا
  

  المياه
 ٢٫٤٢ مليار دوالر وأنفقت أآثر من ٢،٦١ مليار دوالر، وألزمت ٢٫٩، ٢٠٠٣خّصصت الواليات المتحدة، منذ 

 )٢٠٠(. ومياه الصرف الصحيصروفةمليار دوالر على مشاريع لتزويد مياه الشرب والري ومعالجة المياه الم
 ١٨٩ قد أنفقت   العراقيةالحكومة في (MWR) ، آانت وزارة الموارد المائية٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٣٠لغاية 

 مليون دوالر في قطاع ٢٩٠ (MMPW)مليون دوالر، وأنفقت وزارة البلديات واألشغال العامة 
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 إلى شريحة صروفةتواصل الحكومة العراقية الكفاح لتأمين المياه النظيفة والمعالجة الكافية للمياه الم.)٢٠١(.المياه
  )٢٠٢(.سكانهاعريضة من 

  
   لريا

تحت % ٥١ في العراق، ومن المتوقع ان يهبط إنتاج القمح والشعير بنسبة رئيسيتعاني الزراعة من جفاف 
 للحد (UNICEF) عملت السلطات في آردستان الشمالي مع صندوق الطفولة التابع لألمم المتحدة )٢٠٣(.متوسطه

  .من آثار النقص في المياه
  

، افتتحت وزارة الموارد المائية في الوزارة العراقية محطة الناصرية ٢٠٠٨ديسمبر /في األول من آانون األول
 مليون هكتار من األراضي الزراعية في جنوب ١٫٥لضخ مياه الصرف، وهي مكّون حيوي للنظام الذي ُيجفف 

 مليون دوالر من أموال صندوق إغاثة وإعادة ٨٠، بعد إنفاق أآثر من ٢٠٠٧مارس / في آذار)٢٠٤(.العراق
 إلنشاء محطة الضخ، سّلمت فرق منطقة الخليج المشروع غير المنتهي لوزارة (IRRF2)الثاني  العراق إعمار

 وآجزء من نقل المسؤولية إلى العراقيين، وّقعت فرقة منطقة الخليج والوزارة اتفاقية منحة )٢٠٥(.الموارد المائية
 للدعم الجزئي لكلفة الثانيدة إعمار العراق  مليون دوالر إضافي من أموال صندوق إغاثة وإعا٢٠بموجبها تقدم 

 المروية،  هكتار من األراضي الزراعية٢٢٠،٠٠٠ سوف ُيضيف إنجاز هذا المشروع )٢٠٦(.المشروع النهائية
  )٢٠٧(.، سوف ُيحسِّن المشروع نوعية مياه الفراتالسيول أفضل على مياه سيطرة تأمين ومن خالل

  
 بصورة تّم تمويله،لمرافق لمحطة الناصرية لضخ مياه الفرات الشرقي امشروع تصريف مياه الفرات الشرقي 

مشروع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق .  اتفاقية منحة مع وزارة الموارد المائية العراقيةعبر،  أيضًاجزئية
عراقيين من نظام التجفيف سوف يمكن ال%. ٨٠ بنسبة تفوق ًا منجز أصبح مليون دوالر٣٨٫٥ البالغة آلفته الثاني
 ٤٠٠،٠٠٠ هكتار صالحة للزراعة وسوف يزيد اإلنتاج الزراعي عبر منطقة تبلغ مساحتها ٥٨،٤٠٠جعل 
 )٢٠٨(.هكتار

 

  معالجة المياه
 مليون متر مكعب في اليوم من مياه الشرب ٢٫٤المشاريع الُممولة من الواليات المتحدة أضافت قدرة إلنتاج 

 مليون عراقي من المشاريع اإلنشائية األميرآية التي أضافت ٥،١يد حوالي  يستف)٢٠٩(. مليون نسمة٨٫٣ولخدمة 
  .)٢١٠(. متر مكعب في اليوم من قدرة محطة معالجة مياه الصرف الصحي١٫٢

  
. تواصل المرافق األساسية في قطاع المياه العمل دون طاقتها اإلنتاجية الكاملة بسبب مشاآل التشغيل والصيانة

 لتحسين اإلدارة دعمًا محطة الناصرية لمعالجة المياه قار، تعمل فرقة منطقة الخليج في – مثًال، في محافظة ذي
في . الثاني أآثر المبادرات آلفة لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ،آبر لتوزيع المياهاألمشروع لل

ون دوالر، إلى الحكومة  ملي٢٧٨ البالغة قيمته ،سبتمبر، عندما سّلمت فرقة منطقة الخليج هذا المشروع/أيلول
غير ان المحطة .  متر مكعب من المياه في الساعة١٠،٠٠٠العراقية آانت للمحطة طاقة إنتاج ُمصممة لمعالجة 

 تدقيق سابق لمكتب المفتش العام عدة أسباب لهذا حدد. ، أقل من ربع طاقتها٢٠٠٨آانت تنتج، في بداية 
  )٢١١(:النقص

  .وطنية الطاقة الكهربائية التي يمكن االعتماد عليها من الشبكة القصرت الوزارة العراقية في تأمين •
 .بات انعدام الفعالية في نظام التوزيعَسّببت التسّر •
 .لم يجِر التدريب المناسب للموظفين الذين يشّغلون المرفق •
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. محطة، منحت فرقة منطقة الخليج عقدين لتحسين التشغيل والصيانة في ال٢٠٠٨في النصف األخير من سنة 
لقد ُمدّدت إقامة فريق .  مليار دوالر١٫١هذان العقدان يقدمان شراء وترآيب معدات اختبار وقطع غيار بقيمة 

فبراير لتقديم المشورة إلى التقنيين العراقيين حول /دعم المحطة التابع لفرقة منطقة الخليج لغاية نهاية شباط
  .)٢١٢(.لتشغيل والصيانة إضافي على اتدريبترآيب المعدات الجديدة ولتقديم 

  
 من نظام مياه الصرف في الثانيةالمرحلة واصلت فرقة منطقة الخليج العمل مع الحكومة العراقية لتنفيذ 

 وجد تدقيق لمكتب المفتش العام بخصوص النظام، خالل ربع السنة الماضي، ان آلفة المشروع قد .الفلوجة
ن دوالر، وان محطة المعالجة لم يجر وصلها بعد بالمنازل  مليو٩٨ مليون إلى ٣٢ازدادت ثالثة أضعاف، من 

 مليون دوالر من األموال المخصصة لهذا المشروع، ومن ٧٧٫٧ الثانية مبلغ  تمثل المرحلة )٢١٣(.في الفلوجة
 يشمل اإلنشاء، ترآيب خطوط االتصال الرئيسية وأنظمة )٢١٤(.٢٠٠٩سبتمبر /المتوقع ان تنجز في أيلول

  )٢١٥(.التجميع
  

-٢، أنظر الجدول (IRMS)  قدمها نظام إدارة إعادة إعمار العراق التيبالنسبة لوضعية مشاريع المياه األميرآية
١٦.  

  
 الذي تديره الواليات المتحدة، األموال العراقية عبر  (I-CERP)العراق–يدير برنامج االستجابة الطارئة للقائد

العراق حاليًا على –يعمل برنامج االستجابة الطارئة للقائد.  (CERP)عمليات برنامج االستجابة الطارئة للقائد
 بالقرب من الناصرية، هناك مشروع )٢١٦(. مليون دوالر٣٠ مشروع في قطاع المياه تقل قيمتها قليًال عن ١٣٦

مدن  مليون دوالر، ُيرّآز على تحسين توزيع المياه في خمس ٦٫٨العراق قيمته -لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد
 االستدامة، في المشاآل الدائمة لتغلب علىل.  منزل بمحطة بّداح لمعالجة المياه١٠،٠٠٠عن طريق توصيل 

  )٢١٧(. الالزمة للتصليحاتمعداتالسوف يأتي المقاول بهيئة المياه المحلية إلى عمليات التفتيش ويقدم 
  

  العناية الصحية
 ٨٣٥ مليون دوالر، وأنفقت قرابة ٩٠٢ت أآثر من  مليون دوالر، وألزم٩١٩٫٥خصصت الواليات المتحدة 

  )٢١٨(.٢٠٠٣مليون دوالر في قطاع العناية بالصحة منذ 
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  ١٦-٢الجدول 
  وضعية مشاريع المياه األميرآية

المشاريع   
  المنجزة

المشاريع   قّيم المشاريع المنجزة
  الجارية

  قّيم المشاريع الجارية

  $١١٢،١٦٢،٧٧١  ٦٩  $١،٠٧٠،٦٨١،١٦٠  ١،٥٣٠  معالجة المياه
 )التشغيل والصيانة (االستدامة
(O&M)  

١٣،٦٥٥،٦٧٦  ٢١  $٣٥٠،٤٩٣،٣٠٥  ٤٤٧$  

  $٦٤،٤١٩،٣٣٥  ٨٨  $٣٣٤،٥٦٧،٤٩٧  ١،٠٥٣  توزيع المياه
  $١٦،٩٧٤،٣٦٠  ٤٨  $٢٣٠،٩٠٧،٣٠٢  ١،٢٥٨  مرافق مختلفة

  -  -  $٢١٩،٨٣٦،١٠٢  ٣٧  الفئة غير متوفرة
  $٢٩،٠٤٨،٢٦٥  ١٢  $١٨١،٧٩٩،٩٨٣  ١٥١  مشتريات مختلفة

  $٤١،١٧٨،٠٥٦  ٤٧  $١٦٢،٩١٣،٠٧١  ٢٦٦  جميع مياه الصرف الصحيت
  $٧٧،٣١٨،٤٥٧  ٢٦  $١٥٣،٤٤٥،٣٤٤  ٢٥٥  الموارد المائية

  $٣١،٩٢٤،٧٦٢  ٨  $٥٨،٦٩٥،٥٢٢  ٧٤  معالجة مياه الصرف الصحي
  $٢٦٨،٤٩٠  ٢  $٣٦،٣٣٥،١٣٤  ١٤٤  الري

  $٤،٥١٠،١٩٤  ١٣  $٣٤،٤٢٢،٦٦٤  ٧٩  بناء القدرات
  $٣،٩٥٣،٤٦٢  ٦  $٤،٨٧١،٩٨٩  ٣٢  ةالنفايات الصلب

  $٤٠،٠٠٠  ١  $٢،٣٨٦،٩٧٣  ٤٠  تنظيفوعربات، ونشاطات مدنية، 
  $٦٥،٩٠٠  ٦  $١،١٣٤،١٦٨  ١٨  إعادة التزويد بقطع الغيار
  -  -  $٩٣٧،٧١٠  ٤  مساعدة الحكومات المحلية

  $١٩،٣٣٠  ١  $٩١١،٩٦٢  ٦  منشآت مختلفة
  -  -  $٢٧٣،٦١٤  ٥  )غير ذلك(النقل 

  -  -  $١٩٨،٠١٠  ٣  يةالمرافق المدرس
  -  -  $١٥٠،٠٠٠  ١  محطات الضخ لحقن المياه
  -  -  $١٣٥،٠٠٠  ٢  برامج الصحة والمعدات

  -  -  $١٣٣،٨٠٠  ١  مبادرات مشاريع األعمال الصغيرة
  $١،٣٣٥،٩٥٠  ٢  $٤٥،٩٩٨  ٣  أمن البنية التحتية

  -  -  $٢٦،٠٠٠  ١  الزراعة
  -  -  $١٦،٠٠٠  ١  البلدية/ المباني العامة 

  -  -  $٢،٥٠٠  ١  معاركأضرار ال
  $٤٩،٥٥٠  ١  -  -  توليد الطاقة
  $٣٩٦،٩٢٤،٥٦٠  ٣٤٦  $٢،٨٤٢،٣٢٠،٩٠٧  ٥،٣٨٢  المجموع

  

قائمة مشاريع إعادة اإلعمار هذه تستند إلى معلومات قدمها نظام إدارة إعادة أعمار العراق . األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
(IRMS) .لذلك، فان إجمالي المشاريع ال . رة إعادة أعمار العراق ليست دقيقة أو آاملة تمامًانظام إدا ذآر المفتش العام ان بيانات

يشمل هذا الجدول، قّيم المشاريع وليس اإللزامات . تتوافق مع إلزامات وإنفاقات الخط األول المقدمة من ِقَبل هذه الوآاالت األميرآية
 الواردة في تقارير سابقة ألن مصدر بيانات االحتسابات واالآالف عن ًافكون مختليقد وآلفتها  المشاريع احتساب عدد. واإلنفاقات

 الذي لم يعد (ITAO) مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ملف االنهاء لدى جرى استعماله بدًال من) غلوبل ِبنشمارك(المعلم العالمي 
  .متوفرًا

  
  .٦/١/٢٠٠٩نظام إدارة إعادة أعمار العراق، المعلم العالمي، : المصدر
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٨٥ 
 

 العناية الصحية
 ٨٣٥ مليون دوالر، وأنفقت حوالي ٩٠٢ مليون دوالر، وألزمت أآثر من ٩١٩٫٥خصصت الواليات المتحدة 

  .٢٠٠٣مليون دوالر في قطاع العناية الصحية منذ العام 
  

  مشاريع المستشفيات األميرآية
 مجدول لإلنجاز في )٢١٩(العماره،في يقام  مليون دوالر ١٢،٧هو مرفق آلفته و ،يلجراحا  ميسانمستشفى

 غرف ٤و سرير، ١٠٠هذا المستشفى سوف يشمل .  أي قبل ثالثة أشهر من التوقعات األصلية،٢٠٠٩مايو /أيار
عمليات، وغرفة للتوليد، وغرفة للطوارئ، وصيدلية، مما سيمكنه من تقديم الخدمات الصحية في حقول الطب 

  )٢٢٠(.  وطب األسنان،طب النساءالداخلي، وطب األطفال، وطب التوليد، و

  

 يقوم برنامج لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات في مستشفى بعقوبة العام،للمساعدة في تخفيف االزدحام في 
 غرف سيشمل مليون دوالر ٧،٤هذا المرفق البالغة آلفته . محافظة ديالى ببناء مرآز جديد موّسع للعناية الصحية

 )٢٢١(. سرير٥٠ من  مؤلفة، آما ووحدة للعناية الفائقة الناتجة عن االصاباتالصدماتللعناية بقسم للعمليات و
 ومن المتوقع ان يتم إنجاز )٢٢٢(.المناطق المحيطةآما أهالي  ُمقيم في المدينة ٢٨٠،٠٠٠وسوف يخدم المرآز 
  )٢٢٣(.٢٠٠٩يونيو /المرآز في حزيران

  
 سرير والذي آان مقررًا تسليمه إلى وزارة ٩٤ يشمل الذي رةمستشفى األطفال في البصذلك، فان بالمقارنة مع 

 هذا )٢٢٤(. مليون دوالر١٦٤، من المتوقع ان ُيكّلف حوالي ٢٠٠٩فبراير / في مطلع شباط(MOH)الصحة 
 وسوف يكون أول مستشفى جديد ُيبنى في محافظة )٢٢٥(.المرفق سوف يتخّصص في معالجة سرطان األطفال

وجد مفتشو المفتش العام ان إنشاء المبنى الرئيسي آان شبه منجز خالل زيارة قاموا . ١٩٧٤  العامالبصرة منذ
يخطط المفتش العام إلصدار تقرير حول مستشفى األطفال في البصرة في . ٢٠٠٩يناير /بها في آانون الثاني

  . القادمإبريل/نيسان
  

الذي أصيب حديثة المستشفى العام في ال، زار مفتشو المفتش العام أيضًا ٢٠٠٨نوفمبر /في تشرين الثاني
 بسبب التغييرات في  لهالمشروع متأخر عن الموعد الُمحّدد. بأضرار بالغة جراء هجمات المتمردين قبل سنتين

 الحكومة قد ساعد في التعويض عن أنشأتهوجد المفتش العام ان برنامج ضمان النوعية الذي . شروط العقد
عند إنجازه، سيكون المستشفى قادرًا على تقديم العناية الصحية . تي قام بها المقاول على النوعية الالسيئةالرقابة 
  )٢٢٦(. مقيم محلي١٠٠،٠٠٠ إلى الكافية

  
بالنسبة لوضعية مشاريع العناية الصحية األميرآية في العراق، آما قدمها نظام إدارة إعادة أعمار العراق، أنظر 

  .١٧-٢الجدول 
  

  لصحية األوليةبرنامج مراآز العناية ا
، وآجزء من الخطط إلعادة تأهيل البنية التحتية العراقية الهرمة، تعاقدت فرقة منطقة ٢٠٠٤مارس /في آذار

 مليون ٢٤٣بكلفة  (PHCs)للعناية الصحية األولية   مرآزًا ١٥٠الخليج مع شرآة بارسونز ديالوير، لبناء 
بعدها، طرحت .  والتأخير في اإلنجاز،اإلنشاءسوء ، و هذا العقد تم إلغاؤه بسبب تجاوز الكلفة)٢٧٧(.دوالر

. الحكومة األميرآية أشغال إنجاز مراآز العناية الصحية األولية المبنية جزئيًا على مقاولين عراقيين محليين
 ١٣١:  مرآزًا للعناية الصحية األولية١٣٣، سّلمت فرقة منطقة الخليج إلى وزارة الصحة ٢٠٠٨بحلول نهاية 
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٨٦ 

 من المراآز األصلية ١٧وألغت فرقة منطقة الخليج .  في محافظة ديالى ال يزاالن قيد اإلنشاء٢أنجزت، و
  )٢٢٨(. مفتوحة للجمهور أصبحت من تلك المراآز١١٥وذآرت ان 

  
 آان مرآز .يتهحديثة والمراآز العناية الصحية األولية في خالل ربع السنة هذا، فتش مكتب المفتش العام 

وقت إنهاء عقد بارسونز، وآان مرآز العناية الصحية األولية % ٤٠الصحية األولية ُمنجزًا بنسبة حديثة للعناية ال
آال العقدين تم التعاقد بشأنهما بعد ذلك مع شرآة عراقية محلية لإلنجاز والتسليم %. ٦٠يت منجزًا بنسبة هفي 

  )٢٢٩(.إلى وزارة الصحة

  

 هذه المشكلة، باشر سالح الهندسة للتغلب على. لمرافقفي اورًا سريعًا منذ التسليم، سّبب االفتقار إلى الصيانة تده
 الظروف المادية لمرافق مراآز العناية الصحية التي لتحديد مليون دوالر ١٦٫٥في الجيش األميرآي تقييمًا بقيمة 

ية الصحية وسوف يستخدم التقييم لتطوير برنامج صيانة وقائي لكل مرآز للعنا. أنشأتها الواليات المتحدة
  حولها ُيعد المفتش العام حاليًا تدقيقًا لبرنامج مراآز العناية الصحية األولية ويخطط إلصدار تقرير)٢٣٠(.األولية

  .٤لمزيد من المعلومات حول هذا التفتيش، أنظر القسم . ٢٠٠٩في ربيع 
 

  مبادرات العناية الصحية للحكومة العراقية
 مليون دوالر لوزارة الصحة لإلنفاقات الرأسمالية وأنفقت ١٩٢، ٢٠٠٨ة خّصصت الحكومة العراقية، في موازن

 تواصل وزارة الصحة والحكومة العراقية إدخال تحسينات )٢٣١(.سبتمبر/ مليون دوالر بحلول نهاية أيلول٢٨٫٥
ائل  العناية الصحية، وقد باشرتا حملة عالقات عامة لتوعية الناس بخصوص الصحة في الوستوفيرمتواضعة في 

  )٢٣٢(. وااللكترونيةالمطبوعةاإلعالمية 
 

 تّمو.  ماليين دوالر لكل عيادة٣،٤ عيادة صحية جديدة في محافظة ميسان بكلفة ١٢بدأت أعمال اإلنشاء في 
 غير )٢٣٣(.تنسيق المبادرة عبر مكتب رئيس الوزراء دون مساعدة من الحكومة األميرآية أو من وزارة الصحة

 عيادة للعناية الصحية خالل العقد ١٠٠٠ مستشفيات إضافية و٦ لبناء عن خططت ان وزارة الصحة أعلن
  )٢٣٤(.القادم

 
  المهندسين للعناية الصحية في البصرة حّيامرأة تتلقى عناية طبّية في مرآز
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٨٧ 
 

١٧-٢الجدول   

 وضعية مشاريع المراآز الصحية األميرآية
المشاريع   

  المنجزة
 المشاريع  قّيم المشاريع المنجزة

  الجارية
  قّيم المشاريع الجارية

  $٣٢،٨٧١،٦٥٣  ١٦  $٢٠٧،٦٢١،٦٥٩  ٥٧١  مرافق مختلفة
  $١٤٣،٧٢٨،٢٦٩  ١٢٢  $١٦٣،١٤٧،٩٩٥  ٦٨٥  عيادات/مراآز العناية الصحية األولية

  $١٠٠،٣٠٣،٦٢٧  ٢٤  $١٤١،٨٤٢،٣٣٣  ١٢٥  مستشفيات
  $٢،٦٧١،٣١٦  ٤٩  $١١٣،٥٦٤،٣٩٧  ٢٤٣  برامج صحية ومعدات

  -  -  $١٩،٣٢٨،٩٠٨  ٢  رةالفئة غير متوف
  $١،٦٣٢،٠٢٧  ٨  $١٢،٦١٧،٨٠٣  ٢٣٥  بناء القدرات
 )التشغيل والصيانة (االستدامة
(O&M)  

٢١،٢٦٨،٥٢٥  ٦  $٣،٣٢٤،٨٥١  ٦٧$  

  $٤٩،٠٠٠  ١  $٢،٥٧٠،٢٦٩  ٤٦  إعادة تزويد قطع الغيار
  -  -  $٣١٥،٥٩٥  ٦  أمن البنية التحتية
  -  -  $٢٧٥،٢٤٥  ٣  البلدية/المباني العامة

  $٧٠٠  ١  $٢١٧،١٠٠  ٤  النقل
  -  -  $١٧٧،٠٠٠  ١  الري

  -  -  $١٧٥،٥٥٣  ٥  منشأت مختلفة
  -  -  $١١٢،٠٠٠  ١  البرامج/مراآز التوظيف

  -  -  $٥٤،٧٢٠  ٥  نشاطات مدنية، عربات، تنظيف
  -  -  $٣٠،٠٠٠  ١  إدارية/تحسينات مالية
  -  -  $٢٧،٤٢٥  ٢  النفايات الصلبة
  -  -  $١٠،٠٠٠  ١  توليد الطاقة
  -  -  $٧،٨٨٨  ١  ءإنتاج الغذا

  -  -  $٥،١٧٥  ١  مبادرات مشاريع األعمال الصغيرة
  -  -  $٤،٠٠٠  ١  التوزيع

  -  -  $١،١١٥  ١  أضرار المعارك
$٦٦٥،٤٣١٫٠٣١ ٢،٠٠٧المجموع  ٣٠٢،٥٢٥،١١٧ ٢٢٧$  

  

ذآر . (IRMS)عادة أعمار العراق قائمة مشاريع إعادة اإلعمار هذه تستند إلى معلومات قدمها نظام إدارة إ. األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
لذلك، فان إجمالي المشاريع ال تتوافق من إلزامات وإنفاقات . المفتش العام ان بيانات نظام إدارة إعادة أعمار العراق ليست دقيقة أو آاملة تمامًا

 المشاريع احتساب عدد. إللزامات واإلنفاقاتيشمل هذا الجدول، قّيم المشاريع وليس ا. الخط األول المقدمة من ِقَبل هذه الوآاالت األميرآية
جرى استعماله ) غلوبل ِبنشمارك( الواردة في تقارير سابقة ألن مصدر بيانات المعلم العالمي االحتسابات والتكاليف عن ًاكون مختلفيقد وآلفتها 
  . الذي لم يعد متوفرًا(ITAO) مكتب المساعدة االنتقالية للعراقلدى   ملف اإلنهاءبدًال من

  

  .٦/١/٢٠٠٩نظام إدارة إعادة أعمار العراق، المعلم العالمي، : المصدر
١٨-٢الجدول   

  

  مقاييس النقل

الموصل، إربيل، السليمانية، تكريت، بغداد، :  مطارات تحت سيطرة الحكومة العراقية٩ عدد المطارات المفتوحة
 األنبار، النجف، الناصرية والبصرة

للمسافات  خطوط ٣ معيارية بين المدن الكبرى مثل البصرة وبغداد، ذات مقاييسطوط  خ٧  عدد خطوط السكك الحديدية
 . خطين إضافيين مع تقدم الدراسات األولية تشغيلطويلة، واحتمالال

 . سفن تدخل وتخرج يوميًا٣متوسط نشاط ميناء أم قصر   نشاط الميناء

؛ وزارة الخارجية، التقرير األسبوعي لوضعية العراق، ٨/١/٢٠٠٩ل، الحكومة العراقية، وزارة النقل، تعزيز خدمات النق: المصدر
  .١٥، ص ٣١/١٢/٢٠٠٨
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٨٨ 

  برنامج التلقيح
 ، أنجزت وزارة الصحة حملة لمدة خمسة أيام خاصة بشلل األطفال، لقّحت٢٠٠٨أآتوبر / تشرين األول٣٠في 

التي ساعدتها منظمة اليونيسف رآّزت وزارة الصحة .  ماليين٥من أطفال العراق البالغ عددهم % ٩٧ خاللها
 على المناطق التي فيها أعداد آبيرة من المهجرين في الداخل العائدين (WHO)ومنظمة الصحة العالمية 

(IDPs) . اشترت وزارة الصحة اللقاحات وقّدمت النقل والدعم اللوجستي للحملة التي ُنظمت مستخدمة آل
  )٢٣٥(.المستشفيات والعيادات الصحية عبر العراق

 
  في دبيالعراقية مؤتمر القمة حول الصحة 

برئاسة (بالتزامن مع فريق يمثل الحكومة العراقية ) وهو منظمة غير حكومية(استضاف برنامج تنمية العراق 
هذا آان هدف . ٢٠٠٩يناير / آانون الثاني٢٥ و٢٤منتدى االستثمار الصحي في دبي، يومي ) وزير الصحة

والمعروف أيضًا ( التابع للوآالة األميرآية للتنمية الدولية "تطوير"ه برنامج الحدث، الذي تشارك في رعايت
 مختلف مديريات وزارة الصحة إجراء التطابق بينومنظمة الصحة العالمية، ) وطنيةببرنامج تنمية القدرات ال

المشتريات   فيتسهيالتالالموردين الطبيين الخاصين لمساعدة العراق في تحديث آامل نظامه الصحي، من و
 الحالي ولتحسين أنظمة لنقصسعى الوفد الوزاري إلى إيجاد مصدر لألدوية لمعالجة ا. دارة الموارد البشريةإل

  )٢٣٦(.اتصاالته ومعلوماته الخاصة باالستثمارات
 

  النقل واالتصاالت
 مليون ٩٧٩،٣ مليار دوالر، وأنفقت ١٫١ مليار دوالر، وألزمت أآثر من ١٫١٥خّصصت الواليات المتحدة 

  )٢٣٧(.٢٠٠٣دوالر على مشاريع النقل واالتصاالت منذ سنة 
  

  )٢٣٨(.ن موازنتها الرأسمالية لهذا القطاعم مليون دوالر ٦٣٨، خّصصت الحكومة العراقية ٢٠٠٨سنة 

 ٣٠ مليون دوالر بتاريخ ٥٥ صرف منها ،(MOT) مليون دوالر لوزارة النقل ٣٢٢ •
  .٢٠٠٨سبتمبر /أيلول

تاريخ حلول  مليون دوالر ب٢٨ صرف منها ،(MOC)ر لوزارة االتصاالت  مليون دوال٣١٦ •
 .٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٣٠

  
بالنسبة لوضعية المشاريع األميرآية آما ذآرها نظام . ١٨-٢بالنسبة لمقاييس النقل في العراق، أنظر الجدول 

  .١٩-٢إدارة إعادة أعمار العراق، أنظر الجدول 
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  الطيران
إلى "ت المتحدة بموجب االتفاقية األمنية الجديدة، المساعدة في إدارة المجال الجوي العراقي سوف تواصل الواليا

 (OTA) أعّد مكتب الملحق لشؤون النقل )٢٣٩(".حين يصبح لدى العراق القدرات الداخلية لتولي هذه المهمة
قائد القوات المتعددة وقوات االئتالف خطة إلرشاد تسليم السيطرة على آافة المجال الجوي، ُعرضت على 

، وسوف تعرض على وزارة النقل قريبًا سنة ٢٠٠٨ديسمبر / آانون األول١٤الجنسيات في العراق، في 
٢٤٠(.٢٠٠٩(  
١٩-٢الجدول   

 وضعية المشاريع األميرآية في النقل واالتصاالت

المشاريع   
  المنجزة

المشاريع   قّيم المشاريع المنجزة
  الجارية

قّيم المشاريع 
  الجارية

  -  -  $٤٠٢،٤٧٧،٤٥٨  ٨  الفئة غير متوفرة
  $٣٧،٨٢٤،٥٨٥  ٥٦  $٢٧١،١٧٢،٥٤٦  ١،٢٠٣  طرقات القرى

  $٤،٥٥٤،٥٥٠  ٢٥  $١٧٢،٧٢٢،٥٤٦  ٥٧٨  )غيرها(النقل 
  -  -  $١٢٩٫٩٣٣٫٠٨٦  ٦١  الموانئ

  $٤،٤٠٧،٠٠٠  ١٧  $١٠٦،٨٩١،٥٦٩  ٤١٨  معدات االتصاالت
  $٣٦،٣١٨،٣٧٢  ١٣  $٩٥،٦٢٤،٩١٧  ٨٥  المطارات

  $٤،٤٤٠،١٠١  ٨  $٥٨،٣٤٣،٦٨٧  ٢٢١  ة الحديدمحطات سك
  $١٤،١٠٣،٨١٤  ١٤  $٣٥،١٨٦،٨٩٨  ١٧٦  الجسور

  $٢،٦٧٧،٥٢٠  ٣  $١٥،٥١٠،٨٦٥  ٩   الخارجيةالتجهيزات
  -  -  $١٤،٤٤١،٣٨١  ٣١  المرافق البريدية
  $٤٢،١١٠،٢٩١  ١٧  $١٣،٣٨٨،٢٤٠  ٦٣  )أوتوسترادات(الطرق السريعة 
  $٥٧٩،٤٦٣  ٤  $١،١٥٣،٣٩٠  ٢٥  أمن البنية التحتية
  -  -  $٧٧٩،٥٧٨  ١٠  منشآت مختلفة
  -  -  $٦٢٩،٦٧١  ١٠  مرافق مختلفة
  -  -  $٦٢٣،١٢٥  ٦  نقاط دخول
  -  -  $٥٧٨،٣٧٤  ١  الزراعة

  -  -  $٤٤٩،٥١٣  ١٦  نشاطات مدنية، عربات، تنظيف
  -  -  $٣٢٧،٩٧١  ٣  بلدية/مباني عامة
  -  -  $٢٦٧،٤٧٩  ٤  بناء القدرات

  -  -  $١٩٨،٢٢٧  ٢  برامج تعليمية ومعدات
  -  -  $١٣٢،٩٦٩  ١  توزيع

  -  -  $١٢٥،٢٦٠  ٢  مستشفيات
  -  -  $١٢٤،٧١٩  ٢  مرافق مدرسية
  -  -  $١١٤،٠٢٠  ١  توليد الطاقة

  -  -  $٨٨،٦٠٠  ٢  التوظيفبرامج /مراآز 
  -  -  $٨٠،٦٠٠  ١  مبادرات مشاريع األعمال الصغيرة

  -  -  $٧٧،٤٠٠  ٣  مساعدة الحكومات المحلي
  -  -  $٧٥،٠٠٠  ١  مرافق الشرطة
  -  -  $٥٨،٠٠٠  ١  بناء الديمقراطية

  -  -  $٢٥،٢٦٧  ٢  مختلف
  



   البنية التحتية
 

 

٩٠ 

)تابع (١٩-٢الجدول   

المشاريع   
  المنجزة

المشاريع   قّيم المشاريع المنجزة
  الجارية

  قّيم المشاريع الجارية

  -  -  $٤،٢٠٠  ١  إعادة تزويد قطع الغيار
  -  -  $١،٠٨٠  ١  البرامج الصحية والمعدات

  $٣٩،٣٢١  ١  -  -  ت الوفاةاتعويضالتعازي لمدفوعات 
  $١٤٧،٠٥٥،٠١٦  ١٥٨  $١،٣٢١،٦٠٧،٢٥٨  ٢،٩٤٨  المجموع
ذآر . (IRMS)قائمة مشاريع إعادة اإلعمار هذه تستند إلى معلومات قدمها نظام إدارة إعادة أعمار العراق . األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة

 إلزامات وإنفاقات  معلذلك، فان إجمالي المشاريع ال تتوافق. ت دقيقة أو آاملة تمامًاالمفتش العام ان بيانات نظام إدارة إعادة أعمار العراق ليس
  وآلفتها المشاريعاحتساب عدد. يشمل هذا الجدول، قّيم المشاريع وليس اإللزامات واإلنفاقات.  المقدمة من هذه الوآاالت األميرآيةاألولالخط 

جرى استعماله بدًال ) غلوبل ِبنشمارك(علم العالمي  والتكاليف الواردة في تقارير سابقة ألن مصدر بيانات الَماالحتساباتقد تكون مختلفة عن 
  .الذي لم يعد متوفرًا (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ملف اإلنهاء لدى من 

  

  .٦/١/٢٠٠٩نظام إدارة إعادة أعمار العراق، المعلم العالمي، : المصدر
  
مرآز  إلى  ُتعطيميرآية لنقل السيطرة على المجال الجوي المدني إلى هيئة الطيران المدني العراقية،ألاخطة ال

 قدم ابتداء من األول من ٢٤،٠٠٠ أعلى منالسيطرة على آافة المجال الجوي  (BACC)رقابة منطقة بغداد 
 ومع )٢٤١(.نت تجري بصورة جيدة ذآرت وزارة  الخارجية ان النشاطات اليومية آا. ٢٠٠٩يناير /آانون الثاني

ان الحكومة العراقية ال تزال تعتمد بقوة على المقاولين إلدارة حرآة الطيران المدني، إال ان تدريب المراقبين 
 عالوة على ذلك، )٢٤٢(.الجويين العراقيين يجري في مطاري بغداد والبصرة، آما وفي مرآز رقابة منطقة بغداد

ثالثة ُمفتشين من إدارة الطيران الفدرالية يقّيمون إذا آانت المطارات العراقية تتقّيد في العراق فريق من هناك 
  )٢٤٣(.بمعايير المنظمة الدولية للطيران المدني

 

  الطرق والجسور
 مليون دوالر ٤٥٫٥ مشروعًا جاريًا، بقيمة ٧٥، (I-CERP)  العراق–مّول برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

 َعِملت قوات االئتالف والحكومة العراقية والمقاولون العراقيون عبر .طرق والجسور عبر العراقإلعادة تأهيل ال
 في بغداد، طريق المطار ومظهر ،سطح الطرق، واألمنأ العراق لتحسين –برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

مج االستجابة الطارئة للقائد   مشروع برنا مقدمةدوالر  مليون دوالر إلى مليوني٦٠وأضافت الحكومة العراقية 
  )٢٤٤(.(CERP) األميرآي

  
  الذي يمتد فوق نهر شط العرب في البصرة، ُممّول أيضًا من برنامج االستجابة الطارئة التّنومه جسر إنشاء 
هذا المشروع الذي وافقت عليه لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات والمدير العام للطرق .  العراق–للقائد 
  العراق الرامية إلى تحفيز– ُيلّبي أهداف برنامج االستجابة الطارئة للقائد ، مليون دوالر١١٫٦ور، بكلفة والجس
م القائم ئالمنشأة الجديدة ستّحل محل الجسر العا.  االقتصادي عن طريق تعزيز نظام النقل وزيادة التوظيفالنشاط
  )٢٤٥(.ثرتأخير حرآة السير لمدة أربع ساعات أو أآفي سّبب يالذي 
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  السكك الحديدية
فتح معمل في أبو غريب ُينتج قضبان ربط للسكك العراقية سكة حديد الجمهورية وقيادة سوف تعيد وزارة النقل 

من آلفة القضبان فقط % ٤٠ساوي تالحديدية، وألن آلفة إنتاج قضبان ربط السكك الحديدية في الداخل 
وزارة النقل بصدد . من إعادة تأهيل مزيد من نظام السكك الحديديةالمستوردة، سوف ُتمكن الخطوة وزارة النقل 

ة، على طراز تلك المتواجدة في الموانئ والطيران، بغية تشجيع وحدة الجهود في يتشكيل مجموعة تنفيذية قياد
راق، لقوات المتعددة الجنسيات في العلقائد السوف ترأس وزارة النقل ونائب الجنرال . عمليات السكك الحديدية

  )٢٤٦(.المجموعة الجديدة
  

  الموانئ
 دخلت هيئة الموانئ العراقية في عقد . قصرأمميناء تتعاون الحكومة األميرآية والحكومة العراقية إلعادة تأهيل 

، إلدارة سلسلة من تحسينات الميناء مستخدمة ٢٠٠٨ديسمبر / مستشار ياباني، في األول من آانون األولمع
تشمل التحسينات تشكيلة منوعة من مشاريع .  ذات الفائدة الُمتدنيةية للتعاون الدوليالوآالة اليابانقروض 

 ١٨تعاقدت الواليات المتحدة مع شرآة هولندية إلصالح الرافعات في الميناء، وبدأ العمل في . األشغال الرئيسية
ضافي على الميناء نتج عنه طالبت القوات المتعددة الجنسيات في العراق بإشراف إ. ٢٠٠٨ديسمبر /آانون األول

تشكيل الفريق االستشاري لتطوير الميناء، الذي سيشرف على النشاطات الجارية ويقدم اإلرشاد للرسميين في 
  )٢٤٧(.هيئة الميناء

  

تساعد القوات المتعددة الجنسيات في العراق وُملحق شؤون النقل مساعدة العراقيين لجعل ميناء أم قصر يتقيد 
  )٢٤٨(.أمن السفن ومرافق الموانئب  الخاصةالمالحة الدوليةبقوانين منظمة 

  
  االتصاالت السلكية والالسلكية

 مليار دوالر في قطاع االتصاالت من المستثمرين األجانب والعراقيين منذ ١٠لقد تم توظيف ما ُيقدر بـ 
ربع السنة هذا، لكن مشترك خالل ماليين  ١،٣ال زال يخدم الثابت  استخدام هاتف الخط البري )٢٤٩(.٢٠٠٣

 الذين يستخدمون الهاتف الناس غير ان عدد )٢٥٠(. مشترك٦٨٨،٤١٠إلى % ١٧االشتراك باالنترنت هبط بنسبة 
  )٢٥١(. خالل ربع السنة هذافرد مليون ١٤٫٧إلى % ١٣ ازداد بنسبة )الجوال (الالسلكي

  
واالتصاالت في بغداد، ُمنجز الهاتف قّسم  مرآز المأمون لُماألساسي من، الُمكّون  المأمونهاتفل حّومبنى ُم
  وآان ،الثاني مليون دوالر من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ٢٢٫٧ُمّول هذا المشروع بـ %. ٤٦بنسبة 
، لكن فرقة منطقة الخليج أنهت العقد بسبب ٢٠٠٨ديسمبر / أصًال بحلول آانون األولًالإنجازه ُمجدوتاريخ 

  )٢٥٢(.٢٠٠٩إبريل /نح العقد آي يتم اإلنجاز في نيسانالتقصير وجدولت إعادة م
  

. أللياف الضوئيةل البنية التحتيةوصلت وزارة االتصاالت العراق بشبكة األلياف الضوئية العالمية ورفعت درجة 
التحديات الكبرى المتبقية بوجه مواصلة تحسين قطاع االتصاالت في العراق هي االفتقار إلى قوانين لالتصاالت 

 مستقلة، آما والحاجة إلى إدارة حديثة لوزارة االتصاالت ولبيروقراطيات التلكوم األخرى مثل الشرآة نظمةوأ
  ) ٢٥٣(.العراقية للهاتف والبريد
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  نظام الحكم
  

  أالجدول الزمني لالنتخابات

٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥*  
  

  انتخابات المحافظات       
  ٢٠٠٩يناير /آانون الثاني       

   الوطنيةاالنتخابات 
            ٢٠٠٥ديسمبر /آانون األول

  
  ٢٠٠٩ديسمبر /آانون األول                          
  انتخابات حكومة آردستان اإلقليمية*                              

            TBD 2009   
  

  

  بالتمويالت األميرآية في دعم نظام الحكم في العراقوضعية 

  بمليارات الدوالرات
  

  ُخّصصت  

  ٤٫١٧$  

    

      

  $٣٫٨٥ألزمت 
  $٢٫٩٣أنفقت 
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  جالتشريعات العراقية لتعزيز المصالحة الوطنيةوضعية 

  

  
  

  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
  

  : المصادر
 بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق مجلة فوآس،؛ ٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  )أ

(UNAMI)،  ٠/٢٠٠٨، ٢٦العدد رقم.  
الملحق لشؤون النقل، تقرير  مكتب ؛١٢/١/٢٠٠٩ و٨/١/٢٠٠٩ استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، )ب

 ١٢/١/٢٠٠٩، ١٤/١٠/٢٠٠٨المفتش العام للبيانات،  ؛ استجابات مكتب الملحق لشؤون النقل لطلب١/١/٢٠٠٩المؤشرات الرئيسية، 
؛ استجابة وزارة ٧/١/٢٠٠٩المتعددة الجنسيات في العراق، التقرير ربع السنوي،   نظام إدارة إعادة أعمار العراق، القوات؛١٥/١/٢٠٠٩و

 األمن،(بالنسبة للمنهجية حول آيفية ترتيب المفتش العام للبرامج األميرآية حسب الفئات . ٥/٤/٢٠٠٧للبيانات،  الخارجية لطلب المفتش العام
تختلف عن إلزامات وإنفاقات الخط  اإللزامات واإلنفاقات حسب فئات المفتش العام قد). د(، أنظر الملحق )، االقتصاد ونظام الحكمالبنية التحتية

افة آتقارير عن مستويات المشاريع الحالية أو القطاعات من  لم يتلَق المفتش العام. األول التي جاء ذآرها في ملخص التمويل األميرآي
  . إعادة إعمار العراقةإدار المعلومات ُجمعت من نظامان بعض الوآاالت آما 

" مسودات القوانين"؛ الحكومة العراقية، مجلس النواب، ١٤/١٠/٢٠٠٨ تّم الوصول إليها، www.iraqilegislations.org/lawsوزارة العدل العراقية ) ج
http://www.parliament.iq ،accessed القوانين نشر"مجلس النواب، ؛ الحكومة العراقية، ١٤/١٠/٢٠٠٨ "http://www.parliament.iq ،  تّم الوصول

بعض المكاسب المحققة، : إعمار العراق؛ تقرير التقدم الحاصل ضمان أمن واستقرار وإعادة؛ مكتب المحاسبة الحكومية ١٤/١٠/٢٠٠٨ إليها في
 ؛ الحكومة٢/١٠/٢٠٠٨يرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ؛ استجابة السفارة األم٢٣/٧/٢٠٠٨    مستجدات اإلستراتيجية الضرورية،

  .١٦/١٢/٢٠٠٨ تّم الوصول إليها في، http://parliament.iq، ٢٧/١١/٢٠٠٨دولة جلسة "العراقية، مجلس النواب، 

قوانين صيغت 
 وتمت مراجعتها

مسودات ُحّولت إلى 
مجلس 
 جانالل/النواب

مسّودة عدلتها 
 اناللج

إجراءات  تصويت جرىال
 المصادقة

 نشر في قانون
 الجريدة الرسمية

ر الحكومة دستو
  العراقية

  
قانون االنتخابات 

  القومي
  

قانون انتخابات 
  المحافظات

قانون سلطات 
  المحافظات

  

  قانون العفو
  

قانون 
  الهيدروآربون

  
قانون مقاول األمن 

 الخاص

  

  ٢٠٠٥   تاريخ غير معروف    تشرين األول ٢٠٠٥   تاريخ غير معروف    تشرين األول ٢٠٠٥أغسطس /  آب٢٠٠٥يونيو /حزيران

  

  ٢٠٠٥  تشرين الثاني ٢٠٠٥  تشرين األول ٢٠٠٥يونيو /   تاريخ غير معروف    حزيران٢٠٠٥    آانون الثاني ٢٠٠٤/أغسطس/آب

  

سبتمبر /   ايلول٢٠٠٨سبتمبر /     ايلول٢٠٠٨يوليو /   تموز٢٠٠٨فبراير /    شباط٢٠٠٨   آانون الثاني ٢٠٠٧أآتوبر /تشرين األول
٢٠٠٨  

  

مارس /     تاريخ غير معروف     آذار٢٠٠٨فبراير /   شباط٢٠٠٨فبراير /   شباط٢٠٠٨    آانون الثاني ٢٠٠٧آتوبر أ/تشرين االول
٢٠٠٨       

  

فبراير /   تاريخ غير معروف    شباط٢٠٠٨فبراير /    تاريخ غير معروف   شباط٢٠٠٨    آانون الثاني ٢٠٠٧أآتوبر /تشرين األول
٢٠٠٨  

  

  ٢٠٠٧يوليو /     تموز٢٠٠٧مارس /  آذار   ٢٠٠٧فبراير /شباط



   البنية التحتية
 

 

٩٤ 

  

  نظام الحكم
  

مساعدات الالجئين  مليار دوالر لنشاطات نظام الحكم بما في ذلك ٤٫١٧ خّصصت الواليات المتحدة ،٢٠٠٣منذ 
 آانون ٣١بتاريخ . وبرامج معهد الديمقراطية، وبناء قدرات الحكومة، ودعم حقوق اإلنسان والتعليم في العراق

  )٢٥٤(. مليار دوالر٢٫٩٣ مليار دوالر وأنفق ٣٫٨٥، آان قد الزم قرابة ٢٠٠٨ديسمبر /األول
  

اعتبر السفير األميرآي . ٢٠٠٥ابات للمحافظات منذ ، أول انتخ٢٠٠٩يناير /ُينظم العراق في بداية آانون الثاني
لإلدارة الحكومية وللتنظيم السياسي ولمشارآة الناخبين في " إختبارًا جوهريًا"لدى العراق هذه االنتخابات 

   )٢٥٥(.البالد
  

 فساد ال التي تحكم آافة مؤسسات مقاومة الثالثالقوانين. يواصل العراق مواجهة التحديات في مكافحة الفساد
 االفتقار إلى التوافق المراجعة هذهعيق عملية ُت.  القانونيةيجري إعادة النظر فيها في محاولة لتعزيز هذه المنظمات

 جميعهم انهم آانوا (BSA) والمجلس األعلى للتدقيق (COI)لقد أثبت المفتشون العامون، ولجنة النزاهة . السياسي
  )٢٥٦(. العراق فّعالين في تراجع الفساد فيبوجه عام غير

  
  انتخابات المحافظات

 من ١٤، في ٢٠٠٩يناير / آانون الثاني٣١ مجدول إجراؤها في ، التي طال انتظارها،آانت انتخابات المحافظات
 اختيار  سوى بإمكان الناخبينلم يكن، ٢٠٠٥، سنة السابقة خالل االنتخابات )٢٥٧(. محافظة في العراق١٨أصل 

 )٢٥٨(.في االنتخابات القادمة، سوف يسمح للناخبين بانتقاء المرشحين الفرديين. اسيالمرشح المنتمي إلى حزب سي
 على المستوى للحصول على مقاعد المرشحين المتقدمين لدىهذا قد أثار اهتمامًا متناميًا " القائمة المفتوحة"نظام 
 )٢٥٩(.فظة البصرة وحدها في محا(PC) مجلس للمحافظات ٣٥ مرشح يتنافسون على مقاعد ١٣٠٠قرابة . المحلي

  )٢٦٠(. آيان سياسي٤٠٠ مرشح ينتمون إلى أآثر من ١٤،٠٠٠سجل أآثر من تعلى نطاق البالد، و
  

ديسمبر / في آانون األولالوطنيةد الطريق لالنتخابات ّبعآافة األحزاب الكبرى هذه االنتخابات التي سوف ُتتؤيد 
 مراقب مستقل ومراقبين ١٠٠،٠٠٠ تكليف أآثر من (IHEC) تتوقع اللجنة العليا المستقلة لالنتخابات. ٢٠٠٩

  .)٢٦١(.دعم مواقع االقتراع في أرجاء العراقلحزبيين على الصناديق 
  

  تحديات االنتخابات
مع ان الوضع األمني قد تحّسن عبر العراق، ال تزال الحياة السياسية العراقية ُمعّرضة لإلنقسامات المذهبية بين 

 من قانون انتخابات المحافظات، ٢٣ بموجب المادة . واألآراد،العرب الُسّنةوالشيعة، : لبالدالفئات الكبرى في ا
، عندما تكون ٢٠٠٩انتخابات في وقت الحق سنة )  والسليمانية، وإربيل،دهوك(ستنظم محافظات آردستان 

  )٢٦٢(. مجلس النوابجانبلسكان قد ُحّلت من المذهبي لتوزيع الالخالفات حول 
  

 في مجلس المحافظة في ديالى بمهلة ستة أشهر لتنظيم انتخابات المحافظة بسبب الوضع األمني لمسؤولوناطالب 
 يخشون التوقيف أو االغتيال  أصبحوا تعرضوا للتخويف آما ان المرشحينموذآر مقيمون في المحافظة انه. الهش

 المقيمين قد ُهجّروا من منازلهم يضع  آون اآلالف منفإن عالوة على ذلك، )٢٦٣(.مع اقتراب موعد االنتخابات
  )٢٦٤(. النتائج االنتخابيةصالحيةعالمة استفهام حول 
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  عداد لالنتخاباتاإلو

 لجنة مستقلة تخضع إلشراف مجلس النواب، وهي مسؤولة عن إجراء  هياللجنة العليا المستقلة لالنتخابات،
 في آردستان، آما وعن تنسيق االستفتاء ني الوط وللمجلس،االنتخابات للجمعية الوطنية، ولمجالس المحافظات

 أسماء الناخبين على سجالت تحديث معلوماأنهت اللجنة . )٢٦٥(. وانتخابات مجلس النوابوطنيحول الدستور ال
  .٢٠٠٨أغسطس /، في آب مؤخرًانطاق البالد

  
نية والتدريب لدعم جهود  مليون دوالر في المساعدات التق١٠٢٫٦ألزمت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 

  .)٢٦٦(.االنتخابات
  

  مراقبة وقوانين االنتخابات
 )٢٦٧(. لتأمين بيئة سالمة للناخبين لإلدالء بأصواتهم في انتخابات المحافظاتالوطنييجري أيضًا تطوير خطة لألمن 

بنتائج االنتخابات،  لمكافحة محاوالت التالعب رلتزويامقاومة الالزمة لإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ اإلجراءات 
 تدبير هام يهدف إلى ووسوف تنشر اللجنة العليا المستقلة لالنتخابات قائمة بأسماء الناخبين في آل مرآز اقتراع وه

  .منع األفراد من اإلدالء بأصوات متعددة
  

رآة االنتخابية لقد تبنت اللجنة العليا المستقلة لالنتخابات قوانين نظامية شاملة بخصوص أهلية الناخبين، والمشا
 ان أي رشوة لموظفيه أو للناخبين وُينّبه يؤسس قانون انتخابات المحافظات تدابير تأديبية، )٢٦٨(.وإدارة االقتراع

آز االقتراع، والتدخل ا مر حول متر١٠٠حمل السالح داخل او ضمن مسافة . تحمل عقوبة ال تقل عن السجن لسنة
 –أوراق االقتراع، أو تدمير ُملصقات المرشحين أو اتخاذ شخصية ناخب ما  مثل التالعب ب–في المواد االنتخابية 

اإلساءات التي ترتكبها األحزاب السياسية أو أعضاؤها، والمرشحون والوآالء خاضعة لغرامات . محظور أيضًا
ادها من  دوالر، آما ان األصوات التي لها عالقة باالعتداء على أماآن االقتراع يمكن استبع٤٣،٠٠٠من حوالي 

  )٢٦٩(.تعداد األصوات
  

  تثقيف الناخبين
.  مدني عراقي قد تلقوا تدريبًا على العملية االنتخابية١٥٠،٠٠٠، آان أآثر من ٢٠٠٨ديسمبر /بتاريخ آانون األول

 ف منظمة غير حكومية عراقية لتثقي٧٥ منحًا صغيرة لـ (UNOPs)منح مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع 
، التي صّممها (EEC) حملة التثقيف االنتخابية )٢٧٠(.قتراعات المحافظات واالقتراعات القوميةالسكان حول ا

مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع مع مساعدة بعثة مساعدة األمم المتحدة للعراق واللجنة العليا المستقلة 
 لقد أنشأت حملة التثقيف )٢٧١(.االنتخابية التوعية حول انتخابات المحافظات والعملية نلالنتخابات، تهدف إلى تحسي

الخطط القومية طّور المنتدى . االنتخابية منتدى الثقافة االنتخابية، وهي هيئة استشارية مشترآة للتثقيف االنتخابي
 public االنتخابي لتقديم إطار عمل استراتيجي إلرشاد نشاطات  وُآتّيب التثقيفياالنتخابللتثقيف 

outreach.)٢٧٢(  
  
دعم برنامج األمم المتحدة للتنمية العملية االنتخابية عن طريق تقديم المساعدة الفنية للجنة العليا المستقلة ي

 لتمكينها من الوصول بأمان إلى بعض مراآز االقتراع اإلعالمويجري تطوير إجراءات اعتماد وسائل . لالنتخابات
حول تدوينات  و(YouTube)لة من أفالم يو تيوب تشمل المبادرات األخرى سلس. مع معدات تسجيل إلكترونية

االنتخابات والتدريب للصحفيين المحليين والرسميين في اللجنة العليا المستقلة لالنتخابات في المحافظات، وبرنامج 
 أطلق خالل ربع السنة هذا، شبكة تغطية االنتخابات على نطاق البالد من ِقَبل وسائل )٢٧٣(.إذاعي لتثقيف الناخبين
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وبعثة مساعدة األمم المتحدة للعراق لتقديم تقارير موضوعية عن " التعاون واالنتقال" بالتعاون مع اإلعالم
االنتخابات وتحاليل للحملة االنتخابية، وتفاصيل عن العملية االنتخابية ومعلومات حول دور مجالس 

  )٢٧٤.المحافظات
  

  مشارآة مجموعات األقليات
، وهي تعديل لقانون انتخابات المحافظات، ٥٠مّرر مجلس النواب العراقي المادة نوفمبر، / تشرين الثاني٣في 

فبعض .  لقد أوصت األمم المتحدة بمضاعفة هذا العدد)٢٧٥(.يمنح ستة مقاعد لألقليات في عدة مجالس للمحافظات
لم تتغّير حصة راضين عن القرار وهّددوا بمقاطعة االنتخابات في حال /نواب األقليات الدينية غير ُسعداء

 بموجب األحكام الجديدة، سوف يكون للمسيحيين مقعدًا واحدًا في آل مجلس محافظة في بغداد )٢٧٦(.المقاعد
ويحتفظ التعديل الذي ُيطّبق فقط على انتخابات المحافظات القادمة، أيضًا بمقعد لليزيديين في . والبصرة ونينوى

  )٢٧٧(.ة في بغدادنينوى، وبمقعد لشبك في نينوى وبمقعد للصابئ

  

  
  استعدادات ألمن االنتخابات في مرآز للتنسيق المشترك في المحافظة

  
% ٢٥ينص قانون سلطات المحافظات المتناغم مع المطالب الدستورية للتمثيل في مجلس النواب، ان تشغل النساء 

  )٢٧٨(.على األقل من المقاعد في آل مجلس محافظة
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  ع عليها والمناطق المتناز١٤٠المادة 
 من الدستور العراقي التي توصي بإجراء ١٤٠ لتطبيق المادة ٢٠٠٨، جرى تقدم طفيف سنة ٢٠٠٧على غرار سنة 

دراسة  بدأوا  (KRG) قادة حكومة إقليم آردستان )٢٧٩(. حول األراضي المتنازع عليها عبر العراقاستفتاءات
سبتمبر وآانون /لمتوترة بين القوات المسلحة في أيلولالطرق لتخفيف التوّتر مع الحكومة العراقية بعد المواقف ا

  )٢٨٠(.٢٠٠٨ديسمبر /األول
  

  لجنة المناطق المتنازع عليها
ان، تضم لجنة جردًا على التباعد المتنامي بين العرب واألآراد، اقترح رئيس حكومة إقليم آردستان تشكيل خمس ل

أصدرت اللجنة . حكومة إقليم آردستان والحكومة العراقيةالمناطق المتنازع عليها، وتهدف إلى تخفيف التوتر بين 
، يوصي الحكومة ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٢٢، مسودة تقرير في ٢٠٠٨أآتوبر /التي ُشكلت في تشرين األول

العديد من المقترحات، بما فيها التوضيحات . العراقية باتخاذ عدة إجراءات لمواصلة تخفيف التوتر بين الحكومتين
، لكن آانت ال تزال بحاجة إلى التنفيذ من ِقَبل ١٤٠ات األراضي المتنازع عليها، آانت مطلوبة في المادة فتعريحول 

، إال ان ٢٠٠٩ديسمبر / آانون األول١٥ومع ان اللجنة لن تختتم النتائج التي توصلت إليها قبل . الحكومة العراقية
 التي ١٤٠عيد تنشيط المادة ي لهذه األهداف األولية من شأنه ان السفارة األميرآية ذآرت ان تنفيذ الحكومة العراقية

  )٢٨١(.باتت عديمة السلطة أآثر فأآثر
 

 
  (UNAMI) تقييمات هيئة مساعدة األمم المتحدة للعراق

الى وصالح الدين تأميم ديدمج مناطق /أظهر األآراد العراقيون وحكومة إقليم آردستان اهتمامًا آبيرًا في ضم
 حول أي تصويت ِرجغير انه لم ي. ت العدد الكبير من السكان األآراد إلى حكومة إقليم آردستانذا) ونينوى

ل أّجت ثم )٢٨٢(،٢٠٠٨، تم تأجيله لغاية منتصف ٢٠٠٧فاالستفتاء الذي آان مجدوًال أصًال في أواخر . الموضوع
  خالل ربع السنة هذا، )٢٨٣(.الحدوديةلخالفات ا  حولتقييم بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراقبانتظار من جديد 

 والسليمانية وهي بصدد ،ربيلأ و، ونينوى، وصالح الدينتأميم، و،يالىدأجرت البعثة تقييمات في محافظات 
عداد االقتراحات التي ستساعد الحكومة العراقية وحكومة إقليم آردستان في معالجة احتياجات آافة األراضي إ

  )٢٨٤(.المتنازع عليها

  

  مج نظام الحكم الجاريةبرا
 الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية القيام بنشاطات بناء الديمقراطية الُممّولة بالدرجة  تواصل

  .٢٠-٢أنظر الجدول . األولى من صندوق دعم االقتصاد
  

 مع الحكومة (IRI)لي  والمعهد  الجمهوري الدو(NDI))  في العراق(يعمل آل من المعهد الوطني للديمقراطية 
  .٢٠٠٩يناير /العراقية إلعداد انتخابات المحافظات في نهاية آانون الثاني

  
يقدم المعهد الوطني للديمقراطية المساعدة الفنية إلى شبكة من المنظمات غير الحكومية لمراقبة مراآز االقتراع 

لة للمرشحين والقائمين بالحمالت،  حمالت التدريب الشاموحداتقامت المنظمة بسلسلة من . يوم االنتخاب
  )٢٨٥(.وقدمت المشورة حول التخطيط االستراتيجي والتواصل مع المواطنين
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يرآز . ويدير المعهد الجمهوري الدولي حلقات دراسية حول إدارة الحمالت والتنظيم الحزبي لالنتخابات القادمة
 لتشجيع المجالس ، وذلكعناصر القيادات القبليةمعظم التدريب على إدارة حمالت شعبية وتعبئة الناخبين ودمج 

  )٢٨٦(.القبلية التي قاطعت سابقًا االنتخابات، على المشارآة في تشكيل قيادات جديدة في المحافظات
  

  "تطوير"مساعدة برنامج 
فقت  مليون دوالر، وأن٢٦٤،٣٣، ألزمت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ٢٠٠٨ديسمبر / آانون األول٣بتاريخ 

 ، المعروف أيضًا باالسم العربي للتنمية(NCD) وطنية مليون دوالر لبرنامج إنماء القدرات ال١٤٥٫١٨
العامة بناء قدرات اإلدارة الحكومة العراقية في " تطوير"، ساعد برنامج ٢٠٠٦أغسطس / منذ آب)٢٨٧(".تطوير"

 تنفيذ الموازنة، على مساعدة حسينز، لت غير ان أعمال البرنامج المتبقية سترّآ)٢٨٨(.المهنيوفي التدريب 
 )٢٩٠(. جيدة التصميم تشغيليةألموال عبر موازنات رأسماليةاتوزيع تحسين جل أ من )٢٨٩(الوزارات العراقية،

عن آثب مع الوزارات لدمج " تطوير"لضمان الملكية العراقية وقابلية هذه الجهود لالستدامة، يعمل مستشارو 
بالنسبة لنظرة عامة حول . ولخفض الدعم المالي األميرآي تدريجيًا" تطوير"شاطات تقاسم الكلفة في آافة ن

  .٢١-٢ خالل ربع السنة هذا، أنظر الجدول "تطوير"تدريبات 
  

، أصدر المفتش العام للوآالة األميرآية للتنمية الدولية تدقيقًا حول نتائج وأثر ٢٠٠٨نوفمبر /في تشرين الثاني
 في تطوير المؤشرات التي تعكس األهداف المقصودة  الماثلة التحّدياتحددلقومية الذي برنامج تنمية القدرات ا

 عالوة على ذلك، وجد التدقيق ان الوآالة األميرآية للتنمية الدولية بحاجة إلى تحسين رصد برنامج )٢٩١(.للبرنامج
وذآر . لمنهجية لقياس الحصيلةتنمية القدرات القومية، وصياغة خطة لتنمية القدرات لوزارة النفط، وتعزيز ا

  )٢٩٢(. بصورة أوثق النتائج المقصودة وقياسات الحصيلةيماثلضًا ان قياس أثر النتائج بحاجة إلى ان يالتدقيق أ
  

 إلدارة "خطة تطوير"استجابة لتوصيات التدقيق، تخطط الوآالة األميرآية للتنمية الدولية إلعادة النظر في 
 تسليم الخدمات  التحّسن فيؤشر حول تنفيذ الموازنة من شأنه ان يساعد في قياس مبحيث تضيف إليهااألداء، 

خطة تنمية القدرات، إال ان الوآالة األميرآية لتطوير عملية الومع ان هناك تعقيدات مع . للوزارات األساسية
يسمح للوزارات بالتشخيص ، الذي "برنامج التقييم والتحويل الذاتي"أي  ،للتنمية الدولية اقترحت برنامجًا بديًال

  هذامن المتوقع ان يتم إنجاز.  عليهايعثرالذاتي لمشاآلها ولتطوير استراتيجياتها الخاصة لمعالجة القضايا التي 
  .)٢٩٣(.٢٠٠٩يناير /البرنامج في آانون الثاني

  



 مصادر تمويل إعادة إعمار العراق واستخداماتها
 
 

٩٩ 
 

  ٢٠-٢لجدول ا
  برامج نظام الحكم الجارية التابعة لصندوق دعم االقتصاد

  بماليين الدوالرات
  

 مستجدات البرنامج إجمالي اإللزامات واإلنفاقات البرنامج
  
  

 عمل يبرنامج
المجتمع األهلي 
 األول والثاني

 عمل برنامج(
 المجتمع المحلي

CAP(  
 

  
  ألزمت

٢١٠٫٠٠$ 

 
 
  

 ةتقوي المشاريع الروابط بين الحكومة العراقية والمجتمعات األهلي: الوصف
لحكومات المحلية وحكومات المحلية عن طريق تسهيل التنسيق مع ا

العامة المحافظات، وعن طريق تشجيع الشفافية والملكية المحلية للسلع 
  .الحكومية

  

  : الوضعية
  ١٩،٤٣٠،٥٥٠: المستفيدون المباشرون •
 ٤٧،٨٥٠: وظائف قصيرة األمد أنشئت •
 ١٦،٦٤٤:  أنشئتوظائف طويلة األمد •
 ١،٢٣٩ :٢٠٠٧أآتوبر /عدد المشاريع المنجزة منذ تشرين األول •

  مشروع
  
  
  

 الحكم يبرنامج
 الثانيالمحلي 

 برنامج (الثالثو
  المحليالحكم

LGP)(  

  
  ألزمت

٣٢٢٫٥٠$  

 
 
  

، ١٨يعمل البرنامج عن آثب مع العراقيين في آافة المحافظات ال : الوصف
ويدعم ويكمل بنشاط مبادرات ِفَرق إعادة إعمار المحافظات لتشجيع مشارآة 

 ، والمجالس البلدية،ممثلين في مجالس المحافظاتالمواطنين العاديين وال
  .والمحلية

  

  : الوضعية
وهو  ،وّسع البرنامج دراسات التدريب آي تشمل آافة محافظة ديالي •

الوضع األمني أآثر فأآثر في استقرار أصبح ممكنًا بفضل إنجاز 
  .المنطقة

 التي رّآزت على مناقشة ،اختتم البرنامج مبادرة التدريب في ديالى •
 .لتشريعات الجديدة مع القيادات المحليةا

  .  موضوع١٠٠يقدم البرنامج حاليًا التدريب المحلي حول أآثر من  •
  
  
  

برنامج االستقرار 
للمجتمع األهلي 

CSP(  

  
  ألزمت

٦١٤٫٠٠$  

 
 
  

مشاريع على المدى القصير في الضواحي واألحياء توظف الشباب : الوصف
لوظائف، وتطور مشاريع األعمال وتقدم العراقي في األشغال العامة، وتولد ا

  .التدريب على الوظائف
  

  :الوضعية
 مشروع، بما في ١٦٠٠  أآثر من  المجتمع األهلياستقرار  برنامجلدى •

ذلك حمالت التنظيف، وخدمات المياه ومياه الصرف الصحي الصغيرة 
  .تنظيف القنوات، وإصالح الطرقوالحجم، 

 شاب قد ٢٧٠،٠٠٠ أآثر من ، آان٢٠٠٨ديسمبر /قبل آانون األول •
، بما  المجتمع األهلياستقرار برنامجشارآوا في النشاطات التي يرعاها 

في ذلك األلعاب الرياضية، األحداث الثقافية، الفنون، التدريب على 
 .المهارات الحياتية، وجهود أخرى تشجع المصالحة وتخفف النزاعات

 استقرار برنامج دعم ،مهنةعبر جهوده للتدريب المهني والتدّرب على  •
 عراقي تخرجوا من التدريب ٣٥،٥٠٠ أآثر من  المجتمع األهلي

 في فرص تدريبات جارية ُأدخلوا عراقي ٩،٤٠٠المهني، وأآثر من 
 لمساعدتهم في تحسين قابليتهم للتوظيف في سوق للوظائف مهنةعلى 

  .تكتنفه تحديات آثيرة
  

 $١٣٦٫٦٩أنفقت 

 $٢٣٨٫٧٢أنفقت 

$٥٠٢٫٥٩أنفقت 
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  )تابع (٢٠-٢لجدول ا
  

لزامات إجمالي اإل البرنامج
 واإلنفاقات

 مستجدات البرنامج

  
  

صندوق االستجابة 
السريعة لِفَرق 

إعادة إعمار 
  المحافظات

  
  ألزمت

١٣٥٫٠٥$  

 
  

 اإلعمار إعادة ِفَرق و(PRTs)  إعمار المحافظاتإعادة آليات لِفَرق: الوصف
لدعم الرسميين وأعضاء المنظمات المستندة إلى جماعات  (ePRTs) المرافقة
  . والحكومة، وآذلك مشاريع صغيرة الحتياجات المحافظاتلمحليةاألحياء ا

  

  : الوضعية
، آانت أموال صندوق ٢٠٠٨ديسمبر / آانون األول٢٧تاريخ بحلول  •

 قد (IRAP)برنامج المساعدة السريعة للعراق /(QRF) االستجابة السريعة
 راجعتهاممكنة تتم موهكذا، لم يعد هناك مجال لمشاريع . ألزمت بكاملها تقريبًا

  .حتى إشعار آخر
  إعمار المحافظاتإعادة  ِفَرقأوصى صندوق االستجابة السريعة بان تعيد آل •

على ضوء . االستجابة السريعةتحديد أولوية آافة اقتراحات اموال صندوق 
 إلطالق رزمة  االستجابة السريعةاإللزام شبه الكامل لألموال، يخطط صندوق

  . للتمويلالتنافسيةية عملالمن المعلومات تعيد تحديد 
  .٣١/١٠/٢٠٠٨ هي آما آانت بتاريخ (CAP)  المجتمع المحليعمل برنامجوضعية . األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة

  

؛ وزارة الخارجية، النشرة الصحفية لصندوق ٨/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات،  للتنمية الدوليةاألميرآية  الوآالةاستجابة: المصادر
 ُيشجع العالقات بين الحكومات في محافظة  المحليالحكم برنامج"،  للتنمية الدوليةاألميرآية الوآالة؛ ٨/١/٢٠٠٨تجابة السريعة، االس
  .١/١/٢٠٠٩، تقرير المؤشرات الرئيسية،  االنتقالية للعراقالمساعدة مكتب؛ ١٥/١٢/٢٠٠٨ تم الوصول اليها في، ١٧/١١/٢٠٠٨،"ديالى

  
  ٢١-٢الجدول 
  "تطوير" البارزة في نشاطات النقاط

  

 الوضعية نوع التدريب
 ٣ موظفًا في وزارة الكهرباء تدريبًا خالل ربع السنة هذا في ٤٨نزوًال عند طلب المدير العام، تلقى   المحاسبة الحكومية

 "تطوير"/ للتنمية الدوليةاألميرآية الوآالةُيخطط مستشارو . دورات على المحاسبة الحكومية األساسية
  .لمتابعة مع دورتين أو ثالث دورات ُمرآزة على القضايا المالية الخاصة بوزارة الكهرباءل

نظام إدارة الصيانة الُمشّغل 
   (CMMS)بالكمبيوتر 

آان .  ممثل لوزارة الكهرباء١٤ نظمت ورشة عمل ل الطاقة "تطوير"/ للتنمية الدوليةاألميرآية الوآالة
  .  للوزارةمحددةولويات هدف ورشة العمل تطوير خطة عمل وأ

تطوير مقرر دراسي لتحليل المخاطر للمهندسين العراقيين من / للتنمية الدوليةاألميرآية الوآالةصّممت   تحليل المخاطر 
زّود المقرر الدراسي المهندسين بتجارب .  واألشغال العامة،وزارات الزراعة، والموارد المائية، والبلديات

  .إدارة العقود والمشاريعمباشرة مع تحاليل مخاطر 
  .٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

  
  ة الفسادكافحم

، لم تحقق الحكومة العراقية أي تقدم تقريبًا " الفسادمكافحةسنة "هي  ٢٠٠٨على الرغم من تشديدها على ان سنة 
واجهت ثالث وآاالت مكلفة مهمة مكافحة وقد  )٢٩٤(.لمزمن في العراق هذه السنةفي معالجة مشاآل الفساد ا

فكما أعلن مؤخرًا وزير التخطيط والتعاون اإلنمائي العراقي للمفتش العام، . الفساد صعوبات في تحقيق أهدافها
  ".ادفشلت الحكومة العراقية في َدحر الفس"
  

وطنية وانين التي تحكم تلك الوآاالت وإلعداد إستراتيجية يعمل العراق حاليًا على إعادة النظر في الق
إلى أآثر بالفساد  اتهامات ٢٠٠٨ في العام  ، وجّهت الحكومة العراقية، على الرغم من هذا التقييم)٢٩٥(.بصددها

، آان ٢٠٠٨ديسمبر / آانون األول٣١ بتاريخ )٢٩٦(. منهم٨٧ تّمت إدانة وقد موظف حكومي عراقي ٣٠٠من 
 الفساد، من المتوقع ان ُترّآز على لمكافحة وطنية الفساد ال يزال يرسم إستراتيجية لمكافحةالمشترك المجلس 
 ُيفّصل الجهود ٢٢-٢ الجدول )٢٩٧(. بين القوانين العراقية وأرآان معاهدة األمم المتحدة ضد الفساداالنسجام

  . الفساد في العراقمكافحةاألميرآية لتعزيز 

٧٠٫٩٣أنفقت 



 مصادر تمويل إعادة إعمار العراق واستخداماتها
 
 

١٠١ 
 

  
   في الداخل والالجئوناألشخاص الُمهّجرون

 (IDPs) مهجرين في الداخل شخص مليون ٢٫٨:  مليون عراقي مهجرين من منازلهم٤٫٨ال يزال أآثر من 
 فأآثر في أآثر الوضع األمني  ازدياد استقرار وعلى الرغم من)٢٩٨(.ويعيش الباقون آالجئين في بلدان أخرى

  )٢٩٩(. الجئ٢٠،٠٠٠ و فقطهّجر في الداخل شخص ُم١٧٧،٠٠٠عاد إلى منازلهم حوالي فقد البالد، 
  

  المساعدات األميرآية لألشخاص المهجرين في الداخل ولالجئين
 أي أآثر ، مليون دوالر من المساعدات اإلنسانية٣٩٨، قّدمت الواليات المتحدة أآثر من ٢٠٠٨في السنة المالية 

التوجيهات القومية لمساعدة  تطبيقن  وعلى الرغم م)٣٠٠(.٢٠٠٧من ضعفي ما قدمته خالل السنة المالية 
العراقيين في العودة إلى منازلهم، ال يتوقع أن يكون هناك عودة على نطاق واسع لألشخاص المهجرين في 

غياب العائدين ُيشير إلى الصعوبات التي تواجه الحكومة العراقية في تطوير برامج .  األشهر المقبلة خاللالداخل
 لهذا السبب، ترآز البرامج األميرآية بصورة أولية على بناء قدرات الحكومة .مناسبة لمساعدة العائدين

  )٣٠١(.العراقية
  

 ، جديد"قسائم"الجهود األميرآية تعزز المؤسسات القائمة بدًال من خلق مؤسسات جديدة، وبموجب برنامج 
 تدير فرقة إعادة إعمار )٣٠٢(.نبإمكان العراقيين العائدين الحصول على المساعدة القانونية من المحامين المحليي

 مليون دوالر من برنامج االستجابة السريعة للعراق التابع الوآالة ٣ عبرالمحافظات في بغداد، البرنامج الُممّول 
ُيقّدم البرنامج الذي يعمل بالتعاون مع جمعية المحامين العراقيين، الخدمات القانونية . األميرآية للتنمية الدولية

   )٣٠٣(.شخاص المهجرين في الداخل ولالجئيناألساسية لأل
  

 مليون دوالر من الوآالة ٣، تم تمويله بـ  أيضًا في بغدادمرآز لهالمتواجد ومرآز مساعدة العائدين في الكرخ، 
 (UNHCR)ُيسجل المرآز تحت إدارة المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة . األميرآية للتنمية الدولية

  )٣٠٤(.، العائالت ألجل التعويضات المالية والمساعدة في استرداد األمالك ورصد السالمة الطبي الدوليالفيلقو
  

  األشخاص الُمهّجرون في الداخل والعائدون
 ذآرت الوآالة األميرآية للتنمية )٣٠٥(.٢٠٠٦  العامقبلنصف األشخاص الُمهّجرين في الداخل تقريبًا ُهّجروا 

خالل العام " حادة"العام للتهجير الجديد لألشخاص الُمهّجرين في الداخل قد تراجع بصورة الدولية ان الُمعّدل 
 لكن العمليات العسكرية المستمرة في مدينة الصدر والبصرة وعلى الحدود مع إيران وترآيا )٣٠٦(الماضي،

  .قلقجعلت من هذه المناطق موضع 
  

طالبت . )٣٠٧(.منهم إلى منازل في بغداد% ٦٤دوا، عاد  شخص ُمهّجر داخليًا عا١٧٧،٠٠٠من أصل ما يقدر بـ 
منظمات غير حكومية دولية الحكومة العراقية ضمان ان تكون المناطق آمنة قبل تشجيع العراقيين الُمهّجرين 

عالوة على ذلك، ومع أن األشخاص الُمهّجرين في الداخل يواصلون العودة بمعدالت . على العودة إلى الوطن
دة تتنّبأ بان المساعدات اإلنسانية ستكون ضرورية لمساعدة العائدين حات مغزى، إال أن األمم المتبطيئة ولكن ذ

   )٣٠٨(.في إعادة بناء منازلهم وحياتهم
  

 عائلة مسيحية فّرت بعد ان ٢٢٠٠في الموصل، تقدر المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة ان أآثر من 
خالل ربع السنة . يعود آثيرون إلى المدينةأصبح  لكن مع تحّسن الظروف، )٣٠٩(،تعرضت للتهديدات والهجمات
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أما .  دوالر٨٦٥ سوف تتلقى حوالي عائلة آل  ان وأعلنت الحكومة العراقيةا عائلة إلى منازله٤٠٠هذا، عادت 
  )٣١٠(. دوالر٢٥٠العائالت التي ال تزال ُمهّجرة، فسوف تتلقى 

  
  . الذين ُهّجروا من آل محافظة(IDPs) شخاص الُمهّجرين في الداخل عدد األ٢٣-٢ُيظهر الجدول 

  
  ٢٢-٢الجدول 

  الجهود األميرآية لمكافحة للفساد
  بماليين الدوالرات

  
 وصف البرنامج قيمة البرنامج المنظمة

توظف األمم المتحدة العاملين وتضع اللمسات األخيرة على خطة   $٨٫٠٠  األمم المتحدة
ُمنح التمويل في . اعدة التقنية في مكافحة الفسادالعمل لبرنامج المس

  .٢٠٠٨سبتمبر /أيلول
الوآالة األميرآية للتنمية 

  تطوير/الدولية
تطوير أموالها لتنظيم دورات /تستخدم الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  $٥٫٠٠

 موظف في ١٣٠٠، آان أآثر من ٣١/١٢/٢٠٠٨بتاريخ . تدريب
 مقررًا تعليميًا ١٨ي قد تلقوا تدريبًا عبر مكتب المفتش العام العراق

 .مختلفًا حول اإلدارة والتقنية
مكتب شؤون /وزارة الخارجية

المخدرات الدولي وتطبيق القانون 
(INL)  

مكتب شؤون المخدرات الدولي وتطبيق القانون التابع لوزارة   $٥٫٠٠
ُمّدرب، وعدة مراآز /الخارجية يقدم التمويل لستة وظائف مستشار

لى المدى القصير لمستشارين لتطوير قدرات الُمحققين من لجنة ع
مهمة اللجنة منع والتحقيق في مزاعم الفساد داخل . النزاهة العراقية

  .الحاالت إلى القضاء/الحكومة المرآزية العراقية وتحويل القضايا
القوات المتعددة الجنسيات في 

  العراق
وات المتعددة الجنسيات في ، استخدمت الق٢٠٠٨فبراير /في شباط  $٠٫١١

 محقق ١٣٥ ل تخصصيالعراق األموال األميرآية للقيام بتدريب 
  .تابعين للمفتش العام

، قدم مكتب المحاسبة الحكومية التدريب ألربعة من ٢٠٠٨في ربيع   $٠٫١١  مكتب المحاسبة الحكومية
  (BSA)آبار أعضاء المجلس األعلى للتدقيق 

منح دراسية ، تخطط وزارة الخارجية لرعاية ٢٠٠٩فبراير /في شباط  $٠٫١٦  مكتب المحاسبة الحكومية
 لتدريب موظفين آبار في المجلس األعلى للتدقيق على في التدقيق

  .أعمال الرصد والتدريب على أفضل الممارسات
؛ ٣٠/١٢/٢٠٠٨بيانات، استجابة مكتب تنسيق أعمال مكافحة الفساد التابع للسفارة األميرآية لطلب المفتش العام لل: المصدر

  .١٦/١/٢٠٠٩استجابة مكتب شؤون المخدرات الدولي وتطبيق القانون لطلب المفتش العام للبيانات، 
  

  الالجئون
 أعيد ١٨،٤٠٠أآثر من .  ، ظل هناك حوالي مليوني الجئ عراقي٢٠٠٨ديسمبر / آانون األول٣١بتاريخ 

بدأ .  عراقيين أعيد توطينهم خالل ربع السنة هذا٢٠٠٤، بما في ذلك ٢٠٠٨توطينهم في الواليات المتحدة سنة 
، يتوقع ٢٠٠٩؛ وفي ٢٠٠٧ مساعدة العراقيين في السنة المالية (USRAP)البرنامج األميرآي لقبول الالجئين 

  )٣١١(. الجئ عراقي على األقل١٧،٠٠٠البرنامج إعادة توطين 
  

، مما يسمح بمعالجة تأشيرات المهاجرين في لقد نقلت الخدمات القنصلية للسفارة األميرآية إلى بغداد
 ، أنقرة أو آان على طالبي التأشيرة العراقيين في السابق السفر إلى السفارات األميرآية في عمان،)٣١٢(.العاصمة
  )٣١٤(. عراقي٢٦٠، أعاد مكتب بغداد توطين ٢٠٠٨ديسمبر / آانون األول٣١ بتاريخ )٣١٣(.أو القاهرة
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ان آل .  لكل صاحب  طلب عراقي يبطئ عملية إعادة التوطين(SAOs)رين األمنيين معالجة آراء المستشا
، آان قد تّمت الموافقة ٢٠٠٨ديسمبر / آانون األول٢٨بتاريخ .  يومًا على األقل لتحريرها١٥٠معالجة تأخذ 

هؤالء، تقّدم من بين .  ينتظرون تحرير آراء المستشارين األمنيين وآانوا الجئ عراقي٣١٩٠على إعادة توطين 
  )٣١٥(. بطلباتهم عبر مرآز المعالجة الجديد في بغداد٥٢٢

  
  حقوق اإلنسان

، وافق مجلس النواب على إقامة اللجنة العليا المستقلة لحقوق اإلنسان ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني١٦في 
(IHCHR) النواب من ِقَبل  خطط إنشاء اللجنة ُقّدمت إلى مجلس)٣١٦(.على ذلك الدستور العراقي  آما ينّص 

وتعهدت بعثة مساعدة العراق التابعة لألمم المتحدة مساعدة اللجنة العليا . لجنة حقوق اإلنسان بعد أشهر من العمل
  )٣١٧(.في تعيين الموظفين وفي تخطيط المبادرات

  
ة العراق التابعة  مع بعثة مساعدقشنوفمبر، أيضًا طاولة مستديرة للتنا/وعقد البرلمان العراقي، في تشرين الثاني

شمل ي سوف .إطار عمل تشريعي عراقي لحقوق النساء واألطفال بشأن تطوير (UNOPs)لألمم المتحدة ومع 
ية السياسية، ولحماية حقوق النساء، ولضمان مستوى من المساواة ملإطار العمل أحكامًا لدمج النساء في الع

   )٣١٨(.االجتماعية لّهن
  

  
األول يساعدون في النقل الجوي للمساعدات اإلنسانية لألشخاص المهجرين داخليًا في مخيم الماناثيرا في أفراد سالح الجو العراقي 

  النجف
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  ٢٣-٢الجدول 
  تهجير األشخاص في العراق

  باآلالف

  
  

  ٢٠٠٦فبراير /ُهّجروا قبل شباط
  ٢٠٠٦فبراير /ُهّجروا بعد شباط

  .٣١/١٢/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، ولية للتنمية الداألميرآية  الوآالةاستجابة: المصدر

  
  

  بغداد
  السليمانية

  أربيل
  دهوك
  ديالى
  آربالء
  ميسان
  نينوى

  البصرة
  واسط
  بابل

  األنبار
  النجف

   قار–ذي 
  صالح الدين

  تأميم
  القادسية
  المثنى
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  التعليم
ديسمبر / آانون األول٣١بتاريخ . تواصل البرامج األميرآية دعم إنشاء وإعادة تأهيل المدارس في العراق

 مليون دوالر، وأنفقت ٨٣٥٫٢٩ مليون دوالر، وألزمت ٨٧٠٫٦١، آانت الواليات المتحدة قد خصصت ٢٠٠٨
 يقدم عّينة عن مشاريع آبيرة قيد التنفيذ في هذا ٢٤-٢ الجدول )٣١٩(.الر في قطاع التعليم مليون دو٧٥٢٫٠٦
  .القطاع

  

  
   في مدرسة اإلقتدار دراسيصف

  
  ٢٤-٢الجدول 

  المشاريع الجارية في قطاع التعليم
  بماليين الدوالرات

  
تاريخ بدء  المحافظة نوع الصندوق إجمالي الكلفة اسم المشروع

 المشروع
خ اإلنجاز تاري

 المتوقع
 دعم صندوق  $٤٫٢٥  BSP-154مدرسة زنوبيا االبتدائية الجديدة 

  االقتصاد
  ١٤/٢/٢٠٠٩  ١٩/١١/٢٠٠٧  بغداد

 دعم صندوق  $٣٫٩٢  تصميم وإنشاء مدرسة سلوى االبتدائية الجديدة
  االقتصاد

  ١/١/٢٠٠٩  ١٠/١٢/٢٠٠٧  بغداد

مشروع مبنى آلية الهندسة الكهربائية، جامعة 
  الكوفة

 دعم صندوق  $٣٫٧٢
  االقتصاد

  ٥/١١/٢٠٠٩  ١٢/١١/٢٠٠٨  النجف

 االستجابة برنامج  $٣٫٣٥  مدرسة المواهب في البصرة
  الطارئة للقائد

  ١/٤/٢٠٠٩  ١٤/٩/٢٠٠٨  البصرة

 تصميم –  إعادة إعمار وتنمية المحافظاتلجان
وإنشاء حرم المدرسة الثانوية للبنين في أبو 

  غريب

 دعم صندوق  $٢٫٧٦
  االقتصاد

  ٢٥/٤/٢٠٠٩  ٣٠/٧/٢٠٠٨  بغداد

المعلم اسم المشروع وإجمالي الكلفة قد يكون مختلفًا بالنسبة لربع السنة الماضي ألن مصدر بيانات . األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
  . الذي لم يعد متوفرًا(ITAO)المساعدة االنتقالية للعراق مكتب ملف اإلنهاء لدى  قد استخدمت بدًال من العالمي

  

  .٦/١/٢٠٠٩، المعلم العالمينظام إدارة إعادة أعمار العراق، : المصدر
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  التفتيش في مدارس األنبارعملية 
 في أجريتخالل ربع السنة هذا، قّيمت مديرية التفتيش في مكتب المفتش العام أعمال إعادة التأهيل  التي 

قتدار والشرحبيل يبدو انهما مدرستان قادرتان  الحظ المفتش العام ان مدرستي اإل)٣٢٠(.مدرستين بمحافظة األنبار
 ان المدرستين تستقبالن العدد األقصى من  منغير انه لم يكن باستطاعة المفتش العام التأآد. على التشغيل تمامًا

يبدو ان اإلنشاء آان مناسبًا باستثناء وحدات التهوئة التي لم .  دراسيةالتالمذة ألن المدرستين لم تكونا في دورة
الوطنية ال ُيعّول عليها، يجب التفكير في الطاقة الكهرباء آذلك، لما آانت الطاقة من شبكة . كن قد ُرآّبت بعدت

ان اإلفتقار إلى .  لضمان استمرار الطاقة ألجل السماح ببيئة مناسبة للتالمذة الكهربائيةالتي تؤمنها المولدات
لسمكرية قد يؤدي إلى مشاآل في التشغيل والصيانة مخططات تصاميم ُمفّصلة مثل المخططات الكهربائية وا

عتمد عليها وإلى صيانة روتينية سوف يؤثر في نهاية المطاف على ان االفتقار إلى طاقة دائمة ُي. بالنسبة للمدارس
  .)٣٢١(.قدرة هذه المرافق على مواصلة العمليات بالكامل على المدى الطويل

  

  
  فتاتان ذاهبتان إلى المدرسة

  

   القراءة والكتابة في العراقمعرفة
 سنوات بحوالي ١٠ُيقّدر معّدل معرفة القراءة والكتابة بين المواطنين العراقيين الذين تزيد أعمارهم عن 

ُمثّنى واربيل وواسط والقادسية، يعتبر أقل من ال في المحافظات الريفية مثل دهوك والسليمانية و)٣٢٢(%.٨٢
 معدل معرفة القراءة والكتابة في آل محافظة ٩-٢ كل يظهر الش)٣٢٣(.مين أفراد العائالت من المتعلمن% ٧٥

  . سنوات١٠ين الذين تزيد أعمارهم عن نبالنسبة للمواط
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  ٩-٢الشكل 
  معدالت معرفة القراءة والكتابة حسب المحافظات

  النسبة المئوية للمتعلمين

  
  

ديسمبر / آانون األول–نوفمبر /البيانات تستند إلى مسٍح أجري في تشرين الثاني.  سنوات١٠تنطبق على أفراد العائالت الذين تزيد أعمارهم عن : مالحظة
٢٠٠٧.  

  
  .١٢/١١/٢٠٠٨، "تحليل شامل لألمن الغذائي ونقاط ضعفه في العراق"األمم المتحدة، : المصدر

  

  دهوك
  أربيل

  السليمانية
  نينوى
  تأميم

  صالح الدين
  األنبار
  ديالى
  بغداد
  واسط
  بابل

  القادسية
  آربالء
  النجف
  المثنى

   قار–ذي 
  ميسان
  البصرة
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  االقتصاد
  

  أ الموازنة العراقيةواردات
  بمليارات الدوالرات

  

  
  

  ةلموازنل أخرى واردات
   الموازنة من النفطواردات

 
  

  بالداعمة لالقتصاد العراقي وضعية األموال األميرآية
  بمليارات الدوالرات

  
  ألزمت/خصصت
١٫٤٤$  

  
    

  ٢٠٠٧       ٢٠٠٨    أساسي ٢٠٠٨     إضافي ٢٠٠٩تقديري 

 $١٫٢٢أنفقت 
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  ج، ومعدالت التضّخم في العراق العملةالفائدة، سعر صرف

  
 البنك معدل الفائدة الذي يدفعه

 لودائع (CBI)المرآزي العراقي 
  البنوك التجارية

، خفض البنك ٢٠٠٩يناير /ون الثانيفي آان
المرآزي العراقي قائدته على اإلقراض من 

 %١٤إلى % ١٥

  

 
  

   العملةسعر صرف
متوسط سعر صرف الدينار العراقي 

مقابل الدوالر األميرآي في مناقصات 
  البنك المرآزي اليومية

  
يخطط البنك المرآزي العراقي إلدارة معدل 

ّخم تحت  التضإلبقاءسعر الصرف آوسيلة 
  السيطرة

  

  
  

  اإلجماليتضخم األسعار 
معدل التضخم الشهري بالنسبة لمؤشر 

  أسعار المستهلك

  
 ٢٠٠٨ التضخم إلى حّد آبير سنة استقرارتم 

بفضل الظروف األمنية الُمحّسنة واالرتفاع 
   الدينارفي قيمةالمتواصل 

  

  
  

  التضخم األساسي
معدل التضخم الشهري لمؤشر أسعار 

 األساسية التي تستثنى أسعار المستهلك
  الوقود والكهرباء والنقل واالتصاالت

  
آان التضخم األساسي في تشرين 

 ٢٠٠٧نوفمبر /أآتوبر وتشرين الثاني/األول
ُمشابه للمعدل األساسي في تشرين 

 ٢٠٠٨نوفمبر /أآتوبر وتشرين الثاني/األول
اإلجمالي ترسيخ االستقرار وقد ازداد  –

  .بدرجة آبيرة

  

  
  األرقام تتأثر بالتدوير: الحظةم
  

  : المصادر
  تعكس العائدات المقدرة للحكومة العراقية. ٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، )أ

  .٢٠٠٨ آانون األول ديسمبر ٣١بتاريخ 
؛ استجابات مكتب الملحق لشؤون النقل ١٢/١/٢٠٠٩ و٨/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات،  للتنمية الدوليةاألميرآية  الوآالةاستجابة) ب

،  آلفة اإلنجاز دعم االقتصادصندوق؛ نظام إدارة إعادة أعمار العراق،  ١٢/١/٢٠٠٩ و ٦/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 
؛ استجابة وزارة المالية ٧/١/٢٠٠٩نوي، ؛ نظام إدارة إعادة أعمار العراق، الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، التقرير ربع الس٥/١/٢٠٠٩

. ٣١/١٢/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (USTDA)  الوآالة األميرآية للتجارة والتنمية؛ استجابة٥/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 
األمن، البنية التحتية، االقتصاد، ونظام (ب الفئات بالنسبة للمنهجية حول آيفية ترتيب المفتش العام البرامج األميرآية حس. األرقام تتأثر بالتدوير
االلزامات واإلنفاقات حسب فئات المفتش العام قد تختلف عن الزامات وإنفاقات الخط األول التي جاء ذآرها في ). د(الحكم، انظر الملحق 

 القطاعات من آافة الوآاالت آما ان بعض المعلومات لم يتّلق المفتش العام تقارير عن مستويات المشاريع الحالية أو. ملخص التمويل األميرآي
تشمل األرقام فقط تمويل صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني، وصندوق دعم . (IRMS)جمعت من نظام إدارة إعادة إعمار العراق 
  .االقتصاد، وبرنامج االستجابة الطارئة للقائد

؛ صندوق النقد الدلي، ١٤/١/٢٠٠٩ تم الوصول إليها في، www.cbi.iq، ٧/١/٢٠٠٩لرئيسية، البنك المرآزي العراقي، المؤشرات المالية ا) ج
تم الوصول اليها ، www.imf.org، ١٧/١٢/٢٠٠٨المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ُينجز المراجعة الثانية التفاقية العراق االحتياطية، "
معّدل التضخم ُمحتسب آمتوسط مؤشر أسعار . ٣١/١٢/٢٠٠٨وضعية العراق، ؛ وزارة الخارجية، تقرير األسبوعي ل١٧/١٢/٢٠٠٨ في

.المستهلك على مدى الشهر بالمقارنة مع الشهر السابق



 االقتصاد
 
 

١١٠ 

  
  االقتصاد

  
 مليار دوالر المخصصة لجهود التنمية االقتصادية في العراق وأنفقت ١٫٤٤ألزمت الواليات المتحدة آافة ال 

لمعلومات حول هذه األموال وحول وضعية المؤشرات االقتصادية األولى  لمزيد من ا)٣٢٤(. مليار دوالر١،٢٢
  .ة الوقائع على الصفحة السابقةحفي العراق، أنظر الرسم البياني لصف

  
الُمفجع ألسعار النفط خالل األشهر الثمانية الماضية قد حّد بصورة قاسية من إمكانيات /التراجع الدراماتيكي
 الحكومة سنة وارداتمن % ٨٦حكومة العراقية ان النفط سوف ُيشكل حوالي تقّدر ال. العراق االقتصادية

٣٢٥(.٢٠٠٩(  
  

 دوالر ٥٠حوالي ( عن طريق استخدام أسعار أدنى للنفط ٢٠٠٩لقد أعيد احتساب موازنة الحكومة العراقية لسنة 
  )٣٢٦(. دوالر مليار٥٩٫٥ مليار دوالر إلى ٧٩،٨ من ٢٠٠٩مما خّفض الموازنة المخططة لسنة ) للبرميل

  
  )٣٢٧(.للعراقيينمصدر توظيف لقد ألحق الجفاف الطويل األضرار بالقطاع الزراعي، ثاني أآبر 

  
  تدني المالي العراقي يتجّنب معظم آثار التباطؤ االقتصادي العالمي، لسبب رئيسي هوالقطاعيبدو ان 

  )٣٢٨(.االستثمارات األجنبية والنظام المصرفي غير الناضج
  

  إنفاقات الحكومة العراقيةموازنة و
 )٣٢٩(،٢٠٠٨ديسمبر / التي وافق عليها مجلس الوزراء العراقي في آانون األول٢٠٠٩مسودة موازنة سنة 

 )٣٣٠(. مليار دوالر٥٩٫٥ مليار دوالر إلى ٧٩٫٨ الواردة في موازنة الحكومة العراقية من آالفخفضت األ
 أي أقل من مليار – )٣٣١(ليار دوالر لالستثمارات الرأسمالية م١٢٫٢عالوة على ذلك، تشمل الموازنة المقترحة 

  )٣٣٢(.٢٠٠٨ لموازنة بالمقارنة مع االستمارات الرأسمالية األساسيةتقريبًا دوالر 
  

خفّضت وزارة المالية السعر الحتساب . مسودة الموازنة هي نتيجة الهبوط في أسعار النفطفي إعادة النظر 
 دوالر ٥٠ دوالر للبرميل، عندما صدرت الخطة األولية للموازنة، إلى ٨٠من ) لغرض الموازنة (الواردات
إصدار مسودة موازنة جديدة لسنة في  سّرعت الواردات معدالت اإلنفاق المتصاعدة وتراجع )٣٣٣(.للبرميل
ع  تتوق)٣٣٤(. وخفّضت التكاليف الواردة في الموازنة حيث أمكن ذلكواردات، التي عّدلت تقديرات ال٢٠٠٩

   )٣٣٥(.(PDS)الحكومة العراقية تجميد التوظيف في القطاع العام، وإجراء تخفيضات على نظام التوزيع العام 
  

  .٢٠٠٨أآتوبر / إنفاقات الحكومة العراقية العامة لغاية آخر تشرين األوليبين ٢٥-٢الجدول 
  



  مصادر تمويل إعادة إعمار العراق واستخداماتها
 
 

١١١ 
 

  ٢٥-٢الجدول 
  ٢٠٠٨إنفاقات الحكومة العراقية للعام 

  بمليارات الدوالرات
  

لسنة واحدة حتى إجمالي اإلنفاق    نوع اإلنفاق
  ١٠/٢٠٠٨ تاريخ

  $١٣٫٨  الرواتب
  ٣٫٥  السلع والخدمات

  ٠٫٣  الفائدة
  ٠٫٩  المساعدات

  ٣٫٣  الِمنح
  ٥٫٣  الفوائد االجتماعية

  ٥٫٦  إنفاقات أخرى
  ٣٫٥  أصول غير مالية

  $٣٦٫٢  المجموع
  .األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة

  

  .١٦/١/٢٠٠٩ و ٣١/١٢/٢٠٠٨بة وزارة المالية األميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، استجا: المصدر
   

  نظام التوزيع العام
سنة في  ،نظام التوزيع العام هو أآبر برنامج عام لتوزيع الغذاء في العالم واحد أآبر البرامج الُممّولة عراقيًا

 ان رغم آون )٣٣٦(.٢٠٠٨نة الحكومة العراقية لسنة من مواز% ٨، تلقى برنامج التوزيع العام أآثر من ٢٠٠٨
إن وزارة المالية األميرآية تقدر ان ما بين مليار وملياري إال الموازنة النهائية للبرنامج غير معروفة حاليًا، 

 مليار ٥٫٣ والبالغة ٢٠٠٩دوالر من أموال نظام التوزيع العام سوف تقتطع من الموازنة المقترحة أصًال لسنة 
  )٣٣٧(.ردوال

  

  ١٠-٢الشكل 
   النسياب المسؤولياترسم بياني: نظام التوزيع العام

  

  
  ١٢/١١/٢٠٠٨، "تحليل شامل لألمن الغذائي ونقاط ضعفه في العراق"األمم المتحدة، : المصدر   

وزارة التجارة تعلن 
تشكيل وآمية سلة 

 الغذاء للشهر

تجمع األسر حصص 
نظام التوزيع العام من 
وآالء الغذاء والطحين

وزارة التجارة تبلغ وآالء
الغذاء والطحين آي 

حصص للتوزيعيجمعوا ال
الذي دفعت(طحين القمح

ينقل إلى ) وزارة التجارة ثمنه
 وآالء الغذاء والطحين للتوزيع

يجمع وآالء الغذاء
  القائموالطحين

  من األسر)الكوبونات(

يأخذ وآالء الغذاء والطحين
 إلى )الكوبونات( القائم

المستودعات أو المطاحن 
حيث يدفعون ثمن الحصص 

  إيصاالتويستلمون

  
  
  

يجمع وآالء الغذاء 
طحين مواد نظام وال

التوزيع من 
المستودعات أو 

 المطاحن



 االقتصاد
 

 

١١٢ 

  
نوفمبر /انيلقد تم تأجيل الخطط إلدخال إصالحات هامة على نظام التوزيع العام المجدولة أصًال في تشرين الث

 يرى العديد من العراقيين في حصص نظام التوزيع العام مؤشرًا لقدرة الحكومة العراقية على تقديم .٢٠٠٨
، ال يريدون الظهور على ٢٠٠٩فالرسميون المنتخبون الذين يأملون في إعادة انتخابهم سنة . الخدمات األساسية

 الرغم من ذلك، يجري إدخال بعض التخفيضات على  وعلى)٣٣٨(.أنهم غير قادرين على مواصلة هذه الخدمات
من باقي العراقيين سوف تحرم من " وضع أفضل "يعتبر ففالعائالت العراقية التي ُت. نظام التوزيع العام

  )٣٣٩(.٢٠٠٩المشارآة في البرنامج بحلول أواسط 
  

 من وزارة التجارة إلى (PDS) نظام التوزيع العامانسياب مسؤوليات الحصص الغذائية ل يظهر ١٠-٢الشكل 
 التي يتوجب على األسر العراقية ، باستخدام بطاقات الحصص الورقية الغذائيةتحتسب الحصص. األسر العراقية

  )٣٤٠(.نوفمبر/إمالءها آل تشرين الثاني
  

  موازنات المحافظات
 في .٢٠٠٨األولى من ، أظهرت موازنات المحافظات معدالت تنفيذ ُمحّسنة خالل أرباع السنة الثالثة بوجه عام

باستثناء  (٢٠٠٨من موازنتها الرأسمالية لسنة % ٩٥، آانت محافظة النجف قد أنفقت ٢٠٠٨سبتمبر /أيلول
 محافظتا نينوي جاءتبين نسب اإلنفاق األدنى، من .  أآثر من أي محافظة أخرى، أي)اإلضافيالتمويل 
 لسنة تهايالى ال زالت تنتظر استالم أي من تمويال ذآرت وزارة المالية األميرآية ان محافظة د)٣٤١(.وديالى
٣٤٢ (.٢٠٠٧(  

  
   الخاصة بالموازنةالدعم األميرآي لتطوير قدرات الحكومة العراقية

 الجهود األميرآية لدعم التنفيذ (PFMAG)تقود مجموعة عمل اإلدارة المالية العامة التابعة للسفارة األميرآية 
  . يقدم ملخصًا لجهود مساعدات المجموعة في العراق٢٦-٢ الجدول )٣٤٣(.األفضل للموازنة في العراق

  
  إجراءات السياسة النقدية

 نقطة تخفيض قدرة أي ،%١٤، خّفض البنك المرآزي العراقي معدل الفائدة إلى ٢٠٠٩يناير / آانون الثاني٤في 
الذي يشجع بدوره نمو تستخدم تخفيضات معدالت الفائدة لتشجيع المصارف على إقراض المال . مئوية آاملة

  )٣٤٤(.القطاع الخاص
  

لقد بقيت معدالت التضخم ثابتة خالل .  الدينار فيتضخمالُيرآز البنك المرآزي العراقي أيضًا على الحد من 
فقط بالمقارنة مع تضخم % ١، آان معدل تضخم الدينار العراقي ٢٠٠٨نوفمبر / في تشرين الثاني)٣٤٥(.٢٠٠٨

  )٣٤٦(.سنة الماضيةلا% ٢
  

 األداة السياسية الرئيسية للبنك  العملة صرف سعرنظرًا للحالة الضعيفة للنظام المصرفي العراقي، يشكل معدل
 لكل دوالر ١،١٧٢، آان سعر صرف الدينار العراقي ٢٠٠٨ديسمبر /في آانون األول. المرآزي العراقي

دريجيًا آوسيلة لتشجيع استقرار  لقد قرر البنك المرآزي العراقي رفع سعر صرف الدينار ت)٣٤٧(.أميرآي
، تحسن سعر الدينار ٢٠٠٨أآتوبر / وتشرين األول٢٠٠٦نوفمبر / بين تشرين الثاني)٣٤٨(.ل العراقخاألسعار دا

  )٣٤٩(%.٢٠أآثر من نسبة ب

  



  مصادر تمويل إعادة إعمار العراق واستخداماتها
 
 

١١٣ 
 

  ٢٦-٢الجدول 
  الدعم األميرآي لتنفيذ موازنة الحكومة العراقية

  
 حول إطار عمل المحاسبة القائم ألجل توضيح متطلبات رفع التقارير ساعد الحكومة العراقية في توثيق وطنيالدعم ال

 .الموازنة
  .ساعد عدة محافظات في تطوير وعرض الوثائق التي تسمح لها باستالم أموال الحكومة العراقية  دعم المحافظات

  
 حيث يعرض الرسميون في وطني في إدارة مؤتمره الاإلنمائيساعد وزير التخطيط والتعاون 

  .٢٠٠٩حافظات خطط مشاريعهم لسنة الم
  

 ودربهم  اإلعمار المرافقةإعادة ِفَرق و إعمار المحافظاتإعادة ِفَرق رسمي من ٧٥نظم ورش عمل ل 
  .على عمليات تنفيذ موازنة الحكومة العراقية

  
  .اتحول مشاريع المحافظللمعلومات أقام مبادرة ِلَتَعّقب المشاريع في المحافظات ألجل تقديم تحديثات 

  
  ) الطبعة الثانية. ( إعمار المحافظاتإعادة ِفَرقل أنجز ُآتّيب مستشاري تنفيذ الموازنات

  
    .زار محافظات نينوى، األنبار، البصرة، صالح الدين واربيل للّرد على األسئلة المتعلقة بالموازنة

  .٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة وزارة المالية األميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر
  

  إمكانية الشرائية، وحّسنا بالتالييينمعدل التضخم األدنى والدينار ذو القيمة الُمحّسنة زادا من قدرة العراق
 األساسية العراقية، أنظر الرسم البياني  الماليةبالنسبة لوضعية المعدالت. الوصول إلى الحاجيات األساسية

  .صاد قسم االقتتظهر في أوليفة الوقائع التي صحل
  

قيمة الدينار العراقي مقابل ل وضع قاعدة، لم يحصل أي تقدم باتجاه إعادة ٢٠٠٨أآتوبر /منذ تشرين األول
عالوة .  اإلجراءات لتحسين أسعار الصرف باتخاذتوصيةاألميرآية التواصل وزارة المالية . الدوالر األميرآي

 مالئمة أآثر وأقل آلفة تية في تسميا، توصي بان تعيد الحكومة العراقية إصدار أوراق نقدكعلى ذل
  )٣٥٠(.هاإلنتاج

  
  ٢٧-٢الجدول 

  إحصاءات سوق األوراق المالية العراقية
  

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ النشاط
   شرآة٩١   شرآة٩٤  الشرآات الُمدرجة

   جلسة١٣٩   جلسة١١٩  المبادالتجلسات 
   مليار سهم١٤٨   مليار سهم١٥٣  األسهم الداخلية المتبادلة

   مليون دينار٢٥١   مليون دينار٣٥٧  ت الداخليةقيمة المبادال
   مليار سهم١٥   مليارات سهم٧  األسهم األجنبية المتبادلة

   مليون دوالر١٩   مليون دوالر١٤  قيمة األسهم األجنبية
  لطلب المفتش العام للبيانات،(CETI) ، منسق االنتقال االقتصادي في العراقاستجابة السفارة األميرآية:    المصدر
٣١/١٢/٢٠٠٨.  

