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  لمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراقلمهمة البيان 

  
لخطط والبرامج والعمليات األميرآية في العراق الخاصة بإغاثة وإعادة إعمار فيما يخص ا
 : المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق بصورة مستقلة وموضوعيةوفرالعراق، ي

  تفتيش وتحقيق شاملةاإلشراف والمراجعة عبر عمليات تدقيق و •
  االقتصاد والفعاليةعزيزالنصح والتوصيات حول السياسات اآليلة إلى ت •
 منع واآتشاف وردع أعمال االحتيال والهدر واإلساءة •
 والشعب ،المعلومات والتحليالت إلى الكونغرس، ووزير الخارجة، ووزير الدفاع •

 .األميرآي
 
  

 ألي سنة تّم توفيرها بطرق أخرىو التي صالحيات المكتب تمتد إلى المبالغ المخصصة أ
مالية لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، وصندوق قوات األمن العراقية، وبرنامج 

 أو للمساعدة في إعادة إعمار العراق بموجب صندوق دعم ،االستجابة الطارئة للقائد
و أية أحكام تطبيق القانون أفرض االقتصاد، والصندوق الدولي للرقابة على المخدرات و

  .أخرى للقانون
  
  )، آما تم تعديله١٠٦-١٠٨ من القانون العام ٣٠٠١القسم (
  

  
 ١٦٦من غير المتوقع أن يصبح مشروع إنشاء مستشفى األطفال في البصرة البالغة آلفته 

، أي بعد أآثر من خمس سنوات على تاريخ ٢٠١١مليون دوالر، شّغاًال بالكامل لغاية 
وجدت معاينة قام بها مكتب المفتش العام في المشروع الجاري العمل .  لهاإلنجاز المخطط

 مناسبًا لكن النتيجة النهائية لن تكون من الدرجة بوجه عامفيه هذا العام ان اإلنشاء آان 
 .٢٠٠٤الرفيعة التي آانت متوقعة عندما بدأ العمل في المشروع سنة 
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  إعمار العراقرسالة من المفتش العام الخاص إلعادة 

  
هذا التقرير ربع السنوي الثاني والعشرون للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق أعطي 

لقد أعطت ".  عديد القوات األميرآية المقاتلة إلى السيادةاالندفاعة فيمن "بصورة مناسبة عنوان 
 :ائدة اآلن في العراقعدة أحداث بارزة خالل ربع السنة هذا شكلها للبيئة العمالنية الجديدة الس

 
يونيو، التي أعلنها / حزيران٣٠انسحاب القوات األميرآية المقاتلة من المدن العراقية في  •

  ."يوم السيادة الوطنية"رئيس الوزراء المالكي 
 .االنتخابات الرئاسية والبرلمانية في منطقة آردستان •
وشيك أللوية الجيش عن االنتشار ال) األميرآية(اإلعالن الصادر عن وزارة الدفاع  •

التي سيكون ترآيزها على بناء القدرات بدًال " ألوية اإلرشاد والمساعدة"األميرآي الجديدة 
 .من األمن

 السفير آريستوفر هيل، لكي تشمل إنشاء مرآز على يدإعادة تنظيم السفارة األميرآية  •
 .إلعمارنائٍب ثاٍن لرئيس البعثة سوف ُيرآز على المرحلة االنتقالية إلعادة ا

  
 إعاقة التقدم، من  فيعلى الرغم من هذه التطورات الهامة، تواصل عدة تهديدات ونقاط ضعف

  :ضمنها
  

حصول عدة هجمات أدت إلى وقوع قتل جماعي، بصورة رئيسية في المحافظات الشمالية  •
  . قتيل عراقي خالل ربع السنة هذا١٠٠٠ حوالي أدت إلىالتي 

ة األميرآي للمرحلة االنتقالية في العراق واثنين آخرين خسارة نائب مدير مكتب المساعد •
 .في هجوم بأجهزة تفجير ُمرتجلة بالقرب من الفلوجة

، على حد قول رسمي آردي آبير، تطور العربية التي قد –تصاعد التوترات الكردية  •
 .لتتحّول إلى نزاع

 .الكفاح ضد الفساد المنتشر على نطاق واسع في الحكومة العراقية •
  

، يواصل المفتش العام تنفيذ ُمهمة اإلشراف الشاقة في العراق المتطورةن هذه السياقات ضم
خالل السنوات الخمس الماضية، قام مكتب المفتش .  مدققًا ومحققًا وُمفتشًا في البالد٣٥ُمحتفظًا بـ 

ي في  تفتيشًا في السنة، ساعدت مجتمعة البرنامج األميرآ٣٠ تدقيقًا و٣٠العام بإجراء حوالي 
خالل ربع . تحسين مساره، وفي توفير عشرات الماليين من دوالرات دافع الضرائب األميرآي

  :السنة هذا، آشف إشراف المفتش العام، من بين األمور األخرى، عما يلي
  

سجالت إطالق النار من أسلحة تعود لمقاولي األمن الخاص لم تكن آاملة، وأضعفت  •
  .طيرةخالحوادث الاإلشراف على تقارير 

القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق طّبقت الدروس المكتسبة من المشاآل  •
 في مشاريع سابقة ألجل الحصول على نتائج إنشائية جيدة في موقع قيادة خبرتهاالتي 

 .تكريت، وهو قاعدة لقوات األمن العراقية
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 عشرات الماليين من الدوالرات  الذي تأخر سنوات وآلف،مستشفى األطفال في البصرة •
 .٢٠١١ لكنه لن يكون شغاًال بالكامل لغاية بوجه عاماإلضافية، آان إنشاؤه جيدًا 

مستشفى الجراحة في ميسان آان متأخرًا آثيرًا عن الموعد، وآان ما ُأنجز منه يشكو من  •
 .ت أية أموال للتدريب والتجهيزاتتوفرعدة نواقص، آما ان الحكومة العراقية لم 

  
تشمل النقاط . قضية قائمة ٨٠حّقق فريق التحقيقات خالل ربع السنة هذا تقدمًا في أآثر من 

  :البارزة
  

 مليون دوالر من ٢٫٨ ان مقاوًال مدنيًا دفع أآثر من مختلفة تدعي تهمة ٢٣الكشف عن  •
  . في الجيش األميرآي آان يعمل آمسؤول رسمي عن العقود في الكويترائدالرشاوى ل

 بالذنب من ِقَبل شرآة آبرى مقيمة في والية مساتشوستس بخصوص تهم جنائية اعتراف •
بين شرآة بريطانية معقود  مليون دوالر لعربات أمنية ٨٫٥تتعلق بتحقيق يخص عقد بقيمة 

 .وبين سلطة االئتالف المؤقتة السابقة
لق بعقود اعتراف بالذنب من ِقَبل مقاول للدفاع باستخدام االحتيال والرشاوى فيما يتع •

 ).٢٠٠٩مايو / أيار٢٧التجهيزات األمنية في العراق تم آشُفه في 
 شهرًا لمشارآته في ٣٠ سابق في احتياطي الجيش األميرآي بالسجن لمدة عقيدالحكم على  •

 .برنامج احتيال
  
، تساعد تجربة إعادة إعمار العراق: الدروس القاسيةدراسة الدروس المكتسبة للمفتش العام، ال

 حول إصالح المقاربة األميرآية الخاصة بالعمليات الطارئة ما وراء صياغة النقاش في حاليًا
ما هي الهيكلية النقطة المرآزية للنقاش ال تتعلق بما إذا آان النظام بحاجة إلى إصالح، بل . البحار
  .لحاالت الطارئة المعقدة في المستقبللتنفيذ التخطيط وال ألجل ا يجب تطويرهالتي

  
وم عما قريب برحلتي الرابعة بعد العشرين إلى العراق منذ ان بدأ مكتب المفتش العام سوف أق

 لتزويد الكونغرس ووزيري ُقدمًانني أتطلع إلى دفع جهودنا إ. ٢٠٠٤العمل في العراق في مطلع 
 إعادة اإلعمار حالة حول اإلشراف على ة األآثر حداثة ودقة الممكنبالتقاريرالخارجية والدفاع 

  . بسرعة في العراقةتطورالم
  

  
  ستيورات دبليو بووين جونيور

  المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
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  ملخص أداء مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
  ٢٠٠٩يوليو / تموز٣٠بتاريخ 

  
  التدقيق

  ١٤٩  التقارير الصادرة
  ٣٨٦  التوصيات الصادرة

  ٨١٫٦٠             )بماليين الدوالرات ( واسترجاعهاتوفيرهاتي تم  الاألموال
  ٢٢٤٫٧٢            )بماليين الدوالرات ( بصورة أفضلُأعيد استخدامها التي األموال

  ١٤٫٩٣              )بماليين الدوالرات(المدفوعات المشكوك بأمرها 
  

  التفتيش
  ١٥٤  حول المشاريعالصادرة التقييمات 

  ٩٦  مات المحدودة الصادرة التي جرت في الموقعالتقيي
  ٧٧٩  تقييمات صور األقمار الصناعية

  
  التحقيقات

  ٤٣١  التحقيقات التي اسُتهلت
  ٣٤٥  حيلت أو ُأالتحقيقات التي ُأقفلت
  ٨٦  التحقيقات المفتوحة

  ٢٣  عتقاالتاال
  ٢٩  االتهامات الموجهة

  ٢١  القضائيةاإلدانات 
  ٣٥،٥٠١،٨٠١$   أو المصادرة بأوامر قضائيةةقيمة األصول المسترجع

  
  ٢٠٠٨أآتوبر / تشرين األول٣٠ بتاريخ  الخط المباشربراالتصاالت ع

  ١٨  فاآس
  ٧٧  هاتف

  ١١١  حضور شخصي
  ٣٤٦  رسائل إلكترونية

  ٢٦  إحاالت
  ٢٨  بريد

  ١٢٣  موقع المفتش العام على االنترنت
  ٧٢٩   الخط المباشربرمجموع االتصاالت ع

  
  ات غير تدقيقيةمنتج

  ٢٧  شهادات أمام الكونغرس
  ٤  التقارير الصادرة حول الدروس المكتسبة



 جدول المحتويات
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  القسم األول

مالحظات المفتش العام الخاص إلعادة إعمار 
  العراق

من زيادة عديد القوات : إعادة إعمار العراق
  األميرآية المقاتلة إلى السيادة
  خفض عديد القوات األميرآية

   في إعادة اإلعمارإعادة النظر
  تمويل إعادة إعمار العراق

  األمن
  شكل الحكم

  االقتصاد والبنية التحتية
  مكافحة الفساد
  حكم القانون

  االلتزام الدولي
  التطورات القانونية الهامة

  إشراف المفتش العام
  الكلفة البشرية

  
  ثانيالقسم ال

مصادر واستخدامات تمويل إعادة إعمار 
  العراق

  ادة إعمار العراقمصادر تمويل إع
  التعاقد

  استخدامات التمويل األميرآي إلعادة اإلعمار
  األمن

  البنية التحتية
  شكل الحكم
  االقتصاد 

  
  ثالثالقسم ال

  إعادة اإلعمار حسب المحافظات
       االنتخابات في المناطق والمحافظات

       ِفَرق إعادة إعمار المحافظات
       لقطات سريعة حول المحافظات

  : منطقة آردستان    
      إربيل، دهوك، السليمانية

  نينوى     
       التأميم

  صالح الدين     
  األنبار     
  ديالي     
  بغداد     
  واسط     
  بابل     
  القادسية     
  آربالء     
  النجف     

       المثنى
   قار–ذي      
  ميسان     
  البصرة     

  
  

  رابعالقسم ال

 الخاص إلعادة إعمار المفتش العامإشراف 
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  تدقيقات المفتش العام     
  التفتيش     
  التحقيقات     

  لمفتش العامل المباشر      الخط
   اإلنترنتموقع المفتش العام على شبكة     

   التشريعات     تحديث معلومات
  
  

  خامسالقسم ال

  إشراف الوآاالت األخرى
       مقدمة

  لوآاالت األخرى     تدقيقات ا
       تحقيقات الوآاالت األخرى

  
  
  

  
  
 SIGIR للمفتش العام إلعادة إعمار العراق متوفر على موقع  هذالتقرير ربع السنويا  لصيغةالنص الكامل* 

  .الملحقات والتصحيحاتي يحتوي على آافة ذانه النص الرسمي للتقرير ال . mil.sigir.www الموقععلى 
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__________  
  الملحقات

  
انها . الملحقات للتقرير ربع السنوي هذا ليست ُمتضمنة في النص المطبوع لهذه النشرة

  mil.sigir.wwwمنشورة على موقع المفتش العام على شبكة االنترنت على 
  

 المفتش العام لرفع المتطلبات القانونية منت هذا التقرير حول  مرجع استنادي لصفحاالملحق أ
 آما هو معدل، وقانون ١٠٦-١٠٨ للقانون العام ٣٠٠١التقارير عن األوضاع بموجب القسم 

  . آما هو معدل،١٩٧٨المفتش العام لسنة 
  

  .ُيلخص اآلثار المالية وغير المالية لعمل المفتش العامالملحق ب 
  

نادي لنصوص الموازنة المتعلقة بصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق  مرجع استالملحق ج
(IRRF) وصندوق قوات األمن العراقية ،(ISFF) وصندوق دعم االقتصاد ،(ESF) وبرنامج ،

  . والدعم الدولي إلعادة إعمار العراق(CERP)االستجابة الطارئة للقائد 
  

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

  .العام
  

  . عن المساهمة الدولية في جهود إعادة إعمار العراقيقدم تقاريرالملحق هـ 
  

شأن من المفتوحة ذات التوصيات الة و يقدم قائمة بتدقيقات المفتش العام المكتمل– الملحق و
  .التدقيقات السابقة، ومعلومات عن اآلثار المالية وغير المالية لتدقيقات المفتش العام

  
يحتوي على قائمة التفتيشات المكتملة للمفتش العام حول نشاطات إعادة إعمار الملحق ز 
  .العراق

  
ظر المتعلقة بعقود إعادة إعمار يحتوي على قائمة شاملة لحاالت التوقيف والحالملحق ح 

  .العراق أو عقود دعم الجيش في العراق والكويت
  

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

  
قارير والشهادات المكتملة حول نشاطات إعادة يحتوي على قائمة بالتدقيقات والتالملحق ي 

  .إعمار العراق التي أصدرها المفتش العام ووآاالت التدقيق األميرآية األخرى
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  :٢٠٠٩إعادة إعمار العراق 

   عديد القوات األميرآية المقاتلة إلى السيادةاالندفاعة فيمن 
 
  

يوم السيادة "ل الشعب العراقي بما أسماه رئيس الوزراء المالكي يونيو، احتف/  حزيران ٣٠في 
وعلى الرغم .  االنسحاب الكامل للقوات األميرآية المقاتلة من المدن العراقيةأشار إلى، الذي "الوطنية

 الحدث التاريخي، إال ان االنتقال الذي مرحلة ما قبل ومباشرة ما بعد هذاعنف شّوهت ال ان حوادث من
  .يونيو أّآد سيادة العراق المتزايدة/  حزيران ٣٠حصل في 

  
  :أظهرت الدولة العراقية تقدمًا ُمتفاوتًا في ثالثة مجاالت أساسية خالل ربع السنة هذا

  
لكن نجاح الديمقراطية العراقية . ظلت مستويات العنف إجماًال عند مستويات متدنية قياسية. األمن* 

لقد ألزمت الواليات المتحدة .  الحفاظ على السلم في(ISF)ة يتوقف على قدرة قوات األمن العراقي
 ودعم ، وتجهيز،لتدريب)  مليار دوالر٢٤٫٤٢( المخصصة إلعادة اإلعمار أموالهاقرابة نصف آامل 

 التحسن، إال ان عددًا قليًال ستمر فيومع ان قوات األمن العراقية ت. الجيش العراقي والشرطة العراقية
زال بحاجة إلى المعالجة قبل ان تعتبر هذه القوات جاهزة لضمان األمن الداخلي من نقاط الضعف ال 
خالل ربع السنة هذا، درست ِفَرق التدقيق والتفتيش التابعة للمفتش العام عدة . والخارجي العراقي

لقيام المستمر في اغير ان الخطر .  ووجدت حصول تقدم،مشاريع أميرآية تدعم قوات األمن العراقية
ليات في العراق تأآد بصورة مأساوية عند مقتل نائب مدير مكتب المساعدة االنتقالية في العراق بعم

 وإثنين آخرين بواسطة أجهزة تفجير مرتجلة بالقرب من ،التابع للسفارة األميرآية، ترنس بارنيش
  .الفلوجة

  
. ٢٠٠٩ لبقية العام صنع قرارات الحكومة العراقية تصوغالعوامل االنتخابية سوف .  الحكمنظام* 

يوليو في منطقة آردستان، بعد / االنتخابات اإلقليمية البرلمانية والرئاسية المبرمجة في أواخر تموز 
 ١٤ حكومات محافظات جديدة في اختارتمرور ستة أشهر على انتخابات المحافظات العراقية التي 

 سوف ،٢٠١٠ المبرمجة في آانون الثاني االنتخابات البرلمانية القومية. محافظة ذات الغالبية العربية
  .تكون أول استفتاء حقيقي حول حكومة المالكي

  
 في ِخَضّم  االضطراب االقتصادي الدولي، أظهر العراق بعض االستقرار االقتصادي .االقتصاد* 

على لكن االعتماد . فقد بقي التضخم متدنيًا آما حافظ البنك المرآزي العراقي على احتياطي هام. العام
 الحكومة العراقية سوف تظل تتقلب مع أسعار أحوالمبيعات النفط بالنسبة لمعظم عائداتها تعني ان 

 دوالر للبرميل خالل ربع السنة هذا، أي حوالي نصف ما آانت ٧٥ و٥٠النفط التي تراوحت بين 
ية من حوالي ، وافقت الوزارة العراقية على موازنة تكميل٢٠٠٩يوليو /  تموز ١٩في . عليه قبل سنة

من المتوقعة  مليارات دوالر شجعتها توقعات عائدات أعلى من صادرات النفط المتزايدة والرسوم ٣
  .(CoR)ويجب اآلن ان يوافق عليها مجلس النواب . شرآات االتصاالت
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  خفض عديد القوات األميرآية
  

 بنيتها جزء آبير منا وتفكك خالل األشهر الثالثين القادمة، سوف تسحب الواليات المتحدة معظم قواته
ن إحدى أهم القضايا التي يثيرها هذا االنسحاب هي ما الذي إ. التحتية العسكرية الداعمة في العراق

الحظ مكتب . يجب ترآه الستخدام الحكومة العراقية وما الذي يجب نقله إلى الواليات المتحدة
تخضع  مليار دوالر ١٦٫٥ات بقيمة  قطعة معد١٧٣،٠٠٠المحاسبة الحكومية ان هناك على األقل 

  )١(. إلى الواليات المتحدةإلمكانية إعادتها

  

 أخرى سوف ُتعيد صياغة شكل هامةاالنسحاب العسكري سوف يحصل على خلفية عدة أحداث 
 يلقي األضواء على بعض هذه األحداث الهامة التي ١-١الشكل .  العراقية–العالقات الثنائية األميرآية 

  .٢٠١١من اآلن ولغاية آانون األول سوف تتكّشف 
  
  

  ١-١الشكل 
  الجدول الزمني لألحداث األساسية

  
  
  

  
  
  
  

  .تحليالت مكتب المفتش العام للمصادر المفتوحة والمستندات الرسمية: المصدر
 
 

القوات األميرآية المقاتلة
دن ن الم حب م تنس

 العراقية

القيادة األمنية االنتقالية
  للقوات المتعددة

راق ي الع يات ف الجنس
 تنهي مهمتها

االتفاقية األمنية 
  العراقية-األميرآية

 تصبح نافذة المفعول

ت االنتخابا
 إقليمفي 

 آردستان

االنتخابات 
البرلمانية 
 العراقية

مهمة الواليات 
المتحدة القتالية 
ُمبرمجة لالنتهاء

الواليات المتحدة 
تخطط لسحب آخر 

 ةفرقها العسكري
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  القوات المتعددة الجنسيات في العراق تفكك قاعدة أميرآية
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   إعادة اإلعمارصياغةإعادة 
  

إعادة في  المستمرةيد القوات األميرآية سوف يؤثر مباشرة على الجهود األميرآية خفض عد
، سوف تنتقل عدة آيانات آبرى لدعم إعادة ٢٠٠٩يوليو / مثًال، في نهاية تموز . اإلعمار
 من ضمنها سالح الهندسة في الجيش األميرآي التابع لفرقة منطقة الخليج -اإلعمار 

(USACE)من المنطقة الدولية إلى معسكر –مشترآة في العراق وأفغانستان  وقيادة العقود ال 
االنسحاب اإلضافي الُمنظم لسالح الهندسة في الجيش األميرآي .  في ضواحي بغداديكتوريف

، سوف تحافظ ِفَرق ٢٠٠٩بالنسبة لباقي . سوف يشمل إغالق مكتبه في قطاع شمال العراق
 فرقة إعادة إعمار المحافظات ١٦ –ويات الحالية  على المست(PRTs)إعادة إعمار المحافظات 

-١الشكل . ٢٠١٠ لكن مزيد من برامج خفض العديد سوف يبدأ في (ePRTs) ِفَرق مرافقة ٧و
  .(MNF-1) هيكلية القيادة الحالية للقوات المتعددة الجنسيات في العراق بين ي٢
  

منذ . مة المتطورة في العراقالسفارة األميرآية في بغداد بصدد إعادة تنظيمها لتلبية المه
مع تراجع . ، شّغلت السفارة برنامج إعادة اإلعمار عبر سلسلة من المكاتب المؤقتة٢٠٠٤

 السفارة نشأتالبرامج تم في الوقت نفسه خفض عدد هذه المكاتب من حيث الحجم والنطاق، وأ
وجه التحديد إلدارة  وعلى ، نائب ثاٍن لرئيس البعثة للمساعدة خالل المرحلة االنتقاليةمرآز

، ولتحسين عملية نقل المشاريع والبرامج إلى ستمرةمبادرات إعادة اإلعمار األميرآية الم
  . يظهر الهيكلية اإلدارية الجديدة للسفارة األميرآية٣-١ كلالش. الحكومة العراقية
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  ٢-١الشكل 

   CHAIN OF COMMAND -  القوات المتعددة الجنسيات في العراق

  
  .٢٠٠٩ / ٧ / ١٧استجابة القوات المتعددة الجنسيات لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

  

قيادة ضابط 
 الصف

عة قادة مجمو
 المبادرات

ضابط 
الشؤون 
 العامة

قائد القوات المتعددة الجنسيات 
 في العراق الجنرال أودييرنو

المفتش العام

نائب القائد 
العام 

(DGC) 

نائب القائد 
العام عمليات 

 الموقوفين

الفيلق المتعدد 
الجنسيات في 

 العراق

القيادة األمنية
االنتقالية المتعددة 

الجنسيات في 
العراق

فرقة منطقة 
الخليج 

(GRD) 

القيادة المشترآة للعقود 
 في العراق وأفغانستان

فرقة المهمة 
١٣٤ 

معاون رئيس 
 األرآان

رئيس 
 األرآان

المستشار القانوني 
 لقاضي األرآان

أمين سر 
األرآان 
 المشترآة

مجموعة دعم 
المنطقة 
 المشترآة

المرشد الديني

 مدير العمليات
CJ3 

ون مدير التعا
العسكري -المدني
(CJ9) 

مدير الموظفين 
اللوجستية والمالية 

(CJ1 / 4 / 8)  

 SASمدير 

مدير الخطط 
(CJS)  

خلّية قوة التعامل 
 االستراتيجية

مدير المخابرات 
(C12)  

مدير االتصاالت 
(CJ6) 
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  ٣-١الشكل 
   ٢٠٠٩ / ٧الرسم البياني التنظيمي للسفارة األميرآية في بغداد، 

 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شؤون المحافظات

ِفَرق إعادة إعمار 
 المحافظات

مكاتب السفارة 
 اإلقليمية

 العسكري-منسق التخطيط السياسي

 شؤون الرهائناألمن والعمليات

 الدبلوماسية اإلقليمية لخطط واالتفاقياتا

 قليمياألمن اإل

  العمليات الوقائية
  العمليات اإلقليمية
  عمليات السفارة 

 المخابرات/ التحقيقات 

  مفرزة 
  الحراسة
  األمنية

 لمشاة البحرية

 منسق حكم القانون

مستشار أول لوزارة 
 (MOI)الداخلية 

 العدل

مستشار أول لوزارة 
 (MOJ)العدل 

مكتب التحقيقات 
 الفدرالي

  مسؤولي الشرطةوزارة األمن الوطني
 )المارشاالت(

برنامج المساعدة في  ئم الكبرىالجرا
التدريب على 

التحقيقات الجنائية 
 الدولية 

ملحق الكحول، 
التبغ، األسلحة 
 النارية والمتفجرات

مكتب المخدرات الدولي 
 وفرض تطبيق القانون

  اللواء قائد
 القوات المتعددة الجنسيات في العراق

 السفير

  نائب رئيس البعثة 
 المساعدة االنتقالية

  نائب رئيس البعثة
 )أولي(

مكافحة الفساد

المفتش العام

مكتب الشرق 
 األوسط اإلقليمي

 سياسي

  شؤون المحافظات
جتمع الم/  نظام الحكم 

الشؤون الدستورية 
 والتشريعية

الالجئون واألشخاص 
 المهرجين في الداخل

مكتب القدرات  قانوني
 القومية والموارد

 الشؤون القنصلية الشؤون اإلقليمية

 المنسق االقتصادي

المستشار / رئيس الموظفين 
 الخاص

المستشار 
 االقتصادي

العمليات، والصيانة 
 واالستدامة

 لطاقةا

مكتب المساعدة االنتقالية 
 )شاغر(للعراق 

الوآالة األميرآية للتنمية 
 الدولية 

خدمة الزراعة 
الخارجية  
(USDA)  

 الصحة

مصلحة التجارة 
 )تجارة(الخارجية 

 النقل

 المالية
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  تمويل إعادة إعمار العراق
  

ُترآز الجهود األميرآية إلعادة اإلعمار اآلن على بناء قدرات المؤسسات العراقية الحاآمة، وعلى إنجاز 
األمني، أعادت األسرة عالوة على ذلك، ومع تحّسن الوضع . المشاريع المتبقية، وتعزيز قوات األمن العراقية

الدولية التزامها تدريجيًا، وهي تدعم اآلن تشكيلة متواضعة من برامج تنمية القدرات الهادفة إلى تحسين  البنية 
 ُيصّور األموال األميرآية إلعادة اإلعمار ٤-١الشكل . التحتية السياسية واالجتماعية واالقتصادية العراقية

  .التي ال تزال غير ُملزمة
  
  ٤-١كل الش

  الصناديق األميرآية الكبرى المتوفرة لإللزام
   مليار دوالر٣٫٥٤المجموع . بمليارات الدوالرات

  

  
؛ استجابة فرقة منطقة ٢٠٠٩ / ٧ / ١٦ و٢٠٠٩ / ٧ / ٦استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب مكتب المفتش العام للبيانات، : المصادر
، (ITAO)؛ مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ٢٠٠٩ / ٧ / ١٨ و٢٠٠٩ / ٧ / ٤تش العام للبيانات،  لطلب مكتب المف(GRD)الخليج 

 / ٧ / ٤ و٢٠٠٩ / ٤ / ٧، التقرير ربع السنوي؛ القوات المتعددة الجنسيات في العراق ٢٠٠٩ / ٥ / ١٤تقرير المؤشرات األساسية، 
  .٢٠٠٩ / ٧ / ١٣ و٢٠٠٩ / ٧ / ٢ام للبيانات، ؛ استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب مكتب المفتش الع٢٠٠٩

  
  

  التمويل األميرآي
خصص الكونغرس أآثر .  مليار دوالر إلعادة إعمار العراق٥٢٫٢٧، خصصت الواليات المتحدة ٢٠٠٣منذ 
 ٢٠٫٨٦ (IRRF)صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق : من هذه األموال ألربعة صناديق رئيسية% ٨٩من 

 ٤٫١٨ – مليار دوالر؛ صندوق دعم االقتصاد ١٨٫٠٤ (ISFF)ق قوات األمن العراقية مليار دوالر؛ صندو
  . مليار دوالر٣٫٦٣ (CERP)مليار دوالر؛ وبرنامج االستجابة الطارئة للقائد 

  
 مليار دوالر من هذه الصناديق األربعة ٤٢٫٥٩، آان قد تم إلزام أآثر من ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠بتاريخ 

 مليار ٨٫٢٢ مليار دوالر ال تزال متوفرة لإللزام، و٣٫٥٤قرابة .  مليار دوالر٣٨٫٤٩ اتفاق الكبرى آما تم
المبلغ األآبر من األموال األميرآية غير الُمنفقة متواجد في صندوق قوات األمن العراقية الذي . دوالر لم ُتنفق

  )٢(.يدعم الجيش العراقي وقوات الشرطة
  

٢٤%  

٦%  
٧٠%  

صندوق دعم 
$٠٫٨٥االقتصاد   

صندوق االستجابة 
الطارئة للقائد 
٠٫٢٢$  

قوات األمن صندوق 
 $٢٫٤٧العراقية 
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  االقتصاد وبرنامج االستجابة الطارئة للقائدالتمويل المتزايد لصندوق دعم 
 مليون دوالر متوفرة لبرامج قوات ٤٣٩قانون المخصصات التكميلية الذي أّقر خالل ربع السنة هذا جعل 

 مليون دوالر مخصصة على وجه التحديد لمبادرات الديمقراطية والمجتمع ١١٨األمن العراقية، بما في ذلك 
 مليون دوالر إضافية لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد للعراق ٤٥٣أيضًا  ويقدم القانون ) ٣(.المدني

  )٤ (.وأفغانستان
  

خالل ربع السنة هذا، أعلنت القوات المتعددة الجنسيات في العراق انها سوف تخفض مبلغ أموال برنامج 
 مليون ٢٤٧ بنسبة ٢٠٠٩االستجابة الطارئة للقائد الذي آانت تنوي إنفاقه في العراق خالل السنة المالية 

 أحد أسباب هذا الخفض هو إنهاء المسؤوليات )٥ (. مليون دوالر٥٠٠ مليون دوالر إلى ٧٤٧من ، أي دوالر
آانت األموال تدفع لوحدات . (SOI)اء العراق بناألميرآية المالية خالل الربيع الماضي بالنسبة لبرنامج أ

ئة للقائد لغاية مطلع هذا العام، لكن البرنامج انتقل اآلن بالكامل أبناء العراق من أموال برنامج االستجابة الطار
  .إلى الحكومة العراقية

  

  نفاق الجديدة للحكومة العراقية على إعادة اإلعمارخطة اإل
إبريل، وافق مجلس وزراء الحكومة العراقية على مسودة مبادرة إنفاق على إعادة اإلعمار / في أواخر نيسان 

 ، والمياه، والنقل، مليار دوالر سوف ُترآز على اإلسكان والزراعة٦٥٫٧ت بقيمة على مدى خمس سنوا
 مليار دوالر للزراعة ١٧٫٨ مليار دوالر لقطاع اإلسكان، و٢٥وسوف يكرس حوالي .  والمدارس،والكهرباء

  مليار دوالر للمياه ولبرامج الصرف الصحي٥٫٥ مليار دوالر لتحسين شبكة النقل في العراق و ٩٫٣و
أما إذا آانت هذه الخطة الطموحة سوف . وسوف ُتخصص األموال المتبقية للقطاعات األخرى. المتعلقة بها

 عائدات الحكومة مجرىتعطي ثمارها فيتوقف على آيفية تأثير تقّلبات أسعار سوق النفط العالمية على 
  )٦ (.العراقية

  

  العراق إعادة إعماربااللتزام الدولي 
 مليار دوالر للمساعدة في جهود إعادة إعمار العراق ١٧انحون الدوليون تقديم حوالي ، تعهد الم٢٠٠٣منذ 

 مليار ٩٫٨٦وألزم هؤالء المانحون . قروضآ مليار ١١٫٧٥ مليار دوالر على شكل منح و٥٫٢٦من ضمنها 
  )٧(.من األموال التي تعهدوا بها أصًال%) ٥٨أو (دوالر 

  

  
س في بغداد حيث اوالرسميون في الحكومة العراقية يقومون بزيارة محطة آهرباء َقد) اني من اليمينالث(السفير األميرآي آريستوفر هيل 

  .تم خالل ربع السنة هذا إنجاز مشروع توسعة أآبر محطة للكهرباء بتمويل أميرآي
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ئية واصلت الحكومة العراقية المفاوضات خالل ربع السنة هذا مع صندوق النقد الدولي لوضع الصيغة النها
وقد يكون ضمن شروط القرض مجموعة من اإلصالحات .  مليار دوالر٥٫٥لشروط قرض جديد بقيمة 

  )٨(.المصرفية الهادفة إلى تحديث القطاع المالي العراقي غير الشّفاف
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  نـــاألم
  

ددة للقتل صحيح ان متوسط عدد الحوادث األمنية الشهرية بقي ُمتدنيًا خالل ربع السنة هذا، إال ان هجمات متع
، ُقتل )يونيو/  حزيران ٢٤– ٢٠(ففي فترة أربعة أيام، .  عراقي١٠٠٠الجماعي قد ساهمت في وفاة حوالي 

 معلومات بين ي٥-١ كل الش)٩(. في حوادث تفجير متعددة٣٠٠ مواطنًا عراقيًا على األقل وجرح أآثر من ١٣٦
  .حول بعض الحوادث األمنية الخطيرة خالل ربع السنة هذا

  
   العراقية– االتفاقية األمنية األميرآية يذتنف

االتفاقية األمنية األميرآية العراقية واتفاقية إطار العمل االستراتيجي تحكمان اآلن العالقات بين الواليات 
المدن " من هذه االتفاقية ينص على انسحاب آافة القوات القتالية األميرآية من ٢٤القسم . المتحدة والعراق

 عمًال بموجب هذه الشروط، نقلت )١٠(.٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠العراقية بتاريخ أقصاه " احينووالقرى وال
. يونيو الماضي/ القوات المتعددة الجنسيات في العراق آخر وحداتها القتالية إلى خارج المدن في حزيران 

رشاد وحدات الجيش غير ان الكتائب االستشارية والتدريبية األميرآية سوف تبقى في المدن والبلدات إل
عالوة على ذلك، ستواصل القوات القتالية األميرآية، بالشراآة مع قوات األمن . العراقي والشرطة العراقية

  .العراقية، قيادة العمليات خارج المدن والبلدات العراقية
  

عدد  جندي أميرآي يخدمون في العراق، لكن هذا ال١٣٠،٠٠٠، آان حوالي ٢٠٠٩يوليو / بتاريخ تموز 
سوف ُيخّفض بصورة آبيرة خالل السنة القادمة، ذلك انه من المخطط إنهاء المهمة القتالية األميرآية في 

  مستشار٥٠،٠٠٠ إلى ٣٥،٠٠٠بعد هذا التاريخ، سيبقى حوالي . ٢٠١٠أغسطس / العراق بحلول آب 
قوات األميرآية المتبقية قد  عندما يتوقع ان تكون آافة ال٢٠١١ديسمبر /  حتى نهاية آانون األول بوُمدرِّ

  )١١ (.غادرت العراق
  

 ١٤٢، أغلقت الواليات المتحدة أو سّلمت إلى الحكومة العراقية ٢٠٠٩يناير / منذ األول من آانون الثاني 
 ٣٢٠قاعدة عسكرية على األقل، ُمخفضة إجمالي عدد القواعد التي تديرها القوات األميرآية إلى حوالي 

كتوري، وحصون حدودية يالمتبقية تشمل القواعد التشغيلية األمامية الكبرى مثل معسكر فالمرافق ) ١٢(.قاعدة
في  "االندفاعة" القتالية في المدن التي شغلتها القوات األميرآية خالل أوج العمالنيةمعظم القواعد . أصغر

استخداماتها المدنية  قد ُسلمت إلى قوات األمن العراقية أو أعيدت إلى (surge)عديد القوات األميرآية 
  .السابقة

  
/ القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق سوف تنهي مهمتها في آانون األول 

  ٢٠٠٩ديسمبر 
يونيو /   حزيران  ٢٨ تأسست في (MNSTC-I)القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق 

ديسمبر، /  آانون األول ٣١في . تدريب وتجهيز قوات األمن العراقية إلدارة ودعم ٢٠٠٤يونيو / حزيران 
فكما هو ُمبرمج، . من المتوقع ان تنهي القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق رسميًا مهمتها

 (ITAM) وبعثة التدريب واالستشارات في العراق (ISAM) في العراق يةمساعدة األمنالسوف تقوم بعثة 
مساعدة الوستكون بعثة . بواجبات القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق بحلول آخر السنة
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وسوف تنقل بعثة .  في العراق المرآز العمالني لمكتب التعاون األمني التابع للسفارة األميرآيةيةاألمن
 )١٣(.(DoS)  األميرآيةوزارة الخارجيةالتدريب واالستشارات في العراق ربما مهمة تدريب الشرطة إلى 

 تحّمل (INL)سوف يقوم مكتب وزارة الخارجية األميرآية الدولي للمخدرات وشؤون فرض تطبيق القانون 
  .بكامل مسؤوليات تدريب الشرطة العراقية

  
  ٥-١الشكل 

  ٢٠٠٩ / ٧ / ٢١ – ٢٠٠٩ / ٤ / ١الحوادث األمنية الهامة، 
  

  ٢٠٠٩إبريل / نيسان 
  

 

  . عراقيًا في انفجارات في آرآوك١١قتل : إبريل/  نيسان ١٥بعاء، األر
   عراقيًا في هجمات في بغداد وديالى٦٠قتل انتحاريون : إبريل/  نيسان ٢٣الخميس، 
 عراقيًا وحجاجًا دينيين وجرحوا أآثر من ٦٠ن أآثر من اقتل إنتحاري: إبريل/  نيسان ٢٤الجمعة، 

  . خارج مقام ديني في بغداد١٢٥
 إثر انفجار ثالث سيارات في ٤٥ عراقيًا وُجرح أآثر من ١٦ قتل : إبريل/  نيسان ٢٩ألربعاء، ا

 .بغداد
 

  ٢٠٠٩مايو / أيار 
  

 

  . على األقل في انفجار سيارتين في بغداد٤٤ عراقيًا وجرح ١١قتل : مايو/  أيار ٦األربعاء، 
  .راقيًا ع١١قتل انفجار سيارة في آرآوك : مايو/  أيار ١١االثنين، 

 على األقل في انفجار سيارة خارج مطعم ٧٢ عراقيًا وجرح ٣٥قتل : مايو/  أيار ٢٠األربعاء، 
  .في بغداد

  .٣٣ عراقيًا وجرحوا ٢٠ قتل انتحاريون في بغداد وآرآوك : مايو/  أيار ٢١الخميس، 
  

 
  ٢٠٠٩يونيو / حزيران 

  

 

  .ًا في هجوم بسيارة مفخخة في الناصرية مدني٢٦قتل إرهابيون : يونيو/  حزيران ١٠األربعاء، 
 إثر هجوم على مسجد ٢٠٠ عراقيًا وُجرح أآثر من ٧٠قتل حوالي : يونيو/  حزيران ٢٠السبت، 

  .في آرآوك
 في سلسلة هجمات في بغداد وأبو ٦٠ عراقيًا وجرح ١٤قتل : يونيو/  حزيران ٢٢االثنين، 
  .غريب

  . في انفجار دراجة نارية في وسط بغداد عراقيًا١٣ قتل : يونيو/  حزيران ٢٧السبت، 
  

 
  ٢٠٠٩يوليو / تموز 

  

 

  . عراقيًا على األقل في انفجارين في الموصل٣٣قتل أو جرح : يوليو/  تموز ٨األربعاء، 
 عراقيًا في سلسلة هجمات إرهابية في تّل ٥٢جرح حوالي  وأقتل : يوليو/  تموز ٩الخميس، 

  .عفر، الموصل، بغداد وآرآوك
 رجال شرطة في ٥ عراقيين في سلسلة هجمات بينهم ١٠قتل : يوليو/  تموز ٢٠ثنين، اال

  .الموصل
 في سلسلة هجمات في ١٠٠ عراقيًا وجرح حوالي ١٥ قتل حوالي : يوليو/  تموز ٢١الثالثاء، 

  .بغداد
  

  
   إصابة٦٠> 
   إصابة٦٠-=٤٠
   إصابة٤٠-٢٠
   إصابة٢٠-٠

النص إلى اليمين .  البياني للروزنامة هي تقديرات شاملة لمجموع اإلصابات عبر آامل البالد في هذه األيام الُمعّينةاألرقام الواردة في الرسم: ةمالحظ 
  .يصف باختصار الهجمات الهامة في أيام مختارة وال عالقة لها بالتفاصيل الشاملة لكافة الحوادث األمنية التي حدثت في تلك األيام الُمعّينة

. ات المقدمة هنا تستند إلى تحليالت المفتش العام من مصادر مفتوحة ومن مستندات ودراسات وتحاليل رسمية باالنكليزية والعربيةالمعلوم: المصادر
  . تستند إلى أفضل المعلومات حول اإلصابات وتمثل إجمالي عدد القتلى والجرحى في آل حادثرقامآافة األ
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  .قاعدة إلى الجيش العراقيالقوات المتعددة الجنسيات في العراق تسلم 

  
  آتائب النصح والمساعدة

 (AABs)تشكيل أول آتائب للنصح والمساعدة عن  (DoD)، أعلنت وزارة الدفاع ٢٠٠٩مايو / في أيار 
آتائب النصح والمساعدة مصممة على وجه التحديد لتعزيز . التي سوف تنتشر في جنوب العراق هذه السنة

التدريب السابق النتشار الجنود . االستقرار التي تقوم بها الوآاالت فيما بينهاعمليات إعادة اإلعمار وإرساء 
المعينين لكتائب النصح والمساعدة ُيشدد على الشؤون المدنية، وإدارة المدن، وأمن الحدود، إضافة إلى 

ألولية دعم  العراق ستكون مهمتها ابآتائب النصح والمساعدة المخصصة لجنو. العمليات القتالية التقليدية
ذآرت وزارة الدفاع ان . ِفَرق إعادة إعمار المحافظات المرافقة، والمساعدة في تدريب قوات األمن العراقية

  ) ١٤(.عدادستة آتائب على األقل هي في طور اإل
  

  التحديات التي تواجه قوات األمن العراقية
، في حين ان ٢٠٠٨ت عليه سنة عما آان% ٢١ أدنى بنسبة ٢٠٠٩موازنة وزارة الدفاع العراقية لسنة 

ضطرت قوات األمن العراقية اهذه القيود في الموازنة %. ٢ تزيد بنسبة ٢٠٠٩موازنة وزارة الداخلية لسنة 
تعمل . إلى اتخاذ قرارات صعبة حول تشكيل قواتها، والتشديد على التدريب، وخطط االنفاق في المستقبل

عالوة على . ٢٠٠٨ديسمبر /  ولم توظف أحد منذ آانون األول تجميد التوظيفقرار وزارة الداخلية وفقًا ل
ذلك، ذآرت القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق ان وزارة الداخلية لن تكون قادرة على 

، ولن تكون قادرة على توظيف ُحرّاس حدود وطنيةتوظيف العاملين الضروريين لفرقة خامسة للشرطة ال
  )١٥(.إضافيين

  
 األسلحة والعربات األميرآية الصنع الجديدة مع معدات حلف لدمج وتكامليواصل الجيش العراقي التصارع 

 ال فقابلية التشغيل المتبادل لهذه المعدات المختلفة.  التي تم شراؤها على عهد النظام السابق الروسيةوسوار
 أعرب البعض داخل قيادة الجيش العراقي عن لقد. بالنسبة لصيانتها  أيضًا آما هي الحالمشكلةتزال تشكل 

 هو أفضل – القتالية الرئيسية ز مثل دبابات أبرام–شّكهم حول ما إذا آان شراء المعدات التقليدية الثقيلة 
حاجات ُتشكِّل الفيه التدريب والمخابرات   قوات األمن العراقية المحدودة في وقت ال يزال أموالطريقة النفاق

  )١٦ (.آثر إلحاحًااأل
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 مليون دوالر لقوات ٣٥٠خالل ربع السنة هذا، دقق مكتب المفتش العام في المراحل األخيرة لعقد بقيمة 
وجد المفتش العام عيوبًا في بعض أوجه . األمن العراقية إلنجاز إنشاء مستودع الصيانة الوطني في التاجي

 إلى ترك القوات تقاتل في الميدان بدًال من التجاهاالمرافق ونقصًا في عدد المتدربين العراقيين، جزئيًا، بسبب 
من عدد الجنود الُمحددين % ٦٢ المستودع  فيرت القيادة األمنية االنتقالية انوقّد. تعّلم المهارات اللوجستية

  )١٧(.منهم فقط آانوا حاضرين للخدمة في أي يوم من األيام% ٤٦له، وان 
  

  عراقيةأبناء العراق في الحكومة المجموعات دمج 
 من ٩٤،٠٠٠، أنجزت القوات المتعددة الجنسيات في العراق عملية نقل حوالي ٢٠٠٩إبريل / في نيسان 

لقد أصبحت الحكومة العراقية اآلن . أعضاء منظمة أبناء العراق إلى السيطرة اإلدارية للحكومة العراقية
آانت سابقًا تتلقى األجور من أموال مسؤولة عن دفع أجور مجموعات أبناء العراق السنية في معظمها والتي 

، أمّنت الحكومة العراقية الوظائف أو ٢٠٠٩مايو / بتاريخ أيار . برنامج االستجابة الطارئة للقائد األميرآية
لكن، .  في قوات األمن العراقية١٣،٠٠٠ من أبناء العراق فقط، ووضع حوالي ١٧،٠٠٠المنح إلى حوالي 

لقد قاد هذا .  الحكومة العراقيةلدىر توظيف أي عضو من أبناء العراق ، لم يج٢٠٠٩إبريل / منذ نيسان 
. التزام الحكومة العراقية بالنسبة لبرنامج أبناء العراقمدى عناصر داخل الطائفة السنية إلى التساؤل حول 

نوفمبر /  قائدًا على األقل من أبناء العراق منذ تشرين الثاني ٤١ومما زاد في تعقيد هذه الصعوبات، توقيف 
١٨ (.٢٠٠٨(  

  

  
  . اإليطالية الصنع"فتح"القيادة  مع وصول بارجة تتشكلالبحرية العراقية 
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  ام الحكمــنظ
  

  المجالس الجديدة في المحافظات
 المنتخبة في ١٤، اختارت مجالس المحافظات ال ٢٠٠٨وفقًا لقانون سلطات المحافظات العراقي الصادر في 

سيطر ائتالف رئيس الوزراء المالكي، . ، المحافظين خالل ربع السنة هذا٢٠٠٩يناير /  آانون الثاني ٣١
دولة القانون، على االنتخابات لكنه فشل في الحصول على األآثريات المطلقة في آافة المحافظات المسمى 

افظة تبعًا لذلك، اضطر االئتالف إلى الدخول في تحالفات خاصة بكل مح. باستثناء محافظتي بغداد والبصرة
 في المحافظات األربعة لمحافظينب امنص يظهر أية أحزاب تسيطر على ٦-١الشكل . محافظينلضمان سبع 

  .يناير/ عشرة التي أجريت فيها االنتخابات في آانون الثاني 
  

  ١-١الشكل 
   المحافظات حسب األحزابحكم

  
   ٢٠٠٩ / ٧ / ٤  إليها فيالوصولتم  www.ihec.iq / arabicقلة لالنتخابات، الحكومة العراقية، اللجنة العليا المست: المصدر

  
ًا، ويتوقف إلى حد آبير على درجة ملتبسالنطاق الدقيق لصالحيات هؤالء الرسميين في المحافظات ال يزال 

يذ الموازنات مثًال، ُقدرتها على تنف. السلطات الفعلية التي تعطيها الحكومة القومية حول االنفاق والموظفين
من موازنات % ٥٠يونيو الماضي، حّررت وزارة المالية / في حزيران . سوف ُتختبر عما قريب

المحافظات، وألّحت على حكومات المحافظات استخدام تلك األموال إلنجاز المشاريع المتأخرة وإلعادة تأهيل 
 ٢٠٠٩ف تستكمل خالل ما تبقى من سنة  تدابير الحكومة العراقية لتمويل المحافظات سو)١٩(.البنية التحتية

بواسطة المشاريع الُممولة من برنامج االستجابة الطارئة للقائد وصندوق دعم االقتصاد الهادفة على وجه 
  .التحديد إلى تعزيز صالحيات الحكومات الجديدة للمحافظات

  

  إئتالف دولة القانون
  جبهة التوافق العراقية

  المجلس اإلسالمي األعلى في العراق
  الصدر

  صحوة العراق والمستقلون
  وطنيةقائمة الحدباء ال
  الوالء للنجف

 دهوك

 أربيل
 نينوى

 التأميم
 السليمانية

 صالح الدين
 ديالى

 األنبار

 بغداد

 واسط
 آربالء بابل

 ميسان
القادسية

 ذي قار

 المثنى

 النجف

 البصرة
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   العربية–التوترات الكردية 
ردي على مسودة دستور سوف تعرض على الناخبين في ، صادق البرلمان الك٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٢٤في 

تنص مسوّدة الدستور على ان مدينة .  على األرجح في نهاية هذا العام–المنطقة للموافقة عليها عبر استفتاء 
 من الدستور العراقي سوف ١٤٠آرآوك تشكل جغرافيًا جزءًا من منطقة آردستان، لكنها تقّر بأن المادة 

  : األحكام البارزة األخرى تشمل)٢٠(. والعراق(KRG)ية بين حكومة إقليم آردستان تحدد الحدود السياس
  ضمان الحرية الدينية للمسيحيين واليزيديين •
 .في البرلمان اإلقليمي)  مقعد١١١ من أصل ١١(ولألقليات اإلثنية والدينية %) ٣٠(حصة للنساء  •
خرى لهم الحق في االستقالل الذاتي في مادة تقول ان الترآمان والعرب واألشوريين والمجموعات األ •

  )٢١(.المناطق والمجتمعات حيث تشكل تلك المجموعات األآثرية
  

 عضوًا في مجلس ٥٠بعد مرور خمسة أيام على موافقة برلمان آردستان العراق على مسودة الدستور، وّقع 
يعكس هذا تصاعدًا . ر العراقيالنواب العراقي عريضة ينتقدون فيها هذا الدستور باعتباره منافيًا للدستو

يوليو، أعرب زعيم / في أواسط تموز . متواصًال للتوترات بين المجتمعات العربية والكردية في العراق
  .آردي عن مخاوفه من ان هذه التوترات قد تغلي لتتحول إلى نزاع مسلح

  
  تأجيل االنتخابات القومية واالستفتاء على االتفاقية األمنية

 إلى آانون ٢٠٠٩ديسمبر / يو، أرجأت الحكومة العراقية االنتخابات البرلمانية من آانون األول ما/ في أيار 
/ وأرجأت الحكومة العراقية االستفتاء القومي على االتفاقية األمنية إلى آانون الثاني . ٢٠١٠يناير / الثاني 
جلس النواب العراقي المؤلف من يناير القادم سوف تحدد تشكيل م/ انتخابات آانون الثاني . ٢٠١٠يناير 
 مقعدًا، للسنوات األربع القادمة، وسوف تعطي الناخبين العراقيين أول فرصة مباشرة للحكم على أداء ٢٧٥

  .رئيس الوزراء المالكي
  

  
  .الجيش العراق يجري استعراضًا على مقربة من ضريح الجندي المجهول في بغداد

  
  التطورات التشريعية

 مجلس النواب الجديد بادر إلى طرح  نين الهيدروآربون ال تزال متوقفة، إال ان رئيس ان سّلة قوارغم
عداد برنامج للتعجيل بالموافقة على التشريعات األخرى العالقة، وإلى تعزيز دور إشراف مجلس النواب، واإل

  :التطورات التي أثرت على المجلس التشريعي شملت. لالنتخابات البرلمانية
لى لقانون ُينظم عمليات وتمويل المنظمات غير الحكومية التي انتشرت بكثرة في أرجاء القراءة األو •

  .٢٠٠٣العراق منذ 



  المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراقمالحظات 
 
 

٢٥ 

 .موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون ُيشّرع الملكية األجنبية للممتلكات •
) األميرآية(العمل المتواصل على قانون يكافح االتجار بالبشر بعد صدور تقرير لوزارة الخارجية  •

 . يلقي األضواء على خطورة هذه القضية في العراق،٢٠٠٨سنة 
بارزة، حارث العبيدي، الذي آان البرلمانية السنية الشخصية الاغتيال، خارج مسجد في بغداد،  •

اختير لقيادة جبهة التوافق العراقية بعد أن أصبح سلفه في الذي معروفًا بدفاعه عن حقوق الموقوفين و
 .٢٠٠٩إبريل / س النواب في نيسان هذا الدور رئيسًا لمجل
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  االقتصاد والبنية التحتية
  

  النفط
من عائدات الحكومة العراقية ترد من صادرات النفط، جاعلة العراق عرضة بنوع خاص % ٨٥أآثر من 

  .يرسم سعر النفط الخام في آرآوك على مدى السنتين الماضيتين ٧-١ الشكل )٢٢(.لتقلبات األسعار
  

% ٥، بزيادة (MBPD) مليون برميل في اليوم ٢٫٤٠تاج النفط خالل ربع السنة هذا إلى متوسط لقد ارتفع إن
 )٢٣(. مليون برميل في اليوم٢٫٤٢ الذي بلغ ٢٠٠٨عن ربع السنة األخير، لكنه ال يزال أقل قليًال من متوسط 

البنية التحتية .  القياسية٢٠٠٣ مليون برميل في اليوم، أي دون أرقام ما بعد ١٫٨٨لقد بلغ متوسط الصادرات 
  . للنفط تواصل الحّد من نمّو الصادراتالمتقادمة والهشة

  
 لحقوق اإلنتاج في ستة حقول نفط قائمة وفي يعود، نّظم العراق مزادًا علنيًا ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠في 

 باتفاقية التنمية فازت شرآة بريتيش بتروليوم وشرآة النفط الوطنية الصينية. حقلين غير متطورين للغاز
اتفقت وزارة النفط وائتالف الشرآات . الوحيدة التي ُمنحت خالل المزاد الذي تم بّثه على شاشة التلفزيون

 ١٧ الذي يحتوي على ة سنة بالنسبة لحقل النفط في الرميل٢٠ الصينية حول عقد خدمة لمدة –االنكليزية 
رفضت الوزارة الشروط المقدمة من ). ُمّثبت حاليًامن احتياطي العراق ال% ١٥(مليار برميل من النفط 
  .از أخرى الحقًا هذا العامغُيخطط العراق لتنظيم مزاد علني ثان لحقول نفط و. شرآات النفط األخرى

  
، صّدرت المنطقة الكردية النفط عبر أنابيب النفط التي تسيطر ٢٠٠٧خالل ربع السنة هذا، وألول مرة منذ 

ذآر الرسميون في حكومة إقليم آردستان ان باإلمكان . ية والتي تنتهي في جيهان بترآياعليها الحكومة العراق
 برميل في اليوم عبر هذه الطريق، لكن الصادرات من هناك يمكن ان تزداد بصورة ١٠٠،٠٠٠تصدير لغاية 

حقول النفط في العراق تنمية قدرات آافة ) ٢٤ (.آبيرة مع البنية التحتية الُمحّسنة واالستقرار األمني المتواصل
حيوية لتنمية اقتصاد البالد ألن العراق ُينتج أقل من طاقته بالنسبة لألعضاء اآلخرين في منظمة الدول 

 مليون برميل في ٢٫٤ مليار برميل من النفط، ينتج العراق ١١٥مع احتياطي ُمثّبت ُمقّدر بـ . المصدرة للنفط
 )٢٥(. مليون برميل في اليوم٣ مليار برميل، حوالي ١٠٤٫٠ثّبت من أما الكويت، فينتج، مع احتياطي ُم. اليوم

  . يضع إنتاج العراق المتدنى في سياق إقليمي أوسع٨-١الشكل 
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  ٧-١الشكل 
   ٢٠٠٩ / ٦ – ٢٠٠٧ / ٧سعر النفط األسبوعي، 

  دوالرات للبرميل الواحد
  

  
  .القيمة تعكس متوسط السعر األسبوعي لنفط آرآوك الخام: مالحظة

  
 / ١٥، ٢٠٠٩ / ٦ / ٣٠، "متوسط منظمة الدول المصدرة للنفط: السعر العالمي للنفط الخام"اإلدارة األميرآية لمعلومات الطاقة؛ : المصدر

 ,www.eia.doe.gov، ٢٠٠٩ / ٦ / ٣٠التي تم التوصل إليها في  ٢٠٠٩ / ٧
 

  الكهرباء
آان متوسط اإلنتاج اليومي من . على التواليازداد إجمالي إنتاج الكهرباء في العراق لربع السنة الخامس 

عما % ٤٤، أي بزيادة (MWh)ساعة /  ميغاواط ١٢٤،٧١٣، ٢٠٠٩يونيو / إبريل إلى حزيران / نيسان 
  .٢٠٠٧آان عليه في ربع السنة الثاني سنة 

  
زيادة ساعة من الكهرباء في اليوم، أي ب/  ميغاواط ١٦،٣٢٧خالل ربع السنة هذا، استورد العراق متوسط 

من و. ٢٠٠٧عن ربع السنة نفسه من سنة % ١١٨، وبزيادة ٢٠٠٨عن ربع السنة نفسه من سنة % ٨٢
، ازدادت القدرات الممكنة لمحطات الكهرباء ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠يناير إلى / األول من آانون الثاني 

  )٢٦(. ميغاواط٨٥٠في العراق بمعدل 
  

  الزراعة
الالتوازن هذا زاده تفاقمًا . اعية شاسعة، يعتبر العراق بلدًا مستوردًا للغذاءعلى الرغم من امتالآه أراض زر

سّببه الجفاف الذي النقص في المياه .  الذي ال زالت البالد بحاجة إلى الشفاء منه٢٠٠٨الجفاف الحاد سنة 
إنتاج العراق من  تقدر وزارة الزراعة األميرآية ان )٢٧(.سّبب سنة ثانية متتالية من انخفاض محاصيل القمح

  )٢٨(%.٤٥ سيكون دون المستويات العادية بنسبة ٢٠١٠ – ٢٠٠٩القمح سنة 
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  ٨-١الشكل 
   الثابت لبلدان منظمة الدول المصدرة للنفط مقابل االنتاجياالحتياط

  مليار برميل
  

االحتياطي  البلد
 الُمثّبت

االنتاج السنوي 
٢٠٠٨ 

االنتاج السنوي آنسبة مئوية من 
 لُمثّبتاالحتياطي ا

 ٠٫٧٢٥ ٩٫٠٤٠  أنغوال
 ٠٫٦٨٥ ١٢٫٢٠٠  الجزائر

 ٠٫١٨٥ ٤٫٦٦٠  اإلآوادور
 ٠٫٣٣٨ ١٥٫٢١٠  قطر

 ٠٫٧٩٢ ٣٦٫٢٢٠  نيجيريا
 ٠٫٦٢٨ ٤٣٫٦٦٠  ليبيا

 ٣٫٣٩٠ ٢٦٦٫٧١٠  العربية السعودية
 ١٫٤٧٣ ١٣٦٫١٥٠  إيران

 ٠٫٩٨١ ٩٧٫٨٠٠  اإلمارات العربية المتحدة
 ٠٫٩٤٦ ١٠٤٫٠٠٠  الكويت

 ٠٫٨٧٦ ٩٩٫٣٧٧  ويالزفن
 ٠٫٨٦٣ ١١٥٫٠٠٠  العراق

 
  

  .٢٠٠٩ / ١ / ١بتاريخ آما هو االحتياطي الُمثّبت . األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
  

 / http: /  / www.eia.doe.gov / emeu ".االحتياطي العالمي الُمثّبت للنفط والغاز الطبيعي، أآثر التقديرات حداثة "EIA: المصدر
international / reserves.html ٢٠٠٩ / ٥ / ٧  إليها فيوصولالتي تم ال .EIA تذآر مصدر هذه البيانات على انه شرآة PenWell 
Corporation ٢٠٠٨ / ١٢ / ٢٢ (106.48، أويل أند غاز جورنال، الُمجّلد.( 
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  مكافحة الفساد
  

سيات في العراق، ريموند أودييرنو، عن ، آشف القائد العام للقوات المتعددة الجن٢٠٠٩يوليو / في تموز 
مقاربة جديدة لجهود القوات المتعددة الجنسيات في العراق لمكافحة الفساد والتي سترآّز على أربع محافظات 

سوف تشدد القوات هذه على دعم الجهود الجارية التي ترعاها ِفَرق . بغداد، األنبار، البصرة والتأميم: أساسية
ات، وعلى تعزيز برامج التواصل مع الناس، وزيادة الشفافية القانونية والخاصة إعادة إعمار المحافظ

التعاون الوثيق بين المبادرة الجديدة للقوات المتعددة الجنسيات في العراق والبرامج القائمة التي . بالموازنات
 لجهود مكافحة الفساد ما أريديشرف عليها مكتب تنسيق مكافحة الفساد التابع لوزارة الخارجية، أساسي إذا 

  . تقدمًازاألميرآية ان تحر
  

  :اإلستراتيجية األميرآية لمكافحة الفساد
  تقرير عن الوضعية

ُترآز جهود السفارة األميرآية لتعزيز المساءلة والشفافية داخل الحكومة العراقية على جعل العراق يتماشى 
تعمل . ٢٠٠٨ الحكومة العراقية سنة هادقت علي، التي ص(UNCAC)مع ميثاق األمم المتحدة لمكافحة الفساد 

هيئة النزاهة، والمجلس : السفارة حاليًا على بناء قدرات الوآاالت العراقية الرئيسية الثالث المكافحة للفساد
لميثاق الدولي بالكامل ل الحكومة العراقية نصاعآي ت. (IGs)األعلى للتدقيق، والمفتشين العامين الوزاريين 

ساد، على الحكومة العراقية تحسين أداء هذه الكيانات الثالثة، وإصدار قوانين إصالح تشريعية من لمكافحة الف
يمنح هذا . ١٩٧١ من قانون اإلجراءات الجنائية العراقي لسنة (b)136 المادة إلغاءضمنها إعادة النظر في أو 

يوليو أعلن رئيس /  أواخر تموز في. القانون الوزراء صالحية حماية موظفيهم من المقاضاة بسبب االحتيال
الوزراء ان الرسميين السابقين في الحكومة العراقية لن يحصلوا بعد اآلن على الحماية بموجب المادة 

136(b).  
  

