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 معلومات مصدقة للحكومة األميرآية
 

 للبيع من قبل إدارة مكتب الطباعة  لحكومة الواليات المتحدة
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 المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق

 

أنشأ الكونغرس مكتب المفتش العام إلعادة إعمار العراق آمؤسسة لتوفير اإلشراف 
 :اق من خاللالمستقل على صندوق إغاثة وإعادة إعمار العر

 .تشجيع االقتصاد والكفاءة والفعالية في عملية إدارة البرامج والعمليات •
رامج      • ذه الب ن ه ي أي م تعمال ف وء االس ال وس در واالحتي شاف اله ع واآت من

 .والعمليات
 الخارجية، ووزير الدفاع والكونغرس ودافعي الضرائب األميرآيين ةوزيراطالع  •

شكل متواصل  االت ب شاآل وح ن الم راءات  ع اذ اإلج صور والتوصيات التخ الق
 .التصحيحية المتعلقة بإدارة البرامج والعمليات

في . 2004يناير /تم تعيين ستيوارت دبليو بوين جونيور مفتشًا عامًا في آانون الثاني 
مايوالماضي، عاد المفتش العام من رحلته السادسة عشرة إلى العراق / شهر أيار

 .ود اإلعمارلمراجعة مدى التقدم في جه

 
 أول مراجعة مالية مرّآزة 

 
ه                سلة مراجعات ة من سل ع أول مراجع ذا الرب  أنهى مكتب المفتش العام ه

ار العراق             ة وإعم ة من صندوق إغاث رة الممّول . المالية المرآزة للعقود الكبي
ات   ات متطلب ذه  المراجع تلبي ه ة " وس سابات القانوني دقيق الح ي " ت الت

ونغرس   ها الك ي     فرض راق ف ار الع ادة إعم ام إلع تش الع ب  المف ى مكت عل
ام                 / آانون األول  ار العراق لع ادة إعم انون محاسبة  إع ديسمبر  من خالل ق

ل . 2006 م أداؤه  من قب ذي ت ة  العمل ال ة األولي ذه المراجع وقد تفحصت ه
ار                  ادة إعم ة وإع شرآة بكتل بموجب  المرحلة الثانية من عقد  صندوق إغاث

راق سابات  وي. الع دقي ق ح ن ت ام م تش الع ب المف ه  مكت ا توصل إلي ل م مث
ادة                  امج إع دين في برن ي تواجه  المتعه شرآة بكتل  العديد من التحديات  الت
اء  ة،  وإلغ دام المتابع ة وإنع ر الكافي ة غي ه  المراقب ا في راق، بم ار الع إعم

شاريع             د  .  المشاريع   وتجاوز الكلفة، والتأخير األساسي في استكمال  الم وق
ي     زة  الت ة المرّآ ات التمويلي ن المراجع ة م ة الثاني ن الجول ب ع ن المكت أعل

 .ستدقق  أآبر العقود في  برنامج إعادة إعمار العراق في السنة القادمة

 مقر وزارة الدفاع العراقية في بغداد بعد ترميمه
 

 تحويل  الموجودات
 

سيطرة                           قدم المكتب تدقيقًا آخر  على عملية تحوي        ى ال ستكملة إل شاريع الم ل الم ة تحوي ى  آيفي النظر إل ل  الموجودات ب
وخالل  عملية التدقيق  وجد المكتب أن الحكومة العراقية قد فشلت في  قبول مجرد مشروع إعمار أميرآي واحد       . العراقية

شاريع،       .  2006يوليو  /منذ  تموز     وا م ك      ورغم أن المسؤولين المحليين العراقيين  قد قبل ل ذل م تقب ة ل ة الوطني إن الحكوم .   ف
 . وباإلضافة إلى ذلك،  علم المكتب أن  الحكومة األميرآية  تقوم من طرف واحد، بتحويل مشاريع إلى العراق

 
 .  إن فشل برنامج تحويل الموجودات  يبرز القلق   تجاه  عمليات   وإستدامة   مشاريع اإلعماراألميرآية المستمرة

 
 ية المالية الحكوميةتنفيذ الميزان
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وهذا يعني  أنها يجب  .عافيته القوميةلستعادة العراق وا المسؤولية في إدارة تمويلاآلن تتحمل الحكومة العراقية       

، فإن  معلم الرئيس االنتقاليوبحسب  تقرير تقييم .  2006أن  تنفذ بشكل فّعال  ميزانيتها المالية  التي فشلت  فيها  في 
ورغم أن حكومة العراق،  قد . ، آان مرضيًا2007ي  تنفيذ الميزانية المالية من قبل حكومة العراق في عام التقّدم ف

حسّنت هذه السنة  تنفيذ الميزانية، إّال أن مطالبة بأن  تفعل المزيد من أجل ضمان إستخدام أموال الميزانية المالية 
 . الحكومية بشكل  فّعال

 
 اتفرق  إعادة بناء  المحافظ

 
 بليون دوالر،  لدعم برنامج فرق إعادة 1.924، قدمت الواليات المتحدة  2007يونيو  /     إبتداًء من  حزيران

وستزيد خطة . 2008 مليون أخرى، آان  قد تم طلبها  للسنة المالية  937اإلعمار  اإلقليمية في العراق، باإلضافة إلى 
،  وتضاعف إجمالي عدد  العاملين  في  فرق 25 إلى 10ذه  الفرق  من برنامج  فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية عدد ه

ويضم هذا التقرير الربعي التقرير الثاني من أصل  ثالثة تقارير تدقيق التي  خطط . 700إعادة اإلعمار  اإلقليمية  إلى 
نامج قدأنجز خطوات  لها مكتب المفتش العام بخصوص  برنامج فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية، ويشير إلى أن البر

هامة  منذ آخر  تدقيق  لمكتب المفتش العام  بخصوص هذه القضية، خاصة فيما يتعلق  بإدارة الموارد واألمن وشؤون 
فقد توصل التدقيق إلى أن مخططي  برنامج فرق  إعادة اإلعمار آان عليهم أن يحددوا بشكل أفضل  .  الموظفين

ويقّيم مكتب  المفتش العام اآلن .  اقبة  قائمًا على القياس  لقياس أداء البرنامجأهداف  البرنامج،  ويطوروا نظام مر
عمًال ميدانيًا للتدقيق الثالث لعمل  فرق إعادة اإلعمار  اإلقليمية، لكي   يتفحص  فعالية  برنامج  فرق إعادة اإلعمار 

 .اإلقليمية  بشكل  آامل
 
 
 
 
 
ر العراقمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعما 

 عن بكتللتدقيق شرآة  (SIGIR) تعبر نتائج مكتب المفتش العام                    
 في برنامج إعادة إعمار العراقالتحديات الكثيرة التي يواجهها المتعهدون                
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  تطوير القدرات
وتنفذ السفارة األميرآية .  في العراقتواصل الوآاالت األميرآية تنفيذ عدد من مبادرات تطوير القدرات المهمة 

برنامجًا موسعًا   لتحسين  قدرات  الوزارات الرئيسية  لتنفيذ  الوظائف الجوهرية،  مثل  التخطيط اإلستراتيجي،  
ويقود منسق السفارة الجديد  للتحول اإلقتصادي، فريق  .  ووضع الميزانية،  والتدريب، وأنظمة إدارة شؤون الموظفين

 .   تنفيذ الميزانيةمبادرة 
 

 التشغيل والصيانة واإلستدامة
 

     وجد مفتشو  المكتب في ثالثة  من  األربعة تقييمات  التي  وضعت لإلستدامة  هذا الربع،  أن المؤسسات الممولة 
التقرير ولعل أبرز تفتيش  إستدامة  آان .  أميرآيًا  وتقع اآلن تحت السيطرة العراقية، لم تكن  مصانة بشكل صحيح

إبريل  / ورغم أن  أعمال إعادة التأهيل آان من المفترض أن تستكمل  بحلول  نيسان .  حول محطة الدورة  الكهربائية
وبسبب  .  ، أما األخرى فلم تعمل مطلقًا2006إبريل /  ، إّال أن  وحدة واحدة فقط قد تم إصالحها  بحلول  نيسان2004

فإن مجموعات  الهندسة في الجيش األميرآي تصقل عمل الوحدات  وتتوقعها أن ضعف  العمليات العراقية والصيانة  
 .2007أغسطس /تعمل   في آب 

 
 الدمج الدولي  مع العراق

 
خالل الربع الماضي، أطلقت حكومة العراق  واألمم المتحدة  الدمج الدولي  مع العراق  لتنفيذ  برنامج شامل      

 ، أصدرت 2007يوليو /  تموز20وفي . ثمار  المدعوم من المجتمع الدوليلخمس سنوات  من اإلصالح  واإلست
حكومة العراق تقريرها األول بخصوص تطبيق الدمج وتحديد ثمانية تحديات  يجب أن تعالجها الحكومة العراقية، 

 . األهم من بينها هو األمن
 
 
 
 
 
 

 مكافحة الفساد
 
جبهات   لمعالجة   وباء الفساد في العراق،  الذي يرى مكتب المفتش   حققت السفارة األميرآية تقدمًا على عدة    

وقد شهد هذا الربع بداية مجلس مكافحة الفساد المشترك الذي آونه العراق، والذي يتألف من " . تمرد ثان"العام أنه 
وقد حدد تدقيق  . ينالثالث منظمات الرئيسة المناهضة للفساد في العراق، باإلضافة إلى الممثلين الحكوميين اآلخر

لمكتب المفتش العام  هذا الربع  تحديات مستمرة   لتطبيق   جهد متماسك لمكافحة الفساد،  بما فيه   غياب  مدير 
البرنامج  المكلف   بتنسيق    آامل جهود  مكافحة الفساد،   والحاجة إلى خطة  شاملة   تربط  برامج مكافحة الفساد  
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 . األميرآية في العراقبإستراتيجية   السفارة 
 

 المعالم 
 

 إجراء  18المعلم األول هو سلسلة من . يوجد للمعالم مصدران رئيسيان يهدفان إلى قياس تقدم حكومة العراق     
والمعلم .  2007مايو /  أيار25، الذي تمت الموافقة عليه من قبل الكونغرس  في  28-110قدمت في  القانون العام  

 . وسيواصل مكتب المفتش العام مراقبة التقدم في هذه المعالم في التقارير الربعية القادمة. ملحق للدمجالثاني يقع ضمن 
 
 
 

(SIGIR)اإلنجازات  البارزة لمكتب المفتش العام 
 
 

 5 توصية وتعليم 21لقد أنهى مكتب المفتش العام هذا الربع ثمانية تدقيقات، شملت :  التدقيقات
دعم مؤسسة خدمات آيلوغ :  تعامل  مدققو مكتب المفتش العام مع قضايا مثلوقد.  دروس تدقيق

 ضمن برنامج زيادة اللوجستية 130براون وروت للسفارة األميرآية بموجب أمر تكليف رقم 
المدنية؛ وإعداد التقارير  المالية  عن آلفة إستكمال مشاريع البناء؛  واألدوار  والمسؤوليات  التي تقع 

 .  وآاالت الحكومة األميرآية والنشاطات  المتعلقة  بإغاثة وإعادة إعمار العراقعلى آاهل
 

لقد أنهى مكتب المفتش العام تقييمات خمسة مشاريع جديدة، أربعة منها مراجعات :  التفتيشات
 342  بداية محدودة في الموقع،  و96 مشروعًا و95وحتى هذا التاريخ، أنهى المكتب تقييم .  إستدامة

وفي ثالثة من األربع مرتجعات  إستدامة التي استكملت هذا الربع وجد مكتب التفتيش أن . قييمًا جويًات
 . المشاريع لم تكن  مصانة بشكل صحيح

 
 

 تحقيقًا  في التزوير،  والفاقد، 57أجرى مكتب المفتش العام :  التحقيقات
رة العدل  منها جرت في وزا28وسوء اإلستخدام في إعادة بناء العراق، 

، فقد أدت تحقيقات 2007يوليو  /  تموز30أما بالنسبة  لـِ . لإلدعاء العام
 محاآمات 8 إعتقاًال  و13 إدانات قضائية و5مكتب المفتش العام  إلى إيقاع 

 . معلقة
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  المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراقرسالة من
 
لخارجية رايس ولوزير الدفاع غيتس، وللشعب   يسرني أن أقدم للكونغرس،  ولوزيرة ا   

هذا الربع، زرت .  لمكتب  المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق14األميرآي، التقرير الربعي  
 مرة  منذ تعييني قبل ثالث سنوات ونصف السنة لقيادة  مراقبة   الجهد األميرآي  16العراق  

 . إلعادة إعمار العراق
 

المنطقة "ي إلى بغداد،  جربت مباشرة  المخاطر التي  تؤثر على آل واحد يعمل في      وأثناء رحلت
وآما أشارت المصادر العلنية، ارتفع عدد  الهجمات الصاروخية  والهاون  التي ." الخضراء

تستهدف  المنطقة الخضراء بشكل ملحوظ  خالل األشهر الثالثة األخيرة، مما زاد  الخطر على   
يونيو أعلن / وفي حزيران.  البناء وموظفي  حكومة الواليات المتحدة،  والعراقيينمتعهدي إعادة 

تطور " تقرير أمين عام األمم المتحدة لمجلس األمن أن  ارتفاع الهجمات على المنطقة الخضراء 
 " .رئيسي

 
يا   التي ويقدم تقرير مكتب  المفتش العام  األخير هذا بيانات معتمدة  بشأن  سلسلة من القضا     

 : تواجه تجربة الواليات المتحدة في إعادة إعمار العراق، بما فيها
 

أول تدقيق  لمكتب المفتش العام  ضمن سلسلة من المراجعات   المالية المرآزة المخططة  •
بشأن العقود الكبيرة لمتعهدي  صندوق  إغاثة وإعادة إعمار العراق، الذي يجري على  

 بليون دوالر مع صندوق إغاثة وإعادة إعمار 1.33ة بكتل بقيمة عقد المرحلة الثانية لشرآ
 . العراق، ويجد عددًا من اإلخفاقات في  مراقبة  العقود

وتدقيق آخر لمكتب المفتش العام بشأن تحويل موجودات يثير قلقًا مزعجًا حول  العملية   •
ة حكومة التي آانت مصممة للتحكم بتحويل مشروعات  الواليات المتحدة إلى سيطر

هذه دراسة مكتب المفتش العام  الرابعة بشأن هذه القضية خالل سنتين،  وقد وجد . العراق
 ، لم تقبل 2006يونيو / منذ حزيران.  مدققونا أن عملية  تحويل الموجودات فاشلة

 . الحكومة العراقية رسميًا مشروعًا واحدًا من صندوق  إغاثة وإعادة إعمار العراق
لمفتش العام لتنفيذ ميزانية رأسمال  الحكومة العراقية، الذي يظهر  أنه مراجعة مكتب  ا •

بالرغم من  تحقيق تقدم   هذه السنة، ال تزال الحكومة العراقية  تكافح بخصوص هذه 
 .المسألة، على المستويين   الوزاري  واإلقليمي

/ عام في  تشرين األولبتحديث تدقيق  فريق إعادة البناء  اإلقليمي  التابع لمكتب  المفتش ال •
أآتوبر حقق البرنامج تقدمًا أآبر  في التغلب على  قضايا شؤون الموظفين،  واألمن 

 . وتحديات  الموارد،  التي أعاقت فرق إعادة البناء اإلقليمي السنة الماضية
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أحدث تقرير لمكتب المفتش العام بشأن مكافحة الفساد،  الذي يجد أنه بالرغم من بعض  •
جديد لمؤسسات  مكافحة الفساد العراقية، فإن وباء  الفساد يواصل تأثيره على الدعم ال

 . حكومة العراق
أحدث تفتيشات  اإلستدامة من قبل  مكتب المفتش العام، وأبرزها يشير إلى أن  وزارة   •

الكهرباء العراقية لم تقم بصيانة آافية لعمل  التأهيل الممول أميرآيًا  في محطة آهرباء 
    .، التي تعد مصدرًا أساسيًا للطاقة الكهربائية في بغدادالدورة

 
فقد تم . لقد حققت تحقيقات مكتب المفتش العام هذا الربع تقدمًا هامًا على عدد من الجبهات     

إلقاء القبض على مجرمين آخرين في قضيتي مؤامرة رشوة آشف عنهما المكتب وتم الحكم 
تقاالت في حاالت رشوة جديدة  نتجت عن  العمل الناجح لقوة  آما تمت عدة إع. عليهما   بالسجن

 .  والتي آان للمكتب دور فيهانمهمات تعزيز القانو
 

  تقييمات مشاريع على األرض، وحقق 5 منتجات تدقيق، 8     وخالل الربع الماضي أنتج المكتب  
ومنذ إطالق  آخر  تقرير . ال تحقيقًا مستمرًا  في مزاعم  تزوير وفاقد وسوء إستعم57تقدمًا  في  

 . إبريل، أدليت بشهادتي  أمام  ثالث جلسات إستماع في الكونغرس/ ربع سنوي لنا  في  نيسان
     الثمانية تدقيقات الجديدة أوصلت الرقم اإلجمالي للتدقيقات التي أنتجت خالل السنوات  الثالث 

.  95دة  العدد اإلجمالي   للتفتيشات إلى آما  أوصلت التفتيشات  الخمسة الجدي.  94الماضية إلى 
.  منها  تم تقديمها لإلدعاء  العام من قبل  وزارة العدل28  تحقيقًا مستمرًا للمكتب،   57ومن  

 سجن،  5 إدانات و5 إعتقاًال و13وحتى هذا التاريخ أنتج عمل  المكتب على صعيد  التحقيقات  
  مليون دوالر  16خاص،  وإعادة االستيالء على    إتهامًا لخمسة أش25باإلضافة إلى إحصاء 

من هذا التقرير  جدول يبين آل  اإلدانات  ) 1(يوجد في   القسم األول . تقريبًا،  بأمر  من المحكمة
 .في قضايا  تزوير تتعلق  بأعمال إعادة اإلعمار في العراق

 
ًال  ودقة في مجال إستخدام       ويظل مكتب المفتش  العام مكرسًا  لتقديم أآثر التقارير شمو

نشكر  الدعم   الذي نستمر في . دوالرات دافعي الضرائب من أجل إغاثة وإعادة إعمار  العراق
 . تلقيه من  الكونغرس  ووزارتي  الخارجية  والدفاع

 
  .2007يوليو /  تموز30  قدم في  

 
                   توقيع

 
 .بوين، اإلبن.        ستوارت دبليو

 لمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراقا
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 ملخص أداء مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق

  2007يوليو / تموز30 – 2004فبراير / شباط1
 التدقيق

 94 التقارير الصادرة
 291 التوصيات الصادرة

 الر دو57.800.00     المبالغ التي تم توفيرها واسترجاعها
 

 التفتيش
 95 التقارير الصادرة حول تقييمات المشاريع 

 96 التقييمات المحدودة  الصادرة التي جرت في الموقع
 342 المنتجات المطورة لصور األقمار الصناعية

 
 2007يونيو /  حزيران30التحقيقات إبتداًء من 

 318 التحقيقات التي تمت المباشرة بها
 249 أو أحيلتالتحقيقات التي أقفلت 
 57 التحقيقات المفتوحة

 13 اإلعتقاالت
 8 اإلتهامات بانتظار المحاآمة

 5 اإلدانات القضائية
  دوالر15.980.000 قيمة أصول المصادرة والمسترجعة بأمر المحكمة

 
 2007يونيو /  حزيران30اإلتصاالت عبر الخط المباشر إبتداًء من 

 15 فاآس
 65 تليفون

 109 حضور شخصي
 347 رسائل إليكترونية

 25 اإلحاالت
 28 بريد

 589 مجموع اإلتصاالت عبر الخط المباشر
 

 منتجات غير تدقيقية
 19 شهادات أمام الكونغرس

 3 التقارير الصادرة حول الدروس المكتسبة
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 مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
 

                  جدول المحتويات
 

 
 :القسم األول

ار    إلمالحظات مكتب المفتش العام الخاص        ادة إعم ع
 (SIGIR)العراق

  الديمقراطية

   اإلقتصاديةالتنمية   العراقإعمارمراجعات مالية مرآزة ألآبر عقود إعادة 
  الالجئون وحقوق اإلنسان  والتعليم  تحويل الموجودات

   العراقعمار إالدعم الدولي إلعادة   عراقيالتفويض ال
     اإلعمارةإدارة إعاد

  التقدم في مجال الدمج الدولي مع العراق
   مكافحة الفساد

 :قسم الثالثال
 مراقبة مكتب المفتش العام

 

  مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق تدقيقات  المعالم
خالل ربع السنة مكتب المفتش العام البارزة لنشاطات ال

 هذا 
  مكتب  المفتش العام     لتفتيش العمليات  

  تحقيقات مكتب المفتش العام   مكتب المفتش العامتأثر عمليا
  الخط الساخن لمكتب المفتش العام  ة  البشريلكلفةا

  بكة اإلنترنت على شللمفتش العام مكتب الموقع
 

 :قسم الثانيال
موارد وإستخدامات صناديق  الواليات المتحدة 

 إلعادة اإلعمار

 

  اتتشريع التحديث 

    نظرة عامة
   اإلعمارةموارد صناديق الواليات المتحدة إلعاد

 
 :القسم الرابع

 مراقبة وآاالت أخرى

 

  مقدمة  (IRRF) الثاني صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
  خرىاألوآاالت ال تدقيقات   (ISFF)صندوق قوات األمن العراقية 

  تحقيقات الوآاالت األخرى  (ESF)عم االقتصاد صندوق د
 1  - هوامش الهوامش                                  (CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

 1 -المالحق  الئحة المالحق                         إستخدامات مخصصات الواليات المتحدة
  مصطلحات      المختصرات وتعريف ال  األمن  والعدل

    فرق إعادة بناء  المحافظات
    تطوير القدرات

    الكهرباء
    النفط والغاز

    الماء
    الرعاية الصحية

    المواصالت واإلتصاالت
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 دهوك

 نينوى
 أربيل

 السليمانية
 تميم

 صالح الدين

 األنبار

 ديالى

 بغداد

 واسط
 بابل

 آربالء

 القادسية
 ميسان

 ذي قار

 المثنى

 البصرة
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 مالحظات مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
 

 بر عقود إعادة إعمار العراق مراجعات  مالية مرّآزة ألآ
  تحويل الموجودات
  التفويض العراقي

  إدارة إعادة اإلعمار
  التقدم في مجال الدمج الدولي مع العراق

  مكافحة الفساد
 المعالم 

  نشاطات مكتب المفتش العام البارزة خالل ربع السنة هذا  
  أثرعمليات مكتب المفتش العام    

 ة  الكلفة البشري
 
 القسم

 1 
 

  مالحظات مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
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 مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
 

 مالحظات مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
      
      

 
 

ن مكتب المفتش العام معلومات  شاملة  عن  مبلغ  يقدم هذا التقرير الربعي الرابع عشر الصادر ع
 بليون دوالر من أموال دافعي الضرائب التي خصصها الكونغرس األميرآي إلغاثة  وإعادة 44

  بليون دوالر إجمالي تمويل إعادة 99 هو جزء من  الـ ا بليون دوالر هذ44ومبلغ الـ .  إعمار العراق
. 2003 التبرع بما فيه األميرآية والعراقية  والدولية منذ عام إعمار العراق المقدمة من خالل مصادر

من هذا التقرير الربعي على مراجعة آاملة لمصادر التمويل وإستخداماتها  )  2(يحتوي  القسم الثاني 
تفصيالت عن تدقيقات مكتب المفتش العام، ) 3(ويقدم القسم الثالث . ضمن برنامج إعادة اإلعمار

فيلخص مراقبة عمل ) 4(أما القسم الرابع . قيقات التي أجريت خالل ربع السنة هذاوالتفتيشات والتح
 .    الوآاالت األخرى في العراق

 
 

 المراجعات  المالية المرّآزة ألآبر عقود إعادة إعمار العراق
 

زة  ة المرآ ات المالي ة من المراجع ع  الماضي أول مراجع ام خالل  الرب تش الع      أآمل مكتب المف
ات   . للعقود الكبيرة  الممولة من  صندوق إغاثة  وإعادة إعمار العراق   وستلبي  هذه المراجعات  متطلب

انوني" دقيق الق انون األول " الت ي آ ام  ف تش  الع ب المف ى مكت ونغرس  عل ي فرضها الك سمبر / الت دي
 .2006الماضي،  من خالل  قانون محاسبة وإعادة إعمار العراق  لعام 

 
ة من        بكتلهذه  المراجعة  األولية العمل الذي قامت به شرآة                 درست    ناشونال، في المرحلة الثاني

راق ار الع ة وإعم ع صندوق إغاث دها م ذا . عق ل  آموضوع له ام شرآة بكت تش الع ار مكتب المف إخت
غ                  ون دوالر باإلضاف   1.33التدقيق  ألنها  تسلمت  أآبر عقد  لصندوق إغاثة وإعمار العراق بمبل ة  بلي

ة     ة للتنمي ة األميرآي صادر عن الوآال ار  ال ادة اإلعم د إع ن خالل عق ك م ربح، وذل ن ال سبة م ى  ن إل
ا                  . الدولية دة   التي يواجهه ى  التحديات العدي ًا عل رًا هام ل مؤش دقيق في  عمل شرآة بكت ويعتبر  الت

 :  ما توصل إليه التدقيقويتضمن. المتعاقدون  في تنفيذ   المشاريع  ضمن برنامج  إعادة بناء  العراق
ٍص في  إدارة                            • ى  نق ا أدى إل ود، مم ة العق لم يكن لدى الحكومة طاقم آاف من موظفي مراقب

 . العقود إدارة متواصلة ، وتراٍخ في توجيه المتعهد وعدم فعالية تقييم األداء
ات م          • ى وجود طبق ل ناشونال إل شرآة بكت انويين  ل دين  الث ددة   أدى العدد الكبير من المتعه تع

ائج  ضعيفة  في                           شفافية  وأنتجت نت ة، التي أضعفت  ال من السيطرة على النوعية  والمراقب
 . مختلف المشاريع

 . نصف أوامر التعيين في الوظائف التي تمت حسب العقد لم تلب األهداف الموضوعة •
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ل ناشونال تقليص الم                        دقيق شرآة بكت ا في  ت شاآل التي تمت معاينته اءات         تضمنت الم دة واإللغ
شاريع                          اء  الم ة  في إنه أخيرات  الهام واردة في الخطة، والت ات ال . والتكاليف التي  تجاوزت الميزاني

د                  رة شرطية  في العق ام فق تش الع ة، آشف  مكتب المف ذه المراجع دفع آل      وخالل القيام به أن ت ر ب تق
تثناء   دون إس تالم ب ن اإلس ام م شرة أي ونال خالل ع ل  ناش واتير بكت ًا  ألن  .ف رار مزعج ذا الق ان ه  آ

شأن                    ق ب رًا للقل مسؤولين إثنين فقط آانا  مخولين بمراجعة هذه الفواتير، وآان من منظور المراقبة مثي
سم الثالث       .  إعتمادية  عملية  مراجعة اإلستالم       وي الق ى ملخص مفصل              ) 3(يحت ر عل ذا التقري من ه

  . لتدقيق شرآة بكتل ناشونال
ن مك د أعل شمل           لق ي ست زة، الت ة المرّآ ات  المالي ن  المراجع ة م ة الثاني ام  الجول تش الع ب المف ت

ل،    سيرش تراينغ د ري ك، معه ور أمي ر،  فل تلمتها  شرآات بالك ووت ي اس رة الت ود الكبي دقيقات العق ت
    .بيريني آوربوريشن و ك ب ر. بارسونز  غلوبال سيرفيسزإنك، لوسينت، ديفيلبمنت  ألتيرناتفز إنك

 
 
 
 
 
 

 
 

 تحويل الموجودات   
 

ة             " تحويل الموجودات "      ار الممول ادة اإلعم هي العملية التي  يتم من خاللها تحويل مشروعات إع
ام  . أميرآيًا عند اإلستكمال إلى حكومة العراق      ام     2005ومنذ  الربع الرابع لع تش الع ابع مكتب المف ، ت

ة                 عملية تحويل  الموجودات في العراق، وقام  بث         ضايا مهم ار ق ا أث الثة  تدقيقات سابقة، آل واحد منه
 . بشأن الخصائص  المتنوعة لهذه  العملية المهمة

د أن  ل الموجودات حيث  وج ة تحوي شأن  عملي ه  ب ع،  تدقيق ذا الرب ام  ه تش الع دم مكتب المف      وق
ذ تموز                  دًا من اء أميرآي واح ل مشروع بن و   /الحكومة العراقية لم  تقب ول      .  2006يولي الرغم من قب وب

ا  م تقبله ة ل ة الوطني إن الحكوم شاريع، ف راقيين  الم ين الع سؤولين المحلي ى أن . بعض الم باإلضافة إل
د من                               ل  العدي وم من طرف واحد بتحوي ات المتحدة تق ة الوالي م  أن حكوم مكتب المفتش العام  قد عل

 . المشروعات إلى  العراق بدون موافقة حكومة العراق
 

ار                          يثي ة إستمرار  وصيانة مشروعات  اإلعم شأن عملي ق ب ر فشل برنامج تحويل الموجودات القل
ستكملة                  . األميرآية شاريع  الم وفي بعض الحاالت، واصلت الواليات المتحدة  الدفع  مقابل صيانة  الم

 . التي  لم تقبلها  حكومة العراق
 

ي  الق  د، الملخص ف ام الجدي تش الع دقيق مكتب المف ث      ت فير )3(سم الثال أن يتوصل س ، يوصي ب
ات                         ين الوالي ل الموجودات  ب شأن تحوي ة ب ى إتفاقي الواليات المتحدة  في العراق مع نظيره العراقي إل

راق  ذا  من خالل       . المتحدة والع ل الموجودات ه ى إنجاز تحوي ة المقترحة عل ة الثنائي وتنص اإلتفاقي
 .طبيق متنوعة  أو إتفاقيات شاملةعملية واحدة بدًال من عن  طريق وآاالت  ت
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 التفويض العراقي
 

 تنفيذ  الميزانية   
 

ع        شكل واس راق  ب ار الع ادة  إعم يع صناديق إع م توس د ت سؤولية  . لق راق م ة الع ل حكوم وتتحم
ة ة العراقي اة الوطني ة المعاف ل عملي ذ  .  إدارة  تموي راق أن تنف ة الع ى  حكوم ه يجب عل ي أن ذا يعن وه

ام    م ه ع ي عمل شلت ف ا ف و م مالية، وه ا الرأس ط 2006يزانيته اق فق ا  %  22، بإنف ن ميزانيته م
نفط، التي أنفقت  فقط            : الرأسمالية، وتضمنت إخفاقات  الوزارة في العام الماضي        من   % 3وزارة  ال

ة     مالية البالغ ا الرأس ن        3.5ميزانيته ل م ط أق ت  فق ي  أنفق اه  الت ون  دوالر؛ وزارة المي صف    بلي ن
مالية  ا الرأس ث  ميزانيته ط ثل ت  فق ي أنفق اء  الت يم. مخصصاتها ؛ ووزارة الكهرب م وحسب تقي  المعل

الي وزاالنتق ي منتصف تم رئيس ف ذي أصدره ال ذ /، ال ي مجال تنفي راق ف ة الع دم حكوم إن تق و ف يولي
ذ ح   .  ، آان مرضياً  2007الميزانية لعام    ذه   لقد ضاعفت الوزارات لثالث مرات نسب التنفي تى اآلن ه

د تصل     – رغم أنه معروف بأنه  ال يسير فعًال على نحو مستقيم             –وإذا  ما استمر هذا اإلتجاه       . السنة  ق
ر من               %. 50نسبة تنفيذ رأس المال مع  نهاية السنة  إلى              و أآث ة للت ، % 21لقد حرآت وزارة المالي

 . ارات منفردةمن ميزانيتها الرأسمالية لحسابات الميزانيات  الرأسمالية للوز
 

راق،              لقد قامت وحدة  مراقبة تنفيذ الميزانية التابعة لحكومة العراق، بقيادة  نائب رئيس وزراء الع
تقول التقارير إن  وزارة النفط تتقدم على آل  . بمساعدة الوزارات  في تحسين  عملية تنفيذ الميزانيات       

من %)  23أو (  مليون دوالر 538 ، بتنفيذها    2007الوزارات في اإلنفاق اإلجمالي  حتى اآلن  لعام          
ة   غال العام ا وزارة األش ا، تليه وال ميزانيته ون دوالر أو 147(أم يم  % ) 52 ملي  87(ووزارة التعل

 %).30مليون دوالر  أو 
 

ة                 ة العراقي شابهة تواجه الحكومات المحلي ة م ذ ميزاني شكلة تنفي سلمت المحافظات      .      وهناك م د ت لق
ام مخصصات أم ة لع ًا 2007وال الميزاني ة تقريب ون دوالر5.4، البالغ ة .   بلي ل محافظ دا (وآ ا ع م

الى ران  ) دي ول  حزي صًال  وبحل مالية  منف ة رأس ساب ميزاني و /أسست  ح ل 2007يوني  ، حصلت آ
 . من مخصصات ميزانيتها% 10محافظة على أول 

 
مراآز  المشتريات المساندة العراقية،  التي            وينطلق جزء من  التقدم  في تنفيذ الميزانية  من عمل             

شتريات     .   والمحافظات تبنت  قدرات   تنفيذ الميزانيات لدى مسؤولي الوزارا         د دربت مراآز الم وق
راق        ي الع شترك ف د الم ب التعاق ساعدة  مكت ي، بم يط  العراق ر التخط سها  وزي ي أس ساندة، الت / الم

ة                أفغانستان،  العراقيين على أنظمة تنفيذ ا       ا  ومراجع ات  وتوثيقه ه  وضع  الميزاني ا في لميزانيات ، بم
 . وإقرار  طلبات  اإلنفاق
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 تحديث فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية
 

اني   10في        انون الث اير  /  آ ا          2007ين راق، حيث دع دم في الع دة للتق ة جدي رئيس طريق ن ال  ، أعل
 .      ة عدد فرق إعادة إعمار المحافظاتطواقم المدنيين والعسكريين إلى حملة لدعم  ومضاعف

      
ة رق مدني ار المحافظات هي ف ادة إعم رق إع م -     وف ي  الحك درات  ف اء الق عسكرية  مصممة  لبن

ات       ات المحافظ واقم  حكوم دريب ط رة وت ساعدة المباش ديم  الم الل تق ن خ راق م ر الع ي عب . المحل
ات المتحدة     ، قدمت الوال  2007يونيو  / وإعتبارًا من حزيران   امج    1.942ي ًا لبرن ون دوالر،  دعم  بلي

رق            937وقد طلب  مبلغ       . تفرق إعادة إعمار المحافظا    ل اإلضافي  للف  مليون دوالر آخر   في تموي
 . 2008للسنة المالية 

 
رق من                        ذه الف ى  10ستزيد إستراتجية  فرق إعادة إعمار المحافظات  المتطورة،  عدد ه  ، 25 إل

ى                     وستضاعف   ار  المحافظات،  إل ادة إعم رق إع املين  في ف ا تواصل   . 700إجمالي  طواقم  الع فيم
ددها  ار المحافظات األصلية  وع ادة إعم رق إع ي 10ف د تأسست  ف ى 2006، وآانت ق ل  عل ، للعم

اك    ا أن هن ات، آم ستوى المحافظ ة       15م ة المقاتل رق األلوي ي ف رة  ف ة مباش افية منخرط ة إض  فرق
ة           . ناطق المدن المنتشرة في م   ا  . تدل المؤشرات األولية على أنها أآثر قدرة على التحرآات العملياتي أم

دة                                ة صعبة، فهي  مقي ات أمني ك التي تواجه بيئ ة، وخاصة  تل ار المحافظات  الحالي ادة  إعم فرق إع
 .  نسبيًا

 
دقيقات وضع خط   ة  ت ن أصل ثالث اني م دقيق الث سنوي، الت ع ال ر رب ذا التقري ضم ه ب      ي ا مكت طه

ات      ار المحافظ ادة إعم رق إع امج ف ام لبرن تش الع ار      . المف ادة إعم امج إع دقيق  أن برن ر  الت ويظه
دمج                            ة ال رزت نتيجة عملي ى  التحديات التي  ب المحافظات  قد حقق خطوات مهمة  بإتجاه  التغلب عل

اق في المصادر  والتوظيف              ى     وت. المدني العسكري،  وقضايا  الدعم األمني  واإلخف دقيق إل وصل الت
امج                   أن واضعي  خطط فرق إعادة إعمار المحافظات آان عليهم أن يحددوا بشكل أفضل  أهداف البرن

امج                  اس   أداء  البرن اس  لقي ًا            . ويطوروا   نظام مراقبة يقوم على القي ام  حالي تش الع وم مكتب المف ويق
ار  المحاف   ادة إعم رق إع ي  ف ث ف دقيق   الثال داني  للت ل مي ل  بعم ة  مجم يراجع  فعالي ذي س ات  ال ظ

 . برنامج إعادة إعمار المحافظات

 
 

 تطوير القدرات 
 

 :      تواصل الوآاالت األميرآية  تنفيذ  مبادرات  تطوير القدرات المهمة  في العراق
ه                       • ة قيمت ة والبالغ ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي ابع للوآال ة  الت درة الوطني يعزز برنامج تطوير الق

ن  آب 165 داًء م ون دوالر، وإبت سطس / ملي ة  2006أغ ة العراقي ائف إدارة الحكوم ، وظ
 . وموظفيها
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ة     • د وأنظم ة جدي ات  إدارة  مالي ام معلوم وير  نظ م تط ة  دع ة األميرآي تواصل وزارة المالي
 . رواتب جديدة،  باإلضافة إلى إصالح وإعادة بناء العمل المصرفي

ساعدات             ، قدم بنك االحتياطي        2003ومنذ   • دولي  م الفدرالي  في نيويورك  وصندوق النقد ال
 . تقنية منتظمة  لتعزيز  قدرات البنك  المرآزي العراقي

وزارات                     • درات  ال ًا  لتحسين ق وينفذ  مكتب مساعدة  التحول في العراق التابع للسفارة برنامج
ع  تراتيجي ووض يط اإلس ل  التخط ية  مث ائف األساس ذ  الوظ ي تنفي سية  ف ة الرئي  الميزاني

 .والتدريب وإدارة  نظام الموظفين
دة                • امج  لع يقود  المنسق الجديد  للتحول االقتصادي  مبادرة السفارة  لتنفيذ الميزانية، وهو برن

ذه القضية           20وآاالت  بقيمة     ة العراق  في ه  مليون دوالر،  إلدارة  الدعم األميرآي لحكوم
   .الرئيسية

 

 
 

 امةالتشغيل والصيانة واإلستد
 

ل                           بأثار مكت       ة من قب ة الممّول ة التحتي ة  البني تدامة أنظم ق حول إس سابق القل  المفتش العام  في ال
راق  ة الع ى حكوم ا إل د تحويله دة بع ات المتح ام   . الوالي تش الع ب المف رع مكت ق،  ش ذا القل ًا له والحق

 . بنظام  تفتيشات مستدام لتقديم  بيانات  بشأن هذه القضية
 

ي رامج       وف تدامة ب ي إس دودًا ف دمًا مح ام  تق تش الع نويين  الحظ مكتب المف ع س رين رب  آخر تقري
ع، وجد مكتب          . ومشروعات  إعادة اإلعمار    ذا الرب يم أجريت خالل  ه وفي ثالثة من أربع بيانات تقي

ال               شكل فع اق  يفرض  أخطار         . المفتش العام مؤسسات  لم  تقم حكومة العراق  بصيانتها ب ذا اإلخف ًا ه
 . على  اإلستخدام الحالي ودوام هذه المؤسسات مستقبًال

ل  . محطة الدورة الكهربائية     آانت أبرز مشكلة إستدامة  في    لقد دفعت الواليات المتحدة لشرآة بكت
ورغم أن العمل  .   مليون  دوالر، لتأهيل  وحدتين  إلنتاج الكهرباء  في الدورة            90ناشونال  أآثر من       

م إصالح وحدة واحدة فقط      2004إبريل / ض أن يستكمل بحلول شهر نيسان     آان من المفتر   ، إّال أنه ت
وم ألضاف          . ؛ أما األخرى فلم تعمل مطلقاً     2006إبريل  / بحلول نيسان  ولو آانت الوحدتان تعمالن الي

ة                % 7.5هذا المشروع الرئيسي     ادة  هام ديم زي ضعيفة ، بتق أآثر طاقة مولدة لشبكة  آهرباء العراق ال
 . في الطاقة  المتوفرة لبغداد

ران       ي حزي شروع ف ذا الم ام ه تش الع ب المف دما زار مكت و /      وعن ن   2007يوني ن أي م م تك ، ل
ة                . الوحدتين المستصلحتين تعمل   اء العراقي لقد دفعت أموال من أجل إصالحهما، ولكن وزارة الكهرب

شكل صحيح     شغيل وصيانة الوحدتين ب ي ت شلت ف ى ملخ . ف سم  ولإلطالع عل يش، أنظر  الق ص  التفت
 .من هذا التقرير) 3(الثالث 

 
 

 
 

 إدارة إعادة اإلعمار
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ع                          ذا الرب ة في العراق في ه ار األميرآي ادة اإلعم ة إدارة  إع د أنهى أمر رئاسي        . تطورت بني فق

عمل مكتب إدارة  إعادة اإلعمار، وشّكل بدًال منه مكتب مساندة  التحول في العراق لمواصلة بعض                      
 . ما تبقى من عمل األول

ة "، نفذت السفارة األميرآية إعادة تنظيم، تعكس البنية         2007يوليو  /  تموز 18    وفي   التي  " العنقودي
انون إدارة          . أوصى بها تقييم حديث لوزارة الخارجية      وبموجب إعادة التنظيم هذه، عزز منسق حكم الق

ساد، و              ود مكافحة الف ا جه ا فيه دولي            برامج حكم القانون، بم شرطة تحت إشراف المكتب ال دريب ال ت
ادة      .  ومكافحة المخدرات التابع لوزارة الخارجية، ونشاطات وزارة العدل        نلتطبيق القانو  ا  أدت إع آم

ار                    ادة اإلعم صاد وإع ل اإلقت التنظيم التي أجرتها السفارة،  إلى مزيد من التعزيز  لجميع عمليات تموي
سق     راف  من ة بإش ا البعث وم به ي تق راق  الت ي الع صادي ف ول اإلقت ول   .   التح سق  التح ب  من ويراق

راق،                اإلقتصادي في العراق، قسم الشؤون اإلقتصادية  التابع للسفارة، ومكتب مساندة التحول  في الع
ة والتجارة والعمل                  ل   والطاق ة والزراعة  والنق ة، ووزارات المالي ة الدولي ة للتنمي . والوآالة األميرآي

امج إ دء برن ذ ب سين    ومن ة  لتح ن الحاج ارير ع ام التق تش الع ب المف راق، وضع مكت ار الع ادة إعم ع
ة   ذا           . التنسيق  بين الوآاالت األميرآي ى  ه أثير عل ذه في الت دة ه ادة التنظيم الجدي ساعد إع ويجب أن ت

 . التحسن
 

ام ألدوار  ومسؤوليات  مختل              ) 3(     في القسم الثالث      تش الع ة مكتب المف ف يوجد ملخص  لمراجع
  .الكيانات  المنخرطة في  إعادة إعمار العراق

 
 
 
 

 
 التقدم في مجال  الدمج الدولي مع العراق

 
ه                           امج شامل  مدت ذ برن دولي مع  العراق لتنفي دمج ال      لقد أطلقت حكومة العراق  واألمم المتحدة  ال

ار  وقد وقع الدم.  خمس  سنوات لإلصالح  واإلستثمار  بدعم من  المجتمع الدولي        ايو، في   / ج في أي م
ن       ر م اع أآث اء إجتم صر، أثن شيخ  بم رم ال اً 30ش رًا أجنبي ي  .   وزي وز20وف و /  تم ، 2007يولي

دمج              ذ ال شأن تنفي ا ب شاآل              . أصدرت حكومة العراق  أول تقرير له اني م ة  ثم ر في قائم درج التقري وي
 :يجب حلها
 .نشاطات المتمردين والتخريب التي تهدد جميع العراقيين •
 .المستويات العالية من اإلرهاب الذي يساعد على إستفحاله نظام محاسبة  ضعيف •
 . عدم اإلستقرار السياسي  الذي يحّد من  التقدم،  ويسبب   نتائج مقلقة  إجتماعيًا •
ستغله        • ذي ي راق، ال ي الع ة ف وات الدولي ود الق صوص وج سكان  بخ ين  ال سام ب االنق

 .م اإلستقرارالمتمردون  واإلرهابيون في إثارة عد
 .مساعدات  التنمية غير المنظمة وغير المتوقعة وغير المنسقة •
 .2003استمرار  بقاء  آثار السياسات الحكومية  المؤذية  قبل عام  •
 .والزيادة المالزمة لها في أعداد المهجرين داخليًا" األفضل واألذآى"استمرار هجرة  •
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د     " لعنة الموارد "ظاهرة   • ى             التي تطلق عندما تنحو بل ًا إل ة أحيان ا الطبيعي ة  بموارده ان  غني
 .تحقيق  نسب نمو اقتصادي أقل  من تلك التي تحققها بلدان قليلة الموارد

دمج                     تقرير حكومة العراق سيخدم اآلن آخط قاعدي يمكن أن يقاس مقابله  التقدم المستقبلي  في ظل ال
 . الدولي مع  العراق

 

 
 

 مكافحة الفساد
 

 :ة السفارة األميرآية لمكافحة الفساد فإن وباء  مشكلة الفساد  في العراقحسب إستراتيجي     
 .يساهم في  هرب رأس المال ويؤذي  قدرة العراق  على الحصول على إستثمارات  أجنبية •
 . يعيق بشكل آبير النمو اإلقتصادي من خالل  السماح  باألسواق السوداء •
  .ينسف الثقة العامة بمؤسسات  العراق العامة •
 . يمول نشاطات الالعبين غير الشرعيين بما فيها اإلرهاب •

 
اء                            دة جبهات للتعامل مع وب ى ع دم  عل م تحقيق بعض التق      وبالرغم من هذه التحديات المستمرة ت

ة المجلس المشترك             ". تمرد ثان "الفساد الذي ينظر إليه مكتب المفتش العام آـ          ع بداي ذا الرب لقد شهد ه
 .  الذي شكله ويديره العراقيون–لمكافحة الفساد 

 
ثالث         سية ال ساد الرئي ة الف ات مكافح ساد  منظم ة الف شترك لمكافح ضم المجلس الم   مجلس -وي

. التدقيق األعلى، هيئة النزاهة العامة، والمفتش العام العراقي، باإلضافة إلى ممثلين حكوميين  آخرين              
ساد      ويرأس أمين عام مجلس  الوزراء العراقي، اإل        جتماعات األسبوعية للمجلس المشترك لمكافحة الف

م وضع مكتب المحاسبة                   . مدعومًا  من رئيس الوزراء     ادة التنظيم، ت انون إع ة لق الحقًا  للقاعدة الحديث
دأ    . والشفافية  التابع للسفارة،  تحت توجيه منسق حكم القانون        ذي ب شفافية ال ويضم مكتب المحاسبة وال

ة        العمل بداية هذه السنة    ساد الثالث ويعكس مكتب المحاسبة      . ، المستشارين المكلفين بكيانات مكافحة الف
سابق عن                    ه ال ام في تدقيق تش الع ا مكتب المف والشفافية التوظيف والتغييرات التنظيمية التي أوصى به

 . مكافحة الفساد
 

ستم              د         وفي هذا الربع قدم مكتب المفتش العام رسالة تدقيق  تحدد التحديات  الم ام بجه ام  القي رة  أم
 :متماسك  لمكافحة الفساد

 
 .غياب  مدير برنامج مدعم  بصالحيات لتنسيق آامل جهد  مكافحة الفساد •
سفارة      • تراتيجية  ال ساد بكامل  إس رامج مكافحة الف ربط  ب دة ت املة موح عدم وجود خطة ش

 .  العراق-األميرآية
 

ام    تش الع ب المف ابع مكت دقيق 12     ت ن ت ية م وز توص و /  تم رر أن 2006يولي ن 10 ،  وق  12 م
 .  على ثالثة ملخصات للتدقيق) 3(يحتوي القسم الثالث .  توصية، بقيت مفتوحة أمام العمل النهائي
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ة    ًا لمراجع ًا دقيق ع تقييم ذا الرب ي خالل ه ام العراق تش الع ًا15     أجرى المف سريح .  مكتب م ت د ت وق
 .  يومًا متابعة لبقية المكاتب90وقد وضعت خطة  .  ديرمفتشين عامين إثنين بسبب سوء التق

 
ة تواصل                         ات الدستورية والقانوني ساد،  ولكن المعيق ضايا الف ات من ق وتالحق هيئة النزاهة العامة مئ

ه               . إعاقة جهودها  ا في وتغطي قضية هيئة النزاهة العامة مدى واسعًا من النشاط اإلجرامي المحتمل، بم
ر      الدفعات غير القانون   ة المسروقة،  والتزوي ية وتحويل السيارات والشقق بدون تفويض، وأموال الدول

ى     ة إل وال الحكوم ل أم اق،  وتحوي وء اإلنف ة،  وس وانئ العراقي ي الم ساد ف ع، والف ستوى واس ى م عل
 . المليشيات

 

 
 المعالم

 
ـ     ا.       يوجد نوعان رئيسيان من  المعالم  تهدف إلى  قياس تقدم  حكومة العراق                ألول هومجموعة ال

ار  25، والذي أقره الكونغرس  في       28-110 قياسًا  التي قدمت  في القانون العام          18 ايو   /  أي . 2007م
 .والثاني هو المتضمن في ملحق  الدمج الدولي مع العراق

 
ام        ) 1-1(     يظهر الجدول    انون الع ة عشر بموجب  الق ة   28-110المعالم الثماني ، والتزامات حكوم

 .ق المتفق عليها  بموجب الدمج، وتقييم الرئيس لوضع آل معلمالعرا
 
 
 
 
 
 

 مالحظات مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
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 مالحظات مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
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 مالحظات مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
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 ارزة لمكتب المفتش العام خالل ربع السنة هذا النشاطات الب
 

ام               تش الع ذا ، أآمل مكتب المف دة،   8     عند تنفيذ مهمته في المراقبة خالل ربع السنة ه دقيقات جدي  ت
ضمنت  ية و21ت دة،   5 توص شاريع جدي ات م راق    3 تقييم ي الع تدامة ف شاآل اإلس رزت م ا أب .  منه

ي  ام ف تش الع ات مكتب المف تخدام واستمرت تحقيق د وسوء إس ر  والفاق اءات  التزوي ة آل إدع مالحق
 . إنفاق  إعادة إعمار العراق

 
 التدقيقات

 
ام  تش الع اريخ، أآمل مكتب المف ذا الت ى ه ى 94     حت دقيق، ويواصل العمل عل تج ت دقيقًا19 من .  ت

 . ويخطط مكتب المفتش العام للبدء على األقل بتسعة تدقيقات أخرى خالل الربع القادم
 

 :     خالل ربع السنة هذا، تعاملت منتجات تدقيق مكتب المفتش العام مع الطلبات المحددة التالية
إستجابة لتفويض الكونغرس، أطلق مكتب المفتش العام أول  منتج مالي مرّآز له، والمتعلق               •

ل ناشونال إ              ة  مع شرآة بكت ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي د الوآال ة من عق . نك بالمرحلة الثاني
 . ويبرز هذا المنتج  أين ذهبت  األموال،  ونتائج اإلستثمار  والدروس المكتسبة

شأن      • رًا ب ام تقري تش الع ب المف ب مكت داد، آت ي بغ ة ف سفارة  األميرآي ب ال ن طل زء م وآج
ة           اءة وفعالي ى آف ّسنة، عل ة مح دفع     -الحاجة إلى ضوابط إدارة حكومي ة الخدمات التي ي  تكلف

 .، الخاص ببرنامج لوجستية الزيادة المدنية130همات  مقابلها بحسب أمر م
     

 
 :وتعاملت منتجات  مكتب المفتش العام  خالل ربع السنة هذا مع هذه القضايا

 
ادة       • شاريع إع ة  م ن  آلف ة ع ارير مالي ديم تق ونغرس تق ب الك اه طل ستمر تج م الم وء الفه س

 . اإلعمار
وا     • صادر ألم ف الم ى مختل رة عل س لنظ ة  ومخصصات ال ى  2006نة المالي افة إل ، باإلض

 . قاستخدامات  هذه األموال من أجل إغاثة وإعادة إعمار العرا
ار   • ادة إعم ة  وإع ة بإغاث شاطات المتعلق ة والن ة األميرآي االت  الحكوم د التنظيمي لوآ التعقي

 . العراق  وما  يعرضه آل تقرير على أنه دوره  ومسؤوليته  في العراق
 

 عمليات التفتيش
 
تدامة                      ا مراجعات إس ة منه شاريع، أربع ام خمسة تقييمات م تش الع دأ      .    أآمل مكتب المف ذ أن ب ومن

ي صيف   شين ف امج المفت ام 2005برن تش  الع ب المف ل مكت شاريع، 95، أآم ات م شًا 96 تقييم   تفتي
 . تقييمات جوية304محدودًا مباشرًا، و
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ا     تش الع ب المف تدامة لمكت ات اإلس ز مراجع سلم           وترآ ي ت شروعات الت ت الم ا إذا آان ى م م عل
د األصلي أو حسب هدف أمر               ررة حسب العق ة المق راقيين بالطاق ل الع شغيلها من قب تم ت راقيين ي للع

 .المهمات
د أجريت                             تدامة ق م تكن اإلس ذا ، ل سنة ه ع ال ع مراجعات التي أنجزت خالل رب ة من األرب وفي ثالث

 . تدامة المؤسسات وعلى الصحة والسالمةبشكل صحيح مما يشكل خطرًا على وضع وإس
 
 
 

 التحقيقات
 

ام       تش الع ب المف دى مكت ادة  57ل ي إع تخدام ف وء اإلس د وس ر، والفاق ي التزوي ستمرًا  ف ًا م  تحقيق
 .  منها  هي اآلن تحت سيطرة مدعي عام وزارة العدل28إعمار العراق؛ 

 
ا           تم خالل هذا الربع الحكم بالسجن على اثنين من           د التحقيق معهم ام بع تش الع .  موظفي مكتب المف

ام جزءًا   تش الع ر وشكل مكتب المف ي التزوي ات  ف ة عن تحقيق دة ناجم االت جدي دة إعتق ا تمت ع آم
 . منها

ن  ارًا م وز30     وإعتب ام  /  تم تش الع ب المف ات مكت و تمخض عن تحقيق ات، 5يولي ة 13 إدان  عملي
وقد أدت حاالت فريق عمل مكتب المفتش العام المشترك   . تهامًا إ25 محاآمات قائمة على 5إعتقال و  
ام               30إلى إيجاد    تش الع ذها  وآالء مكتب المف ات          .   مذآرة  بحث، نف ع اإلدان ى جمي اء نظرة عل وإللق

االت األخرى  في العراق                          ام  والوآ تش الع أنظر جدول    (القضائية التي نتجت عن عمل  مكتب المف
)1-2 .( 

داد،  و                 أما  حالياً        ون في بغ ون        14، فإن خمسة وآالء لمكتب المفتش العام  يعمل  آخر في  آرلنغت
ا ة فرجيني ة     . بوالي ود الدولي ساد العق ة ف ة مكافح ع فرق ام م تش الع ب المف و مكت ل محقق ز / ويعم مرآ

ود                    ى مدى واسع من الجه سيق عل العمليات المشترآة والفرقة الوطنية لمكافحة التسيب والتزوير بالتن
ر ل ة التزوي اوى       . مكافح انون دع ضايا ق ن ق دد م ى ع ضًا، عل ام أي تش الع ب المف الء مكت ل وآ ويعم

راد                ال ضد مجموعة متنوعة من األف المواطنة المزيفة، ويدعم مكتب المفتش العام تعليق ومنع األعم
 .والمؤسسات

 
 الدروس المتعلمة والمكتسبة من تغطية التقارير

 
ام       تش الع ب المف ب   يواصل مكت ويض  مكت ع تف سجمة م سبة ومن د دروس صعبة  مكت ديم جه  تق

ي إدارة         أثير  ف ة  والت صاد  والفعالي زز اإلقت يات  تع ديم توص ونغرس لتق ل الك ن قب ام م تش الع المف
م                  .  برنامج إعادة اإلعمار في العراق     د ت ارير  ق سبة من  تق ام  مكت تش الع ثالثة دروس من مكتب المف

د د       شريع            إطالقها، والتي آانت ق ى ت ة، باإلضافة إل سلطة التنفيذي دة ضمن ال ى إصالحات  مفي عت إل
 .  جديد  لتنفيذ  توصيات مكتب المفتش العام

تش       ال مكتب المف ستمدة من آل من عمل من أعم ارير، والم ة  التق سبة من تغطي دروس المكت      ال
ل     ن مجم سية م دروس الرئي ى ال ى الوصول إل دف إل ًا، ته ائم حالي سابق والق ار  ال ادة إعم ة إع  تجرب

راق ار   . الع ادة اإلعم ة وإع ة اإلغاث ي أنظم ز اإلصالحات ف ى  تعزي ة إل دروس المهم ذه ال دف ه وته
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دة        ات المتح ة الوالي ي حكوم صراع  ف د  ال ا بع رة م ي فت وارئ ف ا   . للط ونغرس ووزارت دعم الك وي
 . دروسالخارجية والدفاع،  جهود مكتب المفتش العام المكتسبة والمكتشفة من تلك ال
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  2-1الجدول 
 لمتعلقة بحاالت االحتيال في العراق الدعاوي القضائية ا

 

 /الشرآة/المقاول الصفة االسم 
 الوآالة

  تاريخ العقوبة العقوبة اإلدانةتاريخ  االدعاء التهمة

      مكتب المفتش العام بقيادةتحقيقات

قسم / غلوبل بزنس غروب مالك فيليب بلووم
ممتلكات جي بي اتش و قسم 

 التخطيط والتنفيذ لجي بي اتش 
 

، غسيل التآمر، الرشوة
 أموال

 فيما األموالالتآمر، الرشوة، غسيل 
يتعلق بخطة االحتيال على سلطة 

 المنطقة الجنوبية -التحالف المؤقتة
 الوسطى، خالل فترة احتالل العراق

 شهرًا ، باالضافة 46السجن لمدة  10/3/2006
 سنتين من اخالء السبيل تحت إلى

 3.6المراقبة، دفع تعويض مقداره 
 مليون 3.6ومصادرة مليون دوالر 

 دوالر

16/2/2007 

 .سي بروس د. ت. ل
 هوبفنغاردنر

مستشار في 
سلطة التحالف 

 المنطقة -المؤقتة
 الجنوبية الوسطى

التآمر الرتكاب االحتيال  األميرآيةجيش االحتياط 
من خالل االتصال 

 أموالالسلكي ، غسيل 
 احتيال 

التآمر في خطة لالحتيال على سلطة 
 المنطقة الجنوبية -ؤقتةالتحالف الم

العراق، والتآمر -الوسطى في هلال
الرتكاب االحتيال من خالل االتصال 

 فيما يتعلق األموالالسلكي وغسيل 
 إلعادةبخطة لسرقة عملة مخصصة 

اعمار العراق وتوجيه عقود لمقاول 
باالضافة الى . مقابل اموال وممتلكات

تهريب عملة مسروقة الى الواليات 
 .المتحدة

 25/6/2007  شهر21السجن لمدة  25/8/2006

مدني لدى مديرية  ستيفين ميرآز
 الدفاع

قبول عطية بطريقة غير قانونية خالل  قبول عطية األميرآيالجيش 
خدمته آمخطط دعم  العمليات في 

قسم العمليات المستقبلي لدى المكاتب 
، قيادة األميرآيالرئيسية للجيش 
 أوروبا -العمليات الخاصة

 شهر ويوم، ودفع 12السجن لمدة  16/2/2007
 دوالر ألف 24تعويض مقداره 

 أميرآي

1/6/2007 
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 /مترجم فهيم موسى سالم

 مفسر
خرق قانون ممارسات  شرآة تايتن

 )الرشوة (األجنبيةالفساد 
 قانون أحكامفقرة اتهامية لخرق 

 المتعلقة األجنبيةممارسات الفساد 
 بمكافحة للرشوة

 سنوات، سنتين من 3جن لمدة الس 4/8/2006
 250 السبيل تحت المراقبة، إخالء

 ساعة في خدمة المجتمع

2/2/2007 
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مسؤول مراقبة  روبرت ستين
حسابات وتمويل 
لسلطة التحالف 

قتة في ؤالم
المنطقة الجنوبية 

 وسطىال
 

، غسيل الرشوةالتآمر،  قتةؤسلطة التحالف الم
، حيازة مدافع األموال

رشاشة، ومجرم بتهمة 
  ناريةأسلحةحيازة 

 نارية و مدافع أسلحةمجرم بحيازة 
، أموالرشاشة، رشوة، غسيل 

والتآمر بما يتعلق بخطة لالحتيال 
 المنطقة -على سلطة التحالف المؤقتة
 العراق -الجنوبية الوسطى في هلال

 باإلضافة سنوات ، 9السجن لمدة  2/2/2006
 السراح إطالق سنوات من 3 إلى

تحت المراقبة، دفع تعويض مقداره 
 3.6 مليون دوالر ومصادرة 3.5

 مليون دوالر

29/1/2007 
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       أخرى  هيئات بقيادة تحقيقات 

عسكري  جنيفر انجاآسوس
 احتياطي 

آتيبة تمويل الحرس الوطني في 
 223 رقم -آاليفورنيا

فقرة اتهامية واحدة بشأن التآمر  االختالس
الرتكاب االحتيال من خالل االتصال 

 السلكي في التهم ذات العالقة

 جدولة المحاآمة حتى إعادة 13/11/2006
  الحكم إلصدار 10/9/2007

 

       

نائب الرئيس في  آريستوفر آاهيل
الشرق األوسط 

 والهند

أي (شرآة ايغل غلوبل لوجيستكس 
 )جي ال

تهمة االحتيال العظمى على الواليات  تيال العظمىاالح
 المتحدة

 شهرًا، سنتين من 30السجن لمدة  16/2/2006
 السبيل تحت المراقبة، غرامة إخالء

 100 دوالر، اآلف 10مقدارها 
تسوية مدنية (دوالر قيمة ضريبية 

مع شرآة أي جي الناشئة عن 
 ...)الوقائع الناتجة عن تسوية

 

مجند، الدرجة  لومالي شيفيز
، عسكري 05

 احتياطي

آتيبة تمويل الحرس الوطني في 
 223 رقم -آاليفورنيا

فقرة اتهامية واحدة بشأن التآمر  االختالس
الرتكاب االحتيال من خالل االتصال 

 السلكي في التهم ذات العالقة

 جدولة المحاآمة حتى إعادة 13/11/2006
  الحكم إلصدار 10/9/2007
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مجند، الدرجة  ديريل هولير
، عسكري 05

 احتياطي

آتيبة تمويل الحرس الوطني في 
 223 رقم -آاليفورنيا

فقرة اتهامية واحدة بشأن التآمر  االختالس
الرتكاب االحتيال االلكتروني في 

 التهم ذات العالقة

 جدولة المحاآمة حتى إعادة 13/11/2006
 لحكم  اإلصدار 10/9/2007

 

 مدير العمليات شبير خان
 الكويت والعراق

شرآة تميمي العالمية المحدودة 
مقاول فرعي لشرآة  آيلوغ، (

 )KBR–براون و روت 

االحتيال من خالل 
 ، تزوير االتصال السلكي

الشهادة، التآمر الرتكاب 
 إفادات، أموالغسيل 

 آاذبة

 21.8ان بقيمة  لضمرشاوىدفع 
 أميرآيمليون دوالر 

 شهرًا، سنتين من 51السجن لمدة  23/6/2006
 السبيل تحت المراقبة ، إخالء

 اآلف 10غرامة مقدارها 
دوالر،دفع تعويض بقيمة 

 أميرآي دوالر ألف 133.360
 قيمة أميرآي دوالر ألف 11.400و

 ضريبية

1/12/2006 

عسكري  جيسي دي لين
 احتياطي

ل الحرس الوطني في آتيبة تموي
 223 رقم -آاليفورنيا

فقرة اتهامية واحدة بشأن التآمر وفقرة  التآمر
اتهامية واحدة بشأن االحتيال من 

خالل االتصال السلكي في التهم ذات 
 العالقة

 جدولة المحاآمة حتى إعادة 5/6/2007
  الحكمإلصدار 24/9/2007
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مجند، الدرجة  لويس لوبيز
، عسكري 05

 احتياطي

آتيبة تمويل الحرس الوطني في 
 223 رقم -آاليفورنيا

فقرة اتهامية واحدة بشأن التآمر  االختالس
الرتكاب االحتيال من خالل االتصال 

 السلكي في التهم ذات العالقة

 جدولة المحاآمة حتى إعادة 13/11/2006
  الحكم إلصدار 10/9/2007
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مدير عقود  انتوني جي مارتين
المقاوالت 

 يةالفرع

–شرآة  آيلوغ، براون و روت 
KBR 

خرق قانون مكافحة الرشوة عن  رشاوى
 مليون دوالر 4.67طريق منح مبلغ 

 لشرآة آويتية في العام أميرآي
2003 

  معلق 13/7/2007
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ممثل ضابط  بوني ميرفي
 التعاقدات

 االستغالل والتسويق إعادةخدمة 
 لدى مديرية الدفاع

 

بول عطية بطرق غير ق
قانونية وتعويض غير 

 قانونية 

 السبيل تحت إخالءسنة واحدة من   قبول عطيات بطرق غير قانونية
 المراقبة

 دوالر 1,500غرامة مقدارها 
 أميرآي

 

فيلق المهندسين  شيفارجيز بابن
لدى الجيش 

 –موظف مدني (
الشؤون العامة 

12( 

وحدة الدعم في /األميرآيالجيش 
ة، مكتب هوست ناشين،  المنطق

 قاعدة آامب ارفيجان في الكويت

قبول عطية بطرق غير 
 قانونية

 50التحريض على وقبول ما يقارب 
 آعطيات غير أميرآي دوالر ألف

 قانونية

 31/1/2007 السجن لمدة سنتين 12/10/2006

وآيل ضابط اول 
بيليتي بيليتي، 

 جونيور

مستشار خدمة 
الطعام لدى 
الجيش في 

يت والعراق الكو
  وأفغانستان

 دوالر ألف 50قبول رشوة بمقدار  الرشوة األميرآيالجيش 
 للتأثير في عقد لخدمة تزويد أميرآي

 إلى أموالالطعام ومحاولة تهريب 
 الواليات المتحدة

 جدولة المحاآمة حتى إعادة 9/2/2007
  الحكمإلصدار 17/8/2007
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مدير عقود  جلين بويل
المقاوالت 
 الفرعية

–شرآة  آيلوغ، براون و روت 
KBR 

االحتيال العظمى، خرق 
 قانون مكافحة الرشوة

فقرة اتهامية واحدة في تهمة االحتيال 
العظمى بحق الواليات المتحدة وفقرة 

اتهامية واحدة في تهمة خرق قانون 
 مكافحة الرشوة 

 سنوات 3 شهر، 15السجن لمدة  1/8/2005
 سبيل تحت المراقبة، ودفع إخالء
 دوالر 90،973.99لغ تعويض مب

 200 وقيمة ضريبية بمبلغ أميرآي
 أميرآيدوالر 

18/11/2005  

مدير عقود  ستيفن سيرمانز
المقاوالت 
 الفرعية

–شرآة  آيلوغ، براون و روت 
KBR 

االحتيال العظمى، التآمر 
 أموالالرتكاب غسيل 

االحتيال فقرة اتهامية واحدة لكل من 
 والتآمر من خالل االتصال السلكي

 أمواللغسيل 

 3 شهر ويوم، 12السجن لمدة  1/3/2006
 سبيل تحت المراقبة، إخالءسنوات 

 380,130ودفع مبلغ تعويض 
 وقيمة ضريبية بمبلغ أميرآيدوالر 

 أميرآي دوالر 200

18/11/2005  

 قانون مكافحة الرشوة شرآة ايغل غلوبل لوجيستيكس مدير عام سموت. آيفن أي
  آاذبةإفادات

    معلق 20/7/2007

   

قوات االحتياط لدى الجيش   جون الن ريفرد
 األميرآي

الرشوة، التآمر، غسيل 
 أموال

   معلق 23/7/2007 أموالالرشوة، التآمر، غسيل 
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 أثر عمليات مكتب المفتش العام

 
ات  ة الوالي راق  ولحكوم صادية للع د إقت اج فوائ ام إنت تش الع ة مكتب المف دة     تواصل مراقب .  المتح

ام أو إستعادت     2007يوليو  /  تموز 30فحتى   ون دوالر،  57.8، وفرت تدقيقات  مكتب المفتش الع  ملي
ى        تولت عل ام وإس تش الع ب المف ات  مكت تعادت تحقيق ا إس أمر    16آم ات ب ي عملي ون دوالر ف  ملي

 .من أجل اإلطالع على  البيانات الخاصة  بهذه الفوائد أنظر ملحق  ب. المحكمة
 

 وقد حّسن  عمل مكتب المفتش العام،  قدرة الواليات المتحدة على اإلستجابة لجهود إعادة اإلعمار                    
سبة                       . المستقبلية دروس  المكت ددًا من ال ومي، ع ام  ومكتب المحاسبة الحك تش الع آما حدد مكتب المف

  .وأفضل الممارسات في عقد العقود للطوارئ
 

ة،           خالل هذا الربع، أنتج مكتب الم           سيب اإلتحادي سياسة الت ازات  للطوارئ       فتش العام ل ل الحي دلي
ا     يط، للعملي ى التخط ة عل االت اإلتحادي ساعد الوآ ذي ي ة   تال شاطات اإلرهابي ة الن ة، مكافح  المتوقع

 .وللطوارئ  الوطنية
 : قدم دليل اإلرشاد هذا، توصيات محددة بتحديد الدروس المكتسبة من عمل مكتب المفتش العام 
 

 .ين آيان تعاقد موحد  لتنسيق جميع نشاطات التعاقد  في مسرح العملياتتكو •
 آل  تالتعريف بوضوح والتحديد بشكل صحيح،  والوصل  بشكل فعال  بين أدوار ومسؤوليا            •

 .الوآاالت المشارآة
زاع                     ةتطوير أنظم  • د الن ا بع ود م ة من أجل جه  التعاقد  القابلة لإلنتشار والمشتريات قبل التعبئ

 .ها لضمان تنفيذها بفعالية  في األوضاع للطوارئوإختبار
ار                  • ادة إعم تأآيد أساليب التعاقد التي تدعم المشاريع األصغر في المراحل األولى من جهود إع

 . طارئة
 . تجنب  إستخدام  عقود مصممة على آلفة عالية لتنفيذ مشاريع على مستوى صغير •
 . لمصدر الواحد والمحدودة التنافستجنب، بشكل عام، اللجوء إلى أفعال تعاقد ذات ا •

 
 

  الكلفة البشرية
 

ار واإلدارة         ادة اإلعم واقم  إع ى ط ستمرًا  عل رًا م راق  خط ي الع ة ف شاآل األمني كلت الم ش
فقد نمت الهجمات على المنطقة الدولية بشكل مستمر أآثر وأصبحت أآثر خطورة خالل              . والمتعهدين

و، /  حزيران 5في  . هذا الربع  ه أن                   يوني ى مجلس األمن يبلغ رًا إل م المتحدة تقري ام األم ين ع  أرسل أم
 ."التطور األهم في هذه الفترة هو تزايد إطالق النار غير المباشر في المنطقة الدولية"

 :     ويعيش  المتعهدون  والصحفيون  والمواطنون العراقيون في آل أرجاء العراق في  بيئة  خطرة
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ع  في أوساط                79عمل عن وجود    جاء في تقرير لوزارة ال     • ذا الرب دة خالل ه  حالة وفاة جدي
ادة  . المتعهدين  المدنيين  الذين يعملون على مشاريع ممولة أميرآيًا في العراق  ومنذ بدء إع

ق      م توثي راق ت ي الع ار ف اة1001اإلعم ع    .   وف ذا الرب ا  له غ عنه ات المبّل شكل الوفي وت
 . إعادة اإلعمار في العراق، فوق المعدل  الربعي منذ بدء % 26.3

اتوا في العراق                        • رآيين م دنيين أمي ة م ا ، أن ثماني ر له وقد أبلغت وزارة الخارجية في تقري
دنيًا      232ومنذ  بدء  الجهود األميرآية في  إعادة اإلعمار  توفي             . خالل هذا الربع   امًال م  ع

 .في العراق
سيات     112 صحفيًا؛ آما  قتل   12وفي هذا الربع، قتل في العراق      • ًا  ومن جن  صحفيًا عراقي

ذ  آذار رى  من ارس / أخ ل  .  2003م صحفيين، قت ة ال ة حماي سب  لجن امًال 40وبح  ع
 . إعالميًا مساعدًا منذ بدء الحرب، بمن فيهم إثنان خالل هذا الربع

وتهم     • رك بي ى ت راقيين عل ار الع ي إجب ف ف ستمر العن ى   . ي سامي األعل وض ال در المف ويق
 . أن واحدًا من آل ثمانية عراقيين قد تم تشريده بسبب الصراع في العراقلشؤون الالجئين 

 
  

وين                         ل  التم ى قواف إن الهجمات عل ى التحرك اللوجستي الهندسي، ف سيطرة عل      وبحسب  مرآز ال
ران                  ذ حزي د تضاعفت ثالث مرات  من و   / الواردة للمتعهدين  المحميين  ق ل  أو       2006يوني ، حيث قت

   . أشخاص206جرح 
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 مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق

 
 

 مصادر وإستخدامات التمويل إلعادة إعمار العراق
 

 
                                                            نظرة عامة                                

 مصادر صناديق الواليات المتحدة إلعادة اإلعمار                                            
                                                                قصندوق إغاثة وإعادة إعمار العرا
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  األمن العراقية                                                                      صندوق قوى
 )                                                                             ESF(صندوق دعم اإلقتصاد 

                                  )                            CERP(برنامج اإلستجابة الطارئة للقائد 
 إستخدامات مخصصات الواليات المتحدة                                                     

 األمن والعدل                                                                                     
                    تفرق إعادة إعمار المحافظا

  تطوير القدرات   
  الكهرباء

2القسم    
 

 مصادر وإستخدامات التمويل إلعادة إعمار العراق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
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 مصادر وإستخدامات التمويل إلعادة إعمار العراق
 
 
 

 

      نظرة عامة
 

ستخدمة                 لالعام  تقارير حو   يقدم مكتب المفتش          وال  الم ات األم ة ومحاسبة  إلتزامات  ونفق  مراقب
ار العراق         ادة إعم د                   . من أجل إغاثة وإع ذا الجه ل  له وارد التموي ى م ة  عل سم نظرة عام ذا الق دم ه يق

 . وإستخداماتها في برامج  إعادة اإلعمار والمشاريع  والنشاطات
 

ود        ل جه ار         هناك ثالثة مصادر لتموي ادة اإلعم ة؛       :  إع صناديق العراقي ة؛ ال المخصصات األميرآي
امج    2007يونيو / حزيران30وإعتبارًا من . ودعم المانحين الدولي   ل آامل برن  ، وصل إجمالي  تموي

ارب  ا يق ى م ار، إل ادة اإلعم ا 99.64إع ا فيه ون دوالر، بم صناديق 44.538 بلي ن ال ون دوالر م  بلي
ة و          ب18.219األميرآية المخصصة،    ون دوالر    36.884ليون دوالر من صناديق التبرعات الدولي  بلي
 ).1-2 (للحصول على نظرة على هذه  المصادر  أنظر  الشكل. من صناديق عراقية

 
 ) بليون دوالر44.538(أموال المخصصات األميرآية  

 
 :يق  رئيسية     خصص الكونغرس دعمًا أميرآيًا إلغاثة وإعادة إعمار العراق من خالل أربعة صناد

 
 . بليون دوالر20.914 –صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق  •
 . بليون دوالر13.940 -صندوق قوى األمن العراقية   •
 . بليون  دوالرESF   (-  3.149(صندوق دعم اإلقتصاد  •
 . بليون دوالرCERP (– 2.506(برنامج اإلستجابة الطارئة للقائد  •
 .  بليون دوالر4.029 -)   حسابًا أصغر26وتضم   ( نشاطات إغاثة  وإعادة إعمار أخرى •
 

ود                       ارير وضع عن الجه دم تق ذه المصادر ويق ة مفصلة لكل مصدر من ه سم مراجع      يقدم هذا الق
 :األميرآية في هذه المجاالت

 
 .األمن والعدل •
 .فرق إعادة إعمار المحافظات •
 .تنمية القدرات •
 .الكهرباء •
 .النفط والغاز •
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 . المياه •
 .ة الصحيةالرعاي •
 .المواصالت واإلتصاالت •
 . الديمقراطية •
 . التنمية اإلقتصادية •
 . الالجئون  وحقوق اإلنسان والتعليم •

 
ل المخصصات          ) ز) (و(     ويضم الملحقان    شاملة بخصوص مصادر تموي المزيد من  المعلومات ال

ادة    األميرآية، بما فيها مخصصات صندوق إعادة إعمار العراق، رؤية تاريخية لحسا           بات اإلغاثة وإع
  .اإلعمار، تشغيل النفقات، ونشاطات  التمويل اإلضطرارية  والمنفقة

 
 
 
 
 
 
   

 )بليون دوالر18.219( الدعم الدولي إلعادة إعمار العراق 
 
 

ر                    دولي، ويعتب ساعدة المجتمع ال ى  م ًا عل      يعتمد النجاح الشامل لبرنامج إعادة إعمار العراق جزئي
ى تحقيق                      –لدولي مع العراق    اآلن، الدمج ا   ساعدة  العراق عل ة لخمس سنوات  تقضي بم  خطة وطني

صاد          اء اإلقت دولي للعراق            –اإلستقرار والحكم السليم وإعادة بن دعم ال سيق ال ة األساسية لتن غ  .   اآللي بل
 . ر بليون دوال18.219المبلغ اإلجمالي لدعم المانحين الذين تعهدوا بتقديمه أو قدموه حتى اآلن   

 
 ) بليون دوالر36.884(الصناديق العراقية

 
رة  وجود  سلطة                              تعد   اء  فت ار  خاصة  أثن الصناديق العراقية  مصدرًا هامًا  لجهود إعادة اإلعم

ة الف المؤقت ن  . التح ارًا م ران30وإعتب و /  حزي ى  2007يوني صناديق إل ذه  ال الي ه ل إجم  وص
 : بليون دوالر بما فيها36.844

 
 . بليون دوالر1.7244بقيمة ) المجمدة(ديق المخولة الصنا •
 .  مليون دوالر927الصناديق المستولى عليها  بما فيها األموال والممتلكات المصادرة   •
ستعادة         • صناديق الم نفط  وال دات ال ن عائ ًا م سحوبة أساس راق الم ة الع ندوق تنمي وال ص أم

ون  دوالر9.339 اب . ( بلي ن الت س األم رار  مجل م بموجب ق دة  رق م المتح م 1483ع لألم ، ت
سانية      ات اإلن ة، والمتطلب ة العراقي ة إدارة اإلدارة المدني ة آلف صندوق  لتلبي ذا ال شكيل ه ت

 ) .وتصليح البنية التحتية  وإعادة بناء اإلقتصاد وأغراض أخرى تخدم  شعب العراق
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 .2007 إلى 2004 بليون دوالر  من 24.894تمويل  ميزانية رأس المال  العراقي البالغ  •
 

ة والحساب الفرع              صناديق المخول ا  وال ستولى عليه وال  الم ل صندوق   ي       ولمحاسبة  األم  لتحوي
 . حتنمية العراق، أنظر ملحق 

 1-2الشكل 
  بليون دوالر99.641–مصادر تمويل إعادة إعمار  العراق 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مصادر وإستخدامات التمويل إلعادة إعمار العراق
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 مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق

 
 
   

   

 
مصادر  صناديق إعادة  2 القسم

 اإلعمار األميرآية
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ام  انون الع سم 106-108  يطلب بموجب الق دل(3001، الق ا هو مع ، )آم
وال دافعي  ن أجل أم بة م ة ومحاس ر  مراقب ام  تقري تش الع من مكتب المف

 .رائب  المنفقة على  إغاثة وإعادة إعمار العراقالض
 

تش   2006أآتوبر    /  تشرين األول    17     في    تم تمديد  تفويض مكتب المف
ر             1054العام  بموجب القسم       من قانون  تكليف  الدفاع الوطني  جون وارن

 ).364-109القانون العام  (2007للسنة المالية  
 
 
 
 
 

 
شريع لمكت   ذا الت دم ه ة اعتمدت        ق وال أميرآي ى  أي أم ة إضافية عل ام سلطة مراقب تش الع ب  المف

شكل      ويحدد .  ، إلعادة إعمار العراق، بغض النظر عن آيفية  اعتمادها          2006للسنة المالية     ) 2-2( ال
ة         ن العراقي وات األم ندوق ق ه  ص ا في د، بم ام  الجدي تش الع ب المف ويض مكت ة بتف وال المرتبط األم

م اإل صاد وصندوق دع د  )ESF(قت ة للقائ تجابة الطارئ امج اإلس ا) CERP(، وبرن شمل  .  وغيره وت
ى     رافًا عل ام اآلن، إش تش الع ب المف لطة  مكت ار   31.017س ادة اإلعم وال إع ن أم ون دوالر، م .   بلي