  



 االقتصاد
 

 

١١٤ 

  التنمية االقتصادية
 نموًا في العمل المصرفي شهدتمع ان العراق يواصل مواجهة التحديات في التنمية االقتصادية، إال ان البالد 

لمشاريع األعمال الصغيرة، وزيادة في قيمة سوق األوراق المالية الصغيرة الخاص، ووصوًال ُمحّسنًا إلى المنح 
  .المالية العراقية

  
   األوراق المالية العراقيةقوس

 أرقام نهاية ٢٧-٢يظهر الجدول .  )٣٥١(.٢٠٠٨ بعض النمو سنة (ISX) سوق األوراق المالية العراقية شهد
 بالمالحظة في ر، إال انه آان هناك نمو جدي٢٠٠٨ و٢٠٠٧ هبط بين  قدصحيح ان عدد األسهم المتبادلة. السنة

 سوق األوراق المالية العراقية أمام المستثمرين األجانب في تافتتح )٣٥٢(.عدد األسهم األجنبية المتبادل
  )٣٥٣(.٢٠٠٧أغسطس /آب

  

  المصارف التي تمتلكها الدولة
  مصرفي، أآملت شرآة محاسبة خاصة تدقيقات مالية وتشغيلية في٢٠٠٨ديسمبر /في منتصف آانون األول

  قدرهاإضافة إلى الحاجة إلى إعادة رسملة. ولة وهما أآبر مصرفين عراقيين تمتلكهما الد،الرافدين والرشيد
 التدقيقات نقاط ضعف تشغيلية حددت، ) مليار دوالر أميرآي١٣،٠٨( ألف مليار دينار عراقي ١٥،٧
  )٣٥٤(:تشمل

  .مستنداتقائمة على ال أهداف أو ،خطة تجاريةأو ليس هناك إستراتيجية،  •
 .لموظفينليس هناك قواعد تشغيلية واضحة أو قوانين تنظيمية ل •
 .طلبات أو مسؤوليات موزعة لرفع التقاريرتليس هناك م •
 .آافيةتكنولوجيا المعلوماتية والبنية التحتية غير  •
 .آافيةإدارة المخاطر غير  •
 . التجاريةادتم آتب االع لخدمة وجودم بما في ذلك عد،عروض محدودة للمنتجات •
  
بموجب الخطة . الية في إعادة هيكلة المصارفاالقتراحات لمساعدة وزارة الم  شملت التدقيقات أيضًا 

الحالية إلعادة الهيكلة، سوف تتوّلى وزارة المالية مسؤولية آافة الديون الخارجية والمسؤوليات 
من المتوقع ان يعّزز تحويل المسؤوليات . الديون التي تعّرضت لها المصارف تحت النظام القديم/القانونية

  )٣٥٥(.هذا ميزانيات المصارف
  

ومع ان . لقد ُطلبت مساعدة البنك الدولي آما ُينتظر من المنظمات الدولية األخرى ان تقدم المساعدة آذلك
البنك الدولي يعتبر هذه التدقيقات آاملة، إال انه ال يزال على الحكومة العراقية ان توقعها، آما ان الحكومة 

  .)٣٥٦(.حكومة العراقية ذلكاألميرآية لن تعتبر هذه التدقيقات نهائية إلى حين تفعل ال
  

من إجمالي األصول في القطاع % ٩٠، آانت المصارف التي تمتلكها الدولة تمثل ٢٠٠٨إبريل /في نيسان
تشمل هذه المصارف تقريبًا ثلثي آافة .  هناك حاليًا سبعة مصارف تمتلكها الدولة في العراق)٣٥٧(.المصرفي

 آل يمتلك.  فرعًا في أرجاء البالد٣٩٧اق، مع ما مجموعه فروع المصارف التي يمتلكها عراقيون في العر
 قائمة بهذه المصارف التي تمتلكها بّين ي٢٨-٢الجدول . ًا فرع١٥٠الرشيد مصرف  الرافدين و مصرفمن

  )٣٥٨(.الدولة
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  ٢٨-٢الجدول 
  المصارف العراقية المحلية

  الفروع  اسم المصرف  نوع المصرف
  ١٥٠  بنك الرافدين
  ١٥٠  بنك الرشيد

  ٥٢  البنك الزراعي التعاوني
  ٢٠  البنك العقاري
  ١٤  البنك الصناعي

  ٦  بنك العراق
  ٥  البنك التجاري العراقي

  
  
  

  المصارف التي تمتلكها الدولة

  ٣٩٧  البنوك التي تمتلكها الدولةفروع مجموع 
  ٦٨  بنك الورقة لالستثمار والتمويل

  ٢٢   االستثمار العراقيبنك
  ١٩  بنك البصرة الدولي لالستثمار

  ١٧  بنك االستثمار والتمويل االقتصادي
  ١٥  بنك الشرق األوسط العراقي لالستثمار

  ١١  بنك الخليج التجاري
  ٩  البنك اإلسالمي العراقي لالستثمار والتنمية

  ٦  بنك الموصل للتنمية واالستثمار
  ٦  بنك سومر التجاري

  ٥  بنك عاشور الدولي لالستثمار
  ٥  الف اإلسالمييبنك إ

  ٥  بنك آردستان الدولي لالستثمار والتنمية
  ٢  بنك الشمال
  ١  بنك بابل

  ١  بنك العراق المتحد
  ١   اإلسالميالوطنيالبنك 

  ١  بنك الهدى
  غير متوفر  البنك المتحد لالستثمار

  
  
  
  
  
  
  
  

  المصارف الخاصة المحلية

  ١٩٤  ةالبنوك الخاصة المحليفروع مجموع 
  ٥٩١    المجموع
قائمة "، البنك المرآزي العراقي، ١٤. ، ص٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة وزارة المالية األميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر
  .٩/١/٢٠٠٩ تم الوصول إليها في، www.cbi.iq، ٣١/١٢/٢٠٠٨، "البنوك

  
  

  المصارف الخاصة
مع تراجع العنف، أصبحت .  يتطلب وضعًا أمنيًا مستقرًاتطوير األعمال المصرفية الخاصة في العراق

 يعطي التفاصيل عن فروع المصارف ٢٨-٢الجدول . المصارف قادرة على افتتاح الفروع في مناطق جديدة
أصبحت عدة مصارف خاصة .  فرع شّغال٦٨أآبر تلك المصارف بنك الورقة مع . الخاصة عبر العراق

  )٣٥٩(.البيئة اآلمنة أآثر فأآثرتحسن يعكس  في مناطق المحافظات، مما تتأسس
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  ٢٩-٢الجدول 
  برامج المساعدة األميرآية لمشاريع األعمال الصغيرة

  
 تحديث البرنامج البرنامج

برنامج االستجابة الصغيرة لمنح ال
  (CERP)الطارئة للقائد 

 مشروع تمويل منح ٢٤٠  قد تلقى، آان٢٠٠٨ديسمبر /بتاريخ آانون األول
 مليون دوالر من ١٫١٦آافة لـ .  من برنامج االستجابة الطارئة للقائدصغيرة

 قد ألزمت، وأنفقت صغيرة جدًاأموال برنامج االستجابة الطارئة للقائد للمنح ال
 دوالر المتبقية ألزمت آجزء من مشروع بقيمة ٥٠الـ . ًا دوالر٥٠آلها ما عدا 

  .  دوالر  إلقامة مزرعة لألسماك في غولدن هيّلز، البلدة في بابل١،١٥٠
  

ف أيضًا المعرو ("تجارة"برنامج 
) ببرنامج التنمية االقتصادية للمحافظات

(PEG)   

  
موظفين إلدارة مؤسسة جديدة للتمويالت إدارة وهيئة تم توظيف مجلس 

 من الحكومة العراقية ومن القطاع مسؤول ٦٥حضر .  في الموصلالصغيرة
 لمشاريع األعمال الصغيرة  للتشابك المصرفي المصرفي العراقي أول منتدى

  .دًاوالصغيرة ج
  

 برنامج االستقرار للجماعات المحلية
(CSP)  

  
 وظيفة ٢٥،٢٩٣ للِمنح (BDP)خلق برنامج االستقرار للجماعات المحلية 

في دراسة أنجزت مؤخرًا حول الِمنح ). أآثر من ثالثة أشهر(طويلة األجل 
منخرطين من الذين تلقوا منحًا % ٩٨، آان ال يزال ١٠/٢٠٠٧قبل المنجزة 

  .في األعمال
  

  صندوق االستجابة السريعة
  

 تقريبًا قسمه من مشروع صندوق (OPA)أنجز مكتب شؤون المحافظات 
.  مليون دوالر٣٥ مليون دوالر من أصل ٣٣٫٦ تم إلزام. االستجابة السريعة

 مليون دوالر من تمويلها ٥١٫٥وزعت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
بر الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ان تعت. بموجب صندوق االستجابة السريعة

 مليون دوالر ملزمة بالكامل ألنها وقعت عقدًا مع مقاول خاص إلدارة ١٠٠
 مليون ٥١٫٥  ؛ غير ان(IRAP)أموال برنامج المساعدة السريعة للعراق 

  . ٢٠٠٨ديسمبر / قد أنفقت لغاية آانون األول آانتدوالر فقط
  

مصرفية الشرآة العراقية للكفاالت ال
(ICBG)  

  
 ١٣ مصرفًا زادت عدد أعضائها إلى ١١تألفت من آانت قد الشرآة التي هذه 

ولّبت .  قرضًا جديدًا مكفوًال خالل ربع السنة هذا٧٥أصدرت الشرآة . مصرفًا
الشرآة أيضًا الشروط المطلوبة الستالم منحة جديدة من الوآالة األميرآية 

  .الر مليون دو١،٥للتنمية الدولية بقيمة 
؛ استجابات الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام ٩/١/٢٠٠٨استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : المصادر

  .٥/١/٢٠٠٩، "الفرص لتحسين إدارة صندوق االستجابة السريعة"، 011-09؛ تدقيق المفتش العام ٣١/١٢/٢٠٠٨ و ١٩/١٢/٢٠٠٨للبيانات، 
  
  

   وتنمية مشاريع األعمال الصغيرةالصغيرة جدًاالمنح 
 تحديثًا ٢٩-٢ الجدول بّيني. مّولت عدة وآاالت أميرآية برامج لتشجيع مشاريع األعمال الصغيرة في العراق

  .حول التمويل األميرآي لتنمية مشاريع األعمالللمعلومات 
  

 (ORF) صندوق االستجابة السريعة
 مليون دوالر لتزويد ِفَرق إعادة إعمار المحافظات باألموال لدعم مشاريع ١٣٥السريعة تلقى صندوق االستجابة 

  :المجتمعات األهلية التي ُتدار عبر ُمكّونين إثنين
  
الذي يديره مكتب شؤون المحافظات التابع  (ORF-S)  الخارجيةلوزارةصندوق االستجابة السريعة  •

الصغيرة ستجابة السريعة الذي يدير الِمَنح، والمشتريات  هذا القسم من  برنامج اال.لوزارة الخارجية
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 مليون ٣٥تلقى ( دوالر ٥٠٠،٠٠٠ دوالر، والِمَنح ما فوق ٢٥،٠٠٠، والمشتريات المباشرة دون جدًا
  ).دوالر لنشاطات برنامج االستجابة السريعة

 يشمل هذا .ية الدوليةالذي تديره الوآالة األميرآية للتنم (IRAP) برنامج المساعدة السريعة للعراق •
 مليون دوالر ١٠٠تلقى ( دوالر ٥٠٠،٠٠٠ إلى ٢٥،٠٠٠البرنامج الِمنح والمشتريات المباشرة، من 

  )٣٦٠(.)لنشاطات برنامج االستجابة السريعة
 

خالل ربع السنة هذا، أنجز المفتش العام تدقيقًا حول برنامج االستجابة السريعة ووجد ان برنامج المساعدة 
غير ان .  عملية شاملة الختيار المشاريع التي ستعطى أموال برنامج االستجابة السريعةنشأ للعراق قد أالسريعة

المفتش العام وجد أيضًا ان آال من برنامج المساعدة السريعة والوآالة األميرآية للتنمية الدولية بحاجة لتحسين 
  )٣٦١(.ف المقصودةعملياتهما وتوثيقهما لتقييم نجاح المشاريع في تلبية األهدا

  
  البرنامج العراقي األول

 " أوًالعراقالبرنامج "بإنشاء  مديرو إعادة اإلعمار في وزارة الدفاع قامفي محاولة لتعزيز االقتصاد العراقي، 
، ٢٠٠٨خالل السنة المالية .  البرنامج استخدام المقاولين العراقيين والموظفين العراقيين هذاُيشجع. ٢٠٠٦سنة 

 مليار دوالر في ٢٫٣٤ انها َمَنحت أآثر من (JCC-I/A)أفغانستان /يادة المشترآة للعقود في العراقذآرت الق
  )٣٦٢(.٢٠٠٧لسنة المالية عن ا مليون دوالر ٣٠٠ أي بزيادة ، عراقيينبائعينعقود إلى 

  
وم راق    تق ي الع ود ف ترآة للعق ادة المش تان/ القي جيعأفغانس تخدام  بتش ائعين اس ن الب راقيين م اولين   الع ل المق  ِقَب

انوا موظفين ضمن      ٧٦،١٢٨، ذآرت القيادة ان     ٢٠٠٩يناير  / آانون الثاني  ٢بتاريخ  . آذلكاألميرآيين    عراقي آ
ائعين  ُيظهر مبالغ األموال األميرآية الممنوحة        ١١-٢ الشكل   )٣٦٣(.القوة العاملة للعقود األميرآية    راقيين في   للب  الع

  ."أوًالبرنامج العراق "آل محافظة عبر 
  

  الشرآات التي تملكها الدولة
تقرار            ٢٠٠٦يونيو  /في حزيران  ، (TF-BSO)، شّكلت وزارة الدفاع فريق العمل لتحسين عمليات األعمال واالس

أحد المشاريع الرئيسية    . وآّلفت المنظمة البحث عن الطرق لتحفيز التنمية االقتصادية وتنمية التوظيف في العراق           
ادة تنش   ان إع ل آ ق العم ة  لفري ا الدول ي تملكه ة الت رآات العراقي ل . يط الش ذه  ٢٠٠٣قب ديرات ان ه ير التق ، تش

ديم   . من السكان   % ١٥ حوالي    المصانع آانت تشّغل    ّم تق ر من    ت ون دوالر ١٠٠ أآث ادة       ملي ق العمل إلع ى فري إل
ل  ذه المعام يط ه ة إ   ،تنش ة العراقي مالية للحكوم ة الرأس ي مخصصات الموازن ادة ف بب الزي ه بس ر ان ذه  غي ى ه ل

  .الشرآات، لم يعد من المتوقع حصول تمويل أميرآي إضافي
  

تقرار                ال واالس ات األعم ق العمل لتحسين عملي ود فري دقيقًا حول جه ام ت خالل ربع السنة هذا، أجرى المفتش الع
ات أساسية صالحة لالستخدام             . إلعادة تشغيل الشرآات التي تملكها الدولة      ى بيان ار إل ف  وبسبب ضع    ،لكن االفتق

ام صعوبة                       تش الع ذه، وجد المف ل الشرآات ه المنهجية المستخدمة الحتساب عدد العراقيين الُمعاد توظيفهم من ِقَب
  . بالنسبة لفعالية إعادة تنشيط الشرآات التي تملكها الدولةاستنتاجاتفي التوصل إلى 

  
يم بمعلومات حول عدد                َرق التقي زود ِف ات ان ت راقيين الموظفين في الشرآات     آان يمكن لقاعدة أساسية للبيان الع

ين         . ، آما وحول متوسط مستويات إنتاج الشرآات هذه       ٢٠٠٣التي تملكها الدولة قبل      ببين أولي ق العمل س ذآر فري
ات األساسية محدودة       لكون   ارة المرافق بصورة                   : قاعدة البيان يم بزي َرق التقي ام ِف ة حالت دون قي الهواجس األمني
 لتحديد مستويات   شخصيةم قد أجبرت على االعتماد على معلومات ُمستقصاة من شهادات       آما ان ِفَرق التقيي    آافية
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ف  ّدالت التوظي اج ومع ر        . اإلنت دير أث ة لتق ة بديل ل منهجي ق العم ّور فري ة، ط ديرة بالثق ات الج اب البيان ي غي ف
ة٢٤،٥٠٠ ذا. وظيف دد األشخاص  ه ى أساس ع ّدد عل ر ُيح ودوا األث ذين يع ى العمل وال امن إل ى  آ ابقًا عل نوا س

ديها   غير قابلة للتشغيل أو       المصانع ألن    اآلن  لكنهم ال يعملون   ،سجالت الرواتب في الشرآات التي تملكها الدولة       ل
ة                   .  بالنسبة لجميع الموظفين   ة محدود مجاالت عمل  ذه المنهجي ى ه ى المصادقة عل ادر عل ر ق ام غي تش الع آان المف

  .حديد أثر التوظيفولم يكن يعتقد انها تقدم وسائل دقيقة لت
  

  ١١-٢الشكل 
  عقود البرنامج العراقي األول حسب المحافظات

   مليار دوالر١٫٣النسبة المئوية من  

  
  
  
  
  

  .آربالء، ميسان، الُمثنى، النجف، القادسية والسليمانية, األخرى تشمل دهوك، أربيل. األعداد تتأثر بالتدوير: مالحظة
   .٨/١/٢٠٠٩أفغانستان لطلب المفتش العام للبيانات، /المشترآة للعقود في العراقاستجابة القيادة : المصدر

  
ة       ة الداخلي اريخ   . آشف التدقيق أيضًا ضعف الرقاب ثًال، بت اني  ٣٠م وفمبر  / تشرين الث ـ    ٢٠٠٨ن ل ال م تحوي  ١٨، ت

ق العمل         %) ٦١(مليون دوالر    وال فري ادة تشغيل الشرآات ا           ،(TF-BSO)من أم ا     التي ألزمت إلع ي تملكه لت
ة داً ،الدول دمت نق ًا أو ق ة      .  إلكتروني واد األولي راء الم د، لش ه التحدي ى وج د ُزّودت، عل ت ق دفوعات آان ذه الم ه

واتير                      ،والمعدات للشرآات التي تملكها الدولة     ى نسخ الف م يحصل عل ق العمل ل ّدد ان فري  غير ان المفتش العام ح
  )٣٦٤(.التي تم شراؤهالهذه السلع للتحقق من األسعار ومن المنتجات 

  
  الزراعة

ذآر    . الصغيرة تشكل القسم األآبر من الصناعة الزراعية في العراق          سّد الرمق مزارع   راقيين ان     % ٢٦ ي من الع
ا     وع م ن ن غيرة م ة ص ة أرض زراعي دهم قطع عير     . عن ح والش ي القم ائدة ه ة الس يل المزروع م المحاص معظ

  )٣٦٥(.واألرز
  

اج القمح والشعير بنسبة                      ان الظروف بدأت تتحّسن،      رغم ًا في إنت اد سّبب هبوط اف الح خالل  % ٥٠إال ان الجف
اه    األ محاصيل الشعير والقمح أآبر      شهدت. ٢٠٠٨ – ٢٠٠٧موسم حصاد    ى بمي ضرار ألنها ُتغّذى بالدرجة األول

  )٣٦٦(.، محاصيل األرز من هذه األضراراألفضل نوعيةد حمت أنظمة الرّي وق. األمطار
  

٤٠% 
٩٠% 

١٨ %١٦% 

   مليون دوالر١٦٫٩٠نينوى 
   مليون دوالر١٩٫١٣بابل 

   مليون دوالر٢٠٫٩٦آخرى 
   مليون دوالر٢٧٫٧٤ قار –ذي 

   مليون دوالر٣٥٫٤٢واسط 
   مليون دوالر٣٦٫٤٣ديالى 
   مليون دوالر٥٤٫٠٣تأميم 

 %٤٠ – مليون دوالر ٥٢٤٫٦٨بغداد 

%٩ – مليون دوالر ١٢٣٫١٩األنبار 

%١٨ – مليون دوالر ٢٣٩٫٠٥صالح الدين 
  مليون دوالر٢١٣٫٠٦البصرة 
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اني    ُتزرع المحاص  انون األول  /يل بين تشرين الث وفمبر وآ اف في          /ن ان ظروف الجف ذا ف ديسمبر من آل سنة، ول
ى الحصاد                   ادة عل ؤثر بصورة ح د    )٣٦٧(.األشهر األولى من السنة يمكن ان ت اف محافظات       عّرضت  لق ار الجف  آث

ل، وكأربي أميم، وده وى، والت الى ونين وب، )٣٦٨( ودي اج الحب م إنت ر )٣٦٩(.رىمخاطر آبل حيث يحصل معظ  األث
ى              ًال أدن ى العراق سوف يكون دخ تج           و .الرئيسي للجفاف عل الكي المواشي، سوف ين دني   بالنسبة لم اج   عن ت  إنت

  )٣٧٠(.لحيواناتاأعالف والنقص في لحبوب، ا
  

اف،       العراقيةأصدرت وزارة الزراعة      عدة إجراءات لمكافحة آثار الجفاف بما في ذلك رزمة تعويضات عن الجف
زارعين، ومساعدات أخرى                 وقدمت الع  ى القروض للم ى عل ون المالي لشراء العلف، ومعدالت فائدة ورسوم أدن

ول             . ٢٠٠٨مالية لشراء البذار التي يجب زرعها قبل نهاية          ك، رفعت وزارة الزراعة السعر المكف عالوة على ذل
ارير م       . ٢٠٠٩لشراء الشعير والقمح لمحصول سنة       ة تق ك     تلقت وزارة الزراعة األميرآي ة تل تضاربة حول فاعلي

  )٣٧١(.اإلجراءات وحول فعالية تطبيقها
  

  المشاريع الزراعية الُممّولة من الواليات المتحدة
 والدورات ،تشمل المشاريع توزيع البذارو. ترآز المشاريع الزراعية األميرآية الجارية على تنمية القدرات

  . الحكوميينوللموظفينالتدريبية للمزارعين 
  

  ألعمال التصنيع الزراعي "نماءإ"برنامج 
و                   "إنماء"يرآز برنامج    ز نم ى تحفي راق، عل ة الع  التابع للوآالة األميرآية للتنمية الدولية الذي ُيمّوله صندوق تنمي

ر                      . الصناعات الزراعية وتعزيز النتاج الزراعي     ة غي ة منحة مع منظم اء اتفاقي ذا، وقّعت إنم ع السنة ه خالل رب
.  سوف تقدم قروضًا قصيرة األجل لألعمال الصناعية الزراعية لمزارعي محافظة نينوى           "بالثقة"حكومية تعرف   

  )٣٧٢(: األخرى خالل ربع السنة هذا"إنماء"شملت جهود 
  
اء        . تسليم البذار  • ذار القمح وم         ٩٠٠خالل ربع السنة هذا، َسّلمت إنم ة  طن من ب ـ            ئ ذار الشعير ل  ٨ طن من ب

ات  ار المحافظ ادة إعم َرق إلع ة (PRTs) ِف ار المرافق ادة اإلعم َرق إع ى  (ePRTs) وِلف ا عل  لتوزيعه
 .المزارعين في أرجاء العراق

ا    • رآة أنك ة ش ت .(ANKA)اتفاقي اء" وقع ة        "إنم ة للتنمي رآة العراقي ا، الش رآة أنك ع ش ة م ة منح  اتفاقي
ات أسعار السوق ال                 . الزراعية ة بيان ع آاف ه    سوف تقوم أنكا بموجب هذه االتفاقية، بجمع وتوزي خاصة بالفواآ

 .والخضار العراقية
ذا       "إنماء" نظمت   .الحلقات الدراسية  • ذاء          ١٧ خالل ربع السنة ه ل للغ ة دراسية في معرض أربي حضر  .  حلق

رآات    زارعين، وش ات الم اء جمعي ات أعض ي الحلق نيع الزراع ات و التص الب الجامع ؤولين، وط ي المس  ف
 .الحكومات المحلية

تيراد • اء" وضعت .االس ا"إنم تيراد   اللمس ة اس ى عملي رة عل ه  ٥٠،٠٠٠ت األخي تول الفواآ ن ش ب ال، وم عن
 . سوف ُتوّزع على المزارعين في محافظة بغدادالبنودهذه .  الرّمانمن شتول ١٣،٥٠٠و

 



  مصادر تمويل إعادة إعمار العراق واستخداماتها
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  خبير بيطري مع الجيش األميرآي يلقح عنزة

  
 

  المشروع األميرآي إلعادة إحياء اإلرشاد الزراعي العراقي
اء                ٢٠٠٨ ديسمبر/في آانون األول   ادة إحي ة من مشروع إع ، أطلقت وزارة الزراعة األميرآية المرحلة الثاني

ي   ي العراق روع الزراع ة . (IAER)المش ّدمت وزارة الخارجي ى  ١٢٫٢ق رحلتين األول ون دوالر للم  ملي
اء نظام        . والثانية للمشروع  اد هدف المشروع إعادة إحي دريب           ي الزراع  اإلرش د الت ق تزوي  العراقي عن طري

ر الشرق األوسط                    . زراعي المتخّصص ال ات دراسية عب ى حلق راقيين إل ى أرسلت الع ا في    (المرحلة األول بم
اهرة، بمصر    ي الق ة ف ة األميرآي ي الجامع ية ف ررات دراس ك ُمق ب   ،ذل ي حل نطن ف ة واش ة والي ي جامع  وف

ان، األردن      ي عم د إم ف اس إي إن ة تكس ي جامع وريا، وف ذ ال  . )بس وف تأخ ة س ة الثاني ى  المرحل راقيين إل ع
ة                     ة، وإدارة الترب ك محاصيل األراضي الجاف الواليات المتحدة للتدريب الزراعي المتعلق بالعراق، بما في ذل

  )٣٧٣(.والمياه، والزراعة المائية والصحة الحيوانية
  

  إلغاء الديون العراقية
ين      ين أوليت ن فئت دة م ي واح ع ف ارجي يق يادي الخ ي الس دين العراق اري : ال ادي ب ن ن ادي  دي ر ن ن غي س ودي

 من أصل     )٣٧٥(.٢٠٠٤ لغاية   التسديد بقي محدوداً   أغلبية الدين حصلت خالل النظام السابق، لكن         )٣٧٤(.باريس
ا         )٣٧٦(. مليار دوالر  ٧٤، تم إعفاؤه من     ٢٠٠٤الديون المتوجبة على العراق سنة       ًا م  يتوجب على العراق حالي

  )٣٧٧(. مليار دوالر للدول األجنبية٧٥ مليار و ٥٠بين 
  

  إلغاء دين نادي باريس
انون األول   ٣١بتاريخ   ان  ،٢٠٠٨ديسمبر   / آ اريس                 آ ادي ب دائني ن ى العراق ل ًا عل ار   ٧٫٦ ال زال متوجب  ملي
ة عل       التي  مليار دوالر  ٥٠  ال  من ُيشكِّل خفضًا هاماً  غير ان هذا المبلغ     . دوالر .  العراق أصالً    ى آانت متوجب

داء من   انون األول ١٧ابت ادي    ٢٠٠٨ديسمبر / آ ي لن دين العراق ر من ال اء القسم الثالث واألخي ، استكمل إلغ



 االقتصاد
 
 

١٢١  
  

اريس والي       . ب وا ح د ألغ اريس ق ادي ب اء ن ون أعض ث، يك م الثال ذا القس ع ه ذ   % ٨٠م راق من ن الع ن دي م
٣٧٨(.٢٠٠٤(  

  
  إلغاء دين العراق لغير دول نادي باريس

غ الصحيح           ألن العديد من البلدان تفرض معدالت فائدة متغّيرة وتحتسب الغ          ان المبل ة، ف رامات بصورة مختلف
ر دي    )٣٧٩(. موضع خالف   ال زال  للدين الخارجي المتوجب على العراق،     ة ا  ن العراق    و أآب ود للمملك ة  تع لعربي

  )٣٨٠(. والكويت، والصين،السعودية
  

ن        ٢٠٠٨أآتوبر  /في نهاية تشرين األول    ات دي ة  ، آان العراق قد وّقع اتفاقي ا   ١١ مع     ثنائي دًا من خ ادي   بل رج ن
دًا   اريس، معي ذلك ب غ  ب ن يبل ة دي ار دوالر٩٫٤هيكل ان   .  ملي ع اليون ديون م راق أيضًا مفاوضات ال وأنهى الع

دول، يكون العراق          . والمغرب وتونس واإلمارات العربية المتحدة     ذه ال بعد االنتهاء من توقيع االتفاقيات مع ه
دين   . من قيمة الدين األصلية  % ٤٦ع   ديونه لغير نادي باريس عن طريق االتفاق على دف         سّددقد   مفاوضات ال

    )٣٨١(. جارية ال زالتمع الصين وبعض بلدان الخليج
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  سب المحافظات حإعادة اإلعمار

  
 
 

   حول المحافظاتسريعةلقطات 
  دة إعمار المحافظاتتحديث معلومات ِفَرق إعا      
  المقارنة بين المحافظات      

  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                               

  
  
  

  القسم                                                                                   
  ٣  

  
  
  



  لقطات سريعة حول المحافظات
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  المحافظاتحول  سريعةلقطات 
 

ات حول الظر  دم معلوم ة، ويق ي المحافظات العراقي ة ف ار األميرآي ادة اإلعم اطات إع م نش ذا القس وف يراجع ه
ى الخدمات األساسية       إتاحة    نظام الحكم، وحالة االقتصاد، و      حول مبادراتالاألمنية، و  تش    . الوصول إل دم المف ويق

ار                  ادة إعم َرق إع ا ِف ادة       (PRTs) العام، عن آل محافظة، ملخصًا للمالحظات التي ذآرته َرق إع  المحافظات وِف
ة ار المرافق ادة اإلعم  (ePRTs)اإلعم اطات إع ق نش ي تنّس درات    الت ي ق ة وتبن ات المحلي ادة المجتمع ع ق ار م

  .الحكومات المحلية لتلبية حاجات السكان المحليين
  

ة لسالح الهندسة في                       يج التابع ة الخل ة منطق يحتوي القسم أيضًا على تقارير حول النشاطات في المحافظات لفرق
ي ؤون المحافظات(GRD-USACE) الجيش األميرآ فارة األ (OPA)، ومكتب ش ي الس ة  ف ة، والوآال ميرآي

  . (USAID)األميرآية للتنمية الدولية
  

   ِفَرق إعادة إعمار المحافظات معلوماتتحديث
 فرقة ١٨:  فرقة إلعادة إعمار المحافظات تعمل في العراق٢٩، آان هناك ٢٠٠٩يناير /بتاريخ آانون الثاني

 تعمل ضمن ِفَرق األلوية القتالية  (EPRT) فرقة إعادة اإلعمار المرافقة١١ و (PRT)إعادة إعمار المحافظات
(BCTs).)انه ال توجد خطط فورية لخفض عدد ِفَرق إعادة إعمار المحافظات العاملة في العراق في رغم )٣٨٢ 

موعد قريب، إال ان مكتب شؤون المحافظات ذآر ان تراجع البرنامج هو جزء من إستراتيجية أميرآية عامة 
 عملية الخفض سوف تبدأ عندما يتم تحقيق هذه )٣٨٣(.تبدأ السنة القادمةوان هذه المرحلة االنتقالية قد 

  )٣٨٤(:الشروط
  
  تنفيذ انتخابات المحافظات بنجاح •
 تحقيق االنتقال السلس للسلطة •
 تحقيق حرية التنقل للعراقيين •
ِفَرق إعادة إعمار المحافظات بموجب تلبية شروط نموذج نضوج لدى " االستدامة"تواصل تصنيف  •

 .(CMM)لمحافظات لات قدرال
  

لمحافظات لقياس التقدم لقدرات النموذج نضوج  (OPA)، طّور مكتب شؤون المحافظات ٢٠٠٧في أواخر 
نظام نموذج نضوج قدرات المحافظات للتقييم يطبق تصنيفات ُمعايرة لقياس التقدم في . الحاصل في آل محافظة

نتائج نموذج نضوج . ١-٣المحافظات الُمبّين في الجدول بلوغ األهداف التي وضعها برنامج ِفَرق إعادة إعمار 
قدرات المحافظات مرآزية لتحديد آيفية توزيع الموارد مع اقتراب المحافظات من شروط االنخفاض بالنسبة لِفَرق 

 سوف ُيوّجه مكتب شؤون المحافظات تمويل ِفَرق إعادة إعمار المحافظات إلى )٣٨٥(.إعادة إعمار المحافظات
 بالنسبة لمقارنة تقييم التقدم المذآور في تشرين )٣٨٦(.ظات التي تتطلب مزيدًا من الدعم لبلوغ تلك األهدافالمحاف
  .١-٣، أنظر  الجدول ٢٠٠٨نوفمبر / مع آخر تقييم في تشرين الثاني٢٠٠٧نوفمبر /الثاني

  



 سب المحافظات حإعادة اإلعمار
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  ١-٣الجدول 
  أهداف ِفَرق إعادة إعمار المحافظات

  

 الوصف األهداف
  

  نظام الحكم
لمساعدة في تنمية الحكومات الوطنية الفرعية ذات االآتفاء الذاتي، والشفافة والقابلة ا

حتياجات الخدمة تقديم ال وات، وإعطاء األولويالتحديد،للمحاسبة، والقادرة على 
  .المواطنين

  
  

  التنمية السياسية

 واألحزاب السياسية الفعالة  في العمل،تشجيع تطوير سكان محليين منخرطين
 الذين يحترمون حقوق األفراد مسؤولين، وال للناسلمؤسسات، والممثلينوا

  .والمجموعات، وتشجيع التعددية، واالنتقال السلمي للسلطة
  

  المصالحة
مساعدة األطراف المتنازعة في حل خالفاتها عن طريق الدخول في حوار مباشر 

  . والسعي لتحقيقهاأهداف ومصالح مشترآةلتحديد وسلمي 
  

  ة االقتصاديةالتنمي
مساعدة الحكومات القومية الفرعية والقطاع الخاص في إقامة وتطبيق إستراتيجيات تقوم 
  .على قواعد واسعة وشاملة للتنمية االقتصادية التي تشجع النمو العادل والقابل لالستدامة

  
  حكم القانون

 والفعالية تعزيز نوعية العدالة التي تتمتع بها الجماهير عن طريق تحسين المساءلة
 ، والقضاءعمل الشرطة، ومرافق االحتجاز،لخدمات المقدمة من ِقَبل لمالءمة الو

  .والمؤسسات القانونية األخرى
  .٢٩/٦/٢٠٠٨استجابة مكتب شؤون المحافظات لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

  
مقاييس ة إعمار المحافظات ووجد ان خالل ربع السنة هذا، أصدر المفتش العام تدقيقًا حول برنامج ِفَرق إعاد

غير ان مكتب شؤون المحافظات لم يطالب ِفَرق إعادة إعمار المحافظات وِفَرق .  عبر العراقت قد تحّسناألداء
 حددتهاالطريقة التي ستصلح بها نقاط الضعف التي حول ًا برفع تقارير دومإعادة اإلعمار المرافقة 

  )٣٨٧(.التقييمات
 



  لقطات سريعة حول المحافظات
 
 

١٢٥  
  

  ١-٣الشكل 
  ٢٠٠٨ و٢٠٠٧ِفَرق إعادة إعمار المحافظات سنة  النضوج لدىنة تقييمات مقار

  
٣٠/١١/٢٠٠٨      ٣٠/١١/٢٠٠٧  

  
  

في   في التطور  في البداية
  االستدامة

االعتماد   في األداء
  الذاتي

في   في التطور  في البداية
  االستدامة

االعتماد   في األداء
  الذاتي

  

  
  

  .١٤/١/٢٠٠٩فظات لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة  مكتب شؤون المحا: المصدر
  

 توصية لتحسين فعالية برنامج ِفَرق إعادة إعمار المحافظات، ١٢في تقارير التدقيق السابقة، قدم المفتش العام 
في التدقيق الذي صدر خالل ربع السنة هذا، أغلق المفتش .  منها تبعًا لعمل إداري للسفارة٨ جرى إغالقلتي و

التوصية الوحيدة المفتوحة لها عالقة بالمطالب التي تقضي بان تعرض . ث من التوصيات األربع المتبقيةالعام ثال
ِفَرق إعادة إعمار المحافظات خطط العمل إلطالع مكتب شؤون المحافظات على آخر ما حصل من تقدم باتجاه 

  )٣٨٨(.تحقيق األهداف
  

 هو إحدى الطرق التي تدعم بها ِفَرق إعادة إعمار  األميرآيةةصندوق االستجابة السريعة التابع لوزارة الخارجي
لقد أنشئ صندوق االستجابة السريعة لدعم الجهود التي . المحافظات الجهود في المجتمعات األهلية العراقية

  .تقودها الجماعات األهلية لتحسين الوصول إلى الخدمات العامة، والفرص االقتصادية والوظائف والتعليم

نظام الحكم
التنمية السياسية
المصالحة
التنمية االقتصادية
حكم القانون

  أربيل
  
  

  نينوى
  
  

  تأميم
  
  

 صالح الدين
  
  

  األنبار
  
  

  ديالى
  
  

  بغداد
  

  واسط
 

  بابل
  
  

  القادسية
  
  

  آربالء
  
  

  النجف
  
  

  المثنى
  

  

  ذي قار
  
  

  ميسان
  
  

  البصرة



 سب المحافظات حإعادة اإلعمار
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 ،شراآةبال ربع السنة هذا، أصدر المفتش العام تدقيقًا حول برنامج صندوق االستجابة السريعة الذي يديره خالل

وجد التدقيق ان مكتب شؤون المحافظات قد طور . مكتب شؤون المحافظات والوآالة األميرآية للتنمية الدولية
تعتمد . إلشراف لتقييم نجاح المشاريع المنجزة غير ان هناك حاجة إلى مزيد من ا،عملية حكيمة النتقاء المشاريع

  )٣٨٩(.الوآالة األميرآية للتنمية الدولية بقوة على المقاولين لتقييم النتائج وال تجري مراجعات مستقلة للمشاريع
  

 آثيرة م أحيانًاقّيوجد المفتش العام ان تقارير المشاريع التي أصدرها مقاولو الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ال ُت
قد ترك اإلشراف الضعيف صندوق االستجابة السريعة ُمعرضًا للهدر و. ما إذا آانت النتائج المتوقعة قد تحققت

.  الوآالة األميرآية للتنمية الدولية تشمل آلفة الدعمن لدىمقاوليالالهواجس اإلضافية المتعلقة باستخدام . واالحتيال
المدفوع إلى المقاولين من الباطن تشكل % ٨ والرسم المضاف البالغ حسب مدققو المفتش العام ان رسم المقاول

  )٣٩٠(. دوالر من آل دوالر لصندوق االستجابة السريعة المنفق على المشاريع٠،٥٣
  

  مقارنة المحافظات
بالنسبة لنظرة عامة حول مؤشرات األمن والبنية التحتية واالقتصاد ونظام الحكم على مستوى المحافظات، أنظر 

  .٢-٣جدول ال
 
 

  ٢-٣الجدول 
  مقارنات مختارة للمحافظات العراقية 
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غير   $٢١٫٥٢  $٢٢٫٣٥  $١٤٫٢٠  $١٣٢٫٣٤  ٨٧٢،٢٧٨  ٤،٦٢١،٦٠٠
  رمتوف

  %١٩  ٩٫٤٥  غير متوفر  غير متوفر

  %٣١  $١٦٫٩٠  %٧  $٣٥٦٫٦٧  ٤١  $٧٨٫٤٥  $١٢٫٧١  $١٥٤٫٦٧  $١٨٠٫٣٥  ١٤٦،٠٥٥  ٢،٤٧٣،٧٠٠  نينوى

  %٣١  $٥٤٫٠٣  %٥٤  $١٤٣٫٣٣  ٥٣  $٢٠١٫٨٨  $١٣٨٫٠٤  $١٣٤٫٤٢  $٧٧٠٫٦٩  ٥١،١٣٥  ٨٣٩،١٠٠  تأميم
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  %٢٤  $١٢٣٫١٩  %٦٩  $١٨٣٫٣٣  ٥٦  $٣٣١٫٧٤  $٨٢٫٦٩  $٦٣١٫٧٣  $٣٩٠٫٨١  ٨٥،١٣٤  ١،٢٨٠،٠٠٠  األنبار

  %١٨  $٣٦٫٤٣  %١٨  $١٦٨٫٠٠  ١١٠  $١٤٤٫٨١  $١٣٫٢١  $١٩٠٫٥٥  $٣٣٧٫٣٧  ١٩١،٤٩١  ١،٣٧٣،٩٠٠  ديالى
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  %٢٠  $٣٥٫٤٢   %٥٠  $١٣٤٫٦٧  ١٤  $٦٧٫٩٧  $٣٠٫٩٦  $٦٦٫٣٤  $٣٢٣٫٠٣  ٨٧،٦٣٧  ٩٤١،٨٠٠  الواسط

  %٢٨  $١٩٫١٣  %٥٨  $٢٠٠٫٦٧  ٥٠  $١١٨٫٠٧  $٢٢٫٦٦  $١٥٫٥٦  $١٣٤٫٧٨  ٨٦،٠٤٧  ١،٤٤٤،٤٠٠  بابل
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  لقطات سريعة حول المحافظات
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  %٣٦  $٣٫٩٣  %٣٣  $١١٣٫٣٣  ٠  $٦٧٫٣٧  $٢٦٫٩٣  $١٫١١  $١٢٥٫٢٨  ١٨٣،٦١٧  ٧٥٦،٠٠٠  آربالء

  %١٣  $٠٫٥٨  %٩٥  $١٤٣٫٣٣  ٠  $٤٤٫٤٠  $٢٠٫٩٩  $٣٠٫٥٧  $١٨٩٫٩٤  ٨١،٦٧٤  ٩٤٦،٣٠٠  النجف

  %٢٨  $١٫٠٤  %٣٦  $٨٣٫٣٣  ٠  $٤٦٫٦٨  $٢٥٫٧٨  $٤٫٦٢  $٤٧٩٫٧٣  ٢٣،٤٩٧  ٥٣٦،٣٠٠  المثنى
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وهي  . إجمالي أآالف المشاريع الممولة من مختلف الصناديق هي آما ُأبلغ عنها في تقرير نظام إدارة إعادة إعمار العراق                : مالحظة
  .ال تمثل االلزامات او اإلنفاقات الفعلية

  
وفمبر   / للسكان القاطنين في المحافظة، وفقًا لألمم المتحدة في تشرين الثاني          العدد اإلجمالي   -أ  م المتحدة        . ٢٠٠٧ن نشرة مكتب األم

  .٢٠٠٧/ ١٩/١١، "عدد السكان العراقيين حسب المحافظة"،  (UNOCHA) لتنسيق المساعدات اإلنسانية
ام              اس. عدد العراقيين الذين هجروا من منازلهم واستقروا في تلك المحافظة           -ب  تش الع داد لطلب المف ة في بغ تجابة السفارة األميرآي

  .٣١/١٢/٢٠٠٨للبيانات، 
ع السنة الماضي الن                  . يشمل فقط المشاريع الجارية والمنجزة      -ج  ارير رب واردة في تق ة ال ة عن الكلف آلفة المشاريع قد تكون مختلف

اء لمكتب الم                     دًال من ملف اإلنه د استخدمت ب المي ق م الع ة للعراق       مصادر بيانات المعل د       (ITAO)ساعدة االنتقالي م يع ذي ل  ال
وفراًً دوير . مت أثر بالت داد تت انية     . اإلع اعدات اإلنس يق المس دة لتنس م المتح ب األم رة مكت كان   "(UNOCHA) نش دد الس ع

 . ٤/١/٢٠٠٩، المعلم العالمي، (IRMS)، مكتب إدارة إعادة إعمار العراق "العراقيين حسب المحافظة
ع السنة الماضي الن                  . ع الجارية والمنجزة  يشمل فقط المشاري    -د  ارير رب واردة في تق ة ال ة عن الكلف آلفة المشاريع قد تكون مختلف

ة للعراق                            اء لمكتب المساعدة االنتقالي دًال من ملف اإلنه د استخدمت ب المي ق م الع د       (ITAO)مصادر بيانات المعل م يع ذي ل  ال
وفراًً دوير . مت أثر بالت داد تت ب األ . اإلع رة مكت انية    نش اعدات اإلنس يق المس دة لتنس م المتح كان   "(UNOCHA) م دد الس ع

 .٤/١/٢٠٠٩، المعلم العالمي، (IRMS)، مكتب إدارة إعادة إعمار العراق "العراقيين حسب المحافظة
ع السنة ال                . ُيشمل فقط المشاريع الجارية والمنجزة      -ه  ارير رب واردة في تق ة ال ة عن الكلف ماضي الن  آلفة المشاريع قد تكون مختلف

ة للعراق                            اء لمكتب المساعدة االنتقالي دًال من ملف اإلنه د استخدمت ب المي ق م الع د       (ITAO)مصادر بيانات المعل م يع ذي ل  ال
وفراًً دوير . مت أثر بالت داد تت انية     . اإلع اعدات اإلنس يق المس دة لتنس م المتح ب األم رة مكت كان   "(UNOCHA) نش دد الس ع

 . ٤/١/٢٠٠٩، المعلم العالمي، (IRMS)ب إدارة إعادة إعمار العراق ، مكت"العراقيين حسب المحافظة
ع السنة الماضي الن                  . ُيشمل فقط المشاريع الجارية والمنجزة      -و  ارير رب واردة في تق ة ال ة عن الكلف آلفة المشاريع قد تكون مختلف

اء لمكتب المساعدة االن                       دًال من ملف اإلنه د استخدمت ب المي ق م الع ة للعراق     مصادر بيانات المعل د       (ITAO)تقالي م يع ذي ل  ال
وفراًً دوير . مت أثر بالت داد تت انية     . اإلع اعدات اإلنس يق المس دة لتنس م المتح ب األم رة مكت كان   "(UNOCHA) نش دد الس ع

 .٤/١/٢٠٠٩، المعلم العالمي، (IRMS)، مكتب إدارة إعادة إعمار العراق "العراقيين حسب المحافظة
اني     )  مليون دوالر  ٢٧٠(العراق  -ائدبرامج االستجابة السريعة للق     -ز  اير   /بتاريخ األول من آانون الث . ، حسب المحافظات    ٢٠٠٩ين

 . ١٤/١/٢٠٠٩استجابة القوات المعددة الجنسيات في العراق لطلب المفتش العام للبيانات، 
ول   -ح  ى أيل دة حت نة واح اق لس بتمبر /اإلنف ات ٢٠٠٨س ة المحافظ ة. ،  مخصصات موازن تجابة وزارة المالي ب اس ة لطل  األميرآي

 .٩/١/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، 
ول          -ط  ى أيل بتمبر   /اإلنفاق لسنة واحدة حت الغ المخصصة              ٢٠٠٨س ل المب ة مقاب ة المحافظات المنفق الغ موازن استجابة وزارة   . ، مب

 .٩/١/٢٠٠٩المالية األميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، 
 .٨/١/٢٠٠٩أفغانستان لطلب المفتش العام للبيانات، /العراق-مشترآة للعقود، استجابة القيادة ال"برنامج العراق أوًال"  -ي 
 . ١٢/١١/٢٠٠٨، "تحليل شامل لألمن الغذائي ولنقاط ضعفه في العراق"األمم المتحدة،   -ك 
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٢٠٠٧ 

٢،٥٦٦ ٥،٠٩٠ %٩١ ٨١ $٦٫٢٣ $٢٥٫٩٤ %٦٥ ٤٣ ٣٩ 

انون  آ
مبر /األول ديس
٢٠٠٧ 

١٢،٠٣٢ ١٧،١٤٨ %٩٨ ١٣٠ $٨٫٦٦ $٦٦٫٩٥ %٦٣ ٢٦ ١١ 

 
ر مكتب المساعدة       /للميغا واط المتوسط اليومي     )ل ( الساعة المستعمل لتلبية حمل الكهرباء المزود حسب تقدير وزارة الكهرباء وحسب ما جاء في تقري

راق  ة للع ة. "(ITAO)االنتقالي ومي للوحدات الكهربائي ر األداء الي راق "تقري ار الع ادة إعم -١/١٠/٢٠٠٨، (IRMO)، الصادر عن مكتب إع
٣١/١٢/٢٠٠٨. 

ا واط متوسط عدد     )م ( ة للعراق          /الميغ ر مكتب المساعدة االنتقالي اء في تقري ا ج اء وحسب م دير وزارة الكهرب وب حسب تق اعة المطل . (ITAO)س
 .٣١/١٢/٢٠٠٨-١/١٠/٢٠٠٨، (IRMO)الصادر عن مكتب إعادة إعمار العراق" تقرير األداء اليومي للوحدات الكهربائية"

اني  . مياه الشرب في آل محافظةعدد العراقيين الذين لديهم وصول متواصل إلى          )ن ( وفمبر /البيانات ُمستندة إلى استطالع ُنظم في تشرين الث انون  -ن  آ
 .١٢/١١/٢٠٠٨، "تحليل شامل عن األمن الغذائي ونقاط ضعفه في العراق"األمم المتحدة، . ٢٠٠٧ديسمبر /األول

ة من   (CAP)إجمالي عدد مشاريع برنامج عمل المجتمع األهلي        )س ( ة     (ESF)صندوق دعم االقتصاد     الجارية الممول ة األميرآي ذها الوآال ي تنف  والت
ق تسهيل تنسيق عمل المجتمعات مع                           .  للتنمية الدولية  ة عن طري ة والمجتمعات األهلي ة العراقي ين الحكوم روابط ب تهدف المشاريع إلى تعزيز ال

 .٣١/١٢/٢٠٠٨ولية لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الد. الحكومات المحلية وحكومات المحافظات



  لقطات سريعة حول المحافظات
 
 

١٢٩  
  

ة     (ESF) الجارية الممولة من صندوق دعم االقتصاد         (CAP)إجمالي قيمة مشاريع برنامج عمل المجتمع األهلي          )ع ( ة األميرآي ذها الوآال ي تنف  والت
ة    تهدف المشاريع إلى تعزيز الروابط بين الحكومة العراقية والمجتمعات الم.  للتنمية الدولية  ين المجتمعات األهلي حلية عن طريق تسهيل التنسيق ب

 .٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، . والحكومات المحلية وحكومات المحافظات
مجلس تنمية وإعادة إعمار المحافظات من  /فظاتالمبالغ اإلجمالية المخصصة في الموازنة لكل محافظة من أموال برنامج ِفَرق إعادة إعمار المحا              )ف (

 .٦/١/٢٠٠٩  لطلب المفتش العام للبيانات،  (OPA)استجابة مكتب شؤون المحافظات. ٢٠٠٧ و٢٠٠٦التخصيصات التكميلية للسنتين 
ة                       )ص ( الغ المخصصة لمجلس تنمي ة من المب بة مئوي ار المحافظات   مبالغ العقود الممنوحة من مجلس تنمية وإعادة إعمار المحافظات آنس ادة إعم .  وإع

 .٦/١/٢٠٠٩استجابة مكتب شؤون المحافظات لطلب المفتش العام للبيانات، 
 .٦/١/٢٠٠٩استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، . ٣٠/٩/٢٠٠٨ -١/٧/٢٠٠٨مجموع عدد الهجمات الحاصلة في المحافظة،   )ق (
ة لطلب         . ٣١/١٢/٢٠٠٨-١/١٠/٢٠٠٨مجموع عدد الهجمات الحاصلة في المحافظة،      )ر ( وات المسلحة األميرآي ة الوسطى للق ادة المنطق استجابة قي

 .١٠/١/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، 
واريخ في    . تاريخ نقل السلطات األمنية إلى العراقيين       )ش ( ات،            ٢٠٠٩الت ام للبيان تش الع داد لطلب المف ة في بغ فارة األميرآي  هي توقعات استجابة الس

 .٢٩، ص ٣١/١٢/٢٠٠٨رة الدفاع، قياس االستقرار واألمن في العراق، وزا. ٥/١/٢٠٠٩
  
  



 سب المحافظات حإعادة اإلعمار
 

 

١٣٠ 

  آردستان
  ٢،٠٢٤ :)د(المشاريع األميرآيةعدد           مليون٤٫٦ :)أ(السكان
   مليون دوالر٨٨٠ :)د(آلفة المشاريع األميرآية   آخر% ٢٢سنة، % ٧١شيعة، % ٧ :)ب(الدين

   ٢٠٠٨مايو / أيار:)ج(ى المحافظاتتاريخ انتقالها إلى سيطرة الحكومة العراقية عل

  
   تنفيذها الجاريالرئيسيةالمشاريع 

  
  .األرقام تتأثر بالتدوير. األماآن على الخريطة تقريبية: مالحظة
  :المصادر

  .١٩/١١/٢٠٠٧، "سكان العراق حسب المحافظات"، (UNOCHA)مكتب األمم المتحدة لتنسيق المساعدات اإلنسانية )أ
تم الوصول اليها في  ،net-iraq-iom.www ٥/٢٠٠٨، لدى االسوشيتد برس المتفاعل على اإلنترنتبيانات التهجير المستخدمة "، )IOM( الدولية للهجرة  المنظمة)ب

١٥/١/٢٠٠٩  
  .٢٩. ، ص٣٠/١٢/٢٠٠٨، قياس االستقرار واألمن في العراق، األميرآية؛ وزارة  الدفاع ٢٠٠٩//٥/١ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، )ج
حساب وآلفة المشاريع يمكن ان تختلف عن الحساب والكلفة المذآورين خالل ربع السنة الماضي ألن مصدر . ٦/١/٢٠٠٩علم العالمي،  نظام إدارة إعادة أعمار العراق، الَم)د

تشمل األرقام المشاريع الجارية والمنجزة وحسابات . الذي لم يعد متوفرًا (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ملف اإلنهاء لمي استخدمت بدًال من بيانات المعلم العال
  .برنامج االستجابة الطارئة للقائدوصندوق دعم االقتصاد، وصندوق قوات األمن العراقية، وصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، 

  .٥/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)فرقة منطقة الخليج  استجابة )د

  

  عاصمة
  ِفَرق إعادة إعمار المحافظات

  روعمش

  هـمستشفى الطوارئ في زاخو

  يون دوالر مل٢،٦ :ألزمت •
  مليون دوالر٠،٦ :أنفقت •
 ١٤/٦/٢٠٠٩: اإلنجاز الُمقّدر •
 المقيمين في خدمة: األهداف •

 مناطق بعيدة في محافظة دهوك
الذين يحالون في الوقت لحاضر 

مدينة  إلى مستشفى الطوارئ في
  . آلم٥٦دهوك على مسافة 

 

  هـعمليات التخلص من الذخيرة اإلنفجارية
   مليون دوالر٢،٢ :ألزمت •
 مليون دوالر٠،٠ :أنفقت •
 ٢٠/٤/٢٠٠٩: اإلنجاز الُمقّدر •
تزويد بنية تحتية : األهداف •

  تشغيلية حيوية والدعم لتمكين
القوات المسلحة العراقية من 
  القيام بعمليات التخلص من 

  خيرة اإلنفجاريةذال

  هـمستشفى الطوارئ في أربيل

   مليون دوالر١٢،٧ :ألزمت •
  مليون دوالر٠،٩ :أنفقت •
 ٤/١٢/٢٠٠٩: از الُمقّدراإلنج •
 سرير لخدمة ١٠٠إضافة : األهداف •

  حوالي مليون مقيم في
مدينة أربيل؛ من المقرر ان يصبح 

  هذا المرفق نقطة الوصول
  الصحيةاألولية إلى العناية

  .األساسية
  

دار األيتام ومأوى المسنين الذين بحاجة 
  هـللمساعدة

   مليون دوالر٣،٧: ألزمت •
 الر مليون دو٣،٥ :أنفقت •
 ٣١/١/٢٠٠٩: اإلنجاز الُمقّدر •
تقديم المرافق المناسبة : األهداف •

   يتامى أناث٢٥٠إلسكان 
  بالغ ١٠٠ ذآور، آما و٢٥٠و

  ُمسِّن بحاجة إلى المساعدة الحياتية
  .وإلى خدمات إعادة التأهيل

  هـسجن حصن سوس

   مليون دوالر٩،٣ :ألزمت •
  مليون دوالر٠،٥ :أنفقت •
 ١٨/٨/٢٠٠٩: اإلنجاز الُمقّدر •
 سرير ٧٠٠إضافة : األهداف •

  . هذاللسجن الفدرالي
 

  هـالمرفق اإلصالحي في شمشمال

   مليون دوالر٢٨،٤ :ألزمت •
 مليون دوالر٢٠،٣ :أنفقت •
 ٢٥/٢/٢٠٠٩: اإلنجاز الُمقّدر •
التعويض عن عجز : األهداف •

النزالء  قوي في قدرات إسكان
  .في المرفق

 أربيل



  آردستان
 
 

١٣١  
  

  
  )أ(مشاريع البنية التحتية الجارية والمنجزة 

  بماليين الدوالرات
  
ي عدد المشاريع الجار  آلفة المشاريع المنجزة  عدد المشاريع المنجزة  

  تنفيذها
 آلفة المشاريع الجاري

  تنفيذها
  -  -  $٠٫٠٨  ٢  النفط والغاز

  $٠٫١٠  ١  $٢١٤٫٣٣  ٨٢  الكهرباء
  $١٨٫٥٧  ٩  $٢٥٢٫٠٢  ٢٣٤  المياه

  $٢٣٫٤١  ١٩  $٣٤٫٦٧  ٩٢  العناية الصحية
  $٠٫٦٧  ٣  $١٥٫٢٥  ٣٩  النقل واالتصاالت

  $١٠٫٥٤  ٣  $٣٫٥١  ١٢٠  المباني
  $٥٣٫٢٩  ٣٥  $٥١٩٫٨٦  ٥٦٩  المجموع

 
  
  

  )ب(مجموع الحوادث األمنية حسب األشهر
  

  
  
  
  

  )ج(بائي المزود والطلب المقّدرالحمل الكهر

  

  
  

 ٢٠٠٨ديسمبر /ن األولآانو ٢٠٠٤يناير /آانون الثاني

الطلب

  

     الحمل الكهربائي المزود



 سب المحافظات حإعادة اإلعمار
 

 

١٣٢ 

  )د(آلفة المشاريع حسب القطاعات 
   مليار دوالر٨٨٠النسبة المئوية من 

  
  
  
  

  )هـ(النشاطات التوظيفية 

  

  

  

 %٢المباني 
 %٢المباني 

 %١تنمية القدرات 

التنمية االقتصادية 
١% 

 الكهرباء 

النقل واالتصاالت 
٢%

المياه

الالجئون، وحقوق 
%٢٤األمن والعدل  %١اإلنسان 

 العناية الصحية 

٣١% 

٢٤% 
٩% 

٦% 

٢٤% 

تيتوظيف ذا

موظفون حكوميون

 يد عاملة غير ماهرة

 يد عاملة ماهرة

 %٢عمال زراعيون 
 %٢آخرون  توظيف ذاتي في الزراعة

٥٠% 

٢٠% 

١١% 

٩% 

٦% 



  آردستان
 
 

١٣٣  
  

  

  )و(الوصول الموثوق لمياه الشرب 

  

  

  
  

  
   األرقام تتأثر بالدوير:مالحظة
  : المصادر

 يمكن ان  وآلفتها المشاريع، احتساب٦/١/٢٠٠٩، المعلم العالمي، (IRMS)عادة إعمار العراق برنامج إدارة إ  )أ (
 ألن مصدر بيانات المعلم العالمي استخدمت ، والكلفة المذآورين خالل ربع السنة الماضياالحتساب عن يختلف

 .د متوفرًا الذي لم يع(ITAO)  مكتب المساعدة االنتقالية للعراقملف اإلنهاء لدىبدًال من 
، استجابة قيادة المنطقة الوسطى للقوات ٦/١٠/٢٠٠٨استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات،   )ب (

 .١٠/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (CENTCOM)المسلحة األميرآية 
 تقرير األداء اليومي ،(IRMO)، مكتب إدارة وإعادة إعمار العراق (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق   )ج (

 .٣١/١٢/٢٠٠٨-١/٤/٢٠٠٧للوحدات الكهربائية، 
.  يشمل فقط المشاريع الجارية والمنجزة. ٦/١/٢٠٠٩، الَمعلم العالمي، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق   )د (

ي ألن  والكلفة المذآورين خالل ربع السنة الماضاالحتسابختلف عن ي يمكن ان  وآلفتها المشاريعاحتساب عدد
 مكتب المساعدة االنتقالية للعراق الذي لم يعد ملف اإلنهاء لدىمصدر بيانات المعلم العالمي استخدمت بدًال من 

 .وفقًا لهذه المصادر، تمثل قطاعات الديمقراطية والنفط والغاز اقل من نصف بالمئة من إجمالي الكلفة. متوفرًا
البيانات تستند إلى . ١٢/١١/٢٠٠٨، " وهشاشته في العراقتحليل شامل عن األمن الغذائي"األمم المتحدة،   )ه (

 .٢٠٠٧آانون األول ديسمبر -نوفمبر/مسح اجري في تشرين الثاني/دراسة
  

 %٧٧٫٤العراق 

 %٤٠آردستان 



 سب المحافظات حإعادة اإلعمار
 

 

١٣٤ 

 آلها لحكومة إقليم والتي تخضع ،أربيل والسليمانيةو دهوك، ، هي ثالث محافظاتمنطقة آردستان مكّونة من
إلعادة إعمار المحافظات في محافظة أربيل لتنسيق الدعم  الواليات المتحدة فريقًا لدى. (KRG)آردستان 

  .لمنطقة في ااألميرآي إلعادة اإلعمار
  

  االقتصاد
، قّدمت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية تقييمًا حول ٢٠٠٨ديسمبر /في آانون األول. التنمية االقتصادية

 حكومة إقليم لدى وزير التخطيط باستضافتهقام  مؤتمر خاللالتنمية االقتصادية إلى حكومة إقليم آردستان 
 حّدد اقتصاد المنطقة لكن التقرير  بقيادةإعادة اإلعماروعمليات  النشاط التجاري يقوم حاليًا، )٣٩١(.آردستان

  )٣٩٢(: حكومة إقليم آردستانتقوم بدراستهاعدة مجاالت نمو آي 
  

  الصناعات االستخراجية بما في ذلك النفط والغاز والمعادن •
 لزراعةا •
 السياحة •
  

 ديسمبر، سافر فريق من وزارة المالية األميرآية إلى أربيل لمراجعة سياسة الموازنة/في آانون األول. الموازنة
 واجتمع )٣٩٣(.اجتمع الفريق مع رئيس مجلس محافظة أربيل ومع مدير التخطيط في المحافظة. وطريقة تنفيذها

  )٣٩٤(.آية التي تساعد أربيل في المشترياتالفريق أيضًا مع الشرآة االستشارية األمير
  

اجتمع وزير البيئة في حكومة إقليم آردستان مع أعضاء فريق إعادة إعمار   خالل ربع السنة هذا،.الزراعة
عزا الوزير سنوات الجفاف الثالث في آردستان إلى وضع . المحافظات، لمناقشة الظروف في شمال العراق

  )٣٩٥(.ل األميرآية لدعم تنمية القدرات الوزارية والحمالت التعليميةالمناخ العالمي، وطلب األموا
  

  نظام الحكم والديمقراطية
 في حكومة إقليم آردستان مع سلسلة (ROL)بدأ خالل ربع السنة هذا مشروع لتقييم حكم القانون . حكم القانون

د بشأنه عبر صندوق االستجابة السريعة  التعاقي تّمذهذا التقييم ال. من االجتماعات مع المجلس القضائي الكردي
لقيادة لعشر سنوات تلّخص العالقات والمسؤوليات " خريطة طريق"التابع لصندوق دعم االقتصاد، سوف ُينشئ 

  )٣٩٦(.حكم القانون في حكومة إقليم آردستان
  

فبراير / شباط١٣-١١اجتماعها  على نطاق البالد في تاريخ  (KBA)لقد جدولت جمعية المحامين في آردستان 
لقد دعي المحامون المنتمون إلى جمعية المحامين في آردستان، وأعضاء جمعية المحامين العراقيين، . ٢٠٠٩

  )٣٩٧(.آجزء من الجهود الرامية إلى تطوير عالقات أفضل بين الجمعيتين
  

ت المجموعة األولى ، استضاف موظفو ِفَرق إعادة إعمار المحافظا٢٠٠٩يناير /في آانون الثاني. حقوق اإلنسان
 ان  إلىتشير التقارير. من سلسلة مجموعات ترآز على تثقيف األآراد حول حقائق بتر األعضاء التناسلية للنساء

وناقشت مجموعات أيضًا الترآيز على العنف .  في العراق آخرسائد في آردستان أآثر من أي مكانالتدبير ذلك 
  )٣٩٨(.المجتمع الكرديالمستند إلى الجنس وعلى أدوار النساء في 

  



  آردستان
 
 

١٣٥  
  

  
 التي أنشئت بموجب عقد مدرسة زاخو االبتدائية، افتتحت مدينة زاخو، ٢٠٠٨نوفمبر /في تشرين الثاني. التعليم
 حجرة ١٢ تلميذ مع ٨٠٠للمدرسة قدرة استيعاب أآثر من .  دوالر عبر وزارة الخارجية٦٧٠،٠٠٠بقيمة 
حدائق مهندسة،  لموّلد الكهرباء، ومبنى للمختبر ومناطق  غرف للموظفين، وبيت للحارس، وحجرة٦ و،تدريس
  )٣٩٩(.وملعب

  

  الخدمات األساسية
 النقل الهام في مقاطعة بشدار وهو مسار ،هراويجسر زة افتتاح د، إعا٢٠٠٨ديسمبر / آانون األول٣صادف 

  )٤٠٠(. أضرارًا بالغة عندما ألحقت به الفيضانات٢٠٠٦آان الجسر قد أغلق لإلصالح منذ . بمحافظة السليمانية

  

  

  
  مدرسة آوفاك االبتدائية
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   في آردستانتحديث معلومات ربع السنة المتعلقة ببرنامج الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
برنامج نظام الحكم 

 األهلي
ليس هناك من . عملية إقفالهب قامت (LGP II)المرحلة الثانية من برنامج نظام الحكم األهلي 

مؤتمر مستخدمي نظام . قت الحاضر لمواصلة برنامج نظام الحكم األهليخطط في الو
 على نطاق (GAPTIS)المعلومات الخاص بالمحاسبة وبتعّقب المشاريع في المحافظات 

في دهوك، . نوفمبر/ في تشرين الثانيمسؤولين من ال١٢٠البالد اسُتضيف في أربيل وحضره 
" آليات مشارآة المواطنين"يبية بما في ذلك، أدار برنامج نظام الحكم األهلي دورات تدر

  ". السماد المناسباستعمال"و
 قائمةتخفيف النزاعات ال

إلى الجماعات األهلية 
  في العراق

شملت برامج الشباب في أربيل، خالل ربع السنة هذا، برنامج تدريب على تكنولوجيا 
 للعنف في مضادةاث، وحملة  من اإلن٢٤٠ من الذآور و٢٤٠المعلوماتية المصمم ليستفيد منه 

  . شاب١٠٠ من اإلناث، ومؤتمر لـ ١٦٦ من الذآور و٣٣٤سوران مصممة ليستفيد منها 
شملت برامج الشباب في دهوك، خالل ربع السنة هذا، إنجاز برنامج تلفزيوني في دهوك، 

منه وتنفيذ مقرر دراسي تدريبي حول حل النزاعات، وإطالق ُمخّيم للتعايش السلمي ليستفيد 
  .لم ينجز أي برنامج في السليمانية خالل ربع السنة هذا.  امرأة٤٠ رجًال و٤٠

برنامج عمل المجتمع 
  هلياأل

  .عملية إقفالهبت م قا(LAP II)المرحلة الثانية من برنامج عمل المجتمع األهلي 

صندوق مارال روزيسكا 
  لضحايا حرب العراق

 ال وجود لمشاريع نشطة لمارال .كا في أربيلتم إنجاز ثالثة مشاريع لصندوق مارال روزيس
  .روزيكا في دهوك والسليمانية

صندوق االستجابة 
برنامج / السريعة 

المساعدة السريعة 
  للعراق

دعمت أموال صندوق االستجابة السريعة انطالق مشاريع األعمال في آردستان خالل ربع 
، وتثقيف النساء حول األمومة في السنة هذا، آما ومكاتب االنتخابات في دهوك والسليمانية

المناطق الريفية، وإعادة إحياء مكتب اإلحصاءات التابع لوزارة التخطيط في حكومة إقليم 
  .آردستان

برنامج استقرار 
  المجتمع األهلي

  .برنامج استقرار المجتمع األهلي غير نشط في أي من محافظات آردستان

 في آردستان، واحدة (MFIs) الصغيريًا خمس مؤسسات للتمويل  حال"تجارة"يدعم برنامج   "تجارة"برنامج 
 أيضًا القروض "تجارة"برنامج قدم . في دهوك واثنتين في أربيل، واثنتين في السليمانية

: (ICBG)لمحافظتين في حكومة إقليم آردستان عبر الشرآة العراقية للكفاالت المصرفية 
 قرض لمشاريع ١٤ في أربيل و(SMEs) قرض لمشاريع أعمال صغيرة ومتوسطة ١٣

  .أعمال صغيرة ومتوسطة في السليمانية
تسهيل تصدير الرمان من منطقة السليمانية عبر تجار في دبي، في  "إنماء" برنامج بدأ  "إنماء"برنامج 

ميراك فروت، أآبر مستورد للفاآهة والخضار في . وأنجزت دراسة حول الشحن جّوًا إلى دبي
 أيضًا "إنماء"برنامج قدم . لرمانالستيراد اتحدة، يتوقع وضع طلبات اإلمارات العربية الم

التدريب لمشاريع األعمال الصغيرة للمزارعين في أربيل، آما يخطط البرنامج لتوسيع 
  .نشاطاته في آردستان

ة  تقريبًا من حكومة إقليم آردستان على اإلدارة العاممسؤول ١٥٠٠ "تطوير"دّرب برنامج   "تطوير"برنامج 
  . في السليمانية٢٦٠ وأآثر من ، في أربيل٧٠٠ في دهوك، وأآثر من ٥٠٠ حوالي ،واإلدارة

مكتب المساعدة 
الخارجية في حاالت 

  الكوارث

 مّول العملية الجارية لمساحة (OFDA)مكتب المساعدة الخارجية في حاالت الكوارث  
ن لألشخاص المهجرين في  عائلة ُمهّجرة في ُمخّيم غرداسي١٦٠حديقة لألطفال تستخدمها 

 مساعدة الكوارث الخارجية  في أربيل والسليمانية، يدعم برنامج. ، في دهوك(IDPs)الداخل 
برامج تتعلق بالصحة واللوجستية وسلع اإلغاثة، والحماية والمأوى وإعادة التوطين والمياه 

  .والصرف الصحي والنظافة البدنية
.٣١/١٢/٢٠٠٨لتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة الوآالة األميرآية ل: المصدر



  نينوى
 

 

١٣٧ 

  نينوى
  ٤،١٩١ :)د(المشاريع األميرآية          مليون٢٫٥ :)أ( السكان
   مليون دوالر١٫١ :)د(تكاليف المشاريع األميرآية   آخر% ٥٣سنة، % ٤٢شيعة، % ٥ :)ب(الدين

   ٢٠٠٩مارس / آذار:)ج(تاريخ انتقالها إلى سيطرة الحكومة العراقية على المحافظات
  

 
   تنفيذها الجاريالرئيسيةالمشاريع 

  
  .األرقام تتأثر بالتدوير. األماآن على الخريطة تقريبية: مالحظة
  :المصادر

  .١٩/١١/٢٠٠٧، "سكان العراق حسب المحافظات"، (UNOCHA)مكتب األمم المتحدة لتنسيق المساعدات اإلنسانية )أ
تم الوصول اليها في  ،net-iraq-iom.www ٥/٢٠٠٨، لدى االسوشيتد برس المتفاعل على اإلنترنتبيانات التهجير المستخدمة "، )IOM(  المنظمة الدولية للهجرة)ب

١٥/١/٢٠٠٩  
  .٢٩. ، ص٣٠/١٢/٢٠٠٨، قياس االستقرار واألمن في العراق، األميرآيةدفاع ؛ وزارة  ال٢٠٠٩//٥/١ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، )ج
حساب وآلفة المشاريع يمكن ان تختلف عن الحساب والكلفة المذآورين خالل ربع السنة الماضي ألن مصدر . ٦/١/٢٠٠٩علم العالمي،  نظام إدارة إعادة أعمار العراق، الَم)د

تشمل األرقام المشاريع الجارية والمنجزة وحسابات . الذي لم يعد متوفرًا (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ملف اإلنهاء ل من بيانات المعلم العالمي استخدمت بدًال
  .برنامج االستجابة الطارئة للقائدوصندوق دعم االقتصاد، وصندوق قوات األمن العراقية، وصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، 

  .٥/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD) منطقة الخليج فرقة استجابة )د
  .٨/١/٢٠٠٩ استجابة مكتب شؤون المحافظات لطلب المفتش العام للبيانات، )و

  عاصمة
  مرفق تدريب

 ِفَرق إعادة إعمار المحافظات
  مطار

  لطاقةلمحطة توليد 
  مشروع

 

  المشاريع الكبرى الجارية
  هـمرآز التدريب اإلقليمي في حمام العليل

   مليون دوالر٨،٣ :ألزمت •
 مليون دوالر١،٠ :أنفقت •
 ١٨/٢/٢٠٠٩: اإلنجاز الُمقّدر •

  إنشاء مرآز تدريب إقليمي لضمان استمرار التدريب: األهداف
  .لأللوية العراقية المشكلة حديثًا

  
  هـموقع قيادة الغزالني

   مليون دوالر٣٢،٤ :ألزمت •
  مليون دوالر٢،٠: أنفقت •
 ٢٢/٦/٢٠٠٩: اإلنجاز الُمقّدر •

  زيادة فعالية الجيش العراقي: األهداف
  

  هـلشرطة افرادأآاديمية الموصل أل

   مليون دوالر١٨،٠ :ألزمت •
 مليون دوالر١٥،٠ :أنفقت •
 ١٩/١/٢٠٠٩: اإلنجاز الُمقّدر •

  تدريب ضباط الشرطة الجدد لتحسين األمن في : األهداف
  العراق وللمساعدة في االنتقال إلى نظام الحكم المستقل

  
  وجناح جراحة القلب في مستشفى إبن سينا

   مليون دوالر٢،١: ألزمت •
 ر متوفر  غي:أنفقت •
 ١/٨/٢٠٠٩: اإلنجاز الُمقّدر •

   العناية الصحية لمرضى القلبتزويدتحسين : األهداف
  

  و(GIS)مرآز نظام المعلومات الجغرافية 

  مليون دوالر٠،٨: ألزمت •
  مليون دوالر٠،٤  :أنفقت •
 ١/٧/٢٠٠٩: اإلنجاز الُمقّدر •

  إقامة مرآز إقليمي لنظام المعلومات الجغرافية قادر: األهداف
  جمع وتنظيم وترقيم آافة البيانات الحيزية الريفية فيعلى 

  .المحافظات ألجل صيانة وإدارة أفضل

مشروع تعليم القراءة والكتابة في مخمور
  والكرخ

  والتابع لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد

  مليون دوالر٠،٥ :ألزمت •
  غير متوفر:أنفقت •
 ٢٨/٢/٢٠٠٩: اإلنجاز الُمقّدر •
رنامج تعليم القراءة تطوير ب: األهداف •

القراءة  والكتابة الذي سُيدرس مهارات
والكتابة والرياضيات األساسية 

  عن العمل للمدنيين العراقيين العاطلين
 

 الموصل
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  )أ(مشاريع البنية التحتية الجارية والمنجزة 

  بماليين الدوالرات
  
عدد المشاريع الجاري   آلفة المشاريع المنجزة  عدد المشاريع المنجزة  

  نفيذهات
آلفة المشاريع الجاري 

  تنفيذها
  -  -  $٠٫٠٨  ٢  النفط والغاز

  $٢٫١٤  ٤  $١٢٠٫٤٤  ١٠٩  الكهرباء
  $٢٢٫٥٣  ٧  $٩١٫٨٨  ٥١٥  المياه

  $٠٫٣٠  ١٤  $٣٢٫١٦  ١٧٧  العناية الصحية
  $٥٫٦١  ١١  $٦٧٫٧١  ٣٢٤  النقل واالتصاالت

  -  -  $١٫٦٢  ٦٣  المباني
  $٣٠٫٥٨  ٣٦  $٣١٣٫٨٩  ١،١٩٠  المجموع

  

  )ب( الحوادث األمنية حسب األشهر مجموع
  

  
  
  

  )ج(الحمل الكهربائي المزود والطلب المقّدر  

  

  

  

 ٢٠٠٤يناير /آانون الثاني
 ٢٠٠٨ديسمبر /آانون األول

الطلب
  
  
  

     الحمل الكهربائي المزود



  نينوى
 
 

١٣٩  
  

  )د(آلفة المشاريع حسب القطاعات 
   مليار دوالر١٫١النسبة المئوية من أصل 

  
  
  

  )هـ(النشاطات التوظيفية 

  

  

  تنمية القدرات
١%

 %١التنمية االقتصادية 
 الكهرباء 

 النقل واالتصاالت 

المياه

الالجئون، وحقوق 
 %٤اإلنسان 

 األمن والعدل

العناية الصحية  
٣% 

١١% 

٦٠% 

٧% 

١٢% 

توظيف ذاتي

 غير ماهرةيد عاملة موظفون حكوميون

 يد عاملة ماهرة

 عمال زراعيون

 %٢آخرون  توظيف ذاتي

٢٤% 

٢٨% 

٢٣% 

١١% 

٩% 
٥% 
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  )و(الوصول الموثوق لمياه الشرب 

  

  
  
  

   األرقام تتأثر بالدوير:حظةمال
  : المصادر

 يمكن ان  وآلفتها المشاريع، احتساب٦/١/٢٠٠٩، المعلم العالمي، (IRMS)برنامج إدارة إعادة إعمار العراق   )أ (
 ألن مصدر بيانات المعلم العالمي استخدمت ، والكلفة المذآورين خالل ربع السنة الماضياالحتساب عن يختلف

 . الذي لم يعد متوفرًا(ITAO)  مكتب المساعدة االنتقالية للعراقىملف اإلنهاء لدبدًال من 
، استجابة قيادة المنطقة الوسطى للقوات ٦/١٠/٢٠٠٨استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات،   )ب (

 .١٠/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (CENTCOM)المسلحة األميرآية 
، تقرير األداء اليومي (IRMO)، مكتب إدارة وإعادة إعمار العراق (ITAO)عراق مكتب المساعدة االنتقالية لل  )ج (

 .٣١/١٢/٢٠٠٨-١/٤/٢٠٠٧للوحدات الكهربائية، 
.  يشمل فقط المشاريع الجارية والمنجزة. ٦/١/٢٠٠٩، الَمعلم العالمي، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق   )د (

 والكلفة المذآورين خالل ربع السنة الماضي ألن االحتساب عن ختلفي يمكن ان  وآلفتها المشاريعاحتساب عدد
 مكتب المساعدة االنتقالية للعراق الذي لم يعد ملف اإلنهاء لدىمصدر بيانات المعلم العالمي استخدمت بدًال من 

 .الكلفةوفقًا لهذه المصادر، تمثل قطاعات الديمقراطية والنفط والغاز اقل من نصف بالمئة من إجمالي . متوفرًا
البيانات تستند إلى . ١٢/١١/٢٠٠٨، "تحليل شامل عن األمن الغذائي وهشاشته في العراق"األمم المتحدة،   )ه (

 .٢٠٠٧آانون األول ديسمبر -نوفمبر/مسح اجري في تشرين الثاني/دراسة

 %٧٧٫٤العراق 

 %٧١٫٤نينوى 



  نينوى
 
 

١٤١  
  

  الخدمات األساسية
. ب في مستشفى إبن سيناجناح جراحة القلمن ، بدأ إنشاء المرحلة الثانية ٢٠٠٨ديسمبر /في آانون األول

 غرفة لوحدات جراحة القلب للمستشفى بما في ٣٠، أنشأت ٢٠٠٧مايو /المرحلة األولى التي أنجزت في أيار
، وجناح للعناية استشاراتغرف  و،إمدادات وتخزينمرافق  و،تعقيملل وحجرات  جراحية، عملياتغرف ٤ذلك 

المرحلة الثانية سوف ترفع درجة غرف العمليات .  دوالر٨٩٤،١٥٥آانت آلفة اإلنشاء . (ICU) المرّآزة
.  وزارة الصحة وتعيد ترتيب مساحة داخلية آبيرة الستقبال المعدات الطبيةمستوى معاييراألربع إلى الجراحية 

. وسوف يعزز المشروع أيضًا توزيع الطاقة الكهربائية ونظام التدفئة والتهوئة وتكييف الهواء للجناح الجديد
أغسطس / مليون دوالر في آب١،٢ الهندسة في الجيش األميرآي إنجاز المرحلة الثانية البالغة آلفتها يتوقع سالح

٤٠١(.٢٠٠٩(  
  

  الديمقراطيةنظام الحكم و
 برنامجين ُممّولين من  (NGOs)، بدأت منظمتان غير حكوميتين ٢٠٠٨ديسمبر /في آانون األول. االنتخابات

برنامج االستجابة السريعة لتثقيف المواطنين حول حقوق التصويت وإجراءات اإلدالء باألصوات في انتخابات 
  )٤٠٢(.المحافظات المقبلة

  
، بدأ فريق إعادة إعمار المحافظات في نينوى برنامجًا جديدًا ٢٠٠٨ديسمبر /في آانون األول. التنمية المدنية

 برامج نظام المعلومات الجغرافية خرائط رقمية للمدن ُتنشئ. المرآزي (GIS) المعلومات الجغرافيةنظام لدعم 
 نمو  بدعم فريق إعادة إعمار المحافظات في نينوىقام. المدنيين الخدمات إلى السكان تزويد تسريع لكي تمّكن من

حاليًا، يعمل مرآز . مرآز عمل النظامالمعدات ل وتجهيز الفنيين تدريب من خاللنظام المعلومات الجغرافية 
نظام المعلومات الجغرافية في نينوى بغية بناء خريطة رقمية تستند إلى نظام المعومات الجغرافية لمدينة 

.  موظفي فريق إعادة إعمار المحافظات في نينوى وتمويل برنامج االستجابة السريعةوذلك بدعم منالموصل، 
  )٤٠٣(.٢٠٠٩يوليو /يتوقع إنجاز المشروع في تموز

  
ة       يقول. حكم القانون  ز األولي  فريق إعادة إعمار المحافظات في نينوى ان قضايا حكم القانون ال تزال نقطة الترآي

لكن   . أجتمع قادة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات مع رئيس القضاة في الموصل خالل ربع السنة هذا     فقد .في جهوده 
داد       صّرح الرئيس انه لن يتعاون مع مست       ة من بغ شاري السفارة األميرآية لحكم القانون إال إذا أعطي أوامر خطي

  )٤٠٤(.لكي يفعل

  

يرعى برنامج االستجابة الطارئة للقائد برنامجًا لتعليم القراءة والكتابة في نينوى الريفية، سوف ينجز في                  . التعليم
ّدر ان   مقيم يعيشون في٦٠٠سوف يستفيد من هذه المبادرة حوالي    . ٢٠٠٩مطلع    أحياء المخمور والكرخ حيث ُيق
ل% ٩٠ اطلين عن العم الغين ع ن الب ا الُمسبب الرئيسي  . م ى انه ة عل ذآرون األمي ين ي ميين المحلي ع ان الرس م

ذه المشكلة                ون لمعالجة ه ديره العراقي ات المتحدة         . للبطالة، فانه ال وجود لمشروع ي دمت الوالي د ق  ٤٧٥،٩٥٠لق
 مساعدات المعلمين والمشرفين والمقاولين آما والكتب المدرسية، واللوازم المدرسية و        دوالر من التمويل لرواتب     

   )٤٠٥(.التالمذة
  



 سب المحافظات حإعادة اإلعمار
 

 

١٤٢ 

  
  خرائط ورقية في مرآز نظام المعلومات الجغرافية في الموصل

  
  

ع    ة م ل تعليمي ة عم وى جلس ي نين ار المحافظات ف ادة إعم ق إع د فري ذا، عق نة ه ع الس ي ٤٥خالل رب  عضوًا ف
ائهم             المجالس ال  اتهم أو أحي يم في مقاطع ون المشاآل      . محلية ومجالس المقاطعات المسؤولين عن التعل اقش الممثل ن

ذه    ة ه ات معالج ل لمقارب وا أرضية العم ة، وأرس ات  التعليمي اتهم، ووضعوا األولوي ي مقاطع ا ف ي يواجهونه الت
  )٤٠٦(.القضايا

  
رات في الشؤون     وشهدت مبادرتان تعليمّيتان أخريان مشارآة أستاذين من جا      ّدما خب معة جورج واشنطن اللذين ق

ر                ر تغيي الدولية وسياسة عامة لتدريب مكتب وسائل إعالم مجلس المحافظة حول إستراتيجيات التشغيل بفعالية عب
ات المحافظات في                  ي انتخاب ع ان يل ذي من المتوق اني   ٣١الموظفين، ال انون الث اير  / آ ق    . ٢٠٠٩ين ادة فري عمل ق

ى        إعادة إعمار ال   ال الحالي ألعضاء المجلس إل محافظات لضمان ان يكون مكتب الوسائل اإلعالمية جاهزًا لالنتق
 )٤٠٧(.مراآز الخدمة العامة

 



  نينوى
 
 

١٤٣  
  

   في نينوىتحديث معلومات ربع السنة المتعلقة ببرنامج الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
  

  .٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر
  

.  قادت عملية إقفال هذه المرحلة(LGP II)لحكم األهلي المرحلة الثانية من برنامج نظام ا  الحكم األهلي نظامبرنامج
  . ليس هناك من خطط في الوقت الحاضر لمواصلة برنامج نظام الحكم األهلي

تخفيف النزاعات المستندة    
ي   ي ف ع األهل ى المجتم إل

  العراق

الم        ة الس ة لمؤسس ة التابع وارات الديني لة الح ذ سلس ي تنفي دأ ف ات ب امج إدارة النزاع برن
  اقيةالعر

ع   ل المجتم امج عم برن
  األهلي

ي    ع األهل ل المجتم امج عم ن برن ة م ة الثاني ذه  (CAP II)المرحل ال ه ة إقف ادت عملي  ق
ة دأ   . المرحل دة، ب ة الجدي ة التعاوني ب االتفاقي ن  بموج ة م ة الثالث ل  ت المرحل امج عم  برن

  .(CAP III)المجتمع األهلي 
كا    ارال روزيس ندوق م ص

  لضحايا حرب العراق
  .  مشاريع لصندوق مارال روزيسكا تم إنجازها في نينوىثالثة

تجابة  ندوق االس ص
ريعة  امج / الس برن

  المساعدة السريعة للعراق

 محاضرة على األقل لمساعدة الناخبين ١٦٠يهدف برنامج االستجابة السريعة إلى إعداد 
لمحافظات في  ومسؤولياتهم في النظام السياسي قبل انتخابات ا،في فهم أدوارهم، وحقوقهم

  .٢٠٠٩يناير /آانون الثاني
رتوازية تزود مياه الشرب للمقيمين في إمّول  برنامج االستجابة السريعة آبار مياه 

  . شخص ُمهّجر في الداخل استقروا هناك٤٥٠الكوش، بما في ذلك أآثر من 
برنامج استقرار المجتمع 

  األهلي
 وظيفة ٥٠٠ل قصيرة األجل وقرابة  وظيفة عم٢٨٠٠تم خالل ربع السنة هذا خلق قرابة 

طويلة األجل، خالل ربع السنة هذا، عبر برنامج استقرار المجتمع األهلي، آما تم إنجاز 
  . مشروع للبنية التحتية للمجتمعات وللخدمات األساسية٤٩

 في فتى ٣٠٠:  شاب في نشاطات الشباب التي رعاها البرنامج٢٨٩٥شارك أآثر من 
 في بطولة آرة ٨٠٠ ، في التدّرب على إنتاج العسل٣٠٠تر؛ مقررات تدريس الكمبيو

  . في بطولة آرة الطاولة٣٤٠القدم و
 في محافظة (MFIs)  جدًاثالث مؤسسات التمويل الصغيرة” تجارة“يدعم برنامج   ”تجارة“برنامج 

 مشروع أعمال ١٣٥٧ دوالر من القروض إلى ٣،٠٩٢،٥٠٠نينوى، عن طريق تقديم 
%. ٩٧ قدره دوالر، ومعدل تسديد ٢،٢٩٥متوسط حجم للقروض يبلغ في المحافظة، مع 

متوسط حجم يبلغ  دوالر و٩٤٢،٧٨٤ قرض معطى لما مجموعه ٥٦٦حاليًا، هناك 
  .  دوالر١،٦٦٦لقرض ا

 طن من بذار القمح إلى فريق إعادة إعمار المحافظات في ١٠٠” إنماء“سلم برنامج   ”إنماء“برنامج 
  . لتوزيعها على المزارعين لموسم الزرع الشتوي٢٠٠٨أآتوبر /نينوى، في تشرين األول

وتم .  في اإلدارة العامة والمجاالت اإلداريةنينوى من مسؤول ١١٨٧تم تدريب أآثر من   ”تطوير“برنامج 
إدخال ثمانية مقررات دراسية على مختلف مستويات الكفاءة، بما في ذلك القيادة 

لموارد البشرية، اإلدارة المالية، المشتريات، والتواصل، إدارة المشاريع، إدارة ا
  .تكنولوجيا المعلوماتية ومكافحة الفساد

مكتب المساعدة الخارجية 
  في حاالت الكوارث

 األميرآي، قدموا الغذاء، ولوازم (OFDA)شرآاء مكتب المساعدة الخارجية في حاالت الكوارث 
 عائلة هربت من الموصل بعد ١٩٠٠إلى النظافة البدنية، وإمدادات اإلغاثة الطارئة األخرى 

ومّول  مكتب المساعدة الخارجية في حاالت الكوارث أيضًا المالجئ . أعمال العنف هناك
 قطعة ٣٠٠ مترًا مربعًا من األغطية البالستيكية و٢٣٠٠الُمحّسنة لتلك العائالت، المصنوعة من  

واصلت دعم نشاطات المياه أموال  مكتب المساعدة الخارجية في حاالت الكوارث . خشبية
والصرف الصحي، مثل استبدال مضخة في بشيقة وإصالح بنية تحتية للمياه في الكوش ألجل 

  .الحد من التلوث ومن خسارة الموارد بسبب التّسرب



  تأميم
 

 

١٤٤ 

  تأميم
 ٣،٩١٢: )د(عدد المشاريع األميرآية           ٨٣٩،٠٠٠: )أ(كانعدد الس
  مليار دوالر١٫٠٤: )د(أآالف المشاريع األميرآية     آخر% ٥سنة، % ٧٣شيعة، % ٢٢: )ب(الدين

  ٢٠٠٩يناير /آانون الثاني: )ج(تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة

  
   تنفيذها الجاريالرئيسيةالمشاريع 

  
  .األرقام تتأثر بالتدوير. اآن على الخريطة تقريبيةاألم: مالحظة
  :المصادر

  .١٩/١١/٢٠٠٧، "سكان العراق حسب المحافظات"، (UNOCHA)مكتب األمم المتحدة لتنسيق المساعدات اإلنسانية )أ
تم الوصول اليها في  ،٥/٢٠٠٨، www.iom-iraq-ne tلدى االسوشيتد برس المتفاعل على اإلنترنت بيانات التهجير المستخدمة "، (IOM) المنظمة الدولية للهجرة )ب

١٥/١/٢٠٠٩  
  .٢٩. ، ص٣٠/١٢/٢٠٠٨، قياس االستقرار واألمن في العراق، األميرآية؛ وزارة  الدفاع ٢٠٠٩//٥/١ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، )ج
حساب وآلفة المشاريع يمكن ان تختلف عن الحساب والكلفة المذآورين خالل ربع السنة الماضي ألن مصدر . ٦/١/٢٠٠٩علم العالمي، ام إدارة إعادة أعمار العراق، الَم نظ)د

تشمل األرقام المشاريع الجارية والمنجزة وحسابات . رًاالذي لم يعد متوف (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ملف اإلنهاء لبيانات المعلم العالمي استخدمت بدًال من 
  .برنامج االستجابة الطارئة للقائدوصندوق دعم االقتصاد، وصندوق قوات األمن العراقية، وصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، 

  .٥/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)فرقة منطقة الخليج  استجابة )د
  .، تقرير الحالة الشهري(GRD)لخليج  فرقة منطقة ا)و

  

  عاصمة
  مرفق تدريب

  ِفَرق إعادة إعمار المحافظات
  مطار

   آهربائيةمحطة توليد طاقة
  مشروع

  ـ)ه( آرآوكموقع قيادة
   مليون دوالر٧٫٥: ألزمت •
 مليون دوالر٠٫٨: أنفقت •
 ٤/١٠/٢٠٠٩: اإلنجاز الُمقّدر •
 زيادة فعالية الجيش العراقي: األهداف •

        
، مستودعات، مدارج، آرآوك، عنبر طائرات-مشروع فجوة آافت

  ـ)ه(مرفق
   مليون دوالر١٠،٥: ألزمت •
  مليون دوالر٠٫٩: أنفقت •
 ١٠/٤/٢٠٠٩: اإلنجاز الُمقّدر •
 تأمين مستودعات للطائرات : افاألهد •

  والمعدات لسالح الجو العراقي
  

  )و( آيلوفولت١٣٢  بقدرة للكهرباء الفرعية الجديدة الغّماسمحطة
  مليون دوالر١٤٫٧: ألزمت •
 غير متوفر: أنفقت •
 ٨/١٢/٢٠٠٨: اإلنجاز الُمقّدر •
 تقييم، تصميم، إنشاء، وصيانة محطة: األهداف •

  يزات الخط النهائي، وترآيب الفرعية وتجه الكهربائيالنقل
  أنظمة االتصاالت والرقابة في محطات التوليد،

  .  ومراآز التحويل،ومحطات النقل الفرعية
  

  )هـ(الثانية ةمحطة نقل النفايات الصلب
   مليون دوالر١٫٥: ألزمت •
  مليون دوالر٠٫٠: أنفقت •
 ٦/١٢/٢٠٠٩: اإلنجاز الُمقّدر •
  اليوميةمضاعفة قدرة معالجة النفايات: األهداف •

  . التي ستزيد فرص القبول الشعبي إلدارة البلديةكرآوكل

 آرآوك



 سب المحافظات حإعادة اإلعمار
 

 
 

١٤٥  
  

  )أ(مشاريع البنية التحتية الجارية والمنجزة
  بماليين الدوالرات

عدد المشاريع الجاري   آلفة المشاريع المنجزة  عدد المشاريع المنجزة  
  تنفيذها

الجاري آلفة المشاريع 
  تنفيذها

  -  -  $١٨٦٫٩٦  ٥٨  النفط
  $٣٨٫٢٦  ٣  $٣٢٥٫٦  ١١٦  الكهرباء
  $٤٫٨٧  ١٩  $٤٢٫٤٢  ٢٠١  المياه

  $٠٫٢٧  ٣  $٨٫١٥  ٩٢  العناية الصحية
  $١٫٦٣  ٦  $١٦٫٧٢  ٨٥  النقل والمواصالت

  $٠٫٨٢  ٢  $٣٫٩٢  ١١١  المباني
  $٤٥٫٨٥  ٣٣  $٥٨٣٫٧٧  ٦٦٣  المجموع

  
  

  )ب(مجموع الحوادث األمنية حسب األشهر

  

  
  
  

  )ج(الحمل الكهربائي المزود والطلب المقّدر
  مساعة في اليو/واط ميغا

  
  

يناير /آانون الثاني
٢٠٠٤ 

ديسمبر /آانون األول
٢٠٠٨ 

الطلب
  
  
  

     الحمل الكهربائي المزود



  تأميم
 

 

١٤٦ 

  )د(آلفة المشاريع حسب القطاعات
   مليار دوالر١٫٠٤النسبة المئوية من أصل 

  
  

  )هـ(النشاطات التوظيفية 

  

  

  

  تنمية القدرات
التنمية االقتصادية %٤

١٤٢% 

 الكهرباء 

النقل واالتصاالت 
٢%

المياه 
٤%

الالجئون، وحقوق 
%٢اإلنسان

األمن والعدل

العناية الصحية  
١٩% 

٣٥% 
٣٢% 

موظفون حكوميون

 يد عاملة غير ماهرة

 يد عاملة ماهرة

 %٣عمال زراعيون 

توظيف 
ذاتي في 
الزراعة

آخرون 
١% 

٣٦% 

٣٠% 

١٧% 

٨% 

٤% 
 توظيف ذاتي في غير الزراعة

 النفط والغاز

١٨% 
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١٤٧  
  

  
  )هـ( لمياه الشربالموثوقالوصول 

  
  
  
  

  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
  :المصادر

 االحتساب عن يختلف يمكن ان  وآلفتها المشاريع، احتساب٦/١/٢٠٠٩ العالمي، ، المعلم(IRMS)برنامج إدارة إعادة إعمار العراق   )أ (
 مكتب المساعدة ملف اإلنهاء لدى ألن مصدر بيانات المعلم العالمي استخدمت بدًال من ،والكلفة المذآورين خالل ربع السنة الماضي

 . الذي لم يعد متوفرًا(ITAO) االنتقالية للعراق
، استجابة قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة األميرآية ٦/١٠/٢٠٠٨فاع لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة مكتب وزير الد  )ب (

(CENTCOM) ،١٠/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات. 
هربائية، ، تقرير األداء اليومي للوحدات الك(IRMO)، مكتب إدارة وإعادة إعمار العراق (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق   )ج (

٣١/١٢/٢٠٠٨-١/٤/٢٠٠٧. 
  المشاريعاحتساب عدد.  يشمل فقط المشاريع الجارية والمنجزة. ٦/١/٢٠٠٩، الَمعلم العالمي، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق   )د (

 استخدمت بدًال من  والكلفة المذآورين خالل ربع السنة الماضي ألن مصدر بيانات المعلم العالمياالحتسابختلف عن ي يمكن ان وآلفتها
وفقًا لهذه المصادر، تمثل قطاعات الديمقراطية والنفط والغاز اقل .  مكتب المساعدة االنتقالية للعراق الذي لم يعد متوفرًاملف اإلنهاء لدى

 .من نصف بالمئة من إجمالي الكلفة
مسح اجري في تشرين /البيانات تستند إلى دراسة. ١٢/١١/٢٠٠٨، "تحليل شامل عن األمن الغذائي وهشاشته في العراق"ألمم المتحدة،   )ه (

  .٢٠٠٧آانون األول ديسمبر -نوفمبر/الثاني

  
  
  
  
  
  
  
  

%٧٧،٤العراق 

%٩٧،٨: تأميم



  تأميم
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  نظام الحكم والديمقراطية
ة  . حكم القانون  ق باالتفاقي ة أعربت ِفَرق إعادة إعمار المحافظات في أرجاء العراق عن هواجس في ما يتعل   األمني

دة  ؤولية األمني  (SA)الجدي ي تضع المس راقيين   الت دي الع وات    (ة بأي ن الق ة م اعدة مؤقت ل موضع مس ي تظ الت
  ).األميرآية حسبما تطلب الحكومة العراقية

  
 خالل االنتقال إلى الهيكلية األمنية الجديدة، إال ان المحافظة لم           تأميم ان ظرفًا عائليًا طارئًا سّبب غياب محافظ       رغم

ة  اآل ذات أهمي ة مش هد أي ا . تش ادة إعم َرق إع زو ِف ين    تع يق األفضل ب ى التنس لس إل ال الس ات االنتق ر المحافظ
ة     وات العراقي ؤتمرًا في                 . االئتالف والق د م واء في معسكر سبايشر عق د الل انون األول   ٢٧قائ ، ٢٠٠٨ديسمبر  / آ

  )٤٠٨(. في الجيش العراقيالمسؤولينلتنسيق االنتقال الذي تقوده االتفاقية األمنية مع الشرطة العراقية و
  

، احتفلت القوات المسلحة في التأميم بيوم الجيش العراقي الذي هو ذآرى تأسيس   ٢٠٠٩يناير /ن الثاني  آانو ٦في  
ي    . الجيش العراقي   دة       اجتمع أعضاء آل األحزاب السياسية ف ة في قاع وات العراقي تالف والق وات االئ أميم وق ت

  )٤٠٩(.رطة ودمج الش العسكريتدريبالوتم خالل الحدث، مناقشة .  لالحتفالk-1الجيش 

  

اطق األخرى في العراق       التعليم يرعى  . ، لم تشارك محافظة تأميم في برامج المبادالت الثقافية بقدر ما فعلت المن
دد  ادة ع ة زي ة بغي ادالت التعليمي رامج المب ة حول ب دورات التدريبي لة من ال ار المحافظات سلس ادة إعم ق إع فري

  )٤١٠(. األميرآيةرامج التي ترعاها وزارة الخارجيةالطلبات، والمرشحين المؤهلين والُمعّينين للب
  

  االقتصاد
ي    تثمار ف ار المحافظات ان مجلس االس ادة إعم َرق إع ي ِف ق االقتصادي ف ذا، اآتشف الفري نة ه ع الس خالل رب

ّدده                ق  يعمل ف  . االمحافظة الذي يقوده العراقيون لمحافظة تأميم يفتقر إلى فهم مهمته األساسية والقوانين التي تح ري
  )٤١١(.إعادة إعمار المحافظات في تأميم لتزويد المجلس باإلرشاد حول آيفية القيام بمهمته

  

 الخدمات األساسية
تعاونت ِفَرق إعادة إعمار المحافظات والسلطات الصحية العراقية لتأمين وصول أفضل إلى العناية الصحية في 

ة التي تخدم المرضى القاطنين في قرى ريفية الذين عن طريق دعم عيادة آرآوك الصحية الجوال الوقت المناسب
العيادة الجوالة تقوم بثالث رحالت . آانوا في السابق يقطعون مسافات طويلة للوصول إلى مرافق العناية الصحية

 إنسان أو أآثر خالل آل ٥٠آل أسبوع، يدعمها سائق ومعاون طبي وطبيب يقدم الخدمات الطبية والتلقيح إلى 
 ،وشلل األطفال) الدفتيريا( تلقيح ضج الُخناق ٣٠٠٠، قّدمت العيادة أآثر من ٢٠٠٨يوليو / منذ تموز)٤١٢(.رحلة

وتدير العيادة أيضًا برامج تثقيف صحي حول الوقاية ضد ). التيتانوس(والحصبة، والتهاب الكبد ب، والكزاز 
  )٤١٣(.الكوليرا، وحول النظافة الشخصية والتلقيح

  



 سب المحافظات حإعادة اإلعمار
 

 
 

١٤٩  
  

  
  ة الجوية اإلقليمية في آرآوكطوافتان في القاعد



  تأميم
 

 

١٥٠ 

  تأميم لبرنامج الوآالة األميرآية للتنمية الدولية في ةتحديث المعلومات ربع السنوي
 تدريبًا على مقرر دراسي ُقّدم حول مواضيع مثل قانون سلطات تأميم في مسؤول ١٠٠تلقى قرابة  الحكم األهلينظام برنامج 

  .المحافظات، والمفاوضات وحل المشاآلالمحافظات، والقوانين الداخلية لمجالس 
ليس هناك .  قادت عملية إقفال هذه المرحلة(LGP II)المرحلة الثانية من برنامج نظام الحكم األهلي 

  .من خطط في الوقت الحاضر لمواصلة برنامج نظام الحكم األهلي
تخفيف النزاعات المستندة 

إلى المجتمع األهلي في 
  العراق

 (ICMM)امج تخفيف النزاعات المستند إلى الجماعات األهلية المحلي في العراق ُمكّون الشباب لبرن
. يهدف إلى ربط مساعدات تنمية الشباب بتخفيف التوترات التي يمكن ان تتطور إلى نزاع عنيف
ونظم . خالل ربع السنة هذا، نظم البرنامج تدريبًا على تصفيف الشعر آما وعلى الموسيقى والفنون

  .ف النزاعات أيضًا تدريبًا للُمدّربين حول حل النزاعاتبرنامج تخفي
برنامج عمل المجتمع 

  األهلي
  . قادت عملية إقفال هذه المرحلة(CAP II)المرحلة الثانية من برنامج عمل المجتمع األهلي 

  .الثالثبموجب اتفاقية تعاونية جديدة، بدأ برنامج عمل المجتمع األهلي 
صندوق مارال روزيسكا 

  يا حرب العراقلضحا
  . صندوق مارال روزيكا خالل ربع السنة هذا أربع منحقّدم

صندوق االستجابة 
برنامج / السريعة

  المساعدة السريعة للعراق

قدمت أموال صندوق االستجابة السريعة ثالث ورش عمل حول القضايا القانونية وقانون األحوال 
 نشرة شهرية، وآراريس ٦٠٠٠ طبع وتوزيع  وتم أيضًا. مشارك٦٠الشخصية، والقانون المدني لـ 

 لمدة فرد ١٧وّظف الصندوق . وُآتّيبات حول القضايا القانونية، والقانون المدني، واألحوال الشخصية
 ٢٤٨٠ دوالر آقرض رأسمالي و١١٥،٠٠٠إضافة إلى ذلك، نفّذ الصندوق منحة جزئية قدمت . سنة

  .  قرضًا ووزعت٢٤قة على لقد تّمت المواف. دوالر لشراء مواد تم تسليمها
برنامج استقرار المجتمع 

  األهلي
.  وظيفة طويلة األجل، خالل ربع السنة هذا٥٣٠ وظيفة قصيرة األجل وقرابة ١٣٥٠تم خلق قرابة 

 نشاطات للشباب يرعاها ١٠ شاب في أآثر من ١٣٣٢شارك أآثر من .  مشروع١٦وتم إنجاز حوالي 
 صغيرة جدًا، منحة لمشاريع أعمال ١٥٩افق البرنامج أيضًا على و. برنامج استقرار المجتمع األهلي

  . األعمالإدارة شخصًا على مهارات ٣٢ ودّرب(MSME) ومتوسطة ،صغيرةو
الصغير مرآز األمان للتمويل : تأميم تعمل في (MFIs) الصغير جدًايدعم تجارة مؤسستين للتمويل   "تجارة"برنامج 

، مع "تجارة"  مشروع، سلف"ازدهار"مشروع والذي أسسه  الذي يملكه ويشغله عراقيون جدًا
، تديرها "الثقة"أي  ، المدعومة من تجارةالصغير جدًا والمؤسسة الثانية للتمويل .تأميممكتبين ُيغطيان 

 دوالر ٣،٢٦٤،٦١٩قيمة ب قرضًا ٢٣٣٩ تأميملدى المؤسستين في آان . منظمة غير حكومية أميرآية
  .٢٠٠٨وفمبر ن/ تشرين الثاني٣٠بتاريخ 

 ٢٧ "تجارة"مشروع نوفمبر، نظم مرآز الُمرشد التابع ل/أآتوبر وتشرين الثاني/في تشرين األول
 آيفية إطالق وتحسين"شملت المواضيع .  مشارك١٢٠٩ساعة دراسية بلغ عدد المشارآين فيها 

  ". األعمالمشاريع
أآتوبر /ادة اإلعمار المرافقة  تأميم في تشرين األول طن من بذار القمح إلى ِفَرق إع١٠٠سلمت إنماء   "إنماء"برنامج 

  .لتوزيعها على المزارعين لموسم الزرع الشتوي
  . من تأميم على اإلدارة العامة واإلدارةمسؤول ٢٧١تم تدريب أآثر من   "تطوير"برنامج 

مكتب المساعدة الخارجية 
  في حاالت الكوارث

تزويد المعدات الطبية األميرآي  (OFDA)ارث مّول مكتب المساعدة الخارجية في حاالت الكو
وباشر تدريب الموظفين على استخدام وصيانة . واللوازم ألربعة  مراآز للعناية الصحية في تأميم

 ١٠إضافة إلى ذلك، مّول مكتب المساعدة الخارجية في حاالت الكوارث شراء وتوزيع . المعدات
ًا على تشغيل وصيانة فرد ٢٠رات، وقدم التدريب لـ  لمحطات المياه والمختبنلكلوريلأدوات اختبار 

  . األجهزةا
  .٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر
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  صالح الدين
  ٣،٦٨٧: )د(المشاريع األميرآية          مليون١٫١ :)أ(عدد السكان

   مليون دوالر٨٧٤٫٥: )د( المشاريع األميرآيةفأآال       ُسّنة% ٩٦شيعة، % ٤: )ب(الدين
   ٢٠٠٩يناير /آانون الثاني: )ج(تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة

  

  

  المشاريع الرئيسية الجاري تنفيذها

  .األرقام تتأثر بالتدوير. المواقع الظاهرة على الخريطة هي تقريبية: مالحظة  
  : المصادر

  .١٩/١١/٢٠٠٧، سكان العراق حسب المحافظات، (UNOCHA)نسيق المساعدات اإلنسانية مكتب األمم المتحدة لت  )أ (
رس،         "، (IOM)المنظمة الدولية للهجرة      )ب ( يتد ب ة االسوش ع اإلنترنت المتفاعل لوآال تعملة لموق داخل المس -www.iom-iraq ٥/٢٠٠٨بيانات التهجير في ال

net ١٥/١/٢٠٠٩، تم الوصول اليها في. 
راق  "وزارة الدفاع، . ٥/١/٢٠٠٩ األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،      استجابة السفارة   )ج ( ، ٣٠/١٢/٢٠٠٩، "قياس االستقرار واألمن في الع