استقال وزير . فساد داخل وزاراتهمالخالل ربع السنة هذا، سألت هيئة النزاهة عدة وزراء حول مزاعم 
ام الهيئة، وتم فيما بعد إلقاء القبض عليه وهو في طريقه إلى دبي بتهم التجارة بعد وقت قصير من ظهوره أم

 وزارة التجارة مؤسسة هامة. سرقة األموال العامة وسوء إدارة الوزارة عن طريق استيراد مواد غذائية فاسدة
  . البرنامج الوطني العراقي للحصص الغذائية– ألنها تدير نظام التوزيع العام بشكل خاص

  
  طني لمكافحة الفسادلعراقي الواالمجلس 
 لرصد عمل المفتشين (NACB)، أنشأت الحكومة العراقية المجلس الوطني لمكافحة الفساد ٢٠٠٨في أواخر 
 أو نللمجلس صالحية تقديم التوصيات إلى مكتب رئيس الوزراء بالنسبة لالحتفاظ بالمفتشين العامي. العامين

 على وشك إنهاء مدة الخمس سنوات المحددة لهم، نالمفتشين العاميولما آان العديد من . استبدال بعض منهم
  .نظام المفتشين العامين في العراقلتطوير زيادة السيلعب المجلس الوطني دورًا بارزًا في 
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  م القانونـحك

  
ق خالل ربع السنة هذا، اجتمع المفتش العام مع رئيس القضاة ِمدحت، رئيس المجلس األعلى للقضاء في العرا

(HJC) .مثًال، يؤثر رئيس .  مكتب رئيس القضاة يدالطبيعة المرآزية للقضاء العراقي تضع سلطات هامة في
خالل ربع السنة هذا، عندما . القضاة على انتقاء القضاة على آافة المستويات في النظام القضائي في العراق

لقضاء أية ا المجلس لدىعما إذا آان سأل المفتش العام رئيس القضاة الذي هو في الخدمة منذ زمن طويل 
  .، اعترف القاضي ِمدحت ان ال وجود لمثل هذه الخططقيادة القضاءخطط رسمية النتقال 

  
  األمن القضائي

لكن غياب األمن القضائي ال يزال يشكل عائقًا بوجه إقامة حكم , ٢٠٠٨لم يجِر اغتيال أي قاض منذ صيف 
يونيو، أصيب قاض في فرع الموصل للمحكمة الجنائية المرآزية / في منتصف حزيران . القانون في العراق

عالوة على ذلك، ال . في العراق بجروح عندما أصيبت سيارته بأضرار جراء انفجار جهاز تفجير ارتجالي
 ألن األموال (PSDs)يزال العديد من القضاة في العراق يفتقرون إلى الحراس المكرسين ألمنهم الشخصي 

بالنسبة للقضاة الذين ال يسكنون في مرافق . ريب هؤالء الحراس لم تتوفر من وزارة الماليةلدفع أجور وتد
إسكان قضائية آمنة، مثل تلك الُممولة من الواليات المتحدة في بغداد، يجعل غياب دعم الحراس الشخصيين 

  .القضاة عرضة للتهديدات والترهيب والعنف
  

  قضايا الموقوفين
 ٢٥،٠٠٠د القوات األميرآية المقاتلة، آانت الواليات المتحدة تحتجز أآثر من ي عدفي" االندفاعة"في ذروة 

، ومعسكر التاجي )بالقرب من مطار بغداد(موقوف في عدد من المرافق السجون من ضمنها معسكر آروبر 
لسنة هذا، خالل ربع ا).  الكويتية–على مقربة من الحدود العراقية (، ومعسكر بوآا )إلى الشمال من بغداد(

، وهو المستوى األدنى في أربع ١٠،٠٠٠هبط عدد الموقوفين المتبقين في عهدة األميرآيين إلى حوالي 
، أطلقت الواليات المتحدة ٢٠٠٩يناير / منذ دخول االتفاقية األمنية حّيز التنفيذ في آانون الثاني . سنوات

وآنتيجة لتلك التخفيضات، يتوقع . لعراقية آخرين إلى الحكومة ا٨٠٠، ونقلت ًا موقوف٣،٧٠٠سراح حوالي 
، وبعدها سوف يحتجز الذين في عهدة ٢٠٠٩سبتمبر / إقفال مرفق االحتجاز في معسكر بوآا في أيلول 
  )٢٩(. الواليات المتحدة فقط في معسكري آروبر والتاجي

  
دة طاقات استيعاب مع خفض عدد الموقوفين لدى الواليات المتحدة، تواصل الحكومة العراقية محاولة زيا

آان المرفق الُممّول من . خالل ربع السنة هذا، عاين المفتش العام سجن شمشمال في شمال العراق. سجونها
سجين تحت ظروف  ٢٠٠٠ وتحت ظروف أمنية عالية  خطيرسجين ١٠٠٠الواليات المتحدة ُمصممًا إليواء 

 حدة السيطرة على شمشمال إلى وزارة العدل، سلمت الواليات المت٢٠٠٩فبراير / في شباط . أمنية متوسطة
لكن ال يزال هذا السجن فارغًا ألنه لم يتلق ما يكفي من الطاقة الكهربائية من الشبكة القومية . (MOJ) العرقية
 حارس ضروري للسجن ١٢٠٠ شغاًال، آما ان وزارة العدل لم يكن لديها األموال الكافية لتوظيف ليصبح

التقييم الكامل لسجن شمشمال من ِقَبل المفتش العام سوف ُينشر في ربع السنة . آاملإلدارة العمليات بدوام 
  .القادم
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  المشارآة الدولية 

  
على الرغم من مواصلة العراق جهوده لالندماج تمامًا في األسرة الدولية، ال تزال الهواجس األمنية تحّد من 

  . الدولي على األرض في العراقاالنخراطمستوى 
  

   الدوليالبنك
في وقت ُمبكر من هذا العام، أصدر البنك الدولي بيان إستراتيجية مؤقت يؤآد خطته لمساعدة العراق من اآلن 

 حوالي – مليون عامل ٢٫٨ ُيقدر البنك ان القطاع العام في العراق يوظف حوالي )٣٠(.٢٠١١ولغاية آخر 
 بين الهيكلية الحكومية آما قانونيًافت القائم  ويالحظ أيضًا الفارق الال-  مواطنين عراقيين١٠واحد من آل 

مثًال، على الرغم من االلتزام القومي الُمعلن . القائم فعًالهي موصوفة في الدستور العراقي، وبين الواقع 
 في – خارج المنطقة الكردية –إلقامة الالمرآزية والسيطرة المحلية، إال ان آافة السلطات ال تزال عمليًا 

  . القومية في بغدادأيدي الحكومة
  

فهو ُيحذر من ان االفتقار .  الحكومة العراقيةلدىالبنك الدولي مهتم أيضًا بإصالح عمليات تخطيط الموازنة 
 بوضع الموازنات قد ىعنإلى خطوط واضحة للمسؤولية بين مختلف المؤسسات الحكومية العراقية التي ُت

  : فيوصي باإلصالحات التالية من ذلكب البنك إلى أبعدتشجع الفوضى حول إدارة العائدات واالنفاق، ويذه
  نفاق الحكوميإلتحديد أولويات ا •
  األدوار التنظيمية واإلشرافية للبنك المرآزي العراقيتقوية •
 تحرير أسعار المحروقات •
 إصالح سياسات التعرفات والضرائب لتأمين مصادر عائدات إضافية •
 .تحسين تسليم الخدمات في المحافظات •
  

  د الدولي مع العراقالعه
، بادرت الحكومة العراقية التخطيط للمؤتمر الوزاري المتعدد األطراف القادم حول ٢٠٠٩مايو / في أيار 

قبل االجتماع، سيتوجب على الحكومة العراقية .  الُمبرمج الحقًا هذه السنة(ICI)العهد الدولي مع العراق 
لقد شّكلت الحكومة العراقية .  تحقيقها خالل االجتماع التي ستلتزم"التقديمات"إعداد مجموعة هامة من 

. بالتشاور مع األمم المتحدة" التقديمات"مجموعة عمل خاصة بالعهد الدولي مع العراق ألجل تطوير هذه 
  . على الحكم الصالح والنمو االقتصادي والمصالحة الوطنية هذهالتقديماتسوف ترآز 

  
  بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق

 ساعدت الحكومة العراقية في تطوير العمليات لحل مسائل (UNAMI)بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق 
، قّدمت البعثة إلى آبار ٢٠٠٩إبريل /  نيسان ٢٢في .  في شمال العراقاالحدود الداخلية المتنازع عليه

 حول هذه القضايا، واقترحت الرسميين في الحكومة العراقية وفي حكومة إقليم آردستان تقريرًا جوهريًا
شملت اقتراحات البعثة لحل قضية آرآوك .  للمناطق المتنازع عليها بالقرب من آرآوكمحتملةات رمقر

حكمًا مشترآًا من ِقَبل حكومة إقليم آردستان وحكومة بغداد، وتحويل آرآوك إلى منطقة صغيرة شبه مستقلة، 
  )٣١(.يرلندا الشماليةأ غرار الترتيبات التي تم التوصل إليها في  علىالمختلفةسلطة بين المجتمعات مع تقاسم ال
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  عقوبات الفصل السابع:  الكويت–العراق 

ة العراق من العقوبات الدولية لخالل ربع السنة هذا، واصلت الحكومة العراقية اندفاعها الدبلوماسي ألجل إزا
قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم فتبعًا ل. ١٩٩٠ عليه بعد غزو العراق للكويت سنة التي فرضت

، والُممّرر بموجب الفصل السابع من شرعة األمم المتحدة، يتوجب على العراق دفع جزء من أموال ١٨٥٩
.  من الصندوقين يدفع التعويضات للكويت جراء الغزو العراقي لإلمارة، بحيث يقوم واحدنفطه إلى صندوقين

يوليو إلجراء محادثات / ون العراقيون بزيارة األمم المتحدة والكويت في تموز قام الدبلوماسيون والبرلماني
فاألموال العراقية المحفوظة في صندوق تنمية العراق ال تزال . على مستوى رفيع لم تكن نتائجها حاسمة

  )٣٢(.١٨٥٩  رقماررمحمية من المصادرة من ِقَبل المدينين بموجب الق
  
  

  تطور قانوني هام
  

. دولة ترعى اإلرهابآ، أعلنت الواليات المتحدة العراق ١٩٩٠ غزو صدام حسين للكويت سنة على أثر
بعدها بست سنوات، استثنى الكونغرس الدول الراعية لإلرهاب من قانون الحصانات السيادية الخارجية، 

  .سامحًا عمليًا باالدعاء على تلك الدول أمام المحاآم الفدرالية
  

 جعل الرئيس، تبعًا لقانون أّقره الكونغرس، آافة القوانين التي تطبق على الدول ،٢٠٠٣مايو / في أيار 
غير ان . الراعية لإلرهاب، غير قابلة للتطبيق بالنسبة للعراق على أساس ان النظام السابق قد أطيح به

يجة لذلك، نت. المحاآم الفدرالية الدنيا رفضت التنازل عن دعويين ضد العراق على الرغم من عمل الرئيس
  .آان على المحكمة العليا األميرآية حل القضية

  
وافقت المحكمة العليا على ، وغرهالجمهورية العراقية ضد بيتي ، في دعوى ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٨في 

 وقّررت باإلجماع ان المواطنين األميرآيين – وعلى حجة الواليات المتحدة –حجة الحكومة العراقية 
 لم يعد بإمكانهم مقاضاة ١٩٩١ معاملتهم خالل وبعد حرب الخليج سنة ي أساء النظام البعثالمسجونين أو الذين

 عندما أعفى  له قد أعيدتياديةفقد وجدت المحكمة ان حصانة العراق الس. العراق أمام المحاآم الفدرالية
  )٣٣(". على البلدان التي دعمت اإلرهابالذي يطبققانون الأية أحكام "الرئيس العراق من 
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  إشراف المفتش العام
  
  

  التدقيقات
 تقرير تدقيق صدرت ١٤٩ تقارير تدقيق خالل ربع السنة هذا رافعًا العدد اإلجمالي إلى ٧نشر المفتش العام 

 بين المفتش العام ومكتب المفتش العام تّم تحضيره بالشراآةأحد التدقيقات خالل ربع السنة هذا . ٢٠٠٤منذ 
 والقضايا األخرى التي ، والمرافق،المشاريع. ّيم أداء مقاول األمن الخاص بالآووتر وق،في وزارة الخارجية

تّمت مراجعتها شملت التقدم الحاصل في إنشاء قاعدة دعم لوجستية لقوات األمن العراقية في تكريت، 
قومي في  نيران سالحهم، ومستودع الصيانة القاموا بإطالقمقاولون لألمن الخاص تتعلق بوالحوادث التي ت

، وحرآة (CERP) التاجي، وفندق في مطار بغداد الدولي ُممّول من برنامج االستجابة الطارئة للقائد
، ومشروع  (MNF-I)المقاولين عبر األراضي التي تسيطر عليها القوات المتعددة الجنسيات في العراق

  :بغدادلتوزيع الكهرباء ُممّول من برنامج االستجابة الطارئة للقائد في ضواحي 
  
التدقيق المشترك لعقد بالآووتر وأوامر المهمة لعقد خدمات الحماية الشخصية في أرجاء العالم،  •

(WPPS II) . عالج المفتش العام مع شرآائه في التدقيق أربعة أهداف لها عالقة بأوامر مهمات
مر مهمة قد ُمنحت وجد التدقيق ان اثنين من أصل ثالثة أوا. بالآووتر بموجب عقد من وزارة الخارجية

بصورة تنافسية إلى بالآووتر آما ان العقد الذي منح بصورة غير تنافسية آان ُمبررًا، وان إجمالي آلفة 
 ٥٥انتقد التقرير آون بالآووتر لم تخضع لغرامات تقدر بـ . أوامر المهمة آان أآثر من مليار دوالر

 . تعاقديًاهمليون دوالر لتقصيرها في تأمين جميع الموظفين المطلوب
  

 مليون دوالر والُممول من صندوق قوات ٣٧٫٨هذا العقد البالغة قيمته . مشروع مرآز قيادة تكريت •
يجب إنجاز المشروع في نهاية . األمن العراقية ُيمّول إنشاء قاعدة دعم جديدة للجيش العراقي في المنطقة

ة الجنسيات في العراق تعمل حاليًا مع الحكومة  لكن القيادة األمنية االنتقالية المتعدد٢٠٠٩سبتمبر / أيلول 
هذا مثال عن مشروع طّبق أفضل الممارسات . العراقية إلعداد بروتوآوالت النقل ومساندة االستدامة

 .وآان مجهزًا بالعاملين وُمدارًا بصورة جيدة، واستفاد من الدروس المكتسبة
  
 .(PSCs)َبل الشرآات األمنية الخاصة سجالت تتعلق بالحوادث الناجمة عن إطالق النيران من ِق •

 فيها مقاولون لألمن الخاص التي تورطحفظ السجالت يواصل إعاقة اإلشراف على الحوادث  النقص في
 قطعة سالح تظهر ان األعمال ١٠٦من النارية، تحاليل المفتش العام إلطالق العيارات . في العراق

 .التحقيقية والتأديبية لم يجِر دائمًا تعّقبها
  
وجد مدققو المفتش العام ان هذا المشروع التابع لصندوق قوات .  في التاجيوطنيمستودع الصيانة ال •

األسالك الرديئة شبكة فاألداء الرديء للمقاولين بما في ذلك .  يكافح لتحقيق أهدافه ال زالاألمن العراقية
 قد أثر بصورة سلبية على –ائية  التي آان يمكن ان تؤدي إلى القتل بالصدمة الكهرب–لسخانات المياه 
صفوف التدريب ألغيت أيضًا أو ُأرجئت بسبب التخطيط الرديء واالفتقار إلى التدريب . تشغيل المرفق

 ان إدارة العقد قد تحسنت بالنسبة للفترات األولى، إال انه يبدو ان الجيش العراقي قد ال تكون رغم. الكافي
 . الخاصة عندما سُيسّلم المرفق له في نهاية السنةلديه القدرات الكافية إلصالح معداته
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آان من المقدر في األصل ان آلفة مشروع برنامج االستجابة . فندق آرفان في مطار بغداد الدولي •

.  مليون دوالر٤٫٢وفي نهاية المطاف، آّلف .  مليون دوالر٢٫٧هذا ستكون  (CERP)الطارئة للقائد 
 لكن – دوالر لليلة ٢٢٥ الغرف للمستثمرين والضيوف بكلفة ث يوفرله حيالفندق ُيشّغل آما هو مخطط 

. المشروع لم ُيسّلم إلى الحكومة العراقية خوفًا من احتمال قيام وزارة النقل بنقل التجهيزات وإقفال المرفق
عالوة على ذلك، ال تزال هناك أسئلة حول سلطة الجيش األميرآي في مواصلة تشغيل الفندق ومرفق 

 .ات حيث تقتسم األرباح بين المقاولين الذين يقومون باإلدارة والحكومة العراقيةالمؤتمر
  
َخُلَص المفتش العام إلى . مراقبة وتنسيق مهمات مقاولي األمن الشخصي في العراقلالقادة الميدانيون  •

ي ُوضعت في  ان اإلجراءات التنسيقية التبوجه عامان القادة العسكريين الميدانيين األميرآيين يعتقدون 
قد آانت فعالة في ضمان ان ال تكون   إثر حادث إطالق بالآووتر النار في ساحة نيصور٢٠٠٧أواخر 

 .عمليات الشرآات األمنية الخاصة متنافية مع العمليات القتالية الجارية
  
د  في أآبر مشروع ُممّول من برنامج االستجابة الطارئة للقائ.توزيع الكهرباء ل٣١٢المحلة مشروع  •

 إنسان ١٢،٠٠٠ مليون دوالر لتسليم الكهرباء إلى حوالي ١٢لتاريخه، أنفقت الحكومة األميرآية حوالي 
 ان المشروع احتاج إلى وقت أطول لإلنجاز رغم.  سكنية مربعةشوارعتشكل من عشر ي حييقيمون في 

مع الحكومة العراقية آان مما آان متوقعًا لكن المفتش العام وجد ان العقد آان حسن اإلدارة وان التنسيق 
 .٢٠٠٩يناير / لقد تم نقل المشروع إلى وزارة الكهرباء العراقية في آانون الثاني . ممتازًا

  
واصل المفتش العام العمل مع المجلس األعلى للتدقيق في العراق في مراجعة مشترآة لمشاريع ُمنتقاة ُممّولة 

عبر هذا البرنامج، تساعد الواليات المتحدة . (I-CERP) من البرنامج العراقي لالستجابة الطارئة للقائد،
  .الحكومة العراقية في إنفاق األموال العراقية على مشاريع أصغر إلعادة اإلعمار

 

 
   للتوزيع الكهربائي٣١٢فريق المفتش العام يكشف على شبكة المحلة 
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 مليون ١٣فاع إلى عودة أآثر من ، قاد تحقيق مشترك بين المفتش العام ووزارة الد٢٠٠٩مارس / في آذار 
. آانت هذه األموال جزءًا من صندوق تنمية العراق. دوالر من األموال العراقية إلى البنك المرآزي العراقي

خالل ربع السنة هذا أعلن المفتش العام عن تدقيق سوف يتابع هذا التحقيق لضمان ان تكون الوآاالت 
بصورة جيدة أموال صندوق تنمية العراق التي تلقتها أو احتفظت الحكومية األميرآية األخرى قد احتسبت 

  .بها
  

 تدقيقات المفتش ،٤لمزيد من المعلومات حول نشاطات تدقيق المفتش العام خالل ربع السنة هذا، أنظر القسم 
  .العام

  
  التفتيش

ي قطاعات الصحة  تقارير تفتيش خالل ربع السنة هذا، من ضمنها تقييمات لمشاريع ف٦نشر المفتش العام 
  :شملت تقارير ربع السنة هذا.  تقييم مشاريع١٥٤، أنتج المفتش العام وبوجه عام. واألمن والنقل

  
 آان هدف المشروع الُممّول من برنامج االستجابة الطارئة للقائد إصالح جسر قناة .ةجسر قناة الُمجّر •

لقد أصيب .  الرمادي والفلوجة-افظة األنبار، الُمجّره لزيادة حرآة السير بين المدينتين الرئيسيتين في مح
َخُلَص المفتش العام إلى ان نتائج . الجسر بأضرار جراء انفجار سيارة مفخخة بجهاز تفجير إرتجالي

المشروع هي أو انها ستكون متماشية مع األهداف األصلية على الرغم من بعض العيوب الطفيفة في 
 .اإلنشاء والتأخير في األداء

 
 آانت الغاية من مشروع . في ميناء أم قصر(Roll-on  /  Roll-of) سفن التحميل األفقية لمرسى •

 في ميناء أم قصر لسفن التحميل األفقيةصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق هذا إنشاء مرسى ثان 
. امةالشمالي الذي سيسمح لمزيد من السفن من الرسو هناك وبالتالي زيادة قدرات استيعاب الميناء الع

 .االستخدامبسبب وجد المفتش العام ان الميناء يعمل آما آان ملحوظًا في العقد إلى جانب بعض البلى 
  
 ١٫٢ آان الهدف من هذا المشروع البالغة آلفته .ثكنات المقر الرئيسي للواء الجيش العراقي في ميسان •

المشاة العاشرة في اللواء الرابع في مليون دوالر إنشاء مباٍن جديدة وإعادة تجديد البنية القائمة لفرقة 
حّدد المفتش العام ان مرافق المقّر الرئيسي قد ُأنشئت بصورة مناسبة وان الموظفين . الجيش العراقي

 .العراقيين المقيمين هناك يأخذون المبادرة ألداء أعمال الصيانة الروتينية وتنظيف المشاغل
  
المتعدد التمويل إنشاء و ، الخاص–ا المشروع العام  آان الهدف من هذ.مستشفى األطفال في البصرة •

وجد المفتش العام انه يبدو ان . مستشفى لألطفال في البصرة من نوع أخر ما توصلت إليه التكنولوجيا
اليوم، . اإلنشاء الجاري يلبي معايير بيان األشغال للمبنى الرئيسي للمستشفى الُممّول من الواليات المتحدة

 مع مستشفى وافقة غير ان نتائج المشروع غير مت، جزئيًا مع أهداف المشروعتوافقتنتائج المشروع 
آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا من حيث التجهيزات الطبية الذي يلبي نوع المتخصص لألطفال من 

 .٢٠١١التقديرات الحالية تقول ان المستشفى سيكون شغاًال بالكامل سنة . والتشغيل
  
. آان المشروع إلى حد آبير متأخرًا عن الموعد. ٢ و ١ المرحلتان –ي ميسان المستشفى الجراحي ف •

سبتمبر /  أيلول ٧ والمرحلة الثانية في ،٢٠٠٩مارس /  آذار ٢٤آان يجب إنجاز المرحلة األولى في 
، آانت آل واحدة من المرحلتين منجزة ٢٠٠٩يناير / قّدر المفتش العام انه بتاريخ آانون الثاني . ٢٠٠٩
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آانت الحكومة العراقية . والحظ المفتش العام أيضًا وجود عيوب في اإلنشاء. تقريبًا% ١٥ إلى ١٠نسبة ب
مسؤولة عن تقديم التجهيزات والموظفين وعن تشغيل المستشفى، لكن ليس هناك أموال متوفرة حاليًا 

 .تشفى أية مقاصد مفيدة، لن يخدم المسالتجهيزات في مكانهابانتظار توفر هذه  .حتياجاتلتمويل هذه اال
  
آان هدف هذا المشروع إنشاء وتجديد سوق عمّانه في بغداد، ألجل استخدام أآثر . مّانهعتجديد سوق  •

صحيح ان المفتش العام عثر على . فعالية للمكان والزمان بالنسبة للناس الذين يشترون ويبيعون السلع
 .التجار الذين يبيعون السلع للسكان المحليينعدة عيوب في اإلنشاء، إال ان السوق فتحت لألعمال مع 

  
 .٤لمزيد من المعلومات حول هذا التفتيش، أنظر القسم 

 
  التحقيقات

خالل ربع السنة هذا، أنجز المفتش العام النتائج بالنسبة لعدد من التحقيقات الجنائية الهامة المتعلقة بإعادة 
ع المدعين العامين الفدراليين والوآاالت األميرآية وواصل المفتش العام العمل عن آثب م. إعمار العراق

  :هنا النقاط البارزة في النشاطات التحقيقية خالل ربع السنة هذا. األخرى، ومع محققي شرآاء االئتالف
 

 
  المفتش العام مجتمعًا مع نائب الرئيس طارق الهاشمي

  
 مليون دوالر ٢٫٨ مدنيًا دفع أآثر من  اتهامًا تزعم ان مقاوًال٢٣، تم الكشف عن ٢٠٠٩مايو /  أيار ٦في  •

 . في الجيش األميرآي يعمل آمسؤول رسمي عن العقود في الكويت وزوجتهمقّدممن الرشاوى إلى 
  

. مايو أيضًا أقر رئيس شرآة آبرى مقيمة في والية مساتشوستس بالذنب وبمعلومات جنائية/ وفي أيار  •
يون دوالر بين شرآة بريطانية وبين سلطة االئتالف  مل٨٫٥هذا التحقيق الجاري يتعلق بعقد بقيمة 

حة سوف تبنى في ف عربة ُمصفحة وغير ُمص٥٣آان العقد ينص على إنتاج وتسليم . المؤقتة السابقة
 .روسيا وتستخدمها الشرطة العراقية

  
 له  وأقّرت انها شارآت في تصرف آخربرقيديانا ديميلتا، المقاولة الدفاعية، أقرت بالذنب الحتيال  •

 في محكمة المقاطعة تسجلت التي اإلقرار بالذنب وفقًا التفاقية  وذلكعالقة بالرشاوى وبعقد في العراق،
آشف مستند المحكمة . ٢٠٠٩أيار /  مايو ٢٧، وُآشف عنها في ٢٠٠٧األميرآية بمقاطعة آولومبيا سنة 

سترات مضادة ويد ان ديميلتا أعطت تعليماتها إلى متآمر شريك لتقديم عروض صورية لعقد تز
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أسعار زائدة عن سابق تعّمد بحيث تفوز إحدى الشرآات بالعقد بجرى طرح هذه العروض . لرصاصل
 ١٢لقد حكم على السيدة ديميلتا بالتوقيف لمدة ستة أشهر وباإلقامة الجبرية في منزلها لمدة . بسعر أدنى

 دوالر آإعادة و ٧٠،٠٠٠يضًا بدفع وُأمرت أ.  شهرًا من االختبار الخاضع للمراقبة٢٤شهرًا، يليها 
 .قاد المفتش العام هذا التحقيق بالتعاون الوثيق مع عدة وآاالت تحقيق أخرى.  دوالر غرامة٢٥،٠٠٠

  
 السابق في احتياطي الجيش األميرآي، عقيد، حكم على ديبورا هاريسون، ال٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٤في  •

حتيال على الحكومة األميرآية، وعلى الحكومة العراقية  شهراًُ لمشارآتها في خطة لال٣٠بالسجن لمدة 
وُأمرت هاريسون أيضًا بتمضية سنتين من إطالق السراح الخاضع . وعلى سلطة االئتالف المؤقتة

 . دوالر استعادة٣٦٠،٠٠٠للمراقبة بعد سجنها، وبدفع أآثر من 
  
الدفاع بالذنب لتقدميه بيانات يونيو، أّقر موظف مدني سابق في وزارة / في وقت متأخر من حزيران  •

مايو /  لغاية توقيفه في أيار ١٩٩٤فقد عمل آضابط عقود في الكويت من . عائدات ضريبية مزورة
وأّقر انه احتفظ بحسابات مصرفية خارجية في الواليات المتحدة وفي جزيرة جيرسي من جزر . ٢٠٠٨

 لغاية هانه يواج. ائدات الضريبة على الدخل لم يذآرها بالصورة المناسبة في أوراق عقنال اإلنكليزيال
 دوالر عن آل واحد من الحسابات الخمسة التي أّقر بالذنب ١٠٠،٠٠٠ثالث سنوات سجن وغرامة بقيمة 

 .من المتوقع ان يصدر الحكم عليه الحقًا هذه السنة. بشأنها
  
رسي اتهامًا بديًال موجهًا إلى ، رّدت هيئة الُمحلفين الكبرى الفدرالية في نيوجي٢٠٠٩يوليو /  تموز ٢في  •

 .تاين مع أربع قضايا تبييض أموالش –آخر مدعى عليه في تحقيق بلوم 
  
، حكم على ديفيد ريكاردو راميرز، موظف العقود في وزارة الدفاع، في ٢٠٠٩يوليو /  تموز ١٧في  •

د الحكم على استن.  شهرًا٥٠محكمة مقاطعة أميرآية بسان أنطونيو، بوالية تكساس، بالسجن لمدة 
نتيجة لهذا االعتراف، وافق راميرز أيضًا على مصادرة ملكية مشترآة، . اعتراف راميرز بالذنب

 .ودّراجة نارية وسيارة المبورغيني
  

 (DCIS) مصلحة التحقيقات الجنائية الدفاعية المستمرة على يديواصل المفتش العام دعمه لمراجعة الفواتير 
تحلل مصلحة التحقيقات الجنائية الدفاعية عدة مليارات من . محاسبة الدفاعيةالتابعة لمصلحة المالية وال

المدفوعات بالدوالر المتعلقة بمشتريات الجيش األميرآي التي دعمت الجهود القتالية واإلنشائية األميرآية في 
  .٤لمزيد حول تحقيقات المفتش العام، أنظر القسم . العراق

  
  العام في أفغانستانتطبيق الدروس القاسية للمفتش 

، أعرب ٢٠٠٩إبريل /  نيسان ٢٤في مذآرة وجهها إلى وزير الدفاع ورئيس قيادة األرآان المشترآة في 
 درسًا مكتسبًا التي ١٣ من أصل ال ٩الجنرال ديفيد بيتريوس عن اعتقاده ان وزارة الدفاع بإمكانها تطبيق 

الحظ . تجربة إعادة إعمار العراق: الدروس القاسيةن بعنواذآرها المفتش العام في تقريره الصادر مؤخرًا 
بالنسبة إلعادة اإلعمار " مقاربة حكومية شاملة"الجنرال بيتريوس ان المفتش العام عّين ضرورة وجود 

ولعمليات إرساء االستقرار، وان تطبيق توصيات المفتش العام في أفغانستان قد تمكن الواليات المتحدة من ان 
  ) ٣٤(.أفضل في النجاح هناكتكون لها حظوظ 

  



  المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراقمالحظات 
  
 

٣٨ 

  التعاقد في العراق
 التي غّيرت بها الحكومة األميرآية الكيفية من هذا التقرير ُيوّسع تغطية المفتش العام للتعاقد وتحليل ٢القسم 

يناير / استخدامها للمقاولين منذ ان أصبحت االتفاقية األمنية سارية المفعول في األول من آانون الثاني 
درس هذا القسم أيضًا اإلجراءات األخيرة التي اتخذتها وزارة الدفاع ووزارة الخارجية لتعزيز ي. ٢٠٠٩

  .اإلشراف ولتقوية عملية رصد العقود
  
  

  الكلفة البشرية
  

طيلة األشهر الثالثة الماضية، سّبب القصف المدفعي المتقطع والصواريخ عدة إصابات في منطقة بغداد التي 
/  تموز ١٢في . والتي ال تزال تأوي آالفًا من المواطنين األميرآيين" منطقة الخضراءبال "قبًالآانت تعرف 

، انفجرت قنبلة على جانب الطريق على مقربة من موآب ينقل السفير األميرآي آريستوفر ٢٠٠٩يوليو 
دة في تلك األثناء، أعرب بعض أعضاء ِفَرق إعا. لم يذآر عن وقوع إصاباتو .قار-هيل، في محافظة ذي

إعمار المحافظات عن مخاوفهم من القوانين األمنية الُمقّيدة التي تمنعهم من التواصل بصورة فعلية مع السكان 
  .المحليين

  
  المدنيون األميرآيون

، قتل نائب مدير مكتب المساعدة االنتقالية للعراق التابع لوزارة الخارجية، ومدني ٢٠٠٩مايو /  أيار ٢٦في 
ذآرت وزارة .  وبحار أميرآي بانفجار قنبلة إلى جانب الطريق على مقربة من الفلوجةوزارة الدفاعفي يعمل 

الخارجية، ان أربعة مدنيين أميرآيين توفوا في العراق خالل ربع السنة هذا، اغتيل أحدهم في المنطقة 
يق في هذه تواصل وآاالت فرض تطبيق القانون األميرآية وتلك التابعة للحكومة العراقية التحق. الخضراء

  . المنصوص عنها في االتفاقية األمنيةاإلرشاديةالقضية وفقًا للخطوط 
  

  المقاولون
. لمقاولين المدنيين العاملين في العراقبين ا وفاة جديدة ٢٩خالل ربع السنة هذا، ذآرت وزارة العمل حصول 

/ منذ آذار . عمل على األقل مقاول عانوا من إصابات تطّلبت التغيب أربعة أيام عن ال٦٠٧وذآرت أيضًا ان 
  )٣٥ (. حالة وفاة لدى وزارة العمل١٣٩٥، آان قد سجل ٢٠٠٤مارس 

  
  الصحفيون

ة نتيجة إصابته ي البغدادية القاهريونفزلتال، توفي مراسل رياضي من شبكة محطة ٢٠٠٩مايو /  أيار ٣١في 
 البغدادية على األقل  تلفزيونوقتل ثالثة صحفيون من. بجراح جراء زرع جهاز تفجير ارتجالي في سيارته

  ) ٣٦ (.وجرح أيضًا صحفي في إذاعة محلية آان يرافقه إثر الهجوم. في العراق هذا العام
  

، نظم االتحاد الدولي للصحفيين مؤتمرًا لمدة يومين في بغداد عالج ٢٠٠٩مايو / في وقت متأخر من أيار 
 المالكي والممثل الخاص لألمين العام لألمم تحدث رئيس الوزراء. خالله قضايا سالمة وحرية الصحافة

الحظ الممثل الخاص لألمين .  صحفيًا دوليًا٨٠ إلى الحشد الذي ضم أآثر من (SRSG)المتحدة لدى العراق 
 حوار أتاح لهم قيام وصول إلى التلفزيون الفضائي اليوم، مما يملكونمن العراقيين % ٧٠العام ان حوالي 

  )٣٧(. الحملة االنتخابية األخيرة في المحافظاتسياسي مفتوح نسبيًا خالل
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  المسيحيون

، ضرب قصف إرهابي متعدد بالقنابل الكنائس المسيحية في بغداد وقتل أربعة ٢٠٠٩يوليو /  تموز ١٢في 
مايو إلى الشرق األوسط، دعا البابا إلى التحابب بين الطوائف بين / خالل رحلته في أيار . مدنيين على األقل

  .ين والمسلمين في العراقالمسيحي
  

  المهجرون
الالجئون واألشخاص المهجرون في الداخل العراقيون واصلوا العودة إلى ديارهم ببطء خالل ربع السنة هذا، 

 العديد من منازلهم يقع في مجتمعات تم تنظيفها إثنيًا )٣٨(. ماليين عراقي ال يزالون مهجرين٥لكن أآثر من 
   .وثمة اعتقاد سائد ان هؤالء لن يتمكنوا من العودة يومًا إلى منازلهم. مذهبيةخالل سنوات من النزاعات ال



 

   ٤٠ 

  
  إعادة إعمار العراق 

  مصادر التمويل واالستخدامات
  

 

    

  مصادر تمويل إعادة إعمار العراق
  

  التعاقد  
  

  استخدامات التمويل األميرآي إلعادة اإلعمار  
  

  األمن  
  

  البنية التحتية  
  

  نظام الحكم   
  

  االقتصاد  
    

  
  
  

  القسم 
  ٢  

  

  

  

  



 مصادر تمويل إعادة إعمار العراق
  

 

   ٤١ 

  
  مصادر تمويل إعادة إعمار العراق

  
 مليار دوالر قد جعلت متوفرة ١٤٠٫٢٩، آان قرابة ٢٠٠٩يونيو  /  حزيران٣٠بتاريخ 

  )٣٩(:هذه األموال جاءت من ثالثة مصادر رئيسية. إلغاثة وإعادة إعمار العراق
  
  . مليار دوالر٧١٫٠١ – (DFI)الموازنات الرأسمالية العراقية وصندوق تنمية العراق  •
 . مليار دوالر١٧٫٠١ –تعهدات المساعدة الدولية من مصادر غير أميرآية  •
 . مليار دوالر٥٢٫٢٧ –المخصصات األميرآية  •
  

  . لنظرة عامة على مصادر التمويل هذه١-٢أنظر الرسم 
  

  التمويل العراقي
، زادت الحكومة العراقية مساهمتها في جهود إعادة اإلعمار، وهي ٢٠٠٣آل سنة منذ غزو 

أيام سلطة . مانحين الدوليين مجتمعينتقدم اآلن تمويًال أآبر من الواليات المتحدة وآافة ال
، آان تمويل إعادة إعمار العراق يأتي مباشرة من صندوق تنمية (CPA)االئتالف المؤقتة 

من عائدات الحكومة العراقية من النفط تنجم من صندوق تنمية العراق % ٩٥حاليًا، . العراق
موازنة الرأسمالية الموجهة الذي يستخدم لتمويل الموازنة العراقية السنوية بما في ذلك ال

، بلغ إجمالي التمويل العراقي إلعادة ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠بتاريخ ) ٤٠(.إلعادة اإلعمار
اإلعمار من صندوق تنمية العراق أيام سلطة االئتالف المؤقتة وموازناتها الرأسمالية السنوية 

  . مليار دوالر٧١٫٠١أآثر من 
  

 المخصصات غير المنفقة في )٤١(.ن االنفاق األميرآيعتخلفًا معدل االنفاق العراقي ال يزال ُم
 مليار دوالر من الفائض المالي المتراآم ٢١٫٥الموازنة الرأسمالية ساهمت بما ُيقّدر بـ 

 مليار ١٦ يواجه العراق اآلن عجزًا ملحوظًا في الموازنة بقيمة )٤٢(.٢٠٠٨الُمجّمع في نهاية 
عار النفط المتدنية قد خفضت عائدات الحكومة العراقية وأن  ذلك ان أس)٤٣(،٢٠٠٩دوالر سنة 

أجور القطاع العام ترتفع بينما ترفع المسؤوليات األمنية التكاليف التشغيلية للحكومة 
فإنه من الموازنة الُمعّدلة قد خصص للمشاريع الرأسمالية، أما االنفاق % ٢٢ فقط )٤٤(.العراقية
 من ٢٠٠٩ مليار دوالر سنة ٨٫٦  اصلمن%) ٦( مليون دوالر ٥٠٠ فقد ذهبت. أدنى

  )٤٥ (.االنفاقات الحكومية الى المشاريع الرأسمالية
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٤٢ 

  ١-٢الشكل 
  مصادر التمويل

  $١٤٠٫٢٩ المجموع –بمليارات الدوالرات 
 
 
  

  
  
  
  

  .األرقام تتأثر بالتدوير. البيانات لم تدقق: مالحظة
  

-NEA) العراق –؛ استجابة مكتب شؤون الشرق األوسط ٢٠٠٩ / ٧ / ٢المفتش العام للبيانات، استجابة وزارة المالية لطلب : المصادر
I) ،١٦ و ٢٠٠٩ / ٧ / ٦؛ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ٧ / ٢ لطلب المفتش العام للبيانات 
، (ITAO)؛ مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ٢٠٠٩ / ٧ / ٤ش العام للبيانات، ؛ استجابة فرقة منطقة الخليج لطلب المفت٢٠٠٩ / ٧/ 

 / ٧ / ١٣ و٢٠٠٩ / ٧ / ٢؛ استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ٥ / ١٤، تقرير المؤشرات األساسية
   .٢٠٠٩ / ٤ – ٢٠٠٤ / ٣اليات المتحدة، التقارير ربع السنوية ونصف السنوية إلى آونغرس الو؛ المفتش العام، ٢٠٠٩

  
 

  مساعدات التنمية الدولية
 – مليار دوالر ١٧٫٠١، تعهد المانحون الدوليون تقديم ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠بتاريخ 
لقد ألزم هؤالء المانحون .  آقروض إلعادة إعمار العراق١١٫٧٥ على شكل منح و٥٫٢٦
 بالنسبة لنظرة عامة على مساعدات )٤٦(.وعودةمن األموال الم% ٥٨ مليار دوالر، أو ٩٫٨٦

  .٢-٢التنمية الثنائية والمتعددة األطراف للعراق، أنظر الشكل 
  

  مساعدات التنمية الثنائية
بتاريخ . تشمل مساعدات التنمية الثنائية التزامات وتعهدات المنح والقروض من البلدان المانحة

تشمل . ار دوالر آمساعدات ثنائية للعراق ملي٧٫١٥، تم إلزام ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠
 مليار دوالر ألزمت ٣٫٦ بمبلغ، اليابان )غير الواليات المتحدة(قائمة أآبر المانحين الدوليين 

التغيير الوحيد .  مليار دوالر عبر منح٠٫٧٢ بمبلغعبر منح وقروض، والمفوضية األوروبية 
 مليار دوالر إلى ٣٫٥السعودية بقيمة  العربية  المملكةخالل ربع السنة هذا آان منحة من

 لصالح الالجئين (UNHCR)  مكتب المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة
   )٤٧(.العراقيين

  إجمالي التمويل الدولي
١٧٫٠١$ 

  $١٠٫٩٦ثنائي   
 $٦٫٠٥متعدد األطراف        

صندوق إغاثة وإعادة إعمار 
 $٠٫٨٦العراق الثاني

  صندوق قوات األمن العراقية
١٨٫٠٤$ 

 $٤،١٨صندوق دعم االقتصاد 
قائد برنامج االستجابة الطارئة لل

آخرون  $٣٫٦٣
٥٫٥٦$ 

 إجمالي التمويل األميرآي
٥٢٫٢٧$ 

 إجمالي التمويل العراقي
٧١٫٠١$ 
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  مساعدات التنمية المتعددة األطراف

تشمل مساعدات التنمية المتعددة األطراف التزامات وتعهدات القروض من البنك الدولي 
ي والبنك اإلسالمي للتنمية ، آما ومن ودائع المانحين في صندوق إغاثة وصندوق النقد الدول

    .(IRFF I)  وإعادة إعمار العراق األول
  

 لمساعدة الدول ٢٠٠٤سنة  (IRFF I) لقد أطلق صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق األول
صندوق يضم . المانحة في إيصال مواردها وتنسيق الدعم إلعادة اإلعمار والتنمية في العراق

  صندوق ائتمان العراق لمجموعة التنمية لدى األمم المتحدةائتمان العراق لدى البنك الدولي و
(United Nations Development Group Iraq Trust Fund) .صندوق مشاريع 

إنجاز المشاريع ، و٢٠١٠إغاثة وإعادة إعمار العراق األول الجديدة يجب ان تبدأ في نهاية 
 ٣٠ بتاريخ )٤٨(.٢٠١٣ آانون األول ٣١ يجب ان تجري في تاريخ أقصاه توالمدفوعا
 مليار دوالر إلعادة إعمار العراق ١٫٨٤، آان المانحون قد ألزموا ٢٠٠٩يونيو / حزيران 

   ) ٤٩(. صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق األولعبر
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  ٢-٢الشكل 
   ِقَبل المانحينالمنح والقروض الدولية الموعودة مقابل تلك الملزمة من

  بمليارات الدوالرات
  المساعدات الثنائية

  القروض            المنح      
٢$         ١$        ٠$                  ٠$         ١$         ٢$        ٣$         ٤$  

               
  المتعددة األطرافالمساعدات ا

  القروض            المنح      
٢$         ١$          ٠$                      ٠$          ١         $ ٢$          ٣$        ٤$  

     
  

 المساهم (EC)ال تزال المفوضية األوروبية . االلتزامات الثنائية تستثني ودائع الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق: مالحظة
من مجموع ودائع الصندوق % ٤٢ مليون دوالر، أو ٧٧٢ودائع يبلغ مجموعها بعمار العراق األآبر في الصندوق الدولي لتمويل إعادة إ

  .الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق
  .٢٠٠٩ / ٧ / ٢ العراق لطلب المفتش العام للبيانات، –استجابة مكتب شؤون الشرق األوسط : المصدر

 
  التمويل األميرآي

 مليار دوالر لجهود إعادة اإلعمار في العراق بما في ٥٢٫٢٧ خصص الكونغرس األميرآي أو جعل متوفرًا
ذلك بناء البنية التحتية المادية، وإقامة المؤسسات السياسية واالجتماعية، وإعادة تكوين القوات األمنية، 

  )٥٠(.وشراء المنتجات والخدمات لصالح الشعب العراقي

  اليابان
  

 المفوضية األوروبية
  

  المملكة المتحدة
  

  إيطاليا
  
  آوريا
  
  آندا
  

  الكويت
  

  إسبانيا
  

  العربية السعودية
  

  اإلمارات العربية 
  المتحدة

  
  إيران
  

  آافة اآلخرين

 

  القروض
  

  ال الملزمإجم
 إجمالي الموعود

  المنح
  

  إجمال الملزم
 إجمالي الموعود

  
الصندوق الدولي لتمويل 

إعادة إعمار العراق 
(IRFFI)  

  
  صندوق النقد الدولي

  
البنك اإلسالمي للتنمية 

(IDB)  
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من آافة التمويل %) ٨٩( مليار دوالر ٤٦٫٧١، آان قد تم تخصيص ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠بتاريخ 

  ) ٥١(:األميرآي للعراق إلى أربعة صناديق آبرى رئيسية

  

 مليار دوالر، يعتبر صندوق إغاثة ٢٠٫٨٦ بمبلغ .(IRFF)صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق  •
ل  مليون دوالر فقط ال تزا٥٣٤وإعادة إعمار العراق أآبر صندوق أميرآي إلعادة اإلعمار، لكن 

  )٥٢ (.متوفرة لإلنفاق على المشاريع الجاري تنفيذها
 
 مليار دوالر لصندوق قوات األمن ١٨٫٠٤ لقد تم تخصيص . (ISFF)صندوق قوات األمن العراقية  •

  العراقية لدعم حاجات البنية التحتية، والتجهيزات والتدريب ومساندة االستدامة لقوات األمن العراقية
(ISF) . من % ٦٢من التمويل األميرآي غير الملزم و% ٦٠األمن العراقية يشكل صندوق قوات

 )٥٣(.األموال المتبقية لإلنفاق
  

.  مليار دوالر لصندوق دعم االقتصاد٤٫١٨لقد تم تخصيص . (ESF)صندوق دعم االقتصاد  •
األمني :  يدعم المشاريع في برنامج من ثالثة مسارات(DoS)الصندوق الذي تديره وزارة الخارجية 

 .القتصادي والسياسيوا
  
 مليار دوالر ُيعتبر برنامج االستجابة الطارئة ٣٫٦٣ مع .(CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد  •

آان الكونغرس يريد من الصندوق ان ُيستخدم من ِقَبل . للقائد أصغر الصناديق الكبرى إلعادة اإلعمار
إعادة اإلعمار الملحة في مناطق القادة العسكريين األميرآيين لمعالجة حاجات اإلغاثة و

  )٥٤(.مسؤولياتهم
  

من الصناديق %) ٩١( مليار دوالر ٤٢٫٥٩، آان قد تم إلزام أآثر من ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠بتاريخ 
  )٥٥(.تم إنفاقها%) ٨٢( مليار دوالر ٣٨٫٤٩األربعة الكبرى آما ان 

  
  )٥٦ (.ليار دوالر لعدة صناديق صغيرة م٥٫٥٦إضافة إلى الصناديق األربعة الكبرى هذه، تم تخصيص 

  
، أنظر ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠بالنسبة الحتساب ُمفصل للمخصصات وااللزامات واإلنفاقات، بتاريخ 

  .١-٢ والجدول ٣-٢الشكل 
  

     ٢٠٠٩ قانون المخصصات التكميلية، 
لمخصصات التكميلية ، قانون ا32-111، وقع الرئيس على القانون العام ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٢٤في 

التي ( من هذا القانون يلغي مليار دوالر من صندوق قوات األمن العراقية (a)306القسم . ٢٠٠٩لسنة 
وخصص مليار دوالر لنفس الغرض ) ٢٠٠٩سبتمبر /  أيلول ٣٠آانت ستكون غير متوفرة لإللزام بعد 

المبلغ المخصص لصندوق قوات األمن إجمالي . ٢٠١٠سبتمبر /  أيلول ٣٠لكي يبقى المبلغ متوفرًا لغاية 
  )٥٧(.العراقية ظل بال تغيير لكن الوقت المتوفر إللزامه قد ُمّدد
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  ٣-٢الشكل 
  وضعية الصناديق األميرآية الكبرى

  بمليارات الدوالرات
  

  
  

  
  $٤٫١٢لم تلزم   $٤٫١٠ألزمت ولم تنفق 

  
  

                               
  
  
  

   األرقام تتأثر بالتدوير-البيانات لم تدقق: مالحظة
، استجابة ٢٠٠٩ / ٧ / ١٦ و٢٠٠٩ / ٧ / ٦استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، : المصادر

نتقالية للعراق، تقرير ، مكتب المساعدة اال٢٠٠٩ / ٧ / ١٨ و٢٠٠٩ / ٧ / ٤فرقة منطقة الخليج لطلب المفتش العام للبيانات، 
 / ٧ / ٤ و٢٠٠٩ / ٤ / ٧، الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، التقرير ربع السنوي، ٢٠٠٩ / ٥ / ١٤المؤشرات األساسية، 

  .٢٠٠٩ / ٧ / ١٣ و٢٠٠٩ / ٧ / ٢، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩
  

 مليون دوالر ٤٣٩ار دوالر لصندوق دعم االقتصاد، ُخصص  ملي٢٫٩٧ يخصص 32-111القانون العام 
 مليون دوالر ١١٨مخصصات العراق ُموزعة بين عدة برامج بما فيها . إلعادة إعمار العراق%) ١٥(منها 

هناك ما .  مليون دوالر لبرنامج نشاط المجتمعات األهلية٥٠لبرنامج الديمقراطية والمجتمع المدني و
  )٥٨(.برنامجالر لصندوق دعم االقتصاد للعراق لم تخصص على مستوى  مليون دوال٢٣٩مجموعه 

  
 مليون دوالر للعراق من الصندوق الدولي للرقابة على المخدرات وتطبيق ٢٠خصص الكونغرس أيضًا 

 ماليين دوالر إلى مكتب المفتش العام وُيخصص ٧ من القانون تنص على تحويل XI المادة )٥٩(.القانون

 صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

 صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

 ر العراقصندوق إغاثة وإعادة إعما

 صندوق قوات األمن العراقية

 صندوق قوات األمن العراقية

 صندوق قوات األمن العراقية

صندوق دعم 
 االقتصاد

  صندوق
   دعم 

 االقتصاد

 صندوق
   دعم 

االقتصاد

برنامج 
االستجابة 

  الطارئة للقائد

برنامج 
االستجابة 

  الطارئة للقائد

برنامج 
االستجابة 

  الطارئة للقائد

١٣% 
٥%

٦٣% 

١٨% 

صندوق قوات 
األمن العراقية 

٢٫٥٩$ 

صندوق إغاثة وإعادة 
$٠٫٥٥إعمار العراق

برنامج االستجابة 
$٠٫٢١الطارئة للقائد 

صندوق دعم 
  االقتصاد
٠٫٧٤$

٥ %١٤%

٢١% 

٦٠% 

برنامج االستجابة 
صندوق إغاثة وإعادة  $٠٫٢٢الطارئة للقائد

 $٠٫٥٩إعمار العراق 

دوق دعم صن
  االقتصاد
٠٫٨٥$

صندوق قوات 
األمن العراقية 

٢٫٤٧$ 
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 ٤٥٣ وُخصص ما مجموعه )٦٠(.عراق بموجب صندوق التعليم والتدريب العسكري الدوليمليوني دوالر لل
  )٦١(. بعد بين العراق وأفغانستانوزعمليون دوالر لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد لكن هذا المبلغ لم ي

  ١-٢الجدول 
  األموال األميرآية المخصصة

  بماليين الدوالرات
  
  ٢٠٠٧السنة المالية -٢٠٠٣السنة المالية . المخصصات حسب السنة المالية  
  P.L. 108-7, 

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

  

P.L. 109-13  P.L. 109-102, 
P.L. 109-148, 
P.L. 109-234  

P.L. 109-289, 
P.L. 110-28  

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  
            الصناديق الكبرى

صندوق إغاثة وإعادة إعمار 
  )أ((IRRF)العراق 

  ١٨،٤٣٩        

صندوق قوات االمن العراقية 
(ISFF)  

    ٥،٥٤٢  ٣،٠٠٧  ٥،٤٩٠  

  ١،٤٧٨  ١،٥٤٥      ٥٠  )ب((ESF)صندوق دعم االقتصاد 
برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

(CERP))ج(  
  ٧٤٣  ٦٧٨  ٧١٨  ١٤٠  

صندوق إغاثة وإعادة إعمار 
  (IRRF1)العراق األول 

٢،٤٧٥          

  ٧،٧٦٤  ٥،٢٣٠  ٦،٢٠٨  ١٨،٥٧٩  ٢،٥٢٥  المجموع الفرعي
            برامج المساعدة االخرى

نشاطات (صندوق حرية العراق 
  )د() اإلعمار األخرى

٧٦٦          

مساعدات الهجرة والالجئين 
(MRA) )هـ(  

٤٥        ٣٧  

صندوق إعادة إصالح األخطار 
التي تتعرض لها الموارد الطبيعية 

(NRRRF)  

٤٨٩          

على الصندوق الدولي للرقابة 
المخدرات وتطبيق القانون 

(INCLE)  

١٥٠  ٩١      ٢٠  

وزارة (ندوق الديمقراطية ص
  )الديمقراطية/ الخارجية 

        ٢٥٠  

مساعدات الكوارث الدولية 
(IDA))هـ(  

٨      ١٤٤    

  ٥٠          (TF-BSO)صندوق حرية العراق 
، ٢العنوان -PL 480القانون العام 

  المساعدات الغذائية
٣    ٦٨      

 أرواح صندوق برامج حماية
  (CSH)األطفال والصحة 

٩٠          

  



 مصادر تمويل إعادة إعمار العراق
  
 

٤٨ 

  )تابع (١-٢الجدول 
  
  ٢٠٠٧السنة المالية -٢٠٠٣السنة المالية . المخصصات حسب السنة المالية  
  P.L. 108-7, 

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

  

P.L. 109-13  P.L. 109-102, 
P.L. 109-148, 
P.L. 109-234  

P.L. 109-289, 
P.L. 110-28  

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  
مساعدة ضحايا الكوارث الدولية 

  )هـ((IDFA)والمجاعة 
        ٤٥  

عمليات حفظ السالم الطوعية 
(PKO)  

٥٠          

        ٤٠    محطة إذاعة الحرة العراقية
برنامج عدم إنشاء أسلحة الدمار 
الشامل ومقاومة اإلرهاب ونزع 

األلغام واألمور المتعلقة بها 
(NADR)  

        ٧  

المساعدات اإلنسانية الخارجية 
وبمناسبة الكوارث المدنية 

(OHDACA)  

  ١٧        

برامج  التعليم والتبادل الثقافي 
(DOS / Exchange)  

      ٦    

المساعدات الفنية في الشؤون 
  (OTA)الدولية 

      ٣  ١٣  

لتدريب العسكري والتعليم الدولي ا
(IMET)  

          

خدمات دعم (مساعدة القضاة 
  )اعاتالنز

      ١    

  ٢          (DOJ)وزارة العدل 
  ٥٥١  ١١٩  ٣  ٥٧  ١،٦٦٤  المجموع الفرعي

اإلنفاقات التشغيلية المتعلقة بإعادة 
  اإلعمار

          

        ٨٣٣    )و((CPA)سلطة االئتالف المؤقتة 
  ٦٣٠  ٢٠٠        )ز((PCO)مكتب المشاريع والعقود 

اإلنفاقات التشغيلية للوآالة 
 USAID)لية األميرآية للتنمية الدو

OE))ح(  

٧٩  ٢٤    ٢١    

التكاليف (صندوق حرية العراق 
اإلدارية لفرق إعادة إعمار 

  )المحافظات

        ١٠٠  

المساهمات األميرآية إلى 
 IO)المنظمات الدولية 

Contributions)  

          

  ٧٣٠  ٢٧٩  ٢٤  ٨٣٣  ٢١  المجموع الفرعي
  



  مصادر تمويل إعادة إعمار العراق
  
 

٤٩ 

  )تابع (١-٢الجدول 
  
  ٢٠٠٧السنة المالية -٢٠٠٣السنة المالية . المخصصات حسب السنة المالية  
  P.L. 108-7, 

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

  

P.L. 109-13  P.L. 109-102, 
P.L. 109-148, 
P.L. 109-234  

P.L. 109-289, 
P.L. 110-28  

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  
            اإلشراف على إعادة اإلعمار

عادة إعمار المفتش العام الخاص إل
  (SIGIR)العراق 

  ٣٥  ٢٤    ٧٥  

مكتب المفتش العام / وزارة الدفاع 
(DoD OIG)  

      ٥    

-لوآالة األميرآية للتنمية الدوليةا
  (USAID-OIG)مكتب المفتش العام 

١    ٣  ٢  ٤  

وآالة تدقيق العقود الدفاعية 
(DCAA) 

        ١٦  

مكتب المفتش -وزارة الخارجية
 (DoS OIG)العام 

      ٢  ١  

  ٥٣  ٣٠  ٣  ٧٧  ٤  ع الفرعيالمجمو
  ٩،٠٩٩  ٥،٦٥٨  ٦،٢٣٨  ١٩،٥٤٦  ٤،٢١٤  المجموع

  
 مليار دوالر المبلغ الذي خصصه الكونغرس لبرامج العراق في صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني ١٨،٤٣٩تمثل ال   )أ (

(IRRF2) الكونغرس في االساس ، لقد خصص٢٠٠٣نوفمبر /  الذي اقر في تشرين الثاني 106-108 بموجب القانون العام 
 ماليين إلى ٢١٠ لكنه أشار إلى وجوب تحويل (IRRF2)إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني  مليار دوالر لصندوق ١٩،٦٤٩

صندوق  مليار دوالر المتبقية حولت اإلدارة من ١٨،٤٣٩من اصل ال . حسابات أخرى لبرامج في االردن وليبيريا والسودان
 مليون دوالر إلى برامج لها عالقة بالعراق يمكن تنفيذها ٥٦٢ إلى حسابات أخرى قرابة (IRRF)عراق إغاثة وإعادة إعمار ال

 مليون برامج عفو عن ديون عراقية ثنائية إلى الواليات المتحدة التي تتطلب تمويًال في ٣٥٢فقط في حسابات اخرى مثل 
عالوة . (IRRF)صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ت من لقد أبلغ الكونغرس عن آافة التحويال. حساب في وزارة المالية

صندوق إغاثة  إلى ٢٠٠٤ مليون دوالر من مخصصات السنة المالية ٩٥و٩على ذلك، أشار الكونغرس إلى وجوب تحويل 
يون  مل٥٠يشمل ذلك أيضًا إلغاء .  التابع لوزارة الخارجية(ESF) من صندوق دعم االقتصاد (IRRF)وإعادة إعمار العراق 

  .HR 2642دوالر آما هو مبني في 
 ماليين من القانون ١٠ لم يتم تسديدها، ٢٠٠٣ األساس للسنة المالية (ESF) مليون دوالر من صندوق دعم االقتصاد ٤٠يشمل   )ب (

 . مليون دوالر ألغيت٧٦، تشمل ٢٠٠٧، المخصصات التكميلية الطارئة لصندوق دعم االقتصاد للسنة المالية PL 108-11العام 
ذآر مكتب المفتش العام .  هي للجهود في العراق وأفغانستان(CERP)األموال المخصصة لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد   )ج (

  .مخصصات من وزارة الدفاع إلى برنامج االستجابة الطارئة للقائد
  



 مصادر تمويل إعادة إعمار العراق
  
 

٥٠ 

  )تابع (١-٢الجدول 
  
  ٢٠٠٩السنة المالية -٢٠٠٨السنة المالية . المخصصات حسب السنة المالية  
  P.L. 110-92, 

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

P.L. 110-
161 

P.L. 110-
252  

P.L. 111-32 
  وضعية الصناديق  

  ١٢ / ٢١ / 
٢٠٠٧ 

٦ / ٣٠ ٢٠٠٧ / ١٢ / ٢٦ / 
٢٠٠٨ 

٦ / ٢٤ / 
٢٠٠٩  

  خصصت      الزمت           انفقت مجموع

                  وضعية الصناديق

صندوق إغاثة وإعادة 
  ار العراق الثانيإعم

    )١٧،٤٨٢  ١٨،٠١٦  ١٨،٠١٦  ١٨،٣٨٩    )٥٠  

صندوق قوات األمن 
  العراقية

  ١٢،٩٧٩  ١٥،٥٧٣  ١٨،٠٣٩  ١٨،٠٣٩  ١٠٠٠  ١،٥٠٠  ١،٥٠٠  

  ٢،٥٨٤  ٣،٣٢٧  ٣،٦٣٢  ٤،١٧٧  ٤٣٩  ٥٢٧  ١٥  ١٢٣  صندوق دعم االقتصاد

برنامج االستجابة 
  الطارئة للقائد

  ٣،١٩٥  ٣،٤٠٩  ٣،٦٣٠  ٣،٦٣٠    ٩٨٦  ٣٦٥  

وق إغاثة وإعادة صند
  إعمار العراق األول

        ٢،٢٤٩  ٢،٢٦١  ٢،٢٧١  ٢،٤٧٥  

  ٣٨،٤٨٩  ٤٢،٥٨٧  ٤٥،٥٨٩  ٤٦،٧١٠  ١،٤٣٩  ٢،٩٦٢  ١،٨٨٠  ١٢٣  المجموع الفرعي

                  برامج المساعدة األخرى

صندوق حرية العراق 
نشاطات اإلعمار (

  )األخرى

        ٧١٥  ٧٤٦  ٧٦٦  ٦٦٦  

مساعدات الهجرة 
  )هـ( (MRA)والالجئين 

٣٧٢  ٤٥٥  ٤٨٥  ٥٢٠    ٢٦٩  ١٤٩  ٢٠  

صندوق إعادة إصالح 
األخطار التي تتعرض لها 

الموارد الطبيعية 
(NRRRF)  

        ٤٨٩  ٤٨٩  ٤٨٩  ٤٨٩  

الصندوق الدولي للرقابة 
على المخدرات وتطبيق 

  (INCLE)القانون 

١٤٤  ٣٢٢  ٣٤٦  ٣٨٦  ٢٠  ٨٥    ٢٠  

يمقراطية ندوق الدص
/ وزارة الخارجية (

  )الديمقراطية

    ١٢٤  ٣١٥  ٣٢٥  ٣٢٥    ٧٥  

مساعدات الكوارث 
  (IDA)الدولية 

  ٣٥  ٨٢  ٩٣  ٢٤٧    ٤٥  ٥٠  

صندوق حرية العراق 
(TF-BSO)  

    ١٠٠    ٥٠        

 PLالقانون العام 
، ٢العنوان -480

  المساعدات الغذائية

  ٩٤      ٢٣        

صندوق برامج حماية 
حة أرواح األطفال والص

(CSH)  

        ٩٠        

  



  مصادر تمويل إعادة إعمار العراق
  
 

٥١ 

  )تابع (١-٢الجدول 
  
  ٢٠٠٩السنة المالية -٢٠٠٨السنة المالية . المخصصات حسب السنة المالية  
  P.L. 110-92, 

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

P.L. 110-
161 

P.L. 110-
252  

P.L. 111-32 
  وضعية الصناديق  

  ١٢ / ٢١ / 
٢٠٠٧ 

٦ / ٣٠ ٢٠٠٧ / ١٢ / ٢٦ / 
٢٠٠٨ 

٦ / ٢٤ / 
٢٠٠٩  

  خصصت      الزمت           انفقت مجموع

مساعدة ضحايا الكوارث 
الدولية والمجاعة 

(IDFA))هـ(  

٥٠        ٥        

عمليات حفظ السالم 
  (PKO)الطوعية 

        ٥٠        

محطة إذاعة الحرة 
  العراقية

        ٤٠        

برنامج عدم إنشاء أسلحة 
الدمار الشامل ومقاومة 
اإلرهاب ونزع األلغام 

واألمور المتعلقة بها 
(NADR)  

٢٧  ٣٢  ٣٤  ٤٠    ٥  ١٦  ١٢  

لمساعدات اإلنسانية ا
الخارجية وبمناسبة 

الكوارث المدنية 
(OHDACA)  

        ١٧        

برامج  التعليم والتبادل 
الثقافي لوزارة الخارجية 

(DOS / Exchange)  

١٦      ٦  ٥        

المساعدات الفنية في 
  (OTA)الشؤون الدولية 

        ١٤  ١٦  ١٦  ١٦  

التدريب العسكري 
  (IMET)والتعليم الدولي 

٣  ٢    ٠  ١        

خدمات (مساعدة القضاة 
  )دعم النزاعات

    ٣    ٢        

        ٢          (DOJ)وزارة العدل 

  البيانات ناقصة  ٣،٢٥٥  ٢٢  ٥٣٠  ٢٤٤  ٦٤  المجموع الفرعي

اإلنفاقات التشغيلية 
  المتعلقة بإعادة اإلعمار

                

الف المؤقتة سلطة االئت
(CPA))و(  

        ٧٩٩  ٨٣٢  ٨٣٢  ٨٣٣  

مكتب المشاريع والعقود 
(PCO))ز(  

        ٨٣٠        

اإلنفاقات التشغيلية 
للوآالة األميرآية للتنمية 

  )ح((USAID OE)الدولية 

  ٢٢٢    ٧٧  ٢١        

  



 مصادر تمويل إعادة إعمار العراق
  
 

٥٢ 

  )تابع (١-٢الجدول 
  
  ٢٠٠٩السنة المالية -٢٠٠٨السنة المالية . المخصصات حسب السنة المالية  
  P.L. 110-92, 

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

P.L. 110-
161 

P.L. 110-
252  

P.L. 111-32 
  وضعية الصناديق  

  ١٢ / ٢١ / 
٢٠٠٧ 

٦ / ٣٠ ٢٠٠٧ / ١٢ / ٢٦ / 
٢٠٠٨ 

٦ / ٢٤ / 
٢٠٠٩  

  خصصت      الزمت           انفقت مجموع

صندوق حرية العراق 
التكاليف اإلدارية لفرق (

  )ة إعمار المحافظاتإعاد

        ١٠٠        

المساهمات األميرآية إلى 
 IO)المنظمات الدولية 

Contributions)  

    ٦٨    ٦٨        

  البيانات ناقصة  ٢٥٣    ١٤٥  ٢١    المجموع الفرعي

اإلشراف على إعادة 
  اإلعمار

                

المفتش العام الخاص 
إلعادة إعمار العراق 

(SIGIR)  

    ١٨٠  ٧  ٣٩        

مكتب / ع وزارة الدفا
  (DoD OIG)المفتش العام 

  ٢٦      ٢١        

الوآالة األميرآية للتنمية 
مكتب المفتش -الدولية
  (USAID-OIG)العام 

١٨    ٤  ٣  ٣        

وآالة تدقيق العقود 
 (DCAA)الدفاعية 

        ١٦        

مكتب -وزارة الخارجية
 (DoS OIG)المفتش العام 

١٣    ٨  ١  ١        

  لبيانات ناقصةا  ٢٥٣  ٧  ٥١  ٢٥  ٤  المجموع الفرعي

        $٢،٢٧٠  ١،٤٦٨  ٣،٦٨٨  ٢،١٧٠  ١٩١  المجموع

  
 والمحول إلى ١، العنوان PL 108-11يشمل األموال المخصصة لصندوق حرية العراق بموجب القانون العام   )د (

  .النشاطات اإلنشائية
رض  التمويل المخصص لمساعدات الكوارث الدولية والمجاعة ولمساعدات الهجرة والالجئين معHR 2642  )ه (

 .للتغيير ويتوقف على التخصيص النهائي في العام لهذين الصندوقين
 PL 108-106 مليون دوالر للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق بموجب القانون العام ٧٥يستثنى   )و (
، تمويل دعم إعادة اإلعمار متوفر هنا pl 110-28 وPL 109-234وفق تقارير آل مؤتمر للقانونيين العامين   )ز (

 .طات مكتب المشاريع والعقودلنشا
 .غير منجز بانتظار مزيد من التحقيق بخصوص االنفاقات اإلدارية لكافة السنوات المالية  )ح (
يشمل جهود إعادة إعمار العراق بالنسبة للموظفين المدنيين . pl 110-28آما هو مبين في تقرير القانون العام   )ط (

  .والواجبات المؤقتة اإلضافية والعقود المختلفة
  



  مصادر تمويل إعادة إعمار العراق
  
 

٥٣ 

  ٤-٢لشكل ا
  معدالت اإللزامات واالنفاقات ربع السنوية للصناديق األميرآية الكبرى

  من األموال المتوفرة الملزمة والمنفقة% 

  
  

المخصصات (معدل اإللزام هو نسبة األموال الملزمة خالل ربع السنة مقابل إجمالي األموال المتوفرة . األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
معدل اإلنفاق هو نسبة األموال المنفقة خالل ربع السنة مقابل إجمالي األموال . عند بداية ربع السنة) لتي انقضت مدتهاناقص األموال ا

  .المتوفرة عند بداية ربع السنة
  

نطقة ؛ استجابة فرقة م٢٠٠٩ / ٧ / ١٦ و٢٠٠٩ / ٧ / ٦استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر
تقرير المؤشرات األساسية، ، مكتب المساعدة االنتقالية للعراق، ٢٠٠٩ / ٧ / ١٨ و٢٠٠٩ / ٧ / ٤الخليج لطلب المفتش العام للبيانات، 

؛ استجابة مكتب وزير ٢٠٠٩ / ٧ / ٤ و٢٠٠٩ / ٤ / ٧، التقارير ربع السنوية؛ القوات المتعددة الجنسيات في العراق، ٢٠٠٩ / ٥ / ١٤
التقارير ربع السنوية ونصف السنوية إلى  . ؛ المفتش العام٢٠٠٩ / ٧ / ١٣ و٢٠٠٩ / ٧ / ٢ب المفتش العام للبيانات، الدفاع لطل

  .٢٠٠٩ / ٤ – ٢٠٠٤ / ٣, آونغرس الواليات المتحدة
 
  

  اإللزامات واإلنفاقات ربع السنوية
 مليون دوالر من الصناديق ٨٥٣ مليون دوالر آما أنفق أآثر من ٧٦٠خالل ربع السنة هذا، تم إلزام قرابة 

 بالنسبة لإللزامات واالنفاقات من ِقَبل الصناديق األميرآية الكبرى ٢-٢ أنظر الجدول )٦٢(.األربعة الكبرى
  .خالل ربع السنة هذا

  
، وبلغت ذروتها في ربع السنة ٢٠٠٦ُمعدالت اإللزامات ربع السنوية اتخذت نمطًا أآثر انتظامًا منذ أواخر 

لكن ربع السنة هذا آان له أدنى معدل إنفاق ربع سنوي لألموال المتوفرة منذ . آل سنة ماليةالرابع من 
 بالنسبة لنظرة عامة على معدالت اإللزام مقابل ١٢-٢ أنظر الشكل )٦٣(.٢٠٠٥يناير / آانون الثاني 

  .معدالت اإلنفاق مع مرور الزمن
  

                        معدل 
   معدل اإللزام       اإلنفاق
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  ٢-٢الجدول 
   ٢٠٠٩ / ٦ / ٣٠ – ٢٠٠٩ / ١ / ٤ديق األميرآية الكبرى، اإللزامات واإلنفاقات ربع السنوية للصنا

   الدوالراتبماليين
  

 الُمنفق الملزم الصندوق
  ٤٩٧  ٧٠١  صندوق قوات األمن العراقية

  ١٨٦  ٤٩  صندوق دعم االقتصاد
  ١٠٠  ٢٠  برنامج االستجابة الطارئة للقائد

  ٧٠  ١٠-  صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
  ٨٥٣  ٧٦٠  المجموع

، استجابة فرقة منطقة ٢٠٠٩ / ٧ / ١٦ و٢٠٠٩ / ٦ / ٧استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، : مصادرال
 تقرير المؤشرات األساسية، مكتب المساعدة االنتقالية للعراق،  ؛٢٠٠٩ / ٧ / ١٨ و٢٠٠٩ / ٧ / ٤الخليج لطلب المفتش العام للبيانات، 

  .٢٠٠٩ / ٧ / ١٣ و٢٠٠٩ / ٧ / ٢استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، و ٢٠٠٩ / ٥ / ١٤
  

  العراق صندوق إغاثة وإعادة إعمار
صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق هو أآبر مصدر للتمويل األميرآي إلعادة اإلعمار، وهو يتضمن 

وق إغاثة وإعادة إعمار العراق األول صند:  مليار دوالر ُجعلت متوفرة عبر ُمخصصين إثنين٢٠٫٨٦
 ٣٠ بتاريخ )٦٤(). مليار دوالر١٨٫٣٩(وصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني )  مليار دوالر٢٫٤٨(

 مليار دوالر من أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ٢٠٫٢٨، آان قد ألزم ٢٠٠٩يونيو / حزيران 
 مليون دوالر متوفرة لإلنفاق على مشاريع ٥٣٤ال يزال حوالي  )٦٥(%).٩٥( مليار دوالر ١٩٫٧٣وأنفق 
  )٦٦(.مفتوحة

  
  تطبيقأآبر مخصصات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني حسب القطاعات آانت لألمن وفرض

خالل ربع السنة هذا جرت أآبر إنفاقات في قطاع الكهرباء وبلغ مجموعها ).  مليار دوالر٤٫٩٤(القانون 
 بالنسبة لوضعية )٦٧(.٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠إبريل و/ ن دوالر بين األول من نيسان  مليو٢٢

مخصصات وإلزامات وإنفاقات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني حسب القطاعات، أنظر الجدول 
٣-٢.  
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  ٣-٢الجدول 
  وضعية صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق حسب المخصصات والقطاعات

  
  التغيير ربع السنوي  )بماليين الدوالرات(الصندوق وضعية     

  انفقت  الزمت  انفقت  الزمت  خصصت  القطاع  المخصصات
صندوق إغاثة 
وإعادة أعمار 

  األول

  -  -  ٢،٢٤٨٫٩  ٢،٢٦٠٫٨  ٢،٢٧١٫٣  المجموع الفرعي

  %)٠(٠٫٨-  %)٠(٠٫٨-  ٤،٨٩٢٫٤  ٤،٩٣٦٫٥  ٤،٩٣٦٫٥  األمن وفرض تطبيق القانون
  ٤٫٠٠٩٫٨  ٤،٠٧٥٫٨  ٤،٠٧٥٫٨  قطاع الكهرباء

  
٢٢٫٤  %)٠ (٠٫٩ 

)١(%  

األمن، البنية التحتية، 
السالمة العامة، والمجتمع 

  المدني

١١٫٨  %)٠ (٠٫٢-  ٢،١٨٠٫٤  ٢،٣٠٩٫٤  ٢،٣٠٩٫٤ 
)١(%  

الموارد المائية والصرف 
  الصحي

١(٢٠٫٤  %)٠(٨٫٠-  ١،٨٩١٫١  ١،٩٦٥٫٥  ١،٩٦٥٫٥(%  

  %)٠(٠٫٢  %)٠(٠٫٢-  ١،٥٩١٫٦  ١،٦٠٤٫٥  ١،٦٠٤٫٥  لبنية التحتية والنفطا
  %)١(٤٫٠  %)٠(٠٫١-  ٧٩٥٫٩  ٧٩٥٫٩  ٧٩٥٫٩  العناية الصحية

صندوق إغاثة 
وإعادة إعمار 
  العراق الثاني

  %)٠ (٠٫١  -  ٨٢٦٫١  ٨٦٠٫٠  ٨٦٠٫٠  تنمية القطاع الخاص
التعليم، الالجئون، حقوق 

اإلنسان، الديمقراطية ونظام 
  الحكم

١ (٥٫١  %)٠(٠٫٦-  ٤١٧٫٠  ٥١٩٫٦  ٥١٩٫٦(%  

  %)٠ (١٫٦  %)٠(٠٫٩-  ٤٣٥٫٠  ٤٤٨٫١  ٤٤٨٫١  مشاريع النقل واالتصاالت
  %)١ (٢٫٤  %)٠ (٠٫٥-  ٢٦٢٫٥  ٢٨١٫٤  ٢٨١٫٤  الطرق، الجسور واإلنشاء