ا          ) 3-2(الشكل  يظهر   م إلزامه ام  التي ت تش الع  وضع إنفاق  األموال  الخاضعة إلشراف مكتب المف
ذه،  أنظر  ملحق                           .  بحكم التعاقد  ل ه ة المرتبطة  باتجاهات التموي من أجل  إحاالت  شروط الميزاني

 .ن
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 2-2الشكل 
 (SIGIR) مجمل المبالغ الخاضعة إلشراف المفتش العام إلعادة إعمار العراق 

 
صادر يش   :  الم د الج ديث قائ دفاع  تح ة )8/7/2007(وزارة ال ع ؛ وزارة الخارجي بوعيوض راق األس ي    )27/6/2007  (الع سية ف ددة الجن وات متع ؛ الق

ام             تش الع ر الوضع األسبوعي                )2007\//7(العراق،  إستجابة  لمكتب المف راق، تقري ساعدة تحول الع ار       ) 26/6/2007(؛ مكتب م ادة إعم ؛ نظام إدارة إع
 ).12/7/2007(تقرير نشاطات . ية للتنمية الدولية؛ الوآالة األميرآ)5/7/2007(العراق، صندوق دعم اإلقتصاد، آلفة إستكمال 

 .قد تتأثر األرقام بسبب التدوير: مالحظة
 

 3-2الشكل 
  وضعية أموال الواليات المتحدة الملزمة إلعادة اإلعمار تحت  إشراف مكتب المفتش العام

راق،      ) 27/6/2007  (عراق األسبوعيوضع ال؛ وزارة الخارجية   )8/7/2007( وزارة الدفاع، تحديث قائد الجيش         :المصادر سية في الع ددة الجن القوات متع
ام     تش الع ر الوضع األسبوعي       ) 7/7/2007(إستجابة  لمكتب المف راق، تقري ساعدة تحول الع راق،   )27/6/2007(؛ مكتب م ار الع ادة إعم ام إدارة إع ، نظ

 ).12/7/2007(تقرير نشاطات . لتنمية الدولية؛ الوآالة األميرآية ل)5/7/2007(صندوق دعم اإلقتصاد، آلفة إستكمال 
 .قد تتأثر األرقام بسبب التدوير: مالحظة

دم     وانين مخصصات  تق شاريع ق ى عشرة م ع الماضية عل سنوات األرب ونغرس طوال ال وافق الك
ا         .  بليون دوالر، لتمويل إغاثة وإعادة إعمار العراق       44.538حوالي   ل تقريب ذا التموي وذهب نصف ه
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ام         إلى ص  ذي أسس في ع راق،  ال ة      . 2003ندوق إغاثة وإعمار الع ام رقاب تش الع وآانت لمكتب المف
 . مستمرة على برنامج إغاثة وإعادة إعمار العراق

 
إبريل الربعي  المقدم من  مكتب المفتش العام، أضاف الكونغرس إلى تمويل              /      ومنذ  تقرير  نيسان    

ة عل  الل الموافق ن خ ار،  م ادة اإلعم اربين،  إع دامى المح ة بق ة، الرعاي وات األميرآي تعداد الق ى  إس
 .2007مايو /  أيار25معافاة آاترينا، وقانون مخصصات المحاسبة العراقي في  

 
 :قدم هذا القانون 

 
 . بليون دوالر لصندوق قوات األمن العراقية3.842 •
 ).ESF( بليون دوالر لصندوق دعم اإلقتصاد 1.554 •
 . القائد لإلستجابة  للطوارئ في العراقجرنام بليون دوالر  لب350 •
 . بليون دوالر تقريبًا أموال إعادة إعمار أميرآية إضافية1.338 •

 
،  الجدول الزمني لجميع  األموال األميرآية  الرئيسية  المخصصة إلغاثة وإعادة              )4-2(يظهر الشكل   

ك في ظل      . ه المخصصات  تفاصيل إضافية عن هذ   ) 1-2(آما يقدم الجدول    . اإلعمار حتى تاريخه   وذل
ضًا       )1-2(، ويضم الجدول    " إغاثة وإعادة إعمار  "غياب تعريف  دولي معترف به لـ         شاطًا   29،  أي  ن

وفرة عن                        ة  المت ل معظم المعلومات الكامل ليس تابعًا  لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، التي تمث
 .المخصصات األميرآية

 
 
 
 

 
 

 4-2الشكل 
 مخصصات األميرآيةالجدول الزمني لل
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ام   287-108، القانون العام 106-108، القانون العام 11-108، القانون العام 7-108القانون العام   :المصادر انون الع ام   13-109،  الق انون الع -109، الق
 .28-110، القانون العام 289 -109، القانون العام 234-109، القانون العام 148-109، القانون العام 102
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 مصادر وإستخدامات التمويل إلعادة إعمار العراق
 1-2الجدول 

 األموال األميرآية المخصصة 
مخصصات وزارة الدفاع للسنة  إجمالي المخصصات

 2007المالية 
مخصصات تكميلية للسنة 

 2006المالية 
مخصصات وزارة 

الخارجية للسنة 
 2006المالية 

مخصصات وزارة 
الدفاع للسنة المالية 

2006 

، 2005قانون عام 
مخصصات إضافية للدفاع، 

والحرب على اإلرهاب، 
وإغاثة ضحايا إعصار 

 تسونامي

، 2005قانون عام 
مخصصات وزارة 

 الدفاع

، 2004قانون عام 
مخصصات الطوارئ للدفاع 

وإلعادة إعمار العراق 
 وأفغانستان

، 2003قانون عام 
مخصصات إضافية 

 للطوارئ أثناء الحرب

 2003قرار عام 
المخصصات 

 الموحدة

 آلية التمويل

-109القانون رقم  234-109القانون رقم  289-109القانون رقم  
102 

 القانون رقم 11-108القانون رقم  106-108القانون رقم  287-108القانون رقم  13-109القانون رقم  148-109القانون رقم 
 108-7 

 رقم القانون العام

تاريخ إصدار  20/2/2003 16/4/2003 6/11/2003 5/8/2004 11/5/2005 14/11/2005 30/12/2005 15/6/2006 29/9/2006 
 القانون العام

صندوق إغاثة    18,439,000,000       18,439,000,000
وإعادة إعمار 
العراق الثاني 

(IRRF2) 
صندوق قوات      5,391,000,000   3,007,000,000 1,700,000,000 10,098,000,000

من العراقية األ
(ISFF) 

صندوق إغاثة   2,475,000,000        2,475,000,000
وإعادة إعمار 
العراق األول 

(IRRF1) 
برنامج االستجابة     140,000,000 718,000,000 500,000,000  423,000,000 375,000,000 2,156,000,000

الطارئة للقائد 
(CERP) 

صندوق دعم  40,000,000 10,000,000     60,390,000 1,485,000,000  1,595,390,000
 (ESF)االقتصاد 

)1( 
سلطة االئتالف    908,000,000       908,000,000

 (CPA)المؤقتة 
صندوق إعادة   489,300,000        489,300,000

معالجة األخطار 
التي تتعرض لها 
الموارد الطبيعية 

(NRRRF) 
لجيش العراقي ا    210,000,000      210,000,000

 )5(الجديد 
مكتب المشاريع         200,000,000  200,000,000

والعقود في وزارة 
 )6(الدفاع 

الصاعدة للكوارث   143,800,000        143,800,000
 الدولية والمجاعة

أآالف إدارية   21,000,000   24,400,000   79,000,000  124,400,000
للوآالة األميرآية 

 )9(الدوليةللتنمية 
وزارة الخارجية،   20,000,000      91,400,000  111,400,000

الوآالة األميرآية 
لمكافحة المخدرات 

وفرض تطبيق 
 القانون
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 )تابع (1-2الجدول 
مخصصات وزارة  إجمالي المخصصات

الدفاع للسنة المالية 
2007 

مخصصات تكميلية 
 2006للسنة المالية 

مخصصات وزارة 
للسنة الخارجية 

 2006المالية 

مخصصات وزارة 
الدفاع للسنة المالية 

2006 

، 2005قانون عام 
مخصصات إضافية 

للدفاع، والحرب على 
اإلرهاب، وإغاثة 

ضحايا إعصار 
 تسونامي

، 2005قانون عام 
مخصصات وزارة 

 الدفاع

، 2004قانون عام 
مخصصات الطوارئ 

للدفاع وإلعادة إعمار 
 العراق وأفغانستان

، 2003ام قانون ع
مخصصات إضافية 

للطوارئ أثناء 
 الحرب

 2003قرار عام 
المخصصات 

 الموحدة

 آلية التمويل

 رقم القانون العام 7-108قم القانون ر 11-108القانون رقم  106-108القانون رقم  287-108القانون رقم  13-109القانون رقم  148-109القانون رقم  102-109القانون رقم  234-109 رقم نالقانو 289-109القانون رقم  
 برامج دبلوماسية وقنصلية     49,659,000  56,908,000   106,567,000

المفتش العام إلعادة إعمار    75,000,000     24,000,000  99,000,000
 )8(العراق 

صندوق برامج المحافظة   90,000,000        90,000,000
 على بقاء وصحة األطفال

، العنوان 480القانون العام  68,000,000         68,000,000
 الثاني، المساعدات الغذائية

عمليات حفظ السالم   50,000,000        50,000,000
 التطوعية

مساعدة طارئة لالجئين   37,000,000        37,000,000
 والمهجرين

المساعدات الخارجية    17,000,000       17,000,000
 حاالت الكوارث اإلنسانية في

 )5(المدنية 
المساعدة الفنية في الشؤون         13,000,000  13,000,000

 الدولية
الوآالة األميرآية للتنمية   3,500,000 1,900,000  2,500,000     7,900,000

 الدولية، مكتب المفتش العام
مكتب المفتش العام في وزارة         5,000,000  5,000,000

 الدفاع
 صندوق مبادرة القائد للحرب  3,612,000        3,612,000
 )رواتب ونفقات(وزارة المالية         1,800,000  1,800,000
مكتب المفتش العام في وزارة         1,000,000  1,000,000

 الخارجية
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 )تابع (1-2الجدول 
مخصصات وزارة  إجمالي المخصصات

الدفاع للسنة المالية 
2007 

ات تكميلية مخصص
 2006للسنة المالية 

مخصصات وزارة 
الخارجية للسنة 

 2006المالية 

مخصصات وزارة 
الدفاع للسنة المالية 

2006 

، 2005قانون عام 
مخصصات إضافية 

للدفاع، والحرب على 
اإلرهاب، وإغاثة 

ضحايا إعصار 
 تسونامي

، 2005قانون عام 
مخصصات وزارة 

 الدفاع

، 2004قانون عام 
طوارئ مخصصات ال

للدفاع وإلعادة إعمار 
 العراق وأفغانستان

، 2003قانون عام 
مخصصات إضافية 

للطوارئ أثناء 
 الحرب

 2003قرار عام 
 المخصصات الموحدة

 آلية التمويل

 رقم القانون العام 7-108القانون رقم  11-108القانون رقم  106-108القانون رقم  287-108القانون رقم  13-109القانون رقم  148-109القانون رقم  102-109القانون رقم  234-109 رقم نالقانو 289-109القانون رقم  
النشاطات القانونية وضباط         1,000,000  1,000,000

رواتب (الشرطة األميرآيين 
 )ونفقات

نشاطات منع انتشار األسلحة           
ومحاربة اإلرهاب وإزالة 

 األلغام
 قراطيةصندوق الديم          

 المجموع 108,000,000 3,343,212,000 19,440,900,000 350,000,000 6,185,559,000 117,298,000 500,000,000 5,331,200,000 2,075,000,000 37,451,169,000
خصص . 2003نوفمبر / الصادر في تشرين الثاني108-106ق الثاني بموجب القانون العام  مليار دوالر المبلغ الذي خصصه الكونغرس للبرامج العراقية في صندوق إغاثة وإعادة إعمار العرا18,439يمثل مبلغ  )أ (

حولت . يريا والسودان مليون دوالر إلى حسابات اخرى لبرامج تنفيذ في األردن، وليب210 مليار دوالر إلى صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني، ولكن حدد أيضًا بأن يتم تحويل مبلغ 18,649الكونغرس مبدئيًا مبلغ 
 فقط في حسابات أخرى آبرنامج شطب الديون ا مليار دوالر المتبقي في صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق إلى مشاريع متعلقة بالعراق يمكن تنفيذه18,439 مليون دوالر من مبلغ 562اإلدارة إلى حسابات اخرى حوالي 

 مليون دوالر الذي تطلب تمويًال في حساب الخزينة، ابلغ الكونغرس بكافة التمويالت من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق باإلضافة إلى ذلك، حدد الكونغرس في مخصصات 352العراقية إلى الواليات المتحدة التي تبلغ 
 .صاد لدى وزارة الخارجية مليون دوالر إلى صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق من حساب صندوق دعم االقت3.95، تحويل 2006السنة المالية 

خصصت وزارة الجيش مبلغ .  لنشاطات برنامج االستجابة الطارئة للقائد في العراق وأفغانستان2006 مليون دوالر في موازنة السنة المالية 923 أن الكونغرس خصص مبلغ 006-07ابلغ المفتش العام في تقرير التدقيق  )ب (
 510 للقوات األميرآية مبلغ ة خصصت القيادة المرآزي2001سبتمبر / أيلول30في . 2007 مليون دوالر إلى موازنة السنة المالية 198.5، ونقل الرصيد البالغ 2006الية  مليون دوالر الستعماله في السنة الم724,5

 . من قبل القوات األميرآية في أفغانستانةشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد المنفذ مليون دوالر لتمويل م214.5ماليين دوالر إلى الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق ونقلت الرصيد المتبقي البالغ 
 .11-108 ماليين دوالر من القانون العام 10. 2003 مليون دوالر من الحساب األساسي لصندوق دعم االقتصاد للسنة المالية 40لم تتم استعادة  )ج (
 .108-106ادة إعمار العراق بموجب القانون العام  مليون دوالر للمفتش العام إلع75يستثنى مبلغ  )د (
 .إلى أفغانستان% 15إلى العراق و% 85قّسم المفتش العام . حيث ال تتوفر فقط التخصيصات المقررة للعراق، استنادًا إلى االتجاهات التاريخية )ه (
 .ر تفاصيل اآبر في تقارير المفتش العام في المستقبلسوف تتوف. يزود الكونغرس تمويًال لمكتب المشاريع والعقود بموجب قوانين تخصيصات أخرى )و (
 ). مليون دوالر ألفغانستان22 مليون دوالر للعراق و79( مليون دوالر 101 تم تخصيص مبلغ 234-109بموجب القانون العام  )ز (
 .وغير ذلك من النفقات التشغيلية ذات الصلة بإعادة اإلعمارتشمل رواتب ونفقات مكتب إدارة إعادة إعمار العراق، نفقات السفر في مهمات، برامج الدبلوماسية العامة  )ح (
.108-106النفقات التشغيلية لسلطة االئتالف المؤقتة بموجب القانون العام  )ط (
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 (IRRF) صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
 

ل   /      شكل الكونغرس  في  نيسان      ار العراق األول             2003إبري ادة إعم ة وإع صصًا   ، مخ )1(، صندوق إغاث
ار            11-108 بليون دوالر بموجب القانون العام         2.475 ادة إعم ، لدعم العمليات  التي تطلبت إغاثة فورية وإع

راق شعب الع راق األول  .  ل ار الع ادة إعم ة وإع ّوض صندوق إغاث وال  )1(ف تخدام  مخصصات األم ، ، بإس
ة، وزارة       الوآالة األميرآية للتنمية الدولي   :  خمس وآاالت  رإلعادة اإلعمار عب   ة، وزارة الدفاع، وزارة الخارجي

ة    ارة والتنمي ة للتج ة األميرآي ة، والوآال ي      .  المالي والي ثلث ة ح ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي سلمت الوآال د ت وق
صات شكل . المخص ر ال راق )5-2(يظه ار الع ادة إعم ة وإع ندوق إغاث سيم  ص صات  1 تق سب مخص  بح

 ). 1(ع  مخصصات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق األول وفي النهاية تم إنفاق جمي.  الوآاالت
 5-2الشكل 

 بحسب الوآالة)  1(التوزيع األصلي لمخصصات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق األول 

 
اني       2003نوفمبر  /     في تشرين الثاني   ) IRRF2(، شكل الكونغرس صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الث

دمًا  راق18.439، مق ار الع ادة إعم ة وإع ون دوالر إلغاث شكل.  بلي ر ال وال صندوق ) 6-2(يظه م أم أن معظ
 . ، قد خصصت  لوزارة الدفاع) IRRF2(إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني 

 
 6-2الشكل 

 حسب الوآاالت) IRRF2(المخصصات الحالية من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني 
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ة      رئيسيًا لتصميم  وبناء المشاريع التي حسّ       قاوًال م 12 سلطة التحالف  اإلنتقالية مع       تعاقدت      ة التحتي نت البني
رة ة آبي ى درج ر الجدول . إل ة )2-2(ويظه ع صندوق إغاث دين م اولين متعاق ر عشرة مق ماء أآب ة بأس ،  قائم

 ) .IRRF2(وإعادة إعمار العراق الثاني 
 
 
 
 
 
 

 2-2الجدول 
 )بالمليون) (IRRF2(ولين متعاقدين مع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني أآبر عشرة مقا

 
المبالغ المنفقة في ربع  المبالغ المنفقة المبالغ الملّزمة المقاول

 السنة السابق
 زيادة في النفقات% 

 %0.1 $1,174 $1,175 $1,218 شرآة بكتل
 %2 $899 $918 $981 فلور أميك المحدودة

 %1 $628 $635 $702  غلوبال سرفيسزبارسونز
 %6 $524 $556 $592 اتحاد شرآات بارسونز العراق
 %4 $512 $534 $578 آيلوغ براون أند روت سرفيسز
 %6 $457 $485 $535 واشنطن غروب انترناشيونال
 %0 %436 $436 $440 ديفلوبمنت الترناتيفز المحدودة

 %0 $349 $349 $354 انفيرومنتال آميكال آوربوريشن
 %2 $258 $259 $259 اتحاد شرآات انهام

 %46 $83 $121 $249 شرآة سيمبيون باور المحدودة
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ار العراق            % 97، تم إلزام    2007يونيو  /  حزيران 27    حتى   ادة إعم ،  تقريبًا من أموال  صندوق إغاثة وإع
ون دوالر تقري   2منها،  وبقي     % 86، آما تم إنفاق     ) IRRF2(الثاني   ار        بلي ادة إعم ة وإع ًا من صندوق إغاث ب

اني               .  العراق غير منفق   ار العراق الث ادة إعم ، )IRRF2(للتعرف على وضع مخصصات صندوق إغاثة وإع
 ).7-2(الشكل  أنظر 

وال                 ذه األم ال % 57 -      تلقت قطاعات األمن  والعدل  والكهرباء، أآبر المخصصات  من ه يظهر   . باإلجم
شكل  اني      مخصصات وأ،)8-2(ال راق الث ار الع ادة إعم ة وإع ندوق إغاث وال ص ًا  ) IRRF2(م ة تبع موزع
 . للقطاع

ار    ادة إعم ة وإع ن  صندوق إغاث ة م ار  الممول ادة اإلعم شاريع إع م م ع معظ ذا الرب تكملت خالل ه        إس
 ).IRRF2(العراق الثاني 

ار ال              ادة إعم اني           لمعرفة دقيقة  بكيف ترتبط  قطاعات صندوق إغاثة وإع ، بقطاعات   )IRRF2(عراق الث
 . مكتب المفتش العام أنظر ملحق د

 . وبالنسبة للعقود  الممّولة من  صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، أنظر  ملحق و
 .وبالنسبة لمخصصات  صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، أنظر ملحق ج

 
 7-2الشكل 

 )IRRF2( الثاني  وضع أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
 

 
 

 8-2الشكل
 بحسب القطاع) IRRF2( المخصصات الحالية ألموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني 
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 صندوق قوات األمن العراقية
 

ام   2005تأسس صندوق قوات األمن العراقية في عام         انون الع ادة     13-109، بموجب الق د قي سماح لقائ ، لل
ة      التحول ا  وات األمن العراقي ار      . ألمني متعددة الجنسيات، بتقديم المساعدة  لق ادة إعم ة وإع ومع صندوق إغاث

ة                       وات األمن العراقي اني  لق دات وبنت  مب والهدف  . العراق، دربت أموال قوات األمن العراقي وزودت بالمع
 .الرئيسي من هذه األموال هو  تكوين قوة عراقية  مقتدرة

ى   وز8     وحت و / تم زام  2007يولي م إل ـ   % 83،  ت ن ال ًا، م أموال   10.82تقريب ة ب ون دوالر الخاص  بلي
ة   2006، والسنة المالية 2005صندوق قوات األمن العراقية، للسنة المالية      د أنفق   2007،  والسنة المالي  ، وق

ى            % . 61منها ما يقارب     وفرة حت ة مت ول  30وستبقى أموال صندوق قوات األمن العراقي بتمبر   /  أيل . 2008س
ة         شكل   2007 ، 2006،  2005بالنسبة لوضع أموال  صندوق  قوات األمن العراقية للسنوات المالي ،  أنظر ال

)2-9.( 
 

 9-2الشكل 
 2007 و 2006، 2005وضع أموال  صندوق  قوات األمن العراقية للسنوات المالية 
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سيات، صندو ددة الجن ي  متع ّول األمن ادة التح دير قي والي      ت نح ح ة، وتم ن العراقي وات األم ن % 90ق ق م
إذ يصدر مرآز القوات الجوية للهندسة والبيئة،        . متعهدي  بنائه من خالل مرآز القوات الجوية للهندسة والبيئة         

ذ                    رعيين  لتنفي أوامر مهمات للمتعهدين األميرآيين الرئيسيين  الذين يستأجرون  ويديرون  متعهدين عراقيين ف
 . وبالنتيجة فإن معظم العاملين في هذه المشاريع عراقيون.  المشاريع

 
يج اإلقليمي                        ق الخل شأنها من خالل فيل د ب .      وما تبقى من  مشاريع  صندوق قوات األمن  العراقية يتم التعاق

شر                  /  العراق –وقيادة  التعاقد المشترآة      ى ال ا مباشرة إل تم  منحه ًا ي شاريع تقريب آات أفغانستان؛ جميع هذه  الم
شترآة             . المحلية العراقية  د الم ادة التعاق ر من     / العراق -أما بالنسبة لعقود غير البناء  فإن قي نح أآث ستان تم أفغان

 . ، من عقود  صندوق قوات األمن العراقية مباشرة لشرآات عراقية% 50
سيات             ددة الجن راق، مراقب    –     يوفر مدراء برامج ومشاريع قيادة التحول األمني متع امج صندوق       الع ة  لبرن

اليف               . قوات األمن العراقية في مجال اإلعمار      رات في التك ة التغيي دة المشروع وآلف دراء م ويراجع هؤالء الم
وارد   وفر الم ة وت ات  المهم ع متطلب ا م ضمان تطابقه ادة   . ل وفر لقي اوزات، يت ة التج ي آلف تحكم ف ار لل وآمعي

 . للطوارئ لجميع مشروعات اإلعمار%  15التحول األمني متعددة الجنسيات، ما نسبته  
 

دات والمواصالت   شكل المع دفاع ت ل مخصصات وزارة ال ن مجم ط %43     وم ات فق دريب والعملي ،  والت
ر المخصصات         %. 30 ات أآب ة       %)  40(ويتلقى التدريب والعملي سيم      . من دعم  وزارة الداخلي ق بتق ا يتعل فيم

 ). 10-2(ة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، أنظر الشكل استخدام األموال الموجهة إلى مشاريع تحت سيطر
في الربع القادم  سيضع      .      أما بالنسبة للعقود  الممّولة من  صندوق قوات األمن العراقية،  أنظر  ملحق  ي                  

ود، تحت سيطرة  صندوق                          ر العق يهم أآب دين  أحيلت عل ى عشرة  متعه أول أعل ة ب ام  قائم تش الع مكتب المف
 . من  العراقيةقوات األ
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 10-2الشكل
  مخصصات  صندوق قوات األمن العراقية حسب  القطاع

 
 ).8/7/2007(وزارة الدفاع، تحديث وزير الجيش : المصدر

 
 )ESF(صندوق دعم اإلقتصاد 

شاطات                  )  ESF(صندوق دعم اإلقتصاد          ز  مختلف ن ستخدم  لتعزي هو  حساب للمساعدات  اإلقتصادية  ي
ار في العراق        اإل ادة اإلعم ة         .  غاثة وإع سنة المالي د خصص ملحق ال ًا،   1.485  2006وق ون دوالر تقريب  بلي

والعديد من مشاريع وبرامج  صندوق       . في العراق ) ESF(آمساعدات  ثنائية لمشاريع صندوق دعم اإلقتصاد        
صاد     ا                 ) ESF(دعم اإلقت ة وإع امج صندوق إغاث ذلها برن ذي يب ود ال ى الجه ي عل ار العراق    تبن أجرى  . دة إعم

ار       ادة إعم ل  إع ن أج ي م ل األميرآ تخدامات التموي ة وإس سنة المالي وارد ال ة لم ام مراجع تش الع ب المف مكت
 . ، من  هذا التقرير)3(العراق، الواردة  في  القسم الثالث 

غ  ة ،   مبل اتورة المخصصات الملحق ل ف د خصص من قب ًا ، و1.485     وق ون دوالر، تقريب م %  52  بلي ت
شكل   .  تم إنفاقها % 6إلزامها، و  وال           )11-2(ويظهر ال ا من أم م إنفاقه ك التي ت ا وتل م  إلزامه الغ التي ت ،  المب

 .، مقارنة مع األموال المخصصة)ESF(صندوق دعم اإلقتصاد 
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 11-2(الشكل 

 .2006الملحقة بالسنة المالية ) ESF( وضع أموال  صندوق دعم اإلقتصاد 

 
 

     
 
 
وال في وقت       " تلزم"     وتدارالعديد من خطوط التمويل من خالل اإلتفاقيات بين الوآاالت، التي               جميع األم

ة د اإلتفاقي سم  .  عق ذا الق راض ه اني(وألغ ع   )الث ام م تش الع ب المف ل مكت ات"، يتعام م " التزام صندوق دع
ارير ب            .  اإلقتصاد آأموال ملزمة   ام تق شكل ع ام ب تش الع ـ            ويضع مكتب المف ود آ الغ التي تحال حسب العق المب

در من اإللتزامات               )3-2(ويظهر الجدول   ". إلزام" ر ق ون أآب ود     (، العشرة متعهدين الذين يتلق ) من خالل العق
 ). ESF(من أموال  صندوق دعم اإلقتصاد 

 
 

  3-2الجدول 
 ) الدوالراتبماليين (2006أآبر عشرة مقاولين متعاقدين مع صندوق دعم االقتصاد للسنة المالية 

 
 المبالغ غير المنفقة المبالغ المنفقة المبالغ الملّزمة المقاول

 $155 $0 $155 مؤسسة ريسيرش ترايانغل
 $128 $27 $135 انترناشيونال ريليف أند ديفيلوبمانت
 $47 $13 $60 مانجمانت سيستميز أنترناشيونال إنك

 $52 $5 $57 وامار انترناشيونال إنك
 $44 $1 $45 نترناشيونالسي أيتش أف ا
 $34 $10 $44 4767 -مقاول عراقي

 $19 $1 $20 بيرنينغ بوينت إنك
 $8 $5 $13 ستانلي بيكر هيل المحدودة
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 $12 $0 $12 5400 -مقاول عرااقي
 $10 $1 $11  4147 -مقاول عرااقي

 12يونيو؛ الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، تقرير النشاطات ، / زيران ح30هيئة الجيش األميرآي الهندسية، استجابة لمكتب المفتش العام،  : المصادر
 .قد تتأثر األرقام بالتدوير: مالحظة. 2007يوليو  / تموز

 
دل  حوالي                     ا األمن  والع ة  وقطاع ار اإلقليمي ادة اإلعم وال  صندوق دعم         %53      تسلمت فرق إع ، من أم

في قطاعات  )  ESF(وجميع أموال  صندوق دعم اإلقتصاد       .  2006 الملحقة بالسنة المالية    ) ESF(اإلقتصاد  
اء  ون دوالر228( الكهرب اه )   ملي ون دوالر32( والمي صاالت  ) ملي ون دوالر13(والمواصالت واالت )  ملي

صندوق دعم            ) مليون دوالر  12(والرعاية الصحية    ابع  ل ، هي جزء من برنامج إستدامة العمليات والصيانة الت
ة                ). ESF(اإلقتصاد   امج تنمي يضم قسم  تنمية القدرات في هذا التقرير مزيدًا من تفصيالت التمويل  التابع لبرن

صاد                صندوق دعم اإلقت ابع  ل شكل   ). ESF(القدرات والتدريب التقني  الت وال      )  12-2(ال يظهر تخصيص أم
 . لكل قطاع محدد بحسب مكتب المفتش العام) ESF(صندوق دعم اإلقتصاد 

 
 
 
 
 

     2007يل السنة المالية تمو
 

زام أو           )28-110القانون العام   (      في ملحق السنة المالية      ع، ال يمكن إل ذا الرب ، الذي وقعه الرئيس  خالل ه
ة          سنة المالي ة              2007إنفاق أي من أموال ال دمًا مرضيًا في  الثماني د حقق تق أن العراق ق رئيس ب شهادة ال ، إال ب

ة                وتضم الوثيقة .  عشر معلماً  دم شهادة مكتوب ا ق ذا المتطلب إذا م  أيضًا شرطًا يسمح للرئيس بأن يتخلى عن ه
ات المتحدة                   ال التي اتخذتها الوالي ر مفصل يصف األعم ه تقري ا في إلى الكونغرس توضح مبررات التخلي بم

الم     ران 12في  . لجعل حكومة العراق تتطابق مع المع و  /  حزي ر     2007يوني ذا التقري ل ه رئيس مث دم ال ى  ، ق  إل
ًا عن  ونغرس، متخلي صاد  642.5الك م اإلقت وال  صندوق دع ات أم ن متطلب ون دوالر م سنة )  ESF(  ملي لل

 .2007المالية  
 

 12-2الشكل 
 2006الملحقة بالسنة المالية  ) ESF( مخصصات أموال  صندوق دعم اإلقتصاد 
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 )ESF(بنية صندوق دعم اإلقتصاد 
 
 ):ESF(قتصاد هذه هي أهداف صندوق دعم اإل 

 
ل،                  • تقوية دور القطاع الخاص، وتقليص  السيطرة الحكومية على األسواق، وتعزيز  إيجاد فرص العم

 .وتحسين  النمو اإلقتصادي
 . تطوير وتقوية  المؤسسات الضرورية للديمقراطية المستدامة •
ة                 • ى الديمقراطي ساني  في التحول  إل د اإلن ى إدارة  البع سوق مع    تطوير قدرة العراق  عل صاد ال  وإقت

 .إستدامة أآثر مجموعات السكان حاجة
 

صاد               طريق جديد  إلى األمام  للعراق           وانسجامًا مع      رامج صندوق دعم اإلقت ع ب  الذي طرحه الرئيس ، تتب
)ESF (   63تلقى المسار األمني  حوالي      .  أمني وسياسي  وإقتصادي    –ثالثة مسارات) %ون دوالر   932 )   ملي

صاد      من أموال صند    ة         ) ESF(وق دعم اإلقت سنة المالي %  23، وتلقى المسار اإلقتصادي        2006من ملحق ال
ون دوالر345( سياسي )   ملي سار ال ى الم ون دوالر208% (14وتلق ة  ).   ملي ة  المتعلق واد الميزاني دقيق م لت

 . ، أنظر ملحق ن)ESF(بصندوق دعم اإلقتصاد 
 

 )  ESF(تنفيذ أموال صندوق دعم اإلقتصاد 
 

صاد                          وال صندوق دعم اإلقت ة  أم ع، أن حرآ ذا الرب ام خالل ه من  ) ESF(     وجد تقرير لمكتب المفتش الع
ة                امج اإلستجابة الطارئ وال برن ستغرقها أم التخصيص إلى النشاطات الميدانية تأخذ فترة أطول من تلك التي ت
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سنة      جاء في آشف  مكتب المف     . ، وصندوق قوات األمن العراقية    )CERP(للقائد   وارد ال تش العام بخصوص م
 : المالية وإستخدامات أموال الواليات المتحدة

 .  يومًا من التخصيص29خصصت أموال صندوق قوات األمن العراقية للنشاطات الميدانية خالل  •
 . يومًا35خالل )  CERP(تم تخصيص أموال برنامج اإلستجابة الطارئة للقائد  •
 . يومًا218  و 62ما بين استغرقت أموال دعم أموال للطوارئ  •

 
دياً                   .      وأشار آشف مكتب المفتش العام، إلى أن قياس فعالية برامج دعم أموال للطوارئ يشكل هو اآلخر تح
ا   ض إتفاقي ي بع ات ف ل القياس رامج  وأدخ ي أدار الب يش األميرآ ابع للج ين الت ق المهندس م أن  فيل  تورغ

تش           الوآاالت، وأن الوآالة األميرآية  للتنمية        م يجد مكتب المف ا، ل الدولية تستخدم  القياس في خطة إدارة أدائه
وال للطوارئ          رامج دعم أم ع ب ة لجمي م     .  العام إجراءات أداء محددة مؤسسة أو مطلوب ك، ل ى ذل وباإلضافة إل

وارئ    وال  للط م أم اريرعلى  دع ب وضع التق ونغرس متطل رض الك ضع  .  يف ة ت ت وزارة الخارجي د آان وق
اني       التقارير عن    اير   / أموال دعم أموال للطوارئ، منذ آانون الث سم   ،  في     2007ين ر  2207الق لالطالع  .  تقري

من  ) 3(على ملخص  عن آشف  مكتب المفتش العام بخصوص المصادر واإلستخدامات، أنظر  القسم الثالث               
 . هذا التقرير

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ) CERP(برنامج اإلستجابة الطارئة للقائد    
ة   2006للسنة المالية ) CERP(لغ إجمالي أموال  برنامج اإلستجابة الطارئة للقائد            يب سنة المالي ، 2007 ، وال

ار                 % 2 أو حوالي    – مليون دوالر  تقريبًا      944 ادة إعم ات المتحدة  المخصصة إلع وال الوالي ، من مجمل أم
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امج اإلستجابة    % 46 العراق، ما يقارب     –لقد أنفقت الهيئات متعددة الجنسيات      . العراق وال  برن من إجمالي أم
ة  سنة المالي د، لل ة للقائ ة 2006الطارئ سنة المالي شكل .  2007، و ال ذه ، )13-2(ال ن ه ر وضع جزء م  يظه

 . األموال التي تم إلزامها
 

 13-2الشكل 
 2007 والسنة المالية 2006 وضع أموال برنامج اإلستجابة الطارئة للقائد للسنة المالية 

 

 
 

د        رآيين  في العراق                ) CERP(     تأسس برنامج اإلستجابة الطارئة للقائ ادة العسكريين األمي سمح  للق لكي ي
ار             ادة اإلعم ة وإع سانية واإلغاث امج           . باإلستجابة سريعًا للحاجات اإلن دوالرات  الخاصة ببرن ة ال تواصل آمي

ادة  م             ار       اإلستجابة الطارئة للقائد، المنفقة  في العراق،  في الزي ادة إعم ة وإع امج صندوق  إغاث ع تراجع برن
ادة                   ،  )14-2(الشكل    .  العراق د حسب قطاعات إع ة للقائ امج اإلستجابة الطارئ وال برن يظهر مخصصات أم
 . اإلعمار

سيات في العراق        وتعد   ددة الجن نظم  وزارة                   القيادة المتع د ؛ وت ة للقائ امج اإلستجابة الطارئ سق لبرن  ، هي المن
د   الدفاع تمويل    سيات         . برنامج اإلستجابة الطارئة للقائ ددة الجن ة متع ابعون للهيئ سي الت دعم الرئي ادة ال ك ق ويمتل

ى              ا إل سيات في       .   دوالر 500.000في العراق،  السلطة على عقود تصل قيمته ددة الجن ة متع د  الهيئ ر قائ ويق
 .  دوالر500.000العراق عقودًا أآبر  من 

 
  14-2الشكل

 .2007  و2006وال برنامج اإلستجابة الطارئة للقائد للسنة المالية حصص القطاعات من أم
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 .  إستجابة  لمكتب المفتش العام-الهيئة متعددة الجنسيات في العراق:المصدر 

 
دد             ا وع رعة إنجازه ة س اس آيفي ى أس د ، عل ة للقائ تجابة الطارئ امج اإلس شاريع برن ار م تم إختي         وي

ستفيدون ، وجدوى المشروع   العراقيين الذين سيتم  شكل  .  توظيفهم، وعدد العراقيين الذين سي  يظهر  )15-2(ال
 .وضع هذه المشاريع

 
سعة عشر            ة    ) 19(وقد وضعت وزارة الدفاع خطوطًا عامة  تحدد اإلستخدامات الت امج اإلستجابة الطارئ لبرن

د ، التي        وقد أعلن مكتب المفتش العام، تدقيقًا  يراجع  مدة  وأثر مشاري            . للقائد ع برنامج اإلستجابة الطارئة للقائ
 .  دوالر400.000تزيد قيمتها عن  

      
 
 
 

  15-2 الشكل
 2007  و2006وضع مشاريع برنامج اإلستجابة الطارئة للقائد للسنة المالية 
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امج    م 7.638 مشروعًا، منها    11.670، أبرم القادة  العسكريون عقودًا  لـ         2004      ومنذ العام      مولة من برن
ة    سنة المالي د ، لل ة للقائ تجابة الطارئ ة  2006اإلس سنة المالي ل   . 2007 ، وال ن مجم ًا م ظ أن أربع ويالح

الى          -المحافظات الست    دين ودي امج اإلستجابة               – األنبار وبغداد وصالح ال شاريع برن ر م ا أآث ذت فيه  التي نف
ة       ة      2006الطارئة للقائد للسنة المالي سنة المالي دفاع،               2007 وال سها المحافظات التي حددتها وزارة ال ، هي نف

امج اإلستجابة          2004في العام   . بوصفها أآثر المناطق عنفًا في العراق      امج برن يم مشروع برن دل تقي ان مع ، آ
امج اإلستجابة     2006وفي .  دوالر تقريبًا67.000الطارئة للقائد في العراق،      يم  مشروع  برن  ، آان معدل تقي

ة ل د ،  الطارئ ًا140.000لقائ د شهدت .  دوالر تقريب الي  فق يم  11وباإلجم دل ق ي مع نوية ف ادة س  محافظة زي
شكل   ويظهر  . 2006 حتى نهاية    2004مشاريع برنامج اإلستجابة الطارئة للقائد ، من العام          ادة    )16-2(ال  الزي

 . المحافظةفي معدل  قيمة  آل مشروع من مشاريع برنامج اإلستجابة الطارئة للقائد حسب 
 
 
 
 
 

 16-2الشكل 
  معدل قيمة آل مشروع من مشاريع برنامج اإلستجابة الطارئة للقائد حسب المحافظة
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 .29/6/2007 نظام إدارة إعادة إعمار العراق، آتاب عمل إآسل  لبرنامج اإلستجابة الطارئة للقائد :المصادر
 

 تحديات  تنفيذ  برنامج اإلستجابة الطارئة للقائد
 
امج      ام برن تش الع ب المف ع مكت د ، راج ة للقائ تجابة الطارئ امج اإلس سابقة لبرن ة  ال دقيقات الثالث ي الت        ف

ى                    شاريع عل اإلستجابة الطارئة للقائد ، ووجد أن البرنامج قد حقق بشكل عام نجاحًا في توظيف عراقيين في م
 : اإلستجابة الطارئة للقائد ، لسببينالمستوى المحلي؛ ولكن من الصعب  وضع تقرير عن نتائج برنامج

ة من   • دد مخرجات ومدخالت المشروعات الممول شكل مح اس ب ة موضوعة للقي د آلي ال توج
 . برنامج اإلستجابة الطارئة للقائد

ة المؤسسية   • ق بالمعرف ا يتعل تمرار فيم ي اإلس صًا ف راقيين نق املين الع الي للع ر الع تج التغي ين
 .لطارئة للقائدبمشاريع برنامج اإلستجابة ا

 
د           راق، ق سيات في الع ددة الجن ة متع إن الهيئ د، ف   آما وثق تدقيق المفتش العام لبرنامج اإلستجابة الطارئة للقائ

ذ       ة          2004حققت تقدمًا من ار التابع د ،  مع إدارة اإلعم ة للقائ امج اإلستجابة الطارئ سيق  مشروعات برن  ، بتن
ة  سفارة األميرآي ثًال، تتقاسم اله. لل ة، م ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي ع الوآال سيات، المعلومات م ددة الجن ة متع يئ

د                  وتقدم الوآالة األميرآية للتنمية الدولية خبرة التطوير لتساعد في  توجيه إنفاق برنامج اإلستجابة الطارئة للقائ
 .  حسب الحاجة

تش الع  ب المف رًا لمكت ع الماضي، تقري ي  الرب دفاع ف دمت وزارة ال شروع      ق ة  م أمين نوعي ول إن ت ام  يق
ة  أو   برنامج اإلستجابة الطارئة للقائد ،    قد تم أثناء وعند إستكمال مشروع ما  من قبل  شرآات هندسية خارجي

ول     آما وضع.  مهندسين  مستأجرين لمراقبة المشروع     رًا يق ام تقري تش الع أجريت اإلستطالعات   " مكتب المف
سية في العراق                       الشهرية المتعددة من قبل المتعه     ددة الجن ة متع سية في العراق والهيئ ددة الجن وات متع دين  للق

 ."لقياس  أثر جهود  التحالف في العراق
ة        سنة المالي د لل ة للقائ امج اإلستجابة الطارئ وال القطاعات  تحت برن رتبط  أم ي آيف ت دقيق  ف  2006     للت

 . طاعات، أنظر  ملحق د، بتعريف مكتب المفتش العام للق2007والسنة المالية 
 

ة   .      يجمع مكتب المفتش العام بيانات حول تمويل الواليات المتحدة من عدة مصادر    للتدقيق في مواد الميزاني
 .المرتبطة  بوجهة هذه األموال،  أنظر  ملحق  ن
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 مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق

 
 
   

   

 
إستخدامات مخصصات  2 القسم

 الواليات المتحدة
   

   

 
 

 إستخدامات مخصصات الواليات المتحدة
 

تخدامات      ن اس رًا ع ا تقري ام هن تش الع ب المف ضع مكت وال  44.5     ي ن األم ون دوالر  م  بلي
 :األميرآية  المخصصة  ضمن برامج إعادة اإلعمار التالية

 األمن والعدل •
 ار المحافظاتفرق إعادة إعم •
 تطوير القدرات •
 الكهرباء •
 النفط والغاز •
 المياه •
 الرعاية الصحية •
 المواصالت واالتصاالت •
 الديمقراطية •
 التنمية اإلقتصادية •
 الالجئون وحقوق اإلنسان والتعليم •
 
 

 
 األمن والعدل
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 مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق

 
 

 

 

 
2 القسم

   

   

  األمن والعدل
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 األمن والعدل

 
دات     17     تم تخصيص أآثر من      د بالمع  بليون  دوالر من األموال األميرآية إلعادة اإلعمار لتدريب والتزوي

ة             .  وتجهيز  وتقديم  البنية التحتية الداعمة لقوات األمن العراقية          سنة المالي دم ملحق ال ،  % 60.6 ،    2007ق
 .ل المتعلقة بإعادة إعمار العراق،  إلى صندوق قوات األمن العراقيةمن األموا

 :تتضمن خطة تقديم الدعم لجاهزية قوات األمن العراقية أربع مراحل من التطور
 . العراق وقوات األمن العراقية-الشراآة بين القوات المتعددة الجنسية   •
 .من التمردالعمليات التي يقودها  الجيش العراقي وتخليص  المناطق  •
 . تتسلم السلطات العراقية السيطرة والمسؤولية آل عن محافظته: السيطرة العراقية على المحافظات  •
 . تعمل حكومة العراق  وتديم قوات األمن من خالل هيئات الدولة: أمن االعتماد على الذات •

 
وا                    ادة  ق رة التي تمت بقي ات المبك ستويات العنف  واإلخفاق ام              شكل تصاعد وم ديا أم ة تح ت األمن العراقي

تراتيجية ذه اإلس ذ ه ة.  تنفي ادة نهاي تجابة    -زي وهري  لإلس ر ج شرطة أم وات ال ي وق ي الجيش العراق وة ف  الق
ة           . النشاطات التمردية  واإلجرامية    وات األمن العراقي ة  ق ى وحدة بني تنزاف    –ولكن الخطر عل ا اإلس ا فيه  بم

وات            -تسلل الطائفي  وتسلل الميليشيات      القتالي  تنظيم اإلجازات بحرية  وال       درة  ق   وضع  ضغطًا آبيرًا على ق
 .   الدولة النهائية-األمن العراقية  على تلبية  متطلبات قوة 

 
اه     "، أن حكومة العراق     2007يوليو  /  في تموز    األولي للمعالم       ذآر تقييم الرئيس   دمًا  مرضيًا باتج حققت تق

ة     ة                تأسيس لجان سياسية وإعالمي داد األمني صادية  وخدمات من أجل  دعم خطة بغ من خالل تأسيس    "   وإقت
ا   ة عنه ان المتفرع ة واللج ه  التنفيذي ة التوجي ة   . لجن ى أن الحكوم ضًا إل ر أي ار التقري ة  "وأش ستواصل مراقب

  ."واإلنخراط في اللجان إلنتاج  تأثير مرٍض خالل الستين يومًا القادمة
 

 ية التحول إلى السيطرة العراق
 

ع                          آان   أ من  المتوق راق،  أبط ة الع ى حكوم وأصبحت  . التقدم في جهود التحالف  في تحويل المسؤولية إل
 .ميسان خالل هذا الربع رابع  محافظة يتم تحويلها إلى السيطرة العراقية على المحافظات
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ى وضع             سيطرة         آما أن هناك محافظتين  توقعت وزارة الدفاع األميرآية أن تحصال عل  المحافظة تحت ال
ع     "اإلقليمية العراقية    ول ربي وى      –" 2007بحل ة  للتحول         - القادسية ونين شروط المطلوب ا ال م يلبي ا  ل .    ولكنهم

ار  30وفي   ايو  /  أي ى       2007م سليمانية إل ل وال ل دهوك وإربي م تحوي ى المحافظات    " ت ة  عل سيطرة العراقي " ال
 .  تحت حكومة إقليم آردستان

ة                   وفي أح  سيطرة األمني ل ال ا بتحوي دفاع تنبؤه . دث تقرير لها حول  إستقرار وأمن العراق عّدلت وزارة ال
سيطرة في موعد                          ى الوضع تحت ال ة إل ال "وتتوقع  وزارة الدفاع اآلن نسبة تحويل جميع المحافظات العراقي

 ."2008مارس /يتجاوز آذار
 

ضًا،  أثرت أي ة      ت د  األمامي ل القواع ة تحوي ة عملي ات األمني ة، بالعملي سيطرة العراقي ى ال ة إل العامل
ع  بعض  القواعد        –تقرر وزارة الدفاع بأن القوات متعددة الجنسية        .  المستمرة ذا الرب  العراق  سلمت خالل ه

ة     –ولكن القوات متعددة الجنسية  . األمامية  العاملة  إلى العراقيين      ضًا بعض  القواعد األمامي  العراق أسست أي
ة          2007ة  خالل    العامل داد األمني ا شرآاء التحالف                 "  ، لدعم خطة بغ ا فيه العناصر األخرى في العراق ، بم

ا       ار المحافظ ادة إعم ة       توفرق إع ات  ووزارة الخارجي ا من الكيان رق التحول  وغيره ا يظهر في    ".   وف وآم
دول  شرين الث ،)4-2(الج ين ت راق ب ي الع ة  ف ة العامل د  األمامي دد القواع وفمبر /اني إزداد ع ، و 2006ن
 %.10.9، أي بنسبة زيادة قيمتها 122 إلى 110، من 2007يونيو / حزيران

 
 4-2الجدول

  معدل تحويالت القواعد األمامية العاملة
 

مجمل القواعد األمامية  9010تقرير 
 العاملة

 نسبة المحافظات المحولة المحولة

 - 34 غير متوفر 2006مارس /أيار
 %43.6 48 110 2006أغسطس/ آب

 %47.3 52 110 2006نوفمبر  / تشرين الثاني
 غير متوفر غير متوفر غير متوفر 2007مارس / آذار

 %50 غير متوفر 122 2007يونيو /حزيران
 

  دعم الواليات المتحدة
 

ة    بليون دوالر، من األموال األميرآية من أجل اإلغ       44     تلقى قطاعا األمن  والعدل أآبر الحصص من الـ           اث
دل  بحسب المصدر           .  بليون دوالر  17 أآثر من    –وإعادة اإلعمار    ل  األمن والع بالنسبة إلى مخصصات تموي

 ).17-2(الشكل أنظر  
ساعدة في                     10.82     حتى هذا التاريخ خصص مبلغ       ة للم وات األمن  العراقي ون دوالر،  من  صندوق ق  بلي

ا   % 61راقية بالمعدات ، منها     تلبية  التدريب  ومتطلبات تجهيز قوات األمن الع         م إنفاقه دل      . ت قطاع األمن والع
اق  2 – بليون دوالر في صندوق  إغاثة وإعادة إعمار العراق 18.44من مبلغ الـ % 34خصص له    آما تم إنف
ن  ر م راق  % 93أآث ار الع ادة إعم ة وإع وال  صندوق إغاث ن أم تجابة  . م امج اإلس ل برن الي تموي ن إجم وم

من هذه  % 42لألمن والعدل، وأنفق حوالي     % 7إلعادة إعمار العراق، تم تخصيص      ) CERP(الطارئة للقائد   
 .  )18-2(الشكل لمعرفة وضع خطوط التمويل األربعة أنظر . األموال بحلول نهاية هذا الربع

 
  17-2الشكل 

 مخصصات األمن والعدل
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 18-2الشكل 
  إلزامات األمن والعدل

 
دات              ويمول صندوق قوات   ا بالمع ة وتجهيزه وات األمن العراقي دريب ق يرآز  .  األمن العراقية جزءًا من ت

شاطات                    لتموي ل لن ضًا التموي دم أي ه ق  صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق على مشاريع اإلعمار الكبيرة، ولكن
ساعدة ضحايا ا                 ة  وم شرطة العراقي دريب ال د وت لحرب ودعم   غير اإلعمار مثل تسليح  الجيش العراقي الجدي

ا            )  ESF(ومول صندوق دعم اإلقتصاد     . برامج حماية الشهود   ن، فيم ود األم ة لجه ة التحتي بشكل رئيسي  البني
 . رآز برنامج القائد لإلستجابة  للطوارئ على دفعات المواساة والتعزية

 
 

 مبادرات حكم القانون
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وات            هناك عدة مبادرات تحقق تقدمًا من أجل  دعم  حكم القانون    انوني  وق ة  الوضع الق  في العراق وتقوي
سية    . الشرطة  والنظام القضائي  ونظام السجون    ددة الجن وات  متع دعم من وزارة    –وقد أسست الق راق، ب  الع

ياء              ة، ضمن أش ة العراقي ة المرآزي ة الجنائي العدل ووزارة الدفاع فرق النظام والقانون، لزيادة  قدرات المحكم
 . أخرى

انون                   وتستمر م الق ود حك دات  بعض       .  مشاآل األمن في إعاقة التقدم في  جه ثال جعلت الهجمات والتهدي م
رد     اب  والتم ق  باإلره ضايا تتعل ة ق ي محاآم رددون ف راقيين يت ضاة الع ددة  .  الق وات متع ست الق ذا أس وهك

شرطة    "  العراق مجمع حكم القانون في بغداد لـ      –الجنسيات   ة تجمع ال رات   تقديم مواقع آمن اآم والمختب  والمح
ذا       ".   ومباني إسكان للقضاة ومراآز التوقيف      نالجنائية ووظائف السجو   دفاع خالل ه ارير وزارة ال جاء في تق

ي     ي، ف ق عراق ام قاضي تحقي د تمت أم انون، ق م الق ع حك ي مجم ضائية جرت ف ة ق ع، أن أول محاآم  2الرب
سان ل /ني راقيين و   . 2007ابري ضاة ع سعة ق ين ت د ع ت    م15وق ك الوق ذ ذل دة من ة الجدي ي المحكم ًا ف .  وظف

دفاع  ك  عينت وزارة ال ى ذل ابرات  ضمن 67وباإلضافة إل ين  وضباط مخ ساعدين ومحقق اع وم  قاضي دف
 .2007مايو /  أيار15فرقة  النظام والقانون  المقرر أن تبدأ  الوصول  في 

 
 صندوق قوات األمن  العراقية

 
ة                 مشروعًا  أمنيًا       478من        سنة المالي ة  في ال ة   2005مولها صندوق  قوات األمن العراقي سنة المالي   وال

ة  2006 سنة المالي تكمال  2007  وال م اس دأ % 9و %  51 ، ت م تب وات  .  ل شاريع صندوق  ق سبة لوضع م بالن
 .)19-2( الشكل األمن العراقية،  أنظر

 19-2الشكل 
 األمن والعدل: 2007 و2006،  2005لمالية وضع مشاريع صندوق  قوات األمن العراقية للسنة ا

 
 
 

 تدريب  وتجهيز  وتأهيل  قوات األمن العراقية 
 

ات                              ام بعملي ى القي دراتهم عل دات، إال أن ق راقيين بالمع مع أن التحالف قد درب وجهز أعدادًا آبيرة من الع
ساؤل           رد تبقى موضع ت ين في       . واسعة مضادة للتم ا هو مب شكل  وآم ة من          ) 20-2( ال إن األهداف  المطلوب  ف

سبة        د زادت بن ة ق دريب سلطات      % 225مستويات قوات األمن العراقية داخل الدول رامج  ت ديرات ب وق تق ، ف
ة ام . التحالف اإلنتقالي ة الع ول نهاي ة  2006وبحل ة الداخلي داف الدول دريبها، أه م ت ي ت وات  الت دد  الق ى ع  ، لب

رة، حس         دعم  المتغي درات اللوجستية             المقّدرة، وجهود ال وات وتطوير الق تنفاد  الق ولكن في    . ب ضرورات اس
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وات         385.000 ، إزدادت متطلبات القوات الكلية مرة أخرى إلى هدف           2007بداية عام     موظف مدرب من ق
 .  األمن العراقية

ن    زين م دربين  والمجه ة  الم ن العراقي وات األم وظفي ق دد م ع ع ذا الرب الل ه ى 22.100 وإزداد خ  إل
 : ، آما يلي353.100

 .  أفراد الجيش العراقي والبحرية وسالح الجو158.900 •
 . شرطة ودوريات خارجية  وغيرها من  ضباط وزارة الداخلية194.200 •

ة        التقييم األولي للمعالم عن        وعلى الرغم من هذا التدريب  المكثف تساءل           قدرة وحدات قوات األمن العراقي
يم إن  ". غير مرٍض" درا تقدم حكومة العراق على أنه     على العمل بشكل مستقل، مق     وجود شرآاء   "وقال التقي

 . التحالف  ودعمهم يبقى ضروريًا لعمليات قوات األمن العراقية
 

 20-2الشكل
  جهاز تدريب وتجهيز  وتأهيل قوات األمن العراقية

 
 
 

 تجهيز وتدريب  وتأهيل القوات 
 

ن        ارًا م ار14إعتب ايو/   أي بحت  2007 م وم      101 ، أص ة وتق ي عامل يش العراق ن الج ة م ة قتالي   آتيب
اك         درة؛ وهن ة من الق ستويات مختلف ى م ات  عل سياق     38بالعملي ذا ال ة إضافية في ه ستمر عدد    .   آتيب ولكن ي

ارير      ي التق ا ورد ف ضًا عم ه منخف ي آون ي  ف يش العراق راد الج ي ألف ضور الحقيق دفاع  .  الح ول وزارة ال تق
فقط، من األفراد المخولين،  يتواجدون  بفعالية في وظائفهم  في الوحدات الميدانية في أي                 % 65ية إن   األميرآ
ت سيات         . وق ددة الجن ي  متع ول األمن ادة التح ت قي ائف مول ي الوظ ضور ف ة الح سين وتقوي راق،   –لتح  الع

وقد تم إستكمال   . تخويل، من ال  % 110 جندي إضافي، لتصل مستويات الوحدات المقاتلة إلى         12.000تدريب  
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ددة               .  من هؤالء الجنود الجدد    10.300التدريب األولي لـ     ي  متع ادة التحول األمن ك مولت قي وباإلضافة إلى ذل
 . جديدًا سيخدمون آبدائل لألفراد المفقودينًا جندي18.000 العراق،   تجهيز –الجنسيات 

ات      ادة العملي ي قي دفاع ف وات وزارة ال زداد دور ق ن . وي ارًا م ار14 اعتب ايو / أي سع 2007م يم ت م تقي  ، ت
اك                        31قيادات فرق و     رد، وهن ات مضادة للتم ادة عملي ى قي ادرة عل ا ق ى أنه ة، عل ادات ألوي  من آتائب     95 قي

ادة   ي القي ي ف يش العراق ت –الج د أن آان باط 93 بع ي ش ة ف ر/ آتيب ة  . فبراي دفاع األميرآي م أن وزارة ال ورغ
ى                    أوردت في تقريرها الرب    سيطرة عل م ال ا أن تحك ًا منه ع الماضي،  أن قيادة القوات البرية العراقية آان متوقع

ران   ول  حزي رق عسكرية،  بحل و / عشر ف راق   2007يوني ي الع سيات ف ددة الجن ة متع ه ال زالت الهيئ ، إّال أن
ار  14تمتلك سيطرة عملية  على الفرقتين الخامسة والسابعة، إعتبارًا من            ايو  / أي تم      ،2007م ع أن ي ا يتوق   آم

 . 2007نوفمبر / تحول آامل بحلول تشرين الثاني
ن   ة م تالم المهم ى اس راقيين عل درة الع سيًا لق ًا رئي ستية، معوق ة  اللوج دفاع العراقي درات وزارة ال ى ق      تبق

الف ـ   . التح ام  آ تش الع ب المف دد مكت د ح ة"وق راق بعمل  " مجازف ي الع سية ف ددة الجن وات متع دف الق ة ، ه ي
ول    ة بحل دفاع  العراقي ي وزارة ال إلدارة ف ة  ل ستدامة وقابل ستية م ن  .  2008لوج رح م ول المقت اريخ التح وت

 . بعض من النشاطات الناقصة هو هذا الربع
 

ة                            دفاع العراقي سلم وزارة ال ى ستت ر مت دم، لتقري يم  مدى التق ة ومن التحالف، بتقي      وتقوم لجنة قوات عراقي
وطني خالل                       "قد  و.  مهام الصيانة  صيانة ال د ال ل عق ى تموي دأ عل ة، من حيث المب وافقت وزارة الدفاع العراقي

ة        2008مايو  / أيار ي           . ، باستخدام قضية مبيعات عسكرية أجنبي تدامة آتيبت دين إلس ويتواصل استخدام  المتعه
 .  وحدة إسناد حامية  تقدم الدعم  واللوجستية للفرق80دعم  و

شارآة                      وتضم المبادرات ا   ة اإلستراتيجية وم ز آتائب البنى التحتي ألخرى الممولة أميرآيًا،  تدريب وتجهي
ة    . قوات التحالف مع قوات العراق لحماية مختلف أنواع  البنية التحتية للطاقة       دفاع العراقي وقد أسست وزارة ال

ز من مرحلتين لتتح                17 دريب وتجهي ة ت ر عملي سير عب ة إستراتيجية،  ت ى آتائب جيش     آتيبة بنى تحتي ول إل
امي  ي نظ ع أن     . عراق ذا الرب الل ه ا خ ي تقاريره ة ف دفاع األميرآي ة  13وأوردت وزارة ال ى تحتي ة بن  آتيب

 .إستراتيجية يتم تقييمها  جنبًا إلى جنب  مع  قوات التحالف
 تدريب الشرطة العراقية  

 :     تضم  قوات مستوى الشرطة العراقية المدّربة
 .قيةخدمات الشرطة العرا •
 الشرطة الوطنية  •
 خدمة حماية المرافق •
 مديرية تعزيز حماية الحدود •
 ومديرية موانئ الدخول •

 
رر            ا المق ة، التي وصل عدد أفرده ة العراقي راد وزارة الداخلي      تتكون خدمات الشرطة العراقية من غالبية أف

شرطة  من المعدات  ال% 89وقد تم توزيع  ما يقارب . ، في الربع الماضي  135.000 حاسمة المخولة لخدمات ال
ة       ول نهاي اقي بحل سليم الب ة           . 2007العراقية، وسيتم ت ر مؤهل للخدم دات أصبح  غي م من  المع ر ومه جزء آبي

آما قد تؤثر المسؤولية عن تحويل المعدات إلى خدمات الشرطة العراقية           . بسبب الخسائر في القتال واإلستنزاف    
 .على توفرها لالستعمال األمني

دات              2004  في مطلع       زود بالمع درب  وي د وي ال، لكي يجن ساندة االنتق ق  شرطة التحالف لم ، تم تشكيل فري
ة   شرطة العراقي دمات  ال ديم خ دمات      . وي ة وخ سكرية العراقي وات الع ين الق ل  ب رق قلي ود ف سبب وج ن، ب ولك

ل جن                 راء شرطة        الشرطة المدنية لحكم القانون، فإنه غالبًا ما يتم تدريب الشرطة  من قب دًال من خب ونتيجة   . ود ب
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سجناء،                       م وال شتبه به ة  الم سان ومعامل وق اإلن انون  وحق م الق ا حك ا فيه لذلك تلقت بعض القضايا اهتمامًا أقل بم
 . وعمل الشرطة بديموقراطية

ة  ت  فريق شرطة إنتقالي،  للمساعدة على تطوير قوا222ويعمل  حاليًا عبر العراق          يضم  و.  األمن العراقي
ة أعضاء في آل               .  عضواً  15  إلى    12آل فريق    ى أربع ان إل راد  عسكريون  وإثن ومعظم هؤالء األعضاء أف

دني في خصائص                         انون الم ز الق فريق  هم ضباط إرتباط شرطة دولية مدنيون يقدمون  خبراتهم في مجال تعزي
 . تقنية من التحقيق الجنائي  وإدارة مراآز الشرطة

 
ى أن          /  الكونغرس في آذار        في تقريرها إلى   دفاع إل ق         " مارس، أشارت وزارة ال ة التي تعي ة والمجازف التكلف

 18 فقط من     5نشر ما يكفي من فرق الشرطة اإلنتقالية لتغطية آل محطات الشرطة العراقية  في أي وقت آان                    
شاطات                         ام بكامل الن ة للقي شرطة اإلنتقالي رق ال ا يكفي من  ف دريبات    ....(محافظة عراقية  تمتلك م دريب والت الت

ة      / ومنذ شهر آذار)". المشترآة وتقييم األداء   يم األداء وفعالي ادرة لتقي ة مب ة العراقي مارس طرحت وزارة الداخلي
 .47 من  مراآز بغداد  الـ 44مراآز الشرطة العراقية، بتفتيش  

 
ة           ة العراقي وزارة الداخلي ذا .      شكلت إدارة الشرطة الوطنية مشكلة ل شرين أول     وله ذ   /  ففي ت وبر نف ادة  تأآت  قي

ه                             ادة توجي ع مراحل إلع ة من أرب شرطة الوطني امج تحول لل سيات في العراق برن ددة الجن األمن االنتقالية متع
شرطة و وظائف ال امج نح انون وأخالق  . البرن م الق سان وحك وق اإلن ى  حق د عل ة التأآي ة الثاني ضمن المرحل تت

شرطة ن  .  ال ارًا م ر27وإعتب و / ان حزي والي 2007يوني ل  ح ة  26.300 ، أآم شرطة الوطني راد  ال ن أف  ، م
 . إعادة التدريب

ة تعمل                .      ومع ذلك فإن وحدة الشرطة الوطنية  تظل محل تساؤل          شرطة الوطني أن  ال دة ب اك إتهامات عدي هن
ادة     9من  أصل        7وفي األشهر السبعة الماضية  تم تغيير        . آفرق إعدام ترتكب القتل والتعذيب  والخطف        من ق

 .  قائد آتيبة بسبب القلق بشأن  النشاطات  الطائفية16 الوطنية و ةألوية الشرط
 

ة             39     ومثل فرق الشرطة اإلنتقالية ، تساند اآلن         ة االنتقالي شرطة الوطني رق  ال وتطور وحدات   .  فرقة من  ف
سهل االتصاالت مع                 دريب وت ة والت ة           الشرطة الوطنية من خالل المراقب يم  الجاهزي وم بتقي وات التحالف  وتق ق

ا                   .  العملية للشرطة الوطنية   سيطر عليه ة والمرافق التي ت  27وتقوم خدمات حماية المرافق بحماية البنية التحتي
ا ة . وزارة خاصة بكل منه ي جرائم عنيف ا ف زاعم بتورطه شكلة نظرا للم ق م ة المراف شكل خدمات حماي ا ت آم

ًا          .ونشاطات أخرى غير مشروعة    دفًا معلن ة ه ة المرافق المرآزي  و آان إصالح وإخضاع عمليات خدمات حماي
ذ  منتصف    ع وزارة         . 2006من ل م ة التموي ى اآلن عملي ة حت م تخضع للمرآزي ة ل ة العراقي ولكن وزارة المالي

الوزارات الخ               ةالداخلي ا يظهر ب ًا آم ة المرافق يظل مرتبط اصة  ،  ولهذا فإن وضع أفراد ومعدات خدمات حماي
ى                      . بكل منها  ة المرافق إل راد خدمات حماي الي عدد أف ا سيصل إجم تم تعزيزه ضا من     98.000وعندما ي  منخف
 . 2006 حسب تقارير 145.00

  
 مشاريع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 

 
ران    و  /      بحلول نهاية حزي ادة إعم       %  89 استكملت  2007يوني ة وإع شاريع صندوق إغاث ًا ، من  م ار تقريب

ار العراق                 . العراق في قطاع األمن والعدل       ادة إعم ة وإع لالطالع على قائمة بمشاريع وأوضاع  صندوق إغاث
ر  شكل أنظ دود           . )21-2(ال اط الح ل نق ادة تأهي ار وإع راق إعم ار الع ادة إعم ة وإع ندوق إغاث ول ص د م لق

سالمة العا             دريب ال ات ت شرطة  وأآاديمي ران ومراآز ال سجون ومراآز اإلصالح     ومحطات مكافحة الني ة وال م
شهود         ة ال اآم ومؤسسات حماي اط                . وقاعات المح د راجعت نق ام الماضية  ق تش الع شات  مكتب المف وآانت تفتي
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اط       . الحدود ومراآز الشرطة والمحاآم  والسجون وخرجت بنتائج مختلطة      ام لنق تش الع يش مكتب المف ثًال، تفت م
 . في النهاية  المتعهدونالحدود  في السليمانية وجد  أعطابًا صححها

شرين          ة ت ي  نهاي ستكمل  ف دول  أن ي ه حسب الج ررًا ل عد مق ي  س ان بن ع إصالح  خ ي  موق اء ف ان البن آ
اؤه  في                  2007نوفمبر    / الثاني م إنه ع ت ران  30؛  ولكن العمل اإلنشائي بهذا الموق و   /  حزي سبب    2007يوني  ، ب

د    ".  نسبة التقدم  من قبل المتعهد      تأثير قضايا الوضع األمني القاسية وبطء     " اء الجدي ل الزرق أما إنشاء مرآز تأهي
 ".2007يونيو /  حزيران20في دهوك، فقد استكمل في 

ـ              اني         800     ويقدر  استكمال  مرآز إصالح الناصرية ذي ال شرين الث ول  ت وفمبر   /  سرير بحل د   2007ن ، بع
ى       2006صف  وفي منت  .  شهر من الموعد المذآور في الربع الماضي        ام  عل تش الع يش لمكتب المف  ، وجد تفت

ول      ستوى القب ي م تدامة  ف ر اإلس ل وعناص ة العم ع،  أن نوعي ة    الموق شروع وآلف ي الم ي ف م أن التراخ ، رغ
سعة                  صته من  مؤسسة  ب ل  4.400التجاوزات الناتجة في مدة العمل قد قل ًا         ". نزي د أستكمل حالي من  % 62وق

 . المشروع
 

ة         وباإلضافة سنة المالي راق، خصص ملحق  ال ار الع ادة إعم ة وإع ى صندوق إغاث غ 2006 إل  91.4 مبل
ا       انون، منه ذ الق درات وتنفي ة المخ ى مكافح ة عل سيطرة الدولي ل ال ون دوالر لتموي اء  82ملي ون دوالر لبن  ملي

زال  في       وحسب فرقة منطقة الخليج المسؤولة عن مراقبة  مشاريع السجون، فإن معظم المشار             . السجون يع ال ت
ممول من   ) محكمة الحلة (آخر مشروع إعمار يخص األمن والعدل       .  مرحلة ما قبل اإللزام بحسب هذا البرنامج      

 .2008أغسطس  / قبل صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، من المقرر إنجازه في نهاية  آب
ع الحالي أن قاع                  ام خالل الرب تش الع دفاع                 آما وجدت تقييمات مكتب المف ى  وزارة ال يد  ومبن واء الرش دة ل

د   130 -أما عملية اإلعمار في  قاعدة  س     . العراقية  لبتا مقاييس  التصميم وآالهما يعمل  بشكل جيد           ة فق  العراقي
شكلة                 د شكلت م تدامة  الموّل د، ولكن إس ل المتعه ذه      .  لبت المتطلبات أيضًا من قب د من المعلومات حول ه لمزي

 . من هذا التقرير) 3(القسم  الثالث التقييمات،  أنظر  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  21-2الشكل 
  األمن والعدل-)IRRF2(وضع مشاريع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني 
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 )ESF(مشروعات صندوق دعم اإلقتصاد 

 
ي        2006من ملحق السنة المالية     % 21     حوالي   م تخصيصه للقطاع األمن ق المهندسين     .  ، ت ابع   دخل فيل  الت

ـ              ون دوالر الت     277للجيش األميرآي في إتفاقية بين الوآاالت،  التزمت آليًا بمبلغ ال رامج         ي ملي  أدخلت في  ب
ًا               ل  تقريب ة التي تمث ذا               % 88مشاريع حماية البنية التحتية األمني وال  صندوق األمن اإلقتصادي في ه من أم

إلزام حوالي            ومن المبالغ المبرمجة لحماية أمن البنية ا      . القطاع يج ب ة الخل ون   34.42لتحتية، قام فيلق منطق  ملي
ق   ون دوالر2.09دوالر، وأنف ة     .  ملي ن البني ها أم ي  عرض شكلة الت ة للم ام مراجع تش الع ب المف ب مكت طل

 . على التعامل مع  هذه المشكلة)  ESF(التحتية وساعد تمويل  صندوق دعم اإلقتصاد 
 

 : التحتية تشتمل على     أمثلة من حماية أمن البنية 
صاء  • اطق اإلق ة التحتي    : من ن للبني ديم األم ة  لتق اطق محمي يجة   ةمن ادة األس ضم ع ة، وت  الطولي

 . وارتدادات الجدران واألبراج والممرات الضيقة والخنادق
 . مجسات إلكترونية لكشف إختراقات الحدود: أنظمة  آشف التدخل •
دم قاعدة      فحص ديمومة الحياة وتأسيس برنامج       : الهوية • ذي يق ي، ال وطني العراق بطاقة  الهوية ال

 . أساسية للهوية والتحقق من المواطنين العراقيين  وذوي الجنسيات األجنبية
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ة    • ة                    : تقوية البنية التحتي راج الحراسة والحواجز لحماي اطع، وأب سلك الق سلة،  وال ل سياج  السل مث
 .   والتسللأفضل للبنية التحتية  الحساسة  من  محاوالت  اإلختراق

 
ّسنة  واإلتصاالت                              ة  واإلضاءة  المح ة البني ادة  لتقوي ة تكون مصممة ع ة التحتي      مشاريع حماية أمن  البني

ومعظم  . وتحسينات  قواعد المباشرة  بالعمل،  التي  يستخدمها الجيش العراقي  لحماية  البنية التحتية الحساسة       
ا           هذه المشاريع لمناطق  أنابيب النفط القص       ا  وإدارته دها  وإلزامه يتم تحدي اء، وس رية وأبراج محوالت الكهرب

يج ة الخل ق منطق ل  فيل شكل  .  من قب صاد )22-2(ال م اإلقت شاريع صندوق دع ر وضع  م ي ) ESF(  يظه ف
 . قطاعي  األمن والعدل

 
 22-2الشكل 

  األمن والعدل–)ESF(وضع مشاريع صندوق دعم اإلقتصاد 

 
 

 الطارئة للقائدبرنامج اإلستجابة 
 

ة       سنة المالي د لل ة   2006     تمثل أموال برنامج اإلستجابة الطارئة للقائ سنة المالي ل من   2007 ، ولل % 1 ،  أق
راق،  و      امج اإلستجابة      % 7من إجمالي  األموال األميرآية للمشاريع األمنية  في الع وال  برن الي  أم من إجم

 .  ، إلعادة اإلعمار في العراق2007سنة المالية  ولل2006الطارئة للقائد ، للسنة المالية 
ـ       1.019يوليو، تم استكمال      / واعتبارًا من  مطلع تموز     زال             1.400  من  ال ه،  وال ي  381 مشروع  مخطط ل

شاء   د اإلن ة      .  مشروعًا قي اني المدني صليحات المب د ، ت ة للقائ تجابة للطوارئ األمني امج اإلس شاريع برن تضم م
رميم ة وت اة     والثقافي ات المواس م ودفع شاريع الحك انون وم م الق سكرية وحك ات الع ن  العملي اتج ع دمار الن   ال

امج                  ةوآانت مشاريع تقوية البني   .  والعزاء وال برن سنة الماضية، باستخدام أم  التحتية قد استكملت أيضًا  في ال
د  ة للقائ تجابة الطارئ شكل . اإلس ر ال ن   ) 23-2(أنظ ة م شاريع الممّول ول وضع الم د  ح تجابة القائ امج إس برن

 .للطوارئ األمنية
  23-2الشكل 

  األمن والعدل–2007 و2006وضع مشاريع برنامج اإلستجابة الطارئة للقائد لسنة 
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ام    ى حوالي            2004     ومنذ ع د ، إل ة للقائ امج اإلستجابة الطارئ شاريع  األمن الخاصة برن دل م ،  وصل مع

شروع40.000 ل م ن .  دوالر لك ى 2004وم ة  2006 إل دل القيم ي  مع ادة ف ن زي داد م ة بغ تفادت منطق  ، إس
والي   ن ح شروع، م ة للم ي 18.000األمني ى   2004 دوالر ف ي 68.000، إل شكل  .  2006 دوالر  ف -2(ال

  .2006 ، 2005، 2004 يظهر التغير في معدل القيمة لكل مشروع  للسنوات  ،)24
  24-2الشكل 

ل مشروع من مش          سنوات             معدل القيمة لك د لل ة للقائ امج  اإلستجابة الطارئ حسب  ،  2006،  2005،  2004اريع برن
 المحافظة
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2 القسم

   

   

  ت   فرق إعادة إعمار المحافظا
 
 

 
 فرق إعادة إعمار المحافظات   

 
درات عل         اء الق امج لبن م برن ار المحافظات أه بالد في العراق        يعد برنامج فرق إعادة إعم ه  . ى مستوى ال إن

 . عسكري يوفر قاعدة للمساعدة على تطوير قدرات حكومات المحافظات العراقية-مشروع مدني
 

غ عددهم من                دنيين والعسكريين يبل ًا من الموظفين الم ك خليط ار المحافظات يمتل      برنامج فرق إعادة إعم
اً   عضو، باإلضافة إلى العراقيين المعين      100 إلى     30 ار المحافظات من أجل              . ين محلي ادة إعم رق إع تعمل ف

سهيل  وحدة الصالت                                  ى ت سعى إل اني عشرة  وت بناء قدرات حكم  محلي  في آل من محافظات العراق  الثم
 . العملية  بين  الحكومة المرآزية وحكومات المحافظات

ار                   ادة إعم رق إع امج ف د لبرن ام الجدي تش الع ادة                وحسب تدقيق مكتب المف رق إع ة ف إن مهم المحافظات  ف
درات          ور الق ديم تط ى تق ين عل امين األول الل الع ز خ م الترآي نوات، ت ع س د أرب ي جه ات ه ار المحافظ إعم

ا                   . الضرورية لحكومات  المحافظات     م وإدارة ببيئته دة  للحك درات متزاي ا تظهر حكومات  المحافظات ق وفيم
ا         ار المحافظ ة                 األمنية، فإن مهمة فرق إعادة إعم ة للتنمي ة األميرآي ابع للوآال دريب ت امج ت ى برن ت ستتحول إل



 

 72

دقيق     . الدولية يرآز على  تطوير قدرات الحكم  التي تقع دون مستوى المحافظات            لمزيد من المعلومات عن  ت
 ). 3(مكتب المفتش العام  بخصوص  توسيع برنامج فرق إعادة إعمار المحافظات، أنظر القسم الثالث 

 
 مار المحافظات المضمنةفرق إعادة إع

 
اني     انون الث رئيس لك ة ال ق خط م تطبي د ت اير /      لق ات      2007ين ار المحافظ ادة إعم رق إع دد ف ادة ع   بزي

ل     / في منتصف نيسان  . باإلرتباط  مع زيادة  العسكريين في هذا الربع         ادة           2007إبري رق إع شر عشرة ف م ن  ت
ادر آامل من ال  ار محافظات  إضافية وتوظيف آ ار المحافظات  إعم ادة إعم رق إع ي صفوف  ف وظفين  ف م

شر      2007يوليو  /  تموز 12وإعتبارًا من     . 2007ديسمبر  / الجديدة المتوقع تشكيلها  بحلول آانون األول       م ن ، ت
 . فرقة، من فرق إعادة إعمار المحافظات اإلضافية30حوالي  نصف عناصر 

 
ات  ار المحافظ ادة إعم رق إع شرة ف ل  الع ستوى        وتواص ى  م ة عل ع دائم ي مواق ل  ف لية العم  األص

ة                    . المحافظات ة المقاتل رق األلوي ة مضمنة في ف أما فرق إعادة إعمار المحافظات الجديدة فهي وحدات متحرآ
ولفرق إعادة إعمار المحافظات المضمنة مهمة رئيسية مستمرة إلسناد         . وتعمل على مستوى المقاطعة واألمانة    

سي، ضابط شؤون    :  وتتضمن أربعة أعضاء أساسيين.عمليات مكافحة التمرد  قائد فريق، أخصائي تطوير رئي
 . مدنية ومستشار ثنائي اللغة وثنائي الثقافة

 
ا بالعمل في                          سمح له ار المحافظات  المضمنة وت ادة إعم      تقدم هذه الترآيبة المضمنة أمنًا عضويًا لفرق إع

رق      . بيئة أآثر صعوبة أمنية    ستقرة                نشرت أول عشرة ف ر م اطق غي ار المحافظات المضمنة في من ادة إعم إع
 . ستة في بغداد وثالثة في األنبار وواحدة في شمالي بابل: ولكنها مهمة إستراتيجيًا

ة   – ، اتخذ قرار بإضافة أربعة فرق إعادة إعمار محافظات مضمنة إضافية             2007يونيو  /     في حزيران   ثالث
 . لدعم فرق األلوية المقاتلة–في بغداد وواحدة في جنوبي ديالى 

 
و  واء الك ادة ل ي قي ناد واسط ف ق إس ة فري ضمين مقاطع تم تطوير الخطط لت ذه التطورات . ت     وي تزيد ه س

ار المحافظات  أصلية،           10 (25إجمالي عدد فرق إعادة إعمار المحافظات المضمنة  إلى            10 فرق إعادة إعم
ار المحافظات  المضمنة التي                 فرق إعادة إعمار المحافظات مضمنة، باإلضاف       ادة إعم رق إع ى  الخمس ف ة إل

 .  فرد700بطاقم موظفين مشترك يتألف من ) ضمت مؤخرًا
 

ع    ات الموس ار المحافظ ادة إعم رق إع امج ف ضاعف برن ي   "     وسي ي ف دني األميرآ ود الم ضاعف الوج سي
اد عل                 ى اإلعتم سريع  تحول العراق إل ة لت ذات  المحافظات والجهود الالمرآزي شكل  . "  ى ال  يظهر   )25-2(ال

 .موقع  فرق إعادة إعمار المحافظات  وفرق إعادة إعمار المحافظات المضمنة عبر العراق
 

 25-2الشكل 
  توسيع برنامج فرق إعادة إعمار المحافظات
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 تحديات فرق إعادة إعمار المحافظات   

 
 إعادة إعمار المحافظات  واجهت تحديات  في مجال             ورد في تقارير سابقة لمكتب المفتش العام  أن فرق              

شكلة التوظيف             . الموارد  والتوظيف   ن   . تقدم وزارة الخارجية األميرآية دورة تعيينات مختلفة  لمعالجة م وأعل
ة في            ران  19مدير شؤون الموارد البشرية في وزارة الخارجي و   /  حزي لكي نواصل اإلستجابة      " ،  2007يوني

في مجال التوظيف في السفارة ببغداد  وفرق إعادة إعمار المحافظات في العراق بتوظيف                 بفعالية مع التحدي    
د محدد، العراق                          ات  خاصة ببل ا دورة  تعيين رة في تاريخه ة وألول م . ضباط مؤهلين، قدمت وزارة الخارجي

رار       . ....وستضمن هذه الدورة الجديدة تعبئة آاملة لبعثتنا في العراق مرة أخرى للسنة القادمة             اذ أي ق  قبل  إتخ
 ".بخصوص  التوظيف في الخدمة الخارجية 