 .٢٩الصفحة 
المي  "،  (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق        )د ( دد واالآالف ا             . ٦/١/٢٠٠٩" المعلم الع ا عن الع غ  من المحتمل أن يختلف عدد المشاريع وأآالفه لمبل

راق     " المعلم العالمي "عنها في ربع السنة األخير الن مصدر بيانات          ة للع د    (ITAO)استعمل بدًال من ملف اإلنهاء لمكتب المساعدة االنتقالي م يع ذي ل ، ال
راق                      . متوفرًا ار الع ادة إعم ة وإع وات األمن     (IRRF)تشمل األرقام المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة والتي تم تمويلها من صندوق إغاث ، وصندوق ق

 .(CERP)، وبرنامج االستجابة الطارئة للقائد (ESF)، وصندوق دعم االقتصاد (ISFF)العراقية 
 .١/٥/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج   )ه (
 .٧/١/٢٠٠٩ير ربع السنوي، ، الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، التقر(IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق   )و (

  عاصمة
  مرفق تدريب

  ِفَرق إعادة إعمار المحافظات
  مطار

   آهربائيةمحطة توليد طاقة
  مصفاة نفط
  مشروع

 )هـ(قيادة تكريت

   مليون دوالر٣٧٫٨ :ألزمت •
  مليون دوالر٧٫٠٣ :أنفقت •
 ١٣/٣/٢٠٠٩ :اإلنجاز الُمقّدر •
 زيادة فعالية الجيش :األهداف •

  العراقي

الثاني القسم ع السري آرآوك –طريق بغداد 
  )هـ(الشمالي

   مليون دوالر٧٫٩ :ألزمت •
  مليون دوالر٣٫٨ :أنفقت •
 ٣١/٣/٢٠٠٩ :اإلنجاز الُمقّدر •
خطين  ب إنشاء طريق سريع:األهداف •

 لتخفيف ازدحام
  .السير بين مدينتي بغداد وآرآوك

الثاني القسم السريع  آرآوك –طريق بغداد 
  )هـ(الجنوبي

   مليون دوالر٥،٧ :ألزمت •
  مليون دوالر١،٦ :قتأنف •
 ٣١/٣/٢٠٠٩ :اإلنجاز الُمقّدر •
خطين ب إنشاء طريق سريع :األهداف •

  .السير لتخفيف ازدحام

  )و( في ريكيا اآلمنموقع الطمر

   مليون دوالر٠،٤ :ألزمت •
  مليون دوالر٠،١ :أنفقت •
 ١٥/٢/٢٠٠٨ :اإلنجاز الُمقّدر •
 بناء جدار حول َمطمر النفايات في:األهداف •

قرية ريكيا وطريق تامبا وتأمين بيئة  لريكيا لفص
  .أنظف وصحية أآثر

) روت آيالندرز"مواقع البنية التحتية الحيوية 
(Route Islanders))و(  

   مليون دوالر٠،٣ :ألزمت •
 مليون دوالر٠،٢ :أنفقت •
 ٢٨/١/٢٠٠٨ :اإلنجاز الُمقّدر •
لتحتية  تأمين أمن مواقع البيئة :األهداف •

  .الحيوية

 تكريت



  الدين صالح
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  )أ(مشاريع البنية التحتية الجارية والمنجزة
  بماليين الدوالرات

عدد المشاريع الجاري   آلفة المشاريع المنجزة  عدد المشاريع المنجزة  
  تنفيذها

 الجاري آلفة المشاريع
  تنفيذها

  $٤٩،٩٨  ٨  $٣١،٨٥  ٢٢  النفط والغاز
  $٣،٤٤  ٣  $٣٢٢،٢٣  ٢١٩  الكهرباء
  $٣،٠٢  ١٥  $٥١،٥٩  ٣٥١  المياه

  $٠،٣٠  ٥  ١٦،٠٣  ١٦٧  العناية الصحية
  $٣٦،٨٥  ٩  $٣٨،٥٩  ٢٥٠  النقل والمواصالت

  $٤،٧٩  ٢٢  $٣،٤١  ٨  المباني
  $٩٨،٣٨  ٦٢  $٤٦٣،٧٠  ١،٠١٧  المجموع

  
  

  )ب(مجموع الحوادث األمنية حسب األشهر

  
  
  

  )ج(الحمل الكهربائي المزود والطلب المقّدر
  

  
  

٢٠٠٤يناير / الثانيآانون ٢٠٠٨ديسمبر /آانون األول

 الطلب

الحمل الكهربائي المزود
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  )د(روع حسب القطاعآلفة المش
   مليون دوالر٨٧٤٫٥ النسبة المئوية من أصل

  

  
  
  

   )هـ(النشاطات التوظيفية
  

  
  
  

 %١البناء 

 المياه
التنمية االقتصادية 

٢% 

%١بناء القدرات 

 األمن والعدل
 الكهرباء

العناية الصحية 
٢%
 النفط والغاز

الالجئون، حقوق 
 اإلنسان والتعليم

٤%

٣٧% 

٩% 

٢٩% 

٩% 
٦% 

%٢ن آخرو

 توظيف ذاتي في الزراعة

 %٣عمال زراعيون 

 %٤ يد عاملة ماهرة
 يد عاملة غير ماهرة

موظفون حكوميون

توظيف ذاتي في غير الزراعة
١٤% 

٣٨% 

٣٢% 

٨% 

النقل والمواصالت



  الدين صالح
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  )هـ(الوصول الموثوق لمياه الشرب

  

  
  

  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
  :المصادر

 االحتساب عن يختلف يمكن ان  وآلفتها المشاريع، احتساب٦/١/٢٠٠٩، المعلم العالمي، (IRMS)برنامج إدارة إعادة إعمار العراق   )أ (
 مكتب المساعدة ملف اإلنهاء لدى ألن مصدر بيانات المعلم العالمي استخدمت بدًال من ،والكلفة المذآورين خالل ربع السنة الماضي

 . الذي لم يعد متوفرًا(ITAO) االنتقالية للعراق
، استجابة قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة األميرآية ٦/١٠/٢٠٠٨ش العام للبيانات، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفت  )ب (

(CENTCOM) ،١٠/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات. 
، تقرير األداء اليومي للوحدات الكهربائية، (IRMO)، مكتب إدارة وإعادة إعمار العراق (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق   )ج (

٣١/١٢/٢٠٠٨-١/٤/٢٠٠٧. 
  المشاريعاحتساب عدد.  يشمل فقط المشاريع الجارية والمنجزة. ٦/١/٢٠٠٩، الَمعلم العالمي، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق   )د (

 من  والكلفة المذآورين خالل ربع السنة الماضي ألن مصدر بيانات المعلم العالمي استخدمت بدًالاالحتسابختلف عن ي يمكن ان وآلفتها
وفقًا لهذه المصادر، تمثل قطاعات الديمقراطية والنفط والغاز اقل .  مكتب المساعدة االنتقالية للعراق الذي لم يعد متوفرًاملف اإلنهاء لدى

 .من نصف بالمئة من إجمالي الكلفة
مسح اجري في تشرين /د إلى دراسةالبيانات تستن. ١٢/١١/٢٠٠٨، "تحليل شامل عن األمن الغذائي وهشاشته في العراق"األمم المتحدة،   )ه (

  .٢٠٠٧آانون األول ديسمبر -نوفمبر/الثاني

  
 

%٧٧،٤العراق 

%٧١،٣: صالح الدين
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  الخدمات األساسية
اه في   قام فريق إعادة إعمار المحافظات في صالح الدين بزيارة لموقع          . المياه يم  سيويش محطة معالجة المي  لتقي

ا          رغم من ان             . طاقتها الحالية، ومشاآلها ومستوى اإلصالح الضروري لمواصلة عملياته ى ال ه عل ادة ان الحظ الق
ر     صنابير والحظ الفريق ان     .  سنة لتبقى شغالة   ٢٠المحطة شغالة، إال انها تعتمد على تجهيزات عمرها          اه غي  المي

دة           .  األهلية توفر المياه إلى المجتمعات   من  الُمرخصة قد خّفضت     زات جدي الفريق بصدد إعداد خطة لترآيب تجهي
  )٤١٤(. أآبر من المقيمينوتوفير الموارد لخدمة عدد

  
ة                     . الكهرباء ة المحلي اج الطاق اج محطة إنت ادة إنت ين لزي . يعمل فريق إعادة إعمار المحافظات مع الرسميين المحلي

ة     تتصل المحطة     ايجي للطاق ذ سرقة                  ،بمحطة ب ا من ل من طاقته ّغلة أق ا ُمش ر انه ة سنة       ١٠ غي  محوالت آهربائي
 وزارة الكهرباء في بايجي إلى حين يصبح باإلمكان وضع          ليؤومسقة مع   سوف يناقش الفريق زيادة الطا    . ٢٠٠٣

  )٤١٥(.الخطط للمحّوالت الجديدة
  

ر الصحة ألجل             . العناية الصحية  ساعد فريق إعادة إعمار المحافظات مدير عام صالح الدين في آسب دعم وزي
ى        تندة إل ا ل  إدخال أدوية مس ة       قيمه ى أساس التجرب ى نطاق          إذا نجحت ال   . لمحافظة، عل ا عل ة، يمكن إعادته محاول

  )٤١٦(.البالد
  

  األمن والعدل
ذآر فريق إعادة إعمار    .  عدة سنوات، قام وزراء الحكومة العراقية بزيارة سامراء في مهمة رسمية           منذألول مرة   

ق  علمًا  المحافظات ان الزيارة تشكل مَ     زًا لعم                  على طري د ان آانت مرآ ة بع اة الطبيعي ى الحي ة إل ات   عودة المدين لي
  )٤١٧(.القاعدة قبل سنة فقط

  
  نظام الحكم والديمقراطية

ا     .  التعليم العالي األميرآي   أسس لمناقشة   جامعة تكريت  طالب وآلية في     ٥٠اجتمع أآثر من     هذا الحدث التعاوني م
  )٤١٨(.آان باإلمكان حصوله قبل ستة أشهر بسبب الهواجس األمنية

  
  االقتصاد
روع وبمش وت ه زارعين ال(Hoop House)  بي اد الم ازه تح ّم إنج ث  )٤١٩(.ت ّدم بحي ًا ٢٨ق ًا زجاجي  بيت

اك  )٤٢٠(.للمزارعين ا     مشروعين إضافيين،    وهن تم عبرهم ليم  سوف ي ًا  ١١٦تس ًا   بيت ًا إضافياً  زراعي  )٤٢١(.زجاجي
 )٤٢٢(.بالتنقيطالري وأساليب  بيوت هوبآان المشروع ُمصممًا لتبيان استخدام تكنولوجيا 
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   في مرآز للتدريب على المهارات في صالح الدينتجديدمشروع إعادة في  إطارًا لمرآة يشذبعامل عراقي 
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   في صالح الدينتحديث معلومات ربع السنة المتعلقة ببرنامج الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
ي     الحكم األهلينظام برنامج  م األهل ادت (LGP II)المرحلة الثانية من برنامج نظام الحك ة  ق ة    عملي ذه المرحل ال ه سوف  .  إقف

  .٢٠٠٩يناير / في آانون الثانيالثالثيبدأ برنامج نظام الحكم األهلي 
تخفيف النزاعات المستندة 

إلى المجتمع األهلي في 
  العراق

لم يتم إنجاز أية مشاريع لبرنامج تخفيف النزاعات المستند إلى الجماعات األهلية المحلي في 
  .  هذا في صالح الدينالعراق خالل ربع السنة

. عملية إقفال هذه المرحلة قادت (CAP II)المرحلة الثانية من برنامج عمل المجتمع األهلي   برنامج عمل المجتمع األهلي
  .الثالثبموجب اتفاقية تعاونية جديدة، بدأ برنامج عمل المجتمع األهلي 

 مارال روزيكا قصندو
  لضحايا حرب العراق

  .اريع لصندوق مارال روزيسكا خالل ربع السنة هذالم يتم إنجاز أية مش

/ صندوق االستجابة السريعة 
برنامج المساعدة السريعة 

  للعراق

 للعراق قدم الدعم (QRF/RAP) برنامج المساعدة السريعة/تمويل برنامج االستجابة السريعة
  .ق الذي اشترى التجهيزات لبرنامج تدريب الممرضات في العرا"المستقبل"لمشروع 

برنامج استقرار المجتمع 
  األهلي

 وظيفة طويلة األجل خالل ربع السنة ١١٥ وظيفة قصيرة األجل وقرابة ١٦٥٥تم خلق قرابة 
شارك أآثر من .  وللخدمات األساسية األهلية مشاريع للبنية التحتية للمجتمعات١٠هذا، وتم إنجاز 

 المجتمع األهلي آما تخرج حوالي  شاب في نشاطات منوعة للشبان برعاية برنامج استقرار٧٠٠
  . مهنة ُمتدرب من التدريب المهني ومن المقررات الدراسية لتعليم١٢٥

 لها مكتب في إحدى المنظمات .(MFIs) مؤسستين للتمويل الصغير جدًا "تجارة"يدعم برنامج   "تجارة"برنامج 
 التمويل الصغير جدًا مكاتب). في بايجي والدّور والظلوية والدّجيل(تكريت وأربعة مكاتب فرعية 

. ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٣٠ دوالر بتاريخ ٤١٦،٦٠٤ قرض معطى بقيمة ٤٤٦ آان لديها
  . دوالر١،٤١٧،٩٧٠ قرضًا بقيمة ٥٧٤منذ تأسيسه، منح البرنامج 

ن معمل المعلبات  الصناعي التابع للوآالة األميرآية للتنمية الدولية مّك– الزراعي "إنماء"برنامج   "إنماء"برنامج 
 من أصل ٤في البلد من إعادة تشغيل إمدادات الكهرباء والمياه الضرورية الستئناف اإلنتاج في 

  . خطًا١١خطوط إنتاجه البالغ عددها 
وتم إدخال . اإلدارةمسؤول من المحافظة على اإلدارة العامة ومسؤول  ١٥٣تم تدريب أآثر من   "تطوير"برنامج 

 مختلفة حول مواضيع مثل القيادة والتواصل، اتة على مستويات آفاءثمانية مقررات دراسي
وإدارة المشاريع، وإدارة الموارد البشرية، واإلدارة المالية، والمشتريات، وتكنولوجيا المعلوماتية 

  .ومكافحة الفساد
مكتب المساعدة الخارجية 

  في حاالت الكوارث
قدم الدعم والمساعدة األميرآي  (OFDA)مكتب المساعدة الخارجية في حاالت الكوارث  

الصحة، اللوجستية : لألشخاص المهجرين في الداخل عبر ثالثة شرآاء تنفيذ في القطاعات التالية
 ، المياه، الصرف الصحي والنظافة الشخصية، واالستيطان، الحماية، المالجئ،وسلع اإلغاثة

  . وأنظمة االقتصاد والسوق
.٣١/١٢/٢٠٠٨يرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة الوآالة األم: المصدر
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  األنبار
  ٧،٩٧١: )د(عدد المشاريع األميرآية            مليون١٫٣ :)أ(عدد السكان

   مليون دوالر١٫٨٤ :)د(أآالف المشاريع األميرآية         ُسّنة% ٩٩شيعة، % ١ :)ب(الدين
   ٢٠٠٩سبتمبر /لول أي:)ج(تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة

  
  المشاريع الرئيسية الجاري تنفيذها

  
  
  

  .األرقام تتأثر بالتدوير. المواقع المظاهرة على الخريطة تقريبية: مالحظة
  : المصادر

  .١٩/١١/٢٠٠٧، سكان العراق حسب المحافظات، (UNOCHA)مكتب األمم المتحدة لتنسيق المساعدات اإلنسانية   )أ (
م الوصول     www.iom-iraq-net ٥/٢٠٠٨بيانات التهجير في الداخل المستعملة لموقع اإلنترنت المتفاعل لوآالة االسوشيتد برس،            "،  (IOM)هجرة  المنظمة الدولية لل    )ب ( ، ت

 .١٥/١/٢٠٠٩اليها في 
 .٢٩، الصفحة ٣٠/١٢/٢٠٠٩، "من في العراققياس االستقرار واأل"وزارة الدفاع، . ٥/١/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،   )ج (
نة    . ٦/١/٢٠٠٩" المعلم العالمي"،  (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق        )د ( ع الس من المحتمل أن يختلف عدد المشاريع وأآالفها عن العدد واالآالف المبلغ عنها في رب

اء           " المعلم العالمي "األخير الن مصدر بيانات      دًال من ملف اإلنه ة للعراق         استعمل ب وفراً     (ITAO)لمكتب المساعدة االنتقالي د مت م يع ذي ل ام المشاريع    . ، ال تشمل األرق
، (ESF)، وصندوق دعم االقتصاد  (ISFF)، وصندوق قوات األمن العراقية     (IRRF)الجاري تنفيذها والمكتملة والتي تم تمويلها من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق             

 .(CERP) للقائد وبرنامج االستجابة الطارئة
 .١/٥/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج   )ه (
 .٨/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OPA)استجابة مكتب شؤون المحافظات   )و (

  عاصمة
  مرفق تدريب

  ِفَرق إعادة إعمار المحافظات
  فقة المرا المحافظاتإعمار ِفَرق إعادة

  مطار
  محطة توليد طاقة آهربائية

  مشروع

  و في األنبارالمحاآمُمجّمع 
   مليون دوالر٢١٫٥ :ألزمت •
  مليون دوالر٧٫١ :أنفقت •
 ١/٦/٢٠٠٩: اإلنجاز الُمقّدر •
ذلك  تأمين موقع آمن لعمليات حكم القانون، بما في: األهداف •

 وشبكة الكهرباء المصروفة،معالجة المياه والمياه 
 محاآم وابنيةومساآن ومراآز تدريب جديدة  الت،واالتصا
 .وسجن

 ١٣٢  الكهربائية بقدرةالفرعيةالرمادي محطة 
  )هـ(آيلوفولت

   مليون دوالر٢٩٫٠ :ألزمت •
  مليون دوالر٢٥٫٨ :أنفقت •
 ١٦/٦/٢٠٠٩: اإلنجاز الُمقّدر •
 لزيادة قدرات ميللي فولت أمبير ١٨٩ تأمين: األهداف •

 الوثوقية بدرجةة ولتحسين لكهربائية القائما الشبكة
   الُمسّلمة إلى المنطقة الكهربائيةلطاقةلآبيرة 

 )هـ(  المرحلة الثانية- Ss-016إنشاء محطة لمعالجة المياه المصروفة 
   مليون دوالر٢٩٫٦ :ألزمت •
 مليون دوالر ١٩٫٣ :أنفقت •
 ٢٢/٩/٢٠٠٩: اإلنجاز الُمقّدر •
 ت أخرى مع ومنشآمنزل ومؤسسة أعمال ٩٠٠٠خدمة : األهداف •

يجري إنشاء أنظمة ( مقيم ٢٣٠،٠٠٠ معالجة لقرابة بسعة
  ).للتجميعإضافية 

 هـ آيلوفولت ١٣٢  الكهربائية بقدرة الفرعية فلوجةمحطة

   مليون دوالر١٤٫٨: ألزمت •
  مليون دوالر١٣٫٢: أنفقت •
 ١٦/٣/٢٠٠٩: اإلنجاز الُمقّدر •
لية، لمنطقة المحالكهربائية لنظام التلبية طلب : األهداف •

المحلية وتحسين نوعية حياة المقيمين  وتشجيع الصناعة
  .المحليين

   تجهيزات محطة الضخ في الفلوجة–نظام مياه الصرف الصحي 

   مليون دوالر٧٫٢: ألزمت •
  مليون دوالر٧٫٢: أنفقت •
 ٣١/١٢/٢٠٠٨بتاريخ % ٤٥إنجاز بنسبة : اإلنجاز الُمقّدر •
نظام   فيالتجميعي تقديم محطات ضخ شغالة عند وصلت: األهداف •

   لمحطة معالجة المياهالمياه الفائضةالمياه المصروفة لنقل 
  .المصروفة في فلوجة

 محطة معالجة مياه الشرب في النعامية

   مليون دوالر٢٫٧: ألزمت •
  مليون دوالر٢٫٧: أنفقت •
 ١/٢/٢٠٠٩ :اإلنجاز الُمقّدر •
تطوير نظام لتوزيع مياه الشرب قابل : األهداف •

لبي حاجات السكان الحاليين ويدعم ي للتوسيع
أآثر من  سوف يستفيد. النمو في المستقبل

  .فرد من المشروع ٢٠٠٠
 

 رمادي
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  )أ(مشاريع البنية التحتية الجارية والمنجزة
  بماليين الدوالرات

عدد المشاريع الجاري   لمنجزةآلفة المشاريع ا  عدد المشاريع المنجزة  
  تنفيذها

الجاري آلفة المشاريع 
  تنفيذها

  $٦٢٫٦٩  ٢٨  $١٨٨٫٥٣  ٤٢٠  الكهرباء
  $٦٢٫٣٥  ٥٣  $١٢٦٫١٣  ٦٥٩  المياه

  $٧٫٠٨  ٢١  $٣٠٫٠٢  ١٨٥  العناية الصحية
  $١١٫٧٤  ٢٨  $٥٨٫٥٨  ٤٥٦  النقل والمواصالت

  $٣٫٧٣  ٣  $٢٫٣٤  ٣٠  المباني
  $١٤٧٫٥٩  ١٣٣  $٤٠٥٫٦٠  ١،٧٥٠  المجموع

  

  )ب(مجموع الحوادث األمنية حسب األشهر
  

  
          

  )ج(الحمل الكهربائي المزود والطلب المقّدر
  ساعة في اليوم/مليون واط

  
  

٢٠٠٤يناير /آانون الثاني
٢٠٠٨ديسمبر /آانون األول  

الطلب

  الحمل الكهربائي المزّود



  األنبار
 

 

١٦٠ 

  )د(آلفة المشروع حسب القطاع
   مليار دوالر١٫٨٤النسبة المئوية من أصل 

  
  

  
  

  )هـ(النشاطات التوظيفية 

  
  

  
      

  
  

التنمية 
 االقتصادية

١%

 الكهرباء
 %٢ العناية الصحية

المياه
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  )هـ(وصول الموثوق لمياه الشربال
  

  
  

  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
  :المصادر

 يمكن ان  وآلفتها المشاريع، احتساب٦/١/٢٠٠٩، المعلم العالمي، (IRMS)برنامج إدارة إعادة إعمار العراق   )أ (
لعالمي استخدمت  ألن مصدر بيانات المعلم ا، والكلفة المذآورين خالل ربع السنة الماضياالحتساب عن يختلف

 . الذي لم يعد متوفرًا(ITAO)  مكتب المساعدة االنتقالية للعراقملف اإلنهاء لدىبدًال من 
، استجابة قيادة المنطقة الوسطى للقوات ٦/١٠/٢٠٠٨استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات،   )ب (

 .١٠/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (CENTCOM)المسلحة األميرآية 
، تقرير األداء اليومي (IRMO)، مكتب إدارة وإعادة إعمار العراق (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق   )ج (

 .٣١/١٢/٢٠٠٨-١/٤/٢٠٠٧للوحدات الكهربائية، 
.  يشمل فقط المشاريع الجارية والمنجزة. ٦/١/٢٠٠٩، الَمعلم العالمي، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق   )د (

 والكلفة المذآورين خالل ربع السنة الماضي ألن االحتسابختلف عن ي يمكن ان  وآلفتها المشاريعساب عدداحت
 مكتب المساعدة االنتقالية للعراق الذي لم يعد ملف اإلنهاء لدىمصدر بيانات المعلم العالمي استخدمت بدًال من 

 .فط والغاز اقل من نصف بالمئة من إجمالي الكلفةوفقًا لهذه المصادر، تمثل قطاعات الديمقراطية والن. متوفرًا
البيانات تستند إلى . ١٢/١١/٢٠٠٨، "تحليل شامل عن األمن الغذائي وهشاشته في العراق"ألمم المتحدة،   )ه (

  .٢٠٠٧آانون األول ديسمبر -نوفمبر/مسح اجري في تشرين الثاني/دراسة
  

  %٧٧٫٤العراق 

%٨٤٫٤: األنبار



  األنبار
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  مجمع المحاآم في األنبار

  
  نظام الحكم والديمقراطية

انون األول   ٤في   . االنتخابات ية، و         ١٠٠، اجتمع حوالي      ٢٠٠٨ديسمبر   / آ ادات،  مرشح عن األحزاب السياس  قي
 أدار مدير المكتب االنتخابي      .في الرمادي حكومة األنبار    مرآزووجهاء محليون في مؤتمر ما قبل االنتخابات في         

ك        لمحافظة األنبار نقاشًا حول العملية االنتخابية العراقية، وسمى          ا في ذل في خطابه عدة قضايا جوهرية للحملة بم
  )٤٢٣(.أهمية العملية االنتخابية الخالية من العنف، واحترام المرشحين اآلخرين خالل الحملة

  
انون  م الق ن: حك لطة إدارة     ُيمّك ات س ات والمقاطع ات المحافظ ات حكوم لطات المحافظ انون س يط ال ق تخط

ان محصور        ال ة    ستخدامات أراضيها، وهو حق آ ة ًا بالحكوم ذه، طالب محافظ            . الوطني دة ه تباقًا للسلطة الجدي اس
ك، تعّرف        . األنبار بمساعدة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات في إقامة مكتب للتخطيط في المحافظة                ى ذل عالوة عل

اول   ى مق ار عل ي األنب ار المحافظات ف ادة إعم ق إع ارصاحبفري ة األنب ي تخطيط األراضي لمحافظ رة ف .  خب
ادي                 مقاولوال ة الرم دم المشورة حول استخدام األراضي لمدين ار       .  شرآة دولية آانت تق ادة إعم ق إع يخطط فري

ل           ين مصادر التموي اليف ب ل التك يم تموي ة المحافظة، وتقس المحافظات في األنبار لتوسيع هذا العقد آي يغطي آاف
  )٤٢٤(.األميرآية والحكومة العراقية

  
اون      فريق إعادة   يتشارك  . التعليم د المع اء   إعمار المحافظات في األنبار مع العمي رة الكيمي يس دائ يم     ورئ ة تعل لكلي

ار    ة األنب ي جامع اء ف اء         . النس اء والكيمي رات الفيزي دات لمختب د المع ى تزوي ة إل ود الرامي ق الجه دعم الفري ي
ة مشاريع لصندوق االستجابة السريعة       عن طريق والبيولوجيا في الكلية     ة    و )٤٢٥(. تمويل من ثالث د وهبت جامع ق

  )٤٢٦(.آورنل أجهزة آمبيوتر مستعملة لجامعات األنبار
  

  األمن والعدل
دهور            ةالمرافق المحافظات  إعادة إعمار   في ِفَرق   أعرب قائد فريق     ار عن هواجس حول ت  في  األوضاع  في األنب

 إلى العراق، رفض  ، وذآر انه ألول مرة منذ مجيئه      ٢٠٠٨ديسمبر  /المحافظة، وبصورة خاصة، في آانون األول     
ذي أحد الباعة في الشارع خدمته في الحي     ه   ال ى نفس ال  و.  يعمل في وال عل اة       من ذا، تلقى مش ع السنة ه ، خالل رب



 سب المحافظات حإعادة اإلعمار
 

 

١٦٣  
  

تنا            " جاء فيها    قاموا ببنائها البحرية في الجيش األميرآي رسالة من مدرسة         ه لمدرس ذي ُقمت ب ك للعمل ال , شكرًا ل
  )٤٢٧(".لكن حان الوقت ألن تغادروا العراق

  
  االقتصاد

 أعلن فريق إعادة إعمار المحافظات في األنبار انه سوف يؤسس ويرعى مكتب للتخطيط في       .التنمية االقتصادية 
اد                 ١٥األنبار يضم    ار المحافظات تحت مكتب قي ادة إعم ذه       ي شخصًا، ويجمع عدة نشاطات لِفَرق إع  واحد مع ه

  :األهداف
  
  وطنيةتكامل خطط التنمية المحلية وال •
 اقتراحات مشاريع جديدة حديدت •
 تخصيص الموارد •
 الحد من النزاعات ومن التراآب بين المشاريع •
 تحسين تنفيذ الموازنة •
 .إدخال تقنيات إدارية حديثة جديدة •
  

ار             صبح يتوقع فريق إعادة إعمار المحافظات في األنبار ان ي         ادة إعم َرق إع تقًال عن مساعدات ِف ذا المكتب مس  ه
  )٤٢٨(. شهرًا١٤ألميرآي في غضون المحافظات وعن التمويل ا

  
دجاج                  . الزراعة ر ألمراض ال ة مختب ة إقام ًا إمكاني ك  . يستكشف فريق إعادة إعمار المحافظات في األنبار حالي تمل
ار ات،  .األنب ار المحافظ ادة إعم َرق إع ًا لِف اك  وفق ة   يإمكانهن ى البني ر إل ا تفتق دواجن لكنه وير صناعة ال ات لتط

  )٤٢٩(. األمراض الحيوانيةلرصد التسويق، وإلى المعدات الحديثة لمختبرات الحيوانات التحتية، وإلى عمليات
  

  الخدمات األساسية
ار المحافظات،             ٢٠٠٨ديسمبر  / آانون األول  ٣١في   ، استضاف المستشار األول لشؤون النفط في ِفَرق إعادة إعم

ة        ة العراقي داد      اجتما(IRR)بالشراآة مع آبار موظفي سكة حديد الجمهوري يد ببغ دق الرش ًا في فن ان الهدف   . ع آ
ددًا من القطارات      المن االجتماع تحديد لماذا أرسلت سكة حديد الجمهورية العراقية إلى مصفاة النفط في               ة ع حديث

ة                                 د أميرآي برتب ار المحافظات قائ ادة إعم َرق إع ى المستشار األول في ِف د انضم إل ه، وق أقل مما آان متفق علي
   )٤٣٠(.االئتالف في االجتماعلواء، مّثل قوات 
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   في األنبارومات ربع السنة المتعلقة ببرنامج الوآالة األميرآية للتنمية الدوليةتحديث معل
ي         برنامج نظام الحكم األهلي م األهل امج نظام الحك ة من برن ة الثاني ة  (LGP II)خالل ربع السنة هذا، قادت المرحل  عملي

  .ليس هناك في الوقت الحاضر من خطط لمواصلة البرنامج. إقفال هذه المرحلة
ى       تخفيف النزاعات المستندة إل

  المجتمع األهلي في العراق
ائم              تم تحديد  ة الق ارة ضرورية في مقاطع ة   .  أحد المشاريع تصفيف الشعر آمه  رجل   ٢٥٠قراب

  .وامرأة سوف ُيدربون على هذه المهارة لجعلهم قابلين للتوظيف
ي  المرحلة الثانية من برنامج عمل المجتمع     برنامج عمل المجتمع األهلي ة     (CAP II)األهل ذه المرحل ال ه ة إقف ادت عملي .  ق

  . بموجب اتفاقية تعاونية جديدةالثالثبدأ برنامج عمل المجتمع األهلي 
ا لضحايا  ارال روزيك صندوق م

  حرب العراق
  . مشروع لصندوق مارال روزيكا١١خالل ربع السنة هذا، تم إنجاز 

تجابة  ندوق االس ص
ريعة اعدة /الس امج المس برن
  ة للعراقالسريع

ات    أدت  ى إصالح خزان ى إل رات األعل ر الف ي نه ماك ف ة األس روع تربي ى مش ة إل ة مقدم منح
وفير    ،احتواء وتخزين المياه   ر لألبحاث لت  وإلى تحسين مرفق تربية األسماك وإعادة تأهيل مختب

ة    اة آميات آافية قابل ي    ، من األسماك األصلية   للحي ين     بحيث تلب حاجة صيادي األسماك المحلي
  .السكان القاطنين قرب شاطئ النهر إلى ُسبل العيش وتأمين مصدر للبروتيناتو

ع   تقرار المجتم امج اس برن
  األهلي

ة   ٤٠٠٠ وظيفة قصيرة األجل وحوالي   ٥٥٠٠تم خالل ربع السنة هذا، خلق قرابة         ة طويل  وظيف
 وافق  . شاب في نشاطات رعاها برنامج استقرار المجتمع األهلي        ٧٠٤٦شارك أآثر من    . األجل

ى    ًا عل امج أيض ال   ٣٣٦٧البرن اريع األعم ة لمش داً  منح غيرة ج طة  الص غيرة والمتوس  والص
(MSME).  

امج    "تجارة"برنامج  دعم برن ارة"ي دًا   "تج غير ج ل الص ات للتموي الث مؤسس ديها (MFIs) ث رض ٢٠٣٦ ل  ق
ذ تأسيسه،     . ٢٠٠٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ٣٠ دوالر بتاريخ    ٣،١١٧،١٥٢ بقيمة   معطى وزع من

  . دوالر٤،٨٩٢،٦٥٠ قرضًا بلغ مجموعها ٢٢٢٤البرنامج 
امج  "إنماء"برنامج  رى برن اء" أج توية"إنم يل الش ي للمحاص د البيئ ذرة وللرص ة ال ًا لزراع ووزع .  عرض

ار المحافظات في الفلوجة في تشرين                طنًا من بذار الشعير    ٥٠البرنامج أيضًا    لِفَرق إعادة إعم
  .  على المزارعين للموسم الزراعي الشتويهالتوزيع ٢٠٠٨أآتوبر /األول

ر من          "تطوير"برنامج  دريب أآث ة واإلدارة          مسؤول  ٤٤٤تم ت ى اإلدارة العام ة    .  من المحافظة عل وأدخلت ثماني
  . مختلفة حول مواضيع مثل القيادة والتواصلاتمقررات دراسية على مستويات آفاء

ي   ة ف اعدة الخارجي ب المس مكت
  حاالت الكوارث

ة الشخصية         األميرآي الكوارث    الخارجية في حاالت   مساعدةالل مكتب   مّو ى النظاف دريب عل  الت
  . مدارس في المحافظة٦ معلمًا من ١٦ل 

  
  .٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر



  ديالى
 

١٦٥ 

  

   ديالى
  ٣،٥٤٤ :)د(عدد المشاريع األميرآية            مليون١٫٤ :)أ(عدد السكان

   مليون دوالر٩٤٢٫٤: )د(تكاليف المشاريع األميرآية         ُسّنة% ٥٢شيعة، % ٤٨ :)ب(الدين
   ٢٠٠٩فبراير / شباط:)ج(تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة

  

   تنفيذها الجاريالرئيسيةالمشاريع 

  
  .األرقام تتأثر بالتدوير. المواقع الظاهرة على الخريطة هي تقريبية: حظةمال

  : المصادر
  .١٩/١١/٢٠٠٧، "سكان العراق حسب المحافظات"، (UNOCHA)مكتب األمم المتحدة لتنسيق المساعدات اإلنسانية   )أ (
، تم الوصول www.iom-iraq-net ٥/٢٠٠٨، " المتفاعل لوآالة االسوشيتد برسبيانات التهجير في الداخل المستعملة لموقع اإلنترنت"، (IOM)المنظمة الدولية للهجرة   )ب (

 .١٥/١/٢٠٠٩اليها في 
 .٢٩، الصفحة ٣٠/١٢/٢٠٠٩، "قياس االستقرار واألمن في العراق"وزارة الدفاع، . ٥/١/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،   )ج (
من المحتمل أن يختلف عدد المشاريع وأآالفها عن العدد واالآالف المبلغ عنها في ربع السنة . ٦/١/٢٠٠٩" الَمعَلم العالمي"، (IRMS)العراق نظام إدارة إعادة إعمار   )د (

تشمل األرقام المشاريع . ًا الذي لم يعد متوفر(ITAO)استعمل بدًال من ملف اإلنهاء لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق " الَمعَلم العالمي"األخير الن مصدر بيانات 
، (ESF)، وصندوق دعم االقتصاد (ISFF)، وصندوق قوات األمن العراقية (IRRF)الجاري تنفيذها والمكتملة والتي تم تمويلها من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 

 .(CERP)وبرنامج االستجابة الطارئة للقائد 
 .١/٥/٢٠٠٩ش العام للبيانات،  لطلب المفت(GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج   )ه (
 .١٤/١/٢٠٠٩، URI Lookup، نظام إدارة إعادة إعمار العراق، ٥/١/٢٠٠٩استجابة فرقة منطقة الخليج لطلب المفتش العام للبيانات،   )و (
 .٧/١/٢٠٠٩،  (MNC-I)نظام إدارة إعادة إعمار العراق، التقرير ربع السنوي للقوات المتعددة الجنسيات للعراق  )ز (

  عاصمة
  فريق تدريب

  ِفَرق إعادة إعمار المحافظات 
  المرافقة المحافظاتعادة إعمارِفَرق إ

  مشروع  

القاعدة اإلقليمية للمغاوير في 
في قاعدة العمليات األمامية /ديالى/بعقوبة
  )هـ(الغاب

   مليون دوالر٩٫٠: ألزمت •
  مليون دوالر٠٫٩: أنفقت •
 ٨/٤/٢٠٠٩: اإلنجاز الُمقّدر •
 اإلقليميةعسكرية التوسيع القاعدة: األهداف •

 تلبية،الخاصة العراقية للواء قوات العمليات
هاحددت  التيالحتياجاتالحد األدنى من ا

  .القوات المتعددة الجنسيات في العراق
  

  )و(مستشفى بعقوبة العام
   مليون دوالر٧،٤: ألزمت •
  مليون دوالر١،٤: أنفقت •
 ١٧/٦/٢٠٠٩ :اإلنجاز الُمقّدر •
مرآزسيع للتوتصميم وإنشاء : األهداف •

.جراحي في مستشفى بعقوبة العامالصحي ال
  

  )هـ(شمرآز قيادة الجيش العراقي في آرآو
   مليون دوالر٦٫٩: ألزمت •
  مليون دوالر١٫١: أنفقت •
 ١٢/٦/٢٠٠٩ :اإلنجاز الُمقّدر •
  زيادة فعالية الجيش العراقي: األهداف •
 

  )ز(سيارات إسعاف لديالى

   مليون دوالر١٫٢: ألزمت •
 مليون دوالر ٠٫٦: أنفقت •
 ٣١/٨/٢٠٠٧: اإلنجاز الُمقّدر •
شراء سيارات إسعاف: األهداف •

  للمحافظة
 

 بعقوبة
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  )أ(البنية التحتية الجارية والمنجزةمشاريع 
  بماليين الدوالرات

  
عدد المشاريع الجاري   آلفة المشاريع المنجزة  عدد المشاريع المنجزة  

  تنفيذها
آلفة المشاريع الجاري 

  تنفيذها
  -  -  $٢٫٨٩  ١  النفط والغاز

  $٢٫٥٥  ٦  $٧٩٫٢٠  ١٣٣  الكهرباء
  $٣٫٩٥  ١٦  $١٤٧٫٢٨  ٣٤٣  المياه

  $١٣٫١٩  ١٤  $١٤٫٣٦  ١١٠  العناية الصحية
  $١٫٢٠  ١١  $٢١٫٨٦  ٢٠٥  النقل والمواصالت

  $١٫٤٩  ٣  $٠٫٩٣  ١٥  المباني
  $٢٢٫٣٨  ٥٠  $٢٦٦٫٥٢  ٨٠٧  المجموع

  
  

  )ب(مجموع الحوادث األمنية حسب األشهر
  

  
  

  )ج(الحمل الكهربائي المزود والطلب المقّدر

  

  

 ٢٠٠٨ديسمبر /آانون األول ٢٠٠٤يناير /آانون الثاني

الطلب
  
  

     الحمل الكهربائي المزود



  ديالى
 

١٦٧ 

  
  

  )د(آلفة المشاريع حسب القطاع
  مليون دوالر ٩٤٢٫٤مبلغ النسبة المئوية من ال

  
  

  
  

        

  )هـ(النشاطات التوظيفية
            

  

  
  
  

%١التنمية االقتصادية  %١تنمية القدرات 

الكهرباء

١٦%

٦٤%

٩% المياه
 النقل والمواصالت
٣%

 األمن والعدل

%٣ العناية الصحية  
 %٣ الالجئين، وحقوق اإلنسان، والتعليم

%٢آخرون 

توظيف ذاتي غير الزراعة

موظفون حكوميون

 %٣ يد عاملة غير ماهرة

 يد عاملة ماهرة

 عمال زراعيون

 توظيف ذاتي في الزراعة
٢٠%

١٣%٣٣%

١٤% 

١٦%
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  )و(الوصول الموثوق لمياه الشرب 

  
      

  
  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
  :المصادر

 عن يختلف يمكن ان لفتها وآ المشاريع، احتساب٦/١/٢٠٠٩، الَمعَلم العالمي، (IRMS)برنامج إدارة إعادة إعمار العراق   )أ (
ملف اإلنهاء  ألن مصدر بيانات الَمعَلم العالمي استخدمت بدًال من ، والكلفة المذآورين خالل ربع السنة الماضياالحتساب

  . الذي لم يعد متوفرًا(ITAO)  مكتب المساعدة االنتقالية للعراقلدى
، استجابة قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة ٦/١٠/٢٠٠٨استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات،   )ب (

 .١٠/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (CENTCOM)األميرآية 
، تقرير األداء اليومي للوحدات (IRMO)، مكتب إدارة وإعادة إعمار العراق (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق   )ج (

 .٣١/١٢/٢٠٠٨-١/٤/٢٠٠٧الكهربائية، 
احتساب .  يشمل فقط المشاريع الجارية والمنجزة. ٦/١/٢٠٠٩، الَمعَلم العالمي، (IRMS)دارة إعادة إعمار العراق نظام إ  )د (

 والكلفة المذآورين خالل ربع السنة الماضي ألن مصدر بيانات االحتسابختلف عن ي يمكن ان  وآلفتها المشاريععدد
وفقًا لهذه .  مكتب المساعدة االنتقالية للعراق الذي لم يعد متوفرًاملف اإلنهاء لدىالَمعَلم العالمي استخدمت بدًال من 

 .المصادر، تمثل قطاعات الديمقراطية والنفط والغاز اقل من نصف بالمئة من إجمالي الكلفة
البيانات تستند إلى مسح اجري . ١٢/١١/٢٠٠٨، "تحليل شامل عن األمن الغذائي وهشاشته في العراق"األمم المتحدة،   )ه (

  .٢٠٠٧آانون األول ديسمبر -نوفمبر/شرين الثانيفي ت

%٧٧٫٤العراق 

%٥٤٫٠ديالى 



  ديالى
 

١٦٩ 

  

  
   النحل العراقيةمجلة

  
  

  االقتصاد
 بنية تحتية بوجودفقد عانى المزارعون، .  محافظة ديالى أسوأ جفاف عرفتهشهدت، ٢٠٠٨سنة .  الزراعة

رع الشتاء  آافة المزروعات آما سيكون زُتلفتخالل الصيف، . محدودة للرّي، من انخفاض حاد في المحاصيل
 في ديالى بالتعاون مع قوات االئتالف، مشروعًا  إعمار المحافظاتإعادة ِفَرقذلك، َرَعت استجابة ل. محدودًا
 المشروع تكنولوجيا رّي يوّفرسوف .  ديالى الريفية مناطق أنظمة رّي إلىتأمين مليون دوالر ألجل ١٫٨بقيمة 
 –من األموال العراقية عبر برنامج االستجابة الطارئة للقائد الشحنة األولى من معدات الرّي الُممولة . حديثة
يونيو / حزيران٣٠ هي حاليًا في طريقها إلى العراق ويتوقع إنجاز المشروع بحلول ،(I-CERP) العراق
 للجفاف هو ان الحكومة وشعب ديالى النتيجة المشجعة ذآر فريق إعادة إعمار المحافظات ان )٤٣١(.٢٠٠٩

  )٤٣٢(.ليوم لفكرة أشكال جديدة من ري المزروعاتمتقبلون أآثر ا
  

تحتوي محافظة ديالى على .  النحل العراقيةمجلة أصدرت (CIBA)ّربي النحل الجمعية المرآزية العراقية ِلُم
 ِلُمرّبي النحل آيفية حماية الخاليا في الحاالت الطارئة، مجلةفّصل الُت.   خلية نحل مسجلة١٨،٠٠٠أآثر من 
لجمعية الرأسمال توفر ل سوف مجلةمبيعات ال. األوبئةالخاليا لفصل الشتاء، وآيف يمنعون عدوى هيئ وآيف ُت

  )٤٣٤(. آالت حديثة لمعالجة العسل استعمالتبّنت الجمعية أيضًا خالل ربع السنة هذا،قد  و)٤٣٣(.الذي تحتاجه
  

 الرافدين والرشيد غير قادرين ،اع العاممصرفا القط. ثمة مشكلتان آبيرتان تؤخران تنفيذ موازنة ديالى. الموازنة
مشكلة المدفوعات .  من األوراق النقديةآافيةآمية غير تزويد على الدفع للمقاولين في األوقات المحددة بسبب 

فمع ان محافظة ديالى قد تلقت بعض . البطيئة تساهم في صعوبة اجتذاب المتقدمين بعروض لبعض المشاريع
 مليون ١٦٨من موازنتها البالغة % ١٨إال ان المحافظة لم تصرف سوى ، المالية ٢٠٠٨ سنة تمويالت
ال يزال و )٤٣٦(. المالية٢٠٠٧ على وزارة المالية ان تحّرر لديالى مخصصات الموازنة لسنة وال زال )٤٣٥(.دوالر

  )٤٣٧(.أو منجزة لمشاريع جاري تنفيذها تعودللعديد من المقاولين ماليين الدوالرات من المستحقات 
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  األمن والعدل

 الثقيل جدًا للقضايا أمام العبءامًا حادًا خالل ربع السنة هذا بسبب ح ازدشهدتالى االحتجاز حول ديمراآز 
ذآر .  سجينًا٤٥٠، يستضيف حاليًا أآثر من سجين ٢٠٠مثًال، مرآز االعتقال في خميس الذي يتسع لـ . المحاآم

 في ديالى طيلة سنة تقريبًا ان السجون المحلية ليس فيها العدد لمحافظات إعمار اإعادة  ِفَرقفريق حكم القانون في
االزدحام الحاد . الكافي من الموظفين وغير ُممولة آما يجب، آما ان المعتقلين يعيشون في ظروف غير صحية

ققين، من التموين بالماء دفع الحكومة العراقية إلى إرسال فريق خاص من القضاة والمحعدم آفاية مضافًا إلى 
 القضائيين المحليين لرصد مسؤولين عن آثب من  ال إعمار المحافظاتإعادة ِفَرقتعمل .  القضايالمراجعةبغداد، 

    )٤٣٨(.ومعالجة العيوب في النظام
  

  تحديث معلومات ربع السنة المتعلقة ببرنامج الوآالة األميرآية للتنمية الدولية في ديالى
 سوف.  قادت عملية إقفال تلك المرحلة(LGP II)ظام الحكم األهلي المرحلة الثانية من برنامج ن

  .٢٠٠٩يناير / برنامج نظام الحكم األهلي في آانون الثانيتبدأ المرحلة الثالثة من
 برنامج نظام الحكم األهلي

 حاليًا برنامجين (ICMM)برنامج تخفيف النزاعات المستندة الى المجتمع األهلي في العراق يقود 
  . أنثى٧٢ ذآر و٤٨ شاب، وورشة عمل الخياطة لـ ١٠٠ورشة عمل النجارة لـ : ب في ديالىللشبا

تخفيف النزاعات المستندة 
الى المجتمع األهلي في 

  العراق
سوف .  قادت عملية إقفال تلك المرحلة(CAP II) المجتمع األهلي ملالمرحلة الثانية من برنامج ع

  .المجتمع األهلي بموجب اتفاقية تعاونية جديدة ملبرنامج عالمرحلة الثالثة من بدأ ت
   المجتمع األهليملبرنامج ع

صندوق مارال روزيسكا   .تم إنجاز مشروع واحد لصندوق مارال روزيسكا في ديالى
  لضحايا حرب العراق

 يدعم المكتب (QRF/IRAP) برنامج المساعدة السريعة للعراق/ االستجابة السريعةبرنامجتمويل 
 الزراعي، التي تمّول اإلرشادلمحافظة ديالى آما والمشاريع الرامية إلى زيادة فعالية االنتخابي 

  . النموذجية ومشروع حاويات خزن المحاصيل المزارعمشروع عرض

صندوق االستجابة 
برنامج المساعدة /السريعة

  السريعة للعراق
.  وظيفة طويلة األجل٣٠ وظيفة قصيرة األجل وحوالي ٥٠٠تم خالل ربع السنة هذا، خلق قرابة 

 مشاريع بنية تحتية للمجتمعات األهلية وللخدمات األساسية، آما شارك أآثر من ٨وتم إنجاز حوالي 
  . شاب في نشاطات للشباب رعاها برنامج استقرار المجتمع األهلي٣٢٦٢

برنامج استقرار المجتمع 
  األهلي

 في محافظة ديالى، إسمها (MFI)  مؤسسة واحدة للتمويل الصغير جدًا”تجارة“يدعم برنامج 
 ٣٠ دوالر بتاريخ ١،٨٨٥،٣٨٥قمة ي قرضًا ب١١٧٢المكتب الفرعي للثقة في ديالى وزع . "الثقة"

 ٦،٤٧٩،٢١٢ قرضًا بقيمة ٢٨٤٧منذ تأسيس البرنامج، تم توزيع . ٢٠٠٨نوفمبر /تشرين الثاني
  .دوالر

  "تجارة"برنامج 

وسّلم البرنامج أيضًا . والرصد البيئي لمحاصيل الشتاءض زراعة الذرة و عر"إنماء"  برنامجدعم
أآتوبر /ديالى،  في تشرين األول في   اإلعمار المرافقةإعادة ِفَرق  طن من بذار القمح على١٠٠
 أيضًا مجموعة مسح "إنماء"وأدار .  لتوزيعها على المزارعين للموسم الزراعي الشتوي٢٠٠٨

  . قّيم وترفع تقريرًا عن ممارسات الجزارين في المحافظةآي ُت) اللحامين(مرآّزة على الجزارين 

  "إنماء"برنامج 

وتم إدخال ثمانية .  من المحافظة على اإلدارة العامة واإلدارةمسؤول ١٥٨تم تدريب أآثر من 
 مختلفة حول مواضيع مثل القيادة والتواصل، إدارة اتمقررات دراسية على مستويات آفاء

د البشرية، اإلدارة المالية، المشتريات، تكنولوجيا المعلوماتية ومكافحة المشاريع، إدارة الموار
  .الفساد

  "تطوير"برنامج 

 عائلة في بعقوبة ٧٦٦ مّول تزويداألميرآي مكتب المساعدة الخارجية في حاالت الكوارث 
  .  ومواد أخرى غير غذائيةبوسائل تدفئة لفصل الشتاءوالمناطق المحيطة 

ارجية مكتب المساعدة الخ
  في حاالت الكوارث

  .٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر
  



  ديالى
 

١٧١ 

  
  نظام الحكم والديمقراطية

في البداية، آان مخططًا . ٢٠٠٩يناير /  آانون الثاني٣١ عدد مراآز االقتراع استعدادًا النتخابات تمت زيادةلقد 
 لكن، ردًا على الهواجس القائلة بأنه سيصعب على المجتمعات الريفية الوصول إلى المراآز، ،مرآزًا ٣٢٥إقامة 

 الجهود الرامية إلى ردًا على مكثف يجري نقاش )٤٣٩(. مرآزًا خاصًا إضافيًا للتصويت٤٢سوف يجري افتتاح 
  .تأجيل االنتخابات في ديالى

  
يرة من األشخاص المهجرين في الداخل والعائدين إلى ديالى قد أعرب األآراد عن هواجس تقول ان أعدادًا آب

أعلن الُسّنة انه على الرغم من اعتقال . فقدوا فرصة تسجيل أسمائهم للتصويت األمر الذي قد ُيّشوه االنتخابات
االنتخابات قد العديد من السياسيين الُسّنة األقوياء، ال يجوز تأجيل االنتخابات، وقال السياسيون الُسّنة ان تأجيل 

 في ديالى ان  إعمار المحافظاتإعادة ِفَرق تعتقد . الناس المنتخبين للشبهة في أعين المسؤولينُيعّرض شرعية 
.  التأجيل قد يسمح للشيعة بتحسين االستعدادات لالنتخاباتبينماالُسّنة هم في الوضع األفضل للفوز باالنتخابات 

  )٤٤٠(.مجلس محافظة ديالى عندما ستجري االنتخابات مقعدًا متوفرًا في ٢٩سوف يكون هناك 
  

  الخدمات األساسية
. لديالى ، خّفضت بغداد بصورة حادة إمدادات الكهرباء المخصصة٢٠٠٨ديسمبر /في آانون األول. الكهرباء

لى للمناطق التي لديها مصادر أخرى للطاقة الكهربائية بسبب الطلب الكبير ع وزارة الكهرباء تخفض اإلمدادات
  .)٤٤١(.فولت من إيران آيلو-١٣٢  بقدرةتتلقى ديالى معظم طاقتها من خط. الكهرباء على نطاق البالد

  
فزيادة معدالت تحرير . مزيد من المياه لكامل المحافظةالسمح المدير العام للموارد المائية بتحرير . المياه

سّد تم إنجاز . مدادات المياه للمقيمين في ديالى إتؤدي إلى تحسين سّد حنرين وسّد داربنديخان من المياه معدالت
 لمنطقة بالدروز خالل ربع السنة هذا وسوف يكون السّد قادرًا على تخزين مليون متر مكعب إضافي من قزانية
        . )٤٤٢(.المياه

 



  بغداد
 

١٧٢ 

 

  بغداد
  ١٩،٣٨٤ :)د(عدد المشاريع األميرآية            مليون٦٫٤: )أ(عدد السكان

   مليون دوالر٦٫٧ :)د(تكاليف المشاريع األميرآية         ُسّنة% ٢٠، شيعة% ٨٠ :)ب(الدين
   ٢٠٠٩مايو / أيار:)ج(تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة

  

  المشاريع الرئيسية الجاري تنفيذها

  
  .األرقام تتأثر بالتدوير. المواقع الظاهرة على الخريطة هي تقريبية: مالحظة
  : المصادر

  .١٩/١١/٢٠٠٧، "سكان العراق حسب المحافظات"، (UNOCHA)المتحدة لتنسيق المساعدات اإلنسانية مكتب األمم   )أ (
، تم الوصول www.iom-iraq-net ٥/٢٠٠٨، "بيانات التهجير في الداخل المستعملة لموقع اإلنترنت المتفاعل لوآالة االسوشيتد برس"، (IOM)المنظمة الدولية للهجرة   )ب (

 .١٥/١/٢٠٠٩اليها في 
 .٢٩، الصفحة ٣٠/١٢/٢٠٠٩، "قياس االستقرار واألمن في العراق"وزارة الدفاع، . ٥/١/٢٠٠٩تجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، اس  )ج (
لعدد واالآالف المبلغ عنها في ربع السنة من المحتمل أن يختلف عدد المشاريع وأآالفها عن ا. ٦/١/٢٠٠٩" الَمعَلم العالمي"، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق   )د (

تشمل األرقام المشاريع . ، الذي لم يعد متوفرًا(ITAO)استعمل بدًال من ملف اإلنهاء لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق " الَمعَلم العالمي"األخير الن مصدر بيانات 
، (ESF)، وصندوق دعم االقتصاد (ISFF)، وصندوق قوات األمن العراقية (IRRF) إعمار العراق الجاري تنفيذها والمكتملة والتي تم تمويلها من صندوق إغاثة وإعادة

 .(CERP)وبرنامج االستجابة الطارئة للقائد 
 .١/٥/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)خليج استجابة فرقة منطقة ال  )ه (
 . ٨/١٢/٢٠٠٨، تقرير الحالة الشهري، (GRD)فرقة منطقة الخليج   )و (

  عاصمة
  ِفَرق إعادة إعمار المحافظات

  المرافقة المحافظاتِفَرق إعادة إعمار
  مطار

  محطة توليد الطاقة
  مصفاة النفط

  )هـ(دسالكهرباء في ُقتوليد توسعة محطة

   مليون دوالر١٦٨٫٨: ألزمت •
 مليون دوالر١٥٧٫٥: أنفقت •
 ١٥/٣/٢٠٠٩: اإلنجاز الُمقّدر •
واط إضافية في  ميغا٢٤٦ – ٢٠٠تأمين : األهداف •

التردد فيية وتبغداد، مما يزيد من استقرار فول
  .الشبكة

  )هـ( في مدينة الصدرR3محطة معالجة المياه 
   مليون دوالر٢٧٫٣: ألزمت •
  مليون دوالر٢٠٫٢: أنفقت •
 ١٥/١/٢٠٠٩: اإلنجاز الُمقّدر •
 دمة من مياه الشرب لخ٣م٤٠٠٠تزويد : األهداف •

  . مقيم في مدينة الصدر١٩٢،٠٠٠

  )و(محطة معالجة المياه في الكرخ
   مليون دوالر٧٫٤: ألزمت •
 غير متوفر: أنفقت •
  ٨/١٢/٢٠٠٨ بتاريخ% ٤٢: اإلنجاز الُمقّدر •
إعادة تأهيل نظام دعم الطاقة لضمان تشغيل : األهداف •

عندما ) في بغداد األآبر(محطة معالجة المياه في الكرخ 
  .شبكة آهرباء بغداد كون الطاقة متوفرة منال ت

 بغداد

١٣٢ للكهرباء بقدرةرابي وجميلة الفرعيتانمحطتا الفا
  )هـ(فولت آيلو

   مليون دوالر٤٨٫١: ألزمت •
  مليون دوالر٤٢٫١: أنفقت •
 ٣١/٣/٢٠٠٩: اإلنجاز الُمقّدر •
تأمين محطتين فرعيتين قادرتين على : األهداف •

 قدرة شبكة لزيادة، ميللي فولت أمبير ١٨٩ مناولة
  .لكهرباء القائمةا

 )و(فولت في أغرغوفآيلو ١٣٢  بقدرةالخط العلوي

   مليون دوالر٠٫٥: ألزمت •
  مليون دوالر٠٫٥: أنفقت •
 غير متوفر                    : الُمقّدر اإلنجاز •
 الكهربائية طاقة الشبكةوتقويةتحسين : األهداف •

  لمطار بغداد الدولي



  بغداد
 

١٧٣ 

  

  )أ(شاريع البنية التحتية الجارية والمنجزةم
  بماليين الدوالرات

    
آلفة المشاريع الجاري 

  تنفيذها
عدد المشاريع الجاري 

  تنفيذها
    عدد المشاريع المنجزة  آلفة المشاريع المنجزة

  النفط والغاز  ٢٢  $٣٢٫٣٦  ٣  $١٤٫٦٢
  الكهرباء  ٧٠٠  $١،٢١٠٫٠٠  ٦٩  $٢٩٥٫٧٥
  المياه  ١،٣٣٧  $٦٣٩٫٨٥  ١٣١  $١٢٩٫٩٠
  العناية الصحية  ٢٦٩  $٦٦٫٣٣  ٤١  $١٠٫١٧
  النقل والمواصالت  ٥٣٧  $٥١٤٫٣٣  ٤٦  $١٨٫٤١
  المباني  ٧٩  $٢٩٫٦٢  ٧  $١٫١٠

  المجموع  ٢،٩٤٤  $٢،٤٩٢٫٤٩  ٢٩٧  $٤٦٩٫٩٥
  
  

  )ب(مجموع الحوادث األمنية حسب األشهر

  
  

  
  
  

  )ج(الحمل الكهربائي المزود والطلب المقّدر

  

  

  

 ٢٠٠٨ديسمبر /آانون األول ٢٠٠٤يناير /آانون الثاني

الطلب
  

  
     الحمل الكهربائي المزود
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  )د(ع حسب القطاعآلفة المشاري
   مليار دوالر٦٫٧ النسبة المئوية من المبلغ

  

  
  
  

        

  )هـ(النشاطات التوظيفية
            

  

  
  
  

  

%٨تنمية القدرات 

 %١الديمقراطية 

 %١ التنمية االقتصادية 

 الكهرباء

١٢%

٨%

٤٣%

٢٢%

المياه

لمواصالتالنقل وا  

األمن والعدل

%١ العناية الصحية  

%٣ الالجئين، وحقوق اإلنسان، والتعليم

توظيف ذاتي غير الزراعة

موظفون حكوميون

 يد عاملة غير ماهرة

 يد عاملة ماهرة

 %١ عمال زراعيون

 توظيف ذاتي في الزراعة

٢٨%

٣٨%

٨%

٨%

١٧%

%١النفط والغاز 



  بغداد
 

١٧٥ 

  

  )و(الوصول الموثوق لمياه الشرب

  

  
      
  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
  :المصادر

 عن يختلف يمكن ان  وآلفتها المشاريع، احتساب٦/١/٢٠٠٩لعالمي، ، الَمعَلم ا(IRMS)برنامج إدارة إعادة إعمار العراق   )أ (
ملف اإلنهاء  ألن مصدر بيانات الَمعَلم العالمي استخدمت بدًال من ، والكلفة المذآورين خالل ربع السنة الماضياالحتساب

  . الذي لم يعد متوفرًا(ITAO)  مكتب المساعدة االنتقالية للعراقلدى
، استجابة قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة ٦/١٠/٢٠٠٨فاع لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة مكتب وزير الد  )ب (

 .١٠/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (CENTCOM)األميرآية 
، تقرير األداء اليومي للوحدات (IRMO)، مكتب إدارة وإعادة إعمار العراق (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق   )ج (

 .٣١/١٢/٢٠٠٨-١/٤/٢٠٠٧هربائية، الك
احتساب .  يشمل فقط المشاريع الجارية والمنجزة. ٦/١/٢٠٠٩، الَمعَلم العالمي، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق   )د (

 والكلفة المذآورين خالل ربع السنة الماضي ألن مصدر بيانات االحتسابختلف عن ي يمكن ان  وآلفتها المشاريععدد
وفقًا لهذه .  مكتب المساعدة االنتقالية للعراق الذي لم يعد متوفرًاملف اإلنهاء لدىلمي استخدمت بدًال من الَمعَلم العا

 .المصادر، تمثل قطاعات الديمقراطية والنفط والغاز اقل من نصف بالمئة من إجمالي الكلفة
البيانات تستند إلى مسح اجري . ١٢/١١/٢٠٠٨، "تحليل شامل عن األمن الغذائي وهشاشته في العراق"األمم المتحدة،   )ه (

  .٢٠٠٧آانون األول ديسمبر -نوفمبر/في تشرين الثاني
  
  

%٧٧٫٤العراق 

%٨٩٫٣بغداد 
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  األمن والعدل

 ان السفارة األميرآية لم تقدم اإلرشاد حول من سيكون مسؤوًال عن  إعمار المحافظاتإعادة ِفَرقذآرت قيادة 
، وهو ٢٠٠٩يناير /ة بعد األول من آانون الثاني العاملة خارج المنطقة الدولي إعمار المحافظاتإعادة ِفَرقأمن 

 حول أثر االتفاقية على األمن المحلي، حددةفي غياب المعلومات الُم. التاريخ الفعلي لالتفاقية األمنية الجديدة
 خارج المنطقة  إعمار المحافظاتإعادة ِفَرق في بغداد تحرآات  إعمار المحافظاتإعادة ِفَرقأوقف قائد 

 )٤٤٣(الدولية

 

  االقتصاد
 إعمار إعادة ِفَرق عبارة عن جهد مشترك بين تجريبي هونح يجري إطالق برنامج ِم. التنمية االقتصادية

 لتحسين العالقة  المحليةوفرقة المشاة األميرآية ، المرافقة المحافظات إعمارإعادة ِفَرقو بغداد،  فيالمحافظات
لعالقات من الممكن ل.  عن طريق تشجيع التواصلدًاالصغيرة ج األعمال ومؤسساتبين المصارف العراقية 

 يتم تأمين وسوف )٤٤٤(.الُمحّسنة بين هؤالء الفرقاء أن ُتسفر عن برامج إقراض أقوى وفرص عمل أفضل
 دوالر من ٥،٠٠٠  قصوى قدرها لغايةإلعطاء منح صغيرة جدًا  الطارئة للقائداالستجابة برنامجاألموال من 

 صغيرة جدًا ال الطارئة للقائداالستجابة برنامجنح  أن معظم ِمرغم.  جدًاعمال الصغيرةالمساعدات لمشاريع األ
سوف توزع عبر المؤسسات المالية المحلية للِمنح برنامج القيادي ال عبر الجيش األميرآي، إال ان أموال توزع

ديسمبر / آانون األول٦ بتاريخ )٤٤٦(. لذلك تتوقع وزارة الخارجية استخدام بنك بغداد أو بنك الورقة)٤٤٥(.العراقية
  )٤٤٧(. شرآة أعمال١١ منح لـ  تقديم، آان البرنامج القيادي قد وافق على٢٠٠٨

  
نح  على األسئلة حول برنامج الِم(MOLSA)خالل ربع السنة هذا، رّدت وزارة العمل والشؤون االجتماعية 

 ٩٠ قدرهعطاء بغداد قرضًا إظمة تعّهدت بومع ان المن.  خالل اجتماع اقتصادي في المحافظةصغيرة جدًاال
 مليون دوالر ٦٠فظ بالـ لقد احُت.  مليون دوالر فقط قد تم توزيعها٣٠، إال ان  لهمليون دور وألزمت األموال

رئيس مجلس . المتبقية بسبب سوء تفاهم حول األدوار بين وزارة العمل والشؤون االجتماعية ومجلس المحافظة
  )٤٤٨(.افق على االجتماع بالمدير العام للوزارة لتوضيح مسؤوليات آل منظمةاالقتصادي و المحافظة

  
بغداد مع رئيس شرآة تكنولوجيا خاصة لمناقشة اإلدخال في   إعمار المحافظاتإعادة  ِفَرقاجتمع موظفو

المباشر يجري تطبيقه في أرجاء اإلنترنت لكتروني على خط إسوق ل و مشروع، وهتجاري لمشروعالمحتمل 
 على عقودها باإلعالن الموقع على االنترنت قد يسمح لبغداد  هذااستخدام. لشرق األوسط، بما في ذلك آردستانا

  )٤٤٩(. العقود نظامعلى أيضًا مستوى أعلى من الشفافية ُيضفيوقد . بالنسبة لعدد أآبر من الناس
  

 معرض تجاري لوزارة التجارة منذ أولآ "ورشة عمل االستثمار الدولي وإعادة اإلعمار"نظمت وزارة التجارة 
جانب من إيطاليا والسويد والبرازيل أوشارك أيضًا ممثلون .  شرآة١٦٧اجتذب المعرض أآثر من . ٢٠٠٣

  )٤٥٠(.وإسبانيا وبريطانيا
  



  بغداد
 

١٧٧ 

  
  نظام الحكم والديمقراطية

 بغداد بأول زيارة  - ات إعمار المحافظإعادة  ِفَرقخالل ربع السنة هذا، قام فريق حكم القانون في. حكم القانون
وجد الفريق ان المرآز . ديره وزارة العمل والشؤون االجتماعية الذي ُتألحداث اإلناثاحتجاز الكرادة اللمرآز 

 سنة، متهمات بجرائم ١٧-١٤ فتاة، أعمارهن بين ١٤يستضيف المرفق .  بالطاقةآاٍففي حالة جيدة مع تزويد 
لقد صدرت بحق ثمانية منهم أحكام قضائية، وتنتظر ست . القتل والسرقةخطيرة، بما في ذلك النشاط اإلرهابي و

يقوم قاض عراقي ولجنة إصالح . بعض السجينات لهن محامين بإمكانهن االتصال بهم دون قيود. منهن المحاآمة
  ) ٤٥١(.األحداث المنبثقة عن وزارة العمل والشؤون االجتماعية بزيارة المرفق شهريًا

  

يضم .  وزارة العمل والشؤون االجتماعية أيضًا مأوى للفتيان الذين بال مسكن تديره أيضًا في المرآزوهناك
 في  إعمار المحافظاتإعادة  ِفَرقتخطط. قال انه في حالة جيدة، وُي٦٠ قدرها فتى مع قدرة استيعاب ٥١المرفق 

ذآرت وزارة الخارجية . يل للمرفقبغداد للعمل مع صندوق الطفولة التابع لألمم المتحدة إلضافة برامج إعادة تأه
فمع ان وزارة العمل والشؤون االجتماعية تّدعي . الوزاراتان اإلشراف على المرفق موضوع  خالف بين 

 ان وزير الداخلية يحاول آسب التأييد لتحويل هذه  إعمار المحافظاتإعادة  ِفَرقمسؤوليتها عنه، ُتشير تقارير
  )٤٥٢(.المساحة إلى مكان إقامة خاص له

  
بغداد وترجم ة  إعمار محافظإعادة  ِفَرقاستعدادًا إلنتخابات المحافظات، نظم فريق نظام الحكم في. االنتخابات

  )٤٥٣(. مرشح أسماءهم لهذه االنتخابات٢٠٠٠سجل أآثر من . لوائح مرشحي األحزاب لمقاعد مجلس المحافظة
  

  

ماآن أل  مختلفةقوات األمن العراقية يستخدمون لوائح االنتخابيين المدنيين وقادة المسؤولينثمة مؤشرات ان 
  سوف غير رسمية ان العديد من المقيمين في بغداد ال يعرفون حتى اآلن أيناستطالعاتتوحي . قتراعاال

رعاية إعالنات إذاعية وملصقات ومناشير بالمنظمات غير الحكومية المسؤولة عن االنتخابات بدأت . ُيصّوتون
  )٤٥٤(.إلعالم الناخبين

  
 الذي ) ٤٥٦(ًا التدريبَمعني  حضر إثنان وثالثون مرشحًا )٤٥٥(.عنيينلقد ُنظم تدريب لمدة يوم واحد للمرشحين الم

 إعادة ريق ف وقدم آل من)٤٥٧(.الذي استخدم أموال وزارة الخارجيةو (IRI)أداره المعهد الجمهوري الدولي 
والقسم السياسي في السفارة األميرآية الدعم    الثالثةالمرافقة اإلعمار إعادة فرقة و، بغداد فيإعمار المحافظات

  )٤٥٨(.لدوراتلهذه ا
  

عقد المعهد األميرآي للسالم مؤتمرًا حول األشخاص المهجرين في الداخل في . الالجئون والمهجرون في الداخل
ين الذين ترآوا منازلهم رّآز المؤتمر على الصعوبات المتواصلة التي تواجه العراقي. ، في بغدادفندق الرشيد

 صيانة لتأمينتكافح الوزارة . الهجرةالتهجير وال تزال هناك هواجس حول البنية التحتية لوزارة . البالدوليس 
العجز عن تقديم مساعدة أآبر للمهجرين في لمواجهة ملفات المهجرين  في الداخل، وخدمات التسجيل المعقدة، 

 مجلس محافظة بغداد، عن هواجس حول سياسات  لدىهجرين في الداخل أعرب عضو في لجنة الم)٤٥٩(.الداخل
 حزب الدعوة المنتمين إلىيعتقد عضو المجلس ان المهجرين في الداخل . وزارة العمل والشؤون االجتماعية
  )٤٦٠(. األحزاب السياسية األخرىالمنتمين إلىيتلقون من الوزارة فوائد أآثر من 
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  ي ُقَدسمحطة الطاقة الكهربائية ف

  
  
  

 ١٠٠٠ في شمال بغداد وسمحت ألآثر من مدرسة الهدى للبنات، افتتحت ٢٠٠٩يناير /في آانون الثاني: التعليم
  ِفَرقتم خالل ربع السنة هذا إنجاز إعادة بناء المدرسة بالتعاون بين. طالبة للقسم الثانوي والمتوسط ببدء الدراسة

 تعرض المبنى ألضرار أثر علىبعد سنتين وذلك  ،المحلية والمقيمين الحكومة مسؤولي و اإلعمار المرافقةإعادة
  )٤٦١(.هجوم للمتمردين

  
  الخدمات األساسية

 بغداد اجتمعوا مع نائب رئيس بلدية بغداد للحصول على الموافقة على في  إعمار المحافظاتإعادة ِفَرقأعضاء 
 المشروع. برنامج نظام جمع النفايات في المدينةفي حال تنفيذه، سوف ُيحسن ال. برنامج تجريبي لجمع النفايات

بغداد والبلدية، آما ان تكاليف البرنامج سوف في   إعمار المحافظاتإعادة ِفَرق عبارة عن جهد مشترك بين هو
  )٤٦٢(.يتم تقاسمها بين االثنين

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  بغداد
 

١٧٩ 

  الدولية في بغدادتحديث معلومات ربع السنة المتعلقة ببرنامج الوآالة األميرآية للتنمية 
 خالل األسبوع األول رآيبه جرى ت(GAPTIS)نظام معلومات محاسبة المحافظات وتعّقب المشاريع 

وجرى تدريب إضافي على .  شخصًا على استخدامه٢٥أآتوبر، وتم تدريب /من تشرين األول
 (LGP II)هلي المرحلة الثانية من برنامج نظام الحكم األ. الكمبيوتر الشخصي خالل األسبوع التالي

برنامج نظام الحكم األهلي في آانون المرحلة الثالثة من بدأ تسوف . قادت عملية إقفال تلك المرحلة
  .٢٠٠٩يناير /الثاني

برنامج نظام الحكم 
 األهلي

 للشباب أنتج برنامجًا (ICCM)  تخيف النزاعات المستندة إلى المجتمع األهلي في العراقبرنامج
 امرأة شابة، ٢٠٠ مشاهد، وقّدم دروسًا تدريبية على الخياطة لـ ١٠،٠٠٠لـ )  عراقشباب يا(للتلفزيون 

  . طفل في مدينة الصدر٦٠٠آما ورش عمل تهدف إلى تعليم أساليب العيش معًا بسالم لـ 

تخفيف النزاعات 
المستندة الى المجتمع 

  األهلي في العراق
تبدأ سوف .  قادت عملية إقفال تلك المرحلة(CAP II) المجتمع األهلي ملالمرحلة الثانية من برنامج ع

  . المجتمع األهلي بموجب اتفاقية تعاونية جديدةمل برنامج عالمرحلة الثالثة من
 المجتمع عملبرنامج 
  األهلي

صندوق مارال روزيسكا   . مشروع لصندوق مارال روزيسكا١٠٣خالل ربع السنة هذا، تم إنجاز 
  لضحايا حرب العراق

 التدريب على الحكم (QRF/IRAP) برنامج المساعدة السريعة للعراق/ االستجابة السريعةجبرنام قدم 
  .، والتدريب على تنمية القدرات لمجلس قضاء المحموديةحياءالمحلي في حي الرشيد لمجالس األ

صندوق االستجابة 
برنامج /السريعة

المساعدة السريعة 
  للعراق

 وظيفة طويلة ١٥٠٠ وظيفة قصيرة األجل وحوالي ٢٦،٣٠٠تم خالل ربع السنة هذا خلق قرابة 
  .  شاب في نشاطات للشباب رعاها برنامج استقرار المجتمع األهلي٢٥،٥٠٠شارك حوالي . األجل

برنامج استقرار المجتمع 
  األهلي

 تشرين ٣٠ دوالر بتاريخ ٥،٩٣٤،٠٥١ قرضًا بقيمة ٤٩٩٣وّزعت مؤسستان للتمويل الصغير جدًا 
 ٢٦،٧٥٧،٩٠٢ قرضًا لما مجموعه ١٤،٩٧٢منذ تأسيس البرنامج، تم توزيع . ٢٠٠٨ر نوفمب/الثاني
 مراآزها تقوم (ICBG) مصرفًا األعضاء في الشرآة العراقية للكفاالت المصرفية ١١آافة الـ . دوالر

، آانت الشرآة العراقية للكفاالت ٢٠٠٨نوفمبر /بتاريخ تشرين الثاني.  الرئيسية في محافظة بغداد
  . دوالر٥٩٧،٧٩٤ قدرها قرضًا بقيمة إجمالية ٤٨صرفية قد آفّلت الم

  "تجارة"برنامج 

تشمل ُاألمثلة عروضًا لمشاريع البيوت .  عدة مبادرات زراعية في محافظة بغداد"إنماء"برنامج لدى 
 أغطيةالزجاجية الزراعية في التاجي، وإعادة تأهيل سوق بغداد الجديدة لتوزيع البذار العالية الجودة و

وقدم البرنامج أيضًا مضخة مياه غير آهربائية . البالستيك للبيوت الزجاجية في التاجي وأبو غريب
إعادة تأهيل سوق نيسان توشك على االآتمال .  الزراعية المشاتللنشاطات تعليف المواشي وإنشاء

، كية لسياج السوقشب وتجهيزات (T)تي على شكل  جدران "إنماء" أنشأ برنامج). سوق بغداد الجديدة(
  . إلدارة السوق(NINMA)وساعد في تأسيس منظمة غير حكومية محلية 

  "إنماء"برنامج 

وأدخلت ثمانية مقررات . من بغداد على اإلدارة العامة واإلدارةمسؤول  ٢٥٠٠تم تدريب حوالي 
ريع وإدارة  مختلفة حول مواضيع مثل القيادة والتواصل، وإدارة المشااتدراسية على مستويات آفاء

  .الموارد البشرية، واإلدارة المالية، والمشتريات، وتكنولوجيا المعلوماتية ومكافحة الفساد

  "تطوير"برنامج 
  

 الدعم والمساعدة لمهجري (OFDA) األميرآي يقدم مكتب المساعدة الخارجية في حاالت الكوارث
الصحة، اللوجستية وسلع اإلغاثة، : ية في القطاعات التاليينالداخل في بغداد عبر ثالثة شرآاء تنفيذ

 وقدم شرآاء. الحماية، المأوى واالستيطان، المياه، الصرف الصحي والنظافة، االقتصاد وأنظمة السوق
 مستفيد في المحافظات الوسطى بما فيها ٣٦٠٠ مواد اإلغاثة الطارئة لـ (OFDA) المكتب في هذا

  . بنقلها وتخزينها آما قاموابغداد واألنبار وبابل وواسط والنجف

مكتب المساعدة 
الخارجية في حاالت 

  الكوارث

.٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر
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  واسط
  ١،٤٨٣ :)د(عدد المشاريع األميرآية         مليون٩٤٢ :)أ(عدد السكان

   مليون دوالر٤٥٩٫٩ :)د( األميرآيةتكاليف المشاريع           شيعة% ١٠٠ :)ب(الدين
   ٢٠٠٨أآتوبر / تشرين األول:)ج(تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة

  

  المشاريع الرئيسية الجاري تنفيذها

  
  

  .األرقام تتأثر بالتدوير. المواقع الظاهرة على الخريطة هي تقريبية: مالحظة
  : المصادر

  .١٩/١١/٢٠٠٧، "سكان العراق حسب المحافظات"، (UNOCHA)ات اإلنسانية مكتب األمم المتحدة لتنسيق المساعد  )أ (
، تم www.iom-iraq-net ٥/٢٠٠٨، "بيانات التهجير في الداخل المستعملة لموقع اإلنترنت المتفاعل لوآالة االسوشيتد برس"، (IOM)المنظمة الدولية للهجرة   )ب (

 .١٥/١/٢٠٠٩الوصول اليها في 
 .٢٩، الصفحة ٣٠/١٢/٢٠٠٩، "قياس االستقرار واألمن في العراق"وزارة الدفاع، . ٥/١/٢٠٠٩ة في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة األميرآي  )ج (
نها في ربع السنة من المحتمل أن يختلف عدد المشاريع وأآالفها عن العدد واالآالف المبلغ ع. ٦/١/٢٠٠٩" الَمعَلم العالمي"، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق   )د (

تشمل األرقام المشاريع . ، الذي لم يعد متوفرًا(ITAO)استعمل بدًال من ملف اإلنهاء لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق " الَمعَلم العالمي"األخير الن مصدر بيانات 
، وصندوق دعم االقتصاد (ISFF)وصندوق قوات األمن العراقية ، (IRRF)الجاري تنفيذها والمكتملة والتي تم تمويلها من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 

(ESF) وبرنامج االستجابة الطارئة للقائد ،(CERP). 
 .١/٥/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج   )ه (
 .٨/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OPA)استجابة مكتب شؤون المحافظات   )و (

  عاصمة
  مرفق تدريب

ِفَرق إعادة إعمار المحافظات بقيادة 
  أميرآية
  مطار

  شروعم

  )هـ(وحدة الشرطة الدائمة وخدمات الطوارئ في الديوانة

   مليون دوالر١٫٣: ألزمت •
  مليون دوالر٠٫٠: أنفقت •
 ١٠/٨/٢٠٠٩: لُمقّدراإلنجاز ا •
جديد محلي واسعلمرآز تقديم مجمع : األهداف •

  .للشرطة
  
  

  )هـ(مختبرات آلية الهندسة في واسط
   مليون دوالر٢٫٠: ألزمت •
  مليون دوالر٠٫٥: أنفقت •
 ٥/٦/٢٠٠٩: اإلنجاز الُمقّدر •
إنشاء مختبرات لتوفير تدريب هندسي: األهداف •

 .ُمتخصص للمهندسين في المستقبل
  
  

  )هـ(تجديد محطة شرطة الحّفارإعادة 
   مليون دوالر١٫٢: ألزمت •
  مليون دوالر٠٫٠: أنفقت •
 ٣٠/٥/٢٠٠٩: اإلنجاز الُمقّدر •
 جديد متوسطلمرآزتصميم وإنشاء مجمع : األهداف •

 الحجم للشرطة المحلية
 

  )و(لمهندسينلتنميةالبرنامج

   مليون دوالر٢٫٨: ألزمت •
  مليون دوالر٢٫٨: أنفقت •
 ١/٧/٢٠٠٩: اإلنجاز الُمقّدر •
تحسين قدرات المهندسين : األهداف •

الموازنات   إنفاقفيالعراقيين 
، وتحسين نوعية  فعاليةبطريقة أآثر

طويلة العمليات الوضمان  اإلنشاء
 الجديدة والقائمة حتيةاألجل للبنية الت

  .وصيانتها
  
  

  )و(ي الزراعاإلرشادتدريب خدمة 

   مليون دوالر٠٫٣: ألزمت •
  مليون دوالر٠٫٢: أنفقت •
 ١/٣/٢٠٠٩: اإلنجاز الُمقّدر •
 اإلرشادبرنامج خدمة : األهداف •

  المهاراتلتأمين ُصّمم يالزراع
األساسية والمعرفة للمزارعين 

 زيادةعبر جهود تعزيز الالعراقيين 
  العمليات فيفعاليةال اإلنتاج وفي

 .الزراعية

 الكوت



  واسط
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  )أ(لبنية التحتية الجارية والمنجزةمشاريع ا
  بماليين الدوالرات

  
آلفة المشاريع الجاري 

  تنفيذها
عدد المشاريع الجاري 

  تنفيذها
    عدد المشاريع المنجزة  آلفة المشاريع المنجزة

  الكهرباء  ١٢٤  $٥٥٫٢٩  ١  $٠٫٠٤
  المياه  ٢٣٠  $٣٢٫٩٨  ١١  $١٫٤٢
  العناية الصحية  ٩١  $١١٫٧٨  ٧  $١٫٣٥
  النقل والمواصالت  ٨٦  $١٧٫٤١  ٢  $٠٫٣٨
  المباني  ٨٦  $٥٫٩٤  ٢  $٥٫٦١
  المجموع  ٦١٧  ١٢٢٫٥٠  ٢٣  ٨٫٨٠

  
  

  )ب(مجموع الحوادث األمنية حسب األشهر
  

  
  
  

  )ج(الحمل الكهربائي المزود والطلب المقّدر

  

  

 ٢٠٠٤يناير /آانون الثاني
 ٢٠٠٨ديسمبر /آانون األول

الطلب
  
  
  

     الحمل الكهربائي المزود
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  )د(آلفة المشاريع حسب القطاع
   مليون دوالر٤٥٩٫٩  المبلغمنالنسبة المئوية 

  
  

  
    

  )هـ(النشاطات التوظيفية
            

  

  
  
  

  

 %١تنمية القدرات %١ المباني
 %١الديمقراطية 

 %٢ التنمية االقتصادية
 الكهرباء 

٧%

٥% 

١٢%

٦٣%

المياه
%٤ النقل والمواصالت

األمن والعدل

%٣ العناية الصحية  
 الالجئين، وحقوق اإلنسان، والتعليم

%٢آخرون 

توظيف ذاتي غير الزراعة

موظفون حكوميون

يد عاملة غير 
ماهرة

 %٤ يد عاملة ماهرة

 عمال زراعيون

%٢٣ توظيف ذاتي في الزراعة

٢٣%

٩%

١٤% 

٢٦% 



  واسط
 

١٨٣ 

  

  )و(الوصول الموثوق لمياه الشرب 

  

  
  

  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
  :المصادر

 عن يختلف يمكن ان  وآلفتها المشاريع، احتساب٦/١/٢٠٠٩، الَمعَلم العالمي، (IRMS)برنامج إدارة إعادة إعمار العراق   )أ (
ملف اإلنهاء  ألن مصدر بيانات الَمعَلم العالمي استخدمت بدًال من ،لفة المذآورين خالل ربع السنة الماضي والكاالحتساب

  . الذي لم يعد متوفرًا(ITAO)  مكتب المساعدة االنتقالية للعراقلدى
للقوات المسلحة ، استجابة قيادة المنطقة الوسطى ٦/١٠/٢٠٠٨استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات،   )ب (

 .١٠/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (CENTCOM)األميرآية 
، تقرير األداء اليومي للوحدات (IRMO)، مكتب إدارة وإعادة إعمار العراق (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق   )ج (

 .٣١/١٢/٢٠٠٨-١/٤/٢٠٠٧الكهربائية، 
احتساب .  يشمل فقط المشاريع الجارية والمنجزة. ٦/١/٢٠٠٩عَلم العالمي، ، الَم(IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق   )د (

 والكلفة المذآورين خالل ربع السنة الماضي ألن مصدر بيانات االحتسابختلف عن ي يمكن ان  وآلفتها المشاريععدد
 .ي لم يعد متوفرًا مكتب المساعدة االنتقالية للعراق الذملف اإلنهاء لدىالَمعَلم العالمي استخدمت بدًال من 

البيانات تستند إلى مسح اجري . ١٢/١١/٢٠٠٨، "تحليل شامل عن األمن الغذائي وهشاشته في العراق"األمم المتحدة،   )ه (
  .٢٠٠٧آانون األول ديسمبر -نوفمبر/في تشرين الثاني

  

%٧٧٫٤العراق 

%٨٩٫٤واسط 
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   الزراعياإلرشادخدمة على تدريب ال

  
  

  نظام الحكم والديمقراطية
 للنواب العراقيين مع قوات األمن العراقية ومع (IHEC)نة العليا المستقلة لالنتخابات اللجاجتمعت . االنتخابات

تتوقع واسط ان يكون .  لمناقشة االنتخابات القادمة في المحافظات إعمار المحافظاتإعادة  ِفَرقالرسميين في
 مرآز اقتراع ١٣ حوالي يتم تأمينوسوف .  مرآز اقتراع لكل واحد منها عدة محطات تصويت٢٦٠ لديها

  )٤٦٣(.مختلف للعراقيين الذين ُهّجروا من المحافظات األخرى والذين يعيشون حاليًا في واسط
  

تنسق اللجنة العليا المستقلة لالنتخابات حاليًا األمن مع قوات األمن العراقية في واسط لتأمين األمن لمراآز 
  )٤٦٤(.تشمل الخطط توظيف النساء لتفتيش الناخبات. التصويت

  
 مع المدراء العامين في الوزارة، في واسط، لتعزيز برامج بناء  إعمار المحافظاتإعادة ِفَرقتنسق . بناء القدرات

 اإلشراف على إصالح البنية التحتية وبرامج التعليم  إعمار المحافظاتإعادة ِفَرقتواصل آما القدرات، 
  )٤٦٥(.التقني

  
  االقتصاد
 (AES) واسط برامج التدريب على خدمة اإلرشاد الزراعي في ار المحافظات إعمإعادة ِفَرقأنجزت . الزراعة

 دوالر الملزمة للبرنامج، تم إنفاق أآثر من ٢٨٠،٠٠٠من أصل الـ .  في المحافظة١٧في آافة المواقع الـ 
هدف برامج التدريب على اإلرشاد الزراعي تزويد المزارعين العراقيين بالمهارات آان .  دوالر٢٤٥،٠٠٠

تعاقدت خدمة اإلرشاد الزراعي مع الجمعية الزراعية في . المعلومات األساسية لتعزيز اإلنتاج وزيادة الفعاليةو
  )٤٦٦(. لحقول مزروعةواسط لتقديم محاضرات وبرامج تدريب تشمل عروض

  



  واسط
 

١٨٥ 

سماد  اجتمع مع وزارة الزراعة لمناقشة العجز في ال إعمار المحافظاتإعادة ِفَرقفريق الزراعة التابع ل
  )٤٦٧(. طن إضافية٤٠٠٠ بصورة آبيرة عندما تم تخصيص تحسنلكن هذا الهاجس . لمحصول القمح

  
، لكن ٢٠٠٨ديسمبر /آان من المتوقع أن يفتح بنك بغداد فرعًا في آوت، في آانون األول. العمل المصرفي

  )٤٦٨(.وأصحاب خبرةاالفتتاح تأجل بسبب صعوبة العثور على موظفين ماهرين 
  

  ات األساسيةالخدم
 ١٤ بطلب  إعمار المحافظاتإعادة  ِفَرقمن)  الكهربائيالنقل(خالل ربع السنة هذا، تقدم مدير عام الكهرباء 

  ٤٦٩(.يًا ضرورية لمهندسين والمديرين في الوزارةفنمقررًا دراسيًا 

  
  
  
  
  
  
  
  

  ة في واسطتحديث معلومات ربع السنة المتعلقة ببرنامج الوآالة األميرآية للتنمية الدولي
بدأ تسوف .  قادت عملية إقفال تلك المرحلة(LGP II)المرحلة الثانية من برنامج نظام الحكم األهلي 

  .٢٠٠٩يناير /برنامج نظام الحكم األهلي في آانون الثانيالمرحلة الثالثة من 
 برنامج نظام الحكم األهلي

 خالل ربع (ICCM) األهلي في العراقلتخفيف النزاعات المستندة إلى المجتمع لم تنجز أية مشاريع 
  السنة هذا

تخفيف النزاعات المستندة 
الى المجتمع األهلي في 

  العراق
  . قادت عملية إقفال تلك المرحلة(CAP II) المجتمع األهلي ملالمرحلة الثانية من برنامج ع

  .عاونية جديدة بموجب اتفاقية ت(CAP III) المجتمع األهلي ملبرنامج عمن  ت المرحلة الثالثةبدأ
برنامج علم المجتمع 

  األهلي
صندوق مارال روزيسكا   .تم خالل ربع السنة هذا، تم إنجاز ثمانية مشاريع لصندوق مارال روزيسكا

  لضحايا حرب العراق
 الذي يعمل لتثقيف سكان واسط حول "بتسمإ" مؤخرًا برنامج مشروع  االستجابة السريعةبرنامجمُول 

 سنة، ١٢ و ٤في أسنان أطفال واسط الذين تتراوح أعمارهم بين تشار التسّوس انصحة الفم للحد من 
 جزئي للممرضات بدوامولتأمين الوظائف الصيفية لطالب آلية الطب بجامعة واسط، آما ووظائف 

نفذ حمالت للصحة ي أيضًا و البرنامجصمميوسوف . الذين يعانون من البطالة المقّنعةوالمعلمين 
  . العامة

االستجابة صندوق 
برنامج المساعدة /السريعة

  السريعة للعراق

برنامج استقرار المجتمع   .برنامج استقرار المجتمع األهلي ليس نشطًا في واسط
  األهلي

 قرضًا بقيمة  ٣٣١٠ في محافظة واسط (MFIs)وّزعت مؤسستان للتمويل الصغير جدًا 
 ٤٥٩٠منذ تأسيس البرنامج تم توزيع . ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٣٠ دوالر بتاريخ ٣،٤٨١،٦٩٨
  . دوالر٨،٤٢٠،٦٠٠قرضًا بقيمة 

 مؤخرًا اتحاد رجال األعمال في آوت ويواصل تقديم المساعدة التقنية "تجارة"أسس برنامج 
  . المجتمع المحليإلىوتقدم المنظمة منتجات التدريب والمشورة .  لهوالتدريب وبناء القدرات

  "تجارة"برنامج 

كوت مع مجموعة منتقاة من الفي ) الطماطم(بندورة لزراعة ال عرض تجربة "إنماء "برنامججري ي
الغرض من التجربة الداللة على . قدم البذار والسماد، واختبار التربة والدعم التقنييالمزارعين، و

  . عالية وجامدةالفوائد الكامنة إلنتاج أنواع جديدة من البندورة 

  "إنماء"برنامج 

وأدخلت ثمانية مقررات .  من المحافظة على اإلدارة العامة واإلدارةمسؤول ٦٨٠ر من تم تدريب أآث
دراسية على مستويات آفاءة مختلفة حول مواضيع مثل القيادة والتواصل وإدارة المشاريع وإدارة 

  .الموارد البشرية، واإلدارة المالية، والمشتريات وتكنولوجيا المعلومات ومكافحة الفساد

  "طويرت"برنامج 

 يقدم الدعم والمساعدة للمهجرين العراقيين (OFDA)مكتب المساعدة الخارجية في حاالت الكوارث 
 منطقةمّول المكتب التوسعة الجارية حاليًا لشبكة أنابيب للمياه في . في الداخل عبر شريكين منفذين

  .   مهجر في الداخل٦٩٠الحي لتحسين الوصول إلى المياه لـ 

الخارجية مكتب المساعدة 
  في حاالت الكوارث

٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر
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١٨٦ 

  بابل
  ٢،٤٧٢ :)د(عدد المشاريع األميرآية            مليون١٫٤: )أ(عدد السكان

   دوالر مليون٤٢٠ :)د(تكاليف المشاريع األميرآية         ُسّنة% ٥شيعة، % ٩٥ :)ب(الدين
   ٢٠٠٨أآتوبر / تشرين األول:)ج(تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة

  

  المشاريع الرئيسية الجاري تنفيذها

  
  

  .األرقام تتأثر بالتدوير. المواقع الظاهرة على الخريطة هي تقريبية: مالحظة
  : المصادر

  .١٩/١١/٢٠٠٧، "كان العراق حسب المحافظاتس"، (UNOCHA)مكتب األمم المتحدة لتنسيق المساعدات اإلنسانية   )أ (
، تم www.iom-iraq-net ٥/٢٠٠٨، "بيانات التهجير في الداخل المستعملة لموقع اإلنترنت المتفاعل لوآالة االسوشيتد برس"، (IOM)المنظمة الدولية للهجرة   )ب (

 .١٥/١/٢٠٠٩الوصول اليها في 
 .٢٩، الصفحة ٣٠/١٢/٢٠٠٩، "قياس االستقرار واألمن في العراق"وزارة الدفاع، . ٥/١/٢٠٠٩عام للبيانات، استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش ال  )ج (
من المحتمل أن يختلف عدد المشاريع وأآالفها عن العدد واالآالف المبلغ عنها في ربع السنة . ٦/١/٢٠٠٩" الَمعَلم العالمي"، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق   )د (

تشمل األرقام المشاريع . ، الذي لم يعد متوفرًا(ITAO)استعمل بدًال من ملف اإلنهاء لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق " الَمعَلم العالمي"ن مصدر بيانات األخير ال
، وصندوق دعم االقتصاد (ISFF) ، وصندوق قوات األمن العراقية(IRRF)الجاري تنفيذها والمنجزة والتي تم تمويلها من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 

(ESF) وبرنامج االستجابة الطارئة للقائد ،(CERP). 
 .١/٥/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج   )ه (
 ٢١/١/٢٠٠٩، URI Lookup، (IRMS) نظام إدارة إعادة أعمار العراق  )و (

  عاصمة
  ِفَرق إعادة إعمار المحافظات

  المحافظاتِفَرف إعادة إعمار
   المرافقة
  مشروع

  )و(مستشفى التوليد في ُمَسّيب

   مليون دوالر٥٫٤: ألزمت •
 غير متوفر: أنفقت •
 ٣٠/٤/٢٠٠٩: اإلنجاز الُمقّدر •
  بناء مستشفى جديد للتوليد: األهداف •
  
  
  

  )و( الُمبردةالمستودعاتمرفق 
  ون دوالر ملي١٫٨: ألزمت •
 غير متوفر: أنفقت •
 ١/٢/٢٠٠٩: اإلنجاز الُمقّدر •
وتجارةالتأثير على سوق : األهداف •

  .المحافظات المحيطة  فياألغذية

  
  )هـ(المرآز المهني في االسكندرية

   مليون دوالر٤٫٤: ألزمت •
  مليون دوالر٣٫٢: أنفقت •
 ٥/٤/٢٠٠٩: اإلنجاز الُمقّدر •
غرف  الدراسة إعادة تأهيل مبنى : األهداف •

 بما في ذلك قسم سكن ،المرحلة الثالثة المهني،
 .المحاضراتلطالب وقاعة

  )هـ(طرقالإنشاء

   مليون دوالر٣٫١: ألزمت •
 غير متوفر: أنفقت •
 ٢٣/٢/٢٠٠٩: اإلنجاز الُمقّدر •
   جديدة لطريق  مكّسوة  باألسفلت سيرتأمين ثمانية ممرات: األهداف •
  

  )هـ( ُحجرة دراسة١٢ –مالي الثانوية مدرسة الُش

   مليون دوالر١٫٢: ألزمت •
  دوالر٩٠،٨٠٠: نفقتأ •
 ١١/٦/٢٠٠٩: اإلنجاز الُمقّدر •
 . دراسةغرفة ١٢ تشملتأمين مدرسة ثانوية : األهداف •
  

  )هـ(SJ082 – في الحّلة مبنى المحاآم

   مليون دوالر٧٫٢: ألزمت •
  مليون دوالر٤٫٥: أنفقت •
 ١٢/٣/٢٠٠٩: اإلنجاز الُمقّدر •
مقيم في ين لخدمة أآثر من خمسة ماليمبنى للمحاآمتأمين : األهداف •

  .محافظة بابل وجنوب شرق العراق

 الحلة
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  )أ(شاريع البنية التحتية الجارية والمنجزةم
  ن الدوالراتبماليي

  
آلفة المشاريع الجاري 

  تنفيذها
عدد المشاريع الجاري 

  تنفيذها
    عدد المشاريع المنجزة  آلفة المشاريع المنجزة

  النفط والغاز  ١٤٤  $١٢٠٫٧٤  ٣  $٠٫٣٠
  المياه  ٢٣٦  $٤٥٫٤١  ١٥  $٥٫٨٤
  العناية الصحية  ٩٥  $١٨٫٢٨  ٧  $٧٫١٢
  النقل والمواصالت  ١٨١  $٢٥٫١٤  ٨  $١٤٫٠٥
  المباني  ٦٠  $٢٫٠٠  ١  $٠٫٣٧
  المجموع  ٧١٦  $٢١١٫٥٧  ٣٤  $٢٧٫٦٨

  
  

  )ب(مجموع الحوادث األمنية حسب األشهر
  

  
  
  

  )ج(الحمل الكهربائي المزود والطلب المقّدر

  

  

 ٢٠٠٤يناير /آانون الثاني

 ٢٠٠٨ديسمبر /آانون األول

الطلب
  
  

     الحمل الكهربائي المزود



  بابل
 

١٨٨ 

  

  )د(آلفة المشاريع حسب القطاع
   مليون دوالر٤٢٠  المبلغمنالنسبة المئوية 

  
  

  
  
  

        

  )ـه(النشاطات التوظيفية
            

  

  
  
  

  

%١المباني 

 %٢تنمية القدرات 
 %١الديمقراطية 

 %٥  التنمية االقتصادية

 الكهرباء

١٢%

٩%

٣٠%

٢٩% 

٦%

المياه

النقل والمواصالت

األمن والعدل

العناية الصحية

%٥ لتعليمالالجئين، وحقوق اإلنسان، وا

توظيف ذاتي غير الزراعة

موظفون حكوميون

 يد عاملة غير ماهرة
 %٣ ةيد عاملة ماهر

 %١ عمال زراعيون

 توظيف ذاتي في الزراعة
٢٦%

٢٦%
١١%

٣٣%
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  )و(الوصول الموثوق لمياه الشرب 

  

  
  

  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
  :المصادر

 عن يختلف يمكن ان  وآلفتها المشاريع، احتساب٦/١/٢٠٠٩، الَمعَلم العالمي، (IRMS)برنامج إدارة إعادة إعمار العراق   )أ (
ملف اإلنهاء  ألن مصدر بيانات الَمعَلم العالمي استخدمت بدًال من ،لماضي والكلفة المذآورين خالل ربع السنة ااالحتساب

  . الذي لم يعد متوفرًا(ITAO)  مكتب المساعدة االنتقالية للعراقلدى
، استجابة قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة ٦/١٠/٢٠٠٨استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات،   )ب (

 .١٠/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (CENTCOM)األميرآية 
، تقرير األداء اليومي للوحدات (IRMO)، مكتب إدارة وإعادة إعمار العراق (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق   )ج (

 .٣١/١٢/٢٠٠٨-١/٤/٢٠٠٧الكهربائية، 
احتساب .  قط المشاريع الجارية والمنجزةيشمل ف. ٦/١/٢٠٠٩، الَمعَلم العالمي، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق   )د (

 والكلفة المذآورين خالل ربع السنة الماضي ألن مصدر بيانات االحتسابختلف عن ي يمكن ان  وآلفتها المشاريععدد
وفقًا لهذه .  مكتب المساعدة االنتقالية للعراق الذي لم يعد متوفرًاملف اإلنهاء لدىالَمعَلم العالمي استخدمت بدًال من 

 .لمصادر، تمثل قطاعات الديمقراطية والنفط والغاز اقل من نصف بالمئة من إجمالي الكلفةا
البيانات تستند إلى مسح اجري . ١٢/١١/٢٠٠٨، "تحليل شامل عن األمن الغذائي وهشاشته في العراق"األمم المتحدة،   )ه (

  .٢٠٠٧آانون األول ديسمبر -نوفمبر/في تشرين الثاني

%٧٧٫٤العراق 

%٩٧٫٣ بابل



  بابل
 

١٩٠ 

  
  مياه وشبكة لتوزيع المياه تابعة لسالح الهندسة في الجيش األميرآي، في بابلج إدماشيخ يعاين وحدة 

  
  نظام الحكم والديمقراطية

المرشحون . لحملة االنتخابية في بابلل لوحات اإلعالناتملصقات وال من فيضأدت االنتخابات إلى . االنتخابات
 الدعوة إلى جانبوحزب  (ISCI)العراق  المجلس اإلسالمي األعلى في يشملون حزب في الطليعة البارزون

 نظم حزب الدعوة تظاهرة سياسية سلمية إلظهار التأييد لمرشحيه  جمعت )٤٧٠(.ناصرين لهما المرشحين الملوائح
  )٤٧١. شخص٣٠٠٠حوالي 

  

ًا  حزبًا محلي٢٨ذلك، وقع ممثلو استجابة ل.  مع اقتراب موعد االنتخاباتقد بدأت تبرزآانت الهواجس األخالقية 
 المجلس اإلسالمي األعلى او في  حزبغير ان أحدًا منهم لم يكن عضوًا في. تعهدًا بقيادة حملة انتخابية شريفة

 في المنطقة وال ُينظر إليه على انه غير شرعي من اعتيادية شراء األصوات ُيعتبر ممارسة )٤٧٢(.الدعوةحزب 
لناخبين الريفيين آما أن التصويت المبكر ا لنقل صاتا لقد أعدت ب)٤٧٣.القانونتطبيق  أو فرض جانب الناس

  )٤٧٤(. موقع في بابل٢٠يناير في / آانون الثاني٢٨سيبدأ في 
  

 اجتماعًا في دار البلدية لتثقيف قادة المجتمعات األهلية حول ٢٠  االستجابة السريعةبرنامجترعى منحة من 
  )٤٧٥(.، في جامعة بابل٢٠٠٨ديسمبر / آانون األول٢٧عقد االجتماع األول في . التصويت

  
اشتكت لجنة النزاهة من ان التهم الموجه إلى موظف في وزارة النقل قد سحبت بصورة غير . حكم القانون

  .)٤٧٦(.مالئمة بعد ان رفض وزير النقل في بابل التعاون مع الُمحّققين
  

مرافق اعتقال األحداث عبر لظروف القائمة في يشذب األحداث في بابل أمام المأل انه عدالة اوأعرب مدير 
  )٤٧٧(.المحافظة
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  االقتصاد
 ٢٠٠٩، وان موازنة ٢٠٠٨علم مجلس محافظة بابل ان المحافظة لن تتلقى موازنة تكميلية لسنة 

سوف يكون لذلك أثر على قدرة . لتوقعات األهليةبالمقارنة مع اسوف تخفض إلى حد آبير 
  )٤٧٨(.اإلعمار والتنمية مواصلة المشاريع المخططة إلعادة فيالمحافظة 

 
  تحديث معلومات ربع السنة المتعلقة ببرنامج الوآالة األميرآية للتنمية الدولية في بابل

  .٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

 سوف . قادت عملية إقفال تلك المرحلة(LGP II)المرحلة الثانية من برنامج نظام الحكم األهلي 
  .٢٠٠٩يناير /ني برنامج نظام الحكم األهلي في آانون الثاتبدأ المرحلة الثالثة من

 برنامج نظام الحكم األهلي

تخفيف النزاعات المستندة   . من خلفيات مختلفة في الِحّلةفرد ١٢٥٠ حول السالمجمع مهرجان 
الى المجتمع األهلي في 

  العراق
  . قادت عملية إقفال تلك المرحلة(CAP II) المجتمع األهلي ملالمرحلة الثانية من برنامج ع

  . المجتمع األهلي بموجب اتفاقية تعاونية جديدةعملبرنامج الثالثة من سوف تبدأ المرحلة 
   المجتمع األهليملبرنامج ع

صندوق مارال روزيسكا   . مشروع لصندوق مارال روزيسكا٢٩خالل ربع السنة هذا، تم إنجاز 
  لضحايا حرب العراق

ي بابل،                ف) ة صناعيأعضاءإضافة  (ترميم األطراف جراحة برنامجقدمت المساعدة ل
 ولمرآز اإلنترنت، ،ولبرنامج المياه الريفية، ولمبادرة توعية المصابين بإعاقة، وللمكتبة الطبية

   . ولمستشفى االسكندرية لشراء المعدات للحاالت الطارئةمحاويل،ولمكتبة مستشفى 

صندوق االستجابة 
برنامج المساعدة /السريعة

  السريعة للعراق
.  وظيفة طويلة األجل٥٣٠وظيفة قصيرة األجل وقرابة ٢٣٠٠ السنة هذا، خلق قرابة تم خالل ربع

وتّخرج .  شاب في نشاطات للشباب رعاها برنامج استقرار المجتمع األهلي٢٢٩٥شارك أآثر من 
  برامج شخصًا في١٤١ شخصًا من برنامج التدريب على المهارات المهنية، آما وضع ٤٩٥

  . أعمال محليةهنة لدى مؤسساتمجديد على تدرجي تدريب 

برنامج استقرار المجتمع 
  األهلي

 ٣٠  دوالر بتاريخ ٣،٦٤٠،١٧٤ قرضًا بقيمة ٢١٩٩وّزعت مؤسستان للتمويل الصغير جدًا 
 أيضًا مرآزًا لتنمية مشاريع األعمال "تجارة"برنامج وافتتح . ٢٠٠٨نوفمبر /تشرين الثاني

 نوفمبر ، آفلت الشرآة العراقية لكفالة القروض/ثانيبتاريخ تشرين ال.  الصغيرة في الِحّلة
(ICBG) دوالر٤٩٠،٢٧٧  قرضًا وزعتها المصارف األعضاء في بابل بلغ مجموعها ١٨ .  