  -  -  ٢١٠٫٣  ٢١٩٫٣  ٢١٩٫٣  ات اإلداريةالنفق

 

- ١٧،٤٨٢٫٠ ١٨،٠١٦٫٠ ١٨،٠١٦٫٠  المجموع الفرعي
٠(١٠٫٣(%  

٦٩٫٦ 
)٠(%  

-  ١٩،٧٣١٫٠  ٢٠،٢٧٦٫٨  ٢٠،٢٨٧٫٣    المجموع
٠(١٠٫٣(%  

٠(٦٩٫٦(%  

  
   األرقام تتأثر بالتدوير–البيانات لم تدقق : مالحظة
، المفتش العام، التقرير ربع ٢٠٠٩ / ٧ / ٦مفتش العام للبيانات، استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب ال: المصدر

  .٢٠٠٩ / ٤السنوي لكونغرس الواليات المتحدة، 
  

  صندوق قوات األمن العراقية
  مليار دوالر المخصصة لصندوق قوات األمن العراقية الذي تديره وزارة الدفاع١٨٫٠٤الـ 

تدعم وزارة وية المتعددة الجنسيات في العراق،  عبر القيادة األمنية االنتقال(DoD) األميرآية
  .الدفاع العراقية ووزارة الداخلية العراقية في تطوير قوات األمن العراقية

  
وإنفاق %) ٨٦( مليار دوالر ١٥٫٥٧، آان قد تم إلزام ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠بتاريخ 
سبة لوضعية األموال،  بالن)٦٨(.من صندوق قوات األمن العراقية%) ٧٢( مليار دوالر ١٢٫٩٨

  .٥-٢أنظر الشكل 
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اإللزامات واإلنفاقات ربع السنوية لصندوق قوات األمني العراقية حسب مجموعات النشاط 
  الفرعي

 ١٦٫٩٦ مليار المخصصة لصندوق قوات األمن العراقية، خصص ١٨،٠٤من مجموع الـ 
  )٦٩(:ألربع مجموعات آبرى للنشاط الفرعي%) ٩٤(مليار دوالر 

  . شراء المعدات بما فيها األسلحة والعربات واالتصاالت–دات المع •
  . الصيانة، التجهيزات، ودعم اللوجستية لالستثمارات القائمة–مساندة االستدامة  •
  . تنمية القدرات الوزارية، تدريب الوحدات والنصح والمساعدة–التدريب  •
  .شرطة مرافق التدريب، القواعد العسكرية ومحطات ال–البنية التحتية  •
 
  

  ٥-٢الشكل 
  وضعية أموال صندوق قوات األمن العراقية

  بمليارت الدوالرات
  

  التغير على مدى  
    ربع السنة     السنة  

  
  .األرقام تتأثر بالتدوير. البيانات لم تدقق: مالحظة

  
التقارير ربع ؛ المفتش العام، ٢٠٠٩ / ٧ / ١٣ و٢٠٠٩ / ٧ / ٢استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : المصادر

  .٢٠٠٩ / ٤ / ٣٠ – ٢٠٠٨ / ٧ / ٣١السنوية ونصف السنوية إلى آونغرس الواليات المتحدة، 
  

  
  %٦  %٦       ١٨٫٠٤خصصت 

  %٢٣  %٥  ١٥٫٥٧الزمت 
  %٣١  %٤  ١٢٫٩٨أنفقت 
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  ٤-٢الجدول 
  وضعية صندوق قوات األمن العراقية حسب الوزارات ومجموعات النشاط الفرعية

  
  التغيير ربع السنوي  )بماليين الدوالرات(وضعية الصندوق     
  انفقت  الزمت  انفقت  الزمت  خصصت  مجموعة النشاط الفرعي  وزارةال

  %)٣ (٧٩٫٥  %)٣ (١٣٣٫٥  ٣،٢٤٤٫٩  ٤،٦٦٤٫٨  ٤،٦٦٤٫٨  المعدات
  %)٤ (٩٩٫٥  %)٣ (٩٩٫٦  ٢،٦١١٫٠  ٣،٠٢٣٫٠  ٣،٢٥٦٫٥  المعدات

    %)٤ (٦٧٫٩  %)٢ (٢٨٫٧  ١،٦٠١٫٥  ١،٩٥١٫٨  البنية التحتية
  %)١١ (٢٨٫١  %)٠ (٠١-  ٢٨٤٫٩  ٣٣٣٫٥  ٥٤٠٫٨  مساندة االستدامة

وزارة 
  الدفاع

 ٢٦١٫٧  ٧،٧٤٢٫٣  ٩،٢٠٤٫٣ ١٠،٤١٣٫٩  المجموع
)٣(%  

٤ (٢٧٥٫٠(%  

 ٢٣٨٫٨  ١،٨٩١٫٠  ٢،١٥١٫٥  ٢،٥٨٥٫٩  التدريب
)١٢(%  

١ (١٣٫٦(%  

  %)٩ (٩٣٫١  %)٥ (٧٤٫٩  ١،١٥٤٫٩  ١،٤٩١٫٦  ١،٨٦٤٫٦  المعدات
  %)٥ (٤٦٫٠  %)٦ (٧٤٫٩  ١٫٠٢٠٫٤  ١،٣٦٧٫١  ١،٤٤١٫٨  البنية التحتية

  %)١ (٧٫٠  %)٠ (٠٫٠  ٥٠٤٫٤  ٥٣٢٫٨  ٦٥٠٫٥  مساندة االستدامة

وزارة 
  الداخلية

 ٣٨٨٫٥  ٤،٥٧٠٫٦  ٥،٥٤٣٫٠  ٦،٥٤٢٫٩  المجموع الفرعي
)٨(%  

٤ (١٥٩٫٧(%  

نشاطات لها صلة   أخرى
  بالموضوع

١٠ (٦٢٫٤  %)٧ (٥٠٫٨  ٦٦٥٫٨  ٨٢٥٫٩  ١،٠٨٢٫٥(%  

 ٧٠٠٫٩  ١٢،٩٧٨٫٧  ١٥،٥٧٣٫٢  ١٨،٠٣٩٫٣    المجموع
)٥(%  

٤ (٤٩٧٫١(%  

  
  األرقام تتأثر بالتدوير. البيانات لم تدقق: مالحظات
، المفتش العام، التقرير ٢٠٠٩ / ٧ / ١٣ و٢٠٠٩ / ٧ / ٢استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : المصادر

  ٢٠٠٩ / ٤ربع السنوي إلى آونغرس الواليات المتحدة، 
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مجموعات . راقية مخصص لمجموعات النشاط الفرعيما تبقى من صندوق قوات األمن الع
تشمل صندوق االستجابة السريعة " نشاطات ذات عالقة"النشاطات الفرعي الُمسّماة جماعيًا 

التابع لصندوق قوات األمن العراقية، نزع السالح، التسريح من الجيش وإعادة الدمج؛ عمليات 
  )٧٠(.الموقوفين وُمجمَّعات حكم القانون

  
 مليون دوالر من اإللزامات الجديدة لصندوق قوات األمن العراقية خالل ٧٠١الـ من أصل 

%. ٥٥وبرامج تطوير وزارة الداخلية % ٣٧ربع السنة هذا، شكلت برامج دعم وزارة الدفاع 
 مليون دوالر من اإلنفاقات الجديدة خالل ربع السنة هذا، شّكلت برامج ٤٩٧من أصل الـ 

ية صندوق قوات األمن ع بالنسبة لوض)٧١(%.٣٢ وزارة الداخلية وبرامج% ٥٥وزارة الدفاع 
أرقام اإللزامات . ٤-٢العراقية حسب الوزارات ومجموعات النشاطات الفرعية، أنظر الجدول 

واإلنفاقات ال تشمل تمويل الجسر البالغ مليار دوالر لصندوق قوات األمن العراقية للسنة 
جعل . P.L. 111-32جديد بموجب القانون العام ، الذي ألغي ثم خصص من ٢٠٠٩المالية 

  )٧٢(.٢٠١٠سبتمبر /  أيلول ٣٠الكونغرس هذا األموال متوفرة لغاية 
  

  إتجاهات المخصصات
، بصورة آبيرة، مع تشديد ٦-٢تحوّلت اولويات صندوق قوات األمن العراقية، آما هو ُمبّين في الشكل 

% ٤١مخصصات البنية التحتية هبطت من ذروة . ى التدريبمتناقص على البنية التحتية وتشديد متزايد عل
 لم ُتخصص أية )٧٣(.٢٠٠٨من مخصصات السنة المالية % ١٤ إلى ٢٠٠٦من مخصصات السنة المالية 

، تماشيًا مع حظر الكونغرس أية إلزامات ٢٠١٠ والسنة المالية ٢٠٠٩أموال للبنية التحتية للسنة المالية 
 مخصصات )٧٤(.لعراقية لصالح البنية التحتية في المخصصات األخيرةجديدة لصندوق قوات األمن ا

من مخصصات السنة % ٤٣ إلى ٢٠٠٦المتدنية لمخصصات السنة المالية % ٨التدريب ازدادت من 
 إلى ٢٠٠٥مشتريات المعدات آانت دائمًا ُممولة بصورة جيدة من . ٢٠١٠السنة المالية  / ٢٠٠٩المالية 
 / ٢٠٠٩من خطة اإلنفاق للسنة المالية %) ٣٩( مليون دوالر ٣٨٦شكلت قرابة ومع ان المعدات . ٢٠٠٨
 مليار دوالر المطلوبة أصًال من وزارة الدفاع في السنة ١٫١٦، إال ان اإلنفاقات أقل بكثير من الـ ٢٠١٠
  )٧٥(.٢٠٠٩المالية 

  

  



  مصادر تمويل إعادة إعمار العراق
  
 

٥٩ 

  ٦-٢الشكل 
  مخصصات صندوق قوات األمن العراقية حسب السنة المالية للمخصصات

  من مجموع المخصصات% 
  

  
  

 
  البنية التحتية

  التدريب
  مساندة االستدامة

  النشاطات ذات العالقة
  المعدات

  
  . البيانات لم ُتدقق: مالحظة
  .٢٠٠٩ / ٧ / ٢استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

  
  صندوق دعم االقتصاد

ر لصندوق دعم االقتصاد لتحسين البنية  مليار دوال٤٫١٨، خصص الكونغرس ٢٠٠٣منذ 
التحتية وأمن المجتمعات، وتشجيع الديمقراطية والمجتمع المدني، ودعم بناء القدرات والتنمية 

  )٧٦(.االقتصادية
  

وإنفاق %) ٨٠( مليار دوالر ٣٫٣٣، آان قد تم إلزام ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠بتاريخ 
  .٧-٢عية هذه األموال، أنظر الشكل  بالنسبة لوض)٧٧(%).٦٢( مليار دوالر ٢،٨٥
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  ٧-٢الشكل 
  وضعية أموال صندوق دعم االقتصاد

  بمليارات الدوالرات
  التغير على مدى  
    ربع السنة     السنة  

  
  .األرقام تتأثر بالتدوير. البيانات لم تدقق: مالحظة

  
؛ استجابة فرقة منطقة ٢٠٠٩ / ٧ / ١٦ و٢٠٠٩ / ٧ / ٦يانات، استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للب: المصادر

. ٢٠٠٩ / ٥ / ١٤تقرير المؤشرات األساسية، مكتب المساعدة االنتقالية للعراق،  ؛٢٠٠٩ / ٧ / ٤الخليج لطلب المفتش العام للبيانات، 
  .٢٠٠٩ / ٤ – ٢٠٠٨/  ٧التقارير ربع السنوية ونصف السنوية إلى آونغرس الواليات المتحدة، المفتش العام، 

  
  اإللزامات واإلنفاقات ربع السنوية لصندوق دعم االقتصاد حسب البرامج

  : مليار دوالر المخصصة لصندوق دعم االقتصاد ُخصصت لبرامج في ثالثة مسارات٤٫١٨قرابة الـ 
 رآّزت البرامج على خفض العنف، وتحسين أمن البنية التحتية، وتعزيز الروابط –أمني  •

  .ومة والمجتمعات األهليةبين الحك
 . نشاطات تهدف إلى زيادة قدرات الحكومة القومية وحكومات المحافظات–سياسي  •
 هدفت البرامج إلى زيادة قدرات عمليات الحكومة العراقية وقدرات الصيانة، –اقتصادي  •

 .وإلى تحفيز نمو القطاع الخاص
  

  (PRT / PRDC)عادة إعمار وتنمية المحافظات لجان إ/ أآبر البرامج هي ِفَرق إعادة إعمار المحافظات 
  )٧٨(.وبرنامج استقرار المجتمع األهلي، وآالهما في المسار األمني

 
 مليون دوالر من اإللزامات الجديدة خالل ربع السنة هذا، مّثل فيها صندوق ٤٩آان لصندوق دعم االقتصاد 

%). ٥١( مليون دوالر ٢٥ بلغت أآثر من االستجابة السريعة لِفَرق إعادة إعمار المحافظات أآبر حصة
 مليون دوالر من اإلنفاقات الجديدة خالل ربع ١٨٧اإلنفاقات ربع السنوية آانت أآثر تشّتتًا؛ من أصل قرابة 

 ِفَرق إعادة  وشكلت مشاريع%) ٢٣( مليون دوالر ٤٣السنة هذا، شكل برنامج استقرار المجتمع األهلي 
    (PRT / PRDC) إعمار وتنمية المحافظات لجان إعادة/ إعمار المحافظات 

 بالنسبة لوضعية صندوق دعم االقتصاد حسب المسارات والبرامج، أنظر )٧٩(%).٢٣( مليون دوالر ٤٢
  .٥-٢الجدول 

  
  المخصصات واإلنفاقات التاريخية لصندوق دعم االقتصاد حسب الوآاالت

ياسية األميرآية للعمليات الخارجية إضافة تلقى العراق تمويل صندوق دعم االقتصاد عبر المخصصات الق
 لقد أنشئ صندوق دعم االقتصاد لتقديم )٨٠(.إلى المخصصات التكميلية للحاالت الطارئة في زمن الحرب

  
  %١٢  %١٢       ١٫١٨خصصت 

  %٣٥  %٢  ٣٫٣٣الزمت 
 %١٠٨  %٨  ٢٫٥٨أنفقت 
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 تاريخيًا، استخدم الصندوق لدعم االستقرار )٨١(.المساعدة للبلدان التي لم تحصل على مساعدات تنمية تقليدية
لبلدان التي للواليات المتحدة فيها مصالح أمنية قومية أو مصالح أخرى االقتصادي والسياسي في ا

، بلغت مخصصات صندوق دعم االقتصاد إلسرائيل ومصر أآثر من ٢٠٠١ و١٩٧٦بين . إستراتيجية
  )٨٢(.نصف مجموع مخصصات صندوق دعم االقتصاد

  
 مليار دوالر لصندوق دعم ٦٫٥  للعمليات الخارجية طالب بـ٢٠١٠تبرير الكونغرس لموازنة السنة المالية 

 مليون دوالر ٤١٦من أصل هذا المبلغ، مطلوب ). دون حسبان األموال التكميلية التي قد ُتطلب(االقتصاد 
، (IDPs)للعراق لدعم بناء القدرات، والمساعدات في إعادة دمج الالجئين، المهجرون في الداخل %) ٦(

  )     ٨٣(.القتصادي على قاعدة عريضةوتمويل برامج مكافحة الفساد وتشجيع النمو ا
  

ُتنّفذ الوآالة األميرآية للتنمية الدولية وفرقة منطقة الخليج، وسالح الهندسة في الجيش األميرآي، بموجب 
 بالنسبة لمقارنة )٨٤ (.اإلرشاد السياسي لوزارة الخارجية، معظم برامج صندوق دعم االقتصاد في العراق

  .٨-٢صندوق دعم االقتصاد حسب الوآاالت، أنظر الشكل مخصصات وإلزامات وإنفاقات 
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  ٥-٢الجدول 
  وضعية صندوق دعم االقتصاد حسب المسارات والبرامج

  
  التغيير ربع السنوي  )بماليين الدوالرات(وضعية األموال     

  انفقت  الزمت  انفقت  الزمت  خصصت  البرنامج  المسار
ِفَرق إعادة إعمار مشاريع 

لجان إعادة / المحافظات 
إعمار وتنمية المحافظات 

(PRT / PRDC)  

١٥ (٤٢٫١  %)٤ (١٦٫٦  ٣٢٣٫٧  ٤٦٨٫٧  ٧٠٠٫٠(%  

برنامج استقرار المجتمع 
  المدني

٨ (٤٢٫٨  %)٠ (٠٫٢-  ٥٩٦٫٨  ٦٤٦٫٣  ٦٤٦٫٣(%  

  %)١ (٢٫٧  -  ٢٥٧٫٩  ٣٥٥٫٥  ٣٥٥٫٥  برنامج الحكم المحلي
  %)٤ (٥٫٥  -  ١٦٠٫٨  ٢٦٥٫٠  ٢٦٥٫٠  برنامج عمل المجتمع األهلي

  %)٧ (١٠٫٩  %)١ (١٫٣  ١٧٦٫٠  ١٨١٫١  ٢١٧٫٠  حماية أمن البنية التحتية
صندوق االستجابة السريعة 

لفرق إعادة إعمار 
  المحافظات

١٤ (١٣٫٠  %)١٣ (٢٥٫٤  ١٠٧٫١  ١٩٥٫٤  ٢٠٤٫٠(%  

  األمني

  %)٨ (١١٧٫٠  %)٢ (٤٣٫٠  ١،٦٢٢٫٣  ٢،١١١٫٩  ٢،٣٨٧٫٧  المجموع الفرعي
  %)١٣ (٢١٫٦  -  ١٩٠٫٥  ٢٦٤٫٣  ٢٦٤٫٣  ةتنمية القدرات القومي

الديمقراطية والمجتمع 
  المدني

٤ (٥٫٣  %)١-  (٢٫١-  ١٤٤٫٥  ١٨٥٫٢  ١٨٨٫٩(%  

الحكم االقتصادي الثاني، 
االصالحات السياسية 

  والنظامية

٨٥٫٠  ٨٥٫٠  ٨٥٫٠  -  -  

الالجئون العراقيون 
  )األردن(

٣٦٫٠  ٥٨٫٠  ٥٨٫٠  -  -  

  %)١ (٠٫٣  %)٠ (٠٫١-  ٢٧٫٨  ٣٧٫١  ٣٨٫٠  تنمية القدرات الوزارية
  %)١ (٠٫٣  %)٢-  (٠٫٦-  ٢٨٫٤  ٣٠٫١  ٣٣٫٠  مكتب اتصال جرائم النظام

  السياسي

  %)٦ (٢٧٫٤  %)٠ (٢٫٨-  ٥١٢٫١  ٦٥٩٫٧  ٦٦٧٫٢  المجموع الفرعي
دعم استدامة التشغيل 

  والصيانة
٩ (٢١٫٧  %)٤ (١٠٫٨  ٢٧١٫٥  ٢٧٣٫٤  ٢٩٤٫٢(%  

تنمية إنماء لألعمال 
  الزراعية/ الصناعية 

١٧ (٨٫٩  -  ٦١٫٩  ٩٢٫٥  ٩٢٫٥(%  

النمو االقتصادي في 
  المحافظات

٤٠ (٨٫٢  -  ٢٨٫٨  ٦٠٫٨  ٦٠٫٨(%  

برنامج التنمية المحددة 
  األهداف

٣٧ (٤٫٩  -  ١٨٫٤  ٥٧٫٤  ٥٧٫٤(%  

تنمية القدرات والتدريب 
  الفني على مستوى المصانع

٤-  (١٫٨-  %)٣-  (١٫٦-  ٤٦٫٥  ٤٧٫٦  ٤٨٫٧(%  

  -  -  ٢٢٫٤  ٢٣٫٨  ٢٣٫٨  ازدهار

  القتصاديا

  %)١٠ (٤٢٫٠  %)٢ (٩٫٢  ٤٤٩٫٥  ٥٥٥٫٦  ٥٧٧٫٤  المجموع الفرعي
  %)٨ (١٨٦٫٥  %)١ (٤٩٫٥  ٢،٥٨٤٫٠  ٣،٣٢٧٫٢  ٣،٦٣٢٫٣    المجموع

  
  األرقام تتأثر بالتدوير. بيانات لم تدققال: مالحظات
، استجابة ٢٠٠٩ / ٧ / ١٦، و٢٠٠٩ / ٧ / ٦استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، : المصادر

 ، مكتب المساعدة االنتقالية للعراق، تقرير المؤشرات٢٠٠٩ / ٧ / ٤فرقة منطقة الخليج لطلب المفتش العام للبيانات، 
  .٢٠٠٩ / ٤، المفتش العام، التقرير ربع السنوي إلى آونغرس الواليات المتحدة، ٢٠٠٩ / ٥ / ١٤األساسية، 
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  ٨-٢الشكل 
  مخصصات وإلزامات وإنفاقات صندوق دعم االقتصاد حسب الوآاالت

  بمليارات الدوالرات
  

  $٢٫٥٨أنفقت   $٣٫٣٣ألزمت   $٣٫٦٣    ُخصصت 

  
  

  .األرقام تتأثر بالتدوير.  البيانات لم تدقق:مالحظة
، استجابة فرقة منطقة ٢٠٠٩ / ٧ / ١٦ و٢٠٠٩ / ٧ / ٦استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، : المصادر

اق، تقرير المؤشرات األساسية، ، مكتب المساعدة االنتقالية للعر٢٠٠٩ / ٧ / ١٨ و٢٠٠٩ / ٧ / ٤الخليج لطلب المفتش العام للبيانات، 
٢٠٠٩ / ٥ / ١٤.  
  

  برنامج االستجابة الطارئة للقائد
 مليار دوالر لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد لتمكين قادة القوات ٣٫٦٣، خصص الكونغرس ٢٠٠٤منذ 

  )٨٥(.العراقالمتعددة الجنسيات في العراق من تقديم إغاثة وإعادة إعمار محلية ُمحّددة األهداف في أنحاء 
  

 مليار دوالر ٣٫١٩وأنفق %) ٩٤( مليار دوالر ٣٫٤١، آان قد ألزم ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠بتاريخ 
  .٩-٢ بالنسبة لوضعية هذه األموال، أنظر الشكل )٨٦(%).٨٨(
  

  ٩-٢الشكل 
  وضعية أموال برنامج االستجابة الطارئة للقائد

  بمليارات الدوالرات
  

  التغير على مدى  
    لسنة     السنةربع ا  

  
  .األرقام تتأثر بالتدوير. البيانات لم تدقق: مالحظة
التقارير ربع السنوية ونصف ؛ المفتش العام، ٢٠٠٩ / ٧ / ١٣استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : المصادر

  .٢٠٠٩ / ٤ – ٢٠٠٨ / ٧السنوية إلى آونغرس الواليات المتحدة، 

١٠% 

٣٥% 
٥٦% 

١٠% 

٦٠% 

٢٩% 

١٠% 

٣٢% 
٥٩% 

 $٠٫٣٦الوآاالت األخرى 

فرقة 
منطقة 
  الخليج 
١٫٢٦$ 

الوآالة األميرآية للتنمية 
$٢٫٠٢الدولية

 $٠٫٣٤الوآاالت األخرى 

الوآالة األميرآية للتنمية 
 $٢٫٠٫١الدولية 

  فرقة منطقة الخليج 
٠٫٩٧$

  فرقة منطقة الخليج 
٠٫٨٢$ 

ة الوآال
األميرآية 

للتنمية الدولية 
١٫٥٢$ 

 $٠٫٢٥الوآاالت األخرى 

  
  %٤  %١       ٣٫٦٣خصصت 

  %١٨  %١  ٣٫٤١الزمت 
 %٣٣  %٣  ٣٫١٩أنفقت 
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  واإلنفاقات ربع السنوية لبرنامج االستجابة الطارئة للقائداإللزامات 

 برنامج االستجابة الطارئة للقائد لعشرين فئة مشاريع من بينها (DoD)  األميرآيةألزمت وزارة الدفاع
  )٨٧(.فئات مشاريع لها عالقة باألمن تلّقت أغلبية اإللزامات خالل السنوات األخيرة

  
قات الجديدة تقريبًا خالل ربع السنة هذا في قطاعي المياه والصرف الصحي آانت معظم اإللزامات واإلنفا

% ٢١تشكل المياه والصرف الصحي اآلن . من اإلنفاقات% ٩٧من اإللزامات الجديدة و% ٩٧التي بلغت 
  )٨٨(.من آافة إلزامات برنامج االستجابة الطارئة للقائد

  

من مجموع %) ١٢( مليون دوالر ٤٠١ثل أآثر من التدابير الوقائية هي ثاني أآبر فئة إجماًال وتم
 تشمل هذه الفئة إنشاء وإصالح األسيجة واألنوار والحواجز وأبراج الحراس، والتدابير )٨٩(.اإللزامات

 بالنسبة لوضعية مشاريع البرنامج حسب )٩٠(.األخرى لتعزيز دوام وبقاء مواقع البنية التحتية الحيوية
  .٦-٢القطاعات، أنظر الجدول 

  
معظم أموال البرنامج أنفقت ببطء خالل السنة المالية هذه ألن القوات المتعددة الجنسيات في العراق رآّزت 

 (I-CERP) العراقي -خالل ربعي السنة األولّين على تنفيذ المشاريع عبر برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
يونيو، / بتاريخ أواسط حزيران . لطارئة للقائدالُممّول من الحكومة العراقية على غرار برنامج االستجابة ا
اختارت الحكومة العراقية عدم ) ٩١(%.٩٠آان برنامج االستجابة الطارئة للقائد العراقي قد ألزم بنسبة 

 نتيجة لذلك، )٩٢(. الموازنة التي سببها انخفاض عائدات النفطعلىمواصلة تمويل البرنامج بسبب الضغوط 
 مليون دوالر المتوفرة في برنامج االستجابة ٥٠٠الجنسية في العراق تنفيذ آامل ال تتوقع القوات المتعددة 

 مليون دوالر إضافية في السنة ٥٠٠ وتتوقع هذه القوات أيضًا تنفيذ )٩٣(.٢٠٠٩الطارئة للقائد للسنة المالية 
  )٩٤(.، ُمرآّزة على الموصل وديالى والتأميم وبغداد والبصرة٢٠١٠المالية 

  
لسنوات السابقة، في حال لم تنفق آافة أموال برنامج االستجابة الطارئة للقائد، سوف ُتعاد األموال آما في ا

. إلى حساب العمليات والصيانة في الجيش حيث يمكن ان تلزم ألغراض أخرى قبل انقضاء مدة صالحيتها
االستجابة الطارئة للقائد  مليون دوالر من أموال برنامج ٢٤٣أعادت القوات المتعددة الجنسيات في العراق 

 التي ألزمت عندها ألولويات أخرى في وزارة الدفاع قبل نهاية السنة ٢٠٠٨المخصصة للسنة المالية 
  )٩٥(.المالية
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  ٦-٢الجدول 
  وضعية برنامج االستجابة الطارئة للقائد حسب القطاعات

  
  التغيير ربع السنوي  )بماليين الدوالرات(وضعية األموال   

  أنفقت  ألزمت  انفقت  ألزمت  صتخص  القطاع
  %)٢٨١ (٣٩٦٫٩  %)٢٦٨ (٤٤٣٫٥  ٥٣٨٫١  ٦٠٩٫١  ٦٠١٫٤  المياه والصرف الصحي

  %)٨ (٢٢٫٥  %)٣ (١٣٫٣  ٢٩٨٫٢  ٤٠١٫٣  ٤٠٤٫٥  التدابير الوقائية
  %)١ (٣٫١  %)٢ (٦٫٧  ٢٦٥٫٤  ٣٢٩٫٩  ٣٢٦٫٠  الكهرباء

  %)٣ (٧٫١  %)٠ (٠٫٨  ٢٦٨٫٣  ٣١٧٫٤  ٣١٣٫٨  النقل
  %)٤ (٨٫٨  %)٥ (١٣٫٢  ٢٤١٫١  ٣٠٠٫٧  ٢٩٨٫٢  التعليم

  %)٦- (٧٫٩-  %)٠ (٠٫٤-  ١٢٥٫٠  ١٥٨٫٢  ١٥٨٫٧  نشاطات التنظيف المدنية
  )تابع (٦-٢الجدول 

  
  التغيير ربع السنوي  )بماليين الدوالرات(وضعية األموال   

  أنفقت  ألزمت  انفقت  ألزمت  خصصت  القطاع
المشاريع اإلنشائية وإعادة 

  اإلعمار األخرى
٦- (٥٫٨-  %)٣- (٣٫٢-  ٩١٫٢  ١٢٥٫٧  ١٢٥٫٧(%  

  %)٠ (٠٫١-  %)١ (٠٫٩  ٨٤٫٦  ٩٩٫٣  ٩٩٫٦  العناية الصحية
  %)١ (١٫٠  %)٢ (٢٫٣  ٨٨٫٧  ٩٨٫٩  ٩٩٫٦  القانون ونظام الحكم

  %)٢- (١٫٣-  %)٢ (٢٫١  ٦٥٫٠  ٩١٫١  ٩٢٫٠  الزراعة
  %)٣- (١٫٨-  %)١٠- (٩٫١-  ٧٠٫٨  ٨٢٫٩  ٨٣٫٧  إصالح البنية التحتية المدنية

قتصادية التحسينات اال
  والمالية واإلدارية والمؤاساة

٤- (٢٫٦-  %)٢- (١٫٦-  ٦٤٫٩  ٨١٫٧  ٨٢٫٦(%  

  %)٢٠- (٨٫٥-  %)١٩- (٩٫٠-  ٣٤٫٥  ٣٨٫٤  ٣٩٫٠  مدفوعات
  %)٦- (١٫٨-  %)٣- (١٫٢-  ٣٠٫٨  ٣٧٫٤  ٣٧٫٧  أضرار المعارك

االتصاالت السلكية 
  والالسلكية

١١ (٢٫٥  %)٢- (٠٫٧-  ٢٥٫٣  ٢٧٫٩  ٢٧٫٥(%  

  %)٥- (٠٫٨-  -  ١٦٫٧  ١٩٫٨  ١٩٫٩  مدنيعربات الدعم ال
  %)٢- (٠٫٢-  %)٤- (٠٫٥-  ٩٫٦  ١٢٫٦  ١٢٫٧  إنتاج وتوزيع الغذاء

المدفوعات للموقوفين المطلق 
  سراحهم

٩- (٠٫١-  %)٦- (٠٫١-  ٠٫٥  ٠٫٩  ٠٫٩(%  

  %)٢٢ (٤١١٫١  %)١٩ (٤٥٧٫١  ٢،٣١٨٫٨  ٢،٨٣٣٫٣  ٢،٨٢٣٫٥  المجموع الفرعي
غير المحتسب لمخصصات 

ابة الطارئة برامج االستج
  للقائد

٢٦- (٣١١٫٠-  %)٤٣- (٤٣٧٫٥-  ٨٧٦٫٢  ٥٧٦٫٢  ٨٠٦٫٣(%  

  %)٣ (١٠٠٫٢  %)١ (١٩٫٥  ٣،١٩٥٫٠  ٣،٤٠٩٫٥  ٣،٦٢٩٫٨  المجموع
  

لم يذآر مكتب وزير الدفاع بيانات المخصصات واإللزامات واالنفاقات لفئات المشاريع على أساس ربع سنوي لمخصصات السنوات : المالحظة
هو الفارق بين بيانات المخصصات الواردة في أول سطر واإللزامات " المخصصات غير المحتسبة لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد"صّف . المالية

  .(IRMS)واإلنفاقات المقدمة من مكتب وزير الدفاع والبيانات الفئوية المتوفرة من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق 
، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش ٢٠٠٩ / ٧ / ٤ و٢٠٠٩ / ٤ / ٧ت في العراق، التقرير ربع السنوي، القوات المتعددة الجنسيا: المصادر

  .٢٠٠٩ / ٤، المفتش العام، التقرير ربع السنوي إلى آونغرس الواليات المتحدة، ٢٠٠٩ / ٧ / ١٣العام للبيانات، 
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  للقائدممارسات رفع التقارير من ِقَبل برنامج االستجابة الطارئة 
يطالب الكونغرس المفتش العام بتقديم تقرير ربع سنوي ُيفّصل آافة اإللزامات واإلنفاقات والعائدات التي 
لها عالقة بإعادة إعمار وإعادة تأهيل العراق، بما في ذلك حسابات التكاليف حسب آل مشروع بمفرده وآل 

 في التقارير )٩٦(.ومًا بعد نهاية ربع السنة ي٣٠برنامج بمفرده آما حصلت في نهاية آل ربع سنة ضمن فترة 
ربع السنوية السابقة، أشار المفتش العام إلى الصعوبة التي تعاني منها وزارة الدفاع في تقديم معلومات 
آاملة وفي الوقت المناسب حول إلزامات وإنفاقات برنامج االستجابة الطارئة للقائد وحول المشاريع المنجزة 

  .والجاري تنفيذها
  

  ١٠-٢الشكل 
  ممارسات رفع التقارير من ِقَبل برنامج االستجابة الطارئة للقائد

  األيام منذ نهاية ربع السنة
  
  

  نهاية ربع السنة

  
  
  
  
 

، استجابة مكتب وزير ٢٠٠٩ / ١ / ١٢ لطلب المفتش العام للبيانات،  مكتب المفتش العام في وزارة الدفاعاستجابة : المصدر
  ، ٢٠٠٩ / ٧ / ١٣ و٢٠٠٩ / ٧ / ٢مفتش العام للبيانات، الدفاع لطلب ال

  

التشريعات التي أوجدت برنامج االستجابة الطارئة للقائد تطالب وزارة الدفاع بتقديم تقارير ربع سنوية إلى 
وينص الكونغرس أيضًا على ان تتضمن هذه .  يومًا بعد نهاية آل ربع سنة١٥الكونغرس ضمن فترة 
َبل فئة مشروع البرنامج، وان تثبت آيف تدعم صات واستخدام األموال من ِقالتقارير مصدر ومخص

  )٩٧(. دوالر أهداف برنامج االستجابة الطارئة القائد٥٠٠،٠٠٠المشاريع التي زادت قيمتها عن 
  

بصفته الوآيل الُمنّفذ لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد، مطلوب من وزير الجيش إرسال التقارير ربع 
ة الصادرة عن برنامج االستجابة الطارئة للقائد إلى رئيس وإلى األعضاء الكبار في لجان الدفاع السنوي

، آانت تفاصيل مشاريع ٢٠٠٨لغاية أواسط . األربع الكبرى في الكونغرس آما وإلى مراقب وزارة الدفاع
، وهو نظام قائم (IRMS)ق برنامج االستجابة الطارئة للقائد متوفرة فقط عبر نظام إدارة إعادة إعمار العرا

غير ان النظام لم يكن . (MNC-I)على شبكة االنترنت حافظت عليه القوات المتعددة الجنسيات في العراق 
للتفاصيل على بالنسبة ًا مع نظام المحاسبة في الجيش وأثبت انه مصدر ال يمكن االعتماد عليه توافقم

 )٩٨(. أآثر أمرًا عاديًا يومًا أو٦٠آان التأخير لمدة و ،مستوى المشاريع
 

لتحسين الدقة، انتقل الجيش إلى التقارير اليدوية حول تفاصيل مشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
(CERP) يتم اآلن رفع التقارير عن البيانات من ميدان مرآزية الجيش األميرآي . ٢٠٠٩ في السنة المالية

األعضاء الموظفون بمراجعة آل خط مشروع لضمان تقّيده وُتمّرر إلى مكتب موازنة الجيش حيث يقوم 
بعدها تقدم تفاصيل المشاريع إلى .  وآذلك دقة ذآر الفئة(CERP)بنوايا برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

المراقب في وزارة الدفاع وإلى عناصر في األرآان المشترآة وقيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة 

للتقرير ربع " سيناريو ألفضل حالة"
السنوي المقدم من وزارة الدفاع 

  األميرآية إلى الكونغرس
  

٤٥                         ٣٠ 
 ١٣١٥  يومًا٩٢                                              +    ٦٠       

مهلة تقديم التقرير الربع السنوي 
 لوزارة الدفاع إلى الكونغرس

استالم المفتش العام من وزارة الدفاع 
األميرآية البيانات الرئيسية لجميع 

تخصيصات برنامج االستجابة 
 الطارئة للقائد

ي تقديم التقرير ربع السنو
لوزارة الدفاع المستند إلى 

نظام إدارة إعادة إعمار 
السنة (العراق إلى الكونغرس 

 )٢٠٠٨-٢٠٠٦المالية 

استالم المفتش العام من 
وزارة الدفاع بيانات 
الفئات لتخصيصات 

 ٢٠٠٩السنة المالية 
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. " بعد الموافقة عليها، ترسل السلة إلى الكونغرس.  إلجراء مراجعة مقابلة(CENTCOM)األميرآية 
  )٩٩(. يومًا٤٥ إلى ٣٠لرفع التقارير الدقيقة باستخدام النظام اليدوي هو " سيناريو أفضل حال

  .١٠-٢بالنسبة للجدول الزمني لممارسات رفع تقارير برنامج االستجابة الطارئة للقائد، أنظر الشكل 
  

فًا للصناديق الكبرى األخرى، لم يكن رفع التقارير عن بيانات إلزامات وإنفاقات برنامج االستجابة خال
 آانت وزارة الدفاع .الطارئة للقائد لمخصصات ما قبل السنة، عن فئات المشاريع، على أساس ربع سنوي
. ت السنة المالية الجاريةترفع التقارير عن بيانات اإللزامات واإلنفاقات عن آل فئة مشاريع فقط لمخصصا

 نظام – (IRMS)بيانات اإللزامات واإلنفاقات التاريخية متوفرة فقط لدى نظام إدارة إعادة إعمار العراق 
رفع التقارير الذي اعتبره مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع والمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 

التقارير عن مهمته، وافق المفتش العام مؤخرًا على قبول بيانات  بالنسبة لرفع )١٠٠(.غير جدير بالثقة
 يومًا على نهاية ربع السنة ٩٠إلزامات وإنفاقات برنامج االستجابة الطارئة للقائد حسب فئة المشاريع بعد 

بيانات برنامج االستجابة الطارئة للقائد . المالية ألجل مالءمة ممارسات رفع تقارير مكتب وزير الدفاع
 لم يتم تسليمها لغاية ٢٠٠٩مارس /  آذار ٣١ حسب الفئات، عن ربع السنة المنتهي في ٢٠٠٩لسنة المالية ل
  )١٠١(.، وآانت تفتقر إلى بيانات اإلنفاق لمخصصات السنة السابقة٢٠٠٩يوليو /  تموز ٢
 
 



 التعاقد
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  التعاقد
  

  )١٠٢(آان التعاقد في العراق يتم بصورة عشوائية
  وزير الدفاع

  روبرت غيتس
   ٢٠٠٩يناير / نون الثاني آا
  

يواصل المقاولون لعب دور آبير في دعم العمليات العسكرية والدبلوماسية األميرآية آما وبرامج إعادة 
مرافق توليد  (ات البناء األساسيةالخدمات التي يقدمونها تتراوح بين مشاريع إنشاء. اإلعمار في العراق

، إلى )بناء قدرات الحكومة العراقية(النشاطات غير اإلنشائية إلى ) المرافق الصحية واألمنيةوالكهرباء، 
). دعم الحياة واألمن الشخصي(نشاطات تدعم الجنود المرتدين بّزات رسمية والموظفين الدبلوماسيين 

صحيح ان دعم المقاولين للجهود العسكرية والدبلوماسية يمكن النظر إليه على انه ُمنفصل عن العمل 
  .ملتبسةهي أحيانًا آثيرة بينها  صلة بإعادة اإلعمار، إال ان الخطوط التعاقدي الذي له

  
 –الجهود األميرآية المبكرة في العراق أشرآت مرارًا وتكرارًا وآاالت متعددة مع صالحيات متراآبة 

 غير ان عمليات )١٠٣(. لإلشراف على عمليات التعاقد وإدارة المشاريع الناتجة عنها–وبدون موارد مناسبة 
 الدروس  مشاآلتعالج الوآاالت.  جهود إعادة اإلعمارسير مع بوجه عامالتعاقد والمشتريات تحّسنت 

  . العمليات التشغيليةوهو ما أدى إلى تحسين ،(PSCs) الشرآات األمنية الخاصةإدارة  مثل –المكتسبة 
  

  منظمات التعاقد األميرآية
ة عن تنفيذ جهود إعادة إعمار العراق، بما في هناك ست منظمات حكومية أميرآية مسؤولة بصورة أولي

  )١٠٤  (:ذلك إدارة المقاولين الذين ينفذونها
  
  .(JCC-I / A)القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان  •
 .(GRD)فرقة منطقة الخليج /  سالح الهندسة في الجيش األميرآي  •
 .(MNC-I)الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق  •
 (AFCEE)ات الجوية لالمتياز البيئي مرآز القو •
 .(USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  •
 .(DoS)وزارة الخارجية  •
  

ترفع القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان التقارير للقوات المتعددة الجنسيات في العراق، وتقدم 
 المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان سلطة لقائد القيادة. اإلدارة الممرآزة والدعم للتعاقد التشغيلي

الموافقة على بيانات األشغال لضمان ان تكون أحكام وشروط العقود المناسبة ُمتضمنة في العقود لتسليم 
  )١٠٥(.اإلمدادات والخدمات

  
ى  ثالث مقاطعات إللديهاتخطط فرقة منطقة الخليج إلعادة تنظيم عملياتها في العراق، وتنتقل من فرقة 

القوات المتعددة الجنسيات في العراق بصدد تطوير إطار عمل . ٢٠١٠مارس / مقاطعة واحدة في آذار 
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أغسطس /  األميرآيون في العراق حضورهم في العراق بين اآلن وآب فرادسوف يخفض بموجبه األ
زيادة هذا الخفض للقوات العسكرية وللمدنيين من وزارة الدفاع سوف ينتج عنه على األرجح . ٢٠١٠

  )١٠٦(.االعتماد على موظفي المقاولين
  

ذآرت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية انه مع خفض عدد الجنود األميرآيين، سوف تعتمد أآثر على 
 ومقاولي الحكومة العراقية لمواصلة البرامج األساسية على المستوى القومي ومستوى تجهيزات
  )١٠٧(.المحافظات

  
  نظام تعّقب المقاول

 عمليات التعاقد الطارئة للحملة األميرآية لمدة سنتين، آان يدعم (JCCS)ام التعاقد الطارئ المشترك نظ
  )١٠٨(:فسّهل عدة وظائف حيوية بالنسبة لإلشراف الفعال والمجدي، من ضمنها

  
  . لحفظ آافة عقود إعادة اإلعمار في العراق وأفغانستانتوفير موقع •
 .تعّقب األداء السابق للباعة •
 . الخاصة بإعادة اإلعمار في العراق وأفغانستانطلبات العروض آافة عالن عناإل •
 . للباعة لعرض اقتراحاتهمتوفير موقع •
 .تعّقب آافة بيانات العقود التاريخية إلعادة اإلعمار •
السماح باإلشراف على العقود الميدانية ألجل رصد التكاليف والبرامج واألداء آما ونشاطات  •

 .الباعة
  

آما ان أآثر من (JCCS)   بائع في نظام التعاقد الطارئ المشترك ٣٣،٤٠٠آلن تعّقب أآثر من يجري ا
األخيرة  معالم النظام )١٠٩(. عملية قد منحت لباعة عراقيين وأفغان محلّيين تسّجلوا في النظام٧٧،٨٥٠

  )١١٠(:شملت ما يلي
  
 ومرطبة بقاعدة بيانات مربوطةممكننة و قيادة عقود إقليمية عبر العراق وأفغانستان أصبحت ٢٢ •

  . ولرفع التقارير عن عقود إعادة اإلعماراللتقاطها إلكترونيًاُممرآزة 
 . قد تحسن المتعاقدينلقادة وضباط التعاقدلكل من ا األشغال عملية انتقال •
العناوين الكبرى واإلشعارات على الصفحة الرئيسية للموقع على شبكة االنترنت تؤمن منطقة  •

 .رآزة عبر القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستاناتصال ُمم
 ألجل تحسين عمليات األعمال واالستقرار قد ُأدمجت اتِفَرق المهملآافة المعلومات حول التعاقد ع •

 .٢٠٠٩يناير /  بتاريخ األول من آانون الثاني (JCCS)في نظام التعاقد الطارئ المشترك 
  

  مارنظرة عامة على عقود إعادة اإلع
 مليار دوالر لعقود إعادة اإلعمار في العراق أو أآثر ٤٢، منحت الوآاالت األميرآية أآثر من ٢٠٠٣منذ 
المالية   لكن بيانات عقود نظام اإلدارة)١١١(من آافة المخصصات األميرآية إلعادة اإلعمار،% ٩١من 

  . آافة اإللزامات والوآالة األميرآية للتنمية الدولية ال تحتسب(CEFMS)لسالح الهندسة 
  



 مصادر تمويل إعادة إعمار العراق
  
 

٧٠ 

بالنسبة لملخص حول آبار المقاولين الذين نّفذوا مشاريع ُممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
 ٣٠، بتاريخ (ESF) وصندوق دعم االقتصاد (ISFF) وصندوق قوات األمن العراقية (IRRF2)الثاني 

  .٧-٢، أنظر الجدول ٢٠٠٩يونيو / حزيران 
  

  ألعمال التي تملكها نساءمشاريع ا لالمبادرة األميرآية
 آجزء من الجهود الرامية إلى زيادة )١١٢(.مليون إمرأة على األقل ترأس أسٍر في العراق وأفغانستان

الوصول إلى فرص التعاقد لمشاريع األعمال التي يمتلكها العراقيون، وعلى وجه التحديد تلك التي تمتلكها 
 أطلقت القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان برنامج )١١٣(ت،تقليديًا مجموعات محرومة من الخدما

  )١١٤(.عائالتهنأعباء  لمساعدة النساء في تحمل أعبائهن و(WOB) التي تمتلكها النساء  األعمالمشاريع
  

 الذي يقدم (BDOP)  والتواصليشكل البرنامج، في العراق، جزءًا من برنامج تنمية مشاريع األعمال
م حول مشاريع األعمال والتدريب على مهارات المبادرة في األعمال، والفرص االقتصادية للنساء التعلي

عمال األ أصحاب مشاريع من مستشارًا ١٢   والتواصليوظف برنامج تنمية مشاريع األعمال. العراقيات
  )١١٥(.يتكلمون العربية ويفهمون الثقافة المحلية

  
 ولغاية السنة المالية ٢٠٠٦العراق وأفغانستان انه منذ السنة المالية ذآرت القيادة المشترآة للعقود في 

 مليون دوالر، ٤٥٠، تم منح مشاريع األعمال التي تمتلكها النساء في العراق عقودًا بقيمة تزيد عن ٢٠٠٩
، آان قد تم تسجيل أآثر من ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠بتاريخ و. ٢٠٠٥منذ % ٣٠٠أي بزيادة أآثر من 

 )١١٦(.مشروع أعمال تمتلكها النساء للتعامل مع القيادة المشترآة للعقود ٢٠٠٠

  

   
  إنماء القدرات الوطنية لبناء القدرات التنموية في بغداد" / تطوير"تدريب 
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  ٧-٢الجدول 
 (ISFF)وصندوق قوات األمن العراقية  ،(IRRF2)المقاولون الكبار لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني 

    (ESF)دوق دعم االقتصاد وصن
   بماليين الدوالرات

  
  أنفقت  ألزمت  المقاول  اسم الصندوق

  ٩٤٢  ٩٤٤  فليور آميك، أل أل سي
  ٦٤١  ٦٦٣  خدمات بارسونز الدولية

  ٦٢٠  ٦٣٠  آيلوغ، براون أند روت سرفيسز
  ٦٢٥  ٦٢٨  بارسونز العراق، ائتالف شرآات

  ٤٨٨  ٤٩٠  )الطاقة(واشنطن غروب انترناشونال، 
  ٣١٠  ٣١٢  انفيرمنتال آيميكال آوربوريشن

  ٢٥٩  ٢٥٩  ائتالف شرآات انهام
  ١٦٩  ١٦٩  بغداد-ائتالف شرآات أوروك

صندوق إغاثة وإعادة إعمار 
  (IRRF2)العراق الثاني 

  ١٥٣  ١٥٧  بالك اند فيتش/ واشنطن انترناشونال 
  ٧١٠  ٨٥٩  ايكوم غوفرنمنت سيرفيسز

  ٦٩١  ٧٠٩  انفيرمنتال آيميكال آوربوريشن
  ٣٨٦  ٤٩٧  اميكو

  ٢٨٣  ٤٣٧  نافيستار ديفنس، أل أل سي
  ٢٥٠  ٣١٣  ألمكو المحدودة

  ٢٧٣  ٢٨٤  اينوفاتيف تكنيكال سوليوشينز
  ٢٧٤  ٢٧٨  تيترا تك إي سي

دوق قوات األمن العراقية نص
(ISFF)  

  ٢٦١  ٢٦٧  ةتولتست المحدود
  ٦٨  ٧١  وامار انترناشونال

  ٦٢  ٦٢  بارسونز برنكرهوف
  ٢٥  ٢٦  ستانلي بايكر هيل، أل أل سي

  ٩  ٢٤  ضفاف النهرين الشرقية
  ٢٢  ٢٢  ائتالف شرآات-الحلف الكهربائي العراقي

  ١٠  ٢١  شرآة الطيف االبيض
  ١٧  ١٧  شرآة صقر الفّحال

  ١٤  ١٤  ةشرآة القصوى المتحدة للعقود العام
  ١٣  ١٣  شرآة مجموعة زنا

١٧  

  ١٠  ١٣  شرآة مجموعة الكهالء
  

هذه القائمة انتجت عن طريق جمع بيانات االلزامات على مستوى العقود التي قدمتها . األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
  .الوآاالت المختلفة

  ؟٢٠٠٩ / ٧ / ٤، (CEFMS)نظام اإلدارة المالية لسالح الهندسة : المصدر
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  ٨-٢الجدول 
  دعم المقاولين للعراق

  
  مواطنون عراقيون إجمالي المقاولين

 
مواطنو البلدان 

 الثالثة
المواطنون 
 األميرآيون

 الوآالة

  وزارة الخارجية  ٤،٠٧٩  -  -  ٤،٠٧٩
  وزارة الدفاع  ٣٤،٨٤٦  ٥٦،١٩١  ٣٤،١٢٦  ١٢٥،١٦٣
  آخرون  ٨،٩٤٨  ٢٦،٩٧٣  ٥،٩٢٩  ٤١،٨٥٠
  المجموع  ٤٧،٨٧٣  ٨٣،١٦٤  ٤٠،٠٥٥  ١٧١،٠٩٢

  .المعلومات حول المواطنين العراقيين ومواطني البلدان الثالثة المتعاقدين مع وزارة الخارجية لم تكن متوفرة: مالحظة
  

؛ استجابة مكتب وزير الدفاع ٤، ص ٢٠٠٩ / ٥، "دعم العقود في العمليات الطارئة"معاون نائب وزير الدفاع لدعم البرنامج، : المصادر
  .٢٠٠٩ / ٧ / ٦؛ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ٧ / ١٤فتش العام للبيانات، لطلب الم

  
  

  أحدث المعلومات عن موظفي المقاولين
في العراق لدعم ) منهم ليسوا مواطنين أميرآيين% ٧٢( موظف مقاولين ١٦٧،٠٠٠حاليًا، يعمل أآثر من 
على . جيش األميرآي، ووزارة الخارجية والوآاالت الحكومية األميرآية األخرىعمليات ومشاريع ال

غير ان الحكومة . المقاولين األولين والمقاولين من الباطن التسجيل للحصول على دخول إلى العراق
ة األميرآية ال تستطيع تأآيد ما إذا آان اإلحصاء اليدوي لهؤالء المقاولين الذين يعملون هناك يشمل آاف

 بالنسبة للعدد اإلجمالي الُمقّدر للمقاولين حسب الوآاالت، أنظر الجدول )١١٧(.آيانات المقاولين من الباطن
٨-٢.  
  

بالنسبة لتوزيع مقاولي وزارة الدفاع حسب . عدد المقاولين يقدم تشكيلة واسعة من المهارات والقدرات
  .١١-٢أنظر الشكل . ٢٠٠٩مايو / ار  أي٣٠األصول القومية ونوع الخدمات التي يقدمونها بتاريخ 

  
الشرآات التي تقدم الخدمات للحكومة األميرآية في العراق تدخل في تلك العقود مع بعض التوقعات حول 

 مقاول أميرآي في ١٤٦٩، توفي أآثر من ٢٠٠٣منذ . المخاطر التي قد تواجهها في بيئة عمل معادية
  )١١٨().١٢-٢أنظر الشكل . (العراق
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  ١١-٢الشكل 
  مقاولو وزارة الدفاع في العراق

   إجمالي المقاولين١٢٥،١٦٣
  

                                                     
  

إجمالي المقاولين العاملين في إعادة . هذه األرقام تعكس أعداد مقاولي وزارة الدفاع فقط. األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
  .آاالت األخرى غير متوفراإلعمار في الو

  
دعم المقاولين للعمليات األميرآية في القيادة الوسطى للقوات المسلحة "معاون نائب وزير الدفاع لبرنامج الدعم، : المصادر

  .٢٠٠٩ / ٧ / ١٤استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، . ٢٠٠٩ / ٥، "األميرآية، في العراق وأفغانستان
  

  ١٢-٢ل الشك
   ٢٠٠٩ / ٦ / ٣٠ – ٢٠٠٤ / ١ / ١وفيات المقاولين في العراق حسب أرباع السنة، 

  

  
التقارير ربع السنوية إلى آونغرس الواليات ؛ مكتب المفتش العام، ٢٠٠٩ / ٧ / ١استجابة وزارة العمل لطلب المفتش العام للبيانات، : المصادر
  .٢٠٠٩ / ٤ – ٢٠٠٤ / ٧ المتحدة،

  
  لتي تواجه اإلشراف الفعال على عقود العمليات الطارئة في الخارجالتحديات ا

 يتوقف إلى حّد آبير على قدرة الحكومة (OCOs)نجاح برامج إعادة اإلعمار للعمليات الطارئة في الخارج 
يتطلب هذا عمليات تعاقد . األميرآية على االنتشار الفعال والسريع للخدمات والمعدات وأنظمة الدعم

  . ذات هيكلية جيدة ومصممة وفقًا لألوضاع الطارئةومشتريات
  

السبب األساسي لالفتقار إلى وحدة الجهود بين الوآاالت األميرآية المشارآة في جهود إعادة إعمار العراق 
 األمم غير –ل وهو غياب الهيكلية اإلدارية المتكاملة لتنفيذ برامج إعادة اإلعمار بصورة فعالة وجدية في الد

  .المستقرة
  

  
٢٨%  

  
٢٧%  

  
  
  

٤٥% 

  مواطنون أميرآيون
٣٤،٨٤٦  

  
  مواطنون عراقيون

٣٤،١٢٦  
  

  لدان ثالثةمواطنون من ب
٥٦،١٩١ 

١٣% 

٨% 

١٠% 

٩%

٦١% 

آخرون 
١٦،٣٣٣

/ مترجمون 
  مترجمون فوريون

٩،٥٥٧

  األمن
١٢،٧٣٠ 
  إنشاء

١٠،٧٤٩ 
  دعم أساسي
٧٥،٧٩٤  

٦١% 

  بيانات غير متوفرة
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، وّثق المفتش العام بالتعاون مع وآاالت اإلشراف األخرى العديد من األمثلة حول فشل تكامل ٢٠٠٤منذ 
مثًال، ابتلت الجهود األميرآية . جهود الوآاالت بصورة فعالة الذي أعاق المهمة األميرآية في العراق

  )١١٩(:األولية إلعادة اإلعمار في العراق بـ
  
  راتيجية الفائتةالفرص التكتيكية واإلست •
 برامج اإلشراف الضعيفة •
 اإلدارة غير المناسبة للعقود •
 أعداد الموظفين والموارد المالية والتعاقدية غير الكافية •
 المحاسبة المالية الرديئة •
 االفتقار إلى نظام تشغيل ُموّحد لضمان القيادة والرقابة •
  

، تناول الحاجة إلى إصالح الطريقة ٢٠٠٩ لسنة (CRS)خدمة الكونغرس لألبحاث رفع إلى الحظ تقرير 
 خمس نقاط مشترآة (R&S)التي تدير بها الحكومة األميرآية عمليات إعادة اإلعمار وإرساء االستقرار 

  )١٢٠(:ُسّلطت عليها األضواء في الدراسات األخيرة حول هذه القضية
  
طط وإجراءات الحاالت النظام االستثنائي الخاص يحتاج إلى استبداله بآلية دائمة ألجل تطوير خ •

   العسكرية المشترآة التي يقودها مدنيون–الطارئة للعمليات المدنية 
يجب تطوير اآلليات ألجل االنتشار السريع للموظفين الحكوميين والمقاولين األميرآيين في أوضاع  •

 .إعادة اإلعمار وإرساء االستقرار
 يجب ان تكون األعمال الوقائية متناغمة •
للقيام بمهام أمن إعادة اإلعمار " تعزيز القدرات المتعددة الجنسيات"األميرآية إلى تحتاج الحكومة  •

 وإرساء االستقرار وتنسيق المساعدات الدولية
 يجب تطوير ترتيبات تمويل َمِرنة لجهود إعادة اإلعمار وإرساء االستقرار •
  

  تعزيز اإلشراف على المقاولين
اللجنة المؤلفة من ثمانية .  زمن الحرب في العراق وأفغانستان، أسس الكونغرس لجنة التعاقد في٢٠٠٨سنة 

أعضاء آيان حزبي ثنائي،مستقل، مكلف تقييم ورفع التقارير عن العقود األميرآية في زمن الحرب بالنسبة 
، أعادت اللجنة ٢٠٠٩يونيو / في تقريرها المؤقت الصادر في حزيران . للوجستية وإعادة اإلعمار واألمن

هناك نقص حاد في الموظفين : "لى خالصة جاء ذآرها في العديد من تدقيقات المفتش العامالتأآيد ع
  )١٢١(".المؤهلين في وزارة الدفاع لرصد عقود إعادة اإلعمار

  
، ان وزارة ٢٠٠٩مايو / أعلن وزير الدفاع، آجزء من جهوده لتعزيز اإلشراف على العقود، في أيار 

بموظفين مدنيين خالل السنوات ) آانوا يشرفون على العقود( مقاول ٢٠،٠٠٠الدفاع قد تبنت هدف استبدال 
 مقاول بموظفين ٤١٠٠ هو استبدال ٢٠١٠الهدف القصير األجل لوزارة الدفاع لسنة . الخمس القادمة

  )١٢٢(.مدنيين
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  قاعدة بيانات شاملة للمقاولين اإلداريين
 طالب وزير ٢٠٠٨ للسنة المالية (NDAA) )األميرآي( من قانون تفويض الدفاع القومي ٨٦١القسم 

 تتعلق (MOU)الدفاع ووزيرة الخارجية ومدير الوآالة األميرآية للتنمية الدولية الدخول في مذآرة تفاهم 
  )١٢٣(:بالقضايا التالية ذات الصلة بالتعاقد في العراق وأفغانستان

  
  تحديد الفئات الكبرى للعقود/ تعيين  •
 وآالةتحديد أدوار ومسؤوليات آل  •
 مسؤولية وضع اإلجراءات لها، وتنسيقها وحرآة المقاولين •
 .تحديد قواعد بيانات مشترآة سوف تخدم آمستودعات للمعلومات حول العقود في العراق •
  

 آنظام ِلتعّقب )SPOT( البيانات قاعدة بين تلك الوآاالت، ٢٠٠٨ يوليو/ عّينت مذآرة تفاهم في تموز 
هذه األداة القائمة على شبكة االنترنت تقدم معلومات حول .  هذه االتفاقيةالمعلومات المطلوبة من ِقَبل

 لتلقي قاعدة البياناتمطلوب اآلن آتاب ترخيص صادر عن . موظفي المقاولين العاملين في المسرح
 قاعدة البياناتلدى .  المسجلينالمقاولين الدعم الحكومي، األمر الذي شجع زيادة هامة في موظفي المقاولين

  )١٢٤(. سجل لمقاولين نشطاء١٥٩،٠٠٠اآلن أآثر من 
  

 ألن لوزارة قاعدة البياناتذآرت السفارة األميرآية في بغداد ان لديها قدرات محدودة لفرض استخدام 
 هم قاعدة البيانات آما ان أغلبية المقاولين المدرجين في قائمة قاعدة البياناتالدفاع القيادة في صيانة 

ِلتعّقب مقاوليها هي، تطالب وزارة الخارجية مقاوليها العراقيين واألفغان . زارة الدفاعمقاولون تابعون لو
 قبل إصدارها بطاقة دخول مشترآة لالستخدام خالل قاعدة البياناتبتقديم آتاب ترخيص صادر عن 

 مختلفة وعلى الرغم من هذه الجهود وغيرها لتحسين المحاسبة، تواصل الوآاالت استخدام أنظمة. االنتشار
 من ِقَبل مقاولي وزارة الدفاع، والوآالة لقاعدة البياناتاالستخدام الُموّحد . ِلتعّقب موظفي المقاولين

  )١٢٥(.األميرآية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية ليس هو المعيار بعد
  

  تعزيز عملية رصد العقود
، راجعت ٢٠٠٩فبراير /  نشرت في شباط  للمفتش العام التيتجربة إعادة إعمار العراق: الدروس القاسية

الجهود األميرآية للمساعدة في إعادة بناء العراق ولّخصت الدروس التي يمكن استخالصها من هذه 
مايو، وصف الجنرال / في أيار . التجربة، بما في ذلك الدروس التي يمكن تطبيقها على العقود الحكومية

آيف يجري  (CENTCOM)ى للقوات المسلحة األميرآية ديفيد بيتريوس، قائد قيادة المنطقة الوسط
 بالنسبة لنظرة عامة على هذه الدروس، آما وعلى ملخص حول )١٢٦(.تطبيق تلك الدروس في أفغانستان

 آيفية ما أعلنته وزارة الدفاع عن تطبيقها هذه الدروس، او آيف تعتقد قيادة المنطقة الوسطى للقوات
  .٩-٢ وجوب تطبيق هذه الدروس، أنظر الجدول  (CENTCOM)المسلحة األميرآية 
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  ٩-٢الجدول 
  تطبيق وزارة الدفاع الدروس القاسية في أفغانستان

  
 الدروس المكتسبة في العراق المطبقة في أفغانستان

 جندي إضافي؛ طالبت وزارة الدفاع ١٧،٠٠٠لقد تم نشر 
  . مليار دوالر من التمويل اإلضافي٣٫٧بـ 

  عادة اإلعمار على نطاق واسعاألمن ضروري لنجاح إ

فرقة الهندسة األميرآية في أفغانستان منحت عقودًا بقيمة 
/ من اقتراحاتها للشرآات األفغانية واألفغانية % ٧٠

األميرآية وأنشأت برامج تدريب لإلشراف على 
  المهندسين المتدربين

عملية تنمية قدرات الناس والنظم هامة بقدر ما هي هامة 
  بحد ذاتهار إعادة اإلعما

 وحدات المناورة تقوم بإجراء تصحيحات لبرامج
لمساعدة " ِفَرق السفر البعيد"لقد تم نشر . الكمبيوتر لديها

 آما تم نشر ِفَرق تنمية الصناعات ،الحكومات المحلية
  .الزراعية

 تخدم آتكملة هامة للعمليات العسكرية في آمبيوتربرامج 
  .البيئات غير اآلمنة

محلية مصممة لضمان تماشيها مع الخطط المشاريع ال
 (SIGAR)المفتش العام إلعادة إعمار أفغانستان . القومية

بصدد تقييم استراتيجيات المانحين استنادًا إلى الخطط 
  .واألولويات القومية

  
  يجب تحويل البرامج باتجاه األولويات المحلية

 برنامج إطار عمل تقييم النزاع التكتيكي التابع للوآالة
  األميرآية للتنمية الدولية يجري حاليًا اختباره

  
  إعادة إعمار امتداد لإلستراتيجية السياسية

على مكتب وزير الدفاع المطالبة بان ُيعّين مكتب ُمنسق 
إعادة اإلعمار وإرساء االستقرار في وزارة الخارجية 

وآيًال تنفيذيًا واحدًا لتنسيق آافة عمليات اإلغاثة وإعادة 
 ما بين للتنسيق المشتركوان يقيم لجنة . الطارئةاإلعمار 
  .الوآاالت

  
السلطة التنفيذية تحت الرئيس ضرورية لضمان فعالية 

  عمليات اإلغاثة وإعادة اإلعمار الطارئة

أقام المفتش العام الخاص إلعادة إعمار أفغانستان مكاتب 
في واشنطن العاصمة وآابول مع حضور إضافي مرتجى 

ام، ومع القيادة األمنية االنتقالية الُمجمعة في قندهار وبغر
  CSTC-A)في أفغانستان، في آابول 

  
اإلشراف المتواصل ضروري لضمان قيمة دافع 

  الضرائب في العمليات الطارئة

القوات األميرآية في أفغانستان تستخدم نظامًا متكامًال 
 إعادة إعمار المحافظات فرقلجمع بيانات إعادة اإلعمار ل

(PRT). تطّور الوآالة األميرآية للتنمية الدولية قاعدة 
  .بيانات مشترآة

  
الهيكلية اإلدارية المتكاملة ضرورية لضمان الجهود 

  الفّعالة إلعادة اإلعمار ما بين الوآاالت

القيادة األمنية االنتقالية الُمجمعة في أفغانستان،   تدرس
في آابول األساليب للحؤول دون تسليم اإلدارة إلى 

 لمقاولين ا

استدراج العمل من الخارج إلى المقاولين في الخارج 
يجب ان يكون محدودًا ألنه ُيعقد خطوط الصالحيات في 

  .عمليات إعادة اإلعمار الطارئة
ائب وزير الدفاع للمشتريات يجب ان يستضيف هيئة من ن

مستشاري المشتريات ما بين الوآاالت لوضع قانون 
تنظيمي واحد للمشتريات الفدرالية الطارئة ما بين 

  .الوآاالت

على الحكومة األميرآية تطوير قواعد جديدة للعقود تسمح 
  بمزيد من المرونة

نشاطات الموارد البشرية لوزارة الدفاع يجب ان تعمل 
مؤلفة ما بين مع مكتب إدارة الموظفين لرعاية هيئة 

الوآاالت لصياغة قواعد عالمية للموارد البشرية لحاالت 
  الطوارئ

الحكومة األميرآية بحاجة إلى نظام جديدة إلدارة الموارد 
البشرية قادر على تلبية طلبات عمليات اإلغاثة وإعادة 

  اإلعمار الواسعة النطاق

 



  مصادر تمويل إعادة إعمار العراق
  
 

٧٧ 

  )تابع (٩-٢الجدول 
  

 الدروس المكتسبة في العراق المطبقة في أفغانستان
 موظفًا لإلشراف على ٧٢٠سوف تضيف وزارة الدفاع 

آالة إدارة العقود الدفاعية خالل السنوات الخمس العقود لو
وقّعت وزارة الدفاع ووزارة الخارجية والوآالة . القادمة

 األميرآية للتنمية الدولية مذآرة تفاهم ألجل استخدام
  SPOT قاعدة بيانات

على الحكومة األميرآية تعزيز قدراتها إلدارة المقاولين 
 اإلغاثة وإعادة الذين ينفذون أشغال إعادة اإلعمار في

  اإلعمار الطارئة

مكتب السياسة اإلدارية في وزارة الخارجية يعمل مع 
مكتب اإلدارة والموازنة لتقديم النصح واإلرشاد فيما 

  يتعلق باألجندة اإلدارية للرئيس

الخبرات الدبلوماسية والتنموية والمناطقية يجب توسعتها 
 المؤهلين لضمان توفير عدد آاٍف من الموظفين المدنيين

  في عمليات إعادة اإلعمار الطارئة
  

، "تطبيق الدروس المكتسبة في العراق وأفغانستان"القائد، القيادة المرآزية األميرآية، مكتب القائد، مذآرة إلى وزير الدفاع، : المصدر
٢٠٠٩ / ٥ / ٢٤.  
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  استخدامات التمويل األميرآي إلعادة اإلعمار

  
 مجاالت إعادة إعمار ٤ل األميرآي إلعادة إعمار العراق حسب استخداماته إلى صّنف المفتش العام التموي

 في األقسام الثانوية جرت مناقشتهاالتطورات داخل مجاالت إعادة اإلعمار هذه .  قطاعًا حصريًا١٧تضم 
  .التالية لألمن والبنية التحتية ونظام الحكم واالقتصاد

  
بالنسبة لنظرة . ١٠-٢ة اإلعمار حسب استخداماته، أنظر الجدول بالنسبة لوضعية التمويل األميرآي إلعاد

  .١٣-٢عامة حول مصادر التمويل األميرآي واستخداماته، أنظر الشكل 
  

  ١٠-٢الجدول 
  وضعية صناديق إعادة اإلعمار األميرآية الكبرى حسب استخدامها

  
      )بماليين الدوالرات(وضعية الصناديق   التغير ربع السنوي
  المجال  القطاع  خصصت  ألزمت  أنفقت  زمتال  أنفقت
  معدات قوات األمن العراقية  ٧٫٢٢  ٦٫٢٥  ٥٫٠٩  %)٣ (٠٫٢١  %)٢ (٠٫١١
  تدريب قوات األمن العراقية  ٦٫٠١  ٥٫٣٦  ٥٫٠٢  %)٥ (٠٫٢٤  %)١ (٠٫٠٣
  البنية التحتية لقوات االمن العراقية  ٥٫٧٨  ٥٫٤٧  ٤٫٧١  %)٣ (٠٫١٧  %)٣ (٠٫١٤
مساندة استدامة قوات االمن   ٢٫٦٠  ٢٫٣١  ٢٫١١  %)٥ (٠٫١٠  %)٧ (٠٫١٣

  العراقية
  حكم القانون  ١٫٤٦  ١٫٤٥  ١٫٢٣  %)١ (٠٫٠١  %)٢ (٠٫٠٣
  النشاطات التي على صلة  ١٫٣٦  ١٫١٠  ٠٫٩٣  %)٢ (٠٫٠٢  %٥ (٠٫٠٥
  المجموع الفرعي  ٢٤٫٤٢  ٢١٫٩٥  ١٩٫٠٩  %)٤(٠٫٧٥  %)٣(٠٫٤٩

  األمن

  باءالكهر  ٥٫٠٠  ٤٫٩٧  ٤٫٨٤  %)٠ (٠٫٠١  %)١ (٠٫٠٣
  المياه والصرف الصحي  ٢٫٦١  ٢٫٦١  ٢٫٤٦  %)٢٠(٠٫٤٤  %)٢١(٠٫٤٢
  النفط والغاز  ١٫٩٤  ١٫٩٢  ١٫٩١  -  %١ (٠٫٠١

  البنية التحتية العامة  ١٫٢٥  ١٫٢٤  ١٫٢٤  -  -
  النقل واالتصاالت  ١٫٠٨  ١٫٠٩  ١٫٠٠  -  %)٢ (٠٫٠٢
  عيالمجموع الفر  ١١٫٨٨  ١١٫٨٣  ١١٫٤٥  %)٤(٠٫٤٥  %)٤(٠٫٤٩

البنية 
  التحتية 

  تنمية القدرات  ٢٫٤١  ٢٫١٧  ١٫٧٥  %)٢(٠٫٠٤  %)٧(٠٫١٢
  الديمقراطية والمجتمع المدني  ١٫٩٤  ١٫٩٤  ١٫٦١  -  %)١(٠٫٠٢
  الخدمات العامة  ١٫٨٦  ١٫٨٦  ١٫٧٠  %)٠ (٠٫٠١  %)٠(٠٫٠١

  اإلغاثة اإلنسانية  ٠٫٨١  ٠٫٨١  ٠٫٧٤  -  %)١-(٠٫٠١-
  المجموع الفرعي  ٧٫٠١  ٦٫٧٧  ٥٫٨٠  %١ (٠٫٠٤  %)٣ (٠٫١٤

  نظام الحكم

  نظام الحكم االقتصادي  ٠٫٧٩  ٠٫٧٩  ٠٫٧٤  -  -
  تنمية القطاع الخاص  ٠٫٨٦  ٠٫٦٧  ٠٫٥٤  -  %)٤ (٠٫٠٢
  المجموع الفرعي  ١٫٤٦  ١٫٤٦  ١٫٢٨  -  %)١ (٠٫٠٢

  االقتصاد

  المجموع    ٤٤٫٧٨  ٤٢٫٠١  ٣٧٫٦١  %)٣ (١٫٢  %)٣ (١٫١
  

إجمالي القيمة للتمويل األميرآي إلعادة إعمار العراق حسب االستخدام، . األرقام تتأثر بالتدوير.  البيانات لم تدقق:مالحظة
ج االستجابة الطارئة للقائد حسب فئات أدنى من التمويل األميرآي إلعادة اإلعمار حسب المصدر، الن وضعية تمويل برنام

  .المشاريع لمخصصات ما قبل السنة المالية، غير متوفرة
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، استجابة ٢٠٠٩ / ٧ / ١٦ و٢٠٠٩ / ٧ / ٦استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، : المصادر
مكتب المساعدة االنتقالية للعراق، تقرير . ٢٠٠٩ / ٧ / ١٨و ٢٠٠٩ / ٧ / ٤فرقة منطقة الخليج لطلب المفتش العام للبيانات، 

 / ٤ و٢٠٠٩ / ٤ / ٧القوات المتعددة الجنسيات في العراق، التقارير ربع السنوية، . ٢٠٠٩ / ٥ / ١٤المؤشرات األساسية، 
 .٢٠٠٩ / ٧ / ١٣ و٢٠٠٩ / ٧ / ٢، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ٧
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  ١٣-٢الشكل 
  ٢٠٠٩ / ٦ / ٣٠مخصصات صناديق إعادة اإلعمار األميرآية الكبرى، بتاريخ 

  

                 
  

                    
  

             
  

             
  
  

    
 

 

تمويل األميرآي إلعادة إعمار العراق حسب االستخدام، أدنى من إجمالي القيمة لل. األرقام تتأثر بالتدوير.  البيانات لم تدقق:مالحظة
التمويل األميرآي إلعادة اإلعمار حسب المصدر، الن وضعية تمويل برنامج االستجابة الطارئة للقائد حسب فئات المشاريع لمخصصات 

  .ما قبل السنة المالية، غير متوفرة
، استجابة فرقة منطقة ٢٠٠٩ / ٧ / ١٦ و٢٠٠٩ / ٧ / ٦طلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة األميرآية في بغداد ل: المصادر

مكتب المساعدة االنتقالية للعراق، تقرير المؤشرات األساسية، . ٢٠٠٩ / ٧ / ١٨ و٢٠٠٩ / ٧ / ٤الخليج لطلب المفتش العام للبيانات، 
، استجابة مكتب وزير ٢٠٠٩ / ٧ / ٤ و٢٠٠٩ / ٤ / ٧ ربع السنوية، القوات المتعددة الجنسيات في العراق، التقارير. ٢٠٠٩ / ٥ / ١٤

  .٢٠٠٩ / ٧ / ١٣ و٢٠٠٩ / ٧ / ٢الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، 

صندوق إغاثة وإعادة 
  إعمار العراق

  مليار دوالر٢٠٫٢٩

 %١٧نظام الحكم 

 %٥االقتصاد 

 %٢٨األمن  

 %٥٠ة التحتية البني

  صندوق دعم االقتصاد
٠٫١%

برنامج االستجابة 
 %٢الطارئة للقائد 

صندوق إغاثة وإعادة 
 %٢٤إعمار العراق 

  األمن
  مليار دوالر٢٤٫٤٢

صندوق قوات  األمن 
 %٧٤العراقية 

صندوق قوات األمن 
  العراقية

  مليار دوالر١٨٫٠٤

برنامج االستجابة  %١٠٠األمن 
 %١١ئد الطارئة للقا

  صندوق دعم االقتصاد
٥%

صندوق إغاثة وإعادة 
 %٨٥إعمار العراق 

  البنية التحتية
  مليار دوالر١١٫٨٨

  صندوق دعم االقتصاد
  مليار دوالر٣٫٦٣

 %١األمن %٩االقتصاد 
البنية التحتية 

١٥%

نظام الحكم 
٧٥%

١١% 

صندوق دعم  %٥٠
%٣٩االقتصاد

صندوق إغاثة وإعادة 
  العراقإعمار

  نظام الحكم
  مليار دوالر٧٫٠١

برنامج االستجابة 
  الطارئة للقائد

  مليار دوالر٣٫٦٣

لم تحتسب لمخصصات برنامج 
االستجابة الطارئة للقائد

 %١٦األمن 

  االقتصاد
٥%

  نظام الحكم
٥١٧%

  البنية التحتية
٥٠%

برنامج االستجابة 
 %١٢الطارئة للقائد 

صندوق قوات  األمن 
صندوق إغاثة %٢٢عراقيةال

وإعادة إعمار 
 %٦٦العراق 

  االقتصاد
  مليار دوالر١٫٤٦

برنامج االستجابة 
%١٠٠الطارئة للقائد

لم تحتسب لمخصصات برنامج 
  االستجابة الطارئة للقائد

  مليار دوالر٠٫٨١



 األمن
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  نــاألم
  

 لبرامج مشاريع لتطوير قوات األمن )١٢٧( مليار دوالر٢٤٫٤٢خّصصت الواليات المتحدة 
. عة لها ودعم القدرات المتزايدة لحكم القانون، وإنشاء البنية التحتية التاب(ISF)العراقية 

بالنسبة لملخص حول اإللزامات وإنفاقات صندوق قوات األمن العراقية وبرنامج االستجابة 
الطارئة للقائد وصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، وصندوق دعم االقتصاد، والصندوق 

برامج األمن والعدل، أنظر الشكل  ل(INCLE)الدولي للرقابة على المخدرات وتطبيق القانون 
١٤-٢.  
  