 
ادة                     رق إع      وباإلضافة إلى ذلك، فإن لبرنامج التوسع ذي المراحل الثالث خطة لتحديد وقت التوظيف  في ف

ات ار المحافظ شكل  .  إعم ي    )26-2(ال ات ف ار المحافظ ادة إعم رق إع امج ف ن برن املة ع رة ش ،  يعطي نظ
راق،  آم ثالث من الع ر المراحل ال ار المحافظات عب ادة إعم رق إع ي ف ي للتوظيف ف ا يظهر الجدول الزمن

 .برنامج التوسع
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ن       ارًا م ران20إعتب و / حزي ة  2007يوني دفاع األميرآي شرت وزارة ال ة 70 ، ن ة الثاني صًا للمرحل .  مخت

ة آب       43وتخطط وزارة الدفاع  لنشر       ة         . 2007أغسطس   /  مختصًا آخر مع نهاي ة األميرآي ا تخطط الوآال آم
 . سبتمبر/ مختصًا آخر بحلول أيلول32للتنمية الدولية ووزارة الزراعة األميرآية، ووزارة الخارجية، إلرسال 

ار المحافظات من مكتب                  ادة إعم        برزت تحديات التوظيف اإلضافية مع  إنتقال مسؤوليات  دعم فرق إع
راق، إل   ي الع ار ف ادة اإلعم ار     إدارة إع ادة إعم رق إع ة ف ولى مراقب ذي  يت ات، ال ؤون المحافظ ب  ش ى مكت

ال                     .  المحافظات اء اإلنتق سفارة صعوبة في ملء الوظائف الحساسة وتأسيس اإلستمرارية أثن . وقد واجهت ال
ة لملء شواغر الوظائف                         وى عامل وأوصى مكتب المفتش العام، بأن يطور مكتب شؤون المحافظات خطة ق

 . ة برنامج  فرق إعادة إعمار المحافظاتالحساسة  في إدار
 
 
 

 26-2الشكل 
   الجدول الزمني لبرنامج فرق إعادة إعمار المحافظات
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ة                  اس  فعالي     وقد ورد في تقرير تدقيق مكتب المفتش العام حول برنامج فرق إعادة إعمار المحافظات، أن قي

اك . فرق إعادة إعمار المحافظات  يظل يشكل تحدياً  ار المحافظات         فهن ادة إعم رق إع ان من العشرة ف  فقط إثن
األصلية العاملة  قدمتا خطط عمل إلى مكتب شؤون المحافظات، مما يجعل من الصعب  تقرير ما الذي تهدف             

ه        سفير األميرآي في                     .  فرق إعادة إعمار  المحافظات إلى تحقيق أن يطور ال ام ب تش الع د أوصى مكتب المف لق
د  وات متع راق والق ام  الع ة النظ راق أداًء  لمراقب ي الع سية ف ث . دة الجن سم الثال دم  ) 3(الق ر يق ذا التقري ن ه م

 .معلومات إضافية  حول تدقيق مكتب المفتش العام بخصوص برنامج توسيع فرق إعادة إعمار المحافظات
 على الصعيد   أما. وعلى مستوى تنفيذ المشروع ، يستمر األمن  في إعاقة  جهود فرق إعادة إعمار المحافظات               

اظ             صعب  اإلحتف ن ال ل م ة،  يجع ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي سب  الوآال ستمر، بح ف الم إن العن ي ف اإلقليم
 . بالموظفين المحليين وبزيارة مواقع  المشروع 

 
 دعم الواليات المتحدة  

 
ات المتحدة       2007يونيو  / حتى حزيران       ام        1.924 خصصت الوالي دعم  برن ون دوالر ل ادة      بلي رق إع ج ف

غ    ب  مبل م طل ات؛ وت ار المحافظ ة  937إعم سنة المالي ون دوالر إضافي لل ـ % 67. 2008 ملي ن أل ا م تقريب
 ). ESF( بليون دوالر هي أموال صندوق دعم اإلقتصاد 1.924

ة            ،)5-2(   الجدول     سنة المالي ار المحافظات لل ادة إعم  2006  يظهر دعم الواليات المتحدة لبرنامج فرق إع
 .2008إلى السنة المالية 

 
 5-2الجدول 

 )بماليين الدوالرات(الدعم األميرآي لبرنامج فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية 
 

فئة تمويل فرق إعادة 
 اإلعمار اإلقليمية

سنة   ق ال ل ملح  تفعي
  2006المالية 

تفعيل ملحق السنة 
 2007المالية

الميزانية المطلوبة للسنة  اإلجمالي
 2008المالية 

  دوالر679  دوالر644  دوالر414  دوالر230 التمويل التشغيلي
 تمويل البرنامج من صندوق دعم االقتصاد  

ار     ادة اإلعم رق إع شاريع ف م
ة  شاريع /اإلقليمي ان  م لج
ات ار   المحافظ ادة اإلعم  إلع

 والتنمية

315 720 1.035 160 

برنامج فرق إعادة اإلعمار    
ات   ي الحكوم ة ف اإلقليمي

 المحلية

155 90 245 98 

م   ندوق دع الي  ص إجم
 االقتصاد

470 810 1.280 258 

  دوالر937  دوالر1.924  دوالر1.224  دوالر700 اإلجمالي الكلي
 

ة      سنة المالي ة لل وال الملحق الي األم ل إجم صاد   2006وص م اإلقت صندوق دع ى )ESF( ، ل ون 470، إل  ملي
 مليون دوالر،  ولم تقدم على أية نفقات، إعتبارًا من     155لدولية  دوالر، ألزمت منها الوآالة األميرآية للتنمية ا      

ون دوالر وأنف     110.16وألزم فيلق منطقة الخليج     . 2007يوليو  /  تموز 18 ون دوالر   6.95  ق ملي وحتى   .  ملي
ة    / تموز 12 سنة المالي م يصدر ملحق ال و ل صاد  2007يولي صندوق دعم اإلقت وال   ). ESF( ل يظهر وضع أم

 ).27-2( الشكل ،  في2006في ملحق السنة المالية ) ESF(إلقتصاد صندوق دعم ا
 

 27-2الشكل 
 لفرق إعادة إعمار المحافظات) ESF(إلزامات أموال  صندوق دعم اإلقتصاد 
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رق         "على  ) CERP(     تعمل مشاريع برنامج اإلستجابة الطارئة للقائد        تهدئة السكان المحليين، حيث توجد ف

ار الم ادة إعم اتإع ود       ." حافظ ي جه مًا  ف ًا حاس ا مكون ي آونه ات، ف ار المحافظ ادة إعم رق إع ستمر ف وست
ة العراق وشرآاء التحالف               . الواليات المتحدة التمويلية   أما مصادر التمويل غير األميرآية فتضم صندوق تنمي

 . والمنظمات غير الحكومية، والدول المانحة
 

 )ESF(صندوق دعم اإلقتصاد 
 

امج                         ف      تساعد ة  من خالل  صناديق برن ود األميرآي ر من الجه ذ الكثي رق إعادة إعمار المحافظات في تنفي
د      صاد            ) CERP(اإلستجابة الطارئة للقائ ار العراق وصندوق دعم اإلقت ادة إعم ة  وإع امج إغاث )  ESF(وبرن

ار         م   -وعلى أية حال فإن برنامجي      . في شراآة مع لجان تنمية إعادة اإلعمار اإلقليمية        ادة إعم رق إع شاريع ف
ي            م المحل دعم الحك المحافظات  وتنمية إعادة اإلعمار اإلقليمية، باإلضافة إلى فرق إعادة إعمار المحافظات   ل

ة   % 50ما يقارب .   قد خصصت  مبالغ خاصة بمشاريع فرق إعادة إعمار المحافظات  - سنة المالي من ملحق ال
صاد            المخصص) ESF( ، لصندوق دعم اإلقتصاد      2006 صندوق دعم اإلقت ي ل ، ذهب    )ESF(  للمسار األمن

ة                           ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي ى الوآال ة وإل ار اإلقليمي ادة اإلعم ة إع يج ولجان تنمي إلى مشاريع فيلق منطقة الخل
ار المحافظات  ادة إعم رق إع ن خالل ف ي، م م المحل دعم الحك ذين . ل شترآة المخصصة له وال الم زادت األم

ن  امجين م ة 470البرن سنة المالي ي ال ون دوالر ف ى2006 ملي ة 810، إل سنة المالي ون دوالر من ملحق ال  ملي
ة من            ،)28-2( الشكل   %.72، وهي زيادة تصل بحدود      2007 امجين الممول ذين البرن  يظهر وضع مشاريع ه

  .)ESF(صندوق دعم اإلقتصاد 
 

  28-2الشكل 
 إعمار المحافظات فرق إعادة –) ESF(وضع مشاريع صندوق دعم اإلقتصاد 
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 لجان تنمية  وإعادة إعمار المحافظات/ مشروعات فرق إعادة إعمار  المحافظات
 

دعم         ة ل ستويات المحلي      تعمل فرق إعادة إعمار المحافظات ولجان تنمية  وإعادة إعمار المحافظات على الم
ر        وي. المسؤولين العراقيين  في إتخاذ القرارات بخصوص إعادة اإلعمار         ة أآث عني اإلنتقال إلى عملية المرآزي

ق      . أن أساليب  لجان تنمية  وإعادة إعمار المحافظات  في إلزام المشاريع قد تطورت هي األخرى                   ذ فيل د نف وق
ة            شاريع من خالل لجان تنمي ديم  الم المهندسين في الجيش األميرآي إتفاقية بين الوآاالت  تقدم  إجراءات  لتق

 . ظات يقودها عراقيون، والموافقة على المشاريع  من خالل  فريق السفارة الوطنيوإعادة إعمار المحاف
 

وبوجود هذه العملية تعمل لجان تنمية  وإعادة إعمار المحافظات  وفرق إعادة إعمار المحافظات ومجلس            
وطني             سفارة ال ق ال ة من خالل فري ى  الموافق شاريع  والحصول عل د الم ا  لتحدي ار  .المحافظات مع  ففي األنب

شاريع                       مثًال وائم  الم ة لتطوير ق ا التفاصيل اإلجرائي يس مجلس المحافظة  مع وتنخرط  . ،  وضع المحافظ ورئ
يس مجلس     افظ ورئ ة  بإحضار  المح ذه العملي ي ه شاط ف ار بن ي األنب ي المحافظات ف ار ف ادة اإلعم رق إع ف

 .مشاريعهماالمحافظات إلى بغداد،إليصال تقاريرهما عن  وضع تطور  قائمة 
 

ى       وز28وحت ن  / تم ة م ة مؤلف ة قائم ار المحافظات العراقي ادة إعم ة  وإع ان تنمي دمت لج و ، ق  304يولي
ى  ًا إل ة تصل تقريب ة إجمالي ة،  بقيم رت ذات أولوي ى 432مشروعًا ، أعتب ساعدة عل ون دوالر لمكتب الم  ملي

ة   داد للدراس ة ببغ سفارة األميرآي ي ال راق ف ول الع ى  . تح وز2وحت و /  تم سفارة 2007يولي ق  ال ق فري ، واف
ر من         198الوطني على    غ أآث ون دوالر 130 مشروعًا،  منها  مائة مشروع  تم إحالتها بقيمة إجمالية تبل .  ملي

 . مليون دوالر المتوفرة تم إحالتها315تقريبًا   من  الـ % 41
شكل  ا م      ، )29-2(ال ة عليه ت الموافق ي تم شروعات  الت يم الم ر ق ار     يظه ادة إعم ة  وإع ان تنمي ل لج ن قب

ول                         ذ أيل الي اإلحاالت  من وطني،  وإجم سفارة ال ق ال / المحافظات، وإجمالي الكلفة  الموافق عليها  من قبل فري
 . 2006سبتمبر 
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 29-2الشكل 
  والممنوحة الموافق عليها –لجان تنمية إعادة إعمار المحافظات /  قيم مشاريع  فرق  إعادة إعمار المحافظات

 
 

 :     لقد وردت تقارير بالنشاطات التالية في آل إقليم على حدا  خالل هذا الربع
 

ار     71.7 عقدًا، بقيمة إجمالية  تصل إلى       41 • ادة إعم ة  وإع   مليون دوالر، منحت  لمشاريع لجان تنمي
 .  مليون دوالر خصصت لبغداد118من  ألـ %  61المحافظات في بغداد؛ ما يقارب 

 . مليون دوالر إضافية12.2طلبت لجنة تنمية وإعمار المحافظات في األنبار، تمويًال بقيمة  •
ى    )  ESF(ستة محافظات ذات  مخصصات  من صندوق دعم اإلقتصاد          • ًا إل ون  84.7تصل تقريب  ملي

 .دوالر  لم  تحدد مشاريع 
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ه   توزيع المشاريع الموافق عليها من قبل فريق السفا       ،)30-2(الشكل  ويظهر   رة الوطني والممنوحة من قبل
 . حسب المحافظات

 
 30-2الشكل 

  لجان تنمية إعادة إعمار المحافظات/ فرق  إعادة إعمار المحافظات مشاريع 

 
 

 فرق إعادة إعمار المحافظات تدعم الحكم المحلي
 

ادة   ) ESF(يكمل  برنامج الحكم المحلي التابع  لصندوق دعم اإلقتصاد                 رق إع ار المحافظات   جهود ف  إعم
م                         ة  في الحك ة، وهو شكل من أشكال الالمرآزي ة واإلقليمي من خالل  دعم إصالح سياسة  الحكومات المحلي

ساءلة                 شفافية والم صادية  ودعم ال ة اإلقت واطنين  والتنمي ة للم ة         . وخدمات الحكوم ة األميرآي د ألزمت الوآال لق
صاد        مليون دو  155للتنمية الدولية آامل  مبلغ  الـ         ة   ) ESF(الر  ملحق  صندوق دعم اإلقت سنة المالي  2006لل

ران     . ، بموجب العقد  القائم مع برنامج  الحكم المحلي          و   / وفي الستة أشهر قبل حزي امج    2007يوني  ، أورد برن
 :الحكم المحلي  في تقريره، ما يلي

 
 .  شخصًا  لتقوية مهاراتهم وقدراتهم  في الحكم المحلي2.779تم تدريب  •
ساعدة في مجال تحسين األداء             64 مجلسًا إقليميًا  و    16قى  تل • ل م دريب       .  مجلسًا بمستوى أق م ت  560ت

 . شخصًا  في الحكومة لتقوية الشفافية
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راد    درة أف اء  ق ى بن وال عل ساعد  األم ات، ست ار المحافظ ادة إعم رق إع ن خالل ف ك، وم ى ذل  وباإلضافة إل

ؤتمر              .  عدد من المجاالت      اإلدارة المحلية على توجيه الخدمات في       ان م ي آ م المحل امج الحك ود برن وأحد جه
 ." تعزيز المشارآة العامة في حكومة بابل المحلية"الوآالة األميرآية للتنمية الدولية حول 

ر                          وقدم  أعضاء مجلس إقليم  بابل مداخالت بشأن  بنية الحكومة المحلية وسلطتها ضمن  إطارها، أمام أآث
اتذة الجامعات                      –لحضور    من ا   250من   ة  ومجموعات عمل المجتمع وأس ر الحكومي ون  المنظمات غي  يمثل

    .وأعضاء  المجلس
  

 الدعم العراقي 
 

 النفقات العراقية في المحافظات وتقدم لمكتب شؤون المحافظات أحدث      ت     تتابع فرق إعادة إعمار المحافظا    
 .   القدرات على المستوى اإلقليميدهوتقدم يحققه العراق في اإلنخراط في  تطوير ج

 
 : بليون دوالر5.4 ، إلى حوالي 2007     يصل مجمل التمويل المتوفر لميزانيات المحافظات في عام 

 
 .  بليون دوالر آنفقات  إقليمية2.4يضع العراق  مبلغ  •
 .  بليون دوالر2يقدم تمويل الوزارة  •
 . بليون دوالر1 مبلغ 2006 من يبلغ إجمالي األموال  اإلقليمية  المتبقية  •

 باالعتماد على بيانات فرق إعادة إعمار المحافظات، نفذت معظم  محافظات العراق  أآثر     
 :2006من ميزانيتها  لعام % 50     من  
 %.100أوردت  سبعة أقاليم في تقاريرها إبرام عقودها بنسبة  •
 . 2006زانيتها لعام  من مي% 90أوردت تقارير خمسة أقاليم إبرام أآثر من  •

 
ه   ة أن ة  األميرآي ارير  وزارة  الخارجي ة   "     أوردت تق سنة المالي ة  ال انون موازن ن أن  ق الرغم م   2006ب

ى  اق حت واًال لإلنف صص أم انون األول31(خ سمبر/ آ محت )2006دي ة س راق بالنتيج ة الع ، إّال أن حكوم
 ".2007 في  2006ة  للمحافظات بأن تستمر في إنفاق أموال السنة المالي

 
رة صدام             .      تواصل عدة أقاليم الصراع مع إنفاق وتتبع الميزانية        دة، ففي فت رة جدي ميزانيات المحافظات فك

م           . لم تكن للمحافظات  سلطات  إنفاق       وبحسب وزارة المالية األميرآية، فإن قدرة المحافظات المحدودة على فه
سبب           اقم ب د  نظرًا للوضع                 وتنفيذ إجراءات  التعاقد  تتف ول عق ة في قب شرآات  الراغب ة القصيرة  من ال القائم

ام      % 20نفذت محافظة ديالى      . األمني سية             . 2006فقط من ميزانيتها لع ددة الجن وات متع ر للق وجاء في تقري
 . في العراق أن ديالى تواجه عدة  تحديات أدت إلى الحد من قدرتها  على إنفاق ميزانيتها اإلقليمية

 
ة                     امج    .    تحتاج ديالى  إلى موظفين مؤهلين،  آما تحتاج  إلى تحسين أساسي على الجبهة األمني ويعمل برن

الى  لتطوير                        ار المحافظات  في دي ادة إعم رق إع ة مع ف ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي ابع للوآال الحكم المحلي الت
 .   الكبيرة من خالل حكومة ديالى المحليةعملية تنفيذ، ستؤدي إلى  تحريك  الخطط  بفعالية أآثر للمشاريع
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ة                         سيولة النقدي نقص في ال سبب ال ة ب سيولة      . وواجهت األنبار  أيضًا  صعوبات  مع الميزاني وفر ال دون ت فب
ا               ذ ميزانيته ار محدودة  في مجال  تنفي درة األنب سبب   . النقدية  للدفع لمتعهديها، تظل ق ذا ال فقط من    % 56وله

 . 2007 قد تم إنفاقها ولم تنفق شيئا من ميزانية 2006 لعام ميزانية األنبار
اليم العراق   في                 ،)6-2(الجدول  يظهر        ات الرأسمالية ألق ويظهر   . 2007 وحتى  2006 وضع  الميزاني

وي                 الصف األفقي في أسفل الجدول، إجمالي الميزانيات وإجمالي المبالغ التي تم إلزامها، والمعدل الوطني المئ
 . انيات المنفذة في العراق لكل سنةللميز

 
 
 
 

 
 6-2الجدول 

  مخصصات الميزانيات الرأسمالية ألقاليم العراق حسب المحافظة   
 

)             بالدوالر األميرآي(  ميزانيات تم إلزامها 2007  )    بالدوالر األميرآي( ميزانيات تم إلزامها  2006   
لميزانيةا المبالغ % الميزانية المبالغ %  

 

 المحافظة المخصصة الملزمة ملزمة المخصصة الملزمة ملزمة
47%  264$  559$  100%  598%  598$  بغداد 

16%  36$  226$  100%  240$  240$  نينوى 
46% 90$  195$  96%  197$  بصره  2054$ 
86% 119$  138$  100%  197$  ذي قار  197$ 

100% 112   $  112   $  100%  132$  132$  بابل 
0% 0$  109$  20%  23$  118$  ديالى 
35% 33$  93$  100%  101$  99$  صالح الدين    
0% 0$  107  $  56%  54$  97$  األنبار 
28% 25$  90$  100%  97$  97$  تميم 
36% 32  $  88$  92%  86$  94$  النجف 
46% 29$  64$  100%  88$  88$  القادسية 
38% 32$  83$  63%  56  $  88  $  واسط 
81% 58$  71$  90%  67$  74$  آربالء 
2% 3$  127$  91%  57$  63$  حكومة إقليم آردستان 
30% 16$  52$  92%  50$  55$  المثنى 
0% 0$ 0$  0% 0$ 0$  مبسان 
40% 849$  2,114$  91%  2,043$  2,245$  المجموع 

 .  2007يوليو / تموز-18عرض لتنفيذ ميزانيات المحافظات في:   المصدر        
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 2 القسم

   

   

  تنمية القدرات

 تطوير القدرات
 

 
 

 

 
 تطوير القدرات

 
 

ام                اع الع ة القط دة لتقوي ات المتح تراتيجية الوالي ن إس يًا م زءًا أساس درات ج وير الق ون تط ب أن يك يج
درا        . العراقي شاطات  تطوير الق سهل ن ارات  واإلمكان          تت ة والمه ال  المعرف سلة من وظائف           انتق ر سل ات عب

 . حكومة العراق
 

راف  داخل                   2005أآتوبر  /      في تشرين أول   امي اإلعت ام بخصوص  تن  ، جاء في تقرير لمكتب المفتش الع
د،         ب أو البعي دى القري ى الم واء عل سلم اإلدارة س اهزة لت ست ج راق لي ة الع أن  حكوم ة ب ة األميرآي الحكوم

 . ة من خالل  مشاريع إغاثة وإعادة إعمار العراق  المدارة أميرآيًاوتمويل البنية التحتية  المطور
 

ديم                     ة التخطيط لتق ونتيجة لذلك بدأ مكتب إدارة إعادة اإلعمار في العراق  والوآالة األميرآية للتنمية الدولي
 .مزيد من الدعم  لتنمية  القدرات في الوزارات  العراقية والمؤسسات التنفيذية

 
 :م الواليات المتحدة ثالثة مجاالت رئيسية     تدع

 . تحسين إعداد  وتنفيذ  الميزانية •



 

 83

 . تحسين القدرة على دعم  وإستدامة  مشاريع البنية التحتية الحاسمة •
 . تحسين إدارة  القدرات  للوزارات والخدمة المدنية العراقية •

 
 .ألميرآية منذ بدء برنامج إعادة اإلعمار     أعاق عدم وجود إستراتيجية تطوير قدرات  متكاملة  الجهود ا

 
 تنفيذ  الميزانية

  
راق        ة الع الي ميزاني غ إجم سنة  34بل ون دوالر ل راق 2006 بلي ة الع ا بلغت ميزاني ون دوالر 41؛ فيم  بلي
سنة    % 22ولكن  .  2007لسنة   ام الماضي     2006فقط من الميزانية الرأسمالية ل د أنفق في الع ل  .   ، ق وبالمقاب
 %. 99إلى ) الرواتب(ت نسبة تنفيذ الوزارة للميزانيات اإلدارية وصل

ـ                       ا الرأسمالية  ال اق أي من  نفقاته ة العراق في إنف اني    0.8     وفشلت حكوم انون الث شهر آ ون دوالر ل /  بلي
ى شباط         2007 ألن ميزانية    2007يناير   ا حت ر  /  ، لم يتم إقراره ة الطري    .  2007فبراي رار الميزاني تح إق ق وف

ة في شباط             ر   / للزيادة في نفقات الميزانية، وقد أنفق من الميزاني غ    2007فبراي ون دوالر،  ول      2.454 مبل  م بلي
 .2007مارس /يتم إعداد تقرير ببيانات تنفيذ الميزانية لشهر آذار

ة                    ذ ميزاني دفها في تنفي ة ه امًال    2007وتواصل حكومة العراق مواجهة تحديات عديدة في تلبي ذًا آ خالل  ، تنفي
سنة ول . "ال هر أيل دم خالل ش ى التق اظ عل ب الحف شاط   / يتطل سريع ن سنة ت ة ال م بنهاي ذا المعل ة ه بتمبر لتلبي س

 .  تعد مهمات صعبة بوجود  القيود المفروضة على  القدرات  والمشاآل األمنيةياإلنفاق والتدبير والت
سنة     . هذه المصاعب      وتضيف الطبيعة الصعبة على التنبؤ في عائدات  العراق إلى         ة العراق ل د ميزاني تعتم

من الصعب التنبؤ بدخل حكومة العراق من دون فكرة         .  ، بشكل آبير على عوائد تتقلب مع أسعار النفط         2007
 . واضحة عن الكلفة لكل  برميل

 
 عملية المشتريات

 
ساءلة  . يةتعد العملية المعقدة للمشتريات أحد أسباب تأخير تنفيذ الميزانية الرأسمال               جاء في تقرير مكتب الم

ة  أن  سؤولي            "الحكومي ين م ى ب سبب  فوض ة ي ع ميزاني ام وض ا وأحك ق عليه شتريات متف ود م دم  وج ع
 ."الوزارات  ويخلق فرص  الفساد  وسوء اإلدارة

 :     عملية المشتريات العراقية عملية معقدة
 .ل  لجنة العقود العليا قبن مليون دوالر م5يتم مراجعة  وإقرار العقود ألآثر من  .1
 .تحيل الوزارة المعنية  العقد  على المشتري الذي تختار .2
 . تطلب الوزارة المعنية آتاب إعتماد .3
 .يقدم الطلب من خالل وزارة المالية .4
 .تحول وزارة المالية  الطلب إلى البنك التجاري العراقي .5
من إجمالي قيمة %  100  لـ تفوض وزارة المالية البنك المرآزي العراقي بصرف أموال مساوية .6

 .مورغان . ب. آتاب اإلعتماد لشرآة ج
 . مورغان. ب.يرسل البنك التجاري العراقي طلب آتاب اإلعتماد إلكترونيا إلى شرآة ج .7
 .مورغان طلب اإلعتماد  إلى بنك آونسورتيوم. ب.ترسل شرآة ج .8
 . يصدر بنك آونسورتيوم  آتاب اإلعتماد إلى  بنك البائع .9

 
  التحديات التي  تواجه تنفيذ  الميزانيةمعالجة 
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د               ي جه وزراء، ف يس ال ب رئ ديرها  نائ ي ي ة،  الت ذ الميزاني ة  تنفي دة مراقب راق  وح ة الع كلت حكوم ش

ة العراق  . لمعالجة  تحديات  تنفيذ  الميزانية      ارير    .  وقد آلفت الوحدة بمهمة بتحسين عمليات ميزاني جاء في تق
ة في                      وزارة المالية    ة األميرآي ة دور وزارة المالي تتولى في النهاي ة س ذ الميزاني األميرآية أن وحدة مراقبة تنفي

 . آتابة التقارير عن ميزانيات العراق
د         % 10فبراير قرار اإلطالق المبكر لـ      /      أصدرت وزارة المالية العراقية في شباط      ة في جه من آل ميزاني

تش                  . ذا فعاال منها لزيادة تنفيذ الميزانية تنفي     ر  لمكتب المف ع األخي ر الرب وباإلضافة إلى ذلك وآما جاء في تقري
دة           ة جدي زام          : العام، أسست حكومة العراق  سياسة موازن شل في إل ة وزارة تف ا       % 25أي ر من ميزانيته أو أآث

ران   ة  حزي ول  نهاي و / بحل ة   2007يوني ذه الميزاني سارة بعض ه تغامر بخ ة الع.  ، س ة  إن وزارة المالي راقي
   .مفوضة إلعادة تخصيص  أموال  الوزارة غير المستعملة

شترآة     د الم ادة التعاق ع قي اط م يط، باإلرتب كلت وزارة  التخط راق-     وش ناد  /  الع ز إس ستان مرآ أفغان
اق            شتريات        . المشتريات، لتدريب  مسؤولي التزويد في الوزارة على آتابة طلبات اإلنف ناد الم ويحدد مرآز إس

ه آ ي مهمت ا يل خاص      : "م وير األش ق  تط ن طري مالية ع ا الرأس ذ ميزانيته ي تنفي راق  ف ة الع ساعدة حكوم م
ا ل التكنولوجي ة،  وتفعي ات الكامل ين، والعملي صيرة  ."  المهني شتريات ق ناد الم ز إس داف مرآ ضم بعض أه وت

 : المدى
 . إيجاد أشكال قياس لعملية الميزانية •
 .ظاتإجراء تدريب أولي  للوزارات  والمحاف •
 . المشترياتدإيجاد موقع الكتروني  ومكتب مساعد  ومرآز إسنا •

 
ذ          ديات التنفي ة  تح ة لمعالج ة العراقي ع الحكوم ب  م ن آث ة ع ة األميرآي ت الحكوم ب . عمل سب مكت وبح

ل   / المساءلة الحكومية  فوضت وزارة الخارجية األميرآية في نيسان         ضائع         2007ابري ديم ب دفاع  لتق  وزارة ال
دم ة  وخ ذ الميزاني شاآل  تنفي ن م ف م ة للتخفي ة العراقي ديم   . ات للحكوم اس تق ى أس ساعدة عل ذه الم تقدم ه وس

ديم                              ة  لتق ة األميرآي ميًا للحكوم ًا رس ة أن تصدر طلب ة العراقي ذي يتطلب من الحكوم األموال مقدمًا ، األمر ال
 .خدماتها

 
 : حسين   عملية الميزانية   الوطنية     تعمل المنظمات التالية  بالتنسيق مع حكومة العراق لت

 .فريق وزارة  الدفاع األميرآية لتحسين عمليات العمل واإلستقرار •
 . أفغانستان/  العراق-قيادة التعاقد المشترآة  •
 .وزارة المالية األميرآية •
 .وزارة الخارجية األميرآية •

 
تقرا                 ات العمل  واإلس دفاع لتحسين عملي ق وزارة  ال ان تعمالن مع وزارة التخطيط           يوجد لدى فري ر فرقت

ة    يم آردستان من                            . على تنفيذ الميزاني ة إقل ا يعمل اآلخر مع حكوم داد فيم ريقين من بغ ذين الف يعمل أحدى ه
 . مكتب خارجي

 
سنة   ا ل ذ ميزانيتهم ي تنفي ساعدتهما ف راء لم ان عن خب ة تبحث ة العراقي دفاع ووزارة الداخلي      آانت وزارة ال

تحدد وآالة التعاون لشؤون األمن والدفاع المبيعات العسكرية         . ل المبيعات العسكرية األجنبية    ، من خال   2007
ة             "األجنبية على أنها،     ة لحكوم د  ". أسلوب بيع المعدات الدفاعية  األميرآية والخدمات  والتدريب من حكوم وق

راق  ة الع دمت حكوم ة،  1.7ق سكرية األجنبي ات الع دمات المبيع ون دوالر،  لخ ذ    بلي ساعدات لتنفي ا م ا فيه  بم
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ه       2008وتوقعت ميزانية وزارة الخارجية للسنة المالية       . الميزانية ا قيمت ون دوالر،   1 ، أن العراق سينفق م  بلي
 . 2008 و 2007في مجال خدمات المبيعات العسكرية األجنبية لكل سنة قي 

 
ة من      ، ستزداد 2006     وبالرغم من الصعوبات  قي تنفيذ الميزانية  في        ة العراق األمني ة حكوم  5.4 ميزاني

ى  ون دوالر إل ون دوالر7.3بلي ى     .  بلي ل عل ادة دلي ذه  الزي ة أن ه دفاع األميرآي ارير  وزارة ال ي تق اء ف وج
ة         . استقالل حكومة العراق وزيادة الترآيز على األمن       ولكن تقرير مكتب المساءلة الحكومي  بخصوص ميزاني

ر األ     ه يثي االً          أمن العراق وإدارت ذًا فع رة تنفي ة الكبي ذه الميزاني ذ  ه ى تنفي ة العراق عل درة حكوم ئلة حول ق . س
ة       : "ويحذر مكتب المساءلة الحكومي    ى الحكوم ة إل آما تحول الحكومة األميرآية المزيد من مسؤولياتها األمني

 ".الية أآبرالعراقية، من المهم  أن تظهر حكومة العراق أنها تستطيع تنفيذ  ميزانيتها المقررة  بفع
 
 

 الدعم األميرآي
 

درات                       اء ق باإلضافة إلى دعم تنفيذ الميزانية المقررة فإن النشاطات األميرآية في هذا القطاع ترآز على بن
صيانة من مستوى            . أخرى في حكومة العراق    ات وال دريب العملي ذا المجال من ت ويتفاوت مدى الجهود في ه

راقيين                وتق. المشروع الواحد إلى الوزارات    ًا محدد األهداف مباشرة للع ة المختصة دعم دم الوآاالت األميرآي
دوليين اآلخرين        انحين ال دوليين، أنظر         . وبالتعاون مع الم انحين ال ود الم د من المعلومات بخصوص جه لمزي

 . قالحقًا، في هذا القسم الدعم الدولي إلعادة إعمار العرا
 

 وضع التمويل
 

ر من        2006 مليون دوالر، في إجمالي تمويل السنة المالية         165     خصص لتطوير القدرات      ، الذي يبلغ أآث
صاد % 11 م اإلقت وال صندوق دع ل  من أجل  ). ESF(، من أم ة  التموي االت األميرآي ذه  الوآ د تلقت ه وق

 : برامج تطوير القدرات
 

 .  مليون دوالر ذهبت إلى الوآالة األميرآية للتنمية الدولية60 •
 .الر ذهبت إلى  مكتب إدارة إعادة إعمار العراق مليون دو45 •
دريب                      60 • درات بمستوى التأسيس والت ة ق  مليون دوالر ذهبت إلى فيلق منطقة الخليج من أجل تنمي

 . التقني
 

    
ون دوالر 21.43% (17.3 مليون دوالر التي تم إلزامها حتى هذا التاريخ حوالي   124.12  أنفق من الـ     )  ملي

 ). 31-2(ألموال في قطاع  تطوير القدرات، أنظر  الشكل  من أجل وضع  ا. 
 
 

 31-2الشكل
  إلزامات تطوير القدرات
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صاد  م اإلقت ندوق دع ول ص الين ESF (59(يم ر مج شروعًا  عب ة – م درات الوزاري ة الق ة (  تنمي الوآال
بالنسبة لتطوير  . دريب التقنيوتطوير القدرات والت) األميرآية للتنمية الدولية و مكتب مساعدة التحول العراقي       

شاء   د اإلن شروع قي د م ة ال يوج درات الوزاري ي   .  الق دريب التقن درات  والت ال تطويرالق ي مج ن % 75وف م
شاريع صندوق دعم          ،)32-2(الشكل  منها ما زال قيد اإلنشاء،      %  25المشاريع  لم تبدأ بعد، و       يظهر وضع م

 . في قطاع تطوير القدرات) ESF(اإلقتصاد 
 
  32-2كل الش

 في قطاع تطوير القدرات) ESF(وضع مشاريع صندوق دعم اإلقتصاد 

 
 

 المبادرات قصيرة المدى
     

شرطة                       ة وظائف ال ًا لتقوي آلف مكتب مساعدة التحول العراقي بالمبادرات قصيرة المدى التي تستخدم فرق
ة  ة العراقي ي الحكوم و. ف رام العق شتريات وإب ي الم دريب ف دعم الت ة وي ات واللغ ي الميزاني ساعدة ف د والم

ة،           . االنجليزية ونظام معلومات اإلدارة  المالية      ائيي الثقاف ويقدم المكتب أيضًا الدعم لمستشارين ثنائيي اللغة وثن
 . باإلضافة إلى تنمية الخطة الرئيسية  لوزارة الكهرباء

 
 المبادرات متوسطة وبعيدة المدى
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ه                يعمل برنامج تطوير القدرات      ة وقيمت ة الدولي ون دوالر ،     165الوطنية التابع للوآالة األميرآية للتنمي  ملي
ة         ة العراقي زام حوالي      . على تقوية  وظائف وطواقم سياسة  الحكوم م إل د ت ون دوالر، م  65وق امج  ن ملي  برن

 . 2006أغسطس  / تطوير القدرات الوطنية منذ  بدئه  في آب
درات     ضًا بإسم مختصر                   ويعمل برنامج تطوير الق ة المعروف أي نفط،      "  تطوير " الوطني في وزارات  ال

ة                     اون التنموي، الزراعة، واألشغال العام دل، التخطيط  والتع يم،  الع . الكهرباء، المالية، المياه، الصحة، التعل
 . وباإلضافة  إلى ذلك،  يعمل البرنامج مع مكتب رئيس الوزراء وسكرتارية مجلس الوزراء

ة  وتطوير         " تطوير"برنامج      يقدم   ستدامة وأنظم ات  سياسة م ى آلي اد  للتوصل إل الدعم الوزاري  واإلرش
ى          . الكوادر ة      "يعمل مستشارو اإلدارة العامة في الوزارات للمساعدة عل ذ التنمي ًا    ".  تخطيط  وتنفي ويعمل حالي

 .ارات المالية والعدل والتعليممستشارو اإلدارة العامة في سبع من الوزارات العشر المستهدفة، ما عدا وز
  

ة                   " تطوير"وقد أسس برنامج        ى درجات علمي ة من الحصول عل أيضًا، برنامج بعثات  يمّكن موظفي الدول
ة                      شأ مكاتب إقليمي شارات واإلدارة؛ وأن ى المرآز العراقي  لتطوير اإلست متقدمة في اإلدارة العامة؛ وجدد مبن

ًا  ل والموصل؛ وطور برنامج ي إربي ة  وتطوير ف ات  واإلدارة المالي ا المعلوم شتريات وتكنولوجي دريبيًا للم ت
 . السياسة واإلدارة

ة             75،  " تطوير " ، أحال    2007مايو  / في  أيار        ة العراقي ى  موظفي الدول ة دراسية عل ة    .  بعث وجاء الطلب
ون  "  محافظة، وممن    11من  ) منهم إناث % 36( ة، باإل   14يمثل ة المرآزي ة     مؤسسة للحكوم ى حكوم ضافة إل

ة أن              2007يوليو  / وفي تموز ..." آردستان اإلقليمية  ة الدولي ة  للتنمي ة األميرآي ة   80 أوردت تقارير الوآال  بعث
 . دراسية  قد تم إحالتها

 
 المقاييس

 
و /      تمت مراجعة المقاييس بحسب برنامج تطوير القدرات الوطنية في تموز          اس       . يولي ولكن من الصعب قي

ائج  ة النت ائج ملموس ن أجل نت وب م امج والوقت المطل ة البرن سبب طبيع ن . ب ي م دف األول ة اله تمت مراجع
دريب العراقي     " لتأآيد  ضوابط الوقت  وصعوبة    .    من موظفي الدولة  1500تدريب     أن تجد مؤسسات  الت

ديثاً          ع أن تطرح المؤسسات  العر          ". قادرة وراغبة في  دفع الدورات  المصممة ح ا      ومن المتوق ة  إقتراحاته اقي
 .يوليو/ بحلول نهاية تموز

ا هي  ة آم درات الوطني وير الق داف تط ى أه ديم  :      وتبق سات  وتق ز المؤس ة وتعزي ة اإلداري سين األنظم تح
و أجرت     / تموز 3 ، إلى    2006نوفمبر  /ومن تشرين الثاني  .  التدريب ين         53" تطوير "يولي ا ب راوح م ًا تت  درس

شاريع، إدارة  س إدارة الم ة      أس ان اللغ ادة وامتح شرية  والقي وارد الب ة والم شتريات الحكومي ال، والم  الم
دريب         800وقد شارك  أآثر  من       .  إلى مكافحة الفساد  ) توفل(اإلنجليزية آلغة أجنبية     سات الت .  شخص  في جل

ى دروس      ال عل ر اإلقب ان أآث د آ ة؛ وق يط  والزراع ي  التخط ن  وزارت ون م شارآين  يجيئ م  الم ومعظ
 . ريات، والميزانية  وإدارة المشاريع والقيادة ومكافحة الفسادالمشت

 
  مرّآزة -مبادرات قطاعات 

  
غ  يج مبل ة الخل ق منطق دير فيل صاد  60     ي م اإلقت صندوق دع صادي ل سار االقت وال الم ن أم ون دوالر م  ملي

)ESF (   ت واالتصاالت  والصحة      ، لتطوير القدرات  في المجاالت اإللكترونية المواصال        2006للسنة المالية
د       22وأوردت تقارير  فيلق منطقة الخليج، أن        . والمياه والصرف الصحي    – مليون دوالر، من التزامات التعاق
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اق  حوالي        . ، من إجمالي  المبلغ الوارد في البرنامج       % 37تمثل   ون دوالر   5.8وقد تم إنف  الجدول   أنظر .   ملي
 .  حول بيانات تمويل القطاعات،)2-7(
 
 7-2جدول ال

 )بماليين الدوالرات(بيانات تمويل صندوق دعم اإلقتصاد للقطاعات 
 المبالغ غير الملزمة إجمالي المبلغ الملزم المبلغ المبرمج القطاع 
  دوالر9  دوالر16  دوالر25 الكهرباء
 12 0 12 الصحة

 5.5 2.5 8 المواصالت واالتصاالت
 11.5 3.5 15 المياه

  دوالر38  دوالر22  دوالر60 اإلجمالي
 
 
 

ا  من                                    تم تمويله م ي يج، والتي  ل ة الخل ق منطق ا فيل فيما يلي أمثلة على نشاطات  بناء القدرات  التي يمتلكه
 :قبل صندوق  الدعم اإلقتصادي خالل  هذا الربع

 
شترآة            • د الم  / العراق – إجراء  درسي تدريب  أساسيين  بخصوص  التعاقد  بدعم من قيادة التعاق

م اإلجراءات  المرتبطة باالستجابة        " أفغانستان،   لمساعدة المتعهدين العراقيين المحتملين على فه
 ".للعطاءات

ة                            • ق منطق سمح لفيل ذي ي ة ال وارد المائي ر الم ة  الناصرية  مع وزي توقيع اتفاقية منحة لمحطة تنقي
 ". المتفق على إعمارها بتقديم المشتريات واإلدارة  والبناء وضمان الجودة للمشاريع" الخليج 

دة بوقت        " تنظيم  شبكة العمل اليومي  مع الراعين  المشارآين،            • ة المعتم لتزويد الشرآات العراقي
  ".بحيث تستطيع  تأسيس   عالقة عمل... لشبكة عمل جيدة  مع  الشرآات األميرآية
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 2 القسم

   

   

 الكهرباء
 

 

 
 

 
 
 هرباءالك
 

ذ    اء  من اع الكهرب ى قط غ   2003    تلق راق،  وبل ار الع ادة إعم أموال إع تثمار ب ر اس اني أآب ون 4.6،  ث  بلي
ل    . ردوال د وخطوط التحوي ل محطات التولي ادة تأهي صليح وإع ول ت ذي م سي ال تثمار الرئي ذا  اإلس م ه ورغ

ة شة وواهي ة ه اء العراقي بكة الكهرب ى ش ع  تبق بكات التوزي ذلك.  وش ي ل دها  ال  تلب تم تولي ي ي ة الت إن الطاق  ف
 . الطلب

ران        /     وفي هذا الربع  هبط  إنتاج الكهرباء  لشهر أيار           و /مايو، ثم نهض في منتصف حزي دل     . يوني غ مع وبل
ع  حوالي       ذا الرب اً    4.230ذروة التوليد  له اء يومي اواط من الكهرب سابق ولكن       .  ميغ ع ال اج الرب وق إنت وهو ف

ا  دف إع ت  ه الغ  تح ار الب د 6.000دة اإلعم وم الواح اواط للي ر .  ميغ دول يظه دول ) 8-2(الج  ، )9-2(والج
 .مقارنة اإلنتاج والضخ في هذا الربع مع الفترة نفسها من  السنة الماضية ومستويات إنتاج ما قبل الحرب
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 8-2الجدول 
 )الميغاواطب(ذروة اإلنتاج الحالي الفعلي للكهرباء مقابل مستويات اإلنتاج السابق 

 
 المعدل اليومي    قدرة اإلنتاج 

في األسبوع السابق من 
 2007يونيو /حزيران 

 4.230   الذروة الفعلية للطاقة المولدة
التغيير في ربع السنة % 

 ) ميغاواط3.827(السابق 
  9% 

يونيو /التغيير،في حزيران% 
 ) ميغاواط4.201(2006

  1% 

التغيير،مستوى ما قبل % 
 ) ميغاواط4.500(الحرب 

  -6% 

 
 9-2الجدول 

 )بالميغاواط(إجمالي اإلنتاج الحالي المتوفر للكهرباء مقابل مستويات اإلنتاج السابق 
 

 المعدل اليومي    قدرة اإلنتاج 
في األسبوع السابق من 

 2007يونيو /حزيران 
إجمالي طاقة اإلنتاج المتوفرة 

 )بالميغاواط(
  4.558 

 السنة التغيير في ربع% 
 ) ميغاواط4.068(السابق 

  12% 

يونيو /التغيير، في حزيران% 
 ) ميغاواط4.517(2006

  1% 

التغيير،مستوى ما قبل % 
 )غير متوفر(الحرب 

 غير متوفر  

 
 
 

 بغداد 
 

ل   من بق                   8.1     تلقت بغداد في هذا الربع  ما معدله          ة    ساعات  من الطاقة  في اليوم، غالبًا  أربع ساعات اق ي
سها من      من الساعات نفسها   وبلغ معدل بغداد الكمية     .البالد  ولكن أعلى من الربع األخير       رة نف الطاقة في الفت

 . العام الماضي
 

ى                 ل الحرب   إل ا قب ستويات م ا وراء م داد في تراجعه وفرة في بغ ة المت ة الكهربائي      ويعود إستمرار الطاق
 : األسباب التالية

ع أنحاء                         إستراتيجية الواليا  • ساوي في جمي ة بالت د الطاق ى تزوي ذا القطاع ترآزت عل ت المتحدة في ه
   . البالد

 . تواصل الهجمات على خطوط الكهرباء التي تغذي  العاصمة •
لبًا       • أثر س وبي العراق   ت رى  في شمالي وجن د الكب ى العاصمة من  محطات التولي ة  إل ل الطاق تحوي

  .بمساومات التوجيه السياسي  للشبكات
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ران          ،  )10-2(الجدول  يظهر        ع المنتهي حزي / ساعات الطاقة لبغداد بقياس الربع األول من هذا العام،  الرب
 .  ، ومستويات ما قبل الحرب2006يونيو 

ا وحدها             ة طلبه ة  لتلبي ة آافي د طاق ستورد     .      لم تكن بغداد دومًا تحظى بمحطات تولي ا أن ت ان عليه ذلك آ ول
 . و بناء مصانع جديدة هو جزء من خطة حكومة العراق   بعيدة المدى.  اطق األخرىالكهرباء من المن

ة             " ورد في تقارير مكتب مساعدة التحول العراقي أن          ادة آمي يًا لزي ًا أساس إمدادات الوقود  تواصل آونها معيق
داد بالد  ومحيط بغ ي ال اء ف سابقة. الكهرب ارير ال ي التق ام ف تش الع ار مكتب المف ا أش إن وآم ن 16  ف  ، 35 م

ة                      ل من الجودة المطلوب ودًا أق ستخدم اآلن وق ديزل       –توربينات الغاز التي أنشأتها  الواليات المتحدة، ت ل ال   مث
ل   ود الثقي ام  أو الوق ه   –والخ ات ل ذي صممت التوربين ي  ال از الطبيع ن الغ دًال م ات  .  ب ذه الممارس د ه وتزي

 . ن الطاقة اإلنتاجية العامةمتطلبات الصيانة  زيادة آبيرة،  وتقلل  م
 
 
 

 10-2الجدول 
 ساعات الطاقة الكهربائية  لبغداد

 
 المعدل اليومي    قدرة اإلنتاج 

في األسبوع السابق من 
 2007يونيو /حزيران 

ساعات طاقة اإلنتاج اليومية 
 في بغداد 

  8.1 

التغيير في ربع السنة % 
 )ساعات6.5(السابق 

  25% 

يونيو /يرانالتغيير، في حز% 
 ) ساعات8.1(2006

  0% 

التغيير،مستوى ما قبل % 
 ) ساعة24-16(الحرب 

  -66% 

 
 
 

ران 30حتى .       وتستمر خطوط التحويل في آونها هدف المخربين    و  /  حزي ة    2007يوني ل  ثماني م تعطي  ، ت
ل      وخالل الربع الماضي تم تعطيل إثنين من الث        .  آيلوفولت خط    -400من أصل إثني عشر        ة خطوط تحوي الث

ة التي تغذي                   . التي  تغذي  بغداد بالطاقة من الشمال        ل األربع ة من خطوط التحوي ل ثالث وفي الجنوب تم تعطي
 . بغداد خالل هذا الربع

 
ى عدم إنتظام وانقطاع                         ؤدي إل ا ي ار مم وط  شدة التي اني من هب دًا  ويع      يبقى نظام الطاقة  العراقي هشًا ج

اء رض .  الكهرب ي        ويفت اء ف تخدام الكهرب دير إس اء أن ي وزارة  الكهرب ابع ل ال الت وطني  لإلرس المرآز ال  ب
ب   اس  الطل ى أس ات عل ن     . المحافظ اع  ع م اإلنقط ع، نج ذا الرب ي ه ن  ف اع   "ولك ات  إتب ض   المحافظ رف

 ." المخصصات  التي  تحددها وزارة  الكهرباء
س       داد هو ال ة             أحد أهم اإلجراءات  لتزويد محيط بغ ع  والمحطات الفرعي ع  قواطع التوزي ى توزي يطرة عل

 . في المحافظات الخارجية
ار  ي أي ه    /      وف ا معدل داد م تهلكت بغ ايو اس راق    % 15م اء  الع د آهرب الي  تولي ن إجم ت  %  12 –م تح

وطني لإلرسال            ررة من المرآز ال ى  المحطات        . حصتها  المق سيطرة عل ة أن تطور ال ة العراقي د للحكوم  ال ب
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اء        د من الكهرب الفرعية التي تشغل وتقوم بصيانة  الشبكات المحلية  ألن هذه المحطات جوهرية  في إمداد مزي
 . لبغداد

 خارج بغداد          
 

ران                     اء في آخر أسبوع من حزي و  / آانت  ساعات  توليد الكهرب داد   2007يوني ًا في   12( خارج بغ  تقريب
ل          ) اليوم ا قب ات المتحدة، ولكن               أآبر منها  خالل  م ادة  الوالي ة     % 13 الغزو  بقي اس ساعات الطاق تحت  قي

سنة الماضية         سها في ال ل                )11-2(أنظر الجدول     . للفترة نف ا قب ستويات م ة   بم ة مقارن اس ساعات  الطاق ، لقي
 . الحرب

 
 11-2الجدول 

 ساعات الطاقة الكهربائية خارج بغداد
 

 المعدل اليومي    قدرة اإلنتاج 
ألسبوع السابق من في ا

 2007يونيو /حزيران 
ساعات طاقة الكهرباء اليومية 

 في بغداد 
  11.85 

التغيير في ربع السنة % 
 ) ساعة14(السابق 

  -15% 

يونيو /التغيير، في حزيران% 
 ) ساعات13.6(2006

  -13% 

التغيير،مستوى ما قبل % 
 ) ساعة8-4(الحرب 

  48% 

 
شير       شكل ي اء   ،)33-2(ال ى الكهرب ب عل ى أن  الطل د8.120 –إل اواط بالمع ع ل ميغ ذا  الرب الل ه  – خ

ر من           .  معدل توليد الكهرباء في  العراق      ةيستمر في تجاوز ذرو     300وقد استورد العراق خالل هذا الربع  أآث
ائي   تحدث انقطاعات التيار  .   ميغاواط لليوم  4,550ميغاواط  لليوم بحيث وصلت الطاقة  المتوفرة  إلى             الكهرب

ة ى المحوالت  الكهربائي ة عل ات  المحلي سبب اإلختراق تمرار ب راق  باس ي الع ضًا . ف ردون أي ستهدف المتم وي
وغالبًا ما تكون هذه الخطوط     .  آيلوفولت المحلية الصغيرة التي توجه الكهرباء عبر المحافظات        -132خطوط    

 . تحت سيطرة المحطات الفرعية
 

 33-2الشكل 
  لبغداد ساعات الطاقة
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د                         اج  المتزاي ك  لإلنت ود ذل      لقد ولدت محافظة األنبار خالل هذا الربع  طاقة أآبر من حاجات المحافظة ويع

اك  ة هن اء الهيدروليكي د الكهرب ة تولي ي محط ع   .  ف ة م ائض   الطاق م ف ي تقاس رددة  ف ت مت ار  آان ن األنب ولك
  .الشبكة الوطنية

 
 الدعم األميرآي للكهرباء

 
ات المتحدة حوالي            ة                  4.61     لقد خصصت الوالي اء في العراق من خالل ثالث ون دوالر لقطاع الكهرب  بلي

ـ         ،  )34-2(الشكل  أنظر  . صناديق رئيسية  اواط في      2.700ساهمت مشاريع الواليات المتحدة الكهربائية  ب  ميغ
 . طاقة التوليد العراقية

 
 
 
 

 34-2الشكل 
  مخصصات الكهرباء
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ار بتموي        ولد ادة اإلعم شاريع  في قطاع       لعم القدرات  قام برنامج الواليات المتحدة  إلع واع  من الم ة أن  ثالث

 : الكهرباء
 . تنتج محطات التوليد طاقة للنظام •
 . تحمل شبكات اإلرسال هذه الطاقة عبر البالد •
  .لتوصل شبكات التوزيع  الطاقة  المرسلة إلى المناطق المحلية، والبيوت واألعما •

ار العراق        %  82 أنفق حوالي      2007يونيو  /  حزيران 27حتى          ادة إعم من التزامات صندوق إغاثة وإع
 .  عن وضع جميع األموال األميرآية الملزمة  في قطاع  الكهرباء،)35-2(الشكل أنظر . في  قطاع الكهرباء

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 35-2الشكل 
  إلزامات الكهرباء
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  إعمار العراقصندوق إغاثة وإعادة
 

غ                       قلصت إعادة برمجة   اء  بمبل ل  قطاع الكهرب ون دوالر،    1صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق تموي  بلي
 . من مخصصات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق للكهرباء% 23بحيث بقي 

راق    ار الع ادة إعم ة وإع ندوق إغاث دف ص ان ه ادة  ذروة التول  1آ و زي اء ه سبة للكهرب ى   بالن د  إل  6.750ي
ن  اواط  م ى     4.500ميغ وهري   إل شكل ج دف ب ن  تقلص اله رب، ولك ل الح ا قب رة م اواط  لفت  6.000 ميغ

اني                       . ميغاواط   ار العراق الث ادة إعم ة وإع ة من صندوق إغاث شاريع الممول د عن الم  أنظر )  IRRF2(للمزي
 ). 36-2 (لالشك

 
 
 
 
 
 
 
 

 36-2الشكل 
  الكهرباء–)  IRRF2(ادة إعمار العراق الثاني   وضع مشاريع صندوق إغاثة وإع
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 نظام إدارة إعادة إعمار العراق، مكتب مساعدة التحول في العراق: المصادر 
 
 

ع             ل  والتوزي د  والتحوي المشاريع  المهمة الممولة من قبل صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق في مجال التولي
 : هي

  )320اطبطاقة ميغاو(محطة طاقة الدورة  •
دورة                       ة ال ى مشروع محطة طاق ع عل ذا الرب شًا خالل ه شو    . أجرى مكتب المفتش العام  تفتي د وجد مفت وق

ي آب ه ف ام أن تش الع دة 2006أغسطس /مكتب المف دات من  الوح زع إحدى المع م ن د أن اقتربت من  6 ت  بع
ا            5وضعها التشغيلي ووضعت في الوحدة          شل آ د ف شغيلها بع ادة ت سريع إع رر مسؤولو وزارة       . رثي لت د ق وق

دة      ن الوح د م ديل المول اء تب دة  6الكهرب ى الوح وة      5 إل تعادة الق ى وإلس د األدن ى الح اع إل يص االنقط   لتقل
 ، 6 فشلت وأصبحت الوحدة   5ولكن الوحدة . الكهربائية بسرعة لشبكة آهرباء بغداد آحل على المدى القصير        

ولمزيد من التفاصيل     .   ميغاواط 320قدت شبكة بغداد الكهربائية       ولذلك ف .  غير صالحة للعمل  بسبب المفتاح     
 ). 3(عن هذا التفتيش، أنظر القسم الثالث 

 ) ميغاواط طاقة180(مشروع توسيع قداس  •
صيانة                             سبب ال ر شغالة  ب ا غي ة منه از، أربع ة بالغ دات توربيني ة مول  تمتلك محطة توليد قداس للكهرباء  ثماني

سبب      2008يناير  /  النهائي للمشروع  هو  آانون الثاني       الموعد.  ونقص الوقود  رر ب ، متأخرًا عن الموعد  المق
 . تأخر  وضع  طلب المعدات

 ) ميغاواط  طاقة250(محطة توليد خور الزبير  •
ذا المصنع            د في ه ان         . موّلت الواليات المتحدة عمل التولي ام أن  المصنع آ تش الع ارير مكتب المف جاء في تق

 . وما زالت مولدات محطة التوليد التوربينية الستة عاملة.  2006إبريل / يح  حتى  نيسانيعمل  بشكل صح
 )  ميغاواط طاقة320(مصنع بيجي للطاقة   •

از                   ة  تعمل  بالغ دات توربيني ة  .  موّلت الواليات المتحدة تصليح  المحرآات المتنقلة والتفتيشات لثالث مول ثالث
صغيرة              من مولدات من توربينات  بيجي األر       ة  ال بعة  العاملة بالغاز تعمل، ولكن جميع الثمانية مولدات المتنقل

 . غير صالحة للعمل
 المحطات الفرعية •

وب    شمال والجن ي ال دات ف ة  والتمدي داد  الفرعي ي بغ ة غرب صليحات محط دة ت ات المتح ت الوالي أورد .  موّل
سب              ة  بالن اريرهم مخرجات إيجابي ام  في تق ة  في       مفتشو مكتب المفتش الع ة للعمل  في خمس  محطات فرعي

  .البصرة
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ات            سيطرة والبيان ى  ال صول عل ى الح راف عل بكة  اإلش راق ش ار الع ادة إعم ة وإع ّول صندوق إغاث م
اء                       المتوقع منها أن تساعد  في رفع  توفر الكهرباء إلى الحد األعلى عبر العراق من خالل أتمتة  توزيع الكهرب

راق ر الع د أورد . عب ى   وق ى الحصول عل بكة  اإلشراف عل شاريع  ش اريره أن م ي تق يج ف ة الخل ق منطق  فيل
 .السيطرة والبيانات قد أنهيت  بسبب  تجاوز الميزانية

يج،  ة الخل ق منطق ادة  "      وبحسب فيل ة وإع أموال صندوق إغاث ل ب ذا العم اء ه زام  ثابت  إلنه د إلت ال يوج
ستخدم                 في حين يمكن أن يستمر مك     . إعمار العراق  ذي ي تب مساعدة التحول في العراق في  استكمال النظام ال
ة  ائل بديل سان .  وس ي ني سلم        / ف اء ستت ة أن  وزارة الكهرب دفاع األميرآي ارير وزارة ال ي تق اء ف ل،  ج ابري

ارات           " دات واإلختب ة بالمع شئت واختبرت  وقائم دات التي أن مخططات  ومعدات ومواد  وقائمة مفصلة بالمع
 ."لت بحاجة لالستكمالالتي ال زا

 
 القائد لإلستجابة  للطوارئبرنامج 

 
امج      د لإلستجابة  للطوارئ             خصصت أموال برن ة     القائ سنة المالي ة   2006لل سنة المالي ادة  2007، وال ، إلع

ادة     القائد لإلستجابة  للطوارئ   ، من إجمالي أموال برنامج      % 17إعمار الكهرباء في العراق  و         خصصت إلع
سية  في العراق                 . في العراق  اإلعمار   ددة الجن وات متع د  أخذت الق سنة          741وق أموال ال اء ب  ، مشروع آهرب
ة  ة 2006المالي سنة المالي امج   . 2007، وال ل برن ن قب ة م شاريع الممول دعم الم وارئ  ت تجابة  للط د لإلس القائ

ار                    ضمان  وصول التي ل ل ة التحوي وت   الجهود المحلية لتصليح  توزيع الكهرباء  وأنظم ى البي شكل  .   إل -2(ال
 . القائد لإلستجابة  للطوارئ  يظهر وضع  مشاريع القطاع الممّولة من قبل برنامج ،)37
     

 37-2الشكل 
  الكهرباء– 2007 و2006 اإلستجابة الطارئة للقائد  للسنة المالية وضع  مشاريع برنامج 

 
 

اك              يج،  هن ة الخل ق منطق ا    21 وبحسب فيل د لإلستجابة  للطوارئ        مج   مشروعًا لبرن ا   القائ غ إجماليه  33.8يبل
داد   ي بغ ا ف ت برمجته د تم ون دوالر، ق ستخدم   . ملي ل ت ي باب امج  700.000وف ن برن ًا م د  دوالر  تقريب القائ

ة  تصل              .  في تصليح  شبكة آهرباء المسّيب      لإلستجابة  للطوارئ   زّود  شبكة آهربائي يمكن لهذا المشروع أن ي
د لإلستجابة  للطوارئ        في الرمادي، يمول برنامج     و.  بيت 5.000إلى   ة     القائ يتم من       3مشروعًا بقيم ون س  ملي

 .  في المحطات الفرعية بالمحافظاتت آيلوفول132خالله إنشاء  دورة آهربائية 
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امج              وال برن ه، تأخذ أم م إنفاق د ت ار العراق ق د لإلستجابة  للطوارئ         وبما أن تمويل إغاثة وإعادة إعم القائ
الكهربائية  في   القائد لإلستجابة  للطوارئ      ارتفعت قيمة معدل مشاريع برنامج       2004منذ  .  دورًا هامًا  متزايداً   

امج اإلستجابة       .  2006  في 194.00 إلى 2004 دوالر في   94.000العراق  من     شاريع برن دل م غ مع د بل وق
ر  12  في    2006للسنة المالية   ) CERP(الطارئة للقائد    ة،    100.000 من   محافظة أآث  دوالر من حيث القيم

د                       ة للقائ امج اإلستجابة الطارئ ائي لبرن دل  المشروع الكهرب در مع ) CERP(وتضم البصرة وآربالء حيث يق
ن   أآثر م شاريع     .  دوالر500.000ب دقيق لم راء ت صدد إج ه ب ع بأن ذا الرب ام ه تش الع ب المف ن مكت د أعل وق

شكل     400.000عراق تقدر بقيمة أآبر من      في ال القائد لإلستجابة  للطوارئ     برنامج   ، )38-2( دوالر، ويظهر ال
 .2006-2004معدل قيمة مشاريع الكهرباء من 

 
  38-2الشكل 

  بحسب المحافظة) CERP( التابع لبرنامج اإلستجابة الطارئة للقائد ءمعدل القيمة لكل مشروع آهربا

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) ESF(صندوق دعم اإلقتصاد 
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ع أن العراق يعتبر من أآبر الدول المنتجة للنفط الخام في العالم، إَال أنه يتوجب عليه أن يستورد الكيروزين والبنزين والديزل وغاز النفط م
 المسال

 
 

في ملحق ) ESF( مليون دوالر من أموال صندوق دعم اإلقتصاد 228     تلقت  مشاريع الكهرباء  حوالي  
من  إجمالي المبلغ المبرمج إلستدامة % 80حوالي . خالل برنامج التشغيل والصيانة من 2006السنة المالية  

 .خصصت لمشاريع الكهرباء) ESF(برنامج  التشغيل والصيانة التابع  لصندوق دعم اإلقتصاد 
 

امج    د .    فيلق المهندسين في الجيش األميرآي، يعد فيلق  منطقة الخليج الوآالة  التنفيذية  لهذا البرن  استكمل  وق
 مشروع  إستدامة تشغيل وصيانة،      62 من   39 بيان عمل  وأعمال مشتريات مستهلة  لـ          43فيلق منطقة الخليج    

ى    ودًا  إل ال عق ا    6وأح غ إجماليه تدامة  يبل ود إس ون دوالر83.6 جه شكل .   ملي ع   ، )39-2(ال ر وض  يظه
 . في مجال الكهرباء)  ESF (مشاريع  إستدامة التشغيل والصيانة  التابعة لصندوق دعم اإلقتصاد

 
 

   39-2الشكل 
  الكهرباء–) ESF(وضع مشاريع صندوق دعم اإلقتصاد 
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اء          وزارة الكهرب دًا ل ة ج ة  أن             .       التشغيل والصيانة مهم ارير وزارة الخارجي ا ورد في تق ى    "آم النجاح عل
ال        المدى البعيد في إعادة اإلعمار يعتمد بشكل آبير على مقدرة الوزارة           .  على تنفيذ برنامج تشغيل وصيانة  فع

ن        دات  ال يمك ستدام  للمول شغيل الم دورة أن  الت ة ال شأة طاق ى من ام عل تش الع ب المف يش مكت ر تفت د أظه وق
ول     شكل معق صيانة                 " ضمانه ب شغيل وال اء في الت م  تتحسن ممارسات وزارة الكهرب ا ل شو       ." م د الحظ مفت وق

دات                       غالبًا" العام  أنه     شمكتب المفت    ما آانت الوزارة تعمل  بشكل غير صحيح  وغير آاف  في صيانة  المع
 ." في بيئات آان فيها فشل المعدات قائما

 
دعم            صيانة، ل شغيل وال ررين للت دين مق ن عق دًا م اء واح تكملت وزارة الكهرب ع الماضي  إس ذ  الرب ومن

ذي       .  ة  والتدريب الخاص  باآلالت     وقد تم  تعبئة متعهد  لدعم  التثقيف في الهندس          .  التدريب اني، ال أما العقد الث
 .لم يستكمل فقد أعاقته  مشاآل الحصول على فيزا  وجوازات سفر للمتدربين

صاد                    صندوق دعم اإلقت ابع  ل دريب التقني الت درات والت ضًا       )  ESF(     برنامج  تنمية الق دم أي ون   25يق  ملي
 . دوالر إضافي  لمشاريع الكهرباء

 
 
 
 

  الكهرباء
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 مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق

 
 
   

 
 2 القسم

   

   

  النفط والغاز
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 النفط والغاز
 

اير   /     بدأ إنتاج النفط في العراق باالرتفاع منذ آانون الثاني         ذي        .  2007ين اع ال ذا االرتف رغم من ه ى ال وعل
زال            وقع على المدى الق    ا ي د م ل األم اج طوي ب، إال أن اإلنت ة وانخفاض حجم       "ري شاآل األمني سبب الم دًا ب مقي
 ".االستثمار المستمر

 
ل الضروري         اد التموي ام     "     يعتمد العراق على تصدير النفط الخام من أجل إيج سياسي اله لتحقيق الهدف ال

يعها         شكّ ".  وهو ضمان التوفير المستمر للخدمات األساسية وتوس ر من         وت نفط أآث رادات تصدير ال % 70ل إي
ر من            ة     % 90من الناتج المحلي اإلجمالي العراقي وأآث رادات الحكوم شكل     .  من إي ة    )40-2(يظهر ال ،  البني

 . ميًال4.350التحتية للنفط والغاز في أنحاء العراق، بما في ذلك نظام خطوط األنابيب البالغ طوله 
 

 40-2الشكل 
  والغاز حسب المحافظة البنية التحتية للنفط
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سبته          2.09     بلغ معدل إنتاج النفط لهذا الربع من السنة          ة مع    % 6 مليون برميل في اليوم، بانخفاض ن مقارن
د  ).  مليون برميل في اليوم   1.9(نفس الفترة من العام الماضي، إال أنه يشكل ارتفاعًا مقارنة بالربع الماضي              وق

راق  ي الع نفط ف اج ال ذ إنت اني اتخ انون الث ي آ ًا ف هد انخفاض ذ أن ش ى من اير/ منحى لألعل اتج .  ين وانخفض ن
نفط   صدير ال وم   1.57(ت ي الي ل ف ون برمي ى ) ملي ام      % 6إل ن الع رة م س الفت ي نف صدير ف ستوى الت دون م

 .فكرة عامة عن اإلنتاج، )12-2(الجدول ويعطي .  2007الماضي، إال أنه عاد وارتفع في عام 
 12-2الجدول 

 رة اإلنتاجية الحالية للنفط والغاز  مقابل مستويات النفط والغاز ما قبل الحرب القد
               االنتاج   

 )برميل(3.00    القدرة-النتاج الحالي للنفط
التغيير في نفس الفترة في % 

 ) برميل2.5(السنة الماضية
  20% 
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التغيير،مستوى ما قبل % 
 ) برميل2.80(الحرب 

  7% 

 %107   ) برميل2.80(ف الهد
  برميل2.09    الفعلي-اإلنتاج الحالي للنفط

التغيير في نفس الفترة في % 
 ) برميل2.23(السنة الماضية

  -6% 

التغيير،مستوى ما قبل % 
 ) برميل2.58(الحرب 

  -23% 

 %79   ) برميل2.64(الهدف 
  برميل1.57   مستويات التصدير

في التغيير في نفس الفترة % 
 ) برميل1.67(السنة الماضية

  -6% 

 %95   )برميل1.65(الهدف 
الطاقة اإلنتاجية من الغاز 
 الطبيعي

  800 

التغيير في نفس الفترة في % 
 )675(السنة الماضية

  19% 

 %100   )800(الهدف 
 3.000   طاقة اإلنتاج من الغاز المسيل

التغيير في نفس الفترة في % 
 )1.320(السنة الماضية

  2000% 

 %44   )3000(الهدف 
    

 
شمالي                 –خط أنابيب العراق       (     تتأثر مستويات التصدير الربعية بالوضع التشغيلي لخط أنابيب التصدير ال

ا ا  ) ترآي ي ترآي ان ف ة جيه وك بمحط ي آرآ نفط ف ول ال ربط حق ذي ي ستمر  . ال شكل م ذا الخط ب ويتعرض ه
 .لهجمات المتمردين

 
ى في                 – خط أنابيب العراق          لم يساهم  شكل ذي معن ذه الهجمات ب رين ونتيجة له  ترآيا خالل الربعين األخي

ل  200.000 ترآيا بضخ حوالي –مايو، قام خط أنابيب العراق    /في شهر أيار  .  إجمالي صادرات العراق    برمي
ا           ى وقف عملي % 2ونجح  .  ت الضخ من النفط الخام قبل أن تؤدي عمليات التخريب التي قام بها المتمردون إل

ذي                           اج ال ساهم في اإلنت م ي ا ل فقط من النفط المصدر الوصول عبر محطة جيهان خالل الربع الماضي، وهو م
وعندما تتوقف خطوط التصدير الشمالية عن العمل،       .   برميل في اليوم   1.65آان أقل من الهدف المنشود وهو       

ر  شكل آبي راق ب د الع ل –يعتم به آام ط ا– ش ى محطة نف ة عل صدير الجنوبي صرة، وهي نقطة الت ين .  لب ويب
 .وضع إنتاج النفط الخام حسب المنطقة الشمالية والجنوبية) 41-2(الشكل 

 
 41-2الشكل 

  إنتاج النفط الخام حسب المحافظة
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 دعم الحكومة العراقية للمحروقات
د               صندوق النق ى الترتيب المؤقت ل ع أسعار                  قامت وزارة النفط العراقية بناًء عل ع برف ذا الرب دولي في ه  ال

ات               .  البنزين والكيروزين الممزوج والديزل    ى أسعار المحروق اع ملحوظ عل دأ بفرض ارتف وآان العراق قد ب
ات    ات المحروق ن منتج د م ومي للعدي دعم الحك أنه أن يخفض ال ن ش ة، م دول يعرض.  المحلي  ،)13-2( الج

ا           دولي في زي ى أرض              مقارنة بين أهداف صندوق النقد ال اع األسعار عل ررة وارتف ات المك دة أسعار المحروق
 .الواقع

 
دعم  )  مليون دوالر  300 (2007     وبناًء على الترتيب المؤقت، انخفضت مخصصات ميزانية العراق لعام           ل

ام       ي الع ه ف ت علي ا آان ات عم تيراد المحروق ديزل     .  2006اس از وال دعم الغ زال ت نفط ال ت إال أن وزارة ال
ا ى         والمنتج ب عل ة الطل ة لتلبي درة المحلي ك الق راق ال يمل ك ألن الع ًا وذل ة محلي رى المنتج ررة األخ ت المك

ى                       .  المحروقات المكررة  زال يتوجب عل الم، ال ي ام في الع نفط الخ ر منتجي ال ه أحد أآب ذلك رغم آون نتيجة ل
 .العراق استيراد الكيروزين والبنزين والديزل وغاز النفط المسال

 
 13-2الجدول 

 )دوالر للغالون(زيادات أسعار المحروقات المكررة 
 31/3/2006 30/6/2006 30/9/2006 31/12/2006 30/6/2007 
سبتمبر /أيلول 

2005 
قبل البدء 
 بالعمل

 الفعلي الهدف الفعلي الهدف الفعلي الهدف الفعلي الهدف الفعلي الهدف

البنزين 
 العادي

 1.06 0.91 0.68 0.54 0.45 0.45 0.45 0.40 0.26 0.33 0.26  دوالر0.05

البنزين 
 األمثل

0.13 0.64 0.77 0.64 0.90 0.90 1.03 0.90 1.23 0.95 - - 

البنزين 
 المكرر

- - - - - - - - - 0.95 1.21 1.36 

 0.61 0.45 0.20 0.31 0.19 0.23 0.19 0.19 0.06 0.13 0.06 0.01 الكاز
  1.06 1.06 0.41 0.48 0.38 0.40 0.32 0.32 0.23 0.28 0.23 0.03 الديزل
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  يفتقر العراق إلى القدرة المحلية لتلبية الطلب المحلي على مشتقات الوقود-مصفاة تكرير نفط عراقية

    
ثالث      )42-2(ويبين الشكل    سنوات ال ، وضع إنتاج المحروقات المكررة لهذا الربع بالمقارنة مع األداء خالل ال

 .الماضية
 42-2الشكل 
 2007-2004اج مصفاة المحروقات في الصيف  إنت
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 تشريعات المواد الهيدروآربونية
سها في                 تقييم المحطة القياسية األولي       أشار    31 إلى أن حكومة العراق لم تحقق بعد الهدف الذي وضعته لنف

رادات ل            2007مايو  /أيار وطني    ، من أجل وضع إطار لقوانين المواد الهيدروآربونية ومشارآة اإلي .  لمجلس ال
ه               ه أن ا،             "وقد قدم مكتب المساءلة الحكومة تقريرًا هذا الربع ذآر في شريعات وتطبيقه ذه الت ل ه تم تفعي ى أن ي إل

ا من أجل                        ة التي يحتاجه تثمارات األجنبي دوالرات من االس سيكون من الصعب على العراق جذب مليارات ال
 ".تحديث القطاع

 
دم  2006سبتمبر  /     منذ أيلول  ارير حول                   ، ق ات المتحدة تق ة الوالي ة وحكوم ة العراقي ت مصادر من الحكوم

ة          واد الهيدروآروبوني شريعات الم سابقة حول قرب              .  قرب االنتهاء من إعداد ت ارير ال وبغض النظر عن التق
ول ي أيل ا ف صادقة عليه بتمبر /الم انون األول206س سمبر /، وآ باط2006دي ر /، وش ، 2007فبراي

 .، إال أنه لم يتم بعد معالجة التشريع بشكل آامل من قبل المجلس الوطني2007يونيو /وحزيران
ة                       واد الهيدروآربوني شريعات الم ى ت ة عل أن الموافق ا ب ديثًا عن ثقته      وعبرت وزارة الخارجية األميرآية ح

 ".تبعد أسابيع فقط وليس عدة شهور"
 

 :من أربعة قوانين منفصلة تقوم بوضع     وتشريعات المواد الهيدروآربونية هي عبارة عن مجموعة 
 إطار لمسارات السلطة •
 المشارآة في اإليرادات •
 شرآة نفط وطنية •
 دور تنظيمي لوزارة النفط •
 

 .وبدون هذا التشريع، فإن التطور في قطاع النفط سيستمر بالمماطلة
 

ة               ى عدم تلبي ا وجود              خالل هذا الربع، قام عمال النفط العراقيون باإلضراب احتجاجًا عل ا فيه البهم، بم  مط
ة     واد الهيدروآربوني انون الم ذا اإلضراب هو إغالق        .  تمثيل لهم في عملية صياغة ق ر األساسي له ان األث وآ

 .خطين لمنتجات النفط التي تزود بغداد
 

 تقرير حول الفساد
رًا حول   سابق تقري ي ال دم ف د ق راق ق ار الع ادة إعم ام الخاص إلع تش الع ان مكتب المف ضارة      آ ار ال اآلث

راق  رادات الع ى المصدر األساسي إلي نفط عل ب ال ات تهري ساءلة  .  لعملي ب الم د مكت ديث، أآ ر ح ي تقري وف
ا                  % 30إلى  % 10حوالي  "الحكومية أن    سوداء أو تهريبه سوق ال ى ال ا إل تم تحويله ّررة ي ات المك من المحروق

ربح     ل ال ا مقاب راق وبيعه ارج الع ى خ ساء   ".  إل ب الم ال مكت ا ق ة إن آم ارب  "لة الحكومي ا يق ن % 70م م
ارب              ا يق سوداء، ومن المحتمل أن م سوق ال ى ال د ذهبت إل ار  2المحروقات التي تتم معالجتها في بيجي ق  ملي

 ".دوالر في السنة ذهبت في ذلك االتجاه
 
 

 الدعم األميرآي
ة                     امج اإلستجابة الطارئ ار العراق وبرن ادة إعم ة وإع شاريع صندوق إغاث د        قامت م دعم  ) CERP(للقائ ب

ذا القطاع، أنظر           .  التطوير المستمر لمرافق إنتاج النفط والبنى التحتية للتصدير         ل في ه ع التموي ة توزي لمعرف
 .، وضع األموال األميرآية في هذا القطاع)44-2(،  ويبين الشكل )43-2(الشكل 
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ذه  .  داف الموضوعة لبرنامجها     خالل هذا الربع، قال قسم منطقة الخليج غن المشاريع حققت األه      وتشمل ه
 :األهداف

 . ماليين برميل في اليوم3زيادة قدرة إنتاج النفط العراقي إلى  •
 . طن متري في اليوم3,000زيادة قدرة إنتاج غاز النفط المسال إلى  •
 . قدم معياري مكعب800زيادة قدرة إنتاج الغاز الطبيعي إلى  •
 

صيانة           .  جه عدة تحديات       ما يزال التقدم في القطاع يوا      شغيل وال ة وضعف الت فتأثير التنفيذ البطيء للميزاني
د وشراء ذات                     .  يمنعان النمو  ة تعاق رة لتطوير عملي ة تحديات آبي نفط العراقي ويواجه المسؤولون في وزارة ال

ة ث ا       . فعالي ة يعي ن األنظم تم التغاضي ع دما ي ه عن ة أن دًا لدرج دة ج د مقي ة التعاق أن أنظم ال ب شون ويق لمفت
 .العراقيون الفوضى عن طريق توجيه اتهامات بالفساد

      
 

ام       % 23وذآرت وزارة النفط أنها أنفقت       ة     2007من ميزانيتها الرأسمالية لع ى     2.4 ، والبالغ ار دوالر حت  ملي
وز7 و / تم مالي  .  2007يولي اق رأس دل إنف ام الماضي مع مالية الع راق الرأس ة الع ة لميزاني وأظهرت مراجع
 .خفض جدًا في قطاع النفط، وقد التزمت وزارة النفط بتحسين تنفيذ الميزانية في هذا القطاعمن
 
 

 43-2الشكل 
 إلزامات النفط والغاز

 
 

 44-2الشكل 
  مخصصات النفط والغاز
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 صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
 

از في        فقط من أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق       % 9     تم تخصيص    نفط والغ اء قطاع ال  إلعادة بن
اق حوالي        2007يونيو  / حزيران 27وحتى  .  العراق م إنف ار دوالر من أصل    1.46، ت ار دوالر  1.72 ملي  ملي

اع  صندوق للقط ادة     .  خصصها ال شاريع إع ة م ار إن آاف ادة اإلعم ال إع ي مج ون ف سؤولون أميرآي ال م وق
ر في هذا القطاع قد استكملت وإن مشاريع أمن البنى التحتية فقط  اإلعمار التابعة لصندوق إغاثة وإعادة اإلعما    

 ).45-2(أنظر الشكل (ما زالت قيد العمل 
 

 45-2الشكل
  النفط والغاز–) IRRF2( وضع مشاريع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني 

 
 

ار ومجمعات فصل          وشملت مشاريع البناء التابعة لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق أع      مال صيانة لآلب
ة البصرة              ة قرب مدين ار العراق              .  النفط عن الغاز في حقول نفط الرميل ادة إعم ة وإع ا مول صندوق إغاث آم
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واد       راء الم الل ش ن خ راق م ي الع نفط ف ة لل شاريع خدماتي ة   (م نفط الجنوبي ول ال اه لحق ضخات المي ل م ) مث
 .وير القدراتوالتدريب وقطع الغيار واتفاقيات خدماتية وتط

 
 :     وتشمل المشاريع األساسية المكتملة والجارية الممولة من قبل صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

ن بهدف المحافظة                    : قارمات علي  • ول الحق اه المعالجة لحق د المي ات التزوي وفرت األعمال الهندسية وعملي
 .على ضغط المكامن النفطية

صرة  • ط الب ة نف ال ت: محط ستمر أعم ي    ت ل ف د أداة التحمي ال تجدي ن أعم اء م م االنته دادات، وت ب الع رآي
التفتي               .  4-1المرسى   ار العراق ب ادة إعم ى  شوفي الربع الماضي، قام مكتب المفتش العام الخاص إلع  عل