  "تجارة"برنامج 

مزارع من % ٧٠ تربية األسماك عبر المحافظة التي يوجد فيها بتحسين" إنماء" يقوم برنامج
 طنًا من بذار الشعير ٥٠ طنًا من بذار القمح و١٠٠ "ماءإن"  برنامجوزعو.  في العراقاألسماك

 لكي توّزع على ٢٠٠٨أآتوبر /بابل في تشرين األول في  اإلعمار المرافقةإعادة ِفَرق على
  . المزارعين لموسم الزرع الشتوي

  "إنماء"برنامج 

ثمانية وأدخلت .  من المحافظة على اإلدارة العامة واإلدارةمسؤول ٧١٨تم تدريب أآثر من 
 مختلفة حول مواضيع مثل إدارة الموارد البشرية، اتمقررات دراسية على مستويات آفاء

  .واإلدارة المالية، والمشتريات

  "تطوير"برنامج 

 عيادة صحية جوالة تعمل في حي (OFDA) مّول مكتب المساعدة الخارجية في حاالت الكوارث
  .  مريض٥٤٠٠الهاشمية ويستفيد منها 

دة الخارجية مكتب المساع
  في حاالت الكوارث



  القادسية
 
 

١٩٢ 

  القادسية
  ١،٤٦٦: )د(عدد المشاريع األميرآية          نسمة٨٦٧،٠٠٠ :)أ(عدد السكان

   مليون دوالر٢٦٨٫٧: )د(أآالف المشاريع األميرآية          بالمئة شيعة ١٠٠: )ب(الدين
  ٢٠٠٨يوليو /تموز: )ج(تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة

  

  
  المشاريع الرئيسية الجاري تنفيذها

  
  .األرقام تتأثر بالتدوير. المواقع الظاهرة على الخريطة هي تقريبية: مالحظة
  : المصادر

  .١٩/١١/٢٠٠٧، "سكان العراق حسب المحافظات"، (UNOCHA)مكتب األمم المتحدة لتنسيق المساعدات اإلنسانية   )أ (
-www.iom ٥/٢٠٠٨، "بيانات التهجير في الداخل المستعملة لموقع اإلنترنت المتفاعل لوآالة االسوشيتد برس"، (IOM)المنظمة الدولية للهجرة   )ب (

iraq-net ١٥/١/٢٠٠٩، تم الوصول اليها في. 
، "قياس االستقرار واألمن في العراق"وزارة الدفاع، . ٥/١/٢٠٠٩العام للبيانات، استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش   )ج (

 .٢٩، الصفحة ٣٠/١٢/٢٠٠٩
من المحتمل أن يختلف عدد المشاريع وأآالفها عن العدد واالآالف المبلغ . ٦/١/٢٠٠٩" الَمعَلم العالمي"، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق   )د (

، الذي لم يعد (ITAO)استعمل بدًال من ملف اإلنهاء لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق " الَمعَلم العالمي" الن مصدر بيانات عنها في ربع السنة األخير
، وصندوق قوات األمن (IRRF)تشمل األرقام المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة والتي تم تمويلها من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق . متوفرًا
 .(CERP)، وبرنامج االستجابة الطارئة للقائد (ESF)، وصندوق دعم االقتصاد (ISFF)قية العرا

 .١/٥/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج   )ه (
 .٨/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OPA)استجابة مكتب شؤون المحافظات   )و (

  عاصمة
  فريق إعادة إعمار المحافظات

 مشروع

  )هـ( آيلو فولت١٣٢محطة الديوانية الفرعية بقدرة 
  مليون دوالر٢٥٫٢ :زمتأل •
  مليون دوالر٢٣٫٤ :أنفقت •
 ٢٨/٢/٢٠٠٩ : المقّدرإلنجازا •
 ميغا ١٨٩ تزويد محطة تحويل آهربائية بقدرة :األهداف •

 الطاقة وتأمين تخفيف العبء وتقويةفولت أمبير لتحسين 
 .ةنيعن محطة التحويل المتقادمة في الديوا

  
  )و(مدرسة اإلرشاد الثانوية للبنات

   مليون دوالر١٫٢ :ألزمت •
   مليون دوالر٠٫٨ :أنفقت •
   ٢٨/١/٢٠٠٩ : المقدرإلنجازا •
 تزويد مدرسة ثانوية للطالبات الموهوبات، يجب :األهداف •

ان ترشح مدارسهن قبولهن في هذه المدرسة وان يوافق 
  .المحافظ على تسجيلهن فيها

منطقة إعادة نقل البضائع عند نقطة الدخول 
  )هـ( في الزرباطية

   مليون دوالر٥٫١ :تألزم •
   مليون دوالر١٫٥ :أنفقت •
   ١٨/٢/٢٠٠٩ : المّقدرنجازاإل •
 تخطيط، وتطوير، وإنشاء :األهداف •

منطقة إلعادة نقل البضائع وساحة 
 سيارة شحن عند ٣٠تستطيع احتواء 

  .نقطة الدخول إلى العراق في الزرباطية
  

  )هـ( قيادة موقع النعمانية للجيش العراقي
  ن دوالر مليو٦٫٧ :ألزمت •
   ال شيء:أنفقت •
   ٣٠/٥/٢٠٠٩ :اإلنجاز الُمقّدر •
تزويد مرآز قيادة ومرافق : األهداف •

  .تابعة لقيادة موقع الجيش العراقي
 )و(الطريق الخرسانية في منطقة الفرات

   مليون دوالر٢٫٩ :ألزمت •
   ال شيء:أنفقت •
   ١/٢/٢٠٠٩ :اإلنجاز الُمقّدر •
طقة الفرات مع منطقة تزويد طريق خرسانية لوصل من: األهداف •

  .الجامعة، وتأمين طريق سفر مباشرة أآثر للمواطنين
 )و(مستوصف العناية الصحية األولية في الجمهوري

   مليون دوالر٠٫٥ :ألزمت •
   مليون دوالر٠٫٢ :أنفقت •
   ٣١/١/٢٠٠٩ :اإلنجاز الُمقّدر •
 ألف من ١٥ تأهيل العناية الصحية إلى منطقة سكنية يقطنها :األهداف •

 محرومين اقتصاديًا في منطقة الجمهوري في الديوانيةال

 الديوانية
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  )أ(منجزةمشاريع البنية التحتية الجارية وال
  )بماليين الدوالرات(
  

آلفة المشاريع الجاري 
  تنفيذها

عدد المشاريع الجاري 
  تنفيذها

    عدد المشاريع المنجزة  آلفة المشاريع المنجزة

  الكهرباء  ١١١  $٦١٫١٢  ٢  $٢٦٫٣٥
  المياه  ١٨٥  $٢٧٫٩٠  ١٣  $٢٫٩٦
  العناية الصحية  ٧٥  $١٣٫٧٩  ٢  $٠٫٥٦
  تالنقل والمواصال  ٧١  $١٩٫٨٨  ٣  $٣٫٤٥

  المباني  ٥٢  $٢٫٣٦  -  -
  المجموع  ٤٩٤  $١٢٥٫٠٥  ٢٠  $٣٣٫٣٢

  
  

  )ب(مجموع الحوادث األمنية حسب األشهر

  

  
  
  

  )ج(الحمل الكهربائي المزود والطلب المقّدر

  

  

٢٠٠٤يناير /آانون الثاني
ديسمبر /آانون االول

٢٠٠٨ 

 الطلب

الحمل الكهربائي المزود



  القادسية
  
 

١٩٤ 

  

  )د(آلفة المشاريع حسب القطاع
   مليون دوالر٢٦٨٫٧النسبة المئوية من المبلغ 

  

  
  
  

        

  )هـ(لتوظيفيةالنشاطات ا

  
            

  

  
  
  

  

%١المباني 
 %١تنمية القدرات 

 %١الديمقراطية 
 %٥التنمية االقتصادية 

 الكهرباء

١١%

٩%

٢٧%

٣٣% 

٥% ٧%

المياه

النقل والمواصالت

األمن والعدل

العناية الصحية
الالجئين، وحقوق اإلنسان، والتعليم

%٢آخرون 

توظيف ذاتي غير الزراعة

موظفون حكوميون

 يد عاملة غير ماهرة

 يد عاملة ماهرة

 عمال زراعيون

 توظيف ذاتي في الزراعة
١٥%

٣٧%

١٢%

١٢% 

٨%

١٤%
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  )و(الوصول الموثوق لمياه الشرب

  

  
        
        
  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
  :المصادر

 عن يختلف يمكن ان  وآلفتها المشاريع، احتساب٦/١/٢٠٠٩، الَمعَلم العالمي، (IRMS)برنامج إدارة إعادة إعمار العراق   )أ (
ملف اإلنهاء  ألن مصدر بيانات الَمعَلم العالمي استخدمت بدًال من ،رين خالل ربع السنة الماضي والكلفة المذآواالحتساب

  . الذي لم يعد متوفرًا(ITAO)  مكتب المساعدة االنتقالية للعراقلدى
سلحة ، استجابة قيادة المنطقة الوسطى للقوات الم٦/١٠/٢٠٠٨استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات،   )ب (

 .١٠/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (CENTCOM)األميرآية 
، تقرير األداء اليومي للوحدات (IRMO)، مكتب إدارة وإعادة إعمار العراق (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق   )ج (

 .٣١/١٢/٢٠٠٨-١/٤/٢٠٠٧الكهربائية، 
احتساب .  يشمل فقط المشاريع الجارية والمنجزة. ٦/١/٢٠٠٩مي، ، الَمعَلم العال(IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق   )د (

 والكلفة المذآورين خالل ربع السنة الماضي ألن مصدر بيانات االحتسابختلف عن ي يمكن ان  وآلفتها المشاريععدد
وفقًا لهذه . توفرًا مكتب المساعدة االنتقالية للعراق الذي لم يعد مملف اإلنهاء لدىالَمعَلم العالمي استخدمت بدًال من 

 .المصادر، تمثل قطاعات الديمقراطية والنفط والغاز اقل من نصف بالمئة من إجمالي الكلفة
البيانات تستند إلى مسح اجري . ١٢/١١/٢٠٠٨، "تحليل شامل عن األمن الغذائي وهشاشته في العراق"األمم المتحدة،   )ه (

  .٢٠٠٧آانون األول ديسمبر -نوفمبر/في تشرين الثاني
 
  

%٧٧٫٤العراق 

%٧٦ة القادسي



  القادسية
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  مدرسة اإلرشاد للبنات، مدرسة ثانوية للطالبات الموهوبات

  
  نظام الحكم والديمقراطية

األحزاب السياسية الرئيسية المشارآة في انتخابات محافظة القادسية تشمل المجلس اإلسالمي األعلى : االنتخابات
قهم ملصقات أحزاب أبلغت قوات الشرطة المحلية عن توقيف سبعة أشخاص لتمزي. للعراق وحزب الدعوة

  )٤٧٩(.منافسة
  

. خالل ربع السنة هذا" مراآش"مع المدينة المغربية " المدينة التوأم"وّقعت محافظة القادسية اتفاقية : نظام الحكم
أعلنت هذه االتفاقية التي وّقعها محافظ القادسية إنشاء ارتباط بين المدينتين تزود مراآش بموجبها المساعدة 

  )٤٨٠(.ة أفضل، وتأمين آمية مياه شرب أآبر، وتنمية اقتصادية، وحماية بيئيةلتعزيز عناية صحي
  

  االقتصاد
من المتوقع أن يزيد هذا المصنع اإلنتاج بدرجة . ُفتح في القادسية في ربع السنة هذا مصنع جديد إلنتاج اإلسفلت

  )٤٨١(.وقد استضافت محافظة القادسية حفلة افتتاح هذا المصنع. ذات شأن
  

  مات األساسيةالخد
 آالف ٣ زود الهالل األحمر وحدات مدمجة لتطهير المياه إلى محافظة القادسية، آل وحدة منها ذات سعة :المياه
المناطق المقرر تزويدها بهذه الوحدات ال تملك إمكانية تزويد محدودة جدًا من مياه الشرب، وسوف تساعد . لتر

  )٤٨٢(.مجلس محافظة القادسية ومديرية الموارد المائية هذا الجهديدعم . هذه الوحدات في منع انتشار الكوليرا
  

شكل هذا .  بالقرب من مستشفى التعليم في الديوانيةمرآز معالجة حصى الكلى افتتح المحافظ :العناية الصحية
افظات الجهد المشترك بين هيئة الموظفين، والمهندسين، ومديرية الصحة في الديوانية جزءًا من خطة تنمية المح

المرآز هو الوحيد من نوعه في محافظة القادسية ويؤمن العناية الصحية التي آانت متوفرة في . ٢٠٠٨لعام 
  )٤٨٣(.السابق فقد في بغداد
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وقعت شرآة لإلنشاءات من دبي عقدًا مع وزارة الصحة في محافظة القادسية إلنشاء مصنع لصنع أطراف 
يقام هذا المصنع بقيمة مليون دوالر بالقرب من المستشفى العام سوف . صناعية، وآراسي متحرآة، وعّكازات

  )٤٨٤(.في المحافظة
  

من المتوقع أن .  في مقاطعة الغّماس الفرعيةجسر الرايب في ربع السنة هذا، اآتمل إنشاء :النقل والمواصالت
لطريق الرئيسية المؤدية آما اقتربت من االآتمال ا. يزيد الجسر من تدفق السلع الزراعية بين الغّماس والنجف

  )٤٨٥(. بالمئة٩٨إلى أفاق بعد أن أصبحت مكتملة بنسبة 
  

  تحديث معلومات ربع السنة المتعلقة ببرنامج الوآالة األميرآية للتنمية الدولية في محافظة القادسية
 في (GAPTIS)تم ترآيب معدات نظام معلومات المحاسبة وتعقب المشاريع في المحافظات 

الترآيب الكامل للنظام وتدريب . نوفمبر/ في القادسية في أواخر تشرين الثانيمرآز حكومي
  .ديسمبر/مسؤولي محافظة القادسية عليه تم خالل األسبوع األول من آانون األول

  برنامج نظام الحكم األهلي

سنة لم تكتمل أية مشاريع لتخفيف النزاعات المستندة إلى المجتمع األهلي في العراق خالل ربع ال
  .هذا

تخفيف النزاعات المستندة إلى 
  المجتمع األهلي في العراق

يساعد برنامج عمل المجتمع األهلي المجتمعات األهلية في وضع أولويات االحتياجات المحلية 
من خالل المشارآة مع مجالس المناطق السكنية . وتطوير وتطبيق مشاريع تعالج هذه االحتياجات

يعطي البرنامج إلى المواطنين العراقيين صوتًا في القرارات التي ومجموعات المجتمع األهلي 
  .تؤثر في مجتمعاتهم األهلية

  برنامج عمل المجتمع األهلي

صندوق ماريا روزيسكا    اآتمل تنفيذ سبعة مشاريع ممولة من صندوق ماريا روزيسكا لضحايا الحرب في ربع السنة هذا
  لضحايا الحرب

 القانونية للنساء هذا، والمتعاون مع منظمة غير حكومية محلية، سوف يرآز برنامج الخدمات
على تزويد التدريب لمحامين تخرجوا حديثًا على قضايا معقدة تتعلق بقانون األحوال الشخصية 

التي قد تؤثر على شؤون الزواج، والطالق، ورعاية األطفال، والوراثة بالنسبة للنساء في 
ن خبرة اآبر هؤالء المحامين الجدد خالل عملهم على قضايا سوف يرشد محامون يملكو. العراق

  .تتعلق باألحوال الشخصية التي أحيلت إليهم من المحكمة المحلية

صندوق االستجابة 
برنامج المساعدة /السريعة

  السريعة للعراق

برنامج استقرار المجتمع    غير ناشط في القادسية(CPS)برنامج استقرار المجتمع األهلي 
  األهلي

مؤسسة تمويالت صغيرة جدًا تعمل في المحافظة هي مؤسسة اإلسكان " تجارة"يدعم البرنامج 
، ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٣٠ابلغ فرع مؤسسة اإلسكان التعاونية حتى .  (CHF)التعاونية
 ٣،٥٧٢قدمت المؤسسة منذ أنشأتها .  دوالر٢،١٩٠،٠١٣ قرضًا بقيمة إجمالية بلغت ١٢٥٢

  . دوالر٩،٠٤٧،٦٠٠إجمالية بلغت قرضًا بقيمة 

  "تجارة"برنامج 

 (USAID)الذي تديره الوآالة األميرآية للتنمية الدولية " إنماء"ممثلون من البرنامج الزراعي 
نوفمبر لمناقشة المساعدة الممكنة في مشاريع تعليف /قاموا بزيارة المحافظة في تشرين الثاني

نتج . إعادة إعمار المحافظة والمسؤولين الحكوميين المحليينمع فريق ) األبقار(الحيوانات األليفة 
عن الزيادة اتخاذ مجموعة متتابعة من الخطوات الملموسة وافق عليها آافة األطراف إلعادة 

  .إحياء معمل ألبان مهجور

  "إنماء"برنامج 

م تقديم ت.  مسؤول من القادسية في اإلدارة العامة وإدارة الشرآات٧٤٤تم تدريب ما يزيد عن 
ثماني دورات عند مستويات مختلفة من الكفاءة حول مواضيع مثل القيادة واالتصال، إدارة 

المشاريع، إدارة الموارد البشرية، اإلدارة الضريبية، المشتريات، تكنولوجيا المعلوماتية، 
  .ومكافحة الفساد

  "تطوير"برنامج 

وتخزين إمدادات طارئة لمستودع في مّول مكتب المساعدة الخارجية في حاالت الكوارث شراء 
  .القادسية

مكتب المساعدة الخارجية في 
  حاالت الكوارث

.٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات : المصدر



 سب المحافظات حإعادة اإلعمار
 

١٩٨ 

  آربالء
  ٧٦٣: )د(المشاريع األميرآية      ألف نسمة٧٥٦،٠٠٠: )أ(عدد السكان

   مليون دوالر١٦٦٫٨: )د(أآالف المشاريع األميرآية      لمئة شيعة         با١٠٠: )ب(الدين
  ٢٠٠٧أآتوبر /تشرين األول: )ج(تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة

  

  المشاريع الرئيسية الجاري تنفيذها
  

  
  .األرقام تتأثر بالتدوير. المواقع الظاهرة على الخريطة هي تقريبية: مالحظة
  : المصادر

  .١٩/١١/٢٠٠٧، "سكان العراق حسب المحافظات"، (UNOCHA)مكتب األمم المتحدة لتنسيق المساعدات اإلنسانية   )أ (
، تم www.iom-iraq-net ٥/٢٠٠٨، "بيانات التهجير في الداخل المستعملة لموقع اإلنترنت المتفاعل لوآالة االسوشيتد برس"، (IOM)المنظمة الدولية للهجرة   )ب (

 .١٥/١/٢٠٠٩الوصول اليها في 
 .٢٩، الصفحة ٣٠/١٢/٢٠٠٩، "قياس االستقرار واألمن في العراق"وزارة الدفاع، . ٥/١/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،   )ج (
آالفها عن العدد واالآالف المبلغ عنها في ربع السنة من المحتمل أن يختلف عدد المشاريع وأ. ٦/١/٢٠٠٩" الَمعَلم العالمي"، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق   )د (

تشمل األرقام المشاريع . ، الذي لم يعد متوفرًا(ITAO)استعمل بدًال من ملف اإلنهاء لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق " الَمعَلم العالمي"األخير الن مصدر بيانات 
، وصندوق دعم االقتصاد (ISFF)، وصندوق قوات األمن العراقية (IRRF)غاثة وإعادة إعمار العراق الجاري تنفيذها والمكتملة والتي تم تمويلها من صندوق إ

(ESF) وبرنامج االستجابة الطارئة للقائد ،(CERP). 
 .١/٥/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج   )ه (
نظرة على رموز المصطلحات الفريدة  " (IRMS)، نظام إدارة إعادة إعمار العراق٥/١/٢٠٠٩للبيانات  لطلب المفتش العام  (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  )و (

١٤/١/٢٠٠٩. 
 .٧/١/٢٠٠٩عدد الجنسيات في العراق، ، التقرير ربع السنوي للفيلق المت(IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق   )ز (

  اصمةع
  فريق إعادة إعمار المحافظات

  مشروع

  )هـ(مبنى االتصاالت في عون 
  مليون دوالر٠٫٣ :ألزمت •
  مليون دوالر٠٫٣ :أنفقت •
 ٣٠/١/٢٠٠٩ :اإلنجاز الُمقّدر •
 إنشاء مبنى الحتواء معدات االتصاالت السلكية :األهداف •

 .والالسلكية
  

 في وسط إعادة تأهيل شبكة المياه في أحياء مختلفة
  )هـ(آربالء

   مليون دوالر٢٫٧ :ألزمت •
   مليون دوالر٢٫٣ :أنفقت •
   ٢٢/٢/٢٠٠٩ :اإلنجاز المقّدر •
  . تصميم، وشراء، وترآيب وتشغيل، شبكة للمياه:األهداف •
  

  )ز( غرف حمامات في مدارس آربالء
   مليون دوالر٠٫٥ :ألزمت •
   ال شيء:أنفقت •
   ٣١/١/٢٠٠٩ :اإلنجاز الُمقدر •
.غرف حمامات في ثماني مدارس بكربالء تجديد :األهداف •

 آربالء

  )هـ( توسيع طريق الحسينية
   مليون دوالر٠٫٦ :ألزمت •
   دوالر٤٠،٧٠٠ :أنفقت •
   ٩/٣/٢٠٠٩ :اإلنجاز الُمقّدر •
 إلغاء الطريق الموجودة وفتح طريق :األهداف •

  .جديدة أآثر عرضٍا
  

  )ز( المستوصف الصحي في جنبالطية
   مليون دوالر٠٫٣ :ألزمت •
   ال شيء:فقتأن •
   ٢٥/٨/٢٠٠٩ :اإلنجاز الُمقّدر •
 تحسين الخدمات األساسية المحلية :األهداف •

لتزويد إمكانية أفضل للحصول على الخدمات 
 آالف ١٠الطبية إلى عدد من السكان بقدر ب 

يقطنون في الجنبالطية، وقرية داوود، 
  .شوبايشين وفحيل مجير

 



 سب المحافظات حعمارإعادة اإل
 

١٩٩ 

  )أ(مشاريع البنية التحتية الجارية والمنجزة
  )دوالراتبماليين ال(
  

آلفة المشاريع الجاري 
  تنفيذها

عدد المشاريع الجاري 
  تنفيذها

    عدد المشاريع المنجزة  آلفة المشاريع المنجزة

  الكهرباء  ٣٩  $٤٦٫٥٩  ٦  $٠٫٤٠
  المياه  ٧٦  $٣٩٫٦٦  ٤  $٦٫٢٠
  العناية الصحية  ٥٩  $١٠٫٤٣  ٧  $٠٫٣٦
  النقل والمواصالت  ٣٧  $٩٫١٨  ٩  $٩٫٤٣
  بانيالم  ٢٦  $١٫٠٨  -  $٧٦٫٣٩
  المجموع  ٢٣٧  $١٠٦٫٩٤  ٢٦  $١٦٫٣٩

  

  )ب(مجموع الحوادث األمنية حسب األشهر

  

  
          

  

  )ج(الحمل الكهربائي المزود والطلب المقّدر

  
          

يناير /آانون الثاني
٢٠٠٤ 

٢٠٠٨يسمبر د/آانون االول  

 الطلب

المزودالكهربائي الحمل 



  آربالء
 

٢٠٠ 

  

  )د(آلفة المشاريع حسب القطاع
   مليون دوالر١٦٦٫٨النسبة المئوية من المبلغ 

  
  

  
  
  

  

  )هـ(النشاطات التوظيفية 
  
  

  
      

  

%١المباني 

تنمية القدرات 
 %٢الديمقراطية 

التنمية االقتصادية

 الكهرباء

 العناية الصحية

المياه

النقل والمواصالت

األمن والعدل

الالجئين، وحقوق 
 اإلنسان، والتعليم

٣% 

٢٨% 

١١%% 

٨% 
٦% 

٢٨% 

%١آخرون  ي في توظيف ذات
الزراعة

 %٣عمال زراعيون 

يد عاملة ماهرة

يد عاملة غير ماهرة

موظفون حكوميون

 توظيف ذاتي في غير الزراعة

٣٦%

٣٤%

١١%

٧%

٩%



 سب المحافظات حعمارإعادة اإل
 

٢٠١ 

  

  )و(الوصول الموثوق لمياه الشرب

  

  
        
  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
  :المصادر

 عن يختلف يمكن ان  وآلفتها المشاريع، احتساب٦/١/٢٠٠٩، الَمعَلم العالمي، (IRMS)برنامج إدارة إعادة إعمار العراق   )أ (
ملف اإلنهاء  ألن مصدر بيانات الَمعَلم العالمي استخدمت بدًال من ، والكلفة المذآورين خالل ربع السنة الماضياالحتساب

  . الذي لم يعد متوفرًا(ITAO)  مكتب المساعدة االنتقالية للعراقلدى
، استجابة قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة ٦/١٠/٢٠٠٨استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات،   )ب (

 .١٠/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (CENTCOM)األميرآية 
، تقرير األداء اليومي للوحدات (IRMO)، مكتب إدارة وإعادة إعمار العراق (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق   )ج (

 .٣١/١٢/٢٠٠٨-١/٤/٢٠٠٧الكهربائية، 
احتساب .  مشاريع الجارية والمنجزةيشمل فقط ال. ٦/١/٢٠٠٩، الَمعَلم العالمي، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق   )د (

 والكلفة المذآورين خالل ربع السنة الماضي ألن مصدر بيانات االحتسابختلف عن ي يمكن ان  وآلفتها المشاريععدد
وفقًا لهذه .  مكتب المساعدة االنتقالية للعراق الذي لم يعد متوفرًاملف اإلنهاء لدىالَمعَلم العالمي استخدمت بدًال من 

 .ر، تمثل قطاعات الديمقراطية والنفط والغاز اقل من نصف بالمئة من إجمالي الكلفةالمصاد
البيانات تستند إلى مسح اجري . ١٢/١١/٢٠٠٨، "تحليل شامل عن األمن الغذائي وهشاشته في العراق"األمم المتحدة،   )ه (

  .٢٠٠٧آانون األول ديسمبر -نوفمبر/في تشرين الثاني

%٧٧٫٤العراق 

%٧١٫٧آربالء 



  آربالء
 

٢٠٢ 

  

  
  ية في الحسينية، آربالء توزيع ألعاب ومواد إنسان

  
  

  األمن والعدل
يناير لالحتفال بالذآرى الدينية عاشوراء ولم /نزل على آربالء حوالي مليوني حاج في أوائل آانون الثاني

غياب العنف في ذآرى عاشوراء هذه آان نتيجة للتعاون بين السلطات الدينية . تحصل أية حوادث أمنية رئيسية
عاشوراء احتفال إسالمي يشير إلى ذآرى معرآة آربالء حيث قتل أعضاء عائلة . عراقيةالمحلية وقوات األمن ال

يقوم حجاج عديدون بضرب جلودهم بالسياط ويجرحون أنفسهم وهم في . الخليفة اإلمام علي بن أبي طالب
  )٤٨٦(.طريقهم إلى المزار المزدوج لإلمام الحسين واإلمام عباس في آربالء

  
  راطيةنظام الحكم والديمق

رعى فريق إعادة إعمار .  لالنتخاباتم يقوم قادة فرق إعادة إعمار المحافظات بزيادة استعداداته:االنتخابات
ابلغ .  للتواصل مع الناخبين(UNAMI)محافظة آربالء مؤتمر عقدته بعثة مساعدة العراق من األمم المتحدة 

من المقرر عقد مؤتمر آخر . ين عملية انتخابات حرةمقدمو هذه النشاطات المشارآين بدور وسائل اإلعالم في تأم
عّبر ممثلو بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق عن قلقهم من أن . لمعالجة أساليب زيادة العدد اإلجمالي للمقترعين

 بالمئة بسبب الشكوك حول مجالس المحافظات، وبرامج عمل المرشحين ٦٠نسبة مجموع المقترعين تقل عن 
  )٤٨٧(.لتعقيد في بطاقات االقتراعالمربكة، وا

  
 قابلت منظمة غير حكومية تعمل على مسائل متعلقة بالنساء أعضاء فريق إعادة إعمار محافظة :حقوق اإلنسان

وقد وافق فريق إعادة إعمار محافظة آربالء على مساعدة . آربالء لمناقشة مبادرات التدريب التي تقوم بها
 سنة على مهنة الخياطة والمهارات ٢٥ و١٨واتي تتراوح أعمارهن بين المجموعة التي تدرب النساء الل

  )٤٨٨(.األساسية الستعمال الكمبيوتر آما على مسائل اجتماعية
  



 سب المحافظات حعمارإعادة اإل
 

٢٠٣ 

 ضابط شرطة عراقي أوقفوا عن العمل بانتظار نتائج التحقيقات في ١٣٤ أعلن محافظ آربالء ان :حكم القانون
 فريق إعادة إعمار المحافظة تقريرًا يقول ان هذا القرار قد يساعد على رفع قادة. حاالت انتهاك الحقوق اإلنسانية

  )٤٨٩(.تعزيز احترام حكم لقانون
  

  االقتصاد
 خالل اجتماع مع المدير العام للزراعة وقادة فريق إعادة إعمار المحافظة تعهد المدير العام بتقديم :الزراعة
آما خصصت بلدية . في المحافظة) األبقار(انات األليفة  هكتارًا من األراضي لمشروع تعليف الحيو٦٦٨مساحة 

وافق المدير العام على .  آالف هكتار من األراضي الستعمالها في مشاريع زراعية مستقبلية٤آربالء اآثر من 
 استضاف فريق إعادة إعمار المحافظة ومستشارو المبادرة النسائية في )٤٩٠(.حضور المؤتمر الزراعي القادم

 رآز االهتمام على األهداف ٢٠٠٨ديسمبر /  آانون األول٢٨بصورة مشترآة مؤتمرًا زراعيًا عقد في المحافظة 
  )٤٩١(.الزراعية الخاصة بالمحافظة

  
  

  تحديث المعلومات لربع السنة المتعلقة ببرنامج الوآالة األميرآية للتنمية الدولية في محافظة آربالء
سوف يبدأ تنفيذ . حكم األهلي عملية إقفال تلك المرحلةأدارت المرحلة الثانية من برنامج عمل ال

  .٢٠٠٩يناير /المرحلة الثالثة لبرنامج نظام الحكم األهلي في آانون الثاني
  برنامج نظام الحكم األهلي

لم ينفذ برنامج تخفيف النزاعات المستندة إلى المجتمع األهلي في العراق أية مشاريع في 
  .آربالء خالل ربع السنة هذا

تخفيف النزاعات المستندة 
إلى المجتمع األهلي في 

  العراق
بدا تنفيذ . أدارت المرحلة الثانية من برنامج عمل المجتمع األهلي عملية إقفال تلك المرحلة

  .المرحلة الثالثة لبرنامج عمل المجتمع األهلي بموجب اتفاقية تعاونية جديدة
  برنامج عمل المجتمع األهلي

صندوق ماريا روزيسكا     مشاريع ممولة من صندوق ماريا روزيسكا لضحايا الحرب في ربع السنة هذااآتمل تنفيذ ثالثة
  لضحايا الحرب

آما . مّول صندوق االستجابة السريعة إنشاء جسر للمشاة يسمح للطالب باجتياز الطريق بأمان
  .استخدم الصندوق لدعم مكتب االنتخابات في محافظة آربالء

صندوق االستجابة 
برنامج المساعدة /السريعة

  السريعة للعراق
برنامج استقرار المجتمع   .برنامج استقرار المجتمع األهلي غير ناشط في آربالء

  األهلي
مؤسسة تمويل صغيرة تعمل في المحافظة هي مؤسسة اإلسكان " تجارة"يدعم البرنامج 

 ٣٣٥٥، ٢٠٠٨نوفمبر /ي تشرين الثان٣٠قدم فرع مؤسسة اإلسكان التعاونية حتى . التعاونية
 ١١،٩٤٠وقدمت هذه المؤسسة منذ تأسيسها .  دوالر٤،٧٣١،١٥٠قرضًا بقيمة إجمالية بلغت 
  . دوالر٢٥،٣٨٣،٨٢٩قرضًا بقيمة إجمالية بلغت 

 قرضًا واحدًا قدمه مصرف عضو في (ICBG)ضمنت الشرآة العراقية للكفاالت المصرفية 
  . دوالر١٥،٥٠٠محافظة آربالء بقيمة 

  "تجارة"مج برنا

  "إنماء"برنامج   .في محافظة آربالء" إنماء"ال ينشط برنامج 
أجرى .  موظفًا في المحافظة على اإلدارة العامة وإدارة الشرآات٧١٦تم تدريب أآثر من 

تنظيم ثماني دورات عند مستويات آفاءة مختلفة حول مواضيع مثل القيادة واالتصاالت، إدارة 
 البشرية، اإلدارة الضريبية، المشتريات، تكنولوجيا المعلومات، المشاريع، إدارة الموارد

  .ومكافحة الفساد

  "تطوير"برنامج 

يزود مكتب المساعدة الخارجية في حاالت الكوارث الدعم والمساعدة للمهجرين في الداخل في 
  .آربالء من خالل شريكين تنفيذيين

مكتب المساعدة الخارجية في 
  حاالت الكوارث

.٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات : المصدر



 سب المحافظات حإعادة اإلعمار
 
 

٢٠٤ 

  النجف
   ١،١٥٧: )د(عدد المشاريع األميرآية        ألف نسمة٩٤٦: )أ(عدد السكان

   مليون دوالر٢٧٠٫٦: )د(أآالف المشاريع األميرآية      بالمئة شيعة ١٠٠: )ب(الدين
  ٢٠٠٦ديسمبر /آانون األول: )ج(لمحافظةتاريخ السيطرة العراقية على ا

  
  المشاريع الرئيسية الجاري تنفيذها

  
  .األرقام تتأثر بالتدوير. المواقع الظاهرة على الخريطة هي تقريبية: مالحظة
  : المصادر

  .١٩/١١/٢٠٠٧، "سكان العراق حسب المحافظات"، (UNOCHA)مكتب األمم المتحدة لتنسيق المساعدات اإلنسانية   )أ (
، تم الوصول www.iom-iraq-net ٥/٢٠٠٨، "بيانات التهجير في الداخل المستعملة لموقع اإلنترنت المتفاعل لوآالة االسوشيتد برس"، (IOM)المنظمة الدولية للهجرة   )ب (

 .١٥/١/٢٠٠٩اليها في 
 .٢٩، الصفحة ٣٠/١٢/٢٠٠٩، "قياس االستقرار واألمن في العراق"وزارة الدفاع، . ٥/١/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،   )ج (
من المحتمل أن يختلف عدد المشاريع وأآالفها عن العدد واالآالف المبلغ عنها في ربع السنة . ٦/١/٢٠٠٩" الَمعَلم العالمي"، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق   )د (

تشمل األرقام المشاريع . ، الذي لم يعد متوفرًا(ITAO)مل بدًال من ملف اإلنهاء لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق استع" الَمعَلم العالمي"األخير الن مصدر بيانات 
، (ESF)، وصندوق دعم االقتصاد (ISFF)، وصندوق قوات األمن العراقية (IRRF)الجاري تنفيذها والمكتملة والتي تم تمويلها من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 

 .(CERP)وبرنامج االستجابة الطارئة للقائد 
 .١/٥/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج   )ه (
 .١٤/١/٢٠٠٩، "نظرة حول رموز المصطلحات الفريدة"نظام إدارة إعادة إعمار العراق   )و (

  عاصمة
  فريق إعادة إعمار المحافظات

  مطار
  محطة توليد طاقة آهربائية

  مشروع

  )هـ(مباٍن في جامعة الكوفة 
  مليون دوالر٢٫٩ :ألزمت •
  مليون دوالر٢٫٠ :أنفقت •
 ٢٨/١/٢٠٠٩ :اإلنجاز المقّدر •
إآمال مباٍن في جامعة الكوفة التي تعتبر المصدر : األهداف •

 .الرئيسي للتعليم العالي في محافظة النجف
  

  )و(مشروع مبنى آلية الهندسة الكهربائية، جامعة الكوفة
   مليون دوالر٣٫٤ :ألزمت •
   ال شيء:أنفقت •
   ١١/٥/٢٠٠٩ :اإلنجاز المقدر •
ة الكهربائية في  إنشاء مبنى يستوعب آلية الهندس:األهداف •

جامعة الكوفة إلآمال مشروع أوقف تنفيذه قبل حوالي عشر 
 .سنوات

مشروع إمداد المياه في  •
  )هـ( المشقاب

   مليون دوالر٢٣٫١ :ألزمت •
   مليون دوالر٢٫٣ :أنفقت •
   ٧/٤/٢٠٠٩ :اإلنجاز المقّدر •
 ألف متر ٤٨ تزويد :األهداف •

في اليوم من المياه لخدمة /مكعب
وتوظيف  آالف مواطن ١١٠

  . شخصًا٦٠حوالي 
  

غّماس الفرعية الجديدة المحطة 
  )هـ ( آيلو فولت١٣٢بقدرة 

   مليون دوالر١٤٫٧ :ألزمت •
   مليون دوالر١٣٫٧ :أنفقت •
   ٣٠/٩/٢٠٠٩ :اإلنجاز المقّدر •
 ١٨٩زيادة قدرة تزويد : األهداف •

ميغا فولت أمبير في المنطقة 
وتأمين العديد من فرص العمل 

 .في المنطقة

 النجف



  النجف
 

 

٢٠٥ 

  )أ(مشاريع البنية التحتية الجارية والمنجزة 
  )بماليين الدوالرات(
  

فة المشاريع الجاري آل
  تنفيذها

عدد المشاريع الجاري 
  تنفيذها

    عدد المشاريع المنجزة  آلفة المشاريع المنجزة

  الكهرباء  ٢١  $٤٤٫٣٠  ١  $١٤٫٧٠
  المياه  ١٠١  $٣٥٫٩٣  ١٣  $٢٤٫٨٧
  العناية الصحية  ٥٣  $٢٨٫٤٥  ١  $٠٫٢٧
  النقل والمواصالت  ٧٢  $٢٥٫٠٠  ٢  $٢٫٨٤
  المباني  ٤٢  $٢٫٤١  ١  $٠٫٦٣

  المجموع  ٢٨٩  $١٣٦٫٠٩  ١٨  $٤٣٫٣١
  

  )ب(مجموع الحوادث األمنية حسب األشهر 

  
    

  )ج(الحمل الكهربائي المزود والطلب المقّدر

  

  
  

            

٢٠٠٨ديسمبر / االولآانون

 ٢٠٠٤يناير /آانون الثاني

 الطلب

 المزود الكهربائي الحمل
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  )د(آلفة المشاريع حسب القطاع 
   مليون دوالر٢٧٠٫٦النسبة المئوية من المبلغ 

  

  
  
  

  

  )هـ(النشاطات التوظيفية 
  

  
      

  
  

 %٢تنمية القدرات 
 %٢الديمقراطية 

 %٢ التنمية االقتصادية

 الكهرباء

 العناية الصحية

المياه

النقل والمواصالت

األمن والعدل

الالجئين، وحقوق اإلنسان، 
 %٣ والتعليم

٢٣% 

١٠%% 

٢١% 
٧% 

١١% 

%١آخرون 

 توظيف ذاتي في الزراعة

 %٣عمال زراعيون 

 يد عاملة ماهرة

يد عاملة غير ماهرة موظفون حكوميون

توظيف ذاتي في غير الزراعة

٢٢% 

 %١المباني 

٢٩% 

١٨% 

٩% 

٦% 
٩% 

٢٩% 



  النجف
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  )و(الوصول الموثوق لمياه الشرب 

  

  
        
  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
  :المصادر

 عن يختلف يمكن ان  وآلفتها المشاريع، احتساب٦/١/٢٠٠٩، الَمعَلم العالمي، (IRMS)برنامج إدارة إعادة إعمار العراق   )أ (
ملف اإلنهاء مصدر بيانات الَمعَلم العالمي استخدمت بدًال من  ألن ، والكلفة المذآورين خالل ربع السنة الماضياالحتساب

  . الذي لم يعد متوفرًا(ITAO)  مكتب المساعدة االنتقالية للعراقلدى
، استجابة قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة ٦/١٠/٢٠٠٨استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات،   )ب (

 .١٠/١/٢٠٠٩لمفتش العام للبيانات،  لطلب ا(CENTCOM)األميرآية 
، تقرير األداء اليومي للوحدات (IRMO)، مكتب إدارة وإعادة إعمار العراق (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق   )ج (

 .٣١/١٢/٢٠٠٨-١/٤/٢٠٠٧الكهربائية، 
احتساب .   الجارية والمنجزةيشمل فقط المشاريع. ٦/١/٢٠٠٩، الَمعَلم العالمي، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق   )د (

 والكلفة المذآورين خالل ربع السنة الماضي ألن مصدر بيانات االحتسابختلف عن ي يمكن ان  وآلفتها المشاريععدد
وفقًا لهذه .  مكتب المساعدة االنتقالية للعراق الذي لم يعد متوفرًاملف اإلنهاء لدىالَمعَلم العالمي استخدمت بدًال من 

 .ل قطاعات الديمقراطية والنفط والغاز اقل من نصف بالمئة من إجمالي الكلفةالمصادر، تمث
البيانات تستند إلى مسح اجري . ١٢/١١/٢٠٠٨، "تحليل شامل عن األمن الغذائي وهشاشته في العراق"األمم المتحدة،   )ه (

  .٢٠٠٧آانون األول ديسمبر -نوفمبر/في تشرين الثاني
  

%٧٧٫٤العراق 

%٨٣٫١النجف 
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  ل عاشوراء حجاج عند جامع اإلمام علي خال

  
  
  

  نظام الحكم والديمقراطية
أبلغ قادة فرق إعادة إعمار المحافظات عن ظهور الفتات، وآتيبات، وصور بين المظاهر المرئية لحملة 

 سوف يستعمل التمويل من برنامج تخفيف النزاعات في المجتمع المدني الذي تديره )٤٩٢(.االنتخابات المحلية
  )٤٩٣(. منظمات محلية إلدارة برامج تثقيف للناخبين في النجف١٠دولية من قبل الوآالة األميرآية للتنمية ال

  
  االقتصاد

 توقع قادة فرق إعادة إعمار المحافظات تزويد مساعدة في حقل التنمية االقتصادية من جانب :التنمية االقتصادية
دية وتنمية األعمال الصغيرة خبراء في علميات إعادة إعمار اقتصاد ما بعد الحرب تشمل دعم المبادرات الفر

 إلى (UNAMI)وقد انضم فريق مكون من تسعة أعضاء من خبراء بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق . الحجم
فريق إعادة إعمار المحافظة في هذه المبادرة ومن المنتظر أن يتبعهم فريق من خبراء المبادرات الفردية مكون 

  )٤٩٤(.من ثالثة أعضاء
  

اصلت جهود تعزيز القطاع الزراعي في النجف بوجود استشاريين أميرآيين يعملون مع استشاري  تو:الزراعة
سوف ترآز هذه الجهود . زراعي رئيسي لوضع خطط تهدف إلى تنمية قدرة القطاع الزراعي في المحافظة

حيوانية، وخدمات اهتمامها على توسيع المساعدة في اإلرشاد الزراعي، وتنمية الشباب، واألبحاث النباتية وال
 من مهنيي المحافظة المتخصصين بهذا الحقل لتطوير ١٦ اجتمع االستشاري الزراعي مع )٤٩٥(.الطب البيطري

  )٤٩٦(. في النجفمجلس استشاري لتقدم الزراعة
  



  النجف
 

 

٢٠٩ 

. آما قابل فريق إعادة إعمار المحافظة أيضًا مجلسًا استشاريًا عراقيًا لمناقشة حالة الزراعة في محافظة النجف
، وقّيمت المجموعة ٢٠٠٩نوقشت خالل االجتماع التخفيضات التي أجرتها الحكومة العراقية في موازنة العام 

إمكانيات استدامة األسواق المحلية لألسماك، ولحم البقر، والخضار، وبرامجًا لتحسين ظروف النظافة الصحية 
  .في مواقع األسواق عبر محافظة النجف

  
  الخدمات األساسية

 يعمل بانتظام رغم النزاع حول دفع الرواتب والتهديد المطار الدولي في النجف يبقى : والمواصالتالنقل
أحالت مجموعة الموظفين القضية إلى هيئة الطيران المحلية وهددت بوقف عمليات . باإلضراب عن العمل

   )٤٩٨(.التحقق من هويات الرآاب ومحتويات الحقائب في المطار
  

 استعدادًا لمواجهة شهر الحج ٢٠٠٩يناير / آانون الثاني٤ منع تجول السيارات ابتداًء من فرضت محافظة النجف
 مليون حاج وصلوا إلى ١٢ ماليين و١٠قدر رئيس الشرطة العراقية ان ما بين . في محرم الذي يسبق عاشوراء

 حالة عالية من التأهب خالل وتبقى قوات األمن العراقية في. يناير/النجف وآربالء ابتداًء من شهر آانون الثاني
  )٤٩٩(.موسم الحج

  
  تحديث المعلومات لربع السنة المتعلقة ببرنامج الوآالة األميرآية للتنمية الدولية في النجف
سوف يبدأ تنفيذ . أجرت المرحلة الثانية من برنامج عمل الحكم المحلي عملية إقفال مرحلتها

  .٢٠٠٩يناير /نيالمرحلة الثالثة من البرنامج في آانون الثا
  برنامج نظام الحكم األهلي

يؤمن برنامج تخفيف النزاعات المستندة إلى المجتمع األهلي في العراق مهارات تدريب على 
  . ألف شاب١٥٠الصيانة من خالل دورة تدريب صممت لتزويد التدريب إلى 

تخفيف النزاعات المستندة 
إلى المجتمع األهلي في 

  العراق
وبدا تنفيذ المرحلة . ثانية من برنامج عمل المجتمع األهلي عملية إقفال مرحلتهاأجرت المرحلة ال

  .الثالثة للبرنامج بموجب اتفاقية تعاونية جديدة
  برنامج عمل المجتمع األهلي

صندوق ماريا روزيسكا     مشروعًا بتمويل من صندوق ماريا روزيسكا لضحايا الحرب في ربع السنة هذا١٢تّم إآمال تنفيذ 
  لضحايا الحرب

مّول صندوق االستجابة السريعة جمعية النساء النجفيات العامالت في نطاق األعمال التي تساعد 
  .النساء على تحسين مهاراتهن وتحسين الفرص المتاحة لهن في سوق العمل

صندوق االستجابة 
برنامج المساعدة /السريعة

  السريعة للعراق
برنامج استقرار المجتمع   .ناشط في النجفبرنامج استقرار المجتمع األهلي غير 

  األهلي
مؤسسة تمويل صغيرة جدًا تعمل في المحافظة هي مؤسسة اإلسكان " تجارة"يدعم البرنامج 

 ٢٢٧٦، ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٣٠قدم فرع مؤسسة اإلسكان التعاونية حتى . التعاونية
 قرضًا ٨،٧٥٧ه المؤسسة منذ تأسيسها وقدمت هذ.  دوالر٣،٨٤٣،٦٠٧قرضًا بقيمة إجمالية بلغت 

  . دوالر٢٠،٥٣٨،٥٢٢بقيمة إجمالية بلغت 

  "تجارة"برنامج 

  "إنماء"برنامج   .في محافظة النجف" إنماء"ال ينشط برنامج 
جرى .  موظفًا في المحافظة التدريب على اإلدارة العامة وإدارة الشرآات٩٢٥تلقى ما يزيد عن 

ات آفاءة مختلفة حول مواضيع مثل القيادة واالتصاالت، إدارة تنفيذ ثماني دورات عند مستوي
المشاريع، إدارة الموارد البشرية، اإلدارة الضريبية، المشتريات، تكنولوجيا المعلومات ومكافحة 

  .الفساد

  "تطوير"برنامج 

اه يمّول مكتب المساعدة الخارجية في حاالت الكوارث مشروع جاري تنفيذه لتمديد شبكة أنابيب مي
  .الشرب ولتجديد محطة ضخ للمياه في مقاطعة المنظرة

مكتب المساعدة الخارجية في 
  حاالت الكوارث

.٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات : المصدر



  المثنى
 
 

٢١٠ 

  المثنى
  ٧٣٤: )د(عدد المشاريع األميرآية        ألف نسمة٥٣٦: )أ(عدد السكان

   مليون دوالر٢٩٨٫٦: )هـ(أآالف المشاريع األميرآية      بالمئة شيعة ١٠٠: )ب(الدين
  ٢٠٠٦يوليو /تموز: )ج(تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة

  

  
  

  المشاريع الرئيسية الجاري تنفيذها

  
  .األرقام تتأثر بالتدوير. المواقع الظاهرة على الخريطة هي تقريبية: مالحظة
  : المصادر

  .١٩/١١/٢٠٠٧، "سكان العراق حسب المحافظات"، (UNOCHA)ب األمم المتحدة لتنسيق المساعدات اإلنسانية مكت  )أ (
-www.iom ٥/٢٠٠٨، "بيانات التهجير في الداخل المستعملة لموقع اإلنترنت المتفاعل لوآالة االسوشيتد برس"، (IOM)المنظمة الدولية للهجرة   )ب (

iraq-net ١٥/١/٢٠٠٩، تم الوصول اليها في. 
، "قياس االستقرار واألمن في العراق"وزارة الدفاع، . ٥/١/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،   )ج (

 .٢٩، الصفحة ٣٠/١٢/٢٠٠٩
فها عن العدد واالآالف المبلغ من المحتمل أن يختلف عدد المشاريع وأآال. ٦/١/٢٠٠٩" الَمعَلم العالمي"، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق   )د (

، الذي لم (ITAO)استعمل بدًال من ملف اإلنهاء لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق " الَمعَلم العالمي"عنها في ربع السنة األخير الن مصدر بيانات 
، وصندوق قوات (IRRF)ة وإعادة إعمار العراق تشمل األرقام المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة والتي تم تمويلها من صندوق إغاث. يعد متوفرًا

 .(CERP)، وبرنامج االستجابة الطارئة للقائد (ESF)، وصندوق دعم االقتصاد (ISFF)األمن العراقية 
 .١/٥/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج   )ه (
 .٨/١/٢٠٠٩لبيانات،  لطلب المفتش العام ل(OPA)استجابة مكتب شؤون المحافظات   )و (

  عاصمة
  فريق إعادة إعمار المحافظة

  مطار
  محطة توليد طاقة آهربائية

  مشروع
 

  )هـ(جسر الرميثة 
 والر مليون د١٫٠ :ألزمت •
  مليون دوالر٠٫٥ :أنفقت •
 ١٥/٣/٢٠٠٩ :اإلنجاز المقّدر •
 تزويد جسر خرساني آمن يصل بين جانبي :األهداف •

 .مدينة الرميثة يؤمن حرآة سير السيارات والمشاة
 

  )هـ(WR-002إنشاء مصرف مياه الفرات الشرقي 
   مليون دوالر٣٨٫٠ :ألزمت •
   مليون دوالر٠٫٥ :أنفقت •
   ١/٣/٢٠٠٩: اإلنجاز المقدر •
 الف هكتار من األراضي الزراعية ٥٨ استصالح اآثر من :األهداف •

 الف هكتار من ٤٠٠والتخلص من المياه المالحة الزائدة في اآثر من 
  .األراضي الزراعية

  
  )هـ(  آيلو فولت في السماوة٣٣آبل آهربائي تحت األرض بقدرة 

   مليون دوالر١٫٨ :ألزمت •
   مليون دوالر٠٫٦ :أنفقت •
   ٢٢/٤/٢٠٠٩ :لُمقّدراإلنجاز ا •
 آيلو ٣٢ تأمين ترآيب خطي آبالت تحت األرض بقدرة :األهداف •

 آيلو فولت في مدينة السماوة ١٣٢/٣٣/١١فولت بين محطة التحويل 
 آيلو فولت في شرق السماوة، من ٣٣/١١القديمة ومحطة التحويل 

  . وتأمين إمداد آهربائي احتياطيالوثوقيةأجل تحسين 

 السماوة



  المثنى
 

 

٢١١ 

  )أ(مشاريع البنية التحتية الجارية والمنجزة
  )بماليين الدوالرات(
  

آلفة المشاريع الجاري 
  تنفيذها

عدد المشاريع الجاري 
  تنفيذها

    عدد المشاريع المنجزة  آلفة المشاريع المنجزة

  النفط والغاز  ٣  $٠٫٤٧  -  -
  الكهرباء  ٥٥  $١٩٫١٠  ١  $٢٫٥٨
  المياه  ٩٢  $١٥١٫٩٢  ٢  $٣٩٫٣٣

  العناية الصحية  ٣٨  $٥٫٠٣  -  -
  النقل والمواصالت  ٤٨  $١٦٫٨٥  ٣  $٤٫٠١

  المباني  ٢٦  $١٫٢٢  -  -
  المجموع  ٢٦٢  $١٩٤٫٥٩  ٦  $٤٥٫٩٢

  

  )ب(مجموع الحوادث األمنية حسب األشهر

  
  

    

  

  )ج(الحمل الكهربائي المزود والطلب المقّدر

  
          

 آانون
يناير /الثاني

٢٠٠٤ 
٢٠٠٨ديسمبر /آانون االول

 الطلب
 المزود الكهربائيالحمل



 سب المحافظات حإعادة اإلعمار
 
 

٢١٢ 

  

  )د(آلفة المشاريع حسب القطاع 
   مليون دوالر٢٩٨٫٦نسبة المئوية من المبلغ ال
  

  
  

  

  )هـ(النشاطات التوظيفية 

  
  

  
      

  
  

 %١ تنمية القدرات
%١الديمقراطية 

 الكهرباء
 %٢ العناية الصحية

المياه

 النقل والمواصالت

 األمن والعدل

الالجئين، وحقوق 
  اإلنسان، والتعليم

٢% 
٦٤% 

٧% 

٧% 

١٦% 

%١آخرون 

توظيف ذاتي في الزراعة

 %١عمال زراعيون 

 يد عاملة ماهرة

يد عاملة غير ماهرة
موظفون حكوميون

توظيف ذاتي في غير الزراعة

١٠ %١٣% 

١٣% 

٢٣% 
٤٠% 



  المثنى
 

 

٢١٣ 

  

  )و(الوصول الموثوق لمياه الشرب 

  

  
        
        
  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
  :المصادر

 عن يختلف يمكن ان  وآلفتها المشاريع احتساب،٦/١/٢٠٠٩، الَمعَلم العالمي، (IRMS)برنامج إدارة إعادة إعمار العراق   )أ (
 ملف اإلنهاء لدى ألن مصدر بيانات الَمعَلم العالمي استخدمت بدًال من ، والكلفة المذآورين خالل ربع السنة الماضياالحتساب

  . الذي لم يعد متوفرًا(ITAO) مكتب المساعدة االنتقالية للعراق
، استجابة قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة ٦/١٠/٢٠٠٨لعام للبيانات، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش ا )ب (

 .١٠/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (CENTCOM)األميرآية 
، تقرير األداء اليومي للوحدات (IRMO)، مكتب إدارة وإعادة إعمار العراق (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  )ج (

 .٣١/١٢/٢٠٠٨-١/٤/٢٠٠٧الكهربائية، 
 احتساب عدد.  يشمل فقط المشاريع الجارية والمنجزة. ٦/١/٢٠٠٩، الَمعَلم العالمي، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق   )د (

 والكلفة المذآورين خالل ربع السنة الماضي ألن مصدر بيانات الَمعَلم االحتسابختلف عن ي يمكن ان  وآلفتهاالمشاريع
وفقًا لهذه المصادر، تمثل .  مكتب المساعدة االنتقالية للعراق الذي لم يعد متوفرًاملف اإلنهاء لدى من العالمي استخدمت بدًال

 .قطاعات الديمقراطية والنفط والغاز اقل من نصف بالمئة من إجمالي الكلفة
د إلى مسح اجري في البيانات تستن. ١٢/١١/٢٠٠٨، "تحليل شامل عن األمن الغذائي وهشاشته في العراق"األمم المتحدة،   )ه (

  .٢٠٠٧آانون األول ديسمبر -نوفمبر/تشرين الثاني
  
  
  

%٧٧٫٤العراق 

%٦٤٫٧المثنى 



 سب المحافظات حإعادة اإلعمار
 
 

٢١٤ 

  
  جنود يضعون طاوالت الدراسة في أماآنها في مدرسة الفضلية الثانوية 

  
  نظام الحكم والديمقراطية

ظمات  من٩ بدأ فريق إعادة إعمار محافظة المثنى تنفيذ سلسلة من برنامج التثقيف للناخبين بمشارآة :االنتخابات
 مشارآًا في المتوسط في آل دورة تدريب قد ٤٠غير حكومية، وابلغ الفريق ان البرنامج الذي هدف إلى جذب 

 اجتمع موظفو فريق إعادة إعمار المحافظة مع قوات االئتالف لبحث الوضع األمني مع )٥٠٠(.تجاوز أهدافه
ة بان نتائج االنتخابات لن تسبب اندالع أعمال اقتراب موعد إجراء االنتخابات وُأبلغوا ان محافظة المثنى مطمئن

  )٥٠١(.عنف
  

 يتابع فريق إعادة إعمار محافظة المثنى سعيه للحصول على تمويل محتمل لتحديث سجن :حكم القانون
ديسمبر، زار استشاريون في حكم القانون يعملون لدى فريق إعادة إعمار المحافظة /في آانون األول. المحافظة

يعمل هذا المبنى القديم الذي مضت على . قييم وضعه ووجدوا أن المرفق بحاجة ماّسة لرفع مستواهسجن المثنى لت
  .إنشائه سبعون سنة أآثر بكثير من سعته

  
 زار موظفو فريق إعادة إعمار محافظة المثنى الكلية الطبية في جامعة المثنى التي افتتحت حديثًا في ربع :التعليم

تفقد الفريق المرفق الجديد .  طالب اشتراها فريق إعادة إعمار المحافظة٣٥٤مدرسية إلى السنة هذا، وسلموا آتبًا 
واجه فريق إعادة إعمار محافظة المثنى صعوبات في السابق في إقامة . وناقشوا حاجات الجامعة مع موظفيها

سوف . ف األمنيةعالقات مع موظفي جامعة المثنى ويعود سبب ذلك جزئيًا إلى قلق عميد الكلية حول الظرو
  )٥٠٣(.تعزز هذه الزيارة عالقة فريق إعادة إعمار المحافظة مع الكلية



  المثنى
 

 

٢١٥ 

  الخدمات األساسية
  )٥٠٤(. ميغا واط مولتها الحكومة اليابانية٦٠أقيم حفل قص شريط افتتاح محطة توليد للطاقة الكهربائية بقدرة 

  
  ميرآية للتنمية الدولية في المثنىتحديث المعلومات لربع السنة المتعلقة ببرنامج الوآالة األ

  

 موظف في المحافظة تدريبًا في مرآز ميتيكا للتدريب حول مواضيع مثل إعداد ١٧٠تلقى حوالي 
الموازنات والتدقيق، التخطيط االستراتيجي، التنمية االقتصادية، التخطيط االستثماري، العالقات بين 

  .الدوائر الحكومية وإدارة الوقت
  

 للبحث في تنفيذ (GAPTIS)حول نظام معلومات محاسبة المحافظات وتعقب المشاريع ُعقد اجتماع 
. نوفمبر/استراتيجية سوية مع قادة فريق إعادة إعمار المحافظات من المثنى في أوائل تشرين الثاني

نوفمبر وبعد ترآيب أنظمة آمبيوتر في مرآز للتدريب، تم ترآيب معدات /وفي منتصف تشرين الثاني
  .معلومات محاسبة المحافظات وتعقب المشاريع في مرآز حكومة المثنىنظام 

  

في ربع السنة هذا اآتمل تراصف الخرائط الرقمية مع صور األقمار الصناعية لنظام المعلومات 
  . الجغرافية

برنامج نظام الحكم 
  األهلي

 في (ICCM)ألهلي الجزء المكون من الشباب في برنامج تخفيف النزاعات المستندة إلى المجتمع ا
العراق يهدف إلى ربط المساعدة اإلنمائية بالشباب من اجل تخفيض حدة التوترات التي قد تتطور إلى 

  .نزاعات عنيفة، وفي ربع السنة هذا، تّم إنشاء دورة لتدريب القياديين الشباب

تخفيف النزاعات 
المستندة إلى المجتمع 

  األهلي في العراق
وبدأ تنفيذ المرحلة . ن برنامج عمل المجتمع األهلي عملية إقفال هذه المرحلةأجرت المرحلة الثانية م

  .الثالثة للبرنامج بموجب اتفاقية تعاونية جديدة
برنامج عمل المجتمع 

  األهلي
صندوق ماريا روزيسكا     مشروعًا بتمويل من صندوق ماريا روزيسكا لضحايا الحرب في ربع السنة هذا١٥اآتمل تنفيذ 

  الحربلضحايا 
 مكتب االنتخابات (QRF/IRAP)برنامج المساعدة السريعة للعراق /يدعم صندوق االستجابة السريعة

يمول الصندوق أيضًا جمعية نساء الرافدين للقيام بعمليات تدريب على تثقيف . في محافظة المثنى
  .الناخبين من خالل تسع منظمات للمجتمع المدني تعمل في المحافظة

بة صندوق االستجا
برنامج /السريعة

المساعدة السريعة 
  للعراق

برنامج استقرار المجتمع   .برنامج استقرار المجتمع األهلي غير ناشط في المثنى
  األهلي

مؤسسة تمويل صغيرة تعمل في المحافظة هي مؤسسة اإلسكان التعاونية في " تجارة"يدعم البرنامج 
 قرضًا بقيمة ١١٣٥، ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٣٠قدم فرع مؤسسة اإلسكان التعاونية حتى . المثنى

 قرضًا بقيمة ٤،٠١٨وآانت المؤسسة قد قدمت منذ تأسيسها .  دوالر١،٦٤٢،٦٦١إجمالية بلغت 
  . دوالر٨،٣٨٣،١٦٩إجمالية بلغت 

تزويد المساعدة الفنية والتدريب وتنمية القدرات إلى غرفة " تجارة"باإلضافة إلى ذلك، يواصل برنامج 
  .رة العراقية في الناصرية التي تخدم محافظتي ميسان والمثنى عالوة على محافظة ذي قارالتجا

  "تجارة"برنامج 

  "إنماء"برنامج   .في محافظة المثنى" إنماء"ال ينشط برنامج 
 موظفًا في المثنى حتى هذا التاريخ في مجاالت اإلدارة العامة وإدارة ٨٢٢تم تدريب أآثر من 

  .الشرآات
  "تطوير"برنامج 

يزود مكتب المساعدة الخارجية في حاالت الكوارث الدعم والمساعدة إلى المهجرين في الداخل من 
الصحة، وسلع اللوجستيات واإلغاثة، والحماية، المأوى : خالل شريك تنفيذي واحد في القطاعات التالية

  ة السوقوالمستوطنات، المياه، النظافة الصحية، والصحة العامة، واالقتصاد وأنظم

مكتب المساعدة 
الخارجية في حاالت 

  الكوارث
.٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات : المصدر



 سب المحافظات حإعادة اإلعمار
 

٢١٦ 

  ذي قار
  ١،٢٤٢: )د(عدد المشاريع األميرآية        مليون نسمة١٫٤: )أ(عدد السكان

   مليون دوالر٨٧٤: )د(ألميرآيةأآالف المشاريع ا       بالمئة شيعة ١٠٠: )ب(الدين
  ٢٠٠٦سبتمبر /أيلول: )ج(تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة

  

  
  المشاريع الرئيسية الجاري تنفيذها

  

  
  .األرقام تتأثر بالتدوير. المواقع الظاهرة على الخريطة هي تقريبية: مالحظة
  : المصادر

  .١٩/١١/٢٠٠٧، "سكان العراق حسب المحافظات"، (UNOCHA)نية مكتب األمم المتحدة لتنسيق المساعدات اإلنسا  )أ (
، تم www.iom-iraq-net ٥/٢٠٠٨، "بيانات التهجير في الداخل المستعملة لموقع اإلنترنت المتفاعل لوآالة االسوشيتد برس"، (IOM)المنظمة الدولية للهجرة   )ب (

 .١٥/١/٢٠٠٩الوصول اليها في 
 .٢٩، الصفحة ٣٠/١٢/٢٠٠٩، "قياس االستقرار واألمن في العراق"وزارة الدفاع، . ٥/١/٢٠٠٩د لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة األميرآية في بغدا  )ج (
ع السنة من المحتمل أن يختلف عدد المشاريع وأآالفها عن العدد واالآالف المبلغ عنها في رب. ٦/١/٢٠٠٩" الَمعَلم العالمي"، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق   )د (

تشمل األرقام المشاريع . ، الذي لم يعد متوفرًا(ITAO)استعمل بدًال من ملف اإلنهاء لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق " الَمعَلم العالمي"األخير الن مصدر بيانات 
، وصندوق دعم االقتصاد (ISFF)ات األمن العراقية ، وصندوق قو(IRRF)الجاري تنفيذها والمكتملة والتي تم تمويلها من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 

(ESF) وبرنامج االستجابة الطارئة للقائد ،(CERP). 
 .١/٥/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج   )ه (
 .٨/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OPA)استجابة مكتب شؤون المحافظات   )و (

  عاصمة
  فريق إعادة إعمار المحافظة

  مطار
  مشروع

 

  )هـ(محطة مضخات الصرف في الناصرية 
  مليون دوالر٢٠ :ألزمت •
  مليون دوالر١٣٫٥ :أنفقت •
 ٣١/١٢/٢٠٠٨ :لُمقّدراإلنجاز ا •
تحسين صرف المياه في االراضي المروية الممتدة شماًال حتى : األهداف •

 متر مكعب في الثانية من مياه الصرف الزراعي من ٢٠٠بغداد، نقل 
 المقام تحت نهر الفرات لصرفها في (MOD)مصرف المصب الرئيسي 

 .مياه الخليج
  

  )و(سجن الناصرية
   مليون دوالر٦٫٤ :ألزمت •
   مليون دوالر٣٫٩ :فقتأن •
   ٣/٤/٢٠٠٩ :اإلنجاز المقّدر •
 دمج مباٍن للترفيه والزوار لتوفير مرفق حديث إنساني، :األهداف •

  .وتخفيف الضغط على نظام السجون العراقية
  

  )و( توسيع مرآز ميتيكا للتدريب
   دوالر١٩٣،٠٠٠ :ألزمت •
   ال شيء:أنفقت •
   ١٥/٥/٢٠٠٩ :اإلنجاز المقّدر •
مدى أوسع وعدد أآبر من نشاطات تنمية القدرات عند تزويد : األهداف •

تواجد قدر آاٍف من األمن يسمح بمشارآة خبراء دوليين ولكي يبقى 
  . من جانب السكان المحليينإليه متوفرًا للوصول 

  )هـ( آيلو فولت ١٣٢ بقدرة شطرةمحطة
   مليون دوالر٩٫٣ :ألزمت •
   مليون دوالر٨٫٧ :أنفقت •
   ٢٨/٢/٢٠٠٩ :اإلنجاز المقدر •
 ٣٣ ترآيب لوحة المفاتيح الكهربائية بقدرة :األهداف •

 ميللي فولت امبير ١٨٩آيلو فولت لمناولة طاقة 
 ساعة باليوم إلى محطة ٢٤وتزويد طاقة على مدى 

  .معالجة المياه في الناصرية

  )هـ( قيادة موقع شيبة
   مليون دوالر٣٧٫٩ :ألزمت •
   مليون دوالر١٧٫٥ :أنفقت •
   ٨/٤/٢٠٠٩ : المقدراإلنجاز •
  . زيادة فعالية الجيش العراقي:األهداف •

 الناصرية



  ذي قار
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  )أ(ية الجارية والمنجزة مشاريع البنية التحت
  )بماليين الدوالرات(
  

آلفة المشاريع الجاري 
  تنفيذها

عدد المشاريع الجاري 
  تنفيذها

    عدد المشاريع المنجزة  آلفة المشاريع المنجزة

  النفط والغاز  ٣  $٠٫٤٣  -  -
  الكهرباء  ٦١  $٩٨٫٦١  ٣  $١١٫٧٥
  المياه  ١٧٤  $٣٨٤٫٠٨  ٢٠  $٢٨٫٨٠
  ية الصحيةالعنا  ٨١  $١٧٫١٣  ١٣  $٠٫٤٩
  النقل والمواصالت  ١١١  $١٩٫٩٩  ٥  $٠٫٦٨

  المباني  ٩١  $٣٫٤٣  -  -
  المجموع  ٥٢١  $٥٢٣٫٦٧  ٤١  $٤١٫٧٢

  

  )ب(مجموع الحوادث األمنية حسب األشهر

  
  

  
    

  )ج(الحمل الكهربائي المزود والطلب المقّدر

  

  
            

٢٠٠٤يناير /آانون الثاني  

 ٢٠٠٨ديسمبر /آانون االول

 الطلب

دالمزوالكهربائي الحمل 



 سب المحافظات حإعادة اإلعمار
 
 

٢١٨ 

  

  )د(آلفة المشاريع حسب القطاع
   مليون دوالر٢٩٨٫٦النسبة المئوية من المبلغ 

  

  
  

  )هـ(النشاطات التوظيفية

  
  

  
      

  

التنمية 
 االقتصادية

الكهرباء%١

 %٢ العناية الصحية

المياه

%٢ النقل والمواصالت

 األمن والعدل

الالجئين، وحقوق 
 اإلنسان، والتعليم

٢% 
٤٧% 

١٣% 

٣٢% 

%٢آخرون 
توظيف ذاتي في الزراعة

 ة ماهرةيد عامل

يد عاملة غير ماهرة

موظفون حكوميون

 %٢٩توظيف ذاتي في غير الزراعة

٤٣% 

١١% 

٨% 
٧% 
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  )و(الوصول الموثوق لمياه الشرب 
  

  
        
        

  
  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
  :المصادر

 عن يختلفن  يمكن ا وآلفتها المشاريع، احتساب٦/١/٢٠٠٩، الَمعَلم العالمي، (IRMS)برنامج إدارة إعادة إعمار العراق   )أ (
ملف اإلنهاء  ألن مصدر بيانات الَمعَلم العالمي استخدمت بدًال من ، والكلفة المذآورين خالل ربع السنة الماضياالحتساب

  . الذي لم يعد متوفرًا(ITAO)  مكتب المساعدة االنتقالية للعراقلدى
بة قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة ، استجا٦/١٠/٢٠٠٨استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات،   )ب (

 .١٠/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (CENTCOM)األميرآية 
، تقرير األداء اليومي للوحدات (IRMO)، مكتب إدارة وإعادة إعمار العراق (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق   )ج (

 .٣١/١٢/٢٠٠٨-١/٤/٢٠٠٧الكهربائية، 
احتساب .  يشمل فقط المشاريع الجارية والمنجزة. ٦/١/٢٠٠٩، الَمعَلم العالمي، (IRMS)عمار العراق نظام إدارة إعادة إ  )د (

 والكلفة المذآورين خالل ربع السنة الماضي ألن مصدر بيانات االحتسابختلف عن ي يمكن ان  وآلفتها المشاريععدد
وفقًا لهذه . دة االنتقالية للعراق الذي لم يعد متوفرًا مكتب المساعملف اإلنهاء لدىالَمعَلم العالمي استخدمت بدًال من 

 .المصادر، تمثل قطاعات الديمقراطية والنفط والغاز اقل من نصف بالمئة من إجمالي الكلفة
البيانات تستند إلى مسح اجري . ١٢/١١/٢٠٠٨، "تحليل شامل عن األمن الغذائي وهشاشته في العراق"األمم المتحدة،   )ه (

  .٢٠٠٧آانون األول ديسمبر -نوفمبر/في تشرين الثاني
  
  

%٧٧٫٤العراق 

%٩٣٫٨ذي قار 



 سب المحافظات حإعادة اإلعمار
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 مجموعة زنزانات جديدة أقيمت في سجن الناصرية

  
 

  األمن والعدل
بعكس أعمال العنف التي جرت في السنة الماضية في الناصرية، لم تسبب مناسبة إقامة شعائر االحتفال بذآرى 

أهب قصوى خالل موسم الحج إلى بقيت الشرطة العراقية في حاالت ت. عاشوراء أية أحداث أمنية رئيسية
  )٥٠٥(.آربالء

  
  نظام الحكم والديمقراطية

 تلقت محافظة ذي قار ست منح لتثقيف الناخبين من أموال برنامج المساعدة السريعة للعراق الذي :االنتخابات
ت األموال إلقامة تّم تقديم المنح إلى منظمات غير حكومية محلية استخدم. تديره الوآالة األميرآية للتنمية الدولية

  .دورات تدريب للناخبين
  

نسقت اللجنة .  شخصًا٥٠ دورة تدريبية حضر آل واحدة منها حتى ٢٠أقامت آل منظمة مستفيدة من المنحة 
 أعمالها مع منظمات التدريب بغية تأمين الدقة في آافة المواد والتعليمات (IHEC)العليا لالنتخابات في العراق 

  )٥٠٦(.نالموفرة إلى الناخبي
  

 استشاريو حكم القانون في محافظة ذي قار جمعوا سوية محامين محليين وأستاذة قانون مدنيين :حكم القانون
نّسق استشاريو فريق إعادة إعمار . واستشاريين قانونيين للجيش العراقي من اجل مناقشة اتفاقية األمن الجديدة

  )٥٠٧(.ية إلى ضباط قوات األمن العراقيةالمحافظة إقامة دورة تعليم ابتدائية للغة اإلنكليز
  

آان لدى فريق إعادة إعمار المحافظة خططًا إلنشاء وسيلة تستند إلى االنترنت لمساعدة العراقيين المحليين الذين 
يستخدم مكتب مشورة . ال يتمكنون من اللجوء إلى خدمات محام للحصول على أجوبة للمسائل القانونية المشترآة

  )٥٠٨(.ن محليين لتحسين الخدمات القانونيةالمواطن محامي



  ذي قار
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ابلغ قادة فريق . ٢٠٠٨ديسمبر، / زار رئيس الوزراء العراقي محافظة ذي قار في آانون األول:نظام الحكم

إعادة إعمار المحافظة ان التوتر بين المجلس اإلسالمي األعلى في العراق وحزب الدعوة آان ظاهرًا خالل 
  )٥٠٩(.لى حصول أية أحداث خطيرةلكن لم يؤدي ذلك إ. رحلته

  
  الخدمات األساسية

يحتاج مبنى النشاطات التعليمية في الناصرية إلى إصالح ويدرس حاليًا فريق إعادة إعمار محافظة ذي قار 
قادة فريق إعادة إعمار المحافظة . إمكانية استعمال أموال برنامج االستجابة الطارئة للقائد لتنفيذ هذا المشروع

  )٥١٠(. بشأن استعمال هذا المرفق لدعم المشاريع التعليمية في المحافظةمتحمسون
  

  تحديث المعلومات لربع السنة المتعلقة ببرنامج الوآالة األميرآية للتنمية الدولية في ذي قار
أقيمت ورشة عمل دامت يومًا واحدًا للجنة النسائية في مجلس المحافظة وآذلك للنساء األعضاء 

أقيمت ورشة عمل أخرى حول دور المصارف في تطوير شرآات . تمع األهليفي منظمات المج
وعقد اجتماع حول نظام معلومات محاسبة . األعمال الصغيرة، والمتوسطة والكبيرة الحجم

المحافظات وتعقب المشاريع لمناقشة تطبيق استراتيجية مع قادة فريق إعادة أعمار المحافظات 
نوفمبر، وبعد ترآيب /وفي منتصف تشرين الثاني. أآتوبر/في تليل في أواخر تشرين األول

أنظمة الكمبيوتر في مرآز للتدريب، تم ترآيب معدات نظام معلومات محاسبة المحافظات 
  . وتعقب المشاريع في مرآز حكومة ذي قار

  برنامج نظام الحكم األهلي

 أثارت توترات تم ملئ جدران عديدة محيطة بالمدن بشعارات للعابرين تحث على البغضاء
تجمع عدد آبير من طالب الجامعة الفنية في ذي قار من مختلف الخلفيات الدينية . طائفية

في مشروع إلعادة طالء هذه الجدران والكتابة عليها رسائل ) مسيحيين، وصابئة، ومسلمين(
  .سالم

تخفيف النزاعات المستندة 
إلى المجتمع األهلي في 

  العراق

وبدأ تنفيذ .  من برنامج عمل المجتمع األهلي عملية إقفال هذه المرحلةأجرت المرحلة الثانية
  .المرحلة الثالثة للبرنامج بموجب اتفاقية تعاونية جديدة

  برنامج عمل المجتمع األهلي

صندوق ماريا روزيسكا     مشروعًا بتمويل من صندوق ماريا روزيسكا لضحايا الحرب في ربع السنة هذا٢٤اآتمل تنفيذ 
  ا الحربلضحاي

استلم مرفق مكتب اتحاد رجال األعمال العراقيين في محافظة ذي قار في الناصرية قطع أثاث، 
يجري . وآمبيوترات، ومعدات مكتبية أخرى بتمويل من صندوق االستجابة السريعة للعراق

  ..حاليًا ترآيب المعدات المستلمة بعد ان اآتمل تجديد المبنى في أوائل هذا الشهر

ستجابة صندوق اال
برنامج المساعدة /السريعة

  السريعة للعراق
برنامج استقرار المجتمع   .برنامج استقرار المجتمع األهلي غير ناشط في محافظة ذي قار

  األهلي
مؤسسة تمويل صغيرة جدًا تعمل في المحافظة هي مؤسسة اإلسكان " تجارة"يدعم البرنامج 

، ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٣٠ن التعاونية حتى قدم فرع مؤسسة اإلسكا. التعاونية في ذي قار
 ٣،٠٢٦وقدمت المؤسسة منذ تأسيسها .  دوالر١،٥٠٩،٨٤٨ قرضًا بقيمة إجمالية بلغت ١،٠٢١

  . دوالر٦،٥٢٥،٣٠٠قرضًا بقيمة إجمالية بلغت 

  "تجارة"برنامج 

  "إنماء"برنامج   .في محافظة ذي قار" إنماء"ال ينشط برنامج 
أقيمت .  موظفًا في محافظة ذي قار على اإلدارة العامة وإدارة الشرآات٩٠٠ تم تدريب أآثر من

ثماني دورات عند مستويات مختلفة من الكفاءة حول مواضيع مثل القيادة واالتصاالت، إدارة 
المشاريع، إدارة الموارد البشرية، اإلدارة الضريبية، المشتريات، تكنولوجيا المعلوماتية ومكافحة 

  .الفساد

  "تطوير"امج برن

مكتب المساعدة الخارجية في   .لم ينشط هذا المكتب في محافظة ذي قار
  حاالت الكوارث

.٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات : المصدر



  ميسان
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  ميسان
  ٧٦٣: )د(عدد المشاريع األميرآية        ألف نسمة٧٤٣: )أ(عدد السكان

   مليون دوالر٢٧٧٫٩: )هـ(أآالف المشاريع األميرآية       بالمئة شيعة ١٠٠: )ب(الدين
  ٢٠٠٧ابريل /نيسان: )ج(تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة

  

  
  المشاريع الرئيسية الجاري تنفيذها

  
  .األرقام تتأثر بالتدوير. المواقع الظاهرة على الخريطة هي تقريبية: مالحظة
  : المصادر

  .١٩/١١/٢٠٠٧، "سكان العراق حسب المحافظات"، (UNOCHA) األمم المتحدة لتنسيق المساعدات اإلنسانية مكتب  )أ (
، تم www.iom-iraq-net ٥/٢٠٠٨، "بيانات التهجير في الداخل المستعملة لموقع اإلنترنت المتفاعل لوآالة االسوشيتد برس"، (IOM)المنظمة الدولية للهجرة   )ب (

 .١٥/١/٢٠٠٩الوصول اليها في 
 .٢٩، الصفحة ٣٠/١٢/٢٠٠٩، "قياس االستقرار واألمن في العراق"وزارة الدفاع، . ٥/١/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،   )ج (
ها عن العدد واالآالف المبلغ عنها في ربع السنة من المحتمل أن يختلف عدد المشاريع وأآالف. ٦/١/٢٠٠٩" الَمعَلم العالمي"، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق   )د (

تشمل األرقام المشاريع . ، الذي لم يعد متوفرًا(ITAO)استعمل بدًال من ملف اإلنهاء لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق " الَمعَلم العالمي"األخير الن مصدر بيانات 
، وصندوق دعم االقتصاد (ISFF)، وصندوق قوات األمن العراقية (IRRF) وإعادة إعمار العراق الجاري تنفيذها والمكتملة والتي تم تمويلها من صندوق إغاثة

(ESF) وبرنامج االستجابة الطارئة للقائد ،(CERP). 
 .١/٥/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج   )ه (
 .٨/١/٢٠٠٩بيانات،  لطلب المفتش العام لل(OPA)استجابة مكتب شؤون المحافظات   )و (

  عاصمة
  فريق إعادة إعمار المحافظات

  مشروع
 

مشروع تنمية قدرات المنظمات غير 
  )و(يسان الحكومية في م

  مليون دوالر٠٫٢ :ألزمت •
  ال شيء:أنفقت •
 ١/١١/٢٠٠٩: اإلنجاز المقّدر •
 زيادة القدرة :األهداف •

المؤسساتية وقابلية الحياة لعشر 
منظمات غير حكومية في 

المحافظة وبذلك يتم تحسين 
قدراتها على تطبيق المشاريع 
.بفعالية وتمثيل مصالح مواطنيها

  )هـ() ١(ن المستشفى الجراحي في ميسا
   مليون دوالر٦٫٨ :ألزمت •
   مليون دوالر١٫٤ :أنفقت •
   ١٩/٥/٢٠٠٩ :اإلنجاز المقدر •
طباء المحليين في هيئة تأمين السكن لأل: األهداف •

الموظفين وإنشاء مرفق يتسع لمئة سرير 
للجراحة والحاالت الطارئة من اجل تخفيض 

االزدحام المفرط في المستشفيين الموجودين في 
 .طباء المقيمين فيهسان وزيادة عدد األمحافظة مي

  
  )و( )٢(المستشفى الجراحي في ميسان 

   مليون دوالر١٢٫٧ :ألزمت •
   مليون دوالر٢٫٧ :أنفقت •
   ١/٨/٢٠٠٩ :اإلنجاز المقّدر •
إنشاء مستشفى جراحي يتسع لثمانين : األهداف •

سرير يلبي الحاجة الماسة لمحافظة ميسان التي 
مة عدد من السكان يوجد فيها مستشفيان فقط لخد

  . ألف نسمة٩٠٠يصل إلى حوالي 

  )و( قيادة موقع الميمونية
   مليون دوالر٣٣٫٦ :ألزمت •
   مليون دوالر١٠٫٦ :أنفقت •
   ٦/٥/٢٠٠٩ :اإلنجاز المقّدر •
  . زيادة فعالية الجيش العراقي:األهداف •
 

 العمارة



  ميسان
 

 

٢٢٣ 

  )أ(مشاريع البنية التحتية الجارية والمنجزة
  )بماليين الدوالرات(
  

آلفة المشاريع الجاري 
  تنفيذها

عدد المشاريع الجاري 
  تنفيذها

    عدد المشاريع المنجزة  آلفة المشاريع المنجزة

  النفط والغاز  ٣  $٠٫٨٠  -  -
  الكهرباء  ٢٧  $٧٥٫٨١  ١  $٠٫٥٠
  المياه  ٩٨  $٢٠٫١١  ٣  $١٫٣٤
  العناية الصحية  ٢٦  $٤٫٧٩  ٣  $٢١٫٧٠
  النقل والمواصالت  ٢٣  $٧٫٧٤  ٤  $١٠٫٣٢

  المباني  ١٠  $١٫٢٦  -  -
  المجموع  ١٨٧  $١١٠٫٥١  ١١  $٣٣٫٨٦

 
  

  )ب(مجموع الحوادث األمنية حسب األشهر

  

  
  )ج(الحمل الكهربائي المزود والطلب المقّدر

  

  
          

آانون 
يناير /الثاني
٢٠٠٤  ٢٠٠٨ديسمبر /آانون االول

 الطلب
الكهربائي ل الحم

المزود



 سب المحافظات حإعادة اإلعمار
 
 

٢٢٤ 

  

  )د(آلفة المشاريع حسب القطاع
   مليون دوالر٢٧٧٫٦لنسبة المئوية من المبلغ ا

  

  
  
  

  

  )هـ(النشاطات التوظيفية
  

  
      

  

تنمية القدرات 
١% 

 %٢الديمقراطية 

 الكهرباء

 العناية الصحية

المياه

النقل والمواصالت

األمن والعدل

الالجئين، وحقوق 
 اإلنسان، والتعليم

٤% 

٦% 

٤١%% 

٨% 

١٠% 

٢٧% 

توظيف ذاتي في الزراعة

 %٣عمال زراعيون 

يد عاملة ماهرة

املة غير ماهرةيد ع  
موظفون حكوميون

توظيف ذاتي في غير الزراعة
٢٥% 

١٢% 

١٣% 

٥% 

١١% 
٣٤% 



  ميسان
 

 

٢٢٥ 

  

  )و(الوصول الموثوق لمياه الشرب

  

  
        
        
  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
  :المصادر

 عن يختلف يمكن ان  وآلفتها المشاريعاحتساب، ٦/١/٢٠٠٩، الَمعَلم العالمي، (IRMS)برنامج إدارة إعادة إعمار العراق   )أ (
ملف اإلنهاء  ألن مصدر بيانات الَمعَلم العالمي استخدمت بدًال من ، والكلفة المذآورين خالل ربع السنة الماضياالحتساب

  . الذي لم يعد متوفرًا(ITAO)  مكتب المساعدة االنتقالية للعراقلدى
، استجابة قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة ٦/١٠/٢٠٠٨عام للبيانات، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش ال  )ب (

 .١٠/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (CENTCOM)األميرآية 
، تقرير األداء اليومي للوحدات (IRMO)، مكتب إدارة وإعادة إعمار العراق (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق   )ج (

 .٣١/١٢/٢٠٠٨-١/٤/٢٠٠٧الكهربائية، 
احتساب .  يشمل فقط المشاريع الجارية والمنجزة. ٦/١/٢٠٠٩، الَمعَلم العالمي، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق   )د (

 والكلفة المذآورين خالل ربع السنة الماضي ألن مصدر بيانات االحتسابختلف عن ي يمكن ان  وآلفتها المشاريععدد
وفقًا لهذه .  مكتب المساعدة االنتقالية للعراق الذي لم يعد متوفرًاملف اإلنهاء لدىمن الَمعَلم العالمي استخدمت بدًال 

 .المصادر، تمثل قطاعات الديمقراطية والنفط والغاز اقل من نصف بالمئة من إجمالي الكلفة
 إلى مسح اجري البيانات تستند. ١٢/١١/٢٠٠٨، "تحليل شامل عن األمن الغذائي وهشاشته في العراق"األمم المتحدة،   )ه (

  .٢٠٠٧آانون األول ديسمبر -نوفمبر/في تشرين الثاني
  
  

%٧٧٫٤العراق 

%٩٠٫٩ميسان 



 سب المحافظات حإعادة اإلعمار
 
 

٢٢٦ 

  
  المستشفى الجراحي في ميسان 

 
  الحكم والديمقراطية

مؤسسة  فريق دعم محافظة ميسان يستعد حاليًا لبدء تنفيذ مشروع لتنمية القدرات من خالل :تنمية القدرات
 االستجابة السريعة لتنفيذ هذا الجهد الذي يهدف إلى تشجيع تم إلزام أموال من صندوق. فبراير/في شباطالعراق 

  )٥١١(.نمو المنظمات غير الحكومية للمجتمع المدني في المحافظة
  

تعمل الوآالة . عبر فريق دعم محافظة ميسان عن قلقه حول تطبيق خطة البرنامج الثالث لعمل المجتمع األهلي
لمسائل بضمنها ضرورة تأمين تنسيق أفضل بين األساليب واختيار األميرآية للتنمية الدولية على معالجة هذه ا

  )٥١٢(.المواقع المثلى لهذا البرنامج
  

، تلقى فريق دعم المحافظة خمسة اختصاصيين جدد يملكون خبرات في الزراعة، ٢٠٠٩يناير /في آانون الثاني
المحافظة شغاًال بالكامل بعد أن يبدأ سوف يصبح فريق دعم . االقتصاد، البلديات، الدبلوماسية العامة واإلدارة

  )٥١٣(.استشاريو الموازنة وحكم القانون عملهم
  

 وافقت لجنة تابعة لصندوق االستجابة السريعة على مقترحات قدمتها الوآالة األميرآية للتنمية :التنمية المدينية
سوف تستعمل هذه األموال .  قارالدولية بشأن إنشاء مراآز لنظام المعلومات الجغرافية في محافظتي ميسان وذي

  )٥١٤(.لتأمين التدريب وشراء المعدات للموظفين المحليين العاملين في المديرية العامة للتخطيط والبلديات
  

 حصل ثالثة مدرسين عراقيين للغة االنكليزية يعملون في جامعة ميسان على منح من السفارة األميرآية :التعليم
  )٥١٥(.ات المتحدة يرآز اهتمامه على تعليم اللغةلحضور مؤتمر يقام في الوالي



  ميسان
 

 

٢٢٧ 

  تحديث المعلومات لربع السنة المتعلقة ببرنامج الوآالة األميرآية للتنمية الدولية في محافظة ميسان
  

ال توجد أية . أجرت المرحلة الثانية من برنامج نظام الحكم األهلي عملية إقفال هذه المرحلة
  .جهود برنامج نظام الحكم األهليخطط في الوقت الحاضر لمواصلة 

  برنامج نظام الحكم األهلي

لم تنفذ أية برامج للشباب بشأن تخفيف النزاعات المستندة إلى المجتمع األهلي في العراق في 
  .محافظة ميسان خالل ربع السنة هذا

تخفيف النزاعات المستندة 
إلى المجتمع األهلي في 

  العراق
وبدأ تنفيذ . نامج عمل المجتمع األهلي عملية إقفال هذه المرحلةأجرت المرحلة الثانية من بر

  .المرحلة الثالثة للبرنامج بموجب اتفاقية تعاونية جديدة
  برنامج عمل المجتمع األهلي

اآتمل تنفيذ مشروعين اثنين ممولين من صندوق ماريا روزيسكا لضحايا الحرب في ربع السنة 
  هذا

صندوق ماريا روزيسكا  
  لحربلضحايا ا

مكتب (QRF/IRAP)برنامج المساعدة السريعة للعراق /دعم صندوق االستجابة السريعة
  .االنتخابات في محافظة ميسان ببرنامج حول االنتخابات

صندوق االستجابة 
برنامج المساعدة /السريعة

  السريعة للعراق
ر المجتمع برنامج استقرا  .برنامج استقرار المجتمع األهلي غير ناشط في محافظة ميسان

  األهلي
 ١٣٦٨في ميسان " تجارة"قّدم مكتب فرع مؤسسة التمويل الصغيرة المدعومة من البرنامج 

قدمت هذه . ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٣٠ دوالر حتى ٧٦٢،٨٥٣قرضًا بقيمة إجمالية بلغت 
  . دوالر٣،١٢٢،٧٥٠ قرضًا بقيمة إجمالية بلغت ٢٨٦٨المؤسسة منذ تأسيسها 

  "رةتجا"برنامج 

  "إنماء"برنامج   .في محافظة ميسان" إنماء"ال ينشط برنامج 
 موظفين من محافظة ميسان تدريبًا حول اإلدارة العامة، وإدارة ٦٠٧تلقى ما يزيد عن 

أقيمت ثماني دورات عند مستويات آفاءة مختلفة حول مواضيع مثل القيادة . الشرآات
لبشرية، اإلدارة الضريبية، المشتريات، تكنولوجيا واالتصاالت، إدارة المشاريع، إدارة الموارد 

  .المعلوماتية ومكافحة الفساد

  "تطوير"برنامج 

مكتب المساعدة الخارجية في   لم ينشط هذا المكتب في محافظة ميسان
  حاالت الكوارث

.٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات : المصدر



  البصرة
 

٢٢٨ 

  البصرة
  ٣،٣٤٠: )د(عدد المشاريع األميرآية        مليون نسمة١٫٨: )أ(عدد السكان

   مليار دوالر٢: )هـ(أآالف المشاريع األميرآية       بالمئة شيعة ١٠٠: )ب(الدين
  ٢٠٠٧ديسمبر /آانون االول: )ج(تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة

  
  

  المشاريع الرئيسية الجاري تنفيذها
  

  
  .األرقام تتأثر بالتدوير. المواقع الظاهرة على الخريطة هي تقريبية: مالحظة
  : المصادر

  .١٩/١١/٢٠٠٧، "سكان العراق حسب المحافظات"، (UNOCHA)مكتب األمم المتحدة لتنسيق المساعدات اإلنسانية   )أ (
، تم www.iom-iraq-net ٥/٢٠٠٨، "رنت المتفاعل لوآالة االسوشيتد برسبيانات التهجير في الداخل المستعملة لموقع اإلنت"، (IOM)المنظمة الدولية للهجرة   )ب (

 .١٥/١/٢٠٠٩الوصول اليها في 
 .٢٩، الصفحة ٣٠/١٢/٢٠٠٩، "قياس االستقرار واألمن في العراق"وزارة الدفاع، . ٥/١/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،   )ج (
من المحتمل أن يختلف عدد المشاريع وأآالفها عن العدد واالآالف المبلغ عنها في ربع السنة . ٦/١/٢٠٠٩" الَمعَلم العالمي"، (IRMS)ار العراق نظام إدارة إعادة إعم  )د (

تشمل األرقام المشاريع . توفرًا، الذي لم يعد م(ITAO)استعمل بدًال من ملف اإلنهاء لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق " الَمعَلم العالمي"األخير الن مصدر بيانات 
، وصندوق دعم االقتصاد (ISFF)، وصندوق قوات األمن العراقية (IRRF)الجاري تنفيذها والمكتملة والتي تم تمويلها من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 

(ESF) وبرنامج االستجابة الطارئة للقائد ،(CERP). 
 .١/٥/٢٠٠٩لمفتش العام للبيانات،  لطلب ا(GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج   )ه (
 .٨/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OPA)استجابة مكتب شؤون المحافظات   )و (

  عاصمة
  فريق إعادة إعمار المحافظات

  مطار
  محطة توليد طاقة آهربائية

  ميناء
  مشروع

  )هـ(مستشفى األطفال في البصرة 
  مليون دوالر١٦٣٫٨ :ألزمت •
  غير متوفر:أنفقت •
 ٣١/١/٢٠٠٩ :اإلنجاز المقّدر •
مين مستشفى أمراض تأ: األهداف •

 .األطفال من احدث طراز

  )ز(مبنى محكمة شط العرب 
   مليون دوالر١٫٣ :ألزمت •
   ال شيء:أنفقت •
   غير متوفر:اإلنجاز المقدر •
تزويد البصرة بمبنى محكمة جديد : األهداف •

  .بسعة تكفي لتلبية الحاجات المتنامية للمنطقة

الكتيبة مرآز قيادة -مرآز اللواء اإلقليمي في الشعبية
مبنى فرض تطبيق قوانين الهجرة -اإلقليمية الثانية

  )هـ( والجمارك
   مليون دوالر١٢٫٩ :ألزمت •
   ال شيء:أنفقت •
   ١١/٩/٢٠٠٩ :اإلنجاز المقّدر •
 تأمين خدمات إنشائية مطلوبة لمرآز جديد :األهداف •

  .وظيفي بالكامل للواء اإلقليمي للجيش العراقي

  )هـ(أم القصر في عقبهاءالرصيف والسور البحري لميناء 
   مليون دوالر٤٤٫٤ :ألزمت •
   غير متوفر:أنفقت •
   ٢٧/٩/٢٠٠٩ :اإلنجاز المقدر •
 تأمين رصيف وسور بحري لدعم سفن :األهداف •

األسطول العمالني البحري العراقي التي تؤمن سالمة 
  .المياه اإلقليمية العراقية والبنى التحتية الرئيسية

 البصرة



  البصرة
 

 

٢٢٩ 

 

  )أ(مشاريع البنية التحتية الجارية والمنجزة
  )بماليين الدوالرات(
  

آلفة المشاريع الجاري 
  تنفيذها

عدد المشاريع الجاري 
  تنفيذها

    اريع المنجزةعدد المش  آلفة المشاريع المنجزة

  النفط والغاز  ١٤٠  $٥٢٩٫٠٤  ٢  $١٧٫١٥
  الكهرباء  ٤٧١  $٥٢٣٫٦٥  ٤  $١٩٫٧٥
  المياه  ٢٨٨  $٢٤٤٫٤٥  ٧  $٣١٫٥٧
  العناية الصحية  ١٦٢  $٦١٫٩٧  ٢٠  $٤٤٫٣٤
  النقل والمواصالت  ٢١٢  $١٤٨٫٠٤  ٦  $١٩٫٧٣
  المباني  ٢٦٨  $١٢٫٠٨  ١  $٠٫٤٤

  المجموع  ١،٥٤١  $١،٥١٩٫٢٣  ٤٦  $١٣٢٫٩٨
  

  )ب( الحوادث األمنية حسب األشهرمجموع

  

  
  

  )ج(الحمل الكهربائي المزود والطلب المقّدر

  

  

آانون 
يناير /الثاني

ديسمبر /آانون االول ٢٠٠٤
٢٠٠٨ 

 الطلب

الحمل الكهربائي المزود



 سب المحافظات حإعادة اإلعمار
 
 

٢٣٠ 

  

  )د(آلفة المشاريع حسب القطاع
   مليار دوالر٢النسبة المئوية من المبلغ 

  

  
  
  

  

  )هـ(النشاطات التوظيفية
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  البصرة
 

 

٢٣١ 

  

  )و(الوصول الموثوق لمياه الشرب
  

  
        
        

  
  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
  :المصادر

 عن يختلف يمكن ان  وآلفتها المشاريع، احتساب٦/١/٢٠٠٩، الَمعَلم العالمي، (IRMS)برنامج إدارة إعادة إعمار العراق   )أ (
اإلنهاء ملف  ألن مصدر بيانات الَمعَلم العالمي استخدمت بدًال من ، والكلفة المذآورين خالل ربع السنة الماضياالحتساب

  . الذي لم يعد متوفرًا(ITAO)  مكتب المساعدة االنتقالية للعراقلدى
، استجابة قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة ٦/١٠/٢٠٠٨استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات،   )ب (

 .١٠/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (CENTCOM)األميرآية 
، تقرير األداء اليومي للوحدات (IRMO)، مكتب إدارة وإعادة إعمار العراق (ITAO)نتقالية للعراق مكتب المساعدة اال  )ج (

 .٣١/١٢/٢٠٠٨-١/٤/٢٠٠٧الكهربائية، 
احتساب .  يشمل فقط المشاريع الجارية والمنجزة. ٦/١/٢٠٠٩، الَمعَلم العالمي، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق   )د (

 والكلفة المذآورين خالل ربع السنة الماضي ألن مصدر بيانات االحتسابختلف عن يكن ان  يم وآلفتها المشاريععدد
وفقًا لهذه .  مكتب المساعدة االنتقالية للعراق الذي لم يعد متوفرًاملف اإلنهاء لدىالَمعَلم العالمي استخدمت بدًال من 

 .ئة من إجمالي الكلفةالمصادر، تمثل قطاعات الديمقراطية والنفط والغاز اقل من نصف بالم
البيانات تستند إلى مسح اجري . ١٢/١١/٢٠٠٨، "تحليل شامل عن األمن الغذائي وهشاشته في العراق"األمم المتحدة،   )ه (

  .٢٠٠٧آانون األول ديسمبر -نوفمبر/في تشرين الثاني
  

  
  
  
  
  
  
  

%٧٧٫٤العراق 

%٩٧٫٦البصرة 



 سب المحافظات حإعادة اإلعمار
 
 

٢٣٢ 

  
  مبنى محكمة شط العرب في البصرة 

  
  نظام الحكم والديمقراطية

عادة إعمار المحافظات والشرآاء التنفيذيون على اإلعداد لمواجهة تبديل الموظفين المتوقع يعمل أعضاء فريق إ
يطور هؤالء استراتيجية . ٢٠٠٩يناير /ان يحصل بعد االنتخابات في المحافظة المقرر إجراؤها في آانون الثاني

  )٥١٦(.لالحتفاظ بالذاآرة المؤسساتية واالستمرار في تنفيذ اإلصالح
  

  االقتصاد
 منحة لتنمية ٣٦ يبقى برنامج استقرار المجتمع األهلي ناشطًا في البصرة مع التصديق على :التنمية االقتصادية

قدمت هذه المنح لمساعدة المزارعين، وخياطي المالبس، .  دوالر٣١٧،٣٩٣األعمال بقيمة إجمالية بلغت حوالي 
  )٥١٧(.متعهدي األطعمة، وورش الحدادة والنجارة

  
ويتبعها التعليم، الصحة، .  لخلق فرص العمل وتوليد المداخيل ألنها تمثل المشاآل األولية في المحافظةتم التحديد

تبقى مسألة الكهرباء ومسألة المياه . التدريب المهني، وتعزيز مكانة الشباب والنساء في المجتمع/تطوير المهارات
  )٥١٨(.في أعلى الئحة مشاآل البنية التحتية

  
  

  اسيةالخدمات األس
 على تنفيذ مشروع يؤمن توصيالت جديدة بالمجاري (ITAO) وافق مكتب المساعدة االنتقالية للعراق :المياه

 ماليين دوالر جزءًا ١٠يمثل هذا المشروع بقيمة .  ألف نسمة يقطنون في مقاطعة القبلة١٩٢الصحية يستفيد منه 
 ألف نسمة في المحافظة ٦٠٠صحية يستفيد مها من مبادرة اآبر حجمًا لتأمين تحسينات مستدامة للمجاري ال

مبادرة األشغال العامة في ويتعلق قسم من هذا المشروع ببرنامج أآبر حجمًا هو . ٢٠١٠بحلول عام 



  البصرة
 

 

٢٣٣ 

 وافق أيضًا مكتب المساعدة االنتقالية للعراق على خطط لبناء مدرستين ومستوصف صحي )٥١٩(.البصرة
  )٥٢٠(.واحد

  
إلى المطار الدولي في البصرة ، نقلت السيطرة على ٢٠٠٩يناير /ول من آانون الثانيفي األ: النقل والمواصالت

 لم يكن المطار جاهزًا الستقبال رحالت جوية ٢٠٠٣أبلغ فريق إعادة إعمار المحافظات انه قبل عام . العراقيين
 آالف ٧ سافر ما يزيد عن يتناول المطار اآلن رحالت تجارية في آل يوم إلى المملكة العربية السعودية،. تجارية

  )٥٢١(. لوحده٢٠٠٨ديسمبر /مقيم محلي إلى المملكة العربية السعودية ألداء فريضة الحج في شهر آانون األول
  

  تحديث المعلومات لربع السنة المتعلقة ببرنامج الوآالة األميرآية للتنمية الدولية في محافظة البصرة
تم . فنية، تدريبًا ومعدات لتحسين تزويد خدمات أساسيةيزود برنامج نظام الحكم األهلي مساعدة 

وضع الموازنات العامة والتدقيق، لغة :  شخصًا في دورات متنوعة، شملت١٥٠تدريب أآثر من 
، )من جزئين(، تعريف بنظام المعلومات الجغرافية (MS Word)مايكروسوفت " وورد"

  .الشفافية، والمساءلة المحاسبية وأساليب الرصد

  ج نظام الحكم األهليبرنام

وبدأ تنفيذ . أجرت المرحلة الثانية من برنامج عمل المجتمع األهلي عملية إقفال هذه المرحلة
  .المرحلة الثالثة للبرنامج بموجب اتفاقية تعاونية جديدة

  برنامج عمل المجتمع األهلي

سكا لضحايا اآتمل تنفيذ خمسة مشاريع خالل ربع السنة هذا ممولة من صندوق ماريا روزي
  .الحرب

صندوق ماريا روزيسكا  
  لضحايا الحرب

برنامج المساعدة السريعة للعراق منحًا من خالل فرق إعادة /يقدم صندوق االستجابة السريعة
 لدعم نشطات  (EPRTs) وفرق إعادة إعمار المحافظات المرافقة(EPRTs)إعمار المحافظات 

  .تنفذ في مناطق عملياتها

صندوق االستجابة 
برنامج المساعدة /السريعة

  السريعة للعراق
 فرصة عمل للمدى الطويل ٨٠٠ فرصة عمل للمدى القصير وحوالي ٢،٣٠٠تم تأمين حوالي 

 نشاطًا شبابيًا رعاهم برنامج ٣٢ شاب وشابة في ٥،٣٦٥شارك ما يزيد عن . خالل ربع السنة هذا
 منهم لمتابعة التدريب في ١٠٠  متدربًا ومتدربة وتسجل٤٢٠استقرار المجتمع األهلي وتخرج 

  ).التدرب المتدرج في مهنة(برامج التمّهن 

برنامج استقرار المجتمع 
  األهلي

مؤسسة تمويل صغيرة تعمل في المحافظة هي مؤسسة اإلسكان التعاونية " تجارة"يدعم برنامج 
(CHF) . ٣٠ دوالر حتى ٥،٧٧٢،٣٢٣ قروض بقيمة بلغت ٣،٦٠٧قدم فرع هذه المؤسسة 

 قرضًا بقيمة إجمالية ١٢،٠٢٦وقدمت هذه المؤسسة منذ تأسيسها . ٢٠٠٨نوفمبر /رين الثانيتش
  .  دوالر٢٩،٥٥٠،٦٠١بلغت 

  "تجارة"برنامج 

  "إنماء"برنامج   .في محافظة البصرة" إنماء"ال ينشط برنامج 
دارة عقدت ثماني دورات عند مستويات آفاءة مختلفة حول مواضيع مثل القيادة واالتصاالت، إ

المشاريع، إدارة الموارد لبشرية، اإلدارة الضريبية، المشتريات، تكنولوجيا المعلوماتية، ومكافحة 
  .الفساد

  "تطوير"برنامج 

ومواد أخرى غير الغذاء إلى ألفي " عودة إلى المدرسة"مّول هذا المكتب شراء وتوزيع مجموعات 
  .تلميذ ابتدائي في البصرة

ي مكتب المساعدة الخارجية ف
  حاالت الكوارث

  .٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات : المصدر
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٢٣٤ 

  األمن والعدل
بعكس ما حصل في ( حصلت ممارسة شعائر عاشوراء في محافظة البصرة بدون أحداث أمنية رئيسية :األمن

  )٥٢٢(.ساهم دعم الجيش العراقي في تحسن النتيجة األمنية).  شخصًا في البصرة١٨السنة الماضية عندما قتل 
  

أدار برنامج .  آلم في مقاطعتين شمال مدينة البصرة١٥وألول مرة منذ سنوات عديدة أقيم سباق عدو بطول 
  )٥٢٣(. عداء١٤٤٠شارك فيه العدو من اجل السالم استقرار المجتمع األهلي سباق 

  
قطع أثاث وأجهزة مكتبية ممولة من الحكومة العراقية خالل ة في البصرة مبنى المحكمة اإلقليمي تسلم :العدل

يعمل فريق إعادة إعمار محافظة البصرة مع مكتب . من المتوقع ان يفتح قريبًا مبنى المحكمة. ربع السنة هذا
شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون في السفارة األميرآية على ترتيب زيارة من استشاريين 

لمبنى تأخرت أيضًا أعمال اإلنشاءات . يستطيعون المساعدة في وضع خطة أمنية لمبنى المحكمة قبل افتتاحه
آشفت نتائج اختبارات التربة ان إنشاء مبنى بثالثة طوابق عند الموقع . في البصرة  الموجود أيضًامحكمة المدينة

   )٥٢٤(.المختار ليس آمنًا
  

األعلى على مراجعة اقتراح إلنشاء ورشة عمل يقوم بتسهيل إقامتها فريق وافق قاٍض يعمل في مجلس القضاء 
سوف يتم في ورشة العمل هذه تدريب قضاة عراقيين على . إعادة إعمار المحافظات حول مراجعة األّدلة الجنائية
  )٥٢٥(.مراجعة األدلة الشرعية وإجراءات التحقيق السليمة

  
  



٢٣٥ 

  
  
  
 
  

  إشراف
  (SIGIR)عادة إعمار العراق إلفتش العام الخاص الم

    
  
  
  

  عادة إعمار العراقإللمفتش العام الخاص لتدقيق عمليات ال
  عادة إعمار العراقإلعمليات التفتيش للمفتش العام الخاص 

  عادة إعمار العراقإلمفتش العام الخاص لل تحقيقعمليات ال
  عادة إعمار العراقإل الخاص خط االتصال المباشر للمفتش العام

  تحديث التشريعات
  

 القسم  
                  ٤     



  (SIGIR)إشراف المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
  

 

٢٣٦ 

  

 (SIGIR) لمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراقلتدقيق عمليات ال
  

 ست، ٢٠٠٩ يناير/آانون الثاني ٣٠ و٢٠٠٨ نوفمبر/تشرين الثاني  من األولبين المفتش العامأآمل 
عالجت عمليات التدقيق التي  .٢٠٠٤مارس /منذ آذار يق تقرير تدق١٣٥اصدر وعمليات تدقيق جديدة 

  :أجراها المفتش العام خالل ربع السنة هذا مجموعة متنوعة من المسائل
  

هما فحص المشاريع األميرآية إلعادة إعمار البنية أحد: تطرقا إلى مسائل العقود ريرانتق •
 .ألمن الخاصةالتحية للنفط في العراق واآلخر فحص إدارة عقد أميرآي لخدمات ا

 

 (SOE)تقرير حول الجهود األميرآية للمساعدة في بدء تشغيل المؤسسات التي تملكها الدولة  •
 .في العراق

 

أحدهما يعالج إدارة صندوق :  (PRT)تقريران حول برنامج فريق إعادة إعمار المحافظات •
يم أداء ِفَرق إعادة  القياس لتقيأساليب واآلخر يعالج استعمال ،االستجابة السريعة لدعم الفرق

 . القلق حول مستقبل ِفَرق إعادة إعمار المحافظاتةثارإ آما المحافظاتإعمار 
  

 . العراقيةاألمنتقرير حول وضع التمويل األميرآي لقوات  •
  

 . تفاصيل نتائج عمليات التدقيق هذهالطالع على ل١-٤أنظر الجدول 
  

  مجموعة منمراجعةالعراق، أآمل المفتش العام عالوة على عمليات التدقيق المتعلقة بإعادة إعمار 
  .نظراء لمهمة تدقيق شرآة الخدمات القانونية خالل ربع السنة هذاال
  

وعمليات أخرى يتوقع أن يبدأ تنفيذها خالل ربع السنة .  عمليات تدقيق١٠يجري المفتش العام حاليًا 
  .عامةمقبولة الحكومية الدقيق تمعايير اليقوم المفتش العام بأعمال التدقيق بموجب . القادم

  
ية حيحتصأنتجت تقارير المفتش العام العشرات من التوصيات المصممة لتحقيق تحسينات إدارية وأعمال 

 مدققو المفتش ويتابع. توصيات التدقيق أمر حاسمان التنفيذ ل. مطلوبة في نشاطات اإلغاثة وإعادة اإلعمار
 تحقيق تطبيقها الكامل إلى المدى العمليوراء  سعيًا المعطاة مفتوحةالتوصيات الالعام بصورة منتظمة 

  .الممكن
  

إضافة إلى  ،العدد اإلجمالي لتوصيات المفتش العام التي قدمها حسب السنة المالية" ح"يظهر الملحق 
  :التوصيات التي ال زالت مفتوحة

  
 آانون ٣٠ المفتش العام حتى أجراهاللحصول على معلومات حول مشاريع التدقيق التي  •

 للمفتش العام اإلنترنت وموقع ١-حوالجدول " ح" أنظر الملحق ٢٠٠٩يناير /الثاني
mil.sigir.www. 