اتفاقية إطار العمل اإلستراتيجي واالتفاقية األمنية بين حكومة الواليات المتحدة والحكومة 
عملية انسحاب القوات األميرآية . العراقية تحّدد حضور قوات األمن العراقية في المستقبل
لعناصر األساسية للعالقات األمنية وتوّلي العراقيين آامل مسؤولية الشؤون األمنية هي ا

 الحكومة األميرآية ملتزمة أيضًا )١٢٨(.الحالية بين الواليات المتحدة والحكومة العراقية
  )١٢٩(.مواصلة الدعم للمؤسسات القانونية والقضائية الديمقراطية في العراق

  
يرآية من آافة ، احتفل العراق بانسحاب القوات المقاتلة األم٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠في 

سوف تحل أفراد قوات األمن العراقية محل القوات األميرآية . المدن العراقية آيوم عيد وطني
غير ان بعض القوات . التي أعيد تموضعها في قواعد وأماآن مؤقتة أخرى في العراق

 األميرآية ال زالت في المدن برفقة قوات األمن العراقية آمستشارين وضباط ارتباط سيكونون
 خالل بقائها في )١٣٠(.قادرين على دعوة قوات ردة الفعل السريعة األميرآية إذا دعت الحاجة

. العراق، سوف تقوم القوات األميرآية بعمليات مع قوات األمن العراقية عندما يطلب منها ذلك
الجهود المشترآة تهدف إلى تأمين دفاع ُمقسم إلى طبقات بحيث تقوم قوات األمن العراقية 

مان أمن المدن وتقوم القوات المتعددة الجنسيات في العراق بضمان الحزامات والحدود بض
  )١٣١(.إلزالة المالذ اآلمنة وحرمان اإلرهابيين من حرية التحرك

  
الخطط الداعمة لبرامج األمن والعدل في العراق تشّدد على تدريب وتجهيز قوات األمن 

هذه النشاطات يتم . (RoLSAP) لحكم القانون  العمل اإلستراتيجيمخططالعراقية، وتنفيذ 
  :تنسيقها من ِقَبل السفارة األميرآية وتشمل ما يلي

  
المخصصات القائمة لصندوق قوات األمن العراقية ُمبرمجة لوضع برنامج تدريب  •

للقوات على نطاق البالد ألجل تلبية ُمتطلبات توليد القوات في الوقت الذي يتواصل فيه 
 .دات الالزمةدعم حيازة المع
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وسع برامج تنمية القدرات في ي العمل اإلستراتيجي لحكم القانون سوف مخطط •
الوزارات وفي نشاطات ِفَرق إعادة إعمار المحافظات في المحافظات، في الوقت الذي 

 .إلى الحكومة العراقية) مثل السجون(يجري فيه نقل مشاريع البنية التحتية القائمة 
  

  لمتحدة إستراتيجية جديدة إلنهاء الحرب في العراق عبر االنتقال إلىسوف تّتبع الواليات ا
  سوف تكون هناك بكل تأآيد فترات صعبة وتصحيحات تكتيكية،. مسؤوليات عراقية آاملة

   ة هذه الخطة تعطي قواتنا العسكرية القو، أن شك لدى أعدائناىنأدلكن يجب ان ال يبقى 
  )١٣٢(.لعراقيين وللنجاحوالمرونة التي تحتاجها لدم شرآائنا ا

   ٢٠٠٩فبراير /  شباط ٢٧ الرئيس باراك أوباما، -
  
  
  

  ١٤-٢الشكل 
   وضعية األموال–األمن 

  بمليارات الدوالرات
  التغير على مدى  
    ربع السنة     السنة  

  
  أنفقت    ألزمت    ُخصصت        

  $١٢،٩٨    $١٥،٥٧    $١٨،٠٤    صندوق قوات األمن العراقية
  $٥،٦٣    $٥،٧٧    $٥،٧٧  ادة إعمار العراقصندوق إغاثة وإع

  $٠،٤٥    $٠،٥٨    $٠،٥٨   برنامج االستجابة الطارئة للقائد
  $٠،٠٣    $٠،٠٣    $٠،٠٣    صندوق دعم االقتصاد

  
   األرقام تتأثر بالتدوير–البيانات لم تدقق : مالحظة

  
تقرير ، (ITAO)تب المساعدة االنتقالية للعراق مك ،التقرير ربع السنوي، (MNC-I)الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق : المصادر

؛ ٢٠٠٩ / ٤ / ١٠والمحاسبة لطلب المفتش العام للبيانات؛  ؛ استجابة مصلحة المالية الدفاعية٢٠٠٩ / ٥ / ١٤، المؤشرات األساسية
بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ؛ استجابة السفارة األميرآية في ٢٠٠٩ / ٤ / ٥استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات، 

  .٢٠٠٩ / ٧ / ١٣ و٢٠٠٩ / ٧ / ٢؛ استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ٧ / ٦
  
  

  
  %١٣  %٤       ٢٤٫٤٢خصصت 

  %١٦  %٤  ٢١٫٩٥الزمت 
 %٢٠  %٣  ١٩٫٠٩أنفقت 
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  ١٥-٢الشكل 
   ٢٠٠٩ / ٦ – ٢٠٠٣ / ٣الخسائر البشرية في عملية حرية العراق، 

  خسائر تراآمية
  

  
  .عراقيةتستثنى خسائر قوات األمن ال: مالحظة

  
وضعية الخسائر األميرآية في عملية "؛ وزارة الدفاع، ١٧، ١٥، ص ٢٠٠٩ / ٦ / ٢٥مؤسسة بروآنغز، مؤشر العراق، : المصادر

  .٢٠٠٩ / ٧ / ٢، "حرية العراق
  
  

  الموظفون األمنيون األميرآيون وبيئة عمليات جديدة
انسحاب القوات المقاتلة األميرآية من المدن انتقال المسؤوليات األمنية ِتبعًا لالتفاقية األمنية ينص على 

 آانون ٣١، وانسحاب القوات األميرآية من العراق بحلول ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠العراقية بحلول 
ذآرت القوات .  أيضًا هو قد تحولآما أن الحضور األميرآي في القواعد والمواقع. ٢٠١١ديسمبر / األول 

 قاعدة قد أغلقت أو ُسّلمت إلى الحكومة العراقية ليصبح إجمالي عدد ١٤٢المتعددة الجنسيات في العراق ان 
  .٣٢٠القواعد والمواقع األخرى التي تشغلها القوات األميرآية حوالي 

يعمل مقاولو األمن الخاص بموجب قواعد تعهد . قد ارتفع أيضًا التعاقد ألجل األمن الخاص آان )١٣٣(
  )١٣٤ (.نقالتهم يتم تنسيقها مع القيادات العسكرية األميرآيةقررتها الحكومة العراقية، آما ان ت

  
في بغداد، يبدو ان القيود األمنية تلين مع إزالة العديد من جدران الخرسانة المؤقتة من المناطق الحضرية 

يعتقد المسؤولون الرسميون في الحكومة العراقية ان قوات األمن العراقية . آجزء من عملية تطبيع أوسع
 غير ان وزارة الداخلية )١٣٥(.ة على توّلي المسؤولية األمنية مكان القوة المتعددة الجنسيات المغادرةقادر

اعترفت بان القوات األميرآية ال تزال تلعب دورًا هامًا، مشيرة إلى التضحيات العديدة التي قدمتها للمساعدة 
/ عملية حرية العراق ولغاية الثالث من تموز  منذ بداية )١٣٦(.في إيصال العراق إلى أمنه الحالي واستقراره

 بالنسبة للجدول )١٣٧(. في العمليات٣١،٣٥٠ موظف أميرآي وُجرح أآثر من ٤٣٢١، قتل ٢٠٠٩يوليو 
  .١٥-٢الزمني للخسائر التي أصابت القوات األميرآية، أنظر الشكل 

  
، ٢٠٠٧لقوات المقاتلة األميرآية في منذ ان نشرت الواليات المتحدة إستراتيجيتها اآليلة إلى زيادة عديد ا

سنة .  حادث٩٠٠، آان يجري أسبوعيًا تنفيذ ٢٠٠٧سنة . تراجع عدد الحوادث األمنية بصورة ملحوظة
 ومع ان )١٣٨(. حادث آل أسبوع١٠٠، وهذه السنة، آان هناك أقل من ٢٠٠، هبط هذا العدد إلى ٢٠٠٨

 أميرآيةخسائر 

االئتالف غير  قوات خسائر 
 األميرآية
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، إال ان االرتفاع األخير في حوادث القتل ٢٠٠٨ الوضع األمني في العراق قد تحّسن على العموم منذ
  )١٣٩(.الجماعي يظهر ان هجمات اإلرهابيين تتواصل لتشكل أخطر تحّد أمني جدّي

  
 قنابل ُفجّرت في ٤٠٤خالل ربع السنة هذا بلغت موجة من االنفجارات االنتحارية ذروتها مع سلسلة من 

 )١٤٠ (. قتيل١٠٠٠ن خالل ربع السنة هذا إلى حوالي أرجاء العراق جاعلة إجمالي عدد القتلى العراقيي
 الماضية، إال ان القاعدة والعناصر ١٢صحيح ان نشاط التمرد في أرجاء البالد قد تراجع خالل األشهر الـ 
 ضد الرسميين الحكوميين، والقوات ةالمتطرفة األخرى تواصل إثبات قدرتها على القيام بهجمات آبير

 )١٤١(.ليين في محاولة لتقويض ثقة الناس بقدرة الحكومة على توفير األمن الفعلياألمنية، والسكان المح
-٢، أنظر الشكل ٢٠٠٣بالنسبة للمعلومات حول الحوادث األمنية اليومية والسنوية وأماآن حصولها منذ 

١٦.  
  

 .١١-٢بالنسبة لوضعية الموظفين األمنيين العاملين في العراق، أنظر الجدول 
  

  
  .٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠يات المتحدة بأحكام االتفاقية األمنية وسحبت آل قواتها المقاتلة من المدن العراقية في تقيدت الوال

  
  ١٦-٢الشكل 

  ٢٠٠٩ / ٦ – ٢٠٠٤ / ١الحوادث األمنية والضحايا المدنيين العراقيين، 
  متوسط الحوادث اليومية والمتوسط اليومي المقدر للخسائر حسب األشهر

  

  

 خسائر يومية حوادث يومية
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   نسمة، حسب المحافظات١٠،٠٠٠وادث السنوية بالنسبة لكل الح
  

  
   حادث٢٠- ٠    حادث١٠- ٢   حادث- ٢-١٠    حادث٢٠ > 

  
تشمل الحوادث الهجمات ضد البنية التحتية العراقية والمنظمات الحكومية، والقنابل التي يتم العثور عليها وتتم : مالحظة
والقنابل  الُمفّجرة، والقناصة، والكمائن، والهجمات بواسطة األسلحة ) لية واأللغامبما في ذلك أجهزة التفجير االرتجا(إزالتها 

  . جو–الصغيرة األخرى والهجمات بالمدافع والصواريخ وهجمات األرض 
؛ استجابة قيادة المنطقة الوسطى ٢٠٠٩ / ٧ / ٢استجابة القوات المتعددة الجنسيات لطلب المفتش العام للبيانات، : المصادر

  عدد القتلى العراقيين ؛٢٠٠٩ / ١ / ١٠ لطلب المفتش العام للمعلومات، )CENTCOM(قوات المسلحة األميرآية لل
org.iraqbodycount.www, ٢٠٠٩ / ٦ / ٢٥؛ مؤسسة بروآنغز، مؤشر العراق، ٢٠٠٩ / ٧ / ٣. 
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  ١١-٢الجدول 
   العراقالقوات األمنية في

  
الموظفون   االتجاه  الوضعية

  المكلفون
  الخدمة  

آافة القوات المقاتلة األميرآية خارج المدن 
  ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠العراقية، 

  
  

  القوات األميرآية    ١٣٠،٠٠٠

آافة الوآاالت التي تقيم وضعية مقاوليها لألمن 
  الخاص

مقاولو األمن     ٣٠،٠٠٠  __
  )أ(الخاص

   العراقيةقوات األمن        
  الجيش العراقي  ٢٠١،٣٥٦    .تجميد التجنيد بسبب الضغوط على الموازنة

  التدريب والدعم  ٢٣،٤٥٢  __  العمل جاٍر لتحسين توليد القوات
  سالح الجو  ٢،٠٠٦  __  بناء القدرات
  البحرية  ١،٨٩٨  __  تنمية القدرات

  إجمالي وزارة الدفاع  ٢٢٨،٧١٢    

  )ب(وزارة الدفاع

  الشرطة العراقية  ٢٩١،٥٢٠    لعمل باتجاه إدارة مستقلة للقواتيجري ا
  الشرطة القومية  ٥١،٧٦٦    تحسين اللوجستية والتدريب

  حماية الحدود  ٤٢،٤٣١    التدريب استعدادًا لخفض عدد القوات األميرآية
  لنفطشرطة ا  ٢٩،٤١١  __  تباطأ أمن البنية التحتية بسبب تحمدي التوظيف

متوقفة على اصالح التشريعات لجعل خدمة 
حماية المرافق دائرة رسمية تحت إمرة وزارة 

  الداخلية

خدمة حماية المرافق   )ج(٨٧،٠٠٠  __
(FPS)  

  إجمالي وزارة الجالية  ٥٠٢،١٢٨    

  )ب(وزارة الداخلية

يتوقف على إصالح التشريع في مجلس النواب 
  لكي يصبح وزارة عراقية جديدة

  محاربة اإلرهاب  اصةالعمليات الخ  ٤،١٦٠  __

إجمالي قوات األمن     ٧٣٥،٠٠٠    
  العراقية

  المجموع اإلجمالي    ٨٥٨،٩٩٦    
   األرقام تتأثر بالتدوير:مالحظة

. أعداد مقاولي األمن الخاص تتغير باستمرار على أساس تغير نشاطات العقود ومستوى الخدمات األمنية المطلوب  )أ (
  .العاميعكس الرقم اإلجمالي تقديرات المفتش 

 ١١٢،٠٠٠أعداد المكلفين تصّور بيانات جداول الرواتب، وال تعكس إجمالي الحاضرين للقيام بواجباتهم، حوالي   )ب (
 .موظف من وزارة الداخلية غير مدرجين في أعداد قوات األمن العراقية

تعاقدون وألن موظفو خدمة حماية المرافق غير محتسبين في جداول الخدمة الرسمية لوزارة الداخلية، ألنهم م  )ج (
 .إصالح التشريع لم يصادق عليه

  
 / ٤ / ٣٠ و٢٠٠٩ / ١ / ٣١المفتش العام، التقارير ربع السنوية ونصف السنوية إلى آونغرس الواليات المتحدة، : المصادر
األمن في ، وزارة الدفاع، قياس االستقرار و٢٠٠٩ / ٤ / ٢، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩

  .٢٠٠٩ / ٧ / ١، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨ / ١٢ / ٣١العراق، 
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  وضعية القوات األميرآية
/  جندي أميرآي، وبحلول آب ١٣٠،٠٠٠، ال يزال في العراق حوالي ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠بتاريخ 

 إلى ٣٥،٠٠٠ يقوم به إلى دور داعم، قتاليةل، من المخطط ان تتحول مهمة قواتهم ا٢٠١٠أغسطس 
، سوف تجري  له وفي تالزم مع خفض عدد القوات المخطط)١٤٢(. عسكري  مستشار وُمدّرب٥٠،٠٠٠

فسوف ُتستبدل القوات المتعددة الجنسيات في . الواليات المتحدة تغييرات داخل هيكلية القوات األميرآية
مساعدة العالوة على ذلك، ستتولى بعثة . (USF-I)العراق  بالقوات األميرآية في (MNF-I) العراق
 الوظائف التي تؤديها اآلن (ITAM) وبعثة التدريب والمشورة في العراق )١٤٣(،(ISAM)لعراق ل يةاألمن

  .(MNSTC-I)القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق 
  

لبعثة التدريبية اللواء القائد ل التقارير إلى نائب منظمات البعثة التدريبية واالستشارية سوف ترفع
لقوات األميرآية في العراق، آما وإلى مكاتب وزارة اللواء القائد لواالستشارية في العراق تحت إمرة 

 سوف تعمل البعثة التدريبية واالستشارية )١٤٤(الخارجية في السفارة التي تواصل مهمة اإلشراف المشترآة
عندها .  حالما ستكون وزارة الخارجية جاهزة لذلك،ليم مهمتها تدريب الشرطة العراقيةفي العراق على تس

 تحت إمرة السفارة سيعملستكون بعثة المساعدة األمنية للعراق نواة مكتب عمليات التعاون األمني الذي 
وإرشادات ي العراق القوات األميرآية ف/  القوات المتعددة الجنسيات في العراق آما تحددها قيادةاألميرآية 

  )١٤٥(.تحول السيطرة
  

  .١٧-٢نظرة عامة حول تنظيم العمليات األمنية للسفارة األميرآية، أنظر الشكل لالطالع على 
  

  مقاولو األمن الخاص
الهادفة ين في العراق قد انخفض، إال ان عقود وزارة الدفاع ل انه يبدو ان إجمالي عدد المقاولين العامرغم

 ينسق مقاولو )١٤٦(.٢٠٠٨يناير / منذ آانون الثاني % ٢٣ األمن الخاص قد ازدادت بنسبة مقاوليإلى دعم 
 عبر نظام من (RLTs)  واالتصال، وِفَرق االستطالع(SETs)األمن الخاص جهود ِفَرق المواآبة األمنية 

 وتؤمن األمن ِفَرق المواآبة األمنية تواآب الموظفين العسكريين والمدنيين. مراآز دعم إعادة اإلعمار
 تقوم بزيارة المجتمعات األهلية (RLTs)  واالتصالِفَرق االستطالع. للزيارات إلى مواقع إعادة اإلعمار

والزعماء المحليين ألجل تطوير عالقات دعم إيجابية، وتقوم بمعاينات فنية لمشاريع إعادة اإلعمار الجاري 
  .تنفيذها
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  ١٧-٢الشكل 
  يات األمنية للسفارة األميرآيةالرسم البياني التنظيمي للعمل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
 

 .٢٠٠٩ / ٧ / ١٦استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر
 

ن االتفاقية األمنية لم ُتسّبب حتى اآلن أي تغيير يذآر في هذه النشاطات األمنية، إال ان فرقة منطقة أ رغم
 أشغال إعادة أعباءفمع تراجع .  ذآرت ان دورها التنسيقي سوف يتراجع خالل السنة القادمةالخليج

  )١٤٧(.اإلعمار، سوف تصحح فرقة منطقة الخليج دعمها لمقاولي األمن الخاص وفقًا لذلك
  

 بموجب القوانين الحالية للدولة المضيفة، وللتمكن من حمل السالح، على موظفي مقاولي األمن الخاص في
 الصحيحة بالطريقة ، على ترخيصالمسجل والحاصلألمن الخاص ا مقاول فقط لصالح ان يعملوا ،العراق

يجب على مقاولي األمن الخاص . من سلطات الحكومة العراقية، بما في ذلك وزارتي التجارة والداخلية
 على يتلقوا موافقةالمنتسبين إلى وزارة الدفاع ان يكونوا حائزين على تراخيص لحمل السالح ويجب ان 

قبل يومين من دخول االتفاقية . التحالفقوات لدى  القيادة الوسطى للقوات المسلحة األميرآية عملياتهم من
، أصدر وزير ٢٠٠٨ديسمبر /  آانون األول ٣٠األمنية بين الواليات المتحدة والعراق حيز التنفيذ، في 

عة السياسات القائمة المتعلقة بمقاولي األمن الخاص  لمراجةالداخلية العراقي أمرًا بإقامة لجان مشترآ
 أعضاء ممثلين عن وزارة الداخلية والحكومة العراقية تضم آل لجنة. ولتطوير سياسات وإجراءات جديدة

وتشارك القيادة المشترآة للعقود في . والقوات المتعددة الجنسيات في العراق والسفارة األميرآية في بغداد
  .ن عند الطلبالعراق وأفغانستا

  
  )١٤٨(: وطبقت التوجيهات حول عدة قضايا أساسية من ضمنهاانناقشت اللج

  
  الترخيص للمقاولين •
 تسجيل األسلحة النارية وأسلحة األمن الشخصي •
 تسجيل العربات •
 والعمليات األمنيةاألمنيين الموظفين للطيارين والطائرات الترخيص  •

اللواء القائد للقوات المتعددة الجنسيات في 
العراق

 السفير

 )أولي(نائب رئيس البعثة  )المساعدة االنتقالية(نائب رئيس البعثة 

 األمن  اإلقليمي العسكري-منسق التخطيط السياسي

 شؤون الرهائن األمن والعمليات
  العمليات الوقائية 
  العمليات اإلقليمية
عمليات السفارة 

  / التحقيقات 
  المخابرات

فرقة مشاة البحرية 
  للحراسة

الخطط  
 واالتفاقيات

الدبلوماسية 
 اإلقليمية
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 ت، الضرائب والمعاينات، التعرفا األخرىالرسوم الجمرآية، الرسوم •
العناصر إجراءات الخروج والدخول واستخدام أصول وزارة الدفاع لنقل أفراد القوات األميرآية، و •

 .وزارة الدفاع وموظفي المقاولين األميرآيين وموظفي السفارة األميرآيةفي المدنية 
 

  
  . شرق بغدادسلطة مرآز األمن المشتركجنود أميرآيون يحضرون حفل 

  
الُمساءلة ول وزارة الدفاع ووزارة الخارجية التنسيق مع الحكومة العراقية فيما يتعلق بالمحاسبة تواص

خالل ربع .عمليات مقاولي األمن الخاص التشغيلية واألمنيةلالقانونية لموظفي المقاولين األميرآيين آما 
رآيين ومقاولي األمن الخاص في السنة هذا، أصدر المفتش العام تدقيقًا حول التنسيق بين العسكريين األمي

العراق، ووجد ان استخدام المقاولين لم يخُل من المشاآل، بما في ذلك حوادث بين مقاولي األمن الخاص 
، بدأت وزارة الدفاع ووزارة الخارجية إدخال ٢٠٠٧في أواخر . والعراقيين آما وبين القوات األميرآية

جري ُأ. وتنسيقها ورقابتها على نشاطات مقاولي األمن الخاصتغييرات تنظيمية وإجرائية لتعزيز إشرافها 
تدقيق المفتش العام للحصول على رأي القادة الميدانيين حول آثار هذه التغيرات ولمعالجة متطلبات القسم 

) PL 110-181القانون العام  (٢٠٠٨للسنة المالية ) األميرآي( من قانون تفويض الدفاع القومي ٨٤٢
تنسيق أو أن يصلوا إليه في  القادة الميدانيون لتحديد المدى الذي استطاعالت اإلشراف الذي ُيشجع وآا

  .توجيه األداء المباشر للمقاولين في مناطق العمليات القتالية
  

 ان إجراءات الرقابة والتنسيق الجديدة ، على العموم،وجد تدقيق المفتش العام ان القادة الميدانيين يعتقدون
آان و. ضمان ان تكون عمليات مقاولي األمن الخاص متناغمة مع العمليات القتالية الجاريةآانت فعالة في 

قد سبق للمفتش العام ان راجع التقارير والتحقيقات وعالجات حوادث خطيرة تورط فيها مقاولو األمن 
الخاص، ووجد ان باإلمكان تحقيق إشراف وتنسيق أفضل للحوادث الخطيرة عن طريق وضع معايير 

 ،عّرف المفتش العام هذا آدرس مكتسب. وسياسات وإجراءات جوهرية بصورة مبكرة في الحاالت الطارئة
  )١٤٩(.دم دليًال إضافيًا على أهمية هذه النشاطاتآما ان التدقيق الصادر خالل ربع السنة هذا ُق

  
على يد  اردث إطالق النأجرى المفتش العام أيضًا تدقيقًا حول سجالت التحقيقات والعالجات المتعلقة بحوا

على يد مقاولي األمن  حادث إطالق النار ١٠٩حصول تقارير بوجد المفتش العام . مقاولي األمن الخاص
. ، وتم تسجيلها في قاعدة بيانات وزارة الدفاع٢٠٠٩فبراير /  إلى شباط ٢٠٠٨مايو /  أيار الخاص من

الحوادث إال انها ال تملك المستندات الداعمة للتحقق  ان وزارة الدفاع قد حّسنت تعقبها لهذه وعلى الرغم من
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وهكذا، آان من الصعب، وأحيانًا من المستحيل، .  من تلك الحوادث٥٦من اإلجراءات المتخذة بالنسبة لـ 
بما في ذلك اإلجراءات المتخذة ضد ومعالجتها الحوادث بتحديد إجمالي عدد اإلجراءات المتخذة للتحقيق 

   )١٥٠(. ضمن اإلطار الزمني هذامقاولي األمن الخاص
  

  
  القوات األميرآية تقوم بدوريات على الحدود

  
  

  تدقيق المفتش العام المشترك بخصوص عقود األمن الخاص
 التمويل واألداء ، وزارة الخارجيةلدىالمفتش العام الخاص بمشارآة راجع تدقيق أجراه المفتش العام 

بلغ مجموع .  الشخصية في العراقحمايةة لتأمين خدمات البموجب عقود بالآووتر االستشارية األمني
التي غّيرت فيما بعد (التكاليف الُمقدرة لعقود وأوامر المهمات لوزارة الخارجية الممنوحة إلى بالآووتر 

 العقود ُممولة أصًال بأموال  هذهآانت. ٢٠٠٨مايو /  ايار ٢٩أآثر من مليار دوالر بتاريخ ) Xeاسمها إلى 
 مليون دوالر من صندوق إغاثة ٧٦حوالي بالدبلوماسية والقنصلية التابعة لوزارة الخارجية، والبرامج 

   )١٥١ (: التي توصل إليها التاليةقدم التقرير النتائج. وإعادة إعمار العراق
  
وزارة الخارجية في العراق لم يضعوا أو يتخذوا تدابير لتأآيد دقة آلفة اليد ل الموظفون الرسميون •

الفواتير الشهرية الواردة من المقاول آانت تدفع دون .  لفواتير العقدآأساسة المستخدمة العامل
  .للمستندات الداعمةصحيحة مراجعة 

 الوقائية هامة بالنسبة لسالمة الشخص الذي تجري حمايته آما مواآبة األمنيةاإلدارة الكاملة لل •
 التقيد بشروط عدد الموظفين الواردة في غير ان غرامات عدم.  الوقائيةمواآبة األمنيةوألعضاء ال

 .العقد لم يجر تقييمها
تكاليف السفر غير المؤهلة . صحيحةبالآووتر لم تجر مراجعتها بالطريقة الشرآة تكاليف سفرات  •

خالل التدقيق، استرجع ضابط . فعت لبطاقات السفر جوًا زيادة عن الكلفةُددوالر  ١٢٧،٣٦٤بلغت 
 .إجمالي المبلغ غير المؤهل للدفع بموجب العقد دوالر من ٥٦،٤٥٧العقود 

 المطلوبة من ِقَبل ممثلي ضابط العقود لم يكن من السهل الوصول إليها ودملفات اإلشراف على العق •
 .وقد ال تكون آاملة في العراق وفي المرآز الرئيسي للشرآة
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  قوات األمن العراقية
من العراقية تبرهن عن قدرات وثقة متنامية في توفير قوات األ" ان وزارة الدفاع تعتقد ان على الرغم من

  الذاتي االستدامةداءاأل إال ان هناك أيضًا مؤشرات تدل على ان )١٥٢(،"األمن وقيادة العمليات في بالدها
نفس ب فتدريب الموظفين األمنيين لم يكن )١٥٣(. بكافة أشكالهلقوات األمنية العراقية ال تزال موضع تساءلل

 هو ما ُيبرر خطط إنشاء قاعدة التدريب الُممولة من صندوق قوات األمن التراجعاء القوات، وهذا وتيرة بن
  )١٥٤(.٢٠١٠ و ٢٠٠٩العراقية خالل 

  
تواصل الِفَرق االستشارية للقيادة األمنية االنتقالية للقوات المتعددة الجنسيات في العراق العمل عن آثب مع 

ان عدد موظفي .  التي يصدرها الموظفونتقاريراللية ألجل تحسين دقة آل من وزارة الدفاع ووزارة الداخ
فمراآز التدريب لم تكن قادرة على . وزارة الداخلية الُمعّينين ال زال فائضًا عن عدد الموظفين المدربين

عودة موظفي الجيش السابقين الذين سُيعاد وتيرة ، ومع ٢٠٠٨ و٢٠٠٧اللحاق بوتيرة التوظيفات سنة 
 مثل شرطة النفط، وشرطة الكهرباء -إضافة إلى ذلك، ومع انتقال المهام إلى وزارة الداخلية، . متدريبه

 يجري نقل الموظفين ذوي التدريب المحدود والتجهيزات غير المناسبة مما ،(FPS)وخدمة حماية المرافق 
  . الموظفين غير المدربين وغير المؤهلينيراآم عدد

  
الداخلية وبناء البنية التحتية جزء من برنامج تنمية القدرات الهادف إلى معالجة بي وزارة جهود تدريب ُمدرِّ
لكن الترآيز على المشتريات والتوزيع ومساندة االستدامة ال زال ضروريًا لضمان ان . النواقص الفورية

   )١٥٥(.تكون قوات األمن العراقية ُمجّهزة بصورة مناسبة
  

. في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والقوة العراقية لمكافحة اإلرهاب عراقي ٦٤٨،٠٠٠يخدم اآلن أآثر من 
  )١٥٦().١٨-٢أنظر الشكل (
  

  ١٨-٢الشكل 
   لقوات األمن العراقية، حسب ربع السنةالعديد التراآمي المقّدر

  

  
مية، وحماية الحدود وأفراد العمليات د التراآمي للجيش وسالح الجو والبحرية العراقية، والشرطة العراقية، والشرطة القويالعد: مالحظة
  . تقديرات للمفتش العام٢٠٠٩يونيو / بيانات حزيران . الخاصة

  
 / ١٧، ٢٠٠٦ / ٨، ٢٠٠٦ / ٥، ٢٠٠٦ / ٢ـ ٢٠٠٥ / ١٠، ٢٠٠٥ / ٧ قياس االستقرار واألمن في العراق،وزارة الدفاع، : المصادر
وزارة الخارجية، . ٢٠٠٨ / ١٢، ٢٠٠٨ / ٩، ٢٠٠٨ / ٦، ٢٠٠٨ / ٣، ٢٠٠٧ / ١٢، ٢٠٠٧ / ٩، ٢٠٠٧ / ٦، ٢٠٠٧ / ٣، ٢٠٠٦
  .٢٠٠٩ / ٧ / ١٤؛ استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ٣ / ١٨، يلعراقاوضع ااتقرير 

  

القوات 
المرّخصة

 القوات المدربة
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   أبناء العراق برنامجوضعية
، لم يجر نقل ٢٠٠٩إبريل / نيسان منذ انتقال برنامج أبناء العراق إلى السيطرة الكاملة للحكومة العراقية في 

أي عضو في منظمة أبناء العراق إلى قوات األمن العراقية أو إلى الوظائف الوزارية ألن وزارة الدفاع 
يونيو /  وحزيران ٢٠٠٦يناير / بين آانون الثاني . لتوظيفاووزارة الخارجية هما حاليًا في مرحلة تجميد 

 عضو من حرآة الصحوة األصلية إلى ٨٢٠٦اق، آان قد تم نقل ، وقبل بداية برنامج أبناء العر٢٠٠٧
لجدول الزمني لنقل األفراد من قوة منظمة أبناء العراق البالغة لالطالع على ا )١٥٧(.شرطة محافظة األنبار

  .١٢-٢ فردًا، أنظر الجدول ٩٤،٠٠٠
  

  ١٢-٢الجدول 
 / ٦ / ٣٠لى مراآز في قوات األمن العراقية، بتاريخ  إلى الحكومة العراقية وإالمنقولين منظمة أبناء العراق موظفو
٢٠٠٩.  

  
 تاريخ االنتقال المنظمة الجديدة عدد األفراد
  قوات األمن العراقية  ٨،٧٧٧
   العراقيةالحكومةمراآز غير أمنية في   ٢،٣٦٤
  ع الفرعيالمجمو  ١١،١٤١

٢٠٠٨ / ٩ – ٢٠٠٧ / ٦  
تاريخ بداية برنامج أمر رئيس (

  )118Cالوزراء العراقي 
  قوات األمن العراقية  ٤،٥٦٥
  الحكومة العراقيةمراآز غير أمنية في   ١،٧١٧
  المجموع الفرعي  ٦،٢٨٢

٢٠٠٩ / ٦ – ٢٠٠٨ / ١٠  
حتى  118Cتاريخ األمر من (

  )تاريخه
  لمنقولينإجمالي ا    ١٧،٤٢٣

  .٢٠٠٩ / ٧ / ٢استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر
  

 مليون دوالر من برنامج االستجابة الطارئة ١٫٢٧، خّصصت الحكومة األميرآية ٢٠٠٩إبريل / في نيسان 
 عن مدفوعات منظمة أبناء العراق في أجزاء من محافظات بغداد والقادسية تحالفللقائد إلنهاء مسؤوليات ال

 لدعم برنامج منظمة أبناء العراق، ٢٠٠٩مايو / ستخدم أية أموال أميرآية منذ أيار لم ُت. وصالح الدين
. وليس هناك من خطط في المستقبل لمواصلة استخدام تمويل برنامج االستجابة الطارئة للقائد لهذا الغرض

  )١٥٨ (.أبناء العراقمنظمة  برامج تدريبية مهنية لوتكاليف ايةتدفع الحكومة العراقية اآلن آافة الرواتب 
  

هيئة ارتباط (صالحة وااللتزامات التابعة للقوات المتعددة الجنسيات في العراق القادة األساسيون من خلية الم
ولجنة الحكومة العراقية للمصالحة الوطنية تجتمعان مرتين في ) الحكومة األميرآية لبرنامج أبناء العراق

يف واعتقال األسبوع لمناقشة مواضيع منظمة أبناء العراق الحالية بما في ذلك المدفوعات واالنتقال وتوق
ضمان توّفر األموال لدفع هي خالل ربع السنة هذا، آانت أآثر القضايا تحديًا . قادة منظمة أبناء العراق

 عدة مراجعات  إجراءفبسبب تراجع أسعار النفط، عمدت الحكومة العراقية إلى. رواتب منظمة أبناء العراق
لقد صّححت الحكومة . واتب منظمة أبناء العراق، األمر الذي سّبب تأخيرًا في دفع ر٢٠٠٩لموازنتها لسنة 

  )١٥٩(.العراقية منذ ذلك الحين هذا الوضع وخّصصت المال الكافي لتمويل الرواتب لغاية آخر هذه السنة
  

 ٨٨،٠٠٠تواصل القوات األميرآية العمل عن آثب مع الحكومة العراقية لضمان ان يتلقى أآثر من الـ 
  .اء العراق المدفوعات بموجب البرنامج الذي يسيطر عليه العراقالُمتبقين من أعضاء منظمة أبن
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معظم . ٦ قائدًا من منظمة أبناء العراق آما أطلق سراح ٤١، تم توقيف ٢٠٠٨نوفمبر / منذ تشرين الثاني 
صحيح انه يبدو ان بعض االعتقاالت قد تّمت ألسباب . قادة منظمة أبناء العراق تم توقيفهم بتهمة اإلرهاب

  )١٦٠(. أسس مذهبية أو سياسيةتّمت على ان بعض هذه االعتقاالت مننية، إال ان هناك مخاوف قانو
  

  
  تدريب مجنّدات الشرطة العراقية في أآاديمية الشرطة في آرآوك

  
  

  النساء العراقيات في قوات األمن العراقية
نساء العراقيات في الحصول  من البرامج لمساعدة المجموعة واسعة ومتنوعةلقد أطلقت الواليات المتحدة 

. لنساءامساعدة ل ًا مشروع٤٨تدير ِفَرق إعادة إعمار المحافظات . على حماية متساوية بموجب القانون
 (DRL)تقدم مراآز التدريب في بغداد والبصرة الُممولة من مكتب الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل و

 ماليين دوالر ٥وُيمّول المكتب أيضًا برنامجًا بقيمة . ساءللن التابع لوزارة الخارجية المهارات الوظائفية
القوات المتعددة الجنسيات في العراق دّربت مئات األفراد األمنيين من النساء . مخصص للنساء األرامل
  )١٦١(. من النساءاالنتحارياتحباط إلآجزء من إستراتيجيتها 

  

لتقليدية لمساعدة السلطات في مقاومة استخدام  المعايير المجتمعية ا(DOI)آسرت منظمة بنات العراق 
أبناء منظمة  لآجناح غير مسلح  ٢٠٠٨أآتوبر / بدأ البرنامج األمني في تشرين األول . القاعدة للنساء

 بنات العراق مع الشرطة العراقية لتفتيش النساء عند حواجز التفتيش للحد من  منظمةيعمل أفراد. العراق
 مؤخرًا، شهدت )١٦٢(.اث االنتحاريات آما والذآور االنتحاريون الذين يتنكرون آنساءالتهديد الذي تمثله اإلن

الحكومة العراقية طلبًا متزايدًا على الموظفات األمنيات من النساء بسبب االرتفاع الحاد للحوادث االنتحارية 
  .النسائية

  
  البرامج األمنية الُممولة من الواليات المتحدة

 مليار دوالر لبرامج لتطوير ٢١٫٩٥ مليار دوالر وألزمت ٢٤٫٤٢اليات المتحدة ، خّصصت الو٢٠٠٣منذ 
 مليار دوالر متبقية ٢٫٤٧، آان هناك ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠بتاريخ . قدرات العراق األمنية والعدلية

) لتدريبا( التمويل المتواصل ُموجه إلى برامج تهدف إلى تنمية قدرات )١٦٣(. مليار لإلنفاق٥٫٣٤لإللزام و
  .قوات األمن العراقية) مساندة االستدامة والتجهيزات(وإمكانات 
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، أمن صندوق قوات ٢٠٠٤منذ ف. تاريخيًا، دعم التمويل أيضًا مشاريع البنية التحتية ذات الصلة باألمن
 للشرطة في أرجاء العراق، إضافة إلى إعادة تأهيل وإنشاء رآز م٦٠٩األمن العراقية األموال إلنشاء 

 تاريخه تبلغ ات حتىإجمالي آلفة اإلنشاء. ُصون حدودية وموانئ دخول ومراآز تدريب لوزارة الداخليةُح
 السلطة الُمخوّلة إلزام أموال صندوق قوات األمن العراقية سوف تنتهي مدتها في )١٦٤(.قرابة مليار دوالر

  .٢٠٠٩سبتمبر /  أيلول ٣٠
  

انه وإن آان تمويل برنامج االستجابة الطارئة للقائد ال يزال ذآرت القوات المتعددة الجنسيات في العراق 
 ٧٤٧من ال  مليون دوالر ٢٤٧يشكل جزءًا ال يتجزأ من البرامج األمنية األميرآية، إال ان آثار خفض 

عالوة على ذلك، ال تتوقع القوات .  يمكن تلطيفها٢٠٠٩المخططة في األصل للسنة المالية مليون دوالر 
 ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠سيات في العراق ان ُيغير انسحاب القوات األميرآية من المدن في المتعددة الجن
  )١٦٥(.٢٠٠٩ مليون دوالر في السنة المالية ٥٠٠خطط تنفيذ 

  
 يتناغم مع ٢٠٠٩صلة بالعراق في السنة المالية ذات الالمستوى الُمنخفض للتمويل األميرآي للنشاطات 

 الداخلية العراقية سيطرة متزايدة عمالنية وإستراتيجية من القوات توّلي وزارة الدفاع ووزارة
  )١٦٦(.األميرآية

  
   المفتش العام لثكنات الجيش العراقيتفتيشعمليات 

 – للجيش العراقي في ميسان العام لثكنات المقر تفتيشخالل ربع السنة هذا، قام فريق المفتش العام بعمليات 
 وتجديد عدة مباٍن ومرافق من بينها مبنى يهدف إلى إنشاء مليون دوالر ١٫٢ته آان العقد البالغة قيم. العراق

 ورّآب المقاولون أيضًا ُموّلدًا للكهرباء، وخزانات وقود وتجهيزات .للمكاتب، ومراحيض وحمامات وطرق
  .٢٠٠٨مارس / ُسّلم المرفق إلى الحكومة العراقية في آذار . أخرى

  
بعض العيوب على الرغم من  بنيوية وخلص إلى انه، قصور أو إخفاقمات لم يالحظ المفتش العام أية عال

اإلنشائية الصغيرة، والهواجس المتعلقة بالسالمة، واألضرار من االستخدام غير المالئم، آان اإلنشاء 
أوصى المفتش العام ان تحّدد فرقة منطقة . مناسبًا وُنقل إلى الحكومة العراقية في ظروف قابلة لالستدامة
لكتيبة الجديدة واالحتفاظ بها في ملف ا  عامالخليج مكان الرسوم والتصاميم الُمفّصلة لإلنشاء لمبنى مقر

  )١٦٧(.سجالت المشروع
 

  إستراتيجية البرنامج األمني األميرآي
التي تواصل الحكومة العراقية توّلي ملكية أوسع والتزامًا ماليًا متزايدًا إزاء قواتها األمنية وإزاء البرامج 

 من وزارة فإن آلومع ان هذا التمويل هو دون مطالب الموازنة، . تدعم وزارة الدفاع ووزارة الداخلية
الداخلية ووزارة الدفاع تواصالن إظهار تقدم في تنمية القدرات الوزارية، وان آان ذلك يتم ببطء وبصورة 

  .غير متساوية
  

 ضرورية لبعض الوقت للتغلب على عقود تحالفاللتوسعة  القدرات المؤسساتية، ستكون رعاية وشراآة 
االفتقار إلى قدرة تدريب اإلداريين إن . من العزلة والجمود في تطبيق القانون والتعليم والتدريب العسكري

المدنيين، والنقص في موظفي التدريب، وتدهور أحوال بعض المرافق، وعدم القدرة على إشغال بعض 
حاليًا، العديد من المدنيين .  هذه الوزاراتعرق تقدمتحديات ال تزال تالوظائف بالموظفين المدربين، 
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مؤهلين تمامًا هم العراقيين العاملين في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ليسوا مدربين تدريبًا آامًال وال 
  )١٦٨(.أآثر من ذلك، ان العديد منهم يرفضون مواصلة تدريب ُيرآز على التكنولوجيا. لمناصبهم

  

 لتقديم التوجيه واإلشراف وتقييم التدريب (ITAM)و خطط البعثة التدريبية واالستشارية في العراق تدع
على المستوى المؤسساتي ومساعدة قوات األمن العراقية لدعم توليد القوات وبناء القدرات، وتطوير 

  )١٦٩(.وتعزيز اإلمكانات األساسية، وتحسين الكفاءة واالحترافية
  

 إلى قوات األمن العراقية، برنامج قاعدة التدريب عملية النقللمتعددة الجنسيات، آجزء من طّورت القوات ا
الهدف هو إضفاء طابع مؤسساتي على التدريب في .  لكي يخدم آقاعدة للتخطيط في وزارة الدفاع،٢٠٠٩

  )١٧٠(: التاليةالجيش وضمان تلبية األولويات
  

  .تعيين توليد القوات ومطالب إعادة التزويد •
مواصلة جعل الجيش العراقي جيشًا احترافيًا عبر التدريب المتخصص والمقررات التعليمية لضباط  •

 .الصف
 . إضفاء الطابع المؤسساتي على تكتيكات الكتائب عبر برنامج تمارين المحاربين •
 وعلى ، ملم١٢٠ ملم و٦٠؛ وعلى مدافع MIAIتدريب وحدات الجيش العراقي على دبابة  •

 .قيلة األخرى الثاتالمدفعي
  

خالل ربع السنة هذا، تواصلت تنمية القدرات لتوليد القوات في وزارة الداخلية مع تحّول التمويل األميرآي 
 تواصل القيادة )١٧١(.النقلوسائل مزيد من الدعم في المعدات وتوفير المن مساندة االستدامة والتدريب إلى 

اق دعم آل من وزارة الداخلية ووزارة الدفاع لتنمية قدرات األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العر
-٢، أنظر الجدول ٢٠٠٩للسنة المالية المعّدلة الموازنة  حول بنود ملخصلالطالع على . التدريب المهني

١٣.  
  

   على الصيانةةبناء القدر
لقوات، لتدريب دم االتي تق ال تزال في رأس أولويات البرامج األميرآية ًاوجستيل وحدات قادرة إن إنشاء

الجهود لتوسعة القدرات الوزارية داخل وزارة الدفاع ووزارة الداخلية . لمعداتلالستدامة ولمساندة الو
 التي ،هذه النشاطات. جارية أيضًا وتعتبر هامة بالنسبة لقدرة الحكومة العراقية على توّلي المسؤولية األمنية

 تتطلب الدعم الكامل )١٧٢(ية النموذجية للقوات األمنية األجنبية،تتناغم إلى حّد آبير مع المساعدات األميرآ
فرص  برفع غير انه يبدو ان هناك تحديات آبرى بوجه التزام الحكومة العراقية. للفرقاء العراقيين المعنيين
 سيكون لها أثر سلبي نسبي على تنمية القدرات هذه التحديات.  إلى حدها األقصىالتدريب وتنمية القدرات

  .اللوجستية وتلك الخاصة بمساندة االستدامة
  

  وطنيةدعم الصيانة ال
لقد . ذاتية االستدامة تديرها الحكومة العراقية ُمكّون هام لبناء قوة أمنية وطنيةإقامة قاعدة لوجستية إن 

 الذي من مستودع الصيانة الوطني في التاجياستثمرت الواليات المتحدة في المراحل المتعددة لتطوير 
 لقد شكل )١٧٣(.٢٠١٠يناير / لمقرر إنجازه ونقله إلى السيطرة العراقية الكاملة في األول من آانون الثاني ا

 ٤ في التجميع والتفكيك الرئيسي من مرفق ، التي أعيد بناؤها بالكامل،M1114خروج أول سيارة هومفي 
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تدريب الإعادة البناء آجزء من برنامج ة عمليلجيش العراقي ا  ميكانيكيوفقد أنجز. مارس، معلمًا هامًا/ آذار 
 لكن تدقيقًا حديثًا للمفتش العام تساءل عما إذا )١٧٤(. ستة أشهر في المستودعوالبالغة مدتهفي موقع العمل 

مستوى ب بحلول نهاية العام، ولوآانت القوات العسكرية العراقية ستكون قادرة على أداء إصالحات الصيانة 
  .إنتاج ُمنخفض

  
 مليون دوالر للقيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات ٣٥٠دقيق حديث للمفتش العام عقدًا بقيمة درس ت

إلنجاز مستودع الصيانة الوطني في التاجي، في ) ُممّول من صندوق قوات األمن العراقية(في العراق 
قه آان يهدف إلى إنجاز لقد جرى اإلنشاء على سبع مراحل آما ان العقد الذي تم تدقي. محافظة بغداد

شراء وترآيب التجهيزات، تدريب الجنود والمدنيين العراقيين في صيانة : المراحل األربع األخيرة
  .وعمليات المستودع، والمباشرة بالعمليات ونقل المستودع إلى السيطرة العراقية

  

  ١٣-٢الجدول 
  خطط انفاق صندوق قوات األمن العراقية

  بماليين الدوالرات
 

السنة المالية -٢٠٠٩نة المالية الس
٢٠١٠  

السنة المالية  / ٢٠٠٨السنة المالية 
٢٠٠٩  

    

طلب جسر السنة   خطة اإلنفاق
  ٢٠٠٩المالية 

خطة اإلنفاق 
  المعّدلة

ووفق عليها سابقًا 
)٢٠٠٨ / ٩(  

مجموعة النشاط 
  الفرعي

  

  مساندة االستدامة  ١٥٤٫٧  ١٧٣٫٩  ٩١٫٨  ٩١٫٨
  المعدات  ٩١٧٫٩  ٩٢٥٫٠  ١،٠٣٠٫١  ٢٦٠٫١
  التدريب  ١١٦٫١  ١٩٢٫٤  ٢٣٤٫٠  ١٩٦٫٥
  البنية التحتية  ٢٩٨٫٥  ٢٩٨٫٥  ٠٫٠  ٠٫٠

المجموع الفرعي   ١،٤٨٧٫٢  ١،٥٨٩٫٨  ١،٣٥٥٫٩  ٥٤٨٫٤
  لوزارة الدفاع

  وزارة الدفاع

  مساندة االستدامة  ١٠٦٫٠  ٦٦٫٠  ٢٠٫٠  ٢٠٫٠
  المعدات  ٣٩٢٫٠  ٤٣٢٫٠  ١٢٥٫٦  ١٢٥٫٦
  التدريب  ٦٥٠٫٠  ٦٥٠٫٠  ٤١٧٫٢  ٢٣١٫٠
  البنية التحتية  ١١٠٫٠  ١١٠٫٠  ٠٫٠  ٠٫٠

المجموع الفرعي   ١،٢٥٨٫٠  ١،٢٥٨٫٠  ٥٦٢٫٨  ٣٧٦٫٦
  لوزارة الداخلية

وزارة 
  الداخلية

  آخرون  النشاطات ذات الصلة  ٢٥٤٫٨  ١٥٢٫٢  ٩٦٫٢  ٧٥٫٠
  المجموع    ٣،٠٠٠٫٠  ٣،٠٠٠٫٠  ٢،٠١٤٫٩  ١،٠٠٠٫٠

  رالبيانات لم تدقق، األرقام تتأثر بالتدوي: مالحظة
  ٢٠٠٩ / ٧ / ٢استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر
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  ١٤-٢الجدول 
  قيادات المواقع

  بماليين الدوالرات
  

 قيادة الموقع المحافظة الصندوق الكلفة
  آرآوش  ديالى  صندوق قوات األمن العراقية  $٧٫٣٥
  آرآوك  التأميم  صندوق قوات األمن العراقية  $٧٫٩٥
  النعمانية  واسط  صندوق قوات األمن العراقية  $٧٫٧٥
  التاجي  بغداد  صندوق قوات األمن العراقية  $٢١٫٩١
  الحّبانية  األنبار  صندوق قوات األمن العراقية، صندوق االستجابة السريعة  $٢١٫٤٦
  التليل  صالح الدين  صندوق قوات األمن العراقية، صندوق االستجابة السريعة  $٢٨٫٨٠
  حّمام  نينوى  ق قوات األمن العراقيةصندو  $١٢٫٥٠
  الكاِسك  نينوى  صندوق قوات األمن العراقية، صندوق االستجابة السريعة  $٦٫٧٨
  شايبه  البصرة  FMSصندوق قوات األمن العراقية،   $٤٠٫٦٧
  األسد  األنبار  صندوق قوات األمن العراقية  $٩٫٢٤
  المجموع      $١٦٣٫٨٣

  
  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة

  
  .٢٠٠٩ / ٧ / ٦استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

  
 مليون ٢٢٠وجد مدققو المفتش العام ان آلفة هذا العقد التي يبلغ مجموعها اإلجمالي حاليًا 

دوالر سوف تزداد على األرجح بسبب إصالح أخطار جدية على السالمة ومشاآل آهربائية 
وَخُلص المدققون أيضًا إلى ان إمكانية نقل المستودع إلى . رة من العقدتتعلق بمراحل مبك

 موعدال بحلول ، قادر على إنتاج متدٍن للتشغيل ولو بمعدلالتشغيل تحت السيطرة العراقية
فالتجهيزات غير الكافية قد . ، أمر بعيد االحتمال٢٠٠٩ آانون األول ٣١ في ، للعقدالنهائي

غير ان العائق الكبير آان غياب االلتزام العراقي .  وتأجيلهأجبرت على إلغاء التدريب
  .للتدريب

  
مايو /  أيار ٣١بتاريخ . حوالي نصف الطالب الُمعّينين غائبون في أي وقت ألسباب مختلفةف

 آما ان مستوى أنهت تدريبهافقط من القوة العاملة المطلوبة قد % ٧٤ آانت نسبة، ٢٠٠٩
صحيح ان إدارة العقد قد تحّسنت بالنسبة ". هامشي "بأنهُمقّيمًا المتدربين آان هؤالء مهارات 

للفترات الزمنية السابقة، وان القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق قد اتخذت 
النواقص السابقة، إال ان قدرة الجيش العراقي على تأمين صيانة / التدابير لمعالجة العيوب 

  )١٧٥(.في خطرتبدو المستودع العسكري 
  

  الصيانة اإلقليمية
 معدات وعربات الجيش لتصليحقدرات دعم الصيانة من يقدم مستودع التاجي أعلى مستوى 

إضافة إلى ذلك، تقدم المرافق اإلقليمية الُمسّماة قيادات المواقع .  وحفظ مستواهاالعراقي
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(LCs) بموجب .  أرجاء العراق لوحدات الجيش العراقي فيمن الدرجة الثانية دعم صيانة
قيادات ومعدات لعشر  تزويد تجهيزات  تّم(GMASS)عقد خدمات الصيانة واإلمدادات 

العقود الهادفة إلى دعم بمراجعة  المفتش العام مؤخرًا قام )١٧٦().١٤-٢أنظر الجدول (مواقع 
 المادية لقيادة  للجيش العراقي آما إنشاء البنية التحتيةلالستدامةالتدريب والقدرات اللوجستية 

  .مواقع واحد
  

خالل ربع السنة الماضي، أجرى المفتش العام تدقيقًا لعقد خدمات الصيانة واإلمدادات  
(GMASS)يدعم هذا العقد برنامج القيادة األمنية االنتقالية المتعددة )١٧٧(. في العراق 

بحيث يصبح  ،الجنسيات في العراق لمساعدة الجيش العراقي في تطوير قدرات لوجستية
وجد المفتش العام ان هذه الجهود لم تنجح في تحقيق الهدف الهام وهو تدريب . ًا ذاتيمكتفي

المالحظ ان . موظفي الجيش العراقي على أداء بعض وظائف الصيانة وتشغيل نظام اإلمدادات
ام أقر ن المفتش العأ وعلى الرغم من. الجيش العراقي لم يقدم عددًا آافيًا من الجنود للتدريب
 إال انه لم يكن واضحًا ما إذا آانت هذه ،ان لدى الجيش العراقي بعض القدرات على الصيانة

إضافة إلى ذلك لم يكن . مقاولمن القدرات آافية للقيام بكافة نشاطات الصيانة دون دعم 
 لمعالجة. واضحًا ما إذا آان الجيش العراقي قادرًا على تشغيل نظام إمداداته بصورة مستقلة

هذه المشاآل، خططت القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق لمواصلة أمر 
 وهو أمر المهمة الذي جرى تعديله في السابق –المهمة القائم لدعم نظام الصيانة واإلمدادات 

  . مرة١٦١
  

 المتطلبات خالل ربع السنة هذا، أصدر المفتش العام تدقيقًا حول قيادة موقع تكريت آجزء من
 إلغاثة وإعادة إعمار تّم توفيرهاعداد تدقيق شرعي نهائي حول األموال التي إلالتشريعية 
 مليون دوالر إلنشاء قاعدة دعم جديدة ٣٧٫٨درست هذه المراجعة مشروعًا بقيمة . العراق

المتعددة آان هذا الجهد المشترك بين القيادة األمنية االنتقالية . للمنطقة لصالح الجيش العراقي
 ُممّوًال من (ITAM)الجنسيات في العراق وبين البعثة التدريبية واالستشارية في العراق 

 العقد  بمنح القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستانقامت. صندوق قوات األمن العراقية
البرنامج ، لكن القطاع الشمالي لفرقة منطقة الخليج يقدم إدارة عليهوهي مسؤولة عن اإلشراف 

  .واإلشراف الهندسي
  

 ، آان المقاول ُيلّبي شروط العقد آما ان مدفوعات الكلفة قد بدأت٢٠٠٩مايو /  أيار ٣١بتاريخ 
قّرر مدير برنامج فرقة منطقة الخليج ان اإلنشاء .  مع تقديرات اإلدارة لوضعية اإلنشاءتتم

يج والمقاول ان اإلنشاء سوف ، ويعتقد آل من مدير فرقة منطقة الخل%٧٨العام منجز بنسبة 
لدى القيادة األمنية . ٢٠٠٩سبتمبر /  أيلول ٢٦ في لألداء الحالية بحلول نهاية الفترة نجزُي

االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق خطة جاهزة لنقل األصول وهي تعمل اآلن مع 
  )١٧٨(.قل المشروعالحكومة العراقية لمعالجة عدة قضايا تدريب ومساندة االستدامة قبل ن



  مصادر تمويل إعادة إعمار العراق
  
 

٩٩ 

  
  ١٩-٢الشكل 

  المبيعات العسكرية الخارجية للحكومة العراقية
   تراآمية بحلول ربع السنة المالية–بمليارات الدوالرات 

  

  
  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
 (DSCA) وآالة التعاون لألمن الدفاعي ؛ استجابة٢٠٠٩ / ٣ و٢٠٠٨ / ١٢، ٢٠٠٨ / ٣وزارة الدفاع، قياس االستقرار واألمن في العراق، : المصادر

 / ٤؛ استجابة القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨ / ١٠ / ١٥لطلب المفتش العام للبيانات، 
؛ استجابة مكتب وزير ٢٠٠٨ / ٧ / ٧ابلة المفتش العام،  العالمية، مقيةشؤون األمنلل؛ مكتب وزير الدفاع، نائب معاون وزير الدفاع األول، ٢٠٠٨

  .٢٠٠٩ / ٧ / ١ و ٢٠٠٩ / ٤ / ٢ للبيانات،الدفاع لطلب المفتش العام 

 
  المبيعات العسكرية الخارجية

 يسمح للحكومة العراقية بإعادة بناء وتعزيز قوات األمن (FMS)برنامج المبيعات العسكرية الخارجية 
لقد آان البرنامج في . من الواليات المتحدةعدات الدفاعية والخدمات والتدريب العراقية عبر شراء الم

  )١٧٩(. األميرآية لوزارة الدفاعالتملك، آما ان آافة العقود ُمدارة عبر نظام ٢٠٠٥االستخدام منذ 
  

 حالة مبيعات عسكرية أجنبية، ١٣٤ الحكومة العراقية نفذت، ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠ ابتداًء من
 في أي )١٨٠(. مليار دوالر لشراء معدات عسكرية وإمدادات وتدريب من الواليات المتحدة٤٫٨٨لزمت وأ

غير ان ). أو هي في طور التمويل( لم ُتمّول هاوقت آان، يمكن ان تكون هناك حاالت تم توقيعها لكن
 أنظر الشكل )١٨١(.ة للدفعالحكومة العراقية قد برهنت في توقيعها على هذه الحاالت ان لديها األموال الكافي

  . لمزيد من التفاصيل١٩-٢
  

  البرامج األميرآية لدعم حكم القانون
 آما تواصل الواليات المتحدة مساعدة الجهود ،ال يزال األمن القضائي هاجسًا أوليًا بالنسبة للحكومة العراقية

ياب التعاون بين وزارة الداخلية نظرًا للتاريخ الطويل من عدم الثقة وغو. لتأمين سالمة القضاة وعائالتهم
ففي محافظة . ، يعتبر التقدم الحاصل خالل ربع السنة هذا جدير باالنتباه(HJC)ومجلس القضاء األعلى 

نينوى، مثًال، ساعد المستشارون األميرآيون وزارة الداخلية ومجلس القضاء األعلى في إجراء تقييم حسب 
فقد اتفق مجلس القضاء األعلى . ل عضو في القضاء العراقيآل محافظة للحاجات األمنية القضائية لك

  .ووزارة الداخلية على معالجة االحتياجات بصورة مشترآة عند تحديدها
  

لسفارة األميرآية عددًا من البرامج لمعالجة احتياجات نظم المحاآم في ا (RoLC)قاد ُمنّسق حكم القانون 
الُمنّسق مسؤول عن هذا . ة القدرات األخرى لدعم حكم القانونالعراقية، ومرافقها اإلصالحية ونشاطات تنمي

رئيس (اإلشراف على نشاطات وسياسات حكم القانون داخليًا ضمن السفارة وخارجيًا مع الحكومة العراقية 

ألزمتها الحكومة العراقية

ُسلِّمت إلى الحكومة العراقية
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 التي ١٣٤- آما ومع القوات المتعددة الجنسيات في العراق، وفرقة المهمة،)القضاة ومجلس القضاء األعلى
 بالنسبة للبنية التنظيمية لحكم القانون في السفارة )١٨٢(.يادة المعتقلين وعلى عمليات الرقابةتشرف على ق

  .٢٠-٢األميرآية، انظر الشكل 
  

  ٢٠-٢الشكل 
  الرسم البياني التنظيمي لحكم القانون في السفارة األميرآية في بغداد

    

  
  .٢٠٠٩ / ٧ / ١٦، "الرسم البياني التنظيمي لحكم القانون "–) بغداد(ة ملحق العدلي في السفارة األميرآيلا: المصدر

  
  تطوير حكم القانون

، ترشد ٢٠٠٩فبراير / خطة العمل اإلستراتيجي لحكم القانون التي وافق عليها رئيس البعثة في شباط 
  :التاليةالنشاطات ُمرآّزة على األولويات الثالث . النشاطات األميرآية لدعم الحكومة العراقية

  
  خلق خطة أمنية قضائية توفق بين جهود مجلس القضاء األعلى ووزارة الداخلية •
النظر في الة ولتحسين فعالية عملية تنسيق الجهود المدنية والعسكرية لتقديم سياسات اعتقال فّع •