 .محطة نفط البصرة ووجد أن أعمال التجديد والترميم ملبية لألهداف الموضوعة أصًال
د        ف : مشاريع فصل النفط عن الغاز     • م تجدي وب ت ادة               12ي الجن ة لزي از بإمكاني نفط عن الغ ًا لفصل ال  مجمع

ى  درة إل وم600.000الق ي الي ل ف د .   برمي م تجدي شمال ت ي ال ى 8وف درة إل ادة الق ة لزي ات بإمكاني  مجمع
 . برميل في اليوم300.000

ة      توفر هذه المحطة التي انتهى العمل بها العام       : محطة مصفاة الشعيبة لتوليد الطاقة     •  الماضي مصدرًا للطاق
 .طويل األمد لمصفاة البصرة

 بئرًا في محافظة البصرة بهدف زيادة قدرة إنتاج         30انتهى العمل على    : أعمال الصيانة في اآلبار الجنوبية     •
 . برميل في اليوم300.000النفط إلى أآثر من 

 
 )CERP(برنامج اإلستجابة الطارئة للقائد 

 
نفط التا شاريع ال شكل م د       ت ة للقائ تجابة الطارئ امج اإلس ة لبرن ة ) CERP(بع سنة المالي سنة 2006لل  ، وال

ا في قطاع             2007المالية   تم إنفاقه امج التي ي وال البرن  ، جزءًا بسيطًا من مجمل األموال األميرآية ومجمل أم
راق ي الع نفط ف والي .  ال ى ح شكل خاص، حصل القطاع عل امج ل30وب وال البرن ن أم ون دوالر م سنة  ملي ل

ذا      .  من األموال المخصصة لقطاع النفط في العراق        % 2 – 2007 والسنة المالية    2006المالية   ا حصل ه آم
 .2007 ، والسنة المالية 2006فقط من مجمل أموال البرنامج للسنة المالية % 3القطاع على 

 
د              وحيث أن آافة مشاريع إعادة اإلعمار التي يمولها صندوق إغاثة وإعادة إعما            ذا القطاع ق ر العراق في ه

امج       إن برن اذ، ف ى النف ارفت عل د ش راق ق ي الع نفط ف شاريع ال صندوق لم وال ال ع أم تكمالها وألن جمي م اس ت
نفط                ) CERP(اإلستجابة الطارئة للقائد     شاريع في قطاع ال د للم يمثل مصدرًا محتمًال للتمويل األميرآي الجدي

از شكل.  والغ ين ال ا يب إن م)46-2(وآم راق  ،  ف ي الع امج ف ة للبرن نفط التابع شاريع ال ن م د م ة العدي دل قيم ع
 .   دوالر100.000يتجاوز الـ 
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مع أن العراق يعتبر من أآبر الدول المنتجة للنفط الخام في العالم، إَال أنه يتوجب عليه أن يستورد الكيروزين والبنزين والديزل وغاز النفط 
 المسال

 
  46-2الشكل

  نفط وغاز-2007 والسنة المالية 2006للسنة المالية ) CERP(امج اإلستجابة الطارئة للقائد  وضع مشاريع برن
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 يستمر عمل العدادات في تحسين قدرة حكومة العراق على مراقبة صادرات النفط . محطة نفط البصرة
 

ام   ي ع از التا    2005      ف نفط والغ شاريع ال ة م دير قيم ات بتق ع محافظ ت أرب تجابة  ، قام امج اإلس ة لبرن بع
ة،      2006في عام .   دوالر 200.000بأآثر من   ) CERP(الطارئة للقائد    ى ثالث يًال إل سبة قل ذه الن ، انخفضت ه

ـ           ام              .   دوالر 500.000بالرغم من أن معدل قيمة المشروع تجاوز ال تش الع ن مكتب المف ع، أعل ذا الرب وفي ه
رى   (CERP(شاريع برنامج اإلستجابة الطارئة للقائد الخاص إلعادة إعمار العراق عن إجراء مراجعة لم الكب

 . دوالر400.000في العراق، وخاصة تلك التي قدرت بأآثر من 
 

ة ،   (CERP(         وقامت أموال برنامج اإلستجابة الطارئة للقائد  سنة المالي ة   2006لل سنة المالي  2007، وال
بر مشاريع النفط التابعة لبرنامج اإلستجابة الطارئة للقائد        وتقع أآ .   مشروع نفط في أنحاء العراق     56، بتمويل   

)CERP) م  .  في البصرة امج اإلستجابة         )47-2(ويبين الشكل رق ابع لبرن ة لكل مشروع نفط ت دل القيم ،  مع
 . بحسب المحافظة في العراق، خالل الثالث سنوات الماضية (CERP)الطارئة للقائد 

 
 
 
 
 
 
 

  47-2الشكل
 حسب المحافظة) CERP(كل مشروع نفط تابع لبرنامج اإلستجابة الطارئة للقائد معدل القيمة ل
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2 القسم

   

   

  المياه
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 المياه

 
شرب            1991     قبل حرب الخليج عام      اه ال ى مي ة الوصول إل راقيين إمكاني دى معظم الع في  % 95 –، آان ل

اطق الحضرية و   ا  % 75المن ة  في المن ع بخدمات الصرف الصحي      –طق الريفي اطق تتمت .   وآانت معظم المن
ام   د ع رب       1991وبع ار الح سبب دم اري ب دمات المج ة وخ اه النظيف ى المي ة الوصول إل ضت إمكاني ، انخف

 .وضعف الصيانة
 

ل                    2003     بحلول عام    ادة تأهي ى إع ري في العراق بحاجة إل صيانة       "، أصبحت شبكة ال د سنوات من ال بع
دولي         ".  مويل غير الكافيين  والت يم أجراه البنك ال در تقي ام       /وق م المتحدة ع ار         2003األم ادة إعم ة إع أن عملي  ب

ر من                 د تكلف أآث ر من         6.8أنظمة المياه والصرف الصحي في العراق ق ار دوالر وأآث ار دوالر    1.5 ملي  ملي
 .لشبكات الري

ارسات الصيانة غير المناسبة إحراز التقدم في قطاع             واليوم، تعيق أعمال العنف وقلة العمال المدربين ومم       
اه والي  .  المي ع ح ي الموصل، تتمت شرب   % 60ف اه ال ى مي ة الوصول إل ل بإمكاني اآن العم وت وأم ن البي .  م

زال يتوجب   من البيوت في البصرة تتمتع بإمكانية الوصول إلى المياه الخام    % 75وبالرغم من أن     ، إال أنه ال ي
ل، إال أن                    .شراء مياه للشرب   اآن العم % 30  ومع أن الهدف في بغداد هو توفير مياه الشرب لكافة البيوت وأم

 .منها فقط مرتبطة بخطوط توزيع المياه
ال تحسين                 ة الصرف            .     آما يتطلب نظام الصرف الصحي في العراق أعم ر ألنظم دن تفتق د من الم فالعدي

ر اإلمتصاصية           ة الحف ى أنظم ة              .الصحي الحديثة وتعتمد عل شوارع واألزق ستخدم ال   في آرآوك وسامراء، ت
ة في مصادر                .  لتصريف المياه  وفي الفلوجة، تصب مياه الصرف الصحي غير المعالجة في الشوارع وبالنهاي

اه رتبط .  المي ي النجف، ت ي البصرة، فهي % 40ف سبة ف ذه الن ا ه صحي، أم وت بخطوط الصرف ال من البي
50.% 

ى مشروع              في هذا الربع، أجرى مكت     اة  ب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق تفتيشًا عل   محطة القن
ري     4.23لضخ المياه الخام في مدينة الصدر البالغ آلفته      ام ألغراض ال اه الخ وفر المي .   مليون دوالر، والذي ي

ادة إعم   .  وسيتم ربط هذه المحطة بمحطة لمياه الشرب      ة   ولم يجد مكتب المفتش العام الخاص إلع ار العراق أي
ل            شكل فاع ل ب ودة تعم مان الج ودة وض بط الج ات ض د أن آلي ا وج األداء، آم عف ب اط ض ن  .  نق د م لمزي

 ).3(المعلومات، أنظر عمليات تفتيش مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق في القسم الثالث 
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  محطة القناة  لضخ المياه الخام
 الدعم األميرآي
اع  صل قط والي        ح ى ح اه عل ار     2.38 المي ادة اإلعم ي إلع ل األميرآ الي التموي ن إجم ون دوالر م .   بلي

 :وحصلت مشاريع المياه على 
 .من آافة أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق% 11.4 •
د       % 25حوالي   • ة   ) CERP(من أموال برنامج اإلستجابة الطارئة للقائ سنة المالي ة   2006لل سنة المالي  ، وال

2007. 
 .2006للسنة المالية ) ESF(من صندوق دعم اإلقتصاد % 20ما يقارب  •
 

 ).49-2(والشكل ) 48-2(وللتعرف على إلزامات ومخصصات تمويل هذا القطاع،  أنظر الشكل 
 
 48-2الشكل 

 إلزامات تمويل المياه

 
 
 

ى تحسين      مليار دوالر لمشاريع الميا2.11قام صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق بتوفير   ذا إل ه، حيث أدى ه
ري  صحي وال صرف ال ة ال شرب وأنظم اه ال ى مي ة الوصول إل ذ .  إمكاني ران27ومن و / حزي م 2007يوني ، ت

اق              % 93تخصيص حوالي    م إنف ار العراق وت شاريع      % 82من تمويل صندوق إغاثة وإعادة إعم ى م ا عل منه
 .المياه
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ّول  ل   235     وتم ن أص ون دوالر م ون دوال944 ملي د       ملي ة للقائ تجابة الطارئ امج اإلس وال برن ن أم ر م

)CERP ( ة سنة  المالي اه 2006لل شاريع للمي ـ  .  ، م امج ب وال البرن ساهم أم الي  % 10وت ل اإلجم ن التموي م
 .لقطاع المياه

 
 
 49-2الشكل 

 مخصصات تمويل المياه

 
     

 
.   مليون دوالر للمياه   32 ما يقارب    )ESF( وخصص برنامج التشغيل والصيانة التابع لصندوق دعم اإلقتصاد         

غ                    ك المبل ة من ذل ة بالمائ إلزام مائ االت وقامت ب ين الوآ ا ب سم   .  ودخل قسم منطقة الخليج في اتفاقية م وذآر ق
م تخصيص    د ت ه ق يج أن ة الخل اق   6.29منطق م إنف ود، وت ون دوالر ضمن عق ا0.32 ملي ون دوالر منه .   ملي
 ).50-2(وال في هذا القطاع، أنظر الشكل للمزيد من المعلومات حول وضع األم

صندوق                   15آما تم تخصيص مبلغ      ابع ل دريب التقني الت درات والت امج تطويرالق  مليون دوالر إضافي من برن
 .لمشاريع المياه والنظافة) ESF(دعم اإلقتصاد 

 
اس األث           ة قي إن عملي ا، ف اه المخطط له شاريع        وبالرغم من تحقيق تقدم في إنجاز مشاريع المي ر المباشر للم

 .الممولة أميرآيًا ال تزال تشكل تحديًا
 صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

 مشروع مياه تابع لصندوق إغاثة وإعادة 1.095، تم إجراء ما مجموعه 2007يونيو / حزيران29     بحلول 
لمزيد من .  أ بعدلم تبد% 1منها قيد العمل، و% 9منها، وما زالت % 90إعمار العراق، حيث استكمل 

 ).50-2(المعلومات حول وضع المشاريع في قطاع المياه، أنظر الشكل  
 

 50-2الشكل
  المياه-)ESF(وضع مشاريع صندوق دعم اإلقتصاد 
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 مياه الشرب
أآثر من             ا ب در قيمته وفير       1.7     قامت مشاريع أميرآية تق ار دوالر بت شرب          " ملي اه ال د مي ى تزوي درة عل الق

، قامت  2007يوليو / تموز1وبحلول ".  مليون مواطن لم يكن لديهم إمكانية الوصول إليها من قبل 2,5لحوالي  
ارب           ا يق وفير م ة، وهو                     1.72مشاريع مياه الشرب بت درة النظامي ى الق وم إضافة إل ر مكعب في الي ون مت  ملي

شاريع التي          .  من الهدف النهائي  % 73يشكل حوالي    ذه الم ادة      وتظهر مخرجات ه ة وإع ا صندوق إغاث يموله
شكل   ي ال راق ف ار الع اه     )51-2(إعم شاريع المي ا م ي توفره ا الت وب به ة والمرغ درة الحالي ين الق ذي يب ، ال

 .الصالحة للشرب
 

  51-2الشكل 
 القدرة التي توفرها مشاريع الواليات المتحدة األميرآية  للمياه الصالحة للشرب
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ة  ود األميرآي دف الجه ـ        إن ه شرب ل اه ال وفير مي و ت ي8.38 ه ون عراق ه، .   ملي ى تاريخ وحت
و       شرب، لنح اه ال ى مي ول إل ة الوص د إمكاني درة لتزوي وفير الق ة بت شاريع األميرآي ت الم  5.86قام

الغ       دد الب ن الع ادة م ي زي خص، وه ون ش صف       5.6ملي ن ن ر م ي، وأآث ع الماض ي الرب خص ف ون ش  ملي
ع  ائي المتوق ع النه شك.  الوض ين ال ة   )52-2(ليب ندوق إغاث شاريع ص ن م ة م افية المتوقع درة اإلض ، الق

 .وإعادة إعمار العراق
  52-2الشكل 

 األشخاص المستفيدون من المشاريع األميرآية  للمياه الصالحة للشرب

 
 

 :تستمر الواليات المتحدة بالعمل لزيادة القدرة لنظام مياه الشرب
ي محطة مع • ي ف دم محطة ضخ الراسب الطين ة تخ ي بعقوب اه ف ة 300.000الجة المي ي مقاطع ي ف  عراق

 .ديالى
والي   • ة لح اه شرب نظيف دين مي ي محافظة صالح ال ادي وأخرى ف ي الرم اه مصغرتان ف دتا مي وفر وح ت

 . مواطن41.500
ن    • ر م صرة أآث ي الب سي ف ضح العك اه بالن ة المي ة لمعالج ة طلح دم محط ة 40.000تخ ي منطق واطن ف  م

 .طلحة
اه ناصر                         كفي محافظة آرآو   • زود مشروع مي ري وي ة جب اء لمدين ل عدي ذهب الم اه ت ، يوفر مشروع مي

 . مواطن1.500وقهارة المياه لـ 
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 2007أبريل  /     ذآر مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق في تقريره الدوري الصادر في نيسان             

رية       اه الناص ة مي ة معالج سليم محط تم ت ن ي ه ل ـ   (أن ا ب در آلفته ون دوالر276تق ديات  )  ملي ى وزارة البل إل
يوليو، لم تكن الوزارة    /وحتى تموز .  واألشغال العامة حتى يتم تدريب عدد آاف من العراقيين لتشغيل المحطة          

ة   شغيل المحط وظفين لت ن الم اف م دد آ دريب ع ت بت د قام هر  .  ق ي ش ري ف ألداء أج ار ل الل اختب وخ
ى             % 21 –ساعة   /كعب متر م  2.100يونيو، أنتجت المحطة    /حزيران درتها التي تصل إل  10.000فقط من ق

 .ساعة/متر مكعب
 

شرب                  اه ال امج مي ى برن سابق عل د رآز في ال ار العراق ق ادة إعم ام الخاص إلع تش الع ان مكتب المف      وآ
ة            م استكمال        .  الصغير، الذي يهدف إلى زيادة قدرة مياه الشرب في المناطق الريفي د ت ه ق  مشروعًا  41ومع أن

الغ     دف الب ق اله د تحقي تم بع م ي ه ل ة، إال أن ة محلي رآات عراقي ل ش ن قب اه م سبب 87صغيرًا للمي شروعًا ب  م
 .المشاآل األمنية التي أعاقت إمكانية الوصول إلى مناطق العمل

 
 شبكات الصرف الصحي

سبة        / مليون متر مكعب   1.20     تستمر المشاريع األميرآية بإنتاج      ل بن  تحقيق الهدف     من % 2اليوم، وهو أق
شكل     .   الصحي اإلضافية    فاألميرآي لقدرة شبكات الصر    ين ال ع     )53-2(يب ، الوضع الحالي والوضع المتوق

 .لقدرات شبكات الصرف الصحي اإلضافية التي ساهمت فيها المشاريع األميرآية
 

 53-2الشكل
  قدرات المشاريع األميرآية لشبكات الصرف الصحي

 
 

آان %) 82( مشروع للصرف الصحي     67 مشروعًا من أصل     55ات المتحدة حتى اآلن          لقد أنجزت الوالي  
 .وال تزال ثالثة مشاريع قيد البدء وتسعة مشاريع أخرى قيد العمل.  قد تم التخطيط لها

 
ول  وز13     بحل و / تم ـ  2007يولي ة ل وفير الخدم م ت د ت يكون ق شاريع  5.1، س الل م ن خ ون شخص م  ملي

شود 100.000 وهو أقل بـ    –لة أميرآيًا   الصرف الصحي الممو   ديل    .   مشروع من هدف الخدمة المن م تع د ت وق
ستفيدين من                           ر عدد األشخاص الم م تغيي ع الماضي، حيث ت ذ الرب يًال من ون   5.3الوضع النهائي للخدمة قل  ملي
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شكل     .   مليون شخص  5.2شخص إلى    ة بال           )54-2(يوضح ال ستفيدين مقارن دد الحالي لألشخاص الم دد  ، الع ع
 .المنشود

ار العراق ضعف العمل في شبكة الفلوجة                   ادة إعم في الربع الماضي، الحظ مكتب المفتش العام الخاص إلع
ستقرة  ر الم ة غي ة األمني سبب البيئ ة ب اه العادم ه  .  للمي غ قيمت ذي تبل شروع ال ضمن الم ون دوالر 49وسيت  ملي

ضخ     ات ال ن محط دد م ة وع اه العادم ة المي ة لمعالج الرغ.  محط ة   ب ساعدة االنتقالي ب الم صريح مكت ن ت م م
يخدم    شروع س ي، أن الم د أن      228.000العراق يج تعتق ة الخل سم منطق ديرات ق خص، إال أن تق  75.000 ش

ويذآر قسم منطقة الخليج أن تحقيق الهدف المنشود لإلعمار         .  شخص فقط سيستفيدون من المشروع في البداية      
س             ستبعد الحدوث ب ى                "بب  في هذا الربع، هو أمر م ة عل ة العراقي ة الحكوم أخر موافق ر ت ي وأث االنغالق األمن

 ".فواتير صندوق التنمية للعراق
 

  54-2الشكل 
 األشخاص المستفيدون من المشاريع األميرآية لشبكات الصرف الصحي

 
 

 الري
اء محطة ال            2007مارس  / آذار 1     في   ناصرية لضخ    ، قام فيلق المهندسين للجيش األميرآي بتسليم عملية بن

ع في                    اء متوق اريخ انته اه، بت ى وزارة مصادر المي انون األول   31مياه الصرف إل سمبر   / آ ة  .  2007دي ولغاي
 . مليون دوالر في ذلك80مارس، آانت الواليات المتحدة قد استثمرت حوالي / تسليمه في آذار

 
يج  ة الخل سم منطق ع ق راقيين، وق سؤولية للع سليم الم ة ت ن عملي هر      آجزء م ي ش ة ف ة منح وزارة اتفاقي  وال

 مليون دوالر، مما سيوفر      20 ، وبتمويل من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق بلغت           2007يونيو  /حزيران
ة        .  دعمًا جزئيًا للعمل المتبقي في المشروع      ة من        "وذآر قسم منطقة الخليج أن االتفاقي وزارة العراقي ستمكن ال

د واإلدارة       تم                    تنفيذ عمليات التزوي اء ي شاريع بن يج، لم ة الخل سم منطق اء وضمان الجودة، تحت إشراف ق والبن
سبة          "والترتيب  ".  االتفاق عليها  يم مكت مصمم بحيث يتم تعويض الوزارة عن العمل المنتهي بناء على جدول ق

 ".تم االتفاق عليه مسبقًا من قبل الوزارة وقسم منطقة الخليج
 

ل المشروع      .  الشرقي بمحطة الناصرية لضخ مياه الصرف           يرتبط مشروع صرف مياه الفرات       تم تموي وي
اه             م استكمال حوالي         .  جزئيًا من خالل اتفاقية منحة مع وزارة مصادر المي د ت تم     % 9وق م ي من المشروع ول

 .منه، بسبب قضايا تتعلق بخالفات حول األراضي% 15تحقيق الهدف المنشود، وهو استكمال 
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  بليون دوالر من إجمالي التمويل األميرآي إلعادة اإلعمار2.38ى حوالي حصل قطاع المياه عل
 

 
ة               ى تغطي ا إل ار  387000     يهدف مشروع ري األراضي أو تصريف المياه منه ات      .   هكت د حققت الوالي وق

ة بالوضع           )55-2(يوضح الشكل   .  من هذا الهدف  % 8المتحدة   ري مقارن ، الوضع النهائي المتوقع لمشاريع ال
 .حالي ويتم استخدام قياس الهكتارال

 55-2الشكل 
  قدرة مشاريع الري األميرآية

 
 
 
 
 

 )CERP(برنامج اإلستجابة الطارئة للقائد 
      

د             ة للقائ ة       ) CERP(   حصلت مشاريع المياه التابعة لبرنامج اإلستجابة الطارئ سنة المالي سنة   2006في ال  وال
ة   ى حوالي   2007المالي ون  235 عل ادل    -دوالر  ملي ا يع ادة     % 10 وهو م الي مخصصات إع ًا من إجم تقريب

اه العراقي         ار دوالر  2.38(اإلعمار في قطاع المي ة            % 24و) ملي امج اإلستجابة الطارئ وال برن الي أم من إجم
 ). مليون دوالر944 (2007 والسنة المالية 2006للسنة المالية ) CERP(للقائد 
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ن    شاريع ص تكمال م تم اس ا ي ذ           بينم صندوق، تأخ اذ مخصصات ال راق ونف ار الع ادة إعم ة وإع دوق إغاث

د   ة للقائ تجابة الطارئ امج اإلس ا برن ي يموله شاريع الت اه) CERP(الم اع المي ي قط ر ف د أجرى .  دورًا أآب وق
سيات دد الجن ق المتع راق، -الفيل ة 1.209الع تجابة الطارئ امج اإلس ل من برن ستخدمة التموي اه م  مشروعًا للمي

دل          .  2007 ، والسنة المالية     2006للسنة المالية   ) CERP(د  للقائ ع مع ثالث الماضية، ارتف وخالل السنوات ال
ام  260.000 إلى 2004 دوالر في عام  90.000قيمة مشاريع المياه التابعة للصندوق من حوالي          دوالر في ع

2006. 
 

ا            2005     في عام    ة وإع وال صندوق إغاث وال           ، أدت عملية إعادة برمجة أم ل أم ى تحوي ار العراق إل دة إعم
شائية      ر اإلن ات غي ى القطاع اه إل اع المي د        .  قط ة للقائ تجابة الطارئ امج اإلس وال برن تخدام أم دأ اس ذلك، ب ل

)CERP (   اه في العراق             2007، والسنة المالية    2006للسنة المالية شاريع المي ة م ة تكلف ين    .   ، لتغطي ا تب وآم
ة         محافظة 12الخرائط أدناه، حصلت      على زيادة ثابتة في قيمة مشاريع المياه التابعة لبرنامج اإلستجابة الطارئ

د  وام  )CERP(للقائ ين األع ث       . 2006 و2004،  ب ادة، حي ذه الزي ن ه سبة م ى ن ى أعل داد عل صلت بغ وح
ن   ة م ام  122.000ازدادت القيم ي ع والي  2004 دوالر ف ى ح ام  450.000 ، إل ي ع ا .  2006 دوالر ف آم

 .ات األنبار والمثنى وتميم وبابل وديالى وصالح الدين زيادة ثابتة أيضًاحققت محافظ
 

د                  ة للقائ امج اإلستجابة الطارئ ة لبرن اه التابع بحسب المحافظة،    ) CERP(     لمعرفة معدل قيمة مشاريع المي
 ).56-2(أنظر الشكل 

 
 
 
 

  56-2الشكل 
 بحسب المحافظة) CERP(طارئة للقائد معدل القيمة لكل مشروع مياه تابع لبرنامج اإلستجابة ال
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مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي وشبكات       ) CERP(      تمّول نفقات برنامج اإلستجابة الطارئة للقائد       
و   / تموز  7وحتى  .  مياه األمطار في العراق    ة            2007يولي سنة المالي امج في ال ام البرن ة     2006، ق سنة المالي  وال

امج        .   مشروعًا مكتمالً  789 للمجاري و   مشروعاً 420 بتمويل   2007 ة لبرن لمعرفة وضع مشاريع المياه التابع
 ).57-2(، أنظر الشكل )CERP(اإلستجابة الطارئة للقائد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 57-2الشكل 
 2006للسنة المالية ) CERP( وضع مشاريع المياه والصرف الصحي التابعة لبرنامج اإلستجابة الطارئة للقائد 

 2007و

 
 
 

 )ESF(صندوق دعم اإلقتصاد 
ه  راق، يتوج ار الع ادة إعم ة وإع صندوق إغاث ة ل ة التابع ى التحتي شاريع البن تكمال م اقتراب اس      ب

ة     شاريع المكتمل ى الم ة عل ى المحافظ راق عل درة الع اء ق و بن ز نح تدامة  .  الترآي شاريع االس دف م وته
صاد   م اإلقت صندوق دع ة ل درة الع ) ESF(التابع ز ق ى تعزي ق  إل ى المراف اظ عل ى الحف راق عل

دات صاد .  والمع م اإلقت ندوق دع وم ص ل ) ESF(وتق د،  23بتموي ا بع أي منه ل ب ِه العم م ينت شروعًا ل  م
والي  ث أن ح ن   % 22حي ر م ل وأآث د العم زال قي ا ت ا م د % 78منه دأ بع م تب شكل .  ل ين ال )  58-2(يب

اه      اع المي ي قط صيانة ف شغيل وال تدامة الت شاريع اس ع م ذي    آ.  وض ار ال ادة اإلعم رق إع ري ف ا تج م
 .مشاريع خاصة بالمياه)  ESF(يمولها صندوق دعم اإلقتصاد 

 
  58-2الشكل 

 وضع مشاريع استدامة التشغيل والصيانة في قطاع المياه
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 التحديات في مجال االستدامة
ّد من إ                    شاريع يح تدامة الم ى إس ة عل اه العراقي ذا القطاع              ال تزال عدم قدرة وزارات المي دم في ه .  حراز تق

و    ي ه ع األمن ا       "فالوض ذ أعماله د تنفي وم عن وزارات الي ه ال ذي تواجه د ال م واح دي رق اع ".  التح واألوض
ى         "المتدهورة   ة عل ديات واألشغال العام اه ووزارة البل وارد المي تؤثر بشكل متزايد على قدرة آٍل من وزارة م

داد،                  لقد غادر الم  ".  العمل حيث وصلت حد التأزم     اطق خطرة من بغ ع في من اني التي تق در  "وظفون المب وتق
بالد (وزارة البلديات واألشغال العامة أن أقل من نصف الموظفين المتبقين      ى   ) الذين لم يغادروا ال يحضرون إل

 ".موقع العمل آل يوم
 

ى ع                       ؤثر عل ا ي صيانة، مم شغيل وال ال الت ة ألعم الغ آافي ة مب ة العراقي تدامة        لم تخصص الحكوم ة االس .  ملي
ال،    .  وتميل الوزارات العراقية إلى الترآيز على بناء المرافق بدًال من صيانتها والحفاظ عليها             ى سبيل المث فعل

ديات                      % 9تم تخصيص    ى وزارة البل ة العراقي عل ساعدة االنتقالي ذي اقترحه مكتب الم ل ال الي التموي من إجم
ع وزارة    .  لح أعمال التشغيل والصيانة    لصا 2006 و 2005واألشغال العامة في العامين      ام تتمت إال أنه بشكل ع

 .مصادر المياه بالقدرة الكافية على تنفيذ مشاريع رأسمالية
 

ة    ة للخدم ة الثابت ة التعرف اب أنظم اه غي ي قطاع المي دم ف راز التق ق إح ي تعي ل األخرى الت شمل العوام      وت
ستهلك   ى الم وي عل ز الق دام الترآي ن الم.  وانع ة    وم ر لتنمي ل أآب وفير تموي ق ت ن طري سين األداء ع ن تح مك

ساءلة وتطوير الخدمات ذات            شفافية والم القدرات الوزارية ونظام محّسن لتعويضات العمال وزيادة مستوى ال
 .الجودة العالية وتحسين أعمال التشغيل والصيانة

 
تدامة قطاع ا             امج إس ذا                   والقضية األخرى المرتبطة باالستدامة هي برن ًا خالل ه زال جاري ا ي ذي م اه ال لمي

ا                   .  الربع ة م ذه المرحل وقد آانت هناك توقعات باالنتهاء من المرحلة الثانية إال أن قسم منطقة الخليج ذآر أن ه
ز            .  زالت قيد العمل ولكنها شارفت على االنتهاء       دعم لترآي دم ال زال تق أما المرحلة الثالثة فهي في بدايتها وما ت

ى امج عل ة البرن اه الريفي شاريع المي ة وم اه العادم اه والمي ق المي ي مراف صيانة ف شغيل وال ال الت ي .   أعم  5وف
، قام قسم منطقة الخليج بمنح عقود لبرامج الدعم والتدريب في مجال التشغيل والصيانة،              2007يونيو  /حزيران

ساعدة االنتق ع مكتب الم سيق م دة بالتن شاريع جدي ة م ة الثالث ا ستضيف المرحل ع آم اون م ي وبالتع ة العراق الي
 .وزارات المياه العراقية

 
 الرعاية الصحية
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 مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق

 
2 القسم

   

   

  الرعاية الصحية
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 الرعاية الصحية

 
ام      ان في العراق حوالي          2003     قبل الحرب ع شفى و 240، آ ادة صحية  1200 مست دين   .   عي وخالل العق

دة    .  اللذين سبقا الحرب، عانى نظام الرعاية الصحية العراقي من ضعف اإلدارة ولم يتم بناء أية مستشفيات جدي
 .2003وقد تدهور وضع أآثر من نصف عدد المراآز الصحية القائمة وتم إغالقها قبل عام 

 
دها               رآزت عملية إعادة اإلعمار األميرآية في هذا       ا وتزوي ادة تأهيله ة وإع  القطاع على بناء المرافق الطبي

 .بالمعدات ، إضافة إلى توفير المطاعيم والتدريب والخدمات الصحية األخرى
 

اء ومن سوء                            في بادئ األمر، عانت النشاطات في هذا القطاع من نواقص في أداء متعهدي التصميم والبن
ادة ال ود إع ى عق راف عل اءاإلدارة واإلش صحة   .  بن ز ال امج مراآ ى برن لبي عل شكل س ور ب ذه األم رت ه وأث

 .األولية
ة               ة      .       إضافة إلى ذلك، أدت هجمات المتمردين إلى إبطاء عملية بناء مراآز الصحة األولي سم منطق وذآر ق
ا                 اء فيهم ال البن شكل األ  .  الخليج أن مرآزين للصحة األولية تعرضا للتفجير مما أدى إلى توقف أعم وضاع  وت

األمنية معّوقات أساسية للعراقيين الذين يسعون للحصول على الرعاية الطبية، آما أن العاملين في هذا المجال                 
 .مهددون باالختطاف وبأساليب ترهيب أخرى

 
 الدعم األميرآي

   
ة الصحية        )59-2(   يبين الشكل    شاطات التي    .  ، مخصصات التمويل األميرآي في قطاع الرعاي وتتضمن الن

شفيات       ة والمست يقوم بها صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق في هذا القطاع بناء وتجديد مراآز الصحة األولي
سؤولين         املين والم دريب الع ة وت األدوات الطبي ق ب ك المراف د تل ى تزوي افة إل راق، إض اء الع ع أنح ي جمي ف

ذا ا                 .  الحكوميين سابق في ه ا في ال م إجراؤه ى مستوى         آما شملت النشاطات التي ت يم عل رامج التطع لقطاع ب
د           .  البلد ة للقائ امج اإلستجابة الطارئ د األدوات           )CERP(أما نشاطات برن شمل تزوي شاريع صغيرة ت ، فهي م

 .والمعدات الطبية وعمليات إصالح العيادات الصحية
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درات وإ        ) ESF(  توفر مشاريع صندوق دعم اإلقتصاد       ال    الدعم للقطاع من خالل برامج تنمية الق تدامة أعم س

 .التشغيل والصيانة، إضافة إلى توفير مرافق جديدة للعناية الصحية
 

ا  .  من تمويل صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق في القطاع% 82     وبنهاية هذا الربع، آان قد تم إنفاق       آم
د            % 46تم إنفاق حوالي     ة للقائ امج اإلستجابة الطارئ وال برن ذا القطاع،   ) CERP(من أم ر من    له % 12 وأآث

شكل  ).  ESF(من إجمالي أموال صندوق دعم اإلقتصاد        ة التي           )60-2(يبين ال وال األميرآي ة األم ، وضع آاف
 .تم تخصيصها لقطاع الرعاية الصحية

 
 
 

 59-2الشكل 
  إلزامات الرعاية الصحية

 
 

 60-2الشكل 
 مخصصات الرعاية الصحية
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 في قطاع الرعاية الصحية على استمرار عمل التجهيزات ووسائل النقل الطبية) ESF(اد ساعدت مشاريع صندوق دعم اإلقتص
 

 صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
تكمال   م اس د ت اني    % 53     لق راق الث ار الع ادة إعم ة وإع شاريع صندوق إغاث ن م اع ) IRRF2(م ي قط ف

 ).61-2(الرعاية الصحية، آما هو مبين في الشكل 
 

 في قطاع الرعاية الصحية) IRRF2( وضع مشاريع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني ):61-2(الشكل 
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ر من                 م    وقد ذآر قس   اء أآث ة       70 منطقة الخليج في الربع الماضي أنه سيتم استكمال بن زًا للصحة األولي  مرآ
 142 فقط من أصل      44 من بناء     تم االنتهاء  2007يوليو  / تموز 30، إال أنه ومنذ     2007يوليو  /قبل شهر تموز  

 منها فقط  8 مرآزًا من المراآز المستكملة إلى وزارة الصحة، إال أن 20وقد تم تسليم .  مرآزًا تم التخطيط لها  
سبب     .  عاملة حالياً  وتوقف العمل على بناء ثمانية مراآز أخرى في الربع الماضي بسبب المخاوف األمنية أو ب

ة        .  مشاآل مع المتعهدين الفرعيين    ذه المراآز الثماني يج أن ستة من ه د  "في هذا الربع، ذآر قسم منطقة الخل ق
وأن العمل سيستمر على المرآزين اآلخرين بانتظار اإلنتهاء من إجراء          " تم إيقاف برامجها بسبب قضايا أمنية     
 .تعديالت على العقود وإعادة إحالتها

 
 :كملةوهذا هو وضع مشاريع مراآز الصحة األولية غير المست

 مكتملة% 100-%90 هي 64 •
 مكتملة% 90-%75 هي 20 •
 %75-%40 هي في مراحل مختلفة من االستكمال وتتراوح بين 8 •

 
اني                    انون الث ة في آ امج مراآز الصحة األولي سم المتبقي من برن اير  /     سيتم االنتهاء من الق د  .  2008ين وق

ام   آشفت عمليات التدقيق الحسابي التي أجراها مكتب المفتش ا   2006لعام الخاص إلعادة إعمار العراق في ع
 .على عقد بناء مراآز الصحة األولية وعقد التجهيزات عن ضعف اإلشراف اإلداري وضعف عملية المساءلة

 
د            شفًى    20     ال يزال قسم منطقة الخليج يشرف على عملية تجدي د واحد           ( مست التي آانت باألصل ضمن عق

ة     للتصميم والبناء إال أنه تم       شرآات عراقي ال           ) الحقًا منحه ل شفى البصرة لألطف اء مست ة بن ذي آانت    (وعملي ال
ة ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي سابق الوآال ي ال ديره ف ه من ).  ت يج أن ة الخل سم منطق ع الماضي، ذآر ق ي الرب وف

ول شهر                 شفى بحل امج المست ى برن ران المتوقع أن يتم استكمال آافة أعمال إعادة التأهيل القائمة عل و  / حزي يوني
د                 2007 تكمالها بع تم اس م ي ل ل ادة تأهي ضايا            .  ، إال أن ستة مشاريع بناء وإع سبب ق شاريع ب أخر أحد الم د ت وق

شاريع الخمس األخرى                 أخير الم ى ت د إل ع اآلن استكمال مشروع         .  أمنية وأدت مشاآل مع المتعه ومن المتوق
 .2007سبتمبر /تجديد المستشفى بحلول شهر أيلول
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 2008يوليو / من المقرر أن يكتمل البناء في تموز. فى األطفال بالبصرةمستش
 
 

ال بالبصرة               2006سبتمبر  / أيلول 30في   شفى األطف .  ، قام قسم منطقة الخليج بإحالة عقد جديد بسعر ثابت لمست
اء في شهر تموز             و   /ويتوقع اآلن االنتهاء من أعمال البن ى مراحل ت        2008يولي اح عل ة افتت ه عملي دأ في    تتبع ب

ام  ل ع تكمال    .  2009أوائ م اس ه ت ع أن ذا الرب ي ه يج ف ة الخل سم منطق ر ق ذ  % 55وذآ شروع من ن الم  30م
ع الماضي    % 45 وهي نسبة مرتفعة عن نسبة الـ        – 2007يونيو  /حزيران ان مكتب   .  التي ذآرت في الرب وآ

دقيق حساب                ائج ت ابقًا نت ذا المشروع في شهر           المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق قد أصدر س ى ه ي عل
 . ، وجد خالله أن اإلشراف الحكومي على تنفيذ العقد غير آاٍف2006يوليو /تموز

 
ة            205     خصصت المشاريع الممولة من قبل الواليات المتحدة          دات الرعاي د مع ات تزوي ون دوالر لعملي  ملي

دريب   وا    .  الصحية والتحديث والت ة وم دات طبي سليم وترآيب مع م ت د ت سع مراآز   وق ي ت اث ف ستهلكة وأث د م
تكمالها        م اس غ                   .  للصحة األولية آان قد ت ة بمبل دات طبي سليم وترآيب مع م ت د ت ك، فق ى ذل ون  22إضافة إل  ملي

 . مستشفى آان قد تم تجديدها18 مليون دوالر في 23.5دوالر من أصل 
 

 )CERP(برنامج اإلستجابة الطارئة للقائد 
 

امج اإل  وال برن شكل أم د        ت ة للقائ تجابة الطارئ ة  ) CERP(س سنة المالي ة  2006لل سنة المالي  وال
صحية  % 5 ، 2007 ة ال اع الرعاي اء قط ادة بن صة إلع دة المخص ات المتح وال الوالي الي أم ن إجم م

راق، و  ي الع د      % 4ف ة للقائ تجابة الطارئ امج اإلس وال برن ن أم ة  ) CERP(م صة لكاف المخص
ات دد ا  .  القطاع ق المتع وم الفيل سياتويق تجابة     -لجن امج اإلس شاريع برن ى م راف عل راق باإلش الع

 .، وضع هذه المشاريع)62-2(ويبين الشكل .  في القطاع) CERP(الطارئة للقائد 
 

 ، في قطاع الرعاية الصحية2007 و2006للسنة المالية ) CERP( وضع مشاريع برنامج اإلستجابة الطارئة للقائد ):62-2(الشكل 
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امج اإلستجابة                             باآتمال   وال برن دأت أم ا، ب تنفاد أمواله ار العراق واس ادة إعم ة وإع شاريع صندوق إغاث م
سيات     .  تأخذ أهمية أآبر في هذا القطاع      ) CERP(الطارئة للقائد    دد الجن ق المتع ام الفيل د ق العراق ببرمجة   -وق

تجابة 447 امج اإلس وال برن ن خالل أم تكمالها م تم اس ذا القطاع لي ي ه شروعًا ف د  م ة للقائ ) CERP( الطارئ
 .2007 والسنة المالية 2006للسنة المالية 

     
شكل ين ال د    )63-2(    يب ة للقائ تجابة الطارئ امج اإلس ّذها برن ي ينف صحية الت ة ال شاريع الرعاي يم م ور ق ، تط

)CERP (   فهناك مشاريع صحية في خمس مقاطعات بلغ معدل قيمتها أآثر من           .  عبر الثالث سنوات الماضية 
 .2006 دوالر في عام 100.000

 
 
 
 
 
 

 في الرعاية الصحية حسب المحافظة) CERP(معدل القيمة لكل مشروع من مشاريع برنامج اإلستجابة الطارئة للقائد  ):63-2(الشكل 
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 )ESF(صندوق دعم اإلقتصاد 

ى حوالي          ون دوالر من أصل         12     حصلت مشاريع الرعاية الصحية عل ون دو   285 ملي الر مخصصة    ملي
صيانة         شغيل وال ال الت تدامة أعم شكل     .  لبرنامج إس ين ال شغيل           )64-2(ويب ال الت تدامة أعم شاريع إس ، وضع م

 .في قطاع الرعاية الصحية) ESF(والصيانة التابعة لصندوق دعم اإلقتصاد 
 

ة الصحية عملي                     صيانة لقطاع الرعاي شغيل وال ال الت تدامة أعم شاريع إس د قطع          ومن األمثلة على م ة تزوي
شغيل                        ال الت صليح وعم ي الت وفير سيارات لتقني ات المتحدة، وت ا الوالي ة التي تبرعت به الغيار للمعدات الطبي
 .والصيانة، إضافة إلى توفير مجموعات أدوات التشخيص والتصليح لمعدات الطب الحيوي ومعدات المرافق

صاد         آما يوفر برنامج تنمية القدرات والتدريب التقني الت      صندوق دعم اإلقت ون دوالر  ESF (12(ابع ل  ملي
سابق           .  إضافي لمشاريع الرعاية الصحية    سم ال امج في الق ذا البرن وال ه ويتم تحديث المعلومات حول وضع أم
 .الذي يناقش قطاع تنمية القدرات

 
 الرعاية الصحية-)ESF( وضع مشاريع صندوق دعم اإلقتصاد ):64-2(الشكل 
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 2 لقسما

  

 المواصالت واإلتصاالت
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 المواصالت واالتصاالت

 
ام   ي ع راق        2003     ف ي الع صاالت ف اع المواصالت واالت دولي أن قط ك ال دة والبن م المتح درت األم ، ق

ذا القطاع            .   مليار دوالر  3.38سيتطلب استثمارًا بمبلغ     .  ما زال األمن يشكل تحديًا ملحوظًا لعملية إعادة بناء ه
صاالت         ة االت الن هيئ ي إع ع ف ذا الرب الل ه لكية خ صاالت الالس اع االت ي قط وظ ف ور ملح م تط ر أه ويظه

 .اإلعالمية العراقية عن مزاد لشرآة وطنية للهواتف المحمولة
 
 
 
 

 الشحن
ى  اء أم قصر إل ي مين ية ف سفن الراس دد ال بوعي لع دل األس و 26     وصل المع ع، وه ذا الرب فينة خالل ه  س

 . سفينة18.5ع ملحوظ عن معدل الربع الماضي والذي بلغ ارتفا
 
 

 سكة الحديد
ة                      تستمر األوضاع األمنية المتردية بإعاقة حرآة سكة الحديد في العراق، وخاصة في منطقة اللطيفية الهام

داد  وب بغ ي          .  جن ي، وف ع الماض الل الرب الحه خ ذ إص ة من سر اللطيفي ر ج ة عب اك أي حرآ ن هن م يك  4ل
 .، تعرض الجسر لهجوم من قبل متمردين2007يوليو /تموز

 
 الطيران

ى           ع إل ذا الرب ة خالل ه      وصل معدل إجمالي عدد الطائرات المدنّية القادمة والمغادرة في المطارات العراقي
ار      .   طائرة أسبوعياً  2.389 ايو   /وخالل الفترة بين شهر أي ار   2006م ايو  / وشهر أي دل عدد    2007م ان مع ، آ

دل           – طائرة في األسبوع      2.734 المدنية القادمة والمغادرة في العراق     الطائرات اع ملحوظ من المع  وهو ارتف
الغ  بوعي الب سابقة  1.537األس هرًا ال شر ش ي ع رة اإلثن ون   .   لفت ران مراقب ة الطي ب حرآ إدارة أغل وم ب ويق

 .بغداد، البصرة، إربيل، والسليمانية: عراقيون في أربعة مطارات مدنية
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 الجسورالطرق و
ردين بإلحاق      .       يشكل الوضع األمني تهديدًا أساسيًا لمشاريع الطرق والجسور    داد، أدت هجمات متم في بغ

ران   /أضرار بخمسة جسور بين شهر نيسان      و /إبريل وشهر حزي ة          .  يوني ة العراقي ذلك، منعت الحكوم ونتيجة ل
 .13سرًا من جسور بغداد البالغ عددها  ج11شاحنات النفط وأنواع الشاحنات الكبيرة األخرى من استخدام 

 
 االتصاالت الالسلكية

ة         ف المحمول ة للهوات ثالث رخص وطني زاد ل راء م داد إلج ًا باإلع ة حالي ة العراقي وم الحكوم ن .       تق وم
هر آب  ي أواسط ش ان، األردن ف ي عم زاد ف ذا الم راء ه ه اآلن إج د .  أغسطس/المخطط ل تثمر القطاع وق اس

ر من م لكية، إال أن الخاص أآث ي االتصاالت الالس ار دوالر ف سبب الوضع "لي ين ب وا قلق ا زال ستثمرين م الم
وي  انوني ق ى إطار ق ة إل تمرار الحاج دهور واس ي المت ة  ".  األمن شرآة الوطني د دعت ال ك، فق ى ذل إضافة إل

وفير خدمات خط                        تثمار بهدف ت شارآة في رخصة اس ار للم اتف  لخدمات اإلنترنت مزودي اإلنترنت الكب اله
 .voice-over IP ،Wimax access، الالسلكي، dial-up ،DSLعبر الحاسوب 

 
 الدعم األميرآي

ى تحسين شبكات المواصال                   ذا القطاع إل اء في ه شاريع البن وانئ وسكك           ت     تهدف م ل الم راق، مث  في الع
شاريع االتصاالت ال        .  الحديد والطرق والجسور والمطارات    ضًا م ذا القطاع أي شمل ه ا    وي لكية التي تموله الس

 .،  مصادر التمويل في هذا القطاع)65-2(ويبين الشكل .  الواليات المتحدة
 

  إلزامات المواصالت واالتصاالت):65-2(الشكل 

 
 

ذ   ران27     من و / حزي اق  2007يوني م إنف ة  % 73، ت راق البالغ ار الع ادة إعم ة وإع وال صندوق إغاث من أم
ة         % 54آما تم إنفاق    .  لهذا القطاع  مليون دوالر والمخصصة     798 امج اإلستجابة الطارئ من مخصصات برن
غ     .   مليار دوالر  0.13البالغة  ) CERP(للقائد   ال              285ومن مبل تدامة أعم ه إلس م برمجت ذي ت ون دوالر ال  ملي

صاد      م اإلقت صندوق دع افي ل ل اإلض صيانة ضمن التموي شغيل وال ة  ) ESF(الت سنة المالي م  2006لل د ت ، فق
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صي ون دوالر13% (5ص تخ صاالت)  ملي شاريع المواصالت واالت إلزام  .  لم يج ب ة الخل سم منطق ام ق ا ق آم
دريب التقني          %.  3منها وإنفاق   % 21من هذه األموال وتخصيص     % 100 درات والت ة الق ويوفر برنامج تنمي

 .تصاالت ماليين دوالر إضافي لمشاريع المواصالت واال8مبلغ ) ESF(التابع لصندوق دعم اإلقتصاد 
 

 .وضع آافة األموال التي تم رصدها حتى اليوم في هذا القطاع) 66-2(     ويبين الشكل 
 

  وضع المخصصات لالتصاالت والمواصالت):66-2(الشكل 

 
 

 صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
ول        من المتوقع أن تنتهي أعمال اإلعمار التي يقوم بها صندوق إغاثة وإعادة إعمار ال          عراق في القطاع بحل

انون األول هر آ سمبر /ش ًا     .  2008دي م حالي اع، ت ذا القط ي ه ا ف تم إجراؤه ي ي شاريع الت ة الم ين آاف ن ب وم
 ).67-2(لمزيد من المعلومات حول المشاريع التي يمولها الصندوق، أنظر الشكل .  منها% 90استكمال 

 
 
 
 

 مشاريع الشحن
ول          لقد آان من المخطط له استكمال    ار العراق بحل ادة إعم  برنامج الشحن الذي يقوم به صندوق إغاثة وإع

باط  هر ش ر /ش هر          2007فبراي ي ش ر ف اء األخي اء المين شروع بن ن م اء م ع اآلن االنته ن المتوق ه م ، إال أن
ار العراق           .  2007سبتمبر  /أيلول ادة إعم وقد وجد تقييم المشروع الذي أجراه مكتب المفتش العام الخاص إلع

 .التحسينات األمنية التي تم إدخالها على ميناء أم قصر تلبي معايير اإلنشاءأن 
 

 االتصاالت والمواصالت-)IRRF2( وضع مشاريع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني ):67-2(الشكل 
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دا مرفق                           ا ع اء فيم شاريع البن ة م م استكمال آاف ه ت ع أن ذا الرب يج ه ـ  ا مرسى سفن        وذآر قسم منطقة الخل ل
RO-RO) (     م    2007يونيو  / حزيران 30وبحلول  .  وعملية توفير الطاقة الكهربائية لرافعات نيلكون ، آان قد ت

اء مرفق مرسى سفن       .  من مشروع تجديد رافعات نيلكون   % 97استكمال   ة بن إضافة إلى ذلك، ما زالت عملي
ه في   (RO-RO) لـ ا و 3قيد العمل ويتوقع االنتهاء من بنائ بتمبر  /ل أيل ذا المرسى المجال     .  2007س يح ه ويت

ى استخدام رافعات                   ان  .  للسفن بالرسو السريع وإنزال الحمولة باستخدام الجسور المنحدرة دون الحاجة إل وآ
 .هذا المشروع في بدايته قد واجه تأخيرًا في وصول المعدات من الخارج

 
 
 

 مشاريع سكك الحديد
را  ة إج شاريع األميرآي ت الم ي      أنه الحات ف ل 96ء اإلص ن أص ة م ذ 98 محط ار من ة قط  30 محط

شكل             .  2007يونيو  /حزيران لمزيد من المعلومات حول مشاريع محطات سكك الحديد حسب مواقعها، أنظر ال
)2-68.( 
 

 مشاريع إعادة تأهيل محطات سكك الحديد حسب المحافظة ):68-2(الشكل 
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م د ت اء األخرى، فق شاطات البن سبة لن غ وبالن ي تبل صرة والت ل محطة قطارات الب ادة تأهي ال إع تكمال أعم  اس

ة            .  2007يونيو  / حزيران 13 دوالر في    187.000قيمتها   ل في آاف ادة التأهي وشمل مجال المشروع عملية إع
 .أنحاء المبنى

 
ار     2006يوليو  /     في تموز  العراق  ، وجد تقييم المشروع الذي أجراه مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعم

ر                           اء غي ايير، إال أن تصميم البن ات المشروع تلبي المع الرغم من أن معظم مكون لمحطة قطارات بغداد، أنه ب
 .مكتمل
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واد                       ذا القطاع الفرعي لم ل المخصص له        إضافة إلى إعادة تأهيل محطات القطار، فقد تم استخدام التموي
تحكم ب         .  ومعدات ة         وستوفر المرحلة األولى من نظام ال د الجمهوري سكة حدي ى االتصاالت ل القطار المبني عل

سكة  ى ال ودة عل ة المقطورات الموج ات آاف ة تحرآ ن أجل متابع تحكم بالقطار م ًا لل ة، نظام م .  العراقي د ت وق
ة    .  2007سبتمبر  /من المشروع ومن المتوقع االنتهاء منه بحلول شهر أيلول        % 90استكمال   أما المرحلة الثاني

ا        % 88ال  والتي تم استكم   غ آلفته ة تبل ة رقمّي  41.6منها، فستعمل على توفير شبكة اتصاالت موجات ميكروي
ون دوالر  صاالت(ملي ى االت ي عل تحكم بالقطارات المبن ري لنظام ال العمود الفق ضًا ب ومن ).  وهي تعرف أي

 .2008مايو / أيار31المخطط له االنتهاء من هذه المرحلة في 
 

 مشاريع الطيران
م ا ال             ت يح المج ث يت دولي، بحي داد ال ار بغ ي مط ران ف رة الطي يش ومباش ة التفت داد أنظم ن إع اء م النته

ة   ة الرديئ وال الجوي ي األح ى ف الع حت الهبوط واإلق ائرات ب د .  للط تعادة  18وبع م اس اع، ت ن االنقط هرًا م  ش
ى من م         ة األول دريب الدفع ران في     خدمات الرادار، آما تم في الربع الماضي االنتهاء من ت ة الطي راقبي حرآ

دولي     داد ال ار                          .  مطار بغ ادة إعم ام الخاص إلع تش الع ذي أجراه مكتب المف يم المشروع ال ك، وجد تقي مع ذل
ا          17 من أصل    10العراق الربع الماضي أن      ون دوالر    11.8 مجموعة جديدة من المولدات التي تبلغ قيمته  ملي

 .غير عاملة
 

رميم    % 95وقد تم استكمال .  البناء في مطار البصرة الدولي       في هذا الربع، استمرت مشاريع       ة ت من عملي
ول  ول شهر أيل شاريع الخاصة بالمطار بحل اقي الم سليم ب ه ت رج، ومن المخطط ل ى المطار والب بتمبر /مبن س

باط2007 ي شهر ش ه ف اء من ع االنته ذي يتوق د ال رادار الجدي ام ال تثناء نظ صنيع /، باس ة ت سبب عملي ر ب فبراي
 .دار التي تطلبت أآثر مما آان متوقعًاالرا

 
ار                /     في شهر تموز   ادة إعم يوليو الماضي، وجد تقييم المشروع الذي أجراه مكتب المفتش العام الخاص إلع

ايير    دولي للمع صرة ال ي مطار الب رج ف رميم الب ى المطار وت اء مبن ي بن ة عمليت ن تلبي الرغم م ه ب راق، أن الع
وب        المنصوص عليها في العقد، إ     ، العمل المنجز     )14-2(و يلخص الجدول      . ال أنه لم يتم تحقيق الهدف المطل

 .في مطارات بغداد والبصرة والموصل
 

 14-2الجدول 
 30/6/2007وضع المشاريع التي تمولها الواليات المتحدة في المطارات العراقية آما هي حتى

 
 الحالة موعد االنجاز المقدر عدد المشاريع حجم العقد المطار
أآتوبر /تشرين األول 7  مليون دوالر17 بغداد

2006 
 إآمال% 100

 إآمال% 99 2006فبراير /شباط 10 مليون دوالر25 البصرة
 إآمال% 100 2006سبتمبر /أيلول 1  مليون دوالر10 الموصل

 
 

 الطرق والجسور
ذا             ات المتحدة في ه ا الوالي انون           من المتوقع االنتهاء من المشاريع التي تموله القطاع الفرعي في شهر آ

سمبر /األول سريعة         .  2008دي رق ال ن الط دد م صغيرة وع ة ال رق القروي ى الط شاريع عل زت الم د رآ وق
 .والجسور
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ديسمبر /     وسيتم تحديث الطريق السريع بين بغداد وآرآوك ليشمل أربعة مسارب بحلول شهر آانون األول             
ة مسارب       آما سيتم ربط الديوانية والسامرا    .  2008 اء من          .  ء بطريق سريع ذي أربع ه االنته ومن المخطط ل

اني          15,5المشروع الذي تبلغ قيمته      انون الث اير   / مليون دوالر في شهر آ ًا      .  2008ين والمشروع مكتمل حالي
 %.38بنسبة 

ـ    ميًال من طرق تمر       424 مليون دوالر تحسين     38.5     وينوي برنامج الطرق القروية الذي تبلغ موازنته          ب
راق 15 ي الع ة ف هر        .   محافظ ي ش ررًا باألصل ف ان مق ذي آ تكمال ال د االس ن موع امج ع أخر البرن د ت وق
يج        .   ، بسبب المشاآل األمنية وقلة الوقود والبتيومين       2006أغسطس  /آب وفي هذا الربع، ذآر قسم منطقة الخل

 .2007ديسمبر / آانون األول31أصبح وجود تأخيرات أخرى وأن تاريخ االنتهاء المتوقع حاليًا لهذا البرنامج 
 

ار العراق              ادة إعم      في السابق، وجدت عمليات تقييم المشروع التي أجراها مكتب المفتش العام الخاص إلع
شكل مناسب، إال        4 من طرق نينوى القروية والمرحلة       3أنه لم يتم تصميم المرحلة       ة ب ى القروي  من طرق مثن

 . من طرق ذي قار القروية بشكل جيد ومتناسب مع معايير العقد3أنه تم استكمال مشروع المرحلة 
 

ا       56     ومن المشاريع الـ     غ قيمته  التي تجريها اللجنة اإلقليمية لتطوير إعادة اإلعمار في هذا القطاع والتي تبل
ذ      33 مليون دوالر، تم استكمال       56.5 ران  30 مشروعًا من و   / حزي يج أ        .  2007يوني ة الخل سم منطق ن وذآر ق

ع                                ذ الرب تكمالها من م اس د ت شاريع شوارع، ق شاريع طرق وخمسة م ة م ك ثالث ا في ذل ثمانية مشاريع منها، بم
 .الماضي

 
 االتصاالت

ة               د العراقي ة االتصاالت والبري رميم         34     تشمل جهود التحديث التي تبذلها هيئ اء وت ى بن  مشروعًا تهدف إل
شاريع في شهر تموز    ومن المخطط له االنتهاء من ه     .  مكاتب البريد  و  /ذه الم ة   2007يولي سم منطق  ، إال أن ق

 .أغسطس/ آب30الخليج ذآر هذا الربع أنه لن يتم استكمال أي من هذه المشاريع حتى 
 

ة                            ارات العربي ام في األم ه خمسة أي دريب مدت امج ت ة برن د العراقي اتف والبري      أنهى عاملون في شرآة اله
ساعد ن مكتب الم دعم م دة ب يالمتح ة العراق ة  .  ة االنتقالي د الدولي ات البري ى منظم دريبًا عل امج ت وشمل البرن

 .والعمليات والسياسات وعمليات تفتيش وإيصال الطرود واإلدارة البريدية وإجراء التدقيق المحاسبي
 

د وق .   مليون دوالر من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق لنظام االتصاالت العراقي         47      تم تخصيص   
سرعة ة ال لكية عالي بكة الس ة وش ي الميمون ة ف ي للبدال ق أساس اء مرف ي بن ل ف تخدم التموي ذ .  اس  30ومن

ه           % 22، آان قد تم استكمال       2007يونيو  /حزيران ة آلفت ة البالغ ان من        26من مرفق البدال ون دوالر وآ  ملي
د     إال أن قسم منطقة الخليج2007سبتمبر /المتوقع االنتهاء منه في شهر أيلول   م إصدار تمدي  ذآر الحقًا أنه قد ت

د  .  2008فبراير  / يوم للمشروع وأن موعد االنتهاء المتوقع للمشروع أصبح اآلن في شهر شباط            200مدته   وق
ه   ة قيمت سرعة والبالغ الي ال لكي ع بكة الالس شروع ش تكمال م م اس هر آذار1.9ت ي ش ون دوالر ف ارس / ملي م

2007. 
 

ات        م تخصيص                 من أجل تحديث نظام عملي دة، ت ة جدي ة تنظيمي  20 االتصاالت العراقي ودعم عمل وآال
ة        .  مليون دوالر لهيئة االتصاالت واإلعالم    ة اإلستراتيجية، البالغ دريب التنمي ى من ت ة األول وقد بدأت المرحل

م استكمال      2007يناير  / مليون دوالر، لموظفي الهيئة في شهر آانون الثاني        2.4قيمته   ه % 10 وت فة إضا .  من
 .من عملية شراء وترآيب شبكة البيانات السريعة للهيئة% 4إلى ذلك، فقد تم استكمال 
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بكة    شروع ش بي حول م دقيق محاس ر ت ة تقري ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي ع، أصدرت الوآال ذا الرب ي ه      وف
ه    ة قيمت دة البالغ ضوئية الموح اف ال ون دوالر46.1األلي شر  .   ملي ذا الم ن ه دف م ان اله ادة  وآ وفير م وع ت
ين  10 عراقي وتحسين شبكة بث الصوت لمنفعة حوالي 1000األلياف الضوئية ومعدات البناء وتوظيف      مالي

ه                  .  عراقي وقد وجد تقرير التدقيق أنه بالرغم من توفير المعدات من قبل الوآالة األميرآية للتنمية الدولية إال أن
ـ         .   عراقي 1000ال يوجد توثيق آاٍف يدل على توظيف         ة ل وفير الخدم إضافة إلى ذلك، لم يتم تحقيق الهدف بت

اف                10 ستخدما شبكة األلي م ت ة ل د العراقي ة االتصاالت والبري اء وهيئ ك ألن وزارة الكهرب  ماليين شخص وذل
 .الضوئية الموحدة بالشكل الكامل

 
 )CERP(برنامج اإلستجابة الطارئة للقائد 

 
تجابة ا   امج اإلس وال برن شكل أم د        ت ة للقائ ة  ) CERP(لطارئ سنة المالي ة  2006لل سنة المالي ، 2007 وال

راق،    % 14 ي الع صاالت ف اع المواصالت واالت اء قط ادة بن ي المخصص إلع ل األميرآ الي التموي ن إجم م
ار في          ) CERP(من إجمالي أموال برنامج اإلستجابة الطارئة للقائد        % 13و ادة اإلعم ال إع المخصصة ألعم

دد        116 مشروع مواصالت و   840ذه المصادر   وتمول ه .  العراق  مشروع اتصاالت يشرف عليها الفيلق المتع
د                   .  العراق-الجنسيات ة للقائ امج اإلستجابة الطارئ ا برن شاريع التي يموله لمزيد من المعلومات حول وضع الم

)CERP( أنظر الشكل ،)69-2.( 
 
 
 

 المواصالت واالتصاالت-2007 و2006للسنة ) CERP(ئد  وضع مشاريع برنامج اإلستجابة الطارئة للقا):69-2(الشكل 

 
وم    ع أن يق ن المتوق ع، م ذا الرب ي ه ة ف ي الفلوج د  15      ف ة للقائ تجابة الطارئ امج اإلس ًا لبرن شروعًا تابع  م

)CERP (  ر اق أآث ك     5بإنف ي ذل ا ف ة، بم ي المدين ارة ف سين التج ين دوالر لتح د  4 مالي كك حدي شاريع س  م
د                  .   وروابطها لتصليح السكة  ة للقائ امج اإلستجابة الطارئ ة لبرن ة تابع شاريع جاري ة م وم أربع في الموصل، تق

)CERP ( مليون دوالر3.8 مشروعًا بقيمة 52بتحسين نظام المواصالت آما تم استكمال . 
 

غ    ستخدم مبل سامراء، ي ي ال د    1.4     ف ة للقائ تجابة الطارئ امج اإلس ن برن ون دوالر م ام لنظ) CERP( ملي
ادي،    .   ماليين دوالر لمشاريع تتعلق بالمواصالت      5المواصالت، وفي آرآوك يتم استخدام أآثر من         في الرم

د               672,000يستخدم مبلغ    ة للقائ امج اإلستجابة الطارئ وال برن اء الطريق النهري      ) CERP( دوالر من أم لبن
 .والذي يمر بمحاذاة نهر الفرات
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ًا           تم حالي ك، ي ى ذل امج اإلستجابة                         باإلضافة إل ل من برن د في الفلوجة بتموي سكة الحدي إجراء مشروعين ل
د   ة للقائ ا   ) CERP(الطارئ سكك وروابطه الح ال دف إص تكمال   .  به م اس د ت شروع األول  % 44وق ن الم م

 .2007سبتمبر /من المشروع الثاني، ومن المتوقع االنتهاء من آليهما في شهر أيلول% 38و
د               وآلما ازدادت مظاهر   ار        ) CERP( صورة برنامج اإلستجابة الطارئة للقائ ادة اإلعم امج إع ضمن برن

امج            ه البرن وم ب دوالر لكل مشروع مواصالت واتصاالت يق .  األميرآي في العراق، يزداد آذلك معدل قيمة ال
ام   .  2004،  أن معدل قيمة المشروع قد ارتفع باضطراد منذ العام   )70-2(ويبين الشكل    ل  وص 2006ففي ع

د  ة للقائ تجابة الطارئ امج اإلس ه برن ذي يجري ة مشروع المواصالت واالتصاالت ال دل قيم ى ) CERP(مع إل
 .2004 وهو حوالي ضعف معدل القيمة في عام – دوالر 135,000

 
) CERP( معدل القيمة لكل مشروع من مشاريع المواصالت واالتصاالت لبرنامج اإلستجابة الطارئة للقائد ):70-2(الشكل 

 حسب المحافظة

 
 
 
 

 )ESF(صندوق دعم اإلقتصاد 
 

،  وضع مشاريع إستدامة أعمال التشغيل والصيانة التابعة لصندوق دعم اإلقتصاد )71-2(      يبين الشكل 
)ESF ( 2006في قطاع المواصالت واالتصاالت والتي يتم تمويلها من المخصصات اإلضافية للسنة المالية. 
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 في قطاع المواصالت واالتصاالت) ESF(وضع مشاريع صندوق دعم اإلقتصاد  ):71-2(الشكل 

 
 

تدامة   و مشروع إس صاالت ه ي قطاع االت صيانة ف شغيل وال ال الت تدامة أعم ود إس ى جه ة عل د األمثل      وأح
ضوئية الموحدة، وهو                       اف ال شبكة األلي ابع ل رات الت د  أعمال تشغيل وصيانة األلياف لمنطقة جنوب نهر الف جه

د                        1.7قيمته   ة االتصاالت والبري اف لهيئ شبكة األلي صيانة ل شغيل وال وفير دعم الت ى ت  مليون دوالر سيعمل عل
ة د وزارة   .  العراقي ون دوالر لتزوي غ ملي د بمبل ة عق ت إحال د تم ضًا، فق صاالت أي ق باالت ا يتعل وفيم
ار الهيكل األساس               /االتصاالت ة بقطع غي د العراقي ة االتصاالت والبري ك في    هيئ اف وذل ار 28ي لأللي ايو  / أي م

2007. 
 

     
ي في          ) ESF( أما المشاريع األخرى التي يمولها صندوق دعم اإلقتصاد          دريب العمل شمل الت في هذا القطاع فت

صيانة         شغيل وال ال الت ة وأعم ة الجوي ي لمراقبي الحرآ دريب العمل دولي والت داد ال تحكم في مطار بغ مجال ال
 . الدوليالمالحية في مطار بغداد

 
 
 
 

 
2 القسم
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 الديمقراطية
 

 

 
 

 
 

 الديمقراطية
 

ي      ة ف ة مبين ة العراقي ة الديمقراطي ي للحكوم دعم األميرآ ضة لل داف العري ة       إن األه تراتيجية الوطني اإلس
 : التي قدمها القائدللنصر في العراق

ة                  • تدراجهم نحو العملي ذين يمكن اس ى          عزل عناصر العدو عن هؤالء ال رد عل ق ال سياسية عن طري ال
 .الحمالت اإلعالمية المغرضة واإلظهار لكافة العراقيين بأن لهم مصلحة في عراق ديموقراطي

ى       • ورهم للعنف إل التفاعل مع هؤالء الذين خارج العملية السياسية ودعوة أولئك الراغبين في إدارة ظه
 .العملية من خالل القنوات المشارآة التي تتوسع باستمرار

ة   • سهيل عملي راقيين وت ة مصالح آل الع ا حماي ة يمكنه ددة وفاعل ستقرة ومتع ة م اء مؤسسات وطني بن
 .اإلدماج الكامل للعراق في المجتمع الدولي

داف      ذه األه ق ه ة لتحقي ة الحالي شمل اإلستراتيجية األميرآي ى   "     ت ى األعل ي " المصالحة من األسفل إل والت
ر                العمل على المستوى الم   "تنطوي على    شجيع عدد أآب ة وت ات سياسية محلي حلي واإلقليمي والسعي إلى توفيق

وقراطي           ستقبل عراق موحد ديم ة عناصر            ".  من العراقيين لالستثمار بم ار اإلقليمي ادة اإلعم رق إع ر ف وتعتب
ا  .  هامة وأساسية في عملية تعزيز قدرة الحكومة      درات، بم  إضافة إلى ذلك، ترآز العديد من مبادرات تنمية الق

ي       ة ف درة الحكومي اء الق ى بن ة، عل ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي ابع للوآال ة الت درة الوطني ة الق امج تنمي ا برن فيه
 .العراق

 
ة وحذرة،      .  تعمل الحكومة العراقية حاليًا على مراجعة الدستور          " ى األغلب طويل ة عل وستكون هذه العملي

يتم  .  ة من المجموعات السياسية الكبرىبما أنه سيتوجب األخذ باالعتبار مصالح آل واحد    ومن القضايا التي س
ة           ات األمان الح واالنتخاب ث واإلص اث البع نفط واجتث اح ال ي أرب شارك ف ة والت ا الفدرالي ي ".  معالجته  8ف

، بحيث  2007يوليو / تموز31يوليو، صوت المجلس الوطني العراقي لصالح تمديد الدورة الحالية لغاية     /تموز
 .2007يوليو / تموز31 وحتى 2007يوليو / تموز16 ستة أيام في األسبوع من يعمل المجلس

 
 الدعم األميرآي
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اني                    ار العراق الث ادة إعم ة وإع ل اإلضافي   ) IRRF2(     في هذا القطاع، يقوم آٌل من صندوق إغاث والتموي
شاريع      2006للسنة المالية   ) ESF(لصندوق دعم اإلقتصاد     شكل أنظر ا  ( بتوفير التمويل للم م    ).  72-2(ل د ت وق

اني      راق الث ار الع ادة إعم ة وإع ن صندوق إغاث ار دوالر م والي ملي اء ) IRRF2(تخصيص ح شاطات بن لن
اق         م إنف ا % 93الديمقراطية، حيث ت أتي               .  منه راق، ي ار الع ادة إعم ة وإع ل صندوق إغاث اد تموي اقتراب نف وب

ساهم بحوالي      ) ESF(تمويل جديد لمشاريع الديمقراطية من صندوق دعم اإلقتصاد          ل    % 18الذي ي من التموي
صاد  63ومن حوالي الـ   .  في هذا القطاع   سنة  ) ESF( مليون دوالر من التمويل اإلضافي لصندوق دعم اإلقت لل

 %.13 التي تم رصدها لقطاع الديمقراطية، تم إنفاق حوالي 2006المالية 
 

ذا القط       ) 73-2(     يبين الشكل    ا صندوق دعم            .  اعوضع التمويل األميرآي في ه رامج التي يموله تهدف الب
ى مستوى الجذور من خالل مجموعات عمل المجتمع                      ) ESF(اإلقتصاد   دني عل إلى تأسيس جهود مجتمع م

ة         ار اإلقليمي ى                .  ومن خالل جهود فرق إعادة اإلعم ة إل شاريع اإلضافية الهادف د من المعلومات حول الم لمزي
دني من خال      ذه           تعزيز منظمات المجتمع الم ذي يتحدث عن ه سم ال ة، أنظر الق ار اإلقليمي ادة اإلعم رق إع ل ف

 .الفرق في هذا القسم
 

  مخصصات الديمقراطية):72-2(الشكل 

 
 

  إلزامات الديمقراطية):73-2(الشكل 
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 صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
     

ادة إ              ة وإع ة من أجل             لقد تم استخدام أغلب التمويل الذي يوفره صندوق إغاث ار العراق لقطاع الديمقراطي عم
شكل     .  2005دعم االنتخابات الوطنية وصياغة الدستور وإجراء االستفتاء الدستوري في عام          ين ال ، )74-2(يب

 .في هذا القطاع) IRRF2(وضع مشاريع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني 
 

 الديمقراطية-)IRRF2( العراق الثاني وضع مشاريع صندوق إغاثة وإعادة إعمار): 74-2(الشكل 

 
 
 

م                ديثًا، والتي ت ار العراق ح ادة إعم ة وإع ذلها صندوق إغاث ة التي ب اء الديمقراطي هذه هي أمثلة على جهود بن
 :2007إبريل / التابع لوزارة الخارجية، منذ شهر نيسان2007ذآرها في تقرير القسم 

ع  • ة وتوزي يحية2000طباع ومات توض ع رس ب م ة   آتي ي عملي ات ف ساء العراقي صل دور الن  يف
 .المصالحة
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 . حزبًا سياسيًا حول وجهات النظر الديمقراطية الفيدرالية12إنهاء تدريب  •
ات حرة في              50 عراقيًا ضمن    1750تدريب   • دني النتخاب  محافظات   5 ورشة عمل تابعة لالئتالف الم

 .راقيةجنوبية حول أهمية المصالحة الوطنية في العملية السياسية الع
دين،        16بث  • ساء الراف تالف ن ل ائ ا من قب م إنتاجه ة ت  حيث    برنامجًا إذاعيًا حواريًا على محطة المحب

 .ترآز البرامج على المصالحة الوطنية ودور القادة ورجال الدين في عملية المصالحة الوطنية
و      ه          باإلضافة إلى ذلك، ساعدت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية مجلس آرآ ى إطالق موقع ك اإلقليمي عل

ة                   وفير معلومات حول عمل المجلس في المقاطع ه بهدف ت ة     .  اإللكتروني الخاص ب امج الحكوم ام برن د ق وق
ذا                    ة في ه ار اإلقليمي ادة اإلعم رق إع سم ف المحلية بتسهيل هذا الجهد، الذي يتم الحديث عنه بتفصيل أآبر في ق

 .التقرير
 

 )ESF(صندوق دعم اإلقتصاد 
شكل      ين ال صاد       (  يب م اإلقت صندوق دع افي ل ل اإلض ل التموي ن قب ة م ة الممول شاريع الديمقراطي ع م وض
)ESF (   صاد      .  2006للسنة المالية مصنفة  ) ESF(للحصول على مقارنة عرضية لبرامج صندوق دعم اإلقت

 .Dحسب قطاعات مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، أنظر الملحق 
  الديمقراطية-)ESF( وضع مشاريع صندوق دعم اإلقتصاد ):75-2(الشكل 

 
 برنامج عمل المجتمع

     يشجع برنامج عمل المجتمع الديمقراطية على مستوى الجذور آما يعمل على تأسيس حكومة محلية أفضل               
ة  وقد حصل برنامج عمل المجتمع، الذي.  من خالل مجموعات عمل المجتمع التشارآية والتمثيلية     تنفذه الوآال

ى                       راق، عل ار الع ادة إعم ة وإع ضًا صندوق إغاث ه أي ة ويمول ة الدولي ون دوالر ضمن      50األميرآية للتنمي  ملي
صاد        صندوق دعم اإلقت ل اإلضافي ل ة   ) ESF(مخصصات التموي سنة المالي ك    2006لل ا في ذل ين  5، بم  مالي

 .ى صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقدوالر لصندوق مارال روزيقا لضحايا حرب العراق تم تحويلها إل
 

ذا  ) ESF( دوالر فقط من التمويل اإلضافي لصندوق دعم اإلقتصاد      560.000     وقد تم إنفاق حوالي      على ه
امج   2007مايو / أيار 17وحتى  .  البرنامج ، أوردت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية اإلنجازات التالية عن برن

 :2003 عام عمل المجتمع منذ إنشائه
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 . مجموعة عمل مجتمع في آافة المحافظات الثماني عشرة1450حشد أآثر من  •
 . مليون يوم من التوظيف2.7إيجاد أآثر من  •
 .منها للنساء% 43 وظيفة طويلة األمد، خصص34.000إيجاد  •
أآثر من           • ـ       271التزام الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ب ون دوالر ل ابع لب   6000 ملي امج   مشروع ت رن

 . مليون دوالر74عمل المجتمع؛ مساهمات عراقية بأآثر من 
 

اني        سان     /     وفي الفترة ما بين شهر آانون الث اير وشهر ني ل   /ين م استكمال      2007إبري غ     158، ت  مشروعًا تبل
 . وظائف طويلة األمد204وقد أدت هذه المشاريع إلى إيجاد .   مليون دوالر9.2قيمتها 

 
ة                         وبهدف تحسين عم   ة للتنمي ة األميرآي ع، قامت الوآال امج عمل المجتم ا برن ائج التي يحققه لية متابعة النت

ا ة األداء وأقرته تكمال خطة المسح األساسي ومراقب ة باس ى .  الدولي ائم عل ر المشروع الق ويهدف نظام تقري
ر الح                        ا من الخمس منظمات غي تم جمعه ات التي ي ذي يوحد البيان ذ      أساس شبكة اإلنترنت، وال ة التي تنف كومي

ا                       ارير عنه ديم التق امج عمل المجتمع وتق رامج برن اس ب .  نشاطات برنامج عمل المجتمع، إلى تحسين عملية قي
 .وتحافظ الوآاالت الشريكة الخمس على بيانات نظام تقرير المشروع وتحدثها

 
سان و  ي مي ساء ف ة للن راءة والكتاب يم الق ة تعل ع حمل ل المجتم امج عم ق برن ع      أطل ية والواسط ويتوق القادس

ة                       .  توسيعها لتشمل البصرة    امج المكون من جزأين، حيث ترآز المرحل ساء من البرن تفادت آالف الن د اس وق
ة                        وم االجتماعي ة والرياضيات والعل ة العربي ًا باللغ ة دروس ة الثاني وفر المرحل ة وت .  األولى على القراءة والكتاب

د لحوالي          فعلى سبيل المثال، حقق برنامج تعليم        ة    2500القراءة والكتابة في محافظة ميسان فوائ رأة عراقي .   ام
ات                              ى عملي سابق، إضافة إل انوا عاطلين عن العمل في ال ين عراقيين آ آما نتج عن المشروع وظائف لمعلم

 .تجديد الصفوف المدرسية التي استخدمت في هذه الحملة
 
 
 

 الديمقراطية والمجتمع المدني
 :ديمقراطية والمجتمع المدني النشاطات التالية     أجرت برامج ال

ة بهدف            • شجيع الديمقراطي ى بت اجتماعات مع ممثلي فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية ومنظمات أخرى تعن
 .العصف الذهني حول مجاالت محتملة للتعاون في أحداث انتخابية مستقبلية

 .التقييم المستمر لجاهزية إدارة االنتخابات الحالية •
 .دريب مفصلة لموظفي هيئة االنتخاب المستقلة العراقيةأجندة ت •
ام      • تحديد األولويات واألهداف ضمن مشروع خطة العمليات الوطنية من أجل عقد حدث انتخابي في ع

2007. 
 