 



 (SIGIR) م الخاص إلعادة إعمار العراقلمفتش العاعمليات التدقيق ل
  

 

٢٣٧ 

 ية التنفيذ للحصول على معلومات مفصلة اآثر حول وضع٢-، الجدول ح"ح"أنظر الملحق  •
  .دقيق والتوصيات التي ال زالت مفتوحةتوصيات المفتش العام المستمدة من منتجات التل

  
  ١-٤الجدول 

  ١/١١/٢٠٠٨لمفتش العام منذ ا منتجات عمليات التدقيق التي أجراها
  

  تاريخ إصدار التقرير  عنوان التقرير  رقم التقرير
SIGIR 09-008  على عقد إعادة إعمار قطاع النفط واإلشرافالكلفة، الناتج 

اون اند روت سرفيسز العراقي الموقع مع شرآة آيلوغ بر
  .انك

١/٢٠٠٩  

SIGIR 09-009   التأثير الكامل لبرنامج وزارة الدفاع إلعادة بدء تشغيل
  يصعب تقديرهالذي المؤسسات التي تملكها الدولة 

١/٢٠٠٩  

SIGIR 09-010   إيجيس بموجب عقود خدمات  شرآة أداءاإلشراف على
  األمن في العراق الموقعة مع وزارة الدفاع

١/٢٠٠٩  

SIGIR 09-011  ١/٢٠٠٩  فرص لتحسين إدارة صندوق االستجابة السريعة  
SIGIR 09-013  ١/٢٠٠٩  عملية قياس أداء ِفَرق إعادة إعمار المحافظات تحسنت  

  
يعزز .  اخرى تشارك في أعمال تتعلق بالعراقتدقيقعمل المفتش العام بشكل جيد مع هيئات  يتم تنسيق

الذين يجتمعون في آل ربع سنة في مجلس المفتشين العامين في العراق هذا التنسيق ممثلو هذه الهيئات 
(IIGC) من نشاط التدقيق الجاري المكتسبة المعلومات والتجارب لمشاطرةود والجهفي زدواجية اال لمنع 
  . تنفيذه

  
 مجلس المفتشين العامين في المرآز الرئيسي أعضاء، اجتمع ٢٠٠٨نوفمبر  / الثاني تشرين١٢في 
  أخرى عبر الهاتف من بغداد ومن مواقعاألعضاءلنغتون، فرجينيا، وشارك بعض يش العام في ارللمفت

ضم المشارآون ممثلين عن المفتش العام، مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع، . في الواليات المتحدة
نمية الدولية، وآالة مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية، مكتب المفتش العام في الوآالة األميرآية للت

، وآالة التدقيق في سالح الجو، وآالة التدقيق  العقود الدفاعية، وآالة التدقيق في الجيش األميرآيتدقيق
   . المحاسبة الحكوميةومكتب األميرآيةفي سالح البحرية، المفتش العام لدى القيادة المرآزية 

  
ماعات في مكتب المفتش العام في وزارة جتاال  (SIGIR)المفتش العاممكتب  من ممثلونآما يحضر 

بصورة إضافية . المخطط إلجرائهاتلك  لنشاطات التدقيق الجارية واإلضافي للتنسيق (DoD OIG) الدفاع
  .أعاد المفتش العام مجددًا عقد اجتماع تنسيق مماثل بين ممثلي وآاالت التدقيق العامة في العراق

  
  



  (SIGIR)إشراف المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
  

 

٢٣٨ 

  الحالي لربع السنة العام إلعادة إعمار العراقالمفتش  النهائية لتدقيقات تقاريرال
  

 واإلشراف على عقد إعادة إعمار قطاع النفط العراقي الموقع مع شرآة آيلوغ براون ،الناتجوالكلفة، 
  . أند روت سرفيسز إنك

  ).٢٠٠٩يناير /الثاني آانون، SIGIR-09-008تقرير المفتش العام (
 

  المقدمة
 على أن يعد المفتش العام تقرير تدقيق شرعي نهائي للمبالغ ، وتعديالته،106-108نص القانون العام رقم 

 شرع األمرومن اجل االلتزام بهذا .  إلعادة إعمار العراق،او بخالف ذلك ُجعلت متوفرة،التي خصصت 
. المفتش العام في تنفيذ سلسلة من عمليات التدقيق لفحص العقود الرئيسية الخاصة بإعادة إعمار العراق

 على العقد مع التشديد على مسائل تتعلق واإلشراف ،الناتجودف من عمليات التدقيق هذه فحص الكلفة، اله
  . االستخدام وسوء ،الهدرو االحتيال، ألخطارباحتماالت التعرض 

  
يفحص أعمال إعادة اإلعمار . هذا التقرير هو التاسع في سلسلة عمليات التدقيق المرآزة على العقود

ا مع سالح الهندسة في الجيش األميرآي وقامت بتنفيذها شرآة آيلوغ براون اند روت المتعاقد عليه
منح هذا العقد بصورة تّم .  الجنوبي من البنية التحتية للنفط العراقيالقسمبناء سرفيسز إنك المتعلقة بإعادة 

  ).W9126G-04-D-0001العقد رقم  (٢٠٠٤يناير /تنافسية في آانون الثاني
  

  النتائج
 مفعول العقد، فقد بلغت مدة مليار دوالر طوال ١٫٢ بقيمة ال تتجاوز ًا مبدئيمحددان العقد آان مع 

 اإلغالق إلى المستندةتعديالت ال بانتظار ، مليون دوالر٧٢٢٫٣االآالف الفعلية بموجب العقد حوالي 
   لصندوق إغاثة مليون دوالر من األموال األميرآية المخصصة٥٦٢٫٧جاء مبلغ حوالي .  للعقدالكامل

 مليون دوالر من أموال صندوق تنمية العراق ١٥٩٫٦ ومبلغ (IRRF)وإعادة إعمار العراق 
(DFI).)٥٢٦(  

  

دعم بقيمة للمن بين أوامر المهمات الثالثين التي صدرت بموجب هذا العقد غطت ستة أوامر مهمة أآالف 
 وعشرون أمر أربعةوآان . ف العقد بالمئة من أآال٣٣٫٤ دوالر أو نسبة مليون ٢٤١٫٣ بلغت إجمالية

مع ان .  مليون دوالر٤٨١٫٠ بقيمة إجمالية بلغت ،مهمة ألغراض مختلفة تشمل مشاريع إعادة اإلعمار
  المختلفة بموجب العقد فقد استغرق تنفيذ المهماتالكثير من األعمال أآملت اند روت براونشرآة آيلوغ 

مرور بأو أنهي العمل بها وزادت آلفتها /وخفضت قيمتها ووقتًا أطول مما آان مقررًا وعدلت بتكرار 
  : أآالف العقد ونتائجهأّثرت فيحدد المفتش العام هذه العوامل الرئيسية التي . الوقت

  
و أ التمويالتجرى تعديل متكرر ألوامر المهمة العالية القيمة فمددت فترات األداء، وجرت زيادة  •

 .تغيير نطاق العملتّم 
 
ات تجاوزوبب التقييدات على التمويل، هم من أوامر المهمات لمالئمة الحكومة بسنهي عدد مُأ •

 . وعوامل أخرىاالحتياجات،تغيير والتخلف عن الوصول إلى اتفاق حول االآالف، والكلفة، 
  
 .بشكل متكررر وامر المهمة تغّيألدعم ال •



 (SIGIR) م الخاص إلعادة إعمار العراقلمفتش العاعمليات التدقيق ل
  

 

٢٣٩ 

  
صيانة غير النح العقد، وما بعد مل يةمناألمسائل والقبل منح العقد، ما نهب شكلت عمليات ال •

 . من أآالف العقدما قبل الحرب للمرافق عوامل رئيسية زادتلمالئمة ال
  
عمليات ": قائًال (USACE-GRD)  فرقة منطقة الخليج لدىق سالح الهندسة في الجيش األميرآيعّل

قبل الحرب  والصيانة غير المناسبة ،ما بعد منح العقدل األمنمسائل والنهب التي سبقت منح العقد، 
  من هذه المرافق آانت العوالم الرئيسية التي زادتالمسبقة بأوضاعمحدودة المعرفة الللمرافق سوية مع 

  ."اآالف العقد
  

 اجراء عدد آبير من التعديالت على أوامر المهمة ،األول.  المشروعطوال فترة موضوعان تكرر
 استمرار ، والثاني.ة آان ينقصها التفصيل الدقيق الذي يشير إلى ان شروط العقد االبتدائياألمر ،الفردية

  .مرور الوقتمن المتطلبات بحاالت عدم التأآد 
  

 للعقود عن قلقهم من احتمال عدم قيام حكومة العراق بالصيانة الصحيحة األميرآيونعّبر الضباط 
موال األميرآية  والمعدات التي آلفت مئات الماليين من الدوالرات من األ،للمرافق التي أعيد بناؤها

وال يبدو ان الحكومة العراقية التزمت بإآمال واستعمال . المخصصة لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
 شرآة آيلوغ براون اند روت تشغيل بعض محطات الغاز أعادتفعلى سبيل المثال، . بعض المشاريع

عند .  مليون دوالر١٤٦٫٧فة بلغت الطبيعي السائل وغاز البترول المسيل الموجودة في جنوب العراق بكل
. إحدى المحطات توربين غازي في  لضاغط الدوارةاألجزاءلم يكن قد تّم ترآيب  ، المهمةأمرانتهاء تنفيذ 

 بي مستودع عراقي لكن العراقيين حس الدوارة إلى الحكومة العراقية وجرى تخزينها فاألجزاء تّم تسليم
 وآانت النتيجة تدني إنتاج الغاز في المحطة إلى اقل األجزاء هذه اآلن التقارير لم يرآبوا حتى أآدتما 

  .هدر جزء من االستثمارات األميرآيةتّم  آما ،من المستوى المقرر
  
 تحديًا للمسؤولين الحكوميين عن اإلشراف على العقود شكالعادة إنشاء البنية التحتية إلتعقد النطاق وال

على ذلك، عانى اإلشراف على عالوة .  البرنامجإلدارةويد الدعم  تزفيوتطلبا استخدام مقاول للمساعدة 
 ضابط ١٣، عمل ٢٠٠٤يناير /منذ آانون الثانيف .العقود من عدم استمرارية عمل المسؤولين عن العقود

  .من هؤالء الضباط اشهر لكل واحد ٤ معدل  مختلفعقود حكومي
  

ا على االلتزام بأهداف الكلفة وبرنامج العمل انتقدت الحكومة شرآة آيلوغ براون اند روت لعدم قدرته
نات شرآة ا تحديد نقاط الضعف في بي تّم آما،ها في العقدنوتقديم تقارير حول اإلشراف المنصوص ع

.  وأنظمة رقابة المشترياتتقديرات األآالف،أجهزة رقابة نظام وآيلوغ براون اند روت حول الكلفة، 
 دون المعيار لألنابيبى الحكومة عن قلقه حول استعمال مواد عالوة على ذلك عّبر ضابط العقود لد

رغم ان .  مجهزي شرآة آيلوغ براون اند روت شهادة مزورة حول المواد المزودةأحدالقياسي وتقديم 
 تم تفتيش ، فقد النوعيةضمان/النوعية النوعية لدى الشرآة دعت إلى قيام مفتش مراقبة مراقبةخطة 

تظهر ملفات العقد ان شرآة آيلوغ براون اند روت . الشرآةستالم لدى اال موظف المواد وقبولها من قبل
 لكن المفتش العام لم يعثر على أي سجل ،أحالت المسألة إلى وحدة التحقيقات الجنائية في الجيش األميرآي

  .للنظر في أمرها إلى وحدة التحقيقات القضية تحقيقات بهذا الخصوص وأحال أيةيشير إلى اجراء 
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ها بموجب تكسب شرآة آيلوغ براون اند روت ، التي قدمكافأة-رسم خطة أساسمع ان العقد منح على 
 ،أدائها بالمئة من آلفة أوامر المهمة المقدرة والمتفاوض حولها استنادًا إلى ٣مبلغًا أقصى تصل نسبته إلى 

  . هذا العقد بالمئة من المبلغ الذي آان بإمكانها آسبه بموجب٢٥فقد تكسب فقط حوالي 
  

  االستنتاجات
 شكلت المساهمات قبل الحرب السيئة لما والصيانة ، ضد نهب البنية التحتيةوغياب الحماية ،منغياب األ
ان ما أعادت شرآة آيلوغ براون اند روت بناءه حّسن المرافق التي .  للكلفة الزائدة لهذا العقدةالرئيسي

ما بدأته الشرآة وصيانة ما زودته بإآمال لحكومة العراقية  اإذا لم تقم ولكن ،آانت موجودة قبل الحرب
 التدقيقحدد هذا التقرير وعمليات . بالكاملسوف تقل قيمة الجهود األميرآية إلعادة اإلعمار وربما تفقد 

 المناسب للحكومة العراقية لكي تتولى المسؤولية عن اإلعداد التي قام بها المفتش العام أهمية األخرى
 التي تنقلها الحكومة األميرآية اليها وتسلط الضوء على ضرورة تأمين وحدة الجهود بين الموجودات

  .الوآاالت األميرآية المسؤولة
  

  التوصيات
  : التاليةاإلجراءاتيوصى المفتش العام بأن يتخذ السفير األميرآي لدى العراق 

  
نب الحكومة العراقية توجيه القسم االقتصادي في السفارة لفحص مدى الصيانة الصحية من جا •

 .للمشاريع التي نفذتها شرآة آيلوغ براون اند روت
 
توجيه القسم يجب  القسم االقتصادي في السفارة عدم وجود صيانة للمشروع، استنتجإذا  •

االقتصادي في السفارة لكي يقترح هيئة تقوم بتطوير وتطبيق استراتيجية لتسهيل التدريب 
 .انة المشاريعالمناسب لموظفين عراقيين في صي

 
  الدروس المكتسبة

 غير مستقرة تحيط بها أمنيةتولت الواليات المتحدة تنفيذ مشاريع إعادة اإلعمار في العراق في بيئة 
هذه الظروف جعلت من الصعب تنفيذ تخطيط يسبق منح . تقييدات حول الوقتالشكوك حول التمويل و

 مدى أقصىمع ذلك يجب ان تنفذ إلى .  المقاولاءأد على واإلشراف ،تحديد متطلبات المشاريعوالعقد، 
حدد المفتش العام عددًا من .  على تنفيذهاواإلشرافممكن العناصر األساسية للعقد وإدارة المشاريع 

 في بيئة المستقبلية مشاريع إعادة اإلعمار فيالدروس التي تستطيع مؤسسات الحكومة األميرآية تطبيقها 
  :ضمنهامن  ،طوارئ

  
 للبنية التحتية الموجودة في منطقة حربية ُتشكِّل مسألة رئيسية لمنع النهب الذي الفورية الحماية •

 .يزيد بدرجة آبيرة أآالف إعادة اإلعمار
 
 استبدال المنتجات وعمليات االحتيال في حال جرى تفتيش المواد من قبل موظف تزداد أخطار •

 .النوعية بةمراق/النوعيةاستالم وليس من قبل مفتش مؤهل لضمان 
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 موظفي اإلشراف مهمان في عملية اإلشراف الفعالة على  في عملاالستقرار واالستمرارية •
 .العقود

  
  تعليقات اإلدارة واالستجابة للتدقيق

بصورة إجمالية وافقت فرقة منطقة . زودت فرقة منطقة الخليج تعليقات آتابية على مسودة هذا التقرير
 الوقائع تم فيها عرض بعض حول الطريقة التي القلق أثارتنها الخليج على ما ورد في التقرير لك

 في وزارة الخارجية األدنى على ذلك زودت فرقة منطقة الخليج ومكتب شؤون الشرق عالوة. وتوصيفها
  . في هذا التقرير حيث يلزمتّم دمجهااألميرآية تعليقات فنية 

  
  سسات تملكها الدولة صعب التقدير التأثير الكامل لبرنامج وزارة الدفاع إلعادة تشغيل مؤ

  ).٢٠٠٩يناير /، آانون الثانيSIGIR-09-009تقرير المفتش العام (
 

  المقدمة
 بلغ البطالة المقّنعة/ سجلت التقارير ان معدل البطالة٢٠٠٣ التقارير انه منذ اندالع الحرب عام أشارت

 عامًال في تغذية التمرد في البالد شكللعالي اعتقدت وزارة الدفاع ان هذا المعدل ا.  بالمئة تقريبًا٦٠نسبة 
فريق مهمة لتحسين االستقرار والعمليات الوزارة  شكلت ٢٠٠٦يونيو /وفي حزيران. ٢٠٠٦في عام 

 الجهود الرئيسية لفريق أحدآان . التجارية من اجل تنشيط التنمية االقتصادية والتوظيف في العراق
كها الدولة وهي مصانع لعبت دورًا مهمًا في اقتصاد ما قبل المهمة، إعادة تنشيط المؤسسات التي تمل

 موظفي معلومات عراقي حسب ألف ٢٠٠آانت هذه المؤسسات توظف حوالي . الحرب في العراق
  . األميرآيةالدفاعوزارة 

  
 مليون دوالر من تخصيصات السنة ٥٠، حوالي ٢٠٠٦يونيو /تلقى فريق المهمة منذ تشكيله في حزيران

يجري تنفيذ المشاريع المترافقة مع .  من اجل إعادة تشغيل المصانع التي تملكها الدولة٢٠٠٨المالية 
 ٢٠٠٨ مع تخصيصات السنة المالية التي تترافق، لكن معظم المشاريع ٢٠٠٧تخصيصات السنة المالية 

 اتفاقية تعاونية بعد ان يتم انتقاء مشروع للتمويل يدخل فريق المهمة في. الموافقة النهائية لتنفيذهاتنتظر 
تصف هذه االتفاقيات المساعدة المطلوب تزويدها، . مع المؤسسة التي تملكها الدولة لتنفيذ المشروع

 قييم المفتش العام من إعداد هذا التقرير تأهدافآانت .  دفع األموالوإجراءات للمشروع الزمنية األطرو
  :ما يلي

  
 . مشاريعهأثرعملها فريق المهمة لتقدير  التي استاألداءبيانات الخط القاعدي ومقاييس  •
 
  المهمة لتخفيف األخطار وتأمين استعمال األموال وسائل الرقابة اإلدارية التي اتبعها فريقآفاية •

 .لألغراض المقصودة
  
 . لفريق المهمة من أجل مساعدة المؤسسات التي تملكها الدولةالمستقبليةالخطط  •
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 لفريق المهمة وللمجاالت المكّرسة تقريرًا عن الموارد المالية ٢٠٠٨يوليو /أعد فريق المهمة في تموز
  )٥٢٧(.لمشاريععن اللمساعدة في التنمية االقتصادية سوية مع نماذج . الرئيسية

  
  النتائج

مع ذلك خدمت .  للمراحل االبتدائية لجهودهإطالقه عند وباألخص صعبة جدًا أمنيةواجه فريق المهمة بيئة 
لكن .  في مساعدة إعادة بدء تشغيل المصانع التي تملكها الدولة وتأمين فرص العملجهود فريق المهمة

 بيانات خط القاعدة ووجود نقاط ضعف غيابمن الصعب تقدير القياس الكامل لتأثير فريق المهمة بسبب 
المهمة  مسؤولون في فريق أشار.  هذه الجهودفيها أثرتفي المنهجية المستعملة لتحديد عدد الوظائف التي 

 لعدم إعداد بيانات خط قاعدي يعتمد عليها حول مستويات اإلنتاج وإعداد الموظفين أوليينإلى سببين 
 قيدت األمنيةالسبب األول هو أن االعتبارات .  في آل مؤسسة تملكها الدولة قبل تزويد المساعدةالعاملين

المشاريع المحتملة التي قد تحسن  فريق المهمة لزيارة المصانع الفردية وتحديد لدىالوقت المتوفر 
 في فريق المهمة ان تعتمد على بيانات إثباتية حول التقييموالسبب الثاني هو انه آان على ِفَرق . العمليات

ريق المهمة منهجية بديلة لتقدير فوبدون بيانات يعتمد عليها طور . وضع اإلنتاج وعدد الموظفين العاملين
  .تأثير العمل الذي قام به

  
 آان إعادة الناس إلى العمل قرر فريق المهمة استعمال تأثير ٢٠٠٧ما ان هدف المشاريع للسنة المالية وب

تم تحديد تأثير العمل مع عودة . ٢٠٠٧ ربع السنة المالية تأثير تقدير أجل من لألداءالتوظيف آقياس وحيد 
دولة ولكنهم ال يعملون الن المصنع  إلى العمل المشمولين في جداول رواتب المؤسسة التي تملكها الالعمال

ر فريق المهمة أن مشاريع السنة المالية قّد.  او لعدم وجود عمل آاٍف لكافة الموظفينللتشغيلال يصلح 
لكن لم يتمكن المفتش العام من المصادقة على .  فرصة عمل٢٤٫٥٠٠ قد تؤثر على حوالي ٢٠٠٧

  .ة حول آيفية تطويرهاالمنهجية المستعملة نظرًا لعدم وجود وثائق ثبوتي
  

مثًال، استندت بعض التقديرات إلى . وجد المفتش العام عددًا من المفارقات في التوقعات الفردية للتأثير
ال يعتقد المفتش العام ان هذه المقاربة . العدد اإلجمالي للموظفين في المصنع الفردي الذي جرت مساعدته

، طور فريق المهمة مقاييس األمامومستمرًا في مسيرته إلى . مل يعتمد عليه للتكهن بتأثير العأساسًاتقدم 
 وخططا إلعداد خط قاعدي لهذه المقاييس من اجل والبيع ،اإلنتاجو تشمل التأثير على التوظيف، أداء

  .٢٠٠٨اجراء تقدير افضل لتأثير مشاريع السنة المالية 
  

بالسرعة التي آانت متوقعة في البداية الن ، لم يتمكن فريق المهمة التأثير على التوظيف إضافيةبصورة 
 ان ينفذ معظم باألصلتوقع فريق المهمة .  من ما آان مخططًاللتنفيذ  أطولالمشاريع تستغرق وقت 

لكن تم إآمال تنفيذ مشروع واحد فقط خالل ستة اشهر .  خالل ستة أشهر٢٠٠٧مشاريع السنة المالية 
وذآر مسؤولون في فريق المهمة .  شهرًا لتنفيذها١٣ من ويقدر ان معظم المشاريع سوف تستغرق اآثر

ان التأخيرات في الحصول على متطلبات مفصلة من المؤسسة التي تملكها الدولة والوقت المطلوب 
  . إطالة مدد تنفيذ المشاريعقد سّببالمعالجة عمليات المشتريات 

  
 مجاالن منها يتعلق. رقابة الداخليةحدد عمل المفتش العام ثالثة مجاالت يمكن فيها تحسين وسائل ال

 اإللكتروني او المدفوعات التحويل المالي التي تملكها الدولة عبر اتبالتمويل المزود مباشرة إلى المؤسس
بنود  والمجال الثالث يشمل العقود التي منحتها الواليات المتحدة مباشرة لتزويد بالمشتريات،النقدية للقيام 

  .لمؤسسات التي تملكها الدولةمواد تسلم مباشرة إلى ا



 (SIGIR) م الخاص إلعادة إعمار العراقلمفتش العاعمليات التدقيق ل
  

 

٢٤٣ 

  
في الحالة األولى، وجد المفتش العام انه رغم قيام فريق المهمة بالتحقق من استالم المواد التي  •

تشتريها مباشرة المؤسسات التي تملكها الدولة، لم يستلم فريق المهمة نسخًا عن الفواتير للتحقق 
ل المباشر إلى المؤسسات التي تملكها ونظرًا النه جرى التحوي. من صحة اآالف هذه المواد

أصل من )  بالمئة٦١( مليون دوالر ١٨مبلغ يقرب من بالدولة لشراء مواد أولية او معدات 
من المهم ان يتحقق فريق المهمة  ، أصبح٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٣٠األموال المدفوعة حتى 

  .وال عن األمكاملةمن ثمن هذه المواد من اجل تأمين المساءلة ال
  
 ، آمافي الحالة الثانية،وجد المفتش العام قضيتين زود فيهما فريق المهمة مبلغًا بالدينار العراقي •

التحقق ب لم يقم ولكن فريق المهمة ، تقريبًا إلى مؤسستين تملكها الدولةدوالر ٢٢٩،٤٠٠يعادل 
  .  استعمال هذه األموالآيفيةمن 

  
 دفعت أميرآية التي تم شراؤها استنادًا إلى عقود  المواد وجد المفتش العام ان،الحالة الثالثةفي  •

 تخّلف.  آثيرة قبل ان تتحقق المؤسسات التي تملكها الدولة من استالم هذه الموادأحيان في أثمانها
آان قد  مع ان المفتش العام وجد ان التحقق من االستالم ، خطر التعرض لالحتيالالممارسةهذه 

  .حصل بعد ذلك
  

فريق المهمة المفتش العام انه ال توجد خطط لطلب أي تمويل إضافي للمشاريع الهادفة إلى ابلغ مدير 
 موازنتها ذات شأنإعادة بدء تشغيل مؤسسات تملكها الدولة الن الحكومة العراقية زادت بدرجة 

 مع الرأسمالية إلعادة تأهيل المؤسسات التي تملكها الدولة وبدأت بالفعل الدخول في مشاريع مشترآة
 والحظ ان لدى فريق المهمة عقود موقعة .مستثمرين أجانب الدارة بعض المؤسسات التي تملكها الدولة

وزارة الصناعة والمعادن العراقية لدى قدرات الفنية وتنمية المساعدة المع شرآتي استشارات لتزويد 
 العقود  هذه تشمل.٢٠٠٩تغطي الفترة حتى نهاية عام  ، والتيدارة المؤسسات التي تملكها الدولةإلو

 ومساعدة المؤسسات التي أجانبمساعدة الوزارة في التفاوض حول مشاريع مشترآة مع مستثمرين 
 سوف تتوقف على ٢٠٠٩ة المالية نسالالحقة بعد الالمساعدة . أعمالهاتملكها الدولة في تطوير خطط 

  .تمويل من الحكومة العراقيةال
  

  التوصيات
 أجل تأمين توفير بيانات يعتمد عليها لتقدير تأثير المشاريع المنفذة بأموال السنة يوصي المفتش العام، من

، ان طلب نائب مساعد وزير الدفاع لتحويل األعمال من فريق المهمة ان يتخذ اإلجراء ٢٠٠٨المالية 
  :التالي

  
 اءاألدوضع معالم للجمع في الوقت المناسب لبيانات الخط القاعدي المترافقة مع مقاييس  -١

  .المصممة حديثًا
  

ومن أجل تحسين المساءلة الحسابية عن األموال األميرآية وتخفيض خطر التعرض 
لالحتيال، يوصي المفتش العام نائب مساعد وزير الدفاع لتحويل األعمال أن يطلب من فريق 

  :جراءات التاليةالمهمة اتخاذ اإل
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شتراة مباشرة من قبل المؤسسات الحصول على نسخ من الفواتير للتحقق من ثمن المواد الم -٢
  .التي تملكها الدولة

جراءات المراقبة الداخلية الموجودة والتحقق من استالم المواد من قبل المؤسسات التي إاتباع  -٣
تملكها الدولة قبل ان يتم الدفع بموجب العقود الممنوحة من القيادة المشترآة للعقود في 

  .العراق
  

  لتدقيق اإلدارة واالستجابة لتعليقات
 البناءةالحظ المدير الطبيعة . قدم مدير فريق المهمة تعليقات إلى المفتش العام على مسودة هذا التقرير

وعبر في نفس الوقت عن قلقه .  ان فريقه يعمل على تنفيذ التوصيات التي جاءت في التقريروذآر للتدقيق
فية إنجازات فريق المهمة او البيئة الصعبة  يعالج بدرجة آاوانه لم للتقرير نبرة سلبية مفرطة آان همن ان

  .التي عمل فريق المهمة فيها
  

بالفعل إنجازات فريق المهمة في إيجاد فرص عمل في المؤسسات لحظت  مسودة تقرير المفتش العام لكن
يد  من الصعب تحده النقطة األساسية التي أشار إليها المفتش العام بان هناك ولكن تبقى،التي تملكها الدولة

 حول بيئة إضافية أضاف المفتش العام معلومات وقد. مقدار التأثير الكامل على زيادة فرص العمل
  .ما هو مناسب وأخيرًا عالج المفتش العام المخاوف األخرى للمدير حسب ،التشغيل الصعبة

  
   في العراق الموقعة مع وزارة الدفاعاألمن على أداء شرآة ايجيس حول عقود خدمات اإلشراف

  ).٢٠٠٩يناير /، آانون الثانيSIGIR-09-010تقرير المفتش العام (
 

  المقدمة
) ايجيس(دة لخدمات األمن ويتعلق هذا التقرير بالعقود التي وقعتها وزارة الدفاع مع شرآة ايجيس المحد

 القانون العام (٢٠٠٨ من قانون الترخيص للدفاع القومي للسنة المالية ٨٤٢في تعزيز تفويض في القسم 
الذي يطلب من المفتش العام ان يضع بالتنسيق مع وآاالت تدقيق اخرى خطة شاملة لعمليات ) 110-181

  . تدقيق وظائف األمن الخاص في العراق
  

 مليون ٦٢٤٫٤ إلى وزارة الدفاع، مبلغ األمنشرآة مزودة رئيسية لخدمات وهي  ايجيس، شرآةتلقت 
 ٩٨( مليون دوالر ٦١٢٫٨جرى استالم حوالي . ٢٠٠٨ر نوفمب/ الثانيتشريندوالر لهذه الخدمات حتى 

، عن الخدمات المزودة ٢٠٠٨نوفمبر / وحتى تشرين الثاني٢٠٠٤مايو /أيارمن ) بالمئة من المجموع
يرآز هذا التقرير اهتمامه على العقود  .(RSSS) إعادة اإلعمار أمنبموجب ثالثة عقود خدمات دعم 
 الحكومي على واإلشراف ، إلى شرآة ايجيس العقودلحكومة في منحهاالثالثة هذه ويدرس آلفتها، عملية ا

خطيرة ال حداثاألتقارير حول ال رفع وعمليات شرآة ايجيس بضمنها ،أداءوقائمة موجودات، و، فواتير
انتقاء وتدريب موظفي وق، يفحص التقرير أيضًا عمليات التحق.  الحكومة العراقيةبمتطلباتوااللتزام 

  .حديد ما إذا آانت هذه العمليات تلبي شروط العقدايجيس من أجل ت
  

 وانتهت ٢٠٠٤مايو / في أيار(W911s04-C-0003)منح العقد األول لخدمات دعم أمن إعادة اإلعمار 
-W91GDW) إعادة اإلعمار أمنمنح العقد الثاني لخدمات دعم . ٢٠٠٧نوفمبر /مدته في تشرين الثاني

07-D-4021) الن مكتب ٢٠٠٨فبراير / بدء تنفيذه إلى شباطأعيقلكن  و٢٠٠٧سبتمبر /أيلول في 
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 منح عقد منفصل ، فقد تنفيذهأعيقوبما ان العقد الثاني . المحاسبة الحكومية اعترض على العقد
(W91GDW-08-C-4003) دراسة االعتراضاستغرقتها  لتجسير الفترة التي .(  

  
تولى سالح .  إعادة اإلعمارأمنعم شارآت عدة منظمات على مر السنين في إدارة عقود خدمات د

  منالهندسة في الجيش األميرآي، فرقة منطقة الخليج، مسؤوليات اإلشراف على الغالبية العظمى
لخدمات المنفذة بموجب العقد الثاني ولكن آان الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق مسؤوًال عن اإلشراف ا

علميات الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، وعهد على موظفي المقاول الذين يساعدون في مراآز 
لدى فرقة منطقة الخليج  (CORs) على أداء شرآة ايجيس إلى ممثلي ضباط العقود اليومياإلشراف 

تدقق وزارة الدفاع في المملكة المتحدة، مكتب معدات الدفاع والدعم . والفيلق المتعدد الجنسيات في العراق
(DE&S) وآالة إدارة . جب اتفاقية تعاونية بين المملكة المتحدة والواليات المتحدة ايجيس بموبفواتير

 ساعدتا في (JCC-I/A) وأفغانستان والقيادة المشترآة للعقود في العراق (DCMA)العقود الدفاعية 
  . عليهاواإلشرافإدارة العقود 

 
  النتائج

 ان وزارة الدفاع التزمت ٢-٤ل يظهر الجدو. ها شرآة ايجيس آبيرةتآانت اآالف الخدمات التي زود
 إعادة أمن خدمات دعم  مليون دوالر على عقود ٦١٢٫٨ مبلغ وأنفقت مليون دوالر ٦٧٩٫٧ مبلغبدفع 

 باألجورتعلقت معظم اآالف هذه العقود الثالث . ٢٠٠٨نوفمبر / حتى تشرين الثاني(RSSS)اإلعمار 
 االآالف إجمالي بالمئة من ٩٧قد الثاني بحوالي  في تنفيذ العالعالمينقدرت اآالف . المدفوعة للعاملين
باإلضافة .  والمعدات،آلفة الموادوتشمل بنود الكلفة الواجبة التسديد مصاريف السفر، . للسنة األساسية

 مليون دوالر لالآالف المنصوص عليها في العقد، زودت الحكومة خدمات دعم ٦١٢٫٨إلى مبلغ 
 بأآثرها، وسيارات إلى موظفي شرآة ايجيس بكلفة آبيرة قدرت مأوى وغيروماء، و طعام، المعيشة من

آما زودت الحكومة أيضًا إلى شرآة ايجيس خدمات وتجهيزات اخرى، .  مليون دوالر سنويًا٥٧من 
  .تكن متوفرة عند الطلبآالذخائر، صيانة السيارات والوقود بأآالف لم 

  
  ٢-٤الجدول 

  . ٢٠٠٨نوفمبر / آما آانت في تشرين الثاني(RSSS)عم أمن إعادة اإلعمار االلتزامات والمدفوعات المتعلقة بعقود د
  )بماليين الدوالرات(
  

  المدفوعات  االلتزامات   رقم العقد  العقد
عقد دعم أمن إعادة اإلعمار األول 

(RSSS-I) W91150-04-C-0003  ٤٣٤٫٥  $٤٤١٫٢$  

قد دعم أمن إعادة اإلعمار الثاني 
(RSSS-2)  W91GDW-07-4021  ١٤٢٫٨  $١٩٩٫٨$  

  $٣٥٫٥  $٣٨٫٧  W91GDW-08-C-4003  عقد التجسير

  $٦١٢٫٨  $٦٧٩٫٧    المجموع
  

  .نظام اإلدارة المالية لدى سالح الهندسة في الجيش األميرآي :المصدر
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 (RSSS)خدمات دعم أمن إعادة اإلعمار  بموجب عقود إيجيس موظف في شرآة ١٤٠٠ حوالي يقوم
 ،أمن المرافقوجموعة متنوعة من خدمات األمن تشمل أمن الموظفين، م  بتقديمإلى وزارة الدفاع 

ينتمي . توظف ايجيس خليطًا من األجانب والعراقيينو. األمنية المرافقة لتحرآاتل والمراقبة ،والتنسيق
  . والنيبال،الواليات المتحدةومعظم األجانب إلى المملكة المتحدة، 

  
شراف اإل ، وآانإيجيس شرآة لدى مدعومة بصورة جيدة  آانتدلعقوا عمليات منح  أنوجد المفتش العام

 العقود بدرجة من أداءم تقييم ت ووالعمليات، األداءوالموجودات، آما  على فواتير ايجيس، ًاحكومي مناسبال
  : فعلى سبيل المثالاستثنائية،مرضية إلى 

  
التجسيري، آما ان العقد . منح أآبر عقدين لخدمات دعم أمن إعادة اإلعمار على أساس تنافسيتّم  •

 .رغم انه منح بصورة غير تنافسية فقد ُبّرر منحه على أساس منح عقد لمصدر وحيد
 
أمنت وآاالت أميرآية وبريطانية اإلشراف المناسب على فواتير إيجيس ووجدت ان مطالباتها  •

 .آانت مدفوعة جيدًا
 
 لحماية آافيةجيس ووجدتها  الموجودات لدى شرآة اي قوائمرصدت وآاالت أميرآية مراقبة •

 .مصالح الحكومة األميرآية
  
انتقاء موظفيها وهو ما يضمن توظيفها للمرشحين بعملية  األمني وتحققتلتزم ايجيس بعملية ال •

 .المؤهلين من ذوي الصفات الشخصية التي ينص عليها العقد
  
ين لم للموظفين العان التدريب المناسبتلتزم ايجيس ببرنامج التدريب الذي أعدته وهو ما يضم •

 .على تنفيذ العقد
  
، ٢٠٠٨فبراير / ألف عملية أمن خاصة منذ شباط٥٥ساعد موظفو ايجيس في تعقب ما يزيد عن  •

 الخاصة مع الوحدات األمن الجديدة لوزارة الدفاع الهادفة إلى تنسيق عمليات العمليةآجزء من 
 .العسكرية

  
 التي ابلغ عنها آافة مقاولي ٣٨٠ ألالخطيرة  األحداث من مجموع ٨٠أبلغت ايجيس عن حوالي  •

 األحداث عن وباإلبالغتلتزم ايجيس بشروط تنسيق عملياتها . ٢٠٠٨فبراير / منذ شباطاألمن
يخطط المفتش العام . بالممتلكات واألضرار ،اإلصاباتوالخطيرة التي تتعلق باالعتداءات، 

 .األحداثهذه  عن اإلبالغلتدقيق عملية 
  

  :وعلى وجه التخصيص ،إدارة العقدتحسين  ان من الممكن لعاموجد المفتش ا
  
 التي المتعلقة بالعقد اإللكترونيةالحظ المفتش العام انه ال يوجد موقع مرآزي لحفظ السجالت  •

لكي يتم،  المقاول أداء على إلشراففي اإلعمال الحكومية وال ل ، ايجيسألداءتزود سردًا تاريخيًا 
 ضباط العقود وممثلو آانبدًال من ذلك . أدائهاجراء تغييرات على إبالمطالبة  ،الضرورةعند 
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يقومون  (RSSS)عقود خدمات دعم أمن إعادة اإلعمار المعنيون بضباط العقود العديدون 
 وفق ، تلك المتعلقة بأعمال اإلشراف على العقودوباألخص ،باالحتفاظ بالعديد من ملفات عقودهم

أعاق عدم وجود سجالت مرآزية . آمبيوترات متنوعةدلة في عدة أ مدرجة في إلكترونية نسق
 تقدير نقاط قوة ونقاط ضعف أداء شرآة ايجيس بموجب خدمات دعم أمن فيقدرة المفتش العام 

 آما لتقدير مالئمة اإلشراف الحكومي على لتجسيرا عقود و(RSSS-1)إعادة اإلعمار األول 
ذلك قدرة مدراء متابعة العقود في الفهم السريع آما قد يعيق .  ايجيس بموجب هذه العقودأداء

 .لتاريخ العقود
 
عام ال في وزارة الدفاع البريطانية فواتير ايجيس منذ (DE&C)راجع مكتب المعدات والدعم  •

في .  في شمال أوروبا(DCMA) استنادًا إلى اتفاق شفهي مع وآالة إدارة العقود الدفاعية ٢٠٠٤
 إلى وآالة إدارة (RSSS)ن عقد خدمات دعم أمن إعادة اإلعمار  انتقلت المسؤولية ع٢٠٠٥عام 

  وذآر رئيس فريق التدقيق في مكتب المعدات والدعم ان مكتبه لم يسمع.العقود الدفاعية في بغداد
 وال يعرف ما إذا آان ،٢٠٠٥عام ال من الحكومة األميرآية حول تلك المراجعات منذ أي شيء

 المفتش العام ان أآد. اعية في بغداد قد استلم او استعمل تقاريرهمكتب وآالة إدارة العقود الدف
 . في بغداد يستلم هذه التقارير(DCMA) مكتب الوآالة

  
 نتج عنها خسارة سيارات ثمينة مزودة سير العاملون لدى ايجيس في حوادث األمنتورط موظفو  •

ية حيح تصإجراءاتخذت رغم ان ايجيس ات.  من جانب الموظفيناإلهمالمن قبل الحكومة بسبب 
 تدفع أي تعويض عن السيارات فإنها لم الذين ارتكبوا هذه الحوادث األفراد عمل او طرد بإنهاء

. الحكومة عن مثل هذه الخسائرعلى ض ان تعوض ايجيس رالتي زودتها الحكومة الن العقد ال يف
 العام ان ايجيس  وتدرب هؤالء الموظفين يعتقد المفتش،توظفو تحشد،  هي التيوالن ايجيس

 .أعمالهمتشارك في المسؤولية عن 
  

  التوصيات
 عليه بان يأمر القائد العام لفرقة منطقة واإلشرافيوصي المفتش العام من اجل تحسين إدارة العقود 

 باتخاذ ،وأفغانستان وقائد القيادة المشترآة للعقود في العراق ، مدير وآالة إدارة العقود الدفاعيةالخليج،
  .ليتهم بموجب العقد بمسؤوعالقتهات التالية حسب الخطوا

  
 عليه في موقع مرآزي واإلشراف المتعلقة بإدارة العقد األداءتأمين تنظيم افضل لملفات  -١

  .داخل مكتب إدارة البرنامج وان تكون متوفرة لمدراء العقود وللمراجعين الخارجيين للعقود
  

ن ينفذه مكتب المعدات والدعم في وزارة افي التحديد الكتابي لدور التدقيق الذي ترغب  -٢
 وآاالت وأية يجب ان تستلم تقاريره  التيميرآيةاألحكومية الوآاالت ال ما هيوالدفاع، 

  . مسؤولة عن المحافظة على االتصال مع المكتبأميرآيةحكومية 
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في ادة المشترآة للعقود  منطقة الخليج وقائد القيلفرقةآما يوصي المفتش العام أيضًا بان يتخذ القائد العام 
  :أفغانستان اإلجراء التالي/العراق

  
 ثمن السيارات بتقاسم والمقاولين الحكومة التأآد من أن العقود المستقبلية تستوجب أن تقوم -٣

  . بصورة عادلةالمفقودة بسبب إهمال موظفي المقاول
  

  تعليقات اإلدارة واالستجابة للتدقيق
. ية آما وافقت فرقة منطقة الخليج بصورة عامة على توصيات التقريروافقت وآالة إدارة العقود الدفاع

  .آما زودت فرقة منطقة الخليج أيضًا تعليقات فنية دمجها المفتش العام في تقريره النهائي حسب ما يلزم
  

  فرص لتحسين إدارة صندوق االستجابة السريعة
  ).٢٠٠٩يناير /، آانون الثانيSIGIR-09-011تقرير المفتش العام (
 

  المقدمة
 لتزويد (QRF)صندوق االستجابة السريعة األميرآية ، أنشأت وزارة الخارجية ٢٠٠٧أغسطس /في آب

 تسهيل الجهود (ePRTs) والفرق المرافقة (PRTs)مكن ِفَرق إعادة إعمار المحافظات آلية مرنة ُت
من الصناديق تمويالت  تزويد يتم. العراقية الهادفة إلى تعزيز وتسريع التنمية االقتصادية واالجتماعية

 المحلية والى وتسليمها إلى األحياءو الكتب، أ ،األسمدةو، آالبذارأو مشتريات مباشرة للمواد /خالل منح و
 تشمل منظمات ال تبغي هلي أو إلى أعضاء في منظمات تنتمي إلى المجتمع األ، حكوميينمسؤولين

  . ومؤسسات تربوية،خيريةمنظمات و وجمعيات مهنية، ،أعمالجمعيات والربح، 
  

 عديدة النظير الذي أنشأته وزارة الخارجية لبرنامج نواحيهو من  (QRF)صندوق االستجابة السريعة 
 األموال توفيريؤمن آال البرنامجين .  الذي أنشأته وزارة الدفاع(CERP)االستجابة الطارئة للقائد 

صندوق االستجابة السريعة له . أهليةمؤسسات  و،بسرعة لالستجابة الفورية لمساعدة منظمات، وجمعيات
 من الوآالة األميرآية للتنمية ثاني من وزارة الخارجية ومكون أساسيمكون :  هماأساسيينمكونين 
  :الدولية

  
لوزارة الخارجية  األساسي المكون (OPA)يدير مكتب شؤون المحافظات في السفارة األميرآية  •

 اإلجمالي على انه البرامجيشير هذا التقرير إلى . سريعة الاالستجابةالذي يعرف باسم صندوق 
 لوزارة الخارجية على انه األساسيبرنامج صندوق االستجابة السريعة ويشير إلى المكون 

 .(QRF-S)إس -برنامج صندوق االستجابة السريعة
 
ق  هو برنامج المساعدة السريعة للعرا(USAID)لوآالة األميرآية للتنمية الدولية امكون  •

(IRAP). 
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 ٢٠٠٧ مليون دوالر من المخصصات التكميلية للسنة المالية ١٣٥ مبلغ إجمالي بقيمة تم تخصيص
 مليون دوالر من أموال برنامج استقرار المجتمع األهلي الذي ٣٠ ومبلغ (ESF)لصندوق دعم االقتصاد 

 ٣٥ وتم تخصيص مبلغ .لسريعةتديره الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لدعم برنامج صندوق االستجابة ا
 دوالر لبرنامج المساعدة مليون ١٣٠و ،(QRF-S) اس-مليون دوالر إلى صندوق االستجابة السريعة

 برنامج استقرار المجتمع أموال مليون دوالر من ٣٠ المراجعة مبلغ تشمل هذهلم  .(IRAP) للعراق
  . الذي تديره الوآالة األميرآية للتنمية الدوليةاألهلي

  
 مسؤول عن اإلدارة اإلجمالية لنشاطات برنامج (OPA)تب شؤون المحافظات في السفارة األميرآية مك

 النقدية للدعم القيمة استنادًا إلى األساسيينصندوق االستجابة السريعة وتتوزع إدارة المكونين االثنين 
ن المحافظات في التابع لمكتب شؤو (QRF-S)إس -السريعةيدير برنامج صندوق االستجابة . المزود

وتدير بعثة الوآالة .  دوالرألف ٢٥السفارة األميرآية المنح او األموال المخصصة للمشتريات دون مبلغ 
 للعراق آافة المنح التي تتراوح قيمتها بين السريعةاألميرآية للتنمية الدولية في العراق برنامج المساعدة 

  . دوالرألف ٥٠٠ وألف ٢٥
  

- السريعةاالستجابة صندوق  مشاريع آافة مقترحاتإطالقب (PRTs)ر المحافظات  ِفَرق إعادة إعماتقوم
يجب . مقسمةعليها  ولكن سلطة الموافقة  (IRAP)وبرنامج المساعدة السريعة للعراق. (QRF-S)أس 

ان توافق لجنة تقدير فنية يديرها مكتب شؤون المحافظات في السفارة األميرآية في بغداد على آافة 
يمكن ان يوافق رؤساء . ما يجب ان توافق لجنة تقدير فنية تعمل في واشنطن العاصمة على ذلكآ. المنح

 أما).  دوالر وتصنع محليًاألف ٢٥تقل قيمتها عن ( صغيرة مشترياتِفَرق إعادة إعمار المحافظات على 
ون المحافظات ا مكتب شؤيه دوالر فيجب ان يوافق علألف ٢٥المشتريات المباشرة التي تزيد قيمتها عن 

بعد موافقة هذا المكتب يرسل طلب الشراء إما إلى القيادة المشترآة للعقود في . في السفارة األميرآية
  .العراق وأفغانستان او إلى مكتب الخدمات العامة في السفارة األميرآية ببغداد لمنح العقود الالزمة

  
نشاطات برنامج صندوق االستجابة بالنسبة ل افشراإلوفعالية التقييم ل المفتش العام هذه المراجعة أطلق

  : العامة التاليةسئلةاأل على اإلجابة هذا التدقيق أهداف آانت  .(QRF) السريعة
  
هل ان وسائل الرقابة على اإلدارة المالئمة تستعمل وتطبق بصورة صحيحة لمنع حصول الهدر،  •

  موارد صندوق االستجابة السريعة؟استخدام وسوء ،االحتيالو
 
  ونتائج البرنامج؟أداء وجرى تطبيقها لتقييم األداء وعمليات ،مقاييسو، أهداف تطويرهل تم  •
  
 ؟وإنفاقها تخصيص األموال للبرنامج آان يتمآيف  •
  

  النتائج
 عملية سلمية لمراجعة واختيار البرامج (OPA) طور مكتب شؤون المحافظات في السفارة األميرآية

 وبرنامج المساعدة السريعة  (QRF-S)إس-تجابة السريعةالواجب تمويلها من صندوق االس
لكن، يجب على مكتب شؤون .  البرنامجأهدافان المشاريع تدعم من  من اجل التأآد  (IRAP)للعراق

 وتوثيقها لتقييم مدى نجاح المشاريع في عملياتهماالمحافظات، والوآالة األميرآية للتنمية الدولية ان يحسنا 
.  مكتب شؤون المحافظات ان عليه ان يحسن عمليات التقييم التي يجريهايدرك. قصودة الماألهدافتحقيق 
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ها ولكنها تعتمد على يعتجمع الوآالة األميرآية للتنمية الدولية آمية آبيرة من البيانات المتعلقة بمشار
المفتش العام لتحاليل مراجعة . لتقييم نتائج المشروع، بدًال من إجراء تحاليل مستقلة. المقاول المتعاقد معها

  :معلومات حولمن ال  القليلالمقاول وجدت
  
 . والنتائجاإلنجازات •
 تداعيات غير مقصودة للبرنامج •
 .، واالستدامةاألثر الصلة بالموضوع، الفعالية، الكفاءة، تخصمسائل  •
  

ة  وبرنامج المساعدة السريع(QRF-S) إس- من صندوق االستجابة السريعةالممولةتتعرض البرامج 
  . تعقب فعالةأنظمة بغياب للهدر واالحتيال  (IRAP)للعراق

  
 مليون دوالر لتمويل نشاطات صندوق االستجابة السريعة وتلقت ٣٥تلقى مكتب شؤون المحافظات مبلغ 

 آبير إلى حٍد مليون دوالر، اآمل مكتب شؤون المحافظات ١٠٠الوآالة األميرآية للتنمية الدولية مبلغ 
 وذلك ، مليون دوالر الذي تلقاه٣٥ مليون دوالر من مبلغ ال ٣٤٫٩٩والتزم بدفع مبلغ جزئه من البرامج 

  الجزء المتعلقإلدارةعهدت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية إلى مقاول . ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٣٠حتى 
ما وقعت العقد  مليون دوالر الذي تلقته ملتزم به بالكامل عند١٠٠ان مبلغ ال بها من البرنامج واعتبرت 

 الوآالة األميرآية للتنمية الدولية قد وافقت على دفع ت آان٢٠٠٩يناير / آانون الثاني١٥في . مع المقاول
اآالف دعم المقاول ليست .  مليون دوالر على مشاريع برنامج المساعدة السريعة للعراق٥٢٫١مبلغ 

استنادًا إلى بيانات . الدقيق يبقى غير مؤآد ان المبلغ رغم ،مشمولة في هذا المبلغ وتبدو مرتفعة نسبيًا
 دوالر لكل دوالر واحد من المنح ٠٫٦١حوالي نسبة  قد تبلغ االآالف الدوليةالوآالة األميرآية للتنمية 
  .المزودة إلى مستفيدين

  
 في عدة مجاالت اخرى تشمل ضرورة االحتفاظ البرامجالحظ المفتش العام وجود فرص لتحسين إدارة 

 مشاريع آبيرة وإدارة الكاملة في ملفات المشروع وضرورة تأمين التدريب على عملية منح بالوثائق
  ). ألف دوالر٢٥التي تزيد عن ( المساعدة السريعة للعراق لبرامج

  
  التوصيات

  : التاليةاإلجراءاتيوصي المفتش العام بأن يأمر مدير شؤون المحافظات باتخاذ 
  

من  (QRF-S)إس -مشاريع صندوق االستجابة السريعةتطوير عملية مناسبة لتقييم ورصد  -١
 .نتائجهااجل تحديد 

  
 آافة  (QRF) تضمن ان تشمل ملفات مشاريع صندوق االستجابة السريعةإجراءاتوضع  -٢

 اإلجراءاتيجب ان تشمل هذه .  التي تحدد نتائج المشروعاإلقفالالوثائق بضمنها وثائق 
 .ق الملفأيضًا عمليات آشف للتثبت من اآتمال وثائ

  
 أدوار بحيث يشمل (QRF) تعديل شرط التدريب في برامج صندوق االستجابة السريعة -٣

 الكبيرة التي تديرها والمشتريات للمنح بالنسبة ِفَرق إعادة اعمار المحافظات ومسؤوليات
 .الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
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  تعليقات اإلدارة واالستجابة للتدقيق
وافق بصورة عامة مع . لة األميرآية للتنمية الدولية في العراق تعليقات حول التقريرزود مدير بعثة الوآا

 انه من الدولية تعتقد الوآالة األميرآية للتنمية أوليةبصورة . نتائج مسودة التقرير مع بعض المالحظات
ول المتعاقد معها قد  الوآالة األميرآية ان المقاأبلغتمع ذلك، . المبكر جدًا قياس التقدم في عملية المنح

  . وان الوآالة سوف ترصد هذه العمليةاإلقفال للمستفيدين من المنح قبل الفعلية اإلنجازات يوثق
  

الحظت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية في تعليقها على اآالف تشغيل ودعم العقد انه بعد اآالف الدعم 
يعادل .  مليون دوالر متوفرًا للمنح١٠٠ن مبلغ  مليون دوالر م٦٢٫٣من الموازنة الجارية اصبح مبلغ 

يشمل .  دوالر لكل دوالر واحد من المنح المزودة إلى مستفيدين عراقيين٠٫٦١هذا آلفة دعم للعقد بنسبة 
  .تقرير المفتش العام هذه المعلومات المحدثة

  
 في أدخلناهار التي زود مكتب شؤون المحافظات في السفارة األميرآية تعليقات فنية على مسودة التقري

  .التقرير النهائي حيث يلزم
  

 العراقية ولكن من المحتمل ان يكون من الضروري األمن لقوات تمويلهاالواليات المتحدة خفضت 
 استمرار الدعم

  ).٢٠٠٩يناير /، آانون الثانيSIGIR-09-012تقرير المفتش العام (
 

  المقدمة
ار دوالر آأموال مخصصة لصندوق قوات األمن  ملي١٨٫٠٤، مبلغ ٢٠٠٥زود الكونغرس منذ عام 

-MNSTC) من اجل تمكين قائد القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق (ISFF)العراقية 
I) تقديم المساعدة إلى قوات األمن العراقية (ISF) استعملت هذه األموال لشراء معدات، تجهيزات، تأمين 

خصص الكونغرس .  المرافق والبنية التحتية، وتنفيذ تجديدات وإنشاءاتخدمات، للتدريب، وإصالحات
 وخصص مبلغ مليار دوالر لتمويل ٢٠٠٩ والسنة المالية ٢٠٠٨ مليارات دوالر في السنة المالية ٣مبلغ 

. ٢٠٠٩ وتنتهي فترة استعمال هذه األموال عند نهاية السنة المالية )٥٢٨(.٢٠٠٩للسنة المالية " تجسيري"
 ٢٠٠٩ للسنة المالية (NDAA)ضافة إلى ذلك، منح قانون دونكان هانتر للتفويض للدفاع القومي باإل

 لتنفيذ مشاريع للبنية ٢٠٠٩استعمال األموال المخصصة لصندوق قوات األمن العراقية للسنة المالية 
آما طلب هذا . يعالتحتية رغم ان التفويضات السابقة سمحت باستعمال هذه األموال لتنفيذ مثل هذه المشار

 التأآد من ان األموال (MSNTC-I) االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق األمنيةالقانون من القيادة 
  . العراقيةاألمنالعراقية تستعمل لدعم تطوير قوات 

  
 العراقية األمن، أعد المفتش العام تقريرًا حول االستعمال المستمر لصندوق قوات ٢٠٠٨يوليو /في تموز

 في قانون عليها مراعاة للقيود والتوصيات المنصوص  )٥٢٩(.لتنفيذ مشاريع البنية التحتية في العراق
 استعمال القيادة األمنية االنتقالية  بفحص المفتش العامقام، ٢٠٠٩التفويض للدفاع القومي للسنة المالية 

فحص .  آافة فئات النفقات العراقية فياألمن صندوق قوات مخصصاتالمتعددة الجنسيات في العراق ل
  : هذا التقريرإعدادالمفتش العام ما يلي من اجل 

  
 إنفاق االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق لألموال المخصصة وخطط األمنيةالقيادة استعمال  •

 .ما تبقى من األموال غير الملتزم بها
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 من اإلنفاقاق في اتخاذ قرارات  االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراألمنيةعملية القيادة  •
 . العراقيةاألمنصندوق قوات 

  

 . العراقيةاألمن العراقي على قوات واإلنفاق األميرآي اإلنفاقالعالقة بين  •

  

  النتائج
 مليار دوالر لصندوق ١٨٫٠٤صص مبلغ خ، آان الكونغرس قد ٢٠٠٨نوفمبر / الثانيتشرين ٣٠بحلول 
 البنية التدريب، مليار دوالر منه لتزويد االستدامة، المعدات، ١٤٫٣غ زام مبلإل العراقية وثم األمنقوات 

 ٢٧٧٫١انتهت صالحية استعمال مبلغ .  العراقيةاألمن الدعم المتعلقة بقوات أنواعالتحتية وغير ذلك من 
لغ بلكن، يبقى م.  جديدةإللزامات ال يمكن استعمالها الملزمة والتيمليون دوالر من األموال المتبقية غير 

 عندما تنتهي أيضًا صالحية ٢٠٠٩سبتمبر /أيلول ٣٠ الجديدة حتى  مليار دوالر متوفرًا لإللزامات٣٫٥
 العراقية خالل السنوات األمنانخفضت المخصصات لصندوق قوات . ةزم غير ملأموال أيةاستعمال 

 ٢٠٠٩السنة المالية  و٢٠٠٨ مليارات دوالر للسنة المالية ٣ زود الكونغرس مبلغ فقد: القليلة الماضية
 االنتقالية المتعددة الجنسيات في األمنيةتخطط القيادة . ٢٠٠٩للسنة المالية " للتجسير"ومبلغ مليار دوالر 

 ،لشراء معدات مليارات دوالر ٤من هذا المبلغ اإلجمالي بقيمة  بالمئة تقريبًا ٤٢إنفاق نسبة العراق 
 بالمئة لتنفيذ نشاطات ٨ وحوالي ، بالمئة لدعم االستدامة١٠ وحوالي ، بالمئة لنفقات التدريب٣٠وحوالي 
 اآلن ولكن لم يتم حتى ، إلى وزير الدفاع مراجعتها٢٠٠٩ للسنة المالية اإلنفاققدمت خطط . مترافقة

 التي ٢٠٠٩ للسنة المالية اإلنفاقلذلك استعمل المفتش العام خطط . الموافقة عليها ولم تحرر األموال
  . آانت افضل المعلومات المتوفرةألنها االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق ألمنيةازودتها القيادة 

  
 لصندوق قوات ٢٠٠٩عالوة على ذلك، ونظرًا الن الكونغرس منع استعمال مخصصات السنة المالية 

 بالمئة ١٠ا جاءت آافة األموال التي تبلغ نسبتهفقد  ،األمن العراقية من أجل تنفيذ مشاريع البنية التحتية
لكن، بعد اجراء . ٢٠٠٩ والسنة المالية ٢٠٠٨المخططة لهذه الفئة من اإلنفاق من تمويالت السنة المالية 

 االنتقالية المتعددة الجنسيات األمنية، بقي لدى القيادة ٢٠٠٩المحاسبة الحتياجاتها حتى نهاية السنة المالية 
  .اإليه احتياجات أية تحديد  مليون دوالر لم يتم٧٣٠ حوالي  مبالغفي العراق

  
-MNSTC)  االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاألمنيةالقيادة لدى مديريات ال والوظيفية الفرق تأخذ

I)  الفرديةإنفاقاتها احتياجاتها ضمن خطط أولوياتعند تحديد وتصنيف بعين االعتبار عدة عوامل أن ، 
 من  الواردة والمدخالت، التمويلوإرشادات ،اإلنفاقايير معو، واألولويات العمالنية األوامر تشمل

 االنتقالية المتعددة الجنسيات األمنيةمع ذلك، يبقى القائد العام للقيادة .  العراقيتينوالداخليةوزارتي الدفاع 
قالية ذآر مسؤولون في القيادة األمنية االنت. كم النهائي عند اتخاذ آافة قرارات التمويلالَح وهوفي العراق 

المتعددة الجنسيات في العراق ان معظم القرارات باستعمال األموال األميرآية بدًال من األموال العراقية 
 إنفاق اآبر لألموال عبرهاتؤخذ عبر مفاوضات على المستوى العالي مع مسؤولين عراقيين يشجعون 

مع ذلك، لم يتم التوثيق . ٢٠٠٩لمالية العراقية استنادًا إلى توجيهات قانون التفويض للدفاع القومي للسنة ا
 االنتقالية المتعددة األمنيةعالوة على ذلك، ورغم ان القيادة .  ولنتائج المفاوضاتيةالجيد داخليًا لهذه العمل

ال تستطيع فرض فإنها  ،االتفاقاتالجنسيات في العراق تشجع الحكومة العراقية على االلتزام بهذه 
  .االمتثال بها
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  في العمل مع الحكومة العراقية على زيادة  االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاألمنيةادة تستمر القي
يتوقع من الحكومة العراقية ان .  العراقية وتخفيض استثمارات الحكومة األميرآيةاألمنتمويلها لقوات 

لعسكرية وذلك من خالل  باستثناء رواتب العناصر ا٢٠٠٩ مليار دوالر بحلول نهاية عام ١٦تنفق حوالي 
أي األموال العراقية التي تديرها القيادة األمنية " (المانحين"مبيعات عسكرية أجنبية وبرنامج صندوق 
 لصندوق ال يزال اقل من المساهمة التراآمية المبلغولكن هذا ). االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق

 األميرآي واإلنفاق العراقي اإلنفاق بين النسبةارتفعت  وقد .ة العراقية خالل نفس الفترة الزمنياألمنقوات 
نتيجة . ٢٠٠٩ العراقي المساهمة األميرآية في عام اإلنفاقومن المتوقع ان يتجاوز . خالل السنة الماضية

 ٢٠٠٨لذلك، من المتوقع ان ينفق العراق ثالث أضعاف تقريبًا اآثر مما أنفقت الحكومة األميرآية في عام 
  .٢٠٠٩وعام 

  
 االنتقالية المتعددة الجنسيات األمنيةرغم استمرار جهود تحويل عبء التمويل إلى العراقيين، تتوقع القيادة 

ونتيجة .  العراقية من اجل تحسين القدراتاألمنفي العراق ان تحتاج إلى مخصصات لصندوق قوات 
 وتنوي استعمال إنفاقها أولوياتراق مؤخرًا  االنتقالية المتعددة الجنسيات في العاألمنيةلذلك، حولت القيادة 

 مع األمد وتقوية عالقة استراتيجية طويلة ،األمنيةتعزيز المكاسب و لتزويد قدرات رئيسية، أموالها
  .العراق

  
  االستنتاجات

جهود القيادة لازداد تمويل الحكومة العراقية لقوات األمن العراقية خالل السنتين الماضيتين جزئيًا نتيجة 
 ان تصبح أآثر اعتمادًا فيلحكومة العراقية ل هامنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق في تشجيعاأل

التمويل لتطوير قوات األمن العراقية جعل من الممكن تحقيق نمو في عدد القوات المدربة . على نفسها
نسيات في العراق تحقيق هذا الهدف  االنتقالية المتعددة الجاألمنيةاستطاعت القيادة . والمجهزة العراقية

وآانت نتيجة النمو السريع في عدد القوات تحول التشديد على آيفية استعمال .  صعبةأمنيةتحت ظروف 
 العراقية إلى تزويد القدرات التي لم تتم تنميتها خالل عملية بناء األمنالمخصصات لصندوق قوات 

 األمن المخصصات المتبقية في صندوق قوات  جزء آبير منيستعملونتيجة لذلك، سوف . القوات
 األمنتمكين قوات وزيادة  ،تحديثو، استدامة، إآمالالعراقية لشراء معدات وتزويد التدريب من اجل 

  .العراقية
  

  االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاألمنيةوفي حين يعمل استشاريون ومدربون من القيادة 
(MNSTC-I) في العراقالجنسيات والفيلق المتعدد  (MNC-I)األمن تدريب وتجهيز قوات  على زيادة 

 األمنالعراقية، فهم يعملون أيضًا مع الحكومة العراقية لزيادة مساهمات هذه الحكومة في تمويل قوات 
فمن خالل مساعدة الحكومة العراقية في شراء آميات اآبر من المعدات وتأمين خدمات اآثر عبر . لديها

مبيعات العسكرية األجنبية وبرنامج صندوق المانحين، تتوقع القيادة األمنية االنتقالية المتعددة برنامج ال
الجنسيات في العراق بأنها سوف تحتاج إلى تمويل أميرآي اقل ودعم مالي اآثر من الحكومة العراقية 

  .خالل السنوات القليلة القادمة
  

 االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق وسلطة ألمنيةافي نفس الوقت يساعد أيضًا استشاريو القيادة 
وآانت النتيجة تحسن موازنة . باألمن المتطلبات المتعلقة ذتحديد وتنفياالئتالف والحكومة العراقية في 

لكن إلى ان .  اآبرتمويليةالحكومة العراقية وعمليات تنفيذ التمويل مما سمح للعراق بتقديم مساهمات 
 االنتقالية المتعددة الجنسيات في األمنية تتوقع القيادة لالحتياجات،مليات تقديم الدعم الكامل تستطيع هذه الع
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 العراقية القدرات األمنالعراق بانه سوف تستمر الحاجة إلى تمويل أميرآي لضمان امتالك قوات 
  .لتوفير األمناألساسية 

  
 الجنسيات في العراق ان دعم االستدامة في ، في القيادة األمنية االنتقالية المتعددةونمسؤولال ؤآدي

آما ذآروا ان . يشتريها العراقيونسوف المستقبل ضروري لبعض المعدات وخدمات التدريب التي 
 من انه تتم أآثرجل التأآد أمن . على ما سيحدث مستقبًالمساعدة العراقيين في هذا المجال هو ترآيز 
قوات األمن العراقية وخدمات التدريب لالستعمال الطويل استدامة آافة المعدات المشتراة من صندوق 

األمد، سوف يحتاج استشاريون القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق والمدربون من آافة 
الفرق والمديريات الوظيفية إلى مواصلة الترآيز على مساعدة العراقيين وهم يطورون خططًا لتأمين 

  .عناصرالاستدامة هذه 
  

من الذي  و،وأخيرًا، رغم زيادة تمويل الحكومة العراقية لقوات األمن لديها خالل السنتين الماضيتين
 التوثيق الداخلي الذي فإن، باالتجاه نحو المستقبلالمتوقع ان يتجاوز هذا التمويل المساهمات األميرآية 

وبدون وجود .  يبقى غير آاٍفقاسم االآالفتقوم به القيادة األمنية االنتقالية حول مفاوضات وترتيبات ت
 في االعتبار، قد تفقد أخذت تقرير اتخاذ ترتيبات التمويل هذه، بضمنها العوامل التي لكيفية أوضحفهم 

 االنتقالية في األمنية القيادة ومدريبيعالوة على ذلك، مع تعاقب استشاريي . المحاسبية والمساءلة الشفافية
ن العراق، فان عدم وجود توثيق داخلي يتعلق بكيفية وسبب عقد هذه االتفاقيات الدخول والخروج إلى وم

نتيجة لذلك، يعتقد المفتش العام ان عملية التفاوض لتقاسم .  لالتفاقياتاألمدقد يؤثر على النجاح الطويل 
 أموالدًال من  العراقية باألمن صندوق قوات أموال الستعمال واألسس المنطقية العمليةنتائج تلك والكلفة، 

  .الحكومة العراقية يجب ان تدعم بشكل افضل بالوثائق داخليًا
  

  التوصيات
  : االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق بما يلياألمنية القائد العام للقيادة يأمريوصي المفتش العام ان 

  
نتائج هذه و للمباحثات مع العراقيين حول ترتيبات التمويل، يير عملية للتوثيق الداخلوتط -١

أية احتياجات  العراقية لتلبية األمن المنطقي الستعمال صندوق قوات واألساس ،المباحثات
  . رئيسية

 االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق األمنيةيوصي المفتش العام أيضًا ان تواصل القيادة  -٢
وان تساعد في . كن المم المدى العمليراقيين آجزء من هذه العملية والىمشاوراتها مع الع

 األمنتطوير خطط تضمن استدامة المعدات ودعم التدريب من مخصصات صندوق قوات 
 .العراقية
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  تعليقات اإلدارة واالستجابة للتدقيق
 االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق مع األمنيةفي تعليقها على مسودة هذا التقرير اختلفت القيادة 

 االآالف المتوقعة للحكومة بإضافةرت انها توثق اتفاقيات المشارآة بالكلفة  وذآ،توصية المفتش العام
لم توافق .  االحتفاظ بسجالت لمساهمات التمويل العراقيةمن خالللإلنفاق، آما في خططها العراقية 

 فيثر  على ان عدم وجود توثيق مالحظ قد يؤأيضًا االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق األمنيةالقيادة 
 بزيادة ةالحكومة العراقي في الحصول على التزام من أنها نجحت، على اعتبار المستقبليةنجاح المهمات 

 األمد بالنجاح الطويل يتعلق ان قلق المفتش العام يوضح التقرير النهائي وهكذا، فإن. للنفقات تقاسمها نسبة
  . لهذه االتفاقيات

  
 في اإليجابيقالية ان مسودة التقرير لم تشدد بصورة مالئمة على االتجاه  االنتاألمنية تعتقد القيادة ،وأخيرًا

وافق المفتش العام مع القيادة األمنية االنتقالية بشأن االتجاه . مبادرات تقاسم الكلفة مع الحكومة العراقية
 يستمرلكن، و.  ويعكس هذا التقرير تلك النقطة،اإليجابي في اتفاقيات تقاسم الكلفة مع الحكومة العراقية

لبرنامج وتعزز لاإلدارة والمفتش العام في االعتقاد بان األعمال الموصى بها سوف تحسن الرقابة 
  . الشفافية

  
 على مسودة هذا التقرير وذآر انه لم تتم تعليقاتزود )  الماليقبالمرا(آما أن مكتب وزير الدفاع 

لذلك قد . زاماتيتم تحريرها لتسديد اإللوال لم  وان األم٢٠٠٩ للسنة المالية اإلنفاقالموافقة على خطط 
مع ذلك وتوقعًا منها بان تتم الموافقة على تخصيص األموال . ألوانهيكون التباحث حول استعمالها سابقًا 

زام األموال بعد أن يتم ة الجنسيات في العراق خططًا إللوتحريرها طورت القيادة األمنية االنتقالية المتعدد
يجة لذلك، استعمل المفتش العام البيانات التي زودتها القيادة األمنية االنتقالية المتعددة وآنت. تحريرها

دمج المفتش العام . الجنسيات في العراق في تحليله النها آانت افضل البيانات المتوفرة في ذلك الوقت
  .تعليقات اخرى زودها مكتب المراقب المالي في التقرير النهائي حسب ما يلزم

  
  ية قياس أداء ِفَرق إعادة إعمار المحافظات تحسنتعمل

  ٢٧-٠٣-٢٠٠٩يناير /، آانون الثانيSIGIR 09-013تقرير المفتش العام رقم (
  

  المقدمة
 وفعالية ِفَرق ،توسعو، ثالثة تقارير تدرس وضع، ٢٠٠٦أآتوبر /اصدر المفتش العام منذ تشرين األول

 ُتشكِّل. (ePRTs)عمار المحافظات المرافقة عبر العراق  وفرق إعادة إ(PRTs)إعادة إعمار المحافظات 
بين وتقوم أوليًا  مترابطة بينيًامبادرة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات جهد بين الوآاالت المدنية والعسكرية 

 والحكومات المحلية وحكومات المحافظات عبر المحافظات ،شرآات االئتالفوالواليات المتحدة ، 
 ٢٠٠٥أآتوبر /وضع برنامج ِفَرق إعادة إعمار المحافظات في تشرين األول. ة عشرالعراقية الثماني

تعزيز وللحكم، في ا تنمية قدرة شفافة ومستدامة  أساسلمساعدة الحكومات في المحافظات العراقية على
لضرورية دارة ااإل ولتزويد ،لتعزيز التنمية السياسية واالقتصاديةووحكم القانون، للمحافظات األمن تزايد 

  . لتلبية الحاجات األساسية للسكان
  
 آجزء من االندفاعة العسكرية ٢٠٠٧ضع برنامج ِفَرق إعادة إعمار المحافظات المرافقة عام قد تّم وو

 ِفَرق إعادة إعمار المحافظات مباشرة في ِفَرق أعضاءدخل ُأ ،بموجب البرنامجو. األميرآية داخل العراق
 حياءتنتشر ِفَرق إعادة إعمار المحافظات المرافقة في األ.  جزءًا من االندفاعة القتالية التي شكلتاأللوية
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ا للمعتدلين حيز سياسي للعمل يهالهدف هو خلق مناطق يتوفر ف. ات والبلدياتوتعمل على مستوى المقاطع
  .وللسيطرة على القوات المناهضة للعراق

  
 واإلجابةة برنامج ِفَرق إعادة اعمار المحافظات آانت أهداف المفتش العام من عملية التدقيق هذه مراجع

  : العامة التاليةاألسئلةعلى 
  
 ؟األداء او مقاييس جراءاتاإلولبرنامج ل هدافاأل وضعهل جرى  •
 .ما هو وضع خطط البرنامج المستقبلية فيما يخص تخفيض عدد القوات العسكرية األميرآية •
  في حاالت طارئة أخرى؟هل يمكن ان تكون الدروس التي جرى تعلمها مفيدة •
  التي اتخذت استنادًا إلى التوصيات السابقة التي قدمها المفتش العام؟اإلجراءاتما هي  •
  

  النتائج
  األداءتحّسن قياس 

لكن، لم و ، من اجل تقدير قدرات المحافظاتلألداء نظام تقييم  (OPA)طّور مكتب شؤون المحافظات
عمار المحافظات ان تطور وتقدم خطط عمل خطية تحدد يطلب المكتب باستمرار من ِفَرق إعادة إ

 مكتب شؤون إشراف  منيحد هذا. النشاطات المخططة لمعالجة نقاط الضعف التي حددها نظام التقييم
المحافظات على نشاطات ِفَرق إعادة إعمار المحافظات ومعرفة المكتب عما إذا آانت نشاطات ِفَرق 

خالل اجراء هذه .  نقاط الضعف في بعض المحافظاتفعاليةبإعادة اعمار المحافظات قد عالجت 
  .العمل ومراجعة خطط ،تقديمو، بإعداد المتعلقة إجراءاته مكتب شؤون المحافظات حّسنالمراجعة 

  
  تفرضنظام تقييم لألداء طوره مكتب شؤون المحافظات،وهو ، "نموذج النضوج"حسب  عملية التقييم إن

محافظات ان يقدم آل ربع سنة تقييمًا عن قدرات المحافظة التي يشرف على آل فريق إلعادة إعمار ال
 السياسي، التنمية االقتصادية، المصالحة التطورالحكم، نظام :  خمسة خطوط نشاطإلىعليها باالستناد 

 مكتب شؤون أصدرهاستنادًا إلى دليل المستعمل للتخطيط والتقييم الذي .  وحكم القانون،السياسية
 خطط العمل الهادفة إلى معالجة النشاطات التي إلعداد آأساستخدم التقييمات بعد ذلك المحافظات، 

  .حددت بأنها بحاجة إلى االهتمام
  

أغسطس /حّلل المفتش العام تقييمات وخطط عمل ِفَرق إعادة اعمار المحافظات لربع السنة المنتهي في آب
 ٢٥ نسبة ولكن ،مار العراق اآملوا تقييماتهم بالمئة من ِفَرق إعادة اع٨٦ ووجد ان حوالي نسبة ٢٠٠٨

 خطط عمل حصلت إعدادم فيها يتمعظم الحاالت التي لم . بالمئة فقط اعدوا خطط عمل مساندة ومحدثة
 أجراه نتائج التحليل الذي ٣-٤يظهر الجدول . (ePRTs) لدى ِفَرق إعادة اعمار المحافظات المرافقة

  .المفتش العام
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  ٣-٤الجدول 
مع تقييماتها وخطط عملها،  (ePRTs) وعدد ِفَرق إعادة اإلعمار المرافقة (PRTs) ق إعادة إعمار المحافظاتعدد ِفَر

  ٢٠٠٨أغسطس /آب
  
ِفَرق إعادة إعمار   

  المحافظات
ِفَرق إعادة إعمار 
  المحافظات المرافقة

  المجموع

  ٢٨  ١٢  ١٦  العدد
  ) بالمئة٨٦ (٢٤  ) بالمئة٧٥ (٩  ) بالمئة٩٤ (١٥  أعدت تقييمًا للمحافظة

  ) بالمئة٢٥ (٧  ) بالمئة١٧ (٢  ) بالمئة٣١ (٥  أعدت خطة عمل محدثة
  

  .تحليل المفتش العام لبيانات مكتب شؤون المحافظات: المصدر
  

 وعدم ،اإلرشاد خطط العمل شملت نقاط ضعف في إعداد لعدم األسبابحدد المفتش العام عددًا من 
 مكتب أصدره الذي "دليل المستعمل للتخطيط والتقييم"ن ألمفتش العام فمثًال، وجد ا. االلتزام بالمتطلبات

 عن التنسيق مع ِفَرق إعادة المسؤولين شؤون المحافظات مكتبشؤون المحافظات يفرض على ضباط 
وافق رؤساء ِفَرق إعادة اعمار المحافظات على . إعمار المحافظات مراجعة وفهم خطط عمل هذه الفرق

لب الدليل اآما ط.  ووحدوها في خطة عمل واحدة لفرق إعادة اعمار المحافظاتساماألقآافة خطط عمل 
والفئات المضمنة " نموذج النضوج"التأآد من ان خطة العمل تعكس بدقة تقييمات ب"هؤالء الضباط 

 لم تحدد األعمال التي يتوجب على ضباط المكتب اتخاذها عند عدم تقديم خطط اإلرشادات لكن ".فيها
باإلضافة إلى ذلك، تخلف بعض ضباط مكتب . و عند عدم تراصف خطط العمل مع فئات التقييمأالعمل 

  .شؤون المحافظات عن اتباع الدليل ولم يطلبوا باستمرار الحصول على تحديثات ربع سنوية لخطط العمل
  

 تخطيطللدليل المستعمل " المفتش العام، راجع مكتب شؤون المحافظات أجراهاخالل المراجعة التي 
  :  مراجعة المفتش العام للدليل الجديد تحسينات ذات شأن، فمثًالأظهرت.  المسائلهذه لمعالجة "والتقييم

  
 النوعية للتقييمات التي تجريها ِفَرق إعادة مراقبة بوضوح عن مسؤولينأصبح ضباط المكتب  •

 .المحافظاتإعمار 
 
ة إعمار المحافظات تكمل وتسلم خطط  عن التأآد من ان ِفَرق إعادمسؤولينضباط المكتب أصبح  •

 . خالل المهل الزمنية المحددة لتقديم التقاريراالخاصة بهالعمل 
  
 تقارير حول ِفَرق إعادة إعمار المحافظات الذين ال يقدمون إعداديطلب من ضباط المكتب أصبح  •

 .خطط العمل إلى نائب مدير شؤون المحافظات
  
طط العمل ترآز على األولويات وتعالج المشاآل المحددة يطلب من ضباط المكتب التأآد من ان خ •

 .في تقييم األداء
  

 في الداخلية الرقابة أنظمةفي حال تم بصورة صحيحة تطبيق هذه التغييرات فان من المفروض ان تحسن 
  . التقارير حول تقييمات وخطط عمل ِفَرق إعادة إعمار المحافظاتإعدادمكتب شؤون المحافظات عملية 
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 "خلية الخطط والتقييمات" في الدليل التي يمكن تحسينها اآثر تتعلق بتحديد دور اإلضافيةالمجاالت أحد 
 عملياتال الخلية ومسؤولياتها آعوامل يتوجب تقييمها وأدوارال يحدد الدليل الجديد . في مراجعة التقييمات

  . للمعلوماتاسترجاعية لتزويد تغذية الالزمة
  

  غير مؤآد مما يترك التوقيتلى الظروف إ إعمار المحافظات يستندان إعادة  أعمال ِفَرقتخفيض ووقف
  

 الخطوط يه، قدم مكتب شؤون المحافظات تقريرًا إلى الكونغرس يذآر ف٢٠٠٨سبتمبر /أيلولفي 
بغية تفصيل آيفية .  ِفَرق إعادة اعمار المحافظات المحتملةأعمال تخفيض ووقفالعريضة الستراتيجية 

أآتوبر /، اصدر مكتب شؤون المحافظات وثيقة اخرى في األول من تشرين األولتخفيضالاجراء عملية 
اظهر التحليل ."  خريطة طريق-ِفَرق إعادة إعمار المحافظاتل االنتقاليةستراتيجية اال": حملت العنوان

 اليةاالنتقستراتيجية االحددت فقد :  شروطتقوم على أساس المفتش العام ان هذه الخطط أجراهالذي 
 العمأ لوقف بدًال من تحديد برنامج زمني تخفيض الرئيسية التي سوف تحفز وضع مهلة زمنية لاألحداث

مع العراق  الموقع حديثًا األمنييعتقد المفتش العام انه نظرًا لالتفاق . ِفَرق إعادة اعمار المحافظات
انت الموارد العسكرية سوف تكون  اصبح من غير المؤآد ما إذا آ،لالنسحابالمحددة  األخيرةوالمواعيد 

عالوة على ذلك، . متوفرة لدعم ِفَرق إعادة اعمار المحافظات إلى ان تتم تلبية آافة شروط وقف األعمال
 حول إضافية أسئلة الذي يثير األمر ،تستمر العالقة بالتطور بين الحكومة األميرآية والحكومة العراقية

ا يخص المساعدة التي قد ترغب الحكومة العراقية بالحصول عليها دور ِفَرق إعادة اعمار المحافظات فيم
  .وآيفية تقديم هذه المساعدة

  
  يتم اعتمادهاالدروس التي جرى تعلمها 

 العتماد  قيد العمل والوآاالت الداعمة لها عمليات فعالة(PRTs) وضعت ِفَرق إعادة إعمار المحافظات
عقد اجتماعات و برقيات، إرسالو، األسبوعيةير الوضع  تقارإعدادالدروس التي جرى تعلمها بضمنها 

 فريق إعادة اعمار ألعابآتاب "وإصدار  ، إعادة إعمار المحافظاتقائد فرقربع سنوية من جانب 
طور وزارة  ُت،باإلضافة إلى ذلك. "مرآز الدروس التي تعلمها الجيش" أصدرهالذي " المحافظات

وعندما . دروس التي تعلمتها ِفَرق إعادة إعمار المحافظات في العراقالخارجية حاليًا قاعدة بيانات تجمع ال
 قاعدة البيانات هذه من المقرر ان توضع تحت تصرف آافة الوآاالت المشارآة وان ترآز إعداديكتمل 

  .خرىأ ارئةعلى افضل الممارسات التي يمكن تطبيقها في بيئات ط
 

   العمل بها إلى حٍد آبير تمالتوصيات السابقة التي قدمها المفتش العام
 توصية لتحسين ١٢قّدم المفتش العام في تقاريره السابقة حول برنامج ِفَرق إعادة إعمار المحافظات 

األعمال التي  ثماني توصيات استنادًا إلى ، قبل عملية التدقيق هذه، اقفل المفتش العام)٥٣٠(.فعالية البرنامج
 تنفيذ عمل إداري جديد دعم اقفال ثالث من التوصيات يةق الحالالحظت عملية التدقي. ات اإلدارقامت بها
 توصية واحدة تتعلق بضرورة تقديم ِفَرق إعادة  سوى تبقى مفتوحةتم بحثه قبًال، ال وآما . المفتوحةاألربع

  .إضافي عمل وهذه تنتظر ،عالم محددة ضمن َماألهداف تلبي تحقيقخطط عمل لإعمار المحافظات 
  

  التوصيات
  : التاليةاإلجراءاتالمفتش العام بان يتخذ السفير األميرآي لدى العراق يوصي 
دليل "الواردة في معلومات الإصدار أمر إلى مدير مكتب شؤون المحافظات بتحديث  -١

  : ما يلي الدليل بحيث يشمل،:المستعمل للتخطيط والتقييم
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  .توضيح أدوار ومسؤوليات خطط مكتب شؤون المحافظات وخلية التقييم  -أ 
 آافة تقديمات ِفَرق للموظفين المكتبيين لكي يقدموا بموجبها المحاسبة حولوضع عملية  -ب 

 (ePRTs)المرافقة   وفرق إعادة إعمار المحافظات(PRTs)  إعادة إعمار المحافظات
د تغذية مل لكافة خطوط العمل الخمسة وتزّو تشمل خطط الع،المطلوبة آل ربع سنة

 إعادة إعمار المحافظات او ِفَرق إعادة إعمار استرجاعية للمعلومات إلى ِفَرق
 .المحافظات المرافقة بشأن البنود غير الموجودة او الناقصة

يوصي المفتش العام أيضًا بأن يعمل السفير بصورة مشترآة مع قائد القوات المتعددة   -ج 
 لفرق إعادة إعمار المحافظات بحيث اإلقفالالجنسيات في العراق لتحديث استراتيجية 

 ية تأثير خفض عدد عناصر الجيش األميرآي على النشاطات التشغيلالحسبانخذ في تأ
 .لفرق إعادة إعمار المحافظات

 
  تعليقات اإلدارة واالستجابة للتدقيق

تلقى المفتش العام تعليقات آتابية على مسودة هذا التقرير من مكتب شؤون المحافظات والقوات المتعددة 
لكنه لم .  ودقيقًا،منصفًاوكتب شؤون المحافظات انه يعتبر التقرير شامًال، ذآر م. الجنسيات في العراق

يوافق على التوصية الواردة في المسودة بوجوب مزامنة استراتيجية اقفال ِفَرق إعادة إعمار المحافظات 
يجب ربط خطة ال استنادًا إلى مكتب شؤون المحافظات . مع خطط تخفيض عدد عناصر الجيش األميرآي

وافق . ثة ومساعدة الحكومة األميرآية بحدود زمنية قاسية تتعلق باالنسحاب العسكري من العراقإغا
 تنص على وجوب ان تأخذ استراتيجية أصبحتالمفتش العام على هذه المالحظة وعّدل توصياته بحيث 

رق إعادة  لفالتشغيلية تأثير تخفيض عدد عناصر الجيش األميرآي على النشاطات ات في الحساباإلقفال
وافقت القوات المتعددة الجنسيات في العراق على تعليق المفتش العام بان الفترة . إعمار المحافظات

االنتقالية لفرق إعادة إعمار المحافظات تستند إلى شروط وان تخفيض عديد القوات األميرآية شرط 
االعتراف بهذا التأثير في  األقل او على ،استيعابمج ِفَرق إعادة إعمار المحافظات يفرض على برنا

  .خططها المتعلقة بالفترة االنتقالية
  

  هاعمليات التدقيق الجارية والمخطط لتنفيذ
نتائج الكفاءة ووالفعالية، والقتصاد، االتقييم ب  تقوملألداء عمليات تدقيق أوليةيجري المفتش العام بصورة 

 الداخلية المراقبة أنظمةترآيز على مالئمة لا والتي آثيرًا ما تترافق مع ،برامج إعادة إعمار العراقل
يشمل هذا العمل تنفيذ سلسلة من عمليات تدقيق مرآزة .  وسوء االستعمال،الهدروواحتماالت االحتيال، 

 الذي يمكن المفتش العام من االستجابة األمر ،لعقود الرئيسية إلعادة إعمار العراقحول ا )٥٣١( على العقود
  .نفاق األموال األميرآية المترافق مع إعادة إعمار العراق إل"تدقيق شرعي" ءبإجرا الكونغرس ألوامر

  
  عمليات التدقيق الجارية

  : التاليةالتدقيقيجري المفتش العام حاليًا عمليات 
  
ي وزارة الخارجية لعقد مراجعة مشترآة مع المفتش العام ف: SIGIR-8031عملية التدقيق  •

يحل محل (لمترافقة لخدمات الحماية الشخصية عبر العالم  وأوامر المهمات ا،واترشرآة بالآ
 )SIGIR 7018  المفتش العام رقممشروع
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مراجعة انتقال مشاريع إعادة إعمار العراق إلى الحكومة : SIGIR-8022عملية التدقيق  •

 .العراقية
  
مقاولي  مع العاملينميدانيين العسكريين مراجعة تجارب القادة ال: SIGIR-8031عملية التدقيق  •

 . العمليات العسكرية في العراقحفي مسروالذي يديرونهم  الخاصين األمن
  
  العسكرية الشاملة لميادين العملياتاألمنمراجعة عقد خدمات : SIGIR-8032عملية التدقيق  •

 .(TWISS)لوزارة الدفاع 
  
 .ر العراقترتيبات تقاسم الكلفة إلعادة إعمامراجعة فرص زيادة : SIGIR-8034عملية التدقيق  •
  
تدقيق مرآز (به مراجعة العقد القومي للصيانة والعقود المتعلقة : SIGIR-8037عملية التدقيق  •

 )على عقد
  
 لوزارة الخارجية المتعلقة بالمنح اإلداريةمراجعة الممارسات : SIGIR-8038عملية التدقيق  •

 .ية الديمقراطية في العراق لتنمالقوميالمقدمة إلى المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي 
  
 المنشأة جزئيًا األولية مراآز العناية الصحية يمراجعة وضع: SIGIR-9001عملية التدقيق  •

 .بموجب عقد مع شرآة بارسونز
  
 العراقية مع األمنمراجعة العقود الممولة من صندوق قوات : SIGIR-9002عملية التدقيق  •

 .تعلقة بمشاريع إعادة إعمار العراق الم(ECC) آوربوريشن آميكالانفيرونمنتال 
  
 على العقود الموقعة مع واإلشراف ،الكلفةومراجعة النتائج، : SIGIR-9007عملية التدقيق  •

 . العراق فيامج المتعلقة بنشاطات البرشرآة وامار انترناشيونال
  

  لتنفيذهاعمليات التدقيق المخطط 
مفتش العام مع هدفين رئيسيين مذآورين في الخطة ي يقوم بها التعمليات التدقيق اللتخطيط ال وافقيت

 في المحاسبيةاألعمال والمساءلة إدارة  تحسين ممارسات )١: (االستراتيجية لتدقيقات المفتش العام هما
 والكفاءة ،الفعاليةوتقييم وتعزيز االقتصاد، ) ٢( و،إدارة العقود والمنح المترافقة مع إعادة إعمار العراق

   .ت المصممة لتسهيل إعادة إعمار العراقلياملبرامج والعفي ا
  
 الخطة االستراتيجية للمفتش العام بتفويض قانونيين محددين يؤثران على عمليات التدقيق التي يقوم دركت

األول هو تفويض المفتش العام إلآمال تقرير تدقيق شرعي حول آافة األموال التي . بها المفتش العام
وآجزء من .  إلعادة إعمار العراق قبل ان ينتهي وجود المفتش العام، او بخالف ذلك توفرت،خصصت

هذا الجهد أآمل المفتش العام حتى هذا التاريخ تسع عمليات تدقيق مرآزة على عقود تتعامل مع النتائج، 
 إلى هااحتماالت تعرض على عقود رئيسية إلعادة إلعمار في العراق آما مع واإلشراف ،والكلفة
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 وأخرىآما ذآر أعاله  مرآزة على عقود، إضافيةعمليات تدقيق . در، وسوء االستعمالالهواالحتيال، 
  . إلجرائهاخطط م
  

المتعلقة مسائل العالوة على ذلك، اتخذ المفتش العام في ربع السنة هذا خطوات باتجاه ترآيز أوسع على 
بيانات معامالت  لمراجعة (SIGIR 09-005)التدقيق الشرعي من خالل اإلعالن عن مشروع خاص ب

تخصيص، االلتزام واإلنفاق من جانب وزارة الدفاع المتعلقة بإغاثة وإعادة إعمار العراق للسنوات المالية 
 تقنيات مع الممكننةمعامالت التوحيد بيانات لخيارات الالهدف من المشروع فحص  .٢٠٠٨-٢٠٠٣

 قد .شاطات إغاثة وإعادة إعمار العراق على ناإلنفاق مالئمة  لمدىمراجعةالجل ألبحث عن البيانات من ا
  .إضافيةيقود هذا المشروع إلى قيام المفتش العام بجهود او منتجات متابعة 

  
 المفتش العام دورًا رئيسيًا في تطوير خطة تدقيق شاملة لتنفيذ أعطىالتفويض القانوني الحديث الثاني 

 وأوامر ،أوامر مهماتوعقود من الباطن، و وآاالت فدرالية، وقعتهاتدقيق لعقود السلسلة من عمليات 
 اإلعمار في العراق بالتشاور مع مفتشين إعادة ي ووظائف عملياتاألمن داءاألبتسليم لتنفيذ وظائف تتعلق 

 للمفتش العام اإلنترنت هذه الخطة ويمكن معرفة تفاصيلها من موقع نجزتأ. عامين آخرين
www.sigir.mil . ال زالت وهناك عمليات تدقيقدقيق بموجب هذه الخطة  المفتش العام عمليتي تأنجز 

  .جارية وأخرى يتم التخطيط لتنفيذها
  



 (SIGIR)إشراف المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 
  

 

٢٦٢ 

 

  عمليات التفتيش للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
  

قّيم .  تقارير بذلك٨ تقييمات للمشاريع واصدروا ١٠ون لدى المفتش العام في ربع السنة هذا أجرى المفتش
  :شاريع اإلغاثة وإعادة اإلعمار الممولة من عدد من المصادرمفتشو المفتش العام م

  

 .(IRRF)ثالثة مشاريع ممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق  •
 األمنثالثة مشاريع ممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق وصندوق قوات  •

 .(ISFF)العراقية 
 .(CERP)د مشروعان مموالن من برنامج االستجابة الطارئة للقائ •
 .(ESF)مشروع واحد ممول من صندوق دعم االقتصاد  •
 األمنصندوق قوات ومشروع واحد ممول من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق،  •

 . وصندوق الحكومة العراقية المؤقتة،العراقية
  

عراقيين تعمل  المشاريع المسلمة إلى الآانتترآز تقييمات االستدامة التي يجريها المفتش العام على ما إذا 
 قام ذلك، إنجازجل أومن . مر المهمةالمحدد في أهدف في ال او األصلي في العقد  لهاوفق السعة المقررة

 ما إذا آانت المشاريع تعمل وفق السعة المقررة عندما قبلتها الحكومة األميرآية،  بتحديدالمفتش العام
 باإلضافة إلى ذلك، حّدد المفتش العام ما .لتقييماعملية خالل آذلك  و،وعندما نقلتها إلى مشغلين عراقيين

  .إذا آان قد جرى التخطيط المالئم لالستدامة وما هي احتماالت استمرارها
  

  : العامة التاليةسئلة التي أجراها المفتش العام األاإلنشاءاتعالجت تقييمات 
  

  او الترآيب؟اإلنشاء قبل آافيةهل تم تصميم مكونات المشروع بصورة  •
  التصميم؟معايير او عمليات إعادة التأهيل تلبي اإلنشاءاتأن هل  •
 الحكومة األميرآية على يدهل ان برامج مراقبة النوعية لدى المقاول وضمان النوعية  •

 ؟آافية
  الستدامة المشروع وفعاليته التشغيلية؟الكافية المعالجة تهل جر •
  ؟األصلية األهدافهل آانت نتائج المشروع متماسكة مع  •

  
 تقرير تقييم ١٤١، اآمل المفتش العام ٢٠٠٥نذ ان بدا تنفيذ برنامج عمليات التفتيش في صيف عام م

  . عملية تقييم جوية٦٩٥ و، عملية تفتيش في الموقع٩٦و، لمشاريع
  

 لما وجدته عمليات تقييم مماثلةم المفتش العام سبعة مشاريع استدامة ووجد نتائج  قّي،في ربع السنة هذا
صيانة ال عمليات جل، وعدم تنفيذاألطويلة الصيانة العمليات والممارسات لتباع اال عدم :بقةاستدامة سا

 أو جعلتها بحاجة إلى إصالح في وقت اإلخفاقوضعت أعمال السهو هذه المشاريع تحت خطر . روتينيةال
 للمواصفات  وآانت تعمل وفقًاأنجزتلمشاريع الناجحة التي بالنسبة لحتى و، االعتيادي من الوقت أسرع

الذي  في هيت األوليةمرآز العناية الصحية  تقييم مشروع يوفر. عندما تم تسليمها إلى الحكومة العراقية
 خالل زيارة للموقع من جانب المفتش العام حّدد . نموذجًا للمشكلة(PA-08-133)اجرى في ربع السنة هذا 

فعلى .  بالطاقة ولم تستعمليتم وصلها لم ٢٠٠٨فبراير / ان المعدات الطبية المسلمة في شباطاألخيرهذا 
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لم آما  ،سبيل المثال آانت وحدة التناضح العكسي ال زالت قابعة داخل صندوق موضوع خارج المرفق
آان الصندوق الذي يحتوي على وحدة . األسنان في غرفة معالجة األسنانيوصل بالطاقة مقعد طب 

لن يحصل العراقيون .  الوحدة من العوامل الجوية القاسيةالتناضح العكسي قد بدأ يتحطم ولم تتم حماية
  . وتأمين صيانتهالحيويةلم يتم الترآيب الصحيح للمعدات ا في حال الممكنةفوائد العلى 

  
عن  المفتش العام خالل ربع السنة هذه نموذجية أجراها الثالث التي اإلنشاءاتآانت عمليات تقييم 

آانت أعمال المشروع متأخرة عن البرنامج الزمني . يمها في السابق التي جرى تقياإلنشائيةلمشاريع ا
 وآذلك  من جانب المقاول،الالزم شرافغياب اإل وازدادت اآالف العقد ووجد المفتش العام إلنجازها

لكن آانت برامج ضمان النوعية و. الالزمةمستندات التصميم آفاية مراقبة النوعية ول األمر بالنسبة
-PA) المستشفى العام في حديثة ففي.  الناجحة للمشاريعاإلنجازاتفّعالة، مما ضمن آية للحكومة األمير

 اإلنشائية لألعمال لم يكن المقاول قد زّود سالح الهندسة في الجيش األميرآي رسوم التصاميم (08-132
وم متأخرة مدة تم تزويد هذه الرس الالزمة، ولكن الجديدة استنادًا إلى بيان العمل الذي أعيدت مراجعته

 عن تقدم العمل وتقارير أسبوعيةلم يحافظ المقاول على إعداد تقارير . شهر عن الموعد المقرر لتسليمها
نواقصًا ذات خالل زيارة الموقع الحظ المفتش العام .  المنصوص على إعدادها في العقداإلنشاءاتتفتيش 

 ممر مائل في عيادة المرضى الخارجيين الستعماله فمثًال، لم يكن قد بني. بيان األعمالفي أهمية لم تعالج 
  .جل الدخول إلى المبنىأمحدودة من التحرك المن قبل المرضى ذوي قدرات 

  
ونظرًا الن . استمرت شبكة الطاقة الوطنية المشلولة في تسليط تأثير سلبي على المشاريع عبر العراق

  تأتي مناألولية حديثة، آانت مصادر الطاقة منطقةفي  يمكن الوثوق بهبالطاقة ال  المتواصل اإلمداد
لم يحسب المقاول آمية الوقود المطلوبة . المولدات التي تتطلب آميات مهمة من وقود الديزل لكي تعمل

  . ساعة في اليوم ولم يزود المعلومات إلى إدارة المستشفى والى وزارة الصحة٢٤لتشغيل المولدات 
  

 المفتش العام خالل ربع السنة أنجزهاة بتقييمات المشاريع التي  للحصول على الئح٤-٤أنظر الجدول 
 السنة أرباعللحصول على الئحة آاملة بتقييمات المشاريع التي نفذت في ) ط( وانظر الملحق ،هذا

  .السابقة
  

 السنة أرباع الموقع التقريبي لكل مشروع جرى تقييمه خالل ربع السنة هذا وخالل ١٢-٣يبين الشكل 
  .السابقة

  
  ٤-٤الجدول 

  )بآالف الدوالرات(عشرة مشاريع جرى تقييمها خالل ربع السنة هذا 
  

الكلفة   المحافظة   نوع التقييم  اسم المشروع
  ةالمقدر

مصدر   وآالة التنفيذ
  التمويل

منطقة فرقة   المقاول
  منطقة الخليج

المستشفى العام 
  في حديثة

فرقة منطقة    $٥،٠٣٤  األنبار  إنشاء
  الخليج

م صندوق دع
  االقتصاد

  وسطىال  محلي

مرآز العناية 
 األوليةالصحية 
  في هيت

فرقة منطقة   $٤١٢  األنبار  استدامة
  الخليج

صندوق إغاثة 
وإعادة إعمار 

  العراق

 /بارسونز
  محلي

  وسطىال
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  ٤-٤الجدول 
  )بآالف الدوالرات(عشرة مشاريع جرى تقييمها خالل ربع السنة هذا 

  
منطقة فرقة   المقاول  مصدر التمويل  وآالة التنفيذ  الكلفة المقدرة  فظة المحا  نوع التقييم  اسم المشروع

منطقة 
  الخليج

مرآز العناية 
 األوليةالصحية 
  في حديثة

فرقة منطقة   $٥٣٨  األنبار  استدامة
  الخليج

صندوق إغاثة 
وإعادة إعمار 

  العراق

م/بارسونز
  حلي

  وسطىال

نتقالية القيادة اال  $٢٠٠  األنبار  استدامة  مدرسة االقتدار
 المتعددة األمنية

الجنسيات في 
  العراق

برنامج 
االستجابة 

  الطارئة للقائد

  وسطىال  محلي

القيادة االنتقالية   $٢٦٨  األنبار  استدامة  مدرسة شرحبيل
 المتعددة األمنية

الجنسيات في 
  العراق

برنامج 
االستجابة 

  الطارئة للقائد

  وسطىال  محلي

حكم مجمع 
 /القانون

القضائي في 
  باراالن

فرقة منطقة   ٢١،٤٦٢  األنبار  إنشاء
  الخليج

صندوق إغاثة 
وإعادة إعمار 

العراق، 
صندوق قوات 

 العراقية  األمن
والحكومة 
  العراقية

المكو 
  المحدودة

  وسطىال

محطة 
كهربائية ال

 ١٣٢ الفرعية
آيلو فولت في 

  الرمادي

فرقة منطقة   $٢٨،٧٨٩  األنبار  إنشاء
  الخليج

صندوق إغاثة 
ر وإعادة إعما

  العراق

المشروع 
المشترك 
-سيمبيون
-اوديل

  النمارك

  وسطىال

آلية الشرطة في 
ثالثة -بغداد

مشاريع 
الصالح 

التوصيالت 
  السمكرية

مرآز القوات   ٣،١٨٣  بغداد  استدامة
الجوية لالمتياز 
البيئي والقيادة 

 األمنيةاالنتقالية 
المتعددة 

الجنسيات في 
  العراق

صندوق إغاثة 
وإعادة إعمار 

ق العرا
وصندوق قوات 

   العراقيةاألمن

الغونا 
  لإلنشاءات

  وسطىال
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  ١٢-٤الشكل 
  تقييمات المشاريع

  
   . تقارير حتى هذا التاريخوتحليل وإعداد ، عمليات تفتيشأجريت  حيث مشروع١٤١المواقع التقريبية ل 

  
  
  

  تقييمات المفتش العام للمشاريع
.  المفتش العام خالل ربع السنة هذانجزهاأاريع التي يزود هذا القسم موجزات عن تقارير تقييم المش

  .mil.sigir.www للمفتش العام اإلنترنت، انظر موقع للتقاريرللحصول على النصوص الكاملة 
  

  المستشفى العام في حديثة، العراق 
  )PA-08-132تقرير المفتش العام رقم (
  

 سرير يخدم مدينة حديثة بكاملها الواقعة في محافظة ١٠٠في حديثة مرفق يحتوي على المستشفى العام 
، عندما هاجم متمردون قوات ٢٠٠٥ خالل المعارك عام ذات شأن هذا المستشفى بأضرار أصيب. االنبار

، قاد متمردون سيارة تحمل جهاز تفجير مرتجل إلى جدار ٢٠٠٥مايو /أيارفي . االئتالف القريبة منه
مرافق ال ولكنه دمر األرواحلم ُيسبب االنفجار أي خسائر في . حيط مجمع المستشفى العام في حديثةم
عدم . الخصوصيين المرضى عنبرلمستشفى، المطبخ، غرفة الغسيل، غرفة التخزين، ولدعم ال وةلوجستيال

 إيواءشفى في وجود مرفق تخزين تطلب استعمال مرافق العناية بالمرضى للتخزين مما خفض سعة المست
  . سرير٦٠ إلى حوالي ١٠٠المرضى من 

  
 دوالر إلى مقاول محلي لتجديد ٣،٧٤٢،٣٨٤ منح عقد بمبلغ ،٢٠٠٧ديسمبر / آانون األول١١في 

لكن بعد وقت قصير من منح العقد، قرر مدير المستشفى ان العقد آما تنص . المستشفى العام في حديثة
 ضم مدير ،خالل اجتماع الحق. ديد من احتياجات المستشفى العآافيةعليه بنوده لم يعالج بصورة 

 تعديل ذي شأن على إجراء تم تحديد احتياجات المستشفى األمر الذي فرض ،أميرآيين وممثلينالمستشفى 
 دوالر وجرى تمديد فترة إآمال العقد ٥،٠٣٣،٧٩١٫٣٩ارتفعت الكلفة اإلجمالية للعقد إلى . العقد األصلي

  .٢٠٠٩أغسطس / آب١٥ إلى ٢٠٠٩ فبراير/ شباط١٦من 

  خالل ربع السنة هذا
  السنة السابقةأرباعخالل 
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وقت .  بسبب المراجعة الرئيسية لنطاق العمل االصلينجازهتخلف هذا المشروع عن التاريخ المحدد إل