  المعتقلين وإطالق سراحهمقضايا

واء القائد للقوات المتعددة الل
 السفيرالجنسيات في العراق

  نائب رئيس البعثة
)مساعد النقل(

  نائب رئيس البعثة
 )األول(

 منسق حكم القانون

 العدلمستشار أول لوزارة الداخلية العراقية

 مكتب التحقيقات الفدرالي مستشار أول لوزارة العدل العراقية

 وزارة االمن الوطني
 اعدو القضاةمس

البرنامج الدولي للمساعدة في  الجرائم الكبرى
 التدريب على التحقيقات الجنائية

ملحق الكحول والتبغ واألسلحة 
 النارية والمتفجرات

مكتب شؤون المخدرات الدولية 
 وفرض تطبيق القانون
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عمل عبر ِفَرق إعادة إعمار بناء القدرات عبر جهود حكم القانون على مستوى المحافظات وال •
 المحافظات

  
يفتقر البرنامج إلى : لكن، ووفقًا لُمنسق حكم القانون، تواجه بعثة حكم القانون في العراق العديد من التحديات

 ُمستشر في العديد من مؤسسات الحكومة العراقية؛ آما ان البنية التحتية أصلالتمويل الكافي؛ الفساد المست
ا في ذلك المحاآم والمرافق اإلصالحية، ال تزال بحاجة للخروج من حالة التدهور التي لحكم القانون، بم

  )١٨٣(.سمح بها النظام السابق والناتجة عن الحرب
  

عّين ُمنسق حكم القانون ضباط ارتباط في المحافظات لدعم آل واحدة من , ٢٠٠٩مارس / في آذار 
 لنشاطاتلكتب شؤون المحافظات، وهي تقدم الدعم هذه التعيينات تمت على نسق موظفي م. المحافظات

  )١٨٤(:التالية
  
  االلتقاط السريع لتطورات وإنجازات وتحديات حكم القانون في المحافظات •
 لمهمة حكم القانون في المحافظاتتجانسًا أآثر وتقديم توجيه سياسي ُموّحد  •
  المستوياتالتنسيق بصورة أوسع وأآثر فعالية مع النظراء العسكريين على آافة •
  

  ١٢-٢ المساعدة األميرآية لحكم القانون في العراق، أنظر الشكل لمعرفة مواقع حصول
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  ١٢-٢الشكل 
  مساعدة حكم القانون للنظام القضائي للحكومة العراقية

  
  

  .٢٠٠٨ / ١٠" حول دور العدلتقرير مكتب شؤون المخدرات الدولية وتطبيق القانون "، (DoS)وزارة الخارجية : المصدر
  
  

 دهوك

 نينوى

 أربيل

 التأميم

 السليمانية

 صالح الدين

 األنبار

 ديالى
 ادبغد

 واسط

 آربالء
 بغداد

 القادسية

 النجف

 ميسان

 ذي قار

 المثنى
 البصرة

مستشار حكم القانون لدى ِفَرق إعادة 
  إعمار المحافظات

قصور العدل الجديدة أو التي رفعت درجتها
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  تنمية القدرات
  التابع لوزارة الخارجية ومجلس القضاء األعلى(INL)مكتب شؤون المخدرات الدولية وتطبيق القانون 

 وقد جرى .(JEDI)لمعهد التعليم والتطوير القضائي  دراسة للمنهج التعليمي يعمالن لتطوير العراقي
لبت دراسات قيمة هذه الدراسة آانت آبيرة لدرجة انه ُط.  عليهات لجمع المالحظا هذه الدراسةتوزيع

لقد . إضافية لدائرة تكنولوجيا المعلومات آما ُطلب موظفون إلدارات المحاآم من ِقَبل مجلس القضاء األعلى
مجلس األمن القومي العراقي حول ملخص إلى ُطلب من أعضاء مشروع التكامل العدلي في العراق تقديم 

هذه التصورات . نموذج ألفضل الممارسات التشغيليةطلب أيضًا آما وحسنات المشروع المكتسبة الدروس 
دائرة . تبادل المعلومات على نطاق الحكومةلسوف تستخدم من ِقَبل الحكومة العراقية في التخطيط لنظام 

دارة الحاالت يستند تكنولوجيا المعلومات في مجلس القضاء األعلى تطلق اآلن جزءًا من موقع استرشادي إل
التمويل من مكتب شؤون المخدرات الدولية وتطبيق القانون تم إلزامه لربع . ٢٠٠٨إلى دعم فني قدم سنة 

  .٢٠٠٩السنة الثالث للسنة المالية 
  

 وجرى العمل فيه وفقًا ٢٠٠٨أآتوبر / بدأت إقامة معهد التعليم والتطوير القضائي في تشرين األول 
ُمعّدلة لتتوافق مع توجيهات مجلس القضاء األعلى آما ومع التغّيرات الكبرى في الخطة للجداول الزمنية ال

 ُمتوقع بحلول  النهائيأغسطس آما ان التسليم/  في آب  بدء الدراسة في الصفوفلقد حّدد موعد. األمنية
  )١٨٥(.سبتمبر/ أيلول 

  
  أحدث المعلومات عن السجون

 ٣٢ الذي بناه األميرآيون بكلفة ما تزيد عن سجن شمشمالتش العام خالل ربع السنة هذا، عاين فريق المف
.  سجين خطورتهم متوسطة٢٠٠٠ سجين خطير و١٠٠٠:  نزيل٣٠٠٠مليون دوالر، والذي صمم إليواء 

 قد  إلى الحكومة العراقية نقل المرفقرغم ان.  موظفعنصر ٤٠٠تتسع المهاجع في المرفق أيضًا لحوالي 
 ١٢٠٠قال آمر السجن ان هناك حاجة إلى . ، إال ان السجن ال يزال خاليًا٢٠٠٩س مار/  آذار ١٩تم في 

حارس لتشغيل ثالث ِفَرق مناوبة في اليوم، وان وزارة العدل ليس لديها األموال الكافية لتوظيفهم أو لدفع 
  )١٨٦(.تكاليف الوقود لمولدات الكهرباء للمرفق

  
  .١٥-٢، أنظر الجدول  الممولة من الواليات المتحدةسجون المعلومات عن مشاريع اللالطالع على أحدث
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  ١٥-٢الجدول 
  من مكتب شؤون المخدرات الدولية وتطبيق القانونحاليًا والممولة  ة السجون الجاريإنشاءات

  
  
  

 سبب التأخير

  
السعة 
 المقدرة

  
تاريخ اإلنجاز 

 الُمقدر

  
  

 تمويلال

لنسبة ا
  المئوية

 ٣٠بتاريخ 
 /٦ / 

٢٠٠٩ 

  
  
 الموقع

  
  الكلفة لإلنجاز

 )$بماليين (

  
  

 السجن

    
١٢٠٠ 
  سرير

 
١١ / ٦ / 

٢٠٠٩  

الصندوق الدولي 
للرقابة على 

المخدرات وتطبيق 
 القانون

  
٢٢%  

  
  البصرة

  
٩٫٧  

سجن البصرة 
  المرآزي

الخدمات اإلصالحية العراقية 
قصرت في التوقيع لمجاالت 

  التجديد

  
٦٨٩ 
  سرير

  
٧ / ١٥ / 

٢٠٠٩  

الصندوق الدولي 
قابة على للر

المخدرات وتطبيق 
  القانون

  
٨٧%  

  
  السليمانية

  
٥٫٦  

: حصن سوز
المرحلة 
  األولى

المقاول بصدد خفض نطاق إنشاء 
 ذي األمن العالي المؤلف  المبنى

 طوابق بسبب مشاآل ٣من 
هندسية واجهها التصميم 

عدد األسرة . وظروف الموقع
المقرر في هذا المشروع خفض 

 ٥٠٠ سرير إلى ١٠٠٠من 
  .ريرس

  
٥٠٠ 
  سرير

  
٨ / ١٨ / 

٢٠٠٩  

الصندوق الدولي 
للرقابة على 

المخدرات وتطبيق 
  القانون

  
٢٧%  

  
  السليمانية

  
١١٫١  

: حصن سوز
المرحلة 
  الثانية

  
  توقفات في األشغال

  
٤٠٠ 
  سرير

  
٨ / ٢ / 

٢٠٠٩  

الصندوق الدولي 
للرقابة على 

المخدرات وتطبيق 
  القانون

  
٧٤%  

  
  قار-ذي

  
٨٫٠  

: الناصرية
حلة المر
  الثانية

  
  .٢٠٠٩ / ٧ / ١استجابة مكتب شؤون المخدرات الدولية وتطبيق القانون لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

  
  خدمات حماية القضاة العراقيين

 (INL) بالتنسيق مع مجلس القضاء األعلى، قام مستشارو مكتب شؤون المخدرات الدولية وتطبيق القانون
 تعليم لتطبيقها سبعة تقييمات لنقاط الضعف آخطوة أولى في تطوير مناهج أنجزوابزيارة خمس محافظات و

على  تأمين أمنه الخاص  علىفي معهد التعليم والتطوير القضائي  ولتعزيز قدرة مجلس القضاء األعلى
 توذآر مكتب آتب شؤون المخدرات الدولية وتطبيق القانون النشاطا.  البنية التحتية والعاملينصعيد آل

  )١٨٧(:التالية

  

   مباني محاآمإجراء تقييمات حديثة لخمسة  •
 )محافظة ديالى(وبعقوبة ) محافظة نينوى(في الموصل ) المرحلة األولى(إنجاز آخر تحديثين أمنّيين  •
 مقاول لألمن الخاص الذين ٧٥٠٠تسهيل التوصل إلى اتفاق مع مدير التدريب لوزارة الداخلية لتدريب  •

 .قضاة مجلس القضاء األعلى في أرجاء البالدسوف يقومون بحماية 
 .تقديم تقييم لنقاط الضعف في المحاآم الرئيسية التي تنظر في قضايا اإلرهاب، في بغداد •
  

 قاٍض، ٣٨ – شخصًا في محاوالت اغتيال قضائية ١٤٣، هدرت أرواح ٢٠٠٣يونيو /  حزيران ١٧منذ 
لم يجر اغتيال أي قاٍض أو .  الموظفين األمنيين موظف قضائي بما في ذلك٩٩ أفراد عائالت قضاة، و٦و

، جرى ٢٠٠٩إبريل /  نيسان ٢٢لكن، في أو حوالي . موظفين أو موظفين أمنيين خالل ربع السنة هذا
مباني  بالنسبة لملخص عن االغتياالت بين العاملين في )١٨٨(.خطف قاض في آرآوك أطلق سراحه فيما بعد

  .٢٢-٢، أنظر الشكل المحاآم
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  ٢٢-٢كل الش
  ٢٠٠٣ منذ مباني المحاآماغتياالت القضاة العراقيين وموظفي 

  
  

  ديالى
  صالح الدين

  بغداد
  التأميم
  نينوى
  بابل

  البصرة
  االنبار
  واسط
  المثنى
  قار-ذي

  آربالء
  النجف
  القادسية
  ميسان

  
 

   بيانات لمنطقة آردستانال توجد: مالحظة
؛ استجابة الملحق العدلي األميرآي في ٢٠٠٩ / ٤ / ٣٠ لكونغرس الواليات المتحدة، مكتب المفتش العام، التقرير ربع السنوي: المصادر

  .٢٠٠٩ / ٧ / ٢بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، 
  

  فريق مهمات الجرائم الرئيسية
يعمل اآلن . (MCTF)  فريق مهمات الجرائم الرئيسية بناء قدرات علىتواصل الواليات المتحدة العمل 

خذوا من دائرة الشؤون الداخلية في ، ُأ(MCTF)قيًا مع فريق مهمات الجرائم الرئيسية  محققًا عرا٢٣
، ومن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، والوآالة الوطنية للمعلومات والتحقيقات  العراقيةوزارة الداخلية

إضافة موظف بيرآية ازدادت أيضًا المساهمة األم. في وزارة الداخلية (CID)وقسم التحقيقات الجنائية 
أميرآي ثالث من قسم التحقيقات الجنائية في الجيش األميرآي، وموظف ثاٍن من دائرة التحقيقات الجنائية 

  .(DCIS)في وزارة الدفاع 
  

 تحقيقًا ٤٩ قد فتح (MCTF)، آان فريق مهمات الجرائم الرئيسية ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ١٥بتاريخ 
مصادر، من ضمن /  اعتقال، وأجرى مقابالت مع شهود ١١ ّفذون مذآرة اعتقال، ١١١وحصل على 

لمحققين لمشورة وإعطاء الوواصل الموظفون الفدراليون األميرآيون رعاية وتدريب .  أخرىنشاطات
  )١٨٩(:التحقيقات هامة خالل ربع السنة هذاوقد أنجزت . المهمات فريق فيالعراقيين 

  
 تحقيقًا حول محاولة (MCTF) مهمات الجرائم الرئيسية فريق، فتح ُمحققو ٢٠٠٩إبريل / في نيسان  •

 .فقدت الضحية ساقيها جراء انفجار خالل الهجوم. اغتيال السكرتير التنفيذي لوزير العدل
  
 تحقيقًا حول اغتيال مواطن (MCTF)، فتح فريق مهمات الجرائم الرئيسية ٢٠٠٩يونيو / في حزيران  •

أول تحقيق من نوعه يقوم به فريق مهمات الجرائم الرئيسية انه . أميرآي قتل في المنطقة الدولية
(MCTF) . مقاولين أميرآيين ومواطن ٥أدت إلى توقيف عراقيتين لقد تطلب التحقيق ُمذآرتي تفتيش 

ستخدم لصناعة لوحات رخص عراقية وبطاقات تسجيل ، آما مصادرة مخدرات وأدوات ُت واحدعراقي
 . سالح قطعة٥٠سيارات ُمزّورة وأآثر من 
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  إطالق سراح المعتقلين وتراآم الدعاوى في المحاآم

، هبط العدد اإلجمالي للمعتقلين في عهدة القوات المتعددة الجنسيات في ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ١٥بتاريخ 
 مع مواصلة القوات المتعددة الجنسيات في العراق العمل مع الحكومة العراقية ١٠،٩٥٦العراق إلى 

منذ األول من آانون . تقلين أو نقلهم إلى عهدة الحكومة العراقية وفقًا لالتفاقية األمنيةإلطالق سراح المع
ان معدل إطالق سراح المعتقلين أو تسليمهم .  معتقًال٣٦٨٢، تم إطالق سراح أآثر من ٢٠٠٩يناير / الثاني 
 من )١٩٠(.في الشهر معتقًال ٧٥٠ ه بلغ متوسط ١٣٤-فرقة المهمة المشترآةلدى  عمليات اعتقال  فرعإلى

 للمحاآمة أمام جدولتهم أو هم في مرحلة ما من ٢٣٢٥، تم إدانة لدى التحالفبين الذين ال يزالون معتقلين 
  )١٩١(.(CCC-I)المحاآم الجنائية المرآزية العراقية 

  
 في تخفيف عبء (HJC) لقد اتخذت الحكومة األميرآية خطوات متعددة لمساعدة مجلس القضاء األعلى

 في العديد من المحافظات  (ROL)على المدى القصير، يقدم مستشارو حكم القانون. دعاوى المتراآمةال
 مساعدة (MNF-I)آما وتقدم القوات المتعددة الجنسيات في العراق . المساعدة اللوجستية األساسية

إلى العدد الكافي قضاة إلى مناطق في العراق تفتقر و عن طريق نقل بعض المعتقلين إلى المحاآم لوجستية
من العاملين القضائيين لكي يعالجوا بالصورة المناسبة الكمية الضخمة من القضايا اإلضافية الناتجة أحيانًا 

 .آثيرة عن العمليات األمنية
 

 بالتنسيق مع فرقة إعادة إعمار  العراقية التابعة لوزارة العدل(LAOTF)تواصل قوة مهمة القانون والنظام 
قي لمساعدة آالف ا محاٍم عر٢٥ ُمقدمة مرآز الدفاع القانوني في الرصافة، عملها خارج  بغدادةمحافظ

منذ .  وهو إجراء يهدف إلى الحد من تراآم الملفات القضائية–المعتقلين في الحصول على خدمات قانونية 
هناك بعض لقد آانت . تأسيسه، أجرى مرآز الدفاع القانوني في الرصافة آالف االستشارات القانونية

عداد في  نشاطات مماثلة قيد اإلتجري حاليًااالستجابة اإليجابية من ِقَبل الحكومة العراقية لهذه المبادرة آما 
 (LAOTF)لقد قدمت قوة مهمة القانون والنظام . المحافظات األخرى، وبنوع خاص في األنبار وديالى

ة موظفي المحاآم بصورة أآثر فعالية لتحديد  لمساعدعن طريق إعداد نظام أساسيأيضًا المساعدة الفنية 
  .مواقع المعتقلين ونقلهم إلى المحاآم لجلسات االستماع

  
 أيضًا مبادرات (INL)  تطور وزارة الخارجية ومكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون

 الذي سيسمح لمجلس قإدارة المحاآم التابع لمجلس القضاء األعلى في العراذات أبعاد أوسع مثل مشروع 
يفتقر مجلس . القضاء األعلى بزيادة قدراته في آافة جوانب اإلدارة القضائية بما في ذلك إدارة القضايا

القضايا التي تجري قليل من الالقضاء األعلى حاليًا إلى نظام مرآزي إلدارة القضايا وهناك أحيانًا آثيرة 
نظام قومي إلدارة القضايا، في البداية، عبر نظام يَدَوّي، دة لوضع معايير موحتهدف المبادرة إلى . متابعتها

لقد وضعت مؤسسة التعليم القضائي . )يعمل بالكمبيوتر(آلي ومن ثم، تخطط لتحويله تدريجيًا إلى نظام 
  .تعليميإدارة للقضايا الجنائية آأولوية في تطوير منهاجها ال (JEDI)والتنمية 

 
  قانون العفو

 للعفو بموجب قانون ُمّرر في مرشحعراقي متهم جنائي  ١٣٣،٤٢٢، آان ٢٠٠٩يونيو /  حزيران بدءًا من
-٢، أنظر الجدول لالطالع على التفاصيل) ١٩٢(. للعفو غير مؤهلين٣٢،٨٥٨ ، آان٢٠٠٨فبراير / شباط 
١٦  
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  محكمة االستئناف في االنبار استعدادًا لحفلة االفتتاح

  
  ١٦-٢الجدول 

  )٢٠٠٩ / ٦ – ٢٠٠٨ / ٢(طالهم قانون العفو عدد المعتقلين الذين 
  

 محكمة االستئناف عدد المؤهلين عدد المرفوضين
   الرصافة–بغداد   ١٣،٦٨٧  ٨،١٨١
   الكرخ–بغداد   ١٦،٢٨٢  ٧،٠٢٥
  نينوى  ١٢،٩٨٩  ٢،١٨٩
  ديالى  ١،٨٧٣  ١،٥٠١
  القادسية  ٤،٥٧٣  ١،٦٩٥
  ميسان  ٣،٤٠٢  ٥١٣

  البصرة  ٩،٩٨٩  ١،٥٨٧
  آربالء  ٧،٣٣٩  ٥٧٩

  بابل  ١٦،٨٥٧  ٢،٥٦٥
  واسط  ٦،٥١٥  ٩١٢
  االنبار  ١،٤٤٣  ٥٤١
  المثّنى  ٥،٦٨٤  ٧٠١

  قار-ذي  ٩،٩١٣  ١،٦٢١
  النجف  ١١،٠٧٣  ٧٨٢

  التأميم  ٧،٤٥٠  ١،٢٢٥
  صالح الدين  ٤،٢٠٦  ١،٢٤١

  المجموع  ١٣٣،٤٢٢  ٣٢،٨٥٨
  

  .٢٠٠٩ / ٧ / ٢تطبيق القانون لطلب المفتش العام للبيانات، فرض استجابة مكتب شؤون المخدرات الدولية و: المصدر
  

  المحاآممباني أحدث المعلومات حول إعادة إعمار 
الُممول عبر  (محكمة االستئناف في االنبار  مبنىخالل ربع السنة هذا، تم إنجاز مشروع إنشاء وترميم

 وصندوق (ISFF) وصندوق قوات األمن العراقية ، (IRRF) مار العراقصندوق إغاثة وإعادة إع
، شمل المشروع آمباني محاآمفعالوة على تجديد ثالثة قصور سابقة، تخدم ). ةالحكومة العراقية االنتقالي

  )١٩٣(. إنشاء مرافق إسكان للقضاة وثكنات للحراس األمنيين، فرقة منطقة الخليجالذي تديره
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 ٥١١،٠٠٠آان هذا المشروع البالغة آلفته . محكمة الموصل  مبنى، تم إنجاز تجديد٢٠٠٩ مايو/ في أيار 
يهدف لرفع مستوى األمن عدة درجات دوالر ُمموًال من مكتب شؤون المخدرات الدولية وتطبيق القانون 

  )١٩٤(. على السواء حماية المواطنين وموظفي وزارة العدلمن أجل
  

  آممعلومات عمليات المحاتحديث 
المحاآم   االبتدائية لدى محكمة الرصافةدمج، وبأمر من رئيس القضاة مدحت، تم ٢٠٠٩إبريل / في نيسان 

محكمة باسم  في بغداد وأعيد تسميتها  الجنايات المحلية مع محكمة(CCC-I) الجنائية المرآزية العراقية
. ائية إضافة إلى القضايا اإلرهابية تشرف المحكمة الجديدة على المحاآمات الجن.الجنائية في قصر الرصانة

 المحاآم الجنائية مبانيتناغمًا مع ممارسات سابقة، قدمت الحكومة األميرآية دعمًا لوجستيًا وفنيًا هامًا إلى 
 . (CCC-I) المرآزية العراقية 

 
  

   الرصافة– (CCC-I) الجنائية المرآزية العراقية ةالمحكم
 تقديم المساعدة اللوجستية والفنية لزيادة فعالية وأمن المرفق (LAOTF)تواصل قوة مهمة القانون والنظام 

  : المعالم التاليةأفادت عنوقد 
  
 مرآز بغداد للدفاع القانوني أصبح أقل اعتمادًا على رعاية قوة مهمة القانون :هيئة الدفاعمبادرة  •

. تدامته في المستقبل وهو يطور عالقات مع الحكومة العراقية التي سوف تساند اس(LAOTF)والنظام 
 . النظاموهي تتدرج عبر المعتقلين  في قضايالمساعدةلذآر المرآز انه يحسن وُيوّسع إمكاناته 

  
، عملخط (ارتباط بدوام آامل موظف  (LAOTF) أقامت قوة مهمة القانون والنظام :سجن الرصافة •

 (ICS) مات السجون موظفي خد وبين  مع سجن الرصافة لتحسين التنسيق بين المحاآم LNO)أو 
 عرضًا موجزًا لوزير العدل حول موظف االرتباطقدم . لحل القضايا التي تؤخر إطالق سراح المعتقلين

 إلى ٢ مغزى لمدة ذات معتقل من الجيش العراقي الذين لم يجِر بحقهم أي عمل قضائي ١٠٠٠حوالي 
ًا جنائية خطيرة؛ غير ان  يواجهون تهم٢٠٠٤ و٢٠٠٣معظم المعتقلين المحتجزين منذ .  سنوات٥

 تجري معامالتها ببطء آما ان جمع األدلة والمفاهيم األساسية للمحاآمات حسب األصول يبدو قضاياهم
 األمور بحيث تتم معالجة هذه القضايا (LAOTF)تدفع قوة مهمة القانون والنظام . انها تشكل تحديات

 .ليها قانون العفوإما أمام المحاآم العادية أو عبر العملية التي ينص ع
  
 قوة مهمة القانون والنظام  لدى(IJ) فريق قاضي التحقيقات :(JIC)لجنة التحقيق المشترآة  •

(LAOTF) مذآرة٦٠٠ ُينّسق مع قوات االئتالف ومع قوات األمن العراقية للحصول على أآثر من  
. ًا لالتفاقية األمنية أمر توقيف ضد أعضاء في القاعدة وحزب اهللا وغيرهم تبعمئة وأآثر من توقيف
 لجنة التحقيق المشترآة التي تضم قاضي تحقيق عراقي بالتعاون مع الفريق عمليات نموذجية أوجد

 ومع الوحدات العسكرية العراقية للتحقيق وإلحالة قضايا اإلرهاب إلى تحالفومحققين يعملون مع ال
 .(CCC-I)المحاآم الجنائية المرآزية العراقية 
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   الكرخفي (CCC-I)ائية المرآزية العراقية  الجنكمةالمح
 في الكرخ (CCC-I) الجنائية المرآزية العراقية كمة مع المحرتباط بمكتب ا١٣٤تحتفظ فرقة المهمة 

هذه  ضحية أعمال إجرامية أو حيث تحقق تحالفللمساعدة في مقاضاة القضايا التي تكون فيها قوات ال
ُينّسق المكتب ظهور الموقوفين . ود أو ضحايا مدنيين عراقيينكبت بحق جن في جرائم خطيرة ارُتالقوات

  .والشهود أمام المحاآم ويساعد المحققين العسكريين العراقيين  في جمع وتقديم األدلة
 
  

  ٢٣-٢الشكل 
  ٢٠٠٨ – ٢٠٠٤القضايا الُمقّدمة مقابل القضايا التي ُبّتت، : محكمة التمييز الفدرالية

  

  
  

   القضايا المبتوتة       القضايا المقدمة    
  

  .إذا رّد القاضي القضية أو إذا تم التوصل إلى حكم" مبتوتة"تعتبر القضايا . محكمة التمييز الفدرالية محكمة استئناف: مالحظة
  

 / ٥، "٢٠٠٨التقرير اإلحصائي السنوي حول قضايا المحاآم العراقية لسنة "الحكومة العراقية، مجلس القضاء األعلى، : المصدر
  .٦، ص ٢٠٠٩

  
 الجنائية المرآزية كمةمكتب الملحق العدلي داخل قسم حكم القانون في السفارة األميرآية يواصل دعم المح

يونيو / في حزيران .  في الكرخ آذلك، بما في ذلك تقديم المشورة والمعلومات للقضاة(CCC-I)العراقية 
  فرض تطبيق القانون ضباط مشترآة لتدريبآهيئة، خدم الملحق العدلي ورئيس قضاة التحقيقات ٢٠٠٩

  )١٩٥(.على عمليات البحث عن مطلوبين وإلقاء القبض عليهماألميرآيين والعراقيين 
  

لمقارنة مع ل.  استلمتها خالل ربع السنة هذاقضية ٩٥٦٤من أصل % ٦٨ محكمة التمييز الفدرالية أنجزت
  )١٩٦(.٢٣-٢السنوات السابقة، أنظر الشكل 
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   من الواليات المتحدةبتمويل الموصل المبنى القديم لمحكمةتجديد ترميم و

  
تم بت ب من أصل هذا العدد، . ية المحاآم الجنائية العراققضية في ١١،٧٣٦، تم االستماع إلى ٢٠٠٨سنة 
.  لصالح المدعى عليهممنها انتهت بإصدار أحكام% ٤و) ُأنجزتأي ُرّدت أو  ( بالمئة من القضايا٢٩

على العكس من ذلك، استمعت المحاآم الجنائية المرآزية . خرى انتهت بأحكام إدانة أخرىالقضايا األ
. ٢٠٠٨ سنة قضية ٥٨٢٠التي تنظر في القضايا عبر منطقة بغداد الكبرى إلى (CCC-I) العراقية 

  .٢٤-٢نتائج األحكام الصادرة بحق تلك القضايا، أنظر الشكل لالطالع على 
  

  ٢٤-٢الشكل 
  ٢٠٠٨حاآم الجنائية التي تم البّت بها سنة قضايا الم

  
  قضايا المحكمة الجنائية المرآزية    قضايا المحاآم الجنائية التي 
  التي تم البّت بها  تم البت بها في أرجاء البالد

                         

  
تشير إلى تلك القضايا حيث تم التوصل إلى حكم لكن القضية أحيلت إلى محكمة التمييز " األحكام المستأنفة: "مالحظة

  .تعتبر القضايا مبتوتة إذا ردها القاضي او إذا تم التوصل إلى حكم فيها. الفدرالية التي تعمل آمحكمة استئناف
  

 / ٥، ٢٠٠٨ التقرير اإلحصائي السنوي لقضايا المحاآم العراقية لسنة الحكومة العراقية، مجلس القضاء األعلى،: المصدر
  .٦٢ و٥٨ صفحة ٢٠٠٩

٢٤% 

٢٩% 

٤٣% 

٤% 

٢٢% 

٤٥% 

١٠% 

٢٤% 

أحكام 
  أخرى
٢،٥٦٧ 

أحكام 
  استؤنفت
١،٤٠٦ 

قضايا 
  ُردت

أحكام  ١،٧١٧
  براءة
٢٣١ 

أحكام 
  استؤنفت
١٫٢٩٠ 

  أحكام أخرى
١،٣٧١ 

قضايا 
  ُردت

٢،٥٩٨ 

أحكام 
  براءة
٥٦١ 
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  البنية التحتية
  

  .ليس بوسع الدولة تحمل آافة األعباء التي اعتادت تحملها
  تحتاج الدولة إلى نقل مزيد من األشغال واألعباء إلى القطاع

  تقد اننا إذا تحرآناأع. الخاص واجتذاب االستثمارات األجنبية
  )١٩٧(.أآثر باتجاه الخصخصة، سوف نرى التحسينات

   ٢٠٠٩إبريل / علي بابان، نيسان    وزير التخطيط-
  

 مليار دوالر لبرامج إعادة تأهيل البنية التحتية في العراق، ١١٫٨٨، خصصت الواليات المتحدة ٢٠٠٣منذ 
، آان قد ألزم ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠لغاية . تبما في ذلك قطاعات الطاقة والمياه والنقل واالتصاال

 االنفاقات األميرآية على البنية يةوضعلالطالع على  )١٩٨(. مليار دوالر١١٫٤٥ مليار دوالر وأنفق ١١٫٨٣
  .٢٥-٢التحتية، أنظر الشكل 

  
تية، أنظر  للشؤون االقتصادية والبنية التح الحاليلسفارة األميرآيةانظرة عامة حول فريق لالطالع على 

  ٢٦-٢ كلالش
  

  :خالل ربع السنة هذا، واصلت مشاريع البنية التحتية األميرآية إقفالها وتم التوصل إلى عدة معالم
  
 ربع السنة عن% ٥بزيادة   أي(MBPD) مليون برميل في اليوم ٢٫٤٠بلغ متوسط إنتاج النفط الخام  •

بلغ متوسط . ٢٠٠٨ نفسه من العام خالل ربع السنةعما آان عليه % ٣ ولكن أدنى بنسبة ،الماضي
ربع عما آان عليه في % ٣ أي بزيادة (MBPD) مليون برميل في اليوم ١٫٨٨صادرات النفط الخام 

 )١٩٩(.السنة الماضي، وتعادل تقريبًا مع صادرات ربع السنة نفسه من العام الماضي
 
يوم ترة النفط عرضًا من آونسورفي جولتها األولى للتعاقد ألجل تطوير حقول النفط والغاز، قبلت وزا •

رفضت الوزارة آافة . بقيادة بريتيش بتروليوم لتطوير حقل الرميلة، أوسع حقل للنفط في العراق
 )٢٠٠(.عروض تطوير الحقول األخرى

  
/  في أيار ُأنجز – أآبر مبادرة أميرآية لمحطة توليد الكهرباء –مشروع توسعة محطة آهرباء َقَدس  •

 )٢٠١(.وطنيةالالكهرباء  اإلنتاج الممكنة إلى شبكة ة من قدر(MW) ميغاواط ٢٠٠مايو، ُمضيفًا 
  
% ٧بلغت إمدادات الكهرباء أعلى رقم قياسي لما بعد الغزو لربع السنة الرابع على التوالي، مع زيادة  •

 من عام  نفسه ربع السنةعما آانت عليه في% ٣٥، وزيادة ماضيربع السنة العما آانت عليه في 
٢٠٢(.٢٠٠٨( 

  
 -)٢٠٣(.التدّفق المتزايد للمياه في نهر دجله قاد إلى إنتاج آهربائي متزايد •
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 اآلن على مساعدة العراق في صيانة ومساندة استدامة المشاريع المنجزة سابقًا ترآزالوآاالت األميرآية 
  )٢٠٤(.وعلى بناء قدرات العراق لمواصلة تنمية البنية التحتية

  
موازنة الحكومة . إلعادة بناء وتحسين بنيتها التحتية يعيقها التمويل المحدود المتوفرجهود الحكومة العراقية 

 تضمنت انخفاضات في الموازنات الرأسمالية لعدة وزارات أساسية، وذآرت وزارة ٢٠٠٩العراقية لسنة 
هيزات  ان جهودها لزيادة اإلنتاج أعاقها غياب التمويل الضروري لشراء تج(MOE)  العراقيةالكهرباء

عالوة على ذلك، ومع ان الحكومة العراقية قد باشرت عدة مشاريع آبرى لتحسين . لتوليد الكهرباءجديدة 
 وإلى موارد أآبر لدعم  أآبر وإنتاج النفط، إال ان هناك حاجة إلى قدرات حكوميةاتمعالجة المياه، والطرق

  :تالية اللمواجهة التحديات المالية. تنمية البنية التحتية العراقية
  

  ٢٥-٢الشكل 
  تمويل وضعية ال–البنية التحتية 

  بمليارات الدوالرات
  التغير على مدى  
    ربع السنة     السنة  

  
     ٢٠٠٩ السنة المالية    ٢٠٠٨السنة المالية 

  أنفقت    ألزمت    ُخصصت        
  $٩٫٨٧    $١٠٫٠٦    $١٠٫٠٦  صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

  $١٫١٠    $١٫٢٨    $١٫٢٧   ئة للقائدبرنامج االستجابة الطار
  $٠٫٤٨    $٠٫٤٩    $٠٫٥٤    صندوق دعم االقتصاد

  
  .األرقام تتأثر بالتدوير. البيانات لم تدقق: مالحظة

  
، الفيلق المتعدد الجنسيات في ٢٠٠٩ / ٧ / ١٨ و٢٠٠٩ / ٧ / ٤استجابة فرقة منطقة الخليج لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

؛ المفتش ٢٠٠٩ / ٧ / ٦؛ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٩ / ٧ / ٤ ربع السنوي، العراق، التقرير
  .٢٠٠٩ / ٤العام، تقرير ربع السنوي لكونغرس الواليات المتحدة، 

  
  
الكهرباء  مليون دوالر من البنك الدولي سوف ُيمّول مشاريع ٥٠٠تلقت الحكومة العراقية قرضًا بقيمة  •

هذا القرض يضاف إلى مخصصات بقيمة مليار دوالر من البنك الدولي سنة . والمياه ومعالجة المياه
٢٠٥(.٢٠٠٣(  

 مليارات من سندات الخزينة ٣، وافق مجلس الوزراء العراقي على بيع ٢٠٠٩مايو /  أيار ١٧في  •
 مليون دوالر لمشاريع ٦٠٠رباء و مليار دوالر من التمويل لمشاريع الكه٢٫٤ُمعّينة بالدينار لتأمين 
غير ان هذه اإلجراءات ال تزال بحاجة إلى موافقة مجلس النواب بسبب قضايا . المياه والسكة الحديدية

 )٢٠٦(.لم يجر حّلها
  

  
  %٥  %٤       ١١٫٨٨خصصت 

  %٥  %٤  ١١٫٨٣الزمت 
  %١١  %٤  ١١٫٤٥أنفقت 
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 تلّقي قطاعي النقل واالتصاالت رغملعبت االستثمارات الخاصة دورًا صغيرًا فقط في إعادة إعمار العراق 
 غير ان آخر جولة من عروض النفط والغاز والشراآة التي تّمت مؤخرًا في )٢٠٧(.ساميلأآبر إدخال من الر

 في )٢٠٨(.قطاع الكهرباء تشير إلى اهتمام متزايد من ِقَبل الحكومة العراقية باالستثمارات المالية األجنبية
موم تدفق الرساميل عاقت الهواجس األمنية والفساد وبيئة األعمال التجارية الرديئة على العأالماضي، 

 لمزيد من المعلومات حول االستثمار األجنبي في العراق، أنظر قسم االقتصاد )٢٠٩(.الضرورية إلى البالد
  .في هذا التقرير

  
  ٢٦-٢الشكل 

  الرسم البياني التنظيمي للمساعدة االنتقالية للسفارة األميرآية
  

  
  ٢٠٠٩ / ٧ / ١٦في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة األميرآية : المصدر

  

اللواء القائد للقوات المتعددة الجنسيات في 
 العراق

 )المساعدة االنتقالية(نائب رئيس البعثة  

 المستشار الخاص/ رئيس األرآان 

 السفير

 )األول(نائب رئيس البعثة 

 المنسق االقتصادي

 المستشار االقتصادي

 الطاقة

 العمليات، الصيانة ومساندة االستدامة

  مكتب المساعدة االنتقالية للعراق
 )شاغر(

 الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
 خدمة الزراعة الخارجية

 شطةالصحة الن

  الخدمة التجارية الخارجية
)التجارة(

 النقل

 المالية
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  الطاقة
 مليار دوالر، ٦٫٨٩ مليار دوالر وألزمت ٦٫٩٤، خصصت الواليات المتحدة ٢٠٠٣منذ 

النفط، الغاز ( مليار دوالر إلعادة تجديد وتوسعة قطاع الطاقة العراقي ٦٫٧٤وأنفقت 
  )٢١٠().والكهرباء

  
ان أآثر من . اته الداخلية من الطاقة آما وللتمويل الحكومييعتمد العراق على النفط لحاج

أآثر من ذلك، تؤمن صادرات النفط الخام . من حاجات العراق من الطاقة يلبيها النفط% ٩٠
لمزيد من . )٢١١(من عائدات الحكومة العراقية% ٨٥ونشاطات التكرير حاليًا أآثر من 

  .قية، أنظر قسم االقتصاد في هذا التقريرالمعلومات حول عائدات النفط والموازنة العرا
  

  النفط والغاز
 مليار دوالر ١٫٩٤، آانت الواليات المتحدة قد خصصت ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠لغاية 

 مليار دوالر إلعادة تأهيل البنية التحتية ١٫٩١ مليار دوالر وأنفقت أآثر من ١٫٩٢وألزمت 
  )٢١٢(.للنفط والغاز

  
دة ليس عندها أية مشاريع إنشاء قيد التنفيذ في قطاع النفط والغاز، صحيح ان الواليات المتح

  :غير ان برامج تنمية القدرات تتواصل لموظفي وزارة النفط
  
نظمت وزارة التجارة األميرآية ورش عمل حول برنامج تطوير القانون التجاري؛ رآّزت  •

  )٢١٣ (.الدورات على عقود وتراخيص واقتصاديات وتطوير الحقول النفطية
دورة تعليمية لمدة أربعة أيام . نظمت مصلحة إدارة المعادن في وزارة الداخلية األميرآية •

لموظفي النفط حول القوانين التنظيمية الدولية وإدارة التأجير والعطاءات، وتلطيف 
 )٢١٤ (.الخالفات

وجيا المعلومات أطلقت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية مبادرة لتحديث البنية التحتية لتكنول •
دّربت الوآالة موظفي %. ٧٧ التي زادت مؤخرًا إنتاج وقود النفط بنسبة مصفاة الدورةفي 

 إدارة نظم الصحة على إدارة المشاريع، والمشتريات والتعاقد آما علىوزارة النفط 
 )٢١٥(.والسالمة والبيئة

  

 جديدة مع شرآات النفط ترآز وزارة النفط جهودها على زيادة إنتاج النفط عبر عقود خدمات
  )٢١٦(.الدولية



  مصادر تمويل إعادة إعمار العراق
  
 

١١٥ 

  ٢٧-٢الشكل 
     ٢٠٠٩  / ٦ – ٢٠٠٣ / ٧إنتاج وصادرات النفط الخام حسب األشهر، 

  مليون برميل في اليوم
  

  
  

؛ ٢٠٠٨ / ١، ورقة العمل المفصلة لالستيراد واإلنتاج والتصدير الشهري، (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق : المصادر
 / ٥ / ٢٧؛ وزارة الخارجية، تقرير وضعية العراق، ٢٠٠٩ / ١٠ / ٢ة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجاب
  .٢٠٠٩ / ٧ / ٢؛ استجابة مكتب شؤون الشرق األوسط في العراق لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩

  

  إنتاج وصادرات النفط
عن % ٥ بزيادة (MBPD) مليون برميل في اليوم ٢٫٤٠الل ربع السنة هذا بلغ متوسط إنتاج النفط الخام خ

 مليون برميل في اليوم الذي تم ٢٫٤٨ربع السنة الماضي، لكن أدنى من الرقم القياسي لما بعد الغزو، أي 
 مليون برميل في اليوم، ١٫٨٨بلغ متوسط صادرات النفط الخام . ٢٠٠٨بلوغه في ربع السنة الثاني لسنة 

. ٢٠٠٨  العام الصادرات خالل ربع السنة نفسه منرقمعن ربع السنة الماضي وحوالي نفس % ٣ادة بزي
 مليون برميل في اليوم، في الربع ١٫٩٤غير ان الصادرات آانت دون أعلى ما تحقق ما بعد الغزو، أي 

  )٢١٧(.٢٠٠٧  العامالرابع من
  

بعد الصادرات .  برميل في اليوم٤٠٠،٠٠٠  المصفاة خالل ربع السنة هذا حوالي إلىبلغ متوسط مدخل
 برميل في اليوم المتبقية من النفط الخام المنتج إما آوقود في ١٢٠،٠٠٠ومدخالت المصفاة، تم استخدام الـ 

  )٢١٨(.محطات توليد الكهرباء أو لم يكن باإلمكان احتسابه
  

  .٢٧-٢ر الشكل ، أنظ٢٠٠٣  العاممستويات إنتاج وتصدير النفط الخام منذلالطالع على 
  

  جهود الحكومة العراقية لزيادة اإلنتاج
 من االستثمارات سيكون ضروريًا لتحقيق هدفها  على األقل مليار دوالر٧٥تقدر وزارة النفط ان ما قيمته 

 ماليين برميل في ٦ إذا آان لمستويات اإلنتاج ان تبلغ )٢١٩(.٢٠١٧ ماليين برميل في اليوم بحلول ٦إنتاج 
 بلوغ هذا الهدف يتوقف على عوامل فنية )٢٢٠(. يصبح العراق رابع أآبر منتج للنفط في العالماليوم، فقد
  )٢٢١ (.وسياسية

  
تهدف الوزارة إلى زيادة اإلنتاج عبر عقود خدمات جديدة سوف تمنح في ثالث جوالت من العطاءات، 

/  حزيران ٣٠لى التي نظمت في الجولة األو. ١٩٧٢أولى المزادات التي تقام منذ تأميم قطاع النفط سنة 

 اإلنتاج

 الصادرات
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 مليون ١٫٨يونيو، هدفت إلى إنجاز العقود بالنسبة لستة حقول للنفط وحقلين للغاز ألجل رفع اإلنتاج بزيادة 
  )٢٢٢ (:آانت العطاءات تتضمن ُمكّونين إثنين. ٢٠١٣برميل في اليوم بحلول 

  
ساسي نسبة للزيادات عن الخط األالمبلغ عن آل برميل الذي ستعيد الوزارة دفعه إلى المقاول بال •

  .لإلنتاج
 .ستدام طيلة مدة سبع سنواتمستوى اإلنتاج الذي سيتم التوصل إليه والذي سُي •
  

 سنة لتطوير حقل ٢٠قبلت الوزارة واحدًا فقط من العطاءات وهي بصدد الموافقة على عقد خدمات لمدة 
من االحتياطي العراقي المثبت % ١٥لنفط، أو  مليار برميل من ا١٧الرمّيله الذي يحتوي على ما يقدر بـ 

 أعلنت الوزارة انه يتوقع ان يزيد اإلنتاج )٢٢٤(. هذا العرض وافق عليه الحقًا مجلس الوزراء)٢٢٣(.الحالي
 برميل في اليوم بالمقارنة مع اإلنتاج الحالي الذي هو أقل قليًال من مليون برميل في ٢٫٨٥في الرميلة إلى 

حقول النفط لومة الشروط التي قدمتها شرآات النفط الدولية لعقود الخدمات رفضت الحك. اليوم
  )٢٢٥(.األخرى

  
تخطط الوزارة لمزاد حول . ٢٠٠٩من المخطط ان تجري الجولة الثانية للعطاءات خالل النصف الثاني من 

ويتوقع ان . ٢٠١٣مليوني برميل إضافي بحلول  ب حقول نفط خالل تلك الجولة مع هدف زيادة اإلنتاج١٠
  )٢٢٦(.تشمل الجولة الثالثة عطاءات لحقول النفط األخرى المكتشفة في البالد

  
أوًال، ووفقًا لمرآز دراسات . العديد من التحديات تواجه وزارة النفط في هدفها زيادة إنتاج وصادرات النفط
للبترول ألجل تنمية الموارد الطاقة العالمية، ال وزارة النفط وال الحكومة العراقية لديها خطة إستراتيجية 

 آما ان الشرآات العالمية )٢٢٧(ثانيًا، ال تزال سّلة قوانين الهيدروآربون متوقفة. العراقية على المدى الطويل
ثالثًا، يواجه اإلنتاج والتصدير مآزق آبرى، آما ان . ال تزال متحفظة حول السعي إلى فرص في العراق

  )٢٢٨(.ن حيث اليد العاملة والتجهيزات والخدماتوزارة النفط لديها قدرات محدودة م
  

 أسئلة حول قيادته للوزارة نلقد دعي وزير النفط، حسين الشهرستاني، أمام البرلمان العراقي إلى اإلجابة ع
  )٢٢٩(.ولماذا لم تجِر زيادة إنتاج النفط

  
  صادرات جديدة للنفط من منطقة آردستان

 )٢٣٠(أت حكومة إقليم آردستان، باالتفاق مع الحكومة العراقية،، بد٢٠٠٩يونيو / في األول من حزيران 
 الترآي، آما ان النفط –حقل توآه متصل بخط األنابيب العراقي . تصدير النفط من حقول توآه وتاك تاك

 تخضع عائدات النفط )٢٣١(.من حقل تاك تاك ُيحمل إلى مرافق الحكومة العراقية لُيّضخ عبر نفس الخط
 المالية التي تدفع لشرآات النفط األجنبية لقاء أشغالها لتطوير حقول النفط واإلشراف على لرقابة وزارة

من إجمالي عائدات الحكومة العراقية % ١٧لكن ليس هناك أي اتفاق ألية أموال إضافية فوق ، )٢٣٢(اإلنتاج
  )٢٣٣(.التي تتلقاها حكومة إقليم آردستان بصورة آلية

  
  أمن أنابيب النفط

 المتكررة، أصبحت حماية البنية التحتية للطاقة في العراق أولوية هامة بالنسبة لجهود ريبمال التخبسبب أع
لقد أنشأت الواليات المتحدة، بموجب برنامج أمن البنية التحتية . الواليات المتحدة المبكرة إلعادة اإلعمار

خليج، مناطق الحظر حول أنابيب  والذي تنفذه فرقة منطقة ال(ESF)الُممّول من  صندوق دعم االقتصاد 
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 عريضة وسياجات وتدابير أمنية أخرى تمنع الوصول إلى خطوط )أرصفة(مساطح  – (PEZs)النفط 
  .أنابيب النفط الرئيسية

  
خط أنابيب حقل النفط في . لم يتعرض أي خط أنابيب خالل ربع السنة هذا داخل منطقة الحظر إلى الهجمات

 لهجمات خالل اإلى محطة الكهرباء في الموصل، ومصفاة بايجي تعرض خط للغاز يصل ، وهوباي حسن
  )٢٣٤(. لكن لم يكن لهذه الهجمات أي أثر على اإلنتاج أو الصادرات،ربع السنة هذا

  
 رصيف في تحالف على نقطة أمنية من قوات الالمسؤوليةخالل ربع السنة هذا، توّلت البحرية العراقية 

، أمنت قوات التحالف والقوات العراقية بصورة مشترآة األمن ٢٠٠٤ منذ .تحميل النفط في خور العمايا
خور العمايا هذه الخطوة هي األولى في عملية نقل المسؤولية األمنية في لمنصات النفط العراقية آما ان 
سوف يتواصل األمن المشترك في محطة . إلى البحرية العراقية (ABOT)  ومحطة البصرة لتحميل النفط

  أرصفة التحميلقرابة ثالثة أرباع النفط العراقي ينقل إلى ناقالت النفط لتصدير من.  لتحميل النفطالبصرة
  )٢٣٥(.تلك

  
  نفطالمصافي ومنتجات ال

 في زيادة إنتاج المصافي من البنزين والمازوت والكاز وغاز البترول الُمسيل ٢٠٠٣تقدم العراق منذ 
(LPG) االتجاهات  تواصلت.ير من المطلوب لتلبية االستهالك الداخليأقل بكثآمية  استيراد مما أدى إلى 

 لكنه ،أنتج العراق أغلبية إجمالي إمداداته من البنزين والكاز ووقود الديزل: الحديثة خالل ربع السنة هذا
من % ٧٤خالل ربع السنة هذا، استورد العراق .  أآثر مما أنتج(LGP) استورد من غاز البترول الُمسيل

من وقوده من المازوت، ولم يستورد % ١٣من البنزين و% ٢٨إمداداته من غاز البترول المسيل، وإجمالي 
  .٢٨-٢ لمزيد من المعلومات حول الوقود المكرر، أنظر الشكل )٢٣٦(.الكاز

  
  ٢٨-٢الشكل 

  ٢٠٠٩-٢٠٠٦إنتاج واستيراد الوقود المكرر حسب األشهر، 
  غاز البترول المسيل 

  )أطنان مترية باليوم(

  
  )الديزل(وقود المازوت 

  ماليين الليترات في اليوم

  

إجمالي اإلمدادات

 الواردات

 اإلنتاج اإلجمالي

إجمالي اإلمدادات

 اإلنتاج اإلجمالي
 الواردات
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  الكاز 
  ماليين الليترات في اليوم

  
  البنزين 

  ماليين الليترات في اليوم

  
 تشمل بيانات مصححة اسُتلمت من مكتب شؤون الشرق األدنى في ٢٠٠٩بيانات األشهر الثالثة األولى من سنة : مالحظة

  .٢٠٠٩ابريل / البيانات المبينة في التقرير ربع السنوي للمفتش العام في نيسان العراق، وتختلف عن 
  .٢٠٠٩ / ٧ / ٢ و٢٠٠٩ / ١ / ٥استجابة مكتب شؤون الشرق األدنى في العراق لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

  
  الغاز الطبيعي

 لكنه يفتقر حاليًا إلى البنية التحتية )٢٣٧(.يملك العراق عاشر أآبر احتياطي ُمثبت للغاز الطبيعي في العالم
 في قمن إنتاج العراق من الغاز يحتر% ٤٠يقال ان حوالي . ا مصدر الطاقة هذلتصديرالستخدام أو 

  )٢٣٨(.الهواء
  

 آجزء من خط أنابيب نابوآولقد أعربت حكومة إقليم آردستان عن رغبتها في تصدير الغاز الطبيعي عبر 
 لكن الحكومة العراقية رفضت أية صفقات أحادية الجانب لتصدير الغاز من ،والر مليار د٨مشروع بقيمة 
 الحكومة العراقية أنكرت على حكومة إقليم آردستان حق تصدير النفط ووافقت إّال أن )٢٣٩(.إقليم آردستان

خط أنابيب  مليار دوالر يهدف إلى بناء ١١  المشروع البالغة قيمته )٢٤٠(.فيما بعد على ذلك بموجب تسوية
يقال ان خط .  آيلومتر لتزويد أوروبا بالغاز الطبيعي من آسيا الوسطى والشرق األوسط٣٧٠٠بطول 

 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في السنة من ٣١ لديه قدرة على نقل بوصة ٥٦األنابيب البالغة دائرته 
   )٢٤١(.شرق ترآيا إلى النمسا

  
  الكهرباء

 ٤٫٨٤ مليار دوالر وأنفقت ٤٫٩٧ دوالر وألزمت ات مليارخمسة المتحدة ، خصصت الواليات٢٠٠٣منذ 
 لمساعدة العراق في تحسين توليد ونقل وتوزيع الكهرباء آما وفي تدريب موظفي وزارة )٢٤٢(مليار دوالر

  )٢٤٣(.الكهرباء على العمليات والصيانة
  

إجمالي اإلمدادات

 اإلنتاج اإلجمالي الواردات

اتإجمالي اإلمداد

 الواردات

 اإلنتاج اإلجمالي
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  ٢٩-٢الشكل 
   ٢٠٠٩ / ٦ – ٢٠٠٦ / ٧اإلمدادات حسب األشهر، متوسط اإلنتاج العراقي للكهرباء والواردات وإجمالي 

  ساعة في اليوم/ ميغاواط 

  
  .٢٠٠٩ / ٦ / ٣٠ – ٢٠٠٦ / ٧ / ١،  للكهرباء، تقارير األداء اليومي(ITAO / EFC)خلية دمج الطاقة   /  مكتب المساعدة االنتقالية للعراق: المصدر

  
  ، اإلنتاج والوارداتقدرة التوليد

 الكهرباء ُمسجًال أرقامًا قياسية جديدة لما وإمدادد بصورة ثابتة في إنتاج واصل العراق الصعو
آان متوسط اإلنتاج اليومي للكهرباء بين . بعد الغزو خالل آل واحد من أرباع السنة األخيرة

ساعة / واط   ميغا١٢٤،٧١٣، ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠ و٢٠٠٩إبريل / األول من نيسان 
(MWh)ساعة إلجمالي اإلمداد البالغ /  ميغاواط ١٦،٣٢٧واردات  آما آان متوسط ال
ربع السنة عن % ٧يمثل هذا زيادة .  ميغا واط٥،٨٧٧ساعة أو / واط   ميغا١٤١،٠٤٠

أعلى من % ٥٠ وحوالي – ٢٠٠٨  العامربع السنة الثاني منعن % ٣٦ وزيادة ماضيال
 سنواتالاد الكهرباء خالل  إجمالي إمد)٢٤٤(.٢٠٠٧المستوى خالل ربع السنة األول من سنة 

  . ُموّزع حسب اإلنتاج المحلي والواردات٢٩-٢ الماضية ُمبّين في الرسم الثالث
  

 خالل ربع السنة هذا، ميغا واط ١٠،٧٢٢بلغ متوسط قدرات العراق على اإلنتاج العملي 
ائية القدرات الفعلية هي اإلنتاج األقصى للمحطات الكهرب. ماضيعن ربع السنة ال% ٥بزيادة 

خالل ربع السنة هذا، عملت محطات الكهرباء . عند األخذ بعين االعتبار ظروف المحطات
من قدراتها العملية، وهو رقم لم يتغير منذ ربع السنة األخير، ولغاية % ٤٨العراقية بنسبة 

  )٢٤٥(.٢٠٠٨في ربع السنة الثاني من % ٤٠
  

ضية يمكن عزوه بصورة أولية إلى إعادة النمو في إمداد الكهرباء خالل السنوات القليلة الما
). ٣٠-٢أنظر الشكل (ال عتوربينات اإلشبتزويد وإنشاء محطات الكهرباء العاملة 

لكن، . االستثمارات األميرآية في قدرات التوليد رآّزت على هذا النوع من محطات الكهرباء
نتاج من المحطات وحتى مع إضافة القدرات الجديدة في محطة َقَدس في بغداد، ال يزال اإل

الزيادة . ٢٠٠٩العاملة على توربينات اإلشعال آما هو خالل ربعي السنة األول والثاني سنة 
في اإلمدادات خالل ربع السنة هذا جاءت بصورة آاملة تقريبًا من ميغا واط  ٤٠٠البالغة 

  )٢٤٦(. المائيةواردات الكهرباء ومن إنتاج أآبر من المحطات الكهربائية

 إجمالي إمدادات الكهرباء

الواردات
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، خالل أرباع السنة الثالثة األخيرة، آان العراق يزيد بثبات ٣١-٢ ُمبّين في الشكل آما هو
من % ١٢رداته من الكهرباء بنسبة الربع خالل ربع السنة األخير وآانت تمثل حوالي او

خالل ربع السنة نفسه من العام % ٩إجمالي اإلمدادات على الشبكة بالمقارنة مع 
  )٢٤٧(.الماضي

  

مع ورود آافة ذلك  و)٢٤٨(مائي بالنسبة لربع السنة األخير،واإلنتاج الكهرريبًا تقلقد تضاعف 
 اإلنتاج األعلى يمكن عزوه إلى )٢٤٩(.اإلنتاج اإلضافي عمليًا من سّد الموصل على نهر دجلة

اإلجراءات من ِقَبل ترآيا التي زادت بصورة مؤقتة تدفق مياه النهر إلى البلدان : ثالثة عوامل
 واالنحسار القصير األمد، والزيادة الطفيفة في تساقط األمطار، مجراهفي اتجاه الواقعة 

، ازداد اإلنتاج ٢٠٠٩ بالنسبة لمتوسط اإلنتاج خالل الربع األول من )٢٥٠(.للجفاف اإلقليمي
مايو قبل ان يعود إلى / في أيار % ١٤٢إبريل وبنسبة / في نيسان % ٦٤مائي بنسبة والكهر

 عاآسًا تقّلبات المحطات –يونيو / إبريل تقريبًا في حزيران /  نيسان الهبوط إلى مستوى
.  خلف السدود مخصصة بصورة أولية للّري ولمياه الشربالمخزنة المياه )٢٥١(.مائيةوالكهر

توليد الكهرباء إنتاج ثانوي لنظم السيطرة على المياه، آما ان اإلنتاج المنخفض للكهرباء من 
  )٢٥٢(.نًا آثيرة جهود حفظ المياهتلك المحطات يعكس أحيا

  
  ٣٠-٢الشكل 

  قاة تإمداد الكهرباء، حسب المصدر، في أرباع سنة من
  ميغا واط

  
  

  الواردات
  هيدرولية
  مازوت

  توربينات إشعال
  حرارية

  
 – ٢٠٠٧ / ٤ / ١،  للكهرباء، تقارير األداء اليومي(ITAO / EFC)خلية دمج الطاقة   /  مكتب المساعدة االنتقالية للعراق: المصدر

٢٠٠٩ / ٦ / ٣٠.  
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  ٣١-٢الشكل 
    ٢٠٠٩  / ٦ – ٢٠٠٦ / ٧واردات الكهرباء، حسب األشهر، 

   في اليومميغا واط ساعة

  
 / ٦ / ٣٠ – ٢٠٠٦ / ٦ / ١،  للكهرباء، تقارير األداء اليومي(ITAO / EFC)خلية دمج الطاقة   /  مكتب المساعدة االنتقالية للعراق: المصدر
٢٠٠٩.  

  ٣٢-٢الشكل 
  

    ٢٠٠٩  / ٦ – ٢٠٠٧ / ٧ وزعةالطلب المقدر على الكهرباء والحمولة الم
   في اليومميغا واط ساعة

  
  ،  للكهرباء، تقارير األداء اليومي(ITAO / EFC)خلية دمج الطاقة   /  مكتب المساعدة االنتقالية للعراق: المصدر

٢٠٠٩ / ٦ / ٣٠ – ٢٠٠٦ / ٧ / ١.  
  

  ١٧-٢الجدول 
  (GRD) لفرقة منطقة الخليج  تنفيذهامشاريع الكهرباء الجاري

  
 نوع المشروع عدد المشاريع )بماليين الدوالرات(الكلفة 
  توليد الكهرباء  ٥  $٢٠٢٫٧
  النقل  ٧  $١٤٣٫١
  التوزيع  ٣  $٤٫٦

  المجموع  ١٥  $٣٥٠٫٤
  

  ٣لشريحة ، ا٢٠٠٩ / ٤، ية الشهري، تقارير الوضع(GRD)فرقة منطقة الخليج : المصدر
  

إجمالي الواردات

الواردات من إيران

 من ترآياالواردات

الطلب المقدر

الحمولة المخدومة
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  الجهود لزيادة القدرات واإلنتاج
حتى مع دخول توربينات اإلشعال على الخط وازدياد اإلمداد، ال يزال العراق عاجزًا عن تلبية 

 ان إمدادات الكهرباء (ITAO)يقّدر مكتب المساعدة االنتقالية للعراق . الطلبات على الكهرباء
لحمولة للطلب ويبين تقدير ل ٣٢-٢ الشكل )٢٥٣(.المتوفرة تلبي أقل من ثالثة أرباع الطلب

  . خالل السنتين الماضيتينالموزعة

  

 مليار دوالر لزيادة ٢٫١٢ مشروعًا تقدر قيمتها بأآثر من ٤٥٧أنجزت فرقة منطقة الخليج 
،  تنفيذها بالنسبة للتفاصيل حول مشاريع الكهرباء الجاري)٢٥٤(.توليد ونقل وتوزيع الكهرباء

  .١٧-٢أنظر الجدول 
  

آان هذا المشروع البالغة قيمته . توسعة محطة آهرباء َقَدس تم إنجازها خالل ربع السنة هذا
 مليون دوالر أآبر مشروع توسعة لمحطة آهرباء تشرف عليها فرقة منطقة الخليج ١٧٦

صممت شرآتان . وآخر مشروع لتوليد الكهرباء ُيموله صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
/ عمالن إما على النفط الخام أو على وقود الديزل يت توربينين جديدين عراقيتان ورّآب

من الطاقة اإلنتاجية العملية إلى % ٢، أو ميغا واط ٢٠٠ أضاف هذا المشروع. المازوت
 مكتب أّمن.  عامل محلي في المشروع٤٠٠خالل ذروة اإلنشاء، تم توظيف . الشبكة القومية

 البرنامج وأشرفت فرقة منطقة الخليج على العقد وعلى إنشاء المساعدة االنتقالية للعراق إدارة
  )٢٥٥(.المشروع، وتوّلت وزارة الكهرباء العراقية مسؤولية العمليات اليومية

  

. وقّعت الحكومة العراقية عقودًا مع شرآات أجنبية لزيادة قدرات اإلنتاج المحلي للكهرباء
 ميغا ٢٠٠الستقدام موّلدي آهرباء جديدين البنك الدولي ووزارة الكهرباء يموالن مشروعًا 

يجري حاليًا ترآيب أربع وحدات توليد جديدة في محطة .  إلى محطة هرثه الحراريةواط
 إضافية إلى الشبكة ومن المتوقع ان تأتي ميغا واط ٢٠٠للكهرباء في العمارة سوف تضيف 

 للشبكة في وقت ما طميغا وا ٦٠٠أربعة مشاريع أخرى مع سيمنس وشرآات أجنبية أخرى بـ 
وهناك خطط إضافية مخططة لزيادة أخرى . ديسمبر/ سبتمبر وآانون األول / بين أيلول 

غير ان وزارة الكهرباء قد طالبت بمليار دوالر لعقود  ،)٢٥٦(لقدرات إنتاج الكهرباء في العراق
ع مّد آبالت  وقف مشاريأدى إلى مما ، مليون دوالر فقط٤٠٠ لم تتلقى منها إالقصيرة األمد 

  )٢٥٧(.ضرورية لزيادة اإلنتاجمستوى معدات ومفاتيح آهربائية آهربائية جديدة ورفع 
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   ان المقاول لّبى مواصفات العقد٣١٢ المحلة توسعة محطة آهرباء لمشروعوجد تدقيق المفتش العام 

  
يشمل العقد . عبر البالدشمسية الكهرباء بالطاقة الوّقعت الحكومة العراقية عقدًا جديدًا لزيادة قدرات إنتاج 

 واط من الكهرباء لكل ٢٥٠خط إنتاج آامل من اللوحات الشمسية القادرة على توليد لغاية لبناء شروط 
  )٢٥٨(.٢٠٠٩نوفمبر / من المتوقع ان يبدأ اإلنتاج في تشرين الثاني . لوحة

  
  النقل والتوزيع

إلى خمس سنوات القادمة، سوف تحتاج نظم النقل مع زيادة العراق قدرات توليد جديدة على مدى الثالث 
صحيح ان نظام النقل متناسب على العموم مع .  مقبولةباعتمادية لكي تعمل لمستواهاوالتوزيع إلى رفع هام 

 وبصورة خاصة أآثر في –الحموالت الحالية، إال أنه يتعرض على ما يبدو للضغط في بعض المناطق 
 حيث نظام النقل ضعيف نسبيًا بالنسبة لكمية الكهرباء التي تتدفق عبره ،انالشمال بما في ذلك إقليم آردست

 نظم التوزيع المحلية التي تنقل الكهرباء من مستوىرفع . من محطات الكهرباء إلى المحطات الفرعية
 المحطات الفرعية إلى المستهلكين ضرورية أيضًا للتماشي مع توليد الكهرباء المتزايد ولتقاسم الكهرباء

  )٢٥٩(. قد يسبب مشاآل فنية وسياسيةالمستوىالتمويل غير المالئم لرفع .  بصورة أآثر عدًالالمنتجة
  

 مليون دوالر يهدف إلى ٢٤ مؤخرًا مشروعًا بقيمة (GRD)قار، أنهت فرقة منطقة الخليج -في محافظة ذي
 ١٤٫٨ت خط نقل هوائي بقيمة المرحلة األولى من المشروع رّآب. تأمين مزيد من االستقرار لشبكة الكهرباء

في المرحلة الثانية، .  الناصرية ومحطة الشطرة الفرعية فيكهرباءإنتاج المليون دوالر يربط محطة 
 مليون ٩،٢ بقيمة إلنتاج الكهرباء محطة فرعية ومحطة مستوىأنجزت فرقة منطقة الخليج مشروع رفع 

  )٢٦٠(.ل إلى البصرة نسمة على مسافة تص ألف٥٠٠دوالر، وأمنت الكهرباء لـ 
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 آيلوفلت ُممولة من صندوق ١٣٢ أيضًا مؤخرًا خمس محطات فرعية (GRD)وسلّمت فرقة منطقة الخليج 
 ٤٨آانت المشاريع مقّدرة بأآثر من . إغاثة وإعادة إعمار العراق إلى وزارة الكهرباء في منطقة البصرة

 مقيم ٢٧٥،٠٠٠حطات الفرعية خدمة استقرار الشبكة الُمضاف لتلك المسمح  )٢٦١(.مليون دوالر
 تشرف فرقة منطقة الخليج )٢٦٢(.والصناعات المحلية وميناء خور الزُّبير والمرافق النفطية المجاورة

(GDR) مليون دوالر ُممّول من ٣٫٤ بقيمة الكوفة أيضًا على إنشاء آلية لهندسة الكهرباء في جامعة 
  )٢٦٣(.(ESF)صندوق دعم االقتصاد 

  

 ومع ان المشروع .٣١٢ّلة حمشروع توزيع آهرباء الَملالسنة هذا، أجرى المفتش العام تدقيقًا خالل ربع 
 مليون دوالر ناجحة ٧٦٫١١احتاج إلى وقت أطول لإلنجاز مما آان متوقعًا، آانت المبادرة البالغة قيمتها 

 ١٢،٠٠٠ الكهربائية إلى في تحقيق هدف إعادة تأهيل مرفق لتوزيع الكهرباء وأمّنت بالتالي تزويد الطاقة
 وأشرفت بصورة (GRD)أدارت فرقة منطقة الخليج .  مربعات سكنية في ضواحي بغداد١٠إنسان في 

أّدى إلى نقل المرفق إلى وزارة مما فّعالة على العقد آما ان التنسيق مع الحكومة العراقية آان ممتازًا، 
مايو أن الحكومة /  أيار ٢٠ارة المفتش العام في أآّدت زي. ٢٠٠٩يناير /  آانون الثاني ١٣الكهرباء في 

المشاريع األخرى آانت تفتقر إليه العراقية آانت تساند استدامة المشروع، وهو شيء الحظ المفتش العام 
ان المشروع لم يكن ُمنّسقًا تمامًا مع ي المشكلة الوحيدة التي لوحظت ه. باستمرار في أغلب الحاالت
 وهي توصية سابقة للمفتش العام لها عالقة بنشاطات إعادة –ألميرآية األخرى نشاطات إعادة اإلعمار ا

  )٢٦٤(.اإلعمار األخرى

  
  المياه

 )٢٦٥( مليار دوالر٢٫٤٦ مليار دوالر وأنفقت ٢٫٦١ مليار دوالر وألزمت ٢٫٦١خصصت الواليات المتحدة 
، ٢٠٠٤منذ .  في العراقرف الصحيمياه الص معالجة  قدرة الوصول إلى مياه الشرب وزيادةزيادة إمكانيةل

 تشمل هذه )٢٦٦(. مشروع قيد التنفيذ٣٠ مشروع مياه وال يزال هناك ٣٨٢منطقة الخليج فرقة أنجزت 
 لمعالجة المياه، وأنظمة رّي جديدة وحدات متّضامةالمشاريع إنشاء أنظمة توزيع واسعة النطاق للمياه، و

  )٢٦٧(.وإعادة تأهيل البنية التحتية القائمة
  

مائية تتوقف إلى حّد آبير على هطول ومداد مياه الشرب والّري في العراق وآذلك إنتاج الطاقة الكهرإ
 )٢٦٨(.ن ينبعان من الجبال في ترآيااسنوي محدود لألمطار وعلى تدّفق المياه في نهري دجله والُفرات اللذ

 خالل ربع السنة )٢٦٩(.ا محليةفقط من مياه العراق مصادره% ٣٢الحظ نائب وزير الموارد المائية ان 
 )٢٧٠(.فقط من قدرة استيعاب السّد% ١٧، آانت آمية المياه الُمخزنة وراء سّد حديثة ٢٠٠٩  العامالثاني من

 للسنة ستظل على األرجح دون المتوسط؛ سّد حديثة لن يكون قادرًا على تلبية مطالب اإلجماليةآمية المياه 
  )٢٧١(. األنهار في ترآيا مجاريينابيع عند أعلىالمياه بسبب التدّفق المنخفض لل

  

 )٢٧٢(. توقفت على الواردات المتزايدة من جيرانه في الشمال،عافيته بعد الجفاف الحادلاستعادة العراق 
 بين الحكومة الترآية والحكومة العراقية نتجت عنه زيادة في ٢٠٠٩مايو / االجتماع الذي ُعقد في أيار 

 وصادق )٢٧٣(. بزيادات أآبر(NOWR)طالبت وزارة الموارد المائية . ل نهر الُفراتتّدفق المياه على طو
البرلمان العراقي، الذي عكس خطورة الوضع، على قانون ينص على وجوب ان تتضمن آافة االتفاقيات 

  )٢٧٤(.لمواردمن امع ترآيا أو سوريا في المستقبل طلبًا بحصة عادلة 
  



  مصادر تمويل إعادة إعمار العراق
  
 

١٢٥ 

 سدًا ١٨وآبيرة  سدود ٧ المياه غير المعالجة للعراق وتشرف على أمين عن توزارة الموارد المائية مسؤولة
 آيلومتر من ٨٠،٠٠٠ مشروع استصالح أراٍض، وأآثر من ١٤٠صغيرًا، وعلى مئات محطات الضخ و

وتعمل وزارة الموارد المائية إلعادة تأهيل التجهيزات ومحطات الضخ التي . قنوات الّري وتصريف المياه
% ٩٠عادة ترميم المستنقعات ما بين النهرين التي ُدّمر إلها رديئة خالل الثالثين سنة الماضية وآانت صيانت

  )٢٧٥(. النظام السابقعلى يدمنها 
  

  الّري
 آما ان الّري حيوي لمساندة )٢٧٦(.لقطاع الخاص في العراقفي االزراعة ثاني أآبر مصدر للتوظيف 

 مليون ٣٫٢٥ يستخدم في رّي أآثر من .اد المياه في العراقمن إمد% ٩٠ان أآثر من . استدامة الصناعة
  )٢٧٧(.هكتار من األراضي الزراعية

  

 مليون دوالر إلصالح السدود ١٢٧ ستة مشاريع مقدرة بحوالي (GRD)أنجزت فرقة منطقة الخليج 
كلفة قرابة ال يزال هناك خمسة مشاريع قيد التنفيذ ب. والقنوات ألجل تحسين آل من الّري وتصريف المياه

  )٢٧٨(. مليون دوالر٦٥
  

لقد باشرت وزارة الموارد المائية تنفيذ مشروع بقيمة حوالي مليون دوالر لتحسين رّي بساتين الفاآهة في 
يشمل المشروع سبعة قنوات تمتد على طول أآثر من خمسة أميال لنقل المياه من الينابيع . نينوى ودهوك

قنوات الّري . اعية، وآذلك قنوات الجّر وأنظمة تصريف مياه األمطاروالجبال المجاورة إلى المناطق الزر
 تقوم وزارة الموارد )٢٧٩(.هذه سوف تحل محل القنوات األرضية التي آانت تنقل المياه سابقًا إلى المزارع

المائية حاليًا في محافظة األنبار بإنشاء قنوات لتحسين فعالية الّري ولخفض خسارة المياه آجزء من 
  )٢٨٠(.روع استصالح أراضي الصقالويةمش

  

  معالجة المياه
 ٢٫٥ زادت قدرة اإلنتاج إلى )٢٨١(. مليار دوالر١٫٣٧المشاريع الُممولة من الواليات المتحدة والمقدرة بـ 

وأضافت .  ماليين إنسان٨ مما يجعل من الممكن خدمة حوالي ،متر مكعب من مياه الشرب في اليوممليون 
 ما يجعل  الصحية مترًا مكعبًا في اليوم من قدرة معالجة مياه المجاري١٫٢ألميرآية أيضًا مشاريع اإلنشاء ا

لبلوغ احتماالتها هذه، يجب ان تكون هذه المشاريع مزّودة .  ماليين عراقي٥من الممكن خدمة حوالي 
 )٢٨٢(.انًا آثيرةبصورة مالئمة بالكهرباء وبموظفين يعتمد عليهم لتشغيلها، وهي شروط ال تتم تلبيتها أحي

وصلة مياه فقط من األسر العراقية % ١٢، آانت لدى ٢٠٠٩يونيو / فوفقًا لتقرير األمم المتحدة في حزيران 
  )٢٨٣(.يمكنهم االعتماد عليها

  

 الذي ُمّول بمليون  بمشروع مياه شومان(GRD)، احتفلت فرقة منطقة الخليج ٢٠٠٩إبريل / في نيسان 
تقع شومان على .  مليون دوالر من مكتب محافظ إربيل١٫٢ وبـ (ESF)تصاد دوالر من صندوق دعم االق

 وسيلة ةمقربة من سلسلة جبال تتساقط فيها الثلوج سنويًا بكثافة وفيها المياه الوفيرة، لكن لم يكن فيها سابقًا أي
من األنابيب  ميل ١١ساعد مهندسو فرقة منطقة الخليج في تصميم شبكة بطول . إليصال المياه إلى البلدة

ليس في النظام أجزاء ميكانيكية . المغذاة بواسطة الجاذبية ألجل إيصال هذا المصدر إلى شبكة مياه البلدة
  )٢٨٤(.ولذا فهو ال يحتاج لكثير من الصيانة

  

 ٩٫٥المشروع البالغة قيمته . مرفق مياه قرمة علي أيضًا في توسعة (GRD)تساعد فرقة منطقة الخليج 
وسوف .  مترًا مكعبًا في الساعة١٦،٠٠٠ المرفق لتصبح سعةوف يضاعف أربع مرات مليون دوالر س
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في .  آيلومترات١٠ مليون إنسان في ضواحي البصرة  المياه من المرفق الذي يبعد مسافة ٢٫٥يستلم 
  آيلومترًا٩٠ مسافة التي تبعدالسابق، آان هؤالء المواطنون يعتمدون على محطة ضخ قناة المياه العذبة 

 فرقة منطقة الخليج على يد لمزيد من المعلومات حول مشاريع المياه الجاري تنفيذها )٢٨٥(.شمال المدينة
(GRD) ١٨-٢، أنظر الجدول.  