ة  ) ESF( مليون دوالر من التمويل اإلضافي لصندوق دعم اإلقتصاد     50     ويقوم مبلغ يقارب الـ      للسنة المالي
وطني      .  دعم برامج الديمقراطية والمجتمع المدني     بتمويل   2006 ود المجلس ال وتوفر هذه المشاريع الدعم لجه

 .العراقي لمعالجة قضايا هامة تتعلق بالحكومة ولتقوية مشارآة النساء واألقليات في العملية السياسية
 

دني واإلعالم     ماليين دوالر لعقد قائم ل8     قامت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية برصد       برنامج المجتمع الم
وقد انتهى التمويل الذي يقدمه صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق لبرامج المجتمع المدني             .  المستقل التابع لها  
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ار العراق         2006سبتمبر  /واإلعالم المستقل في شهر أيلول     ادة إعم ام الخاص إلع تش الع ، آما ذآر مكتب المف
صاد       ومن خالل تم  .  الربع الماضي  ة         )ESF(ويل يوفره صندوق دعم اإلقت ة للتنمي ة األميرآي ، استمرت الوآال

سوق    وفير أبحاث ال وظفي قطاع اإلعالم وت دريب م شمل ت ذي ي امج اإلعالم، وال شاطات برن دعم ن ة ب الدولي
صاد    "وقد تم تمويل نشاطات برنامج اإلعالم من خالل       .  والمعدات دورة  ) ESF(أموال صندوق دعم اإلقت الم

ة                           وا سنة المالي المي في ال ذاء الع امج الغ د رصدت لبرن وال آانت ق ا  "2006لتي تم إعادة برمجتها من أم ، آم
 .قالت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية

 
دولي         10     وقامت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية برصد        صندوق ال امج ال ة لبرن  ماليين دوالر التفاقية قائم

اء       .   لدعم االنتخابات التابع لها  ألنظمة اإلنتخابات  ى ببن صندوق اجتماعات مع منظمات تعن وقد عقد موظفو ال
ات              ي االنتخاب اون ف االت التع د مج دف تحدي ة، به ار اإلقليمي ادة اإلعم رق إع ك ف ي ذل ا ف ة، بم الديمقراطي

 .المستقبلية
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الديمقراطية
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 تش العام الخاص إلعادة إعمار العراقمكتب المف
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  �ة االقتصادينميةالت  
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 ة االقتصادينميةالت

     
ة     65آانت هناك عالمات تقدم اقتصادي في العراق هذه السنة، فالتضخم تحسن حين انخفض من                    ٪ في نهاي

ة     46 ارتفع بعد ذلك ليصل إلى        لكنه ،  2007فبراير  / شباط٪ مع نهاية    37 إلى ما يقارب     2006 ٪ مع نهاي
ران ران / حزي و/ حزي ي     .2007 يوني سي ف سبب الرئي و ال ررة ه ة المك ات النفطي ي المنتج نقص ف ان ال  وآ
ى من                       إ وبصورة   .االرتفاع ا زال أعل ه م ام الماضي، لكن ة الع جمالية يبقى التضخم أدنى مما آان عليه في نهاي
 .صندوق النقد الدوليأهداف 

ة        لإلحصاءاتسب قياسات المكتب العراقي     وح      سبة البطال ات، آانت ن ا المعلوم ة  18 وتكنولوجي ٪ والعمال
اني ٪، وذلك آما ورد في المسح السنوي للبطالة، الذي أجراه المكتب في 38 ة   المتدني دخولذات ال  / تشرين الث

اني   شرين الث وفمبر  / ت ين          . 2006ن ة ب ة العراقي سبة البطال ة لن ديرات الحالي راوح التق ى أي حال، تت  25 وعل
  .٪40و

ة ة البطال دهور حال ي ت ة ف ا الدول ي تمتلكه شاريع الت اهم توقف الم شؤون .وس دفاع ل ر ال ا ذآر نائب وزي  وآم
ة  ءاتبإحصان ما يقدر بنصف مليون موظف لدى المشاريع المملوآة للدولة ليسوا مشمولين    إالتشغيل، ف   البطال

 .٪ من مرتباتهم40ويستمرون في تقاضي حوالي 
ضًا تطور القطاع الخاص            دولي ف     .وتقيد األزمة األمنية أي د ال ول صندوق النق ه إ وحسبما يق و أمكن       "ن ل

تثمار الحكومي ب       امج االس دور تطبيق برن ف، ألصبح بالمق ك القطاع النفطي،   متخفيض مستوى العن ا في ذل
 ".ت القطاع الخاص بالتعافيولبدأت فعاليا

 
 تعمل لتحسين االستقرار والعمليات التجاريةخاصة قوة أميرآية 

 
وة       ت ق ًاخاصة  تمكن ة أميرآي شاط    وممول ز الن ن تحفي ة، م ات التجاري تقرار والعملي سين االس دف تح  به

 . تشغيل مصانع عراقيةإعادةاالقتصادي عبر سلسلة مهمات أفلحت في 
وة   2007يونيو /  حزيران/ حزيران 5ن  وإبتداًء م       ك الق اً الخاصة  ، أجرت تل ر من    تقييم ة  64 ألآث  عملي

شغيلها في     مصنعاً  19صناعية رئيسية واختارت     ادة ت سنة    ا وأوضح الطلب الرئ  . 2007 إلع دل لل سي المع
ذآورة      أ 2007مارس   / آذار/ آذار ٩ والمقدم في     2007المالية لعام    وة الم ساعد في   "ن الق ا ست شغيل  دةإع  ت
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شغل             عراقياً  مصنعاً 140أآثر من    ة، ت داًء  ". ألف شخص   15 خالل الستة إلى الثمانية عشر شهرا المقبل  وإبت
 .اإلنتاجية ، بدأت ستة مصانع عملياتها 2007يوليو / تموز/ تموز 5من 
ل من              إ المشار    الخاصة وذآرت القوة         ى أق اك حاجة إل ا أن هن شغيل غا     200ليه ون دوالر لت ك    ملي ة تل لبي

ن    د ع ديها ال تزي دة ل وال المعتم ن األم صانع، لك ون دوالر50الم وة   وإل. ملي ت الق ل حاول وة التموي ال فج قف
 برنامج لتمويل قروض بفوائد منخفضة      نشاءة التفاوض مع وزارة المالية ووزارة الصناعة والمعادن إل        خاصال

 .من خالل بنوك مملوآة للدولة
 

 لمؤازرترتيب صندوق النقد الدولي ا
ا         إجراءينص الترتيب المؤازر الذي وضعه صندوق النقد الدولي على                ى العراق تطبيقه ات معينة يجب عل

دفوعات واإل        زان الم ة بمي ا عالق صادية     لحل مشاآل له ضايا االقت ا من الق ات وغيره اً .عان يم ال  وطبق الم  لتقي  مع
ق االستجابة لمتط           إ للرئيس، ف   يةاألول ى طري سير عل ى العراق أن             ن العراق ي ؤازر، لكن عل ات الترتيب الم لب

 .يواصل رفع أسعار الوقود إذا أراد االستفادة من برنامج متابعة سيضعه صندوق النقد الدولي
 أن ،2007مارس  / آذار/ آذارووجد تقرير لصندوق النقد الدولي بشأن تقدم ترتيب المؤازرة، وضعه في                

 : االقتصادية والهيكلية المطلوبةصالحاتق الكثير من اإل األمام في تطبيإلىالعراق حقق خطوات 
 .طالق نظام مدفوعات وطني جديد إ- 
امج - ى برن اق عل ة    إصالح االتف دمات الجوهري وفير الخ ة وت سالمة المالي و ال دفع نح ة لل ادة هيكل ي وإع  بنك

 .للسكان
 . للموازنات وخاصة استثمار رؤوس األموالأهداف وضع -
 .تخفيض التضخمقدية تستهدف سياسات ن  تطبيق -

      
د شدد                 ؤازرة، فق را   وآما هو مطلوب بموجب ترتيب الم ى سياسة           قبنك الع ة وتبن  المرآزي سياسته النقدي

 .الرفع التدريجي لقيمة الدينار من خالل زيادات في العالوات تهدف إلى تخفيف الضغوط التضخمية
اني / تشرين الثانيوقد ارتفعت قيمة الدينار منذ   وفمبر  / تشرين الث سبة  2006ن دوالر    17 بن غ سعر ال ٪ ، وبل

اراً  1249يوليو  / تموز/ تموز 12 بحلول ل سنة             دين ان سعره قب ا آ اراً  1472 فيم شكل      . دين -2( ويظهر ال
 .االتجاه التاريخي لسعر الصرف، )76
ام         ات برن زام بمتطلب وات لاللت ة خط سلطات العراقي ذت ال ر اتخ ع األخي كج الوخالل الرب شأن بن ادة ب  إع

ي  دولي ف د ال ع صندوق النق ه م ق علي و متف ا ه ة، آم ارس الماضي/ آذار/ آذارالهيكل ون .م ز العراقي د رآ  وق
ه في     ابنكين تملكهم هيكلة أآبر إعادةبشكل خاص على      الدولة وهما الرافدين والرشيد، آما هو منصوص علي

 :ترتيب المؤازرة، وعلى النحو التالي
ي - ارس / ارآذ/ آذار ف رت2007م اهم إل    أق ذآرات تف وزراء م س ال صادية لمجل ة االقت ادة اللجن ة ع  الهيكل

 . الرشيدبنكين المملوآين للدولة، وإعادة الهيكلة المؤسسية المالية لبنكالعمالنية لل
 . الهيكلةإعادةشراف على  المرآزي لجنة بنكية لإلقبنك العراكل  ش-
الي لل      جراءيونيو إل / حزيران/ حزيرانئل   تم اختيار مدقق مالي دولي في أوا       - ين، بنك  عملية تدقيق عمالني وم

 .وسيتم تعيينه قريبَا
ذه اإل ل ه راءوتمث امج  ج ي برن ة ف ادةات عناصر مهم ي دعت إع شاملة الت ة ال ا الهيكل اهم  إليه ذآرات التف  م

 .الصادرة عن اللجنة
ى           التقدم المتحقق آاف لتبري     أنوالحظ صندوق النقد الدولي           ؤازرة حت د لترتيب الم ول ر التمدي ول / أيل / أيل

بتمبر  ون أ وينتظر . 2007س سؤولونن يجري الموظف يالم ة ف راجعتهم التالي ؤازرة م  / آب عن ترتيب الم
 . 2007يونيو / حزيران/ حزيرانأغسطس عندما سيراجع صندوق النقد الدولي التقدم الحاصل منذ / آب
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  معدل صرف العملة):76-2(الشكل 

 
 الدعم األميرآي

 
أتي  ًا% 71     ي ار   تقريب ادة إعم ة وإع اني إلغاث صندوق الث ن ال ذا القطاع م ة له ن المخصصات األميرآي  م
 . مصادر األموال األميرآية لمشاريع قطاع التنمية االقتصادية، )77-2(ويظهر الشكل . العراق

صندوق العراقي             ة      لقد تم االلتزام باألموال التي خصصها ال ادة  لإلغاث ار، وأنفق      وإع ا  % 97.5 اإلعم منه
ًا ق       . تقريب ن طري ي ع ل األميرآ ود التموي ه، ستتواصل جه ن نهايت صندوق م ال ال د أعم رب موع ا يقت وفيم

صاد  م اإلقت ندوق دع د ) ESF(ص ة للقائ تجابة الطارئ امج اإلس أتي ). CERP(وبرن وال 16وت ن األم ٪ م
ك             ة االقتصادي من ذل أتي       المخصصة لقطاع التنمي ا ي امج بينم صندوق    13البرن شكل     . ٪ من ال -2(ويظهر ال

 .وضع األموال األميرآية التي تم االلتزام بها لذلك القطاع، )78
غ  2007 وخالل الربع الحالي، وفر قانون االعتمادات الملحق بميزانية              صندوق   57.4 مبل ون دوالر ل  ملي

صاد   م اإلقت ر ا  ) ESF(دع ات غي ى المنظم ا عل ة     لتوزيعه رامج التنمي ى ب ا عل راق وإنفاقه ي الع ة ف لحكومي
 مليون دوالر للقوة الخاصة لتحسين  50وإضافة إلى ذلك، وفر االعتماد الملحق مبلغ  .االقتصادية واالجتماعية

 .االستقرار وعمليات التجارة، وذلك عن طريق صندوق الحريات العراقي
 
 
 

  مخصصات التنمية االقتصادية):77-2(الشكل 
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  إلزامات التنمية اإلقتصادية):78-2(الشكل 

 
 
 
 
 
  صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 

     
ة      ع التنمي ي دف سية ف راق عناصر رئي ار الع ادة إعم ة وإع ل صندوق إغاث ن قب ة م ادرات الممول كلت المب  ش

ام     د غطت     . االقتصادية العراقية إلى األم وال وق صندوق مجاالت      أم ددة في    ال ز    متع و االقتصادي      تعزي  –للنم
وال دعم     . تراوح بين توسيع صناعات المشاريع الصغيرة وتقديم النصح بشأن تطبيق النظم المالية            وتواصل أم
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صندوق       للطوارئ شاريع ال شكل     .  الكثير من م صندوق            ،  )79-2(ويظهر ال ل ال ة من قب شاريع الممول ة الم حال
 .المذآور في هذا القطاع

 
 التنمية االقتصادية-)IRRF2(دوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني صنوضع مشاريع  ):79-2(الشكل 

 
 مشاريع التنمية الزراعية

ذها صندوق                   ل التي نف ات التموي ع عملي      آانت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية مسؤولة عما يقرب من جمي
اء       إغاثة وإعادة إعمار العراق لصالح القطاع الزراعي من خالل مائة ملي           ادة بن امج إع ة برن ون دوالر هي قيم

سعة                      اء ذات ال شاريع البن ة وم اج  والبنى التحتي ى اإلنت ق    . وتنمية الزراعة في العراق، والذي رآز عل د أغل وق
 .2006ديسمبر / آانون األول/  في آانون األولالبرنامج رسميًا

اء "      ويتوقع أن يواصل برنامج      ود الوآ      " إنم ة جه شاريع الزراعي ذه            للم ة في ه ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي ال
 مليون دوالر من هذا 37.5وحتى تاريخه تم تخصيص    .  مليون دوالر  343المجاالت بموجب عقد سقف قيمته      
 .المبلغ، ويتضمن العقد سنتي سماح

ة     ة تكساس    (TAMU)     واتفقت وزارة الزراعة األميرآي صالح     (A & M)   وجامع ى خطة عمل ل عل
د  امج تمدي ى           برن شروع إل صص للم ال المخ ل الم ستمر تحوي ة، وي ة العراقي اء الزراع ادة إحي شروع إع  م

(TAMU)ة تكساس   .  للتنفيذ  A) وسيقوم االئتالف الجامعي الذي يضم خمس جامعات أميرآية تقوده جامع
& M)          ل ا أخصائيون إضافيون في حق شارك فيه ستمر أسبوعين ي دريب ت  وست جامعات عراقية بعمليات ت
 .عة وإنتاج الدواجن، والمحاصيل وغيرها من العناوينالزرا

 
 سلطة االقتصاد

سلطة                 اني الخاص ب        رغم القضايا األمنية، تستمر الوآالة األميرآية للتنمية الدولية في تفعيل مشروعها الث
ة اإلد              سهيل عملي ة  االقتصاد حيث يواصل فريق المشروع تقديم المساعدة الفنية إلى حكومة العراق لت ارة المالي

و  / تموز /  تموز9من  إبتداًء  و.  مليون دوالر  225والنقدية من خالل عقد تقارب قيمته        زام    2007يولي م االلت ، ت
 . مليون منها130.3 مليون دوالر من هذه األموال وإنفاق 161.7بحوالي 
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ر مسمى         دة     و.      وألسباب أمنية تم تعليق نظام اإلدارة المالية للمعلومات إلى أجل غي ق، أجريت ع ل التعلي قب
م       وتر نظ بكة الكمبي ى ش ت إل ا أدخل ام، آم ي للنظ ديث فن ات تح د   (SoftWare) عملي وي قواع دة تحت  جدي

ة  واإلحصاءات محاسبية معدلة، آما أدخلت إلى المنظومة خريطة الحسابات          وحتى تاريخه، ذآرت      .  الحكومي
ا التزمت بحوالي             ة أنه ة               18الوآالة األميرآية للتنمية الدولي اليف نظام اإلدارة المالي ا تك ا فيه ون دوالر بم  ملي

ة بالنظام                     . للمعلومات ى الوحدات ذات العالق ساعدة العراقي المؤقت عل ولم تتضمن األرقام ما أنفقه مكتب الم
 . المذآور

ص بنظام    لمراجعة فعالية العقد الخا     تدقيقاً       ويجري مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق حالياً        
 .اإلدارة المالية للمعلومات

ط البنك           ،   2007إبريل  / نيسان/  من نيسان  إبتداًء     و ة رب وبمساعدة وزارة المالية األميرآية، استكملت عملي
 AUTOMATED) و(REAL TIME GROSS SETTLLEMNT)العراق المرآزي بنظامي    

CLEARING HOUSE) .    ة ت أربع ك، قبل ى ذل افة إل وك خاص وإض امي   أخةبن ستخدمة لنظ رى آم
(RTGS)و (ACH) إضافة إلى البنك المرآزي بنكًا11، مما زاد عدد المستخدمين إلى . 

ل                   زام بالموعد المحدد من قب ذلك لتطوير خطة عمل وااللت ة العراق آ      وساعدت الجهود األميرآية حكوم
الي ا  الغ الم ستويات اإلب ق م دولي لتطبي د ال ي صندوق النق يم ف زة التقي ة أجه ارير (IFRS)لدولي  آأساس للتق

 . المالية، وقد تم تطبيق ذلك حسب الموعد المقرر
 

 )ازدهار(برنامج تطوير القطاع الخاص 
اص    اع الخ وير القط د تط ي عق ار(     ينته ي ) ازده ول30ف ول/  أيل بتمبر/ أيل شاطات  . 2007 س ي ن وتغط

والً     ة حق سي       ازدهار المالي تثمار، وال رويج لالس دة تتضمن الت سوق، وخدمات       ع ى ال دخول إل ة، وال اسة التجاري
 . إدارة األعمال، وتطوير رأسمال السوق، وتنمية األعمال الصغيرة والمتوسطة والحفاظ عليها

 
 السياسة التجارية ودخول السوق

ة      ة التجارة العالمي ار 25ففي  .      خالل الربع الحالي حدث تقدم في دخول العراق منظم ايو /  أي ار / م ايو  / أي م
ة      دة ودول عربي ات المتح ود الوالي ع وف ة م ات ثنائي ة اجتماع ارة العالمي ة التج ى منظم ي إل د العراق د الوف عق

ذي حضر                     . وأوروبية ر التجارة ال ار مع وزي امج ازده شارون من برن ذه االجتماعات التقى مست وآمتابعة له
 .ول العراق السوقاجتماع منظمة التجارة العالمية، وذلك لبحث عدة أولويات رئيسية بشأن دخ

ة      كرتارية منظم ى س دمها إل شريعية ويق ل الت ة العم راق خط ل الع ات، أن يكم ذه األولوي م ه ين أه ن ب      وم
صادية              . التجارة العالمية  ة إصالحات اقت ة الدولي ة للتنمي وتتضمن هذه الخطوات المدعومة من الوآالة األميرآي

و        ة          في المجاالت الرئيسية من التجارة والجمارك وحق ى منظم دخول إل ة ال ة، آجزء من عملي ة الفكري ق الملكي
 .التجارة العالمية

 
 تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

وك        ،2007يوليو  / تموز/  من تموز  إبتداًء      ضمانات البن ة ل ة    18 أقرت الشرآة العراقي  ضمان قروض بنكي
شرين       .  دوالراً 344.279يبلغ مجموع قيمتها     شرآة في ت اني  وقد بدأت ال اني   /  الث شرين الث وفمبر   / ت ،  2006ن

صغيرة ومتوسطة الحجم             شاريع ال راض ولتطوير المحافظ المربحة للم ى االقت . عملياتها لتحسين الوصول إل
ة                     وك المؤهل ل البن ة من قب ويهدف البرنامج آذلك لتعزيز ممارسات اإلقراض المعتمدة على تدفق المبالغ النقدي

ة             عراقياً  بنكاً 11وحصل  . والمشارآة في العملية    5 خاصا على منحة من الوآالة األميرآية للتنمية الدولية بقيم
غ         شارك بمبل ار، لت ق ازده داًء من       3.7ماليين دوالر قدمت عن طري ساوي إبت ا بالت سمت بينه ين دوالر ق  مالي

 .2007 إبريل/ نيسان/ أول نيسان
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 تنمية المشاريع الصغيرة المستدامة
ات المتحدة في آب                     منذ بدء برنامج   ل الوالي ة من قب صغيرة الممول  ،2003أغسطس   / آب/  المشروعات ال

ر من           ا مجموعه أآث ون دوالر من القروض في           100نفذ م اني عشرة      "16" ملي .  من محافظات العراق الثم
ون      18 مليون دوالر على شكل قروض غير مسددة أعطيت ألآثر من            23وهناك   سبة      ،   ألف زب حيث بلغت ن
شرين  /  للمشاريع الصغيرة في تشرين الثانياإلقراضوقد بدأت ازدهار عمليات     %. 98 لدفع أآثر من  إعادة ا  ت
 .2006نوفمبر/ الثاني

 
 للطوارئأموال دعم 

م   وال دع رامج أم ن ب ان م وارئ     صنف اثن ة للط سنة المالي صادية 2006 لل ة االقت اع التنمي ار قط ي إط .  ف
وبعض  .  في هذا القطاع    )ESF(صندوق دعم اإلقتصاد    لة من   الممّو وضع المشاريع    ،  )80-2(ويظهر الشكل   

 .لها صندوق إغاثة وإعادة  إعمار العراق هي استمرار لجهود بدأت بنشاطات مّوللطوارئمشاريع أموال دعم 
 

 التنمية االقتصادية-)ESF(صندوق دعم اإلقتصاد لة من وضع المشاريع الممّو ):80-2(الشكل 

 
 
 

 اإلستراتيجيةمع المدني في المدن برنامج المجت
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دني أن ينتهي  ع الم امج المجتم ي برن ان يفترض ف ي آ ول30ف ول/ أيل ى / أيل ده إل م تمدي ن ت بتمبر، ولك  30س
ام            2009سبتمبر عام   / أيلول/ أيلول ة ع زام ورد في ميزاني ي        . 2007 بموجب الت يم أول امج لتقي ويخضع البرن

 .ضافيةحول إمكانية امتداده إلى مدن إ
دني حقق             2007إبريل  / نيسان/  من نيسان      إبتداًء  ذآرت وزارة الخارجية األميرآية أن برنامج المجتمع الم
 :اآلتي
 .األنبار/ تلعفر وفلوجة / امتد ليشمل آرآوك والموصل  -
 .خطة لتمديده إلى البصرة -
 .إجراء عمليات تقييم أمنية في آرآوك والموصل وفلوجة -

 
ـ      وقد التزمت الو      غ ال ون دوالر التي   135آالة األميرآية للتنمية الدولية عبر اتفاقية تعاون بجميع مبل  ملي

م  وال دع وارئخصصتها أم دنيللط ع الم امج المجتم صادية  .  لبرن ة اقت وافز تنمي امج ح ذا البرن ع ه ويتب
ًا وفر دعم ًاوي ف توظيفي ال العن ي أعم شارآة ف ن الم راقيين ع شبان الع اء ال ضمن ال.  إلثن امج  ويت برن

 :المكونات الرئيسة التالية
 .أعمال عامة ومشاريع بنى تحتية صغيرة •
 .تدريب مهني وبرامج صناعية •
 .برامج تنمية لمشاريع صغيرة ومتوسطة •
 .نشاطات شبابية •

  
ة               ،   2007يونيو  / حزيران/  حزيران 25 من   واعتبارًا ة التي شغلتها الوآال ة العراقي دي العامل بلغ مجموع األي
ة     األميرآية ى        شخصاً  63377 للتنمية الدولي دد إل داءً  68183 وزاد الع و /  تموز 3 من   إبت  شيروي  . 2007يولي
ذين       عدد  معدل، إلى   )15-2(الجدول   ًا في        األشخاص ال شغيلهم يومي م ت ابيع التي    من ا   آل أسبوع عمل        ت ألس
 .دةعدة برامج تشغيل ممولة من قبل الواليات المتح، من قبل  2007يوليو /  تموز3سبقت 

برنامج المجتمع المدني تم تشغيلهم يوميًا من قبل  األشخاص الذين  عددمعدل، )16-2(     ويظهر الجدول 
 آالف شخص منهم 8إضافة إلى ذلك، تقول الوآالة األميرآية للتنمية الدولية إن حوالي . في عدة مدن عراقية

 .نينوى المدني في محافظة  يعملون في مشاريع بنى تحتية، استفادوا من برنامج المجتمع532
 15-2الجدول 
 تشغيلالج امبرتم تشغيلهم يوميًا في  األشخاص الذين  عددمعدل

 
 

 العراقيون الذين تم تشغيلهم     برنامج التشغيل
الوآالة األميرآية للتنمية 

 الدولية
  دوالر68.183   

 18.758    فرقة منطقة الخليج
برنامج االستجابة 

 الطارئة للقائد
   4.320 

القيادة المتعددة 
 الجنسيات في العراق

   11.788 

صندوق إغاثة وإعادة 
 غير -إعمار العراق

 البنائية

   8.855 

 111.904    الكلي
 

 16-2الجدول 
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  برنامج المجتمع المدنيتم تشغيلهم يوميًا من قبل األشخاص الذين  عددمعدل
 
 
داد    30-24(بغ

 )يونيو/حزيران
 30-24(األنبار
 )يونيو/حزيران

-10(الموصل
 )يونيو/حزيران16

-10(آرآوك
 )يونيو/حزيران16

أقل (التوظيف القصير األمد 
 )من ثالثة شهور

32.210 10.172 6.711 1.920 

التوظيف الطويل األمد 
 )أآثر من ثالثة شهور(

11.216 99 296 801 

 
 
 

 اإلصالحات السياسية والتنظيمية
 

شاريع الم سياسية مّو     تواصل الم ي اإلصالحات ال راق ف ة الع ساعدة حكوم دة م ات المتح ل الوالي ة من قب ل
شاريع     والتنظيمية التي تتضمن دعم بنك العراق المرآزي في تحسين سياسته النقدية ونشاطاته التحليلية في الم

غ       . االقتصادية الضخمة  ى المساع         20وتتضمن هذه الجهود الممولة بمبل ز عل ون دوالر الترآي ادة     ملي دة في إع
ك،  ة البن رافهيكل ة وإدارة  واإلش ة العراقي ندات الخزان ع س ة، وبي وال االحتياطي ات األم ي، ومتطلب  البنك

ات ا المعلوم الل     . تكنولوجي ن خ ة م نوية مدمج ة س وير ميزاني ي تط ة ف ضًا وزارة المالي امج أي ساعد البرن وي
ى   .استخدام وسائل التصنيف المتبعة من قبل صندوق النقد الدولي          وستعمل إعانة البنك في تخطيط الميزانية عل

د       ذي وضعه صندوق النق ؤازرة ال ب الم ات ترتي ا لمتطلب ة طبق ة الوطني داد الميزاني ي إع وزارة ف ساعدة ال م
 .الدولي

د             ا صندوق النق ضمان التي يقيمه ات ال زام بمتطلب      وفي إطار جهودها لمساعدة الحكومة العراقية على االلت
 : الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ووزارة المالية النشاطات التاليةالدولي، مارست

صافية      • ة ال ة الدولي ات النقدي ة إصالح االحتياط ن أن عملي د م زي للتأآ راق المرآ ك الع ع بن ل م العم
 .تتواءم مع متطلبات الضمان التي وضعها صندوق النقد الدولي

حتياطية المتبعة لضمان تواؤمها وتماشيها مع أفضل        مساعدة الحكومة العراقية في إصالح األحكام اال       •
 .الممارسات الدولية

شريع حول التعامل                  • مساعدة الحكومة العراقية في آسب موافقة مجلس الشورى ووزارة المالية على ت
 .المأمون للحواالت المالية

      
شا              للطوارئويواصل صندوق دعم     ذه الن ر من ه ات المتحدة الكثي دأها صندوق        الممول من الوالي طات التي ب

 .إغاثة وإعادة إعمار العراق
 

 برنامج التنمية االقتصادية للمحافظات
ين    شرة مالي يوفر ع صادية للمحافظات س ة االقت امج التنمي ة أن برن ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي در الوآال      تق

صغيرة                ة ال ام المالي شغيلي للمؤسسات ذات األحج ين       دوالر على شكل قروض ورأسمال ت نتيه األوليت  خالل س
ة                       . من العمل  ة عراقي ع قطاعات صناعية وخدمي ل ودف ى التموي ة الوصول إل ع إمكاني ويهدف البرنامج إلى رف

 :ولدى البرنامج ثالثة عناصر رئيسية. مختارة لتحقيق نمو اقتصادي
 .تطوير القطاع الخاص •
 .ختارةتقوية حقل األعمال العراقي للمساعدة على نمو قطاعات اقتصادية م •
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 .توسيع عملية اإلقراض التجاري لزيادة الوصول إلى التمويل •
   

امي     ا لع ة وملحقاته ات الميزاني ي طلب رئيس ف عى ال د س ى 2008 و2007وق صول عل ون دوالر 45 للح  ملي
ات، و  صادية للمحافظ ة االقت امج التنمي امج 125لبرن وير برن ون دوالر لتط اء" ملي ة، " إنم شاريع الزراعي للم

ة           . الثانية" سلطة االقتصاد " لمشروع   نًا مليو 75و صادية للمحافظات مشروع الوآال ويتابع برنامج التنمية االقت
 .المتعلق بالقطاع الخاص" ازدهار"األميرآية للتنمية الدولية السابق، الخاص بتطوير مشروع 

 
 )CERP(برنامج اإلستجابة الطارئة للقائد 

صادية لب ة االقت شاريع التنمي د      خصص لم ة للقائ تجابة الطارئ امج اإلس اليتين ) CERP(رن سنتين الم ي ال ف
من مجمل أموال إعادة اإلعمار على وجه التقريب، مخصصة لقطاع التطوير            % 16حوالي  ،   2007 و 2006

 .2007 و2006من مجمل التمويل المخصص للعراق للسنتين الماليتين % 19االقتصادي، و
زة      ) CERP(دية لبرنامج اإلستجابة الطارئة للقائد           تتضمن مشاريع التنمية االقتصا    ر األجه شاطات تطهي ن

ة  صادية والمالي ة، والتحسينات االقت ةالمدني ري، واإلداري ة، وال اج، والزراع ع، وإنت شاريع التوزي ذاء، وم  الغ
 ).81 -2أنظر الشكل(وعربات الخدمة المدنية 

في توظيف   ) CERP(رنامج اإلستجابة الطارئة للقائد      وفي بغداد استخدم حوالي مليون دوالر من أموال ب      
. عراقيين إلعادة تأهيل جامعة المستنصرية بما في  ذلك إصالح المباني والشبكات الهاتفية والخدمات الصحية               

ادة                  400ويجري استخدام أآثر من      ين إلع ذآور في توظيف عراقيين محلي  ألف دوالر من أموال البرنامج الم
 . في بابلبناء مدرسة الناصر

صندوق،          ذا ال وال ه اق أم      وفي الوقت الذي تنتهي فيه مشاريع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، مع إنف
 . بأهمية أآبرللطوارئتتسم مشاريع برنامج االستجابة 

ـ           سنتين         1676      التزمت الهيئة متعددة الجنسيات في العراق ب وال ال صادية من خالل أم ة اقت مشروع تنمي
د         ،   2007 و 2006لماليتين  ا ة للقائ ذه     981، وأآملت    ) CERP(المخصصة لبرنامج اإلستجابة الطارئ  من ه

د       ة قيم مشروع التنمية االقتصادي    ،2004وفي عام   . المشاريع في  ،  ) CERP( لبرنامج اإلستجابة الطارئة للقائ
اً 120  ي  إلى حوال عدل وصل الم  ،2006وفي عام   . ، بأربعين ألف دوالر تقريباً    عدلالم سع     ألف ا حظيت ت ، فيم

 آما هو    ، ألف دوالر  100محافظات بمشاريع تنمية اقتصادية من خالل البرنامج المذآور بقيمة متوسطية تبلغ            
 ). 82-2 (واضح في الشكل

 
 ةالتنمية اإلقتصادي-2007 و2006 للسنة المالية )CERP(ع برنامج اإلستجابة الطارئة للقائد اريمشوضع  ):81-2(الشكل 
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 للتنمية اإلقتصادية حسب )CERP(ع برنامج اإلستجابة الطارئة للقائد اريمش معدل القيمة لكل مشروع من ):82-2(الشكل 
 المحافظة
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الالجئون وحقوق اإلنسان 
 والتعليم

 

 
 

 
 الالجئون وحقوق اإلنسان والتعليم

ام    ذ ع ازلهم       ،  2003     من ادرة من ى مغ ين عراقي عل ة مالي ر من أربع ر أآث ر    . أجب ين هؤالء ف  2.4ومن ب
ين، وبقي         اً         1.9مليون من بالدهم آالجئ بالد آأشخاص مشردين داخلي ون عراقي في ال ر من    تو.  ملي ع أآث من

 .نصف محافظات العراقي األشخاص المشردين من االنتقال من محافظة إلى أخرى
الم            الربع أصدرت المفوضية العليا لالجئين تقريراً          وخالل هذا    ين في الع ة لالجئ اني دول .  يعّرف العراق آث

راق  شردين داخل الع دد الم صبح ع ام  2.3 وتوقعت المفوضية أن ي ة ع ي نهاي ون شخص ف ، أي 2007ملي
ادة  امي % 15بزي ين ع راق   . 2007 و2006ب ادرون الع ذين يغ ين ال دد الالجئ زداد ع ذلك ي ا ًاوتوقع. آ  منه

ى                     أل ساعداتهم إل ة م ين ميزاني ا لالجئ  123عداد العراقيين الذين يجتثون من منازلهم، ضاعفت المفوضية العلي
 .مليون دوالر

ان واألردن ومصر                     أ ،)83-2(الشكل       يظهر   ا وسوريا ولبن ى ترآي روا الحدود إل ذين عب راقيين ال عداد الع
 .وإيران

 
 اقيين والعراقيين المشردين داخليًا حرآة الالجئين العر):83-2(الشكل 
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 الدعم األميرآي
راق  ي الع يم ف سان والتعل وق اإلن ين وحق شاريع المخصصة لالجئ رامج والم ة الب وال األميرآي دعم األم .      ت

 :وفيما يلي وضع معظم مسارات التمويل األميرآي في هذا القطاع
ين  • ن ب ن ط 410م ات ع ذه المجموع ون دوالر خصصت له ار   ملي ادة إعم ة وإع ق صندوق إغاث ري

 . مليونًا370 مليون دوالر أنفق منها 400العراق، تم االلتزام بـ 
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للسنتين ) CERP( مليون دوالر تم االلتزام بها من خالل برنامج اإلستجابة الطارئة للقائد             94من بين    •
 . مليون دوالر منها51، أنفق 2007 و2006الماليتين 

ه بموجب          دعمًااألميرآي  ويلقى جزء آبير من الجهد       ين المنصوص علي ساعدة الالجئ  من صندوق الهجرة وم
سنة  ين ل ساعدة الالجئ انون الهجرة وم دل1962ق ا هو مع صندوق . ، آم ذا ال ات "ومن خالل ه ساهم الوالي ت

ة  المتحدة في برامج مكتب المفوضية العليا لشؤون الالجئين، واللجنة الدولية للصليب األحمر، والمنظمة الدو              لي
ين، واألشخاص                      ساعدة لالجئ ة والم وفر الحماي ة التي ت ر الحكومي للهجرة، وغيرها من المنظمات الدولية وغي

 ". أو  ضحايا الصراعالمشردين داخليًا
ل      ز التموي راق ترآي ار الع ادة إعم ام الخاص إلع تش الع ب المف سابقة لمكت ة ال ارير الربعي      والحظت التق

 .دة الالجئين في العراق على مساع،األميرآي التالي
ة    • سنة المالي ي ال غ  2004ف اة     105 خصص مبل ى حي اظ عل ة بالحف ساعدة الخاص ين دوالر للم  مالي

اً   شردون محلي ون والم ك الالجئ ي ذل ن ف صراع، بم ن صندوق ضحايا ال زء م ساعد، آج رة ةم  الهج
 .والالجئين

ين من خالل        مليون دوالر إضافي لمساعدة ا     54 خصص مبلغ    2005في السنة المالية     • لهجرة والالجئ
 .صناديق إغاثة وإعادة إعمار العراق

ة    • سنة المالي ي ال صيص 2006ف ار      27 أدى تخ ادة إعم ة وإع صناديق إغاث افي ل ون دوالر إض  ملي
 . مليون دوالر186العراق إلى وصول المبالغ المخصصة إلى 

 : ويتضمن التمويل الجديد لالجئين
ة  • سنة المالي ي ال ة 2007ف سان خصصت عملي ي ني ة ف ل طارئ سان/ تموي ل / ني غ 2007إبري  45 مبل

 .مليون دوالر للعراق من خالل صندوق الهجرة والالجئين
د     ( مليون دوالر    8.6 ذآرت تقارير وزارة الخارجية أن       2007في السنة المالية     • خصصت أصال لتولي

ة   ة العراقي ة الكهربائي ين    ) الطاق رة والالجئ ساعدة الهج صها لم د تخصي وف"أعي افي  لت ل إض ير تموي
ساعدات الخاصة  اءللم حايا     باإلبق ن ض رهم م ين وغي ة لالجئ ات الفوري ة االحتياج اة لتلبي ى الحي  عل

 .بمن في ذلك األشخاص المشردون محليًا) الصراع
ة   • سنة المالي ي ال ت 2008ف سنة     35اإلدارة  طلب ق ال ي ملح راق ف ي الع ساعدة الجئ ون دوالر لم ملي

 .2008المالية 
ساعد                           دعمت صن  ا ي دماج م ادة ان ة وساعدت في إع ودة الطوعي ار العراق الع ادة إعم  150اديق إغاثة وإع

ف  ئأل ديثاً  الج ادوا ح ي ع يم         عراق ضايا التعل أوى وق صحي والم صرف ال اء وال صحة والم الل ال ن خ ، م
 .األساسي

دة  م المتح ابع لألم ال الت دعم األميرآي طلب صندوق األطف ى ال سي(     إضافة إل ون دوالر 42) فاليوني  ملي
ين                لتوفير خدمات الماء والصرف الصحي لألطفال العراقيين، وآذلك الخدمات التعليمية ألطفال عراقيين الجئ

 .في األردن وسوريا
ذها       يم ينف ة تطع ل حمل ضًا لتموي ط أي سيف تخط ة أن اليوني ة األميرآي رت وزارة الخارجي آالف  8      وذآ

 .بةشخص لمنع انتشار محتمل لداء الحص
 

 الالجئون
الي    ع الح ي الرب ين ف رامج الالجئ ي ب دم ف ن تق ة ع ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي ك .      بلغت الوآال ضمن تل وتت

 :البرامج
 .توفير سلع إغاثة في بغداد ومحافظة ديالى •
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 .استكمال تجهيز مكتب طويل األمد لمشاريع المساعدة في الكوارث الخارجية •
اً         االحت"إعداد دراسة ترآز على      • ين من المشردين محلي ، واحتياجات  ياجات للطوارئ المستمرة للمنتفع

دخل        أمين ال روف ت صحي وظ صرف ال صحة وال اه وال سين المي ال تح ي مج ضيفة ف ات الم المجتمع
 ".للسكان الذين تشردوا في اآلونة األخيرة

سان • ي ني ل / ف ول  2007إبري دولي ح ؤتمر ال ين الم شؤون الالجئ ا ل ية العلي دت المفوض ة  عق تلبي
 . في العراق والدول المجاورةاالحتياجات اإلنسانية لالجئين والمشردين محليًا

سانية للعنف والصراع في العراق                إشعار "وآان الهدف من المؤتمر      • أثيرات اإلن  المجتمع الدولي بالت
عيًا ورة،   س ة المنظ ات الفوري ستجيب لالحتياج ساعدة ت ات بالم ى التزام ى و للحصول عل رف عل التع
 ".ستجابات المستهدفة لمشاآل محددةاال

 
 حقوق اإلنسان

سان في                        15     من بين    وق اإلن دفاع عن حق ار العراق لل ادة إعم ة وإع  مليون دوالر خصصها صندوق إغاث
اً                 .  منها  مليوناً 13العراق تم إنفاق     ة أميرآي شاريع الممول بعض الم ارزة ل ة ب وال محطات ربعي  وتمثل هذه األم

 . انتهاآات حقوق اإلنسانوالهادفة إلى تخفيض
سان                     • وق اإلن داد ووزارات حق ة بغ تنسيق ورشات العمل الخاصة بحقوق اإلنسان لمسؤولين من جامع

 . والمجتمع المدنيوالبيئة
سان التي                      • وق اإلن دفاع عن حق تطوير بيان بالمهمة ومدونة سلوك وخطة عمل وجدول زمني لشبكة ال

 .لعراقية منظمة غير حكومية في المحافظات ا18تضم 
ة وأدوار ومسؤوليات                 • ان العراقي حول الهجرة الجبري تدريب لجنة حقوق اإلنسان المنبثقة عن البرلم

 .اللجنة البرلمانية لحقوق اإلنسان
 التعليم 

اء                آذلك موّ  ار العراق بن دارس و   809ل صندوق إغاثة وإعادة أعم ة  6 م شاريع في         أبني ة وإصالح م  عام
ران 29ير نشره مكتب إدارة إعادة إعمار العراق في      وآما جاء في تقر   . العراق ران /  حزي و  / حزي . 2007يوني

  .815فقد تم إنفاق جميع تلك األموال واستكمال جميع المشاريع التي بلغ عددها 
د         موّ 2007 و 2006     وفي السنتين الماليتين     ة للقائ   مشروعاً  CERP(، 1153(ل برنامج اإلستجابة الطارئ

ستمراً        799وحتى تاريخه تم إآمال     . عراق في ال  تعليميًا ا في     354 في     من هذه البرامج، بينما آان العمل م  منه
 .2007يونيو / حزيران
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 الدعم الدولي إلعادة اإلعمار في العراق

 
د رس        .      سيشكل التعهد الدولي إزاء العراق مستقبل المساعدات الممنوحة لتلك الدولة          ك التعه  ميًاوقد دشن ذل

 . من خالل رئيس وزراء العراق وأمين عام األمم المتحدة في شرم الشيخ بمصر2007مايو /  أيار3في 
ة    ة التنمية الوطنية العراقية في السنوات الخمس المقبل      إستراتيجية     ويدعم التعهد    ، ويتضمن التزامات متبادل

ى تحقيق ا             سياسي وتحسين       بين العراق واألسرة الدولية بهدف مساعدة العراق عل تقرار ال افي    االس ألمن والتع
 .االقتصادي

اءة                        ر آف شاء قطاع نفطي أآث ساد وإن شكلة الف ة بتحسين األمن ومعالجة م      ويطالب التعهد الحكومة العراقي
 .وتطوير إطار ميزانية راسخ، وتحسين أدوات الحكم

و              ى شكل دي ون دوالر عل أآثر من عشرين بلي انحون ب د         وقد التزم الم ة بموجب شروط التعه ا  . ن إغاث آم
ر من  ديم أآث ضًا بتق دوا أي ات 11تعه وع الهب ع مجم ا يرف دة مم ات وقروض جدي ى شكل هب ون دوالر عل  بلي
ى    ـ          18.2والقروض الدولية للعراق إل زام ب م االلت دات ت ذه التعه ين ه ون دوالر ـ ومن ب ون دوالر  3.6 بلي  بلي

 .كومة العراقية بليون حسب ما أعلنته الح1.4أنفق منها 
 

 أجندة التعهد الدولي
م والمؤسسات،                  ة، والحك روات العام      يرآز التعهد على أربعة مجاالت لإلصالح واالستثمار وهي إدارة الث

اعي   صادية، وإصالح القطاع االجتم درة    . واإلصالحات االقت ذه المجاالت أن يعزز ق ي ه دم ف ومن شأن التق
 :العراق بشكل آبير في

 .واتتعبئة الثر •
 .اجتذاب االستثمار والمساعدات الخارجية •
 .استخدام الثروات بأسلوب آفؤ وشفاف وموضع مساءلة •
 :وللمساعدة في تطبيق التعهد، طالبت الحكومة العراقية األسرة الدولية بما يلي •
ًا • ضمن قروض ة تت ساعدات مالي دمات  م ي الخ سية ف تثمارات الرئي دعم االس روض ل مانات ق  وض

ة، جرّ          قع حالياً األساسية التي ت   داخيل      خارج قدرات التنفيذ المالية والفنية للحكومة العراقي ذب الم اء تذب
 .النفطية

ـ                            • اريس، والتعويضات وال ادي ب ر األعضاء في ن دول غي ى ال ة عل ديون المترتب ن لتقليص ال إغاثة دي
 .المتبقية من الديون لنادي باريس% 20

ة    • تيعابية للتعامل        مساعدة إدارية وفنية وخاصة لوزارات الحكوم دراتها االس ز ق ى تعزي اج إل  التي تحت
 .مع االستثمار العام

 . تطوير للقطاع الخاص والتشجيع على االستثمار الخاصإستراتيجيةالمساعدة في  •
 .تقوية المؤسسات وتوسيع البناء الحكومي وخدمات المجتمع المدني •
 . ودوليةإقليميةدرات جديدة المساعدة في االنضمام إلى االتفاقيات الدولية وتطوير مبا •
ويمثل هذا . 2007يوليو  /  تموز 20وأصدرت سكرتارية التعهد تقريرها األول حول تطبيق التعهد في           •

 .التقرير قاعدة لقياس التقدم ويتضمن االنجازات الحالية والتحديات المستمرة
 

 أولويات العراق االقتصادية الواردة في التعهد
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 التطوير الوطني لإلصالح واالستثمار على مدى السنوات الخمس إستراتيجيةية      طورت الحكومة العراق
 والتعهد عن اإلصالح وإعادة البناء واالحتياجات التطويرية اإلستراتيجيةوتتحدث ). 2011 ـ2007(المقبلة 

 :في العراق، محددة هذه األعمدة األربعة من أجل تنمية مستدامة في العراق
تصادي بما في ذلك إطار مستقر للمشاريع االقتصادية الضخمة، وبما يتالءم مع تقوية أسس النمو االق .1

 .إطار مستقر للمشاريع الضخمة مدعوم من قبل صندوق النقد الدولي
 .إعادة إحياء القطاع الخاص، وخصوصا من خالل إيجاد بيئة تمكنه من ذلك .2
 . بتأمين الخدمات األساسيةتحسين نوعية الحياة، بدءًا .3
 .حكم الجيد واألمن ومحاربة الفسادتقوية ال .4

 .ويسعى المتعهد بتخصيص ذلك من خالل تحديد أهداف في قطاعات معينة
 
 
 
 
 

 إدارة الثروات العامة
شاريع      ات للم وير سياس راق تط ة الع زم حكوم صادي     تعت ن    ةاالقت صاد ع زل االقت ضخمة، لع ة ال  والنقدي

شجيع         نفط وت ة لالستمرار         التأثيرات الضارة لتذبذبات أسعار ال وع والقابلي ة ذات التن ة    .  التنمي وستعمل الحكوم
 :أيضًا على حقن إداراتها العامة للمال بممارسات دولية سليمة تتضمن

 .تطوير الشفافية واإلشراف في إعداد الميزانية •
 .تحسين عمليات الرصد المتعلقة بالمساعدات واإلعانات الدولية •
 .ونشر نتائجهإجراء عمليات تدقيق ألموال الحكومة  •
 .تطبيق معايير دولية في تنفيذ الميزانية وإجراءات الشراء العامة •
 .تشغيل نظام معلومات اإلدارة المالية عبر جميع الوزارات والمحافظات •

 
 

 تقوية المؤسسات وتحسين الحكم
 

 :     تتضمن أهداف الحكومة العراقية في هذا المجال ما يلي
 .تصادية من خالل الحوار والنقاش مع المجتمع المدني حول اإلصالحات االقإجماعبناء  •
 .تعبئة رأس المال االجتماعي العراقي خالل عملية التطوير •
 .تطوير إطار قانوني وبناء لإلستجابة الفساد على آل مستويات الحكومة •
 .إنشاء هيئة خدمة مدنية على أسس من الحرفية والنزاهة والالحزبية •

 
 اإلصالح االقتصادي

ي                    تس ام والخاص والمحل تثمار الع ة صالحة لالس ق بيئ ى خل ى   واألجنبي عى الحكومة العراقية إل دافع إل ، آ
ائف      اد وظ ى إيج اء، وإل ل للبق وع وقاب صادي متن و اقت ن     . نم اع م ضاعفة االنتف ضًا لم ة أي ط الحكوم وتخط

ى       ويتضمن ذلك . المساعدات واالستثمارات الخارجية والتكامل مع االقتصاديات العالمية        إدخال إصالحات عل
امج  اتبرن اع      اإلعان ة القط ادة هيكل دولي، وإع ي وال رويج اإلقليم اص والت اع الخ وير القط ة أو تط  الحكومي
 .المالي
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 )النفط والغاز والكهرباء(الطاقة 
شأن المنتجات                      تعتزم الحكومة العراقية إنشاء إطار عمل تنظيمي ومؤسسي على أساس التشريع المرتقب ب

 :روآاربونية،  بما يتماشى مع دستورها، ويرتكز على ممارسات دولية سليمة لتحقيق األهداف التاليةالهيد
 .توضيح التفويضات الوطنية وما هو دون ذلك من مستويات •
 .الفصل بين صنع السياسة والتنظيم وعمليات التنفيذ •
 .لتطوير استراتيجية هيدروآاربونية وطنية، ووضع سياسة وإطار تنظيمي للعم •
 .بناء قدرات تمكن وزارة النفط من تنفيذ السياسات الجديدة •
 .دمج البنى التحتية الوطنية الخاصة بتسويق البترول •
 .إعادة هيكلة المعامالت التصاعدية وجعلها تجارية •
 .إلغاء القيود على العمليات التنازلية •
ى قا         • أة    الترويج إلشراك االستثمارات األجنبية والقطاع الخاص في العمل عل دة المخاطرة أو المكاف ع

ة،         وإدارتهافي التسعير، وشفافية تنفيذ العقود       ، والنزاهة والشفافية في تطبيق األطر القانونية والتنظيمي
 .واللجوء إلى الخيار التحكيمي الدولي للنزاعات االستثمارية

 .ًا وشفافإنشاء نظام مالي هيدروآاربوني قابل للتنبؤ بمساره، على أن يكون متماسكًا •
 .تحسين الرصد والرقابة، بما في ذلك إجراء عمليات القياس في آل المراحل •
واء     • تطبيق ضمانات لحماية البيئة طوال الدائرة التي تقطعها الطاقة، بما في ذلك برنامج لتخفيض واحت

 .الغازات المنبعثة أو االستفادة منها
 

  إدارة الزراعة والمياهإستراتيجية
     

ذائي                تعتزم الح        ز األمن الغ اء، لتعزي ى البق ادر عل كومة العراقية تطوير قطاع زراعي مستقر ومنافس وق
ك                  ة، وذل ة الطبيعي ة البيئ و االقتصادي وحماي ع النم والمداخيل الريفية وتوليد عملية تشغيل ألبناء الريف وتنوي

 :يتضمن ما يلي
اع     • ع القط ل م دفوع للتعام سوق وم ل لل ي مؤه اع زراع ة لقط ق بيئ سية  خل ة تناف اص، وذي نزع الخ

 .رابحة، ومسنود بسياسة حكومية مناسبة ودعم من المؤسسات والبنى التحتية
صناعية                     • سياسة ال ة وال سياسة التجاري ة وال سياسة الغذائي تطوير سياسة زراعية متماسكة تتعامل مع ال

 .وير السوق الماليةوالسياسة المائية، والسياسة البيئية وسياسة إدارة الموارد الطبيعية وسياسة تط
الح            • ي وإص اع الزراع ات القط دعم سياس ة، ل ة وخاص صادر عام ضمن م ل تت ة تموي وير خط تط

 .المؤسسات والبنى التحتية
 

 سداد الديون
ـ              2006     مع نهاية    ة ب ة العراقي ة للحكوم ديون الخارجي درت ال ـ        89 ق درت ب ديون ق ة ب ون دوالر، مقارن  بلي

ة              وت. 2004 بليون دوالر عام     120 ستمر في إعاق صادها وت ساوي الديون الحالية للحكومة العراقية ضعفي اقت
 .قدرة البالد على اجتذاب االستثمارات بتمويل إعادة الهيكلة االقتصادية

د     رئيسياً      ويعتبر سداد الديون عنصراً    اء                 .  في التعه ا إلعف ع دول خططه د أعلنت أرب ك التعه وفي إطار ذل
ن بعض ة م ة العراقي دول الحكوم ر الج ا، ويظه يًال، )17-2(  ديونه اء تحل اجم عن إلعف ديون الن  اإلطالق ال

 .الرسمي للتعهد
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 17-2الجدول 

 )بالدوالر األميرآي(تعهدات اإلعفاء من الديون 
 
 

 آمية اإلعفاء من الدين    المانح
 2.540.000.000    بلغاريا
 6.220.000.000    الصين
 177.000.000    اليونان

مملكة العربية ال
 السعودية

   12.000.000 

 20.937.000.000    الكلي
 

     
اريس                            ادي ب ل ن ه من قب سي إللغائ شكل رئي دين العراقي الخارجي ب  وافق   2004وفي   . ويعود تخفيض ال

ادي         % 80 العراق من    إعفاء على   18دائنو نادي باريس الـ      ه  . من مجموع ديونه للدول األعضاء في الن وأعفت
 . بليون دوالر4.1لواليات المتحدة من آامل ديونه عليها البالغة ا

ن األداء           نوات م الث س د ث ستكمل بع رر أن ت ن المق ل م الث مراح ى ث دين عل يض ال ة تخف ز خط      ترتك
ة     . المرضي بموجب الترتيب المؤقت    ان    2006ومع نهاي ون دوالر     19 آ اريس        %) 36( بلي ادي ب ون ن من دي

 .ر قد شطبت بليون دوال36البالغة 
ون دوالر     69     آان التقدم أبطأ بالنسبة  للديون السيادية التي ال عالقة لها بنادي باريس والبالغة                %) 77( بلي

اً     . من ديون العراق  الخارجية     ة نجاح دائنين التجاريين        وحققت الحكومة العراقي إذ أآمل العراق     :  أفضل مع ال
 .لتجاريين بشروط قابلة لمقارنتها مع صفقة نادي باريس ادائنيهالمبادالت الّدينية والنقدية مع 

دائنين        ن ال ر م ل الكثي ا قب دمها آم ي ق ة الت روض المبادل ار ع اريين الكب راق التج ي الع ع دائن ل جمي      وقب
د سّوى       2006ومع نهاية   . األصغر مبادلة الدين بالنقد، بدل دين جديد       ون دوالر 20% (80 آان العراق ق )  بلي

ا ن المطالب د م دين بالنق ة ال ق مبادل ون خاصون عن طري دمها دائن ي ق شكل . ت الت ر ال يًال، ت)84-2(ويظه  حل
 .لديون العراق الخارجية

 
  ديون العراق الخارجية):84-2(الشكل 
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 منح وقروض من مانحين دوليين

ام                     ذ ع ين من انحين دولي ل م ـ    2003     يقدر مجموع األموال المخصصة إلعادة إعمار العراق من قب  18.2 ب
ؤتمر      5 بليون بمقتضى تعهدات مدريد وحوالي    13.5بليون دوالر منها     ذ م دة من دات جدي  باليين بمقتضى تعه

د والي . مدري رقم ح ذا ال ضمن ه ي إطار  700ويت ا دول ف روض تعهدت به نح وق ى شكل م ون دوالر عل  ملي
دوليِ " د ال دول  ". التعه ى الج ر  إل ة لتل  ، )18-2(أنظ ى الئح الع عل داتلالط وع  . ك التعه ضمن مجم وال يت

ات المتحدة وهو             ه الوالي د و          10التعهدات ما تعهدت ب د مدري ين دوالر في تعه ون دوالر بموجب      10 مالي  بلي
 .التعهد الدولي

 
 18-2الجدول 

 )بالدوالرات األميرآية(الئحة التعهدات 
 
 

آمية اإلعفاء من     المانح
 الدين

 23.000.000    أستراليا
 6.500.000    الصين

 35.000.000    الدانمارك
 10.000.000    إيران

 200.000.000    آوريا الجنوبية
 22.000.000    إسبانيا

 400.000.000    المملكة المتحدة
 696.500.000    الكلي

 
 

زام بحوالي                  م االلت ساعدات، ت ون دوالر أن 4.3     وحسب قاعدة المعلومات الخاصة بتطوير الم ا    بلي فق منه
 وللحصول على معلومات حول مجمل المساعدات الممنوحة للعراق، .  بليون دوالر1.4
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 ).85-2(والشكل، )19-2(أنظر الجدول 
      

دولي               8ومن بين تعهدات مدريد األصلية، جاء مبلغ          باليين دوالر من دول فردية، فيما جاء الباقي من البنك ال
ان حوالي عشرة بال      . واألمم المتحدة   ا آانت حوالي                  وآ د قروضا، فيم دات مدري ين دوالر من تعه ين   4ي  بالي

غ                 . دوالر منحا من دول أخرى     م استخدام مبل الغ، ت ون دوالر    1.72ومن بين مجموع ما تم التعهد به من مب  بلي
 .في تمويل مشاريع في العراق عن طريق مرفق صندوق إعادة اإلعمار الدولي للعراق

 
 
 

 )بالدوالرات األميرآية( المانحين للعراق منح وقروض) 19-2 (الجدول
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 )بالدوالرات األميرآية( منح وقروض المانحين للعراق )19-2 (الجدول..يتبع
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  تعهدات المانحين الدوليين):85-2(شكل ال
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 صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
 

اد          دولي للعراق           يدار جزء من مساعدات المانحين خالل مرفق صندوق إع ار ال د التزمت ست      . ة اإلعم وق
ا صندوق               1.72وعشرون دولة مانحة بمبلغ      دولي للعراق وهم  بليون دوالر لمرفقي صندوق إعادة اإلعمار ال

دولي   إ ة       إ وصندوق  (WB ITF)ئتمان العراق المنبثق من البنك ال ق عن مجموعة التنمي ان العراق المنبث ئتم
 .(UNDG ITF)الدولية 

اً          وقد ت  ى    %). 99 (م دفع جميع التزامات مرفق صندوق إعادة اإلعمار الدولي للعراق تقريب د عل م التعاق وت
 . مليون  دوالر742نفق منها بالفعل أ بليون دوالر 1.1إنفاق 

 
 ئتمان العراق المنبثق عن البنك الدوليإصندوق 

اني  /      في آانون الثاني   اير   / آانون الث انحون الب    خوّ  2004ين دولي إدارة صندوق        ل الم ان العراق    إنك ال ئتم
وال في آذار           داًء   و. 2004مارس   / التابع للبنك الدولي الذي بدأ بتلقي األم ران 30 من    إبت و  /  حزي ، 2007يوني

ع                 462.1 بمبلغ    مانحاً 17تعهد   م دف د ت دولي، وق ابع للبنك ال ات العراق الت  459.6 مليون دوالر لصندوق أمان
 : ماليين دوالر108أنفق مليون دوالر منها، فيما 

 . مليون دوالر437 بقيمة  مشروعًا16يمول صندوق ائتمان العراق المنبثق من البنك الدولي  •
 . مليون دوالر428.2 قيمتها  مشروعًا16 من 13تنفيذ الحكومة العراقية مباشرة  •
ين    • شروعين المتبقي دولي الم ك ال ذ البن ون دوالر8.5(ينف د ) ملي ة الق ين بتنمي ساعدة والمتعلق رات والم

 .الفنية
ا المشروع األول            • راق، وهم ان الع ا صندوق ائتم دولي مولهم تم استكمال وإغالق مشروعين للبنك ال

 .لتنمية القدرات ومشروع مخصصات الحاالت للطوارئ
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 .2007يونيو /  حزيران30وضع أموال صندوق ائتمان العراق حتى ، )86-2(الشكل ويعكس   
 

  وضع األموال-لبنك الدولي ألموال العراق صندوق ا):86-2(شكل ال

 
 

 صندوق ائتمان العراق المنبثق عن مجموعة التنمية الدولية
 من واعتبارًا.      يدير برنامج  األمم المتحدة للتنمية صندوق ائتمان العراق التابع لمجموعة التنمية الدولية

 بليون 1.7ئتمان العراق، تم دفع إ لصندوق ،  دوالر بليون1.18 بمبلغ  مانحًا25التزم ،  2007مايو /  أيار31
ويمتلك .  بقيمة تمويل تبلغ بليون دوالر مشروعًا151وتنفذ ست عشرة وآالة تابعة لألمم المتحدة . دوالر منها

، يتبعه مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع ) مليون دوالر297(برنامج األمم المتحدة للتنمية معظم التمويل 
 ):مليون دوالر139(واليونيسيف ). ليون دوالرم177(

 %).72( مليون دوالر 741تم التعاقد على  •
 %).62( مليون دوالر 634تم إنفاق  •
 . مشروعًا25تم استكمال  •

 
ى                 إ     وللتعرف على وضع صندوق      ة حت ة للتنمي ق عن المجموعة الدولي ان العراق المنبث ار  31ئتم ايو  /  أي م

 ).87-2 (، أنظر الشكل2007
 

  وضع األموال- صندوق ائتمان العراق المنبثق عن المجموعة الدولية للتنمية):87-2 (الشكل
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 أمثلة حول مشاريع ممولة من المانحين
وّ     ة، م ساعدة التنموي ة بالم ات الخاص دة المعلوم سب قاع انحون     ح شروعًا647  ل الم ت   م ا بلغ قيمته

اً  11  باليين دوالر في 5  أآثر مناإلجمالية، ى         . قطاع ر من التحديات التي تعترض الحصول عل ة الكثي وثم
انحين           د من معلومات حول الم ع              ،معلومات والتأآ ساهمات جمي سجل م وفر نظام واحد  أو موحد ي ه ال يت  ألن

ة                   . المانحين درة وزارة التخطيط العراقي ورغم أن قاعدة المعلومات آان يجب أن توفر هذه الوسيلة، ما زالت ق
د التطوير    على تنسيق م   ددة، قي ل الجدول    . علومات دولية متنوعة وواسعة ومتع ذلك ال يمث ة   ) 2x(ل نظرة آامل

انحين        ة من الم اً . إلى المساعدات المقدم ى                 وطبق ة عل م والديمقراطي د حصل قطاع الحك ات، فق دة المعلوم  لقاع
ة ه        %). 20(أآبر قسط من المشاريع الممولة من المانحين         ويالً   غير أن قطاع البنى التحتي ر تم   و القطاع األآب

ة            ى أساس الكلف ى     ،  )20-2(الجدول   أنظر   %). 30(إذا تم الحساب عل اذج لالطالع عل شاريع في    نم  من الم
 .مختلف القطاعات

 
 

 20-2الجدول 
 ).بالدوالرات األميرآية (5/7/2007المشاريع الممولة من أموال صندوق المانحين، حتى 

 
 أنواع المشروع شروعتكلفة الم عدد المشاريع القطاع

ة  الزراع
 والغذاء والصيد

ة                  205.850.339 33 ة إجمالي شاريع بقيم تعد اليابان أآبر دولة مانحة في هذا القطاع، فهي تمّول أربعة م
ارب     ون دوالر 20تقدر بما يق شاريع        .  ملي ارة عن م ذا القطاع عب شاريع ه ومعظم م

 . ري وتدريب
ة  التنمي

 االقتصادية
ولي   226.951.262 16 د ال ندوق النق ز ص ن    18أنج ذيين م ين والتنفي راء الفني ار الخب ل لكب ة عم  ورش

ة       وك الحكومي ة والبن د غطت ورشات    . العاملين في البنك المرآزي ووزارة المالي وق
زان    زي، ومي ك المرآ دقيقات البن ات وت ة، وعملي ة والمالي سياسات النقدي ل ال العم

ي واإلصالح وإع   راف البنك دفوعات، واإلش ي الم اء البنك ة  . " ادة البن ت المملك قام
ادة وإدارة      ي قي ة ف ساعدة وزارة المالي ات لم اء اإلمكاني شروع لبن ة م دة برعاي المتح

 ".   برنامج إصالح اقتصادي ضخم وشامل
التعليم والعلوم 

 والثقافة
ة     (DAD)قاعدة بيانات مساعدات المانحين   حسب   478.370.285 67  ، فإن صندوق ائتمان مجموعة تنمي

ة                     ذا القطاع، بلغت آلف شاريع في ه  21العراق لدى لألمم المتحدة، قد مّول معظم الم
شروعًا  ون دوالر145.5(م ل     ).  ملي ادة تأهي اع إع ذا القط ي ه رامج ف ضمن الب وتت

 .المدارس، تدريب المدرسين، وتوفير مواد تعليمية للمؤسسات التربوية
ساعدات حسب  1.500.000 1 الطاقة ات م دة بيان انحينقاع انح (DAD)الم دة هي الم ة المتح إن المملك ، ف

ة         ة    . الوحيد باإلضافة للواليات المتحدة األميرآية لتمويل مشاريع الطاق وأنفقت المملك
 .   مليون دوالر لتجديد وحدة التناضح العكسي البتروآيماوي1.5المتحدة 

ساعداحسب  17.000.000 1المشاريع  ات م دة بيان انحينقاع ة  (DAD)ت الم ة المانح ي الدول بانيا ه إن إس ، ف
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التجارية 
 والصناعة

صناعة             الوحيدة باإلضافة إلى الواليات المتحدة األميرآية لتمويل مشاريع التجارة وال
 .  مليون دوالر من التجهيزات الصناعية17وموّلت اسبانيا ما قيمته . 

دولي     555.580.127 42 البيئة ك ال دى البن راق ل ان الع ندوق ائتم ّول ص ة  م شاريع بقيم ة م ون 180ثالث  ملي
اه ومعالجة شبكات الصرف                 . دوالر ى المي وترآز العديد من مشاريع هذا القطاع عل

 .آما توجد مشاريع للمساعدة الفنية. الصحي
تطور الحكم 
 والديمقراطية

دة معظ       510.675.058 130 م المتح دى األم راق ل ة الع ة تنمي ان مجموع ندوق ائتم ّول ص ) 33=ن (مم
شاريع    .  مليون دوالر  232 هذا القطاع، بتكلفة إجمالية قيمتها       مشاريع ترآز معظم م

ين                    ساعدة األشخاص الالجئ دني  وم ع الم ة المجتم ات وتنمي هذا القطاع على اإلنتخاب
 .والنازحين محليًا

ذا     37 مّولت اليابان    ،(DAD)قاعدة بيانات مساعدات المانحين   حسب   586.267.252 86 الصحة  مشروعًا في ه
ا      ةالقطاع وبتكلف   ة قيمته ل       242 إجمالي ادة تأهي شاريع إع ون دوالر، وتتضمن الم  ملي

اع     ي القط املين ف دريب الع ة وت زات الطبي ة والتجهي سهيالت الطبي زة والت األجه
 .الصحي

اإلسكان والعمل 
والشؤون 
 االجتماعية

ة      مّول صندوق ائتمان العراق لدى البنك الدولي أربعة مشاريع         727.062.722 95  في هذا القطاع، وبقيم
ة     ون دوالر 200تكلفة إجمالي ضم  .  ملي انحين    وت ساعدات الم ات م شاريع  قاعدة بيان  م

 .معالجة اللجوء والمياه  في هذا القطاع

ان                        1.530.334.754 103 البنية التحتية د مولت الياب ذا القطاع، وق شاريع في ه ان معظم الم دولي والياب  43مول البنك ال
ة   ة  مشروعًا بقيم دولي       523 إجمالي ك ال ون دوالر، في حين مول البن شاريع 8 ملي  م
ة   ة إجمالي ون دوالر 336بقيم د        .  ملي ى تولي اع عل ذا القط شاريع ه م م ز معظ ترآ

 .الكهرباء وإنشاء الطرق
ط  132.679.708 37 األمن ق فق د انف ذا القطاع% 2.6لق ي ه ة ف شاريع اإلجمالي ة الم ن تكلف دة  . م وحسب قاع

اعدات المانحين فان معظم التمويل لهذا القطاع يأتي من اليابان التي تمول        بيانات  مس  
ة  11 شروعًا بقيم ون دوالر80 م دريب      .  ملي اع الت ذا القط ي ه شاريع ف وفر الم وت

 .والتجهيزات والمعدات للشرطة والجيش
/ غير محدد

 غير مصنف
بيل         منذ أجراء االتفاقية يقوم المانحون بتوفير معظم ا        42.901.570 25 ى س ة للعراق وعل لمساعدة الفني

دولي   وينسق البنك الدولي    : المثال ة         صندوق النقد ال ة والمملك ارات العربي ة اإلم  ودول
 .   المتحدة الجهود لتوفير المساعدة الفنية للعراق من اجل اإلصالح االقتصادي

  50.557.179 11 غير مخصص
  5.065.730.314 647 اإلجمالي

 
 .2007/ 5/7انات مساعدة المانحين،  قاعدة بي: المصدر

 
 

 مستقبل مساعدات المانحين
ي آذار ارس /      ف ة        2007م ة والرابع راجعتين الثالث دولي الم د ال صندوق النق ذي ل س التنفي ل المجل  ، أآم

ول            . بموجب الترتيب المؤقت   ى أيل بتمبر   / في ذلك االجتماع، تم التمديد ستة أشهر حت رة المغطاة   2007س  للفت
 .ب الترتيب المؤقتبموج

سنة   ة ل ادة الرابع شأن الم ت، وب ة بموجب الترتيب المؤق سة والنهائي ة الخام شأن المراجع شات ب ا المناق      أم
صيف2007 ذا ال دأ ه رر أن تب دة . ، فمن المق ات جدي زم طلب ترتيب ا تعت ى أنه ة إل سلطات العراقي وأشارت ال

تم في                  لتغطية الفترة الالزمة للتوصل إلى المرحلة األخي       ة ت اريس من خالل اتفاقي ادي ب رة من تخفيض ديون ن
انون األول انون األول/ آ سمبر / آ ات       . 2008دي ى اتفاقي ول  إل ل للوص ة العم ة العراقي ل الحكوم وستواص

 .لتخفيض ديون العراق لدى الدول الدائنة من خارج نادي باريس
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 الدعم الدولي إلعادة اإلعمار في العراق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
 

 
 

 
 مراقبة مكتب المفتش العام
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                                                                           تدقيقات مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق

                                      عمليات تفتيش مكتب المفتش العام
 تحقيقات مكتب المفتش العام

 الخط الساخن لمكتب المفتش العام
 الموقع اإللكتروني للمفتش العام

 تحديث التشريعات
 

 القسم

 3 
 

 مراقبة مكتب المفتش العام
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 مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
 قبة مكتب المفتش العاممرا

 
 

 

 
 تدقيقات مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق

 
ادة           2007يوليو  /  تموز 30 إلى   2007مايو  /  أيار 1     في الفترة من     ام الخاص إلع تش الع ، أآمل مكتب المف

و   /  تموز 30وبحلول  . إعمار العراق ثماني نتائج تدقيق جديدة      د        2007يولي ان المكتب ق  نتيجة  "94"أصدر    آ
 .2004مارس / تدقيق منذ آذار

 :      وخالل الربع الحالي تعامل مكتب المفتش العام مع سلسلة واسعة من القضايا
امج         • ا بموجب البرن وضع تقييم لمعرفة ما إذا آانت الحكومة األميرآية تتلقى الخدمات المدفوعة أتعابه

م   روف باس  LOGISTICS CIVIL AUGMENTATION PROGRAM)المع
(LOGCAP) TASK ORDER 130)  ،    ًسما دعم مت ان ال ا إذا آ ة    وم اءة وفعالي ة والكف  بالمعقولي

 .التكلفة
 .استعراض عملية تحويل مشاريع بناء مكتملة إلى الحكومة العراقية •
راءات        • ة اإلج ساد ومتابع ة الف شأن مكافح راق ب ة والع سفارة األميرآي ين ال شترآة ب ة الم ة المبادل حال

 .2006يوليو / لواردة في تقرير المدققين الصادر عن مكتب المفتش العام في تموزالمتخذة ا
ة                         • د الوآال ة من عق ة الثاني ذي ينظر في المرحل ام ال تش الع بحث االستعراض المالي األول لمكتب المف

 ).بكتل( إنك لناشونااألميرآية للتنمية الدولية مع شرآة بكتل 
ة     استعراضات مالية تتضمن وضع التكالي     • ف المالية الستكمال مشاريع بناء ممولة من قبل صندوق إغاث

ة            سنة المالي وال ال راق، والنظر في مصادر واستخدامات أم ة   2006وإعادة إعمار الع ال اإلغاث  ألعم
 .وإعادة البناء في العراق

ة   • ال اإلغاث ق بأعم ا يتعل شاطاتها، فيم ة ون ة األميرآي االت الحكوم سؤوليات وآ ول أدوار وم ر ح  تقري
 .وإعادة إعمار العراق

 .تقييم عملية توسيع برنامج لتقييم حالة فريق إعادة إعمار المحافظات •
ادم من             9 عملية تدقيق جارية و    19     ولدى مكتب المفتش العام      ع الق  أخرى على األقل مخطط بدؤها في الرب

ة             . السنة ة مقبول ستويات حكومي ا  ويؤدي مكتب المفتش العام أعمال التدقيق بموجب م ذا      .  عموم دم خالل ه وتق
 :التقرير تفاصيل حول أعمال التدقيق التي يجريها المكتب

اوين  • ى عن اتلالطالع عل ار   المنتج ادة إعم ام إلع تش الع ا المف ام به ي ق دقيق الت ات الت ة لعملي  النهائي
سان  30 منذ   (SIGIR)العراق   ل / ني ر، أنظر                ،   2007أبري ذا التقري داد ه رة إع التي صدرت خالل فت
 ). 1-3(ول الجد

ادة                            • ام الخاص إلع تش الع ا مكتب المف دقيق التي أجراه واع الت ع أن ى معلومات حول جمي لالطالع عل
دقيق، أنظر الملحق               2007يوليو  /  تموز 30إعمار العراق حتى     ائج الت ع نت ، وعلى النص الكامل لجمي

 .mil.girsi.www وموقع المكتب االلكتروني )1(

http://www.sigir.mil/


 

 182

    
خالل الربع الحالي، ساعد مكتب المفتش العام في إعداد الكثير من األوراق المعلوماتية استجابة لطلبات من                    

دعم اللوجستي                     . الكونغرس ة ال امج تنمي دم ببرن د والتق ات التعاق ووفر المكتب معلومات حول إجراءات وعملي
 .، وحاالت االنتعاشلقوات األمن العراقية، وتدقيق التقارير الجدلية

 
ي  ران23     ف و /  حزي اً 2007يوني ام اجتماع تش الع ب المف رأس مكت ة الخاصة   ت ل العراقي ة العم  لمجموع
ام         ويعتبر التنسيق الذي تجريه المجموعة مكمالً     . بالمساءلة تش الع وفره مجلس المف ذي ي سيق المتواصل ال  للتن

ا    ة فرجيني ون بوالي ي آرلنغت العراق ف اص ب س. الخ اً  وي ون الحق دقيق المعين و الت ل  تخدم موظف ة العم  مجموع
ة      راض اإلغاث ارب ألغ ول األق ات ح سام المعلوم دقيق، واقت ات الت سيق عملي ساءلة لتن ة الخاصة بالم العراقي

 .وإعادة اإلعمار والتخفيف من اختالل عمليات التدقيق للزبائن، وتجنب ازدواجية الجهود
     

 :لعام في أربع مراحل واضحة تندرج تدقيقات مكتب المفتش ا
يم  • ةالتخطيط االنخراطي لتقي ا، ووضع  مالءم امج م شروع أو برن ي م دة ف ضوابط المعتم ة ال  وفعالي

 .خطط مفصلة للعمل الميداني في قالب مبرمج
 .العمل الميداني إلجراء فحوصات وتجارب وتحليالت مفصلة لجمع المعلومات المالئمة والمناسبة •
 .صياتآتابة النتائج والتو •
 .التدقيق الختامي والمتابعة لتطبيق التوصيات •

ة         يعتبر تطبيق توصيات التدقيق حاسماً     ، ويتابع مدققو مكتب المفتش العام  بانتظام جميع التوصيات المقبول
ق في    . إلى أن يتم تطبيقها بالكامل     أما التوصيات التي ال يتم قبولها فتجري تسويتها من خالل حلول قابلة للتطبي

 .اإلنابةآل مؤسسة، وعادة ما يتم ذلك على مستوى 
ام                      تش الع انون المف ونغرس بمقتضى ق ل الك ام من قب تش الع      وخالل الربع الحالي، وآما فوض مكتب المف

وفي الملحق   . ها، فقد ضّمن المكتب تقريره نصف السنوي حالة تطبيق التوصيات التي أقرّ           1987المعدل لسنة   
ر،               ، يتحدث مكتب المفتش   1 سنوي األخي ر نصف ال ر والتقري ع األخي ذ الرب  العام عن التوصيات التي أقفلت من

 . بهاوعن التوصيات التي ما زال معموًال
 

 1-3الجدول 
 2007أبريل/ نيسان30 منذ (SIGIR) النهائية لعمليات التدقيق التي قام بها المفتش العام إلعادة إعمار العراق المنتجات

 

 رقم التقرير عنوان التقرير  إصدار التقريرتاريخ
دني    130أمر المهمة    2007يونيو /حزيران دعم اللوجستي الم ادة ال ة     :  لبرنامج زي ب، واإلشراف الحكوم صحة المطال

 001-07 .وأداء المتعهد
 003-07 إعداد التقارير عن التكلفة حتى اإلآمال لمشاريع اإلعمار في العراق 2007يوليو /تموز
ة                   ت 2007يوليو /تموز ى الحكوم راق إل ار الع ادة إعم حويل أموال المشاريع الرئيسية الممولة من صندوق إغاثة وإع

 004-07 .العراقية
ة         2007يوليو /تموز سنة المالي ل األميرآي خالل ال ة  2006صفحة بيانات حول مصادر واستخدامات التموي ، إلغاث

 005-07 .وإعادة إعمار العراق
 007-07 .حكومة األميرآية لمكافحة الفساد في العراقوضع جهود ال 2007 يوليو/تموز
ادة                     2007 يوليو/تموز شطة إع ذ أن ة بتنفي ة المتعلق ة األميرآي ات الحكومي صفحة بيانات عن أدوار ومسؤوليات الهيئ

 008-07 .اإلعمار الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
 009-07 . الثانية من عقد إعادة إعمار العراقمراجعة لنفقات بكتل في مرحلته 2007 يوليو/تموز
 014-07 .وضع توسيع برنامج فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية في العراق 2007 يوليو/تموز
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 نتائج التدقيق النهائي
 

(LOGISTICS CIVIL AUGMENTATION PROGRAM [LOGCAP]TASK 
ORDER 130) :      ة وأ ة الحكومي رار، الرؤي ات اإلق د متطلب ام    (. داء المتعاق تش الع ران 22مكتب المف / حزي

 )2007يونيو 
 

 مقدمـــة
م     روف باس امج المع س البرن  LOGISTICS CIVIL AUGMENTATION)     تأس

PROGRAM [LOGCAP])  ، ام سبقة  ، 1985ع د الخطط الم ي يع وزارة الجيش األميرآ امج ل  آبرن
ات حول استخدام الموارد العالمية المتاحة دعماً   ة   لعملي ة طارئ ة،  يصبح       .  عالمي وات أميرآي شر ق م ن ا ت وإذا م

 .  واردًاالدعم المتعاقد عليه لقائد ما خيارًا
 : هدفان(LOGCAP)ولبرنامج 

ه، وخصوصا خالل                      • ال أو عدم اء القت ادة أثن وات للق توفير الدعم القتالي وخدمة الدعم بإضافة عدد الق
 ).عماربما في ذلك إعادة اإل( والعمليات األخرى للطوارئ

سؤولية  • سهيل الم ةت صيانة،     الدراي ات أو ال داده للعملي ع وإع ة الموق شار، وتهيئ دعم االنت سدية ل  والج
 .وإعادة االنتشار ومتطلبات النقل لمزودي القوات

صحة      • ام، وال دمات الطع تحمام، وخ سيل واالس د والغ ات التزوي وفر عملي دعم المت واع ال ضمن أن وتت
ل     العام، وإسكان الجنود، والص    ا، والنق م استخدام    . يانة، وخدمات الوقود، وتوليد الطاقة وتوزيعه د ت وق

(LOGCAP)               ات دعم العملي ستخدم اآلن ل  لدعم القوات األميرآية في الصومال وهايتي والبوسنة وت
  لدعم القوات األميرآية في العراق        (LOGCAP)ويعتبر استخدام   . في أفغانستان والكويت والعراق   

 . (LOGCAP)تاريخ الجهد األآبر في 
وات التحالف               (LOGCAP)     إضافة إلى ذلك، فإن      ى ق  مخولة بتقديم الدعم إلى قوات أميرآية أخرى، وإل
ة ر حكومي االت غي ام الجيش  . ووآ ك، بأحك ر ذل دد غي م يح ا ل د، م زام المتعاق ى الت د األساسي عل وينص العق

أدوات    المعمول بها، وبجمع معلومات حول األداء العمالني تتطلبه       ا األحكام أو ما ينص عليه العقد من الئحة ب
 .يتعين تقديمها

سمبر  /  آانون األول14 في (LOGCAP)     يتضمن العقد الذي أبرم مع  ه  2001دي  DAAA09) ورقم
– 02 –D-0007)             ة زم الحكوم وفير خدمات دعم، وتل د بت زم المتعاق سلة من أوامر التكليف بالمهمات تل  سل
 .خدماتبالدفع لقاء هذه ال

ة               وفي العراق    .      وقد تكون أوامر التكليف بالمهمات ثابتة السعر أو خاضعة لرد المصروفات بعد تقييم الكلف
ول   22.5  (LOGCAP) أمر تكليف بموجب العقد المبرم مع 149 لـ اإلجماليةبلغت الكلفة  بليون دوالر بحل

 .2007مارس /  آذار4
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سان  27  والذي أبرم في      (LOGCAP) الموجه إلى    130لتكليف       ويترآز هذا االستعراض على أمر ا      /  ني
ل  شغيل      ،  2006إبري م وت ن دع ضرورية م دمات ال وفير الخ سز، لت راون وروت سيرف وغ ب رآة آيل ى ش إل

ع   ا من مواق العراق وغيره ة ب سفارة األميرآي ي ال سيات ف ددة الجن وة متع وظفي الق ة وم رئيس البعث وصيانة ل
ة وآرآوك     لرئيس البعثة في بغداد    ة أمر التكليف حوالي           .  والبصرة والحل غ قيم ون دوالر   243وتبل ومع  .  ملي

 . يومًا90، فقد جرى تمديده لمدة أقصاها 2007إبريل /  نيسان7انتهاء األمر في 
ذآور استمراراً         ا إجرا             ويعتبر أمر التكليف الم م      ءا لخدمات نص عليه م    100 التكليف رق ذين  44 ورق  الل

ي  ا ف ارس / ذار آ5أبرم ارس /  آذار6 و2004م والي2003م ى الت دعم .  عل را ال رين وف ذين األم وألن ه
د                   ة رد المصروفات بع لمهمات وزارتي الدفاع والخارجية، توصلت الوزارتان إلى اتفاقية تقضي بأن تتم عملي

ع            دفع بواق سام ال ة و    % 60حساب التكلفة على أساس اقت وزارة الخارجي دفاع   % 40ل وزارة ال الي    ويب. ل غ إجم ل
 . بليون دوالر1.3التكلفة المرتبطة باألوامر الثالثة حوالي 

     
 : في العراق130 وفي ما يلي المكاتب الحكومية الرئيسية المعنية بعمليات أمر التكليف رقم 

العراق، وهو                -  ة ب سفارة األميرآي ة بال شؤون اإلداري شار ال   مكتب إدارة السفارة التابع للخارجية ويرأسه مست
 .  المكتب المسؤول عن الدعم اليومي لعمليات رئيس البعثة

دعم            -   العسكري  تعتبر القوة متعددة الجنسيات في العراق والتي توفر الخدمات اإلدارية واللوجستية وتنسيق ال
ة                     اطقي المشترك المرآزي دعم المن داعم لمجموعة ال راق، هي ال ة  (JASG-C)للبعثة األميرآية في الع  التابع

 .  ة الدفاع في الساحة الدوليةلوزار
 .   وسيلة مباشرة لمراقبة المتعاقد(DCMA) يوفر مكتب بغداد لوآالة إدارة العقود الدفاعية -
امج   - ن إدارة برن سؤولة ع ي م ى الجيش األميرآ اظ عل ادة الحف ر قي ب (LOGCAP) وتعتب ر مكت ا يعتب آم

ق عن  دير المنبث امج الم شتريات وبرن ى الم د عل ي (LOGCAP)التعاق م العناصر اللوجستي الت ومكتب دع
ى الجيش      (LOGCAP)أنشئت لمساعدة الزبائن في العراق فيما يتعلق بمتطلبات         اظ عل ادة الحف  جزءا من قي

 .  األميرآي
اليف                       - د من أن التك د، والتأآ ة للمتعاق ة نظام اإلدارة المالي  وتوفر وآالة تدقيق العقود الدفاعية خبراتها لمراجع

 .   بها المتعاقد معقولة ومسموح بها وقابلة للتخصيصالتي يطالب
 

 األهـداف
العراق                أجرى مكتب المفتش العام هذه المراجعة بناءً       ة ب سفارة األميرآي شار اإلدارة في ال .    على طلب مست

ع ثمن ي دف ى الخدمات الت ة تتلق ة األميرآي ا إذا آانت الحكوم ر م ضة للدراسة فهي تقري داف العري ا األه ا أم ه
 . من حيث التكلفة وفعاًال وآفؤًاوما إذا آان الدعم المقدم معقوًال،  310بموجب أمر التكليف رقم 

 :ويعالج هذا التقرير ثالثة أسئلة بصفة معينة
  هل تحظى الحكومة بعملية تضمن تمتعها المناسب بقيمة طلباتها؟-
 طلبات التعاقدية بطريقة فعالة وآفؤة؟ المت(KBR) هل يلبي أداء شرآة آيلوغ براون آند روت سيرفيسز -
  هل تجري الحكومة رقابة مناسبة على أداء الشرآة المذآورة؟-

د التي أجريت           130     وقد تفحص هذا العرض الجزئي ألمر التكليف رقم          ات المتعاق  العناصر المتعلقة بعملي
نفط، وخدمات التغ                ات ال ود، وخدمات        في مناطق دولية في أربعة مجاالت خدمية وهي عملي ل الجن ة، وتأهي ذي

 .   والترفيههيةرفع المعنويات والرفا
ي  اني26     ف شرين الث اني/  ت شرين الث وفمبر / ت راً ،  2006ن ام تقري تش الع ب المف ًاأصدر مكت  تحت  مؤقت
وان  ر المناسب  "عن تخدام غي اراتاالس ع  إلش د م ة للمتعاق ة مملوآ ب ،  (LOGCAP)" معلوماتي و مكت وه
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ا تش الع راق المف ار الع ادة إعم ات  ،م الخاص إلع ر ممارس ذا التقري ي وضع (KBR)  وبحث ه ة ف  الروتيني
زوّ   ات ت ى معلوم اراتها عل ة إش ا الحكوم ا    ،د به ات تملكه ا معلوم و أنه ا ل ى رفض  (KBR) آم الوة عل ، ع

(KBR)المبدئي تزويد مكتب المفتش العام بمعلومات طلبها عبر وسيلته اإللكترونية الوطنية   . 
 .   130  ويعتزم مكتب المفتش العام إصدار تقارير إضافية حول عناصر أخرى متعلقة بأمر التكليف رقم    
 

 النتائـج
 

ات             (JASG-C)     اتبعت وزارة الخارجية األميرآية ومجموعة       ع المتطلب سليم لجمي يم ال ة تضمن التقي  عملي
وفراً      ولكن الدليل ا. الجديدة، بما في ذلك المترتبة على المتعاقد      يس مت ة ل ذي يصف العملي .  في الحال  لقياسي ال

ة                      ذآورة في طور مراجع وفي وقت إعداد هذا التقرير، آان فريق عمل يضم وزارة الخارجية والمجموعة الم
دة                   ات الجدي يم سالمة المتطلب ة الخاصة بتقي ار  13وحتى   . ذلك الدليل بحيث يعكس اإلجراءات الحالي ايو  /  أي م

 .  مراجع قد صدر لم يكن الدليل ال2007
     
الء إن       رأي العم تطالع ل ائج اس ول نت رٍض(KBR) وتق شكل م دمت ب ب   ق ن مكت ة، لك دمات المطلوب  الخ

د يمكن للتحسن    .  المفتش العام حدد عدة مجاالت يمكن لخدمات المتعاقد وإشراف الحكومة أن تتحسن  وبالتحدي
ى أداء      ة عل راف الحكوم ي إش ق ف ي اإل،(KBR)أن يتحق ة   وف وارد الحكومي تخدام الم ر  . دارة واس م يج ول

ا           د              (KBR)استعراض مستقل لنوعية الرقابة الداخلية التي تجريه م تجر مراجعات لمدى تقي ا ل  (KBR)، آم
ة الجيش ة وأنظم ة المطبق سياسات الحكومي ب  . بال ات مكت ادرت خالل مراجع ة ب شاطات الحكومي ر أن الن غي

دة   إتخاذالمفتش العام إلى     سليم خدمات     إجراءات  ع ة وت ة     (KBR) لتحسين الرقاب ين للجه ين فني ين ممثل ، آتعي
 .  المتعاقدة، وتحسين الرقابة على نظام إسكان الجنود

 
ساءلة  (KBR) في استالم الوقود وتوزيعه من  اآتشف مكتب المفتش العام ضعفاً    : عمليات الوقود  ، وعمليات م

ة          ة     بأحجام لم تمكن المكتب من تحديد قياس دقيق لنوعي ود المقدم ك     .   خدمات الوق وآانت عالمات الضعف تل
ود                 م للوق ر المالئ ق باالستخدام غي تش      . محسوسة وعرفت على أنها تشكل مخاطر عالية تتعل رر مكتب المف وق

وظفين األآفّ     ي الم نقص ف سبب ال شكل خاص ب ة ب ن قوي م تك ة ل ة الحكومي ضًا أن الرقاب ام أي البين الع اء المط
 .  لفنيةبمراقبة هذه الناحية ا

ة       (KBR)     غير أنه خالل مناقشات المكتب المستمرة مع إدارة         م تطبيق إجراء تصحيحي لتحسين الرقاب  ت
رخّ  ر الم تخدام غي ى االس ة عل ة المترتب اطر العالي ل المخ ه أو وتقلي ن اإلصدارص ب م بحصص م ر المالئ  غي

ثالً       .  الوقود آما هو مسجل      ضًا مم ة أي اً  وعينت الحكوم ة          آمراقب     فني ارات تكفي لتحسين الرقاب حكومي بمه
 .الحكومية

دار   ،  2006وجد مكتب المفتش العام أن حساب الخدمات الغذائية للسنة المالية        : خدمات الغذاء  د زاد بمق  4.5ق
ومي للجيش و             ،مليون دوالر  ذاء األساسي الي ة         ب عندما قورن بعالوة الغ ة المقدم . المستوى المسجل من الخدم

وأبلغ مسؤولون من   .  إن مراقبي الحكومة لم يفهموا أو لم يعملوا على مراقبة هذا الحساب     وعالوة على ذلك، ف   
ام        تش الع ة في           ،مكتب مستشار اإلدارة مكتب المف ة المطبق ة الغذائي م بإرشادات الخدم ى عل وا عل م يكون م ل  أنه

ام  سب األحك يش ح صوصًا22 - 30الج ة خ ي وض والمتعلق ة الت ات الغذائي سهيالت الوجب امج  بت عها برن
(LOGCAP). 