 النظام تحسينقيام المفتش العام بزيارة الموقع آان المقاول قد نّفذ تجديدات ثانوية فقط في المستشفى مثل 
 جديدة إنشاءات أية ولم يتم تنفيذ ، ونوافذأبواب عدة وإصالح ،الكهربائي، إعادة طالء الداخل والخارج

  .ذات أهمية
  

  هدف تقييم المشروع
 أصدرها التفتيش التي لعمليات النوعية عاييرأجرى المفتش العام هذا التقييم المحدود النطاق استنادًا إلى م

المفتشين واثنين من /من المهندسينضم فريق التقييم اثنين . مجلس المفتشين العامين حول النزاهة والفعالية
  : العامة التاليةاألسئلة عالج المفتش العام ،بصورة محددة. المفتشين/المدققين

  
  قبل اإلنشاء او الترآيب؟آافيةهل تم تصميم مكونات المشروع بصورة  •
  التصميم؟عايير او إعادة التأهيل ماإلنشاءهل لّبت عمليات  •
دى المقاول وبرنامج ضمان النوعية للحكومة األميرآية مراقبة النوعية ل جهل آان برنام •

 ؟آافيين
 هل عولجت مسألة استدامة المشروع؟ •
 ؟األصلية األهداف مع ومتماثلةهل آانت نتائج المشروع  •

  
  االستنتاجات

  :حدد التقييم ما يلي
  

 إلى المشروع االصلي للمستشفى واإلضافات للتجديدات عرضًا بعد المراجعةقدم المقاول  -١
 ألرضيات طوابق المبنى تتضمن مخططات ابتدائية وقد شمل العرض ،عام في حديثةال

لكي يقوم المقاول زّود جدول الكميات للعقد معلومات وتفاصيل آافية .  المقترحةاإلضافات
 . تجديد المستشفى بدون وجود تصاميم تفصيليةب
 

 لم يكن المقاول ٢٠٠٨مبر نوف/ تشرين الثاني٤وقت زيارة المفتش العام للموقع في في لكن، 
 الجديدة اإلنشاءات بالرسوم التصميمية ألشغالقد زود سالح الهندسة في الجيش األميرآي 

آانت الرسوم متأخرة لمدة تزيد عن .  مراجعتهآان قد تمتالمستندة إلى بيان العمل الذي 
 .األقلعلى  أسبوعين من المتوقع ان يتم تزويدها خالل برنامج المواعيد ولم يكنشهر عن 

  
 أنجزت أنهاعلى ثانوية التجديد ال عمليات  بعض بدت،وقت زيارة المفتش العام للموقعوفي  -٢

 النظام الكهربائي بضمنها ترآيب علىآانت معظم التجديدات تحسينات . في المستشفى
 مرافق المراحيض، إصالحو ومراوح سقفية، وترآيبات أخرى،لوحات رئيسية جديدة، 

 إلى زيارة الموقع ومراقبة ًااستناد.  ونوافذأبواب عدة وإصالحاخل والخارج إعادة طالء الدو
 سالح الهندسة في الجيش األميرآي قرر المفتش العام ان أعدهاتقارير ضمان النوعية التي 

  . مع جدول الكميات العائدة للعقدأنها آافية ومتماثلة التجديد المكتملة تبدو أعمال
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.  برنامج إدارة النوعية لدى المقاولآافية إلرشاد لدى المقاول  النوعيةمراقبةآانت خطة  -٣
 عن تقدم أسبوعيةإعداد تقارير ب المقاول يستمرلكن، نصت شروط العقد على وجوب ان 

 واألسبوعية التقارير اليومية راجع المفتش العام. اإلنشاءاتعلى تفتيش الالعمل وتقارير 
 همجموعبتقديم ما  المقاول قامفمثًال، . جدها غير آافية المقاول ووأعدها النوعية التي لمراقبة

على رغم ان تقارير مراقبة النوعية تحتوي .  النوعيةمراقبةعشرة تقارير يومية عن 
 لتنفيذ برنامج فّعال لم يكن آافيًامعلومات محددة فان النقص في عدد تقارير مراقبة النوعية 

 . الدارة النوعية
  

 تجديد المستشفى العام آفايةة للحكومة األميرآية فعاًال في تأمين آان برنامج ضمان النوعي
 تقارير يومية حول إعدادحافظ ممثلو سالح الهندسة في الجيش األميرآي على . في حديثة

وجد المفتش العام ان تقارير . موقع العملفي  المبينة النواقص والتي وّثقتلنوعية لضمان 
احتوت التقارير .  وفي الوقت المناسب،دقيقةوجة آافية،  آاملة بدر هذه آانتضمان النوعية
 الضوء على وتسّلط اإلنشاءات التقدم في تنفيذ مختصة بالمشروع توثقعلى معلومات 

 ، بصور عّزز ممثلو ضمان النوعية التقارير اليومية حول ضمان النوعية، وآذلكالنواقص
 تعقب ، باإلضافة إلى ذلك. التقارير المعلومات السردية المزودة فيأآدتفوتوغرافية مفصلة 

 عنها للتأآد من ان المقاول اتخذ الخطوات مبلغ نواقص أية يةفريق ضمان النوعية وضع
بالتعويض  الوسطىفرقة منطقة الخليج لدى  برنامج ضمان النوعية يقوم. التصحيحية الالزمة

 التجديد لمستشفىنجاح آما أنه يضمن  الكافي لدى المقاول، النوعية غير مراقبةعن برنامج 
  . العامحديثة

  
نص العقد على تقديم آفالة لمدة سنة واحدة .  شروط العقداالستدامة في عولجت مسألة  -٤

 للمواد عامة أيضًا تقديم آفاالت محددة بصورة فرضآما . لصالحية آافة المواد والمعدات
تشغيل و تعليمات اتآتيب طلب العقد إعداد ،عالوة على ذلك.  المشتراةواآلالتوالمعدات 

قياسية لكافة المعدات التشغيل ال إجراءات تشمل واإلنكليزيةوصيانة مكتوبة باللغتين العربية 
 العقد فرض ،وأخيرًا. قطع الغيار لكافة المعداتأوصى العقد بتقديم موائم ل آما .واألنظمة

ناسبة  المقاول ان يجري دورات تدريب محددة على عمليات التشغيل والصيانة معلى
 . او المعاد تأهيلها،المنشأةوللمرافق والمعدات المرآبة، 

  
 إنشاء مستشفى اآبر ستؤدي إلىونظرًا الن النتيجة النهائية لمشروع التجديد والتوسيع هذا 

 وبما سوف يتزايدطاقة ال الطلب على مصادر فإن ،يستطيع ان يخدم عددًا اآبر من المرضى
ي هذه المنطقة ال يمكن االعتماد عليها، سوف تكون المولدات الدائمة فالكهربائية ان الطاقة 

حتى وقت قيام .  لتشغيلها آمية مهمة من وقود الديزلوالتي ستتطلب ،المصدر االولي للطاقة
 لتشغيل المطلوبة آمية الوقود احتسابالمفتش العام بزيارة الموقع لم يكن المقاول قد اآمل 

 هذه خالل مرحلة التصميم االحتساب عملية إنجازجب يآان .  ساعة في اليوم٢٤المولدات 
 آمية احتساب بعد ان يتم .لتقديمها البرنامج الزمني عن آان متخلفًا التصاميم  هذهلكن تقديم

 يجب تزويد هذه المعلومات إلى إدارة المستشفى والى وزارة الصحة آي يةالوقود الضرور
  .يزليخططان بصورة صحيحة للتأمين الفوري لوقود الد
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  مبنى جناح العمليات الجراحيةالمنظر الخارجي ل

  

  
  داخل مبنى إدارة المستشفى
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  جديدةالرئيسية التوزيع الولوحات ومآخذ الغيار الكهربائي،   لألسالك، جديدةترآيبات علب

  
  

  
  مبنى عيادة المرضى الخارجيينمنظر خارجي ل

  



  (SIGIR)إشراف المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
  

 

٢٧٠ 

 العام مع أهداف العقد االصلي يثة حد نتائج مشروع مستشفىتتماثلحتى هذا التاريخ،  -٥
الحالية  واإلنشاءفي حال استمرت ممارسات التجديد . القاضية بتجديد وتوسيع المستشفى

 على تأمين عناية آافيةخالل الفترة المحددة المشروع سوف يصبح المستشفى قادرًا بصورة 
تجديد وتوسيع على وجه الخصوص، سوف يزيد عملية . صحية إلى العراقيين الذين يخدمهم

 األنظمة أداء يتم تحسينالمستشفى عدد المرضى الذين يستطيع المستشفى خدمتهم وسوف 
 . للمستشفىواإلنشائية ،الكهربائيةوالميكانيكية، 

 
  التوصيات

 ال توجد ،لذلك.  نتائج سلبية او توصيات بشأن تنفيذ عمل تصحيحيأيةال يحتوي هذا التقرير على 
  .اإلدارةقات ضرورة للحصول على تعلي

  
  اإلدارةتعليقات 

 راجع موظفو فرقة منطقة الخليج التقرير ووجدوه اإلدارةرغم عدم ضرورة الحصول على تعليقات 
  .صحيحًا وواقعيًا

  
  ، العراقتمرآز العناية الصحية األولية في هي

SIGIR PA-08-133  
  

من . لمقررة في العقد االصليهدف تقييم هذا المشروع هو تحديد ما إذا آان المشروع يعمل بالسعة ا
اجل تحقيق هذا الهدف حّدد فريق التقييم ما إذا آان المشروع يعمل بالسعة الكاملة او بالسعة التي آان 

 ٣ آما خالل زيارة الموقع في ،عليها عندما قبلته الحكومة األميرآية، عند نقله إلى مشغلين عراقيين
 النوعية عاييرعام هذا التقييم المحدود النطاق وفقًا لماجرى المفتش ال. ٢٠٠٨نوفمبر / الثانيتشرين

تألف فريق التقييم من . لعمليات التفتيش الصادرة عن مجلس المفتشين العامين حول النزاهة والفعالية
  .مفتش واحد/المفتشين ومدقق/اثنين من المهندسين

  
  هدف المشروع

 أنشئ  آان قدالذي" أ" نوع األولية الهدف اإلجمالي للمشروع آان إآمال مرآز العناية الصحية
 العبء مريضًا يوميًا مما يخفف ١٥٠آان من المتوقع ان يخدم هذا المرفق عند إآماله حوالي . جزئيًا
آانت شرآة بارسونز .  في المستشفيات الموجودةالعاملة العناية بالمرضى الخارجيين أقسامعن 

 وآان المرفق ،٢٠٠٦مارس /قبل إنهاء العقد في آذار جزئيًا هذا المرفق أآملتقد ) بارسونز(ديالوير 
  . العقدإنهاء بالمئة تقريبًا وقت ٦٠مكتمًال بنسبة 

  
  االستنتاجات
م الظروف الموجودة قّي في هيت من المقاول ان ُياألولية مرآز العناية الصحية إآمالتطلب عقد 

لم يتمكن . عملالعادة إل او يةإضافعداد تصاميم إلضرورة الللمرآز المبني جزئيًا من اجل تحديد 
 أعده تقرير التقييم الذي إيجادمن  (GRC)المقيم في فرقة منطقة الخليج المرآزية األسد مكتب 
  . ولذلك لم يتمكن المفتش العام من تحديد نوعية المرآز المبني جزئيًا،المقاول
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 روتينية للمرآز لتحديد المقيم في فرقة منطقة الخليج المرآزية عمليات تفتيشاألسد نّفذ مكتب 
 المقيم في فرقة منطقة الخليج المرآزية  األسدعلى وجه الخصوص قام مكتب.  ونوعية العمليةوضع
 مهمة مثل وحدات تكييف إنشائية، وحّدد نواقص ٢٠٠٧ يوليو/تموز ١١ تفتيش قبل نهايته في يةبعمل

قام المكتب بعدة . إجمالية بصورة ةرديئ إنشائية ونوعية ،مياه في الداخلللتسربات وهواء متضررة، 
 ،غير محلولةأو زيارات متابعة ووجد ان النواقص التي تم تحديد وجودها في السابق ال زالت قائمة، 

 غير موافق ية شملت استعمال مراوح داخلإضافيةآما حدد هذا المكتب أيضًا نواقص . او غير آاملة
  : المقاول وذآرأعمال متزايد من بإحباطمكتب شعر ال. آانت متروآة وسخانات مياه قديمة عليها

  
 األوليةبصورة أساسية لم يحصل أي تغيير في حالة هذا المرآز للعناية الصحية "

لم يقم . النهائيةتفتيش قبل ال ةبمثابة عمليآانت والتي منذ آخر زيارة قمنا بها للموقع 
اعتقد و . العقدنجاز إل،ق لم يقم بأي جهد على اإلطال انه اوبالكثير من الجهد،المقاول 

 يلعب لعبة انتظار على أمل ان يقبل سالح الهندسة في الجيش األميرآي او  آانأنه
  ."وزارة الصحة العراقية هذا المرفق آما هو

  
مكن البنود ملتحديد بأآبر وضوح ا "تشغيلي معياري يهدف إلى فرقة منطقة الخليج اجراء أصدرت
 ، وذلك" إلى وزارة الصحةاألولية تسليم مراآز العناية الصحية المسؤولة عن واألطرافالرئيسية 

 أنحاء  مختلف في وتسليم المراآز المبنية جزئيًا من قبل شرآة بارسونزإآمالالتمكن من جل أمن 
 األولية سوف يتم تزويد مراآز العناية بالصحة معياري، اليجراء التشغيلاإلاستنادًا إلى . العراق

 القابلة لوازم مكتبية، اثاث وآمية تكفي ثالثة اشهر من المعدات والمواد الطبية بمعدات طبية حديثة،
  : وعلى وجه الخصوص،لالستهالك

  
 إلى وزارة الصحة األوليةسوف تسلم فرقة منطقة الخليج عيادات العناية الصحية "

قرب ما يمكن من شروط أ وعاملة وظيفيًا لتكون ،آاملةو،  جيدةتكون ذات نوعية
مولدات " آاملة"تعني آلمة . وضمن الموازنة المخصصة لهاالزمني مج البرنا

قابلة المواد ال و،ثاثاأل وتأمين ،آهربائية تعمل، معدات طبية مرآبة وتشتغل
  ".لالستهالك

  
منطقة الخليج المرآزية، سلمت معدات مراآز العناية  القيم في فرقة  األسداستنادًا إلى وثائق مكتب

 للموقع الوثائق المذآورتزود زيارات المكتب . ٢٠٠٨فبراير / الموقع في شباط إلىاألوليةالصحية 
سوف تكون قطع االثاث والتجهيزات المسلمة إلى الموقع " القليلة القادمة األشهرالتي تؤآد انه خالل 

  عملية تفتيش الحقة قام بها المكتب المقيم في فرقةأبلغتلكن ." في طور التوزيع على الغرف المعنية
  .  لم يكن مرآبًا وقت الزيارةاألسنان مقاعد طب أحدمنطقة الخليج المرآزية ان 

  
 الحكومة األميرآية ووزارة الصحة العراقية عملية تفتيش نهائية أجرت، ٢٠٠٨يوليو / تموز١٦في 

استنادًا إلى وثيقة التسليم ذآرت عملية .  في هيت من المقاولاألوليةوقبلتا مرآز العناية الصحية 
أية نواقص " المقيم في فرقة منطقة الخليج المرآزية انها لم تالحظ  األسد لمكتبيةلتفتيش النهائا

 يوليو / تموز١١ وغير تلك التي لوحظت خالل عملية التفتيش قبل النهائية التي جرت في "جديدة
 صور أيةنهائية لم يشمل تقرير عملية التفتيش ال. المحددة سابقًاآافة النواقص " إنجاز" تم  وانه٢٠٠٧
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مرآز العناية الصحية التي آان عليها حالة الو أ نجازهاإفوتوغرافية تظهر النواقص التي جرى 
  .األولية

  
حددت زيارة قام بها المفتش العام للموقع بأن المقاول لم يصحح العديد من النواقص األصلية التي 

  المياه ونقاط تسرب،متضررةالهواء ال تكييفال مثل وحدات ،حددت خالل عملية التفتيش قبل النهائية
آما الحظ فريق المفتش العام أيضًا انتشار رائحة قوية لوقود الديزل عبر مرآز العناية . داخليةال

 من خزان الوقود إلى اإلمداد خطوط أحد يعود سبب انتشارها إلى نقطة تسرب في األوليةالصحية 
 خرسانيربائي الرئيسي الذي لم يكن مرآبًا داخل قبو آان وقود الديزل ينتشر إلى الخط الكه. المولد

المقيم في فرقة منطقة الخليج األسد حسب ما طلبه تقرير سابق لعملية تفتيش قام بها مكتب (
 الديزل أبخرة آانت تتسرب ونظرًا لكون المولد وخزان الوقود موجودين بجوار المبنى ،)المرآزية
 األبخرةباإلضافة إلى ذلك، ُيشكِّل ترآيز . ل خطر اندالع حريقُيشكِّل تسرب وقود الديز. إلى المبنى

  .عبر آامل المرفق خطرًا صحيًا تنفسيًا محتمًال على الموظفين آما على المرضى
  

ل الكهربائي للمعدات الطبية المسلمة إلى مرآز يوصتعالوة على ذلك، حددت الزيارة انه لم يتم ال
فعلى سبيل .  آما لم توضع هذه المعدات قيد التشغيل،٢٠٠٨اير فبر/ في شباطاألوليةالعناية الصحية 

 خشبي موجود خارج المرفق ولم  صندوقالمثال، آانت وحدة التناضح العكسي ال زالت قابعة في 
آان الصندوق الخشبي .  بالتيار الكهربائياألسنان في غرفة طب األسنان مقاعد طب أحديتم وصل 

 وقاية للوحدة من العوامل يتم تأمين أيي قد بدأ بالتفسخ ولم الذي يحتوي وحدة التناضح العكس
  .الطبيعية القاسية

  

  
  تسربات داخلية تم تحديد وجودها خالل زيارة المفتش العام للموقع
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 التي األولية الوطنية لتأمين الطاقة ية يعتمد على الشبكة الكهربائاألوليةآما ان مرآز العناية الصحية 
 لمدة  سوىيةتزود طاقة آهربائال  الوطنية ال يمكن االعتماد عليها ويةالشبكة الكهربائ لكن ،يحتاج إليه

 مولدان لتزويد طاقة مستمرة يعتمد عليها لتشغيل وحدة أضيفلذلك .  ساعات تقريبًا في اليومأربع
  . من الشبكة الكهربائية الوطنيةاإلمداد عندما يتوقف األسنانالتناضح العكسي ومقعد طب 

  

  
  وحدة التناضح العكسي المسلمة ولكن غير المرآبة

  
.  الطاقة من الشبكة الوطنيةإمداد عند انقطاع هله مفتاح تحويل يعمل آليًا لتشغيلف حجمًا األآبرالمولد أما 

 الطاقة من الشبكة الوطنية إلى المولد يعني عدم حصول المرفق على إمدادتحويل أي تردد أو تأخير في 
 مفتاح  فإناألولية مدير مرآز العناية الصحية أقوالاستنادًا إلى . ذي قد يولد تداعيات رهيبة الاألمرالطاقة 

حاول المفتش العام تحديد سبب حصول هذه المشاآل من خالل .  لم يكن شغاًال حجمًااألآبرالتحويل للمولد 
 التحكم على لوحة زةوأجه األسالك تمديدات يكن من السهل فهم ولكن لم ،مراقبة لوحة مفاتيح التحكم

 لم يتمكن المفتش العام من تحديد سبب قصور ، الموقعللتواجد فيزمنية التقييدات ال وبسبب ،مفاتيح التحكم
 الطاقة من الشبكة الوطنية يتوجب إمدادآانت النتيجة النهائية هي انه عندما ينقطع . اآلليمفتاح التحويل 

وذآر المدير أيضًا . األولية ان يدير مفتاح تشغيل المولد يدويًامرآز العناية الصحية في  العاملين أحدعلى 
  . آيلو فولت ال يشتغل٥٠٠أن مولد الدعم بقدرة 

  
سخانات مياه ال و اخرى آوجود نقاط تسرب في غرب الحمامات، إنشائيةحدد المفتش العام نواقص 

  .سيئة ونوافذ من نوعية ،تشققات في السطح الخارجيوتعمل، 
  

 أدوية يقومون بعالج مرضى وصيادلة يقدمون أطباء  وجودلمفتش العام خالل زيارته للموقعالحظ اوقد 
  .إليهم
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  األعمال التصحيحية لفرقة منطقة الخليج من اجل استدامة مشاريع الصحة العامة
منحوا عقودًا إلآمال يتخلفون  المقاولون الذين آاناعترفت فرقة منطقة الخليج بانه في حاالت آثيرة، 

راآز العناية الصحية األولية عبر البالد عن الترآيب الصحيح للمعدات الطبية او عن تدريب الموظفين م
باإلضافة إلى ذلك، وعبر تاريخ برنامج إغاثة وإعادة إعمار .  طرق استعمال المعداتفيالمتوفرين 

  الكثير من تجريلم تكنية العراق، تبين انه بعد ان تسلم الحكومة األميرآية المرافق إلى الوزارات العراق
صيانة على بنود آالمولدات، وآانت النتيجة تدهور حالة المرافق والمعدات بوتيرة أسرع بكثير الأعمال 

لتشغيل لضمان ا والتدريب ضروريان األوليةالصيانة الوقائية لمراآز العناية الصحية . مما آان متوقعًا
   .األوليةلعناية الصحية من مراآز ا  لكل مرآزاألمداإلجمالي ولالستدامة الطويلة 

  
 مليون دوالر الستدامة المشاريع الصحية الممولة ١٦٫٥نتيجة لذلك، منحت فرقة منطقة الخليج عقدًا بقيمة 

تم خالله تحديد  األوليةلعناية الصحية من مراآز اتّم إجراء مسح تقييم لكل مرآز . من الحكومة األميرآية
استعملت علمية المسح هذه إلعداد برنامج صيانة وقائية لكل . لمرفق وللمعدات لالوضعية المادية الفعلية

تنفيذ ب قيام المقاول متى يكون ضروريًا هذا البرنامج في نظام آمبيوتر يحدد يتم إدخال على ان ،مرآز
سوف يتم إصدار أوامر العمل اإلصالحي على . البيولوجية-صيانة متكررة للمرافق والمعدات الطبية 

من مراآز  بمفردها ويتم تحديد أولوياتها استنادًا إلى درجة أهمية النظام في آل مرآز مسألةاس آل أس
  .األوليةلعناية الصحية ا

  
سوف تتعاقد فرقة منطقة الخليج مع شرآات عراقية متعددة عبر البالد لتنفيذ عمليات صيانة وقائية 

 الشرآات وإرشادص هذا العقد على تدريب عالوة على ذلك ين. تدريب على تشغيل المعداتعمليات و
 التي تعتقد فرقة منطقة الخليج على انها سوف تسحن ببطء قدرة والصيانة العمل أساليبالعراقية على 

  .لمطافاالعراقيين على استدامة المرافق والمعدات في نهاية 
  

 األولوياتسجل على قائمة  ماألوليةذآر ممثلون عن فرقة منطقة الخليج ان هذا المرآز للعناية الصحية 
  . في المستقبل التصوير بأشعة اآسوأجهزة األسنان طب في وللتدريب المعداتلترآيب 
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  المتوقف عن العملالكهربائي للمولد غطاء الوصول منزوع  من مفتاح التحويل 

  

  
  مرآب بصورة صحيحةالتسرب وقود الديزل وخط إمداد الطاقة الكهربائية غير 
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  التوصيات
 ، آما الترآيب للمعدات الطبيةأعمال لفرقة منطقة الخليج آافة العامصي المفتش العام بان ينفذ القائد يو

 في هيث وذلك استنادًا إلى الئحة األوليةوالتدريب على تشغيلها الموجودة حاليًا في مرآز العناية الصحية 
  . الفرقةأولويات

  
  تعليقات اإلدارة

عالوة على ذلك طلبت فرقة .  في التقريرالمقدمةة عامة على الوقائع وافقت فرقة منطقة الخليج بصور
سالح الهندسة في الجيش  الواردة في التقارير إلى اإلشاراتمنقطة الخليج من المفتش العام ان يستبدل 

  .إلى فرقة منطقة الخليجباإلشارات األميرآي 
  

ألولى ولم توافق على التوصية الثانية، فيما يخص التوصيات، وافقت فرقة منطقة الخليج على التوصية ا
 لخطة ٥-١-١، المهمة "ب"لم توافق فرقة منطقة الخليج على التوصية الثانية مشيرة إلى ان الملحق 

  الصالحةالحملة المشترآة حدد مكتب المساعدة االنتقالية للعراق على انه الوآالة الحكومية األميرآية
 من اجل تولي الملكية والمسؤولية الكاملتين عن تشغيل ل معها والعم الحكومة العراقيةعلىللتأثير 

  .وصيانة المشاريع الممولة من الحكومة األميرآية
  

  تعليقات تقييم اإلدارة
من اجل و ،منطقة الخليج إشارات متعددة إلى سالح الهندسة في الجيش األميرآياحتوى ملف مشاريع 

المفتش العام آافة اإلشارات إلى سالح الهندسة في الجيش ، استبدال  بذلكتلبية طلب فرقة منطقة الخليج
  .األميرآي او فرقة منطقة الخليج، فيما عدا حاالت االقتباس المباشر من وثائق ملف المشروع

  
عن خطة الحملة المشترآة، وافق " ب"، الملحق ٥-١-١ونظرًا للغة المستعملة في نصوص المهمة 

 للتأثير  الصالحةنتقالية للعراق هو الوآالة الحكومية األميرآية الرئيسيةالمفتش العام ان مكتب المساعدة اال
جل تولي الملكية والمسؤولية الكاملتين عن التشغيل والصيانة أ من  والعمل معها العراقيةالحكومةعلى 

ة لذلك أعاد المفتش العام توجيه التوصية إلى مكتب المساعد. للمشاريع الممولة من الحكومة األميرآية
  .االنتقالية للعراق

  

  مرآز العناية الصحية األولية في حديثة، حديثة، العراق
SIGIR PA-08-134  

  
من . األصليهذا المشروع تحديد ما إذا آان المشروع يعمل بالسعة المقررة في العقد ل يمتقيالهدفت عملية 

 من تّم قبلوهته الكاملة عندما جل تحقيق ذلك حدد فريق التقييم ما إذا آان المشروع يعمل بسعته او بقدرأ
نوفمبر / تشرين الثاني٤ وخالل تفتيش الموقع في ، إلى مشغلين عراقيينتّم نقلهالحكومة األميرآية وعندما 

 النوعية لعمليات التفتيش التي عايير، أجرى المفتش العام هذا التقييم المحدود النطاق وفقًا لم٢٠٠٨
تألف فريق التقييم من اثنين من . لنزاهة والفعاليةأصدرها مجلس المفتشين العامين حول ا

  ,مفتش واحد/المفتشين ومدقق/المهندسين
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  هدف المشروع
وع  ة من الن ة الصحية األولي ال مرآز العناي الي للمشروع هو إآم ة" أ"الهدف اإلجم ي حديث ان من . ف آ

ذي        المتوقع عندما يكتمل تنفيذ هذا المرفق ان يخفف عبء العناية الملقى على ق             سم المرضى الخارجيين ال
المرفق جزئيًا  ) بارسونز(أآملت شرآة بارسونز ديالوير انك      . تديره حاليًا مستشفيات موجودة في المنطقة     

  . العقدإنهاء بالمئة وقت ٤٠ًا بنسبة نجز وآان المرفق م٢٠٠١مارس /قبل إنهاء العقد في آذار
  

  االستنتاجات
ز العناي   ال مرآ ق بإآم د المتعل رض العق يم    ف ة تقي ذ عملي اول تنفي ى المق ة عل ي حديث ة ف ة الصحية األولي

داد    مدى   جزئيًا لتحديد    منجزلمرآز العناية الصحية األولية ال     للوضعية القائمة   تصاميم إضافية   ضرورة إع
ذي     األسد لم يتمكن مكتب  . أشغالو إعادة   أ يم ال ر التقي  المقيم األسد لفرقة منطقة الخليج المرآزية إيجاد تقري
أته                         أج ذي أنش ة ال ة الصحية األولي ة مرآز العناي د نوعي راه المقاول ولذلك لم يتمكن المفتش العام من تحدي

  .بارسونز بصورة جزئية
  

ذآور خالل عملية اإلنشاء نفذ      د وضع       المكتب الم ع المرفق لتحدي ة لموق يش روتيني ات تفت  شغال  األية عملي
ا دد مكتب . ونوعيته ذه، ح يش ه ات التفت داألخالل عملي يس واقص م المق يج وجود ن ة الخل ة منطق ي فرق  ف

ى           ذات شأن، إنشائية   اه عل  مثل توصيالت آهربائية دون المستوى القياسي، ترآيب خاطئ لمصارف المي
ة الصحية، وطول  ز العناي غال مرآ الك، أش ي المس ة ف اآل عزل رديئ ة ومش المتعلق مكرةبأعم ام .  الس ق

  آانت  ووجد ان غالبية النواقص التي حدد وجودها في السابق      ،عللموقبعدة زيارات تعقب    المذآور  مكتب  ال
  . أخرىإضافية وجود نواقص أيضًا آما حدد منجزة او غير ،غير محلولةأو  قائمة، تزالال 
  

ة              إنجاز وتسليم بغية    مراآز العناية الصحية األولية التي أنشأتها شرآة بارسونز جزئيًا أصدرت فرقة منطق
غيلي   راء تش يج اج اريالخل ات       "معي ية والهيئ ود الرئيس ن الوضوح البن در م أآبر ق الي ب د اإلجم للتحدي

ؤولة عن  ليمالمس ة تس ى وزارة الصحة العراقي ة إل ة الصحية األولي ز العناي راء ."  مراآ ى اإلج تنادًا إل اس
ة،                  المعياري هذا التشغيلي   ة حديث دات طبي ة بمع ة الصحية األولي زا و سوف يتم تزويد مراآز العناي ت تجهي
  . وآميات من المعدات الطبية والمواد القابلة لالستهالك تكفي لمدة ثالثة اشهر،ثاثأقطع ومكتبية، 

  
ة الصحية             تسلم فرقة منطقة الخليج    سوف" ة  إلى وزارة الصحة مراآز العناي  األولي

ة    ذات نوعية  دة وآامل غال ،  جي ًا، وش ا  ة وظيفي امج   يمكن  م ي   مع البرن وضمان  الزمن
ي تخصيصات  ة المواف ذلزن زا المره ة . آ مل آلم ة"تش ة  " آامل ودات آهربائي مول

  ." ومواد قابلة لالستهالك،ثاثأغل، وقطع تمعدات طبية مرآبة وتشوتعمل، 
  

ة                      األسداستنادًا إلى وثائق مكتب      ى مرآز العناي دات إل ليم المع م تس ة ت يج المرآزي ة الخل ة منطق  المقيم لفرق
 الحكومة األميرآية ووزارة    أقرت" ،٢٠٠٨ يوليو/تموز ٥في  و .٢٠٠٨،  فبراير/ في شباط  األوليةالصحية  

ا    . لمرآز العناية الصحية األولية في حديثة      "لمنفذةا اإلنشائية   ألعمالل هماالصحة العراقية بقبول   آان قبولهم
ا    "أن  و"  عملية التفتيش النهائية التي أجراها سالح الهندسة في الجيش األميرآي            مستند إلى " الطرفين وافق
الي    أنىعل عه الح ي وض ى ف اً  المبن ل وظيفي ب   عمو، يعم ن جان د م غاله المفي اهز إلش ي، وج  وزارة الن

ة في                            ." الصحة يش نهائي ة تفت م اجراء عملي ه ت يج بان ة الخل ة منطق  ١٩ذآر آتاب القبول الصادر عن فرق
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 ،ان العمل   وبي  ،المواصفات وعدم وجود نواقص جديدة استنادًا إلى الخطط،         "أآدت ٢٠٠٨يونيو  /حزيران
  .".األميرآيوتأآيدات مهندس مراقبة النوعية لدى سالح الهندسة في الجيش 

  

 
   غير مرآباألسنانمقعد طب 

  
يش  ر التفت ائق ملف المشروع ينقصها تقري ائيآانت وث ي .النه دد الت دودة الع ة المح  الصور الفوتوغرافي

دة أو      ة واح ى غرف زت عل ة رآ يش النهائي ة التفت وم عملي ة   التقطت ي ز العناي ي مرآ ين ف رفتين داخليت غ
ةالصحية  ي  . األولي ة الت واقص المهم ة الن يش النهائي ة التفت ة لعملي الج الصور الفوتوغرافي دال تع م تحدي  ت

ة  في وثائق ملف المشروع ينقص إلى ذلك، آان باإلضافة. وجودها خالل زيارات التفتيش السابقة   ة  أي  وثيق
دات والمحوالت    ، من المعدات  تؤآد انه جرى اختبار للقطع الكبيرة      ة        ، آالمول يش النهائي ة التفت .  خالل عملي

 عند قبوله وعند    األولية مرآز العناية الصحية     ية لم يتمكن المفتش العام من التحديد النهائي لوضع        ،بالتاليو
ى وزارة الصحة ه إل م    . تحويل ه ت د بان ائق تؤآ روع وث ف المش ي مل نقص ف ه الخصوص،آان ي ى وج عل

  .اقص التي جرى تحديدها في السابقتصحيح النو
  

ده   للموقع ان العديد من النواقص التي       العام أآدت زيارة المفتش   م تحدي ة     ات ل النهائي يش قب ة التفت  ، في عملي
  .، لم يتم تصحيحها بأشغال السمكرةالرديئة، والمشاآل المتعلقة األنابيب  عزلأشغالمثل 
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  المولد االحتياطي

  
ة الصحية                 أظهرتعالوة على ذلك،     ى مرآز العناي زيارة الموقع ان المعدات الطبية التي جرى تسليمها إل

دات التصوير              . غير موصولة بالطاقة او ال تشتغل       أما آانت   األولية ال وضعت مع بيل المث ى س  بأشعة  فعل
آيب  تم تر" ممثلي فرقة منطقة الخليج  أقوالاستنادًا إلى   .  لم توصل بالطاقة   ولكنهااآس في غرفة التصوير     

دريب           بأشعة التصوير   أجهزة ًا الت ى  اآس ولكن لم يكن ممكن اء بسبب عدم           عل تعمالها ووصلها بالكهرب  اس
ر   باألشعة  الطاقة سوف يستمر جهاز التصوير       إمدادوإلى ان يتم تزويد آبل      ".  الطاقة إمدادمالئمة آبل     غي

م تثبيت آرسي           . شغال د ت ه    األسنان عالوة على ذلك، آان ق ه ولكن م يرآب   في مكان ى طبيب    . ل تنادًا إل اس
واء و  ال وخطوط    الصرف، مياه و الخطوط  و يحتاج الكرسي إلى وصل بالطاقة،       األسنان غ اله وائي  تفري .  اله
ار ب أش و مكت د ممثل ة  األس يج المرآزي ة الخل ة منطق ي فرق يم ف بان " المق اس أنابي تيك والنح  البالس

الم ترآيب آرسي      ل ولذلك آانت غير موجودة األسنانالضرورية لغرفة عالج   تم بالك الحظ  ". األسنان م ي
ا العمل    آهربائية أسالك وماسورة فارغالمفتش العام ما بدا انه صندوق توصيل         ى  آتوصيلة  القصد منه  إل

 األسالك  توصيلة إلى   ولم يتم إمدادها   التوصيل صندوق   إلى مرافق   أيةلكن لم يتم ترآيب     .  األسنانآرسي  
ى       إنشائيةأعمال   تدعو الحاجة إلى     .الكهربائية ة  األسالك  توصيلة  ثانوية لتمديد المرافق إل  تحت   ، الكهربائي
ه  أشار في المرآز لكن  لألسنان مرآبًاشعةاألبجهاز تصوير آان هناك  .  والى الكرسي  ية،األرض  المدير أن

  . أآسبأشعة استعمال جهاز التصوير ، ولهذا لم يكن من الممكناألسنانما لم يكتمل ترآيب آرسي 
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  مرافق غير موصولة

  
ذا المرآز   في   وحدة تناضح عكسي     ليست هناك عالوة على ذلك،     اه          ، والتي  ه زود مي ا ان ت  المفروض منه

ى مكتب طبيب  ة إل ناننظيف ة للحصول . األس ة الوطني بكة الكهربائي ى الش د عل ز يعتم ا ان المرآ ى آم عل
ذه الشبكة         .الطاقة من   األولية هحاجت ا    إذ    لكن ال يمكن االعتماد على ه زود   أنه  خمس ساعات من       حوالي ت

ة مستمرة                 . الطاقة الكهربائية باليوم   أمين طاق ائيين لت دين آهرب د مول د تزوي ة لذلك شمل العق  لتشغيل   موثوق
دى   .  من الشبكة الوطنية   اإلمداد  ينقطع المرفق عندما  د   ل ر المول ًا    األآب ل يع     حجم اح تحوي ًا يشغل     مل مفت  آلي
ا  د حالم داد ينقطعالمول بكةن  ماإلم ةالش ل .  الوطني ي تحوي أخير ف ردد او ت دادأي ت بكة إم ة من الش  الطاق

د يلحق        األمرالوطنية إلى المولد يترك المرفق بدون طاقة آهربائية          ذي ق ذين يجري       األذى ال  بالمرضى ال
ة الصحية      .  تحتاج إلى طاقة آهربائية  إجراءاتعالجهم بواسطة    دير مرآز العناي ى م ة استنادًا إل  ، الاألولي

تمكن        للتواجد  يشتغل مفتاح التحويل اآللي على المولد األآبر حجمًا ونظرًا لتقييدات الوقت            م ي ع ل  في الموق
  . عن العملاآلليالمفتش العام من تحديد سبب توقف مفتاح التحويل 
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   في حديثةاألوليةالصيدلية في مرآز العناية الصحية 

  
  

واء متضررة،        و وحدات تدفئة  اخرى مثل    إنشائيةحدد المفتش العام نواقص       في   مشاآل وتهوية وتكييف ه
من األدوات المعدنية المرآبة     ونظام المجاري الصحية ونوعية متدنية       ، في غرف الحمام   تمديدات السمكرة 

  .األبواب على
  

م           األطباء المفتش العام    شاهد ، التي جرت مالحظتها   النواقصرغم   الجون المرضى والصيادلة وه م يع  وه
  .  للمرضىدويةاأليزودون 
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   على امتداد طرف السطح المياهثقوب تصريف

  
  ستدامة المشاريع الصحيةالأعمال تصحيحية قامت بها فرقة منطقة الخليج  

ا  PA-003-138 في التقرير    الواردة التصحيحية   األعمالتطبق فرقة منطقة الخليج نفس       بالً   وردت آم  في    ق
  .PA-08-133التقرير 

  
 األولويات قائمة مسجل على حديثة في األوليةطقة الخليج ان مرآز العناية الصحية ذآر ممثلو فرقة من

 وحدة التناضح ، وعلى وجه الخصوصبالنسبة للمعدات الطبية وآذلك األمر بالنسبة للتدريب عليها،
  .باألشعة وجهاز التصوير ،األسنانطب آراسي  والعكسي،

  

  التوصيات
دريب  الترآيب    أعمال العام لفرقة منطقة الخليج آافة       يوصي المفتش العام أن ينفذ القائد      ى استعمال     والت  عل

  . لديهااألولويات لقائمة، وفقًا حديثة في األوليةالمعدات الطبية الموجودة حاليًا في مرآز العناية الصحية 
  
ى وزارة الصحة       و راق عل ة للع اعدة االنتقالي ب المس دير مكت دد م أن يش ام ب تش الع بيوصي المف ة بالنس
  .لعراقييناألهمية الحاسمة للصيانة الوقائية وتدريب ل

  

  اإلدارة قاتتعلي
ر يعكس رذآ يج ان التقري ة الخل ة منطق ى حٍدت فرق دم إل دى التق ر م ي آبي الكن.  ووضعيته المشروعف  ه

ام      باإلضافة . في التقرير مضللة   فقرة واحدة ن  بأشعرت   تش الع  إلى ذلك، طلبت فرقة منطقة الخليج من المف
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ى         اإلشارات يستبدل آافة    ان ر إل   (USACE)أو  " األميرآي  الهندسة في الجيش        سالح " الواردة في التقري
  .(GRD)" فرقة منطقة الخليج"باإلشارة إلى 

  
ى ، وافقت فرقة منطقة الخليج على التوصية   التوصياتفيما يخص    ة     األول ى التوصية الثاني م توافق عل .  ول

ة  ى التوصية الثاني ق عل م تواف ر  ال،ل ذا التقري ودة ه ي مس يج ف ة الخل ة منطق ى فرق ة إل رت ان ،موجه  وذآ
ه            شترآةلخطة الحملة الم  ) ب( من الملحق    ١-١-٥المهمة   ى ان ة للعراق عل  حددت مكتب المساعدة االنتقالي

ة  ة األميرآي ة الحكومي الحةالوآال ة   الص ة العراقي ى الحكوم أثير عل ا  للت ل معه ة   والعم ولى الملكي ي تت  آ
  .عن تشغيل وصيانة المشاريع الممولة من الحكومة األميرآيةوالمسؤولية 

  
  اإلدارة تعليقات تقييم

ى            يج عل ة الخل ى سالح الهندسة في الجيش          إشارات احتوى ملف مشروع فرقة منطق دة إل . األميرآي  عدي
الجيش  سالح الهندسة في       " إلى   اإلشارات آافة    باستبدال  المفتش العام   قام طلب فرقة منطقة الخليج   لتلبية  و

ي ى "األميرآ ارة إل يج  "  باإلش ة الخل ة منطق ا" فرق ف      فيم ائق مل ن وث ر م اس المباش االت االقتب دا ح  ع
  .المشروع

  
ر مضللة،                         رة واحدة في التقري ى ان فق يج عل ة الخل ة منطق ق فرق د   فيما يخص تعلي م      الذآرت   ق ه ت ة ان فرق

ام     ويشدد.  آامل عملية التفتيش   خاللتصحيح النواقص    ا جاء في      دًا  مجد  المفتش الع ى م ره عل  من ان  تقري
ة        لدى المقيم   األسدحددها مكتب   آان قد    ،عدة نواقص  يج المرآزي ة الخل ة منطق ل         ، فرق تم تصحيحها قب م ي  ل

ذآر  . األسنان   طب   آرسي توصيلأو  / لم يتم ترآيب و    وجه الخصوص وعلى  . تسليمها إلى وزارة الصحة   
ك   .  بالكامل "األسنان ترآيب آرسي إنه لم يتم    "نطقة الخليج   ممثل لفرقة م   تم      ،عالوة على ذل م ي داً  ل ليم   أب  تس

ة       ة وعالج      لإلجراءات   الضرورية  وحدة التناضح العكسي لتزويد المياه النظيف تنادًا    . األسنان  الطبي ا اس آم
ذ              األوليةإلى مدير مرآز العناية الصحية       واء من ة وتكييف اله ليم  وقت ، لم تعمل وحدات التدفئة والتهوي  تس

ة  لدى  المقيم  سد مكتب األ  أجراها ،الحظت عمليات تفتيش للموقع   .  الحكومة العراقية  المرفق إلى  فرقة منطق
لكن لم يوجد في ملف        .  ان إحدى وحدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء بدت متضررة         ،الخليج المرآزية 

  . التشغيلقيدعها  وثائق تشير عما إذا آان قد تم اختبار الوحدة قبل ترآيبها او خالل وضأيةالمشروع 
  

ان   ) ب( من الملحق    ١-١-٥نظرًا للنص المستعمل في المهمة       لخطة الحملة المشترآة، وافق المفتش العام ب
 العمل مع     ىللتأثير عل  الصالحة  مكتب المساعدة االنتقالية للعراق هو الوآالة الحكومية األميرآية الرئيسية          

ؤولي   ة والمس ولى الملكي ي تت ة لك ة العراقي ة   الحكوم ن الحكوم ة م اريع الممول يانة المش غيل وص ن تش ة ع
  . للعراقاالنتقالية المفتش العام توجيه التوصيات إلى مكتب المساعدة أعادلذلك . األميرآية
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  فناء المدرسة

 
  

  
   الصفوف المدرسيةخلفات فيالُم
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  لمدرسة وقت زيارة المفتش العام للموقعل المنظر الخارجي

  
  

  محافظة األنبار العراقمدرسة االقتدار، 
SIGIR PA-08-141  

  
. صلياألتقييم هذا المشروع تحديد ما إذا آان المشروع يعمل بالسعة المقررة في العقد من الهدف آان 

ومن اجل تحقيق هذا الهدف حدد فريق التقييم ما إذا آان المشروع يعمل بالسعة او القدرة الكاملة عند 
 ٢١ في .لمتحدة وعند تحويله إلى مشغلين عراقيين خالل تفتيش الموقعحكومة الواليات اجانب قبوله من 

 النوعية لعمليات لمعايير وفقًا المحدود النطاق، اجرى المفتش العام هذا التقييم ٢٠٠٨سبتمبر /أيلول
تألف فريق التقييم من .  مجلس المفتشين العامين حول النزاهة والفعاليةأصدرهاالتفتيش التي 

  .مفتش واحد/ ومن مدقق،حدمفتش وا/مهندس
  

  هدف المشروع
ار       سقالوية   حي   في  االبتدائية إعادة بناء مدرسة االقتدار      آان للمشروع   اإلجماليالهدف    في محافظة االنب

  .تلميذ ٣٠٠ حوالي يستفيد منهالكي في العراق 
  

  االستنتاجات
ة فريق الفوج القتالي السادس، في ف، منح ٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني  ٢٨في   اة  رق ة  مش ة  البحري  األميرآي

ة  ي بقيم اول محل ى مق دا إل امج ال دوالر ألف ٢٠٠عق ل من برن تعمال التموي تجابةس داالس ة للقائ .  الطارئ
راقيين    تم تسليم.  يومًا٩٠ خالل لكي يتم إنجازها بناء مدرسة االقتدار  إعادة مقررًاآان  و ى الع  المشروع إل
ى اجراء   ألف ٥٠ بقيمة أقساط أربعةديد نص العقد على تس . ٢٠٠٨مارس  / آذار ٨ يف  دوالر آل منها وعل

ائق    ،٢٠٠٨ مارس /آذار في  المشروع تّم إنجاز. األخير تفتيش نهائي قبل دفع القسط      عملية ى وث تنادًا إل  اس
ق    ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٥في  .  تأخيرات أية بدون مواجهة    ،الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق      اصدر الفيل
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دد  ذآرة  ياتالجنسالمتع راق م ي الع جل ف غ  للس ع مبل م دف ه ت رت ان ل  ٢٥١،٩١٥  ذآ ادة تأهي  دوالر إلع
 ٥١،٩١٠ وعليه، وفقًا لوثائق الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، فإنه تم تسديد           . مشروع مدرسة االقتدار  

  . تسديدهاأنه يتوجب األربعة الفواتير والتي تشير األصليدوالر أآثر مما نص عليه العقد 
  

  
  مدرسة االقتدارل منظر خارجي

  
اء مدرسة               األصليالقصد  آان   ادة بن دار إع اون         " من مشروع مدرسة االقت ذائف ه ا دمرت نتيجة ق  أطلقه

يم            األمر ،"العدو في اتجاهها   دون مدرسة لتعل ة ب ذة  الذي ترك المنطق ين  التالم ام      .  المحلي تش الع الحظ المف
ى العمل     يبدو ا  نجزخالل زيارته للموقع ان العمل الم      ادرًا عل نه يلبي شروط بيان العمل وان المرفق يبدو ق

  .آمدرسة تعمل بالكامل
  

د من   لذلك، لم يتمكن المفتش العام ان       و ،لم تكن المدرسة في فصل دراسي عند زيارة المفتش العام لها            يتأآ
ًال   توعب فع ة تس ب٣٠٠ان المدرس ة   .  طال ًال لمعالج ورًا ومفص دو متط ل يب ان العم ع أن بي ات م احتياج

ة من الشبكة                            ة الدائم ة الكهربائي داد الطاق ى إم د بالكامل عل ام ان المدرسة تعتم تش الع المرفق، الحظ المف
قفية     والكهربائية الوطنية لإلنارة،     راوح الس اه   ،تشغيل الم ة من الشبكة     وحيث  . ومضخات المي داد الطاق  إم

ائي معر        ار الكهرب ه لكون التي دات     الوطنية ال يمكن االعتماد علي ورات، يجب درس استعمال مول ض للتم
  . للتدريس تسهيًالآثرأ بيئة إيجادعتمد عليها لضمان آهربائية إلمداد طاقة آافية ُي

  
ى        غياب فقد يؤدي    ، آان جيد التخطيط   (SOW) مع ان بيان العمل     شرط تقديم رسومات تصميمية مفصلة إل

ائي    فمثًال، آان يجب ط. مشاآل في التشغيل والصيانة للمدرسة    لب تسليم رسومات تصميمية للنظام الكهرب
دات الو مكرية،تمدي ة    الس ات بياني ليم مخطط ه الخصوص تس ى وج ط   وعل دة الخ ائي   وحي ام الكهرب للنظ
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ة وتفاصيل    ،لمخططات السمكرية   لو ،الموصول مباشرة  ذه ال  .  المجاري الصحية    أنظم  ضرورية  رسوم ه
  . وإعادة التأهيل في المستقبلاإلصالحعمال ألو آما ،للتشغيل الصحيح والصيانة الصحيحة

  
واء    باستثناء في بيان العمل     المطلوبة وتلبي شروط العمل     آافية إلنشاءبدت أعمال ا   د  .  وحدات تكييف اله فق

واء    " بوضوح من المقاول ان      المحدد في العقد  بيان العمل   تطلب   ارة ال خالل    ."يرآب وحدات تكييف اله  زي
دو                    قام بها المفتش العام للمو     التي ا يب ى م م ترآب عل واء ل ا الحظ ان      .قع، الحظ ان وحدات تكييف اله  آم

د رآبت في المدرسة                              واء ق ا إذا آانت وحدات تكييف اله ائق تحدد م ة وث ملف المشروع آان خاليًا من أي
  .على اإلطالق

  
دير عام وزارة       على يد ة  ععالوة على ذلك، نصت خطة تشغيل وصيانة المشروع الموق         ة  م د  التربي ير  والم

ذ المشروع، يجب            االعام للمدارس في الف    أمين لوجة، على انه عند اآتمال تنفي ". صيانة مناسبة للمرافق     " ت
  .للمرافقحددت زيارة المفتش العام للموقع انه لم تجري صيانة روتينية 

  
ة          آافية إنشاءاتومع ان زيارة الموقع حددت وجود        وفر طاق ة ، سوف يؤثر عدم ت ة  آهربائي ذلك   موثوق وآ

  .الطويل بالسعة الكاملة على المدى العملياتروتينية على قدرة هذا المرفق في استدامة الصيانة ياب الغ
  

  التوصيات
د            راق وقائ ي الع يات ف دد الجنس ق المتع د الفيل ذ قائ ان يتخ ام ب تش الع ي المف ةيوص ة فرق اة البحري   مش

  : التاليةاإلجراءات الثانية، االستكشافية
  

ليم                          وحدات تك   يةتحديد وضع  -١ اول من اجل تس غ للمق ع مبل م دف د ت ان ق ا إذا آ واء وعم ييف اله
 .وترآيب وحدات تكييف الهواء

  
اول  سددة  الدفعات المووضعية العقد، مبلغتحديد لماذا يظهر    -٢ ى المق ائق  ، إل ال  ووث م   اإلقف ه ت  ان

 . إلى المقاول المحليإضافي دوالر ٥١،٩١٥دفع مبلغ 
  

  اإلدارةتعليقات 
وات الم ام  أجابت الق دير الع ى ان الم راق عل ي الع يات ف ددة الجنس يملتع ة وزارة  التعل ًا عملي  يجري حالي

واء            ان وجود وحدات تكييف اله ام     ،التحقق عن مك دير الع د أن يكمل الم ة  وبع  التحقق سوف يرسل    عملي
ددة     .  المنطقة الغربية-تقريرًا عن الوضع إلى القوات المتعددة الجنسيات       وات المتع ا دققت الق الجنسيات  آم

اول              وفي العراق المستندات المالية      ى المق د إل غ زائ ع مبل د العمل          .التي تؤآد بانه لم يتم دف ا بع ر م ان تقري آ
  .  وقد تم تصحيح هذا التناقض، دوالر٢٥١،٩١٥غير صحيح في ذآر مبلغ 

  
ب                   د رسومات تصميمية مفصلة بالنس تم تزوي ان ي ة ب ام توصية ثالث ود  شملت مسودة تقرير المفتش الع ة لعق

د                    . مماثلة في المستقبل   ة لتحدي ذت مهم ا نف ذآرت القوات المتعددة الجنسيات في العراق ان الرسومات آم
ذا المشروع         تمويالت  قيمة   تدامة ه ى ان طلب         ،العمليات والصيانة المطلوب تأمينها الس ا شددت عل  ولكنه

  .شروعرسومات تصميمية او رسومات آما نفذت قد ترفع االآالف اإلجمالية للم
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  اإلدارة تعليقات يميتق
 القوات المتعددة الجنسيات     التي تخطط  األعمالو ، التقرير التي أثارها  إلى المسائل    اإلدارة تعليقاتتطرقت  

راق  ي الع دو ف ا تب ام به تجيبة للقي ا مس ذلك، آم دد ل روض ان تح ن المف واءوضعيةم دات تكييف اله .  وح
  . وحدات تكييف الهواءيةد ان يتم تحديد وضع بعمناسبةالتصحيحية ال عمالاألسوف تتخذ 

  
ا رسومات تص           جواب نظرًا ل  ان طلب إم راق ب ددة الجنسيات في الع وات المتع ا   ميم الق ية او رسومات آم

ات               ك سوف يخفض عدد عملي ام ان ذل تش الع د المف ة للمشروع، يعتق نفذت سوف يرفع االآالف اإلجمالي
  .الثالثةتجابة الطارئة للقائد والغى التوصية إعادة التأهيل الممكنة بموجب برنامج االس

  
  مدرسة شرحبيل، محافظة األنبار، العراق

SIGIR PA-03-142  
  

ان المشروع يع                   ا إذا آ د م ذا المشروع هو تحدي يم ه د األصلي        مل هدف تقي ررة في العق .  وفق السعة المق
ان المشروع يعمل بالس                       ا إذا آ يم م ذا الهدف حدد فريق التقي درة  عةوبغية تحقيق ه ة   أو بالق بالنسبة   الكامل

اطل ب  :ثالث نق ن جان روع م ول المش د قب ةعن ة األميرآي راقيين،  ، الحكوم غلين ع ى مش ه إل د تحويل  وعن
ي   ع ف يش الموق الل تفت ول٢١وخ بتمبر / أيل ذا،. ٢٠٠٨س دود   وهك يم المح ذا التقي ام ه تش الع رى المف  أج

ًا ل  اق وفق اييرالنط ا   مع يش الص ات التفت ة لعملي ة      النوعي ول النزاه امين ح ين الع س المفتش ن مجل درة ع
  .مفتش واحد/مفتش واحد ومدقق/ فريق التقييم من مهندسوقد تشَكل. والفعالية

  
  هدف المشروع

ع الشيحة   ، السقالوية  تجديد مدرسة شرحبيل في شمال     آانالهدف اإلجمالي للمشروع   دى مجتم ي ل   األهل
  .تلميذ ٤٠٠ ما يزيد عن لكي تفيد ،في محافظة االنبار

  
  االستنتاجات

ل    لمشروع تجديد مدرسة شرحبيل      األصليةالغاية  آانت   ادة تأهي ة        إع ات القتالي  مدرسة دمرت نتيجة العملي
ارة  . ضد تنظيم القاعدة في العراق مما ترك المنطقة بدون مدرسة          ة          ،خالل الزي ام أن آاف  الحظ المفتش الع

ّغالة المدرسة تبدو قادرة على العمل آمدرسة        تبدو ملبية لشروط بيان العمل وان        نجزةاألعمال الم   بشكل   ش
 خالل زيارة الموقع ولذلك لم يتمكن المفتش العام          الدراسية جري في الصفوف  يلكن التدريس لم يكن     . آامل

  . طالب٤٠٠من التأآيد بأن المدرسة تستطيع فعًال استيعاب 
  

ة في      . بدا المرفق بالفعل انه قادر على العمل آمدرسة تعمل بالكامل          ة العراقي ى الحكوم  ٧ُسّلم المشروع إل
ه مطور ومفصل بصورة              . ٢٠٠٨فبراير  /شباط ى ان ة بدا بيان العمل عل  ، لمعالجة احتياجات المرفق      آافي

د ة تعتم ن المدرس للك ى  بالكام ة ال عل ةالطاق ة ال كهربائي ة لدائم اء الوطني بكة الكهرب اش غيل و، إلنارته تش
 ، الطاقة من الشبكة الوطنية ال يمكن االعتماد عليها        حيث أن و. لمياهمة ل الالزمضخات  الالمراوح السقفية، و  

ة                   المفاجئة،   معرضة للتمورات    وألنها ة متواصلة تسمح بوجود بيئ أمين طاق دات لت يجب درس شراء مول
  . للتدريس تسهيًالاآثر

  
ى        وجود شرط لتقديم رسومات تصميمية مفصلة       ممع ان بيان العمل آان جيد التخطيط فان عد         ؤدي إل د ي  ق

ور  اآلظه ة  مش بة للمدرس يانة بالنس غيل والص ي التش ديم    .  ف روض تق ن المف ان م ال، آ بيل المث ى س فعل
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ة         ،رسومات تصميمية للنظام الكهربائي وتمديدات المواسير      دة  وعلى وجه الخصوص مخططات بياني  وحي
ائق   . اري الصحية  المج أنظمة وتفاصيل   السمكرية،تمديدات  ومخططات ال  ، للنظام الكهربائي  الخط ذه الوث  ه

  .المستقبل واعادة التأهيل في اإلصالح الصحيحة والعمال والصيانة للتشغيل ضرورية
  
  

  
  .ترآيبات وحدات تكييف الهواء بدون وحدات تكييف الهواء

  

  
  ة الدراسيأحد الصوفداخل 
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  بالطات السطح بعد التجديد

  
  

  
  مدخل مدرسة شرحبيل

  
دت  اءاتب ى انهاإلنش ةا  عل ة لتلبي ل المنصوص آافي ه العم لعلي ان العم ي بي دات تكييف ، ف دا وح ا ع  م
واء يس    . اله ن ل واء ولك دات تكييف اله ات لوح ود ترآيب ع، وج ه للموق ام، خالل زيارت تش الع الحظ المف
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واء      اول                  .الوحدات الفعلية لتكييف اله ة المق ى مطالب ان العمل ينص بوضوح عل ان بي بترآيب وحدات    "آ
ة و       نفسها ولكن خالل زيارة المفتش العام الحظ أن مكيفات الهواء         ".اءتكييف للهو  وي     لم تكن مرآب م يحت ل

  . وثائق تحدد ما إذا آان قد تم تسليم وحدات تكييف الهواء إلى المدرسةأيةملف المشروع 
  

د  الموقعة   للمشروع فرضت خطة التشغيل والصيانة      ،عالوة على ذلك   ام وزارة       بي دير ع يم  م دير  والم  التعل
د        االعام لمدارس الف   ه عن ى ان ذ    إنجاز لوجة عل ذ صيانة صحيحة للمرافق          "المشروع  تنفي حدد  ." يجب تنفي

  . صيانة روتينية للمرافقيجِر تنفيذ انه لم للموقعالمفتش العام خالل زيارته 
  

ة      إنشاءات مع ان زيارة الموقع حددت وجود        وفر طاق ان عدم ت ة ف ة  مالئم ة  آهربائي ة،  دائم عدم   ووموثوق
ة    التشغيل على قدرة هذا المرفق في استدامة        األمرتنفيذ صيانة روتينية سوف تؤثر في نهاية          بالسعة الكامل

  .على المدى الطويل
  

  التوصيات
ام          ة                  ليوصي المفتش العام بان يحدد القائد الع اة البحري ة مش د فرق دد الجنسيات في العراق وقائ ق المتع لفيل

واء تكييف ال األميرآية وضع وحدات     ى وجه الخصوص      ،ه ع       وعل د دف ان ق ا إذا آ ليم    ، م اول لتس غ للمق  مبل
  .وترآيب وحدات تكييف الهواء

  
  تعليقات اإلدارة

ام               دير الع ان الم يم للتاستجابت القوات المتعددة الجنسيات في العراق ب ع           عل ًا حول موق  العراقي يحقق حالي
يم للتبعد ان يكمل المدير العام       .وحدات تكييف الهواء   ى               ع عل رًا بالوضع إل ق سوف يرسل تقري ة التحقي ملي

  . غربية المنطقة ال-القوات المتعددة الجنسيات
  

ة                 ود المماثل ديم رسومات تصميمية مفصلة للعق ة بوجوب تق شملت مسودة تقرير المفتش العام توصية ثاني
تقبل   ددة الجنسيات في العراق ان الرس              . في المس وات المتع ة    وذآرت الق ذت مهم ا نف ة   مات آم د قيم لتحدي

ات  يانةالعملي روع والص تدامة المش ة الس ميمية او   ، المطلوب ومات تص ب رس ى ان طل ددت عل ا ش  ولكنه
  .رسومات آما نفذت قد يرفع اآالف المشروع

  
   تعليقات اإلدارةييمتق

التصحيحية التي سوف تقوم آانت األعمال .  في التقريرالتي ُأثيرتتطرقت تعليقات اإلدارة إلى المسائل 
 . وحدات تكييف الهواءوضعيةان تحدد عليها لقوات المتعددة الجنسيات في العراق مستجيبة ويجب ها اب
  . وحدات تكييف الهواءية أعمال تصحيحية مالئمة بعد ان يتم تحديد وضعيتم تنفيذسوف و
  

ت آما نظرًا الستجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق بان طلب إما رسومات تصميمية او رسوما
نفذت سوف يرفع االآالف اإلجمالية للمشروع، يعتقد المفتش العام ان ذلك سوف يخفض عدد عمليات 

  . بموجب برنامج االستجابة الطارئة للقائد والغى التوصية الثانية في المستقبلإعادة التأهيل الممكنة
  



  (SIGIR)إشراف المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
  

 

٢٩٢ 

   في محافظة االنبار، الرمادي، العراقالقضاء/مجمع حكم القانون
SIGIR PA-08-152  

  
 بيئة آمنة في ينشئحكم القانون في األنبار الذي سوف لهدف هذا المشروع تصميم وإنشاء مجمع آان 

 العدالة الجنائية من اجل تمكينهم من تطبيق حكم القانون وهم محميون من لمسؤوليمحافظة األنبار 
:  من مصادر متعددة مليون دوالر٢١٫٤جرى تمويل هذا المشروع بقيمة . االعتداءات والتهديدات

من العراقية، وصندوق الحكومة المؤقتة صندوق قوات األوغاثة وإعادة إعمار العراق، إصندوق 
  .العراقية

  
  هدف تقييم المشروع

غاثة وإعادة اإلعمار إلى آان هدف تقييم المشروع تزويد معلومات في الوقت الحقيقي حول مشاريع اإل
 تطرق ،على وجه الخصوصو.  عند الضرورةة المناسباتءجرا اإلطراف المهتمين لتمكينهم من اتخاذاأل

  :المسائل العامة التاليةالمفتش العام إلى 
  

 نشاء أو الترآيب؟جزاء المكونة للمشروع قبل البدء باإلهل تم تصميم األ •
  التصميم؟عاييرنشاءات او عمليات إعادة التأهيل مهل تلبي اإل •
لمقاول وبرنامج ضمان النوعية للحكومة األميرآية هل آان برنامج مراقبة النوعية لدى ا •

 ؟آافيين
  مسألة استدامة المشروع؟تمت معالجةهل  •
 صلية؟هداف األ مع األمتماثلةهل آانت نتائج المشروع  •

  
  تاجااالستنت

  :حددت عملية التقييم ما يلي
  

جديدة تشمل عده المقاول آافيًا لتجديد المرافق الموجودة وإنشاء مرافق أآان التصميم الذي  -١
شملت التصاميم المقدمة رسومات هندسية معمارية، . آامل مجمع حكم القانون في االنبار

 وبدت الرسومات التصميمية والمواصفات على السمكرة، وشبكات ،ميكانيكيةوآهربائية، و
 ددجزود التصميم معلومات وتفاصيل آافية لكي ي.  العقد مع شروطمتماثلةانها آاملة و
  . مجمع حكم القانون في األنباربنيالمقاول وي
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  مبنى الحرس والسياج

  

  
  مقاولون يعلمون في مجمع حكم القانون في األنبار
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  ثريات مرآبة حديثًا وسقف داخلي مطلي

  

  
   جزئيًاالمنجزةاألعمال النهائية للداخل 
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  سياج حول المنطقة

  
  

نشاء ال آانت أعمال التجديد واإل ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني١٨خالل زيارة الموقع في  -٢
نشاءات بوجه عام، بدت اإل. يةمنهواجس األال ساعتين بسبب ّالإدم الزيارة لم ت. جاريةزالت 

 عيوب أيةلم يالحظ المفتش العام أية نواقص ذات أهمية او .  بيان العملعاييرعلى انها تلبي م
 المترافقة يةنشائاألعمال اإل. وقع خالل زيارته للمالمهارة في األعمالنوعية تتعلق بظاهرة 

 . العقدعايير المفتش العام بدت على انها تلبي مشهدهامع مجمع حكم القانون في االنبار التي 
  

 برنامج إدارة النوعية اتلدى المقاول مفصلة بدرجة تكفي لتوجيهآانت خطة مراقبة النوعية  -٣
 للمعاييرنادًا إلى مراجعة المفتش العام قدم المقاول خطة مراقبة النوعية لديه است. لدى المقاول

إدارة نوعية  (6-1-1180التي جرى تحديدها في قانون تنظيم األعمال الهندسية رقم 
 تقاريرًا أسبوعية راجعها وضعوارصد مراقبو النوعية النشاطات الميدانية و). اإلنشاءات

األميرآي في فرقة منطقة مكتب المهندس المقيم في الرمادي التابع لسالح الهندسة في الجيش 
لمعدات لقدمت التقارير اليومية خلفية موجزة لنشاطات األعمال المنفذة و. الخليج المرآزية

 ممثلو مراقبة النوعية التقارير اليومية لمراقبة النوعية أنجز. الرئيسية في موقع العمل
  .صور فوتوغرافية منفصلة عززت المعلومات المزودة في التقاريرب هابإرفاق
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   الخارجي لمجمع حكم القانونالقسم

  
ضمان النوعية للحكومة األميرآية فعاًال في رصد برنامج مراقبة النوعية لدى آان برنامج 

خصص مكتب المهندس المقيم في الرمادي التابع لسالح الهندسة في الجيش . المقاول
ة من المواطنين رصد ممثلون لبرنامج ضمان النوعي. األميرآي موظفين للعمل في الموقع
 تقارير ضمان النوعية التي راجعها فيما بعد ووضعواانية يدالعراقيين المحليين النشاطات الم

. لفرقة منطقة الخليج المرآزيةالتابع مهندس المشروع في مكتب المهندس المقيم في الرمادي 
ة التقارير اليومية  ممثلو ضمان النوعيأنجز.  اليومية العمل المنفذ خالل آل يوموّثقت التقارير

  .صور فوتوغرافية مفصلة عززت المعلومات المزودة في التقاريربإرفاقها بلضمان النوعية 
  

ب المهندس المقيم في مكت ي مهندس المشروع فةان النوعية قدرآان أهم جانب لبرنامج ضم
 آان.  منطقة الخليج المرآزية على زيارة موقع المشروع بصورة منتظمةةقالرمادي لفر

 دامت آل زيارة حوالي  وقد مرات في األسبوع٤-٣موقع المشروع يزور مهندس المشروع 
مهندس ل قدرة زيارة موقع المشروع بصورة روتينية سمحت .ست ساعات متواصلة

امج ضمان نرين العراقيين المحليين لبرشاد الممثلإالمشروع فرصة للتفاعل مع المقاول و
، قدم المقاول ٢٠٠٨أغسطس / في آب،المثال لسبيى فعل. الموقع يف ينالنوعية العامل

 مهندس المشروع في مكتب المهندس المقيم في الرمادي فقام. رسومات تصميمية غير آاملة
موقع المشروع لمناقشة الوضع الحالي للتصاميم بزيارة لفرقة منطقة الخليج المرآزية 

تصاميم غير المكتملة وأدت آانت هذه الزيارات حاسمة في تصحيح ال. مباشرة مع المقاول
  . في النهاية إلى حل المسألة

  
 منطقة الخليج ةقلفرالتابع  الرمادي يية النشط لمكتب المهندس المقيم فبرنامج ضمان النوع
  . الناجح لمجمع حكم القانون في االنبارنجازالمرآزية يؤمن اإل
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٢٩٧ 

  
  مقاولون يشكلون بالصب تحضيرات إلنشاءات في المستقبل

  
 
فرضت مواصفات العقد على المقاول ان يزود . ت مسألة االستدامة في شروط العقدعولج -٤

ويصادق على الكفاالت باسم القيادة العسكرية المالئمة فيما يخص آافة المواد والمعدات 
أو اإللكترونية لمدة سنة واحدة بعد القبول النهائي /الكهربائية ووبضمنها األجهزة الميكانيكية، 

 .لهللمشروع بكام
  

الصيانة و التشغيل عمليات  تدريب علىباإلضافة إلى ذلك، فرض العقد على المقاول اجراء
 ضمن نطاق هذا ،عيد تأهيلهاُأ او التي ،م مع المرافق والمعدات المرآبة والمبنيةءمحددة تتال
 والصيانة مكتوبة باللغتين تشغيلعداد آتيب تعليمات حول الإيجب على المقاول . المشروع

جراءات إونظمة، ة المعدات واألفاإجراءات التشغيل القياسية لكنكليزية تتضمن ربية واإلالع
  .موصى بها لقطع الغيار العائدة لكافة المعداتال ، والقوائمصيانة قياسية
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  منظر خارجي لمجمع حكم القانون

  
أهداف  مع  متماثلةنتائج مشروع مجمع حكم القانون في االنبار آانتحتى هذا التاريخ،  -٥

 هذا المجمع لحكم القانون يصبحنشاء سوف عمال التجديد واإلأنتيجة . صليةالمشروع األ
 بحيث يتمكنوا القضاء الجنائي العراقيين مسؤوليبيئة آمنة في محافظة االنبار لقائمًا بمثابة 

على وجه الخصوص، و. محميون من االعتداءات والتهديداتمن تطبيق حكم القانون وهم 
 منفصلة للقضاة من اجل النظر محاآم عدليةاء ثالثة إنش التجديد لهذا المشروع سوف يؤمن

  .مكتبيةالغراض ألل ومرافق للتدريب و،مرافق لالحتجاز قبل المحاآمةوفي القضايا، 
  

  التوصيات وتعليمات اإلدارة
تعليقات إضافية زودت  راجعت فرقة منطقة الخليج التقرير و فقدرغم ان تعليقات اإلدارة لم تكن مطلوبة،

  .وجرت مراجعة التقرير النهائي لكي يشمل هذه التعليقات حسب ما يلزم.  والدقةبهدف التوضيح
  



 (SIGIR) لمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراقعمليات التفتيش ل
  

 

٢٩٩ 

  
   الكبالتتداخل حامال

  
  

   آيلو فولت، الرمادي، العراق١٣٢محطة التحويل الكهربائية بقدرة 
SIGIR PA-08-153  

  
محطة تحويل  في الرمادي هو تزويد  آيلو فولت١٣٢هدف مشروع محطة التحويل الكهربائية بقدرة 

سوف تستعمل محطة التحويل لتحويل . آاملة ووظيفية تمامًا تتوافق مع نظام النقل لدى وزارة الكهرباء
الكلفة اإلجمالية .  ألجل توزيعهافولتية منخفضةبالكهرباء المنقولة ذات الفولتية العالية إلى آهرباء 

  . من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق مليون دوالر ممولة٢٨٫٧للمشروع تبلغ 
  

  هدف تقييم المشروع
 النوعية في عمليات التفتيش التي عاييرهذه وفقًا لمالنطاق  ةأجرى المفتش العام عملية التقييم المحدود

مفتش واحد /تكّون فريق التقييم من مهندس. أصدرها مجلس المفتشون العامون حول النزاهة والفعالية
  : التالية العامةاألسئلةعلى وجه الخصوص، تطرق المفتش العام إلى هذه و.  واحدمفتش/ومن مدقق

  
  قبل اإلنشاء او الترآيب؟آافيةهل تم تصميم األجزاء المكونة للمشروع بصورة  •
 ؟ التصميمعاييرهل تلبي عمليات اإلنشاء او إعادة التأهيل م •
 النوعية للحكومة األميرآية هل آان برنامج مراقبة النوعية لدى المقاول وبرنامج ضمان •

 آافيين؟
  مسألة استدامة المشروع؟جرت معالجةهل  •
  مع األهداف األصلية؟متماثلةهل آانت نتائج المشروع  •
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  منظر من مبنى محطة التحويل

  
  

  االستنتاجات
  :حددت عملية التقييم ما يلي

  
 وتقديم عروض ،مصادقاتال و،مواصفاتاللمشروع وتزويد للتصميم اشمل العقد متطلبات  -١

 الحكومة ات مع مراجع، بالمئة٩٠ بالمئة، و٦٠و بالمئة، ٣٠ بنسب قدرهاتصميمية 
 ولكنه قدم ، بالمئة المطلوبة٣٠زّود المقاول الرسومات التصميمية لنسبة .  لهااألميرآية

 ٩٠ة بية رسومات تصميمية لنس ولم يقدم أ، بالمئة٦٠ودة لنسبة رسومات تصميمية محد
 ٣٠ميمية لنسبة لكترونية للرسومات التصراجع فريق التقييم النسخ اإل. طالقاإلبالمئة على 

استنادًا إلى مراجعة . التي راجعتها فرقة منطقة الخليجو ، بالمئة ومواصفاتها٦٠بالمئة و
نشاء محطة مات المحدودة مالئمة إلوساصفات تبدو الرمات والموسوالمفتش العام لهذه الر
 .ترآيب وتشغيل آافة المعدات المترافقة معهاالتحويل الكهربائية و
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٣٠١ 

  
   آابالت الكهرباء في مبنى محطة التحويلمسارات خنادق

  
، آانت أعمال ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني١٩خالل زيارة للموقع قام بها المفتش العام في  -٢

. ان العمل بيعاييربصورة عامة، بدا اإلنشاء على أنه يلبي م. التجديد واإلنشاء ال زالت جارية
خالل زيارته لموقع المشروع، لم يالحظ المفتش العام نواقص ذات شأن او عيوب ظاهرة 

إنشاء محطة التحويل ب تعلقةبدت أعمال اإلنشاء الم.  مع نوعية المهارة في العملومترافقة
  . العقدعايير آيلو فولت في الرمادي على أنها تلبي م١٣٢قدرة 

  

  
  تحجرات المحوال
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  لمحيطاالخارجي الجدار 

  
   آابالت الكهرباء الداخلية في محطة التحويلحامالتأعمدة الطابق األرضي و

  
قدم المقاول .  برنامج إدارة النوعية لدى المقاولإلرشادلم يزود المقاول خطة مراقبة النوعية  -٣

 احتوت تقارير مراقبة النوعية.  وشهرية،أسبوعيةولنوعية يومية، لبالفعل تقارير مراقبة 
تحديد و، ة المنفذشملت المواقع والنشاطات ، في آل يومة المنفذآمية األعمالمعلومات مثل 

لكن لم يحتفظ .  والمواد المستلمة في مواقع العمل،المعدات المستعملةو، المعنيينالعمال عدد 
 . نشاطات اإلنشاءاتفيالمقاول بسجالت النواقص لتوثيق المشاآل المالحظة 

  
النوعية للحكومة األميرآية فعاًال في رصد برنامج مراقبة النوعية لدى آان برنامج ضمان 

حافظ ممثل ضمان النوعية على وجوده في موقع اإلنشاءات وزّود تقارير يومية . المقاول
حول ضمان النوعية احتوت معلومات محددة بالمشاريع من اجل توثيق معدل التقدم في تنفيذ 
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دعم ممثل ضمان النوعية التقارير اليومية بصور . واقصاإلنشاءات وإلقاء الضوء على الن
آان برنامج ضمان النوعية . فوتوغرافية مفصلة عززت المعلومات المعطاة في التقارير

 الناجح لمشروع محطة التحويل نجاز ومن المفروض ان يؤمن اإلآافيًاللحكومة األميرآية 
  . آيلو فولت في الرمادي١٣٢بقدرة 

  
  

 .آافية لتشغيل محطة التحويل الكهربائية االستدامة بموجب العقد الجاري تبدو شروط تأمين -٤
العمل لموظفي العمليات والصيانة في وزارة موقع  في مصنع وتاليًاشمل العقد التدريب في ال

من المفروض ان يسمح التدريب بتنفيذ . وليةنظمة األالكهرباء العراقية على المعدات واأل
 استنادًا إلى شروط المصّنع، سوف . المشروعلدون تقطع عند اآتما بانتقال الملكيةعملية 

 وصيانة محطة ،تشغيلويتلقى موظفو وزارة الكهرباء التدريب الضروري لتأمين استدامة، 
باإلضافة إلى ذلك، فرض العقد إعداد . هلي فوائد دائمة للمجتمع األيتم تزويدالتحويل وبذلك 

 الالزمةقطع الغيار قوائم ب و،انة لنظام محطة التحويلالتشغيل والصيوتعليمات آتيبات لل
 .لعمليات الصيانة

 
.  هدف األصلي للعقد تزويد محطة تحويل لتحويل طاقة آهربائية ذات فولتية منخفضةانآ -٥

 ١٤ آيلو فولت في الرمادي الذي منح في ١٣٢ض عقد محطة التحويل قدرة تعّروقد 
 الكهرباء  تقريبًا بانتظار صدور قرار وزارة إلى تأخير لمدة ستة أشهر٢٠٠٦أغسطس /آب

 نجازإنتج عن التأخير تمديد تاريخ . قام عليه محطة التحويلتحول الموقع الذي سوف 
يناير / آانون الثاني٢٧المشروع الن المقاول لم يتمكن من الوصول إلى موقع العمل إال في 

قامة محطة  إل بهرغوبصدرت وزارة الكهرباء قرارها حول الموقع المأعندما . ٢٠٠٧
 الستيعاب ترتيبة في موقع العمل المختار بحاجة إلى إعادة القائمالتحويل آانت المرافق 
عيق أضافية تصميم محطة التحويل الن المقاول إأعاق ذلك بصورة . محطة التحويل الجديدة

 .عن تحديد موقع األرض التي يجب ان تؤخذ منها عينات التربة لفحصها
  

 المعزولة  الكهربائية المعدات الكهربائية، الحظ المقاول ان لوحة مفاتيح التحكمخالل ترآيب
ووجد في .  جعل المعدات غير صالحة لالستعمال ممابالغاز تعاني من صدع في غطائها

استنادًا إلى أقوال بائع لوحة مفاتيح التحكم . حجيرات لوحة مفاتيح التحكم ترآيبات مكسورة
 ان  شهرًا مع١٢مدة تصل إلى سوف تتطلب الوحدات هذه  إعادة بناء فإنالمعزولة بالغاز، 

 ذآر سالح الهندسة في .حال توفرت القطع الضرورية يباإلمكان تخفيض هذه الفترة ف
حاليًا، أصبح . الجيش األميرآي انه تجري مناقشة مختلف الخيارات لمعالجة هذه المشكلة

 النهائي للمشروع من المفروض ان يلبي نجازوعند اإل.  بالمئة٨٩ بنسبة نجزًاالمشروع م
  . معهامتماثًالأهداف العقد األصلي وان يكون 

  التوصيات
  :يوصي المفتش العام بان ينفذ سالح الهندسة في الجيش األميرآي لدى فرقة منطقة الخليج األعمال التالية

  
  .الغاز في بذل الجهود لتسريع إصالح لوحة مفاتيح التحكم المعزولة برمرااالست -١
 . بالمئة من عروض التصاميم٩٠الطلب إلى المقاول بأن يزود نسبة ال  -٢
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  تعليقات اإلدارة
 والحظت ان المصّنع سوف يستبدل وحدات لوحة مفاتيح  األولى،وافقت فرقة منطقة الخليج على التوصية

 المعلومات التحكم المعزولة بالغاز وان المقاول يعمل بسرعة للحصول على قطع بديلة لوحدات نظام
لمئة من  با٩٠ى المقاول ان يزود نسبة ال فرقة منطقة الخليج على ان علوافقت . الجغرافية الثالث التالفة

  إلى ال تحتاجبأنها وانه في حال استنتجت فرقة منطقة الخليج ،عروض التصاميم التي نص عليها العقد
ودت فرقة منطقة الخليج أيضًا تعليقات ز.  بالمئة من الرسومات سوف تجري تعديًال في العقد٦٠نسبة 

 بهدف التوضيح والدقة وتمت مراجعة التقرير النهائي حسب ما يلزم بعد اخذ هذه التعليقات في يةضافإ
  .االعتبار

  
   في آلية الشرطة في بغداد، بغداد، العراقالسمكرةصالح تمديدات إ

SIGIR PA-08-154 
SIGIR PA-08-155 
SIGIR PA-08-156  

  
 تحديد ما إذا آانت المشاريع تعمل بالسعة لمقررة ثة المشاريع الثال هذهجراء عمليات تقييمإدف من آان اله

من اجل تنفيذ الهدف، حدد المفتش العام ما إذا آانت هذه المشاريع تعمل . في أوامر المهمات العائدة لها
 تّم نقلهالحكومة األميرآية، عندما  اجانب التي آانت تعمل عندها عند قبولها من بالقدرةبالسعة الكاملة او 

نوفمبر / تشرين الثاني٢٥ وخالل عملية تفتيش الموقع التي أجراها المفتش العام في ،إلى مشغلين عراقيين
 النوعية لعمليات التفتيش عايير وفقًا لمة النطاقأجرى المفتش العام عمليات التقييم هذه المحدود. ٢٠٠٨

مفتش واحد /تألف فريق التقييم من مهندس. امين حول النزاهة والفعاليةالتي أصدرها مجلس المفتشين الع
  .مفتش واحد/ومن مدقق

  
  هدف المشروع

 ثكنات لطالب الكلية شيدت نيآان الهدف اإلجمالي للمشروع إصالح واستبدال مرافق المراحيض في ثما
 إدارة سالح الهندسة في  تحت، شرآة بارسونز ديالويرعلى يد )٥٣٢( في آلية الشرطة ببغداد٢٠٠٦عام 

 ، التي أنشأتها شرآة بارسونز ديالويرالسمكرةعيوب تمديدات . الجيش األميرآي لدى فرقة منطقة الخليج
 آانت السبب في تلوث المياه المتسربة من الطابق الثالث إلى الطابق الثاني ومن الباطن،ومقاولوها من 

صالح تمديدات المواسير اتخذ قرار بوقف إ فاشلة في بعد محاوالت. رضيالطابق الثاني إلى الطابق األ
ضرار أالح غرف الحمام في الطابقين العلويين من الثكنات الثمانية لطالب الكلية لمنع حصول إصعمال أ

  )٥٣٣(. التالفة في هذه األبنيةالسمكرةتحدث تقريران سابقان عن تمديدات . الحقة
  

 واإلنشاءات اإلضافية الجديدة سمكرةصالحات تمديدات القدرت عمليات التقييم هذه الوضع الجاري إل
بلغ إجمالي اآالف العقد .  طالب في آلية الشرطة ببغداد٣٢٠٠المطلوبة لتأمين مرافق مراحيض لحوالي 

 في ثكنات الطالب في آلية الشرطة سمكرةلألعمال المتخذة لمعالجة األعطال المحددة سابقًا لتمديدات ال
  .والرًا د٣،١٨٢،٦٥٩ببغداد 

  
، من صندوق ١٠، التعديل ١٥، أمر المهمة FA8903-04-D-8790جرى تمويل العقد  •

 .قوات األمن العراقية



 (SIGIR) لمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراقعمليات التفتيش ل
  

 

٣٠٥ 

 من صندوق ١٢، التعديل ١٥، أمر المهمة FA8903-04-D8690جرى تمويل العقد  •
 .قوات األمن العراقية وصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

  
 التي جرى تحليلها سمكرةعطال في تمديدات الألل اتصالحمع اإلحيض تّم إنشاء المبنيين الجديدين للمرا

نذاك يتعلق بأعمال اخرى في آلية آعقد آان ساري المفعول على لتعديالت لبموجب عمليات التقييم هذه 
 استند المصدر الوحيد لتبرير إدخال تعديالت على .نا آونستراآشينونح إلى شرآة الغالشرطة ببغداد ُم

 عراقيين ساس نجاح الشرآة الثابت في العمل مع مقاولين من الباطنأنوح إلى شرآة الغونا إلى العقد المم
نوعية العمل الذي نفذته الشرآة في موقع العمل تنفيذًا لعقود جارية أخرى موقعة مع مرآز ومحليين، 

  . في آلية الشرطة ببغداد(AFCEE) البيئيو  الهندسيالقوات الجوية لالمتياز
  

  
   طرد الهواء منزوعة من مباني المراحيضمراوح

  

  
  ش ُمخّرب عمدًادو
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٣٠٦ 

  
  )أ(مبنى المراحيض 

  

  
  بين ثكنات الطالب قائم) ب(ض حيمبنى المرا
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٣٠٧ 

  
  مرحاض مخرب عمدًا

  
  

  
  سخانات المياه موضوعة بين ثكنات الطالب

  



  (SIGIR)إشراف المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
  

 

٣٠٨ 

  االستنتاج
لكن . عندما نقل إلى مشغلين عراقيينآان المرفق يعمل بسعته الكاملة عندما قبلته الحكومة األميرآية و

 التخريب :مشترآة سببها بصورة معطوبةمفتشو المفتش العام وجدوا مرافق المراحيض في حالة 
نشاء مرفق للمراحيض على إنص العقد على تصميم و.  وعدم وجود صيانة روتينية،السرقةوالمتعمد، 

 ١٦٠مل ان يشمل العمل إنشاء حدد طلب تغيير الحق للع.  شخص٣٢٠٠توى واحد الستيعاب مس
 محطة لغسل ٨٠ و، آشك للدوشات الفردية١٦٠وآشاك الفردية، مرحاض من الطراز الشرقي في األ

  المحددة في آتابريعاي هذه الكميات المقترحة مع المتتماثل. القدمين واليدين في حوض من الخرسانة
 عاييررآية، وآان قد تقرر استعمال نفس الم من قبل القوات العسكرية األميعتمد الم(Sand Book) الرمل

 ١٤٢ونظرًا الن النسخة المتوفرة لمبنيي المراحيض الجديدين صممت لتستوعب فقط . للعراقيين
 أآشاك ٨ محطة غسل للقدمين واليدين، صدر قرار ينص على ترآيب ١٠٠ و، دوشًا١٢١ومرحاضًا، 

آشاك المراحيض الثمانية في أأضيفت . مراحيض للوضوء بجوار المبنيين الجديدين لل متنقلة)مراحيض(
  .تعديل جديد للعقد

  
، فتش المفتش العام ثكنات تمثيلية وأآد بان تمديدات المواسير في ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٢٥في 

  .صالحها وأصبحت بصورة عامة في شكل جيدإالطوابق األولى تم 
  

في العراق ومرآز القوات الجوية لالمتياز  (MNSTC-I)ات نفذت القيادة االنتقالية األمنية المتعددة الجنسي
 بين أسبوعية ، خطة إدارة ناجحة للنوعية رافقتها اجتماعات منتظمة، موثقة بدرجة جيدة(AFCEE) البيئي

 لإلشراف على ،موظفي مراقبة النوعية لدى المقاول وموظفي ضمان النوعية من الحكومة األميرآية
  .غدادالعمل في آلية الشرطة بب

  
 اإلشراف واستمر.  جودة نوعية أعمال اإلنشاء واإلصالح المنفذةةأمنت عالقة العمل والتعاون الحميمي

  .على أعمال اإلنشاء واإلصالح وتم بذلك تجنب حصول مشاآل مهمة في مجال أعمال اإلنشاء
  

غونا آونستراآشن  تم تسليم مبنيي المراحيض الجديدين الذين أنشأتهما شرآة ال٢٠٠٨مايو / أيار١٢في 
واستنادًا إلى وثائق النقل فتش ممثلون عن القيادة األمنية االنتقالية المتعددة . إلى الحكومة العراقية

الجنسيات في العراق والحكومة العراقية مبنيي المراحيض ووقعا وثائق التسليم وأشارا إلى انهما فتشا 
 ذلك، وبعد انقضاء ستة اشهر، وخالل عملية مع. مبنيي المراحيض والحظا وجود نواقص ثانوية فقط

 الحظ المفتش العام حدوث عمليات تخريب متعمد ذات ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٢٥تفتيش للموقع في 
شأن وانتشار سرقة المواسير ومعدات التدفئة والتهوية، وعدم وجود إصالحات ومستوى غير مرٍض 

  .يضبوجه عام للصيانة المنفذة على مبنيي المراح
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٣٠٩ 

  
  

  
  )أ(النفايات واألنقاض المتراآمة خلف مبنى المراحيض 

  
  

زيلت ُأضرار الناجمة عن التخريب المتعمد او باستبدال البنود التي لم تقم الحكومة العراقية بإصالح األ
 من أآشاك واحد وال ،ينمن مبنيي المراحيض الجديدفقط ام قسأ أنوآانت النتيجة . سرقة الظاهرةلبفعل ا
آشاك الثمانية للمراحيض قذرة بدرجة آانت األ. على انها صالحة لالستعمالبدت  ،احيض الثمانيةالمر

  .وجد خطرًا صحيًاأشديدة مما 
  

أبلغت القيادة االنتقالية المتعددة الجنسيات فقد متعمد في المرفق، التخريب الرغم حصول بعض عمليات 
 مليون ١٢٨نشاءات رئيسية بقيمة إجمالية بلغت حوالي في العراق انه يوجد أو آان يوجد ثمانية مشاريع إ

 ،اليوم وان هذه المشاريع تدعم اآلالف من الطالب في المرافق التي أصبحت تعمل بالكامل ،دوالر
  .وتستعمل بصورة جيدة من قبل قوات الشرطة العراقية

  
  ي العراق القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات فجانباألعمال المتخذة من 

 عددًا من الدروس المناسبة التي تعلمتها من أعمال عقود الحقة نتيجة (MNSTC-I) طبقت هذه القيادة
  : آلية الشرطة ببغدادالتجربة في

  
 مشمولة  أصبحتآافة تمديدات المواسير.  نفسها مرآبة في الثكناتالسمكرةلم تعد تمديدات  -١

 بشكل خاص لمكثفاالستعمال ا.  مبنى وحيد من طابق واحد خاص بالمراحيضضمن
ب  تطّل، المتكررلهمتبّد واألفراد، أعداد آبيرة من  جانبللمباني المؤسساتية، آالثكنات، من



  (SIGIR)إشراف المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
  

 

٣١٠ 

 في  بصورة خاصةاستيعابهاوهذه من الممكن .  بشكل خاصوجود تمديدات مواسير متينة
  .المكثفل  خصيصًا لالستعماقائم بحد ذاته ليكون مبنيًامبنى من طابق واحد للمراحيض 

  
عند تخصيص . حدة تشغل مبنىو  لكل منفصلة للمراحيض لكل مبنى اويجب إنشاء مباٍن -٢

تعكس مبنى خاص لكل وحدة، سوف يصبح اهتمام الوحدة بملكيتها الخاصة أفضل، وسوف 
 عندما تستعمل وحدات متعددة ،من جهة اخرى.  المبنىهي صاحبة الوحدة آونالصيانة واقع 

 يوف.  وحدة االدعاء بتملك المبنىيأ تستطيع لنآما آان الحال هنا، مبنيين للمراحيض، 
  . واضحة هناالواقع لم تكن مسألة الملكية

  
من خالل استعمال . ى بالجاذبية وليس أنظمة ضغط للمياه  أنظمة مياه تغّذيجب استعمال -٣

 عند توفر  على السطحقائمةأنظمة المياه المغذاة بالجاذبية تضخ المياه إلى خزانات تخزين 
بية عندما يتوقف إمداد الطاقة آما ذ المياه  المغذاة بالجاعندئٍذتتوفر سوف . اإلمداد الكهربائي

 . الحال بصورة متكررة في العراقيه
  

  التوصيات
  .عمال تصحيحيةأية نتائج او توصيات بإجراء أال يحتوي هذا التقرير على 

  
  تعليقات اإلدارة

 المتعددة الجنسيات في يةمنية االنتقالن مطلوبة، راجع ممثلون من القيادة األرغم ان تعليقات اإلدارة لم تك
عيدت أو .ضافية وتعليقات غير رسمية بهدف التوضيح والدقةإالعراق مسودة التقرير وزودوا معلومات 
  .مراجعة التقرير النهائي حسب ما يلزم

  
  عاريبرنامج المسح الجوي للمش

غتون، نصناعية في مكتب المفتش العام الذي يوجد مرآزها في ارلمار القاأل رمجموعة التصوير عبتنفذ 
والية فرجينيا عمليات تقييم جوية لمواقع مشاريع إعادة اإلعمار الممولة من الحكومة األميرآية عبر ب

 يةاستخباراتومعلومات  ،قمار الصناعية في مكتب المفتش العام صورًا حاليةيزود محلل صور األ. العراق
ن  مّك. والتحقيق،التدقيقوالتفتيش، أي مديريات  لمديريات المفتش العام، التصوير، وخرائط،د إلى تستن

 التقدم في العمل من القيام بتعقبهذا البرنامج المفتش العام من تزويد معلومات جارية حول مواقع نائية و
  .في مواقع المشاريع عبر العراق

  
مستعمًال  منتجًا صوريًا ٥٥وجد أ صورة و٩٠تحليًال صوريًا ل في ربع السنة هذا، أجرى المفتش العام 

تزود . المعلومات المحدودة حول العقود المتوفرة للمفتش العام بالترافق مع قمار الصناعية صور األبذلك
سنة هذا، قّيم في ربع ال. مجموعة الصور تقييمًا بصريًا لتقدم العمل في مواقع إعادة اإلعمار عبر العراق

غاثة واعادة إعمار العراق، إتش العام وراجع المشاريع الممولة من صندوق فمالصور لدى المحلل 
 وبرنامج ،صندوق الحكومة العراقية المؤقتةومن العراقية، صندوق قوات األو ،صندوق دعم االقتصادو

  .قائدلالمساعدة الطارئة ل
  

  . ربع السنة هذا للحصول على نظرة إجمالية للصور المنتجة خالل٥-٤أنظر الجدول 
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٣١١ 

 مواقع المشاريع، وتقييمات وتفاصيل اإلجمالية للمواقع، المشاهد بضمنها ،منتجات الدعم الصورية
  .عداد زيارات تفتيش المواقع وتحديد المشاآل المحتملةالمواقع، تستعمل إل

  
مشاريع في  لمساعدة المفتشين في عمليات تقييمهم لل تصويري منتج٥٥ تّم إنتاج ،في ربع السنة هذا

  . ولتزويد تحاليل لمواقع مستقبلية محتملة،المواقع الثمانية التي جرى تقييمها في ربع السنة هذا
  

 والمرآز القومي لالستخبارات األرضية، ، الحيزيةالجغرافيةبالمشارآة مع الوآالة القومية لالستخبارات 
ًا تراآميًا ومنتجات لصور األقمار  تقييم٦٩٥التحاليل الصورية التي أجراها المفتش العام نتج عن 
  . للحصول على نظرة إجمالية للمواقع التقريبية لعمليات التقييم هذه١٣-٤انظر الشكل . الصناعية

 
  ٤-٢الجدول 

  الصور التي جرى تقييمها في ربع السنة هذا
  

  عدد المنتجات  نوع المشروع
 آيلو فولت في ١٣٢محطة التحويل الكهربائي بقدرة 

  الرمادي
٧  

  ٦   في االنبارالقضاء/مجمع حكم القانون
  ٢  المستشفى العام في حديثة

  ٢  هيتمرآز العناية الصحية األولية في 
  ٢  مرآز العناية الصحية األولية في حديثة

  
    عمليات التقييم في المستقبل

  ٦   في حي التسعينيةولمرآز العناية الصحية األ
  ٥  ي المصلى حشقاقمرآز لعناية الصحية األولية في 

  ٤  قصرالم أمرسى في ميناء 
اللواء الرابع، فرقة (ثكنات مرآز قيادة الجيش العراقي 

  )المشاة العاشرة
٤  

  ٢   في البصرةمحاآمإنشاء 
  ٢  طفال في البصرةمستشفى األ

  
    ضافيةإمنتجات 

  ٩    (BDE) ولى واللواءمرفق مرآز قيادة الفرقة األ
  ٢  ١ رقم يالحدودالوليد حصن 
  ٢  ٢ رقم يالحدودالوليد حصن 
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٣١٢ 

  ١٣-٤الشكل 
  عمليات تقييم الصور الجوية

  
  
  

  
  
  
  

  
 تشرين ٢٦ و٢٠٠٨يوليو / تموز٢١على فترات لمجمع حكم القانون في األنبار التقطت في مأخوذة صور جوية 

  ٢٠٠٨نوفمبر /الثاني
  

  ربع السنة هذا
 أرباع السنة األخرى
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٣١٣ 

  
  ٢٠٠٨نوفمبر /ن الثاني تشري٢٦صورة جوية مقربة لمجمع حكم القانون في االنبار التقطت في 

  

  
 مشروع مستقبلي، التقطت في األول من تقييم أيصور جوية لمرآز العناية الصحية األولية في حي التسعين لتقييمها عند 

  ٢٠٠٨ أبريل/نيسان

  
التقطت  ،صور جوية لمرآز قيادة الفرقة األولى في الرمادي ومرفق اللواء الستعمالها في تقرير تدقيق يجريه المفتش العام

  ٢٠٠٧يونيو / حزيران٢٨في 
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  ٢٠٠٨يونيو / حزيران٢٠ التقطت في ٢ رقم  الحدوديصور جوية لحصن الوليد

  

  
  ٢٠٠٨يوليو / تموز٢٤ التقطت في ١ رقم  الحدوديصور جوية لحصن الوليد
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ت في طق الت،ع مستقبلي مشرو أي عند تقييمالستعمالها في شقاق حي المصلى يةولصور جوية لمرآز العناية الصحية األ

  ٢٠٠٨بريل أ/األول من نيسان
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  لمفتش العامل عمليات التحقيق
  

 في خدام وإساءة االست،الهدرويتسمر قسم التحقيقات في مكتب المفتش العام في متابعة ادعاءات االحتيال، 
 ٦ مفتش العام لدى ال آان لقسم التحقيقات. عملية تحقيق مفتوحة٧٢نطاق إعادة إعمار العراق من خالل 

بوالية  محققين للعمل في المرآز الرئيسي للمفتش العام في ارلنغتون، ٨و للعمل في بغداد، موظفين
، نورث آارولينا، فلوريدا، مريالند بنسلفانيا،  واليات محققًا في مكاتب المفتش العام في١٣فيرجينيا، و

 توقيف  أدى،حتى تاريخه. ي تلك المناطق ف لدعم التحقيقات لدى المفتش العاموميشيغن ،تكساس، أوهايو
مصادرات، و شخصًا وفرض غرامات، ١٤ أحكام على إصدار  إلى شخصًا،١٩إدانة و شخصًا، ٢٠
  . مليون دوالر١٧ وإعادات بقيمة ،استعاداتو
  

  : النشاطات التحقيقية التالية إلى المفتش العاميشيرخالل ربع السنة هذا 
  
 .٢٠٠٨سبتمبر /أيلول ٨ بدأت في شهرين بعد محاآمة دامت عى عليهمُأدين اثنان من المّد •
 
 .عى عليه واحد بأنه مذنبًا في اتهامات تلقي رشاوىّدأقر ُم •
  
عى عليهم صدور ّدينتظر أربعة مدعى عليهم اضافيون تحديد مواعيد المحاآمات وينتظر تسعة ُم •

 . بحقهماألحكام
  
ارآة في االئتالف نتيجة عملية تحقيق  ينتمون إلى دول مشعسكريين ضباط أربعةجرى توقيف  •

 ونشاطات ،تنفيذ عقدوأجراها المفتش العام في قضايا ابتزاز ورشوة شملت عملية منح عقد، 
 قامت  آانت قدمشاريع ممولة من برنامج االستجابة الطارئة للقائدب نشاءاتإجمالية لإلة يإدار

درت الخسارة التي تحملتها الحكومة ق. تنفيذها وإدارتها دولة شريكة في االئتالفو بإطالقها
 . مليون دوالر٢٫٩األميرآية بحوالي 

  
 الجنايات االقتصادية العراقية في وزارة الداخلية عن ة مشترآة مع وحدعملية تحقيق أسفرت •

 ٣٦٠ سرق ما يزيد عن ف مواطن عراقيإصدار محكمة الجنايات المرآزية في بغداد أمر توقي
 . المدنية في الجيش األميرآيألف دوالر من لواء الشؤون 

  
 مليون دوالر ١١٫٣ إلى ثالثة مقاولين أميرآيين إلعادة مبلغ مطالبةيجري حاليًا إصدار رسائل  •

 .من األموال العراقية
  
مثل مقاوًال عراقيًا في عقود  ُي أصبحرم من التعاقد مع وزارة الدفاع ُح آان قد عقيد متقاعدتبّين أن •

 . تقارير المفتش العام عن إبعادهأسفرت.  مليون دوالر٦٧مة منحتها وزارة الدفاع بقي
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أحال المفتش العام عمليتي تحقيق إضافيتين في قضية احتيال إلى لجنة النزاهة العراقية لمتابعة  •
 . سلطات عراقيةعلى يدالتحقيق والمقاضاة 

  
  .دانات على الئحة شاملة بااللإلطالع في نهاية هذا القسم  الوارد٦-٤أنظر الجدول 

 
   القانونية خالل ربع السنة هذااإلجراءات

استمر المفتش العام خالل ربع السنة هذا في إجراء عدد من التحقيقات الجنائية المهمة المتعلقة بإعادة 
  . في العمل عن آثب مع مدعين عامين أميرآيين، واستمرإعمار العراق

  
  مجرم ُمدان أوقف عن العمل لحساب مقاول عراقي

 التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع خدمة من مكتب المفتش العام ومن عمالءلسريع من جانب العمل ا
(DCIS) مليون دوالر منحته ٦٧يعمل لدى مقاول عراقي في تنفيذ عقد بقيمة ل  عاد مجرم مدان عنآشف 

وبرت  عاد إلى الواليات المتحدة من العراق ر٢٠٠٧مارس / آذار٢٦في . وزارة الدفاع في العراق
 دوالر بالعملة ألف ٥٠ حوالي إخفاءألقي القبض عليه بتهمة  حيث ،متقاعدأميرآي عقيد وهو غروف، 

، اقر ٢٠٠٧مايو / أيار٩في .  الجمارك األميرآيةدائرة في تصريحه المقدم إلى ا عنهيبلغاألميرآية لم 
تخلف عن تسجيل تقرير يتعلق الو لثالث اتهامات تتعلق بتهريب آمية من النقد، بالنسبةغروف بانه مذنب 

 أشهر خمسةكم عليه بالسجن لمدة ، ُح٢٠٠٧سبتمبر / أيلول١٧في .  وإعطاء بيانات خاطئة،بمواد نقدية
 ٣٠٠ بقيمة وبان يدفع رسم تقييم ،لخمسة أشهر ووضعه تحت المراقبة لمدة سنتين الجبرية وباإلقامة

 غروف من التعاقد تم حرم، ٢٠٠٧أآتوبر /ول تشرين األ٣٠في و.  دوالرألف ٣٠دوالر وغرامة بمبلغ 
  .٢٠١١مارس / آذار٢٦مع الحكومة األميرآية حتى 

  
ًا بالعودة إلى إذن أدانته وحكمت عليه  آانت قد منحته المحكمة التي٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٥في 

سالح الهندسة يمثل المقاول في اجتماعات مع اصبح وعاد إلى العراق آمستشار لمقاول عراقي، . العراق
خالل .  مليون دوالر تتعلق بإعادة إعمار العراق٦٧ بقيمةوزارة الدفاع لفي الجيش األميرآي حول عقود 

 تّم إبالغ. كومة األميرآيةح أنكر غروف انه مجرم مدان وانه ممنوع من التعاقد مع ال،أحد االجتماعات
جمعوا بسرعة معلومات فلدفاع بهذا االجتماع  المفتش العام ودائرة التحقيقات الجنائية في وزارة اعمالء
 إللغاء تتابع وزارة العدل اتخاذ اجراء ،إضافيةبصورة و.  المقاول العراقيمع عمله إنهاء عن أسفرت

  .قرار وضع غروف تحت المراقبة
  

   مليون دوالر من األموال العراقية١١إعادة ما يزيد عن تطالب بإصدار رسائل 
 إلعادة أموال أميرآيين إلى ثالثة مقاولين مطالبةجيش األميرآي رسائل اصدر سالح الهندسة في ال

 عنها عبر خط اإلبالغ آقضية تم باألساسبدأ التحقيق .  مليون دوالر١١٫٣عراقية يبلغ مجموعها 
 العائدة لعقود ترتبط بإعادة تأهيل الفواتيراالتصال المباشر مع المفتش العام ادعت حصول زيادة في 

 مليار دوالر ١٫٥ آان المقاولون الثالثة يعملون على مشروع بقيمة .(RIE)باء في العراق قطاع الكهر
مولت الحكومة العراقية هذه العقود من صندوق تنمية . إلعادة تأهيل البنية التحتية للكهرباء في العراق

  .(USACE) إلى سالح الهندسة في الجيش األميرآي إدارتها لكن عهدت (DFI)العراق 
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 النهائي للعقود، أمر وزير المالية العراقي بإعادة آافة المبالغ غير اإلقفال قبل ،ت التحقيقات انهآشف
 على ان يتم ذلك قبل نهاية شهر آانون ، في صندوق تنمية العراق إلى الحكومة العراقيةالمتبقية الملزمة
  .٢٠٠٦ديسمبر /األول

  
جنب إعادة آافة األموال  وت،ارئة المرتبطة بعلمية اإلقفال لتغطية النفقات الطآافيةبغية تأمين بقاء أموال 

 مسؤولون في سالح الهندسة في الجيش األميرآي المقاولين أمر ، إلى الحكومة العراقيةةزمغير المل
 ، مليون دوالر٥٫١٢و مليون دوالر، ٢٫٤بتقديم مطالبات إلى سالح الهندسة في الجيش األميرآي بمبلغ 

 إلى باالستنادلطب رغم ان المطالبات لم تكن مبررة ل ونالمقاول أذعن. لى التوالي ع، مليون دوالر٣٫٨و
 تجاوز المسؤولون في سالح الهندسة المقاولين في في آل حالة من هذه الحاالت، أمر.  أآالف مستحقةأية

عية تقديم المطالبات في أول األمر إلى وآالة تدقيق العقود والدفاالتي تفرض اإلجراء االعتيادي 
(DCAA)الفواتير مباشرة إلى سالح الهندسة في الجيش األميرآي إرسالوبدًال من ذلك ،  للمصادقة عليها 

  .للموافقة عليها وتسديدها
  

 حّدد المدققون الشرعيون في وآالة تدقيق العقود الدفاعية ان التعديالت التي ،وآجزء من عملية التحقيق
 في الب بهاآانت المبالغ المطو. إضافية دفعات أية اجراء تدعملم  على العقود والمستندات المقدمة أجريت
  . على العقودإلنفاقها تمثل بالفعل المبالغ التي ال زالت متوفرة  الدفعمستندات

  
وحدة الكشف عن االحتيال في و المفتش العام، جانبأجريت هذه التحقيقات بصورة مشترآة من 
 ودائرة التحقيقات ،(CID-MPFU) الجنائية للجيش األميرآي المشتريات الرئيسية لدى قيادة التحريات

 مع مساعدة في عملية التدقيق قدمتها وآالة تدقيق العقود الدفاعية ،(DCIS) الجنائية في وزارة الدفاع
(DCAA).  