  

  مشاريع مياه الشرب ومعالجة مياه المجاري إلى خفض موازانات الحكومة العراقيةدفعالعجز في الموازنة 
 مليارات دوالر لكن هذه ٥ن البلديات العراقية ُخّصص لها أصًال آر ان رئيس بلدية بغداد قال اُذ. الصحية

الصرف معالجة مياه  لمياه الشرب ومشاريعلمشاريع أدى إلى إلغاء مما % ٦٠األموال ُخفّضت بنسبة 
  )٢٨٦(.الصحي

  

  ١٨-٢الجدول 
  مشاريع إمداد المياه الجاري تنفيذها لفرقة منطقة الخليج

  
  منجزة %  مشاآلال/ األهمية 

من اإلنجاز (% 
 )المخطط

  الكلفة 
 )بماليين الدوالرات(

 اسم المشروع

المشروع مصمم لتأمين المياه لبلدة 
  موقع األشغالتتواصل معاناة ،منعزلة

  من مشاآل السالمة

  مشروع مياه شهيد حلبجة  %١٫١  %)٦١% (٣٤

  
المشروع مصمم لتأمين المياه النظيفة لـ 

 مقيم محلي؛ النقص في ٣٠٠،٠٠٠
  موظفين المؤهلين أعاق التقدمال

  
٦٨% (٦٨(%  

  
١٫٠%  

  
معالجة المياه وحدة 

  الجهاد -المتضامة

 ٣٦٨،٠٠٠المشروع مصمم لخدمة 
  إنسان في مدينة الصدر

  
١٠٠% (٨٩(%  

  
٣٫٠%  

  
شبكات مياه الشرب في 

  مدينة الصدر
  

 مقيم في ١٠٠٠الشبكة مصممة لخدمة 
  المدينة

  
٣٣% (٣٩(%  

  
١٫٢%  

  
مياه معالجة الوحدة 

   أبو شمسي -المتضامة
  

  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
  

 فرقة منطقة الخليج ،٣٢ والشريحة ١٢ ، الشريحة٢٠٠٩ / ٦ / ٩سبوعي،  تقرير الوضع األ،(GRD)فرقة منطقة الخليج : المصادر
(GRD)؛ فرقة منطقة الخليج ١٧، الشريحة ٢٠٠٩ / ٤ / ١٠سبوعي،  تقرير الوضع األ(GRD) ٦ / ٩سبوعي، الوضع األ تقرير / 
  .٢٨، الشريحة ٢٠٠٩

  
  النقل واالتصاالت

 مليار دوالر وألزمت ١٫٠٨، آانت الواليات المتحدة قد خصصت ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠بتاريخ 
  )٢٨٧(. مليار دوالر وأنفقت مليار دوالر لتحسين أنظمة النقل واالتصاالت في العراق١٫٠٨
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   والجسوراتالطرق
.  والجسور في أرجاء العراقات العمل في مشاريع إنشاء الطرق(GRD)منطقة الخليج تواصل فرقة 
نظرة عامة على المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها، آما وعلى تلك التي لم تبدأ بعد، أنظر لالطالع على 

  .٣٣-٢الشكل 
  

  
 غير ان األشغال لّبت، على العموم، معظم ، بعض األخطاء في اإلنشاءبينت المفتش العام لجسر قناة الُمجّره عملية تفتيش

  .مواصفات التصميم
  

 مليون ١٫٣في محافظة آربالء والبالغة قيمته  ِخياراتالطريق خالل ربع السنة هذا، تم إنجاز مشروع 
 أمتار فقط، اسّتبدلت ٦ بعرضالمساحة القائمة التي آانت . الُممّول من صندوق دعم االقتصاددوالر و

 مليون دوالر والُممّول من ١٫٢ البالغة آلفته حي السالمإصالح جسر . سين تدّفق السيربطريق أعرض لتح
سوف يعيد هذا %. ٥٤ العراق، بالقرب من بغداد، منجز اآلن بنسبة –برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

 البالغة تجسر الشرقافي محافظة صالح الدين، أصبح . الجسر عند إنجازه وصل مجتمعين أهليين بغداديين
هذا المشروع الُممّول من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق %. ٧٤ مليون دوالر ُمنجزًا بنسبة ٧٫١آلفته 

مؤلف من امتدادات متعددة، ومن جسر ن الخرسانه ذي خطين، آما ومن أربعة آيلومترات من الطرق 
وضع مصادر آهرباء إنارة الجسر، إعادة تممثل، واجه هذا المشروع تحديات . لجسرإلى االمعبدة للوصول 

  )٢٨٨(.لمقاول بسبب اإلدارة البطيئة للحكومة العراقيةإلى االتآآل والتأخير في المدفوعات ب التحكمو
  

 في محافظة األنبار، وهو وصلة لجسر قناة الُمجّره تفتيشخالل ربع السنة هذا، أصدر المفتش العام تقرير 
جسر قناة الُمجّره الذي أصيب . ربط الرمادي بالفلوجه والحقًا ببغدادهامة في شبكة النقل في غرب العراق ت

 تم التعاقد بشأن إصالحه وإعادته إلى حاله ،بأضرار بالغة جراء أجهزة تفجير مرتجلة محملة بسيارة
 مشاآلآشف التفتيش عن عدة .  مليون دوالر من صندوق االستجابة الطارئة للقائد١٫٣األصلية لقاء 

أوصى المفتش العام .  ان اإلنشاء الذي نفذه المقاول لّبى على العموم معظم مواصفات التصميم غيرئيةإنشا
 وقد قام هؤالء بهذا التحقيق في. تحقيقًا بالعيوب االنشائية المذآورة فرقة منطقة الخليج بأن يجري مفتشو
/ وافتتح في حزيران ، ٢٠٠٨أآتوبر / آان من المنتظر إنجاز الجسر في تشرين األول . نهاية المطاف
  )٢٨٩(.يونيو الماضي
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  ٣٣-٢الشكل 
  مشاريع الطرقات والجسور لفرقة منطقة الخليج

  بماليين الدوالرات

  
  

  مشروع جسر
 مشروع طريق

مشاريع الطرقات والجسور الجاري 
 تنفيذها
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  مشاريع طرق منجزة
  أموال منفقة في المحافظات

               
  
  

             
  
  

  
  

  .٢٠٠٩ / ٧ / ٦ام للبيانات، استجابة فرقة منطقة الخليج لطلب المفتش الع: المصدر
  
  سكة الحديدال

 مع ، العراقيةيةسكة الحديدالخالل السنتين الماضيتين، ازدادت حرآة تنقل الرآاب والشحن على نظام 
 ميًال ١٤١٢من النظام البالغ طوله % ٦٢، آان ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠بتاريخ . تراجع نشاط المتمردين

على الرغم من هذا االرتفاع في .  راآب في الشهر١٤،٤٠٠آاب بلغ في االستخدام آما ان مجموع الر
، يحتاج معظم البنية التحتية القائمة إلى إعادة التأهيل آما ان خط آرآوك لم يعاد يةسكة الحديدالاستخدام 

أشغال التصميم إلصالح البنية التحتية قيد التنفيذ لكن سكة حديد . افتتاحه بعد منذ تدمير جسر الفاتح
 حول زيادة  من المعلوماتمزيدل )٢٩٠(.جمهورية العراقية لم تتلق بعد موازنة رأسمالية آافية لتلبية حاجاتهاال

  .١٩-٢عدد الرآاب وحرآة نقل البضائع، أنظر الجدول 
  

 ٣٠بغداد 
 مليون دوالر

   مليون دوالر٥-٠
   مليون دوالر١٠-٥
   مليون دوالر٢٠ إلى ١٠

  مليون دوالر٢٠أآثر من 

   مليون دوالر٥-٠
   مليون دوالر١٠-٥
   مليون دوالر٢٠ إلى ١٠

  مليون دوالر٢٠أآثر من 

 ١٧األنبار 
 مليون دوالر

 وضعية تمويل مشاريع الطرق

  برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
  

  صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
  

  صندوق دعم االقتصاد
  

 -برنامج االستجابة الطارئة للقائد
  العراق

 صندوق تنمية العراق

 وضعية تمويل مشاريع الجسور

  برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
  

  صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
  

  صندوق دعم االقتصاد
  

برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
  العراقي

 صندوق تنمية العراق

  منجزة
                 لم تبدأتمويل    جارية
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  ١٩-٢الجدول 
  متوسط العدد الشهري لتحرآات القطارات

  
 سكة الاستخدامنوع  ٢٠٠٧ / ٣ – ٢٠٠٦ / ١٠ ٢٠٠٩ / ٣ – ٢٠٠٨ / ١٠-

  للرآوب  ١٨  ١٣٥
  لشحنل  ٢٣٦  ٦٦٣

  

   ٢٠٠٩ / ٧ / ٦, استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات: المصدر
  

  الموانئ
العميق  المرفق الوحيد ميناء أم قصرلدى العراق ستة مرافق للموانئ البحرية في محافظة البصرة مع 

 قدمًا مربعًا ٨٠٠،٠٠٠ قدمًا مربعًا من المستودعات المغطاة و١٧٥،٠٠٠ ِمنّصة و٢٢لدى أم قصر . المياه
ينقل . وهناك حول الميناء مزيد من األراضي المتوفرة ألعمال التوسعة في المستقبل. من منشآت التخزين

  )٢٩١(.مرآب مائي الرآاب والعربات والبضائع بين أم قصر ودبي ثالث مرات في األسبوع
  

ناء الستيراد وتصدير السلع، قامت الواليات المتحدة بتنفيذ مشاريع إلزالة السفن إلعادة تأهيل قدرات المي
الغارقة، ولرفع الطين واألتربة من الطريق البحري، وإصالح رافعات ومحمالت المرسى، والتحسينات 

 في أم قصر التحميلمؤخرًا، دخلت أشغال إصالح رافعات . الكهربائية، ورفع درجة األمن في الميناء
 دوالر من األشغال من صندوق إغاثة وإعادة إعمار ٩٠٠،٠٠٠رحلتها الثالثة واألخيرة التي ستعني م

من % ٢٠نتج عنه زيادة % ٤٧ازداد أيضًا المتوسط الشهري لحرآة الشحن في الميناء بنسبة . العراق
  )٢٩٢(.العائدات

  

  
 آشفت مليون دوالر ٢٫٧ البالغة آلفته ،في ميناء أم قصر المفتش العام لمرسى التحميل والتفريغ المباشر للسفن عملية تفتيش

  .فقط عيوب طفيفة في اإلنشاء
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 مليون دوالر من المشتريات العسكرية ٤٤٫٤ حاليًا على عقد بقيمة (GRD)تشرف فرقة منطقة الخليج 
لحة يشمل أصحاب المص.  بغية إنشاء رصيف وجدار بحري في أم قصر، العراقيةحكومة لل(FMS)األجنبية 

تطلب هاتان الجهتان من  . والسرية التشغيلية في البحرية العراقية العراقيةفي هذا المشروع وزارة الدفاع
 تضم خطة )٢٩٣(.وزورقين بحريين سفن للدوريات ٤ زورقًا للدوريات، و١٥ المشروع تأمين مرفق لـ

لوقود والمياه للسفن الموقع النهائية رصيف عائم وجدار بحري، ووصلة آهربائية وأنظمة توزيع ل
  )٢٩٤(.الراسية

  
خالل ربع السنة هذا، أصدر المفتش العام تقرير تفتيش حول واحد من المشاريع األميرآية المصممة لزيادة 

 مليون ٢٫٧مشروع مرسى التحميل والتفريغ المباشر للسفن البالغة قيمته . لميناء أم قصرالقدرات التشغيلية 
 وتفريغ البضائع في تحميلغاثة وإعادة إعمار العراق، ُصمم لتسهيل عمليات دوالر والُممّول من صندوق إ

َخُلص المفتش العام إلى ان إنشاء المرسى آان مناسبًا وانه آان يعمل حسب قدرة التصميم الُمحّددة . الميناء
نزوًال عند لوحظت أضرار طفيفة خالل تفتيش الموقع، واتخذ ملحق النقل في السفارة األميرآية، . في العقد

زاد المشروع التوظيف . طلب المفتش العام إجراءات بالتشاور مع وزارة النقل العراقية إلصالح األضرار
  )٢٩٥(.المحلي وقدرة الميناء على رسو السفن

  
 لمجرى شط العرب المائي المتخصص في تصدير السيارات والمنتجات ًا مرفقأبو فلوسيقدم ميناء 

لقد . لبلوغ قدرته القصوى، سوف يتطلب هذا المرفق تمويًال إضافيًا. واد البناءالكهربائية والزراعية  وم
 ماليين دوالر إلعادة تجهيز الميناء لكن هناك حاجة ٧لقد اسُتثمر أآثر .  سنة٢٠ لمدة المقالأقفل ميناء 

  )٢٩٦(.لمزيد من التمويل إلعادة فتح المرفق
  

  الطيران
عمليات الطائرات . اق بصورة آبيرة خالل ربعي السنة الماضيينعمليات حرآة الطيران ارتفعت في العر

 إلى ٢٠٠٨بالمقارنة مع ربع السنة الرابع من % ٤٤ازدادت بنسبة ) الوصول، المغادرة والعبور الجوي(
عالوة على ذلك، منذ ربع السنة . ، وهي آخر فترة زمنية تتوفر بشأنها البيانات٢٠٠٩ربع السنة األول من 

. ، زادت عمليات الطائرات أآثر من الضعفين٢٠٠٩  العام وإلى ربع السنة األول من٢٠٠٨ للعاماألول 
% ٣٧من الرحالت في العراق رحالت طائرات مدنية و% ٦٣، آان ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠بتاريخ 
  )٢٩٧(.عسكرية

  
بة من المنظمة  المطلوالمعاييرالعراقية اآلن على مطارات البالد بموجب  لطيران المدنياتشرف هيئة 

ى العراق، ليتو. المعاييرالدولية للطيران المدني وهي تعتمد قليًال على المقاولين األميرآيين للحفاظ على تلك 
، ٢٠٠٩يناير / بموجب االتفاقية األمنية، السيطرة على آامل المجال الجوي في األول من آانون الثاني 

يوليو /  في األول من تموز غير أنه.  قدم٢٤،٠٠٠ دون الـ لكنه طالب بدعم الواليات المتحدة للمجال الجوي
، وبموجب اتفاقية مع الواليات المتحدة، استلم العراق مسؤولية تمويل العقود لتدريب مراقبي الحرآة ٢٠٠٩
مع ازدياد عدد المراقبين الجويين العراقيين المؤهلين، سوف تتولى الحكومة العراقي سيطرة . الجوية

إضافة إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء على خطة لوزارة النقل تنص . زيد من المجال الجويمتزايدة على م
 ماليين دوالر إضافية على شكل عقود تتعلق بأتمتة الرادارات واالتصاالت، وفنيي الرقابة ٨على 

  .والمالحة، وخدمات المعلومات الخاصة بالطيران
  



 مصادر تمويل إعادة إعمار العراق
  
 

١٣٢ 

 المنظمة عايير العراق في هدفه لتحقيق التقّيد الكامل بمتواصل الواليات المتحدة واألمم المتحدة مساعدة
تدقيقات حول خمسة من األميرآية أجرت إدارة الطيران الفدرالية . ٢٠١١الدولية للطيران المدني بحلول 

 بتقارير بحيث يمكن (ICAP) العراقية لطيران المدنيجمعية أصل ستة مطارات عراقية رئيسية وزودت 
ألمم المتحدة للتنمية خطة رئيسية للطيران المدني سوف تساعد هيئة ارنامج  بوضع. تصحيح العيوب

 توصية في ٢٤٣ تشمل الخطة )٢٩٨(. بالمعايير المذآورةالطيران المدني العراقية في تحقيق التقيد الكامل
 مجاالت تشريعات الطيران المدني، وأمن الطيران، وأمن المطارات، وسالمة الطيران واقتصاديات النقل

  )٢٩٩(.الجوي
  

  
فندق آرفان في مطار بغداد الدولي أثار الهواجس حول انتقاء المشروع، واإلشراف على الكلفة ونقله إلى لتدقيق المفتش العام 
  .الحكومة العراقية

  
 مليون دوالر لبرنامج االستجابة ٤٫٢خالل ربع السنة هذا، أنتج المفتش العام تدقيقًا حول مشروع بقيمة 

صحيح . قائد لبناء فندق في مطار بغداد الدولي آجزء من تنمية المنطقة االقتصادية حول المطارالطارئة لل
 قد أنجز وفقًا للمواصفات غير انه ال يزال هناك تساؤالت فندق آرفان في مطار بغداد الدوليان مشروع 

مثًال، ف. ى الحكومة العراقيةحول انتقاء الفندق والكلفة واإلشراف، وعقد إدارة الفندق، وغياب الخطط لنقله إل
لتساؤالت حول سبب تأخر إنجاز المشروع ستة أشهر، ولماذا زادت على االمستندات المتوفرة ال تجيب 

 مليون دوالر خالل عملية استدراج العروض أو لماذا تم ٤٫٢ مليون دوالر إلى ٢٫٧آلفة المشروع من 
لمدفوعات األولية عن طريق التحويل االلكتروني تعديل العقد للمطالبة بمدفوعات نقدية بعد ان جرت ا

نقاط ضعف الرقابة الداخلية هذه تجعل العقد عرضة لالحتيال غير المكتشف وللهدر وإساءة . لألموال
بسبب شكوك تحوم حول ما إذا بعد، عالوة على ذلك، ومع ان الفندق شغال، فان نقله لم يحصل . االستخدام

 (MNC-I)  في العراقدخل الفيلق المتعدد الجنسيات. واستدامتهوم بمساندة آانت الحكومة العراقية سوف تق
في عقد مع مقاول محلي إلدارة الفنادق األمر الذي جعل الفيلق في منافسة مع شرآات أعمال القطاع 

  )٣٠٠(.ثم ان الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق لم ُيعّين هيئة قانونية للدخول في مثل هذا الترتيب. الخاص
  

  االتصاالت السلكية والالسلكية
مرآز المأمون لالتصاالت السلكية أآبر مشروع أميرآي في قطاع االتصاالت السلكية والالسلكية، 

  منطقةذآرت فرقة.  بسبب قضايا تتعلق بالتعاقد٢٠٠٨نوفمبر /  توقف منذ تشرين الثاني والالسلكية،
  )٣٠١(.٢٠٠٩لسنة الثالث من الخليج ان المشروع سوف ُيمنح من جديد في ربع ا
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  معلومات وزارة االتصاالت السلكية والالسلكيةتحديث 

شرآة  –تضم وزارة االتصاالت العراقية شرآتين لالتصاالت السلكية والالسلكية تمتلكها الدولة العراقية 
ملك شرآة ت.  وشرآة الدولة لخدمات االنترنت(ITPC) العراقية  والبريداالتصاالت السلكية والالسلكية
 الحق يالعراقية  الحق الحصري في تزويد الخطوط النحاسية وتدعوالبريد االتصاالت السلكية والالسلكية 

شبكة . الحصري في تزويد خطوط األلياف البصرية، لكن هذا االدعاء يعترض عليه المنافسون الخاصون
ضية في الخدمة قد دفعت البنك الدولي األلياف البصرية العراقية لديها قدرات معقولة لكن االنقطاعات العر

. العراقية في تحسين الشبكةوالبريد والحكومة اليابانية إلى مساعدة شرآة االتصاالت السلكية والالسلكية 
 ربط –" الميل األخير" تحسين علىالعراقية أيضًا والبريد تعمل شرآة االتصاالت السلكية والالسلكية 

. زال الوصلة الضعيفة في شبكة االتصاالت السلكية والالسلكية العراقية الذي ال ي–المستهلكين بالشبكة 
  )٣٠٢(.٢٠١٠توقع إنجاز التحسينات بحلول نهاية ُي
  

 آانت (CMC) لصناعة االتصاالت السلكية والالسلكية العراقية، لجنة وسائل االتصاالت مستقلالمنظم ال
 رقلوقد تع.  المفوضين التسعة آانوا حاضرين ألن ال الرئيس وال٢٠٠٨إبريل / غير ناشطة منذ نيسان 

هذه التشريعات الجديدة سوف تنقل سلطات لجنة . التشريعات الجديدة التنظيم المستقل ومنافسة السوق الحرة
 وتبدأ استبعاد المنافسة الخاصة في (MOC) السلكية والالسلكية وسائل االتصاالت إلى وزارة االتصاالت

الخاصة ال تزال مرآزية للحصول على تسعيرات تنافسية ولتحسين شبكات االستثمارات . هذا القطاع
تفضل وزارة االتصاالت ممارسة الرقابة على التسعير والخدمات عبر سوق . الخليوي واالنترنت

ثم انه جرى تقييم الغرامات ضد ثالثة ُمزودين للخليوي بسبب الخدمة . االتصاالت السلكية والالسلكية
  )٣٠٣(.تكون هذه الغرامات ُمبّررةالرديئة؛ وقد ال 

  
تواصل الواليات المتحدة دعم تشريعات االتصاالت السلكية والالسلكية التي تؤيد منافسة السوق الحرة 

 ولجنة وسائل االتصاالت،  السلكية والالسلكية المستقل آما والتدريب لموظفي وزارة االتصاالتالتنظيمو
  )٣٠٤(.ة العراقية في ندوات االتصاالت السلكية والالسلكية، ومساهمة الحكوممفوضيهاوتعيين جميع 

  
  خدمات الهاتف واالنترنت

إبريل /  في نيسان )٣٠٥(. مليون مستخدم لخدمات الهاتف الثابت، وهو رقم ظل ثابتًا طيلة سنة١٫٢هناك 
ناك  آان ه)٣٠٦(. مستخدم٨٨٠،٠٠٠ البالغ ٢٠٠٣، تجاوزت خدمة الهاتف الثابت مستوى ما قبل ٢٠٠٥
. الماضيربع السنة عن  لم يتغير – ٢٠٠٩ مليون مستخدم للهاتف الجوال في ربع السنة الثاني من ١٧٫٧

نترنت، أي بزيادة طفيفة عن ربع السنة  مشترك في اإل٨٣٠،٠٠٠ذآرت السفارة األميرآية ان هناك 
  )٣٠٧(.الماضي

  
ن استثمارات القطاع الخاص ان تلعبه في التقدم في قطاع الخدمات الالسلكية ِمثال على الدور الذي بإمكا

فقط من السوق، أما اآلن % ٣، آان دخول قطاع الالسلكي يشكل ٢٠٠٣سنة . التنمية االقتصادية للعراق
 مليون مشترك ١٨ثالث شرآات تخدم قرابة . من السكان مخدومون من القطاع الخاص% ٦٥فان أآثر من 
  )٣٠٨(:في العراق

  
  ن مليو٩٫٧ – العراق –زين  •
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  مليون٦٫١ –آسياِسّل  •
  مليون١٫٩ –آوِرك  •
  

 مليون دوالر للخدمة الرديئة خالل ربع السنة هذا، لكن ١٨٫٦حكم على زين تلكوم بدفع غرامات بلغت 
) ٣٠٩(. قد تداخلت مع قدرتها على تزويد الخدمات الالسلكيةتحالفالشرآة ذآرت ان عمليات تشويش قوات ال

ية الُمتقّلبة، ال تزال الخدمات ذات أسعار معقولة وسهلة المنال؛ المشترك وعلى الرغم من البيئة التنظيم
  )٣١٠(. دوالر في الشهر٢٠النموذجي يدفع أقل من 

  



 نظام الحكم
  

 

   ١٣٥ 

  

   الحكمنظام
  

القدرة على إبداء رأيها وان : أمور معّينةلكن لدي اعتقاد راسخ ان جميع الشعوب تتوق إلى 
 ،ثقة بحكم القانون وإقامة العدل المتساويالحكم بها؛ و التي ُتةتكون لها آلمة حول الطريق

هذه ليست مجرد . حرية ان يعيش اإلنسان آما يختارو ،ال تسرق الشعبالتي شفافة الالحكومة و
  .ولهذا السبب سوف ندعمها في آل مكان.  انها حقوق إنسانية،أفكار أميرآية

  
  .٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٤ الرئيس باراك أوباما، السفارة األميرآية في بغداد، -
  

منذ بداية العمليات بقيادة أميرآية، واجهت الحكمة السائدة بين صناع السياسة األميرآيين والعراقيين 
لقد تطلّبت البيئة . المتعلقة بشكل حكم العراق وإعادة اإلعمار، أحيانًا آثيرة، التحديات وأعيد تقييمها وُغّيرت

فبدأًً بالقادة األوائل لسلطة االئتالف المؤقتة، إلى المجلس . مية هذه إعادة التقييم الموس–السياسية في العراق 
، آانت نقطة الترآيز للعمل دائمًا وال تزال،  الحاليينالعراقي الحاآم، إلى رئيس الوزراء والسفير األميرآي

ألساسيين بالنسبة للجدول الزمني للقادة الدبلوماسيين والسياسيين ا. األشخاص الذين يشغلون تلك المواقع
  ٣٤-٢األميرآيين والعراقيين ومناصبهم، أنظر الشكل 

  
  ٣٤-٢الشكل 

  الجدول الزمني
  

  
، المفتش العام، التقارير ربع السنوية إلى آونغرس الواليات المتحدة، ٢٠٠٩ / ٢المفتش العام، الدروس القاسية، تجربة إعادة إعمار العراق، : المصدر

٢٠٠٩ / ٤-٢٠٠٤ / ٣.  
 السياسة ترآيزلول االتفاقية األمنية وما تالها من خفض للحضور األميرآي في العراق، تحّول مع ح

زة على التدريب وبناء  إلى البرامج المرّآالماديةعمار اإلاألميرآية بصورة متزايدة بعيدًا عن مشاريع إعادة 
سسات العراقية آي تحكم زيادة قدرات المؤإلى  تلك البرامج تهدف. المؤسسات والمساعدات اإلنسانية

  .بصورة فعالة وتقدم خدمات عامة جديرة بالثقة، وتعزيز التنمية االقتصادية
  
 مليارات دوالر لنشاطات نظام الحكم في ٧، آانت الواليات المتحدة خّصصت حوالي ٢٠٠٣  العاممنذ

  .٣٥-٢ وضعية هذه األموال، أنظر الشكل لالطالع على )٣١١(.العراق
  

  ٢٠٠٣مارس / آذار 
  بدء عملية حرية العراق

  
  ٢٠٠٣أبريل / نيسان 

  سقوط بغداد
  إنشاء سلطة االئتالف 

 المؤقتة

 ٢٠٠٥أآتوبر /  تشرين األول 
تبني الدستور العراقي بواسطة 
 استفتاء

  
  

  ٢٠٠٤يناير / آانون الثاني 
  السيادة العراقية

 

  
  

  ٢٠٠٥بر ديسم/  آانون األول 
  االنتخابات الوطنية

  
  ٢٠٠٦مارس /          آذار 

           أول اجتماع لمجلس النواب
 

  ٢٠٠٧سبتمبر / أيلول 
الجنرال بيتريوس 

والسفير آروآر 
يرفعان التقارير الى 

الكونغرس حول 
  الوضع في العراق

يناير / آانون الثاني 
٢٠٠٩  

االنتخابات في 
  المحافظات

  االجنرال ديفيد بيترويس                                      الجنرال راي أوديرنو  اردو سانتشز     الجنرال جورج آازي جونيورالفريق أول ريك

                                                 السفير آروستوفر هيلالسفير بول بريمر الثالث      السفير جون نيغروبونتي     السفير زلماي خليلزاد                                       السفير ريان آروآر

  المجلس العراقي الحاآم             رئيس الوزراء أياد عالوي   رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري     رئيس الوزراء نوري المالكي
  لحكومة االنتقالية                                                              حكومة العراق الدائمةسلطة االئتالف المؤقتة             الحكومة العراقية                 ا

  
٢٠٠٩                         ٢٠٠٨                                 ٢٠٠٧                               ٢٠٠٦                              ٢٠٠٥                                ٢٠٠٤                       ٢٠٠٣ 



 مصادر تمويل إعادة إعمار العراق
  
 

١٣٦ 

 ومكتب المفتش العام (GAO)ة هذا، درست التدقيقات التي أعّدها مكتب المحاسبة الحكومية خالل ربع السن
 بعضًا من برامج تنمية القدرات الكبرى الُممولة من الواليات (USAID)للوآالة األميرآية للتنمية الدولية 

ملت الرقابة الرديئة على بعض العيوب األساسية المذآورة في هذه التدقيقات ش. المتحدة والعاملة في العراق
الحظت التدقيقات أيضًا بعض التقدم . اإلدارة وعدم القدرة على ضمان التزام العراقيين إزاء أهداف البرامج

  :زت على تعيين مجاالت التحسين في المبادرات التاليةلكنها رّآ
  
  (PRDC)وزارة الخارجية لدى برنامج مجلس إعادة إعمار المحافظات  •
 (NCD)لوآالة األميرآية للتنمية الدولية لدى االقدرات القومية برنامج تنمية  •
 لوآالة األميرآية للتنمية الدوليةلدى ا (EG II)برنامج الحكم االقتصادي الثاني  •
 .لوآالة األميرآية للتنمية الدوليةلدى ا (LGP II) المرحلة الثانية –برنامج الحكم المحلي  •
  

  ٣٥-٢الشكل 
  ناديق  وضعية الص-نظام الحكم

  بمليارات الدوالرات
  التغير على مدى  
    ربع السنة     السنة  

  
  أنفقت    ألزمت    ُخصصت        

  $٣٫٣٠    $٣٫٤٨    $٣٫٤٨  صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
  $١٫٨٦    $٢٫٤٩    $٢٫٧٣   برنامج االستجابة الطارئة للقائد

  $٠٫٦٤    $٠٫٨٠    $٠٫٨٠    صندوق دعم االقتصاد
  

  .األرقام تتأثر بالتدوير. ت لم تدققالبيانا: مالحظة
  

، استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش ٢٠٠٩ / ٥ / ١٤مكتب إدارة إعادة اإلعمار، تقرير المؤشرات األساسية، : المصدر
ستجابة الوآالة األميرآية ، ا٢٠٠٩ / ٧ / ٤، استجابة فرقة منطقة الخليج لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ٧ / ٦العام للبيانات، 

  .٢٠٠٩ / ٤ / ٥، استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩ / ٤ / ١٣للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، 
   

 ودعم لتنمية القدرات لمؤسسات مكافحة اتتأتي المساعدات األميرآية لنظام الحكم أيضًا على شكل استشار
المعروفة اآلن بلجنة (، أنشأت سلطة االئتالف المؤقتة هيئة النزاهة العامة ٢٠٠٤سنة . العراقالفساد في 

منذ .  وأقامت نظام المفتش العام في العراق، آما أعادت استقاللية المجلس األعلى للتدقيق)(COI)النزاهة 
د والتدريب بغية زيادة ذلك الحين، عمل المستشارون األميرآيون مع نظرائهم العراقيين لتأمين الموار

  .قدرات إشراف تلك الكيانات المستقلة
  

  
  %١١  -       ٧٫٠١خصصت 

  %١٥  %١  ٦٫٧٧الزمت 
  

  %٢١%             ٣                 ٥٫٨٠أنفقت  

- 
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 داخل السفارة األميرآية في بغداد، ُمنّسق بمستوى سفير، أنشأت الواليات المتحدة منصب ٢٠٠٨سنة 
على الرغم من تلك الجهود والبيانات اإليجابية األخيرة التي . مكافحة الفساد، لإلشراف على تلك البرامج

  )٣١٣(. في المؤسسات الحكومية العراقيةمستشريًاميون عراقيون آبار، ال يزال الفساد أدلى بها رس
  

رسم بياني تنظيمي لمكاتب السفارة األميرآية التي تتعامل مع برامج وقضايا نظام الحكم، لالطالع على 
  .٣٦-٢أنظر الشكل 

  
  ٣٦-٢الشكل 

  ارة األميرآيةالرسم البياني التنظيمي لبرامج نظام الحكم التابعة للسف
  

  
  ٢٠٠٩ / ٧ / ١٦استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

  
  تنمية القدرات

تواصل الواليات المتحدة دعم نظام الحكم العراقي على المستويات المحلية والقومية ومستوى المحافظات 
.  للعراق(ESF)رات الُممّولة بالدرجة األولى من صندوق دعم االقتصاد عبر الترآيز على برامج تنمية القد

، أنظر (ESF)نظرة عامة حول البرامج الجاري تنفيذها والُممولة من صندوق دعم االقتصاد لالطالع على 
  .٣٧-٢الشكل 

  

القائم العام للقوات المتعددة الجنسيات في 
 العراق

 السفير

  نائب رئيس البعثة
 )المساعدة االنتقالية(

  ئيس البعثةنائب ر
 )األول(

 سياسي

  مكافحة الفساد
  
  
  

  مكتب الشرق األوسط اإلقليمي
  
  

الوآالة األميرآية للتنمية الدولية

شؤون المحافظات 
  نظام الحكم

 المجتمع المدني

الشؤون الدستورية 
 والتشريعية

هجرون الالجئون الم
 في الداخل

القدرات الوطنية  قانوني
 ومكتب الموارد

 قنصلي الشؤون اإلقليمية
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  برنامج تنمية القدرات الوزارية
المفتشين العامين في تنمية المهارات برنامج تنمية القدرات الوزارية يساعد الوزارات األساسية و

ترآز هذه المبادرة على وزارات المالية والكهرباء والنفط، . الضرورية لتسليم الخدمات العامة بصورة فعالة
  )٣١٤(.والبلديات واألشغال العامة، والموارد المائية والتخطيط والزراعة والصحة

  
  ٣٧-٢الشكل 

   نظام الحكم الجاري تنفيذها لبرامج(ESF)دعم صندوق دعم االقتصاد 
  بماليين الدوالرات

  

  
  

  إجمالي الُملزم
  إجمالي المنفق

  
  األرقام تتأثر بالتدوير. البيانات لم تدقق: مالحظة

  
 (GRD)ج ؛ استجابة فرقة منطقة الخلي٢٠٠٩ / ٧ / ١٦ و٢٠٠٩ / ٧ / ٦استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، : المصادر

، المفتش العام، ٢٠٠٩ / ٥ / ١٤، المؤشرات األساسية، (ITAO)؛ مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ٢٠٠٩ / ٧ / ٤لطلب المفتش العام للبيانات، 
  .٢٠٠٩ / ٤التقارير ربع السنوية إلى آونغرس الواليات المتحدة، 

  
  

رون ُمكرسون يقدمون الدعم الفني مستشا: تشمل نشاطات تنمية القدرات الوزارية عنصرين رئيسيين
المباشر للوزارات، وتدريب الموظفين الرسميين العراقيين على المستوى القومي ومستوى المحافظات 

مثًال، ُيمّول برنامج تنمية القدرات الوزارية برنامج لجنة التنسيق . لتحسين مقارباته لوظائف اإلدارة العامة
 لجنة قدم ت)٣١٥((CoMSec)عة وتوثيق أمانة سر مجلس الوزراء  ونظام إدارة مراج(LCCP)التشريعية 

 يصبحوا لكي  الصغارب المحامينالتنسيق التشريعية محامين آبار لمساعدة مكتب رئيس الوزراء وتدّر
في مطلع . تشمل أهداف البرنامج  إنشاء مكتبة رقمية ونظام تعقب تشريعي. ّالين موظفين رسميين فع

 هذه األنظمة إلى شرآة أردنية قّدمت المستشارين القانونيين العراقيين إلى مكتب ، ُمنح عقد تنفيذ٢٠٠٧
 بغية لتلك في الواليات المتحدةالمشابهة تقريبًا ( تفحص بدقة الجريدة الرسمية العراقية وهيرئيس الوزراء، 

  )٣١٦(.إنشاء سجل الكتروني سهل المنال
  

  برنامج استقرار الجماعات األهلية
  

  / مشاريع ِفَرق إعادة إعمار المحافظات  
 / PRT)  لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات

PRDC)  
  

  برنامج الحكم المحلي
  

  برنامج عمل المجتمع األهلي
  

  تنمية القدرات القومية
  
  

 الديمقراطية والمجتمع المدني
 

السريعة لِفَرق إعادة إعمار صندوق االستجابة 
   (PRT)المحافظات 
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يقدم األسس لتنمية القدرات على المدى  (CoMSec)زراء نظام إدارة مراجعة وتوثيق أمانة سر مجلس الو
لضمان المزيد من . الطويل دعمًا لخطة الحملة المشترآة التي ترشد إجمالي البعثة األميرآية في العراق

الشفافية والفعالية، وافقت الحكومة األميرآية على تزويد نظام إدارة مراجعة وتوثيق أمانة سر مجلس 
مشروع تنمية . (EDMS) الوثائقداري للحكومة العراقية، بنظام الكتروني إلدارة الوزراء، القلب اإل

القدرات الوزارية هذا يقدم برنامجًا للتقييم النظامي وللتغيير اإلداري ُمصمم إلنشاء سياسات وإجراءات 
ظام تشغيل  من المتوقع ان يبدأ هذا الن)٣١٧(.موحدة لنظام إدارة مراجعة وتوثيق أمانة سر مجلس الوزراء

  )٣١٨(.٢٠٠٩النظام االلكتروني إلدارة الوثائق في أواخر خريف 
  

   لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات
 لجان  برنامج، عبر(USACE) عملت وزارة الخارجية األميرآية وسالح الهندسة في الجيش األميرآي

وتنفيذ مشاريع صغيرة النطاق في ، مع العراقيين لتطوير اقتراحات (PRDC) تنمية إعادة إعمار المحافظات
 والكهرباء والنقل واالتصاالت الصرف الصحي قدمت المشاريع في قطاعات المياه ومياه )٣١٩(.أرجاء البالد

/  من تشرين الثاني )٣٢٠(.والتعليم والطب، الخدمات األساسية آلالف العراقيين، وحسنت مستوى معيشتهم
 ٧٠٠، تلقى برنامج لجان تنمية إعادة إعمار المحافظات ٢٠٠٨ فبراير/   لغاية آخر شباط ٢٠٠٦نوفمبر 

  )٣٢١(.مليون دوالر من صندوق دعم االقتصاد
  

غير ان برنامج لجان تنمية وإعادة إعمار المحافظات يشكو، وفقًا لتدقيق مكتب المحاسبة الحكومية الصادر 
ُصّمم البرنامج حول عملية ". دارةنقاط ضعف متعددة في الرقابة على اإل"، من ٢٠٠٩يونيو / في حزيران 

من سبع خطوات تشمل تطوير مقترحات من جانب الرسميين العراقيين، وموافقة فريق السفارة األميرآية، 
، افتقرت ٢٠٠٩مايو / لكن، لغاية أيار .  سالح الهندسة في الجيش األميرآيعلى يدالتنفيذ / والتطبيق 

.  العيوب وتطبيق الحلوللتحديدنامج له مسؤولية اإلشراف العام  إلى مدير للبر األميرآيةوزارة الخارجية
 حصيلة البرنامج بالمقارنة مع األهداف المعلنة لفحصوأشار التدقيق أيضًا إلى غياب نظام لرصد األداء 

عالوة على ذلك، وجد مكتب المحاسبة الحكومية ان وزارة . لمبادرة لجان تنمية وإعادة إعمار المحافظات
 سالح الهندسة عن التغيرات المتكررة في سياسة البرنامج وفي ها في لم تبلغ شرآاء األميرآيةالخارجية
  )٣٢٢(.اإلرشاديةخطوطه 

  
  تنمية القدرات القومية

مبادرة للوآالة األميرآية للتنمية الدولية ُتدّرب ، هو "تطوير"، أو (NCD)برنامج تنمية القدرات القومية 
 المهارات األساسية لتعزيز قدراتهم اإلدارية والتخطيطية وتلك المتعلقة موظفي الحكومة العراقية على

 ويعمل البرنامج أيضًا )٣٢٣(.يدعم البرنامج مراآز التدريب القومية واإلقليمية في أرجاء العراق. بالموازنة
لقد . ية مكاتب للحكومة العراقية لتحسين أدائها المؤسساتي العام وإلدخال أفضل الممارسات الدول١٠مع 

 موظف في الحكومة العراقية على ٧٠،٠٠٠دّرب البرنامج وفقًا للوآالة األميرآية للتنمية الدولية أآثر من 
 )٣٢٤(.التخطيط اإلستراتيجي، والموارد البشرية، واإلدارة المالية وإدارة المشاريع خالل السنتين الماضيتين

يناير /  لغاية آخر آانون الثاني تمر في العمليس ومن المتوقع ان ٢٠٠٦أغسطس / بدأ البرنامج في آب 
 مليون دوالر منها وأنفق ٢٩٩٫٣ مليون دوالر تم إلزام ٣٣٩٫٥ حوالي تبلغ، وله موازنة مخصصة ٢٠١١

  )٣٢٥(.٢٠٠٩يونيو /  مليون دوالر لغاية آخر حزيران ١٩٨٫٨منها 
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 أيضًا مع المرآز (NCD)وطنية لإضافة إلى وزارات الحكومة العراقية، يعمل برنامج تنمية القدرات ا
للحكومة العراقية، التي تشمل مجلس " المكاتب التنفيذية"الوطني لالستشارات والتنمية اإلدارية ومع 

الرئاسة، ومكتب رئيس الوزراء، ومكتب نائب رئيس مجلس الوزراء، ونظام إدارة مراجعة وتوثيق أمانة 
ة التابعة لرئيس مجلس الوزراء، ولجنة االستشارات ، واللجنة االستشاري(CoMSec)سر مجلس الوزراء 

  )٣٢٦(.القومية وشبكة السالمة االجتماعية التابعة لوزارة العمل
  

مايو، رعى /  أيار ٥ جهوده في المحافظات، وفي (NCD)، زاد برنامج تنمية القدرات القومية ٢٠٠٩سنة 
حضر المؤتمر . لمحافظات في بغدادبرنامج شراآة مع مكتب رئيس الوزراء، أول مؤتمر لمساعدة اال

 مشارك من بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي، والسفير األميرآي، ورئيس بعثة ٥٠٠حوالي 
جرى تقديم خطط برنامج مساعدة . الوآالة األميرآية للتنمية الدولية وممثلون حكوميون أميرآيون آخرون

 في المؤتمر الذي قدم للمشارآين فرصة للتوصل إلى اتفاق ةوطنيالمحافظات التابع لبرنامج تنمية القدرات ال
وبناء القدرات في محافظات األنبار، إلى المواطنين  الخدمات األساسية إيصالفي الرأي حول تحسين 

 خالل ربع السنة )٣٢٧(.المؤتمرات التالية سوف ترآز على المناطق األخرى. ديالى، آربالء، النجف وواسط
 مقررًا دراسيًا مما رفع اإلجمالي ٢٣٢ منتسب ٤٧٣٨لة األميرآية للتنمية الدولية، أآمل هذا، ووفقًا للوآا

، ٢٠٠٩مايو /  في أيار ،ل المشارآون من المحافظات خارج بغدادشّك. ٦٦،٦٥٨التراآمي للمتدربين إلى 
ن المقررات م% ٥٦آما ان ُمدرّبي الحكومة العراقية أعطوا في العراق، من إجمالي الذين ُدرّبوا % ٧٩

  )٣٢٨(.الدراسية
  

، وجد مكتب المحاسبة الحكومية ان برنامج تنمية القدرات القومية ٢٠٠٩يونيو / في تدقيقه لشهر حزيران 
هيكلية تنظيمية ُمحددة بوضوح ورقابة إدارية مناسبة، وان لديه نقاط ضعف في الرقابة المالية / لديه آيان 

 مليون دوالر ٧٩ مليون دوالر من أصل فواتير بقيمة ١٧ آان هناك وفقًا للتدقيق،و. على مدفوعات العقود
الحظ مكتب المحاسبة الحكومية أيضًا ان الوآالة األميرآية . ليس فيها وصوالت مثبتة للسلع والخدمات

  )٣٢٩(.للتنمية الدولية لم توثق بالطريقة المالئمة مراجعات فواتير المقاولين قبل الدفع لهم
  

  
   في بغداد"تطوير"الوطنية نمية القدرات التدريب على ت



  مصادر تمويل إعادة إعمار العراق
  
 

١٤١ 

  
  ٢الحكم االقتصادي نظام 

 التابع للوآالة األميرآية للتنمية الدولية الحكومة العراقية في (EG II) الثاني  نظام الحكم االقتصادييساعد 
في . خلق سياسات وبرامج ومؤسسات ترّوج للشفافية وتشجع النمو االقتصادي واالستثمارات في العراق

 مليون دوالر ٢٢٣ عقدًا بقيمة (USAID) الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ، منحت٢٠٠٤سبتمبر / أيلول 
 تقديم المشورة وخدمات التدريب لمساعدة العراق ما يخص أهداف البرنامج فيقلشرآة بيرنغ بوينت لتطبي

لة األميرآية للتنمية الدولية  تدعي الوآا)٣٣٠(.في تطوير إطار عمل تنظيمي عصري وشبكة سالمة اجتماعية
(USAID) التقاعد، أدوات السياسة النقدية، وتعيين وتدريب تقديمات إصالحات – عدة إنجازات برنامجية 

 لكن، وفقًا للمفتش العام للوآالة )٣٣١(.الرسميين ضمن نظام المعلوماتية لإلدارة المالية المؤتمتة في العراق
 أثر يذآر على البيئة االقتصادية (EG II) الثاني  نظام الحكم االقتصاديلكن األميرآية للتنمية الدولية، لم ي

 ٣٩٨ مليون دوالر من التكاليف الُمنفقة تم إنجاز أقل من نصف المهمات الـ ١٩٢ سنوات و٤بعد . العراقية
لإلدارة ، بما في ذلك تطبيق نظام المعلوماتية (EG II) الثاني  برنامج نظام الحكم االقتصاديلاألصلية 

  )٣٣٢(.(IFMIS)المالية في العراق 
 

 نكسات منذ بداية تطبيقه بما في ذلك خطف (IFMIS)نظام المعلوماتية لإلدارة المالية في العراق لقد عانى 
مايو /  في أيار ،(EG II) الثاني  برنامج نظام الحكم االقتصاديمكلفين العمل في مشروع خمسة مقاولين 

الوآالة األميرآية  الحظت )٣٣٤(.٢٠٠٩يونيو /  من المقاولين في حزيران جثتينُعثر على  )٣٣٣( .٢٠٠٧
عيق بسبب الهواجس األمنية إثر  التدقيق، ان المشروع قد ُأحول في مالحظاتها (USAID)للتنمية الدولية 

. تثّب في الموقع واستخدم أساليب متناوبة للتحصيلته في قدرته على التحقق من وآذلك ُأعيقاالختطافات 
 ونظام المعلوماتية لإلدارة المالية (EG II) الثاني   نظام الحكم االقتصاديلمزيد من المعلومات حول وضعية

  .، أنظر قسم االقتصاد في هذا التقرير(IFMIS)في العراق 
  

  الحكم المحلي نظام برنامج 
على لية تدعم االنتقال إلى االعتماد الحكم المحلي التابعة للوآالة األميرآية للتنمية الدونظام مبادرة برنامج 

 عن طريق تعزيز مؤسسات الحكومة العراقية على مستويات المحافظات والبلديات والمقاطعات الذات
 آافة المراحل الثالث (RTI)منذ بداية البرنامج، ُمنح معهد مثلث األبحاث الدولية . والمقاطعات الثانوية

امج ن وبر(LGP II) الحكم المحلي الثاني  نظامامجن، بر(LGP I)ول األ الحكم المحلينظام امج نبر  :للعقد
     .(LGP III)الحكم المحلي الثالث نظام 

  
أجرى المفتش العام تدقيقًا حول آلفة وحصيلة وإشراف الوآالة األميرآية للتنمية الدولية على عقد برنامج 

آنذاك، وجد المفتش العام . ٢٠٠٨أآتوبر / الحكم المحلي مع معهد مثلث األبحاث الدولية في تشرين األول 
 (LGP II)الحكم المحلي الثاني نظام امج ن وبر(LPG I)الحكم المحلي األول نظام امج نبر ان التكاليف في

 للبرنامج من جانب لم تكن مرتبطة بسهولة بالحصيلة، وتحدث إشرافًا غير آاٍف)  مليون دوالر٦٠٩(
غير ان المفتش العام الحظ ان إدارة العقد واإلشراف عليه . (USAID)ة الوآالة األميرآية للتنمية الدولي

  )٣٣٥(.تحسنًا تدريجيًا مع الوقت
  

 امجنبر ، أصدر المفتش العام للوآالة األميرآية للتنمية الدولية تقرير تدقيق حول٢٠٠٩مايو /  أيار ٣١في 
الحكم ناجحًا جزئيًا في تعزيز نظام "قط ، ووجد ان البرنامج قد آان ف(LGP II) الثاني  الحكم المحلينظام

، وَخُلص إلى ان البرنامج بحاجة إلى اإلشراف على المقررات " الناشئ والطري العودالمحلي العراقي
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 من المتوقع تطبيق توصيات )٣٣٦(. وهو ُمكّون أساسي للعقد–الدراسية التدريبية للرسميين الحكوميين 
، الذي بدأ )٣٣٧( مليون دوالر١٢٥٫٥( (LGP III)م المحلي الثالث الحكنظام امج نبرالتدقيق بموجب عقد 

نظام امج ن وفقًا للوآالة األميرآية للتنمية الدولية، يسير بر)٣٣٨(.٢٠٠٩يناير / في األول من آانون الثاني 
 حسب ما هو مخطط أو أسرع استنادًا إلى نطاق أمر المهمة والخطة (LPG III)الحكم المحلي الثالث 

  )٣٣٩(.فق عليهاالموا
  

  مكافحة الفساد
تواصل الحكومة العراقية العمل على إستراتيجية أآثر شمولية لمكافحة الفساد للحلول محل خطة تعود لسنة 

على الرغم من ان مجلس النواب قد أعّد مسودة قانون لمكافحة الفساد، ليس من الواضح متى و لكن ،٢٠٠٨
رير مشاريع القوانين المتعددة إلصالح الوآاالت العراقية عالوة على ذلك، ال يزال تم. سوف ُيمّرر

  . الرئيسية لمكافحة الفساد موضع تساؤل
  

، أعلنت الحكومة العراقية رسميًا انها سوف تطلق حملة ضد الرشاوى في ٢٠٠٩يونيو / في حزيران 
رت ضد رسميين  مذآرة اعتقال صد٩٩٧ عالوة على ذلك، تحدثت لجنة النزاهة عن حوالي )٣٤٠(.الوزارات

. مستوى المديرين العامين أو ما فوقب موظف ٥٣ – ٢٠٠٤في الحكومة العراقية مشتبه بهم بالفساد منذ 
  )٣٤١(.مايو/  في أيار ٦٩ آما أوقف ، موظفًا حكوميًا قد تم توقيفهم٥١الحظ بيان للجنة ان 

  
الفالح السوداني، حول مزاعم لت لجنة النزاهة وزير التجارة، عبد أ، س٢٠٠٩مايو /  أيار ١٧ – ١٦في 

السوداني، العضو في حزب رئيس الوزراء، الدعوة، استقال الحقًا . فساد بما في ذلك االبتزاز والمحسوبية
 بعد )٣٤٢(.يونيو، أطلق سراح السوداني بكفالة بانتظار محاآمته/  حزيران ٢٨في . من منصبه وأوقف

سوف نالحق أولئك . لن نبقى صامتين إزاء الفساد بعد اليوم ":آر ان رئيس الوزراء المالكي قالاالعتقال، ُذ
 )٣٤٣(".الفاسدين ونحيلهم إلى القضاء

 

  (UNCAC) األمم المتحدة لمكافحة الفساد التقّيد بميثاق
تواصل الوآاالت األميرآية دعم جهود العراق إلقامة نظام لمكافحة الفساد ُمتقّيد بميثاق األمم المتحدة 

لهذا الغرض، تحافظ الوآالة األميرآية للتنمية الدولية على برنامج تدريب . (UNCAC)لمكافحة الفساد 
وتدرب وزارة العدل أيضًا موظفي لجنة النزاهة، بموجب البرنامج الدولي . للمفتشين العامين ولموظفيهم

ساد في ، آما يواصل مكتب تنسيق مكافحة الف(ICITAP)للمساعدة على التدريب في التحقيقات الجنائية 
 ومكتب (UNDP) تمويل البرامج التي يطبقها برنامج األمم المتحدة للتنمية (ACCO)السفارة األميرآية 

 خالل ربع السنة هذا، قامت الواليات المتحدة بعدة  )٣٤٤(.(UNODC)األمم المتحدة للمخدرات والجنايات 
  )٣٤٥(: التاليةلجهودلنشاطات لمكافحة الفساد دعمًا 

  
مؤتمر التقييم  "(ACCO)إبريل، مّول مكتب تنسيق مكافحة الفساد في السفارة األميرآية / في نيسان  •

. الذي رعاه برنامج األمم المتحدة للتنمية في عمان باألردن" الذاتي لميثاق األمم المتحدة لمكافحة الفساد
ة بين المستوى حضر ممثلون عن الوآاالت العراقية لمكافحة الفساد وأعادوا صياغة تحليل حول الهّو

في . الحالي لجهوزية الحكومة العراقية في مكافحة الفساد وشروط ميثاق األمم المتحدة لمكافحة الفساد
  .يونيو، عقد اجتماع متابعة َمّولته الواليات المتحدة/ حزيران 
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 (ACCO) أيضًا، مّول مكتب تنسيق مكافحة الفساد في السفارة األميرآية ٢٠٠٩يونيو / في حزيران  •
 . األموالتبييضمؤتمرًا لمكتب األمم المتحدة للمخدرات والجنايات حول تشريعات مكافحة 

زّودت جامعة يوتاه، بموجب برنامج ُممول من مكتب تنسيق مكافحة الفساد في السفارة األميرآية،  •
هذه  قانون اإلجراءات الجنائية العراقي حول إصالح من) ب(١٣٦مجلس النواب العراقي بتحليل للمادة 

راجع برنامج يوتاه . المادة المثيرة للجدل التي تسمح للوزراء بمنح الحصانة لمرؤوسيهم ضد المقاضاة
 .لفساد لضمان تلبيتها لشروط ميثاق األمم المتحدة لمكافحة الفسادامكافحة لأيضًا وصاغ قوانين 

اء آالت ناسخة وتجهيزات ع على شرالبرنامج الدولي للمساعدة على التدريب في التحقيقات الجنائية وّق •
تطبيق القانون للجنة النزاهة ألجل زيادة فرض رقابة ُممولة من مكتب شؤون المخدرات الدولية و

 .في فرض تطبيق القانونقدراتها 
، آما أنتج  (COI)قدم قسم الشؤون العامة في السفارة المساعدة الفنية لدائرة التعليم في لجنة النزاهة •

 .عامة طيلة السنة حول قضايا مكافحة الفسادالجيش إعالنات خدمات 
  

إضافة إلى تلك النشاطات، يطّور مكتب تنسيق مكافحة الفساد حاليًا برنامجًا لمساعدة الموظفين القانونيين 
 شهرًا تهدف إلى تقديم التدريب التحقيقي واإلداري للمفتشين العامين ١٢للجنة النزاهة ومبادرة أخرى لمدة 

 أيضًا (ACCO) يطالب مكتب تنسيق مكافحة الفساد. مّول أي من هذه البرامج حتى اآلنلم ُي. في العراق
بعدد من مشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد المرآزة على دعم المكاتب الميدانية للجنة النزاهة في 

سلبية هذه المشاريع يمكن ان ترآز على تحسين الخدمات الحكومية التي تأثرت بصورة . المحافظات
  .٣٨-٢ لمكتب تنسيق مكافحة الفساد، أنظر الشكل لالطالع على رسم بياني تنظيمي )٣٤٦(.بالفساد

  
  ٣٨-٢الشكل 

  الرسم البياني التنظيمي لمكتب تنسيق مكافحة الفساد لدى السفارة األميرآية
  

  
  .٢٠٠٩ / ٧ / ١٠ استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

  

  
  المنسق

  
  

  نائب المنسق
  
  
  

 المعاون التنفيذي

المستشار األول 
 لجنة النزاهة

  المستشار األول
  للمفتشون العامون

المجلس األعلى 
 للتدقيق

المستشار المستشار األول مدير المشروع
 الثقافي
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  المبادرات األميرآية األخرى لمكافحة الفساد
 التابع للوآالة األميرآية للتنمية الدولية حلقة وطنيةخالل ربع السنة هذا، نظم برنامج تنمية القدرات ال

واستضاف برنامج تنمية . دراسية للقادة الكبار حول مكافحة الفساد تحت رعاية أحد نائبي الرئيس العراقي
لمشارآين المحليين من مكاتب المفتشين العامين اية أيضًا أول دورة تدريس لتدريب الُمدربين القدرات القوم

  )٣٤٧(.ومن مجلس الرئاسة
  

 أيضًا توصيات مستشاري برنامج تنمية القدرات القومية (AIG)قبلت الجمعية العراقية للمفتشين العامين 
التطوير / التي ُتدّرس حاليًا في ُمجّمع آّرادة  المقررات الدراسية الحالية لمكافحة الفساد دمجبخصوص 

إضافة إلى ذلك، . للمساعدة في بناء القدرات على التدريب في أآاديمية الجمعية العراقية للمفتشين العامين
طلب من فريق تنمية القدرات القومية لمكافحة الفساد العمل على رصد تدفق النفط وتحسين الشبكة الُمعقدة 

  )٣٤٨(.ات، والحصص، واإلعانات التي تشكل شبكة السالمة االجتماعية العراقيةلتحويل المدفوع
  
  
  

  نظرة عامة على االنتخابات
 الرسمية   النتائج(IHEC)، أصدرت اللجنة العليا المستقلة لالنتخابات ٢٠٠٩مارس /  آذار ٢٦في 

 حيث أجريت ١٤فظات الـ  عملية تشكيل مجالس المحافظات في المحاأثر ذلك تبدأ. النتخابات المحافظات
في المحافظات .  ونوابهمالمحافظينتشمل هذه العملية انتقاء . ٢٠٠٩يناير / االنتخابات في آانون الثاني 

تبعًا لذلك، تم بسرعة إشغال . الوسطى، فازت األغلبيات الكبرى أو األآثريات جاعلة تشكيل التحالفات أسهل
ي بعض المحافظات الجنوبية، آانت األصوات ُموزعة بين لكن، ف. المراآز الكبرى في تلك المحافظات

العديد من األحزاب مما جعل من الصعب على أعضاء المجالس المنتخبة حديثًا التوصل إلى إجماع رأي 
 ٣٠جديد في ال المحافظآانت المثنى آخر محافظة تشكل مجلسها، واختارت . بالنسبة للمناصب القيادية

  )٣٤٩(.٢٠٠٩إبريل / نيسان 
  

، أنجز إقليم آردستان أول أسبوع ناجح وسلمي (IHEC) تحت إرشاد اللجنة العليا المستقلة لالنتخابات
يوليو /  تموز ٢٥لتحديث تسجيل الناخبين استعدادًا لالنتخابات البرلمانية والرئاسية اإلقليمية المقررة في 

. ٢٠٠٩مايو /  أيار ٢٥لناخبين في  مرآزًا لتحديث تسجيل ا٨٩في إقليم آردستان وفي بغداد، فتح . ٢٠٠٩
 ممثل لألحزاب السياسية قاموا بزيارة الـ ٦٥٠ مراقب و١١٠٩ذآرت اللجنة العليا المستقلة لالنتخابات ان 

 لم ُيحدد تاريخ إلجراء انتخابات في )٣٥٠(.هي المتبعة مرآز لضمان ان تكون اإلجراءات المناسبة ٨٩
  )٣٥١(.المختلطة إثنيًا والمبتالة بالعنفالتأميم حيث تقع مدينة آرآوك محافظة 

  

  (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  الُممول من (IFES) صندوق تمويل انتخابات العراق 
 للمساعدة االنتخابية   الفريق الدولي(UNAMI)والذي شكل بالتعاون مع بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق 

(IEAT)للجنة العليا المستقلة لالنتخابات ، لديه فريق مرافق في ا(IHEC) لمساعدة العراقيين في إعداد 
/  وآانون الثاني ٢٠٠٩يوليو /  والقوانين للجوالت القادمة من التصويت في تموز ، واإلجراءات،األنظمة

  (USAID) الوآالة األميرآية للتنمية الدولية بالنسبة لالنتخابات في إقليم آردستان، ساعدت. ٢٠١٠يناير 
نظرًا لألمن النسبي في .  المقاعدتوزيعاللجنة العليا المستقلة لالنتخابات مع عملية تسجيل الناخبين ونظام 

القوة المتعددة . إقليم آردستان، لم تتقدم اللجنة العليا المستقلة بأي طلب للمساعدة األمنية على نطاق واسع
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 على (GEO)  مكتب المحافظة االنتخابي ا لتدريب  تدعم جهود اللجنة العلي(MNF-I)الجنسيات في العراق 
يوليو / لكن، بالنسبة لتموز . (KRG)  اإلدارة األمنية حول التخطيط  الطارئ لحكومة إقليم آردستان

دعم المخابرات ضمن ، سوف يكون دعم القوة المتعددة الجنسيات في العراق لالنتخابات محدودًا ٢٠٠٩
 مع الدعم االحتياطي لقوات ردات ،، آما وللجالء الطبياالقتراعات مواد والرقابة ودعم االستطالع لتحرآ

  )٣٥٢ (.الفعل السريعة
  

 التابعين لمكتب الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل التابع لوزارة الخارجية انحينالعديد من العاملين الم
 (IWPR)لحرب والسلم التقارير لمؤسسة . يعملون لضمان تثقيف الناخبين قبيل االنتخابات في إقليم آردستان

 بصدد تطوير برامج إذاعية وتلفزيونية بالتعاون مع شرآاء ينظم حاليًا ورش عمل لتغطية االنتخابات وهت
 مع (IRI)ويعمل المعهد الجمهوري الدولي . محليين، إلعالم الناخبين حول بعض المواضيع االنتخابية

الجامعة األميرآية ومجلس . زيع مواد لتثقيف الناخبينشرآاء محليين من المجتمع المدني إلنتاج وتو
يساعد آل من المعهد الجمهوري الدولي والمعهد . األبحاث والمبادالت الدولي يدير برامج تطال الجمهور

 قدراتهم في التمكن من تشكيلة واسعة من الكيانات السياسية المسجلة مع) في العراق(الوطني للديمقراطية 
  )٣٥٣ (.لى صناديق االقتراعدفع المقترعين إ

  
  التشريعات

السامرائي، . خب أياد السامرائي رئيسًا جديدًا لمجلس النواب العراقي، انُت٢٠٠٩إبريل /  نيسان ١٩في 
نائب قائد الحزب اإلسالمي العراقي الذي يرأسه نائب الرئيس طارق الهاشمي، أدخل برنامجًا لتسريع 

على رأس مواضيع اآلجندة المتأخرة لمجلس .  اإلشرافيلبرلمانادور تمرير التشريعات الُمعلقة ولتعزيز 
 من قانون انتخابات المحافظات الهادف إلى تطوير ٢٣ عمل اللجنة التي تنظر في المادة  مناقشة النواب

 شملت النشاطات )٣٥٤(. التأميم محافظةصيغة تقاسم السلطة ما بين الطوائف قبيل انتخابات المحافظات في
  : القوانين والمواد التاليةعية في ربع السنة هذاالتشري

  
أجرى مجلس النواب قراءة أولى لقانون ُينظم عمليات وتمويل . قانون المنظمات غير الحكومية •

  .(NGOs)المنظمات غير الحكومية 
الجتذاب مزيد من المستثمرين األجانب لدخول السوق العراقية، وافق مجلس النواب . تعديلالقانون  •