تم      اع      وبالنتيجة لم ي د                     إتب ك حسب شروط العق ة، وذل ة الحكومي اإلدارة والمراقب ات المرتبطة ب ذه المتطلب  ه
د      130وأمر التكليف رقم     اق الزائ ببين لإلنف  وأبلغت وآالة إدارة العقود الدفاعية مكتب المفتش العام أن هناك س
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 :في الحسابات
ة       اعتمدت الئحة      - يس البعث ة رئ دة لخدم ام المع ة ذات         (COM) الطع واد الغذائي ر من الم ى عدد آبي عل

 .  الكلفة األعلى مما هو متبع في التسهيالت الغذائية للجيش آما نشر في مرآز الجودة التابع للجيش
ى عد                 - ادرين عل ؤهلين والق الزم من الموظفين الم دد ال ة الع دى الحكوم م يكن ل ات ف    ل إطار  ي  الوجب

 .  المتبعةاإلرشادات
 .  إلى أسباب مشابهة لهذا اإلسراف(KBR)     وأشارت 

ر             ة أآب ك األمر الستخدام آمي       ولكن، وللسبب األول، لم يستطع مكتب المفتش العام أن يقرر من أعطى ذل
ة تخول           .  من المواد الغذائية األغلى ثمناً     ى أي وثيق ر المكتب عل م يعث ا (KBR)ول اليف العالوة    أن تتج وز تك

امج      الي لبرن د الح و العق م يحت ا ل ي، آم ذاء األساس ة للغ أمر  (LOGCAP)اليومي اص ب ل الخ ان العم  أو بي
ادة                  130التكليف رقم    ة بزي يس البعث دعم رئ ة ت ، على أي تخويل للمتعاقد لشراء مواد وجبات للتسهيالت الغذائي

ام  . عن مستوى الوجبة القياسية المخصصة للجيش في العراق    وقال موظفو وزارة الخارجية لمكتب المفتش الع
 .  إنهم ال يعتقدون أن اإلرشادات الخاصة بالجيش تنطبق عليهم

ات،                           ى المتطلب ين عل وا مطلع م يكون م ل ام أنه تش الع شار اإلداري مكتب المف        وأبلغ مسؤولو مكتب المست
سؤوًال وا م م يعين ذلك ل نويل ى جرد نصف س ا لإلشراف عل ي آذار حيادي ة تجرى ف ة األطعم ارس /  لالئح م

 .  سبتمبر/ وأيلول
د                             ان المتعاق ستقلة، آ ام م ى ضرورة وجود الئحة طع ام إل تش الع شير مكتب المف      ونتيجة لذلك، وقبل أن ي

ة       2006سبتمبر  / وفي أيلول . يقرر بنفسه إجراءات مراقبة الطعام والحصول عليه       سنة المالي  أعدت الحكومة لل
 . طعام بمشارآة موظفين حكوميين معينين بالشكل المناسب الئحة2006

   
دها             اآتشف مكتب المفتش العام آثيراً    : إلسكانا ة التي تعتم  والتي   (KBR) من األخطاء في أساليب التتبع اآللي

دخول أو       اإلسكان تسببت فيها إجراءات سيئة في عمليات اإلسكان ومخصصات          د ال ذا  .   الخروج   سواء عن وه
ه   تج عن ا ن ردي أو          م كان الف صة لإلس ورات مخص ذه المقط وفرة، وه ورات المت ؤ للمقط ر آف تخدام غي  اس

ز ة أو الدرجة أو المرآ شترك، حسب الرتب دى وزارة . الم ادات اإلسكان ل م أن إرش ك، ورغ ى ذل وعالوة عل
سية،                 (JASG-C)الخارجية ومجموعة    ددة الجن وات متع ة والق رئيس البعث   تتطلب مقطورات يمكن تقاسمها ل

ا       (KBR) إسكانية ألن الحكومة سمحت لـ       تفاوتاتاآتشف مكتب المفتش العام       بإدارة منطقة إسكانية خاصة به
و           "  آامب هوب "وهي   يم موظف ان، يق ردين في مقطورات حيث أن           (KBR)وفي معظم األحي  من   749 منف
 .  مونهم٪ يقيمون في مقطورات انفرادية، أي في مستوى أعلى من الذين يخد90 أي  موظفًا835

ى            سيطرة عل درتهم ال درآين لق وا م م يكون م ل ام أنه تش الع ب المف ة مكت سؤولو وزارة الخارجي غ م      وأبل
ات  كان(KBR)ممارس شأن اإلس ف  .   ب ر التكلي د وأم ام للعق تش الع ب المف ة مكت رت مراجع ة ،وأظه  أن اللغ

شاطات      التعاقدية في هذا المجال غامضة، ولم يجد المكتب أخطاءً           ستطع          (KBR) في ن م ي ر أن المكتب ل ، غي
ة اإلسكان             إشارةتحديد   ق بمهم ا يتعل ا اإلشرافية فيم ة من مهماته  معينة في العقد أو أمر التكليف يعفي الحكوم

والعتبارات تتعلق باالقتصاد واالستخدام  .  بوضع مقاييسها الخاصة(KBR)، أو يسمح لـ  (KBR)التي نفذتها   
ساءل مك  دود، يت كان مح ال إلس أن      الفع ذآير ب ع الت ستويات، م ي الم رق ف باب الف ول أس ام ح تش الع ب المف ت

وآان من شأن االلتزام بسياسة     .  (KBR)الحكومة تدفع جميع التكاليف المرتبطة بعمليات اإلسكان التي تنفذها          
ة و  يس البعث ل رئ ن قب ة م ة المتبع كان الحالي ضًا(JASG-C)اإلس ق تخفي داره  أن تحق ات 45 مق ي متطلب ٪ ف

م          (LOGCAP)كان التي أرادها المتعاقد       اإلس ذ أمر التكليف رق ا تكون         . 130 لتنفي ك، ربم ى ذل وعالوة عل
 .   الستخدام مساحة إسكان زائدة ويسيطر عليها المتعاقد(JASG-C)ولرئيس البعثة هناك فرص 
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شا             : واالستجمام  يةالخدمات المتعلقة بالمعنويات والرفاه    ام أي م تش الع م يجد مكتب المف ة في أداء       ل آل مهم
(KBR)وقد تم تعيين ممثل فني للجهة المتعاقدة.  أو إشراف الحكومة في هذا المجال  . 

 
ى               : الرقابة الحكومية  تدعم األمثلة ما يعتبره مكتب المفتش العام نقطتي ضعف رئيسيتين في رقابة الحكومة عل

د  ق  : أوًال . (LOGCAP)عق ة تفحص دقي ة المراقب م يجر بموجب عملي ى  ل د عل ة للمتعاق سيطرة الداخلي لل
اً . الخدمات المقدمة  د                :ثاني ة بموجب عق صاد والفعالي ة االقت اك حدود لمراقب ر    . (LOGCAP) هن ووجد تقري

ى     (DCMA)مكتب المفتش العام أن عمليات المراقبة التي تجريها وآالة إدارة العقود الدفاعية                 آانت تميل إل
ة  سليم الخدم ى ت ر عل ل آبي ز بثق ت   الترآي ا إذا آان ى م افي عل ز الك د، دون الترآي ي العق ا ف  المنصوص عليه

ال، وجد مكتب          . إجراءات الرقابة فعالة في حماية الوصول إلى الموارد الحكومية واستخدامها          ى سبيل المث عل
ا مراجعات                    م تعرفه ات ل ه، وهي عملي ود وتوزيع د للوق ات تلقي المتعاق المفتش العام مشكالت عديدة في عملي

(DCMA)       ضما    الخاصة بضمان نوعية خدمات الوقود ة ل دالً .   الجودة  نالمقدم و          وب ك، أجرى موظف  من ذل
(DCMA)  ع تراك م ودة باالش ضمان الج اتهم ل دققي مراجع ستخدمين   م د م ابعين للمتعاق ودة الت  ضمان الج

ى إجراءات  ة(KBR)الئحة ضمان جودة ترتكز عل ذلك، رآزت مراجعات .  الداخلي  (DCMA)ونتيجة ل
ى إجراءات        ة          (KBR)لضمان الجودة عل ا الداخلي ى رقابته يس عل ة ول ذه         .  العمالني ام أن ه د المكتب الع ويعتق

ة         ه الحكوم م تتعرف علي ى ضعف ملموس ل د  . الطريقة الخاطئة في مراجعة منهجية لضمان الجودة أدت إل وق
ه، م                      ك ل د والتي صنفت آمل ى استمارات المتعاق ضًا عل ق المراجعات أي ى        جرى توثي ا قصر استخدامها عل م

 .  الحكومة وأثار أسئلة حول استقاللية المشارآة الحكومية في هذه المراجعات
ى      اإلشرافي  في األداء     DCMA)( من تقصيرات           ووجد مكتب المفتش العام أن جزءاً       المناسب يعزى إل

راء        .  مشاآل وصفها موظفوها بأنها تتعلق بالتعرف على وتعيين ممثلين فنيين للمتعاقد           ادة خب ل ع وفر العمي وي
ساعدة  ة(DCMA)لم ة التعاقدي ا اإلداري ي مهماته صرًا.  ف ون عن ون الفني ر الممثل ًاويعتب ي اإلشراف  مهم  ف
ول                     . الفعال ى أيل ين حت ين أي ممثل تم تعي م ي ه ل ام وجد أن تش الع بتمبر  / لكن مكتب المف داد   ،  2006س اء إع أثن

ب ر المكت انون األو2006ومن . تقري ى آ سمبر / ل إل ثًال18 وعينت (DCMA)حددت ،  2006دي ًا مم   فني
ويعتقد مكتب المفتش العام أنه لو تمت تلك        .   ووزارة الخارجية  (JASG-C)ألمر التكليف القادم من مجموعة      

التعيينات في موعد سابق ألمكن اآتشاف الكثير من التقصيرات الرقابية في حقلي النفط والخدمات الغذائية في                 
 .  وقت أبكر

ة في استخدام                         صاد والفعالي شاط االقت ابع بن ة لتت ا الحكوم ووجد المكتب أيضًا أنه لم تتوفر عملية رسمية تقوده
دة     ات الجدي ة الخاصة بالمتطلب رار والموافق ة اإلق تثناء عملي د، باس ا المتعاق ي يزوده دمات الت م أن . الخ ورغ

ا   سيين وهم ونين الرئي ديه (JASG-C)الزب ة ل ة  ووزارة الخارجي وفر   إلما عملي مان ت ات وض رار المتطلب ق
ة          األموال المالئمة، فإنهما لم تتخذا دائماً      ة    ) 1: ( القرارات الالزمة لكل صنف من الخدمات المقدم مدى مالءم

ة،   ) 2(الخدمات اليومية،    ا الخدمات      ) 3(مستوى الخدمات المقدم زود بهم ذين ت ة الل صاد والفعالي م تجر   . االقت ل
ذه المواصفات         الحكومة مراجعات ترت   ى ه ادة            . كز على الزبون وترآز عل ذه المراجعات زي ان من شأن ه وآ

ين موظفي                 إمكانية التعرّ  ف على القضايا التي اآتشفها مكتب المفتش العام، آالفرق في تطبيق عملية اإلسكان ب
(KBR)      ولية يمكن   ويعتقد المكتب أن أول خط مسؤ        .  والمتعاقدين المرتبطين برئيس البعثة ووزارة الخارجية

رة واألخرى آل                                   ين الفت يم ب ه أن يق ين علي ذي يتع ون ال ى الزب د عل د يعتم دعم في أي عق أن يعرف مستوى ال
 .  صنف من الخدمة التعاقدية لالستفادة من عملية التوفير وتحسين خدمات التعليم

ه في        ذلك أن سان 6     والحظ المكتب آ ل  /  ني داني     2006إبري دعم المي ادة ال للجيش األميرآي في     ، بعثت قي
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ة           ة      (ACO)القيادة العامة برسالة تنتدب فيها ضابط اإلدارة التعاقدي ى وآال الة    .  (DCMA) إل وحددت الرس
اً    ه طبق د بأدائ ام المتعاق ل ضمان قي ة مث ات معين ا مهم ا فيه دعم اإلداري بم ات ال شروط مهم ل وال ان العم  لبي

د ي العق واردة ف ية ال ود األساس ا. والبن وب من وتوضح الرس ه مطل ضًا أن تخدام (DCMA)لة أي  ضمان االس
ا ال توجه       د، لكنه ال لموظفي المتعاق ة وتراعي       رسمياً (DCMA)الفع ة فعال ذ بطريق د ينف د من أن العق  للتأآ

داً           . التكاليف ر تحدي الة أآث ا        (DCMA)، لكانت    ويعتقد المكتب أنه لو آانت الرس ذت عملياته د نف  اإلشرافية  ق
ى  صر عل ث ال تقت ضاً بحي دمات أي ديم الخ شمل تق ا ت زام وإنم ب  . االلت يتحدث مكت ستقبلية، س ة م ي مراجع وف

 .  المفتش العام عن جميع النواحي الخاصة ببرنامج اإلدارة الواردة في أمر التكليف
 

 األعمال اإلدارية للحكومة والمتعاقد
ة و   يس البعث ن رئ ل م ذ آ ة، اتخ الل المراجع د(DCMA) و(JASG-Cخ ع  إج، والمتعاق ل م راءات للتعام

 . العديد من نقاط الضعف الحكومية في اإلدارة والرقابة وهي النقاط التي تمت مناقشتها في هذا التقرير
ول  ي أيل بتمبر / ف ة و   2006س ة األميرآي ابع للخارجي ب اإلدارة الت شأ مكت ل  (JASG-C) ، أن ة عم  مجموع

دة   إلقرارجراءات الحالية الالزمة    لمراجعة دليل اإلجراءات القياسية المعمول بها، لتعكس اإل         ، المتطلبات الجدي
 .   لم يكن الدليل المراجع قد صدر،2007مايو /  أيار31ولكن بحلول 

ستمرة، حددت - ة و(DCMA) ألداء الخدمات الم يس البعث ن رئ وظفين م ين (JASG-C) وعينت م  آممثل
 .  لتكليففنيين للمتعاقد لإلشراف على جميع الخدمات المطلوبة بموجب أمر ا

ى استالم             (KBR) بالنسبة للوقود، اتخذت     - ة عل اط الضعف في الرقاب ة لمعالجة نق  وإصدار  إجراءات ايجابي
ارة      م اإلش ي ت ود الت تالم الوق ان اس اوبي ام   إليه تش الع ب المف ر مكت ي تقري دلت  .  ف ذلك ع دة (KBR)آ  قاع

ة                ضمان النزاه ة ل الوقود إلضافة إجراءات رقاب ضمان دخول دقيق        المعلومات الخاصة ب تثنائية ل ارير اس وتق
 .  للمعلومات وللتعرف على أي محاوالت للدخول إلى المعلومات من خارج األطر المقبولة

ام مسؤوالً         (DCMA) بالنسبة للخدمات الغذائية، عينت      - تش الع اً  خالل مراجعات مكتب المف ستقالً  حكومي   م
ة ال  واد الغذائي ة الم ى الئح راف عل از لإلش ر منح ول وغي ي أيل ا ف صوص عليه ة  / من سنة المالي ن ال بتمبر م س

2006   . 
راق         - ي الع ة ف سفارة األميرآي ة وال وزارة الخارجي ابع ل ب اإلدارة الت ذ مكت كان، اتخ دمات اإلس سبة لخ  بالن
يس                         ،(JASG-C)و ل رئ ة من قب رار مهمات اإلسكان بموجب الرقاب ر، إلق ذا التقري ة ه  إجراءات خالل آتاب

سيق مع           (JASG-C)البعثة و  ذا إجراءات بالتن ع             (KBR)، آما اتخ ة تتب  لتحديث وتصويب معلومات في آلي
ه وبموجب توصيات       . (KBR)د عملية اإلسكان المنفصل لموظفي      ولم يشمل هذا التأآّ   . عملية اإلسكان  ر أن غي

ادة       ابع لقي ة الت شتريات التعاقدي ابط الم ال ض ام، ق تش الع  U.S ARMY SUSTAINMET) المف
COMAND)  ،   ًواء التي تمارسها                    إنه اقترح تعديال ة اإلي ى أن تخضع عملي ة ينص عل  في الصياغة اللغوي

(KBR)، ة كان الحكومي ة اإلس ن    . لرقاب ف م ر تكلي ستقبل أوام ي الم دة ف ة الجدي يعتبر اللغ ه س ال إن   وق
.(LOGCAP)   

ك - ى ذل الوة عل ذت ع تدامة   ، اتخ ي لالس يش األميرآ ادة الج  U.S ARMY SUSTAINMET) قي
COMAND)   ،               ام حول إشارات  ،(KBR)إجراءات فورية بعد صدور التقرير المؤقت لمكتب المفتش الع

م           الداّل ديل رق شرين األول   30 في    (P00018)ة على ملكية المعلومات، بإضافة التع شرين األول  /  ت وبر  / ت أآت
 توصيات مكتب      وأضاف التعديل فقرات معينة إلى العقد بموجب        .األصلي (LOGCAP)إلى عقد   ،   2006

ة                   يلة االلكتروني ات بالوس ديم الطلب ة المعلومات وتعليمات تق سألة ملكي ة في م . المفتش العام بشأن دور الحكوم
ى              وردًا ة عل ود اإلداري رات في العق دة تغيي ذآورة ع ادة الم ر، أجرت القي  على مناقشة بشأن مسودة لهذا التقري

م          ذي   ،   151بيان العمل ألمر التكليف رق د أال دالً  عتم م         ب ى الخدمات         ،130 من األمر رق ة عل  لتحسين الرقاب
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  .الغذائية وعمليات الوقود وعمليات اإلسكان
 
 

 توصيـات
 :      أوصى مكتب المفتش العام بأن يقوم مستشار الشؤون اإلدارية بالسفارة األميرآية في العراق بما يلي

ع  -1 ل م تمرار العم شغي ،  (JASG-C) اس راءات الت ة إج ل   لمراجع رار عم ات إلق شمل متطلب ية لت ل القياس
 .   وأوامر العمل الالحقة له130 بموجب أمر التكليف رقم ،جديد

ى             إل   ،(JASG-C) استمرار العمل مع     -2 ة ترتكز عل عتماد مهمات اإلسكان وضمان مهمات إسكان مالئم
 .المعايير المنشورة

 
سيق مع       تطوير وإصدار عملية وإجراءات لعملية الدخول والخروج       -3 ويجب أن تضاف     . (JASG-C) بالتن

ى مراآز اإلسكان في العراق          هذه العملية إلى عملية قياسية معمول بها، بشأن وصول أو مغادرة الموظفين إل
ف   أمر التكلي ة ب وظفين  . 130المدعوم ع الم ة جمي ب مطالب دنيين  (ويج دراليين م وظفين ف سكريين وم ع

اد        ،)الخومتعاقدين،   ة المغ ة من                    آجزء من عملي ادرة النهائي ل المغ اء اإلسكان قب وم بإنه اب مخت ديم آت رة، بتق
راق ساحة     ،الع ى م ررة إل ة متك ودوا بحاج م يع أنهم ل ادة ب ريرية، وباإلف م   س ف رق ر التكلي ب أم  130 بموج

 .واألوامر الالحقة له
ا ،  (JASG- C) استمرار العمل مع -4 ك تطوير    لتحسين الرقابات اإلدارية على الخدمات الغذائية، بم  في ذل

ة            سهيالت الغذائي ستخدمون الت ذين ي ع الموظفين ال ساءلة لتتب  وأن هؤالء  ،رقابات دائمة لضمان وجود عملية م
 .الموظفين مخولون بصورة صحيحة لتلقي الخدمات الغذائية

ان حكومي في                     -5  العمل مع الجيش وممثلي وزارة الخارجية للجوء إلى التعريف الواضح لمسؤوليات آل آي
 . ونشاطات األداء األخرى الالحقة له،130إلشراف على أمر التكليف رقم ا

سية                    شاطات رئي ى ن إن  ،وإذا ما تقررت الحاجة إلى مساعدة إضافية من قبل أي من المؤسستين لإلشراف عل  ف
 .على مستشار اإلدارة أن يطلب رسميًا مساعدة معينة

شت        ابط الم ذ ض أن يتخ ام ب تش الع ب المف ي مكت امج         ويوص ابع لبرن ة الت  (LOGCAP)ريات التعاقدي
 :اإلجراءات التالية

 : تعديل آتاب االنتداب بشأن مهمات ضابط التعاقدات اإلدارية لتشمل-6
ات     -أ ن أن الرقاب د م ة، للتأآ ات المقدم ة المعلوم ا نزاه ا فيه د، بم ة للمتعاق ة الداخلي ات الرقاب  تفحص ممارس

 .ذت وتم االلتزام بها، وأن الخدمات تؤدى بكفاءة مع مراعاة التكلفةالداخلية األساسية والمالئمة قد اتخ
ة     -ب ودة لوآال ضمان الج ددة ل ارير مح راءات وتق ايير وإج وير مع ة  (DCMA) تط راء مراجع دف إج  به

 .حكومية مستقلة
ى -7 دابها إل ز انت ين أآفّ (DCMA) تعزي ين فني ين ممثل د وتعي ضمان تحدي ا ل يفهم بالمهم د وتكل ت اء للمتعاق

 .في استعراض النواحي الفنية لمهمات المتعاقد)  بغداد– DCMA(حسب الضرورة لمساعدة 
ة حول أسباب          ،   2005مايو  /  أيار 10 في   22 -30 طبقًا ألحكام الجيش     -8 يؤخذ رأي ضابط مشتريات تعاقدي

 .(LOGCAP)تخاذ اإلجراءات المناسبة طبقًا لشروط التعاقد مع إحدوث الزيادة في النفقات و
د      ذها المتعاق ي ينف اة الت م الحي دمات دع اليف خ ل تك كان وتقلي وارد اإلس تخدام م سين اس تعداد لتح سبب االس ب

(LOGCAP)                 سيق ة بالتن ة اإلجراءات التالي  يوصي مكتب التفتيش العام بأن يتخذ ضابط المشتريات التعاقدي
 . بكامله(LOGCAP)مع مكتب إدارة برنامج 
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سه اإلسكانية من خالل                (LOGCAP) من    تفحص مدى مالءمة أي متعاقد     -9 ى مهمات أو مقايي شرف عل  ي
د الحالي مع                 ذلك   (LOGCAP)أي مفاوضات بشأن أوامر تكليف مستقبلية يمكن إصدارها بموجب العق ، وآ

اتين         . (LOGCAP)الخالفات الخاصة بمتابعة عقود      وباعتباره مسألة تتعلق بالسياسة العامة، يجب معالجة ه
 :النقطتين

ات اإلسكان         (LOGCAP)يجوز لمتعاقد من     هل   -أ ه   ( تحديد مقاييسه الخاصة لعملي سبة لموظفي وتكون  ) بالن
رين و   دين آخ ررة لمتعاق ستويات المق ن الم ى م اييس أعل ك المق دنيين  / تل وظفين م دراليين وم سكريين ف أو لع

 يخدمهم المتعاقد وترد إليهم آامل التكلفة؟
د         -ب سماح لمتعاق سبة                   (LOGCAP) هل يجوز ال ى مهمات اإلسكان بالن ة عل ه سيطرة انفرادي أن تكون ل ب

شغيل              ضمان ت ة ل ضوابط الالزم ا هي ال ذلك، م ات اإلسكان   (LOGCAP)لموظفيه؟ وإذا آان األمر آ  عملي
 بطريقة اقتصادية وآفوءة آما هو مقرر من قبل أجهزة الرقابة الحكومية؟

 
 
 

 تعليقات اإلدارة ورد التدقيق
شار اإلداري في                     تسلم مكتب الت   فتيش العام تعليقات إدارية خطية على مسودة هذا التقرير، من مكتب المست
ة  ة    ةاألميرآيوزارة الخارجي ن وآال ة م ات تقني ا     . (DCMA) وتعليق تجابة لم راءات لالس ذت إج د اتخ وق

ة                   دوام رقاب ى ال اك عل ه آانت هن ا بأن ة  أوعزت به التوصيات، ورغم أن المؤسستين أوضحتا اعتقادهم  مالئم
م  ر التكليف رق ى أم ا 130عل ًال منهم إن آ دهما  ) 1(، ف ات تعاق ي عملي رات ف راء تغيي ى إج ة إل ا بالحاج أقرت

ا           ) 2(اإلداري و  ا إليه ام نظرهم تش الع وضعتا لوائح بإجراءات محددة اتخذت بشأن آل قضية لفت مكتب المف
ى مسودة    (DCMA)طلوب من قبل  وقد مد المكتب فترة التعليقات إلتاحة الغرض الم       . خالل التقرير  رد عل  لل

 .وقد أرفقت نسخ من تلك الردود في التقرير النهائي. التقرير
الجيش األميرآي   م     وقدمت قيادة استدا ،  (US. ARMY SUSTAINMENT COMMAND)ة ب

ذآور   ، وإضافة إلى ذلك.  توافقت عمومًا مع النتائج والتوصيات       شفوية مالحظات ادة الم ددًا   استخدمت القي ة ع
 الالحق ألمر التكليف   151من التوصيات الشفوية التي قدمت خالل مراجعة بيان العمل الخاص بأمر التكليف      

تش        . ، لتحسين الرقابة على الخدمة الغذائية وعمليات الوقود وعمليات اإلسكان          130رقم   سلم مكتب المف م يت ول
 .العام تعليقات مكتوبة من القيادة المذآورة

 
 يف إآمال المشاريع حول مشاريع إعادة اإلعمار في العراقتقارير تكال

 2007يوليو / تموز
ا                2007مارس   /  آذار 31     بحلول انتهاء الربع األول في        د بتكليفه د التزمت بع ة ق م تكن وزارة الخارجي ، ل

ا             ى أس ار العراق عل ادة إعم ة وإع وال صندوق إغاث ة استخدامات أم س تزويد الكونغرس بمعلومات حول آاف
ة    . مشروع لمشروع، بما في ذلك تكلفة انتهاء آل مشروع         وقد قيل لمكتب المفتش العام إن قيود األنظمة المتعلق

ا   د عليه ات ال يعتم اج معلوم ي إنت تمرت ف ات اس ة المعلوم ب   . بأتمت ن مكت سار م ى استف وب عل ي رد مكت وف
الكونغرس، قال مسؤول آبير في مكتب      المفتش العام حول سبب عدم تقديم تقارير تكاليف إآمال المشاريع إلى            

ى                      ة إل شاريع المطلوب ال الم اليف إآم الشرق األدنى التابع لوزارة الخارجية إن هذا المكتب لم يقدم معلومات تك
 .الكونغرس ألن الكونغرس لم يطلبها على مدى سنتين ونصف السنة

يج     ة الخل ة منطق ام أن فرق تش الع ب المف د مكت د وج ال، فق ى أي ح ي  (GRD)      وعل ة مهندس ة لهيئ  التابع
راق             ار الع ادة إعم ب إدارة إع دير مكت ب م ى نائ شاريع إل عية الم ول وض ارير ح ضع التق د وت يش تع الج
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(IRMO)              شاريع ال الم ذ  .  وأن هذه التقارير تتضمن معلومات على مستوى المشاريع تتعلق بتكاليف إآم  8من
ى خلي     (GRD)، قدمت   2007مايو  / أيار ة    هذه التقارير إل ة           (IRMO)ف ة االنتقالي ساعدة العملي  وهو مكتب م

ه                   . (ITAO)في العراق    ا طلب شاريع تلبي م ويعتقد مكتب المفتش العام أن هذه المعلومات الخاصة بوضع الم
ه ال   ر أن ونغرس، غي ارير (ITAO) وال (IROM)الك دم تق ى (GRD) ق شرق األدن ؤون ال ب ش ى مكت .  إل

 استخدام هذا التقرير الخاص بوضع المشاريع ال يفرض أي اشتراط بمزيد            ويعتقد مكتب المفتش العام أيضًا أن     
ارير حول  ن التق ل  (GRD)م ن قب ة م اء الممول ادة البن شاريع إع م م ى معظ ة باإلشراف عل  المؤسسة المكلف

 .صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
 

 متابعة توصيات التقارير السابقة
ام            في تقارير سابقة حول هذا الموضو      ال         20ع، قدم مكتب المفتش الع اليف إآم ارير تك  توصية لتحسين تق

ثالث وهي          ) 5( و خمسًا    (IROM) منها إلى    )5 (المهمات، خمساً  ق ال االت التطبي ة   (GRD)إلى وآ  والوآال
راق  ي الع دد ف ومي المتع ن الق ة لألم ادة المؤقت ة، والقي ة الدولي ة للتنمي ت ،  (MNSTC-1)األميرآي وبقي

 : إجراءات بشأنهماإتخاذتوحتين بسبب عدم توصيتان مف
اليف في قطاعات أخرى                     (IRMO)لم تقدم   و      اء التك ات انته اءة منهجي ونغرس حول آف  معلومات إلى الك

ى مكتب               . غير قطاعي التسهيالت والنقل    ة عل ذه التوصية منطبق ا زالت ه رر أن        (ITAO)وم ذي من المق  ال
ار العراق        يكمل التنسيق والمراقبة وصياغة التقار  ادة إعم ة وإع دى صندوق إغاث وال ل ير حول ما تبقى من أم

 ).13431(بموجب األمر التنفيذي الرئاسي رقم 
ورد  م ت ي (GRD)     ل ك المتطلب ف ا ضمنت ذل شاريع، لكنه ال الم اليف إآم ارير تك ي تق ة ف رات مهم  تغيي

 ).2006إبريل /  نيسان4) (ل المهماتتطوير تقارير إآما( بعنوان (PR-128) التشغيلي القياسي رقم إجرائها
 
 خلفيةال
 

ام       2207 في القسم         حدد الكونغرس متطلباً   انون الع ادات للطوارئ         108-106 من الق انون االعتم شأن ق ، ب
ام  ستان ع راق وأفغان ار الع ادة إعم دفاع وإع ة لل ديرات 2004الملحق نوي بتق ع س ر رب ديم تقري ى تق دعو إل ، ي

ار العراق    واحدًاواحدًاالتكلفة لكل المشاريع     ادة إعم ويجري  . ، والتي يتم تمويلها من خالل صندوق إغاثة وإع
ًا ذحالي ع ه سم ا تجمي ر الق م تقري ر المعروف باس شرق ) 2207( التقري ل مكتب شؤون ال ىمن قب ابع األدن  الت

وزارة ات اإلغ  ل ي عملي سة ف سية المنغم االت الرئي ا الوآ ات توفره الل معلوم ن خ ة، وم ادة  الخارجي ة وإع اث
ة و               ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي ابقا    (MNSTC-I)، و (GRD)اإلعمار في العراق وهي الوآال . (IRMO) س

 .2008أآتوبر / في تشرين األول) 2207(وينتهي المتطلب الخاص بتقرير القسم 
سم           وطبقًا ر الق شرين األول  ) 2207( لتقري ام     / لت وبر ع ة ال      2005أآت ونغرس أن   ، أبلغت وزارة الخارجي ك

سم              ر الق ة بتقري م تطوير       ). 2207(معلومات تكاليف إآمال المشاريع سترد آوثيقة مرفق د ت ذا  ) فورمات (وق ه
االت            2005التقرير في أواخر      يم مشكل من بعض الوآ ق تقي ل فري داد في آذار   أرسل  من قب ى بغ مارس  /  إل

ات ،  2005 ي المعلوم نقص ف ة ال ة  . لمعالج ن خط ق ع يم الفري فر تقي الل  وأس ن خ ات م وفير معلوم ل لت عم
ا عن                      ة الواحد منه د قيم شاريع التي تزي ع الم ة في        6.5مشروع تقرير تقييمي حول جمي ون دوالر والبالغ  ملي

 . مشروعًا151مجموعها 
 :وأصدر مكتب المفتش العام ثالثة تقارير حول اإلبالغ عن تكاليف إآمال المشاريع   
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و   / في تموز   • تش      2005يولي داد معلومات حول                ذآر مكتب المف االت المسؤولة عن إع ام أن الوآ  الع
ة    أوتكاليف المشاريع لم تبلغ عن التقديرات،       ديم معلومات دقيق  لم تمتلك الضوابط الداخلية المالئمة لتق

 .وشفافة حول التكاليف
شرين األول    • وبر   / في ت ام أن           2005أآت تش الع ع         (MNSTC-I) ذآر مكتب المف را لرب دم تقري م تق  ل

دمتا          (GRD)، و أن    2005سبتمبر  /  أيلول 30المنتهي في   السنة   ة ق ة الدولي ة للتنمي  والوآالة األميرآي
ارير            ذه التق ستخدم ه ة م ويض ثق ى درجة تكفي لتق ة إل ام    . تقارير بأخطاء آانت مهم ال المكتب الع وق

 . يتخذان إجراءات لتحسين صياغة التقارير(IRMO) و (GRD)أيضًا أن 
ورآزت  .  والوآاالت الثالث المنفذة للتقارير(IRMO)مكتب العام الثالثة توصيات إلى        تضمنت تقارير ال  

ى   ة إل كالً  (IRMO)التوصيات المقدم ا ش ثالث ومنحه االت ال وير الوآ ى تط ة إل ى الحاج دًا عل ديم  جدي  وتق
شاريع   اإلرشادات  ة الم ديم معلومات متماسكة حول تكلف ا بتق ضمان قيامه ا، ل ة وتعلقت التوصيات .  له  المقدم

 .للوآاالت الثالث بتطويرها منهجيات عمل تضمن معلومات دقيقة حول التكلفة
 

 النتائج
 

يج          2007يونيو  /  حزيران 29     في   ة الخل ة منطق ة           (GRD) قالت فرق سها المكلف بمراجع ر لمجل  في تقري
ر من            ديها أآث ار ال              2.2البرامج، إنه بقي ل ادة إعم ة وإع ون دوالر في صندوق إغاث ك    . عراق  بلي ويتضمن ذل

ـ        2.2المبلغ حوالي    ستكمل، و                مشروعاً  372 بليون دوالر مخصصة ل م ت ا ل ا لكنه دأ العمل به صندوق ب  11 لل
شروعًا ا م ل به دأ العم م يب ن ل الغ ولك ا المب ضًا عن (GRD)وأبلغت .  خصصت له ون دوالر 934.2 أي  ملي

 تسعة  (MNSTC-I)ذاته تضمنت معلومات    وفي التقرير   . موجودة لدى الصندوق لكنها التزامات غير مسالة      
ا         ك    . مشاريع بدأ العمل بها ولم يستكمل وتسعة أخرى خصصت لها المبالغ ولكن لم يبدأ العمل به ة تل غ آلف وتبل

ون دوالر   16.8المشاريع حوالي     دى       .  ملي ان ل ذلك آ ين دوالر فقط آالتزامات          (MNSTC-I)آ  خمسة مالي
سالة   ول   . غير م ران  29وبحل و   /  حزي شاريع             2007يوني ة أي م ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي دى الوآال م يكن ل ، ل

 .يمولها صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
ي   نقص ف د أن ال ام يعتق تش الع ب المف ازال مكت الغ     وم ل  اإلب ى أساس آ ة عل ات التكلف دقيق عن معلوم  ال

ى ا               درة عل ى المعلومات          مشروع على حدة يحرم الكونغرس وآبار صناع القرار من الق ستندة إل ام م اذ أحك تخ
ار                  . بشأن أولويات اإلنفاق   ادة إعم ة وإع ل صندوق إغاث ة من قب شاريع الممول ر معظم الم عند هذه النقطة تعتب

د لتصحيح مشكالت              وبدًال.  معظم المشاريع المتبقية   (GRD)العراق مكتملة، وتدير     د من الجه ذل المزي  من ب
ي ارير تقي ة لتق صيغة الحالي شأن ال ستخدمه  ب ذي ت ارير ال الي للتق تخدام الوضع الح ن اس ا يمك شاريع، ربم م الم

(GRD)             دير مكتب ساعد م ى م ارير إل ر معلومات حول مستوى         . (ITAO) لتقديم التق ذا التقري ويتضمن ه
 .(GRD)المشاريع وستقدم المعلومات التي ينتظرها الكونغرس دون فرض أي متطلبات إضافية على 

ى تفاصيل          (GRD) و (IRMO) يراجع          وي عل ة وتحت  المشاريع مستخدمين تقارير شهرية حول التكلف
ات       ل قطاع ن قب ر م رة أآب شارآة مباش د بم ي تع ر، وه ويم    (GRD)أآث ر تق سبة لتقري ال بالن و الح ا ه  مم

شاريع  ح أن . (PAR)الم ن الواض ة  (GRD) و(IRMO)وم ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي  والوآال
ا                     أدرآت قي  (MNSTC-I)و ذا المضمار وخاصة فيم ى ه را عل ة، ورآزت آثي مة اإلبالغ الدقيق حول التكلف

ا مكتب                   ا بقطاع والتي يجريه ة قطاع شهرية للتكلف راً    (IRMO)يتعلق بالمراجعات ال دم تقري ى      ويق شأنها إل  ب
دمها  وعالوة على ذلك تظهر مراجعة مكتب المفتش العام لتقارير التكلفة الشهرية الت       . مساعد مدير المكتب   ي تق

(GRD)    سم              ل أن المعلومات تقدم ع ات الق سجم مع متطلب ا ين دة وهو م ). 2207(ى أساس آل مشروع على ح
شاريع      ويم الم ر تق ا تقري ي يوفره ة الت ات الميداني ين المعلوم ام ب تش الع ب المف ة مكت ر مقارن  (PAR)وتظه
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شروعاً  شهري م ر ال رين  والتقري دى التقري شروع، أن ل ة ميداني27 بم ع    معلوم ك جمي ي ذل ا ف شترآة بم ة م
ادين      . المعلومات الميدانية المستخدمة في تقدير آلفة المشاريع      ام عشرة مي وعلى أي حال، فقد حدد المكتب الع

ا                 تفادة منه راً . إضافية متنوعة ال يقتسمها التقريران، لكن من واجب اإلدارة استعراضها واالس ازاً وأخي   وارتك
ب  ر المكت ة، يثي ذه المراجع ى ه ؤاًالعل ام س داد الع ق باإلع الغ يتعل ع واإلب شاريع م ة الم زدوج حول تكلف  الم

 . أقل استجابة للمتطلبات التشريعية(PAR)مالحظة أن تقرير تقييم المشاريع 
 
 
 

  إآمال المشاريعفبتكالي واإلبالغتمويل جديد للعراق 
 

وال           10.2     اعتمد الكونغرس    ون دوالر إضافية للعراق من خالل أم  وصندوق  (ESF) للطوارئ دعم   بلي
شاريع               . قوات األمن العراقية   ال لم اليف إآم اإلبالغ عن تك غ مكتب    . ولم يتضمن أي من القانونين متطلبا ب وأبل

(IRMO)      عن إنجازات لصالح مشاريع (ESF)        انون      3 اإلعمارية وغير اإلعمارية في الملحق ر آ  من تقري
ه     )2207(يناير للقسم   / الثاني الغ  ، ولم يكن في نيت ة               اإلب ار ممول شاريع إعم ة الخاصة بم  عن معلومات التكلف

شرة        (ESF) عن إنجازات المشاريع     (MNSTC-I)آذلك أبلغت   . (ESF)من خالل     في العراق من خالل الن
 . إلى الكونغرس الذي لم يطلب معلومات حول تكلفة المشاريع(SECTION 9010 REPORT)الربعية 

 
 

 توصيات
 

شاريع أوالً                 بغية االلتزام ب   ال الم اليف إآم الغ عن تك ات اإلب سم          متطلب واردة في الق أول وال من  ) 2207( ب
 :، يتقدم مكتب المفتش العام بالتوصيات التالية108-106القانون العام 

ـ      .1 ه إدارة     (GRD)على القائد ل ى              (GRD) توجي شاريع إل ة الم شأن تكلف ا ب ديم تقريره ، (ITAO) لتق
ي     ي ف ع المنته ك للرب ول 30وذل بتمبر / أيل ًا2007س اليف     عوض شأن التك ي ب ا الربع ن تقريره  ع

 .بمقتضى تقرير تقويم المشاريع
دم بمقتضى          بشأن التكاليف بدالً   (GRD) استخدام تقرير    (ITAO)على مدير  .2  من التقرير الحالي المق

ر الق                            ى آمرفق لتقري شرق األدن ى مكتب شؤون ال ع سنة إل ه آل رب شاريع وتقديم سم تقرير تقويم الم
 .المقدم إلى الكونغرس) 2207(

دم    (GRD) التأآد من أن تقرير األدنىعلى مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق  .3 د ق  حول التكلفة ق
ًا سم  مرفق ر الق ى ) 2207( بتقري ونغرسإل ي      الك ة ف سنة المنتهي ع ال ن رب داًء م ول30 إبت /  أيل
 .2007سبتمبر

 
 
 

 دروس للتعلم
 

ى وزارة الخ      اإلبالغ عن                   آان يجب عل ونغرس الخاص ب ة أن تطلب تعليمات توضيحية لمتطلب الك ارجي
شاريع اليف الم ًا. تك ى وطبق شرق األدن ي إدارة ال ر ف سؤول آبي ن إ، ف(NEA) لم د م دم المزي م تق ن اإلدارة ل



 

 194

سم                 ر الق ا في تقري ك المنصوص عليه ى          ،)2207(المعلومات المفصلة خارج تل ا عل م يطلبه ونغرس ل  ألن الك
داً   (IRMO) غير أن . تين ونصف السنةمدى سن ذلت جه راً والوآالة المنفذة ب ديمها     آبي  لجمع المعلومات وتق

ام أن       . (NEA)إلى   د        (NEA)ويعتقد مكتب المفتش الع ذلك الجه م ب ى عل د أضاعت     (NEA)وتكون   .  عل  ق
سعي لتو  ونغرس أو ال ى الك ارير إل ديم التق تمرار دون تق د باالس ذلك الجه سماحها ل شأنهاالوقت ل ه ب . ضيح من

والدرس الذي تم تعلمه هو أنه عندما يكون هناك ارتباك بشأن متطلب يريده الكونغرس، يترتب على الوآاالت                 
ى         من الكونغرس بدالً   أن تطلب توضيحاً   ونغرس عل ة إشراف الك روات وعرقل  من تجاهل المتطلب، وتبديد الث

 .المسألة
ات               على الكونغرس أن ينظر في الطلب من ا              ة متطلب ة التي يجب استخدامها لتلبي لوآاالت توفير المنهجي

ة    اإلبالغوخالل مراجعات المكتب العام األربع بشأن التقدم الذي تم بشأن  . التقارير شاريع الممول ة الم  عن تكلف
ة من قبل صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، تساءل مسؤولو الوآاالت المسؤولة عن إعداد التقارير المطلوب               

ة  ف آلم شروع(تعري ران  ). م هر حزي ن ش أخر م د مت ى موع و / وحت ي  2007يوني ار ف دراء آب سر م ، استف
(NEA)        شاريع ال الم اليف إآم ، دون أن (PROJECT COST TO COMPLETE) عن تعريف تك

راً          . يسعوا إلى التوضيح   ى تقري ة أو حت ونغرس منهجي ا المؤسسات        ولو طلب الك تلبي فيه ة التي س  حول الكيفي
د    اإلبالغلمنفذة لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق متطلب       ا ك الطلب ق  عن تكاليف إآمال المشاريع، لكان ذل

سان   .  أن يكون قد تم حل المسألةواألرجحنوقش في وقت أبكر     ذلك وفي ني ل  / ونتيجة ل ر   2006إبري د أآث  وبع
انون، أصدرت     ى ق ونغرس إل ب الك ول متطل ن تح نتين م ن س ا (GRD)م ذي   إجراءه ي ال شغيلي القياس الت

 .يستجيب لنوايا الكونغرس
 

 تعليقات اإلدارة وردود التدقيق
 

ى  ر إل ذا التقري سودة من ه دمت م ات (NEA) و (ITO) و (GRD)     ق ام تعليق تش الع ى مكتب المف  وتلق
ة من  م . (ITAO) و (GRD)مكتوب ع التوصية رق رد م ا ال ا عأ، لكن )1(واتفقت جهت م يوافق ا ل ًا منهم ى ي ل
سم            )3(و  ) 2 (التوصيتين ات الق ا متطلب ام       ) 2207(، حيث فسر آل منهم انون الع ا ال    ،106-108من الق  بأنه

ر لترفق                      تستدعي تقديم أي معلومات حول تكاليف إآمال المشاريع بكافة مستوياته بأي شكل من أشكال التقري
 .إلى الكونغرس) 2207(مع التقرير الربعي للقسم 

ام                          مكتب المفتش ا   انون الع ى أن الق شير إل سير، وي ذا التف ام ال يتفق مع ه دير       106-108لع ذآرة من م  وم
(IRMO)   تبحثان ضم المعلومات الخاصة بتكاليف إآمال المشاريع إلى         2005أآتوبر  /  تشرين األول  17 في 

شاريع       (IRMO) لمدير   وطبقًا. المقدم إلى الكونغرس  ) 2207(تقرير القسم    ويم الم ر تق ة     ، فإن تقري ل اآللي  يمث
 .فلم تعط أي تعليق (NEA) أما). 2(لذلك يدعم مكتب المفتش العام التوصية رقم . الخاصة بااللتزام بالقانون

 
 تحويل مشاريع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق إلى الحكومة العراقية 

 2007يوليو /  تموز
 

 مقدمة
درها مك     ارير أص سلة تق ن سل د م و واح ر ه ذا التقري شاريع          ه ل الم ى تحوي دعو إل ام وت تش الع ب المف ت

ة     ة العراقي ى الحكوم راق إل ار الع ادة إعم ة وإع ندوق إغاث ن ص ة م ستكملة الممول ى  . الم ر عل ز التقري ويرآ
ابقة للمكتب        التحويل الرسمي للموجودات الرأسمالية الممولة من الصندوق المذآور، وعلى متابعة توصيات س

 .ات الرأسماليةالعام تتعلق بتحويل الموجود
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ة و         (IRMO)تمكنت   ،   2007مايو  /  أيار 31     وبحلول   ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي  (MNSTC-I) والوآال
غ حوالي              2797 من استكمال    (GRD)و ة تبل  مشروع بناء برأسمال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق بقيم

 . بليون دوالر5.8
سيين        جوهرية للوالي  لرأس الما      إن عملية نقل     سببين رئي ة       . ات المتحدة والعراق ل سمح لحكوم ا ت األول أنه

ة العراق رسمياً                  . العراق باالعتراف بملكية المشروع    ا حكوم ة هي النقطة التي توافق فيه االعتراف بالملكي  ف
ات      ة الوالي ليمة، وأن حكوم شروع س ق الخاصة بالم ال التوثي ع أعم تكمل وأن جمي د اس شروع ق ى أن الم عل

شغيل وصيانة           المتحدة وف  رت التدريب والتأقلم الالزمين للموظفين العراقيين الذين سيصبحون مسؤولين عن ت
شغيل وصيانة المشروع         الثاني. المنشأة الجديدة أو المجددة    ة العراق مسؤولة اآلن عن ت أن حكوم  أنها تفسر ب

تبدال  اواس ن. لرأس الم ة م ة العراقي ة وزارة المالي ن الملكي ذلك ، تمك ة ل شروعات ونتيج وية الم ع س  رف
د         ل جدي ادرات المستكملة للحصول على تموي د                   للمب ك صندوق النق ا في ذل ة بم ستقبلية من األسواق العالمي  الم
 .الدولي والبنك الدولي والدول المانحة

 المتعلق باألمن الوطني والخاص بعمليات حكومة الواليات المتحدة في العراق    36 للتوجيه الرئاسي         وطبقًا
ر                  2004مايو  /  أيار 11اريخ  بت ة في مق ة وزارة الخارجي يس بعث ، يعتبر سفير الواليات المتحدة إلى العراق رئ

ع                    ويكون مسؤوالً  ،البعثة في العراق   ى جمي سيق واإلشراف عل ام والتن ه الع  عن اإلشراف المتواصل والتوجي
ك المن         دا تل بالد ع ادة   موظفي الحكومة األميرآية وسياساتها ونشاطاتها في ال د عسكر  اطق الخاضعة لقي . يقائ

ضًا      ة                       (IRMO)وأنشأ التوجيه أي سهيل لعملي ات المتحدة في العراق لت ة الوالي ة في إطار بعث  آمؤسسة مؤقت
ذي  2007مايو /  أيار 8وفي  . االنتقالية في العراق   ة    ) 13431( أنشأ الرئيس باألمر التنفي ساعدة العملي مكتب م
 .(IRMO)يفة لمكتب  آخل(ITAO)االنتقالية في العراق 

 
 األهداف

ة و    (IRMO)     آان الهدف األساسي هو تقرير إذا آانت   ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي  (MNSTC-I) والوآال
ى       قد طورت ونفذت خططاً    (GRD)و ار العراق إل ادة إعم ة وإع  لنقل المشاريع الممولة من قبل صندوق إغاث

 :دقق األسئلة التاليةولتلبية هذا الهدف وجه الم. الحكومة العراقية
ار                      .1 ادة إعم ة وإع ة من صندوق إغاث ار الممول شاريع اإلعم هل طورت الوآاالت األميرآية المعنية بم

 العراق اإلجراءات المالئمة لتحويل المشاريع المستكملة إلى الحكومة العراقية؟
ك   .2 ة؟ وإذا حصل ذل ة العراقي ى الحكوم شاريع إل ل الم ي تحوي أخيرات ف اك ت اذا آانت هل آانت هن م

 األسباب وتأثيرات تلك التأخيرات؟
اظ                 ما هي طبيعة اإلجراءات المتخذة رداً      .3 ل والحف ام حول النق تش الع ابقة لمكتب المف  على توصيات س

 على المشروع؟
شأة،     ) 2(االعتراف بالموجودات وتحويلها،    ) 1: (تتضمن عملية النقل ثالث خطوات     .4 ى المن الحفاظ عل

ة ) 3( اتتنمي لوق. اإلمكاني راف والتحوي ى االعت دقيق عل ذا الت ز ه ام . د رآ تش الع وم مكتب المف ويق
 .منفصلة من خالل مراجعات وتقييمات اإلمكانياتباإلبالغ عن والحفاظ على المنشأة وتنمية 

 
 النتائج

 
ة و   للتنميةالوآالة األميرآية   :  وشرآاؤه في التنفيذ   (IRMO)     عمل    بجد   (GRD) و (MNSTC-I) الدولي
ذه المؤسسات   .  عملية تسليم مشاريع مستكملة البناء من قبل األميرآيين إلى الحكومة العراقية إلنجاح وحققت ه

انون األول    .  في عملية تحويل المشاريع      في البداية نجاحاً   سمبر   / وفي آ ع      ،   2005دي شكلت المؤسسات األرب
ابقة غ              ود س ى جه ر رسمية استهدفت تطوير        وغيرها مجموعة االعتراف بالموجودات وتحويلها، لتضيف إل ي
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سيق        (IRMO)وتابعت   . عملية تحويل مشترآة تستخدم من قبل جميع الوآاالت الحكومية         ة تن  عن آثب عملي
ة      ن الحزم ة ع وزارة نياب ا ال ع به ي تتمت عة الت سؤولية الواس سبب الم ة ب ع وزارة المالي ودات م ل الموج تحوي

صيانة    العراقية في المسائل المتعلقة بالميزانية والتمويل      شغيل وال ، بما في ذلك توفير المال الالزم ألغراض الت
ار        جديداً غير أن وزيراً  . للموجودات المحولة  ايو   /  للمالية عين في أي اً    2006م و       ، وعمل طبق ه موظف ا يقول  لم

(IRMO)                         ومي في ى المستوى الق ل أخرى عل ة تحوي ق بعملي ا يتعل ة فيم  على تغيير شروط الحكومة العراقي
 .2006 يوليو/ تموز

دائل      األميرآيون وشرآاؤه (IRMO) منه في آسر عنق الزجاجة، يعمل       وأمًال ى تطوير ب ذ، عل  في التنفي
ل            . لتحقيق هدف تحويل الموجودات إلى الحكومة العراقية       ل التحوي ة تنق وقد صاغ هؤالء الشرآاء سياسة معدل

وزارا     ن ال ردي م ط ف ى خ ة إل ن وزارة المالي ومي م ستوى الق ى الم ال  عل بيل المث ى س اء عل ل الكهرب . ت مث
بحت  ى  (GRD) و(MNSTC-I) و(IRMO)وأص ستكملة إل شاريع الم ردي للم ل الف ستعدة للتحوي  م

ا            شاريع وقبوله راف الرسمي بالم ة في االعت . الحكومة العراقية آمالذ أخير إذا لم تكن الوزارات الفردية راغب
سؤولو     غ م ك أبل ى ذل افة إل تش ا (IRMO)وإض ب المف ل       مكت ول تحوي ة ح ة ثنائي اغوا اتفاقي م ص ام أنه لع

وزراء العراقي                     يس ال دى العراق ورئ سفير األميرآي ل م  . الموجودات إلى الحكومة العراقية بعد أن يوقعها ال ل
ا من                     (IRMO)يستطع   شارآين فيه ود الم ى جه د عل  توفير جدول زمني الستكمال االتفاقية الثنائية التي تعتم

 .لعراقيةالحكومتين األميرآية وا
ل       ة العم شترآة لمجموع سياسية الم ستخدم ال م ت ي ل ة الت ة الوآال ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي ر الوآال      وتعتب

ل    االعتراف والتحوي ة         . الخاصة ب ة للتنمي ة األميرآي ام أن الوآال تش الع ابقة أوضح مكتب المف وفي توصية س
انع في                ا تم ة، لكنه ذه العملي ى اآلن  الدولية يجب أن تشارك في ه ك حت دالً .  ذل ذ      وب ة تنفي زم الوآال ك تعت  من ذل

ة  ل وزارة عراقي ع آ ا الخاصة م ك   . اتفاقيته ة لتل تكملتها الوآال ي اس شاريع الت ع الم ة جمي ضمن االتفاقي وستت
 . من الوزارة بالحفاظ على المشاريع المستكملةالوزارة والتزامًا

ين  سان23     ب ل و/  ني ران30إبري و/  حزي ت  حو2006يوني شروعًا435 (GRD) و (MNSTC-I)ل   م
ستكمالً  ا     مّوم راق قيمته ار الع ة وإعم ا صندوق إغاث ق   501له ة عن طري ة العراقي ى الحكوم ون دوالر إل  ملي

ول   . وزارة المالية  ار  31وبحل ايو   /  أي ان   ،   2007م ستكمالً   مشروعاً  2362آ ة          م ات المتحدة بقيم ا الوالي  بنته
ون دوالر5.3 ل ، بلي ومي  تنتظر التحوي ستوى الق ى الم ول عل شاريع  . والقب ل الم ي تحوي أخيرات ف ي الت وتعن

ل،                    د أصبحت أق شاريع ق ك الم المستكملة أن الموجودات المالية المتوفرة للحكومة العراقية آقروض لتطوير تل
ك                              ة التي أآملت تل االت األميرآي ى الوآ ة عل شآت، مترتب ى المن اظ عل ه مصروفات إضافية للحف مما ينتج عن

 .وآان مكتب المفتش العام قد حدد مشكالت تتعلق بالحفاظ على المشاريع المستكملة. اريعالمش
ل       شأن تحوي دة ب ق بتوصية واح ا مرف ل منه ل آ ول التحوي ارير ح ة تق ام أربع تش الع ب المف      أصدر مكت

ل              . المشاريع المستكملة إلى الحكومة العراقية     ة تحوي ى تطوير عملي شترآة وتحدد آل توصية الحاجة إل د  . م لق
ة                  (IRMO)عمل   ة العراقي ردد الحكوم سبب ت  وشرآاؤه المنفذون إلنجاح مثل هذه العملية، غير أنها تعطلت ب

ا     شاريع وملكيته سؤولية الم ول م ي قب ع ف ر المتوق ا يواصل شرآاء     . غي ى آل توصية مفتوحة فيم ذا،  تبق وله
ل، ت            االعتراف والتحوي ع              التنفيذ من خالل مجموعة العمل الخاصة ب دن جمي ة من ل ل مقبول ة تحوي طوير عملي

ة  ة العراقي ة الحكوم اء وخاص ل   . الفرق ة لتحوي ضل طريق أن أف اد ب ام االعتق تش الع ب المف ل مكت ويواص
دالً                  من أن    الموجودات إلى الحكومة العراقية يجب أن تتم من خالل عملية منفردة من قبل الحكومة األميرآية ب

رد   تفاوض آل وآالة منفذة حول اتفاقيت      شكل منف ة         . ها ب ة ثنائي ى تأسيس اتفاقي ة إل ة األميرآي اج الحكوم ا تحت آم
 .شاملة مع الحكومة العراقية تتضمن أي إجراءات متفق عليها بشأن تحويل الموجودات

 
 توصية
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اً          دى العراق دعم ى مستوى عال لوضع          يوصي مكتب المفتش العام بأن يوفر سفير الواليات المتحدة ل  عل
سات ا ة   اللم ى الحكوم ودات إل ل الموج راق حول تحوي دة والع ات المتح ين الوالي ة ب ة ثنائي ى اتفاقي رة عل ألخي
 .العراقية

 
 
 

 تعليقات اإلدارة وردود التدقيق
ة في العراق ومن                         سفارة األميرآي ر من ال ذا التقري      تلقى مكتب المفتش العام تعليقات مكتوبة عن مسودة ه

ا جاء في التوصية                  . (GRD)لدولية و الوآالة األميرآية للتنمية ا    دى العراق مع م سفير ل دمت  . وقد اتفق ال وق
تش           (GRD)الوآالة األميرآية و   ا مكتب المف الموجودات، لينظر فيه ول ب راف والقب ة حول االعت ات فني  تعليق

م جميع التعليقات   ويعتبر المكتب العا  . وقد تم التعامل مع هذه التعليقات في التقرير النهائي بالشكل المالئم          . العام
 . التوصياتإليهالتي تلقاها متجاوبة مع ما تسعى 

ة               ال   2006ورقة حقائق حول مصادر واستخدامات التمويل األميرآي المنصوص عليه في السنة المالي  ألعم
 إغاثة وإعادة إعمار العراق 

 )2007يوليو / تموز(
 
 خلفيةال
 

اني شرين الث ي ت وفمبر /      ف ونغرس2003ن ام ، سن الك انون الع ة ،  106-108 الق وق إغاث د حق ذي أوج ال
ار             18.439وإعادة إعمار العراق الثاني وخصص       ادة اإلعم ل وإع ادة التأهي ة وإع  بليون دوالر لألمن واإلغاث

راق ي الع راقيين    . ف ع الع ة والمجتم ن الحكوم ة م ات معين وال لقطاع م تخصيص األم د ت سم . وق ب الق ويتطل
ة      من القانون أن يقد   ) 2207( ة             (OMB)م مكتب اإلدارة والميزاني دير سلطة التحالف االنتقالي شاور مع م  بالت

(CPA)  شيوخ حول االستخدامات واب وال سي الن ابعتين لمجل ادات الت ي االعتم ى لجنت نوية إل ع س ارير رب  تق
ة           المقترحة ألموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق مشروعاً        ويم بالتكلف ك تق ا في ذل ر  .  بمشروع، بم ويعتب

ب  الغمتطل ى اآلن  اإلب ة حت سؤوليات وزارة الخارجي ن م صدده م ن ب ذي نح ذه  .  ال دم ه رض أن تق ان يفت وآ
شرين األول         ى ت ونغرس حت وبر   / التقارير إلى الك ام         2007أآت انون الع ر أن الق ذي سن في       109-234، غي  ال

 . 2008ر أآتوب/ مدد تاريخ تقديم التقارير إلى تشرين األول،  2006يونيو / حزيران
د أوجد                ،106-108     وإضافة إلى استخدام القانون العام       راق، فق ار الع ادة إعم ة وإع  في إيجاد صندوق إغاث

ة           سلطة التحالف االنتقالي ابع ل ى  واإلشراف  إلجراء  (CPA-IG)ذلك القانون أيضًا مكتب المفتش العام الت  عل
ار             وإدارت (CPA)وتنسيق عمليات التدقيق والتحقيق في تعامل        ادة إعم ة وإع وال صندوق إغاث ها وإنفاقها ألم

صندوق          وال ال ام            . العراق، والبرامج والعمليات والعقود التي تستخدم أم تش الع ضًا من مكتب المف وب أي ومطل
ع          صل بجمي ان مف ك بي اقي ذل ا ب ل منهم شاطات آ نوية تلخص ن ع س ارير رب ة، تق الف االنتقالي لطة التح وس

ات والعوائ ات والنفق راقااللتزام ار الع ادة إعم ة وإع ات إغاث ران. د المرتبطة بعملي ي حزي و / وف  2004يوني
داب                         (CPA)انتهى عمل    د انت د أعي ه فق راق، وفي الوقت ذات ة في الع ة األميرآي ى البعث  ونقلت مسؤولياتها إل

راق   ار الع ادة إعم ام الخاص إلع تش الع صبح مكتب المف ة لت الف االنتقالي لطة التح سن. (SIGIR)س ي ال ة وف
ة  ام ،  2007المالي انون الع ل الق ات،440 – 109عم يع مهم ى توس ام   عل تش الع ع المف ى جمي لإلشراف عل

ة  نالنظر عإلغاثة وإعادة إعمار العراق بغض ،   2006األموال المخصصة أو المتوفرة في السنة المالية          آيفي
 .    تخصيصها
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 الخالصـة
ونغرس حوالي  ون دوالر5.4     خصص الك م  بلي راق، ت ار الع ادة إعم ة وإع  إضافي، خارج صندوق إغاث

 .ألربعة صناديق منفصلة لصالح مشاريع إغاثة وإعادة إعمار في العراق،  2006اعتمادها للسنة المالية 
ى المؤسسات           230 و 29وانقضى ما بين     ى أن وصلت إل ونغرس إل ا الك وال التي أتاحه  يومًا من الوقت واألم

ستوى ا ى الم ذة عل الوات    المنف ع الحصص والع ا توزي ن بينه ة م ات مالي ن عملي سلة م ن خالل سل داني م لمي
 .وفترات السماح

شاطات              وال تحت تصرف الن سنة التي استغرقها وضع األم ام ال      وقد بقي برنامجان خارج إطار حسبة أي
الن            . التنفيذية في العراق   ام، ب ى ظروف خاصة       ولن ينظر إلى هذين البرنامجين من خالل تقدير مدى األي ظر إل

 :تتعلق بهما وباعتماداتهما المالية
ستان، موّ   *  راق وأفغان ي الع انون ف م الق ة وحك امج الديمقراطي ا دوالر لبرن صاد   مليون م اإلقت ندوق دع ه ص ل
)ESF (    غ         2007يونيو  /  حزيران 14وبحلول   . 109 - 234بمقتضى القانون العام ذا المبل  لم يتم تخصيص ه

 .وصل إلى قرار حول ما إذا آانت هذه األموال ستذهب إلى العراق أم أفغانستانألن الكونغرس لم يت
د    375*  ة للقائ تجابة الطارئ امج اإلس ا برن ون دوالر حوله ام  ) CERP) (CERP( ملي انون الع ب الق بموج

ر ف                  ،   109 - 148 ي والتي تم توفير جزء من سلطة إنفاقها من الميزانية من خالل مشروع قانون مستمر أو أق
ول30 بتمبر /  أيل ة           . 2005س وال متاح ل األم ذي يجع ادات ال شريع االعتم سن ت م ي ونغرس ل ر أن الك غي

  .2005ديسمبر /  آانون األول30لالستخدام إال في 
    

ار  ادة إعم ة وإع ي صندوق إغاث ر المدرجة ف وال غي ى تخصيص األم ي نصت عل وانين الت م تفرض الق   ول
الغ الرب       ات اإلب ام            العراق، متطلب انون الع ا في الق  رغم فرض بعض    108 - 106ع سنوية المنصوص عليه

 .متطلبات اإلبالغ األخرى
 : وفق القوانين التالية2006     وقد تم اعتماد األموال في السنة المالية 

ام           109 - 102القانون العام   *    للعمليات األجنبية وتصدير التمويل، وقانون االعتمادات للبرامج ذات الصلة لع
  .2005نوفمبر /  تشرين الثاني14 والذي سن في 2006

دفاع، و     109 - 148القانون العام   *  وزارة ال يج المكسيك،            إ ل ة للتعامل مع أعاصير خل ة ملحق ادات طارئ عتم
  .2005ديسمبر /  آانون األول30 والذي سن في 2006 لعام األنفلونزاوقانون وباء 

م  *  ام رق انون الع ا109 - 234الق ى    االعتم ة عل رب العالمي دفاع، والح ة لل وارئ الملحق ابدات للط ، اإلره
  .2006يونيو /  حزيران15والتعافي من األعاصير الذي سن في 

 :االعتمادات التالية،  2006     خصصت السنة المالية 
 . بليون دوالر تم توفيرها لمساعدة قوات األمن العراقية3.007: صندوق قوات األمن العراقية* 
ادة                  1.545: للطوارئال دعم   أمو*  ة وإع ود إغاث ساعدة جه ادات لم  بليون دوالر تم توفيرها من خالل االعتم

 .إعمار العراق في المجاالت األمنية واالقتصادية والسياسية
د *  ة للقائ تجابة الطارئ امج اإلس ن خالل CERP :(510(برن ا م م توفيره راق ت ين دوالر للع ادين إ مالي عتم

عسكريين األميرآيين في العراق من االستجابة لمتطلبات اإلغاثة وإعادة اإلعمار المستعجلة في     لتمكين القادة ال  
 .المناطق الواقعة تحت مسؤوليتهم

انون          *  ل تطبيق الق ا   91.4: الرقابة الدولية على المخدرات وتموي ون دوالر منه اً 82 ملي سجون    مليون اء ال  لبن
 .وضعت تحت تصرف وزارة الخارجية األميرآية
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 الهــدف

ونغرس                      اإلجمالي     الهدف   ا الك وال التي وفره ى مصادر واستخدامات األم ة هو التعرف عل  لهذه المراجع
 .إلغاثة وإعادة إعمار العراق،  2006للسنة المالية 

ذه نظمت      . 2007مارس  /  آذار31     المعلومات الواردة في هذه الورقة تغطي الفترة حتى      ائق ه ة الحق ورق
 :التمويل، بموجب التصنيف التاليحسب نوع 

 .تبحث التشريع الذي اعتمد األموال: السلطة التشريعية* 
 .تحدد متطلبات اإلبالغ التي أنشأها الكونغرس: اإلبالغات المنصوص عليها بالقانون* 
 .تحدد متطلبات اإلبالغ التي أنشأتها جهات أخرى: إبالغات أخرى* 
 . وألي هدف تبدأ األنشطة العراقية باستخدام األمواليحدد متى: توفر المال واستخدامه* 
 .تصف آيف تتم السيطرة على األموال والمحافظة على األداء: السيطرة والرقابة* 

 . تحدد المقاييس األساسية التي تم اعتمادها لتقويم النجاح أو الفشل في البرامج الممولة: إجراءات األداء
دمها              وقد راجعت آل األطراف الرئيس  ه وق ام معلومات تش الع ا مكتب المف ة التي جمع فيه . ية وأقرت الكيفي
ا مكتب  ي وفره ات الت ن  ) OMB(وألن المعلوم م يطلب م ام ل تش الع إن مكتب المف ل، ف ة بالكام آانت موثق

)OMB (الموافقة على مساهماته في هذه الورقة. 
 