  
   ألف دوالر٢٤٥ بقيمةإدانة رائد في الجيش األميرآي بقبول رشاوى 

 رائد متقاعد من الجيش  وهوي،ارلذنب آريستوفر ايتش مو أقّر با،٢٠٠٩يناير / آانون الثاني٨في 
 ةأربعجيورجيا، في خمس تهم موجهة إليه، بوالية  أمام محكمة محلية أميرآية في آولومبس، ،األميرآي

نتجت هذه التهم بسبب نشاطاته آاختصاصي عقود . منها تتعلق بالرشوة وواحدة تتعلق بتقديم بيان خاطئ
  .٢٠٠٧ حتى عام ٢٠٠٥الكويت، من عام بعريفجان،  معسكروآضابط عقود في 

  
 آاختصاصي عقود في فرع ٢٠٠٦ وفي عام ٢٠٠٥استنادًا إلى المعلومات، خدم موراي في عام 

 المشتريات الصغيرة في مكتب العقود في معسكر عريفجان حيث آان مسؤوًال عن استدراج عروض
. م التوصية بمنح عقود إلى مقاولين خاصينتقييم آفاية تلك العروض ومن ثو لعقود عسكرية، أسعار

 ألف دوالر آرشاوى من مقاولي وزارة الدفاع مقابل ٢٢٥وبصفته هذه اعترف موراي انه تلقى حوالي 
واستنادًا إلى المعلومات، اعترف موراي بانه عندما . التوصية بمنحهم عقود تسليم سلع وخدمات متنوعة

 دوالر من ألف ٢٠ بقيمة إضافيةط عقود تلقى رشاوى  آضاب٢٠٠٦عاد إلى الكويت في خريف عام 
عندما جرت مواجهة موراي بإثباتات تؤآد . مقاول يعمل مع وزارة الدفاع مقابل منحه عقد إنشاءات

  .لقضية فدراليين آانوا يحققون في هذه اعمالء اعترف بانه قدم بيانات خاطئة إلى ،اإلجراميسلوآه 
  

 ألف ٢٥٠ بقيمة دفع رسم جنائي وآذلك ،لسجن عن آل تهمة رشوة سنة في ا١٥ي عقوبة اريواجه مو
 السجن سنوات في ٥ي أيضًا عقوبة ارآما يواجه مو. ل النقدي لكل تهمة المقابأضعافثالثة أي دوالر، 
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من المحتمل زيادة الغرامات .  دوالرألف ٢٥٠ بقيمة دفع غرامة إضافة إلىعن تهمة تقديم بيانات خاطئة 
 او ضعف مبلغ الخسارة التي تحملها ضحايا ، مبلغ الكسب الذي حققه من الجريمةالقصوى حتى ضعف

  .  اآبر من الغرامة القصوى القانونيةمن هذين المبلغين إذا آان أي ،الجريمة
  

 (CID-MPFU)قيادة التحريات الجنائية للجيش األميرآي ويحقق في هذه القضية آل من المفتش العام، 
قوانين الهجرة والجمارك تطبيق ، ووآالة فرض (DCIS)ائية في وزارة الدفاع ودائرة التحقيقات الجن

(ICE) ومكتب التحقيقات الفدرالية ،(FBI)، ومصلحة ضريبة الدخل (IRS).  
  

إلقاء القبض على أربعة ضباط عسكريين من قوات االئتالف بتهمة تتعلق بعقود عراقية 
  األميرآيةممولة من الحكومة 

 تحقيق جنائية عسكرية في دولة دائرة المفتش العام مع موظفين في جانبشترك من تحقيق جاٍر مأدى 
 القبض على إلقاء إلى (CID-MPFU) و قيادة التحريات الجنائية للجيش األميرآي ،شريكة في االئتالف

 لن يحدد المفتش العام الدولة التحقيقبسبب حساسية . ضباط عسكريين من دولة شريكة في االئتالف
  .في االئتالفالمعنية يكة الشر

  
 ممولة من لمشاريع التحقيقات استنادًا إلى معلومات جمعها خالل عملية تفتيش  بمباشرة المفتش العامقام

خالل عملية تم تطويرها ادعاءات تلقاها الحقًا من مصادر إضافة إلى برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
 المحققون في مكتب قام. تنفيذ وإدارة هذه المشاريع باشرت بقدة في االئتالف يك دولة شرآانت. التفتيش

 موظفي الدولة على يد واالحتيال في العقود ،االبتزازو تؤآد الرشوة، إثباتية بيانات  بجمعالمفتش العام
  .الشريكة في االئتالف

  
 يلة الشريكة فقيقات مع موظفي الدوونظرًا لوجود حاجز اللغة الذي واجهه المفتش العام عند إجراء التح

يين من الدولة الشريكة في االئتالف كراالئتالف، سعى وحصل على مساعدة من موظفي تحقيقات عس
وآالء قيادة ووآالء المفتش العام، . (CID-MPFU) لتحريات الجنائية للجيش األميرآيومن قيادة ا

 الدولة أرسلتهمتحريات المستوى من موظفي ال ي، وفريق مهني عالالتحريات الجنائية للجيش األميرآي
 وحتى هذا .لمرحلة الثانية من التحقيقات التي ال زالت مستمرةاقاموا الحقًا بإدارة الشريكة في االئتالف 

 المحاآم جانبتظار محاآمتهم من  ضباط عسكريين وهم بانأربعة ُألقي القبض على التاريخ، آان قد
  .العسكرية في بلدهم

  
 ،رآة بين المفتش العام، و قيادة التحريات الجنائية للجيش األميرآيجرت عملية التحقيق بصورة مشت

  .ووحدة التحقيقات الجنائية العسكرية للدولة الشريكة في االئتالف
  

  نيوجرسيبوالية إدانة عقيد ومقدم في الجيش األميرآي في محاآمة فدرالية في ترنتون، 
رسي، العقيد في درالية في ترنتنون، نيو ج هيئة محلفين فأدانت، ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٧في 

 بتهمة التآمر ويالر،.  والمقدم في الجيش األميرآي مايكل بي، وايتفورد.جيس يرتالجيش األميرآي آو
 وايتفورد  التي لعبهادواراألاستندت اإلدانات إلى . الرتكاب رشوة ونقل أموال مسروقة عبر الواليات

  .لدوالرات من سلطة االئتالف المؤقتة في العراقر في خطة شملت سرقة ماليين اوويال
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 اتهم .٢٠٠٧فبراير / شباط٧ في تّم الكشف عن مضمونها ، فقرة اتهامية٢٥ر وجهت إلى وايتفورد وويال
 بخطة لالحتيال على سلطة تتعلق بجرائم متنوعة ، ومدنيان،هاريسون.  امديبرار، والمقدم يالووايتفورد و

آان وايتفورد المسؤول الرئيسي الذي يشغل ثاني . (CPA-SC) األوسط الجنوب منطقةاالئتالف المؤقتة، 
سلطة االئتالف المؤقتة لدى  األوسط الجنوب منطقةأعلى الضباط العسكريين رتبة في آان أعلى مرآز و

 التي تديرها اإلعمارر مستشارًا وضابط مشاريع يعمل في مشاريع إعادة آان ويال.  العراقة،الحّلفي 
 شملت الرشوة  التيإليهما الموجهة األخرىر من التهم  تبرئة وايتفورد وويالتتم.  االئتالف المؤقتةسلطة

 بصورة منفصلة في تاريخ لم يحدد بعد ، زوج هاريسون،سوف يحاآم أحد المدنيين. واالحتيال البريدي
  . في محكمة محلية في نيو جرسي

  
 ٢٠٠٣ديسمبر / من آانون األول،رر وايتفورد وويالاستنادًا إلى شهادة أعطيت خالل المحاآمة، تآم

 روبرت شتاين، الذي آان يشغل في :هم  مع ثالثة آخرين على األقل،،٢٠٠٥ديسمبر /حتى آانون األولو
ذلك الوقت منصب المراقب المالي وضابط التمويل في دائرة الجنوب األوسط لسلطة االئتالف المؤقتة، 

 والمقدم في ،أميرآي يملك ويدير عدة شرآات في العراق ورومانيامواطن وهو  بلوم، .فيليب ايتشو
 على التالعب في العروض المقدمة لعقود منحتها تآمر هؤالء. هوبفنغاردنر. الجيش األميرآي بروس دي

حصل بلوم في .  عقدًا٢٠ بحيث منح بلوم اآثر من ، لسلطة االئتالف المؤقتةاألوسط الجنوب منطقة
آشفت الشهادات المقدمة في المحكمة .  مليون دوالر٨٫٦ تزيد عن بقيمةتالعب بها المجموع على عقود م

 وآخرين أآثر ،هوبفنغاردنرو ،شتاينور، ويالوهاريسون، وان بلوم بدوره قدم مقابل ذلك إلى وايتفورد، 
، سيارات رياضية، دراجة نارية، قطع (SUV)من مليون دوالر نقدًا، سيارة دفع رباعي رياضية 

 ووعد ،الطائرات من درجة رجال األعمال، مشروبات آحوليةبرات، آمبيوترات، تذاآر سفر مجوه
  . وبنود أخرى ذات قيمة،بالتوظيف لدى الشرآة في المستقبل

  
ر، ، ويالوايتفورداعترف بلوم بانه قام بتبييض أآثر من مليون دوالر من العمالت التي سرقها 

 منطقة الجنوب األوسط -ون من سلطة االئتالف المؤقتة وآخر،شتاينوهوبفنغاردنر، وهاريسون، و
(CPA-SC) .استعمل بلوم بعد ذلك حساباته المصرفية . آانت هذه األموال مخصصة إلعادة إعمار العراق

بالعمالت األجنبية في العراق ورومانيا وسويسرا لتحويل بعض األموال المسروقة إلى هاريسون، 
 آخرين في الجيش األميرآي مقابل منحهم لبلوم ولشرآاته عقود تنفيذ  ومسؤولين،هوبفنغاردنروشتاين، و

 شملت رشاشًا صودر من منزل ، آأسلحةثمينة أشياء لشراء المسروقةاستعملت بعض األموال . أشغال
 بالذنب اإلقراروافقت المقدم هاريسون على .  بلوم وشتاين عن أعمالهما وحكم عليهما بالسجنأدين. رويال
ومن . ٢٠٠٩فبراير / شباط١١ ومن المقرر ان يصدر عليها الحكم في ،٢٠٠٨يوليو / تموز٢٨في 

  . في ترنتون، نيو جرسي،٢٠٠٩أبريل / نيسان١٧ر في  على وايتفورد وويالاألحكامالمقرر ان تصدر 
  

  شتاين-م مؤامرة بلوإدانات
 ،(IRS) ريبة الدخلمصلحة ضو المفتش العام، على يدتمت التحقيقات في هذه القضية بصورة مشترآة 

  . (ICE)قوانين الهجرة والجماركتطبيق ووآالة فرض 
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  العقيد ديبورا هاريسون، مسؤولة لدى سلطة   مراقب،روبرت شتاين  فيليب بلوم، مقاول لدى سلطة

  االئتالف المؤقتة   مالي إقليمي لدى سلطة  االئتالف المؤقتة
  المؤقتة االئتالف  

  

                   
   مدني يعمل،ستيفن مرآس   آورتيسالعقيد   مسؤول،رالعقيد مايكل ويال   فينغاردنر،العقيد بروس هو

  لدى وزارة الدفاع   مسؤول،وايتفورد  لدى سلطة االئتالف  مسؤول سلطة االئتالف 
  سلطة االئتالف لدى   المؤقتة  المؤقتة

  المؤقتة    
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ادًا إلى تحقيق مشترك أجراه المفتش  إلقاء القبض على مواطنين عراقيين، استنمذآرة 
  العام مع التحريات العراقية

 أدت عملية تحقيق مشترآة بين المفتش العام، ووحدة الجرائم االقتصادية في وزارة الداخلية العراقية
(ECU) محكمة الجنايات المرآزية ببغداد على مواطن عراقي جانبإلقاء القبض من ب مذآرة إلى إصدار 

 آان المبلغ يمثل الدفعة النهائية . دوالرًا من أموال صندوق دعم االقتصاد٣٦٠،٧٣٢ مبلغ عم انه سرقُز
من جانب لواء الشؤون المدنية في الجيش األميرآي إلى شرآة إنشاءات عراقية على حساب عقد للنقل 

 الدفعة  الذي استلم،روعآان مهندس المش. وتنفيذ تجديدات في مواقف السيارات في مطار بغداد الدولي
بدًال من ان يسلم المبلغ النقدي إلى و.  في الشرآة من وظيفتهتم تسريحه قد ، عن الشرآةالنقدية نيابة

  .المالبالمقاول العراقي هرب 
  

  
   محافظة نينوى فيصورة فوتوغرافية للمراحيض الجديدة في مرآز قيادة قوات شرطة
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 المحكمة ووقع شكوى أمامفي مكتب المفتش العام ، شهد وآيل التحقيق ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٥في 
حاولت وقد إلقاء القبض على هذا الشخص ب المحكمة بعد ذلك أمر أصدرت. جنائية ضد المهندس العراقي

  . إلى أشخاص آخرين لهم عالقة بالقضيةاتهاماتمن المحتمل ان توجه و. وحدة الجرائم االقتصادية تنفيذه
  

 المفتش العام، وقيادة التحريات الجنائية للجيش جانبة بصورة مشترآة من تمت التحقيقات في هذه القضي
  . الجرائم االقتصادية العراقيةة ووحد،األميرآي

  
  إحالة ادعاءات باالحتيال إلى لجنة النزاهة العراقية

 إلعادة اإلعمار إلى لجنة أميرآيةالمفتش العام قضيتي احتيال تشمل مواطنين عراقيين وصناديق أحال 
  آانتفي آال الحالتين.  محاآم عراقيةأمام تحقيقات الحقة ومقاضاة العراقيين إلجراءالنزاهة العراقية 

 حصول االحتيال وتابع المحققون لدى المفتش العام العمل على  قد اآتشفتِفَرق التفتيش لدى المفتش العام
  . القضيتين

  
 من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق  دوالرًا مموًال٧٤٣،٦٥٠ عقدًا بمبلغ األولىشملت القضية 

 بالقرب من قرية الصميالت مع واقعة مترًا من أنابيب مياه الشرب من محطة رئيسية للمياه ٨٨٣٠لتمديد 
 شرآة  وهوالمقاول،ادعى ). ثالثية المسالك( والصمامات التائية ،صمامات العزلو التوصيل،قطع 

عمل لدى سالح الهندسة في ي مهندس عراقي في أول األمر ادعى آما. قد تم إنجازهلبنانية، ان المشروع 
 تنفيذه، وان خط األنابيب قد جرى أنجز ان المشروع ،الجيش األميرآي ورصد التقدم في تنفيذ المشروع

 دوالرًا وسعى للحصول على ٥٤٩،٨٢٨آان المقاول قد استلم مدفوعات مؤقتة بلغ مجموعها . اختباره
  .الدفعة النهائية

  
آان الخط ممدودًا . ن فريق تفتيش لدى المفتش العام وجد ان جزءًا فقط من أعمال خط األنابيب قد أنجزلك

ولم يكن موصوًال بخط المياه الرئيسي ولم يكن ) مع فجوات آبيرة بينها( غير موصولة أقساموفق ثالثة 
  )٥٣٤(.مزودًا بقطع التوصيل المناسبة

  
وفي  ، وال موادًا ذات قاعدة رملية، تائية، وال عمليات دك للتربة صمامات عازلة اوأيةلم يجد الفريق 

  .  حفرة فارغة فقطلم تكن هناك سوى من خط األنابيب أقسام
  

  . وامتنع عن تسديد الدفعة النهائيةالحقًاانهى سالح الهندسة في الجيش األميرآي العقد 
  

 دوالرًا مموًال من ٩٨٨،١٧٨ عقدًا بمبلغ  إلى لجنة النزاهة العراقية شملتأحيلتالقضية الثانية التي 
. صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق لتصميم وبناء مرافق جديدة في مرآز قيادة شرطة محافظة نينوى

. نهائيةالدفعة ال وسعى للحصول على قد أنجز وآان شرآة عراقية، ان المشروع ،ادعى المقاول أيضًا
 دوالر تمثل ٤٩٤٫٠٩٨ إلى المقاول دفعة مؤقتة بقيمة د أعطى ق سالح الهندسة في الجيش األميرآيوآان

  .نصف قيمة العقد
  

 وحدة ٥٣فقد تم ترآيب .  المشروع مجمل فريق تفتيش لدى المفتش العام نواقص رئيسية عبر وجدلكن
 المياه الموجود ولم يتم إمدادلم يتم تجديد نظام و.  وحدة نص عليها العقد١٣٤تكييف هواء فقط من اصل 

 واإلنشاءات ،الطالءو التبليط، أعمالو الكهربائية، األشغالآانت . رآيب خزان االمتصاص الرئيسيت
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 غرفة مراحيض  هوالذي يؤآد حصول االحتيال، األوضح األآبرربما آان المثال . آافيةالجديدة غير 
 ،مغاسل ١٠ و، مباول١٠ و، مرحاضًا١٢و دوشات فردية، ١٠جديدة آان من المفروض ان تحتوي على 

 بنى المقاول العراقي غرفة مراحيض يوجد فيها دوش واحد، ،بدًال من ذلكلكن . وحجرة لتبديل المالبس
من  ة موجود آانتشجرة وبنى الغرفة حول ،مغسلة واحدة بدون حجرة لتبديل المالبسومرحاض واحد، و

  . قبل
  

  .عة النهائية وامتنع عن تسديد الدفالعقد سالح الهندسة في الجيش األميرآي انهى
  

  . إلى السلطات العراقية في المستقبل القريبإضافيةيتوقع المفتش العام ان يحيل قضايا 
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  تطوير القضايا 
  

  مبادرة تفاعلية بين قسمي التدقيق والتحقيق لدى المفتش العام
 مراجعة ، أعلن المفتش العام عن إطالق مبادرة تدقيق جديدة تهدف إلى٢٠٠٨ديسمبر / آانون األول٨في 

اثة وإعادة إعمار غوزارة الدفاع المتعلقة بإدى  لقاإلنفا وبيانات معامالت ،زاماتوالتخصيصات، 
زامات والسوف يراجع هذا المشروع الشرعي الخاص تخصيصات، ). ٩٠٠٥  رقمالمشروع(العراق 

. ٢٠٠٨-٢٠٠٣ية  المتعلقة بصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق للسنوات المالاإلنفاقوبيانات معامالت 
 لتوحيد البيانات الممكننة للمعامالت وأساليب البحث  الممكنةخياراتال فحصالهدف من هذا المشروع هو 
من المحتمل ان . عمال إغاثة وإعادة إعمار العراقأللنفقات ا مالئمة  مدىعن البيانات من أجل مراجعة

 التي المتعلقة بالمتابعاتمنتجات الهود او جاليؤدي مشروع التدقيق الشرعي إلى تنفيذ واحد او أآثر من 
  .جراميإ وجود نشاط يتبّينالمباشرة بالتحقيقات عندما ثم  و،يقوم بها المفتش العام

  
   نيويورك بوالية،صلحة المالية والمحاسبة الدفاعية في مدينة رومم

 في (DFAS)دفاعية يستمر المفتش العام في تنفيذ مشروع مراجعة فواتير مصلحة المالية والمحاسبة ال
 أطلقت دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع هذا المشروع التفاعلي وقد. نيويوركبوالية روم، مدينة 

لتحليل مدفوعات بعدة مليارات من الدوالرات تتعلق بمشتريات الجيش األميرآي التي دعمت المجهود 
 مسح في العراق والكويت لمسح تجهيزاتاعية نشرت مصلحة المالية والمحاسبة الدف. الحربي في العراق

  .الدفاعيةالمستندات الجديدة في قاعدة بيانات مصلحة المالية والمحاسبة 
  

 بدأت مصلحة  الداعمة لها،لوثائقول الطارئة الجديدة لمستندات القيودباإلضافة إلى عملية المسح اليومي 
ة البيانات آافة المستندات التاريخية المتعلقة  في نفس قاعدبمسح وإدخالالمالية والمحاسبة الدفاعية 

تشمل الوثائق التاريخية . روم في  والمحاسبة الدفاعيةالماليةبالمدفوعات الطارئة المخزونة لدى مصلحة 
من المتوقع ان يكتمل مسح و . مليار دوالر١٤و مليار ١٣  بين تبلغبقيمة ألف مستند ٨٠٠المحتملة حوالي 

  .٢٠٠٩سبتمبر /لولأيهذه الوثائق بحلول 
  

 الفساد ملزودت مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية إلى المفتش العام والوآاالت األخرى التابعة لفريق ع
مل أساليب عستُتو. اإللكترونية إمكانية الوصول الكامل إلى قواعد بياناتها (ICCTF)في العقود الدولية 
يزود . (DFAS)انات مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية لتحليل المستندات في قاعدة بياستخراج البيانات 

 بها فريق يقوم الدعم للتحقيقات التي في روم (DFAS)مالية والمحاسبة الدفاعية حاليًا مشروع مصلحة ال
 إلى وآاالت التحقيق التابعة أدلة تحقيقية وأحال عدة أعطىقد و (ICCIF)عمل الفساد في العقود الدولية 

  .إضافية بشأنها إجراءات التخاذ  هذااد في العقود الدوليةلفريق عمل الفس
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  حظرالتعليق وال
  

 مع قيادة التحقيقات الجنائية في الجيش ،٢٠٠٥ديسمبر / منذ آانون األول،عمل المفتش عن آثب
دائرة اآتشاف االحتيال في  و،دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع و،مع وزارة العدلواألميرآي، 

 التعامل مع مقاولين بسبب وحظرمشتريات التابعة لوآالة الخدمات القانونية في الجيش من اجل تعليق ال
 بضمنهم المقاولين المشارآين في عقود إعادة إعمار العراق او في عقود ،االحتيال او الفساد داخل الجيش

 تحال إلى محاآم فدرالية محلية  هذه القضايا نتيجة ادانات جنائيةتبرز. دعم الجيش في العراق وأفغانستان
عن  مسؤول جانب المقاول التي تتطلب فحصًا مدعومًا بالوقائع من حول الالمسؤولية لدىوادعاءات 

  .لتعامل في الجيش األميرآيلحظر التعليق وال
  

، عينت وزارة الدفاع وزارة الجيش آوآيل تنفيذي لدعم العقود الموقعة مع ٢٠٠٣يونيو /في حزيران
بقيادة لجيش األميرآي مع التعامل ل حظرالتعليق وال برنامج قاموآانت النتيجة ان . ئتالف المؤقتةسلطة اال

تنفيذها وتأمين منح العقود إلى هدف هذا البرنامج . تأمين نزاهة المقاولين الذين ينفذون هذه العقودلجهود 
آما اتخذ فرع . ه األعمال الهامةلهذ  لديهم القدرة على التنفيذ الناجحوأخالقيينإلى مقاولين صادقين 

دورًا رئيسيًا داخل الجيش ومع منظمات متعاقدة مشترآة لتدريب لنفسه اآتشاف االحتيال في المشتريات 
 والكشف  في عقود إعادة إعمار ودعم العراقيناحتياالت المقاولمنع ضباط العقود بغية المساعدة في 

  .عنها في وقت مبكر
  

 علق فرع اآتشاف ،٢٠٠٨أآتوبر /لسنوي للمفتش العام لشهر تشرين األولمنذ صدور التقرير ربع ا
االحتيال وسوء السلوك متعلقة بدعاءات اال شخص واحد استنادًا إلى  مع التعاملاالحتيال في المشتريات

 العدد اإلجمالي رفع وأفغانستان مما ،الكويتو مقاولين في العراق، عمليات احتيال و،بإعادة اإلعمار
 حظر اقترحت وزارة الجيش ،وحتى هذا التاريخ.  حتى هذا التاريخ١٠٢ إلى  التعاملات تعليقلعملي

للحصول على الئحة ) ك(انظر الملحق .  تعاملقضية حظر ٤١ وأنجزت فردًا وشرآة ٦٩التعامل مع 
  . التعاملحظرشاملة بعمليات تعليق و



 (SIGIR)عادة إعمار العراق عمليات التحقيق للمفتش العام الخاص إل
  

 

٣٢٧ 

  
  ٦-٤الجدول 
  اإلدانات

  
  الحكم  تاريخ اإلدانة  التهم  االسم

 ضابط ،يالرائد آريستوفر مورا
  عقود أميرآي 

  معلق  ٨/١/٢٠٠٩  الرشوة وبيانات خاطئة

 عقودالرائد تيريزا باآر، ضابطة 
  في الجيش األميرآي

  مغلق  ٢٢/١٢/٢٠٠٩  التآمر والرشوة

العقيد آورتيس وايتفورد، مسؤول 
رئيسي في الجيش األميرآي، إدارة 

 لسلطة األوسطمنطقة الجنوب 
  المؤقتةاالئتالف 

 الرشوة واالحتيال ،التآمر
  البريدي

  معلق  ٧/١١/٢٠٠٨

ر، استشاري في المقدم مايكل ويال
عادة اإلعمار إلالجيش األميرآي 

  المؤقتة االئتالف طةسلدى ل

التآمر، الرشوة، االحتيال 
البريدي، نقل أموال مسروقة 
عبر الواليات وتهريب أموال 

  نقدية

  معلق  ٧/١١/٢٠٠٨

 مقاول، شرآة ،ديفيد راميرز
   مانيجمانتتورباس ساردين

 وإجراءتهريب مبالغ نقدية 
  المعامالت

  معلق  ٩/١٠/٢٠٠٨

 فيوتشر  مقاول، شرآة،لي ديبوا
سرفيسز جنرال ترايدنغ اند 

  آونتراآتنغ آومباني

  معلق  ٧/١٠/٢٠٠٨   حكوميةأمالكسرقة 

 شرآة ،روبرت بينيت، مقاول
  آيلوغ براون اند روت

فحة دفع انتهاك قانون مكا
  العموالت

  معلق  ٢٨/٨/٢٠٠٨

جونيور، الرائد جيمس مومون 
لحكومة لدى اضابط عقود 
  األميرآية

  معلق  ١٣/٨/٢٠٠٨  التآمر والرشوة

 هاريسون، .برا اميالعقيد د
 لمنطقة  بالوآالةة الماليةالمراقب

سلطة دى  لاألوسطالجنوب 
  االئتالف المؤقتة 

التآمر، الرشوة، تبييض 
حتيال البريدي، نقل األموال، اال

 عبر الواليات، مسروقة أموال
تهريب أموال نقدية وتقديم 

تصريحات خاطئة عن 
  .الضريبة

  معلق  ٢٨/٧/٢٠٠٨

الرائد جون لي آوآرهام جونيور، 
  ضابط عقود أميرآي 

 وتبييض الرشوة، التآمر
  األموال

  معلق  ٢٤/٦/٢٠٠٨

ميليسا آوآرهام، زوجة الرائد 
  جون آوآرهام

  معلق  ٢٤/٦/٢٠٠٨  بييض األموال وتالتآمر

العقيد ليفوندا سلف، ضابطة عقود 
  أميرآية

  معلق  ١٠/٦/٢٠٠٨  التآمر والرشوة

 ألف دوالر ٥٠٠غرامة   ٣/٦/٢٠٠٨  التآمر والرشوة  رامان انترناشونال آورب
   دوالر٣٢٧،١٩٢وإعادة 

مايكل آارتر، مهندس مشاريع، 
  فورس بروتكشن اندستريز 

ة دفع انتهاك قانون مكافح
  العموالت

  معلق  ٢٥/١/٢٠٠٨

  



  (SIGIR)إشراف المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
  

 

٣٢٨ 

  )تابع (٦-٤الجدول 
  

  الحكم  تاريخ اإلدانة  التهم  االسم
النقيب اوستن آاي، ضابط عقود 

  أميرآي
  معلق  ١٩/١٢/٢٠٠٧  الرشوة

الرائد جون ريفارد، ضابط عقود 
  في الجيش األميرآي

 التآمر وتبييض ،الرشوة
  األموال

  سنوات، إطالق١٠ة فترسجن ل  ٢٣/٧/٢٠٠٧
 سنوات، ٣ح مراقب لمدة اسر

 آالف دوالر وأمر ٥غرامة 
  مصادرة بقيمة مليون دوالر

، اإلداريآيفن سموت، المدير 
  ستيكسي غلوبال لوجايغلشرآة 

انتهاك قانون مكافحة دفع 
  العموالت وتبييض األموال

، إطالق  شهرًا١٤ة لفترسجن   ٢٠/٧/٢٠٠٧
سراح مراقب لمدة سنتين، 

وإعادة  آالف دوالر ٦غرامة 
   دوالر١٧،٩٦٤

أنطوني مارتن، مدير المقاولين من 
 غلوبال ايغلالباطن لدى شرآة 

  لوجستيكس

انتهاك قانون مكافحة دفع 
  العموالت

، واحدة ويومسنة ة فترسجن ل  ١٣/٧/٢٠٠٧
إطالق سراح مراقب لمدة 

 ٢٠٠،٥٠٤سنتين وإعادة 
  دوالر

 ٢٢٣، المفرزة المالية ينسي اليج
  يفي الجيش األميرآ

التآمر واحتيال بريدي للخدمات 
  الصادقة

 وإعادة ، شهر٣٠ة فترسجن ل  ٥/٦/٢٠٠٧
   دوالر٣٢٣،٢٢٨

ستيفن مارآس، مدني يعمل لدى 
  وزارة الدفاع، مخطط دعم تشغيلي

 شهرًا ويوم ١٢ة فترسجن ل  ١٦/٢/٢٠٠٧  ة غير قانونيعموالتقبول 
   دوالر٢٤،٠٠٠ وإعادة ،واحد

صف بيليتي بيلتي جونيور، ضابط 
رئيسي،  استشاري خدمات 

 للجيش األميرآي في األطعمة
   وأفغانستان ،العراقوالكويت، 

، غرامة  شهرًا٢٨ة لفترسجن   ٩/٢/٢٠٠٧  رشوة وتهريب أموال نقدية
   دوالر ومصادرات٥٧،٥٠٠

جنيفر انجاآوس، المفرزة المالية 
   في الجيش األميرآي٢٢٣ال 

، بة سنوات تحت المراق٣   ١٣/١١/٢٠٠٦  التآمر الرتكاب احتيال بريدي
 دوالر ورسم ٨٦،٥٥٧إعادة 
   دوالر١٠٠تقييم 

 لوميلي شافيز، المفرزة بالرقي
 في الجيش ٢٢٣المالية ال 
  األميرآي

 سنوات تحت المراقبة، إعادة ٣  ١٣/١١/٢٠٠٦  التآمر الرتكاب احتيال بريدي
   دوالر٢٨،١٠٧

الرقيب ديريل هوليير، المفرزة 
لجيش  في ا٢٢٣المالية ال 
  األميرآي

 سنوات تحت المراقبة، إعادة ٣  ١٣/١١/٢٠٠٦  التآمر الرتكاب احتيال بريدي
 دوالر ورسم ٣٨،٦٥٧٫٤٧

   دوالر١٠٠تقييم 
 لوبيز، المفرزة الرقيب لويس

 في الجيش ٢٢٣المالية ال 
  األميرآي

 سنوات تحت المراقبة، إعادة ٣  ١٣/١١/٢٠٠٦  التآمر الرتكاب احتيال بريدي
ر ورسم تقييم  دوال٦٦،٨٦٥

   دوالر١٠٠
  



 (SIGIR)عادة إعمار العراق عمليات التحقيق للمفتش العام الخاص إل
  

 

٣٢٩ 

  )تابع (٦-٤الجدول 
  

  الحكم  تاريخ اإلدانة  التهم  االسم
 سنةإطالق سراح مراقب لمدة   ٧/١١/٢٠٠٦   غير قانونيةعموالتقبول   بوني ميرفي، ضابطة عقود

   دوالر١،٥٠٠واحدة، وغرامة 
سمير محمود، موظف لدى شرآة 

  لإلنشاءاتأميرآية 
يوم واحد تعويض لمدة البقاء   ٣/١١/٢٠٠٦  إعطاء بيانات خاطئة

في السجن وإطالق سراح 
  .مراقبة لمدة سنتين

، موظف مدني رغيز بابينشيفا 
لدى سالح الهندسة في الجيش 

  األميرآي

 غير عموالتطلب وقبول 
  قانونية

ن، إطالق ي سنتةلفترسجن   ١٢/١٠/٢٠٠٦
سراح مراقب لمدة سنة واحدة 

   دوالر٢٨،٩٠٠وإعادة 
س هوبفنغاردنر، العقيد برو

استشاري خاص في الجيش 
األميرآي لدائرة منطقة الجنوب 

األوسط لسلطة لدى سلطة 
  االئتالف المؤقتة

التآمر، التآمر الرتكاب احتيال 
 تبييض األموال ،بريدي

  وتهريب عملة نقدية

 شهر واحد، إطالق ةلفتر سجن  ٢٥/٨/٢٠٠٦
 سنوات، ٣سراح مراقب لمدة 

رة  دوالر، ومصاد٢٠٠غرامة 
   دوالر١٤٤،٥٠٠

فهيم موسى سالم، مترجم، شرآة 
  تيكان آورب

 منع الرشوة في أحكامانتهاك 
  قانون ممارسات الفساد الدولية

 سنوات، إطالق ٣ ةلفتر سجن  ٤/٨/٢٠٠٦
سراح مراقب لمدة سنتين، 
خدمة للمجتمع المحلي لمدة 

 ساعة، ورسم تقييم خاص ٢٥٠
   دوالر١٠٠بقيمة 

 العمليات محمد شبير خان، مدير
 تميميللكويت والعراق لدى شرآة 

  دة وغلوبال المحد

انتهاك قانون مكافحة دفع 
  العموالت

 إطالق شهرًا، ٥١  لفترةسحن  ٢٣/٦/٢٠٠٦
سراح مراقب لمدة سنتين، 

 آالف دوالر، إعادة ١٠غرامة 
  دوالر، ورسم تقييم١٣٣،٨٦٠
   دوالر١٤٠٠ خاص بقيمة

فيليب بلوم، مالك شرآة غلوبال 
نس غروب، جي بي جي بيز

 وقسم اللوجستيات في ،هولدنغز
  شرآة جي بي جي

التآمر، الرشوة وتبييض 
  األموال

 شهر، إطالق ٤٦  لفترةسجن  ١٠/٣/٢٠٠٦
سراح مراقب لمدة سنتين، 

 مليون دوالر، ٣٫٦مصادرة 
 مليون دوالر، ٣٫٦إعادة 

 ٣٠٠ورسم تقييم خاص بقيمة 
  دوالر

ستيفن سيمانز، مدير العقود من 
لباطن في شرآة آيلوغ براون أند ا

  روت

احتيال بريدي، تبييض أموال 
  وتآمر

 شهرًا ويوم ١٢  لفترةسجن  ١/٣/٢٠٠٦
واحد، إطالق سراح مراقب 

 سنوات، إعادة ٣لمدة 
 دوالر، ورسم تقييم ٣٨٠،١٣٠

   دوالر٢٠٠ بقيمةخاص 
  



  (SIGIR)إشراف المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
  

 

٣٣٠ 

  )تابع (٦-٤الجدول 
  

  الحكم  تاريخ اإلدانة  التهم  االسم
، نائب المدير آرستوفر آاهيل

اإلقليمي للشرق األوسط والهند 
لدى شرآة إيغل غلوبال 

  ستيكس انكيلوج

احتيال رئيسي ضد الواليات 
  المتحدة

 شهرًا، إطالق ٣٠  لفترةسجن  ١٦/٢/٢٠٠٦
 سنتين،سراح مراقب لمدة 

 آالف دوالر، ١٠غرامة بقيمة 
 دوالر ١٠٠ورسم تقييم بقيمة 

تسوية مدنية مع شرآة إيغل (
 لوجستيكس ناتجة عن غلوبال

 إلى تسوية أدتنفس الوقائع 
  ) ماليين دوالر٤بقيمة 

روبرت شتاين، مراقب مالي 
 الجنوب منطقةوضابط تمويل في 

   لسلطة االئتالف المؤقتةاألوسط

اري،  سالح نجرم حيازة
رشاش، رشوة، تبييض أموال 

  تآمرو

 سنوات، إطالق ٩  لفترةسجن  ٢/٢/٢٠٠٦
ات،  سنو٣سراح مراقب لمدة 

 مليون دوالر، ٣٫٦مصادرة 
 مليون دوالر، ٣٫٥إعادة 

 ٥٠٠ورسم تقييم خاص بقيمة 
  .دوالر

غلين باول، مدير العقود من 
الباطن لدى شرآة آيلوغ براون 

  أند روت

احتيال وانتهاك قانون مكافحة 
  دفع العموالت

 شهرًا، إطالق ١٥ لفترةسجن   ١/٨/٢٠٠٥
 سنوات، ٣سراح مراقب لمدة 

 دوالر، ٩٠،٩٧٣٫٩٩إعادة 
 ٢٠٠ بقيمة  خاصورسم تقييم

  دوالر
  



 (SIGIR)خط االتصال المباشر لدى المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 
  

 

٣٣١ 

  

خط االتصال المباشر لدى المفتش العام الخاص إلعادة إعمار 
  (SIGIR)العراق 

  
يسهل خط االتصال المباشر لدى المفتش العام إعداد التقارير حول االحتيال، والهدر، وسوء االستخدام، 

جهود إعادة إعمار العراق الممولة من دافع لمتعلقة با في آافة البرامج االسترداد، واإلدارةوسوء 
 ليس لها عالقة بالبرامج تصال المباشر للمفتش العام قضاياعندما يتلقى خط اال. الضرائب األميرآي

والعمليات الممولة بأموال أميرآية مخصصة أو متوفرة إلعادة إعمار العراق، يحول المفتش العام هذه 
يتلقى خط االتصال المباشر لدى المفتش العام زيارات شخصية، أو . سبةالقضايا إلى الجهات المنا

اتصاالت عبر الهاتف، أو بالبريد، أو بالفاآس، أو عبر شبكة اإلنترنت من العراق والواليات المتحدة ومن 
  .آافة أنحاء العالم

  
  رابع ربع السنة الإبالغات

 ٦٩٩ التحقيق في قد بدأالمباشر للمفتش العام  خط االتصال آان، ٢٠٠٨  ديسمبر/آانون األول ٣١بحلول 
 للحصول على ٧-٤أنظر الجدول .  قضية ال زالت مفتوحة حاليًا٩١ أغلقت، و قضايا٦٠٨قضية، منها 

  .ملخص هذه القضايا المفتوحة
  

  القضايا الجديدة
جديدة ليصبح  شكوى ١٨خالل الفترة التي يشملها هذا التقرير، تلقى خط االتصال المباشر للمفتش العام 

وقد ُصنفت الشكاوى الجديدة حسب الفئات .  قضية عبر خط االتصال المباشر٦٩٩العدد المتراآم للقضايا 
  :التالية

  

 . في العقود شكوى تتعلق باالحتيال١٦ •
  متنوعةقضايا بتتعلق  شكاوى٥ •
 الموظفين قضايا بتتعلق  شكاوى٣ •
  دارة تتعلق باإل شكاوى٤ •

 لدى المفتش العام معظم تقارير االحتيال، والهدر، وسوء االستخدام، وسوء يتلقى خط االتصال المباشر
  : شكوى جديدة عبر الوسائل التالية١٨تلقى هذا الخط .  بواسطة البريد اإللكترونيسترداداإلدارة، واال

  

 . عبر موقع اإلنترنت للمفتش العام١٠ •
 .بواسطة البريد اإللكتروني ٨ •

  
  القضايا المغلقة

  : آان قد ُأبلغ عنها بواسطة خط االتصال المباشرية قض١٦ أغلق المفتش العامسنة الحالي، خالل ربع ال
  

 . أحيلت إلى وآاالت أخرى للمفتشين العامينية قض١١ •
 . ُصرف النظر عنها لكونها خارج نطاق تحقيقات المفتش العاماياقض ٣ •
 . من جانب المحققين لدى المفتش العام قضيتانأقفلت •

  



  (SIGIR)إشراف المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
  

 

٣٣٢ 

  ٦-٤الجدول 
  .٢٠٠٨/ ٣٠/٩وجز قضايا خط االتصال المباشر لدى المفتش العام آما آانت في م
  

  القضايا المفتوحة
 ٧٨ أعمال تحقيق
 ١٢ أعمال تدقيق

  ١  تفتيشأعمال 
 ٩١ مجموع القضايا المفتوحة

  
  
  
  

الربع األول  القضايا المغلقة
٢٠٠٨ 

الربع الثاني 
٢٠٠٨  

  الربع الثالث
٢٠٠٨  

  الربع الرابع
٢٠٠٨  

لمجموع ا
  *التراآمي

  ٤  ٠  ٠  ٠  ٠ قانون حرية اإلعالم
مراجعة قيادة الدعم 

 عمالنيال
٢  ٠  ٠  ٠ ٠  

  ٤٦  ٠  ٠  ٠ ١ عمليات مساعدة
  ١٢٣  ٣  ١  ٣ ٤ قضايا ُصرف النظر عنها

  ٢٧٠  ١١  ٧  ١٠ ١٠  قضايا ُأحيلت
  ٧٩  ٠  ٠  ٠ ٠  عمليات تفتيش

  ٧٥  ٢  ١  ١ ١  تحقيقعمليات 
  ٩  ٠  ٠  ٠ ٠  تدقيقعمليات 
  ٦٠٨  ١٦  ٩  ١٤ ١٦   القضايا المغلقةمجموع

* المجموع التراآمي
  للقضايا المفتوحة والمغلقة

     ٦٩٩  

  .٣١/١٢/٢٠٠٨ إلى ٢٤/٣/٢٠٠٤تغطي المجاميع التراآمية الفترة  منذ بدء تشغيل خط االتصال المباشر أي من * 
  

  الشكاوى الُمحالة
  .وآاالت خارجية التخاذ اإلجراء المناسب شكوى إلى ١١ حال المفتش العامبعد إجراء مراجعة شاملة أ

 .القوات المتعددة الجنسيات في العراق شكاوى أرسلت إلى مكتب المفتش العام لدى ٤ •
 .وزارة الدفاع أرسلت إلى مكتب المفتش العام لدى  شكاوى٣ •
 .وزارة الخارجية أرسلت إلى مكتب المفتش العام لدى  شكاوى٣ •
 مشترآة للعقود في العراق وأفغانستانشكاوى واحدة أرسلت إلى القيادة ال •



 اتتحديث معلومات التشريع
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  تحديث معلومات التشريعات
 

الفترة التي يشملها هذا التقرير آان الكونغرس األميرآي في عطلة برلمانية او في فترة خالل معظم 
  .لم يدرس التشريعات المتعلقة مباشرة بالمفتش العام او بإعادة إعمار العراقو تأجيل،

  
 ربع السنة هذا في العمل مع لجنة الفرع التشريعي حول العقود في زمن الحرب استمر المفتش العام خالل

دعت اللجنة المفتش العام إلى تقديم شهادته حول الدروس التي تعلمها إلآمال . وأفغانستانفي العراق 
 ٢ مجلس الشيوخ فيالمغلقة لالجتماعات لسل ا رقائمةالتقرير خالل جلسة االستماع االفتتاحية للجنة في 

  .٢٠٠٩فبراير /شباط
  

استمر المفتش العام في تزويد لجان اإلشراف الثماني في الكونغرس بخطط التدقيق الشاملة تطبيقًا ألحكام 
 التقارير على وتنشر هذه. ٢٠٠٨ للسنة المالية (NDAA) في قانون التفويض للدفاع القومي ٨٤٢القسم 

  .mil.sigir.www اإلنترنتموقع المفتش العام على 
  

 ٢٠٠٨ من قانون التفويض للدفاع القومي للسنة المالية ١٢٢٩ تطبيقًا ألحكام القسم ،استمر المفتش العام
 من خالل تقديم موارد بشرية (SIGAR)في تقديم المساعدة للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار أفغانستان 

 منظمته في الواليات أفغانستانشكيل المفتش العام الخاص إلعادة إعمار وأشكال أخرى من الدعم خالل ت
   .وأفغانستانالمتحدة 
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  إشراف  
  الوآاالت 
  األخرى  

  
  
  
 
 
 
 
  

  المقدمة
  الوآاالت األخرى تدقيقعمليات 
  الوآاالت األخرى تحقيقعمليات 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
  

  القسم  
    ٥  
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  المقدمة
  

 مجلس المفتشين العامين (SIGIR)، شكل المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق ٢٠٠٤مارس /في آذار
اقشة عملية اإلشراف في العراق ولتعزيز التعاون والتشارك بين المفتشين  لتوفير منتدى لمن(IICG)العراقي 

يجتمع في آل ربع سنة . العامين التابعين للوآاالت التي تشرف على صناديق تمويل إعادة إعمار العراق
خطط الممثلون عن الوآاالت األعضاء في المجلس لتبادل التفاصيل المتعلقة بعمليات التدقيق الحالية وتلك الم

  .لتنفيذها، ولتحديد الفرص المتاحة للتعاون ولتخفيف التكرار إلى الحد األدنى
  

وقد .  في مكتب المفتش العام في أرلنغتون بوالية فرجينيا٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني١٢ُعقد آخر اجتماع في 
  :حضر االجتماع ممثلون عن الوآاالت التالية

  

 (AFAA)وآالة التدقيق في القوات الجوية   •
 . (CENTCOM IG)مكتب المفتش العام في قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة األميرآية •
  (DCAA)وآالة تدقيق العقود الدفاعية •
 وزارة الجيش •
  (DoD OIG)مكتب المفتش العام لدى وزارة الدفاع •
  (DoS OIG)مكتب المفتش العام لدى وزارة الخارجية •
  (GAO)مكتب المحاسبة الحكومية •
  (NAVAUDSVC)ة التدقيق في السالح البحريوآال •
 مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق •
  (USAID OIG)مكتب المفتش العام لدى الوآالة األميرآية للتنمية الدولية •
  (USAAA)وآالة التدقيق في الجيش األميرآي •

  
ضاء حول نشاطاتها اإلشرافية المنجزة في آل ربع سنة، يطلب المفتش العام معلومات ُمحدثة من المنظمات األع

ُيلخص هذا القسم عمليات التدقيق والتحقيق التي ُأبلغت إلى المفتش العام في . والجاري تنفيذها والمخطط لتنفيذها
، مكتب المفتش العام  (DoD OIG)مكتب المفتش العام لدى وزارة الدفاع : ربع السنة هذا من الوآاالت التالية

 USAID)، مكتب المفتش العام لدى الوآالة األميرآية للتنمية الدولية (DoS OIG)جيةلدى وزارة الخار
OIG) مكتب المحاسبة الحكومية ،(GAO) مكتب التدقيق في الجيش األميرآي ،(USAAA) .  

  
،  (NAVAUDSVC)، ووآالة التدقيق في سالح البحرية (AFAA)أما وآالة التدقيق في القوات الجوية

ت والدعم في وزارة الجيش، ومكتب المفتش العام في قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة ودائرة العمليا
وألن .  (IIGC) فإنهم مشارآون جدد في مجلس المفتشين العامين في العراق (CENTCOM IG)األميرآية

مفتش العام هذه المنظمات األخيرة انضمت إلى المجلس المذآور في منتصف ربع السنة األخيرة، لم يطلب ال
أنظر . تحديثات للمعلومات منها وسوف يطلب ذلك بعد انقضاء أول ربع سنة آامل على انضمامها آأعضاء
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آما لم تقم وزارة المالية .  (DCAA)لتحديثات المعلومات المقدمة من وآالة تدقيق العقود الدفاعية" م"الملحق 
  .شرة بأي عملية تدقيق جديدة خالل ربع السنة هذااألميرآية أو وزارة التجارة األميرآية بإنجاز أو المبا

  
على ان يقوم ) 101-881القانون العام  (٢٠٠٨ ة من قانون التفويض للدفاع القومي للسنة المالي٨٤٢نص القسم 

التدقيق "خطة شاملة لتنفيذ سلسلة من عمليات "المفتش العام، بالتشاور مع مفتشين عامين آخرين، بتطوير 
للوآاالت الفدرالية ألداء وظائف األمن وإعادة "د من الباطن، وأوامر المهمات وأوامر التسليم للعقود، والعقو

، عمل المفتش العام عن آثب مع مجموعة التخطيط المشترك ٨٤٢عقب صدور القسم ". اإلعمار في العراق
يق الشاملة لجنوب خطة التدق"لجنوب غرب آسيا في مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع التي شملت إنتاج 

) (SIGIR)من ضمنهم المفتش العام (ُتلخص تلك الوثيقة، التي أعّدها المفتشون العامون المعنيون ". غرب آسيا
وقد قدمت عدة وآاالت . عمليات التدقيق الجاري تنفيذها والمخطط لتنفيذها في المدى القريب للعراق وللمنطقة

، مكتب المفتش العام في وزارة (SIGIRالية بما فيها المفتش العام إشرافية لدى وزارة الدفاع والحكومة الفدر
الدفاع، مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية، مكتب المفتش العام في الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، وآالة 

وآالة التدقيق في التدقيق في الجيش األميرآي، وآالة التدقيق في سالح البحرية، وآالة التدقيق في سالح الجو، و
خطة التدقيق " إلى ٢٠٠٩، تحديثات المعلومات للسنة المالية ٢٠٠٨نوفمبر /العقود الدفاعية، في تشرين الثاني

توفر هذه الخطة محاسبة شاملة عن عمليات التدقيق الجاري تنفيذها والمخطط  ". الشاملة لجنوب غرب آسيا
اق، على يد مكاتب المفتشين العامين المخولين سلطة قانونية لتنفيذها في منطقة جنوب غرب آسيا، بضمنها العر

سوف تستمر وآاالت اإلشراف  المشارآة في تنسيق خطط التدقيق عبر مجموعات . إلجراء عمليات التدقيق
  .العمل والمجالس القائمة

  
  عمليات تدقيق الوآاالت األخرى

 أجرتها الوآاالت األعضاء في مجلس المفتشين العامين يحّدث هذا القسم المعلومات المتعلقة بعمليات التدقيق التي
  . (SIGIR) والتي أبلغتها للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق(IIGC)العراقي في العراق 

  
  لإلطالع على تقارير اإلشراف المكتملة حديثًا١-٥أنظر الجدول  •
لى يد وآاالت أميرآية أخرى  لالطالع على نشاطات اإلشراف الجاري تنفيذها ع٢-٥أنظر الجدول  •

 .خالل فترة إعداد هذا التقرير
للحصول على معلومات إضافية حول عمليات التدقيق التي قامت بها وآاالت أخرى ) ل(أنظر الملحق  •

 .بضمنها ملخصات التدقيق
للحصول على قائمة تاريخية لعمليات التدقيق والمراجعة حول إعادة إعمار العراق ) م(أنظر الملحق  •

 .لتي قامت بها آافة الهيئاتا
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  ١-٥الجدول 
  ٣١/١٢/٢٠٠٨تقارير اإلشراف المنجزة مؤخرًا على يد وآاالت أميرآية أخرى حتى تاريخ 

 
  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير

تقرير حول المسائلة المحاسبية بشأن األسلحة، الذخائر 
دة األمنية، واالستدامة والمتفجرات والسيطرة عليها، والمساع

  اللوجستية لقوات األمن العراقية

١٩/١٢/٢٠٠٨  SPO-2009-002   وزارة الدفاع(DoD)  

تطبيق فيلق مشاة البحرية لعملية بيان الحاجة الشاملة المستعجلة 
  لسيارات مدرعة تقاوم آمائن األلغام

٨/١٢/٢٠٠٨  D-2009-030   وزارة الدفاع(DoD)  

  (DoD)وزارة الدفاع  D-2009-027  ٨/١٢/٢٠٠٨  قاذ القتالية لسالح الجوهليكوبتر البحث واإلن
إدارة صندوق ذخائر األسلحة الصغيرة دعمًا للحرب على 

  اإلرهاب
٢٠/١٠/٢٠٠٨  D2009-006   وزارة الدفاع(DoD)  

وسائل الرقابة على الدورة الحياتية لبطاقات الدخول المشترآة 
  للمقاولين

١٠/١٠/٢٠٠٨  D-2009-005   وزارة الدفاع(DoD)  

وسائل الرقابة الداخلية على الصندوق العام للجيش، والنقد 
والموجودات المالية األخرى المحتجزة خارج نطاق الواليات 

  .المتحدة القارية

٩/١٠/٢٠٠٨  D-2009-003   وزارة الدفاع(DoD)  

مراجعة تطبيق التوصيات الواردة في تقرير هيئة وزير 
المتعلقة بخدمات الوقاية الشخصية في الخارجية األميرآية 

حول خدمات ) تعرف بصورة شائعة بتقرير آينيدي(العراق 
  (WPPS)الوقاية الشخصية في العراق 

١٣/١٢/٢٠٠٨  08MERO3004   وزارة الخارجية
(DoS)  

المجمع الجديد للسفارة في : مراجعة المنافسة في المشتريات
  .بغداد

١٢/٢٠٠٨  07AUD3034  ية وزارة الخارج
(DoS)  

عمليات إضافية مطلوبة لتحسين : نظام الطائرات بدون طيار
إدارة ودمج جهود وزارة الدفاع لدعم احتياجات دعم الطائرات 

  .المقاتلة

١٤/١١/٢٠٠٨  GAO-09-175   مكتب المحاسبة
  (GAO)الحكومية

موظفو العقود في وزارة الدفاع، ووزارة : عقود الحاالت الطارئة
لة األميرآية للتنمية الدولية، وموظفو المقاولين الخارجية، والوآا

  .في العراق وأفغانستان

١/١٠/٢٠٠٨  GAO-09-19   مكتب المحاسبة
  (GAO)الحكومية

 عملية طلب التخلص من معدات زائدة -مسألة حساسية التوقيت
  .عن اللزوم زودت إلى ميدان العمليات الحربية

١٦/١٢/٢٠٠٨  A-2009-0023-
ALM  

ق في وآالة التدقي
الجيش األميرآي 

(USAAA)  
برنامج تنمية القدرات /تدقيق الوآالة األميرآية للتنمية الدولية

  الوطنية العراقية
٢٦/١١/٢٠٠٨  E-267-08-004-P  الوآالة األميرآية

للتنمية الدولية 
(USAID) 
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   ٢-٥ الجدول 
 ٣١/١٢/٢٠٠٨نشاطات اإلشراف الجارية على يد وآاالت أميرآية أخرى حتى تاريخ 

  
  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير

  (DoD)وزارة الدفاع  D2009D000JA0108.000  ٢٣/١٢/٢٠٠٨  عقود عمليات اإلعالم في العراق
عقود أنظمة مكافحة أجهزة التفجير المرتجلة 

  ومكافحة األلغام
٩/١٢/٢٠٠٨  D2009D000AE0102.000  وزارة الدفاع(DoD)  

سيارات المدرعة المقاومة لكمائن صيانة ودعم ال
  األلغام

٩/١٢/٢٠٠٨  D2009D000CK0100.000  وزارة الدفاع(DoD)  

أوامر المهمات المدمجة لمستشاري الموارد من اجل 
  دعم البرنامج الثالث لزيادة الدعم اللوجستي المدني

٤/١٢/٢٠٠٨  D2009D000AS0061.000  وزارة الدفاع(DoD)  

  (DoD)وزارة الدفاع  D2009D000CF0095.000  ١/١٢/٢٠٠٨  مواد لوزارة الدفاععقود استعمال الوقت وال
مكافحة أجهزة التفجير المرتجلة المتحكم بها بواسطة 

  الالسلكي في برنامج الحرب اإللكترونية
١/١٢/٢٠٠٨  D000AS0092.000  وزارة الدفاع(DoD)  

أنظمة الرقابة الداخلية على عمليات المراقب المالي 
الحرب الخاصة بسالح البحرية دعمًا للحرب لقيادة 

  العالمية على اإلرهاب

٢٥/١١/٢٠٠٨  D2009D000FN0075.000  وزارة الدفاع(DoD)  

سكاي /لطائرة ريداتور"تطبيق مذآرة قرار التملك 
  ٢٠٠٨مايو / أيار١٩الصادرة بتاريخ " واريور

١٢/١١/٢٠٠٨  D2009D000CD0071.000  وزارة الدفاع(DoD)  

عالن عن تدقيق األموال المخصصة إعادة اإل
ألفغانستان والعراق التي تتم معالجتها عبر صندوق 

  ائتمان المبيعات العسكرية األجنبية

١٠/١٠/٢٠٠٨  D2007D000FD0198.001  وزارة الدفاع(DoD)  

أعمال تملك الجيش استجابة إلى التهديدات الموجهة 
  .إلى السيارات التكتيكية الخفيفة بعجالت

٢٩/٩/٢٠٠٨  D2009D0000AE0007.000  وزارة الدفاع(DoD)  

استعمال تقييمات التهديد للنظام في عمليات تملك 
  .السيارات التكتيكية المزودة بعجالت

٢٣/٩/٢٠٠٨  D2008D000AE0287.000  وزارة الدفاع(DoD)  

القوة العاملة للتملك لجنوب غرب آسيا في وآالة 
  إدارة العقود الدفاعية

١٨/٩/٢٠٠٨  D2008D000AB0266.000  وزارة الدفاع(DoD)  

الجراحية /عقود البائعين األولين للمعدات الطبية
  دعمًا لقوات االئتالف في العراق وأفغانستان

١٢/٩/٢٠٠٨  D2008D000LF0267.000  وزارة الدفاع(DoD)  

الصيانة المؤجلة في وزارة الجيش لسيارات القتال 
  رهاببرادلي آنتيجة للحرب العالمية على اإل

٣/٩/٢٠٠٨  D2008D000FL0253.000   وزارة الدفاع(DoD)  

 التقرير الموجز ضد التحديات -تحديث معلومات
التي تؤثر في عمليتي حرية العراق والحرية الدائمة 

الذي وضعته منظمات إشرافية رئيسية ابتداًء من 
  ٢٠٠٨ حتى السنة المالية ٢٠٠٣السنة المالية 

٢٩/٨/٢٠٠٨  D2008D000JC0274.000  وزارة الدفاع(DoD)  
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  )تابع (٢-٥الجدول 

  
  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير

أنظمة الرقابة لضمان المعلومات حول شبكة مشاريع 
سالح البحرية األميرآية خارج الواليات المتحدة القارية 

  حسب تعلقها بالحرب العالمية على اإلرهاب

٢٨/٨/٢٠٠٨  D2008D000FN0230.000  وزارة الدفاع(DoD)  

  (DoD)وزارة الدفاع  D2008D000LD0245.000  ٢٧/٨/٢٠٠٨  مرافق اإلصدار المرآزية
تخطيط عملية االنتقال لعقد البرنامج الرابع لزيادة الدعم 

  اللوجستي المدني
٢٥/٨/٢٠٠٨  D2008D000AS0270.000  وزارة الدفاع(DoD)  

ة الليلية المزودة المساءلة المحاسبية حول أجهزة الرؤي
  إلى قوات األمن العراقية

١٩/٨/٢٠٠٨  D2008D00SPO0271.000  وزارة الدفاع(DoD)  

  (DoD)وزارة الدفاع  D2008D000JA0263.000  ١٤/٨/٢٠٠٨  احتياجات وزارة الدفاع الختبار دروع الوقاية الجسدية
  (DoD)وزارة الدفاع  D2008D00SPO0268.000  ١٢/٨/٢٠٠٨  بحث تقييمي حول عمليات إدارة المقاتل الجريح

بحث حول عقود وزارة الدفاع العائدة لدروع الوقاية 
  الجسدية

٧/٨/٢٠٠٨  D2008D000CD0256.000  وزارة الدفاع(DoD)  

تحديث المعلومات حول المياه الصالحة للشرب وغير 
  الصالحة للشرب في العراق

٥/٨/٢٠٠٨  D2008D000JC0258.000  وزارة الدفاع(DoD)  

رواتب العسكرية في وزارة سالح الجو دعمًا للحرب ال
  العالمية على اإلرهاب

١/٨/٢٠٠٨  D2008D000FP0252.000  وزارة الدفاع(DoD)  

عقود دعم برنامج مكافحة المخدرات واإلرهاب في 
  وزارة الدفاع

٣١/٧/٢٠٠٨  D2008D000AS0255.000  وزارة الدفاع(DoD)  

دفع رسم ومكافئة استعمال الجيش للعقود القائمة على 
  لدعم الحرب العالمية على اإلرهاب

٢١/٧/٢٠٠٨  D2008D000AE0251.000  وزارة الدفاع(DoD)  

التملك السريع ونشر الحلول للمعدات العسكرية في سالح 
  البحرية

١٨/٧/٢٠٠٨  D2008D000AE0247.000  وزارة الدفاع(DoD)  

  (DoD)وزارة الدفاع  D2008D000AS0248.000  ١٧/٧/٢٠٠٨  الدعم اللوجستي للعمليات الخاصة للقيادة األميرآية
عقود إصالح وصيانة المعدات للطائرات واألجزاء 

المكونة للطائرات التي تدعم قوات االئتالف في العراق 
  وأفغانستان

١٤/٧/٢٠٠٨  D2008D000LH0249.000  وزارة الدفاع(DoD)  

العناية الصحية التي تزودها مرافق المعالجة الطبية 
  لعسكرية إلى المقاولين في جنوب غرب آسياا

١٤/٧/٢٠٠٨  D2008D000LF0241.000  وزارة الدفاع(DoD)  

انتقاء أساليب نقل المواد العسكرية دعمًا للعمليات في 
  العراق وأفغانستان

١٤/٧/٢٠٠٨  D2008D000LH0250.000  وزارة الدفاع(DoD)  

 التعاقد لشراء واستئجار سيارات غير  تكتيكية دعمًا
  لعمليتي حرية العراق والحرية الدائمة

٢٦/٦/٢٠٠٨  D2008D000LH0235.000  وزارة الدفاع(DoD)  

 نتيجة C130صيانة مؤجلة لسالح الجو على الطائرات 
  الحرب العالمية على اإلرهاب

٢٠/٦/٢٠٠٨  D2008D000FH0225.000  وزارة الدفاع(DoD)  

الية مشتريات الجيش للسيارات المتعددة األغراض والع
  الحرآة المزودة بعجالت

١٩/٦/٢٠٠٨  D2008D000CH0236.000  وزارة الدفاع(DoD)  

 



  إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٣٤٠ 

  )تابع (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
جهود وزارة الدفاع ومقاول وزارة الدفاع لمنع حصول 

مضايقات جنسية تشمل موظفي المقاول داخل /اعتداءات
  .رية العراق والحرية الدائمةمناطق عمليتي ح

٩/٦/٢٠٠٨  D2008D000CE0221.000  وزارة الدفاع(DoD)  

وسائل الرقابة على االلتزامات غير المدفوعة لعقود 
وزارة سالح الجو التي تدعم الحرب العالمية على 

  اإلرهاب

٩/٦/٢٠٠٨  D2008-D000FC-0208.000  وزارة الدفاع(DoD)  

ش على أسطول دبابات الصيانة المؤجلة لوزارة الجي
  أبرامز نتيجة الحرب العالمية على اإلرهاب

٣٠/٥/٢٠٠٨  D2008-D000FJ-0210.000  وزارة الدفاع(DoD)  

عقود قطع غيار األسلحة الصغيرة المرآبة على سيارات 
  دعمًا للحرب العالمية على اإلرهاب

٢٠/٥/٢٠٠٨  D2008-D000FD-0214.000  وزارة الدفاع(DoD)  

بة على جداول الرواتب العسكرية لدى وزارة وسائل الرقا
  البحرية المدفوعة لدعم الحرب العالمية على اإلرهاب

١٣/٥/٢٠٠٨  D2008-D000FC-0189.000  وزارة الدفاع(DoD)  

تعيين وتدريب ممثلي ضباط العقود لدى القيادة المشترآة 
  للعقود في العراق وأفغانستان

١٢/٥/٢٠٠٨  D2008-D000JC-0203.000 رة الدفاع وزا(DoD)  

  (DoD)وزارة الدفاع  D2008-D000JC-0202.000  ١٢/٥/٢٠٠٨  برنامج الزيادة لعقد السالح الجوي في جنوب غرب آسيا
مراجعة أعمال التعاقد المرتبطة باإلعدام على الكرسي 

  الكهربائي للرقيب رايان ماسيت
١٢/٥/٢٠٠٨  D2008-DIPOE2-0196.000  وزارة الدفاع(DoD)  

ل السفن العضوية دعمًا للحرب العالمية على استعما
  اإلرهاب

١٢/٥/٢٠٠٨  D2008-D000AB-0193.000  وزارة الدفاع(DoD)  

تملك زجاج باليستي للمرآبات المتعددة األغراض ذات 
  الحرآية العالية المزودة بعجالت

٢٤/٤/٢٠٠٨  D2008-D000CE-0187.000  وزارة الدفاع(DoD)  

ثالثة وتوزيعه في جنوب غرب شراء الوقود من الدرجة ال
  آسيا

٢٣/٤/٢٠٠٨  D2008-D000JC-0186.000  وزارة الدفاع(DoD)  

  (DoD)وزارة الدفاع  D2008-D000CK-0161.000  ٢٦/٢/٢٠٠٨  عقد تجهيز معدات عسكرية احتياطية حربية
وسائل الرقابة على الصندوق العام للجيش، والنقد 

فظ بهم في وغيرها من األصول النقدية األخرى المحت
  جنوب غرب آسيا

٢٥/٢/٢٠٠٨  D2008-D000FP-0132.000  وزارة الدفاع(DoD)  

تقييم رد وزارة الدفاع على االعتداء الجنسي في مناطق 
  عمليات الحرية الدائمة وحرية العراق

٧/٢/٢٠٠٨  2008C003  وزارة الدفاع(DoD)  

معقولية أسعار العقود لدى قيادة العمليات الخاصة 
  األميرآية

٧/٢/٢٠٠٨  D2008-D000CG-0123.000  وزارة الدفاع(DoD)  

وسائل الرقابة على دورة حياة بطاقة الوصول المشترك 
  للمقاولين في جنوب غرب آسيا

٢٤/١/٢٠٠٨  D2007-D000LA-0199.002  وزارة الدفاع(DoD)  

وسائل الرقابة على إعداد تقارير أآالف النقل دعمًا 
  للحرب العالمية على اإلرهاب

٢٧/١٢/
٢٠٠٧  

D2008-D000FI-0083.000  وزارة الدفاع(DoD)  

 



 إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٣٤١ 

  )تابع (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
صندوق االستجابة الطارئة الدفاعية للحرب العالمية 

  على اإلرهاب
١٩/١٢/٢٠٠٧  D2008-D000FE-0106.000  وزارة الدفاع(DoD)  

عملة لدعم العمليات في جنوب المعدات الطبية المست
  غرب آسيا

٢٨/١١/٢٠٠٧  D2008-D000LF-0093.000  وزارة الدفاع(DoD)  

نظام الدعم الناري للحمالت العسكرية وبرامج 
  .العربات القابلة للنقل داخليًا

٢٧/١١/٢٠٠٧  D2008-D000AB-0091.000  وزارة الدفاع(DoD)  

متابعة تدقيق العقود ومراجعتها المتعلقة بنشاطات 
  إعادة إعمار العراق

٨/١١/٢٠٠٧  D2008-DIP0AI-0086.000  وزارة الدفاع(DoD)  

تدقيق محللي االستخبارات المضادة لإلرهاب وأداء 
  اإلشارات

٣١/٨/٢٠٠٧  D2007-DINT01-0092.003  وزارة الدفاع(DoD)  

مادية البيانات في وسائل الرقابة الداخلية ومدى اعت
  نظام الدفع القابل للنشر

٣١/٨/٢٠٠٧  D2007-D000FL-0252.000  وزارة الدفاع(DoD)  

رصد االستعمال النهائي لبنود وخدمات دفاعية نقلت 
  إلى عمالء أجانب

٦/٨/٢٠٠٧  D2007-D000LG-0228.000  وزارة الدفاع(DoD)  

شراء وتسليم سيارات محمية بالدروع للخدمة 
  المشترآة

١٣/٧/٢٠٠٧  D2007-D000CK-0230.000  وزارة الدفاع(DoD)  

األموال المخصصة ألفغانستان والعراق التي تتم 
  معالجتها عبر صناديق ائتمان عسكرية أجنبية

١٩/٦/٢٠٠٧  D2007-D000FD-0198.000  وزارة الدفاع(DoD)  

صناديق التشغيل والصيانة المستعملة للحرب 
ود اإلنشاءات العالمية على اإلرهاب في عق

  العسكرية

١٨/٦/٢٠٠٧  D2007-D000CK-0201.000  وزارة الدفاع(DoD)  

مراجعة الموارد االستخباراتية لدى فريق المهمات 
االستخبارية المشترآة لمحاربة اإلرهاب وقيادة 
العمليات الخاصة لدعم عمليتي الحرية الدائمة 

  .وحرية العراق

١٤/٦/٢٠٠٧  D2007-DINT01-0092.001 رة الدفاع وزا(DoD)  

إدارة فيلق مشاة البحرية لبرامج االستعادة وإعادة 
  الضبط

١٣/٤/٢٠٠٧  D2007-D000LD-0129.000  وزارة الدفاع(DoD)  

ممارسات التوظيف للعمل لدى سلطات الحكومة 
  العراقية المؤقتة

١٤/١٢/٢٠٠٦  D2007-D000LC-0051.000  وزارة الدفاع(DoD)  

تمويل التكميلي للحرب استعمال وزارة الدفاع لل
العالمية على اإلرهاب الذي تم تزويده للمشتريات 

  واالبحاث، والتطوير، واالختبار والتقييم

٤/٨/٢٠٠٦  D2006-D000AE-0241.000  وزارة الدفاع(DoD)  

حجم (الخطة االنتقالية للسفارة األميرآية في بغداد 
  )وزارة الدفاع

٢١/١١/٢٠٠٨  09MERO3002 وزارة الخارجية 
(DoS)  

أدوار، وموظفو، وفعالية المكاتب اإلقليمية للسفارة 
(REO)في العراق   

٢١/١١/٢٠٠٨  09MERO3003  وزارة الخارجية
(DoS)  

 



  إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٣٤٢ 

  )تابع (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
مراجعة السياسة األميرآية حول عقود النفط في العراق 

  )تقييم البرنامج(
٩/٢٠٠٨  09-ISP-3014  وزارة الخارجية(DoS)  

التدقيق حول إدارة عقود، والتفويضات والمصادقات 
   في بغداد(NEC)للمجلس االقتصادي الوطني 

٧/٢٠٠٨  08AUD3023  وزارة الخارجية(DoS)  

مراجعة أدوار، وموظفي، وفعالية األمن الدبلوماسي في 
   في العراق(PPS)إدارة خدمات الوقاية الشخصية 

٦/٢٠٠٨  08MERO3003  وزارة الخارجية(DoS)  

مراجعة نشاطات شرآة داين آورب انترناشونال بموجب 
 التي (WPPS)عقود خدمات الوقاية الشخصية عبر العالم 

  تديرها وزارة الخارجية في العراق

٦/٢٠٠٨  08MER03005  وزارة الخارجية(DoS)  

مراجعة نشاطات شرآة تريبل آانوبي بموجب عقود 
ات الوقاية الشخصية عبر العالم التي تديرها وزارة خدم

  الخارجية في العراق

٦/٢٠٠٨  08MERO3006  وزارة الخارجية(DoS)  

مراجعة مشترآة لعقد شرآة بالك واتر لخدمات الوقاية 
  الشخصية عبر العالم

٣/٢٠٠٨  08AUD3016  وزارة الخارجية(DoS)  

 مكتب المحاسبة الحكومية 120790  ٢٠/١١/٢٠٠٨  العقود في العراق وأفغانستان
(GAO)  

 مكتب المحاسبة الحكومية Not reported  ١١/٢٠٠٨  وثيقة سياسة العملية االنتقالية إلى العراق
(GAO)  

المبيعات العسكرية األجنبية وترتيبات اخرى لتقاسم 
  االآالف بين العراق والواليات المتحدة

١٠/٢٠٠٨  Not reported مكتب المحاسبة الحكومية 
(GAO)  

 مكتب المحاسبة الحكومية 351237  ٩/٢٠٠٨  الجيش االحتياطي/جهوزية القوات المكونة للجيش العامل
(GAO)  

جهوزية القوات المكونة العاملة واالحتياطية لسالح البحرية 
  وفيلق مشاة البحرية

 مكتب المحاسبة الحكومية 351239  ٩/٢٠٠٨
(GAO)  

ة والتحديات للجهاز في الكلفة، واألداء، والمخاطر المستقبلي
  (V-22 Osprey) اوسبراي ٢٢٠

 مكتب المحاسبة الحكومية 120746  ٧/٢٠٠٨
(GAO)  

الحوافز، والتعويضات، والعناية الصحية المقدمة إلى 
  المدنيين الفدراليين المنتشرين

 مكتب المحاسبة الحكومية 351166  ٢/٢٠٠٨
(GAO)  

كافحة أجهزة إدارة تقييم تكنولوجيا المنظمة المشترآة لم
 (JIEDDO)التفجير االرتجالية 

 مكتب المحاسبة الحكومية 351231  ٦/٢٠٠٨
(GAO)  

اإلدارة االستراتيجية للمنظمة المشترآة لمكافحة أجهزة 
   (JIEDDO)التفجير االرتجالية

 مكتب المحاسبة الحكومية 351230  ٦/٢٠٠٨
(GAO)  

 محاسبة الحكوميةمكتب ال 351236  ٦/٢٠٠٨  متطلبات مستعجلة لزمن الحرب
(GAO)  

 مكتب المحاسبة الحكومية 351172  ٣/٢٠٠٨  الطلب على الوقود في المواقع األمامية
(GAO)  

 



 إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٣٤٣ 

  )تابع (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
برنامجان لتنمية القدرات في العراق مموالن من صناديق 

  .دعم االقتصاد
 ب المحاسبة الحكوميةمكت 320587  ٣/٢٠٠٨

(GAO)  
تحليل اآالف وتمويل الحرب العالمية على اإلرهاب لوزارة 

  .٢٠٠٨الدفاع للسنة المالية 
 مكتب المحاسبة الحكومية 351155  ١/٢٠٠٨

(GAO)  
 مكتب المحاسبة الحكومية 320557  ١٢/٢٠٠٧  قوات األمن العراقية ونقل مسؤوليات األمن

(GAO)  
 مكتب المحاسبة الحكومية غير مبلغ  ٧/٢٠٠٨  الدولية لالجئين العراقيينالمساعدة األميرآية و

(GAO)  
المساعدة األميرآية والدولية للمهجرين في الداخل في 

  العراق
 مكتب المحاسبة الحكومية غير مبلغ  ١٢/٢٠٠٨

(GAO)  
 مكتب المحاسبة الحكومية 351096  ١٠/٢٠٠٨  خطط وزارة الدفاع للطائرات بدون طيار

(GAO)  
 مكتب المحاسبة الحكومية 351076  ٨/٢٠٠٧  برامج السترة الواقية واختبارها

(GAO)  
 مكتب المحاسبة الحكومية 351083  ٨/٢٠٠٧  استخدام مقاولي األمن الخاصين

(GAO)  
عمليات المنظمة المشترآة لمكافحة أجهزة التفجير 

االرتجالية لتنسيق دعم االستخبارات لمكافحة أجهزة التفجير 
  (JIEDDO)جالية االرت

 مكتب المحاسبة الحكومية 351016  ٣/٢٠٠٧
(GAO)  

-A-2009-ALL  ١/١١/٢٠٠٨  )العراق(المساءلة والرقابة على بنود حساسة، أبو غريب 
0109.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

 -برنامج االستجابة الطارئة للقائد، الفرقة المتعددة الجنسيات
  المنطقة الغربية

٢٣/١٠/٢٠٠٨  A-2008-ALL-
0624.002 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

-A-2009-ALC  ٢٠/١٠/٢٠٠٨  إقفال عقود البرنامج الثالث لزيادة الدعم اللوجستي المدني
0093.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

 -ات الفرقة المتعددة الجنسي-برنامج االستجابة الطارئة للقائد
  المنطقة الشمالية

٢٢/٩/٢٠٠٨  A-2008-ALL-
0624.001 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

-A-2008-FFF  ١٠/٩/٢٠٠٨  تدريب الوحدات على مكافحة أجهزة التفجير االرتجالية
0081.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

 استدامة -تقييم متطلبات الموازنة األساسية المستقبلية
  مجموعة تقييم البرامج

٤/٩/٢٠٠٨  A-2008-ALM-
0690.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

عمليات التعاقد في القيادة المشترآة للعقود في العراق 
   سالرنو وآابول-وأفغانستان

١/٩/٢٠٠٨  A-2008-ALL-
0401.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

 إنشاء مجموعة -طلبات الموازنة األساسية المستقبليةتقييم مت
  تقييم البرامج

١/٩/٢٠٠٨  A-2008-ALO-
0741.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

 تنظيم مجموعة -تقييم متطلبات الموازنة األساسية المستقبلية
  تقييم البرامج

١/٩/٢٠٠٨  A-2008-FFS-
0669.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

 



  إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٣٤٤ 

  )تابع (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
 -أنظمة الرقابة على برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني

  ملكية وايت
٢١/٧/٢٠٠٨  A-2008-ALL-

0398.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
 تدريب -المستقبليةتقييم متطلبات الموازنة األساسية 

  مجموعة تقييم البرامج
٢١/٧/٢٠٠٨  A-2008-FFF-

0647.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
-A-2008-ALL  ٧/٧/٢٠٠٨   الكويت-(ASG) مجموعة دعم المناطق -عقود اإلسكان

0403.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
-A-2008-ALA  ٢٤/٦/٢٠٠٨  اختبار السترات الواقية

0640.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
نقطة التحكم (تقييم متطلبات الموازنة األساسية المستقبلية 

  )بالتدقيق
٢٤/٦/٢٠٠٨  A-2008-FFM-

0630.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
برنامج التأمين، قانون الدفاع عن القواعد األولى، لسالح 

  الهندسة في الجيش األميرآي
١٨/٦/٢٠٠٨  A-2008-ALL-

0633.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
-A-2008-ALL  ١٦/٦/٢٠٠٨  العراق-برنامج االستجابة الطارئة للقائد، بغداد

0624.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
للجيش األميرآي، متابعة تدقيق عمليات التعاقد، قيادة العقود 

  )المرحلة األولى(الكويت -المنطقة الجنوبية الغربية
٩/٦/٢٠٠٨  A-2008-ALL-

0625.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
-A-2008-ALM  ٢/٦/٢٠٠٨  استدامة المعدات المتروآة

0247.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
-A-2008-ALM  ١٩/٥/٢٠٠٨  مستودع بنود الضبط اآللي

0313.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
تجهزي -تقييم متطلبات الموازنة األساسية المستقبلية

  مجموعة تقييم البرامج
١٢/٥/٢٠٠٨  A-2008-ALA-

0498.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
هيز  تج-تقييم متطلبات الموازنة األساسية المستقبلية

  مجموعة تقييم البرامج
١٦/٤/٢٠٠٨  A-2008-FFM-

0549.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
-A-2008-FFD  ٢٦/٣/٢٠٠٨  تدريب متقدم لجنود التخلص من معدات التفجير

0098.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
 العقود  قيادة-أنظمة الرقابة على المدفوعات إلى البائعين

 الكويت - المنطقة الجنوبية الغربية-للجيش األميرآي
  )المرحلة األولى(

١٧/٣/٢٠٠٨  A-2008-ALL-
0501.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

عمليات قاعدة -ممتلكات حكومية مزودة إلى المقاولين
  الكويت

٤/٣/٢٠٠٨  A-2008-ALL-
0204.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)يرآي األم

-A-2008-ALL  ٣/٣/٢٠٠٨  )الخارجة عن الخط(متابعة المشتريات غير المباشرة 
0466.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

-A-2008-ALA  ٢٧/٢/٢٠٠٨  (AAO)عملية هدف التملك المرخص به للجيش 
0468.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

 



 إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٣٤٥ 

  )تابع (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
-A-2008-ALM  ١٨/٢/٢٠٠٨  (DOL)إعادة ضبط دعم أعباء العمل لمديرية اللوجستيات 

0311.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
إدارة مراآز التدريب على القتال في األسطول المسبق 

  التموضع
١٢/٢/٢٠٠٨  A-2008-FFF-

0044.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
-A-2008-ALM  ٨/٢/٢٠٠٨   تدقيق تراجعي-بنود إعادة الضبط اآللي

0312.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
وظائف عقود سالح الهندسة في الجيش األميرآي في 

  )المرحلة األولى(العراق، فرقة منطقة الخليج، 
٤/٢/٢٠٠٨  A-2008-ALL-

0318.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
عمليات التعاقد في القيادة المشترآة للعقود في العراق 

   بلد-وأفغانستان
٢٩/١/٢٠٠٨  A-2008-ALL-

0319.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
عمليات التعاقد في القيادة المشترآة للعقود في العراق 

  باغرام-نستانوأفغا
٢٨/١/٢٠٠٨  A-2008-ALL-

0320.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
 الفرقة الجبلية -سجل ممتلكات تزويد الوحدات المعزز

  العاشرة
٢٨/١/٢٠٠٨  A-2008-ALR-

0360.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
-A-2008-ALR  ١٤/١/٢٠٠٨  اة الثالثة فرقة المش-سجل ممتلكات تزويد الوحدات المعزز 

0307.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
-A-2008-ALR  ٧/١/٢٠٠٨   الفيلق األول-سجل ممتلكات تزويد الوحدات المعزز 

0357.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
-A-2008-FFS  ٦/١/٢٠٠٨  التدريب ما قبل التجنيد للقوات االحتياطية في الجيش

0101.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
-A-2008-FFS  ٦/١/٢٠٠٨  التدريب ما قبل التجنيد لقوات الحرس القومي

0353.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
ناقصًا مراآز (استعمال العبي أدوار عبر مجمل الجيش 

  )التدريب على القتال
١٠/١٢/٢٠٠٧  A-2008-FFF-

0148.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
نقطة مراقبة (تعزيز سجل الممتلكات لتزويد الوحدات 

  )التدقيق
٣/١٢/٢٠٠٧  A-2008-ALR-

0039.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
-A-2007-ZBI  ٥/١١/٢٠٠٧  عقود برنامج اللغات األجنبية للجيش

0344.003 
لة التدقيق في الجيش وآا

  (USAAA)األميرآي 
عمليات التعاقد في القيادة المشترآة للعقود في العراق 

   فكتوري-وأفغانستان
٢٦/٧/٢٠٠٧  A-2007-ALL-

0887.002 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
عمليات التعاقد في القيادة المشترآة للعقود في العراق 

  بغداد-وأفغانستان
٢٤/٧/٢٠٠٧  A-2007-ALL-

0887.001 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
دعم (الكويت -العمليات التراجعية في جنوب غرب آسيا

  )مؤخرة الجيش
١١/٧/٢٠٠٧  A-2007-ALL-

0858.001 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
تأثير التملك لسيارات مدرعة مضادة للكمائن ومقاومة 

   أنظمة اخرىلأللغام على
٢/٧/٢٠٠٧  A-2007-ALA-

0978.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
 



  إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٣٤٦ 

  )تابع (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
 منطقة -عمليات التعاقد، قيادة العقود في الجيش األميرآي

  )المرحلة الثانية(الكويت -جنوب غرب آسيا
١٨/٦/٢٠٠٧  A-2007-ALL-

0859.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
-A-2007-ALL  ٩/٦/٢٠٠٧  الكويت-عمليات تدقيق تراجعي في جنوب غرب آسيا

0858.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
-A-2007-ALM  ١٠/٤/٢٠٠٧  عقود إلعادة الضبط

0306.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
-A-2007-ALR  ١/٣/٢٠٠٧  تحديد أسعار شحن الحاويات

0259.001 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
إصدار فواتير احتجاز الحاويات للحرب العالمية على 
  اإلرهاب، القيادة العسكرية للنشر والتوزيع األرضي

١/٣/٢٠٠٧  A-2007-ALR-
0259.002 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)آي األمير

قوات -متطلبات إعادة الضبط على المستوى الميداني
  الحرس القومي للجيش

١٨/٢/٢٠٠٧  A-2007-ALM-
0306.002 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

-A-2007-ALL  ٦/٢/٢٠٠٧  أفغانستان-إدارة شحن الحاويات في جنوب آسيا
0081.005 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

-A-2007-FFD  ٨/١/٢٠٠٧  متطلبات السترات الواقية
0067.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

 منطقة -عمليات التعاقد، قيادة العقود في الجيش األميرآي
  )المرحلة األولى(الكويت -جنوب غرب آسيا

٢٦/١٠/٢٠٠٦  A-2007-ALL-
0329.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

إدارة واستعمال الممتلكات التي يملكها المقاول بموجب عقد 
   المولدات الكهربائية-برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني

١/١٠/٢٠٠٦  A-2007-ALL-
0212.001 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

-A-2007-ALL  ٦/٩/٢٠٠٦   الخالصة-إدارة الحاويات في جنوب غرب آسيا
0081.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

-A-2006-ALL  ٢٦/٦/٢٠٠٦  العراق-عمليا تدقيق تراجعي في جنوب غرب آسيا
0397.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

تدقيق متابعة لبرنامج الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لنظام 
  الحكم المحلي في العراق

4QR/FY 2008  وآالة األميرآية للتنمية ال
  (USAID)الدولية 

تدقيق البرنامج الثاني للوآالة األميرآية للتنمية الدولية لنظام 
  الحكم االقتصادي في العراق

4QR/FY 2008   الوآالة األميرآية للتنمية
  (USAID)الدولية 

العراق على /تدقيق إشراف الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
  لخاص في العراقمقاولي األمن ا

4QR/FY 2008   الوآالة األميرآية للتنمية
  (USAID)الدولية 



 إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٣٤٧ 

  الوآاالت األخرى تحقيقعمليات 
  

.  بصورة منتظمة مع الوآاالت الحكومية األخرى التي تقوم بالتحقيق في العراق أعمالهينسق مكتب المفتش العام
  .٣-٥ميرآية األخرى، أنظر الجدول إلحصاءات حول نشاطات التحقيق للوآاالت األلإلطالع على ا

  
  ٣-٥الجدول 

  ٣٠/١٢/٢٠٠٨وضعية نشاطات التحقيق المنفذة على يد وآاالت أميرآية أخرى آما آان في 
  

القضايا 
  المغلقة/المفتوحة

عدد المحققين في 
  الكويت

عدد المحققين في 
  العراق

  الوآالة

دة آشف قيادة التحقيقات الجنائية في الجيش األميرآي، وح  ٨  ٤  ٩٦
  االحتيال في المشتريات الرئيسية

 (DoS OIG)دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع   ٦  ٢  ١٣٤
  مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية  ٠  ٠  ٤
   (FBI)مكتب التحقيقات الفدرالية  ٤  ٢  ٧٩
   (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  ٢  ٠  ٦

  المجموع  ٢٠  ٨  ٣١٩
  

  األرقام القضايا المعلقة التي يجري العمل بها مع وآاالت أخرى داخل مرآز العمليات المشترآةتشمل * 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    



 الهوامش
  

 

٣٤٨ 

 الهوامش
اتفاق بين الواليات المتحدة األميرآية والجمهورية العراقية حول انسحاب القوات األميرآية من العراق وتنظيم  -١

 .نشاطات هذه القوات خالل وجودها المؤقت في العراق
http://www.mnf-iraq.com/images/CGs_Messages/security_agreement.pdf  ،

١٧/١/٢٠٠٨. 

، إعادة إعمار العراقب  الخاصالمفتش العام لطلب (MNF-I) استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٢
١٠/١/٢٠٠٩. 

ية من العراق وتنظيم اتفاق بين الواليات المتحدة األميرآية والجمهورية العراقية حول انسحاب القوات األميرآ -٣
 .نشاطات هذه القوات خالل وجودها المؤقت في العراق

http://www.mnf-iraq.com/images/CGs_Messages/security_agreement.pdf  ،
١٧/١/٢٠٠٨. 

 .٣٠/١٢/٢٠٠٨ بتاريخ ٣١٠٣٤قية أمر وزارة الداخلية العرا -٤

 مع المستشار السياسي في السفارة ٣/١/٢٠٠٩مقابلة المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق بتاريخ  -٥
 . االميرآية

 مع المستشار السياسي في السفارة ٣/١/٢٠٠٩مقابلة المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق بتاريخ  -٦
 .االميرآية

في ربع السنة هذا . ٢١، صفحة٣٠/١٢/٢٠٠٨ قياس االستقرار واألمن في العراق ،(DoD)وزارة الدفاع  -٧
انخفض عدد اعتداءات المتمردين إلى أدنى مستوى خالل أآثر من أربع سنوات وآان عدد االعتداءات في 

 . ٢٠٠٤ أقل من أي شهر مضى منذ ربيع عام ٢٠٠٨نوفمبر /تشرين الثاني

 .١١/١٢/٢٠٠٨ ، (MNC-I)  المتعدد الجنسيات في العراقالفيلق الجنرال لويد اوستن قائد  -٨

 . ٥/١٢/٢٠٠٨، "ابناء العراق"، (MNC-I)  الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق -٩

 .٥/١/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق،   -١٠

، األربعة هم من المملكة ٣١/١٢/٢٠٠٩وعي في العراق، وزارة الخارجية األميرآية، تقرير الوضع األسب -١١
 . المتحدة، استراليا، رومانيا واستونيا

                            : يستند هذا الرقم إلى التخصيصات المتوفرة إلعادة اعمال العراق بموجب القوانين اآلتية -١٢
P.L. 108-7, P.L108-11, P.L.108-106, P.L. 108-287, P.L. 109-13, P.L. 109-102, P.L. 109-148, P.L.109-
234, P.L.110-28, P.L.110-92, P.L.110-116, P.L.110-137, P.L.110-149, P.L.110-161, P.L.110-252.  

استجابة الوآالة االميرآية  ،(IRRF 1)  األولإعمار العراقصندوق إغاثة وإعادة : تبيانات االلتزامات والنفقا
؛ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام ١٢/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)للتنمية الدولية 

المفتش العام للبيانات،  لطلب (USTDA)الوآالة األميرآية للتجارة والتنمية ؛ استجابة ١٢/١/٢٠٠٩للبيانات، 
مصلحة المالية ؛ ٥/٤/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)؛ استجابة وزارة الخارجية ٣١/١٢/٢٠٠٨

؛ صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ٩/١/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (DFAS) والمحاسبة الدفاعية
؛ ١٢/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO) استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ،(IRRF2)الثاني 

لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) وزير الدفاع جابة مكتب  است:(ISFF)صندوق قوات األمن العراقية 
 لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية: (ESF)صندوق دعم االقتصاد. ١٦/١/٢٠٠٩
؛ ٨/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)؛ استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية ١٤/١٠/٢٠٠٧

، ١٤/١٠/٢٠٠٨، ٢/١٠/٢٠٠٨، لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO) مكتب المساعدة االنتقالية استجابة
مكتب المساعدة ؛ ٥/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،   (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج ؛ ١٥/١/٢٠٠٩

: (CERP)بة الطارئة للقائد ؛ برنامج االستجا١/١/٢٠٠٩، تقرير المؤشرات األساسية، (ITAO)االنتقالية للعراق 
استجابة مكتب : أموال أخرى. ١٢/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع 
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في بعض الحاالت خالل . ١٦/١/٢٠٠٩المخدرات الدولي وفرض تطبيق القانون لطلب المفتش العام للبيانات، 
 إلعداد التقرير حول صندوق ٢٠٠٨يانات ربع السنة الرابع لعام المفتش العام بربع السنة هذا استعمل مكتب 

 الطبيعية الالمرآزية لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد سوية مع عجز ،(CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
التقرير  عن التواصل مع نظام المحاسبة في الجيش أعاقا جزئيًا إعداد (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق 

 (DoD)؛ بصورة إضافية، تواجه الوآاالت التابعة لوزارة الدفاع (CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد حول 
 عدة تحديات في آل ربع سنة، (CERP)االستجابة الطارئة للقائد المسؤولة عن إعداد التقارير المتعلقة ببرنامج 

 إعداد التقارير، عمليات تغيير الموظفين وأهمية المراجعات يضمنها حجم المشاريع، االنتشار الجغرافي لوحدات
  . الشاملة للتحقق من صحة المعلومات

  .١٢/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD) وزير الدفاع استجابة مكتب  -١٣

 .٥/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات ، (NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق األدنى استجابة -١٤

 .٥/١/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)العراق –تب شؤون الشرق األدنى استجابة مك -١٥

 عن األداء (IRMO)  مكتب إدارة إعادة إعمار العراق، تقرير(ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -١٦
 .٣١/١٢/٢٠٠٨ – ١/٧/٢٠٠٧اليومي للوحدات الكهربائية، 

 .١٧، صفحة ٣١/١٢/٢٠٠٨وعي في العراق، ، تقرير الوضع األسب(DoS)وزارة الخارجية -١٧

نوفمبر /، في عدد تشرين الثاني"العراق: تقرير البلدان"ذي ايكونومست، "مقال وحدة االستخبارات في مجلة  -١٨
 . ٥، صفحة ٢٠٠٨

السعر الصافي األسبوعي للنفط العراقي من آرآوك في الخليج األميرآي "اإلدارة األميرآية لمعلومات الطاقة،  -١٩
 .٥/١/٢٠٠٩تم الدخول إليه في ،  www.eia.doe.gov، ٣١/١٢/٢٠٠٨، )"لبرميلدوالر ل(

 .٢٠٠٩اقتراح مجلس الوزراء لموازنة العام  -٢٠

 .٦/١/٢٠٠٩الرسالة االلكتروينة المرسلة من نائب رئيس الوزراء العراقي إلى مكتب المفتش العام،  -٢١

 . ١٩/١١/٢٠٠٨ ،  العام مع وزير التخطيط والتعاون االنمائي في الحكومة العراقيةمقابلة مكتب المفتش -٢٢

 .٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٣

 في ول إليهتم الدخ ،.S/RES/1859 ،http://daccessdds.un.org   (2008) قرار مجلس األمن الدولي -٢٤
١٩/١/٢٠٠٨ . 

رئيس المجلس المشترك لمكافحة الفساد، /مقابلة مكتب المفتش العام مع األمين العام لمجلس الوزراء -٢٥
٣١/١٢/٢٠٠٨ . 

 ،            www.iraqipresidency.net ، ٦/١/٢٠٠٩لقاء نائب رئيس الوزراء العراقي، مع هيئة النزاهة،  -٢٦
٨/١/٢٠٠٩ . 

 .٣١/١٢/٢٠٠٩ حتى ١/٧/٢٠٠٣آما  قيست من  -٢٧

 في  ، تم الدخول إليهwww.cpj.org، "الصحافيون في خطر: العراق"، "لجنة حماية الصحافيين" -٢٨
١١/١/٢٠٠٨ . 

،   ٢٠٠٨نوفمبر/تحديث المعلومات حول المساعدة اإلنسانية لألمم المتحدة إلى العراق، تشرين الثاني -٢٩
http://www.uniraq  ، ١١/١/٢٠٠٨تم الدخول إليه في. 

 .٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٠

 صوت -، ترآيز البعثة(UNAMI)بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق : بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق" -٣١
 .  ١١/١/٢٠٠٨ تم الدخول إليه في ، http://www.uniraq.org،"٢٠٠٨ديسمبر /ن األولالبعثة، آانو
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 صوت -، ترآيز البعثة(UNAMI)بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق : بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق -٣٢
 .  ١١/١/٢٠٠٨ تم الدخول إليه في ، http://www.uniraq.org،"٢٠٠٨ديسمبر /البعثة، آانون األول

إيرادات : "، الجمهورية العراقية؛ الحكومة العراقية٢/٧/٢٠٠٨استجابة وزارة المالية لطلب المفتش للبيانات،  -٣٣
 الجمعية الوطنية ة رئاسالحكومة العراقية،"؛ "ديسمبر/ آانون األول-يوليو/، تموز٢٠٠٣ونفقات الموازنة 
 ." ٢٠٠٥الموازنة العامة للدولة لعام : العراقية المؤقتة

 .١٦/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)استجابة مكتب شؤون الشرق األوسط في العراق  -٣٤

 .١٦/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)استجابة مكتب شؤون الشرق األوسط في العراق  -٣٥

المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يكمل المراجعة الثانية لترتيبات قروض "، (IMF)وق النقد الدولي صند -٣٦
 . ١٨/١/٢٠٠٩ ، تم الدخول إليه في www.imf.org، ١٧/١٢/٢٠٠٨االحتياط للعراق، 

استجابة ؛ ٥/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)استجابة مكتب شؤون الشرق األوسط في العراق  -٣٧
؛ استجابة مكتب ٢/١٠/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)مكتب شؤون الشرق األوسط في العراق 

؛ مساهمة صندوق النقد ٥/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)شؤون الشرق األوسط في العراق 
 مليون ٤٧٥ ازدادت من ،(IRFFI)ول الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق األ الصندوق ، لغير(IMF)الدولي 

 . ٣١/١٢/٢٠٠٨ مليار دوالر في ١٫١٤٥ إلى ٣٠/٩/٢٠٠٨دوالر في 

 . ٢٨/١/٢٠٠٨ ، PL 110-181القانون العام. ٢٠٠٨قانون التفويض للدفاع القومي للسنة المالية  -٣٨

 ،يستند هذا الرقم إلى التخصيصات التي توفرت إلعادة إعمار العراق بموجب القانون العام -٣٩
108-7, P.L. 108-11, P.L. 108-106, P.L. 108-287, P.L. 109-13, P.L. 109-102, P.L. 109-148, 

P.L. 109-234, P.L. 110-28, P.L. 110-92, P.L. 110-116, P.L. 110-137, P.L. 110-149, P.L.110-
161, P.L.110-252 

 . ٥/١٠/٢٠٠٤، ٢٢٠٧، تقرير القسم (DoS)استجابة وزارة الخارجية   -٤٠

 .١٢/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٤١

 .١٢/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٤٢

 .١/٢٠٠٨، ٢٢٠٧، تقرير القسم (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -٤٣

استجابة فرقة ؛ ٨/١/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات،  لطلب (USAID)استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  -٤٤
، (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ؛ ٥/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (GRD)منطقة الخليج 

 لطلب المفتش (USAID)؛ استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ١/١/٢٠٠٩تقرير المؤشرات األساسية، 
 لطلب المفتش العام للبيانات، (OMB)؛ استجابة مكتب اإلدارة والموازنة ٨/١/٢٠٠٩العام للبيانات، 

٣/١/٢٠٠٩ . 

 . ٥/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٤٥

 .١٤/١٠/٢٠٠٨،  ٤١٧-١١٠، القانون العام ٢٠٠٩قانون دنكان هانتر لتفويض الدفاع القومي للسنة المالية  -٤٦

 . ٩/٢٠٠٨ إلى الكونغرس حول مطابقة األموال المقدمة من الحكومة العراقية، (DoS)ير وزارة الخارجية  تقر -٤٧

. ١٢/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع : صندوق قوات األمن العراقية -٤٨
؛ ١٤/١٠/٢٠٠٧تش العام للبيانات،  لطلب المف(DoS)استجابة وزارة الخارجية : (ESF)صندوق دعم االقتصاد 

مكتب ؛ استجابة ٨/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية 
 و ١٤/١٠/٢٠٠٨، ٢/١٠/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)المساعدة االنتقالية للعراق 

مكتب المساعدة ؛ ٥/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج ؛ ١٥/١/٢٠٠٩
؛ (CERP)االستجابة الطارئة للقائد ؛ برنامج ١/١/٢٠٠٩، تقرير المؤشرات األساسية، (ITAO)االنتقالية للعراق 

 .١٢/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع 
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الواليات المتحدة خفضت تمويلها لقوات األمن العراقية لكن "، SIGIR 09-012تقرير تدقيق المفتش العام  -٤٩
 .١/٢٠٠٩، "استمرار دعمها سوف يكون ضروريًا على األرجح

 . ١٥/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OUSD)استجابة مكتب المفتش المالي لدى نائب وزير الدفاع  -٥٠

: ١٢/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) زير الدفاع استجابة مكتب و: صندوق قوات األمن العراقية -٥١
؛ ١٤/١٠/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية : (ESF)صندوق دعم االقتصاد 

مكتب ؛ استجابة ٨/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية 
 و ١٤/١٠/٢٠٠٨، ٢/١٠/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)ساعدة االنتقالية للعراق الم
مكتب المساعدة ؛ ٥/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج ؛ ١٥/١/٢٠٠٩

 الطارئة للقائد االستجابة؛ برنامج ١/١/٢٠٠٩تقرير المؤشرات األساسية، "، (ITAO)االنتقالية للعراق 
(CERP) : استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD)  ،١٢/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات. 

. ١٢/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع : صندوق قوات األمن العراقية -٥٢
؛ ١٤/١٠/٢٠٠٧فتش العام للبيانات،  لطلب الم(DoS)استجابة وزارة الخارجية : (ESF)صندوق دعم االقتصاد 

مكتب ؛ استجابة ٨/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية 
 و ١٤/١٠/٢٠٠٨، ٢/١٠/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)المساعدة االنتقالية للعراق 

مكتب المساعدة ؛ ٥/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج ؛ ١٥/١/٢٠٠٩
: (CERP)االستجابة الطارئة للقائد ؛ برنامج ١/١/٢٠٠٩، تقرير المؤشرات األساسية، (ITAO)االنتقالية للعراق 

 .١٢/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع 

 .١٢/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٥٣

 . ١٥/١/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات، (OUSD)استجابة مكتب المفتش المالي لدى نائب وزير الدفاع  -٥٤

 .١٢/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع   -٥٥

 .١٢/١/٢٠٠٩ العام للبيانات، لطلب المفتش (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٥٦

 .١٢/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٥٧

، (ISFF)صندوق قوات األمن العراقية ، (MNSTC-I)القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق  -٥٨
 .٤حة ، صف٩/٢٠٠٨، )تمت مراجعتها (٢٠٠٨خطة اإلنفاق للسنة المالية 

 .١٢/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD)  استجابة مكتب وزير الدفاع  -٥٩

الواليات المتحدة خفضت تمويلها لقوات األمن العراقية لكن "، SIGIR 09-012تقرير تدقيق المفتش العام  -٦٠
 .١/٢٠٠٩، "استمرار دعمها سوف يكون ضروريًا على األرجح

 . ١٥/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OUSD)نائب وزير الدفاع استجابة مكتب المفتش المالي لدى  -٦١

الواليات المتحدة خفضت تمويلها لقوات األمن العراقية لكن "، SIGIR 09-012تقرير تدقيق المفتش العام  -٦٢
 .١/٢٠٠٩، "استمرار دعمها سوف يكون ضروريًا على األرجح

يات المتحدة خفضت تمويلها لقوات األمن العراقية لكن الوال"، SIGIR 09-012تقرير تدقيق المفتش العام  -٦٣
 .١/٢٠٠٩، "استمرار دعمها سوف يكون ضروريًا على األرجح 

الواليات المتحدة خفضت تمويلها لقوات األمن العراقية لكن "، SIGIR 09-012تقرير تدقيق المفتش العام  -٦٤
 .١/٢٠٠٩، "استمرار دعمها سوف يكون ضروريًا على األرجح 

 .١٢/٢٠٠٨، قياس االستقرار واألمن في العراق، (DoD) الدفاع وزارة -٦٥

، (ISFF)صندوق قوات األمن العراقية ، (MNSTC-I)القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق  -٦٦
 .٩/٢٠٠٨، )تمت مراجعتها (٢٠٠٨خطة اإلنفاق للسنة المالية 

 . ١٥/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OUSD)فاع استجابة مكتب المفتش المالي لدى نائب وزير الد -٦٧
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الواليات المتحدة خفضت تمويلها لقوات األمن العراقية لكن "، SIGIR 09-012تقرير تدقيق المفتش العام  -٦٨
 .١/٢٠٠٩، "استمرار دعمها سوف يكون ضروريًا على األرجح

 . ٢٠٠٨مالية ، مخصصات تكميلية لخطة اإلنفاق للسنة ال(DoS)وزارة الخارجية  -٦٩

استجابة فرقة ؛ ٨/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٧٠
 (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ؛ ٥/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (GRD)منطقة الخليج 

 لطلب المفتش (USAID)آالة االميرآية للتنمية الدولية ؛ استجابة الو١/١/٢٠٠٩تقرير المؤشرات األساسية، 
 لطلب المفتش العام للبيانات، (OMB)؛ استجابة مكتب اإلدارة والموازنة ٨/١/٢٠٠٩العام للبيانات، 

٣/١/٢٠٠٩ . 

استجابة فرقة ؛ ٨/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٧١
، (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ؛ ٥/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (GRD)طقة الخليج من

 لطلب المفتش (USAID)؛ استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية ١/١/٢٠٠٩تقرير المؤشرات األساسية، 
طلب المفتش العام للبيانات،  ل(OMB)؛ استجابة مكتب اإلدارة والموازنة ٨/١/٢٠٠٩العام للبيانات، 

٣/١/٢٠٠٩. 

 .٢٠٠٨، مخصصات تكميلية لخطة اإلنفاق للسنة المالية (DoS)وزارة الخارجية  -٧٢

 .٣١/١٢/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٧٣

 .٢٠٠٨الية ، مخصصات تكميلية لخطة اإلنفاق للسنة الم(DoS)وزارة الخارجية  -٧٤

استجابة فرقة ؛ ٨/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٧٥
، (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ؛ ٥/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (GRD)منطقة الخليج 

 لطلب المفتش ،(USAID)الة االميرآية للتنمية الدولية ؛ استجابة الوآ١/١/٢٠٠٩تقرير المؤشرات األساسية، 
 لطلب المفتش العام للبيانات، (OMB)؛ استجابة مكتب اإلدارة والموازنة ٨/١/٢٠٠٩العام للبيانات، 

٣/١/٢٠٠٩. 

 . ٨/١/٢٠٠٩ و٣١/١٢/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٧٦

 .٣١/١٢/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)جابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية است -٧٧

وضع التزامات ونفقات إعادة إعمار العراق من صندوق دعم "، SIGIR 09-006تقرير تدقيق المفتش العام  -٧٨
 .٣١/١٠/٢٠٠٨، " وزارة الخارجيةهاالقتصاد الذي تدير

 .٩/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٧٩

 .١٤/١٠/٢٠٠٨،  ٤١٧-١١٠، القانون العام ٢٠٠٩قانون دنكان هانتر لتفويض الدفاع القومي للسنة المالية  -٨٠

 .١٨/١٢/٢٠٠٨، (CERP)االستجابة الطارئة للقائد برنامج  إرشادات (OSD) مكتب وزير الدفاع  -٨١

  .١٨/١٢/٢٠٠٨، (CERP)االستجابة الطارئة للقائد امج برن إرشادات (OSD) مكتب وزير الدفاع  -٨٢

 . ٥/٢٠٠٨، "المال آنظام سالح"، (MNC-I)  الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق -٨٣

 .١٨/١٢/٢٠٠٨، (CERP)االستجابة الطارئة للقائد برنامج  إرشادات (OSD) مكتب وزير الدفاع  -٨٤

 .١٨/١٢/٢٠٠٨، (CERP)لطارئة للقائد االستجابة ابرنامج  إرشادات (OSD) مكتب وزير الدفاع  -٨٥

، (MNC-I)فيلق المتعدد الجنسيات في العراقللالتقرير ربع السنوي : (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق -٨٦
٧/١/٢٠٠٩. 