يّشرع الملكية األجنبية لألراضي العراقية لالستثمار في مشاريع اإلنشاء  شروع قانونعلى م
 .اإلسكانية

 محادثات على مستوى أدنى جرت، ٢٠٠٩يونيو /  في األول من حزيران .قوانين النفط والغاز •
تصدير آميات صغيرة من النفط الخام من حقلين للنفط في إقليم بأحدث مبادرة للسماح بتتعلق 

ال تتوقع السفارة األميرآية أية تسوية . ردستان، لكن لم يحصل أي تقدم بالنسبة لهذه القوانينآ
 )٣٥٥(.٢٠١٠سياسية حول إدارة النفط وتقاسم العائدات قبل االنتخابات القومية سنة 

 التي تتناول قضية الحرية الدينية، وعلى ٤١ تدرس لجنة المراجعة الدستورية المادة .٤١المادة  •
 )٣٥٦(. التحديد األحوال الشخصية للعراقيين آأعضاء في دياناتهم ومذاهبهم الخاصةوجه

فان دي يإبريل،قدم الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة، ست/  في نيسان  .١٤٠المادة  •
إلى ) ١٤٠موضوع المادة (حول الحدود الداخلية المتنازع عليها في شمال العراق تقارير ميستورا، 
لم تفصح األمم المتحدة عن هذه /  لوزراء، والمجلس الرئاسي، وإلى حكومة إقليم آردستان رئيس ا

 )٣٥٧ (.التقارير للعموم
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تعمل لجنة المراجعة الدستورية التابعة لمجلس النواب أيضًا مع المنظمات غير . ١١٥المادة  •
محافظة أو أآثر بتشكيل  من الدستور التي تسمح ل١١٥الحكومية القانونية الدولية لتوضيح المادة 

مع إمكانية صياغة قوانين تعطي أحيانًا آثيرة سلطات أآبر إلى المحافظات على  حساب " إقليم"
 )٣٥٨(.الحكومة الفدرالية

  
دور  يحاول تعزيز (USAID) برنامج تعزيز التشريع في العراق التابع للوآالة األميرآية للتنمية الدولية

بما في ذلك المساعدة في إقامة أنظمة إشراف لرصد تطبيق القوانين التي  البرلمان العراقي، عمل لجان
  )٣٥٩(.ُيقّرها البرلمان

  
، مّرر برلمان حكومة إقليم آردستان دستورًا جديدًا يزعم ان آرآوك تشكل ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٢٤في 

 عليه شعب إقليم آردستان الدستور لن تتم المصادقة عليه إال إذا صّوتهذا لكن . جزءًا من إقليم آردستان
 في   عضوًا٥٠ ردًا على ذلك، وّقع )٣٦١(. تم تأجيله وال يزال بحاجة إلى تحديد تاريخ له)٣٦٠(عبر استفتاء

 مع الدستور يتناقضمجلس النواب العراقي عريضة تنتقد الدستور الجديد لحكومة إقليم آردستان بصفته 
  )٣٦٢(.الفدرالي العراقي

  
  ون في الداخلالالجئون والمهجر

 شخص من ١٢،٦٠٠ ان حوالي (UNHCR)ذآرت المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة 
منذ ). ٣٩-٢أنظر الشكل (إبريل /  والالجئين عادوا إلى منازلهم في نيسان (IDPs)المهجرين في الداخل 

تقدر المفوضية العليا . ادوا شخص قد ع٤٤،٤٠٠يناير، ذآرت األمم المتحدة ان أآثر من / آانون الثاني 
 مليون عراقي ال يزالون ١،٥ ان أآثر من (IOM)لالجئين التابعة لألمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة 

/  مليون قد ُهجروا داخل العراق منذ ذروة العنف المذهبي في شباط ١،٦مهجرين في المنطقة وان أآثر من 
 أيضًا السعي للحصول على مساهمات (UNHCR) جئينتواصل المفوضية العليا لال. ٢٠٠٦فبراير 

فقط % ٤٧، آان ٢٠٠٩مايو / بتاريخ أيار .  مليون دوالر للعراق وللمنطقة٢٩٩المانحين لنداء يطالب بـ 
 موازنة المفوضية العليا لالجئين للبرنامج التكميلي للعراق )٣٦٣(.من نداء المفوضية العليا لالجئين قد ُمّول

  )٣٦٤(.٢٠٠٨ مليون دوالر في ٢٧١ إلى ٢٠٠٥ليون دوالر سنة  م٤٠ازدادت من 
  

 ٢٨٧بـ األميرآية ، ساهم مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية ٢٠٠٨في السنة المالية 
مليون دوالر للمنظمة الدولية والمنظمات غير الحكومية لمساعدة العراقيين المهجرين داخل البالد وفي 

 بحلول نهاية ربع السنة هذا، خطط المكتب لتمويل عدة مبادرات يستفيد منها العراقيون )٣٦٥(.المنطقة
  )٣٦٦(: ما يليالمهجرون، تشمل

  
المهجرون في و مليون دوالر للحماية وإلعادة تأهيل المالجئ في المناطق التي يعود إليها الالجئون ٢٠ •

  .الداخل
 مليون مساهمة ٩٠لمنطقة، إضافة إلى فيما خص ائين  مليون دوالر لنداء المفوضية العليا لالج١٥ •

 .ُقّدمت باآرًا هذه السنة
 مليون دوالر ُقدمت باآرًا ٢١ ماليين دوالر مساهمة إلى اللجنة الدولية للصليب األحمر إضافة إلى ٦ •

 .هذه السنة
 .دي للعائدينإلعادة الدمج االجتماعي واالقتصا (IOM) ماليين دوالر إلى المنظمة الدولية للهجرة ١٠ •
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ن و ملي١٠٥لتاريخه، قدم مكتب مساعدة الكوارث الخارجية التابع للوآالة األميرآية للتنمية الدولية أآثر من 

هذه البرامج تعطي األولوية لمساعدة المهجرين في الداخل والعائدين . دوالر آمساعدات إنسانية إلى العراق
 الذين يقومون بالتطبيق يقدمون العناية الصحية األولية، الشرآاء. وإلى المجتمعات المضيفة غير الحصينة

  )٣٦٧(. اإلغاثة الطارئة، والمأوى المؤقت ودعم التوظيفِسلعو
  

 الجئ عراقي إلعادة توطينهم في الواليات المتحدة، وبحلول ٢٨،٤٦٠، تم قبول ٢٠٠٧منذ السنة المالية 
 حتى )٣٦٨(.قي على األقلا الجئ عر١٧،٠٠٠ قبول ، تسعى الواليات المتحدة إلى٢٠٠٩نهاية السنة المالية 

 أي أآثر من وتيرة – ٢٠٠٩ الجئ في الواليات المتحدة خالل السنة المالية ١٣،٠٣٠اآلن، تم إعادة توطين 
 على – أغلبية الالجئين العراقيين الذين أعيد توطينهم تمت غربلتهم في بلدان ثالثة )٣٦٩(.السنة الماضية

 أعيد توطينهم من داخل العراق عبر عملية غربلة الالجئين ١٠٢٧ آما ان –لسودان األخص من األردن وا
  )٣٧٠(.في بغداد

  
 تأشيرات دخول إلى  الحصول علىسّببت الهواجس األمنية تأخيرات آبيرة في غربلة العراقيين الساعين إلى

قي موافق عليهم  الجئ عرا٥١٦٢، آان هناك ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٢٥بتاريخ . الواليات المتحدة
 ٣١قبل .  الداخل، في بغدادفي تجري معامالتهم عبر برنامج الالجئين ٩٥٩ بينهم إذن السماحينتظرون 

، التأشيرات األساسيين لطالبي (SIVs) هجرة خاصة تأشيرة ٦٤١، آان قد تم إصدار ٢٠٠٩مارس / آذار 
يونيو /  حزيران ١٤مارس إلى / ذار  آ٣١ تأشيرة إضافية من ٣٦٢آما أصدر القسم القنصلي في السفارة 

 إلى العراقيين الذين آانوا هجرة خاصة تأشيرة ٨١٩، تم إصدار ٢٠٠٩مارس / ابتداء من آذار . ٢٠٠٩
 مهاجر خاص تسميةعطي ي الذي )٣٧١( من البرنامج،١٠٥٩ بموجب القسم أساسيين اتطالبي تأشير
  .ا البعثة األميرآية العراقيين الذين خدمووالمترجمين الشفويينللمترجمين 

  
، وفقًا للقوات المتعددة الجنسيات في العراق، لتوسيع (MODM)  العراقيةتخطط وزارة التهجير والهجرة

المدير العام للشؤون اإلنسانية في وزارة التهجير . برامج مساعداتها إلى المهجرين في الداخل والعائدين
ء وعد بتكملة موازنة المساعدات اإلنسانية للوزارة بـ والهجرة، سمير الناهي، زعم ان مكتب رئيس الوزرا

 مليون ٩٤ و ٢٠٠٧  العام مليون دوالر من األموال غير المنفقة من٢٦،٥ – مليون دوالر إضافية ١٢٠٫٥
  )٣٧٢(.دوالر من األموال الجديدة

  
تسجيل العائدين انها بّسطت عملية العائدين عن طريق إلغاء مطلب العراقية ذآرت وزارة التهجير والهجرة 

خالل .  ُمخفّضة متوسط وقت المعامالت بنسبة الثلثين–لدى السلطات المحلية قبل تسجيلهم لدى الوزارة 
لمهجرين في الداخل غير ل شهرين مدتهربع السنة هذا، أنجزت وزارة التهجير والمهجرين برنامجًا 

إضافة إلى ذلك، . استالم المرتبات الحكوميةالمسجلين الذين اختاروا العودة إلى أماآنهم األصلية للتسجيل و
أما الذين ال . لمهجرين في الداخل لتحديد احتياجاتهم وتقييم نواياهم في العودةلتخطط الوزارة إلجراء مسح 

 دوالر من وزارة التهجير والهجرة لدعم ٤٠٠يعتزمون العودة إلى ديارهم، فسوف يتلقون راتبًا بقيمة 
 )٣٧٣(.وعندها لن يبقوا مسجلين على أنهم مهجرين بعد اآلناندماجهم في أماآن أخرى 
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  ٣٩-٢الشكل 
   المهجرين في الداخل حسب المحافظاتالعراقيينعدد 

  

  
  .٢٠٠٩ / ٧ / ٦ و٢٠٠٩ / ٣ / ٢٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، : المصادر

  
  العناية الصحية

عبر مكتب الملحق الصحي في السفارة األميرآية األميرآية م وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية تقد
الخطة اإلستراتيجية . المساعدة الفنية لوزارة الصحة العراقية في إعادة بناء البنية التحتية الصحية للعراق

  )٣٧٤(: التالية األولوياتعلى تؤآد ٢٠١٠-٢٠٠٩للملحق لسنة 
  
  آمية المحترفين في مجاالت الطب والتمريض والصحة العقليةتعزيز نوعية و •
 . على علم األوبئة والمختبرات ميدانيتطبيق برنامج تدريب •
 .تعزيز البنية التحتية للصحة •
  

، طالبت وزارة الصحة بتمويل إضافي لصيانة وإصالح مرافق العناية الصحية ٢٠٠٩يوليو / في تموز 
 نتج عنه (PHCs) مرآز للعناية الصحية األولية ١٥٠روع األصلي لبناء المش. األولية القائمة في العراق

 دهوك 

  نينوى
 أربيل

 التأميم
السليمانية

صالح الدين

 األنبار

     ديالى
  

         بغداد

 آربالء
 بابل

 واسط

 ميسان

 القادسية

 المثنى

 ذي قار النجف

 البصرة

   نسمة١٠،٠٠٠ مهجر في الداخل لكل ٢٥٠-٠
  ١٠،٠٠٠ مهجر في الداخل لكل ٥٠٠-٢٥٠
+  ٧٥٠  نسمة١٠،٠٠٠ مهجر في الداخل لكل ٧٥٠-٥٠٠

  نسمة١٠،٠٠٠ل لكل مهجر في الداخ
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المشاآل مع األمن واإلنشاء وغياب التقدم في مراآز العناية الصحية األولية المتبقية .  مرفقًا فقط١٣٣إنجاز 
يم ثمة تقي. إلى الحكومة العراقية، فُخفض نطاقها أو ُخفضت برمجتها" آما هي " مراآزمينتج عنها تسل

  )٣٧٥(.جاهزة للعمل األشغال الضرورية لجعل هذه المرافق ىلتحديد مدللتنفيذ مخطط 
  

  مستشفى البصرة لألطفال
، وهو مستشفى (BCH)خالل ربع السنة هذا، أصدر المفتش العام تقرير تفتيش لمستشفى البصرة لألطفال 

يوليو / ي األول من تموز بدأ مشروع مستشفى البصرة لألطفال ف. متخصص لألطفال في جنوب العراق
لتاريخه، تجري أعمال اإلنشاء في مرآز . ٢٠٠٥ديسمبر /  مع تاريخ إنجاز في آانون األول ٢٠٠٤

آانت الوآالة .  سرير٩٤ قدم مربع و١٦٠،٠٠٠ المؤلف من طابقين بمساحة األمراض العضال المرجعي
 مسؤوًال عن تقديم (HOPE)ع هوب األميرآية للتنمية الدولية مسؤولة عن اإلنشاء في حين آان مشرو

، صدر أمر بـ ٢٠٠٦يونيو / في حزيران . التجهيزات الطبية والتدريب لألطباء والممرضين العراقيين
 اإلشراف إلى فرقة منطقة  بتحويل السفارة األميرآيةوقامت (Bechtel)إلى المقاول بكتل " وقف العمل"

 ٢٠٠٦سبتمبر /  أيلول ٣٠وتم منح عقد جديد في . ميرآي لسالح الهندسة في الجيش األلدى (GRD)الخليج 
 عقدًا ٢٢ تعديالت و٨منذ ذلك التاريخ، تم إصدار . ٢٠٠٨يوليو /  تموز ٢١ هومع تاريخ جديد لإلنهاء 
  )٣٧٦(.٢٠١١التقديرات الحالية لكي يكون المستشفى شغاًال بالكامل هي . إضافيًا لدعم األشغال

  
المفتش العام انه وان آان تصميم المقاول ونوعية خطط الرقابة آافية آما عالوة على ذلك، وجد مفتشو 

آخر ما توصلت إليه " أي ،ُنفّذت، إال انه من المتوقع ان تكون بعيدة عن نوع المستشفى المقترح
األطر الزمنية غير الواقعية للتصميم .  المقرر أصًال بالنسبة للتجهيزات الطبية والعمليات،"التكنولوجيا

إلنشاء، وظروف التربة الرديئة، والوضع األمني الُمتغّيز بصورة عنيفة، والشرآاء ومصادر التمويل وا
المتعددين، وتقصير الحكومة العراقية في متابعة تنفيذ التزاماتها ساهمت آلها في ارتفاع تكاليف المستشفى 

في إنشاء هذا الُمجّمع عبر  مليون دوالر ١٠٣٫٩آانت الواليات المتحدة قد مّولت . وتأخير العمليات
صحة األطفال وبقائهم  ( هيلث أندصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، وصندوق برامج تشايلد سورفايفر

وساهمت الحكومة اإلسبانية، . (IRRF)، وصندوق برنامج االستجابة الطارئة للقائد )على قيد الحياة
  )٣٧٧(.إضافي ر مليون دوال٦١ومشروع هوب والحكومة العراقية بمبلغ 

  
  مستشفى ميسان الجراحي

 يطط أصًال ليكون مستشفى جراح مستشفى ميسان الجراحي وهو مرفق ُخبتفتيشقام مفتشو المفتش العام 
إنشاء المستشفى ُممّول بـ .  ومرفقًا للتدريب الطبي في العماره،"آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا"من نوع 
آشف التفتيش ان إنشاء المستشفى آان . (ESF) دعم االقتصاد  مليون دوالر من أموال صندوق١٢٫٧

مارس /  آذار ٢٤آان من المفترض ان تنتهي المرحلة األولى من اإلنشاء في . متأخرًا آثيرًا عن البرنامج
؛ غير ان المفتش العام قّدر ان آل واحدة من ٢٠٠٩سبتمبر /  أيلول ٧، والمرحلة الثانية في ٢٠٠٩

  )٣٧٨(. تقريبًا%١٥ إلى ١٠نجزة بنسبة المرحلتين آانت م
  

وجد المفتش العام ان عيوب اإلنشاء واالبتعاد عن المواصفات في رسوم التصميم آما والتقدم البطيء من 
عالوة على ذلك، لم يكن لدى الحكومة العراقية المسؤولة عن تقديم . ِقَبل المقاول قد أّخر افتتاح المستشفى

بانتظار . ل وصيانة المستشفى، األموال المتوفرة لتسهيل تحقيق هذه المطالبالتجهيزات والعاملين لتشغي
 اللواء القائدن يحل أ أوصى المفتش العام ب.وجود هذه األصول في مكانها، لن يخدم المستشفى أي غرض
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عيوب اإلنشاء وان يواصل مكتب المساعدة االنتقالية للعراق جهوده مسألة  (GRD)فرقة منطقة الخليج ل
 يقدم التمويلتنسيق مع الرسميين في الحكومة العراقية لضمان تجهيز المستشفى بالعتاد والموظفين، وان لل

  )٣٧٩(.لمواصلة العمليات عند االنتهاء من اإلنشاء

  
  جناح معالجة السرطان في مستشفى البصرة لألطفال

  
  حقوق اإلنسان

، ٢٠٠٩مايو / رة الخارجية األميرآية في أيار  الصادرة عن وزالتقارير تقدم الحرية والديمقراطيةوفقًا 
لكن، في حين انخفضت بصورة حادة . تحّسنت الظروف في العراق على أثر تحسينات قوات األمن العراقية

، يتواصل التمييز وإساءة معاملة النساء  من دون حكم قضائي عمالء الحكومةالتي ينفذهاأعمال القتل 
 الرغم من احترام الحكومة العراقية للحرية الدينية المحمية دستوريًا، إضافة إلى ذلك، وعلى. واألقليات

/  تموز ١٢ مثًال، في )٣٨٠(.تواصل العناصر اإلسالمية الراديكالية واإلجرامية استهداف األقليات الدينية
  بالقنابل استهدفهجوم، قتل أربعة أشخاص على األقل وجرح العشرات بما فيهم األطفال في ٢٠٠٩يوليو 

  في التقريرآر االتجار باألشخاص لالستغالل الجنسي والعمل القسري ُذ)٣٨١(.الكنائس في بغداد والموصل
  )٣٨٢ (.أيضًا آمشكلة خطيرة

  
 انتهاآاتالدعم األميرآي لمبادرات حقوق اإلنسان يرآز على التوثيق، والوقاية، وإعادة تأهيل ضحايا 

لشراآة مع المنظمات غير الحكومية وزارة حقوق اإلنسان في تساعد الحكومة األميرآية با. حقوق اإلنسان
وتدعم برامج .  المعقدة(DNA)" الدين إن آيه"جمع وتحليل البيانات حول حقوق اإلنسان مستخدمة تقنيات 

مجاالت البرلمانية والقانونية والصحفية، أيضًا، خدمات إعادة تأهيل ضحايا في الالتدريب األميرآية 
  )٣٨٣(.إلنسانانتهاآات حقوق ا

  
 ضابط شرطة ٤٣، أعلن السيد جواد البوالني، وزير الداخلية العراقي، ان ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ١٦في 

وجدت لجنة تحقيق خاصة . سوف يواجهون تهمًا إثر تحقيق بشأن مزاعم تتعلق بإساءة معاملة المساجين
  )٣٨٤(.ن مذآرات حالة من االحتجاز دو٢٠ حالة إساءة معاملة و٢٣لوزارة الداخلية 

  
ضّمت اللجنة ممثلين . شّكل رئيس الوزراء المالكي لجنة إلطالق تحقيق حول الظروف في السجون العراقية

لقد . عن الوزارات األمنية في الحكومة العراقية، آما وعن وآاالت حقوق اإلنسان والوآاالت القضائية
ميرآي تسليم آالف المعتقلين إلى ازدادت الهواجس بخصوص حقوق المساجين مع مواصلة الجيش األ
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من جهتها نبّهت األمم المتحدة أيضًا إلى االزدحام في السجون . الحكومة العراقية بموجب االتفاقية األمنية
إضافة إلى ذلك، اغتيل حارث العبيدي، رئيس .  فيهاالعراقية وإلى االنتهاآات الخطيرة لحقوق المعتقلين

يونيو /  حزيران ١٢ائب رئيس لجنة حقوق اإلنسان في مجلس النواب، في حزب التوافق العراقي السني، ون
  )٣٨٥(. بعد ان أثار هذه القضية في مجلس النواب٢٠٠٩

  
، أثارت لجنة حماية الصحفيين ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ١٠في آتاب إلى رئيس الوزراء المالكي، بتاريخ 

(CPI)س حول حاالت االعتداء والمضايقة التي  ومرصد الحريات الصحفية المقيم في بغداد، الهواج
َسّمت اللجنة العراق آأخطر بلد للعمل . يتعرض لها الصحفيون من ِقَبل الرسميين في الحكومة العراقية

  )٣٨٦(.٢٠٠٣ مراسل منذ ١٣٩الصحفي؛ فقد قتل هناك 
  

  الجهود الدولية
فان دي ميستورا، دورته يالمتحدة، ستبعد حوالي سنتين في العراق، أآمل الممثل الخاص لألمين العام لألمم 

، ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠ في )٣٨٧(. خلفأ له"الملكرت"خالل ربع السنة هذا؛ لقد عّينت األمم المتحدة 
 عربية في –افتتحت الحكومة العراقية قنصلية في ديترويت بوالية ميشيغان، موطن أآبر جالية أميرآية 

استضافة من خالل ضم القنصل إلى البعثات العراقية األخرى في العالم يوم االفتتاح، أن. الواليات المتحدة
  .حدث يوم السيادة

  
خالل ربع السنة هذا أيضًا، زارت عدة شخصيات بارزة أجنبية العراق آما حصلت عدة أحداث هامة على 

  )٣٨٨(:الجبهة الدبلوماسية
  
  .٢٠٠٣ول زيارة لقائد فلسطيني منذ إبريل، زار رئيس السلطة الفلسطينية العراق، وهي أ/ في نيسان  •
الِمسند، زوجة أمير قطر، بزيارة للعراق آما فعل وزير  مايو، قامت الشيخة موزة بنت ناصر/ في أيار  •

 .خارجية بلجيكا
بعد زيارة قام بها وزير خارجيتها . يونيو، أعادت السويد رسميًا فتح سفارتها في بغداد/ في حزيران  •

 .وج خططها الفتتاح سفارة جديدة في بغدادأعلنت النروبغداد، إلى 
السفير المصري . أعلنت وزارة الخارجية المصرية مؤخرًا انها سوف ترسل سفيرًا جديدًا إلى العراق •

 .٢٠٠٥السابق لدى العراق قتل على يد القاعدة في 
 .لدى العراقلها يونيو، عينت وزارة الخارجية اليمنية سفيرًا / في حزيران  •
  



 االقتصاد
  

 

   ١٥٢ 

  

  االقتصاد
  

، وان آان ٢٠٠٩على الرغم من التراجع المالي في أرجاء العالم، ينمو االقتصاد العراقي سنة 
 حول االقتصاد ٢٠٠٩ألمم المتحدة في أواسط لأحدث معلومات . ٢٠٠٨بوتيرة أبطأ من سنة 

أو % ٣العالمي سّمت العراق آواحد من بين سبعة بلدان سوف تعيش نموًا اقتصاديًا بنسبة 
 النمو في العراق يتوقف إلى حد آبير على صادرات النفط التي تشكل )٣٨٩(.السنةأآثر هذه 

 إضافة إلى )٣٩٠(.من عائدات الحكومة% ٩٠ -% ٨٥حوالي ثلثي الناتج المحلي اإلجمالي و
ذلك، يعتبر العراق أقل اندماجًا في االقتصاد العالمي من البلدان المجاورة المصدرة للنفط، آما 

  المستمرالنمو  غير ان)٣٩١(".الّسامة"الية ُمعرضة أقل بكثير لألصول العالمية ان مؤسساته الم
يتوقف على قدرة العراق على اجتذاب الرساميل األجنبية الضرورية؛ ألجل إعادة تجهيز 
وتوسعة وحماية بنيته التحتية للطاقة وإلبقاء مستويات إنتاج وتصدير النفط متساوية مع 

ومة العراقية أيضًا ان االقتصاد األآثر تنوعًا سوف يزيد من طاقات  تعترف الحك)٣٩٢(.النمو
  )٣٩٣(.العراق الكامنة ألجل تنمية مستدامة وطويلة األجل

  
اعترافًا منها بأهمية النمو وخلق الوظائف بالنسبة الستقرار العراق، خّصصت الواليات 

ار دوالر وألزمت حوالي  ملي١٫٤٦ حوالي ،٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠ ، ابتداًء من المتحدة
 مليار دوالر لدعم وتعزيز التنمية االقتصادية ١٫٢٨ مليار دوالر وأنفقت حوالي ١٫٤٦
الحكم االقتصادي وتنمية القطاع نظام  األميرآي لدعم التمويلوضعية لالطالع على . للعراق

  .٤٠-٢الخاص في العراق، أنظر الشكل 
  

  ...ى السلم في العراقبدون تقدم اقتصادي، ال يمكننا الحفاظ عل
  )٣٩٩(.األمن والتنمية االقتصادية يجب ان يحظيا باهتمام متساٍو

  .٢٠٠٩إبريل /  نيسان ٣٠ رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، في -
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  ٤٠-٢الشكل 
  التمويل وضعية –االقتصاد 

  بمليارات الدوالرات
  التغير على مدى  
    ربع السنة     السنة  

  
  أنفقت    ألزمت    صتُخص        

  $٠٫٩٣    $٠٫٩٧    $٠٫٩٧  صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
  $٠٫٢٢    $٠٫٣٢    $٠٫٣٢      صندوق دعم االقتصاد

  $٠٫١٣    $٠٫١٧    $٠٫١٧    برنامج االستجابة الطارئة للقائد
  

  .األرقام تتأثر بالتدوير. البيانات لم تدقق: مالحظة
  

، استجابة السفارة األميرآية في بغداد ٢٠٠٩ / ٧ / ٤، التقرير ربع السنوي، الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق: المصدر
 / ٥ / ١٤؛ مكتب المساعدة االنتقالية للعراق، تقرير المؤشرات األساسية، ٢٠٠٩ / ٧ / ٦لطلب المفتش العام للبيانات، 

الوآالة األميرآية للتجارة والتنمية ة ، استجاب٢٠٠٩ / ٤ / ٢؛ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩
(USTDA) ،٢٠٠٩ / ٤ / ١٣ و٢٠٠٩ / ٤ / ٢ لطلب المفتش العام للبيانات.  

  
  إجمالي الناتج المحلي

تختلف تقديرات النمو اإليجابي إلجمالي الناتج المحلي في العراق لكنها تستند جميعها إلى االفتراض ان 
 . دوالر للبرميل٣٥٫٦٠ من األسعار المبكرة المتدنية البالغة ٢٠٠٩أسعار النفط سوف تواصل القفز سنة 

سنة % ٦٫٩ ان إجمالي الناتج المحلي العراقي سوف ينمو بنسبة (IMF) يقّدر صندوق النقد الدولي )٣٩٤(
هذه % ٣.,٦ تقدر الواليات المتحدة نموا أآثر تواضعًا من )٣٩٥(.٢٠٠٨سنة % ٩٫٨ بالمقارنة مع ٢٠٠٩
  )٣٩٧(%.٥٫٤توقع وحدة المعلومات في مجلة اإليكونومست نموًا بنسبة  وت)٣٩٦(.السنة

  
إذا فشل العراق في زيادة صادراته من النفط % ٣غير ان النمو الحقيقي إلجمالي الناتج المحلي قد يهبط إلى 

ذه السنة  تعمل الدول الُمصّدرة للنفط ه)٣٩٨(.فوق المستويات الحالية أو في تحسين أداء قطاعاته غير النفطية
 وهو عامل رئيسي – للتباطؤ االقتصادي العالمي الذي خفض الطلب العالمي على النفط ألوسعفي البيئة ا

 الشكل )٤٠٠(. العراقما فيهافي تباطؤ النمو االقتصادي في آافة الدول المصدرة للنفط في الشرق األوسط، ب
  .الناتج المحلي في العراق يظهر العالقة المباشرة بين عائدات النفط ونمو إجمالي ٤١-٢
  

  التضخم وأسعار الصرف
 الحظت )٤٠١(.التضخم في العراق ال يزال متدنيًا لكنه ُمتقّلب، مع أآبر تأثير للسلع على مستويات األسعار

ي بدعم المزارعين ض القا،مايو/  أيار ٢٠السفارة األميرآية في بغداد ان قرار الحكومة العراقية في 
ذآرت السفارة . لحد من استيراد الخضار ال يزال ينتظر أي أثر هام على أسعار الغذاءالمحليين عن طريق ا

من سّلة االستهالك العراقية التي هي % ٦٣تمثل أسعار الغذاء . ان اإلجراء يجري تطبيقه على نحو طليق

  %          ٧                  -       ١٫٤٦خصصت 
  %١١               %٠          ١٫٤٦الزمت 
  %١٢%             ١           ١٫٢٨أنفقت  
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 الشكل )٤٠٢(.راقيةأداة قياس التضخم والتي تمثل جمعًا للسلع والخدمات التي تستهلكها العائلة النموذجية الع
الذي يستثنى الوقود والكهرباء (وللتضخم المرآزي ربع السنوي  للتضخم أحد اتجاهظهر االتجاه  ُي٤٢-٢

  ).واالتصاالت والنقل
  

لقد ساعد البنك المرآزي العراقي في إبقاء التضخم ُمتدٍن عن طريق السماح للدينار باالرتفاع مقابل الدوالر 
ظهر معدالت الصرف الحالية بالنسبة  ُي٤٣-٢ الشكل )٤٠٣(.ة الشرائية العراقيةاألميرآي، فزاد من القدر

  .للدينار العراقي
  

  البطالة
العراق اقتصادًا تغلب عليه السيطرة الحكومية حيث تشكل الحكومة أآبر رب عمل منفرد اقتصاد ال يزال 
 )٤٠٥(.من آافة الوظائف% ٢٥ الزراعة أآبر رب عمل في القطاع الخاص، تشكل حوالي )٤٠٤(.في الدولة

تقديرات . ش العام، يصعب قياس التوظيف في العراق بدقةفتآما جرت المناقشة في تقارير سابقة للم
التوظيف في اقتصاد القطاع الخاص، وعلى األخص في االقتصاد غير الرسمي، متفرقة ونادرة إلى حد 

لية للعراق وغيره توحي بان المكاسب األمنية غير ان التقارير الواردة من مكتب المساعدة االنتقا. آبير
  )٤٠٦(. زيادات في نشاطات مشاريع األعمال الصغيرة المستندة إلى المجتمعات األهليةنتج عنهااألخيرة 

  
  ٤١-٢الشكل 

  العالقة بين عائدات الحكومة العراقية من النفط وإجمالي الناتج المحلي العراقي
  بمليارات الدوالرات

  

  
                

- ٢٠٠٧ لعامين؛ البيانات الملحوظة من صندوق النقد الدولي ل٢٠٠٦-٢٠٠٥ للعامينالبيانات المقدرة من صندوق النقد الدولي : الحظةم
  . صادرات النفط الخام ونشاطات المصافي المحلية تشمل عائدات النفط،٢٠٠٨
تقرير البلدان "؛ صندوق النقد الدولي، ١٩، ١٧ لصفحتانا، ٢٠٠٨ / ٩، "٣٠٣ / ٠٨تقرير البلدان رقم . "صندوق النقد الدولي: المصادر

  .٢١ و ١٩ الصفحتان، ٢٠٠٨ / ١٢" ،٣٨٣ / ٠٨رقم 
  

إجمالي الناتج المحلي

عائدات النفط
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  ٤٢-٢الشكل 
  المرآزي ربع السنوي والتضخممعدالت 

  التغيير بالنسبة للسنة السابقة% 

  
سلع المختلفة والخدمات، الخدمات الطبية ، الجاراتيشمل مؤشر أسعار االستهالك العراقي، اإل. األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة

مؤشر . ، والمواد الغذائيةوالسجائرواألدوية، االتصاالت والنقل، الوقود واإلنارة، المفروشات، المنسوجات والملبوسات، المشروبات 
رة الحتساب ربع السنة  غير متوف٢٠٠٩يونيو / بيانات حزيران . التضخم المرآزي يستثني الوقود واإلنارة، آما والنقل واالتصاالت

  .الثاني
  

. ٢٠٠٩ / ٦ / ٢٩تم الوصول إليها في www.cbi.iq  ٢٠٠٩ / ٦ / ٢٥، رئيسيةالبنك المرآزي العراقي، المؤشرات المالية ال: المصدر
 / www.cosit.gov.iq / English، أرقام المؤشرات ألسعار االستهالك، (COSIT)المنظمة المرآزية لإلحصاءات وتقنية المعلومات 

indices.php٢٠٠٩ / ٧ / ٢٣ في ى هذا الموقع تم الوصول إل  
  

  ٤٣-٢الشكل 
    ٢٠٠٩  - ٢٠٠٤أسعار الصرف للدينار العراقي، 

  الدينار العراقي مقابل الدوالر األميرآي، المتوسط اليومي

  

 ى هذا الموقع، تم الوصول إلiq.cbi.www، ٢٠٠٩ / ٧ / ١البنك المرآزي العراقي، المؤشرات المالية األساسية، : المصدر
  .٢٠٠٩ / ٧ / ٥في 
  

أظهر وضع التوظيف في العراق مؤخرًا، وفقًا للمنظمة المرآزية العراقية لإلحصائيات وتكنولوجيا 
ة لإلحصائيات ُتقّدر المنظمة المرآزية العراقي.  اتجاهًا إيجابيًا على المدى القصير،(COSIT)المعلوماتية 

خالل ربع السنة األول % ١٨  ان البطالة القومية في العراق هبطت من (COSIT)وتكنولوجيا المعلوماتية 
 تقديرات المنظمة المرآزية العراقية )٤٠٧ (.٢٠٠٨ للعامفي ربع السنة الرابع % ١٣ إلى أقل من ٢٠٠٨من 

د إلى معايير قياس مقبولة على نطاق واسع ال  للبطالة تستن(COSIT)لإلحصائيات وتكنولوجيا المعلوماتية 
 غير ان السفارة األميرآية في بغداد ذآرت ان بيانات التوظيف للمنظمة )٤٠٨(.تشمل العمال مثبطو الهمة

مؤشر  )٤٠٩(. قد تكون مغالية في التفاؤل(COSIT)المرآزية العراقية لإلحصائيات وتكنولوجيا المعلوماتية 
آنغز لألبحاث، تستخدم مصادر متعددة إلنتاج تقدير، تضع البطالة في العراق في معهد برول، نشرة العراق
 تقديرها عن% ٢ هذا انخفاض بنسبة )٤١٠(.٢٠٠٩يناير /  آانون الثاني ابتداًء من% ٣٨ -% ٢٣حدود 
  )٤١١(.٢٠٠٨سنة % ٤٠ -% ٢٥

  

معدل التضخم ربع السنوي

 معدل التضخم المرآزي ربع السنوي

 لعراقي إزاء الدوالر األميرآيالدينار ا
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  الديون العالقة
 مليار دوالر بما في ٧٤ عراق من دفع ديون بقيمةال، آان قد تم إعفاء ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠ ابتداًء من

 دين نادي باريس يجب دفعه على شكل أقساط آل ستة )٤١٢(. مليار دوالر تعود لدائني نادي باريس٤٢ذلك 
 يواصل )٤١٤(.٢٠١١يوليو /  الدفعة الرئيسية األولى سوف تتم في تموز )٤١٣(. سنة٢٣ على مدىأشهر 

دائنو الدين  )٤١٥(. مليار دوالر٧٥ و٥٠ المتبقي المقدر بما يتراوح بين  دينهه منالعراق السعي إلعفاء
 ٥٦ مليار دوالر إلى ٣٢العربية السعودية والصين والكويت التي لها ما يقدر بـ المملكة  هم العالق الرئيسي
  )٤١٦(.مليار دوالر

  
رجية األميرآية تشجيع آجزء من حوارهم الجاري مع البلدان األخرى، يواصل الرسميون في وزارة الخا

منذ . الدائنين الذين لم يتوصلوا بعد إلى اتفاقات مع العراق على ان ينظروا إلى شروط نادي باريس آمثال
، ناقشت الواليات المتحدة دين العراق مع العربية السعودية والصين والكويت ٢٠٠٩يناير / آانون الثاني 

  )٤١٧(.وقطر واألردن وترآيا ومصر وبولندا
  
، أصبحت إعادة تسديد الدين مصدر توّتر ثنائي مع الكويت بعد ان رفع ٢٠٠٩يونيو /  في حزيران  أنهإّال

طلبت الحكومة العراقية رفع . مجلس األمن التابع لألمم المتحدة قضية أحكام الفصل السابع المتصلة بالعراق
 المتحدة عدم رفع العقوبات إلى حين غير ان الحكومة الكويتية ألّحت على األمم. آافة أحكام الفصل السابع

، وحّل القضايا ١٩٩٠ن حرب الخليج سنة ع إلى الكويت متوجبة التعويضات البما فيهاتسديد العراق ديونه، 
، لم تكن الحكومتان ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠ بتاريخ )٤١٨(.األخرى العالقة المتعلقة بقرارات مجلس األمن

  .إلى اتفاق حول تلك القضايا وهما ال تزاالن تواصالن التفاوض بشأنهاالعراقية والكويتية قد توصلتا 
  

 آما تم ١٤٨٣فطالما ان أحكام الفصل السابع قائمة، يتوجب على العراق، بموجب قرار األمم المتحدة رقم 
  )٤١٩(.تعديله، دفع العائدات من مبيعات النفط في صندوقين خاضعين لإلشراف الدولي

  
 التي تقوم (UNCC)العراقي تذهب إلى لجنة التعويضات التابعة لألمم المتحدة من أموال النفط % ٥ •

  . التعويضات إلى الكويت وإلى المطالبين اآلخرين المرخصينبدفع
صندوق تنمية العراق .  المستخدم لصالح الشعب العراقي(DFI)تذهب إلى صندوق تنمية العراق % ٩٥ •

تفويض من المقرر أن ينتهي . (IAMB)رية والرقابية للعراق تشرف عليه حاليًا الهيئة الدولية االستشا
، وبعدها يتوقع تعيين مجلس إشراف ٢٠٠٩ديسمبر /  آانون األول ٣١في لهيئة هذه المتحدة لم ااألم

 )٤٢٠(.لتولي مسؤوليات اإلشراف) COFEلجنة من الخبراء الماليين أو (ُيعّينه العراقيون 
  

مجلس األمن التابع لألمم المتحدة إلى تقرير األمين العام حول بعثة ، استمع ٢٠٠٩يونيو / في حزيران 
 وهو واحد من سلسلة تقارير من المستوى الرفيع حول العراق – (UNAMI)األمم المتحدة لمساعدة العراق 

 سوف ١٨٥٩تقرير األمين العام المطلوب بموجب القرار . يتوقع ان يستمع إليها مجلس األمن هذا الصيف
يجري . وقائع ذات الصلة بالموضوع المتعلقة بالعراق وأحكام الفصل السابع لشرعة األمم المتحدةيبحث ال

أغسطس أو / حاليًا وضع اللمسات األخيرة على التقرير الذي من المتوقع ان ُيناقش في مجلس األمن في آب 
  )٤٢١(.سبتمبر من هذه السنة/ أيلول 
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  الموازنة العراقية
 قد أثرت على العراق في الوقت الذي آان ٢٠٠٨عالمية من مستوياتها القياسية سنة هبوط أسعار النفط ال

  .يتوّلى فيه مسؤوليات متزايدة لتمويل إعادة إعماره الخاص
  

 مليار دوالر ٥٨٫٦ إنفاق بقيمةإبريل لحظت / قّرت في نيسان  التي ُأ٢٠٠٩الموازنة العراقية النهائية لسنة 
لكن، خالل ربع السنة و )٤٢٢(. دوالر لبرميل النفط٥٠دوالر، مستندة إلى سعر  مليار ٤٢٫٧ بقيمةوعائدات 
 نتيجة )٤٢٣(. دوالر للبرميل٥٧٫٤٦، ارتفع سعر نفط آرآوك الخام إلى متوسط ٢٠٠٨  العامالثاني من

تعترف بعجز في " تكملة سلبية للموازنة"لذلك، خّف النقاش بين المشترعين العراقيين بخصوص 
 أعلى محتملة في الواقع، وافقت الحكومة العراقية على موازنة تكميلية مستندة إلى عائدات )٤٢٤(.الموازنة
.  لصالح االنفاق مليارات دوالر إلى الموازنة٣ النفط ورسوم الهاتف الجوال، التي ستزيد حوالي لصادرات

  )٤٢٥(.قانونًا مجلس النواب قبل أن يصبح فيغير انه يجب مراجعة هذا اإلجراء والموافقة عليه 
  

  ٤٤-٢الشكل 
  إجمالي الناتج المحلي العراقي، عائدات الحكومة العراقية وموازنة الحكومة العراقية

  بمليارات الدوالرات
  

  
  الموازنة التشغيلية    عائدات النفط   إجمالي الناتج المحلي  
   الرأسماليةةالموازن  عائدات غير النفط        

  
 لصندوق توقعة؛ البيانات الم٢٠٠٦ – ٢٠٠٥البيانات المقدرة لصندوق النقد الدولي لسنة . دويراألرقام تتأثر بالت: مالحظة

  .الموازنة تستثنى األموال الطارئة. العائدات غير النفطية تشمل المنح. ٢٠٠٩ – ٢٠٠٧النقد الدولي لسنة 
  

؛ صندوق النقد الدولي، ١٩، ١٧ حتانالصف، ٢٠٠٨ / ٩، ٣٠٣ / ٠٨صندوق النقد الدولي، وتقرير البلدان رقم : المصادر
  .٢١، ١٢ الصفحتان، ٢٠٠٨ / ١٢، "٣٠٣ / ٠٨تقرير البلدان رقم "
  
  

يونيو /  حزيران ٣٠لكن مزاد . تعتمد وزارة النفط العراقية على االستثمارات األجنبية لزيادة إنتاج النفط
لين إثنين للغاز لم ُينتج سوى الذي آان مأمول فيه آثيرًا بخصوص عقود الخدمات في ستة حقول نفط وحق

هذا يعني ان المستويات الحالية إلنتاج النفط سوف تبقى آما هي على األرجح خالل . عرض واحد مقبول
 مليون ١٫٨٦، آان متوسط صادرات النفط ٢٠٠٩يونيو / يناير إلى حزيران /  من آانون الثاني )٤٢٦(.السنة

 )٤٢٧(. للحكومة العراقية، أي مليوني برميل في اليوممالمرسوبرميل في اليوم وهو دون مستوى الهدف 
  .لمزيد من المعلومات المفصلة حول مزاد النفط والغاز، أنظر قسم البنية التحتية في هذا التقرير
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: ان الحصة الفردية األآبر من موازنة العراق مُكرّسة لإلنفاقات التشغيليةفآما سبق للمفتش العام ان الحظ، 
 االجتماعية، ومعاشات التقاعد، والسلع والخدمات، التقديمات تدفع الرواتب، و٢٠٠٩ من موازنة% ٧٨

من الموازنة ُتمّول % ٢٢حوالي . والفوائد، والمساعدات، والمنح، واألصول غير المالية والنفقات األخرى
 العراقية ، أنفقت وزارات الحكومة٢٠٠٩إبريل /  خالل نيسان )٤٢٨(.مشاريع إعادة اإلعمار الرأسمالية

 مليون دوالر على المشاريع ٧٠٠ مليار دوالر على التكاليف التشغيلية وحوالي ٨٫٣حوالي 
  )٤٢٩(.الرأسمالية

  

 الناتج المحلي  بالنسبة إلى إجمالينظرة عامة حول عائدات وموازنة الحكومة العراقيةلالطالع على 
  .٤٤-٢العراقي، أنظر الشكل 

  
  سّد فجوة الموازنة

 سوف ُتحّدد ما – ٢٠٠٩ واإلنفاقات الحكومية الفعلية سنة ه مثل أسعار النفط وآمية صادرات–ت عدة ُمتغيرا
لكن بغياب انخفاضات هامة في و.  الحكومة العراقية أم ال وحجم هذا العجزيوجد عجز في موازنةإذا آان 

 أول تسجيل على الطريق ل، تكون الحكومة العراقيةهالموازنة أو ارتفاع دراماتيكي ألسعار النفط أو صادرات
 مليار ١٦  تقدر الحكومة العراقية انه سيكون حوالي ، الذي٢٠٠٩عجز في الموازنة لما بعد الحرب سنة 

 هذا العجز يمكن تغطيته بواسطة الموازين المالية الحالية غير المنفقة التي تعادل تقريبًا نفس )٤٣٠(.دوالر
 أسعار النفط أن تواصلي الموازنة، سوف يحتاج العراق إلى لكن، بدون انخفاضات هامة فو )٤٣١(.المبلغ

 رّدت )٤٣٢(.٢٠١٠ العام موازنةلكي تتوازن في االنفاقات المقررة في  دوالر للبرميل ٨٠ارتفاعها لتبلغ 
، وأقامت ٢٠٠٩لمسودة األصلية لسنة اوزارة المالية على هذا التحدي بواسطة جوالت متعددة من خفض 

 إلى ، استنادًا٢٠٠٩  خفض االنفاقات الملحوظة في موازنةزنة لتقديم المقترحات حولأيضًا لجنة للموا
  )٤٣٣(.سيناريوهات اقتصادية أآثر واقعية

  
يدرس العراق أيضًا آليات أخرى لتمويل اإلنفاقات الحكومية مثل بيع السندات الحكومية لتمويل مشاريع 

ة العراقية مناقشات أولية مع صندوق النقد الدولي بشأن  إضافة إلى ذلك، أجرت الحكوم)٤٣٤(.إعادة اإلعمار
التقى ممثلون من الحكومة العراقية ومن صندوق النقد .  مليار دوالر٥٫٥اتفاقية احتياطية محتملة بقيمة 

يوليو لمناقشة الشروط بهدف احتمال وضع اللمسات األخيرة على برنامج بحلول تشرين / الدولي في تموز 
  )٤٣٥(.٢٠٠٩أآتوبر / األول 

  
اقترحت وزارة النفط . تسعى الحكومة العراقية إلى توليد عائدات إضافية من تنمية قطاع الطاقة لديها

على الشرآات " ُميّسرةلقروض ال"توقيع أو رسوم ابتدائية على ال مليار دوالر على شكل ٢٫٦تقييم العراقية 
تخطط الحكومة العراقية لتوظيف تلك . لعراقيةاألجنبية التي تتلقى عقودًا لتطوير حقول النفط والغاز ا

/  مزاد النفط والغاز في حزيران  عن سابقًا، لم ينتجُذآرلكن، آما و )٤٣٦(.األموال في مشاريع إعادة اإلعمار
مايو / لقد سبق للناطق باسم مجلس الوزراء ان أعلن في أيار . يونيو سوى عقد واحد منح لشرآة دولية

على أرباح شرآات النفط وإرسالها إلى مجلس النواب % ٣٥ء وافق على ضريبة ، ان مجلس الوزرا٢٠٠٩
  )٤٣٧(.للموافقة
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  تعزيز الشفافية والمساءلة
لموازنات اوضع لتساعد الحكومة األميرآية العراق في تطوير األدوات والخبرات الضرورية لتطبيق نظام 

لقد أتى المفتش العام مّرات . وى المحافظاتالستدامة على المستوى القومي ومستولشفاف وقابل للمساءلة 
عديدة على ذآر هذه التحديات المتعلقة بواحدة من هذه األدوات، نظام المعلوماتية لإلدارة المالية في العراق 

(IFMIS) . أصدر المفتش العام للوآالة األميرآية للتنمية الدولية تدقيقًا حول ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٤في ،
َخُلص . أحد مكّوناتهالمعلومات المذآورة  الذي يشكل نظام (EG II)حكم االقتصادي الثاني  ال نظامبرنامج

متأخر عن الجدول الزمني  (IFMIS)التدقيق إلى ان مشروع نظام المعلوماتية لإلدارة المالية في العراق 
 ، آان (EG II)الثاني الحكم االقتصادي نظام من بين الصعوبات التي برنامج .  وليس شغاًال بالكامللإلنجاز

يونيو /  وأربعة زمالء آخرين في حزيران (IT)خطف المسؤول األول عن تكنولوجيا المعلوماتية 
عيدا أ، أآد وزير الخارجية البريطاني ان إثنين من الرهائن قد ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٢٠ في )٤٣٨(.٢٠٠٧

 مخاطر ويواجهونيزالون محتجزين وانه يعتقد ان المسؤول األول عن المشروع واثنين آخرين ال 
  نظام الحظ المفتش العام للوآالة األميرآية للتنمية الدولية ان القضايا األمنية التي تحيط ببرنامج)٤٣٩(.جدية

  )٤٤٠(. أهدافه  تحّد من قدرة الوآالة على التحقق من استكمال البرنامج(EG II)الحكم االقتصادي الثاني 
  

 في الحكومة ٢٥٠ وحدة إنفاق من أصل ٢٤٥، آان قد تم تدريب ٢٠٠٩و يوني/  حزيران ٣٠بتاريخ 
 تستخدم النظام ات وحد١٠٧، آما ان (IFMIS) على نظام المعلوماتية لإلدارة المالية في العراق ،العراقية

  )٤٤١(: النظام هذاغير ان العديد من العقبات تعيق تطبيق. لجزء من عملياتها الخاصة بالموازنة
  
، لكنها %)٣٢( وحدة إنفاق للحكومة العراقية ٨٠ لـ وسائل الوصلزارة المالية التجهيزات أو لم تؤمن و •

  .ذآرت ان شراء هذه المواد في تقدم حاليًا
 (IFMIS)لم تتوّل وزارة المالية بعد المسؤولية الكاملة عن نظام المعلوماتية لإلدارة المالية في العراق  •

ة والصيانة بما في ذلك توقيع عقد مع شرآة البرمجيات التي صّممت أو لم تلزم التمويل لتكاليف الخدم
 .النظام وتقوم بصيانته

 .حماية البياناتلجهاز خدمة لم تؤآد وزارة المالية بعد أنها قادرة على تقديم المكان واألمن المناسبين  •
  

 وزارة المالية تبّني عالوة على ذلك، ذآرت السفارة األميرآية في بغداد انها ال تستطيع تأآيد التزام
ذآرت السفارة األميرآية في بغداد ان تاريخ إنجاز . ، وحدة الموازنة النظاماألآثر حسمًا فيواستخدام 

 آما ان إجمالي ٢٠٠٩يوليو /  تموز ٣١ هو (IFMIS)نشاطات نظام المعلوماتية لإلدارة المالية في العراق 
  )٤٤٣(. مليون دوالر٣٢الكلفة المقدر هو 
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  .قار وميسان والبصرة- آيلومترًا في جنوب العراق عبر محافظات ذي٢٠ تمتد على طول ،رة جافة بسبب الجفافبحي
  

   الخاصهي االقتصادتعزيز القطاعات األساسية 
  

  الزراعة
إال ان العراق . من التوظيف% ٢٥من إجمالي الناتج المحلي العراقي وحوالي % ١٠تشكل الزراعة حوالي 

إجمالي سقوط  األمطار في معظم . ستوردًا للغذاء، وهو وضع زاد من تفاقمه الجفاف مؤخرًاال يزال بلدًا م
آان أفضل بصورة هامشية ) موسم زراعة القمح األآثر حداثة (٢٠٠٩ وربيع ٢٠٠٨العراق خالل خريف 

 -% ٤٥بلغ متوسط سقوط األمطار خالل تلك الفترة . من العام الماضي الذي آان دون المعدل العادي
  )٤٤٤(.دون المعدل العادي لمعظم مناطق زراعة القمح في العراق% ٧٥

  
إضافة إلى ذلك، انخفض تدفق مياه األنهار المتوفرة للزراعة في العراق أآثر بسبب السدود المبنية سابقًا 

 تواصل الحكومة العراقية التفاوض مع )٤٤٥(.افد نهري الُفرات ودجلة في ترآيا وسوريا وإيرانوعلى ور
لمزيد من . البلدان المجاورة، وبنوع خاص مع ترآيا لزيادة تدّفق المياه من نهري الُفرات ودجلة إلى العراق

  .هذا التقريرفي المعلومات حول وضعية إمدادات المياه، أنظر قسم البنية التحتية 
  

 في )٤٤٦(.خفضة الكميةالمننتيجة للنقص الحاد في المياه، يعيش العراق سنة ثانية متتالية من محاصيل القمح 
فقط من أراضيه % ٥٠ ان العراق يستخدم ٢٠٠٩مارس / الواقع، ذآرت وزارة الزراعة في آذار 

 محافظات نينوى وإربيل والتأميم التي تشكل )٤٤٧(.الزراعية بسبب االفتقار إلى الرّي ونوعية التربة الرديئة
 محافظات ديالى وواسط )٤٤٨(.ط األمطار سقوقلةمن انتاج الدولة للقمح قد أصيبت بقوة بسبب % ٣٥

 تقدر وزارة )٤٤٩(.من قمح الدولة قد أصيبت بهبوط مستويات مياه دجلة والُفرات% ٣٢والقادسية، المنتجة لـ 
 مليون طن ١٫٣٥ سوف يكون حوالي ٢٠١٠ – ٢٠٠٩الزراعة األميرآية ان إنتاج القمح في العراق لسنة 

ضافة إلى ذلك، من المتوقع ان تخفض المحافظات الوسطى والجنوبية  إ)٤٥٠(.دون المستوى العادي% ٤٥ –
  )٤٥١(. المياه عدم آفاية بسبب٢٠٠٩زراعة األرز بنسبة النصف في صيف 

  
مثًال، لقد هاجم عدد غير مسبوق من . سبّبت ظروف الجفاف أيضًا مشاآل أخرى للمزارعين العراقيين

مما  الماشية والجواميس، – من المياه بالقرب من الناصرية لةالضح الّسامة الهاربة من المستنقعات ّياتالح
  )٤٥٢(. في خسائر فادحة للمزارعين في جنوب العراقتسبب
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الخضار المستوردة ف.  في العراقمتدنيإضافة إلى الجفاف، تساهم عوامل أخرى في اإلنتاج الزراعي ال

ردًا على ذلك، . ي الخضار العراقيينبأسعار أرخص تخفض أسعار المنتجات العراقية وتثبط همة مزارع
 يمكن رفعه في حال ٢٠٠٩يونيو / أعلنت الحكومة العراقية حظرًا مؤقتًا على استيراد الخضار في حزيران 

نظام التوزيع لصالح  األسعار الدنيا التي حددتها الحكومة لمشتريات القمح والشعير )٤٥٣(.نتج عنه نقص
 في خطوة لزيادة )٤٥٤(.دة للبرنامج قد أثبطت ِهّمة الزراعة المحليةالعام، وآذلك آميات القمح المستور

اإلنتاج الزراعي، أعلن رئيس اللجنة القومية العراقية لالستثمارات ان عقود تأجير لألراضي الزراعية 
  )٤٥٥(. سنة سوف تعرض على المستثمرين األجانب من منطقة الخليج٥٠العراقية لمدة 

  

 إعادة تنشيط الزراعة العراقية عبر تشكيلة منوعة من البرامج ألجل رفع مستوى تدعم الحكومة األميرآية
التقنيات الزراعية، وتشجيع اإلنتاج الزراعي وصناعة األلبان، وتدريب العراقيين على التقنيات الحديثة 

/ ان مايو وحزير/ مثًال، خالل أيار . الخاصة بتربية المواشي وبأفضل ممارسات الذبح الصحي للماشية
  : ألعمال التصنيع الزراعي بالنشاطات التالية"إنماء"، قام برنامج ٢٠٠٩يونيو 

  
الحديثة ممارسات ل آيف يمكن لإلثبات إنشاء دار لتوضيب الفاآهة والخضار خارج بغداد، إنجاز •

  .لغذاء زيادة مدة بقائها على الرفوف وزيادة عائدات المحاصيلامناولة وتوضيب لل
 آيف يمكن تربية المواشي بطريقة اقتصادية أآثر ضائر علف االبقار، إلظهارلح ثالث منح توقيع •

 .إبقائها داخل الحجراتو
 صغيرة هنغارية لتهجينها مع سمك الشبوط العراقي المقاوم للحّر بغية زيادة سمكة ١٢،٤٠٠ اسيتراد •

 .إنتاج الزراعة المائية
 للتصدير إلى العراق جذرة مطعمةوشجيرات آرمة م شجيرة فاآهة أميرآية ١٢٠،٠٠٠ طلب شراء •

 . للمساعدة في زيادة اإلنتاج الزراعي٢٠١٠سنة 
  

 من الواليات المتحدة، منشآت حديثة قلعة ديزا المنشأ حديثًا بتمويلفي مثال آخر، سوف يقدم مسلخ 
ألجل  لسكان المحليين المنخرطين بصورة أولية في التجارة والزراعة وتربية األغنام والعجوليستخدمها ا

 ٢٠-١٩نائب المفتش العام إلعادة إعمار العراق زار هذا المرفق في محافظة السليمانية في . معالجة اللحوم
  )٤٥٧(.٢٠٠٩يونيو / حزيران 

  
  االستثمارات األجنبية في العراق

في . قام الرئيس المالكي بعدة زيارات للخارج خالل ربع السنة هذا للترويج لفرص االستثمار في العراق
 رعته شراآة اللجنة القومية العراقية –ًا عراقيًا إلى مؤتمر لالستثمار في لندن دإبريل، قاد وف/  نيسان ٣٠

 )٤٥٨(. لمناقشة فرص النفط والبنية التحتية في العراق–لالستثمارات ووزارة المملكة المتحدة للتنمية الدولية 
 لمناقشة فرص االستثمار في العراق مع ٢٠٠٩ايو م/  أيار ٤وقاد رئيس الوزراء أيضًا وفدًا إلى باريس في 

 هذا جزء من سلسلة مؤتمرات )٤٥٩(.الرئيس الفرنسي سارآوزي وآبار الرسميين الفرنسيين اآلخرين
 )٤٦٠(:، إلى أهما٢٠٠٩المؤتمرات التالية التي ستعقد خالل العام ثنائية تشير إلى أهميتها استثمار 

 
  .أآتوبر/  تشرين األول ٢١-٢٠ العاصمة، في منتدى األعمال العراقي في واشنطن •
 .نوفمبر/  تشرين الثاني ٤-٣مؤتمر المستثمرين في بيجين، الصين، في  •



 مصادر تمويل إعادة إعمار العراق
  
 

١٦٢ 

 .نوفمبر/ مؤتمر االستثمارات في برلين بألمانيا في تشرين الثاني  •
 .مؤتمر الخريف للمستثمرين في باريس بفرنسا، وسيول بكوريا؛ والسويد وإيطاليا •
  

ن رئيس الوزراء في لندن ان العراق يعمل لخلق بيئة صديقة لالستثمارات األجنبية، وافق في متابعة إلعال
يونيو على مشروع قانون ُيشرع الملكية األجنبية لألراضي العراقية / مجلس الوزراء العراقي في حزيران 

العراقية السابقة ُمعّلق  التشريع الذي يمثل تّخل عن السياسة )٤٦١(.لالستثمارات في مشاريع اإلنشاء اإلسكانية
 انه يمثل محاولة إليجاد حلول عملية لإلصالحات يصعب تطبيقها سياسيًا في )٤٦٢(.حاليًا في مجلس النواب

 غير ان السفارة األميرآية في بغداد تشير إلى ان العقبات الرئيسية بوجه االستثمارات في )٤٦٣(.هذا الوقت
لفعالية البيروقراطية، والنزاعات الداخلية بين األحزاب السياسية العراق ال تزال قائمة بما في ذلك عدم ا

  )٤٦٤(.والفساد
  

على الرغم من التحديات، تعمل الحكومتان العراقية واألميرآية معًا لزيادة عدد مشاريع األعمال التي 
ود زيادة الفرص الترآيز األساسي لهذه الجه.  على العقود الحكوميةالتنافسيمتلكها العراقيون والتي بوسعها 
ذآرت القيادة . النساءمجتمع  تقليديًا، وبنوع خاص مهمشة التي آانت  االقتصادية للمجتمعات األهلية

، منح عقود إلعادة اإلعمار وإعادة ٢٠٠٥المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان انه تم منذ السنة المالية 
 مناقشة أآثرلالطالع على . لعراق تملكها النساء مليون دوالر لشرآات في ا٤٥٠البناء تقدر بأآثر من  

  .هذا التقريرفي ، أنظر قسم العقود تفصيًال
  

  التحديات بوجه تحديث المؤسسات المالية العراقية األساسية
  

تعمل الحكومة . ال والُمرسمل بصورة جيدة أساسي الستدامة النمو االقتصادي المصرفي الشّغ النظام
ق النقد الدولي والبنك الدولي لتعزيز إدارة ورسملة بنوك القطاعين العام  إلى جانب صندواألميرآية

والخاص في العراق آما ولزيادة وصول الحكومة العراقية والمواطنين العراقيين إلى منتجات وخدمات 
غير ان القضايا الثقافية وقضايا الثقة ال تزال تشكل عقبات بوجه تطبيق نظام مصرفي . مالية حديثة

  )٤٦٦(.حديث
  

ذآرت وزارة المالية األميرآية انه على الرغم من ان معظم العراقيين يثقون بالمصارف الكبرى التي 
/ بتاريخ حزيران . تمتلكها الدولة، إال انهم ال يزالون ُمفعمين بالشك بالنسبة للبنوك ذات الملكية الخاصة

البنوك ذات الملكية . بدأت العمل فعليًامنها  ٢٢ بنكًا خاصًا آما ان ٣١، أعطيت تراخيص إلى ٢٠٠٩يونيو 
 بسبب المخاطر غير االعتيادية رئيسيإلقراض ليس خّطها الا. وتتجنب المخاطر العاليةالخاصة صغيرة 

  )٤٦٧(.المتصلة باالقتصاد العراقي
  

. حديثة ائتمان أقسام لديها وليس، ال تتبع معظم البنوك الخاصة المعايير الدولية  تقريبًا بنوك١٠باستثناء 
 وال وجود المعرفةوحتى عندما تكون البنوك مملوآة جزئيًا من مصارف أجنبية، فان هناك القليل من نقل 

العديد من رؤساء تلك البنوك الخاصة يعيشون خارج العراق، . إلدارة آبيرة غير عراقية لقيادة اإلصالحات
 من غير المتوقع،، تفويضتشريعات فمع القليل من الحوافز وعدم وجود . وبنوع خاص في عمان باألردن

  )٤٦٨(. دمج البنوك الخاصة أو شراء بعضها البعض،األرجح
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في نهاية . بنك الورقة هو أآبر بنك خاص في العراق من حيث األصول وخامس أآبر بنك في البالد
 ٢٠٠٨ و٢٠٠٧ فرعًا ُبنّيت بسرعة بين ٨٥ مليار دوالر من األصول و١٫٣، آان لدى بنك الورقة ٢٠٠٨

توسع بنك الورقة " سمعته"وبدون أية جهود تسويقية وباعتماده على . عبر شراء الممتلكات وتوسعة الفروع
عن " ُمستبعد"، غير انه يقال ان بنك الورقة ٢٠٠٩ زبون سنة  ألف٧٠ إلى ٢٠٠٣ زبون سنة ٥٠٠من 

نه يفتقر إلى الروابط أل) الودائع واألجور وتوزيع رواتب التقاعد (عاماألعمال مع آيانات القطاع ال
  )٤٦٩(.السياسية

  
التابعة للوآالة األميرآية للتنمية الدولية ُمصممة لمعالجة الحواجز العديدة لإلقراض الخاص " تجارة"مبادرة 

 المجال األساسي للترآيز هو تحسين مصادر اإلقراض لشرآات األعمال الصغيرة والمتوسطة. في العراق
 دوالر من الوآالة األميرآية ماليين ٦، َدَعمت منحة بقيمة ٢٠٠٩يونيو  / في حزيرانف. (SMES) األحجام

  األحجامللتنمية الدولية بداية عمليات الشرآة العراقية لتمويل شرآات األعمال الصغيرة والمتوسطة
 تقديم الرساميل  فيمساهمةالهدف الشرآة التي أسستها تسعة بنوك عراقية . (ICF-SME)المحدودة 
.  السوقفوائدأدنى من بفوائد لمقترضين المؤهلين بمعدالت التجارية المشارآة لتمكينها من إقراض للبنوك ا

 ، تم دفع٢٠٠٦منذ . (ICBG)أيضًا مبادرة الشرآة العراقية للكفاالت المصرفية " تجارة"تدعم مبادرة 
 .ة والمتوسطة إلى شرآات األعمال الصغير(ICBG) ماليين دوالر بموجب آفاالت ٧ قرضًا تمثل ٣٤٤

قائمة البنوك العراقية العشرة األولى في العراق، حسب عدد الفروع واألصول، يرجى لالطالع على  )٤٧٠(
  .٢٠-٢مراجعة الجدول 

  
وهي عّينت وزارة المالية األميرآية العديد من القيود التي تعيق اإلقراض من مصارف القطاع الخاص، 

  )٤٧١(.تشمل ما يلي

. خر بسبب النوعية الرديئة لطلبات القروض وغياب تجارب موظفي االعتماداتقرارات اإلقراض تتأ •
تمويل، يسحبون من الُمدخرات أو األقرباء المحتملين إلى الحصول على عندما يسعى زبائن البنوك 

  .أوًال، وأخيرًا من مؤسسات التمويل الجزئي
صفقات التحويل اإللكتروني المصدر الرئيسي لعائدات البنوك ليست فوائد القروض؛ انها رسوم  •

صفقات الشرآات التي تمتلكها الدولة مثل الودائع المباشرة والمدفوعات / لألموال ومعالجة معامالت 
 ألن مخاطر االعتمادات ال يمكن تقييمها بصورة نًااالعتماد على عائدات الرسوم أآثر أم. النقدية
 .موثوقة

وى الفروع لتقييم مخاطر االعتمادات وليس هناك عملية  أو ُآتّيبات على مستإرشاديةليس هناك خطوط  •
  .معايير الكشف وشروط التدقيق غير متوفرة. طلب قروض ُموحّدة

العديد من . فتح حساب مصرفي شخصي أو تجاري عملية ُمرهقة ومكلفة في المصارف الخاصة •
 استخدام الصرّاف اآللي .إلجراء ودائع% ٢ يبلغتقدر البنوك رسمًا . التعريفات والشهادات والموافقات

التي تصدرها بنوك ات الحساب الدائن لبطاقة الذآية البيومترية للبطاقاعند حّده األدنى لكن يبدو ان 
 .تمتلكها الدولة تكتسب شعبية
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  ٢٠-٢الجدول 

  تصنيف البنوك الخاصة الكبرى حسب عدد الفروع وإجمالي األصول

  
  البنك البريطاني للشرق األوسطمجموعة = HSBCالبنك الوطني الكويتي؛  = NBKبنك الخليج المتحد، الكويت؛  = UGB: مالحظة

  ).لندن(
  

  .٢٠٠٩ / ٧ / ٢استجابة وزارة المالية األميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

  

  يد الرش، الرافدينمصرفيآخر المعلومات عن 
 )٤٧٢(.أغلبية آافة األصول المصرفية العراقية متواجدة في أآبر مصرفين تمتلكهما الدولة، الرافدين والرشيد

المفتش العام، يخضع الرافدين والرشيد حاليًا إلعادة هيكلة آبرى مع دعم من وزارة تقرير آما سبق وذآر 
يقات أجرتها شرآة تدقيق أميرآية خاصة، تطوير لقد تم، استنادًا إلى تدق. المالية األميرآية والبنك الدولي

إلستراتيجية اإلصالح المصرفي العراقي مع خطط ُمفّصلة لتصحيح العيوب ) ٢٠١٢-٢٠٠٨(خطة عمل 
المانحون الدوليون اجتمعوا مع آبار الرسميين من البنك المرآزي ووزارة . التشغيلية لهذين المصرفين

 في القاهرة لتنسيق النشاطات واالستفادة من ٢٠٠٩يوليو /  من تموز خالل األسبوع األولالعراقية المالية 

 البنك الفروع
  بنك الورقة ٨٥
  ثمار العراقيبنك االست  ٢٠
  بنك االقتصاد  ٢٠
  )UGB% ٢٥(بنك بغداد   ١٩
  بنك االستثمار العراقي للشرق األوسط  ١٨
  )HSBC% ٧٥(بنك دار السالم   ١٤
  بنك الخليج التجاري  ١٤
  بنك البصرة الدولي  ١٣
  )NBK% ٧٥(بنك االعتماد العراقي   ١٢
١٢  

  مجموع األصول
  )بماليين الدوالرات(

  بنك الموصل

  بنك الورقة  $١٫٢٨٥
  بنك االستثمار العراقي للشرق األوسط  $٦٤٦
  )UGB% ٢٥(بنك بغداد   $٤٨٣
  بنك البالد اإلسالمي  $٤٨٠
  )HSBC% ٧٥(بنك دار السالم   $٤٠١
  بنك البصرة الدولي  $٣٦٣
  بنك الشمال  $٣٠٣
  )NBK% ٧٥(بنك االعتماد العراقي   $٢٩٠
  بنك آردستان اإلسالمي  $٢١٧
  خليج التجاريبنك ال  $٢٠٦
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شمل المشارآون في المؤتمر أيضًا . الدروس المكتسبة من جهود إعادة الهيكلة الجارية حاليًا في مصر
ممثلين عن وزارة المالية األميرآية، وِفَرق المتطوعين للخدمات المالية، وصندوق النقد الدولي، والبنك 

 ان يتم تطبيق خطة العمل خالل السنوات الثالث المتوقع من )٤٧٣(.لي والمعهد المصرفي المصريالدو
  )٤٧٤(. بحسب جدول زمني موضوعالقادمة

  
 وزارة المالية األميرآية حصول تقدم بطيء ولكن ثابت في تطوير وتطبيق نظام أفادت  في تلك األثناء، 

د ان تقدم بتوصيات أولية لنظام مصرفي أساسي لكن وزارة سبق لبنك الرشي. مصرفي أساسي لبنك الرافدين
يجري أيضًا تقدم في توثيق العمليات التشغيلية الحالية في المصرفين . لم توافق عليه بعدالعراقية المالية 

 من حيث إعادة الهيكلة )٤٧٥(.وامتيازهمالكنهما عارضا تمرينًا للتخطيط اإلستراتيجي لتحديد أهدافهما 
 علىلموافقة ا الصعوبات المرتبطة بإلغاء الديون الخارجية وغياب توثيق هناك مجاالت للنزاع حولالمالية، 
 لقد عّين البنك الدولي مستشارًا سابقًا للبنك المرآزي العراقي لتنسيق إعادة الهيكلة التشغيلية )٤٧٦(.الحسابات

 ذآية  لإليداع ة بطاق٣٦٢،٠٠٠الي  لقد أصدر مصرفا الرافدين والرشيد مؤخرًا حو)٤٧٧(.لكال المصرفين
  .)٤٧٨(.المباشر للرواتب ومعاشات التقاعد
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١٦٧ 

  انتخابات األقاليم و المحافظات
 

 موعدًا لالنتخابات ٢٠٠٩يوليو / ، يجري تحديد الخامس والعشرين من تموز ٢٠٠٥للمرة األولى منذ عام العام 
ورغم . ) ٤٧٩(يل ودهوك والسليمانية، من اجل انتخاب حكومة جديدة إلقليم آردستانالرئاسية والبرلمانية في أرب

 لم – لتعبيد الطريق أمام تعيين المحافظين ومعاونيهم -انه من المتوقع أيضا إجراء انتخابات لمجالس المحافظات
قة المتنازع عليها بين العرب أما االنتخابات المشابهة في محافظة التأميم، المنط) ٤٨٠(.يجر بعد تحديد موعد لذلك
  .) ٤٨١()١-٣انظر . (واألآراد، فقد تم تأجيلها

  
  ١-٣الشكل 

  انتخابات األقاليم والمحافظات

  
  

 
  ٢٠٠٩ / ٧ / ٦السفارة األميرآية في بغداد، االستجابة لطلب المفتش العام للحصول على معلومات : المصدر

  
لتي انتخبت مجالسها، ُحدد موعد انتخاب مسؤولي األقضية والنواحي المحافظات األربعة عشرة ا

هذه االنتخابات جرى تأخيرها أيضا بسب نقص . )٤٨٢( ٢٠٠٨يوليو /  تموز ٣١فيها، بحلول 
  . )٤٨٣(التحضيرات على المستوى المحلي

  
  االنتخابات الرئاسية والبرلمانية في إقليم آردستان 

 ١١١ مرشحين للتنافس على ٥٠٩ في العراق (IHEC)لالنتخابات سجلت الهيئة العليا المستقلة 
) وهو ما ُعرف سابقًا باسم الجمعية العامة الكردستانية(مقعد في البرلمان الكردستاني العراقي 

 الئحة أحزاب ٤٢ حزبًا وخمسة ائتالفات مشكلة من ٢٠يمثل هؤالء المرشحون .  )٤٨٤(

 دهوك

 نينوى أربيل

 التأميم

 صالح الدين

 السليمانية

 ديالى
 بغداد

 األنبار

 واسط آربالء بابل

 القادسية

 ذي قار النجف
 ميسان

 البصرة
 المثنى

/  تموز ٢٥ُحدد موعد إلجراء انتخابات الرئيس والبرلمان الجديد في 
  .، ولم يحدد موعدًا النتخابات مجالس المحافظات٢٠٠٩يوليو 

  . ابات مجالس المحافظاتلم يحدد موعد النتخ

يناير /  آانون الثاني ٣١جرت فيها انتخابات مجالس المحافظات في 
٢٠٠٩. 
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مايو /  أيار ٢٧للرئاسة بعد انسحاب مرشح واحد في وجرى تسجيل خمسة مرشحين . )٤٨٥(منفصلة
وقد أدى نشوء مجموعات معارضة جديدة إلى ظهور بدائل علمانية وإسالمية . )٤٨٦( ٢٠٠٩

لتحالف الحزب الديمقراطي الكردستاني واالتحاد الوطني الكردستاني الذي فاز بثمانين بالمئة من 
حة التغيير التي يرأسها مساعد سابق لألمين العام وآانت الئ. )٤٨٧( ٢٠٠٥ مقعد في انتخابات ١١١

  . )٤٨٨(لإلتحاد الوطني الكردستاني من ابرز هذه المجموعات المعارضة
  

ويستطيع مواطنو أربيل ودهوك والسليمانية االقتراع في محافظتهم، آما ُأعدت مراآز اقتراع في 
  . )٤٨٩(بغداد للناخبين المقيمين خارج محافظاتهم 

  
رة الخارجية االميرآية فإن السكان الشرعيين إلقليم آردستان المقيمين خارج العراق وبحسب وزا

ومع ذلك أشارت السفارة االميرآية في بغداد إلى أن هؤالء لن .)٤٩٠(آان يحق لهم االقتراع أيضا 
ت وقد جرى إنشاء هيئة قضائية انتخابية آردستانية التخاذ قرارا.)٤٩١(يقترعوا في هذه االنتخابات 

في هذه االنتخابات، سوف يقترع الناخبون . نهائية في حال حدوث شكاوى أو طعون انتخابية
% ٣٠وضعت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات حصة تبلغ . )٤٩٣(ألحزاب وليس لمرشحين فرديين

عن تلك المخصصة للنساء في مناطق % ٥للمرشحات النساء في إقليم آردستان وهي حصة تزيد 
  . )٤٩٤(ألخرى العراق ا

  
اعتمدت إجراءات خاصة لضمان حفظ خمسة مقاعد في البرلمان للمسيحيين الكلدان، وخمسة 

سوف يتنافس حزب مسيحي آلداني، وأربعة أحزاب . )٤٩٥(مقاعد للترآمان ومقعد واحد لألرمن 
لإلطالع على نظرة شاملة حول األحزاب . )٤٦٩(ترآمانية ومرشح أرمني على هذه المقاعد 

  . ١-٣عراقية السياسية الكبرى، االئتالفات، والمرشحين للرئاسة، انظر الجدول ال
  

  انتخابات مجالس المحافظات في إقليم آردستان والتأميم 
لم يقترع عراقيو إقليم آردستان في آل من أربيل ودهوك والسليمانية مجالس محافظاتهم في هذا 

يناير من  هذا / س المحافظات في آانون الثاني ولم تقترع هذه المحافظات مجال. الفصل من السنة
عندما اقترعت المحافظات األربعة عشرة األخرى مجالسها، ولم ُيحدد موعد إلجراء . العام

  . انتخابات مجالس المحافظات في إقليم آردستان حتى اآلن
  

م المتحدة من يتوقف تاريخ إجراء االنتخابات في التأميم على نتائج الجهود المبذولة برعاية األم
إذ يجب على لجنة المادة الثالثة . )٤٩٧(أجل التوصل إلى اتفاقية حول األرض المتنازع عليها 

والعشرين لمجلس النواب ان تقدم أوًال تقريرا يتعلق بآليات تقاسم السلطة، واستعادة الملكيات 
/ شيء بحلول شهر أيار إال أن اللجنة لم تقدم أي . والتوزيع الديمغرافي في مجلس النواب العراقي

  .)٤٩٨(مايو الموعد النهائي لتقديم هذا التقرير
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  ١-٣الجدول 
  . وصف لالئتالفات، واألحزاب السياسية الخمسة الكبرى ومرشحي الرئاسة

  
          أعضاء االئتالف  االسم

تحالف االتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي  الئحة آردستان 
 ي  الكردستان

الجماعة اإلسالمية الكردية، االتحاد اإلسالمي الكردي، الحزب  الجماعات اإلسالمية 
  .الديمقراطي االجتماعي في آردستان، وحزب المستقبل

الالئحة الديمقراطية لآلشوريين الديمقراطيين، الحزب السرياني   الئحة الحكم الذاتي 
 .الوطني

. حزب الكادحين األآراد، الحرآة الديمقراطية للشعب الكردي   ائتالف الحرية والعدالة االجتماعية
الحزب الشيوعي لكردستان العراق، الحرآة الديمقراطية 

  . الكردية، وحزب العمل الكردي المستقل

 االئتالفات

 . حزب االتحاد الديمقراطي الكلداني، المجلس الوطني الكلداني  الالئحة الكلدانية الموحدة
 يرأسه جالل الطالباني   (PUK)االتحاد الوطني الكردستاني 

 يرأسه مسعود البارازاني   (KDP)الحزب الديمقراطي الكردستاني 
 أسسه ناوشيروان مصطفى  حزب التغيير واإلصالح

  يرأسها بابير   الجماعة اإلسالمية الكردية 

األحزاب السياسية 
 ألآبرالخمسة ا

 يرأسه صالح الدين بهاء  االتحاد اإلسالمي الكردي
 )الرئيس الحالي(الحزب الديمقراطي الكردستاني  مسعود بارازاني
 الحزب التقدمي هالو إبراهيم أحمد
 علماني مستقل من السليمانية   آمال ميراولدي

 رجل أعمال من السليمانية  أحمد محمد 

 المرشحون للرئاسة

 مزارع مستقل من السليمانية   حسين جرمياني
، تّم الدخول إلى هذا الموقع في     org.krg.www، ٢٠٠٩ / ٧ / ٤، تاريخ ١٤٨٦يرآية في بغداد، رقم السفارة االم: المصادر

٢٠٠٩ / ٧ / ١٦ .  
  