 حالة جهود الحكومة األميرآية في مكافحة الفساد في العراق
 2007يوليو / موزت

راق،                       يبحث هذا التقرير نتائج تقويم مكتب المفتش العام جهود الحكومة األميرآية في مكافحة الفساد في الع
ام      تش الع ب المف ذ توصيات مكت ي تنفي دة ف ات المتح فارة الوالي دم س دى تق ر م ابقة لتقري ة س ة مراجع ومتابع

 .السابقة
 
 
 
 

 الخالصــة
ام   . ساد قضية أولوية قصوى للسفارة األميرآية في العراق     تبقى مكافحة الف  تش الع ويظهر تحليل مكتب المف

ود        ا   واحد  –عادة مستويين من الجه ى                موجّ   منهم ة، واآلخر إل ة والعام صادية والمالي ى اإلصالحات االقت ه إل
 .األهداف الفنية وتطبيق القوانين

ذ              دة تحديات من دقيق في تموز         ومهما يكن من أمر، فقد أعاقت ع ر الت و  / تقري دم في    2006يولي  إحراز تق
 :تطبيق برنامج متماسك ضد الفساد

ساد،      اإلجمالي القيادة الالزمة وتنسيق الجهد      إلنتاجغياب مدير برنامج يتمتع بالسلطة والدعم       *   في مكافحة الف
 . أمام النجاح رئيسيًايمثل تحديًا

رام *  ن الب ر م ذ الكثي دة مؤسسات تنف م أن ع دة ذات  رغ املة وموح ة ش وفر خط راق، ال تت ي الع ة ف ج الفردي
رامج     ك الب ربط تل اييس أساسية ت اس     بإستراتيجية مق وفر قاعدة لقي راق، أو ت ي الع ة ف ة األميرآي ة للبعث  إجمالي

ر أن مكتب                  . التقدم ساد، غي تحاول جميع هذه البرامج معالجة القضايا التنموية والمؤسسية المعقدة المحيطة بالف
امج                   مشترآاً تش العام يعتقد بأن تعاوناً    المف ك البرن ربط تل  أوفى بين هذه البرامج يمكن تحقيقه من خالل خطة ت

شاطات ومن               .  اإلجمالية اإلستراتيجيةبأهداف محددة من     رامج والن ورغم أن السفارة تعتزم خلق الئحة من الب
  .2007يونيو /  حزيران1 ينجز حتى  من هذا لمثم تقوية آل منها مقابل ما يتحقق من أهداف، فإن شيئًا
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ا                    إستراتيجيةيجعل غياب   *  وب تحقيقه ة المطل ة الحال ل في تلبي ة التموي  إجمالية من الصعب تقويم مدى مالءم
 .في النهاية

انون    . ، تحقق قسط من النجاح من خالل مبادرات انفرادية        لإلنصاف      على سبيل المثال أنشأت السفارة في آ
ساد         ) OAT( مكتب المساءلة والشفافية     2007يناير  / الثاني الذي يعمل لتقوية المؤسسات العراقية المضادة للف

وقد حقق   ). CPI(، مكتب المفتش العام في آل وزارة، وهيئة النزاهة العامة           )BSA( مجلس التدقيق األعلى     -
 : من االنجازات الجديرة بالذآر، ومن بينهاهذا المكتب الجديد عددًا

 .ر بدوام آامل لمكاتب المفتش العام العراقيةتوفير مستشا* 
 .توفير مستشار بدوام آامل لمجلس التدقيق األعلى* 
ار  16لقد تم في    (المساعدة في تطوير ميثاق للمجلس المشترك لمحاربة الفساد         *  ايو   /  أي اق     2007م ع ميث  توقي

 ).المجلس وعقد أعضاء الميثاق العراقي اجتماعات حول الموضوع
والهدف  ). FMIS(ت معالجة الفساد تطوير إدارة مالية هي نظام إدارة المعلومات المالية العراقي             ومن مبادرا 

ة                     ات المالي ساءلة في العملي ة والم شفافية المالي وفير ال ة في ت ة العراقي ساعدة الحكوم وعالوة  . من هذا النظام م
ي د  سجلة ف شاملة والم ة ال ة الرقابي ذه العملي وفر ه ساد، ت يض الف ى تخف سابات عل ة، الفرصة للح اتر محفوظ ف

ا،      الغ المفتوحة والموثوق به ه                واإلب ه بحكومت واطن العراقي ثقت تعادة الم ساعدة في اس الي، والم ه    .  الم ر أن غي
 .وألسباب تتعلق باألمن واألمان، علق المتعاقد العمل بهذا المشروع

 
 متابعة التوصيات السابقة للتقرير

و   /      في تموز   ة في العراق                     أصدر مك   2006يولي سفارة األميرآي امج ال ره حول برن ام تقري تش الع تب المف
.  من المشكالت بما في ذلك نقص التنسيق والقيادة في نشاطات مكافحة الفساد            لمكافحة الفساد، والذي حدد عدداً    

سؤوالً       ة م ين وزارة الخارجي ام أن تع تش الع ب المف ى مكت سياً وأوص أمين     رئي ه لت امج وتوجه ادة البرن  لقي
دم   امج، وق تمرار للبرن امج 11االس وير البرن ية لتط ول .  توص ران30وبحل و /  حزي دم ،2007يوني ق تق  تحق

 .محدود في تطبيق هذه التوصيات
 
 
 

 التوصيــات
سفير                              أن يتخذ ال ام ب تش الع ساد، يوصي مكتب المف ة الف ة في محارب ة األميرآي ود الحكوم ويم جه بناء على تق

 :ت التاليةاألميرآي في العراق اإلجراءا
ام في تموز                        -1 تش الع ى والتعامل مع التوصيات التي اتخذها مكتب المف و   /  إعادة التأآيد عل  في   2006يولي

 :وآجزء من إعادة التعامل مع التوصيات السابقة. تقريره التدقيقي
 . لتحديد موعد لتطبيق آل توصية تضمين اإلجراءات التصحيحية خططًا-أ 

 .الخاصة بمكافحة الفساد وآذلك النشاطات والمبادرات إآمال الئحة البرامج -ب 
 . السفارة في محاربة الفسادإستراتيجية إآمال التقويم الخاص بمبادرات البرامج الرئيسية التي تدعم –ج 
 

 تعليقات اإلدارة ورد التدقيق
ول     راق ح ي الع ة ف سفارة األميرآي ن ال دة م ات موح ى تعليق ام وتلق تش الع ب المف ب مكت ذا      طل سودة له  م

ة                 . التقرير ر وملتزم ذا التقري دعم توصيات ه ا ت سفارة أنه اع وأوضحت ال دمت معلومات          بإتب ا وق ا ورد فيه  م
ام            ا تلقى المكتب ونظر       . إضافية حول اإلجراءات الجاري إعدادها بشأن توصيات سابقة لمكتب المفتش الع آم
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ر النه             داد التقري ات واإلجراءات المتخذة      . ائيفي تعليقات فنية، آلما ناسبها ذلك، في إع ر المكتب التعليق ويعتب
 .متجاوبة مع التقرير

 
ار     ادة اإلعم شاطات إع ارس ن ي تم ة الت ة األميرآي ات الحكوم سؤوليات منظم ول أدوار وم ائق ح ة حق ورق

 الممولة من قبل صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
 2007يوليو / تموز

ى  ةمسؤول آانت سلطة التحالف المؤقتة 2004 يونيو  / إلى حزيران  2003مايو  /      من أيار   عن اإلشراف عل
راق       ي الع ار ف ادة اإلعم ة وإع ود اإلغاث سيق جه ه وتن د . وتوجي شئوق شاريع  أن ب إدارة الم ) PMO( مكت

ة من      األولوياتلتصنيف   ار والممول ادة اإلعم  وإدارة المشاريع وتوفير دعم االتصاالت للمشاريع الخاصة بإع
 .متحدةالواليات ال

ال سلطة التحالف     " التحديات الجديدة والهائلة" ، وحتى يمكن مواجهة    2004مايو  /      في أيار  اء أعم بعد إنه
ه الرئاسي                رئيس التوجي راق، أصدر ال يادة في الع ة ذات س ادة تأسيس حكوم األمن   36المؤقتة وإع  الخاص ب

وطني  ى الحكوم  ) NSPO - 36(ال سيادة إل ل ال د نق ه بع ه أن اء في ة ج صبح وزارة الخارجي ة، ست ة العراقي
راق  دى الع سفير ل ن خالل ال راق م ي الع شاطات ف ع الن سؤولة عن جمي ة م دفاع . األميرآي تكون وزارة ال وس

سكرية ة والع ات األمني ة بالعملي ود المتعلق ع الجه سؤولة عن جمي ي . م ران28وف و /  حزي دما 2004يوني  وعن
ة           حولت السلطة إلى حكومة عراقية مؤقتة ذات         م     رسمياً ) CPA(سيادة، تم حل سلطة التحالف المؤقت ا ت ، آم

رامج      ى مؤسستين  ) PMO(تقسيم مكتب إدارة الب ار،       ) IRMO: (إل ادة اإلعم د إع سيق جه المسؤولة عن تن
 .في تنفيذ مشاريع اإلعمار) PMO(مسؤوليات ) PCO(بينما تولى مكتب المشاريع والتعاقدات 

      
 :ان بتوجيه رئاسي وقد تأسس مكتبان مؤقت    
) *IRMO :(             ار في العراق ادة اإلعم وتتضمن مسؤوليات    . تابع لوزارة الخارجية لتسهيل وتنسيق جهود إع

)IRMO (   د ع القائ سيق م اق والتن ة اإلنف ة، ومراقب ات حسب األولوي ر المتطلب تراتيجي وتقري يط االس التخط
سكري ي . الع ار8وف ايو /  أي األمر  ال  2007م رئيس ب د ال ذي  ، أوج ي   13431تنفي ساعدة العراق ب الم  مكت

 .وتشير ورقة الحقائق هذه إلى مهمات ذلك المكتب المستقبلية). IRMO(االنتقالي آخلف لمكتب 
) *PCO :(                     ات ل الوالي ة من قب ار الممول ادة اإلعم شاريع إع ى م تابع لوزارة الخارجية لتسهيل الحصول عل

صلة              ) PCO(وتتضمن مسؤولية   . المتحدة ودعم إدارتها   سليمها، والخدمات المت ة وت ى البنى التحتي د عل التعاق
رال في    ) PCO( تم دمج منصبي مدير ، 2005ديسمبر /  آانون األول 4وفي  . بها، والمؤن أيضاً   د الجن والقائ

يج     ة الخل ة منطق ي وفرق يش األميرآ ابع للج ين الت الح المهندس ة  ) USACE/GRD(س ى منظم ول إل لتتح
)GRD.PCO (    ا              الموحدة التي ة والتكنولوجي شؤون التحصيل والتعبئ ر الجيش ل ساعد وزي وفي  . يترأسها م

ة              ) PCO(انتهى دور   ،   2006نهاية السنة المالية     ى مجاالت فاعل ة من المؤسسة إل وتحولت العناصر المتبقي
ي  ي ). GRD(ف شرين األول14وف وبر /  ت ة 2006أآت ميًا) PCO( ، انتهت مهم راق رس ي الع ، وعرفت ف

)GRD (  ـ        على ة الرسمي ل ار         ) PCO(أنها الخليف ه في أي دما انتهت مهمت ايو   / عن ار  11وفي    . 2007م /  أي
 .وتشير ورقة الحقائق هذه إلى مهمات ذلك المكتب مستقبًال. في واشنطن) PCO(أغلق مكتب ،  2007مايو 

ايو   /      في أيار  ار                2005م ادة اإلعم دعم إع دفاع ل دفاع مكتب وزارة ال ر ال ساعد وزي  ليصبح نقطة    أسس م
 .ي إلعادة اإلعمار في العراق وأفغانستانتالترآيز الوحيدة التابعة لوزارة الدفاع والمكلفة بتنسيق الدعم العمليا

 
 :وفيما يلي مهمات ذلك المكتب    
 .يمثل وزارة الدفاع في المنابر التي تشارك فيها الوآاالت المختلفة آمناقشة األمور التشغيلية* 
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 .لمسؤولين آبار في االجتماعات والمؤتمرات والشهادات أمام الكونغرسيوفر الدعم * 
سم    يعد تقريراً *  ام     ،  9010 ربع سنوي إلى الكونغرس آما هو مطلوب بمقتضى الق ادات لع انون االعتم من ق

 ). لقياس االستقرار واألمن في العراق9010تقرير القسم (الصادر عن وزارة الدفاع ،  2006
دعم              2007يناير  / في آانون الثاني    ، تولى مساعد وزير الدفاع للشؤون السياسية مهمات مكتب وزارة الدفاع ل

 :إعادة اإلعمار وتتضمن
  .9010إعداد تقرير القسم * 
م           ) DFI(مراقبة نشاطات صندوق تنمية العراق      *  ابع لألم ة الت من خالل المجلس الدولي لالستشارات والرقاب

 .المتحدة
 .اإلرهابات الحرب العالمية على توفير الدعم لنشاط* 

صندوق                         ة ل ادات المالي ل االعتم ة من قب ار العراق الممول ادة إعم  ويبحث هذا التقرير قيادة وإدارة مشاريع إع
 . 106 - 108 والقانون العام 108 - 11إغاثة وإعادة إعمار العراق آما ورد في القانون العام 

م              ام رق ادات للطوارئ وقت الحرب                وه  108 - 11خصص القانون الع ق بملحق االعتم انون المتعل و الق
ساعدة    " بليون دوالر ويدعو إلى تقديم 2.47 مبلغ 2003إبريل /  نيسان16الصادر في    ات الضرورية للم النفق

انون                 ذ أهداف ق ار العراق        1961اإلنسانية في العراق وحول العراق ولتنفي ادة إعم ة وع د  .  الخاص بإغاث وق
صندو  تهدف ال م  اس روف باس ين ) IRFF1(ق المع رآاء     ) CPA(تمك راق وش ي الع ة ف ة االنتقالي والحكوم

راق  ة للع ة الحري اب عملي ي أعق ة ف سانية المتوقع ة اإلن ات األزم ة احتياج الف لتلبي ات . التح وإلدارة النفق
ا                   وال مباشرة للمؤسسات التي تم ة األم رس واإلشراف على جهود المساعدة، خصص مكتب اإلدارة والميزاني

ة      ة للتنمي ة األميرآي دفاع والوآال ة ووزارة ال ك وزارة الخارجي ي ذل ا ف ي، بم ار العراق ادة اإلعم شاطات إع ن
 .الدولية ووزارة الخزانة

ستان          108 - 106     وخصص القانون العام      والمتعلق بملحق االعتمادات للدفاع وإعادة إعمار العراق وأفغان
وفمبر  /  تشرين الثاني6الصادر في    غ  2003ن ار      18.649 ، مبل ادة اإلعم ة وإع شاطات اإلغاث ون دوالر لن  بلي

غ   ا مبل ي خصص منه ستان، والت راق وأفغان ي الع راق18.439ف ون دوالر للع ـ .  بلي وال ب ذه األم ت ه وعرف
)IRFF 2(  صندوق    اإلدارة، وخصص مكتب وال ال ة أم وم     ) IRFF 2( والميزاني مباشرة للمؤسسات التي تق

ة ووزارة            بالنشاطات المتعلق  ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي ة والوآال ك وزارة الخارجي ا في ذل ة بإعادة اإلعمار، بم
 .الدفاع ووزارة المالية

شارآة في                      وتصف التفاصيل الفردية في هذا التقرير أدوار ومسؤوليات المؤسسات الحكومية الرئيسية الم
ي د العراق سؤول. الجه ذه الملخصات آيف رأى الم ع وتوضح ه سيقهم م ذلك تن سؤولياتهم، وآ لطتهم وم ون س

سات أخرى ن    . مؤس م يك ك ل ة، إذ إن ذل ود البيني سلطات واألدوار والجه ذه ال ام ه تش الع ب المف ر مكت م يق ول
 . في إطار هذه المراجعةمدرجًا

 
 

 بموجب المرحلة الثانية من عقد إعادة إعمار العراق" بكتل"مراجعة إنفاق 
 2007يوليو / تموز
ادة                         ت شارآة في إع سية الم ة الرئي ة األميرآي عتبر الوآالة األميرآية للتنمية الدولية إحدى الوآاالت الحكومي

ادة              4.6إعمار العراق، وقد تلقت  تلك الوآالة         ة وإع ونغرس إلغاث  بليون دوالر من األموال التي خصصها الك
راق ار الع ى . إعم ار البن ادة إعم ة الخاص بإع امج الوآال ة  وبموجب برن د منحت الوآال ة، فق ة العراقي  التحتي

اً  راق عرف ار الع ادة إعم اليين إلع دين متت ة عق ة 1 بالمرحل ل 2 والمرحل رآة بكت ى ش ونا إل تهدفت . لناش واس
ة        ذا     . المرحلة األولى إصالح وإعادة تأهيل أو إعادة بناء عناصر حيوية من بنى العراق التحتي ل ه م تموي د ت وق
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ن   زء م د بج ون د2.5العق ت     بلي وارئ وق ادات للط انون ملحق االعتم الل ق ن خ ونغرس م دها الك والر اعتم
انون  و الق ه تأسيس صندوق 108 - 11الحرب وه م بموجب ذي ت سلة ) IRFF 1( ال ي سل ه ف تخدام أموال الس

سان  17وفي   . واسعة من النشاطات اإلنسانية وإعادة اإلعمار في العراق          ل   /  ني ة      2003إبري د بقيم نح العق  ، م
ون دوالر  1.03 ، تم تعديله ليزداد إلى حوالي         2003سبتمبر  /  أيلول 30ون دوالر، وفي     ملي 680 وانتهى  .  بلي

  .2006فبراير /  شباط28العقد في 
ة                  ة الثاني سة للمرحل د المناف .       ولتوسيع جهد إعادة اإلعمار، منحت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية بكتل عق

زء    د بج ذا العق ل ه م تموي د ت غ  وق ن مبل ادات     18.4 م ق االعتم انون ملح ي ق صها ف م تخصي ون دوالر ت  بلي
ام   انون الع و الق ستان، وه راق وأفغان ي الع ار ف ادة اإلعم دفاع وإلع ة 108 - 106للطوارئ لل ن واإلغاث  لألم

سعرية     ). IRFF 2(وإغاثة وإعادة إعمار العراق  ة ال ادة وذي القيم دل بالزي ة المع  وبموجب عقد المرحلة الثاني
ة،       . واإلعماريةالثابتة، يتعين على بكتل توفير الخدمات الهندسية والشرائية          رات الفني وللحصول على هذه الخب

ابع للجيش األميرآي               شارآة    ) USACE(وقعت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية وسالح الهندسة الت ة م اتفاقي
 .في الخدمات تتطلب أن يقوم سالح الهندسة بمراقبة بكتل

/  آذار31وفي  .  بليون دوالر1.8 بقيمة  2004يناير  /  آانون الثاني  5 وتم منح المرحلة الثانية من العقد في            
ة        2007مارس   ة  انتهى العقد وآانت القيم درة هي      اإلجمالي ون دوالر   1.33 المق ى        .  بلي ر عل ذا التقري ورآز ه

د   بالعمل تم من خاللها االنتهاء من  أمرًا24عقد المرحلة الثانية و    ذ العق ى       .  تنفي ع أوامر العمل عل م توزي د ت وق
 . لألبنية1 للمواصالت، و1 للطاقة، 8 للماء والصرف الصحي، 14: القطاعات التالي

 
 األهـداف

ل    ن قب ولين م ار المم دين الكب ات للمتعاق سلة مراجع ي سل ى ف ة األول ذه هي المراجع ع ). IRFF(     ه وتتطل
ه عن                  أهداف هذا التدقيق إلى معرفة التكال      ة ب ل ألداء العمل المكلف ى بكت ذلك   )IRFF(يف التي ترتبت عل ، وآ

 :ووجه مكتب المفتش العام األسئلة التالية. األساليب المستخدمة لتسجيل التكاليف ذات الصلة، واإلبالغ عنها
ل ش                             -1 ة من قب ى الحكوم دمت إل ة التي ق ائق الداعم واتير والوث واردة في الف اليف ال رآة  ما هي تفاصيل التك

 بكتل؟
ات   -2 ة والنفق واد والعمال ة الم ك تكلف ي ذل ا ف ة، بم ا التعاقدي ذ أعماله ل لتنفي ا بكت ي دفعته اليف الت ا هي التك  م

 .العمومية واألمن وعقود الباطن والتكاليف األخرى آلها
  أجرتها بكتل في أداء العمل المتعاقد عليه؟الفرعية آم طبقة من العقود -3
د خدمات أخرى، أو أي ترتيب آخر                  (د   ما هي نوعيات العقو    -4 ة زائ سعر، أو التكلف ة ال التي استخدمت    ) ثابت

ود               للعقود الفرعية في آل طبقة من طبقات هذه العقود وما هي التكاليف التي تم رصدها للمستوى التالي من عق
 الباطن؟

ة؟ وبا   -5 ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي ددتها الوآال ي ح اب اإلدارة الت ت أتع م آان ي   آ ر الربع ي التقري ة وف لنتيج
ا          2007يناير  /  آانون الثاني  30ونصف السنوي في     ى األهداف لتتضمن نقاش ام إل  ، أضاف مكتب المفتش الع

 . وغير ذلكوإدارتهحول نتائج العقد 
 
  
 النتائـج 

را              آبيراً      بالمجمل، أنجز عقد المرحلة الثانية آماً      ار الع ادة إعم ق وخاصة في      من العمل الذي أسهم في إع
بعضها  : غير أن النتائج بالنسبة للمشروعات الفردية آانت مختلفة       . قطاعي الكهرباء والماء والصرف الصحي    

 . وحولت إلى مؤسسات أخرى إلآمالهااستكمل آما هو مرسوم لها، وأخرى ألغيت، وغيرها أنجزت جزئيًا
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رر  حلل مكتب المفتش العام أوامر العمل األربعة والعشرين لتقرير م         ا إذا آانت األهداف األصلية قد تحققت وق
 :أن
 . من أوامر العمل لبت األهداف األصيلة بوضوح11* 
 . منها لم تلب األهداف آما وردت في األفق المتوقع للعمل10* 
ي *  لية، أو أن       3وف داف أص ت األه اذا آان ر م ى تقري ادر عل ر ق ام غي تش الع ب المف ان مكت ل آ ر عم  أوام

 .ير واضحةاإلنجازات آانت غ
 ًا     ويعتقد مكتب المفتش العام أن الخبرة التي تحققت خالل مسار المرحلة الثانية من العقد توفر بعد نظر هام                 

 . إلعادة إعمار مستقبلية في العراق وغيرهفي مسألة إعادة اإلعمار في العراق، ودروسًا
اس           ة والحاصل            واجه مكتب المفتش العام الكثير من العقبات في محاولة قي ات والتكلف ين المتطلب ة ب /  العالق

 :النتائج، بما في ذلك
 

 . العملأوامر في متطلبات المواد المطلوب تسليمها لم تكن محددة دائمًا •
 .آفاق العمل والتمويل المتوفرة آانت تتغير مع مرور الوقت •
 .تقديرات الميزانية في أوامر العمل لم تتضمن التكاليف آافة •
 .المتوقعة مثل القضايا المتعلقة بملكية األراضي آانت تتسبب بعمليات تأجيلالتأخيرات غير  •
دعم                    • ادات في ال ا زي تج عنه أخير ين ات ت الوضع األمني المتغير على الدوام في العراق تسبب في عملي

 .وفي التكلفة المباشرة لإلعمار
     
ة للتنمي       ة األميرآي وظفي الوآال ام أن م تش الع ب المف د مكت يش   ووج ابع للج ة الت الح الهندس ة وس ة الدولي

د، آانت            2006إبريل  /  نيسان 5وحتى  .  آانوا أقل بكثير مما هو مخول      األميرآي ذ العق ة تنفي ، وفي وسط عملي
 وظيفة معتمدة، فيما مأل سالح الهندسة  251 فقط مما مجموعه     170الوآالة األميرآية للتنمية الدولية قد مألت       

 .مدة لتقديم المساعدة المتفق عليها لوآالة التنمية وظيفة معت37 فقط من 18
ا ضابط                د، وهم ة من العق      وبدقة أآبر، آان للوآالة المذآورة موظفان فقط على صلة إدارية بالمرحلة الثاني

ة رة الفني ة، وضابط الخب ود اإلداري ًا. العق ي وطبق ر ف ذا التقري سودتنا له ى م ة عل رد الوآال وز20 ل و /  تم يولي
ون                ،  2007 ون ومهندسون محلي دون أميرآي ك متعاق . فقد وفر آخرون مساعدة إدارية متعاقدًا عليها بمن في ذل

ة                    ة للتنمي ة األميرآي و الوآال وعلى أي حال، وخالل المراجعة التي آان يجريها مكتب المفتش العام، أبلغ موظف
ون وآانت تحدد زي               ان ينقصها الموظف تثنائية    مكتب المفتش العام أن إدارة العقود آ ع بظروف اس ارات المواق

انوا يفضلون أن       . يدعي المتعاقد وجودها  م آ ة في العراق أنه وأوضح مسؤولو الوآالة األميرآية للتنمية الدولي
 . يكون لديهم ضابطا عقود متفرغان، يدعمهما مفاوضان محنكان واحد للرقابة على الوثائق والثاني لإلدارة

ل                      ومن العوامل التي حددت رقا          دها مع بكت ة وافقت في عق ة، أن الوآال ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي بة الوآال
ام        . على مراجعة ودفع فواتير بكتل في غضون عشرة أيام من تقديمها           تش الع واستنادًا إلى مناقشات مكتب المف

م تجر                     ة ل دا أن الوآال واتير، ب ة الف ة مراجع يًال مفصًال     مع مسؤولي مراقبة حسابات الوآالة المعنيين بعملي  تحل
آما أنه بموجب المرحلة الثانية من العقد، فإن تحليل         . للتكاليف المطلوبة جراء الوقت المحدود المتاح للمراجعة      

 .التكلفة ليس مهمة مناطة في شكل خاص بضابط العقود اإلداري أو ضابط الخبرة الفنية
اً               عالوة على ذلك، فإن مهمة الفحص التفصيلي في جداول التكل             ل والتي تتكون أحيان ة الخاصة ببكت  من  ف

 . مئات الصفحات الموثقة، آان سيتطلب آمًا آبيرًا من الوقت
ة          ة األميرآي وظفين، اتفقت الوآال      على أي حال، وللموازنة ما بين وقت المراجعة المحدود والنقص في الم

اليف           إل) DCAA(للتنمية الدولية مع وآالة الدفاع الخاصة بتدقيق العقود          ة استرداد تك دقيق في إمكاني جراء ت
ا              ا وتوفره سماح به ة ال ا وإمكاني د من معقوليته د للتأآ في نظام   ) DCAA(ودققت  . تطلبها بكتل بموجب العق
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ول آذار . بكتل المحاسبي وأبلغت أن لدى بكتل أنظمة وضوابط مالئمة النتزاع التكاليف بصورة مناسبة            / وبحل
ارس  وال) DCAA( راجعت ،2007م رة من ح ي الفت ل ف اليف مسجلة لبكت ون دوالر من تك انون 5ي بلي  آ
اني اير / الث ى 2004ين شرين األول31 إل وبر /  ت ن 2006أآت ل م ول أق ساءلت ح اليف % 1، وت ن التك م

هو تقرير ما إذا آانت التكلفة المطلوبة معقولة وممكنة ومتوفرة          ) DCAA(وآان الهدف من تدقيق     . المطلوبة
 . الحيازة الحكوميةأنظمةجب بموجب العقد وبمو

إن           % PHYSICAL (59(    وشكلت تكاليف إعادة اإلعمار المادية       ذلك ف ة، ونتيجة ل اليف اإلجمالي من التك
ام ومكتب                . يحتسب لتكاليف اإلسناد  ،  % 41الباقي وهو    تش الع ا مكتب المف وم به وطبقًا لعملية اإلبالغ التي يق

ة    ذه الن   )GAO(المساءلة الحكومي إن ه سبها          ، ف ناد التي تحت اليف اإلس ناد تتمشى مع تك اليف اإلس سبة من تك
دة ات المتح راق أو الوالي ي الع واء ف دة س سية المتعاق شرآات األخرى الرئي ام أن . ال تش الع رى مكتب المف وي

وفر اإلطار اإلدا                     ا ت ار، ألنه ادة اإلعم ة إلع ري تكاليف اإلسناد مهمة إلعادة اإلعمار مثلها مثل التكاليف المادي
ا يجب أن تطلب بأسلوب                . والدعم الحياتي اللذين يحتويان إعادة اإلعمار      اليف جميعه إن التك وعلى أي حال، ف

 .فعال وآفؤ
ا من                      ا الموافق عليه      وآان عقد بكتل موجهًا نحو استخدام المتعاقدين الفرعيين آما هو مشار إليه في خطته

اليف   % 90 أوضحت أن بكتل ستمنح عقودًا فرعية لحوالي  قبل الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، والتي     من تك
ا          . منها لشرآات عراقية  % 39ومن بين هذه العقود منح      . إعادة اإلعمار المباشرة   ام م تش الع وحدد مكتب المف

اطن   102 منحتها بكتل و   66 منها    عقدًا فرعياً  168مجموعه   .  منحها متعاقدو باطن إلى متعاقدين آخرين من الب
ت  ين  وآان دا اثن سعر ع ة ال ا ثابت ود جميعه ذه العق ديها   . ه تخدمتها إلدارة متعاق راءات اس ل إج دى بكت ان ل وآ

ة                       ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي ه ال الوآال دة حيث أن ة معق اطن جعل الرقاب الفرعيين، لكن تعدد طبقات التعاقد بالب
 .األدنى من العقود الفرعيةوال بكتل تملك المعلومات الخاصة بجميع العقود وصوًال إلى الطبقة 

      
ار العراق                         ادة إعم ة وإع تمول التكاليف اإلدارية للوآالة األميرآية للتنمية الدولية مباشرة من صندوق إغاث

ة                 . وال تقتطع من أموال بكتل التعاقدية      د ألزمت الوآال ة، فق ة للوآال وحسب ما جاء في سجالت المحاسبة التابع
)IRFF2 (  غ دفع مبل ي        157ب ا ف ة بكامله ة الوآال ة لمهم صاريف اإلداري الي الم ل إجم ون دوالر لتموي  ملي

ة        . العراق ا اإلداري ة ولم تعزل الوآالة تكاليفه رادي      اإلجمالي د انف ة            .  في عق د دفعت الوآال ك، فق ى ذل عالوة عل
ى  اني30حت شرين الث وفمبر /  ت غ 2006ن ى 23.5 مبل ون دوالر إل ي إدارة ) USACE( ملي ساعدة ف د للم عق
 . بكتل

 
 دروس للتعلم

ا من                           ة يجب تعلمه ة دروس مهم ام حدد ثالث تش الع      ال يحتوي هذا التقرير على توصيات، لكن مكتب المف
 . عملية التعاقد والتنفيذ ومراقبة المرحلة الثانية من العقد، من أجل إعادة اإلعمار في العراق وغيره

ان           . مان لتحقيق النجاح  اإلدارة القوية للعقود والتوظيف المناسب حاس      • د آ ة من العق ة الثاني وفي المرحل
اع        بعضها آتب بوضوح وبعضها اآلخر آان غامضاً      : وضوح أوامر العمل مختلطاً    ى ارتف ا أدى إل  مم

د                    . عال بالتكاليف  م بالتحدي ون وه ود قليل و إدارة عق ة موظف ة الدولي ة للتنمي وآان لدى الوآالة األميرآي
ون دوالر تتضمن         موظفان متفرغان في العراق     ، أمر عمل  24 لإلشراف على عقد قيمته أآثر من بلي

ل،        . في مختلف أنحاء العراق    وزودت بكتل الوآالة بكم هائل من المعلومات المفصلة حول وضع العم
ا هو مصرّ             ) USACE(لكن الوآالة و   ر مم ا  آانتا مزودتين بعدد من الموظفين أقل بكثي ان  . ح لهم وآ

ة                 مكتب المفتش العام قد أ     ة الثاني ابقة لمشروع في إطار المرحل ة س غ في مراجع دى        ،بل ه رغم أن ل  أن
م                      شكل المالئ ا بال غ عنه ل أو يبل م تحل . الوآالة عملية فعالة لتتبع المشروع، فإن المعلومات التي تلقتها ل
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ا            ع حجمه بة م شاريع متناس ة م وظفين لمراقب ن الم ي م ا يكف االت م وفر الوآ ضروري أن ت ن ال م
 . ولضمان أن تكون هناك إدارة عقود وإدارة مشاريع قويتانوتعقيداتها،

اليف    • ة للتك م واضح ومراجع اك فه ون هن ود أن يك ضًا إلدارة العق م أي ن المه ة  . م ت الوآال د ألزم وق
ا يحدد                             سلمها مم ام من ت واتير خالل عشرة أي ة صرف الف دء عملي سها بب ة نف األميرآية للتنمية الدولي

ة في                . ية قبل الدفع  قدرتها على المراجعة الواف    ل احتفظت بمعلومات مفصلة حول التكلف ورغم أن بكت
وان      وع ضخم صنف تحت عن اق متن ال اتف اك مج ي هن ة، بق ى الوآال دمتها إل بي وق ا المحاس نظامه

غ  ا تبل م أنه اليف أخرى، رغ ة250تك ر مجال للتكلف ل أآب ون دوالر تمث اليف أخرى .  ملي وغطت تك
د عن سقف                    و. عقودًا فرعية وخدمات أخرى     ا أن تزي اليف المتنوعة أو غيره سماح للتك يجب عدم ال
سبة        صنيفات                  % 10محدد تعاقديًا آأن تكون ن ة التي ترافق الت دان الرؤي ًا لفق ك منع اليف، وذل من التك

ة            واء التكلف ات تصنيف إضافية الحت دين نحو تطوير خان ه المتعاق المتنوعة الضخمة، آما يجب توجي
 . ما تزيد التكاليف المتنوعة عن ذلك السقففي أنظمة المحاسبة عند

ار               • ادة اإلعم ر إلع اًال أآث وفر م دعم ت اليف ال ستقبلية             . تقليل تك ود الم رروا في العق دراء أن يق ى الم عل
ر                      ل أآث ا تمث ل من العمل ولكنه ذ القلي ة التي تنف مقدار االعتماد على العقود األصلية  أو العقود الفرعي

ا يجب                         ومن المه . من ربع التكاليف   ة وم ى التكلف ا يجب إضافته إل م واضح حول م ضًا تحقيق فه م أي
النواحي        . إضافته إلى القيمة   ويحتاج مدراء المشاريع الحكومية ومدراء المشاريع والبرامج أن يهتموا ب

 .الخاصة بدعم التكاليف المتعلقة بأي عقد وأن يبقوا يقظين ألي فرص تسنح لتقليل التكلفة
 

 رد التدقيق تعليقات اإلدارة و
 

ة  ة مطلوب ردود المكتوي ن ال م تك ذلك ل ى أي توصيات، ل ر عل و التقري م يحت ذا .      ل ن ه سودة م ا م د وفرن وق
م النظر   . التقرير إلى وزارة الخارجية والوآالة األميرآية للتنمية الدولية        واحتوى آل منهما على تعليقات فنية ت

 .ذلك مناسبًابها وورد ذآرها في التقرير النهائي آلما آان 
 
 

 أعمال مكتب المفتش العام المقبلة
وال         ين لألم دين المتلق ى المتعاق زة عل ات المترآ ن المراجع سلة م راء سل ام إج تش الع ب المف زم مكت      يعت

راق  ار الع ادة إعم ة وإع ة   . الخاصة بإغاث ي نهاي الغ ف ة واإلب ضايا نظامي د ق ب لتحدي ة يخطط المكت وبالنتيج
تيعابها والتي تخاطب               السلسلة بشأن التحدي   تم اس دروس التي ي ار العراق وال ادة إعم ة وإع ات التي تواجه إغاث

 .قضايا نظامية وممارسات رائدة عبر هذه العقود المتعددة
 
 
 حالة التوسع في برنامج إعادة إعمار المحافظات في العراق  

 2007يوليو / تموز
 مقدمة

اني   10     في   اير   /  آانون الث ن   ،   2007ين رئيس بوش    أعل ام    "ال ى األم دًا إل ًا جدي ال    " طريق لإلسراع في انتق
ذات   ى ال اد عل و االعتم راق نح تراتيجيةدعت . الع ي    اإلس سكريين ف دنيين والع وظفين الم دد الم ع ع ى رف  إل

ى                      سلطات إل ل ال ة نق دعم عملي المحافظات، ومضاعفة إعداد فرق إعادة اإلعمار والمراجعين في المحافظات ل
ران                     . فاظ على هذا الوضع   العراقيين والح  ة شهر حزي د دعت مع نهاي ا زالت تتطور، فق / ورغم  أن الخطط م

ى    10عداد فرق إعادة إعمار المحافظات من       أيونيو إلى زيادة     ى            25 إل ا إل ى مضاعفة عدد موظفيه . 700 وإل
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ة اإلضافية             األصليةوستواصل الفرق العشر     سيجري   العمل على مستوى المحافظات، لكن الخمس عشرة فرق
ديات                 ى مستوى المقاطعات والبل والهدف هو    . ضمها مباشرة إلى فرق مقاتلة، لالنتشار في األحياء والعمل عل
 .خلق مناطق يكون فيها للمعتدلين مساحة مناسبة للعمل والسيطرة على القوى المعادية للعراقيين

 
 األهداف 

ة حول                     سلة من ثالث اني في سل دقيق وهو الث ذا الت ار المحافظات              أهداف ه ادة إعم رق إع ، هي   )PRT(ف
ا في العراق                 د وجه    . تقرير حالة الخطة الحكومية األميرآية لتوسيع عدد تلك الفرق والموظفين الداعمين له وق

 :مكتب المفتش العام األسئلة التالية
رق إع                    • دعم توسع ف ة ل ة األميرآي ة التي حددتها مؤسسات الحكوم ادة ما هي القوة التوظيفية والتمويلي

 إعمار المحافظات؟
 ما هي إجراءات القياس المتبعة لتقييم فعالية تلك الفرق؟ •
شرين األول                   • ام في ت تش الع دمها مكتب المف ابقة ق / ما هي اإلجراءات المتخذة للتعامل مع توصيات س

 ؟2006أآتوبر 
ث، من            امج         ويعكف مكتب المفتش العام حاليًا في عملية إجراء عمل ميداني للتدقيق الثال  خالل تفحص برن

)PRT (2007سبتمبر / وستبلغ عن نتائج التدقيق في أيلول. 
 

 النتائج 
ة                         ) PRT(     يدخل برنامج    ى تلبي ة من ثالث مراحل، وهو يتجه في المسار المؤدي إل ة الثاني حاليًا المرحل

 :ي العراقهدف اإلدارة في مضاعفة إعداد فرق إعادة إعمار المحافظات والموظفين الداعمين لها ف
اير / آانون الثاني  (األولىالمرحلة   • شكل         ): 2007مارس   /  آذار -ين م بنجاح ضم عشر مجموعات تت ت

ة        ل ذات           أعضاء آل منها من أربع ار وشمال باب داد واألنب ة في محافظات بغ رق مقاتل ى ف ة  إل  األهمي
 .اإلستراتيجية

ة   • ة الثاني سان(المرحل ل/ ني سطس /  آب-إبري ضم ): 2007أغ شر    أخ136سين رق الع ى الف صائيًا إل
ة  رق أخرى حسب األولوي ى ف ذآورة وإل ة الم ؤالء . المتقدم يعمل ه دن األخصائيونس ي إدارة الم  ف

ا من المجاالت          ول   . وتنمية التجارة والمشاريع الزراعية وغيره و   /  تموز  20وبحل شرت   207يولي ، ن
دفاع  ن 70وزارة ال ت  104 م ع أن ي امج، وتتوق زمين بالبرن صائيين ملت شر ال أخ ي  34م ن اقين ف   الب

ة           . 2007أغسطس  / مواقعهم مع نهاية آب    ة ووزارة الزراعة والوآال ويتوقع أن تزود وزارة الخارجي
ة ال      ة الدولي ين   أ 32األميرآية للتنمي د هؤالء         . خصائيًا المتبق م تحدي د ت يبدأون     األخصائيين وق ذين س  ال

ى العراق في            في منطقة واشنطن العاصمة    2007أغسطس  /  آب 27التدريب في    ع وصولهم إل  ويتوق
 .سبتمبر/ أيلول

انون األول   -سبتمبر/ أيلول(المرحلة الثالثة    • سمبر   /  آ شر     ): 2007دي يتم ن دعم      أ 142س خصائيًا آخر ل
وات                         ة مع الق ززة والعامل دة المع رق الجدي ار المحافظات، والف ادة إعم رق إع خطط العمل لدى آافة ف

دل          خصائيون من وزار  أوسينتشر  . المقاتلة ة ووزارات الع ة الخارجية والوآالة األميرآية للتنمية الدولي
اء                          راغ الناشئ عن انته ار المحافظات، وسيمألون الف ادة إعم رق إع ع ف والزراعة والتجارة في جمي

شر  باط أخصائيينشروط ن ي ش ك ف ه، وذل ى بدئ نة عل ضاء س ع انق م م رهم ينتهي عمله ر /  غي فبراي
ة                  ويعتمد التطبيق الكامل ل    . 2008 ة في ميزاني ادات للطوارئ الملحق شر االعتم ى ن ة عل ة الثالث لمرحل

 .2007السنة المالية 
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و   /      بحلول حزيران  دمت            2007يوني د ق ات المتحدة ق رق          1924 آانت الوالي امج ف دعم برن ون دوالر ل  ملي
ة       افيًا بقيم ويًال إض ة تم ت وزارة الخارجي ات، وطلب ار المحافظ ادة إعم ون دوالر 937إع ة   ملي سنة المالي لل

2008. 
ًا إضافيين     للبرنامج الذي يتطلب تطويراً      مكونًا رئيسياً ) OPA(      ويعتبر مكتب شؤون المحافظات      .  ودعم

ار ي أي ايو / وف دعم  ،2007م وزير ل شاري لل ستوى است ى م ب شؤون المحافظات عل ة مكت يس البعث شأ رئ  أن
امج  فير آلف ). PRT(برن سق بدرجة س ادة من اء واألمن با) OPA(وبقي ادة البن م وإع ين الحك ا ب ة م لمواءم

ار المحافظات             ادة إعم رق إع ى ف م تكن              . ومساعدات التنمية االقتصادية إل د، ل ذا المكتب الجدي ة ه ورغم أهمي
رة في إدارة                        ادة والخب أمين استمرار القي السفارة قادرة على ملء الفراغ الخطير الذي سببه نقص الموظفين لت

 ). PRT(برنامج 
شرين األول          ي ت وبر /  ف دفاع   ،  2006أآت ة وال ر الخارجي ذ وزي أن يتخ ام ب تش الع ب المف أوصى مكت

داف  د أه امج ) PRT(إجراء لتحدي داف البرن ق أه دى تحق اس م اط لقي راءات األداء، وتطوير نق ى . وإج وحت
ا  أو إجرا ) PRT(أهداف  ) MNF-I( أو القوة المتعددة الجنسيات     ) OPA(تاريخه لم تطور     ذلك  . ءات أدائه ل

ة أو                 ار المحافظات بصورة فردي ادة إعم رق إع ا تنجزه ف ساطة عم الغ بب ام اإلب تش الع ال يستطيع مكتب المف
ة ار  . جماعي ر أي ي أواخ ايو / ف ع        2007م ًا م ه تجاوب ام أن تش الع ب المف ة مكت ي الخارجي سؤولون ف غ م  أبل

وم               اإلستراتيجية راق، تق وات في الع ع عدد الق ق           ) OPA( الجديد ورف يم مؤشرات األداء عن طري ادة تقي بإع
 .فريق يمثل عددًا من الوآاالت في واشنطن

 
      
داف           دد أه ي تح ية الت ى التوص الوة عل ت    ) PRT(وع ام س تش الع ب المف ذ مكت راءات األداء، اتخ وإج

شرين األول          شهر ت ره ل وبر   / توصيات أخرى في تقري ذه التوصيات أن يصدر          . 2006أآت م ه را   ومن أه  وزي
وزارتين                     سبة لل ار المحافظات بالن الخارجية والدفاع بيانًا مشترآًا يؤآد من جديد أولوية مبادرة فرق إعادة إعم
دنيين      وظفين الم ين الم سيق ب سلطة والتن وط ال م خط ة ورس ح للمهم د الواض ا التحدي ين عليهم ين يتع اللت

ارا         . والعسكريين ة بالمه د قائم ى تحدي ا       وتدعو بقية التوصيات إل ة، مم شؤون المدني و ال ا موظف ت التي يحتاجه
ار وتكليف أفضل بالمهمات            دريب واختي الغ عن أي               . يتيح المجال لت ة اإلب ا أوصى المكتب بتطوير عملي آم

اء               فرصة معلوماتية تتعلق بفرق إعادة إعمار المحافظات الكائنة في قواعد عسكرية متقدمة عاملة، بهدف اإلبق
رق       ت البصر وتوفر المعلومات اإل     على الموظفين المدنيين تح    ك الف ة لتل ام    . ستخبارية المهم ووجد المكتب الع

 . أن إجراءات قد اتخذت للتعامل مع محتوى هذه التوصيات واعتبارها من ثم مقفلة ومنتهية
 
 
 

 التوصيــات
ددة        وات متع د للق راق والقائ دى الع دة ل ات المتح فير الوالي ذ س أن يتخ ام ب ب الع سيات      يوصي المكت الجن

 :اإلجراءات التالية
داف     .1 ك األه ي ذل ا ف ار المحافظات بم ادة إعم رق إع زه ف ا تنج ة م ألداء لمعرف ة ل ام مراقب وير نظ تط

 .المحددة بوضوح، وإجراءات األداء، ومحطات اإلنجاز
 .الطلب من فرق إعادة إعمار المحافظات تقديم خطط عمل إلنجاز األهداف في إطار محطات محددة .2
د          ) OPA( لقوة عمل لمكتب شؤون المحافظات        تطوير خطة  .3 ة والتأآي ة المهم شواغر الوظيفي لملء ال

 ).PRT(من استمرار القيادة والخبرة إلدارة 
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 تعليقات اإلدارة ورد التدقيق

 
ا                   ر، بم      قدمت وزارة الدفاع والسفارة األميرآية لدى العراق تعليقات مكتوية ردًا على مسودة من هذا التقري

د                         يتفق بص  الة بالبري سيات في رس ددة الجن وات متع ا قالت الق ام، فيم تش الع ورة عامة مع توصيات مكتب المف
ي ي التوصيات ،اإللكترون ا ورد ف ع م ق م ا تتف ا  .  إنه ي تلقاه ات الت ع التعليق ام جمي تش الع ب المف ر مكت ويعتب

 .ي التقرير النهائيمتجاوبة مع نوايا التوصيات، وأن التصويبات الفنية قد عمل بها آل ما أمكن ف
 

وان  • ستمرة"وتحت عن دقيقات الم ه    " الت راق إن ار الع ادة إعم ام الخاص إلع تش الع ب المف ول مكت يق
ار    ادة إعم ة وإع ود إلغاث راءات الخاصة بعق ات واإلج دقيقات حول آخر العملي ًا عشر ت يجري حالي

اد               ة وإع ا       العراق، ويراجع التزامات لم تتم تصفيتها بعد بخصوص صندوق إغاث راق، آم ار الع ة إعم
ة                      داد الميزاني ة في مجال إع وزارات العراقي ات ال يراجع أيضًا فعالية عقود الحكومة في تعزيز إمكاني

ار               . واإلدارة المالية  ادة اإلعم ة بإع ا عالق ود متنوعة له ويراجع نفقات للحكومة األميرآية بموجب عق
 .ي المحافظاتفي العراق وتدريب قوة األمن العراقية وإعادة اإلعمار ف

تش                    • وتحت عنوان آخر حول المراجعات المالية المرآزية، نجد أن الكونغرس قد طلب من مكتب المف
ة     غال العام اء واألش ة بالكهرب شترآة المتعلق شاريع الم ول بعض الم ًا ح دقيقًا خاص ام أن يجري ت الع

 . والتكنولوجيا والنفط وغيرها
     

ة ا        د              والهدف من هذه المراجعات هو معرف ى المتعاق ة واإلنجازات التي ترتبت عل شروط والتكلف وسيجري  . ل
ائج التي                        ار العراق والنت ادة إعم رامج إع ة ب اءة وفعالي يم آف مكتب المفتش العام أيضًا تدقيقات حول األداء لتقي

 .ويعتزم المكتب نشر هذه التدقيقات خالل ربعي السنة القادمين. حققتها
ضًا  ام أي دأ المكتب الع ي       وب ة، وسمى اثنت ن العراقي وات األم صندوق ق ود الخاصة ب ر العق ًا حول أآب بحث

 . عشرة شرآة تم التعاقد معها، تمهيدًا إلجراء مراجعة مالية بشأنها
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 مراقبة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
 
 
 

 
  بإعادة إعمار العراق عمليات التفتيش التي قام بها المفتش العام الخاص

   
يم       2005منذ أن ابتدأ برنامج التفتيش التابع للمفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق  في                امج بتقي ام  البرن ، ق

 . تقييمًا جويًا342 موقعًا على األرض، و96 مشروعًا، وتفتيش محدود لـ95
 

ارير ع        دم تق ّيم، وق ع، وق ذا الرب شاريع         وزار البرنامج خالل ه شاريع     . ن خمسة م ة من الم وشكلت أربع
ا ول إدامته ًا ح سة تقييم ذه   . الخم ن ه ة م ي ثالث شكل مناسب ف ن تجري ب م تك تدامة ل امج أن اإلس د البرن ووج

 .التقييمات، مما يشكل تهديدًا ألحوال المرافق ومتانتها وصحة وسالمة من يعمل ويعيش فيها
 

ة تقيي ة إعاق شاآل األمني ام       تواصل الم تش الع ات المف ام (م تش الع ب المف ون ). مكت ال الحراس األمني وق
ر آمن                  ع غي ذا الرب داد ه ة بغ شي مكتب     . الشخصيون للبرنامج إن التنقل على الطرق في منطق وا مفت د رافق وق

 . المفتش العام  إلى ثالثة من المشاريع الخمسة بواسطة المروحيات
 

 مراجعات اإلستدامة
ام     (لعام  ترآز مراجعات المفتش ا    دمت                 ) مكتب المفتش الع شاريع التي ق ا إذا آانت الم ى م تدامة عل حول اإلس

وقد وجد مكتب    . للعراقيين تعمل حسب القدرة التي تم التخطيط لها في العقد األصلي أو هدف المهمة المطلوب              
دات                شغيل الموّل يد لت واء الرش ّرد وحدات خزن     المفتش العام  مثًال، أن وقودًا غير آاٍف قد قدم لقاعدة ل التي تب

ى شبكة الصرف الصحي                ام إل شرب من مرفق الطع صالحة لل درة   . الغذاء وتّضخ المياه غير ال وأدت عدم الق
شاآل صحية                 ى م شرب من المرفق إل صالحة لل ر ال ل   . على تبريد الغذاء ونقل المياه غي ثًال، نق دي  300فم  جن

ذاء           ببه الغ سيات في               عراقي إلى المستشفى بسبب مرض في األمعاء س دد الجن واء المتع ل الل ًا لممث  الفاسد، وفق
 .بغداد

 
ونظرًا لمشاآل اإلستدامة التي تم تحديدها هذا الربع والربع الماضي، فإن من الواضح أن إستدامة مشاريع 

) مكتب المفتش العام (وتبعًا لذلك فإن المفتش العام . إعادة اإلعمار المنتهية تعتبر مشكلة لحكومة العراق
 .صل التنبيه إلى أن قيمة استثمار الواليات المتحدة في العراق معّرضة للخطريوا

 
 مراجعات إعادة اإلعمار

ار واحدة                 ادة إعم ة إع ع بمراجع ذا الرب ام ه اة           . قام مكتب المفتش الع ار محطة القن ادة إعم ال إع ووجد أن أعم
دم  . ريح العمل الوارد في العقدلضخ المياه غير الصالحة للشرب في مدينة الصدر،  تسير حسب معايير تص          وق
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ودة ي الج تحكم ف د خطة ال ة . المتعاق ضمان نوعي شكل مناسب ل ودة ب ي الج تحكم ف ه لل د خطت تخدم المتعاق واس
ه    ائم وأدائ يج الوسطى          . العمل الق ة الخل ستخدمو سالح مهندسي الجيش األميرآي في منطق ّين م  مشروع  -وب

 .ضمان الجودة وجود برنامج لضمان الجودة
 

 :تقييمات المشاريع
  االستنتاجات في لمحة
 6 و5 الوحدتان -محطة آهرباء الدورة

  مليون دوالر90.80
ديتن  • ي الوح ة ف درة آامل ستدامة بق ات م ّسن 6 و5ال يمكن ضمان سير عملي م تح ا ل ول م شكل معق  ب

 .وزارة الكهرباء ممارسات التشغيل والصيانة
ر صح      • ان        في أحيان آثيرة، شغلت الوزارة بشكل غي اف، حين آ ر آ شكل غي دات ب يح أو صانت المع

اديين في      2007إبريل /مثًال، في نيسان . توقف المعدات محتمالً   ار والزيت الع ، تجمعت طبقة من الغب
ز                        ائي، وقف ى تماس آهرب ا أدى إل ستثير، مم د الم منطقتي ثنيات نهاية الدّوار، وعجلة المقوم في المول

 . عن العمل5ومضي، وتوقف الوحدة 
ارثي    أد • ف الك ام والتوق ي النظ وازن ف دام الت ى انع ا إل ة، وتجاوزه سيطرة اآللي ن ال ز ع ة القف ت عملي

 .لمعدات محطة الكهرباء
ع                     • اء باستعمال أسالك خاصة في جمي ة من محطة الكهرب ر قانوني آانت الكهرباء تستخدم بطريقة غي

 .أنحاء المرفق
 

 ) مليون دوالر4.23(نة الصدر محطة القناة لضخ المياه غير الصالحة للشرب في مدي
ة                              • شرب في مدين صالحة لل ر ال اه غي اة لضخ المي ذا المشروع التصميم األصلي لمحطة القن لم يغير ه

ى أن               . الصدر وقام على إعادة تأهيل أو استبدال المضخات والمحرآات العشرة في المحطة، ونص عل
بيهة    سها أو ش ستبدلة نف ات الم ضخات والمحرآ ع الم ون جمي ن(تك ام اتها ووظائفه ث قياس )  حي

 .1981بالمضخات نفسها التي أقيمت عام 
صالحة  • ر ال اه غي ل محطة ضخ المي ادة تأهي داف إع ي أه بة وينبغي أن تلب د مناس ة التجدي آانت نوعي

 .ولم يلحظ مكتب المفتش العام الخاص نواقص عمرانية. للشرب
اب               • تحكم في الجودة وضمان الجودة الت ق مهندسي الجيش األميرآي في           آانت برامج المتعاقد لل ع لفيل

 .مكانها وتعمل بكفاءة
 .ال ينبغي لالستدامة أن تكون مشكلة في نجاح هذا المشروع •
عند انتهائه، ينبغي بمشروع القناة لضخ المياه غير الصالحة للشرب في مدينة الصدر أن يحقق الهدف                 •

 . المياه في مدينة الصدر وشرق ديالىالمتمثل في توفير مستويات المياه المطلوبة إلى محطات معالجة
 

 منطقة لواء الرشيد
وطني العراقي                      • دعم الحرس ال ا ل يد وبنائه د التخطيط لمرافق الرش د  . تطلب أمر المهمة من المتعاق وق

 .تحقق ذلك الهدف
ستخدمين عسكريين                • ل، وتستضيف م شكل آام واء تعمل ب يد تعمل آمرافق ل بدا أن مرافق لواء الرش

 .يينعراقيين وأميرآ
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ات                   • ة الوالي د وحكوم صمم المشروع بشكل مالئم قبل البناء وأظهر إشرافًا إداريًا نوعيًا من قبل المتعاق
 .المتحدة

ة           ) مكتب المفتش العام    (وجد مكتب المفتش العام      • يد يقومون بممارسات فعال أن مستخدمي قاعدة الرش
 .بعد التسليم فيما يتعلق بعمليات البناء والصيانة

ب  • ل لمكت ام قي تش الع ام (المف تش الع ب المف ة  ) مكت دات الكهربائي شغيل المول ى ت درة عل دم الق أن ع ب
شكل                     ذاء ب د الغ شل في تبري شاآل صحية نتجت عن الف ى م الوقود أدت إل د ب الناتجة عن نقص التزوي

 .مناسب والتخلص من المياه غير الصالحة للشرب
 

 ) مليون دوالر30.80( العراقية 130-قاعدة سي
ات • سليمه   عملي د ت صوى عن ه الق ل بطاقت ق يعم دا أن المرف د، وب ات العق سة طابقت متطلب اء الرئي  البن

 .لجكومة الواليات المتحدة وعند مالحظته
إذا لم يتم استخدام وصيانة المعدات والمرفق بشكل مالئم فإن تشغيلية واستدامة بعض التحسينات على                •

 .المرفق قد ال تتحق على المدى البعيد
شكلة      وفقا للو  • ة              . ثائق المتوفرة، آانت إستدامة المولد م ل؛ لكن برآ ع الصرف الصحي يعم نظام تجمي

تجميع المياه العاصفة القريبة وخندق التصريف الموصول بها احتوى على مياه البواليع غير الصالحة              
ق الضخ فقط                    . للشرب شرب عن طري صالحة لل ر ال . ويسمح تصميم خزان الضم  بتصريف المياه غي
 .ذلك، بدا أن صهريج النضح آان يضخ الفضالت من خزانات التجميع إلى خندق التصريفوعلى 

ة بنظام التناضح         ) مكتب المفتش العام    (وجد مكتب المفتش العام      • ة المتعلق عددًا من التقصيرات الموثق
وب، آم          . المتعاآس م تطابق المطل ا أن فلم يتم القيام بتبديل المصفيات بشكل منتظم، وجرع الكلورين ل

ه        اق الموصى ب من النط ن ض م تك اآس ل ح المتع ام التناض غط نظ ن    . ض م تك ك، ل ى ذل افة إل وإض
صيانة     ن أدوات ال ا م ص، وغيره زم الفح ب، وح ضادة للترس ة الم واد الكيماوي صفيات، والم الم

 .المتنوعة، موجودة في الموقع
 

 ) مليون دوالر31.46(بناية وزارة الدفاع العراقية 
وفير                     آانت النية األصل   • ة وتحسينها لت د البناي ة هي تجدي دفاع العراقي ر وزارة ال ية من مشروع بناية مق

 . مستخدمًا في الوزارة450مكان مناسب لعمل نحو 
ى            • د عل تيعاب تزي درة اس ل، بق شكل آام ا ب ؤدي وظيفته ب ت ة مكات ل آبناي ق يعم دأ المرف  3.000ب

 .مستخدم
ل عم            • ة مناسبة قب ق،              حدث ذلك ألن المشروع صمم بطريق وعي ودقي د بعمل ن ام المتعاق اء، وق ة البن لي

 .وآان اإلشراف على إدارة النوعية من قبل المتعاقد وحكومة الواليات المتحدة مناسبا
 .بدت إدارة مستخدمي الوزارة لمعدات التشغيل وممارسات الصيانة فعالة بعد عملية التسليم •
املة إذا ما استمر مستخدمو الوزارة في صيانة       تبعًا لذلك فإن النتيجة ستكون عمليات مستدامة بقدرة آ         •

 .المعدات والمرفق بشكل فعال
 
 

 )مكتب المفتش العام (تقييمات مشاريع مكتب المفتش العام 
ام   (يقدم هذا القسم ملخصات لتقييم مشاريع مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق           تش الع مكتب المف

شبكة     لالطالع على التقا .  لهذا الربع  9 ى ال ام  عل تش الع . mil.sigir.wwwرير آاملة، أنظر موقع مكتب المف

http://www.sigir.mil/
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دول     ر الج ع، أنظ ذا الرب ت ه ي أنهي شاريع الت ات الم ة بتقييم ى قائم يم  ). 2-3(للحصول عل ة لتقي ة آامل لقائم
 .، الموقع التقريبي لكل مشروع تم تقييمه)1-3(يبّين الشكل . المشاريع في األرباع السابقة، أنظر الملحق ج

 
  2-3الجدول 

 )ماليين الدوالرات(خمسة مشاريع تم تقييمها في ربع السنة هذا 
 

هوية 
 المشروع

نوع  اسم المشروع
 التقييم

 المحافظة
 

الكلفة اإلجمالية 
المخصصة في 

  الموازنة

الوآالة  
 المنفذة

منطقة فرقة  المتعهد
منطقة 
  الخليج

04-503 محطة الدورة الكهربائية  
 لوحدتي 
6 و5        الخليج  

 90.8 بغداد استدامة
 دوالر

فرقة منطقة 
 الخليج

بيكتل 
ناشونال 
 إنك

 الوسطى

محطة القناة لضخ المياه  25887
 الخام

فرقة منطقة  4.23 بغداد بناء 
 الخليج

شرآة 
 آاميت

 الوسطى

وات  64.01 بغداد استدامة موقع لواء الرشيد 24054 الق
ة  الجوي
از  لالمتي
 البيئي

 الوسطى تترا تك، 

وات  30.80 بغداد استدامة  العراقية 130-قاعدة سي 8366 الق
ة  الجوي
از  لالمتي
 البيئي

تولتيست 
 إنك

 الوسطى

31.46 
 

ن  31.46 بغداد استدامة مبنى وزارة الدفاع  ادة األم قي
الي  االنتق
ددة  المتع
 الجنسية

شرآة 
 -الغونا

لإلعمار 
 إنك

 الوسطى

 
 
 
 
 
 
 
 

 1-3الشكل 
 عمليات تقييم المشاريع

 . مشروع جرى تفتيشهم، تحليلهم وآتابة التقارير عنهم حتى هذا التاريخ95المواقع التقريبية لـِ 
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 6 و5 الوحدتان -محطة آهرباء الدورة 
 بغداد، العراق

SIGIR PA-07-103 

ي  سان17ف ل / ني ا2003إبري شاريع قط ضمين م م ت د  ، ت ي عق راق ف اء الع ع أنح ي جمي رئيس ف اء ال ع الكهرب
ل ناشونال، إنك                 ى بيكتي ة إل ل (أساسي منحته الوآالة األميرآية للتنمية الدولي ة   ) بيكتي ون دوالر   1.03بقيم .  بلي

ين                         2004يناير  / آانون الثاني  4وفي   ان ب د أساسي ث ر عق اء عب ار قطاع الكهرب ادة إعم ، استمر العمل في إع
د         الوآالة األمي  ة العق ل؛ وآانت قيم ة وبيكتي ة الدولي ة للتنمي ون دوالر 1.82رآي م استخدام أوامر العمل     .  بلي وت

ار                  ادة اإلعم شاطات محددة إلع ام بن ان ألمري    . التي وافقت عليها وأصدرتها حكومة الواليات المتحدة للقي وآ
 :طويلعمل محددين عالقة بإعادة تأهيل محطة آهرباء الدورة وتشغيلها على المدى ال

 5 مليون دوالر إلعادة تأهيل الوحدتين 90.8 وقيمته -08JO-037-03تمت الموافقة على أمر العمل  •
 . في محطة آهرباء الدورة6و

 مليون دوالر لتوفير المساعدة على 80 بقيمة JO-04-503-03وتمت الموافقة على أمر العمل  •
 .التشغيل والصيانة وتدريب موظفي وزارة الكهرباء

 
شغيل                      اء لجعل نظام الت سيق مع وزارة الكهرب صيانة هو التن شغيل وال د الت دور األساسي لمتعاق ان ال وآ

شغيل   دمات ت ه خ وم في ذي تق سه ال ي الوقت نف ة ف ة فعال ات يومي ا ولتطوير عملي امال وظيفي ا ع صيانة فيه وال
ة، إال أن   وبالرغم من أن متطلب الخدمة الرئيس رآز على تشغيل وصيانة ال         . وصيانة فعالة  موجودات التوليدي

 . بعض الدعم اإلداري والصياني آان مطلوبا ألنظمة البث والتوزيع

         
           ربع السنة الحالي

           أرباع السنة األخرى
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ى مستوى يمكن                  ى أعل وآان على المتعهد تنسيق الخدمات مع وزارة الكهرباء وتوفير دعم فاعل للحصول عل
ة     وتضمن ال . تحقيقه من األداء وترسيخ المعايير الدولية والممارسات الصناعية األحسن         ودا لخطة وطني د بن عق

صيانة شغيل وال صيانة   -للت م ال ي، ودع دعم الهندس ة، وال ع الثماني ي المواق ستخدمين ف ك توظيف م ي ذل ا ف  بم
شغيل          . الطاريء، ودعم قطع الغيار الضرورية، وغير ذلك من المكونات الرئيسة          تم تأسيس المشروع لت م ي ول

وزارة            ة مستخدمي ال ل وجد لرعاي شغيل نظام              المحطات وصيانتها؛ ب وزارة بت سمح لل ديم األدوات التي ت  ولتق
 . وآان مشروع الدورة أحد مكونات برنامج التشغيل والصيانة. المنافع وصيانته بشكل مالئم

 
 ما الذي وجده مكتب المفتش العام؟

  
ي  ران10ف ام  / حزي تش الع ب المف ام مكت و، ق ام  (يوني تش الع ب المف ساعدة م ) مكت ع، بم ى الموق ارة إل ن بزي

ق مهندسي الجيش األميرآي            يج  -مستخدمي قطاع الكهرباء في فيل ام  الوضع           .  الخل تش الع والحظ مكتب المف
دتين  راهن للوح ل وتواصل  6 و5ال دأ بالعم وب أن تب ا المطل ة المرتبطة بهم دات واألنظم ن المع ا م  وغيرهم

اء في الفي                . التشغيل صيلية مع مهندسي قطاع الكهرب اموا باإلشراف        وخاض المفتشون نقاشات تف ذين ق ق، ال ل
دتين  ل الوح ق لنق ة لخطة الفيل ومي واإلدارة التطبيقي ى الخط6 و5الي ي .  إل اء ف و قطاع الكهرب دم إداري ا ق آم

سارات مفصلة محددة من مكتب                             ى استف صيلية ردًا عل سيرات تف ة وتف ًا من معلومات المتابع درًا آافي الفيلق ق
 .المفتش العام 

ة ا     ل الوحدتين                  وآان مهندسو الحكوم ادة تأهي ات تصريح العمل إلع ديم متطلب وا تق د أنه ة ق  من  6 و5ألميرآي
محطة آهرباء الدورة؛ لكن أيًا منهما لم يكن يعمل حين زاره مكتب المفتش العام ، ألسباب خارجة عن اإلرادة                   

 .المباشرة لحكومة الواليات المتحدة ومتعهديها
سلط  ضع ل ت تخ شغيلية آان سيطرة الت دة        ال رت الوح ين م اء ح ي   (5ة وزارة الكهرب ت ف ي افتتح الت

 .2007إبريل / وثانية في نيسان2006أغسطس /بعطل آارثي في آب) 2006إبريل /نيسان
 .الناتج عن التدفق الكهربائي" االحتباس الشديد" مرتين بسبب قفز وميض المستثير نتيجة 5وأغلقت الوحدة 

ان ي         شديد آ اس ال املي                لكن معظم االحتب شغيلية سمحت لع اء الت و أن إجراءات وزارة الكهرب ه ل مكن تفادي
ـ   ل المتواصل لخط ال ن التآآ ا م د وحمايته دة التولي زل وح ة بع ديل  132المحط احة تب ى س ادم إل وواط الق  آيل

سان     5 التي سبقت تعثر الوحدة      12وخالل الشهور الـ  . الدورة ل   / النهائي في ني  5، احتبست الوحدة      2007إبري
 .  مرة100نحو 

دة     ن الوح م تك ع، ل ام  للموق تش الع ب المف ارة مكت د زي ا  6         عن ادة تأهيله ذ إع د من غلت بع د ش .  ق
ي آب سطس /وف دة 2006أغ ن الوح ستثير م ل الم م نق ع  6 ت شغيلي، ووض عها الت ن وض رب م ي تقت  وه

دة  ي الوح ستثير ف دة 5الم دء الوح ادة ب سريع إع ارثي5 لت ا الك ب تعثره ل ف.  عق ي وقب شلها ف
سطس /آب دة  2006أغ ت الوح و  5، آان تغلت لنح د اش هور4 ق اء  .  ش سؤولو وزارة الكهرب رر م وق

دة  ي الوح ستثير ف تبدال الم دة 5اس ار 6 بالوح ادة التي ى وإع د األدن ى الح اع إل ت االنقط يص وق  لتقل
ل     صير األج ل ق سرعة آح داد ب بكة بغ ى ش ائي إل دة  . الكهرب ر الوح سبب تعث دة 5وب بحت الوح  6 ، أص

داد             شبكة بغ وفرة ل ا مت ة إليه س الحاج ي تم ل الت ل الطوي اء األج د آهرب م تع شغيل، ول ة للت ر قابل ن . غي لك
دة   صبح الوح ي أن ت الي، ينبغ ة الح ر المهم ق أم وز5وف صف تم ول منت شغيلية بحل و / ت  2007يولي

دة  ن آب 6والوح ر م ت مبك ي وق سطس / ف ق المهندس   . 2007أغ دء فيل ل وب ادة تأهي ة إع دت خط ين وب
 . 2007يونيو / حزيران16في الخليج تسير في وقتها في 
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 "االحتباس الشديد"نتج الحريق عن قفز ومض المستثير الناتج عن . أسالك محترقة في مرآز السيطرة في محطة الدورة
 

ات              سن ممارس م تتح ا ل ول م شكل معق ة ب درة آامل ستدامة بق ات الم ام العملي مان قي ن ض      وال يمك
صيانة وزارة ا شغيل وال ي الت اء ف ت   . لكهرب ال أو آان ر فع شكل غي وزارة ب ت ال ه عمل ى تاريخ وحت

ة ر آافي دات غي يانتها للمع سان. ص ي ني ثًال، ف ل /فم ت 2007إبري ار والزي ن الغب ة م ت طبق ، تجمع
اس            ى تم ا أدى إل ستثير، مم د الم ي المول وم ف ة المق دّوار، وعجل ة ال ات نهاي ي ثني ي منطقت اديين ف الع

ائ دة آهرب ل للوح ف آام ضي، وتوق ز وم ل5ي، وقف ن العم رج .  ع ع، خ يش الموق ى تفت تنادًا إل واس
 :مكتب المفتش العام  باالستنتاجات التالية

ائي   • ع الكهرب د والتوزي دير التولي شغيلية لكي ت راءات الت ق اإلج اء أن تطب ى وزارة الكهرب يتوجب عل
ة         ويتوجب على الوزارة ض   . بفعالية باعتباره نشاطا موحدا    سيطرة اآللي مان عدم السماح بالتخلي عن ال

 .أو تجاوزها قصدا في جميع أنحاء نظامي التوليد والتوزيع
ة              • يش، وجدول دات التفت ك إجراءات مع يتوجب على الوزارة أن تطبق برنامج صيانة رسميا بما في ذل

ة ر أهمي سريع اإلصالحات األآث ضرورية، وت ة ال ر الطارئ صيانة غي ذلك يت. ال ى وإضافة ل وجب عل
ع توقف   ة لمن صيانة أو اإلصالحات الطارئ ام بال يها القي دراء المحطات ومهندس وزارة أن تخول م ال

 .النظام بمستويات آبيرة
ى مسؤولي            • ه، يتوجب عل سيطرة علي ائي وال ع الكهرب آجزء من البرنامج الكلي إلدارة التوليد والتوزي

ر المرخص للك          ة وفصل            وزارة الكهرباء ضمان توقف االستغالل غي اء مباشرة من محطة الطاق هرب
 .جميع عمليات ربط األسالك الخاصة
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 6العمود اإلدارة الذي تمت إعادة تأهيله لدافع مولد الوحدة 
 

 التوصيــات
سجلة        واقص الم صحيح الن ي ت يش األميرآ ين للج ق المهندس ى فيل ب عل دو   .    يتوج دد، تب شكل مح وب

دتين    شغيل الوح ادة ت ق إلع ة الفيل ة وزارة    6 و5خط ستهدف رعاي يانة ي شغيل وص امج ت لة برن  ومواص
ة  سألة الماثل بة للم ة ومناس ا، عملي ل معه اء والعم شغيل  . الكهرب د الت ددة لعق داف المح ضمن األه وتت

ل        اء العم دريب أثن دريس وت ة ت وفر غرف مم لي ي ص دريب محل امج ت وير برن ة لتط صيانة خط وال
ال ستوى العم ن م صيانة م شغيل وال وظفي الت ي .لم ار ف ادة اإلعم ق إع شاطات فري إن ن ذلك ف افة ل  وإض

ق      ط الفيل زز خط ي أن تع ط ينبغ ستوى األوس ستخدمي الم دريب م ى ت ز عل ذي يرآ ات ال . المحافظ
 .ووفقا لذلك فإن مكتب المفتش العام  لم يطلب تعليقات من اإلدارة
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 رى تعملتم انتزاع القواطع إلبقاء المولدات األخ. غرفة المراقبة الرئيسة

 
 بغداد، العراق/ محطة القناة لضخ المياه غير الصالحة للشرب  في مدينة الصدر

 PA-07-096مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق  
ر                اه غي ير المي شبكة مواس ادم ل اء الع داد الم مال بغ صدر، ش ة ال ي مدين اه ف ضخ المي اة ل ة القن وفر محط ت

داد أل    رق بغ ي ش شرب ف صالحة لل ة ال راض زراعي ر      . غ اه غي اة المي ة القن وفر محط ذلك ت افة ل وإض
شرب اه ال الى لمي رق دي ة ش ة تنقي ى محط شرب إل صالحة لل ة . ال ة آامل ضخ بطاق ة ال ل محط ين تعم وح

 . في مدينة الصدر3 بالمائة، فإنها ستوفر الماء أيضًا لمحطة تنقية الرصافة 100تبلغ 
صالحة   ر ال اه غي اة المي ة القن توفر محط خص وس ين ش ستة مالي الج ل اء المع شرب أو الم د . لل نح عق وم

راق   ار الع ادة إعم ة وإع صندوق إغاث ابع ل ات الت ضخات والمحرآ ل الم ادة تأهي ة وإع د إلقام التزوي
ت  رآة آومي ى ش ى    . إل صدر عل ة ال ي مدين اة ف ة القن وي محط رغ  10وتحت ة تف ات عمودي  توربين

فل ي األس ا ف لية. محتوياته ضخات األص وت الم غر واحت دتين أص رة ووح دات آبي اني وح ى ثم .  عل
بق          د س ان ق ت اثنت ام ، وآان تش الع ب المف يم مكت از تقي ت إنج ل وق رة تعم ضخات آبي ع م ت أرب وآان

 . وأعيد تأهيلهما
 
 
 

 ما وجدناه
ة الصدر              2007مارس  /في آذار  دير      . ، زار فريق مكتب المفتش العام  محطة القناة في مدين ق بم واجتمع الفري

شرب               . ير محطة تنقية مياه منطقة شرق ديالى      المحطة ومد  صالح لل ر ال اء غي وفير الم ستخدم لت وآان المرفق ي
ه      60إلى مدينة الصدر وقيل إنه آان يعمل بنسبة          ة من قدرت ع مضخات            .  بالمائ ل أرب ادة تأهي د إع وتطلب العق

 .وخمسة محرآات إضافة إلى استبدال ست مضخات وخمسة محرآات
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 لتأهيلقطع غيار إلعادة ا
 

 
 )USACEالصورة مقدمة من (إعادة تأهيل المضخات 

 
ل         ادة التأهي ال إع وقد الحظ الفريق وقت الزياة توفر قطع الغيار إلعادة تأهيل المضخات والمحرآات وأن أعم

 .آانت مستمرة
 

 تقدم المشروع
ض           تبدال الم ات اس ع عملي ون جمي ترطت أن تك اة واش ة القن شروع محط داد م ة بغ ت أمان خات أو طلب

لية          ات األص ضخات والمحرآ ة للم ون مماثل شغيلها وأن تك ا وت ة أبعاده ن ناحي ة م ا دقيق ادة تأهيله . إع
شرين            ن ت واد م ول الم ب وص ين تطل ى ح رة األول أخر للم د ت شروع ق ين أن الم ق المهندس ر فيل وذآ

انون األول /األول ى آ وبر إل سمبر /أآت دود 2006دي ر الح دخل عب ل  .  لي أخر العم ا45وت ر  يوم  آخ
ة        ع المطلوب ت القط ا آان ضمان أنه ار ب ع الغي زون قط ن مخ د م وم بالتأآ ة تق ت األمان ا آان ي . بينم وف

باط  ل ش ر /أوائ ل      2007فبراي دأ العم ل، وب ادة التأهي ال إع ى أعم ة عل ا النهائي ة موافقته ت األمان ، أعط
 .في المشروع فورا
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 االستدامة
ي   ة، ال ينبغ ار مماثل دات غي ت مع ة طلب ذا   ألن األمان اح ه ي نج شكلة ف ون م تدامة أن تك  باالس

شروع ومات        . الم صيانة ورس شغيل وال ادية للت ة إرش وفير أدل د ت ن المتعه الي م د الح ب العق ويطل
دة  ات الجدي ضخات والمحرآ ت    . للم ي رّآب لية الت ضخات األص ومات للم ة رس ب األمان دم مكت د ق وق

 .  البديلةووفقًا للعقد فإن الرسومات ستأتي مع المحرآات. 1981عام 
 

 التوصيــات
صحيحية       ال ت ام بأعم يات للقي لبية أو توص تنتاجات س ة اس ر أي ضمن التقري م يت ك   . ل ن ذل م يك ه ل وعلي

 .مطلوبا من اإلدارة ولم تقدم أية تعليقات
 
 
 
 

 
 مخطط موقع قاعدة لواء الرشيد

 
 موقع قاعدة الرشيد، بغداد، العراق

SIGIR PA-07-098 
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ًا  . وحين ابتدأ البناء، آان الموقع عبارة عن رآام.  شرق المنطقة الدولية في بغدادتقع قاعدة الرشيد جنوب    ووفق
ر المتفجرة                 واد غي ة من الم م تنظيف المنطق د ت اء              . للمتعاقد، فق ذا المشروع هو التخطيط وبن والغرض من ه

د       ويظهر المخطط أعاله  التصميم المخط     . مرافق قاعدة الرشيد لدعم الحرس الوطني العراقي       اء الجدي ه للبن ط ل
ة              . الذي سيستضيف الحرس الوطني العراقي     ة الداخلي د األنظم د تحدي وقد اشترط بيان عمل المتعهد من المتعاق
 .العراقية وقواعد البناء العالمي والتقيد بها

تش ا              ام   آانت مرافق لواء الرشيد مشغولة من قبل القوات العسكرية األميرآية والعراقية عند تقييم مكتب المف لع
وتضمنت رسومات المهندسين المدنيين لمرافق لواء الرشيد تفصيالت تظهر نظام توزيع منافع الموقع             . للموقع

ا   وق األرض وتحته وات اإلسمنت        . ف ر قن اه األمطار عب ع وتصريف مي ك الرسوم نظام تجمي ا أظهرت تل آم
 .الفرعيةالمخططة المفتوحة، إضافة إلى شبكة الطرق الداخلية المعبدة الرئيسة و

وائي، وشبكة                        انيكي التي تعرض وحدات التعامل اله ضا رسومات التصميم الميك تضمنت حزمة التصميم أي
واء، ومخططات النظام دفق اله وات، ومخططات ت ى محطة . القن ائي عل صميم الكهرب وت رسومات الت واحت

ات مراق    ة، ولوح ع بالجمل ام توزي د لنظ ن خط واح اني م م بي اء، ورس د الكهرب ة  لتولي ل آلي اتيح تحوي ة، ومف ب
دة مرضية             . وتصميم تفصيلي لكل بناية وطابق     اء الجدي ال البن ة ألعم صاميم المقدم ى    . وقد بدت الت وعالوة عل

 .ذلك، بدا مشروع البناء جيد التخطيط والتصميم
 
 

 خزانات المياه في قاعدة لواء الرشيد
 

ه       يونيو، قام مكتب المفتش العام  بإجراء تقي      / حزيران 6في   يد، يرافق ع لمرافق مشروع قاعدة الرش يم في الموق
سيات ددة الجن ة المتع ة األمني ادة االنتقالي ل إداري من القي واء -محل ل الل د، وممث ين عن المتعاق راق، وممثل  الع

ارة    .  بغداد عن الرشيد، والعميد رئيس أرآان الفرقة التاسعة في الجيش العراقي             -المتعدد الجنسيات  وخالل زي
 .شاهد مفتشو مكتب المفتش العام  مستخدمي لواء الرشيد يقومون بأعمالهم اليومية في القاعدةالموقع، 
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  بنايات للمستودعات4 أبواب و6منظر خارجي لمخازن صيانة جاهزة مكونة من 
 

 
 

 ما وجده مكتب مكتب المفتش العام 
يد               واء الرش التخطيط لمرافق ل ي؛           نص أمر المهمة على أن يقوم المتعهد ب وطني العراق دعم الحرس ال ه ل  وبنائ

ا                      . وقد تحقق ذلك الهدف    يم فيه يد، التي يق واء الرش دا أن مرافق ل ع، ب ام  للموق وخالل زيارة مكتب المفتش الع
شكل آامل            ون، تعمل ب ون وعراقي شكل             . مستخدمون عسكريون أميرآي ك ألن المشروع صمم ب د حدث ذل وق

ة         مناسب قبل بنائه وألن المتعاقد وحكومة      ة النوعي سبة  .  الواليات المتحدة قاما بإشراف مناسب على مراقب وبالن
 .لنوعية وآمال البناء فقد تم تطبيق بيان عمل المتعهد

سليم من                          د الت ا بع ة م اء في مرحل دات والبن إضافة لذلك، فقد بدا أن ممارسات التشغيل والصيانة المتعلقة بالمع
دات والمرافق     وتبعا لذلك فإ  . قبل مستخدمي قاعدة الرشيد    نه إذا ما واصل مستخدمو قاعدة الرشيد استخدام المع

 .بشكل مالئم وصانوها بفعالية، فإن من المرجح أن تستمر عمليات التشغيل الشامل على المدى الطويل
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 مولدات وأسالك آهربائية تتجه نحو غرفة الكهرباء
 

ة م               ة الكهربائي صلها الطاق ام                لكن مرافق لواء الرشيد لم تكن ت تش الع ارة مكتب المف ة خالل زي ن شبكة المدين
د            ا المتعاق ا به ام  أن من                . للموقع، وآانت تعمل على المولدات التي زوده تش الع شو مكتب المف د الحظ مفت وق

م                             اة العراقي ل د دعم الحي ه متعاق ا ب ذي زوده ود ال اء ألن الوق د الكهرب غير الممكن استخدام جميع معدات تولي
ا      . إلطالقيكن آافيا على ا    تج عنه ة ن دات الكهربائي شغيل المول وقيل لمكتب المفتش العام  إن عدم القدرة على ت

م تكن تعمل              ة ل اه العادم ى سمع    . مشاآل صحية ألن معدات تبريد األغذية ومضخات تصريف المي اهى إل وتن
ل                  ه نق م خالل ا ت ا دراماتيكي ام  حادث تش الع شفى لل      300مكتب المف ى المست دي عراقي إل عالج من أمراض     جن

 . معوية سببها تناول أطعمة فاسدة
وبدون وقود، فإن وظائف قاعدة الرشيد ال تقوم بقدرتها الكاملة؛ وسيؤثر االستخدام المتدني للمعدات في قاعدة                 

 .الرشيد بأدائها وعمرها المتوقع
 
 

 التوصيــات
 

الي ف                ساعدة االنتق نفط           أوصى مكتب المفتش العام  بأن يقوم مدير مكتب الم ي ال سيق مع وزارت ي العراق بالتن
ود    ى صحة الجن سيء عل أثير ال دفاع لتجنب الت وزارة ال ستمر ل شكل م ود ب ن الوق ي م ا يكف وفير م ة لت والمالي

 .العراقيين وعلى اإلستدامة طويلة األجل للمعدات والمرافق في قاعدة لواء الرشيد
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 الرد على التوصيات
ات المتحدة                 وافق مدير مكتب المساعدة االنتقالي     ة الوالي شاري حكوم ى مست ر عل  في العراق على إحالة التقري

ة المناسبة                          ى نقص الطاق ددًا عل اًال مح اره مث وزارات باعتب الكبار المالئمين لكي يتقاسموه مع نظرائهم في ال
 .وموارد الوقود

 
  العراقية، بغداد، العراق130-قاعدة سي

SIGIR PA-07-099 

     
ذا ال دف ه ان ه ي      آ ائرات س دة لط ة الجدي ى الجوي دة المثن اء قاع ادة بن و إع شروع ه ة 130-م  التابع

دولي  داد ال ار بغ ي مط ي ف و العراق سالح الج ى  . ل ة إل اء بحاج ة البن ل مرحل ا قب دة م ت القاع وآان
سة  دات رئي الحات            . تجدي ى إص اج إل ي تحت ات الت ن البناي ة م ضمن حزم ع يت ان الموق اء، آ ل البن قب

عها   سبب وض رة ب سيئآبي ة   .  ال ت البناي ثال، آان ضباط  -230فم واء ال ستخدم إلي ت ت ل  - آان اج قب  تحت
 .إعادة إعمارها إلى تصليح الجدران، واألرضيات، والسقوف، واألسطح، واألبواب، والنوافذ

ي             ار، ه ادة اإلعم ال إع من أعم ضمينه ض م ت ل ت ر هيك ي أآب رة، ه ساحة الحظي ت م  80.55xوآان
رًا135.86 ت الح.  مت د   واحتاج ى تجدي افة إل سطح إض زل ال واد لع دة وم ة جدي فائح معدني ى ص رة إل ظي

 .المكاتب المحيطة بها والمرتبطة معها
 
 
 
 
 

 )الصورة من المتعاقد. ( ما قبل إعادة اإلعمار الحاجة إلى إصالحات آبيرة230يظهر وضع البناية 
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 )لصورة من المتعاقد(ا آانت الحاجة ماسة إلعادة تجديده. 230المنظر األمامي للبناية 
 
 
 
 

 
 )الصورة من المتعاقد(وحدة التناضح المتعاآس في الموقع 
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 برآة تجميع مياه األمطار وتبدو فيها مياه صرف صحي عادمة
د           بمساعدة من قيادة األمن االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق، ومرآز سالح الجو للهندسة والبيئة والمتعاق

ع في          األساسي في   ارة للموق ام  بزي تش الع ام مكتب المف ار 31 المشروع، ق ايو  / أي ة    . 2007م م تكن حكوم ول
لم     .  العراقية وقت الزيارة130 -العراق قد وقعت على وثائق تسليم أي جزء من قاعدة سي  د س ان المرفق ق وآ

ر  . 2005أآتوبر /إلى مسؤولي قيادة األمن االنتقالية المتعددة الجنسيات في تشرين األول     25وحدث التسليم عب
ستودعات    ن الم داء م وة ابت ات (خط ي ) 273، 271، 270البناي ار17ف ايو /  أي صابيح  2005م اء بم  وانته

 .2005أآتوبر / تشرين األول11الشوارع وشبكة الطرق في 
تش الع                      ام مكتب المف ة اإلدارة، ق د الموجودة حول نوعي ائق المتعه ة وث ع ومراجع ارة الموق ى زي ام  وإضافة إل

 .بمناقشات مع موظفين موجودين في الموقع
 

 ما وجده مكتب المفتش العام 
ة          ه من حكوم طابقت عمليات البناء األساسية نصوص العقد، وبدا المرفق وقد عمل بطاقته الكاملة حين تم قبول

ه               ام  بزيارت تش الع شو مكتب المف ا نتيجة           . الواليات المتحدة وحين قام مفت ذا النجاح جزئي لنظام إدارة  وجاء ه
اء ة البن ة خالل عملي بة إلدارة النوعي ائق المناس ة والوث ال خالل . النوعي اك تواصل فع ان هن ذلك آ وإضافة ل

تم استخدام                 . العملية م ي ا ل ل إذا م د الطوي ى المرفق في األم وقد ال يكون تشغيل وإستدامة بعض التحسينات عل
 .وصيانة المعدات بشكل مناسب

ة في قاعدة سي            . ، آانت استدامة التوليد مشكلة    وفقا للوثائق الموجودة   • دات الثماني ين المول  130-فمن ب
العراقية، عمل اثنان خالل زيارة الموقع، وآانت ثالثة معطلة، ولم تكن الثالثة األخرى تعمل ألسباب                