 .٩/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٨٧

، (CERP)االستجابة الطارئة للقائد بيان ربع السنوي لبرنامج ، ال(MNC-I)الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق -٨٨
 . ٢، صفحة ١٠/١٠/٢٠٠٨، ٢٠٠٨ربع السنة الرابع 
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 .٩/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٨٩

، (CERP) للقائد االستجابة الطارئة، البيان ربع السنوي لبرنامج (MNC-I)الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق -٩٠
 . ١٠/١٠/٢٠٠٨، ٢٠٠٨ربع السنة الرابع 

، (CERP)االستجابة الطارئة للقائد ، البيان ربع السنوي لبرنامج (MNC-I)الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق -٩١
 . ١٠/١٠/٢٠٠٨، ٢٠٠٨ربع السنة الرابع 

 .٢٠/١١/٢٠٠٨، "بيان ممثل الواليات المتحدة"مجلس األمن الدولي،  -٩٢

 .٣٢، صفحة ٣٠/١٢/٢٠٠٨ قياس االستقرار واألمن في العراق، ،(DoD)الدفاع وزارة  -٩٣

 .٣٢، صفحة ٣٠/١٢/٢٠٠٨ قياس االستقرار واألمن في العراق، ،(DoD)وزارة الدفاع  -٩٤

 .٣٢، صفحة ٣٠/١٢/٢٠٠٨قياس االستقرار واألمن في العراق، ، DoD)وزارة الدفاع  -٩٥

 . ٥/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNC-I)الفيلق المتعدد الجنسيات في العراقاستجابة  -٩٦

مكتب ؛ استجابة ٨/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات،(USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٩٧
؛ نظام إدارة ١٥/١/٢٠٠٩ و ١٢/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)المساعدة االنتقالية للعراق 

؛ ٧/١/٢٠٠٩، (MNC-I)، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق(IRMS)لعراقإعادة إعمار ا
؛ استجابة مصلحة المالية ١٢/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع 

 لطلب (DoS)لخارجية ؛ استجابة وزارة ا٩/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DFAS)والمحاسبة الدفاعية 
 . ٥/٤/٢٠٠٧المفتش العام للبيانات، 

 .١٠/١/٢٠٠٩للبيانات،  المفتش العام لطلب (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٩٨

 .١٦/١٢/٢٠٠٨ ، www.parliament.iq، ٢٠٠٨نوفمبر، / تشرين الثاني٢٧: الحكومة العراقية مجلس النواب -٩٩

 .٣٠/١٢/٢٠٠٨، ٣١٠٣٤الحكومة العراقية، وزارة الداخلية، األمر الوزاري رقم  -١٠٠

 .٥/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -١٠١

 .٥/١/٢٠٠٩،  لطلب المفتش العام للبيانات(USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -١٠٢

التغيير في أآالف األمن النسبية هو نتيجة تحول البعثة في ترآيز البرامج من عقود بنية تحتية آبيرة إلى  -١٠٣
، التي تتطلب ٢٠٠٨زيادة في نشاطات الحكم المحلي المستندة إلى المجتمع المحلي في نهاية السنة المالية 

لك، رغم ان عدد موظفي األمن ازداد بسبب ارتفاع باإلضافة إلى ذ. مزيج ومستوى مختلف من الدعم األمني
المستفيدين والمقاولين انخفضت نسبة أآالف األمن وبسبب ازدياد عدد العقود والتعديالت بضمنها تنطبق 

 لطلب المفتش (USAID)استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية .  الجددنعلى مختلف المقاولين والمستفيدي
 . ٥/١/٢٠٠٩العام للبيانات، 

اإلشراف على اداء شرآة ايجيس بموجب عقود خدمات األمن "، SIGIR 09-010تقرير تدقيق المفتش العام  -١٠٤
 . ١/٢٠٠٩، "في العراق مع وزارة الدفاع

اإلشراف على اداء شرآة ايجيس بموجب عقود خدمات األمن "، SIGIR 09-010تقرير تدقيق المفتش العام  -١٠٥
 .١/٢٠٠٩، "في العراق مع وزارة الدفاع

 . ٥/١٢/٢٠٠٨، "أبناء العراق"، (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٠٦

 .٥/١٢/٢٠٠٨، "أبناء العراق"، (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٠٧

أبناء العراق في ديالي أصبحوا اآلن تحت إشراف "، (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٠٨
 .٣١/١٢/٢٠٠٨، "يةالحكومة العراق

 .٥/١٢/٢٠٠٨، "أبناء العراق"، (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٠٩
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مدفوعات الحكومة العراقية، ألبناء العراق تسير "، (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١١٠
 .٢٠/١١/٢٠٠٨، "بسالسة

 .١٩، صفحة ٣٠/١٢/٢٠٠٨ قياس االستقرار واألمن في العراق، (DoD)وزارة الدفاع  -١١١

 . ١٧/١١/٢٠٠٨مقابلة قائد القوات االميرآية في العراق مع المفتش العام إلعادة إعمار العراق،  -١١٢

 .٢٠، صفحة ٣٠/١٢/٢٠٠٨قياس االستقرار واألمن في العراق،  "(DoD)وزارة الدفاع  -١١٣

 .٢٠، صفحة ٣٠/١٢/٢٠٠٨قياس االستقرار واألمن في العراق، "، (DoD)وزارة الدفاع  -١١٤

 لطلب المفتش العام للبيانات، (MNSTC-I)القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق تجابة اس -١١٥
٥/١/٢٠٠٩ . 

 لطلب المفتش العام للبيانات، (MNSTC-I)القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق استجابة  -١١٦
٥/١/٢٠٠٩. 

 .١٥/١/٢٠٠٩تم الدخول إليه في ، www.cabinet.iqالحكومة العراقية مجلس الوزراء،  -١١٧

الواليات المتحدة خفضت تمويلها لقوات األمن العراقية لكن "، SIGIR 09-012تقرير تدقيق المفتش العام  -١١٨
 .١/٢٠٠٩، "استمرار دعمها سوف يكون ضروريًا على األرجح

الواليات المتحدة خفضت تمويلها لقوات األمن العراقية لكن "، SIGIR 09-012تقرير تدقيق المفتش العام  -١١٩
 .١/٢٠٠٩، "استمرار دعمها سوف يكون ضروريًا على األرجح 

الواليات المتحدة خفضت تمويلها لقوات األمن العراقية لكن "، SIGIR 09-012تقرير تدقيق المفتش العام  -١٢٠
 .١/٢٠٠٩، "استمرار دعمها سوف يكون ضروريًا على األرجح 

 .٣١، صفحة ٣٠/١٢/٢٠٠٨، قياس االستقرار واألمن في العراق، (DoD)وزارة الدفاع  -١٢١

 .١١٩، صفحة ١٧/١١/٢٠٠٩، "التقرير المالي للوآاالت"، (DoD)وزارة الدفاع  -١٢٢

 .١١٩، صفحة ١٧/١١/٢٠٠٩، "التقرير المالي للوآاالت"، (DoD)وزارة الدفاع  -١٢٣

 .٣١، صفحة ٣٠/١٢/٢٠٠٨ر واألمن في العراق، ، قياس االستقرا(DoD)وزارة الدفاع  -١٢٤

 . ١١٩، صفحة ١٧/١١/٢٠٠٩، "التقرير المالي للوآاالت"، (DoD)وزارة الدفاع  -١٢٥

 . ١١٩، صفحة ١٧/١١/٢٠٠٩، "التقرير المالي للوآاالت"، (DoD)وزارة الدفاع  -١٢٦

 . ٤، صفحة ٣٠/١٢/٢٠٠٨، قياس االستقرار واألمن في العراق، (DoD)وزارة الدفاع  -١٢٧

 .٣٣، صفحة ٣٠/١٢/٢٠٠٨، قياس االستقرار واألمن في العراق، (DoD)زارة الدفاع و -١٢٨

، (ISFF)صندوق قوات األمن العراقية ، (MNSTC-I)القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق  -١٢٩
 .٤، صفحة ٩/٢٠٠٨، )تمت مراجعتها (٢٠٠٨خطة اإلنفاق للسنة المالية 

 لطلب المفتش العام للبيانات، (MNSTC-I)نية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق القيادة األماستجابة  -١٣٠
 .٥/١/٢٠٠٩ و ٢٨/٩/٢٠٠٨

 لطلب المفتش العام للبيانات، (MNSTC-I)القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق استجابة  -١٣١
 .٥/١/٢٠٠٩ و ٢٨/٩/٢٠٠٨

 لطلب المفتش العام للبيانات، (MNSTC-I)الية المتعددة الجنسيات في العراق القيادة األمنية االنتقاستجابة  -١٣٢
 .٥/١/٢٠٠٩ و ٢٨/٩/٢٠٠٨

 لطلب المفتش العام للبيانات، (MNSTC-I)القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق استجابة  -١٣٣
 .٣٢، صفحة ٥/١/٢٠٠٩
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، "الخطط والعمليات الخاصة"، SPO-2009-002ر رقم التقري"، (DoD)المفتش العام في وزارة الدفاع  -١٣٤
١٩/١٢/٢٠٠٨. 

 .١٣/١/٢٠٠٩للبيانات،  المفتش العام لطلب (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٣٥

 .١٣/١/٢٠٠٩للبيانات،  المفتش العام لطلب (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٣٦

 .٣٥، صفحة ٣٠/١٢/٢٠٠٨، قياس االستقرار واألمن في العراق، (DoD)وزارة الدفاع  -١٣٧

 . ٥/١/٢٠٠٩استجابة الملحق في وزارة العدل لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٣٨

 . ٥/١/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٣٩

 . ٥/١/٢٠٠٩ استجابة الملحق في وزارة العدل لطلب المفتش العام للبيانات، -١٤٠

 . ٥/١/٢٠٠٩استجابة الملحق في وزارة العدل لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٤١

، "القضائي في االنبار، العراق/مجمع حكم القانون"، SIGIR PA-08-152تقرير تدقيق المفتش العام  -١٤٢
١/٢٠٠٩ . 

 .٥/١/٢٠٠٩استجابة الملحق في وزارة العدل لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٤٣

 .٥/١/٢٠٠٩لملحق في وزارة العدل لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة ا -١٤٤

 . ٤، صفحة ٣٠/١٢/٢٠٠٨، قياس االستقرار واألمن في العراق، (DoD)وزارة الدفاع  -١٤٥

 .٤، صفحة ٣٠/١٢/٢٠٠٨، قياس االستقرار واألمن في العراق، (DoD)وزارة الدفاع  -١٤٦

 .٥/١/٢٠٠٩ام للبيانات، استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش الع -١٤٧

 .٥/١/٢٠٠٩استجابة الملحق في وزارة العدل لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٤٨

 .٢٠٠٨الحكومة العراقية، مجلس القضاء األعلى، تقرير إحصائي لعام  -١٤٩

 .٥/١/٢٠٠٩استجابة الملحق في وزارة العدل لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٥٠

، تم الدخول إليه في           www.ojp.usdoj.gov/bjs/fed.htmإحصائيات وزارة العدل الفدرالية،  -١٥١
١٧/١/٢٠٠٩ . 

 .٥/١/٢٠٠٩استجابة الملحق في وزارة العدل لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٥٢

 .٣، صفحة ٣٠/١٢/٢٠٠٨، قياس االستقرار واألمن في العراق، (DoD)وزارة الدفاع  -١٥٣

" د"، انظر الملحق ٣، صفحة ٣٠/١٢/٢٠٠٨عراق، ، قياس االستقرار واألمن في ال(DoD)وزارة الدفاع  -١٥٤
األمن، (لإلطالع على المنهجية التي يتبعها مكتب المفتش العام في تصنيف البرامج األميرآية حسب الفئات 

قد تتغير االلتزامات والنفقات في تصنيف مكتب المفتش العام من ). البنية التحيتية، االقتصاد والحكم
لم يستلم مكتب . ولى التي جرى اإلبالغ عنها في فصل تمويل إعادة إعمار العراقاإللتزامات والنفقات األ

 من آافة الوآاالت وجرى جمع بعض - أو القطاع -المفتش العام تقريرًا عن المستوى الحالي للمشاريع
 إعمارصندوق إغاثة وإعادة تشمل األرقام فقط . (IRMS)المعلومات من نظام إدارة إعادة إعمار العراق 

 وصندوق دعم ،(IRRF2)صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني ، و(IRRF 1)  األولالعراق
صندوق تعكس المجاميع أيضا إضافة أموال . (CERP)، وبرنامج االستجابة الطارئة للقائد (ESF)االقتصاد

لصادرة عن مكتب للمرة األولى في التقارير ربع السنوية ا (IRRF 1)  األولإعمار العراقإغاثة وإعادة 
 .   إلعادة إعمار العراقالمفتش العام

 .٤، صفحة ٣٠/١٢/٢٠٠٨، قياس االستقرار واألمن في العراق، (DoD)وزارة الدفاع  -١٥٥

، "القضائي في االنبار، العراق/مجمع حكم القانون"، SIGIR PA-08-152تقرير تدقيق المفتش العام  -١٥٦
١/٢٠٠٩. 
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؛ ٥/١/٢٠٠٩،  "الكلفة لإلآمال"، (ESF) صندوق دعم اقتصاد ، و(IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق -١٥٧
؛ نظام إدارة ١٢/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق 

، (MNC-I) المتعدد الجنسيات في العراقالتقرير ربع السنوي للفيلق"، (IRMS)إعادة إعمار العراق
 لطلب المفتش العام للبيانات، (DFAS) مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعيةابة ؛ استج٧/١/٢٠٠٩
 لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية ؛ ٢/١/٢٠٠٩
لمعرفة المنهجية التي تتبعها مكتب " د"تتأثر األرقام بفعل تدويرها، انظر الملحق : ، مالحظة١٢/١/٢٠٠٩

قد ). األمن، البنية التحتية، االقتصاد، والحكم(المفتش العام في تصنيف البرامج االميرآية حسب الفئات 
تتغير االلتزامات والنفقات في تصنيف مكتب المفتش العام من االلتزامات والنفقات األولى التي جرى 

العام تقريرًا عن المستوى الحالي لم يستلم مكتب المفتش . اإلبالغ عنها في فضل تمويل إعادة إعمار العراق
 من آافة الوآاالت وجرى جمع بعض المعلومات من نظام إدارة إعادة إعمار - أو القطاع –للمشاريع 
صندوق إغاثة ، (IRRF 1)  األولإعمار العراقصندوق إغاثة وإعادة وتشمل األرقام فقط  . (IRMS)العراق

االستجابة الطارئة للقائد  ، وبرنامج (ESF)دعم االقتصاد صندوق ، (IRRF2)وإعادة إعمار العراق الثاني 
(CERP). 

 .١٢/٢٠٠٨، قياس االستقرار واألمن في العراق، (DoD)وزارة الدفاع  -١٥٨

؛ ٥/١/٢٠٠٩،  "الكلفة لإلآمال"، (ESF) صندوق دعم اقتصاد ، و(IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق -١٥٩
؛ نظام إدارة ١٢/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق 

، (MNC-I) المتعدد الجنسيات في العراقالتقرير ربع السنوي للفيلق"، (IRMS)إعادة إعمار العراق
 لطلب المفتش العام للبيانات، (DFAS) مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية؛ استجابة ٧/١/٢٠٠٩
 لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID) االميرآية للتنمية الدولية استجابة الوآالة؛ ٢/١/٢٠٠٩
لمعرفة المنهجية التي تتبعها مكتب " د"تتأثر األرقام بفعل تدويرها، انظر الملحق : ، مالحظة١٢/١/٢٠٠٩

قد ). األمن، البنية التحتية، االقتصاد، والحكم(المفتش العام في تصنيف البرامج االميرآية حسب الفئات 
تتغير االلتزامات والنفقات في تصنيف مكتب المفتش العام من االلتزامات والنفقات األولى التي جرى 

لم يستلم مكتب المفتش العام تقريرًا عن المستوى الحالي . اإلبالغ عنها في فضل تمويل إعادة إعمار العراق
نظام إدارة إعادة إعمار   من آافة الوآاالت وجرى جمع بعض المعلومات من - أو القطاع-للمشاريع
صندوق إغاثة ، (IRRF 1)  األولإعمار العراقصندوق إغاثة وإعادة وتشمل األرقام فقط  . (IRMS)العراق

االستجابة الطارئة للقائد  ، وبرنامج (ESF)صندوق دعم االقتصاد ، (IRRF2)وإعادة إعمار العراق الثاني 
(CERP). 

السعر الصافي األسبوعي للنفط العراقي من آرآوك في الخليج "اإلدارة األميرآية لمعلومات الطاقة،  -١٦٠
 .٥/١/٢٠٠٩تم الدخول إليه في   www.eia.doe.gov، ٣١/١٢/٢٠٠٨، )"دوالر للبرميل(األميرآي 

 اإلدارة ؛٥، ترجمة بدون تاريخ، صفحة "٢٠١١-٢٠٠٩: التخطيط االستراتيجي"الحكومة العراقية،  -١٦١
 . األميرآية لمعلومات الطاقة

، مكتب المساءلة والمحاسبة الحكومية، ٥/١/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٦٢
GAO 08-1144T ،"اإليرادات والنفقات العراقية والفائض: تأمين استقرار وإعادة بناء العراق" ،

هذه . ٣١/١٢/٢٠٠٨ير األسبوعي للوضع في العراق، ، التقر(DoS)وزارة الخارجية . ١٦/٩/٢٠٠٨
الصورة المتوقعة تستند إلى تحليل مكتب المساءلة والمحاسبة الحكومية للبيانات من المصرف المرآزي 

 . العراقي، صندوق النقد الدولي وموازنة المالية العراقية

  .٥/١/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٦٣

؛ ٥/١/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات،(NEA-I)جابة مكتب شؤون الشرق األوسط في العراق است -١٦٤
، المراجعة األسبوعية لتحليل الطاقة في العراق، (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق 

 تختلف إحصائيات النفط المبلغ عنها في ربع السنة هذا عن. ٤، صفحة ٢٦/١٢/٢٠٠٨ – ٢٠/١٢/٢٠٠٨
مكتب شؤون الشرق األوسط في العراق ابلغ : أرقام إنتاج النفط المبلغ عنها في تقارير ربع السنوية السابقة

(NEA-I)مكتب شؤون الشرق األوسط في يستلم آل من : " في ربع السنة هذا ان البيانات تتغير لهذه األسباب
بيانات . أي من وزارة النفط بيانات من نفس المصدر، (EFS) وخلية دمج الطاقة (NEA-I)العراق 
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 ان (EFS)تعتبر خلية دمج الطاقة . الصادرات تختلف بين المجموعتين بسبب طريقة معالجة الصادرات
مع ان هذا التعريف يعمل . الصادرات تتحقق عندما يتم ضخ النفط عبر خط األنابيب إلى وجهته النهائية

ن الشاطىء في جنوب العراق فال يصلح هذا التعريف بصورة سهلة جدًا بالنسبة لمحطات التصدير البعيدة ع
من المحتمل ان يبقى . عندما يتعلق األمر بالصادرات النفطية من شمال العراق عبر ميناء سيهان، ترآيا

النفط الخام المستخرج من حقول آرآوك المضخوخ إلى سيهان لمدة أسابيع ان لم يكن ألشهر في 
 حصول التصدير عندما تحّمل ناقلة (NEA-I) األوسط في العراق يعتبر مكتب شؤون الشرق. مستودعاته

 ١٥تحتسب، المؤسسة العراقية لتسويق النفط السعر بعد تحميله عدة . النفط الخام النفط من محطات التصدير
النفط الخام المخزون في مستودعات في سيهان ال يزود . يومياً، الذي تدفع ثمنه الشرآة المستوردة عندئذ

لم يحل مكتب شؤون الشرق األوسط في العراق . ة العراقية بإيرادات و ال يجب اعتباره مصدرًاالحكوم
(NEA-I) وخلية دمج الطاقة ، (EFS) هذه المسالة بالكامل ولكن يستطيع هذا ان يؤثر على تقديرات التصدير 
عام للبيانات، ، لطلب المفتش ال(NEA-I)استجابة مكتب شؤون الشرق األوسط في العراق . واإليراد

٥/١/٢٠٠٩ . 

، "مراجعة أسبوعية لتحليل الطاقة في العراق "، (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٦٥
، (NEA-I)مكتب شؤون الشرق األوسط في العراق ، استجابة ٥، صفحة ٢٦/١٢/٢٠٠٨ -٢٠/١٢/٢٠٠٨

 المالية األميرآية تختلف باختالف األرقام المزودة من وزارة. ٥/١/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات، 
 .  برميل يوميًا خالل ربع السنة األخيرة١٫٨٤ مليون برميل يوميًا و ١٫٧٤الصادرات وتتراوح بين معدل 

الكلفة والنتيجة واإلشراف على عقد إعادة إعمار قطاع النفط "، SIGIR -09-008تقرير تدقيق المفتش العام  -١٦٦
 . ١/٢٠٠٩، "اون اند روت انكالعراقي الموقع مع شرآة آيلوغ بر

 . ٢٠، صفحة ٣١/١٢/٢٠٠٨، التقرير األسبوعي للوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية  -١٦٧

تدقيق الوآالة االميرآية للتنمية "، E267-09-001-P، رقم (USAID)تقرير الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -١٦٨
 .٦، صفحة ٢٥/١١/٢٠٠٨اقية،  برنامج تنمية القدرات الوطنية العر،(USAID)الدولية 

 . ٥/١/٢٠٠٩ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ،(GRD)فرقة منطقة الخليج  -١٦٩

اإليرادات، النفقات : استقرار وإعادة بناء العراق"، GAO 08-1144Tمكتب المحاسبة الحكومية، تقرير رقم  -١٧٠
 . ١٦/٩/٢٠٠٨، "والفائض

المنطقة المستثناة من خط األنابيب بين آرآوك وبايجي "، SIGIR PA-08 137لمفتش العام تقرير تدقيق ا -١٧١
 .٧/٢٠٠٨، "المرحلة الثالثة

 .٥/١/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٧٢

 .٥/١/٢٠٠٩ للبيانات،  استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام،(GRD)فرقة منطقة الخليج  -١٧٣

 .٥/١/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٧٤

 .١٥، صفحة ٣١/١٢/٢٠٠٨، التقرير األسبوعي للوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية  -١٧٥

 . ١١/٢٠٠٨، "العراق: تقرير البلدان"وحدة االستخبارات في مجلة ذي ايكونومست،  -١٧٦

 .١٥/١/٢٠٠٨فارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة الس -١٧٧

 . ١٢/١٠/٢٠٠٨، التقرير األسبوعي للوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية  -١٧٨

، ١٢/٢٠٠٨، ٠٨/٣٨٣ تقرير البلدان رقم –صندوق النقد الدولي "،(IMF)تقرير صندوق النقد الدولي  -١٧٩
 .١٨صفحة 

 .٥/١/٢٠٠٩ي بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة األميرآية ف -١٨٠

 ، تم الدخول إليه في www.iraqcompact.org، ١٢، صفحة ٤العهد الدولي مع العراق، الملحق  -١٨١
٩/١/٢٠٠٩ . 
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، ١٢/٢٠٠٨، ٠٨/٣٨٣ تقرير البلدان رقم –صندوق النقد الدولي  "،(IMF)تقرير صندوق النقد الدولي  -١٨٢
 .٦صفحة 

مذآرة المسائل الناجمة عن : صندوق التنمية للعراق"، (IAMB)تشارية والرقابية للعراق الهيئة الدولية االس -١٨٣
 . ٩/١/٢٠٠٩، تم الدخول إليه في http://www.iamb.info/auditrep/r070308b.pdf"التدقيق

 حول األداء (IRMO)، تقرير مكتب إدارة إعادة إعمار العراق (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -١٨٤
 . ٣١/١٢/٢٠٠٨ – ١/٧/٢٠٠٧ليومي للوحدات الكهربائية، ا

؛ ٥/١/٢٠٠٩،  "الكلفة لإلآمال"، (ESF) صندوق دعم اقتصاد ، و(IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق -١٨٥
؛ نظام إدارة ١٢/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق 

، (MNC-I) المتعدد الجنسيات في العراقالتقرير ربع السنوي للفيلق"، (IRMS)قإعادة إعمار العرا
 لطلب المفتش العام للبيانات، (DFAS) مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية؛ استجابة ٧/١/٢٠٠٩
 لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية ؛ ٢/١/٢٠٠٩
لمعرفة المنهجية التي تتبعها مكتب " د"تتأثر األرقام بفعل تدويرها، انظر الملحق : مالحظة، ١٢/١/٢٠٠٩

قد ). األمن، البنية التحتية، االقتصاد، والحكم(المفتش العام في تصنيف البرامج االميرآية حسب الفئات 
ت األولى التي جرى تتغير االلتزامات والنفقات في تصنيف مكتب المفتش العام من االلتزامات والنفقا

لم يستلم مكتب المفتش العام تقريرًا عن المستوى الحالي . اإلبالغ عنها في فضل تمويل إعادة إعمار العراق
 من آافة الوآاالت وجرى جمع بعض المعلومات من نظام إدارة إعادة إعمار - أو القطاع –للمشاريع 
صندوق إغاثة ، (IRRF 1)  األولإعمار العراقة صندوق إغاثة وإعادوتشمل األرقام فقط  . (IRMS)العراق

االستجابة الطارئة للقائد  ، وبرنامج (ESF)صندوق دعم االقتصاد ، (IRRF2)وإعادة إعمار العراق الثاني 
(CERP). 

  .٥/١/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٨٦

 .١٧، صفحة ٣١/١٢/٢٠٠٨العراق، ، التقرير األسبوعي للوضع في (DoS)وزارة الخارجية  -١٨٧

  .٥/١/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٨٨

 حول األداء (IRMO)، تقرير مكتب إدارة إعادة إعمار العراق (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -١٨٩
 . ٣١/١٢/٢٠٠٨ – ١/٧/٢٠٠٧اليومي للوحدات الكهربائية، 

 .٥/١/٢٠٠٩رآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة األمي -١٩٠

، نظرة إجمالية أسبوعية لتحليل الطاقة العراقية، (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٩١
٢٦/١٢/٢٠٠٨ – ٢٠/١٢/٢٠٠٨ .  

ألداء  حول ا(IRMO)، تقرير مكتب إدارة إعادة إعمار العراق (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -١٩٢
 آانون ٢٩تّم التوصل إلى المعدل اليومي القياسي في . ٢٩/١٢/٢٠٠٨اليومي للوحدات الكهربائية، 

 . ٢٠٠٨ديسمبر /األول

 حول األداء (IRMO)، تقرير مكتب إدارة إعادة إعمار العراق (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -١٩٣
 .٣١/١٢/٢٠٠٨ – ١/١٠/٢٠٠٨اليومي للوحدات الكهربائية، 

 .١٠/٢٠٠٨، "نظرة إجمالية للكهرباء في العراق"، (UNAMI)بعثة مساعدة العراق التابعة لألمم المتحدة  -١٩٤

 .٥/١/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٩٥

، ٥/١/٢٠٠٩، "الكلفة لإلآمال"، (EFS)صندوق دعم االقتصاد ، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق -١٩٦
 لم تكن دقيقة بالكامل (IRMS)إدارة إعادة إعمار العراقابلغ مكتب المفتش العام ان البيانات التي قدمها نظام 

 . أو مكتملة

 .٥/١/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٩٧
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و فولت في الرمادي، محافظة  آيل١٣٢محطة التحويل "، SIGIR PA-08 153تقرير تدقيق المفتش العام  -١٩٨
 . ١/٢٠٠٩، "االنبار، العراق

 .٥/١/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٩٩

، ٥/١/٢٠٠٩، "الكلفة لإلآمال"، (EFS)صندوق دعم االقتصاد ، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق -٢٠٠
؛ نظام إدارة ١٢/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات ، (ITAO) كتب المساعدة االنتقالية للعراقماستجابة 

، تقرير الربع السنوي، (MNC-I)الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، (IRMS)إعادة إعمار العراق
  ،(IRRF2)إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني األرقام تشمل االلتزامات والنفقات لصندوق . ٧/١/٢٠٠٩

 برنامج االستجابة الطارئة للقائد ، و(EFS)صندوق دعم االقتصاد  ، (ISFF)  العراقيةصندوق قوات األمن
(CERP). 

الحكومة المعلومات عن موازنة . ١٦/١/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٠١
 .٢٠٠٨سبتمبر /العراقية، جارية آما آانت في أيلول

 .٣١/١٢/٢٠٠٨ر واألمن في العراق، ، قياس االستقرا(DoD)وزارة الدفاع  -٢٠٢

 . ٦/١١/٢٠٠٨، )"٢٠٠٨  (١٨٣٠ من القرار رقم ٦مجلس األمن الدولي، تقرير األمين العام تنفيذا للفقرة  -٢٠٣

 .٥/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٢٠٤

 .١٣/٧/٢٠٠٧ش العام للبيانات،  لطلب المفت(NEA-I)استجابة مكتب شؤون الشرق األوسط في العراق  -٢٠٥

 .١٣/٧/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)استجابة مكتب شؤون الشرق األوسط في العراق  -٢٠٦

 .٥/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، ، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٢٠٧

 .٣١/١٢/٢٠٠٩ تقرير الحالة الشهري للمديرية، ،(GRD)فرقة منطقة الخليج  -٢٠٨

 .٥/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)كتب المساعدة االنتقالية للعراق ستجابة ما -٢٠٩

 .٣١/١٢/٢٠٠٩ تقرير الحالة الشهري للمديرية، ،(GRD)فرقة منطقة الخليج  -٢١٠

 . ٢٨/٤/٢٠٠٨، "محطة معالجة المياه في الناصرية"، SIGIR PA-07 116تقرير تدقيق المفتش العام  -٢١١

 .٥/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)ة الخليج استجابة فرقة منطق -٢١٢

، "نظام معالجة المياه الصرف الصحي في الفلوجة " ، SIGIR PA-08 144تقرير تدقيق المفتش العام  -٢١٣
٢٧/١٠/٢٠٠٨. 

 .٣١/١٢/٢٠٠٨ تقرير الحالة الشهري للمديرية، ،(GRD)فرقة منطقة الخليج  -٢١٤

 .٣١/١٢/٢٠٠٨لة الشهري للمديرية،  تقرير الحا،(GRD)فرقة منطقة الخليج  -٢١٥

، موجز لطلب المفتش العام لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٢١٦
 .١٢/١/٢٠٠٩، (I-CERP) قفي العرا

للقائد ، موجز لطلب المفتش العام لبرنامج االستجابة الطارئة (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٢١٧
 .١٢/١/٢٠٠٩، (I-CERP) قفي العرا

 ؛ ٥/١/٢٠٠٩، "الكلفة لإلآمال"، (EFS)صندوق دعم االقتصاد ، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق -٢١٨
، التقرير ربع (MNC-I)الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق

. ١٢/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)قالية للعراق كتب المساعدة االنتماستجابة السنوي؛ 
صندوق قوات   ،(IRRF2)إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني األرقام تشمل االلتزامات والنفقات لصندوق 

 .(CERP) برنامج االستجابة الطارئة للقائد ، و(EFS)صندوق دعم االقتصاد  ، (ISFF) األمن العراقية

 .١٢/٢٠٠٧، Essayons Forward مجلة ،(GRD)الخليج فرقة منطقة  -٢١٩
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 ،(GRD)فرقة منطقة الخليج . ٥/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٢٢٠
 .٢-١، صفحة ٤/٩/٢٠٠٨، "مستشفى الجراحة الجديد في ميسان بدأ يأخذ شكله"

 . ٥/١/٢٠٠٩ام للبيانات،  لطلب المفتش الع(GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٢٢١

 .  ٩/٢٦/٢٠٠٨ تقرير الحالة األسبوعية، ،(GRD)فرقة منطقة الخليج  -٢٢٢

 .٥/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٢٢٣

 نظرة إجمالية لمستشفى األطفال في البصرة وتحديث المعلومات حول ،(GRD)فرقة منطقة الخليج  -٢٢٤
 .٥/١/٢٠٠٩،  "الوضع

 لمستشفى مراجعة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية"، SIGIR PA-06 -026تقرير تدقيق المفتش العام  -٢٢٥
مستشفى "، Essayons Forward مجلة ،(GRD)؛ فرقة منطقة الخليج ٧/٢٠٠٦، "األطفال في البصرة

 .١١-١٠، صفحة ١٢/٢٠٠٦، "األطفال في البصرة يزود أآثر من العناية الصحية

 . ١/٢٠٠٩، "مستشفى حديثة العام في حديثة، العراق"، SIGIR PA-08-132تدقيق المفتش العام تقرير  -٢٢٦

، "إدارة مشاريع بناء مراآز العناية الصحية األولية"، SIGIR 06-011تقرير تدقيق المفتش العام  -٢٢٧
٢٩/٤/٢٠٠٦. 

،     "ية، هيت، العراقمرآز هيت للعناية الصحية األول"، SIGIR PA-08-133تقرير تدقيق المفتش العام  -٢٢٨
 . ٥/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)فرقة منطقة الخليج ، استجابة ١/٢٠٠٩

"  مرآز حديثه للعناية الصحية األولية، حديثه، العراق"، SIGIR PA-08-134 تقرير تدقيق المفتش العام  -٢٢٩
للعناية الصحية األولية، هيت، مرآز هيت "، SIGIR PA-08-133؛ تقرير تدقيق المفتش العام ١/٢٠٠٩

 .١/٢٠٠٩، "العراق

،     "مرآز هيت للعناية الصحية األولية، هيت، العراق"، SIGIR PA-08-133تقرير تدقيق المفتش العام  -٢٣٠
١/٢٠٠٩. 

الحكومة المعلومات حول موازنة . ١٦/١/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٣١
 .٢٠٠٨سبتمبر / أيلولالعراقية، جارية في

 ١٥، صفحة ٣١/١٢/٢٠٠٨، قياس االستقرار واألمن في العراق، (DoD)السفارة االميرآية، وزارة الدفاع  -٢٣٢

 .٥/١/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٣٣

 . ١٩، صفحة ٢٦/٩/٢٠٠٨، قياس االستقرار واألمن في العراق، (DoD)وزارة الدفاع  -٢٣٤

،  ٤/١١/٢٠٠٨" اليونيسيف؛ حوالي خمسة ماليين طفل لقحوا خالل آخر حملة لتلقيح ضد شلل األطفال -٢٣٥
www.unicef.org ٢/١٢/٢٠٠٨، تم الدخول إليه في . 

تم ، .www.iraqdevelopmentprogram.org، "منتدى االستثمار في القطاع الصحي"برنامج تنمية العراق،  -٢٣٦
 .٢٤/١/٢٠٠٩الدخول إليه في 

 ؛ ٥/١/٢٠٠٩، "الكلفة لإلآمال"، (EFS)صندوق دعم االقتصاد ، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق -٢٣٧
، (MNC-I)التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق

 لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)كتب المساعدة االنتقالية للعراق متجابة اس؛ ٧/١/٢٠٠٩
  ،(IRRF2)إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني األرقام تشمل االلتزامات والنفقات لصندوق . ١٢/١/٢٠٠٩

قائد  برنامج االستجابة الطارئة لل، و(EFS)صندوق دعم االقتصاد ، (ISFF) صندوق قوات األمن العراقية
(CERP). 

  .٦/١/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٣٨

 .٥/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)كتب المساعدة االنتقالية للعراق استجابة م -٢٣٩



 الهوامش
  

 

٣٦١ 

 .٥/١/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٤٠

 . ٦/١/٢٠٠٩، تقرير المؤشرات األساسية، (ITAO) للعراق كتب المساعدة االنتقاليةم -٢٤١

 .١٢/١/٢٠٠٩، قياس االستقرار واألمن في العراق، (DoD)وزارة الدفاع  -٢٤٢

 .٥/١/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٤٣

لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد ، موجز لطلب المفتش العام (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٢٤٤
 .١٢/١/٢٠٠٩، (I-CERP) قفي العرا

، موجز لطلب المفتش العام لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٢٤٥
 .١٢/١/٢٠٠٩، (I-CERP) قفي العرا

 .٥/١/٢٠٠٩، استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات -٢٤٦

 .٥/١/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٤٧

 .٣١/١٢/٢٠٠٨، قياس االستقرار واألمن في العراق، (DoD)وزارة الدفاع  -٢٤٨

 .٥/١/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٤٩

 .٥/١/٢٠٠٩د لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة األميرآية في بغدا -٢٥٠

 .٥/١/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٥١

 .٥/١/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٥٢

 .٥/١/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٥٣

 ٨/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٢٥٤
؛ ١/١/٢٠٠٩، تقرير المؤشرات األساسية، (ITAO)كتب المساعدة االنتقالية للعراق ؛ م١٢/١/٢٠٠٩و

، ١٤/١٠/٢٠٠٨ لطلبات المفتش العام للبيانات، (ITAO)كتب المساعدة االنتقالية للعراق استجابة م
الفيلق المتعدد الجنسيات في ، (IRMS)؛ نظام إدارة إعادة إعمار العراق١٥/١/٢٠٠٩ و ١٢/١/٢٠٠٩

  لطلب المفتش العام (DoS)؛  استجابة وزارة الخارجية ٧/١/٢٠٠٩، التقرير ربع السنوي، (MNC-I)العراق
 .٥/٤/٢٠٠٧للبيانات، 

 .١٢/٢/٢٠٠٨دة، مقابلة مكتب المفتش العام لسفير الواليات المتح -٢٥٥

 .١٢/٢/٢٠٠٨مقابلة مكتب المفتش العام لسفير الواليات المتحدة،  -٢٥٦

أربيل، وداهوك (لن تجري انتخابات المحافظات في المحافظات الثالث التي تشمل منطقة آردستان  -٢٥٧
، حيث سوف تجري انتخابات الجمعية الوطنية الكردستانية ولن تجري هذه االنتخابات في )والسليمانية

 الذي ينص على إشراف اللجنة العليا ٢، القسم )٢٠٠٧ (١١انظر قانون مجلس النواب رقم . ظة التأميممحاف
موقع االنترنت للجنة . المستقلة لالنتخابات على االنتخابات في المحافظات التي لم تنظم على شكل منطقة

 . ٥/١/٢٠٠٩تم الدخول إليه في ، www.ihec.iq، "انتخابات المحافظات"العليا 

تم الدخول إليه في ، www.ihec.iq،  "النظام االنتخابي"، (IHEC)اللجنة العليا المستقلة لالنتخابات  -٢٥٨
٥/١/٢٠٠٩. 

 . ١٠/١٢/٢٠٠٨ضع في العراق، ، التقرير األسبوعي للو(DoS)وزارة الخارجية  -٢٥٩

 تم الدخول إليه في  ، www.ihec.iq، "انتخابات المحافظات"، (IHEC)اللجنة العليا المستقلة لالنتخابات  -٢٦٠
٥/١/٢٠٠٩. 

 تم الدخول إليه في  ، www.ihec.iq، "انتخابات المحافظات"، (IHEC) اللجنة العليا المستقلة لالنتخابات -٢٦١
٥/١/٢٠٠٩. 
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النقاش حول النسبة المئوية للطوائف يتعلق بالمستوطنين العرب الذين انتقلوا إلى أقاليم آردستان خالل عهد  -٢٦٢
وإذا عاد . أعطيت لهم األراضي ليزرعوها ومساآن ليقطنوا فيها بمثابة إغراءات للهجرة إلى المنطقة. صدام
أثير النقاش حول مسائل مرآزية . الء المستوطنون إلى مناطقهم األصلية، يصبح األآراد اآبر أغلبية أثنيةهؤ

تقرير "مجلس األمن الدولي، . تتعلق بكيفية التعويض عن المستوطنين العرب وأين يمكن إعادة توطينهم
جابة السفارة االميرآية لطلب إست. ٦/١١/٢٠٠٨، )"٢٠٠٨ (١٨٣٠من القرار " ٦األمين العام وفقًا للفقرة 
 .  ٢/١٠/٢٠٠٨المفتش العام للبيانات، 

-301108:موجز أسبوعي لنشاطات فرق إعادة إعمار المحافظات"، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٢٦٣
 . ٦، ديالى، صفحة 061208

 .١٠/١٢/٢٠٠٨، "التقرير األسبوعي للوضع في العراق"، (DoS)وزارة الخارجية  -٢٦٤

، "قانون تشكيل اللجنة العليا المستقلة لالنتخابات"، (IHEC) ستقلة لالنتخابات اللجنة العليا الم -٢٦٥
www.ihec.iq ، ٥/١/٢٠٠٩ تم الدخول إليه في . 

 .١٥/١/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٦٦

تحديث المعلومات حول األمن لتسجيل : صفحة معلومات"، (IHEC) خابات اللجنة العليا المستقلة لالنت -٢٦٧
 .٥/١/٢٠٠٩ تم الدخول إليه في ،www.ihec.iq، "الناخبين

إجراءات االقتراع وعّد األصوات النتخابات مجالس "، (IHEC) اللجنة العليا المستقلة لالنتخابات  -٢٦٨
 .٥/١/٢٠٠٩، تم الدخول إليه في ٢٠٠٩يناير / آانون الثاني٣١ ،www.ihec.iq، "المحافظات

الهيئة المدعومة من األمم المتحدة تدرج االنتهاآات "، (UNAMI)بعثة مساعدة العراق التابعة لألمم المتحدة  -٢٦٩
، تم الدخول إليه www.un.org ،٣/١/٢٠٠٩، "لةالتي تستحق العقاب عليها خالل االنتخابات العراقية المقب

 . ٥/١/٢٠٠٩في 

مع اقتراب العراقيين من موعد إجراء االنتخابات األمم المتحدة، تمول التدريب على عملية "األمم المتحدة،  -٢٧٠
 . ١١/١٢/٢٠٠٨، تم الدخول إليه في www.un.org، ١٣/١٢/٢٠٠٨، "االنتخابات

ين من موعد إجراء االنتخابات األمم المتحدة، تمول التدريب على عملية مع اقتراب العراقي"األمم المتحدة،  -٢٧١
 .١١/١٢/٢٠٠٨، تم الدخول إليه في www.un.org، ١٣/١٢/٢٠٠٨، "االنتخابات

،          ٢٥رقم ، العدد UNAMI Focus، مجلة (UNAMI)بعثة مساعدة العراق التابعة لألمم المتحدة  -٢٧٢
١٢/٢٠٠٨ . 

، العدد "نشرة إخبارية حول العراق لبرنامج األمم المتحدة للتنمية"، (UNDP)لتنمية برنامج األمم المتحدة ل -٢٧٣
 .٢٤/١٠/٢٠٠٨، ١رقم 

، "إطالق برامج إذاعية لتثقيف الناخبين"، (UNAMI)بعثة مساعدة العراق التابعة لألمم المتحدة  -٢٧٤
٢٠/١٠/٢٠٠٨. 

 . ٣١/١٢/٢٠٠٨ات، استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيان -٢٧٥

 .٥/١١/٢٠٠٨، "، التقرير األسبوعي للوضع في العراق(DoS)وزارة الخارجية  -٢٧٦

 . ٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٧٧

 .١٢/١/٢٠٠٩للبيانات  المفتش العام لطلب (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٢٧٨

 . ٣١/١٢/٢٠٠٨ة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجاب -٢٧٩

، (DoS)، وزارة الخارجية ٣١/١٢/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٨٠
  . ٣/١٢/٢٠٠٨، "التقرير األسبوعي للوضع في العراق

 .٣١/١٢/٢٠٠٨لمفتش العام للبيانات، استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب ا -٢٨١
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ديسمبر / آانون األول٣١مهلة : ١٤٠تطبيق المادة "، (UNAMI)بعثة مساعدة العراق التابعة لألمم المتحدة  -٢٨٢
١٥/١٢/٢٠٠٧، "٢٠٠٧ ،www.uniraq.org ٥/١/٢٠٠٩، تم الدخول اليه في. 

بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق تقدم أول تحليل "، (UNAMI)عة لألمم المتحدة بعثة مساعدة العراق التاب -٢٨٣
 ،www.uniraq.org ،٥/٦/٢٠٠٨، "إلى الحكومة العراقية للمساعدة في حل الحدود الداخلية المتنازع عليها

 .٥/١/٢٠٠٩تم الدخول إليه في 

  ١٨٣٠ من التقرير رقم ٦م بموجب الفقرة تقرير األمين العا "، (UN)مجلس األمن التابع لألمم المتحدة  -٢٨٤
)٦/١١/٢٠٠٨،  ")٢٠٠٨ . 

، "تحديث المعلومات حول برنامج االنتخابات في العراق"، (NDI) المعهد الوطني للديمقراطية -٢٨٥
٨/١/٢٠٠٩. 

 ، تم الدخول إليه في www.iri.org، ٩/١/٢٠٠٩، "العراق"، (IRI)  المعهد الجمهوري الدولي  -٢٨٦
٩/١/٢٠٠٩. 

 . ٨/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، ،(USAID)الوآالة االميرآية للتنمية الدولية استجابة  -٢٨٧

، www.usaid.gov، "تنمية القدرات الوطنية والحكم الوطني "،(USAID)الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٢٨٨
 .٢٧/١١/٢٠٠٨تم الدخول إليه في 

المالية، البلديات، واألشغال العامة، الموارد المائية، الوزارات الرئيسية تشمل وزارات النفط، الكهرباء،  -٢٨٩
-E رقم    ،(USAID)تقرير الوآالة االميرآية للتنمية الدولية . التخطيط، العدل، الزراعة، الصحة والتربية

267-09-001-P تدقيق الوآالة االميرآية للتنمية الدولية ،(USAID)،"  برنامج تطوير القدرات الوطنية في
 .٢٥/١١/٢٠٠٨ ،"العراق

  .    ١٩/١٢/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٢٩٠

، تدقيق  الوآالة االميرآية للتنمية الدولية E-267-09-001-P رقم (USAID)الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٢٩١
(USAID)/ ٢٥/١١/٢٠٠٨اق، برنامج تطوير القدرات الوطنية في العر. 

، تدقيق  الوآالة االميرآية للتنمية الدولية E-267-09-001-P رقم (USAID)الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٢٩٢
(USAID) / ،٢٥/١١/٢٠٠٨برنامج تطوير القدرات الوطنية في العراق. 

 االميرآية للتنمية الدولية ، تدقيق  الوآالةE-267-09-001-P رقم (USAID)الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٢٩٣
(USAID)/ ،٢٥/١١/٢٠٠٨برنامج تطوير القدرات الوطنية في العراق. 

 .٣٠/١٢/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٩٤

 .٢/١٢/٢٠٠٨مقابلة مكتب المفتش العام لسفير الواليات المتحدة،  -٢٩٥

 .٣٠/١٢/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة األميرآية في بغداد -٢٩٦

 .٣٠/١٢/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٩٧

  .    ٣١/١٢/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٢٩٨

 .٣١/١٢/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٢٩٩

 .٣١/١٢/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  -٣٠٠

 .٣١/١٢/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  -٣٠١

 .٣١/١٢/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)ية الدولية استجابة الوآالة األميرآية للتنم -٣٠٢

 .٣١/١٢/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  -٣٠٣

 .٣١/١٢/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  -٣٠٤
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 .٣١/١٢/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)ألميرآية للتنمية الدولية استجابة الوآالة ا -٣٠٥

 .٣١/١٢/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  -٣٠٦

 .٣١/١٢/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  -٣٠٧

المنظمات األهلية تنذر :العراق" في العراق، (UNOCHA) األمم المتحدة لتنسيق المساعدات اإلنسانية بمكت -٣٠٨
 . ٣/١١/٢٠٠٨، "من تشجيع عودة الالجئين على نطاق آبير

المسيحيون العراقيون :العراق" في العراق، (UNOCHA) األمم المتحدة لتنسيق المساعدات اإلنسانية مكتب -٣٠٩
 . ٦/١١/٢٠٠٨، "ة إلى منازلهم في الموصليعودون بأعداد ضئيل

 .١٢/١١/٢٠٠٨، التقرير األسبوعي للوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية  -٣١٠

  .    ٣١/١٢/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  -٣١١

 . ٢/١/٢٠٠٩، "غدادسياسة اإلحالة للسفارة في ب"السفارة األميرآية في بغداد،  -٣١٢

 .٨/١٢/٢٠٠٨، "خدمات موسعة لمنح تأشيرات دخول في السفارة ببغداد"، (DoS)وزارة الخارجية  -٣١٣

 .٣١/١٢/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٣١٤

 .٣١/١٢/٢٠٠٨عام للبيانات،  لطلب المفتش ال(USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٣١٥

مجلس األمن يرحب بتبني قانون حقوق اإلنسان من "، (UNAMI)بعثة مساعدة العراق التابعة لألمم المتحدة  -٣١٦
 .١٧/١١/٢٠٠٨، "قبل اللجنة العليا لالنتخابات

، "مسؤول في األمم المتحدة يرحب بتأليف لجنة حقوق اإلنسان: العراق"، (UN)األمم المتحدة  -٣١٧
 . ٣/١٢/٢٠٠٨، التقرير األسبوعي للوضع في العراق، (DoS)، وزارة الخارجية ١٧/١١/٢٠٠٨

 .١١/٢٠٠٨، ٢٨، العدد رقم UNAMI Focusمجلة "، (UNAMI)بعثة مساعدة العراق التابعة لألمم المتحدة  -٣١٨

غاثة صندوق إ، (IRRF 1)  األولإعمار العراقصندوق إغاثة وإعادة المبالغ الملتزم بها والمنفقة أخذت من  -٣١٩
تشمل بيانات التعليم في . (CERP)و برنامج االستجابة الطارئة للقائد  ،(IRRF2)وإعادة إعمار العراق الثاني 

.  أرقامًا لالجئين وحقوق اإلنسان وال يمكن تحديدها(IRRF2)صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني 
أرقامًا للصحة  (IRRF 1)  األوللعراقإعمار اصندوق إغاثة وإعادة تشمل بيانات التعليم في صندوق 

 لطلب المفتش (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق والخدمات االجتماعية وال يمكن تحديده؛ استجابة 
لفيلق المتعدد  لالتقرير ربع السنوي، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق؛ ١٢/١/٢٠٠٩العام للبيانات، 

 لطلب (USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية ، ٧/١/٢٠٠٩، (MNC-I)  الجنسيات في العراق
 . ١٢/١١/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، 

؛ تقرير تدقيق ١/٢٠٠٩، "مدرسة االقتدار، االنبار، العراق"، SIGIR PA-08-141تقرير تدقيق المفتش العام  -٣٢٠
 .١/٢٠٠٩، "عراقمدرسة شرهبيل، االنبار، ال"، SIGIR PA-08-142المفتش العام 

، تقرير تدقيق ١/٢٠٠٩، "مدرسة االقتدار، االنبار، العراق"، SIGIR PA-08-141تقرير تدقيق المفتش العام  -٣٢١
 .١/٢٠٠٩، "مدرسة شرهبيل، االنبار، العراق"، SIGIR PA-08-142المفتش العام 

، صفحة ١٢/١١/٢٠٠٨، "األمن الشامل للغذاء وتحليل التعرض لألخطار في العراق"، (UN)األمم المتحدة  -٣٢٢
٢٩. 

، صفحة ١٢/١١/٢٠٠٨، "األمن الشامل للغذاء وتحليل التعرض لألخطار في العراق"، (UN)األمم المتحدة  -٣٢٣
٢٩. 

 و ٨/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٣٢٤
و ٢٠٠٩/ ٦/١ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ؛ ١٢/١/٢٠٠٩
، الكلفة لإلآمال، (ESF)صندوق دعم االقتصاد ؛ (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق؛ ١٢/١/٢٠٠٩
التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في ، (IRMS)، نظام إدارة إعادة إعمار العراق٥/١/٢٠٠٩
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 استجابة؛ ٥/١/٢٠٠٩ة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ؛ استجاب٧/١/٢٠٠٩، (MNC-I)العراق 
تتأثر : مالحظة. ٣١/١٢/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (USTDA) الوآالة األميرآية للتجارة والتنمية 

 لمعرفة المنهجية التي تتبعها مكتب المفتش العام في تصنيف البرامج" د"انظر الملحق : األعداد بالتدوير
قد تتغير أرقام االلتزامات والنفقات حسب ). األمن، البنية التحتية، االقتصاد، والحكم(االميرآية حسب الفئات

لم يستلم مكتب . تصنيف مكتب المفتش العام عن االلتزامات والنفقات الواردة في موجز التمويل األميرآي
تم جمع بعض .  من آافة الوآاالت- أو القطاع –المفتش العام تقارير على مستوى الحالي للمشاريع 

صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق تشمل البيانات فقط . المعلومات من نظام إدارة إعادة اعمار العراق
 . صندوق دعم االقتصاد وبرنامج االستجابة الطارئة للقائد (IRRF2)الثاني 

 .٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات  -٣٢٥

 .٣١/١٢/٢٠٠٨ستجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات ا -٣٢٦

 .٣، صفحة ١٢/٢٠٠٨، "٢٠٠٨تقرير البلدان "وحدة االستخبارات في محلية ذي ايكونومست،  -٣٢٧

، ١٢/٢٠٠٨، ٠٨/٣٨٣تقرير البلدان لصندوق النقد الدولي رقم  "،(IMF)تقرير صندوق النقد الدولي  -٣٢٨
 .٣١/١٢/٢٠٠٩يرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة األم؛ ١٠صفحة 

 .١، صفحة ٢/١٢/٢٠٠٨مقابلة مكتب المفتش العام لسفير الواليات المتحدة،  -٣٢٩

 .٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٣٠

 .٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٣١

 .١، صفحة ٢/١٢/٢٠٠٨تب المفتش العام لسفير الواليات المتحدة، مقابلة مك -٣٣٢

 .٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٣٣

 .١، صفحة ٢/١٢/٢٠٠٨مقابلة مكتب المفتش العام لسفير الواليات المتحدة،  -٣٣٤

، ١٢/٢٠٠٨،  "٠٨/٣٨٣رقم تقرير البلدان لصندوق النقد الدولي  "،(IMF)تقرير صندوق النقد الدولي  -٣٣٥
 .١٠صفحة 

 .١٦/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)استجابة مكتب شؤون الشرق األوسط في العراق  -٣٣٦

 .١٦/١/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٣٧

لطلب المفتش العام  السفارة األميرآية في (CETI) منسق عملية االنتقال االقتصادي في العراقاستجابة  -٣٣٨
 .٣١/١٢/٢٠٠٨للبيانات، 

، ١٢/٢٠٠٨،  "٠٨/٣٨٣تقرير البلدان لصندوق النقد الدولي رقم  "،(IMF)تقرير صندوق النقد الدولي  -٣٣٩
 .١٠صفحة 

لطلب المفتش العام  السفارة األميرآية في (CETI) منسق عملية االنتقال االقتصادي في العراقاستجابة  -٣٤٠
 .٣١/١٢/٢٠٠٨للبيانات، 

 .٩/١/٢٠٠٨استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٤١

 .١٦/١/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٤٢

 .٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٤٣

 .١٣حة ، الشري٣١/١٢/٢٠٠٨، التقرير األسبوعي للوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية  -٣٤٤

المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يكمل المراجعة الثانية لترتيبات "، (IMF)صندوق النقد الدولي  -٣٤٥
 .١٧/١٢/٢٠٠٨ ، تم الدخول إليه في www.imf.org، ١٧/١٢/٢٠٠٨قروض االحتياط للعراق، 
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 تم الدخول إليه  ،www.cbi.iq،٧/١/٢٠٠٩، المؤشرات المالية الرئيسية، (CBI)البنك المرآزي العراقي  -٣٤٦
 . ١٤/١/٢٠٠٩في 

 ، تم الدخول إليه www.cbi.iq،٧/١/٢٠٠٩، المؤشرات المالية الرئيسية، (CBI)البنك المرآزي العراقي  -٣٤٧
 .١٤/١/٢٠٠٩في 

تقرير ؛ ١٣، الشريحة ٣١/١/٢٠٠٨، التقرير األسبوعي للوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية  -٣٤٨
، صفحة ١٢/٢٠٠٨،  "٠٨/٣٨٣ البلدان لصندوق النقد الدولي رقم تقرير " ،(IMF)صندوق النقد الدولي 

 .٣٥ و١١

، ١٢/٢٠٠٨، ٠٨/٣٨٣تقرير البلدان لصندوق النقد الدولي رقم  " ،(IMF)تقرير صندوق النقد الدولي  -٣٤٩
 .٣٥صفحة 

 .١٦/١/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٥٠

السفارة األميرآية لطلب المفتش العام  في (CETI) تصادي في العراقمنسق عملية االنتقال االقاستجابة  -٣٥١
 .٣١/١٢/٢٠٠٨للبيانات، 

لطلب المفتش العام  السفارة األميرآية في (CETI) منسق عملية االنتقال االقتصادي في العراقاستجابة  -٣٥٢
 .٣١/١٢/٢٠٠٨للبيانات، 

 .٥/٤/٢٠٠٨تش العام للبيانات،  لطلب المف(ITAO)كتب المساعدة االنتقالية للعراق استجابة م -٣٥٣

، ١٢/٢٠٠٨، ٠٨/٣٨٣رقم –تقرير البلدان لصندوق النقد الدولي  " ،(IMF)تقرير صندوق النقد الدولي  -٣٥٤
 .١٦صفحة 

 .٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٥٥

 .٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٥٦

، ٣٠/٤/٢٠٠٨ المفتش العام إلعادة إعمار العراق، التقرير ربع السنوي المرفوع إلى الكونغرس، مكتب -٣٥٧
 .  ١٣/٢/٢٠٠٨، "العراق يحقق تقدمًا على الجبهة االقتصادية "،(IMF)؛ صندوق النقد الدولي ١٣٥صفحة 

 .٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٥٨

 .٣١/١٢/٢٠٠٨المالية لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة وزارة  -٣٥٩

 . ١/٢٠٠٩، "فرص تحسين إدارة صندوق االستجابة السريعة"، SIGIR 09-011تدقيق المفتش العام  -٣٦٠

 .١/٢٠٠٩، "فرص تحسين إدارة صندوق االستجابة السريعة"، SIGIR 09-011تدقيق المفتش العام  -٣٦١

 .١٠، صفحة ١٢/٢٠٠٨من في العراق، ، قياس االستقرار واأل(DoD)وزارة الدفاع  -٣٦٢

 لطلب المفتش العام للبيانات، (JCC-I/A)استجابة القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان  -٣٦٣
٨/١/٢٠٠٩ . 

التأثير الكامل لبرنامج وزارة الدفاع إلعادة تشغيل المؤسسات "، SIGIR 09-009تقرير تدقيق المفتش العام  -٣٦٤
 . ١٩/١٢/٢٠٠٩، "التقديرالتي تمتلكها الدولة صعب 

، صفحة ١٢/١١/٢٠٠٨، "األمن الشامل للغذاء وتحليل التعرض لألخطار في العراق"، (UN)األمم المتحدة  -٣٦٥
٤٣. 

 .١٠/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USDA)استجابة وزارة الزراعة األميرآية  -٣٦٦

 .١٠/١/٢٠٠٩بيانات،  لطلب المفتش العام لل(USDA)استجابة وزارة الزراعة األميرآية  -٣٦٧

 .١٠/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USDA)استجابة وزارة الزراعة األميرآية  -٣٦٨
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، ")٢٠٠٨ (١٨٣٠ من التقرير رقم ٦تقرير األمين العام بموجب الفقرة "، (UN)األمم المتحدة  -٣٦٩
 . ٩، صفحة ٦/١١/٢٠٠٨

 .١٠/١/٢٠٠٩م للبيانات،  لطلب المفتش العا(USDA)استجابة وزارة الزراعة األميرآية  -٣٧٠

 .١٠/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USDA)استجابة وزارة الزراعة األميرآية  -٣٧١

 .١٩/١٢/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٣٧٢

توسع الزراعي بين العراق مشروع إعادة إحياء ال:  صفحة معلومات(USDA)وزارة الزراعة األميرآية  -٣٧٣
 . ١٢/٢٠٠٨والواليات المتحدة، 

 .١٦/١/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٧٤

 .٢٨، صفحة ١٢/٢٠٠٨، "٢٠٠٨تقرير البلدان "وحدة االستخبارات في مجلة ذي ايكونومست،  -٣٧٥

 .٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٧٦

 .٣١/١٢/٢٠٠٨ستجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ا -٣٧٧

،  "وصف نادي باريس"نادي باريس . ٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٧٨
www.clubdeparis.org عندما وافقت األرجنتين على ١٩٥٦تأسس عام . ٦/١/٢٠٠٩، تم الدخول إليه في 

هدف النادي هو تنسيق الحلول عندما ال تتمكن الدول .  دولة١٩تألف نادي باريس من . ي فرنسالقاء دائنيها ف
 . الدائنة من تسديد آامل ديونها إلى الدول األعضاء

اإلجراء والتداعيات المحتملة : ، تخفيف الدين العراقي(CRS)مصلحة خدمات األبحاث في الكونغرس  -٣٧٩
 . ١حة ، صف٢/١٠/٢٠٠٨لتخفيف الدين الدولي، 

 .٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٨٠

، ١٢/٢٠٠٨، ٠٨/٣٨٣تقرير البلدان لصندوق النقد الدولي رقم  " ،(IMF)تقرير صندوق النقد الدولي  -٣٨١
 .٩صفحة 

، "عملية قياس أداء فرق إعادة اإلعمار في المحافظات"، SIGIR 09-013تقرير تدقيق المفتش العام  -٣٨٢
١/٢٠٠٩  . 

 .٣١/١٢/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات،    (OPA)استجابة مكتب شؤون المحافظات  -٣٨٣

 .٣١/١٢/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٣٨٤

 .٣١/١٢/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (OPA)استجابة مكتب شؤون المحافظات  -٣٨٥

 .٣١/١٢/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، ،(OPA)استجابة مكتب شؤون المحافظات  -٣٨٦

، "عملية قياس أداء فرق إعادة اإلعمار في المحافظات"، SIGIR 09-013تقرير تدقيق المفتش العام  -٣٨٧
١/٢٠٠٩  . 

عملية قياس أداء فرق إعادة اإلعمار في "، SIGIR 09-013تقرير تدقيق المفتش العام  -٣٨٨
 .  ١/٢٠٠٩،"المحافظات

 .١/٢٠٠٩، "فرص تحسين إدارة صندوق االستجابة السريعة"، SIGIR 09-011فتش العام تقرير تدقيق الم -٣٨٩

 .١/٢٠٠٩، "فرص تحسين إدارة صندوق االستجابة السريعة"، SIGIR 09-011تقرير تدقيق المفتش العام  -٣٩٠

-201208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٣٩١
 .٣، آردستان، صفحة 271208

-201208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات   -٣٩٢
 .٣، آردستان، صفحة 271208
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-301108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٣٩٣
 .٤، آردستان، صفحة 061208

 . ٣٠/١٢/٢٠٠٨، تّم الدخول إليه في www.grantthornton.com ،٣٠/١٢/٢٠٠٨ورنتون، غرانت ث -٣٩٤

-201208       :(PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظات الموجز األسبوعي ،(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٣٩٥
 .٣، آردستان، صفحة 271208

-281208:      (PRT)اتلفرق إعادة إعمار المحافظالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٣٩٦
 .، آردستان030109

-281208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي   ،(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٣٩٧
 .، آردستان030109

-281208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي   ،(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٣٩٨
 .، آردستان030109

-021108:       (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي   ،(OPA)ؤون المحافظات مكتب ش -٣٩٩
 . ٤-٣، آردستان، صفحة 081108

-301108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٠٠
 .٤، آردستان، صفحة 061208

 .٨/١/٢٠٠٩ ، نينوىلطلب المفتش العام للبيانات،  (OPA)استجابة مكتب شؤون المحافظات  -٤٠١

-201208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٠٢
 .نينوى، 271208

 .٨/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، نينوى ،  (OPA)استجابة مكتب شؤون المحافظات  -٤٠٣

-201208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٠٤
 .نينوى، 271208

 .٨/١/٢٠٠٩ ، نينوىلطلب المفتش العام للبيانات،  (OPA)استجابة مكتب شؤون المحافظات  -٤٠٥

-201208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٠٦
 .ينوىن، 271208

-281208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي   ،(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٠٧
 .نينوى، 030109

-281208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي   ،(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٠٨
 .، تأميم030109

-040109:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتي الموجز األسبوع  ،(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٠٩
 .، تأميم100109

-281208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي   ،(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤١٠
 .نينوى، 030109

-021108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي   ،(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤١١
 .٢، تأميم، صفحة 081108

، ٢٣/١٠/٢٠٠٨، "المستوصف الصحي النقال يتجذر في ريف العراق" في بغداد، (US)السفارة األميرآية  -٤١٢
www.iraq.usembassy.gov ٢٣/١٢/٢٠٠٨، تم الدخول إليه في. 
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، ٢٣/١٠/٢٠٠٨، "المستوصف الصحي النقال يتجذر في ريف العراق" في بغداد، (US)السفارة األميرآية  -٤١٣
www.iraq.usembassy.gov ٢٣/١٢/٢٠٠٨، تم الدخول إليه في. 

-201208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤١٤
 .٦، صفحة صالح الدين، 271208

-201208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤١٥
 .٧، صفحة صالح الدين، 271208

-261008:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤١٦
 .صالح الدين، 011108

-021108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤١٧
 .صالح الدين، 081108

-191008:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)المحافظات مكتب شؤون  -٤١٨
 .صالح الدين، 251008

-040109:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤١٩
 .صالح الدين، 100109

-040109:      (PRT)ادة إعمار المحافظاتلفرق إعالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٢٠
 .صالح الدين، 100109

-201208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٢١
 .صالح الدين، 271208

-040109:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٢٢
 .صالح الدين، 100109

-301108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٢٣
 .١٣، صفحة أنبار، 061208

-040109:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٢٤
 .أنبار، 100109

-301108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٢٥
 .١٣، صفحة أنبار، 061208

-301108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٢٦
 .١٣، صفحة أنبار، 061208

-281208:      (PRT)عمار المحافظاتلفرق إعادة إالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٢٧
 .أنبار، 030109

-040109:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٢٨
 .أنبار، 100109

-301108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٢٩
 .١٣حة ، صفأنبار، 061208

-281208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٣٠
 .أنبار، 030109

 .٨/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، ديالي ،  (OPA)استجابة مكتب شؤون المحافظات  -٤٣١
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-281208:      (PRT)ظاتلفرق إعادة إعمار المحافالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٣٢
 .ديالي، 030109

 .٨/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، ديالي،  (OPA)استجابة مكتب شؤون المحافظات  -٤٣٣

-261008:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٣٤
 .ديالي، 011108

 .٩/١/٢٠٠٩ام للبيانات، استجابة وزارة المالية لطلب المفتش الع -٤٣٥

 .١٦/١/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٣٦

-021108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٣٧
 .ديالي، 081108

-301108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٣٨
 .ديالي، 061208

-040109:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٣٩
 .ديالي، 100109

-281208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٤٠
 .ديالي، 030109

-301108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)ظات مكتب شؤون المحاف -٤٤١
 .ديالي، 061208

-301108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٤٢
 .، ديالي061208

-201208:      (PRT)ظاتلفرق إعادة إعمار المحافالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٤٣
 . ١٢-١١، صفحة  بغداد271208

-301108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٤٤
 .١٠، صفحة ، بغداد061208

-301108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٤٥
 .١١، صفحة  بغداد،061208

-021108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٤٦
 .٧، صفحة  بغداد081108

-301108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٤٧
 .١١، صفحة ، بغداد061208

-261008:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)ات مكتب شؤون المحافظ -٤٤٨
 . ٩، صفحة ، بغداد011108

-301108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٤٩
 .١١، صفحة ، بغداد061208

-091108:      (PRT)عادة إعمار المحافظاتلفرق إالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٥٠
 . ٧، صفحة ، بغداد151108

-301108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٥١
 .١١، صفحة ، بغداد061208
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-301108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٥٢
 .١١، صفحة ، بغداد061208

-040109:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٥٣
 .٦، صفحة ، بغداد100109

-040109:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٥٤
 . ٦، بغداد، صفحة 100109

-091108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)تب شؤون المحافظات مك -٤٥٥
 .٧، بغداد، صفحة 151108

-091108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٥٦
 . ٧ ، بغداد، صفحة 151108

، www.iri.org،٥/١/٢٠٠٩وقع االنترنت للمعهد الجمهوري الدولي، م"، (IRI)  المعهد الجمهوري الدولي  -٤٥٧
لفرق إعادة إعمار الموجز األسبوعي ، (OPA)، مكتب شؤون المحافظات ٤/١/٢٠٠٩تم الدخول إليه في 

 .٧بغداد، صفحة ، 021108-081108: (PRT)المحافظات

-091108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٥٨
 .٧، بغداد، صفحة 151108

-091108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٥٩
 .٨، بغداد، صفحة 151108

-281208:      (PRT)لمحافظاتلفرق إعادة إعمار االموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٦٠
 .، بغداد030109

-040109:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٦١
 .٣١، بغداد، صفحة 100109

-091108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٦٢
 .٨ صفحة ، بغداد،151108

-201208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٦٣
 .٢٨، واسط، صفحة 271208

-201208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٦٤
 . ٢٨، واسط، صفحة 271208

-040109:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٦٥
 .٢٠، واسط، صفحة 100109

 . ٨/١/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات، واسط ، ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات استجابة  -٤٦٦

-281208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٦٧
 .، واسط030109

-091108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٦٨
 .٢٣ ، واسط، صفحة 151108

-201208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٦٩
 . ٢٩، واسط، صفحة 271208

-201208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)ت مكتب شؤون المحافظا -٤٧٠
 .١٨-١٤، بابل، صفحة 271208
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-091108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٧١
 .١٠، بابل، صفحة 151108

-301108:      (PRT)عادة إعمار المحافظاتلفرق إالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٧٢
 . ١٤، بابل، صفحة 061208

-201208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٧٣
 .١٨-١٤ ، بابل، صفحة 271208

-040109   :   (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٧٤
 .، بابل100109

-201208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٧٥
 .١٥-١٤ ، بابل، صفحة 271208

-301108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٧٦
 .١٤ ، بابل، صفحة 061208

-201208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)شؤون المحافظات مكتب  -٤٧٧
 .١٤ ، بابل، صفحة 271208

-201208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٧٨
 .١٤، بابل، صفحة 271208

-201208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتبوعي الموجز األس، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٧٩
 .١٩ ، القادسية، صفحة 271208

-201208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٨٠
 . ١٨، القادسية، صفحة 271208

-040109:      (PRT)محافظاتلفرق إعادة إعمار الالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٨١
 . ، القادسية100109

-091108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٨٢
 .١٥-١٤، القادسية، صفحة 151108

-281208:       (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٨٣
 .، القادسية030109

-281208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٨٤
 .، القادسية030109

-040109:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٨٥
 . ، القادسية100109

-040109:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتموجز األسبوعي ال، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٨٦
 .، آربالء100109

-201208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٨٧
 .١٥، آربالء، صفحة271208

-201208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٨٨
 .١٥، آربالء، صفحة 271208

-301108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٨٩
 .١٥، آربالء، صفحة 061208
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-201208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٩٠
 .١٦الء، صفحة ، آرب271208

-281208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٩١
 .٩، آربالء، صفحة 030109

 -201208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٩٢
 .١٧، النجف، صفحة 271208

-040109:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)ات مكتب شؤون المحافظ -٤٩٣
 .، النجف100109

 -301108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٩٤
 .١٧، النجف، صفحة 061208

-201208:       (PRT)ار المحافظاتلفرق إعادة إعمالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٩٥
 .١٨، النجف، صفحة 271208

 -301108:       (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٩٦
 .١٦، النجف، صفحة 061208

-281208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٩٧
 .١١، النجف، صفحة 030109

-201208:       (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٩٨
 .١٨، النجف، صفحة 271208

 -281208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٩٩
 .١١، النجف، صفحة 030109

-201208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA) شؤون المحافظات مكتب -٥٠٠
 . ٢٢ ، المثنى، صفحة 271208

-281208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٠١
 .، المثنى030109

-201208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتي الموجز األسبوع، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٠٢
 . ٢٣، المثنى، صفحة 271208

 -281208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٠٣
 .، المثنى030109

-201208   :   (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٠٤
 .٢٤ ، المثنى، صفحة 271208

 -040109:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٠٥
 . قار-، ذي100109

-040109:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٠٦
 . قار-، ذي100109

-201208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA) المحافظات مكتب شؤون -٥٠٧
 .٢٠ قار، صفحة -، ذي271208

 -301108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٠٨
 . قار-، ذي061208
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 -301108:      (PRT)رق إعادة إعمار المحافظاتلفالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٠٩
 . قار-، ذي061208

 -301108،      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥١٠
 . قار-، ذي061208

 . ٨/١/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات، ميسان،  (OPA)مكتب شؤون المحافظات استجابة  -٥١١

-040109:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA) المحافظات مكتب شؤون -٥١٢
 .١٨، ميسان، صفحة 100109

-040109:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥١٣
 .١٩ ميسان، صفحة 100109

 -301108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظات الموجز األسبوعي، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥١٤
 .١٥، ميسان، صفحة 061208

 -281208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥١٥
 .، ميسان030109

 -301108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥١٦
 .، البصره061208

-040109:     ،(PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥١٧
 .١٤، البصره، صفحة 100109

 -301108:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥١٨
 .، البصره061208

-201208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)افظات مكتب شؤون المح -٥١٩
 .٢١، البصره، صفحة 271208

-201208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٢٠
 .٢١، البصره، صفحة 271208

 -281208:      (PRT)فرق إعادة إعمار المحافظاتلالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٢١
 .، البصره030109

-040109:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٢٢
 .، البصره100109

-201208:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٢٣
 .٢٢، البصره، صفحة 271208

-040109:      (PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٢٤
 .، البصره100109

-040109      :(PRT)لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٢٥
 .، البصره100109

يمكن ان تحصل نفقات .  هذا التقرير تعكس االلتزامات المتعهد بها وليس النفقاتمبالغ العقد وأمر المهمة في -٥٢٦
تعكس االلتزامات االآالف التي تتوقع الحكومة ان تتعهد بها بموجب . إضافية عند إقفال أوامر المهمة والعقد

 . هذا العقد

الدفاع لتعزيز إعادة معلومات حول برنامج خاص لوزارة "، SIGIR 08-024تقرير تدقيق المفتش العام  -٥٢٧
 . ٢٩/٧/٢٠٠٨"/ إنعاش االقتصاد في العراق،
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خصص . (ISFF) صندوق قوات األمن العراقية ل٢٠٠٩طلبت وزارة الدفاع ملياري دوالر للسنة المالية  -٥٢٨
للسنة ، (ISFF) قوات األمن العراقيةلصندوق " لسد الثغرات"الكونغرس مبلغ مليار دوالر بمثابة تمويل 

 . ٢٥٢-١١٠بموجب القانون العام  ٢٠٠٩المالية 

الحكومة العراقية تمول بازدياد مشاريع تنمية البنية التحتية "، SIGIR 08-022تقرير تدقيق المفتش العام  -٥٢٩
 .٢٦/٧/٢٠٠٨لقوات األمن العراقية ولكن تبقى الحاجة إلى مواصلة الدعم االميرآي، 

، "رق إعادة إعمار المحافظات في العراقوضع برنامج ف"، SIGIR 06-034تقرير تدقيق المفتش العام  -٥٣٠
وضع توسيع برنامج فرق إعادة إعمار "، SIGIR 07-014، تقرير تدقيق المفتش العام ٢٦/١٠/٢٠٠٦

مراجعة فعالية برنامج "، SIGIR 07-015؛ تقرير تدقيق المفتش العام ٢٥/٧/٢٠٠٧، "المحافظات في العراق
 .١٨/١٠/٢٠٠٧، "فرق إعادة إعمار المحافظات في العراق

 . أشير إليها في السابق آعمليات تدقيق مالية مرآزة -٥٣١

يشار أيضا إلى آلية الشرطة ببغداد في وثائق متنوعة باسم أآاديمية الشرطة ببغداد، أآاديمية األمن العام  -٥٣٢
من اجل تأمين االنسجام في هذا التقرير يشير مكتب المفتش العام . ببغداد وأآاديمية تدريب الشرطة ببغداد

 . إليها باسم آلية الشرطة ببغداد

تقرير حول التفاعل السريع لكلية الشرطة ببغداد، "، SIGIR PA-06-079.1تقرير تدقيق المفتش العام  -٥٣٣
آلية الشرطة ببغداد، "، SIGIR PA-06-078.2 & 079.2؛ تقرير تدقيق المفتش العام ٩/٢٠٠٦، "العراق
 .١/٢٠٠٧، "العراق

 .١٥/٣/٢٠٠٦، "شبكة المياه في صوميالت"، SIGIR PA-05-004تقرير تدقيق المفتش العام  -٥٣٤

 . ١٠/١٠/٢٠٠٦مرآز قيادة قوات الشرطة في نينوى، "، SIGIR PA-06-72تقرير تدقيق المفتش العام  -٥٣٥
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  : مصادر الرسوم البيانية الواردة في هذا التقريرمالحظة و

   تتأثر األرقام بفعل التدوير: مالحظة

  :المصادر

استجابة : (IRRF 1)  األولإعمار العراقصندوق إغاثة وإعادة : ألميرآيةوضع األموال ا  )أ (
؛ ١٢/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 

الوآالة األميرآية استجابة ؛  ١٢/١/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، 
؛ استجابة وزارة ٣١/١٢/٢٠٠٨المفتش العام للبيانات،  لطلب (USTDA)للتجارة والتنمية 

مصلحة المالية والمحاسبة ؛ ٥/٤/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)الخارجية 
؛ صندوق إغاثة وإعادة إعمار ٩/١/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (DFAS) الدفاعية

 لطلب المفتش (ITAO)دة االنتقالية للعراق  استجابة مكتب المساع،(IRRF2)العراق الثاني 
وزير  استجابة مكتب :(ISFF)؛ صندوق قوات األمن العراقية ١٢/١/٢٠٠٩العام للبيانات، 

: (ESF)أموال الدعم للطوارىء . ١٦/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) الدفاع 
؛ استجابة ١٤/١٠/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية

؛ استجابة ٨/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات (USAID)الوآالة االميرآية للتنمية الدولية 
، ٢/١٠/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية 

لطلب المفتش العام  (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج ؛  ١٥/١/٢٠٠٩ و ١٤/١٠/٢٠٠٨
، تقرير المؤشرات (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ؛ ٥/١/٢٠٠٩يانات، للب

استجابة مكتب وزير : (CERP)؛ برنامج االستجابة الطارئة للقائد ١/١/٢٠٠٩األساسية، 
مكتب استجابة : تعديالت أخرى. ١٢/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) الدفاع 

لطلب المفتش العام   (INL) )وزارة الخارجية ( القانونالمخدرات الدولي وفرض تطبيق
  .١٦/١/٢٠٠٩للبيانات، 

 استجابة مكتب :(ISFF)صندوق قوات األمن العراقية :  األموال االميرآية غير الملتزم بها  )ب (
أموال الدعم للطوارىء . ١٢/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) وزير الدفاع 

(ESF) :لخارجيةاستجابة وزارة ا(DoS) ،؛ ١٤/١٠/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات
 لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية 

 لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)؛ استجابة مكتب المساعدة االنتقالية ٨/١/٢٠٠٩
لطلب  (GRD)ة منطقة الخليج استجابة فرق؛  ١٥/١/٢٠٠٩ و ١٤/١٠/٢٠٠٨، ٢/١٠/٢٠٠٨

، تقرير (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ؛ ٥/١/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، 
استجابة مكتب : (CERP)؛ برنامج االستجابة الطارئة للقائد ١/١/٢٠٠٩المؤشرات األساسية، 

-P.L. 109-234, P.L.109  . ١٢/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) وزير الدفاع 
289, P.L. 110-28, P.L. 110-92, P.L. 110-116, P.L. 110-137, P.L. 110-161, P.L.110-

 التي انتهى ٢٠٠٧ال تشمل األرقام األموال المتبقية من السنوات المالية السابقة للعام . 252
 .أجلها

 تقرير الوضع ،(DoS)وزارة الخارجية: اإليرادات النفطية العراقية وسعر البرميل الواحد  )ج (
األسعار "لمعلومات الطاقة، ؛ اإلدارة االميرآية ١٢/٣١/٢٠٠٨األسبوعي في العراق، 

، "٣١/١٢/٢٠٠٨ األسبوعية الصافية لنفط آرآوك، العراق في الخليج األميرآي،
www.eia.doe.gov ٥/١/٢٠٠٩، تم الدخول إليه في . 

 :(GRD)ية للبنية التحتية يجري تنفيذها حاليًا تحت إشراف فرقة منطقة الخليج مشاريع رئيس  )د (
فرقة منطقة ؛ ٥/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج 

نظرة إجمالية وتحديث المعلومات حول : "مستشفى األطفال في البصرة "،(GRD)الخليج 
، (GRD)لفرقة منطقة الخليج  Essayons Forwardمجلة : ، الصور٢٠٠٩/ ٥/١، "الوضع
 ، (DoD)وزارة الدفاع  ؛٢، العدد٤المجلد 

http://www.defenselink.mil/news/briefingslide.aspx?briefingslife=317 ،؛ ١٣/١/٢٠٠٩
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www.symbion-power.com/experience/sub_farabi.html ،مجلة ١٣/١/٢٠٠٩ ،Essayons 
Forward ٢، العدد٥، المجلد. 

استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب :  الحد الزمني للسيطرة العراقية على المحافظات  )ه (
االستقرار واألمن في  ، قياس(DoD)وزارة الدفاع ؛ ٥/١/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، 

  .٢٩، صفحة ٣٠/١٢/٢٠٠٨، العراق

؛ ٦/١٠/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع :  االعتداءات  )و (
 لطلب المفتش العام (CENTCOM)استجابة قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة األميرآية 

 .  ١٠/١/٢٠٠٩للبيانات، 

إحصاءات مكتب األمم المتحدة لتنسيق  العدد اإلجمالي للسكان المحافظة، وفق :السكان  )ز (
عدد السكان العراقيين "، ٢٠٠٧نوفمبر / في تشرين الثاني،(UNOCHA)المساعدات اإلنسانية

 .  ١٩/١١/٢٠٠٧، "في آل محافظة

عدد العراقيين المهجرين من منازلهم الذين استقروا في : عدد األشخاص المهجرين إلى الداخل  )ح (
ة األميرآية ببغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفار. تلك  المحافظة

٣١/١٢/٢٠٠٨.  

تشمل هذه : (IRRF)اآالف المشاريع الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق   )ط (
قد تكون آلفة المشاريع مختلفة عن . االآالف المشاريع الجاري تنفيذها حاليًا والمكتملة فقط

المعيار "ي األخير ألنه تم استعمال مصدر بيانات الكلفة المذآورة في التقرير ربع السنو
تتأثر .  الذي لم يعد متوفرًا(ITAO)المساعدة االنتقالية لمكتب " بدال من ملف اإلنهاء" الشامل

سكان  "،(UNOCHA)مكتب األمم المتحدة لتنسيق المساعدات اإلنسانية. األرقام بفعل التدوير
المعيار "م إدارة إعادة إعمار العراق، نظا. ١٩/١١/٢٠٠٧، "العراق حسب المحافظات

االآالف اإلجمالية لمشاريع الصناديق المختلفة هي آما ابلغ عنها نظام . ٦/١/٢٠٠٩، "الشامل
  . وال تمثل االلتزامات أو النفقات الفعلية ،(IRMS) إدارة إعادة إعمار العراق

تشمل هذه االآالف : (ISFF)اآالف المشاريع الممولة من صندوق قوات األمن العراقية   )ي (
قد تكون آلفة المشاريع مختلفة عن الكلفة . المشاريع الجاري تنفيذها حاليًا والمكتملة فقط

" المعيار الشامل"المذآورة في التقرير ربع السنوي األخير ألنه تم استعمال مصدر بيانات 
تتأثر األرقام . ًا الذي لم يعد متوفر(ITAO)المساعدة االنتقالية لمكتب " بدال من ملف اإلنهاء

سكان العراق  "،(UNOCHA)مكتب األمم المتحدة لتنسيق المساعدات اإلنسانية. بفعل التدوير
، "المعيار الشامل"نظام إدارة إعادة إعمار العراق، . ١٩/١١/٢٠٠٧، "حسب المحافظات

رة االآالف اإلجمالية لمشاريع الصناديق المختلفة هي آما ابلغ عنها نظام إدا. ٦/١/٢٠٠٩
 . وال تمثل االلتزامات أو النفقات الفعلية ،(IRMS) إعادة إعمار العراق

تشمل هذه االآالف المشاريع ، (ESF)اآالف المشاريع الممولة من صندوق دعم االقتصاد   )ك (
قد تكون آلفة المشاريع مختلفة عن الكلفة المذآورة في . الجاري تنفيذها حاليًا والمكتملة فقط

بدال من ملف " المعيار الشامل"األخير ألنه تم استعمال مصدر بيانات التقرير ربع السنوي 
. تتأثر األرقام بفعل التدوير.  الذي لم يعد متوفرًا(ITAO)المساعدة االنتقالية لمكتب " اإلنهاء

سكان العراق حسب  "،(UNOCHA)مكتب األمم المتحدة لتنسيق المساعدات اإلنسانية
، "المعيار الشامل"إدارة إعادة إعمار العراق، نظام . ١٩/١١/٢٠٠٧، "المحافظات

االآالف اإلجمالية لمشاريع الصناديق المختلفة هي آما ابلغ عنها نظام إدارة . ٦/١/٢٠٠٩
 . وال تمثل االلتزامات أو النفقات الفعلية ،(IRMS) إعادة إعمار العراق

تشمل هذه : (CERP)د برنامج االستجابة الطارئة للقائاآالف المشاريع الممولة من صندوق   )ل (
قد تكون آلفة المشاريع مختلفة عن . االآالف المشاريع الجاري تنفيذها حاليًا والمكتملة فقط

المعيار "الكلفة المذآورة في التقرير ربع السنوي األخير ألنه تم استعمال مصدر بيانات 
تتأثر .  يعد متوفرًا الذي لم(ITAO)المساعدة االنتقالية لمكتب " بدال من ملف اإلنهاء" الشامل

سكان  "،(UNOCHA)مكتب األمم المتحدة لتنسيق المساعدات اإلنسانية. األرقام بفعل التدوير
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المعيار "نظام إدارة إعادة إعمار العراق، . ١٩/١١/٢٠٠٧، "العراق حسب المحافظات
ا نظام االآالف اإلجمالية لمشاريع الصناديق المختلفة هي آما ابلغ عنه. ٦/١/٢٠٠٩، "الشامل

  . وال تمثل االلتزامات أو النفقات الفعلية ،(IRMS) إدارة إعادة إعمار العراق

قائد برنامج االستجابة الطارئة للقائد في : (I-CERP)العراق -برنامج االستجابة الطارئة للقائد   )م (
، حسب ٢٠٠٩يناير /آما في األول من آانون الثاني)  مليون دوالر٢٧٠(العراق      
 لطلب المفتش العام (MNF-I) استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق.المحافظات
 . ١٤/١/٢٠٠٩للبيانات، 

سبتمبر /اإلنفاق اإلجمالي السنوي، أيلول: ٢٠٠٨تخصيصات موازنة المحافظات للعام   )ن (
استجابة وزارة المالية لطلب . ٢٠٠٨، من تخصيصات موازنة المحافظات لعام ٢٠٠٨

 .٩/١/٢٠٠٩نات، المفتش العام للبيا

اإلنفاق اإلجمالي : النسبة المئوية من األموال المنفقة مقابل تخصيصات موازنة المحافظات  )س (
، من المبالغ المنفقة من موازنة المحافظات مقابل المبالغ ٢٠٠٨سبتمبر /السنوي، أيلول
  .٩/١/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، . المخصصة

استجابة القيادة المشترآة للعقود : الدوالر للعقود حسب برنامج البائعين العراقيين أوالالمبالغ ب  )ع (
  .٨/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (JCC-I/A)في العراق وأفغانستان

التحليل الشامل لألمن الغذائي ومخاطر : "النسبة المئوية من العائالت من ذوي الدخل المتدني  )ف (
  .١٢/١١/٢٠٠٨ذي أجرته األمم المتحدة، التعرض في العراق ال

الميغا (متوسط الطاقة الكهربائية : متوسط الحمل الكهربائي اليومي المزود خالل ربع السنة  )ص (
المستهلكة يوميًا لتلبية الحمل الكهربائي المزود، حسب تقديرات وزارة الكهرباء وآما )  واط

إدارة ، مكتب (ITAO) مساعدة االنتقاليةمكتب ال. (ITAO)ابلغ عنها مكتب المساعدة االنتقالية 
 – ١/١٠/٢٠٠٨، تقرير األداء اليومي للوحدات الكهربائية، (IRMO) إعادة إعمار العراق

٣١/١٢/٢٠٠٨ .  

متوسط الطاقة الكهربائية : متوسط الطلب اليومي على الكهرباء المتوقع خالل ربع السنة هذا  )ق (
 باء وآما ابلغ عنها مكتب المساعدة االنتقاليةالمطلوبة وفق تقدير وزارة الكهر) الميغا واط(

(ITAO).مكتب المساعدة االنتقالية  (ITAO) إدارة إعادة إعمار العراق، مكتب (IRMO) ،
 . ٣١/١٢/٢٠٠٨ – ١/١٠/٢٠٠٨تقرير األداء اليومي للوحدات الكهربائية، 

 لديهم إمكانية عراقيون: النسبة المئوية من السكان الذين يتمكنون من الدخول إلى المياه  )ر (
التحليل الشامل لألمن الغذائي والتعرض "للوصول الدائم لمياه الشرب في آل محافظة، 

  . ١٢/١١/٢٠٠٨، الذي أجرته األمم المتحدة، "للمخاطر في العراق

العدد اإلجمالي للمشاريع الجاري تنفيذ من ضمن : مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي  )ش (
الوآالة   الممولة من صندوق تنمية االقتصاد وتنفيذها،(CAP)برنامج عمل المجتمع المحلي 

 تهدف المشاريع إلى تعزيز الروابط بين الحكومة العراقية .(USAID)االميرآية للتنمية الدولية 
والمجتمعات المحلية من خالل تسهيل تنسيق عمل المجتمع األهلي مع الحكومات المحلية 

 لطلب المفتش (USAID) االميرآية للتنمية الدولية وحكومات المحافظات؛ استجابة الوآالة
  . ٣١/١٢/٢٠٠٨العام للبيانات، 

القيمة اإلجمالية لمشاريع عمل المجتمع : (CAP)قيمة مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي  )ت (
استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  الممولة من الحكومة االميرآية؛ (CAP)المحلي 

(USAID)تهدف المشاريع إلى تعزيز الروابط . ٣١/١٢/٢٠٠٨لمفتش العام للبيانات،  لطلب ا
بين الحكومة العراقية والمجتمعات المحلية من خالل تسهيل تنسيق عمل المجتمع األهلي مع 

  . الحكومات المحلية وحكومات المحافظات
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المبلغ : (PRDC)  وتنمية المحافظاتلجان إعادة إعمارإجمالي المشاريع المخصصة من قبل   )ث (
اإلجمالي المخصص في الموازنة لكل محافظة من أموال لجان إعادة إعمار وتنمية 

، ٢٠٠٦ للسنة المالية (PRT/PRDC)فرق إعادة إعمار المحافظات / المحافظات
استجابة مكتب شؤون المحافظات في السفارة . ٢٠٠٧المالية  والتخصيصات التكميلية للسنة
  . ٦/١/٢٠٠٩ للبيانات، االميرآية لطلب المفتش العام

  وتنمية المحافظاتلجان إعادة إعمارالنسبة المئوية من المشاريع المخصصة من قبل   )خ (
(PRDC)مبالغ المشاريع التي منحتها لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات بنسبة : الممنوحة

 (OPA)مكتب شؤون المحافظات استجابة . مئوية من المبالغ المخصصة لها في الموازنة
  . ٦/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 

العدد اإلجمالي لالعتداءات التي ): ٣٠/٩/٢٠٠٨ – ١/٧/٢٠٠٨(إجمالي عدد االعتداءات   )ذ (
 وزير الدفاع مكتب  استجابة. ٣٠/٩/٢٠٠٨ إلى ١/٧/٢٠٠٨حصلت في آل محافظة من 

(OSD)  ،٦/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات.  

العدد اإلجمالي لالعتداءات التي ): ٣١/١٢/٢٠٠٨ – ١/١٠/٢٠٠٨(إجمالي عدد االعتداءات   )ض (
قيادة المنطقة استجابة . ٣١/١٢/٢٠٠٨ إلى ١/١٠/٢٠٠٨حصلت في آل محافظة من 

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

األمن إلى العراقيين؛ استجابة السفارة تاريخ انتقال سلطة : السيطرة العراقية على المحافظات  )غ (
، قياس (DoD)؛ وزارة الدفاع٥/١/٢٠٠٩األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، 

 .٢٩، صفحة ٣٠/١٢/٢٠٠٨االستقرار واألمن في العراق، 
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  المختصرات والتعريفات
  

  (SIGIR)  إلعادة إعمار العراقاص الخيتضمن هذا القسم جميع المختصرات الموجودة في تقرير المفتش العام
 
 

ACRONYMS DEFINITIONS ARABIC  
AAO  Authorized Acquisition Objective هدف التملك المرخص به 
AES Agriculture Extension Service  ي الزراعاإلرشادخدمة  
ARFORGEN Army Force Generation  توليد قوات الجيش  
BACC Baghdad Force Generation  توليد قوات الشرطة لبغداد  
BCT Brigade Combat Team فريق اللواء القتالي 
BRCC Balad Regional Contracting Center مرآز بلد  اإلقليمي للعقود  
BSA Board of Supreme Audit مجلس التدقيق األعلى  
CAP Community Action Program  برنامج عمل المجتمع المحلي 
CBI Central Bank of Iraq البنك المرآزي العراقي  
CCC-I Central Criminal Court of Iraq المحاآم الجنائية المرآزية العراقية  
CDMA Code Division Multiple Access  إمكانية وصول مستخدمين متعددين إلى نفس

  القناة باستعمال رموز خاصة
CENTCOM 
U.S 

Central Command  القيادة المرآزية  

CERP Commander’s Emergency Response 
Program  

 برنامج االستجابة الطارئة للقائد

CETI Coordinator for Economic Transition in 
Iraq 

  منسق عملية االنتقال االقتصادي في العراق

CHF Cooperation Housing Foundation   مؤسسة تعاونية اإلسكان  
CIBA Central Iraqi Beekeepers Foundation المؤسسة العراقية المرآزية لمربي النحل  
CMM Capacity Maturity Model نموذج نضوج السعة  
CoI Commission on Integrity (previously 

known as Commission on Public Integrity) 
آانت تعرف سابقًا بهيئة النزاهة (هيئة النزاهة 

  )العامة
COMA Cash and Other Monetary Assets   أصول نقدية وأصول نقدية أخرى  
CoR: Council of Representatives مجلس النواب  
COR Contracting Officer Representative  ممثل ضابط العقود  
CPA Coalition Provisional Authority سلطة االئتالف المؤقتة 
CREW Counter Radio-Controlled Improvised 

Explosive Device Electronic Warfare 
الحرب االلكترونية للتصدي ألجهزة التفجير 

  المرتجلة التي يتم التحكم بها عن بعد
CSP Community Stabilization Program هليبرنامج استقرار المجتمع األ 
CY Calendar Year السنة التقويمية  
DAD Donor Assistance Database المانحينقاعدة بيانات مساعدات  
DE&S Office of Defence Equipment and Support مكتب المعدات الدفاعية والدعم  
DFAS Defense Finance and Accounting Service دائرة المالية الدفاعية والحسابات  
DFI Development Fund for Iraq صندوق تنمية العراق 
DoD Department of Defense وزارة الدفاع 
DoL Department of labor  وزارة العمل  
DoS Department of State وزارة الخارجية 
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DoS OIG Department of State Office of Inspector 
General 

 مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية

ECU Economic Crimes Unit وحدة الجرائم االقتصادية  
EEC Electroral Education Campaign ة تثقيف الناخبينحمل  
EEM Electroral Education Manual  دليل تثقيف الناخبين  
EFC Energy Fusion Cell خلية دمج الطاقة  
EHC Expanded Healthcare Center  مرآز العناية الصحية الموسعة  
EITI Extractive Industries Transparency 

Initiative  
  نيةمبادرة الشفافية للصناعات التعدي

ePRT Embedded Provincial Reconstruction 
Team 

 فرق إعادة اإلعمار المرافقة

ESF Emergency Support Funds أموال الدعم للطوارئ  
FBI Federal bureau of Investigation   مكتب التحقيقات الفدرالي 
FMS Foreign Military Sales  مبيعات األسلحة إلى الخارج  
FOB Forward Operating Base القواعد العاملة األمامية 
FY Fiscal Year  السنة المالية 
GAO Government Accountability Office مكتب المحاسبة الحكومية 
GAPTIS Governorates Accounting and Project 

Tracking Information System  
نظام معلومات حسابات المحافظة وتعقب 

  المشاريع
GIS Geographic Information Systems أنظمة المعلومات الجغرافية  
GOI Government of Iraq الحكومة العراقية 
GRD Gulf Region Division فرقة منطقة الخليج 
HJC her Judicial Council مجلس القضاء األعلى  
HMMWV High Mobility Multipurpose Wheeled 

Vehicles  
ئم البنود القابلة لإلصالح إجراءات إلدارة قوا

  القديمة في برنامج إعادة التجديد
IAER Iraq Agricultural Extension Revitalization 

Project  
  مشروع إعادة إحياء التوسعة الزراعية العراقية

IAMB International Advisory and Monitoring 
Board 

  المجلس االستشاري والرصد الدولي

ICBG Iraq Company for Bank Guarantees  الشرآة العراقية للكفاالت المصرفية  
ICCM Iraq Community-based Conflict Mitigation  تحقيق النزاعات المستندة إلى المجتمع المحلي

  العراقي
I-CERP Iraq-Commander’s Emergency Response 

Program 
  برنامج االستجابة الطارئة للقائد العراق

ID Iraqi Dinar  
Infantry Division  

  دينار عراقي
  فرقة المشاة

IDP Internally Displaced Person هيئة التنمية الدولية  
IG Inspector General المفتش العام  
IHCHR Independent High Commission for Human 

Rights 
  اللجنة العليا المستقلة لحقوق اإلنسان

IHEC Independent High Electoral Commission  اللجنة االنتخابية العليا المستقلة  
IMF International Monetary Fund   صندوق النقد الدولي 
INL Bureau of International Narcotics and Law 

Enforcement Affairs (DoS) 
 مكتب المخدرات الدولي وفرض تطبيق القانون

 )وزارة الخارجية(
INOC Iraq National Oil Company شرآة البترول الوطنية العراقية  
IRAP Iraq Rapid Assistance Program برنامج المساعدة السريعة للعراق  
IRFFI International Reconstruction Fund Facility الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق 
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for Iraq 
IRI International Republican Institute  هد الجمهوري الدوليالمع  
IRMS Iraq Reconstruction Management System نظام إدارة إعادة إعمار العراق 
IRRF Iraq Relief and Reconstruction Fund صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
IRRF 1 Iraq Relief and Reconstruction   األولصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
IRRF 2 Iraq Relief and Reconstruction Fund-

funded 
 الثانيصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 

ISCI Islamic Supreme Council of Iraq  المجلس اإلسالمي األعلى في العراق  
ISF Iraqi Security Forces قوات األمن العراقية 
ISFF Iraq Security Forces Fund صندوق قوات األمن العراقية 
ISOF Iraqi Special Operation Forces قوات العمليات الخاصة العراقية  
ISP Infrastructure Security Protection   حماية امن البيئة التحتية  
ISX Iraq Stock Exchange  البورصة العراقية  
ITAO Iraq Transition Assistance Office مكتب المساعدة االنتقالية للعراق 
JAAC Joint Anti-Corruption Council المجلس المشترك لمكافحة الفساد  
JCC-I/A Joint Contracting Command-

Iraq/Afghanistan 
 القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان

KBA Kurdistan Bar Association  نقابة المحامين في آردستان  
Km Kilometer   آيلومتر  
KRG Kurt ليم آردستان حكومة إق  
kV Kilovolt آيلو فولت  
LAOTF Law and Order Task Force  فريق مهمة فرض القانون والنظام  
LGP Local Governance Programs برامج الحكم المحلي 
LOR Letter of Request   رسالة طلب  
MAT Munitions Assessment Team  فريق تقييم الذخائر  
MBPD Million Barrels Per Day مليون برميل في اليوم  
MCCDC Marine Corps Combat Development 

Command  
  قيادة التنمية القتالية لمشاه البحرية 

MCTF Major Crimes task Force فريق مهمات للجرائم الكبيرة  
MFI Microfinance Institution  مؤسسة للتمويالت الصغيرة  
MMPW Ministry of Municipalities and Public 

Works 
  وزارة البلديات واألشغال العامة

MNC-I: Multi-National Corps-Iraq الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق 
MNF-I Multi-National Force-Iraq القوات المتعددة الجنسيات في العراق 
MNSTC-I Multi-National Security Transition 

Command-Iraq 
منية االنتقالية المتعددة الجنسيات في القيادة األ
 العراق

MOA Ministry of Agriculture  وزارة الزراعة  
MOC Ministry of Communications  وزارة االتصاالت  
MOD Ministry of Defense  وزارة الدفاع  
MOE Ministry of Electricity وزارة الكهرباء  
MOF Ministry of Finance ليةوزارة الما  
MOH Ministry of Health   وزارة الصحة  
MOI: Ministry of Interior وزارة الداخلية  
MOLSA Ministry of Labor and Social Affairs وزارة العمل والشؤون االجتماعية  
MOPDC Ministry of Planning and Development 

Cooperation  
  وزارة للتخطيط والتعاون االنمائي
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MOT Ministry of Transportation  وزارة النقل  
MRAP  Mine-Resistant Ambush Protected  العربات المحمية ضد الكمائن واأللغام  
MSME Micro-Small-Medium Enterprise  متوسطة الحجم- صغيرة-مؤسسة صغيرة جدًا   
MW Megawatt ميغا واط 
MWh Megawatt-hour ميغا واط ساعة  
MWR Ministry of Water Resources  وزارة الموارد المائية  
NCD National Capacity Development  إنماء القدرات القومية  
NCO Non-commissioned Officer صف ضابط  
NDAA National Defense Authorization Act  قانون تفويض الدفاع القومي  
NDI National Democratic Institute  راطي القومي المعهد الديمق  
NEA-I Bureau of Near Eastern Affairs-Iraq (DoS)  العراق- األدنىمكتب شؤون الشرق 
NEEP National Electoral Education Plan   الخطة الوطنية للتثقيف حول االنتخابات  
NGO Non-governmental Organization منظمة غير حكومية 
NVD Night Vision Device  لرؤية في الليلجهاز ل  
OFDA Office of Foreign Disaster Assistance  مكتب المساعدة األجنبية في حالة الكوارث  
OMA Operation and maintenance, Army مكتب اإلدارة والموازنة 
OMS Operations, Maintenance, and Sustainment  التشغيل، الصيانة واالستدامة  
ONE-NET Outside the Continental United States 

Navy Enterprise Network   
شبكة مشاريع الحرية خارج حدود الواليات 

  المتحدة القارية
OPA Office of Provincial Affairs   مكتب شؤون المحافظات  
OTA Office of Transportation Attaché  مكتب ملحق النقل  
P.L. Public Law قانون عام 
PC Provincial Council مجلس المحافظات  
PDS Public Distribution System  نظام التوزيع العام  
PEG Provincial Economic Growth  برنامج التنمية االقتصادية للمحافظات  
PEZ Pipeline Exclusion Zone مناطق حظر خطوط أنابيب النفط  
PFMAG Public Financial Management Action 

Group 
  عة عمل لإلدارة المالية العامةمجمو

PGC Primary Healthcare Center مرآز العناية الصحية األولية  
PIC Provincial Iraqi Control سيطرة المحافظات العراقية  
PRDC Provincial Reconstruction Development 

Committees 
  وتنمية المحافظاتلجان إعادة إعمار

PRT Provincial Reconstruction Team ِفَرق إعادة إعمار المحافظات  
PSC Private security companies الشرآات األمنية الخاصة  
PST Provincial Support Team  فريق دعم المحافظة  
QRF Quick Response Fund صندوق االستجابة السريعة 
QRF-S Quick Response Fund-State ةصندوق االستجابة السريعة للوالي  
RAC Returnee Assistance Center  مرآز مساعدة العائدين  
ROL Rule of Law  حكم القانون  
RSSS Reconstruction Security Support Services  خدمات الدعم األمني لعملية إعادة اإلعمار  
SA Security Agreement اتفاقية األمن  
SAO Security Advisory Opinion ين رأي استشاري أم  
SBA Stand-By Arrangement (IMF) من صندوق النقد  ( االحتياطية القروضترتيبات

 )الدولي
SERP South Export Redundancy Project   مشروع إصالح البنية التحتية لتصدير النفط في
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  الجنوب
SIGIR Special Inspector General for Iraq 

Reconstruction 
 ة إعمار العراق إلعاد الخاصالمفتش العام

SOE State-owned Enterprise مؤسسة تمتلكها الدولة 
SOI Sons of Iraq منظمة أبناء العراق  
TAC TransAltantic Program Center  مرآز البرنامج العابر للمحيط األطلنطي  
TF-BSO Task Force to Improve Business and 

Stability Operation 
األعمال وعملية فريق المهمات لتحسين 

  االستقرار
Treasury United States Department of Treasury وزارة المالية األميرآية  
UN United Nations األمم المتحدة 
UNAMI UN UN Assistance Mission for Iraq بعثة مساعدة العراق التابعة لألمم المتحدة  
UNCAC United Nations Convention Against 

Corruption  
  اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

UNDG- ITF United Nations Development Group Iraq 
Trust Fund 

صندوق االئتمان العراقي لدى مجموعة التنمية 
  في األمم المتحدة

UNDP: United Nations Development Programme برنامج األمم المتحدة للتنمية 
UNESCO United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization  
منظمة األمم المتحدة للتربية والتعليم /اليونسكو
  والثقافة

UNHCR United Nations High Commissioner for 
Refugees 

  المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة

UNICEF United Nations Children’s Fund  ألمم المتحدة لألطفالصندوق ا  
UNOPS United Nations Office for Project Services مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع  
UNSCR United Nations Security Council 

Resolution  
  قرار مجلس األمن

USACE U.S. Army Corps of Engineers  سالح الهندسة في الجيش األميرآي  
USAID  U.S Agency for International Development الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  
USD U.S. Dollar دوالر أميرآي  
USRAP U.S. Refuge Admission Program البرنامج األميرآي لدخول الالجئين  
USTDA  U.S Trade and Development Agency  وآالة التجارة والتنمية  
UUNS Urgent Universal Need Statement  البيان العالمي لالحتياجات العاجلة  
WGI Washington Group International   مجموعة واشنطن الدولية  
WHO World Health Organization  منظمة الصحة العالمية  
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  ملحقات التقرير ربع السنوي
  

انها منشورة على موقع المفتش العام . ن هذه النشرة في النسخة المطبوعة مملحقات التقرير ربع السنوي هذا ليست ُمتضمنة
  .mil.sigir.wwwعلى االنترنت 

  
 من ٣٠٠١ يربط فيما بين صفحات هذا التقرير مع الشروط القانونية لتقارير المفتش العام بموجب المادة –الملحق أ 

  .، آما هو ُمعّدل١٩٧٨عّدل، وقانون المفتش العام لسنة  آما هو ُمP.L. 108-106القانون العام 
  

  .ُيلخص التأثيرات المالية وغير المالية لعمل المفتش العام –الملحق ب 
  

 يربط فيما بين أحكام الموازنة المرتبطة بصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، وصندوق قوات األمن –الملحق ج 
  .امج االستجابة الطارئة للقائد، والدعم الدولي إلعادة إعمار العراقالعراقية، وصندوق دعم االقتصاد، وبر

  
 يقدم اسنادًا ترافقيًا حول الطريقة التي ُيّصنف بها المفتش العام مشاريع وبرامج مختلف وآاالت الحكومة –الملحق د 

  .األميرآية التي لها صلة بإعادة إعمار العراق
  

اريخ آل واحد من حسابات التمويل األربعة الكبرى األميرآية التي لها صلة بإعادة  يقدم معلومات عن خلفية وت-الملحق هـ 
  .إعمار العراق

  
 يتحدث عن وضعية األموال العراقية المصادرة والتي عهدت إلى جهات معنية آما وأموال صندوق تنمية –الملحق و 

  .العراق التي استخدمت في إعادة اإلعمار
  

  .همات الدولية في جهود إعادة إعمار العراقيتحدث عن المسا –الملحق ز 
  

 يقدم قائمة بالتدقيقات المكتملة للمفتش العام، وتوصيات مفتوحة وذات أهمية من التدقيقات السابقة، ومعلومات –الملحق ح 
  .عن التأثيرات المالية وغير المالية لتدقيقات المفتش العام

  
  .لمكتملة للمفتش العام بخصوص نشاطات إعادة اإلعمار يحتوي على قائمة بأعمال التفتيش ا–الملحق ط 

  
  . ُيلّخص آافة اإلدانات التي أسفرت عنها تحقيقات المفتش العام–الملحق ي 

  
  . يحتوي على قائمة شاملة لقرارات الحرمان أو الحظر التي أسفرت عنها تلك التحقيقات–الملحق ق 

  
لجاري تنفيذها، ومراجعات الوآاالت الحكومية األميرآية األخرى لبرامج يقدم ملخصات التدقيقات المكتملة وا  -الملحق ل 

  .ونشاطات إعادة اإلعمار
  

يحتوي على قائمة بالتدقيقات المكتملة، والتقارير، والشهادات حول نشاطات أعادة إعمار العراق، التي أصدرها –الملحق م 
  .حكومية األميرآيةالمفتش العام ووآاالت التدقيق األخرى التابعة للوآاالت ال

  
شملت تقارير المفتش العام ربع السنوية ونصف السنوية السابقة ملحقًا ُيفّصل توزيع مخصصات صندوق إغاثة وإعادة 

هذا الملحق لم يعد مشموًال ألن صالحية إلزام أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق قد . إعمار العراق حسب الوآاالت
   .٢٠٠٨بتمبر س/انتهت مدتها في أيلول

 
         