ا          . غير معروفة  د قطع د فق ة ق دات المعطل ان أحد المول آان مولدان قد نقال من موقعيهما األصليين، وآ
 .2007أآتوبر / تشرين األول27منه في 

اه                         • ة تجمع مي ى برآ دفقها إل ع الصرف الصحي وت سابقة لفيضان صهاريج تجمي تم توثيق الحوادث ال
ي   ار ف باط18األمط ر و/ ش ارس / آذار3فبراي ك  2006م د ذل ت بع شكلة حل ن الم ارة  . ؛ لك د زي وعن

ع    ة تجمي ن برآ ل، لك صحي يعم صرف ال ع ال ام تجمي ان نظ ع، آ رة الموق ة وحف ار القريب اه األمط مي
صحي   صرف ال اه ال ى مي وت عل صريف احت صرف   . الت اه ال ل مي ع بنق زان التجمي صميم خ مح ت وس
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اه     د ضخ مي ون ق د وأن يك ات ال ب ضح النفاي إن صهريج ن ذلك، ف ط؛ ل ضخ فق ق ال صحي عن طري ال
 .الصرف الصحي من خزانات التجميع إلى حفرة التصريف

دد  • ام  ع تش الع ب المف د مكت اآس وج ام التناضح المتع ق بنظ ا يتعل ة فيم ال الموثق ن األعط خالل . ا م
م تتوافق                         م تحدث، ول ة للمصفيات ل ر الدوري ات التغيي أن عملي رئيس ب مرحلة الضمان، بّلغ المتعهد ال

وب                  اآس ضمن النطاق المطل ا  . جرعات الكلورين مع المتطلبات، ولم تكن ضغوط التناضح المتع آم
ار،     / أن المصفيات، والمواد الكيماوية المضادة للترسب        بّلغ المتعهد الرئيس عن    تكلس، ورزم االختب ال

ارة أن   . وغير ذلك من مواد الصيانة لم تكن موجودة في الموقع          والحظ مكتب المفتش العام  خالل الزي
صيانة في         ال ال د أن عم م يب ه، ول ميزان النفايات الصلبة المحلولة الكلي آان خارج النطاق الموصى ب

 .ولم تكن قطع الغيار موجودة في الموقع. قع قد اتبعوا إجارءات الصيانة والفحص المطلوبةالمو
سي     • دة ال يانة لقاع شغيل وص د ت دفاع عق رت وزارة ال ة130-وف تدامة  .  العراقي شاآل اإلس ت م ونتج

شغيل     ات الت ن ممارس ام  ع تش الع ب المف ا مكت ي الحظه اآس الت ام التناضح المتع ي نظ ودة ف الموج
 .نة غير الصحيحة من قبل متعاقد الوزارةوالصيا

 
 التوصيــات

ام                        ة توصيات للقي دم أي ام  ال يق تش الع تدامة، إال أن مكتب المف شاآل اإلس ر يحدد م بالرغم من آون هذا التقري
دة سي                   املة لقاع اج خطة ش ا بإنت وم حالي سيات تق  130-بأعمال تصحيح ألن قيادة األمن االنتقالية المتعددة الجن

فمثال، تدرس قيادة األمن االنتقالية المتعددة الجنسيات استخدام         . ية تتعامل مع مسائل اإلستدامة ومشاآلها     العراق
ذي                     اآس الحالي ال عملية إضافية رزم آلورين بسيطة إلنتاج مياه الشرب، مما سيحل محل نظام التناضح المع

ة شكل خاص ع. يتطلب صيانة يومي ة ب ن االنتقالي ادة األم ل قي ا تعم شغيل وصيانة آم صميمه لت م ت د ت ى عق ل
 .ووفقا لذلك فإن مكتب المفتش العام  لم يطلب تعليقات إدارية. مولدات وزارة الدفاع في جميع أنحاء العراق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 228

 مقر وزارة الدفاع
 

 بناية وزارة الدفاع العراقية، بغداد، العراق
SIGIR PA-07-102 

د   .  مجمع مقر وزارة الدفاع في بغداد      آان هدف هذا المشروع هو تجديد وتحسين       وتطلب بيان العمل من المتعه
 .تحديد جميع األنظمة الداخلية العراقية وقواعد البناء الدولية واالنصياع لها

دخل وردهات خروج        H القائم على شكل حرف إتش       -يقع مجمع المقر   ة      - بوجود م ة الدولي د  .  قرب المنطق وق
ام     ة ع ة البناي دأ العمل في إقام ي 1957ب ام   . 1961 وانتهى ف ة خالل ع ى أضرار 2003وتعرضت البناي  إل

 .آارثية نتيجة قصف الهجوم المشترك المباشر بالذخائر، والسلب الذي تعرض له المرفق بعد ذلك
 .  موظفًا تقريبًا450آان الغرض من مشروع إعادة التجديد هو توفير مكان لعمل نحو 

دمر لمجمع       . موقع، آان المقر مشغوًال بموظفي الوزارة     وخالل زيارة مكتب المفتش العام  لل       تطلب الوضع الم
داخل ة من ال م البناي د معظ دفاع تجدي ر وزارة ال ل . مق اآن عم اد أم ى إيج دة عل اء الجدي ات البن ورآزت عملي

 :إضافية
 نظام تكييف •
 إقامة طابق ثالث •
 نظام صحي لتجميع مياه الصرف الصحي •
 .نظام لتوزيع الطاقة الكهربائية •
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ع                        اء، والصرف الصحي، وتوزي ة الم ر تفصيالت تظهر أنظم ة لمجمع المق تضمنت رسومات الهندسة المدني
ع                 . الطاقة الكهربائية في الموقع    انيكي وتصميم نظام توزي آما تضمنت حزمة التصميم آال من التصميم الميك

 . مع مخططات تدفقها ورسومات النظام-الكهرباء
 

 ما وجده مكتب المفتش العام 
ل         / حزيران 9في   ه محل يونيو، قام مكتب المفتش العام  بإجراء تقييم في الموقع لمجمع مقر وزارة الدفاع، يرافق

ل             -إداري من القيادة االنتقالية األمنية المتعددة الجنسيات       ة، وممث دفاع للبنى التحتي شار وزارة ال  العراق، ومست
حظ مفتشو مكتب المفتش العام  المستخدمين في مجمع           وخالل الزيارة، ال  . عن المتعاقد، الغونا آونسترآشون   

 .المقر يقومون بعملهم اليومي في المرفق
و    ل نح ًا لعم وفر مكان سينها آي ت ة وتح د البناي ادة تجدي و إع ع ه شروع المجم ان الغرض األصلي لم  450آ

ة مكاتب              . موظفًا في الوزارة   اره بناي ر       وظهر من الزيارة أن المرفق يعمل بشكل آامل باعتب سع ألآث ة تت  بطاق
 . موظف3.000من 

ام                   وقد حصل ذلك ألن تصميم المشروع آان مناسبا قبل عمليات البناء، وقدم المتعاقد عمال نوعيا ومفصال، وق
م تطبيق           . المتعاقد وحكومة الواليات المتحدة بعمل جيد في إدارة النوعية         د ت ا، فق وبالنسبة لنوعية البناء وآماله

 .بيان عمل المتعاقد
ة  /ضافة لذلك، فإن ممارسات ما بعد التسليم المتعلقة بالمعدات وإدارة التشغيل والصيانة وصيانة المرفق               إ البناي

وتبعا لذلك، فإن العمليات المستدامة بقدرة آاملة على المدى الطويل ستكون هي النتيجة المرجحة                  . بدت فعالة 
 .افق بشكل مالئم وفعالإذا ما واصل مستخدمو الوزارة العمل بصيانة المعدات والمر
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 ، منظر جوي لمجمع مقر وزارة الدفاع1الصورة الجوية 

 
 )الصورة من المتعهد(بناء الطابق الثالث 

 التوصيــات
ا    . لم يحتو التقرير على أية استنتاجات سلبية أو توصيات للقيام بأعمال التصحيح     م يكن مطلوب وعلى ذلك فإنه ل

 . ولم تقم بذلكمن اإلدارة تقديم تعليقاتها،
 

 برنامج مشروع المسح الجوي
وم                  2005نوفمبر  / منذ تشرين الثاني   ام  تق تش الع ة لمكتب المف صناعية التابع ار ال ، ومجموعة التصوير باألقم

ع أنحاء العراق              ات المتحدة في جمي ا الوالي ار التي مولته ادة اإلعم ع إع وتتكون مجموعة   . بتقييم جوي لمواق
ل للصور              مكتب المفتش العام  ل     لتصوير باألقمار الصناعية التي تتخذ من آرلينغتون، بوالية فيرجينيا، من محل

تش        ومحلل لبيانات التصوير؛ وهما مسؤوالن عن توفير صور وبيانات تتعلق بالصور إلى موظفي مكتب المف
 .العام  والواليات المتحدة

ار التي     تستخدم الصور لتحديد مواقع المشروع وتأآيدها وللحصول على معل         ادة اإلعم ع إع ومات لمتابعة مواق
يم               . تم تفتيشها مسبقا   ى قاعدة بصرية لتقي ام  من الحصول عل تش الع وتمكن هذه العملية مستخدمي مكتب المف

ا إذا                       ر م ساعد في تقري التقدم في إعادة اإلعمار وتوفر صورا بصرية تستخدم في تقارير تقييم المشاريع التي ت
آما تساعد مجموعة التصوير باألقمار الصناعية مديريات أخرى في   . ا لمقاييس العقد آانت المشاريع تبنى وفق   

 .مكتب المفتش العام  عن طريق توفير منتجات تصويرية حسب الحاجة
 

 الوآالة القومية لالستخبارات الجغروفضائية والمرآز الوطني للمعلومات االستخباراتية األرضية
ا      عمل مكتب المفتش العام  في البد      د عليه رتين واعتم وميتين آبي التين حك  -اية بشكل وثيق جدًا مع مقدرات وآ

وطني للمعلومات االستخباراتية األرضية                ضائية والمرآز ال  للصور   -الوآالة الوطنية لالستخبارات الجغروف
ام    اإلضافية والتحليالت لدعم مهمة مكتب المفتش العام  واإلرشاد الذي ال يقيم بثمن لمساعدة مكتب المف                تش الع

 .على تطوير برنامج تحليل الصور الداخلي التابع لها
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ام                            تش الع درات مكتب المف اع الماضية، ألن ق التين، خالل البضعة أرب اتين الوآ       توفر دعم محدود من ه
وطني للمعلومات االستخباراتية               ضائية والمرآز ال  المتنامية والتزامات الوآالة الوطنية لالستخبارات الجغروف

دابهما  ية بانت تخبارات       . األرض ة لالس ة الوطني ع الوآال ق م شكل وثي ل ب ام  العم تش الع ب المف ويواصل مكت
 .الجغروفضائية وسيواصل التعاون حول متطلبات المهمة الضرورية

 
 
 

 مة لحصن حدودي مكتمل تظهر أن أحد أسواره غير قائ2006يونيو / حزيران23صورة التقطت يوم  . 2الصورة الجوية 
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يوليو لحصون حدودية ال تماثل طراز النموذج سي من القالع الحدودية آما تم تعريفها في /  تموز21مثال من . 3الصورة الجوية 
 المخططات المفصلة التي قدمها المتعهد
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و وآأنه ثكنة عسكرية مكتملة في ، ما يبد2007يناير /  آانون الثاني 25تظهر مراجعة الصور الجوية التي التقطت يوم . 4الصورة الجوية 
 وقد أرسلت الصور إلى موظفي مكتب المفتش العام  في بغداد إلآمال استنتاجات تقدير مشروع التقييم. العراق

 
 تقييمات مكتب المفتش العام  التصويرية

ع أنحاء الع                      ة في جمي راق، قدمت مجموعة مكتب المفتش العام  لتحليل الصور تحليًال حول الحصون الحدودي
تدامة        ار واإلس وفرة،           . مرآزة على وضع إعادة اإلعم ة المت ات التعاقدي ام  البيان تش الع د استخدم مكتب المف وق

ة      اييس تقييمي وفير مق ة لت صلة معياري ات مف د مخطط دم المتعه صون    . وق د أن الح ل تأآي دف التحلي ان ه وآ
ا صع   ارة أماآنه ت زي ث آان ة حي اطق النائي ي المن د أقيمت ف ة ق ا، الحدودي سبب مواقعه ستحيلة ب دا أو م بة ج

ذا    27وفيما يلي استنتاجات مراجعة مكتب المفتش العام  حول الـ         . وتكاليف السفر، والهواجس األمنية     حصنًا له
 :الربع
 . موقعًا مكتمًال ولم تظهر أية عالمات على أنها لم تحقق شروط العقد15بدا  •
د  • م تحدي ن   3ت ي، لك ع الجغراف دها الموق ع، وأآ سبب     مواق ع ب ة المواق يم حال ن تقي ن الممك ن م م يك ل

 .محدودية الصور
 .لم يكن ممكنًا تحديد موقعين باستخدام اإلحداثيات الجغرافية المتوفرة •
ل   • م تتماث صون        4ل د لح دمها المتعاق ي ق لية الت ات األص ع المخطط ًا م ع تمام ي " مواق راز س " الط

ة زم بمواصفات ا   . الحدودي م تلت ا ل ي أنه ك ال يعن ن ذل دلك ة   : لعق ع موافق ا م سموح به تثناءات م االس
 .المتعاقد لتصميم الحصون وبنائها

 .آان السور األمني المحيط بالموقع غير موجود في أحد المواقع •
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وطني            ز ال ضائية والمرآ تخبارات الجغروف ة لالس ة الوطني شارآة الوآال ام ، بم تش الع ب المف ع مكت ووض
 . حصنًا في جميع أنحاء العراق121 تصويرية لـللمعلومات االستخباراتية األرضية منتجات

 
 تحليل صور مكتب المفتش العام 

ع       ذا الرب الل ه ام  خ تش الع ب المف صوير مكت ل ت ر محل ار    35ابتك ور األقم تخدام ص صويريًا باس ًا ت  منتج
وفرة      شكل     . الصناعية والمعلومات التعاقدية المحدودة المت ة لعملي   )2-3(ويظهر ال ع التقريبي يم  ،  المواق ات التقي

ذه    . ولم يتم تحديد مكان ثالثة مشاريع حسب اإلحداثيات المواقع المعطاة          . التصويرية الجوية التراآمية   دم ه وتق
تش  . الصور تقييمًا بصريًا للتقدم الحاصل في مواقع إعادة اإلعمار في جميع أنحاء العراق           ويتشاطر مكتب المف

ة             العام  المنتجات التصويرية مع الوآاالت المتع       د أي شاريع وتحدي اقدة مع الحكومة لتحديث معلوماتهم حول الم
 :وقد قيم مكتب المفتش العام  وراجع هذه المرافق خالل فترة التقرير. نواقص بّينة

  موقعًا حدوديًا27 •
  بنايات حكومية4 •
 قاعدتان عسكريتان •
 ثكنة عسكرية واحدة •
 .محطة آهرباء واحدة •

 
صويرية دعم الت ستخدم منتجات ال شاريع،   ب-وت ع الم ة لمواق ارات المفاجئ ع، والزي ام للموق ا المنظر الع ا فيه م

ع ات المواق ة -وتقييم شاآل المحتمل د الم ع وتحدي ارة المواق ن  .  للتحضير لزي ع م ي تجم ات الت رر المعلوم وتم
ل     ن التحلي د م ين لمزي وظفين المالئم ى الم ع إل ل المواق دم    . تحلي ع والتق اآن المواق صور أم ل ال د تحالي وتؤآ

 .التقريبي في العمل
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 منظر عام لقاعدة عسكرية في العراق. 5الصورة الجوية 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2-3الشكل 
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  المواقع التقريبية لتقييمات التصوير الجوي التراآمي
 

 
 
 

 دعم مكتب المفتش العام 
لكونغرس والتدقيق في  قدم محللو الصور الجوية في مكتب المفتش العام  هذا الربع صورًا إلى مديرية شؤون ا  

ق مكتب    . مكتب المفتش العام ؟ وقدمت هذه الصور نظرة قيمة على إيجازات القسم وتقاريره            راد فري ويعمل أف
 .المفتش العام  معًا بشكل وثيق لوضع أفضل معلومات ضرورية عن المهمات

شار           رة، بم ستة األخي اع ال ي األرب صويرية ف ام  الت تش الع ب المف ل مكت ت تحالي ة  وأنتج ة الوطني آة الوآال
ية،   تخباراتية األرض ات االس وطني للمعلوم ز ال ضائية والمرآ تخبارات الجغروف ًا 342لالس ًا ومنتج  تقييم

 .تصويريًا تراآميًا باألقمار االصطناعية
 
 
 
 

 مراقبة مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
 
 
 
 
 
 

         
     ربع السنة الحالي

     أرباع السنة األخرى
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  الخاص إلعادة إعمار العراقمراقبة مكتب المفتش العام
 

 
 

 
 

 تحقيقات مكتب المفتش العام 
 

ع نطاق   ة وتعمل م ات مدني ة أو انتهاآ ارير حول جرائم محتمل ام  تق تش الع ات مكتب المف       تالحق تحقيق
 .واسع من وآاالت التحقيق لعرض القضايا على نظام القضاء الجنائي

ام          تش الع ًا تتق    57ولدى مكتب المف ا       تحقيق وزارة             28دم باستمرار، منه ضائية ل سيطرة الق ًا ضمن ال ع حالي  تق
ة     2007يوليو /  تموز30ومنذ  . العدل ائج التالي ى النت ام  إل تش الع ة  : ، أدت تحقيقات مكتب المف  أشخاص  5إدان

ة في شباط       5 شخصًا، وينتظر    13والحكم عليهم، توقيف     ر   / آخرون المحاآم  25 حيث يواجهون      2008فبراي
تش       .  مذآرة تفتيش  30 وأدت قضايا مكتب المفتش العام  المشترآة أآثر من           .اتهامًا وحتى اليوم فتح مكتب المف

 . قضية300العام  أآثر من 
ًا     ام  حالي تش الع ب المف دى مكت داد و  5ل ي بغ الء ف ا 14 عم ون، فيرجيني ي آرلينغت وارد   .  ف م وزن الم د ت وق

ات المتحدة     واألصول التحقيقية من العراق للترآيز على التحقي    ة في الوالي سة الحالي ه  . قات المتفرعة الرئي وألن
ات                  ى الوالي تم تحديد تحقيقات أآثر تعقيدًا وشمولية، فقد غادر بعض المستهدفين واألشخاص العراق وعادوا إل
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ت، ويعمل    . المتحدة وإضافة لذلك، زادت بعض الوآاالت الشريكة من موظفيها اإلضافيين في العراق أو الكوي
 .المفتش العام  اآلن على العديد من التحقيقات المهمة ضمن فرق عمل مشترآةمكتب 

 
 العمل القانوني في هذا الربع

وم                 ؤامرة بل دورهما في م ع الماضي ل زاز           -صدر الحكم على شخصين في الرب تين، وهي خطة رشوة وابت  س
م ع   .  ماليين دوالر من أموال إعادة اإلعمار      10فظيعة تتعلق بأآثر من      روس        وقد حك ل ب ى اللوتينانت آولوني ل
 . شهرًا وعلى ستيفين ميرآيس بسنة ويوم21هوبفينغاردنير بالسجن 

ى                     /في نيسان  واطن أميرآي عمل وسيطر عل راون، وهو م إبريل، قام ميرآيس بأعمال رسمية لمنفعة فيليب ب
ات المتحدة                     ة الوالي ال مع حكوم ا والعراق قامت بأعم ل       بع . شرآات بناء وخدمات في روماني ل قب ك بقلي د ذل

 دوالر من بلوم وهو يعلم أن ذلك العمل والمال آانا مقابل أعمال رسمية قام               24,000ميرآيس بعرض للعمل و   
 .بها لصالح بلوم

ة تكساس، في                              و بوالي سا، في سان أنتوني ه ملي ام وزوجت  23عالوة على ذلك، أوقف الميجور جون آوآيره
ة في ش         . 2007يوليو  / تموز ا تهم ام بالرشوة، وغسيل               ووجهت لهم آمر للقي زعم الرشوة، والت ة ب كوى جرمي

ا في القضية              . األموال خالل عهد آوآيرهام آضابط تعاقد في الجيش        م الحصول عليه وتشير السجالت التي ت
ى               9.6إلى أن آوآيرهام ربما تسلم ما يصل إلى          دين عل ة متعه  مليون دوالر على شكل دفعات رشوة من ثماني

 . ماليين أخرى5.4والكويت وتوقع الحصول على ما يبلغ األقل في العراق 
سها                  /  تموز 24وفي   ة نف شكوى الجنائي يوليو، ألقي القبض على آارولين بليك في سنيفيل بوالية تكساس، في ال

شريكة      . التي قبض فيها على أخيها، الميجور آوآيرهام      االت ال ومكتب مكتب المفتش العام  هو واحد من الوآ
ائي في الجيش                   التي تقوم بال   تحقيق مع وحدة مكافحة االحتيال في عمليات الشراء الكبرى في قسم التحقيق الجن

 .األميرآي، وجهاز التحقيق الجنائي الدفاعي في وزارة الدفاع، ومكتب التحقيقات الفدرالي
ات                         ة الوالي ق في حكوم ات الحظر والتعلي ى إدارة عملي ضايا إل ضا الق ام  أي .  المتحدة  ويحيل مكتب المفتش الع

 7 شخصا، وتفكر في حظر         14 شرآة وشخصا، وحظرت     20وحتى تاريخه، أوقفت سلطات المراقبة الفعالة       
ة   ة القانوني ى العملي اظ عل ة للحف د قائم تخدام قواع رين، باس ق   . آخ ات التعلي ه لتفاصيل عملي ر الملحق آي أنظ

 .والحظر
 

 فرق عمل التحقيق
شكيل          راق،             طور مكتب المفتش العام  عالقات لت ة في الع االت أخرى منخرطة في المراقب رق عمل مع وآ ف

ة      ام في الوآال ومنها مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع، وقيادة التحقيق الجنائي الدفاعي، ومكتب المفتش الع
 .األميرآية للتنمية الدولية، والجهاز التنفيذي في الهجرة والجمارك

لعام  قوة العمل التحقيقية الخاصة بإعادة إعمار العراق التي مزجت   قبل أآثر من عامين، شكل مكتب المفتش ا     
ب            ارك، ومكت رة والجم ي الهج ذ ف ب التنفي وطني، ومكت ن ال دخل ووزارة األم ريبة ال از ض ود جه ين جه ب

ة          وم         . التحقيقات الفدرالي، ومكتب المفتش العام في وزارة الخارجي ؤامرة بل وة العمل م  ستين بنجاح     -تابعت ق
 .لعمل على عدد من األدلة التي ظهرت في تلك القضيةوواصلت ا

مرآز العمليات المشترآة من مقر مكتب المفتش العام  إلى مقر مكتب             /وقد انتقل فريق العمل التحقيقي الخاص     
نطن العاصمة ي واش درالي ف ات الف سيقية . التحقيق دمات التن ك الخ يع تل ود لتوس ى . وتتواصل الجه وإضافة إل

شراء                 مكتب المفتش العا   ات ال م ، تتضمن الوحدة الدولية لمكافحة فساد التعاقد، وحدة مكافحة االحتيال في عملي
درالي،                        ات الف دفاعي، ومكتب التحقيق ائي ال از التحقيق الجن الكبرى في قسم التحقيق الجنائي في الجيش، وجه

 . ومكتب المفتش العامومكتب المفتش العام في وزارة الخارجية، والوآالة األميرآية للتنمية الدولية، 
ة                          ادرة تابع رى، وهي مب شراء الكب ات ال ال في عملي يشكل مكتب المفتش العام  جزءًا من وحدة مكافحة االحتي

ساهمة           االت الم ر من الوآ ة في وزارة                 . لوزارة العدل مع آثي وارد هام سيق وم ود تن ادرة جه د جمعت المب وق
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ة           . العدل لتتعامل مع التبذير، واالحتيال، والفساد      وخالل الربعين التاليين، يتوقع أن توفر هذه الجهود نتائج مهم
 .في مذآرات البحث، والمقاضاة، واالعتقال، وإصدار األحكام

ون       ا مواطن رط فيه ي ينخ شراء الت ور ال ي أم ال ف ة االحتي ي مكافح ل ف شارك فاع ام  م تش الع ب المف إن مكت
ق              .أميرآيون أو شرآات تستخدم الدوالرات المخصصة للعراق       شكل وثي ام  ب تش الع  ويعمل محققو مكتب المف

 :مع ثالثة أقسام في وزارة العدل آجزء من هذا العمل
 .قسم مكافحة التكتالت االحتكارية 
 .القسم المدني، التشريعات التجارية 
 .االحتيال، النزاهة العامة، وتبييض األموال: القسم الجنائي 

 
س          شاء                  ويساعد مكتب المفتش العام ، بالتعاون مع ق ضايا إف اني ق دل، في ثم ة في وزارة الع دعاوى التجاري م ال

ة       ( صالح الحكوم ة ل اءات المزيف وم االدع ًا لمرس ات وفق ه اتهام ى توجي ود إل ل أن تق شين يحتم زاعم لمفت ) م
 .وبضعة قضايا مدنية

وي، في االدع              ة إيلين د بوالي ضايا  آما يواصل فريق عمل برنامج الزيادة المدني اللوجستي في روك آيالن اء بق
راق     ي الع ار ف ادة اإلعم ق بإع ي المتعل سلوك الجرم ن ال ا م ال وغيره ب  . االحتي ن مكت ضاء م ون األع ويتك

از        درالي، وجه ات الف ب التحقيق وي؛ ومكت ي إيلين طى ف ة الوس دة، المقاطع ات المتح ي الوالي ام ف دعي الع الم
ومع أن مكتب   . ئي في الجيش األميرآي   ضريبة الدخل، وجهاز التحقيق الجنائي الدفاعي؛ وقسم التحقيق الجنا  

ال في                       شاملة لالحتي المفتش العام  ليس عضوًا في هذا الفريق إال أنه يتناول قضايا قوة العمل إلظهار السورة ال
 .العراق

 
شين في                         ام للمفت ة أعوام، المجلس الع ل ثالث ولتنسيق جهود المراقبة في العراق، شكل مكتب المفتش العام ، قب

زع     .  يجمع آل وآالة لها سلطة رقابية في العراق في اجتماعات ربعية  العراق الذي  ام هو ن وهدف المجلس الع
 .فتيل المواجهة وتنسيق جهود إشراف الوآاالت األعضاء في العراق
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  الخاص إلعادة إعمار العراقالخط الساخن لمكتب المفتش العام
 

ات                     اءة، وسوء اإلدارة، وعملي در، واإلس ال، واله    يسهل خط مكتب المفتش العام  الساخن اإلبالغ عن االحتي
ي        ضرائب ف و ال ا دافع ي يموله راق الت ي الع ار ف ادة اإلعم ود إع ة بجه رامج المتعلق ع الب ي جمي ترداد ف االس

ر المرتبطة               ويتم تحويل القضايا  . الواليات المتحدة  ساخن غي ام  ال تش الع  التي تصل عن طريق خط مكتب المف
ان   ى الكي سابقة إل ة ال الف المؤقت لطة التح ات س رامج وعملي راق أو بب ار الع ادة إعم ة وإع صندوق إغاث ب

ق   . المتخصص اآس، وعن طري ة، وبالف يارة، وهاتفي صاالت س ساخن ات ام  ال تش الع ب المف ى خط مكت ويتلق
 .في العراق، والواليات والمتحدة، ومن جميع أنحاء العالماإلنترنت من أناس 

 
 تقارير الربع الثاني

دأ          2007يونيو  / حزيران 30بحلول   ا زالت مفتوحة        57 قضية،    589، آان مكتب المفتش العام  قد ابت ا م .  منه
 .لملخص هذه القضايا) 3-3(أنظر الجدول 

 
 قضايا جديدة

غ المجموع    22 مكتب المفتش العام  الساخن خالل فترة التبليغ المعنية، وصل إلى خط       شكوى جديدة، بحيث بل
 :وقد قسمت الشكاوى إلى الفئات التالية.  قضية على الخط الساخن589التراآمي 

 . حالة تحايل على العقود15 •
 . قضايا مسائل شخصية3 •
 . قضايا متفرقة3 •
 . قضية سوء إدارة1 •

در، وسوء إدارة،             ويتلقى خط مكتب المفتش العام  الساخن معظم الت         ال، وه قارير حول ما يفهم أنها قضايا احتي
 .واسترداد عن طريق البريد اإللكتروني

 : الجديدة من المصادر التالية22وتلقى خط مكتب المفتش العام  الساخن الشكاوى الـ
 . عن طريق البريد اإللكتروني19 •
 . مكالمة لخط مكتب المفتش العام  الساخن1 •
 .مفتش العام  الساخن فاآس لخط مكتب ال1 •
 . شكوى عن طريق البريد العادي1 •
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 3-3الجدول 

 .2007مارس / آذار31موجز قضايا خط االتصال المباشر لدى المفتش العام آما آانت في 
 

    قضايا مفتوحة
 49    تحقيقات
 8     تدقيق

 57    مجموع القضايا المفتوحة
   

 الربع األول القضايا المنتهية
2007 

 الربع الثاني
2007 

 *تراآمي
 

 4 0 0 قانون حرية اإلعالم
 0 0 2 (OSC) مراجعة قيادة الدعم التشغيلي

 44 0 0  عمليات مساعدة
 106 6 5  قضايا ُصرف النظر عنها

 219 10 8 قضايا ُأحيلت
 79 0 0 عمليات تفتيش

 69 0 3 تحقيقات
 9 0 0 تدقيق

 532 16 16 مجموع القضايا المنتهية
المجموع التراآمي للقضايا 

 المفتوحة والمنتهية
  589 

 30 حتى -2004مارس / آذار24 تغطى المجاميع التراآمية الفترة منذ بدء تشغيل خط االتصال المباشر لدى المفتش العام، من *
 2007يونيو /حزيران

 
 
 

 القضايا المنتهية
 :بع قضية من قضايا الخط الساخن خالل هذا الر16تم إغالق 

 . قضايا تم تحويلها إلى المفتش العام في وآاالت أخرى10 •
 . قضايا رفضت لنقص المعلومات أو ألنها آانت خارج نطاق تخويل مكتب المفتش العام  التحقيقي6 •

 
 الشكاوى المحّولة

 : شكاوى إلى وآاالت خارجية من أجل حل مناسب10بعد مراجعة معمقة، تم تحويل 
 .أفغانستان/قيادة التعاقد المشترآة في العراققضيتان تم تحويلهما إلى  •
 . تم تحويلها إلى الوآالة األميرآية للتنمية الدولية4 •
 . تم إرسالها إلى المفتش العام في القوات المتعددة الجنسيات في العراق4 •
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 لمكتب المفتش العام الموقع اإللكتروني 

 :خالل فترة التبليغ الحالية النشاطات التالية www.sigir.milسجل موقع مكتب المفتش العام  
 

 . مستخدم موقع مكتب المفتش العام  آل يوم1.100زار نحو  •
دا  162فكانوا من  %) 13(أما الباقون %). 87(جاء معظم المستخدمين من داخل الواليات المتحدة      •  بل

 %).2(، والشرق األوسط %)3(، وآسيا %)4(ل أساسي في أوروبا الغربية تقع بشك
 . زيارة850استخدم القسم العربي من الموقع أآثر من  •
دفاع، ووزارة      • ها وزارة ال ى رأس ة وعل االت الحكومي ن الوآ انوا م زوار آ ن ال رة م ة آبي سبة مئوي ن

 .الخارجية، ومجلس النواب
 .مفتش العام  أآثر من أي مكان آخرزار المستخدمون قسم تقارير مكتب ال •
 .آانت أآثر الوثائق التي تم تكرار تنزيلها هي تقارير مكتب المفتش العام  الربعية األآثر حداثة •
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  تحديث التشريعات
 
 

 سن تشريعات جديدة
 مليون دوالر لميزانية    35 الذي خصص    28-110ئيس على القانون العام     ، صادق الر  2007مايو  / أيار 25في  

 .2008يناير /  آانون الثاني31مكتب المفتش العام  العملياتية، لكي يبقى عامًال حتى 
 

 تشريعات أخرى
ار   • ادة اإلعم ة، أو إع رتبط بالعمل العسكري، أو اإلغاث ال الم ار15 في  :االحتي ايو /  أي غ 2007م ، أبل

سناتور  ضائية، إس   ال ة الق يس اللجن ي، رئ ل    "، 119ليه رتبط بالعم ال الم تغالل واالحتي ر االس لحظ
-110تقرير مجلس الشيوخ    " (العسكري، واإلغاثة، وجهود إعادة اإلعمار، ولغير ذلك من األغراض        

اريخ             ). 66 ار العراق بت مارس  / آذار20ويناقش تقرير اللجنة شهادة المفتش العام الخاص إلعادة إعم
 .، ستيوارت دبليو بووين جونيور، أمام اللجنة2007

ران  22في  :  تدابير التخصيص  -سلطة مكتب المفتش العام  واألمور المرتبطة بها        • و   / حزي ، 2007يوني
رار إتش آر        واب الق ذي  2764أصدر مجلس الن ات      "، ال ة، والعملي وزارة الخارجي وال ل خصص األم

الي ام الم ا للع رامج المرتبطة به ة، والب ي األجنبي ول30 المنتهي ف بتمبر /  أيل ن 2008س ا م ، وغيره
راض سم   ". األغ د، الق ى بن ش آر عل وي إت سم   696ويحت ى الق ديل عل ن التع د م ري المزي ذي يج ، ال

 : ، آما هو معدل، لـ106-108 من بي إل 3001
ا في ال         ) 1( سلطات المنصوص عليه ار العراق ال سم  النص على أن يمارس المفتش العام الخاص إلعادة إعم ق

وان 3161 ن العن ذا    5 م ا به صوص عليه دات المن ى بعض التقيي ارة إل دة، دون اإلش ات المتح انون الوالي ، ق
 الخصوص، 

اليتين  ) 2( سنتين الم ك لل دا ذل ا ع وفر م ي تت وال المخصصة أو الت ذ األم ى أن تؤخ نص عل  2008 و2007ال
 إلعادة إعمار العراق، باالعتبار في تحديد التاريخ النهائي لمكتب المفتش العام الخاص 

ات   ) 3( وال للوالي ام، وأي أم تش الع ات المف ذ مهم ن أجل أغراض تنفي ه م ول إن ي تق اء الت دة البن إضافة قاع
 إلعادة إعمار العراق، بغض النظر عن  2008 وحتى نهاية 2006المتحدة تخصص أو تتوفر للسنوات المالية      

ات مخصصة أ         ر آمي ار         وجهة هذه األموال، ينبغي أن تعتب ادة إعم ة وإع صندوق إغاث وفرة ل ك مت دا ذل ا ع و م
 العراق، و

 .أعاله) 3( لوضع تعديل مشابه للتعديل الحاصل على 364-109من بي إل ) أ(1054تعديل القسم ) 4(
ة     • دفاعي ذي العالق ل ال دابير التخوي ام  وت تش الع ب المف لطة مكت ي :س ار17 ف ايو / أي ر 2007م ، أق

دفاع،       2008مخصصات السنة المالية    لتخويل   "1585المجلس إتش آر   وزارة ال  للنشاطات العسكرية ل
ستخدمين العسكريين                وة الم ة، ليفرض ق وزارة الطاق ة ل شاطات الدفاعي لعمليات البناء العسكري، والن

ا من األغراض            ة، وغيره سنة المالي رار إتش آر        . لمثل هذه ال سم      1585ويتضمن الق دا، ق ، 1212 بن
 3001، آما هو معدل، الستبدال اإلشارات الواردة في القسم        106-108ل   من بي إ   3001يعدل القسم   

المبالغ المخصصة أو المتوفرة ما عدا ذلك       "مع إشارة إلى    " صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق    "إلى  
 ".إلعادة إعمار العراق
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ا أل       : "ويقدم المرسوم هذا التعريف لتلك الكلمات      م توفيره ك ت دا ذل ا ع الغ مخصصة أو م ة  مب ) أ (-ي سنة مالي
د لالستجابة للطوارىء                   امج القائ لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، صندوق قوات األمن في العراق، وبرن

سم  د المخول تحت الق ابع للقائ الي 1202الت ام الم وطني للع دفاع ال لطة ال ن س ام  (2006 م انون الع -109الق
تات 119؛ 163 ى إ ) ب(؛ أو )3456-3455 س ساعدة عل ت    للم راق تح ار الع ادة إعم م  ) 1(ع ندوق دع ص

و   22 (1961 من قانون المساعدات الخارجية لعام       2 القسم   4المسموح به بموجب الفصل     ) ESF(اإلقتصاد    ي
سم              ) 2(؛  )2346إس سي    ه بموجب الق انون المسموح ب دولي لمكافحة المخدرات حساب تطبيق الق القانون ال

 ".أي بند آخر من القانون) 3(؛ أو )2291 يو إس سي 22 (1961  من قانون المساعدات الخارجية لعام481
ر المجلس             ة، تقري ر اللجن صفحة   (146-110وآما ورد في تقري ر سيزيد من مسؤوليات      )404ال إن التغيي ، ف

وفرة بغض النظر عن المصدر أو                            ار المت ادة اإلعم وال إع ع أم ق تضمين جمي مكتب المفتش العام  عن طري
ة                       إن  . السنة المالية  سنة المالي ة للعراق في ال ار مقدم ادة اإلعم ة إلع أموال معين ة ب سلطة المتعلق ر   2005ال  غي

ار                      ادة اإلعم ل إلع واضحة حاليًا؛ أما بالنسبة لتاريخ هذا التقرير الربعي، فإن السلطة ال تمتد لتتضمن أي تموي
 . أو ما وراءه2007للعام المالي 

 
 المثول أمام الكونغرس

ة               2007ة األولى من     خالل الشهور الست   ي عشرة التالي ، مثل مسؤولون من مكتب المفتش العام  المرات اإلثنت
 :أمام لجان من الكونغرس

اني18 .1 انون الث اير / آ واب-2007ين س الن ي مجل سلحة ف وات الم ة الق ول - لجن تماع ح سة اس  جل
دقيقات ال     ". مراجعة إعادة إعمار العراق " ديثًا للت ام  تح تش الع ديثًا،    وقدم مكتب المف ة ح ة والمنتهي قائم

 .ومهمات التفتيش، والتحقيقات حول برنامج إعادة بناء العراق
دفاع               -2007يناير  / آانون الثاني  30 .2 ة حول شؤون ال ة الفرعي س، اللجن  - لجنة المخصصات في المجل

وات             ". منح العقود في العراق   "إيجاز حول    ناقش مكتب المفتش العام  استنتاجات تدقيق حديث حول ق
 .من العراقيةاأل

باط6 .3 ر / ش ومي   -2007فبراي راف واإلصالح الحك ول اإلش س ح ة المجل ول  - لجن تماع ح سة اس  جل
ار العراق           " ادة إعم ام               ". انخراط الواليات المتحدة في إع دقيق ع ام  ملخصًا لت تش الع دم مكتب المف ق

ندوق       2005 ي ص ودة ف ة الموج وال العراقي ى األم ة عل الف المؤقت لطة التح يطرة س ول س ة  ح  تنمي
 .العراق

باط8 .4 ر / ش ة   -2007فبراي ات الدول ول عملي ة ح ة الفرعي س، اللجن ي المجل صات ف ة المخص  لجن
ة    سة استماع حول        -والخارجية والبرامج المتعلق ار العراق           " جل ادة إعم ى إع ة اإلشراف عل ". مراجع

يش، والتح  ة، والتفت دقيق الجاري ات الت ًا لعملي ام  ملخصًا عام تش الع دم مكتب المف ارير وق ات، وتق قيق
تش                    ة األخرى في مجلس المف حول الدروس المكتسبة، وناقش التنسيق مع منظمات اإلشراف والرقاب

 .العام في العراق
باط15 .5 ر / ش ومي-2007فبراي ة المجلس حول اإلشراف واإلصالح الحك تماع حول - لجن سة اس  جل

ار     راجع مكتب المفتش العام  اإل  ". عقود الواليات المتحدة في العراق    " ادة إعم امج إع ى برن شراف عل
اء                             شل في إنه ود، والف نح العق ة تلقي رسوم م اط التقصير في عملي العراق، بما في ذلك نظرة على نق

اء  شفى      150بن شروعي مست ي م ا ف ت مواجهته ي تم شاآل الت ا، والم ط له ًا خط زًا صحيًا عام  مرآ
 .األطفال في البصرة وآلية الشرطة في بغداد

ة لإلشراف والتحقيق             -2007مارس  / آذار 9 .6 ة الفرعي سة   - لجنة القوات المسلحة في المجلس، اللجن  جل
ن  تماع ع ة "اس ن العراقي وات األم دقيقين  ". ق تنتاجات ت ام اس تش الع ب المف اقش نائ شأن : ن دهما ب أح

دقيق            الخطط اللوجستية لقوات األمن العراقية الذي وجد قصورًا في قدرة وزارتي الداخلية والدفاع، وت
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ام                حول أس  لحة قوات األمن العراقية وجد أن وزارة الدفاع لم تلتزم بشكل آامل بمتطلبات تسجيل األرق
 .المتسلسلة لألسلحة التي اشتريت للعراق

ارس / آذار20 .7 شيوخ-2007م ي مجلس ال ضائية ف ة الق تماع حول - اللجن سة اس ات مكتب " جل تحقيق
راق  ي الع ام  ف تش الع ام  نظ ". المف تش الع ب المف دم مكت ام   ق تش الع ب المف ل مكت ول عم ة ح رة عام

 .التحقيقي في العراق وناقش ما إذا آان ما يعمل آافيًا لمكافحة االحتيال في العراق
شيوخ               -2007مارس  / آذار 22 .8 ة في مجلس ال شؤون الحكومي وطني وال سة استماع     - لجنة األمن ال  جل

سبة"حول  دروس المكت ام  وال تش الع ب المف رامج والم: مكت تش ". شاريعإدارة الب ب المف أصدر مكت
رامج   ى إدارة الب ز عل ذي رآ سبة ال دروس المكت ام  وال تش الع ر الثالث حول مكتب المف ام  التقري الع

ولز -غولدووتر"ومن بين التوصيات الهامة أن يفكر الكونغرس بتدبير إصالحي مثل       . والمشاريع " نيك
ة؛ وتوضيح من هو          للترويج األفضل الندماج وزارة الدفاع، ووزارة الخارجية،         ووآالة التنمية الدولي

ع              ى جمي ين والممارسات عل سكان المحلي اج ال زاع؛ وإدم د الن المسؤول عن إعادة البناء في فترة ما بع
 .مستويات عملية التخطيط والتنفيذ

ة،      -2007مارس  / آذار 27 .9 ات الدولي ة حول العالق ة الفرعي  لجنة الشؤون الخارجية في المجلس، اللجن
وق اإل يا وحق وب آس شرق األوسط وجن ة، وحول ال سان، والمراقب ول -ن تماع ح ة اس ن " لجن ل يمك ه

ة في   "للعراق دفع تكاليف إعادة بنائه بنفسه      ؟ راجع مكتب المفتش العام  بعض المتغيرات الهامة القائم
ستنتج                         ة، م ة العراقي درة الحكوم ة، وق ذ الميزاني ساد، تنفي ا الف ا فيه راق، بم ار الع ادة إعم ًا أن  عملية إع

بعض الوقت سيمر قبل أن يكون للعراق موارده المالية والفنية للقيام بعملية إعادة إعمار عالية الوتيرة                
 .لوحده

ار10 .10 ايو / أي ة      -2007م شؤون الدفاعي ة لل ة الفرعي س، اللجن ي المجل ة المخصصات ف سة - لجن  جل
ار العراق             "استماع حول     ادة إعم ة إع ود في عملي نح العق ساعد ا    ". م شؤون      وعرض م ام ل تش الع لمف

دم                   راق، وق التدقيق في مكتب المفتش العام  التحديات التي تواجهها عملية منح العقود إلعادة إعمار الع
يش                 دقيق والتفت ات الت ة من عملي سلة من دراسات الحال عرضا شامال للدروس المستفادة، وعرض سل

 .في مكتب المفتش العام 
شؤون الخار    -2007مايو  / أيار 22 .11 ة في المجلس      لجنة ال ة استماع حول        -جي شل    : العراق " لجن هل تف

ى                         "إعادة اإلعمار  سادسة عشرة إل ه ال ديثا من زيارت اد ح د ع ان ق ذي آ ؟ قدم المفتش العام الخاص، ال
اك    وال هن ن األح دثا ع ا مح داد، تقييم ادة     . بغ ة إلع ود الحالي ن الجه املة ع ة ش ى مراجع افة إل وإض
ار من                اإلعمار واإلشراف في العراق، نظرت        ادة اإلعم ة وإع ستقبلي لإلغاث ل الم ى التموي شهادة إل ال

 .أجل مسائلة محسنة
ران19 .12 و / حزي ة،       -2007يوني ول الجريم ة ح ة الفرعي س، اللجن ي المجل ضائية ف شؤون الق ة ال  لجن

وطني  ن ال اب، واألم ول -واإلره تماع ح سة اس رائم " جل ن ج ا م ربج وغيره رب لل تغالل الح اس
ساد في العراق                   ".  وراء البحار  المتعاقدين المرتكبة ما   ام  عرضًا شامًال عن الف تش الع قدم مكتب المف

آما قدم مكتب    . ودعم حكومة الواليات المتحدة لتطوير مبادرات مهمة لمكافحة الفساد لحكومة العراق          
ام    رح أم شريع المقت اقس الت ة ون ق الجاري ات التحقي ن عملي املة ع رة ش ضا نظ ام  أي تش الع المف

 ".أرباح الحرب"ل الكونغرس حو
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 مراقبة الوآاالت األخرى
 
 
 

 

 
 

 مقدمة
ي آذار    ام  ف تش الع ب المف كل مكت ارس / ش س 2004م راق   مجل ي الع ام ف تش الع دى  1المف وفير منت  لت

االت          امين للوآ شين الع ين المفت د ب اون والتعاض ز التع راق وتعزي ي الع ة ف راف والمراقب شة اإلش لمناق
راق       ار الع ادة إعم وال إع ى أم شرف عل ي ت ام        . الت ع ع ل رب ضاء آ ات األع ن المنظم ون م ع ممثل ويجتم
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ستق     ة والم دقيق الراهن ات الت يل عملي ادل تفاص ى     لتب رار إل يص التك اون، وتقل رص التع د ف بلية، وتحدي
 .حده األدنى

ي  ات ف دث االجتماع د أح د عق ار15وق ايو / أي ة  2007م ون بوالي ي آرلينغت ام  ف تش الع ب المف ي مكت  ف
 :وشارك في االجتماع. فيرجينيا
 .مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع •
 .مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية •
 .يق في الجيش األميرآيوآالة التدق •
 .الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، مكتب المفتش العام •
 .مكتب المحاسبة الحكومية •
 .وآالة تدقيق العقود في وزارة الدفاع •
 .مكتب وآالة االستخبارات العسكرية، مكتب المفتش العام •
 .مكتب المفتش العام في الجيش •
 .راق مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار الع •

 
 
 

ويطلب مكتب المفتش العام  في آل ربع تحديثات من المنظمات األعضاء حول نشاطات المراقبة المنتهية، 
 .والجارية، والمخطط لها

ويلخص هذا القسم عمليات التدقيق والتحقيق التي أبلغ بها مكتب المفتش العام  هذا الربع من قبل مكتب 
رجية، والوآالة األميرآية للتنمية الدولية، ومكتب المساءلة الحكومية، المفتش العام في وزارات الدفاع، والخا

لتحديثات وآالة تدقيق العقود في . ووآالة تدقيق العقود في وزارة الدفاع، ووآالة التدقيق في الجيش األميرآي
 .الربعوزارتي المالية والتجارة لم تكمال أو تبدءا أية تدقيقات هذا . وزارة الدفاع أنظر الملحق إل
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 مراقبة الوآاالت األخرى
 
 
 

 

 
 تدقيقات الوآاالت األخرى

ى مكتب                          ام في العراق إل تش الع لتها المنظمات األعضاء في مجلس المف يحّدث هذا القسم التدقيقات التي أرس
 :المفتش العام

 ).1-4(لنشاط تقارير المراقبة المنجزة حديثًا، أنظر الجدول  •
ار • شاطات تق ر، أنظر   لن رة التقري دة األخرى خالل فت ات المتح االت الوالي ة لوآ راف الجاري ير اإلش

 ).2-4(الجدول 
دقيق، أنظر الملحق                      • ك ملخصات الت ا في ذل االت األخرى، بم دقيقات الوآ لمزيد من المعلومات عن ت

 .إل
ن     • راق م ي الع ار ف ادة اإلعم ول إع ة ح دقيق والمراجع ات الت ة بعملي ة آامل ة تاريخي ع لقائم ل جمي  قب

   .الكيانات، أنظر الملحق إم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1-4الجدول 
 30/6/2007 حتى تقارير اإلشراف المنجزة مؤخرًا من ِقَبل الوآاالت األميرآية األخرى

 
 عنوان التقرير تاريخ التقرير رقم التقرير الوآالة #

 .فحةسياسة شراء المرآبات المص   D-2007-107   27/6/2007  الدفاعوزارة 1
انصياع قيادة نقليات الواليات المتحدة لسياسة وزارة الدفاع      D-2007-105   21/6/2007  الدفاعوزارة 2

 .حول استخدام وسائل المواصالت التجارية
 .إدارة الذخائر المخزنة مسبقًا D-2007-090 3/5/2007  الدفاعوزارة 3
صيانة والتخصيص          مرسوم مكافح  2/4/2007 غير متوفر  الدفاعوزارة 4 ة ال يش عملي نقص تفت  ة ال

 .2152020 و214202الحسابين
بحث تدقيقي حول عقود وزارة الدفاع الممنوحة لشرآة  14/6/2007 غير متوفر  الدفاعوزارة 5

 . فروعهابارسونز
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على ظروف العراق تساعد : تثبيت وإعادة إعمار العراق   GAO-07-525T 23/4/2007  الحكومي المحاسبةمكتب 6
 .االحتيال والهدر، واإلساءة

الحاجة لتحسين اإلدارة واإلشراف : لوجستيات الدفاع GAO-07-662R 27/4/2007  الحكومي المحاسبةمكتب 7
 .لسيطرة أفضل على مكتسبات الخدمة في وزارة الدفاع

حالف والتزامات دعم الت: تثبيت وإعادة إعمار العراق   GAO-07-627T 5/9/2007  الحكومي المحاسبةمكتب 8
 .المانحين الدوليين

الحاجة لتحسين اإلدارة واإلشراف : لوجستيات الدفاع   GAO-07-832T 10/5/2007  الحكومي المحاسبةمكتب 9
 .لسيطرة أفضل على استحواذات الخدمة في وزارة الدفاع

 متكاملة إستراتيجية لخطة الحاجة: إعادة إعمار العراق   GAO-07-677 15/5/2007  الحكومي المحاسبةمكتب 10
 .للمساعدة في إعادة قطاعي النفط والكهرباء في العراق

التزامات وزارة الدفاع : الحرب العالمية على اإلرهاب   GAO-07-783T 18/5/2007  الحكومي المحاسبةمكتب 11
 .المعلنة

ام وزارة الدفاع لدفعات التعويض استخد: العمليات العسكرية GAO-07-699 23/5/2007  الحكومي المحاسبةمكتب 12
 .والتعزية في العراق وأفغانستان

 الحكومي وتوصياته حول أنظمة  المحاسبةستنتاجات مكتبا GAO-07-906R 25/5/2007  الحكومي المحاسبةمكتب 13
 .التقاعد في وزارة الدفاع وإدارة المحاربين القدماء

تحليل العمليات المستخدمة لتقييم أنظمة : استحواذات الدفاع GAO-07-759 6/8/2007  الحكومي المحاسبةمكتب 14
 .الحماية العاملة

/ أيار GAO-07-749  الحكومي المحاسبةمكتب 15
 2007/مايو

النشاطات الالزمة لتحسين منهج وزارة : العمليات العسكرية
 .الدفاع في استقرار العمليات وتعزيز التخطيط بين الوآاالت

ية للتنمية الوآالة األميرآ 16
 الدولية

E-267-07-004-P   3/5/2007 نشاطات االتصاالت / تدقيق الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
 .في العراق

الوآالة األميرآية للتنمية  17
 الدولية

E-267-07-005-P 6/6/2007 نشاطات التخطيط / تدقيق الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
 من القانون 2207 بموجب القسم في العراق والتبليغ عنها

 .108-106العام 
 

 
 2-4الجدول 
 30/6/2007 حتى لوآاالت األميرآية األخرى،ل الجارية اإلشراف نشاطات

 
تاريخ  رقم المشروع الوآالة 

 ابتدائه
 وصف المشروع

 
-D-2007-D000FB الدفاعوزارة  1

0198.000 
أموال مخصصة ألفغانستان والعراق  19/6/2007

عالجتها عبر صندوق االئتمان تمت م
  .الخارجي العسكري

اء   D-2007-D000CK-0201.00 18/6/2007 الدفاعوزارة  2 ود البن صيانة لعق ات وال وال العملي  أم
 العسكري للحرب الدولية على اإلرهاب

-D2007-D000LD الدفاعوزارة  3
0129.000 

رامج    13/4/2007 ة لب شاة البحري الح م إدارة س
 .اإلبالغ وإعادة التأسيس/فيةاستعادة العا

-D2007-D000AS الدفاعوزارة  4
0157.000 

ام      6/3/2007 ق بنظ ساخن تتعل ط ال ول الخ زاعم ح م
د   ى عق ري للوصول  إل ف المت ب التعري مكت

 .األمم المتحدة لخدمات المشاريع
ي  D2007-DINT01-0092.001 14/6/2007 الدفاعوزارة  5 تخباراتية ف وارد االس ة للم وة مراجع ق

العمل المشترآة لمكافحة اإلرهاب وقيادة 
ة      ة الحري دعم عملي ة ل ات الخاص العملي

  الفلبين-المتواصلة
دفاع  D2007-DINT01-0092.002 14/6/2007 الدفاعوزارة  6 شاطات وزارة ال يم لن تقي

االستخباراتية، والرصدية، واالستكشافية 
ي   دة ف ات المتح ادة الوالي ا لقي دعم

شن ع  يفيكي ل ة  الباس ة الحري ملي
  الفلبين-المتواصلة

ن   D2006-DIP0E3-0038.001 19/4/2007 الدفاعوزارة  7 وات األم دفاع لق م وزارة ال يم دع تقي
ة  دفاع ووزارة  (العراقي وزارة ال

 مكاتب المفتش العام) الداخلية
قسم إدارة شؤون /وزارة الدفاع D2006-DIP0E3-0137 24/7 /2006 الدفاعوزارة  8

 القدامى، مشروع المفتشين المحاربين
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العامين بين الوآاالت لرعاية العملية 
 االنتقالية

-D2006-D000LQ الدفاعوزارة  9
0254.000 

تدقيق حول مياه الشرب والمياه غير  5/9/2006
 الصالحة للشرب في العراق

-D2006-D000LH الدفاعوزارة  10
0246.000 

امج تدقيق لعملية تفتيش الجيش في برن 30/8/2006
إعادة التأسيس لمعدات الوحدات العائدة 

 من عملية حرية العراق
-D2006-D000AE الدفاعوزارة  11

0225.000 
تدقيق القبول المشروط وإنتاج مرآبات  31/7/2006

الجيش التكتيكية المتوسطة لدعم الحرب 
 العالمية على اإلرهاب

يق حول استخدام وزارة الدفاع تدق D2006-D000AE-0241.000 4/8/2006   الدفاعوزارة  12
للتمويل اإلضافي الموفر للشراء 
 والبحث، والتطوير، والفحص، والتقييم

تدقيق السيطرة الداخلية على الدفعات  D2006-D000FL-0208.000 23/5/2006 الدفاعوزارة  13
 خارج البالد

ضافية المستخدمة تدقيق األموال اإل D2007-D000LF-0032.000 30/11/2006 الدفاعوزارة  14
للدعم الطبي في الحرب العالمية على 

 اإلرهاب
-D2007-D000LA الدفاعوزارة  15

0199.000 
بحوث حول السيطرة على إدارة  22/6/2007

 المتعاقدين
-D2007-D000LA الدفاعوزارة  16

0054.000     
تدقيق حول شراء، وتوزيع، واستخدام  9/11/2006

ي وزارة الستر الواقية من الرصاص ف
 الدفاع

    )تابع (2-4الجدول 
-D2007-D000LC الدفاعوزارة  17

0051.000 
تدقيق حول ممارسات التوظيف  14/12/2006

المستخدمة لتعيين مستخدمي السلطات  
 االنتقالية في العراق

  D2007-DINT01-0092.000 الدفاعوزارة  18
   

 تدقيق الدعم االستخباراتي المقدم من 15/12/2006
وزارة الدفاع إلى القادة العسكريين في 
عملية الحرية المتواصلة وعملية حرية 

 .العراق
الدعم االستشاري لمكتبي المفتش العام  D2006-DIPOE3-0038 15/7/2006 الدفاعوزارة  19

 في وزارتي الدفاع والداخلية العراقيتين
البينية لمكافحة الفساد والحكم مبادرة  D2007-DIPOE3-0256.000 23/8/2006 الدفاعوزارة  20

 المبدئي في العراق  
-D-2006-D000LD الدفاعوزارة  21

0062.000 
إدارة سلسلة التزويد بالمالبس،  15/12/2005

والمعدات الفردية، واألدوات، واللوازم 
 اإلدارية

-D-2007-D000FD الدفاعوزارة  22
0145.000 

ح الجو الرقابة الداخلية على أموال سال 3/5/2007
العام، والنقد، وغيرها من   األصول 

 المالية
-D2007-D000FN   الدفاعوزارة  23

0142.000      
الرقابة الداخلية على أموال البحرية  22/2/2007

العامة، والنقد، وغيرها من األصول 
المالية الموجودة خارج بر الواليات 

 المتحدة 
-D2007-D000LQ الدفاعوزارة  24

0141.000   
 3 -إدارة صندوق قوات األمن العراقية 15/2/2007

السيطرة الداخلية على المال النقدي في  D2007-D000FP-0122.000 9/2/2007 الدفاعوزارة  25
الجيش وغيره من األصول المالية 

 الموجودة خارج بر الواليات المتحدة
-D2007-D000LH الدفاعوزارة  26

0108.000     
رة الدفاع لقوات مشاة تدريب وزا 5/1/2007

الواليات المتحدة الداعمة لعملية حرية 
 العراق

-D-2007-D000CK   الدفاعوزارة  27
0144.000    

تدقيق األبحاث حول قضايا تعاقد وزارة  16/2/2007
الدفاع المتعلقة بالحرب العالمية على 



 

 252

 اإلرهاب   
لصندوق القومي تدقيق منحة ا 19/4/2006   غير مذآور الخارجيةوزارة  28

 للديمقراطية على اإلرهاب
فاتورة المكتب الدولي لشؤون مكافحة    13/12/2005 غير مذآور الخارجيةوزارة  29

المخدرات وتطبيق القانون لتدقيق مرآز 
 تدريب الشرطة الدولي في األردن

مجمع : مراجعة للتنافس الشرائي غير مذآور غير مذآور الخارجيةوزارة  30
  بغدادالسفارة،

 الحرب العالمية على 2007السنة المالية    11/2006 350947 الحكوميحاسبة مكتب الم 31
 اإلرهاب

المنظمة المشترآة لهزيمة العبوات  3/2007 351017 الحكوميحاسبة مكتب الم 32
المصنعة محليا عملية الدعم 
 االستخباراتي المضاد للعبوات المحلية

المنظمة المشترآة لهزيمة العبوات     3/2007   351017 الحكوميحاسبة مكتب الم 33
المصنعة محليًا، وإدارة قدرات دعم 

 المنظمة
نفقات الميزانية للوزارات العراقية  5/2007     320484   الحكوميحاسبة مكتب الم 34

 .الرئيسة
 . عالمة فارقة في العراق18     6/2007   320511 الحكوميحاسبة مكتب الم 35
تنفيذ الجيش ومشاة البحرية      2/2007 550994 الحكوميحاسبة مكتب الم 36

 .الستراتيجيات إعادة تأسيس المعدات
مساءلة الواليات المتحدة حول المعدات     3/2006   320411   الحكوميحاسبة مكتب الم 37

 .المقدمة للقوات العراقية
 )تابع (2-4الجدول 

الحكوميحاسبة مكتب الم 38  استعداد أسلحة الجيش والبحرية    9/2006      350853 
الحكوميحاسبة مكتب الم 39  قدرة الوزارات العراقية     7/2006 320424 
الحكوميحاسبة مكتب الم 40    إعادة تسوية النفط العراقي 11/2006   120596 
الحكوميحاسبة مكتب الم 41 الواليات العوامل التي تؤثر على دعم  12/2006   350948 

 المتحدة لقوات األمن العراقي
الحكوميحاسبة مكتب الم 42 المتمردون، الميليشيات وغيرهم من  8/2006 320437 

 المجموعات المسلحة في العراق
الحكوميحاسبة مكتب الم 43 جهود بث االستقرار في العراق وتحقيق  10/2006   320461 

ظروف تسمح بخفض عدد القوات 
 األميرآية

آالة التدقيق في الجيش و 44
 األميرآي

       A2006-ALL-0246 
A-2007-ALL-0212            

 تدقيق لوجستيات برنامج  الزيادة   3/1/2005  

وآالة التدقيق في الجيش  45
 األميرآي

A2006-ALL-0397 26/6/2006 عمليات التقهقر في جنوب شرق آسيا 
 

وآالة التدقيق في الجيش  46
 األميرآي

A2006-ALL-0329 تدقيق تعاقد قيادة الجيش األميرآي في  غير مذآور
 الكويت-جنوب غرب آسيا

وآالة التدقيق في الجيش  47
 األميرآي

A2006-ALL-0081 إدارة شحن الحاويات في جنوب غرب  غير مذآور  
 آسيا

لتنمية األميرآية لوآالة ال 48
 الدولية

 الكوارثساعدات تدقيق مكتب برنامج م غير مذآور غير مذآور
 الخارجية في العراق

لتنمية األميرآية لوآالة ال 49
 الدولية

  تدقيق فرق إعادة اإلعمار في  غير مذآور غير مذآور
 محافظات العراق

لتنمية األميرآية لوآالة ال 50
 الدولية

 /لتنمية الدوليةاألميرآية لوآالة التدقيق  غير مذآور غير مذآور
حلية في وشراآات المحافظات الم

 العراق
لتنمية األميرآية لوآالة ال 51

 الدولية
األميرآية وآالة التدقيق استدامة نشاطات  غير مذآور غير مذآور

 في قطاع الكهرباء في لتنمية الدوليةل
 .العراق
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 مراقبة الوآاالت األخرى
 
 
 

                          

 تحقيقات الوآاالت األخرى
 

ب   سق مكت وم            ين ي تق رى الت ة أخ االت حكومي ع وآ ام م ار  بانتظ ادة إعم اص إلع ام الخ تش الع المف
راق  ي الع ات ف دول       . بالتحري ر الج رى، أنظ االت أخ ا وآ وم به ي تق ق الت شاطات التحقي صائيات ن إلح

)4-3.( 
 

 3-4الجدول 
 30/6/2007وضع نشاطات التحقيق التي تقوم بها وآاالت أميرآية أخرى، حتى 

 
القضايا  المحققون في الكويت المحققون في العراق  الوآالة 

 الجارية/المفتوحة
 76 2 2 دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع 
 3 0 0 مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية

 40 1 2 مكتب التحقيقات الفيدرالي
 8 0 2 الوآالة األميرآية للتنمية الدولية

وحدة /يش األميرآيفرع التحريات الجنائية للج
سية          شتريات الرئي ال في الم  الكشف عن االحتي

* 

7 4 71 

 198 7 13 المجموع  

 (MPFU) وحدة الكشف عن االحتيال في المشتريات الرئيسية *
 
 

 
 
 
 
 

 مراقبة الوآاالت األخرى
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 المختصرات والتعريفات
 (SIGIR)م إلعادة إعمار العراق يتضمن هذا القسم جميع المختصرات الموجودة في تقرير المفتش العا

 
 

ACRONYMS DEFINITIONS ARABIC 
ABOT : Al Basrah Oil Terminal النفط/محطة البصرة لتحميل الزيت 
ACC: Area Control Center (for air traffic 

control) 
 مرآز مراقبة المنطقة

ACWG: Anti-corruption Working Group  ما بين الوآاالتمجموعة عمل مكافحة الفساد 
AFCEE: Air Force Center for Engineering 

Excellence 
 القوات الجوية لالمتياز البيئي

AFRN: Advanced First Responder Network شبكة االستجابة المتقدمة األولى 
ARDI: Agricultural Reconstruction and 

Development Program for Iraq 
ر والتنمية الزراعية للعراقبرنامج إعادة اإلعما

ATC: Air Traffic Control مراقبة حرآة الطيران 
Bechtel Bechtel National، Inc. بكتل ناشونال 
BIA: Basrah International Airport مطار البصرة الدولي 
BIAP: Baghdad International Airport مطار بغداد الدولي 
BPD: Barrels Per Day برميل زيت في اليوم/ي اليومبرميل ف 
BSA: Board of Supreme Audit األعلىمجلس التدقيق  
CAP: Community Action Program برنامج عمل المجتمع المحلي 
CBI: Central Bank of Iraq العمل الموحدرنامجالمفتش العام لب  
CBTC: Communications-Based Train Control المستند الى االتصاالتنظام مراقبة القطارات  
CCCI: Central Criminal Courts Iraq المحاآم الجنائية المرآزية العراقية 
CEFMS: U.S. Army Corps of Engineers 

Financial Management System 
نظام اإلدارة المالية لسالح الهندسة في الجيش 

 األميرآي
CERP: Commander’s Emergency Response 

Program 
 برنامج االستجابة الطارئة للقائد

CFN: Consolidated Fiber Network شبكة األلياف البصرية الموحدة 
CHRRP Commanders Humanitarian Relief and 

Reconstruction Program 
برنامج اإلغاثة اإلنسانية وإعادة اإلعمار 

 للقائد/للقادة
CID: U.S. Army Criminal Investigation 

Division 
 فرع التحريات الجنائية للجيش األميرآي

CMC: Communications and Media 
Commission 

 لجنة االتصاالت ووسائل اإلعالم

 
 
 

ACRONYMS DEFINITIONS ARABIC 
CMMS: Computerized Maintenance 

Management System 
 نظام إدارة الصيانة المشغل بالكمبيوتر

Compact International Compact for Iraq اقثالمي (لعراقل الدولي الميثاق( 
COR Contracting Officer Representative ممثل ضابط التعاقد 
COSIT: Central Office for Statistics and 

Information Technology 
 المكتب المرآزي لإلحصاءات
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CPA: Coalition Provisional Authority تةسلطة االئتالف المؤق 
CPA-IG: Collation Provisional Authority 

Inspector General 
 المفتش العام-سلطة االئتالف المؤقتة

CPA-OPS: Collation Provisional Authority 
Operations 

 -سلطة االئتالف المؤقتة

CPI: Commission on Public Integrity هيئة النزاهة العامة 
DAD: Donor Assistance Database قاعدة بيانات مساعدات المانحين 
DBE: Department of Border Enforcement دائرة فرض أمن الحدود 
DCAA: Defense Contract Audit Agency وآالة تدقيق العقود الدفاعية 
DCIS: Defense Criminal Investigative Service دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع 
DDR: Disarmament، Demobilization، and 

Reintegration 
 وآالة إدارة عقود الدفاع

DFARS: Defense Federal Acquisition 
Regulation Supplement 

 ملحق قانون التملك الفدرالي الدفاعي

DFAS: Defense Financier and Accounting 
Services 

 الخدمات المالية والمحاسبة في وزارة الدفاع

DFI: Development Fund for Iraq صندوق تنمية العراق 
DFID: Department for International 

Development 
  التنمية الدوليةدائرة

DoD: Department of Defense وزارة الدفاع 
DoD OIG: Department of Defense Office of 

Inspector General 
 مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع

DoE: Department of Energy وزارة الطاقة 
DoJ: Department of Justice وزارة العدل 
DoS: Department of State وزارة الخارجية 
DoS OIG: Department of State Office of Inspector 

General 
 مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية

DRL: Bureau of Democracy، Human Rights، 
and Labor (DoS) 

مكتب وزارة الخارجية للديمقراطية وحقوق 
 اإلنسان والعمل

DynCorp: DynCorp International، LLC  ،المحدودةداين آورب الدولية 
EC: European Commission المفوضية األوروبية 
EEA: Emergency، Evacuation، and 

Accountability 
 اءلةخطة اإلجالء في حالة الطوارئ والمس

EG: Economic Governance (USAID) نظام الحكم االقتصادي 
ESF: Emergency Support Funds أموال صندوق الدعم للطوارئ 
FAR: Federal Acquisition Regulation القانون الفدرالي للتملك 
FBI: Federal Bureau of Investigation مكتب التحقيقات الفدرالي 
FMIS: Financial Management Information 

System 
 نظام إدارة المعلومات المالية

FOB: Forward Operating Base القواعد العاملة األمامية 
FPS: Facilities Protection Service خدمة حماية المرافق 
FRAGO 87: Fragmentary Order 087  087أمر التجزئة رقم 
FYC: Fiscal Year السنة المالية 
GAO: Government Accountability Office مكتب المحاسبة الحكومية 
GOI: Government of Iraq الحكومة العراقية 
GOSP: Gas-Oil Separation Plant محطة فصل الزيت والغاز 
GRD: Gulf Region Division فرقة منطقة الخليج 
GSU: Garrison Support Unit الوحدة العراقية لدعم الحامية 
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H.R.: House Resolution جيغاواط 
HHS: Department of Health and Human 

Services 
 وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية

HSE Health، Safety، and Environmental 
Program 

 برنامج الصحة والسالمة والبيئة

HVAC: Heating، Ventilation، and Air 
Conditioning 

 ييف الهواءالتدفئة والتهوية وتك

IAER: Iraq Agriculture Extension 
Revitalization Project 

  العراقيي الزراعاإلرشادمشروع إعادة إحياء 

IAF: Iraqi Armed Forces القوات المسلحة العراقية 
IAPG: Investment and Action Plan for Growth خطة االستثمار والعمل ألجل التنمية 
IAWG: Iraq Accountability Working Group مجموعة عمل المساءلة العراقية 
ICAA: Iraqi Civil Aviation Authority سلطة الطيران المدني العراقي 
ICBG: Iraq Company for Bank Guarantees الشرآة العراقية للكفاالت المصرفية 
ICD: International Cooperation Directorate الدوليةفريق عمل فساد العقود  
ICD HQ Iraqi Civil Defense Headquarters اللجنة الدولية للصليب األحمر 
IDIQ: Indefinite Delivery/Indefinite Quality البنك اإلسالمي للتنمية 
IDP: Internally Displaced Persons األشخاص المهجرين في الداخل 
IFF Iraqi Freedom Force قوة حرية العراق 
IG: Inspector General المفتش العام 
IGFC: Iraqi Ground Forces Command قيادة قوات المشاة العراقية 
IIG: Iraqi Interim Government الحكومة العراقية المؤقتة 
IIGC: Iraq Inspectors General Council مجلس المفتين العامين العراقيين 
IIGF: Iraq Interim Government Fund  صندوق الحكومة العراقية المؤقتة 
IMF: International Monetary Fund صندوق النقد الدولي 
IMMDF: Iraq Middle Market Development Fund صندوق تنمية السوق المتوسطة العراقية 
INL: Bureau of International Narcotics and 

Law Enforcement Bureau 
لي وفرض المخدرات الدو) شؤون(مكتب 

 تطبيق القانون
IP: Iraqi Police الشرطة العراقية 
IPC: International Plumbing Code القانون الدولي ألشغال السمكرة 
IPS: Iraqi Payment System نظام الدفع العراقي 
IRD: International Relief and Development اإلغاثة والتنمية الدولية 
IREX International Research and Exchange 

Board 
 )ايرآس(مجلس األبحاث والتبادل الدولي 

IRFFI: International Reconstruction Fund 
Facility for Iraq 

 الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق

IRI: International Republican Institute المعهد الوطني الدولي 
IRMO: Iraq Reconstruction Management 

Office 
 مكتب إدارة إعادة إعمار العراق

IRMS: Iraq Reconstruction Management 
System 

 نظام إدارة إعادة إعمار العراق

IRR: Iraq Republic Railway السكك لحديدية العراقية 
IRRF: Iraq Relief and Reconstruction Fund صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
IRRF1: Iraq Relief and Reconstruction Fund صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
IRRF2: Iraq Relief and Reconstruction Fund صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
ISF: Iraqi Security Force قوات األمن العراقية 
ISFF: Iraq Security Forces Fund صندوق قوات األمن العراقية 
ISOF: Iraqi Special Operation Forces قوات العمليات الخاصة العراقية 
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ITP: Iraq-Turkey Pipeline ترآيا-خط أنابيب العراق 
ITSI: Innovative Technical Solutions، Inc شرآة تكنيكال سولوشيونزانك 
IWC: International Working Committee لجنة العمل الدولية 
JACC: Joint Anti-Corruption Council المجلس المشترك لمكافحة الفساد 
JCC-I/A: Joint Contracting Command-

Iraq/Afghanistan 
 القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان

JROC: Joint Reconstruction Operations Center مرآز العمليات المشترآة إلعادة اإلعمار 
JOC: Joint Operations Center مرآز العمليات المشترآة 
JPAP: Joint Priority Action Plan خطة عمل مشترآة لألولويات 
KBR: Kellogg Brown and Root Services، Inc. شرآة آيلوغ، براون وروث سرفيسز 
KRG: Kurdistan Regional Government الحكومة الكردية اإلقليمية 
KV: Kilovolt آيلو فولت 
LOGCAP: Logistics Civilian Augmentation 

Program 
 برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني

LPG: Liquefied Petroleum Gas غاز البترول المسّيل 
MDTF: Multi-Donor Trust Fund وحدة تحليل المشاريع 
MFI: Micro Finance Institution 

 
 مؤسسات التمويالت الصغيرة

MNC-1: Multi-National Corps-Iraq القيادة المتعددة الجنسيات في العراق 
MNF-I: Multi-National Force-Iraq القوات المتعددة الجنسيات في العراق 
MNSTC-I: Multi-National Security Transition 

Command-Iraq 
القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في 

 العراق
MPFU: Major Procurement Fraud Unit  وحدة الكشف عن االحتيال في المشتريات

 الرئيسية
MSC: Major Subordinate Commands القيادات الرئيسية األدنى رتبة 
MSCFD: Million Standard Cubic Feet Per Day مليون قدم مربع قياسي في اليوم 
MW: Megawatt ميغاواط 
MWh: Megawatt Hours ميغا واط ساعة 
NCO: Non-Commissioned Offices تقرير عدم التقّيد 
NCT: National Coordination Team فريق التنسيق الوطني 
NDI: National Democratic Institute  في العراق(المعهد الوطني للديمقراطية( 
NDS: Iraq’s National Development Strategy تصميم االستراتيجية القومية للتنمية 
NEA: Bureau of Near Eastern Affairs (DoS)  مكتب شؤون الشرق األدنى في وزارة

  األميرآيةالخارجية
NET: National Embassy Tram فريق السفارة القومي 
National Geospatial-Intelligence 
Agency 

 )األميرآية (الوآالة القومية الستخبارات الغالف الجوي األرضي

Non-Governmental Organization غير حكوميةمنظمة  
National Procurement Fraud task 
Force 

 فريق العمل الوطني لمكافحة االحتيال في المشتريات

National Police Transition Team فريق شرطة وطنية انتقالي 
National Security Council مجلس األمن الوطني 
National Security Presidential Directive مر الرئاسي لألمن القومياأل 
Natural Resources Risk Remediation 
Fund 

 صندوق إعادة إصالح األخطار التي تتعرض لها الموارد الطبيعية

Operations & Maintenance التشغيل والصيانة 
Office of Accountability and  المحاسبة والشفافيةالمساءلة ومكتب 
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Transparency 
Office of Inspector General مكتب المفتش العام 
Office of Management and Budget التشغيل والصيانة والدعم 
Overseas Private Investment 
corporation 

 اء البحارورمؤسسة االستثمارات الخاصة  لما 

National Defense Authorization Act for 
FTY 2004 

  المالية2004قانون تفويض الدفاع القومي لسنة 

Iraq Reconstruction Accountability Act 
of 2006 

 2006قانون المساءلة إلعادة إعمار العراق للعام 

Public Law قانون عام 
Project Assessment Report تقرير تقييم المشاريع 
Parson’s Delaware، Inc شرآة بارسون ديالوير 
Project and Contracting Office  المشاريع والعقودمكتب 
Primary Health Care العناية الصحية األولية 
Parsons Iraq Joint Ventures شرآة بارسونز العراق، جوينت فنتور 
Prime Minister رئيس الوزراء 
Project Management Office مكتب إدارة البرنامج 
Performance Monitoring Plan  داءاألخطة رصد 
Port of Entry دائرة مرافئ الدخول 
PRDC: Provincial Reconstruction Development 

Committee 
  إلعادة اإلعمار والتنميةلجان المحافظاتمشاريع 

PRM: Bureau of Population، Refugees، and 
Migration (DoS) 

مكتب مساعدة الواليات المتحدة لألجانب في 
 الكوارث

PRT: Provincial Reconstruction Team فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية 
PTT: Police Transition Team فريق شرطة انتقالي 
QA: Quality Assurance النوعية/ضمان الجودة 
QAR: Quality Assurance Representative النوعية/ممثل ضمان الجودة 
QC: Quality Control النوعية/مراقبة الجودة 
RCLO: Regime Crimes Liaison Office برنامج مكتب ارتباط جرائم النظام 
RRRP: Rapid Regional Response Program برنامج االستجابة السريعة اإلقليمية 
RRT: Regional Reconstruction Team فريق إعادة إعمار  إقليمي 
RTI: Research Triangle Institute مؤسسة مثلث األبحاث 
S/CRS: Office of the Coordinator for 

Reconstruction and Stabilization 
 مكتب المنسق إلعادة اإلعمار واالستقرار

SBA: Stand-By Arrangement الترتيبات االحتياطية 
SCADA: Supervisory Control Data Acquisition نظام اإلشراف والتحكم واآتساب المعطيات 
SCIS: State Company for Internet Services الشرآة الحكومية لخدمات اإلنترنت 
SEMP: Safety and Environmental Management 

Program 
 برنامج إدارة السالمة والبيئة

SIB: Strategic Infrastructure Battalion البنية التحتية االستراتيجيةآتائب  
SIGIR: Special Inspector General for Iraq 

Reconstruction 
 العام إلعادة إعمار العراقالمفتش 

SIRIS: SIGIR Iraq Reconstruction Information 
System 

نظام معلومات إعادة إعمار العراق لدى المفتش 
 )إلعادة إعمار العراق(العام 

SOW: Statement of Work بيان العمل 
SPOC: Sector Project and Contracting Office 

Contractors 
 مشاريع والعقودمقاولو مكتب ال

Task Task Force Restore Iraqi Electricity فريق عمل إعادة آهرباء العراق 
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Force 
RIE: 
Task 
Force 
RIO: 

Task Force Restore Iraqi Oil فريق عمل إعادة نفط العراق 

TO: Task Order أمر مهمة 
TPD: Tons Per Day طن في اليوم 
Treasur
y: 

United States Department of Treasury وزارة المالية األميرآية 

UK: United Kingdom المملكة المتحدة 
UN: United Nations األمم المتحدة 
UNAMI: United Nations Assistance Mission for 

Iraq 
 بعثة مساعدة العراق التابعة لألمم المتحدة

UNDG: United Nations Development Group ية التابعة لألمم المتحدةمجموعة التنم 
UNDG 
ITF: 

United Nations Development Group Iraq 
Trust Fund 

صندوق ائتمان مجموعة تنمية العراق لدى لألمم 
 المتحدة

UNDP: United Nations Development Programme برنامج األمم المتحدة للتنمية 
UNHCR
: 

United Nations High Commissioner for 
Refugees 

 نمفوضية األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئي

UNICEF
: 

United Nation Children’s Emergency Fund  صندوق طوارئ األمم المتحدة الدولي لألطفال
 )اليونيسيف(

UNOPS: United Nations Office for Project Services مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع 
URI: Unique Record Identifier مشروع رمز تعريف في السجل 
USAAA: United States Army Audit Agency وآالة التدقيق في الجيش األميرآي 
USACE: United States Army Corps of Engineers سالح الهندسة في جيش الواليات المتحدة 
USACE-
GRD: 

United States Army Corps of Engineers، 
Gulf Region Division 

 فرقة منطقة -سالح الهندسة في الجيش األميرآي
 الخليج

USAID: United States Agency for International 
Development 

 الوآالة األميرآية للتنمية الدولية

USAID 
OIG: 

United States Agency for International 
Development Office of the Inspector 
General 

تش العام لدى الوآالة األميرآية للتنمية مكتب المف
 الدولية

USDA: United States Department of Agriculture وزارة الزراعة األميرآية 
USIP: United States Institute of Peace المعهد األميرآي للسالم 
USTDA: United States Trade and Development 

Agency 
 ة والتنميةالوآالة األميرآية للتجار

WB ITF: World Bank Iraq Trust Fund أعمال صندوق ائتمان العراق لدى البنك الدولي 
WBBN Wireless Broadband Network شبكة اتصاالت السلكية بنطاق عريض 
WTO: World Trade Organization منظمة التجارة العالمية 
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