  دعم حكومة الواليات المتحدة 
تدعم الحكومة األميرآية االنتخابات في إقليم آردستان من خالل المؤسسة الدولية لألنظمة 

آانت الظروف األمنية في اإلقليم مقبولة بحيث لم تطلب الهيئة العليا المستقلة . (IFES)االنتخابية 
وبدال من ذلك، . )٤٩٩( مساعدة أمنية آبيرة للمؤازرة في يوم االنتخابات (IHEC)لالنتخابات 

تطالع اقترحت عمليات القوات المتعددة الجنسيات الطارئة على االستخبارات والمراقبة واالس
   .)٥٠٠(لحماية صناديق االقتراع

  
وآانت تعمل أيضا وحدات ممولة من الحكومة االميرآية لضمان حصول الناخبين على ثقافة 

مناسبة وتنظيم ورش عمل صحفية حول آتابة تقارير صحفية تتعلق باالنتخابات، وإعداد عروض 
المعهد الجمهوري الدولي والمعهد وآان آل من . إذاعية وتلفزيونية تناقش فيها قضايا االنتخابات

الديمقراطي الوطني يعمالن مع عدد من األحزاب السياسية والمرشحين على آيفية المنافسة 
   .)٥٠١(بصورة فعالة وبناء القواعد الشعبية
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  تعيين المحافظين
، قام آل مجلس من المجالس المحافظات األربعة عشرة المنتخبة في ٢٠٠٩مايو / بحول أيار 

محافظات الوسطى، حيث فازت وفي ال. )٥٠٢(يناير، بتعيين المحافظين ونوابهم/  الثاني آانون
األحزاب الكبرى بأغلبية األصوات، جرى تشكيل االئتالفات بسهولة وتّم اختيار المحافظين 

بينما في بعض المحافظات الجنوبية، فقد آانت األصوات متعادلة تقريبًا بين . ونوابهم بسرعة
آثر، مما صّعب مهمة أعضاء مجالس المحافظات المنتخبين حديثًا، في اختيار قادة حزبين أو أ
  .)٥٠٣(للمحافظات 

  
  

  ٢-٣الشكل 
  التوزيع الطائفي واالثني للسكان بحسب المحافظة 

  

  
 / ١٦ و ٢٠٠٩ / ٧ / ٦، ٢٠٠٩ / ٣/  ٢٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد على طلبات المفتش العام للبيانات بتاريخ: المصادر

٢٠٠٩ / ٧ .  
  

  . ٢-٣لإلطالع على التوزيع الطائفي واالثني للسكان بحسب المحافظة، انظر الشكل 
  

الصعوبات برزت في محافظات مثل نينوى حيث المجموعات االثنية والطائفية متساوية تقريبًا، أو 
 بين حزبين أو أآثر، مثلما آانت النتائج في في محافظات حيث آان تأثير الناخبين متعادًال نسبيًا

  . المثنى

داهوك

اربيل
نينوى

التأميم
السليمانية 

صالح الدين 

ديالي
 بغداد

آربالء
األنبار

بابل 
واسط

ميسان

ذي قار

المثنى البصرة
 

النجف

القادسية

عرب شيعة
عرب سنة

)بأغلبية سنية(أآراد 
آخرون
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  .٢-٣لإلطالع على الئحة بأسماء المحافظين المعينين، انظر الجدول 

  
في نينوى حيث النزاع قائم بين العرب واألآراد آما هو حاصل في التأميم، قاطع األعضاء األآراد 

 في حكومة المحافظة بعد اختيار في مجلس المحافظة اجتماعات المجلس وطالبوا بوظائف أآثر
  .)٥٠٤(محافظ عربي من حزب الحدباء 

  
قال األآراد إنهم يرفضون االعتراف بهذا المحافظ ما لم يحصل األآراد على مراآز أآثر في 

  .)٥٠٥(مجلس المحافظة 
  

في ديالى، قام أعضاء مجلس المحافظة والموظفون التابعون للمحافظ الجديد يوضع وثيقة أطلق 
حصل خالف سياسي . )٥٠٦(لتخفيف التوتر بين األحزاب السني والشيعي " إعالن ديالى"ها اسم علي

آان هناك قلق ". عملية بشائر الخير الثانية"حول أهداف عملية أمنية تشمل آافة المحافظة وتسمى 
  . )٥٠٧(لتغطية توقيف أفراد من مجموعة سنية نشطة سياسيًا " القاعدة"من استخدام الحملة على 

  
في النجف، تحدث اللجنة القضائية في البرلمان العراقي الطريقة التي تمت بها اختيار المحافظ، 

  .)٥٠٨(وآانت هناك مؤشرات بأن النزاع يمكن أن يحال إلى المحكمة العليا للبت به 
  

  
  ٢-٣الجدول 

  المحافظون المّعينون حديثا 
  

حزب السياسي لرئيس مجلس ال طائفة المحافظ الحزب السياسي للمحافظ المحافظة
 المحافظة

طائفة رئيس مجلس 
 المحافظة

 سني  المشروع الوطني العراقي سني  صحوة العراق ومستقلين األنبار
  شيعي  التيار الصدري  شيعي  التيار الصدري  بابل
  شيعي  إئتالف حكم القانون  شيعي  إئتالف حكم القانون  بغداد

  شيعي  ف حكم القانون إئتال  شيعي  إئتالف حكم القانون  البصرة
  آردي  التحالف العراقي  سني  جبهة التوافق العراقية  ديالى
  شيعي  امل الرافدين  شيعي  ائتالف حكم القانون  آربالء
  شيعي  المجلس األعلى اإلسالمي العراقي   شيعي  ائتالف حكم القانون  نيسان
المجلس األعلى اإلسالمي   المثنى

  العراقي 
  شيعي  المي العراقي المجلس األعلى اإلس  شيعي 

  شيعي  ائتالف حكم القانون   شيعي   الوالء للنجف  النجف 
  سني   الئحة الحدباء الوطنية  سني  الئحة الحدباء الوطنية   نينوى

  شيعي  ائتالف حكم القانون   شيعي  ائتالف حكم القانون  القادسية 
  سني   الالئحة الوطنية العراقية   سني  جبهة التوافق العراقية  صالح الدين

  شيعي  اتجاه اإلصالح الوطني  شيعي  إئتالف حكم القانون   ذي قار
  شيعي  المجلس األعلى اإلسالمي العراقي  شيعي  ائتالف حكم القانون  واسط

 / ٧ / ٤ ، تّم الدخول إلى هذا الموقع في www.ihec.iq / arabicالحكومة العراقية، الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات، : المصادر
٢٠٠٩ . 
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  انتخابات األقضية والنواحي 
يفرض قانون انتخابات المحافظات حصول انتخابات األقضية والنواحي خالل ستة أشهر من 

 ١٤، اقترع العراقيون في ٢٠٠٩يناير /  آانون الثاني ٣١في . انتخابات مجالس المحافظات
ًا النتخابات األقضية  موعدًا نهائي٢٠٠٩يوليو /  تموز ٣١محافظة مجالس المحافظات، مما حدد 

  . مع نهاية ربع السنة هذا، لم يحدد بعد موعدًا لهذه االنتخابات. )٥٠٩(والنواحي
  

 هو اآللية (USAID)برنامج المساعدة التقنية االنتخابية التابع للوآالة االميرآية للتنمية الدولية 
ثم أنجز العمل .ه االنتخاباتالرئيسية لتحضير الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات لإلشراف على هذ

.  مليون دوالر١٠٢٫٧ بلغت )٥١٠( (IFES)بمنحة إلى المؤسسة الدولية لألنظمة االنتخابية 
وبالعمل مع األمم المتحدة، هدف البرنامج إلى زيادة الموظفين والمهارات والمهارة التنظيمية للهيئة 

اخبين في آافة إنحاء البالد، وإنشاء  لوضع نظام تسجيل الن(IHEC)العليا المستقلة لالنتخابات 
لم يتم تطويرها بطريقة مناسبة على . شبكة من مكاتب انتخابات المحافظات وإجراء يوم انتخابي

  .   )٥١١(مستوى األقضية لتسهيل االنتخابات في ربع السنة هذه 
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  ِفَرق إعادة إعمار المحافظات
  

 يعمل في (PRTs) إلعادة إعمار المحافظات  فريقًا٢٣، آان هناك ٢٠٠٩يونيو / بحلول حزيران 
تتألف الِفرق . (ePRTs) ِفرق صغيرة مرافقة للجيش ٧ فريقًا في المحافظات و١٦العراق، منهم 

لإلطالع على نظرة شاملة على تنظيم . (DoS) موظف تديرهم وزارة الخارجية ٨٤٤ من ٢٣الـ 
  .٣-٣السفارة االميرآية لشؤون المحافظات انظر الشكل 

  
 فرقة من ِفرق إعادة إعمار المحافظات، أما الفريق المتبقي فيعمل في ١٥تقود الواليات المتحدة 
الفريق العامل في أربيل الذي آانت بقيادة آورية جرى تحويله إلى فريق . ذي قار بقيادة إيطالية

ه إلى آما ان فريق البصرة الذي آان بقيادة بريطانية قد جرى تحويل. ٢٠٠٨أميرآي في العام 
  .)٥١٢(٢٠٠٩فريق اميرآي أيضا في الربع الثاني من العام 

  
بحسب موظفي وزارة الخارجية األميرآية فقد أصدر مجلس األمن الوطني توجيهًا تمهيديًا شفهيًا 

 ِفرق ٦ والى ٢٠١٠أغسطس /  فريقًا بحلول آب ١٦بضرورة خفض عدد ِفرق البرنامج إلى 
، نشر مكتب شؤون ٢٠٠٩يناير / في آانون الثاني  .)٥١٣(٢٠١١ديسمبر / بحلول آانون األول 

المحافظات لدى السفارة االميرآية جدوًال تجريبيًا لتخفيض مستوى برنامج ِفرق إعادة إعمار 
  .المحافظات وتقويته

  
، التي جرى ترآيزها في مراآز عمل متقدمة بسبب (PSTs)وّتم إيقاف ِفرق دعم المحافظات 

، إما عن طريق تحويلها إلى ِفرق إعادة إعمار ٢٠٠٩ربع الثاني من العام الظروف األمنية، في ال
أما فرق إعادة اإلعمار المرافقة . ، أو دمجها مع فرق إعادة إعمار مجاورة(PRT) المحافظات
(ePRT)خفض مكتب شؤون المحافظات عدد الفرق .  المتبقية فهو موجودة في األنبار وبغداد

 ٢٠١٠يناير / ة، وهو يتوقع أن يبقى هذا العدد ثابتًا حتى آانون الثاني الموجودة في بغداد إلى خمس
موعد االنتخابات العامة، التي تنوي بعده وزارة الدفاع ومكتب شؤون المحافظات مراجعة الوضع 

  .)٥١٤(القتراح تغيير توزيع فرق إعادة إعمار المحافظات 
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  ٣-٣الشكل 
  ات لدى السفارة االميرآيةالجدول التنظيمي لمكتب شؤون المحافظ

  
  

القائد العام للقوات المتعددة 
 الجنسيات في العراق

 السفير 

 
  معاون رئيس المهمة

  )المساعدة في االنتقال(
 معاون رئيس المهمة 

)األول(  
 
 

 شؤون المحافظات  
 

 
 

 ِفرق إعادة إعمار المحافظات  
 

 مكاتب السفارة اإلقليمية  

  
 . ٢٠٠٩ / ٧ / ١٦تجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات في اس: المصدر

  
للحصول على معلومات حول إنجازات ِفرق إعادة اعمار المحافظات خالل السنوات، انظر 

  . ٤-٣ ولإلطالع على مواقعها الحالية انظر الجدول ٣-٣الجدول 
  

األخذ باإلعتبار عملية انسحاب هذه الِفرق فور تفيد تقارير مكتب شؤون المحافظات انه يجب 
تحقيق المحافظة لمعدل متواصل دائم إلدارة المحافظة، التنمية السياسية، تسوية النزاعات وحكم 

وتتضمن العوامل األخرى في القرار . (CMM)القانون آما هي مقدرة في نموذج نضوج القدرات 
سلطة، وحرية تنقل مستدامة في آافة أنحاء البالد انتخابات ناجحة في المحافظة، مع نقل سلسل لل

)٥١٥(.  
  

 ٣٠ في التقرير الصادر في (CMM)قام المفتش العام بتحديث تقديرات نموذج نضوج القدرات 
يتوقع مكتب شؤون المحافظات تقديم نموذج مّحدث جديد في اجتماع تموز . ٢٠٠٩ابريل / نيسان 

  .)٥١٦( المشترآة لِفرق إعادة إعمار المحافظات  الذي ستعقده مجموعة العمل٢٠٠٩يوليو / 
  

آان لإلنتخابات اإلقليمية ولتشكيل حكومات جديدة للمحافظات، آما لخروج القوات االميرآية إلى 
يونيو تأثيرًا آبيرًا على شكل عمل ِفرق إعادة /  حزيران ٣٠خارج المدن العراقية الرئيسية بحلول 
خالل الفترة السابقة لالنتخابات، رآزت ِفرق إعادة إعمار . اإعمار المحافظات في ربع السنة هذ

  . المحافظات في إقليم آردستان على المساعدة في إنجاز عملية االنتخابات وتثقيف الناخبين وجمعهم
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في بقية محافظات العراق، ومع تشّكل حكومات المحافظات، عملت ِفرق إعادة إعمار المحافظات 
تخبة حديثًا لرفع قدرتها على ممارسة نظام الحكم بفعالية وتقوية حكم مع مجالس المحافظات المن

، في (MNSTC-I)واستمرت القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق . القانون
يونيو /  حزيران ٢١ حتى ٢٠٠٩ابريل /  نيسان ١ومن . تدريب الشرطة العراقية في آل محافظة

  .)٥١٧( ضابطًا ٢٦ شرطي، بما فيه ٥٫٩١٥لية العراقية ما مجموعه ، خرجت وزارة الداخ٢٠٠٩
  

  ٣-٣الجدول 
  ٢٠٠٩ / ٧ حتى ٢٠٠٥ / ١١فرق إعادة إعمار المحافظات من 

  
ِفرق إعادة إعمار المحافظات  التاريخ

(PRT)  
ِفرق إعادة اإلعمار المرافقة 

(ePRTS)  
  ِفرق دعم المحافظات

  (PST)  
 صفر رصف ٤ نوفمبر/ تشرين الثاني 

  صفر  صفر  ٥  أغسطس/ آب 
  صفر  صفر  ١٠  ديسمبر/ آانون األول 

  ٧  ١٥  ١٠  يوليو/ تموز 
  ٧  ١٥  ١٠  ديسمبر/ آانون األول 

  ٤  ١٣  ١٤  أغسطس/ آب 
  ٤  ١١  ١٤  نوفمبر/ تشرين الثاني 

  ٤  ١٠  ١٤  آذار/ مارس 
  صفر  ٧  ١٦  يوليو/ تموز 

  
 ٤، الصفحة ٢٠٠٨ / ١٠ / ١، " إعمار المحافظات في أفغانستان  والعراقِفرق إعادة"، 86R-09تقرير الحكومة العراقية رقم 

وضعية  "014-07تدقيق المفتش العام . ٢٩، صفحة ٢٠٠٦ / ٨ / ٩وزارة الخارجية األميرآية، تقرير الوضع في العراق : ٥و
ر ربع السنوي والسنوي للمفتش ؛ التقري٢، الصفحة ٢٠٠٧ / ٧ / ٢٨، "توسيع برنامج ِفرق إعادة إعمار المحافظات في العراق

تقوم ِفرق إعادة إعمار  "020-09تدقيق المفتش العام رقم . ٨١، صفحة ٢٠٠٨ / ١ / ٣٠العام المقدم إلى الكونغرس األميرآي 
ة استجابة السفارة االميرآي. ٢، صفحة ٢٠٠٩ / ٤ / ٢٨المحافظات بتطوير نظام لمتابعة الكلفة مما سيعزز عملية اتخاذ القرارات، 

  ". ٢٠٠٩ / ٧ / ٦في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات في 
  

 عن قلقهم من أن يؤدي خفض الوجود (PRT)عّبر العديد من قادة ِفرق إعادة إعمار المحافظات 
العسكري إلى خلق تحديات على صعيدي الموظفين واألمن ويعرقل اجتماعهم بالمواطنين 

 وجود توظيف غير مناسب ونشوء (PRT) المحافظات الحظت عدة ِفرق إلعادة إعمار. العراقيين
 والضباط القادة وبين (PRT)حاجة إلى تعريف أفضل للعالقات بين ِفرق إعادة إعمار المحافظات 

على ضوء . (ePRT) أو فرق إعادة اإلعمار المرافقة (PRT)ِفرق إعادة إعمار المحافظات 
  .يونيو/  حزيران ٣٠خفض عدد القوات بعد 
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  ٤-٣الجدول 
   (PRT)مواقع تمرآز ِفرق إعادة إعمار المحافظات 

  

  
  .٢٠٠٩ / ٧ / ٦استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

 داهوك

 نينوى

 اربيل 

 السليمانية
 التأميم

 صالح الدين

ديالي

 واسط

 بغداد

 آربالء بابل

 ميسان القادسية

 المثنى
 البصرة

ذي قار

 النجف

  ٧  (ePRT)فرق إعادة اإلعمار المرافقة   
  ١٥  (PRT)  ِفرق إعادة إعمار المحافظات 

  ١  (PRT)ِفرق إعادة إعمار المحافظات   
____________________________  

  ٢٣المجموع                                 
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  صورة عن الجهود في  المحافظات
  

لمبذولة في آافة أنحاء ما تبقى من هذا القسم يلقى الضوء عل جهود ِفرق إعادة إعمار المحافظات ا
العراق، من اجل المساعدة في تطوير حكومات المحافظات، البنى التحتية، األمن،  وحكم القانون، 

وقد قدم قادة ِفرق إعادة االعمار . آما إعطاء معلومات مختارة حول نشاطات إعادة اإلعمار
خطط المفترض إتباعها مالحظاتهم حول أمن المحافظات، آما النجاحات المحققة والتحديات وال

  .للتقدم مع خروج القوات االميرآية من المدن العراقية الكبرى بنهاية ربع السنة هذا
  

للحصول على تفاصيل . ٤-٣لمقارنة المؤشرات الرئيسية على مستوى المحافظة، انظر الجدول 
 مالحظات ِفرق حول المشاريع االميرآية المتعلقة بنظام الحكم وبحكم القانون في آل محافظة، آما

 التي تلي الجدول ١٨، انظر صورة عن الجهود في المحافظات الـ(PRT)إعادة إعمار المحافظات 
للتعرف على مصادر المعلومات اإلحصائية الواردة في صورة الجهود في المحافظات، . ٤-٣

  . انظر آخر صفحة من المالحظات الواردة في نهاية هذا التقرير
  

  ٤-٣الجدول 
  ختارة للمحافظات العراقية مقارنات م

 الحوادث األمنية المهجرون في الداخل الطائفة  
األفراد  األفراد العائالت آخرون أآراد سني شيعي عدد السكان المحافظة

 العائدون
المجموع 
في ربع 
 السنة هذا

التغير 
خالل ربع 

 السنة

التغيير 
 خالل سنة

 %١٠٠ %١٠٠ ٢  ١٠٤،٨٢٤ ١٨،٧٠٦ %١٠ %٩٠ %٠ %٠ ٨٩٥،٠٠٠ داهوك
 %٠ %٠ ٢  ٥٢،٠٠٧ ١٠،٣٠٤ %٥ %٩٥ %٠ %٠ ١،٤٠٩،٠٠٠ اربيل

  غير متوفر  %٨  ٢٢   ٨٠،٩٣٥  ١٤،٥٨٥  %٥  %٩٥  %٠  %٠  ١،٥٧٤،٠٠٠  السليمانية

  %٥٦-  %٩  ٤٥٤ ٩،٢١٦  ١٠٦،٣٢٧  ٠٤٠و١٩  %٢٥  %١٥  %٥٥  %٥  ٢،٨٢٠،٠٠٠  نينوى
  %٤٨-  %٣٢  ١٢٩  ٣،٧٦٢  ٤٩،١٧٩  ٨،٧٩٨  %٢٥  %٤٠  %٢٠  %١٥  ١،١٢٩،٠٠٠  التأميم

صالح 
  الدين

٧٩-  %٢٦-  ١٥٠  ١،١٤٦  ٥٨،٢١٨  ٩،٨٣٦  %٠  %١  %٩٦  %٣  ١،١٥٨،٠٠٠%  

  %٦٧-  %٢٠-  ٩٢  ٢٧،٢٥٢  ٦٢،٦٩٦  ١٠،٢٥٨  %٠  %٠  %٩٥  %٥  ١،٤٢٧،٠٠٠  ااالنبار
  %٧٧-  %٦٠-  ١٢٢  ٥٢،٩٠٨  ١٢٦،٧٤٩  ٢١،٠٦٤  %١٠  %١٠  %٥٥  %٢٥  ١،٣٢٣،٠٠٠  ديالى
  %٧٨-  %١٢-  ٤٨٦  ١٨٩،١٢٦  ٦٠١،٥١٧  ١٠٠،٣٣٧  %١  %٠  %٢٩  %٧٠  ٦،٩٩٥،٠٠٠  بغداد
  %٧٩-  %٧٥  ٧    ٧٨،٩٧١  ١٢،٨٨٣  %٠  %٥  %٥  %٩٠  ١،٠٥٦،٠٠٠  واسط
  %٨١-  %٥٢-  ١٥    ٨٢،٠٧٥  ١٣،٤٣٠  %٠  %٠  %١٥  %٨٥  ١،٥٧٤،٠٠٠  بابل

  %٧١  %٣١-  ٢٩    ٢٥٠٣٠  ٣٨٣٣  %١  %٠  %١  %٩٨  ١،٠٣٣،٠٠٠  القادسية
  %١،٤٠٠  %٠  ١٥    ٦٦،٨٢٣  ١٠،٣٣٧  %٠  %٠  %١٥  %٨٥  ٩٠٢،٠٠٠  آربالء

  %٤٥٠  %٢٩  ٢٢    ٦٧،٠٥٦  ١١،٦٩٨  %٠  %٠  %١  %٩٩  ١،١١٣،٠٠٠  جفالن
  %٠  %١٠٠  ٢    ٢٠،٧٨٧  ٢،٧٩٤  %٠  %٠  %٢  %٩٨  ٦٥٠،٠٠٠  المثنى
  %٥٩-  %٤٢-  ٧    ٥٢٠٢٧  ٧٧١٩  %٠  %٠  %٠  %١٠٠  ١،٦٨٧،٠٠٠  قار-ذي

  %٨  %٢٤-  ١٣  ٣،٧٥٦  ٤٩،٧٧٦  ٧،٢٦٩  %٤  %٠  %١  %٩٥  ٩٤٤،٠٠٠  ميسان
  %٨٣-  %١٣  ١٨  ٢،٩٥٨  ٤١،٦٣٧  ٦،٩٦٨  %٠  %٠  %١٥  %٨٥  ٢،٤٠٨،٠٠٠  البصرة

  
، غير "آافة أنحاء البالد"تتضمن أآالف مشاريع الواليات المتحدة الجارية والمنجزة المشاريع في . األرقام تتأثر بالتدوير. البيانات غير مدققة: مالحظة

وع اإلنفاق المذآور في قسم مصادر تمويل إعادة إعمار  مجم(IRMS)ال تساوي آلفة مشاريع مكتب إدارة إعادة إعمار العراق . المحددة بحسب المحافظات
، جرى توقع الحوادث األمنية في آل محافظة حتى نهاية ربع (IRMS)العراق ألنه لم يجر ذآر آل المشاريع في تقرير مكتب إدارة إعادة إعمار العراق 

تمثل نسبة العاملين بغير ). تقريبًا على اإلجمالي المسجل% ٧يفت نسبة أض (٢٠٠٩ / ٦ / ٢٤السنة لتغطية عدم توفر بيانات الحوادث األمنية بعد تاريخ 
تمثل أرقام . مؤهالتهم بشكل عام الحاالت التي ال يجد فيها العمال وظائف تتالءم مع مؤهالتهم أو العاملين بدوام جزئي وهم يفضلون العمل بدوام آامل

 واألفراد المقيمين في المحافظات المعنية؛ ال توجد بيانات في محافظاتهم األساسية أرقام العائدين المهجرين إلى الداخل أحدث ألعداد المتوفرة عن العائالت
  . ال تتوفر بيانات عن المحافظة إلى آانوا يقيمون فيها عندما تهجروا وقد يتضمن العدد الالجئين السابقين. تمثل أعداد الذين عادوا إلى المحافظات المعنية
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١٧٨ 

                   
  

مقيمة في مرآز األيتام والمسنين في أربيل، تلتقي 
/ بمساعدة المفتش العام خالل جولة تفتيش في تموز 

 ٢٠٠٩يوليو 

عنصر من فريق مدققي المفتش العام يرحب بطفل من بغداد 
خالل زيارة لموقع مشروع خطوط توزيع الكهرباء في المحلة 

٣١٢. 
  

  ٢٠٠٩الموازنة العراقية للمحافظات 
 )اليين الدوالراتبم(

ماليين (اآالف مشاريع الواليات المتحدة الجارية والمنجزة  
 )الدوالرات

 بيانات البطالة 

ة  الموازن
 التشغيلية

ة  الموازن
 الرأسمالية

ادة  إع
ار  اإلعم
بة  آنس
مئوية من  
 المجموع

امج  برن
تجابة  االس
ة  الطارئ

 (CERP)للقائد

صندوق دعم  
  (ESF)االقتصاد

ندوق  ص
ة  إغاث
ا دة وإع

ار   إعم
راق  الع
(IRRF) 

ندوق  ص
وات  ق
ن  األم
ة  العراقي

(ISFF) 

اطلين   المجموع الع
ن  ع

 العمل
املين  الع
في وظائف  
تالءم  ال ت
ع  م
 مؤهالتهم

٢٣٫٢  %٢١٫٦  ١٣٦٫٣  ٧٫٩  ٩٥٫٤  ٢١٫١  ١١٫٩  %٢٨  ١،٩٥٢٫٠  ٥،٠٦٧٫٧%  
١٨٫١ %١٤٫٥ ٥٠٧٫٣ ٤٢٫٩ ٣٤٨٫٢ ٣٦٫١ ٨٠٫١%  
٢١٫١ %١٦٫٠ ٢٢١٫٤ ١٧٫٠ ١٦٣٫٢ ٣٠٫٤ ١١٫٨% 

٣٥٫٧  %٢٠٫٩  ١،٠٢٨٫٤  ٣٦٠٫١  ٤٤٢٫٩  ٢١٫٠  ٢٠٤٫٤  %٩٣  ٢٣٥٫٦  ١٧٫٦%  
٢٦٫٠  %١٥٫٧  ١،٠٤٧٫١  ١١٥٫٢  ٦٤٨٫٠  ١١٠٫٧  ١٧٣٫٣  %٨٩  ٩٩٫٤  ١٢٫٦%  
٢٧٫١  %٢١٩  ٨٣٨٫١  ١٠٧٫٠  ٤٠٣٫٦  ٩٢٫٩  ٢٣٤٫٦  %٧٠  ٩٧٫٢  ٤١٫٥%  
٣٣٫٣  %١٧٫٤  ١،٨٥٧٫٦  ٨٣٩٫١  ٥١٤٫٨  ٨٠٫٦  ٤٢٣٫١  %٨٦  ١١٢٫٤  ١٧٫٨%  
٣١٫٩  %١٩٫٠  ٩٢٥٫٣  ٢٤٦٫٣  ٤٥٤٫٧  ١٣٫٤  ٢١٠٫٧  %٨٤  ١٠٣٫٧  ١٩٫٨%  
٢٧٫٣  %١٤٫٥  ٦،٦٤٤٫٩  ١،٦٠٦٫٧  ٣،١٩٣٫١  ٧٥٦٫٤  ١،٠٨٨٫٧  %٩٢  ٥٥١٫١  ٤٧٫٣%  
٥١٫٤  %١٣٫٦  ٤٥٠٫٥  ٥٨٫٨  ٢٩٨٫٢  ٢٦٫٦  ٦٦٫٩  %٨٥  ٩٠٫٨  ١٥٫٩%  
٤٠٫٩  %١٥٫٩  ٤٢٠٫٣  ٢٠٫٥  ١٩٣٫٠  ٣٢٫٦  ١٧٤٫٢  %٨٨  ١٣٤٫٠  ١٨٫٨%  
٢٧٫٣  %١٥٫٩  ٢٥٩٫٤  ٣١٫٦  ١٣٨٫٦  ١٣٫٢  ٧٦٫٠  %٦٨  ٨٦٫٤  ٤٠٫٥%  
٣١٫١  %١٩٫١  ١٥٣٫٨  ١٫٠  ٨٣٫٧  ١٦٫٣  ٥٢٫٧  %٥١  ٧٧٫٨  ٧٣٫٥%  
٢١٫١  %١٨٫٦  ٢٦٣٫٧  ٢٧٫٣  ١٨١٫٩  ١٢٫٠  ٤٢٫٥  %٨٧  ٩٢٫٩  ١٤٫٥%  
٣٣٫٥  %٣٠٫٥  ٢٩٦٫١  ٢٫٦  ٢٥٦٫٥  ١٢٫٤  ٢٤٫٦  %٨١  ٥٦٫٢  ١٣٫٤%  
٢٥٫٨  %٣٦٫٥  ٨٧٣٫٥  ٦٢٫٢  ٧٣٤٫٣  ٣٣٫١  ٤٣٫٩  %٧٦  ١٤٢٫٦  ٤٣٫٩%  
٣٢٫٩  %١٧٫٣  ٢٥٧٫٥  ٣٧٫٠  ١٦٩٫١  ٢٤٫٤  ٢٧٫٠  %٨٣  ٨٠٫٠  ١٥٫٩%  
٢١٫٥  %١٨٫٨  ٢،٠٩٩٫٠  ١٥٠٫٧  ١،٥٨٥٫٥  ١٠٧٫١  ٢٥٥٫٨  %٩٢  ٢٠١٫٠  ١٦٫٥%  

                    
  :المصادر

  . ٢٠٠٩ / ٣ / ٢٩استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، : عدد السكان
  . ٢٠٠٩ / ٧ / ١٦ و٢٠٠٩ / ٧ / ٦ و٢٠٠٩ / ٣ / ٢٩ استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، :الطائفة

، تاريخ (IOM)، تقرير المنظمة الدولية للهجرة  ٢٠٠٩ / ٧ / ٦ميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  استجابة السفارة اال:المهجرون إلى الداخل
  .٢٠٠٩ / ٢ثالث سنوات بعد التهجير سّمراء في العراق " بعنوان ٢٠٠٩فبراير / شباط 

استجابة قيادة المنطقة الوسطى للقوات . ٢٠٠٨ / ١٠ / ٦ للبيانات، ،  لطلب المفتش العام(MNF-I) استجابة القوات المتعددة الجنسيات :الحوادث األمنية
  . ٢٠٠٩ / ٧ / ٢ لطلب المفتش العام للبيانات، (CENTCOM)المسلحة 

  .٢٠٠٩ / ٧ / ٢ استجابة وزارة الخزانة لطلب المفتش العام للبيانات، :٢٠٠٩موازنة المحافظات للعام 
  . ٢٠٠٩ / ٧ / ٤ة إعادة إعمار العراق، بتاريخ نظام إدار: أآالف مشاريع الواليات المتحدة

 . ٢٠٠٩ / ٧ / ٢ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA) استجابة مكتب شؤون الشرق األوسط :بيانات التوظيف



  لقطات سريعة من المحافظات
 

 

١٧٩ 

  إقليم آردستان
  

فريق إعادة إعمار إقليم آردستان، ومقره في أربيل، على تعزيز الحكومة المحلية، األمن  رآز
/ ل ربع السنة هذا، وسط فورة التحضيرات إلنتخابات اإلقليم في شهر تموز وحكم القانون خال

 ألف دوالر من صندوق االستجابة ٢٥وعلى جبهة االنتخابات، قدم ثالث منح آل منها بقيمة . يوليو
 إلرسال ِفرق متحرآة إلى البلدات والقرى في آل محافظة من محافظات إقليم (QRF)السريعة 

 مراسًال ١٨آما قام بتمويل دورات لتدريب . )٥١٨(م عملية تثقيف المقترعين آردستان من أجل دع
  . )٥١٩(صحفيًا عراقيًا معينين لتغطية االنتخابات الرئاسية والبرلمانية الكردية 

  

  
  فريق متنقل ممول من صندوق االستجابة السريعة يتوجه إلى بلدة في إقليم آردستان للمساعدة في تثقيف الناخبين

  
  جاحات والتحديات والتقدمالن

.  وال زالت حريصة على استعادة الزراعة لموقعها السابق آعماد القتصاد اإلقليم آانت حكومة إقليم آردستان
يفتخر اإلقليم بأراضيه األآثر خصوبة في آافة أنحاء العراق، التي زودت لعشرات السنوات آافة أنحاء العراق 

مر النظام السابق القرى وأعاد توزيع العائالت في بلدات مجمعة حيث بالخضار والفاآهة والحبوب إلى ان د
حاليًا ال يستطيع المزارعون المحليون إنتاج ما يكفي من الغذاء لتلبية ما يطلبه . منعوا من استخدام أراضيهم

  .)٥٢٠(على األقل من الغذاء الذي يستهلكه% ٦٥اإلقليم نفسه، إذ أن إقليم آردستان يستورد 
  

 أيضًا قانون استثمار وروجت لإلقليم على انه بوابة العراق، لكن إقليم آردستان رت حكومة إقليم آردستانلقد مر
يعتبر رجال األعمال . لم ينجح باجتذاب االستثمارات األجنبية بالمستوى الذي آان المسؤولون يأملون في تحقيقه

لوعود التي قطعها في قانون االستثمار، وآخرون ان ضعف التنسيق  ضمن حكومة إقليم آردستان لإليفاء با
وضعف البنى التحتية وأنظمة المصارف والتأمين، وضعف التخطيط االستراتيجي وافتقار الموظفين إلى 

طلبت  .)٥٢١(المهارات المطلوبة، وممارسات األعمال الملتوية، آلها عوامل ساهمت في تقويض ثقة المستثمرين
مة االميرآية في تبني استراتيجية للتنمية االقتصادية يقودها القطاع الخاص  نصيحة الحكوحكومة إقليم آردستان

  .)٥٢٢(ولدعم األعمال الصغيرة والمتوسطة األحجام 
  

ساعدت الواليات المتحدة في هذه الجهود وفي جهود أخرى، وذلك باستثمار أآثر من مليار دوالر في إقليم 
 والمستشفيات والجسور ومباني المحاآم، ومحطات الكهرباء،  من أجل بناء المدارس٢٠٠٣آردستان منذ العام 

أحد .  غرفة تدريس أو جرت إعادة تأهيلها١٤٠لقد جرى بناء أآثر من . إضافة إلى مشاريع بنى تحتية أخرى
 مليون دوالر، الذي يمد آل مواطني أربيل بالمياه ١٩٨أآبر هذه المشاريع، هو مشروع مياه إفراز البالغة قيمته 

)٥٢٣(.  



  اإلعمار حسب المحافظةإعادة 
 

 

١٨٠ 

  
  

  إقليم آردستان 
  أربيل 

  
  أربيل: العاصمة 

  ١،٤٠٩،٠٠٠   )أ(:عدد السكان
  ١،٩٥٢٫٠ )ب(: الموازنة الرأسمالية

   مليون دوالر ٥٠٧٫٣  )ج(: أآالف مشاريع الواليات المتحدة
 %١٨٫١ )د(:العاملون بغير مؤهالتهم%. ١٤٫٥ )د(:البطالة
٥ %٩٥                 %
      )هـ(آخرون  )هـ(أآراد

  

  
  األمن

وعثر على قنبلتين خالل ربع السنة هذا وتم . تستمر أربيل بأن تكون األآثر أمنًا من بين آل المحافظات العراقية
   .)٥٢٤(تعطيلهما، ولم ُيبلغ عن أية حوادث أمنية أخرى 

  

  حكم القانون
ستان، الذي سيقوم بتدريب القضاء والمدعين أسس برلمان إقليم آردستان معهد التدريب القضائي إلقليم آرد

  .)٥٢٥(العامين تحت مظلة وزارة عدل حكومة إقليم آردستان
  

وفي ربع السنة هذا ّتم افتتاح المرآز القانوني للتدريب العملي واألبحاث الممول من صندوق االستجابة السريعة 
(QRF) آجزء من مبادرة أآبر لفريق إعادة إعمار اإلقليم (RRT)تحسين التدريب القانوني من خالل إنشاء  ل

. غرف المحاآم التي تنظر في المسائل الجدلية، مكتبات آليات القانون، ومختبرات آومبيوتر في آليات القانون
  . ٢٠٠٨جرى افتتاح أول مرآز من هذا النوع السليمانية في خريف العام 

  

  االقتصاد والمصارف والمجتمع المدني
 وتقرير آخر قدم في ربع السنة هذا، ٢٠٠٩ في شباط (PRT) ِفرقة إعادة إعمار المحافظات وفقًا لتقرير أصدرته

فمن اصل : أصبحت أربيل أفضل بكثير في جذب االستثمارات األجنبية من المحافظتين اآلخرتين في إقليم آردستان
، ٢٠٠٦ذ تأسيسه في العام  مليارات تقريبًا خصصها المجلس الكردي لالستثمارات لمشاريع استثمار خارجية من٩

حصلت أربيل أيضًا على حصة األسد من تمويالت الواليات المتحدة للبنى التحتية،  .)٥٢٩(في أربيل% ٨٤هناك 
آما ان عدد موظفي الخدمة المدنية في أربيل الذين أنجزوا تدريبات مولتها .  مليون دوالر٣٥٤فاستهلكت حوالي 

 في مجال اإلدارة العامة، اإلدارة المالية، الموارد البشرية ومكافحة الفساد قد فاق الوآالة االميرآية للتنمية الدولية
آما ان المصارف المنتمية إلى الشرآة العراقية للضمانات المصرفية، وهي . عددهم في محافظتي دهوك والسليمانية

 ٨الية صغيرة، قد بلغت في أربيل  لتوفير قروض م(USAID)هيئة أنشأت بمساعدة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
   .)٥٣٠( موجودة في اإلقليم١١مصارف من اصل 



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

١٨١ 

  
  )٥٢٦(مستشفى الطوارىء في مدينة أربيل 

  :المقاول
  تايغريس انجينيرنغ آونسالتانسي الكتريك

  :الكلفة
   مليون دوالر ١٢٫٦

 
  :تاريخ بدء المشروع

  ٢٠٠٨نوفمبر / ا تشرين الثاني 
 

  :تاريخ االنتهاء المقدر
   ٢٠١٠ابريل /  نيسان ٤
 

  :النسبة المئوية المنجزة
   بالمئة٥٠

 
  مصدر التمويل

 (ESF)صندوق دعم االقتصاد 
 
 

 

صورة سالح الهندسة (هيكل مبنى مستشفى الطوارىء في مدينة أربيل  
  )USACEفي الجيش األميرآي

  
لم تتصاعد العناية الصحية في مدينة أربيل مع التصاعد الديمغرافي، 

النسبة إلى الشباب والمسنين، الذين يعتمدون نموذجيا أآثر من خاصة ب
يعتمد أآثر من مليون مقيم في . غيرهم على نظام العناية الصحية

ويتوقع من .  سريرًا مخصصًا لحاالت الطوارىء٩٠المنطقة على 
 مليون دوالر، ان ١٢٫٦مستشفى الطوارىء في أربيل البالغة آلفته 

ت الطوارىء فور إنجاز هذا المرفق،  وذلك يصبح المرآز األولي لحاال
 سرير سيؤدي ١٠٠ان إضافة .٢٠١٠ابريل / يرجح حاليًا لتاريخ نيسان 

 .  إلى أآثر من مضاعفة قدرة اإلقليم
  
  

  مشاريع أخرى
  التعليم 

 افتتاح مدرسة بين بريز في مدينة (PRT)ابريل، حضرت ِفرقة إعادة إعمار المحافظات / في أواخر نيسان 
وهذه المدرسة .  ألف دوالر أميرآي٩٣٥ غرفة تدريس، وقد جرى بناؤها بمبلغ ١٨وهي تتألف من . ربيلأ

    .)٥٢٧(  تلميذ٥٠٠ قرية في محافظة أربيل وأآثر من ١٢ستخدم 
  

  تطوير المجتمع المحلي
وجرى . اوى، تَّم افتتاح مرآز تعليم ضمن مرآز الشباب الثقافي الشبابي في عين آ٢٠٠٩ابريل / في نيسان 

وسوف يستفيد من هذا المرآز .  ألف دوالر من صندوق االستجابة السريعة١٠٠تمويل هذا المرآز بمنحة قيمتها 
   .)٥٢٨( شخص ينتمون إلى المجتمع المسيحي في أربيل ٣٠٠٠أآثر من 

  
  )و(مجموع الحوادث األمنية الشهرية

  

  
  

  )و(معدل الحوادث األمنية الشهرية

  

  
 

يونيو/ حزيران   
 ٢٠٠٩  

 

  يناير/ آانون الثاني  
       ٢٠٠٤ 

 .قنص، آمائن، قنابل يدوية وأسلحة خفيفة أخرى
  .جو- هجوم بالهاون وبالصواريخ وبأسلحة ارض

  ).أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(عثور عليها وتعطيلها قنابل تم ال
  ) أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(قنابل جرى تفكيكها 

 هجمات على بنى تحتية عراقية ومؤسسات حكومية 



  اإلعمار حسب المحافظةإعادة 
 

 

١٨٢ 

  اريع الممولة من الواليات المتحدة بماليين الدوالراتأآالف المش
  
 آلفة المشاريع اإلجمالية 
 منجزة  جارية 

 ٤٧٫٣ ١٧٫٨ األمن
  ٣٣٦٫٧  ٣٫٦  البنى التحتية
  ٦٥٫٥  ٣٠٫٢  نظام الحكم
  ٣٫٩  ٢٫٣  االقتصاد
  ٤٥٣٫٤  ٥٣٫٩  المجموع
  . ٢٠٠٩ / ٧ / ٤، تاريخ المعيار العالمي، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق : المصدر



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

١٨٣ 

  

  إقليم آردستان

  دهوك
  

  دهوك: العاصمة
   ألف٨٩٥ )أ(:السكان

   مليون دوالر١،٩٥٢ )هـ(: موازنة رأسمالية
   مليون دوالر١٣٦٫٨ )ج(: أآالف مشاريع الواليات المتحدة

   ٢٣٫٢) د(: العاملون بغير مؤهالتهم%. ٢١٫٦  )د(:البطالة
١٠ %٩٠          %
      )هـ(آخرون  )هـ(رادأآ

  
  األمن 

. توجد هذه المحافظة في أقصى شمال إقليم آردستان، وهي إحدى المناطق األآثر أمنًا في العراق
لم يسجل سوى حادثتين أمنيتين في ربع السنة هذا، وهما هجومان بالهاون أو بالصواريخ، ولم 

  .)٥٣١(قتحصل أية حادثة أمنية خطرة على اإلطال
  

  حكم القانون 
اجتمعت المؤسسة القضائية في دهوك ألول مرة في ربع السنة هذا مع فريق إعادة إعمار دهوك 

لحكم القانون في آلية القانون والسياسة لمناقشة مقررات التدريب للعلوم والشريعة والتحقيق 
وض حكم القانون القضائي ولتعلم طريقة عمل برنامج صندوق االستجابة السريعة لتمويل عر

)٥٣٢( .  
  

  االقتصاد والمصارف والمجتمع المدني للدهوك
وفقًا لتقارير فريق إعادة إعمار اإلقليم المذآورة أعاله، تخلفت دهوك عن المحافظات األخرى في 

 مليارات ٩من حوالي % ٢وهي استقبلت فقط . إقليم آردستان لناحية جذب االستثمارات األجنبية
  .)٥٣٣(مارات أجنبية رخصها مجلس االستثمارات الكردستاني دوالر مشاريع استث

  
ذآرت التقارير ان دهوك تتخلف عن محافظات إقليم آردستان األخرى في األموال التي تلقتها من 

فهي قد تلقت فوق المئة مليون دوالر بقليل فقط لمشاريع . الواليات المتحدة للبنى التحتية أيضا
ظف خدمة مدنية، وهذا العدد يمثل نصف الذي تدربوا في مدارس  مو١٩٩٩دّربت دهوك . البناء

هناك مصرفان فقط منضمان إلى الشرآة العراقية للضمان المصرفي وهي هيئة . أربيل تقريبًا
، لتوزيع (USAID) مصرفًا تم تأسيسها بمساعدة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية ١١مؤلفة من 

  .  )٥٣٤(ع في دهوك فرو٤قروض العمل الصغيرة وتشغيل



  اإلعمار حسب المحافظةإعادة 
 

 

١٨٤ 

  
  اآالف المشاريع الممولة من الواليات المتحدة بماليين الدوالرات 

 آلفة المشاريع اإلجمالية 
 المنجزة  الجارية 

 ٢٣٫٦ ٢٫٢ األمن
  ٧٥٫٧  ٣٫٧  البنى التحتية
  ٢٤٫٣  ٥٫٣  نظام الحكم
  ١٫٣  ٠٫١  االقتصاد
  ١٢٥٫٠  ١١٫٣  المجموع
  . ٢٠٠٩ / ٧ / ٤، تاريخ المعيار العالمي، (IRMS) العراق نظام إدارة إعادة إعمار: المصدر

  
  )٥٣٦(مستشفى الطوارىء في مدينة  زاآو

  :المقاول
  شرآة سيبان 

  :الكلفة
   مليون دوالر ٢٫٩

 

  :تاريخ بدء المشروع
  ٢٠٠٨يوليو  /  تموز ٣

 

  :تاريخ اإلنجاز المقدر
   ٢٠٠٩أآتوبر /  تشرين األول ٥

 

  :النسبة المئوية المنجزة
   بالمئة٨٥

 

  مصدر التمويل
 (ESF)صندوق دعم االقتصاد 

 

 
مستشفى الطوارىء الجديد في زاآو، سيكون قادرًا على عالج غالبية الجرحى في 

  )USACEصورة لسالح الهندسة في الجيش األميرآي(مدينة زاآو 
  

يساعد مستشفى الطوارىء في زاآو على المواجهة النقص في خدمات العناية 
فرة في محافظة دهوك، حيث استثمارات القطاع الخاص قد أّمنت الصحية المتو

لكن ذلك يبقى بعيدًا عن متناول معظم . بعض البدائل للعناية الصحية العامة
، ومن المتوقع ان ٢٠٠٩هذا المرفق مبرمج لينجز في خريف .المواطنين المحليين

 .    رافق الحاليةيصبح المرآز األول للحاالت الطارئة وتحسين الحالة المزرية للم
  

  
  )و(مجموع الحوادث األمنية الشهرية

  
  

 )و(معدل الحوادث األمنية الشهرية

  

  
 

يونيو/ حزيران   
٢٠٠٩ 

  يناير/ آانون الثاني  
٢٠٠٤ 

 .قنص، آمائن، قنابل يدوية وأسلحة خفيفة أخرى
  .جو-هجوم بالهاون وبالصواريخ وبأسلحة ارض

  ).فجير مرتجلة وألغامأجهزة ت(قنابل تم العثور عليها وتعطيلها 
  ) أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(قنابل جرى تفكيكها 

 هجمات على بنى تحتية عراقية ومؤسسات حكومية 



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

١٨٥ 

  مشاريع أخرى
  الزراعة 

 في ربع السنة هذا مزارعي دهوك في إنتاج العسل عن (USAID)ساعد مشروع للوآالة االميرآية للتنمية الدولية 
ة النحل، واستبدال خاليا النحل التقليدية بأخرى حديثة ترفع من طريق التدريب على طرق جديدة لتحسين تربي

  .)٥٣٧(نوعية وآمية العسل المنتج 
  

  الصحة
 أطباء قلب لألطفال من ٨بمنحة من صندوق االستجابة السريعة في ربع السنة هذا، جرى تمويل فريق من 

آما قام الفريق بتدريب . دار لألطفال طفل في مرآز نز١٠٠ايطاليا، وقد أجرى هذا الفريق عمليات قلب لحوالي 
  .  )٥٣٨(أطباء قلب من المستشفيات المحلية في دهوك



  اإلعمار حسب المحافظةإعادة 
 

 

١٨٦ 

  

  إقليم آردستان 
  السليمانية

  
  السليمانية : العاصمة
   ألف١،٥٧٤،٠٠٠ ) أ(:السكان

   مليون دوالر١،٩٥٢ )هـ(: الموازنة الرأسمالية
   مليون دوالر٢٢١٫٤ )ج(: أآالف مشاريع الواليات المتحدة

 %  ٢١٫٢) د(: العاملون بغير مؤهالتهم%. ٢١٫٦  )د(: لبطالةا
٥ %٩٥            %
      )هـ(آخرون  )هـ(أآراد

  
  األمن

السليمانية هي أيضا إحدى أآثر المحافظات العراقية أمنًا، لكن المحافظة الواقعة في أقصى شرق إقليم آردستان 
جهاز (وادث أمنية أآثر من محافظة دهوك أو من محافظة أربيل ، انفجرت قنبلة واحدة الشرقية، حدثت فيها ح

  .)٥٣٥( هجومًا بالهاون أو بالصواريخ ٢١وأفيد عن وقوع ) تفجير ارتجالي
  

  حكم القانون
، وقع رئيس محكمة االستئناف في السليمانية مذآرة تفاهم مع مكتب أمن المحافظات ٢٠٠٩ابريل /  نيسان ٥في 
مما يّعرف . لتأآيد على رئاسة القضاة والمحاآم على خدمات الساييش األمنية التي ترفع تقاريرها إلى الرئيسل

الموظفين الرسميين األمنيين للقانون ويطلب احتجاز المحتجزين في مرافق مصادق ويطلب احتجاز المحتجزين 
  .)٥٤٢(في مرافق مصادق عليها 

  
  نياالقتصاد، المصارف والمجتمع المد

، جذبت محافظة السليمانية ٢٠٠٩فبراير /  الصادر في شباط (RRT)وفقا لتقرير فريق إعادة إعمار اإلقليم 
فقط من االستثمارات األجنبية المرخص لها من مجلس االستثمارات الكردستاني، وهذه النسبة أقل بكثير % ١٤

وتخلفت السليمانية أيضا عن أربيل . حافظة دهوكمن النسبة التي حققتها أربيل وأآثر بقليل من تلك التي حققتها م
فبراير من هذه /  مليون دوالر خالل شهر شباط ١٨٥باألموال االميرآية التي تلقتها للبنى التحتية والتي بلغت 

 موظف خدمة مدنية ١،٦٦٤دّربت المحافظة . السنة، وذلك على شكل مشاريع بناء ممولة من الواليات المتحدة
الوآالة االميرآية رف إلى الشرآة العراقية للضمان المصرفي، التي تأسست بمساعدة من وتنتمي ستة مصا

  .)٥٤٣(، إلعطاء قروض صغيرة وتشغيل سبعة فروع في السليمانية (USAID)للتنمية الدولية 
  

  مشاريع أخرى
  الصحة 

مة معلومات مطبوعة تستهدف  رز٥٠٠ برنامجًا إذاعيًا و ١٢ (USAID)مّولت الوآالة االميرآية للتنمية الدولية 
آما قدمت الوآالة االميرآية للتنمية الدولية . تثقيف المواطنين العراقيين للتعرف على حقوق ودور المسنين

(USAID) ٧٠٠ مجموعات أدوات صحية شخصية لمراآز إيواء المسنين، إضافة إلى مساعدات تنقل إلى 
  .)٥٣٩(مريض مسن 



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

١٨٧ 

  
  برنامج النساء
 مقررات للتدريب على الخياطة ألربعين امرأة من ضحايا (USAID)االميرآية للتنمية الدولية مّولت الوآالة 

وقد تلقت آل امرأة ماآنة .  على حلبجا١٩٨٨حملة األنفال، وهي الهجوم بالغازات السامة الذي حصل في العام 
   .)٥٤٠(خياطة

  

  
 )صورة وزارة الخارجية األميرآية. (عّمال يقومون بإنشاء مشروع مياه رانيا في محافظة السليمانية

  
  )و(مجموع الحوادث األمنية الشهرية

  

  
  

  )و(معدل الحوادث األمنية الشهرية

  
  

  اآالف المشاريع الممولة من الواليات المتحدة بماليين الدوالرات 
 آلفة المشاريع اإلجمالية 
 منجزة  جارية 

 ٧٨٫٤ ٠٫٨ األمن
  ٩٤٫٢  ٨٫٥  البنى التحتية

  ٢٧٫٠  ١١٫٠  م الحكمنظا
  ١٫٥  -  االقتصاد
  ١٠١٫١  ٢٠٫٤  المجموع
  . ٢٠٠٩ / ٧ / ٤، تاريخ المعيار العالمي، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق : المصدر

يونيو/ حزيران   
  يناير/ آانون الثاني   ٢٠٠٩

٢٠٠٤ 

 .قنص، آمائن، قنابل يدوية وأسلحة خفيفة أخرى
  .جو-هجوم بالهاون وبالصواريخ وبأسلحة ارض

  ).أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(قنابل تم العثور عليها وتعطيلها 
  ) أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(جرى تفكيكها قنابل 

 هجمات على بنى تحتية عراقية ومؤسسات حكومية 



  اإلعمار حسب المحافظةإعادة 
 

 

١٨٨ 

  
  )٥٤١( سجن فورت سوس

  :المقاول
  شرآة دبان 

  :الكلفة
   مليون دوالر ١٦٫٧

 
  :تاريخ بدء المشروع

  ٢٠٠٧ديسمبر  /  آانون األول ١
 

  :تاريخ اإلنجاز المقدر
   ٢٠٠٩أغسطس /  آب ١٨

 
  :النسبة المئوية المنجزة من المرحلة األولى

   بالمئة٨٧
  

  :النسبة المئوية المنجزة من المرحلة الثانية
  بالمئة٢٧

 
  مصدر التمويل

 (INL)مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون 
 
 

 
 سوس في السليمانية، في سجن فورت% ٦٣اإلنشاءات أنجزت بنسبة 

  )USACEصورة لسالح الهندسة في الجيش األميرآي(خالل ربع السنة هذا 
  

يهدف سجن فورت سوس إلى رفع العدد اإلجمالي لألسرة في مرفق 
اإلصالح التابع لوزارة العدل العراقية، عن طريق تجديد المباني الحالية 

مناسبة وتكييف وإنشاء خاليا جديدة على شكل عنابر منامة مع إنارة 
المقاول تأخر عن الموعد المبرمج للمرحلة . وسمكرة وأنظمة آهربائية

على أعمال ) توافق(األولى ألن خدمات اإلصالح العراقية لم تصادق 
التجديد، وعن الموعد المبرمج للمرحلة الثانية أيضا بسبب مشاآل هندسية 

 توفرها في التصميم وظروف الموقع، جرى خفض عدد األسرة المفترض
 .       سرير١٠٠٠ من اصل ٥٠٠بحسب العقد إلى 

  

 



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

١٨٩ 

  

  نينوى
  

  الموصل : العاصمة
   ألف٢،٨٢٠،٠٠٠ )أ(:السكان

   مليون دوالر٢٣٥٫٦  )ب(: الموازنة الرأسمالية
   مليون دوالر١،٠٢٨٫٤) ج(: أآالف مشاريع الواليات المتحدة

  % ٣٥٫٧) د(: العاملون بغير مؤهالتهم%. ٢٠٫٩ )د(: البطالة
٢٥%       ١٥  %                 ٥٥ %٥          %

      )هـ(آخرون      )هـ(أآراد                  )هـ(سّنة )هـ(شيعة
  

مجلس المحافظة بعد اختيار عربي من حزب الحدباء " الئحة األخوة في نينوى"ابريل قاطعت / في نيسان 
  مر المشاآل بين األآراد والعرب في هذه المحافظة بتشكيل تحدي لألمن والتنمية ونظام الحكموتست. آمحافظ

 في هذه المحافظة وقد قاطع األعضاء األآراد في مجلس المحافظة جلسة تدريب على ممارسة نظام الحكم .)٥٤٤(
شبابي في منطقة في ووضع حد للتوترات بين األآراد والعرب لدى حضور المحافظ العربي حدث رياضي /  

   .)٥٤٥(المحافظة خاضعة لسيطرة حكومة آردستان اإلقليمية 
  

بالرغم من هذه التحديات، قام فريق إعادة إعمار محافظة نينوى بتدريب مزارعين في أول جمعية زراعية 
كردية رجال ونساء من الطوائف السنية والمسيحية وال. متعددة الطوائف ومتعددة الثقافات تأسست في نينوى

تعلموا استخدام البيوت الدائرية، وهي بيوت خضراء تستخدم لتنمية الخضار، آما تعلموا على حراثة األرض 
   .)٥٤٦(إلنتاج الحبوب الصغيرة 

  
 األمن

ومع ان هذه الحوادث بقيت . الحوادث  األمنية في نينوى، وصلت إلى ذروتها في نيسان وبدأت تنخفض في أيار
 حوادث ٨ إلى ٦، سجلت نينوى )سبعون حادثًا يوميًا (٢٠٠٨ات التي وصلتها في عام اقل بكثير من المستوي

 قنبلة أخرى جرى ١٦٥ و)٥٤٧( قنبلة جرى تفجيرها ٧٣يوميًا خالل ربع السنة هذا، بما في ذلك ما مجموعه 
 بالصواريخ  هجوم بأسلحة القنص واألسلحة الخفيفة األخرى إضافة إلى ثالثة هجمات بالهاون أو٧٣تفكيكها و

)٥٤٨(.  
  

لعب إعادة إعمار محافظة نينوى دورًا آبيرًا في المحادثات مع مجلس المحافظة من أجل إنشاء معايير جديدة 
يونيو، /  حزيران ٣٠لمتابعة نشاطات فريق إعادة إعمار محافظة نينوى في آافة أنحاء المحافظة بعد تاريخ 

وافقت سلطات المحافظة على الحاجة إلى استمرار . )٥٤٩( المدنالموعد النهائي إلنسحاب القوات االميرآية من
لكن الموافقة النهائية من بغداد . وجود الجيش األميرآي في المدينة، بما في ذلك فريق إعادة أعمار محافظة نينوى

 .)٥٥٠(ال تزال معلقة 
  

.  مع الجيش العراقيفتحت الشرطة العراقية مرآز عمليات في الموصل مصمم لتسهيل العمليات المشترآة
. الهدف من ذلك هو توفير جبهة أمنية موحدة لقوات األمن العراقية في الموصل، بما في ذلك المهمات المنّسقة

  .)٥٥٤( ٢٠٠٩مايو /  أيار ٢٠بدأ المرآز العمليات بكامل قدرته في 
  



  اإلعمار حسب المحافظةإعادة 
 

 

١٩٠ 

  حكم القانون
 ثلث القضاة الذين أجابوا على االستفتاء استمر القلق على أمن القضاة قائمًا في المحافظة، وقد صّرح حوالي

. أنهم ال يشعرون بأمان أثناء نقلهم من والى مراآز عملهم% ٤٢بأنهم ال يشعرون بأمان في منازلهم، و
وقد .  حراس ألمنهم الشخصي٥ الذين أجابوا على االستفتاء لديهم ٨٥وحوالي نصف القضاة البالغ عددهم 
   .)٥٥٥(ون باألمان في عملهم، مما يعكس تحسن األمن في قاعات المحاآمصرح أآثر من ثلثي هؤالء انه يشعر

  
مّول مكتب شؤون المخدرات . يونيو من العام الحالي/ أنجز تجديد قاعة المحكمة بالموصل في حزيران 

آذلك . )٥٥٦( ألف دوالر٥١١أشهر وآلفته ٩مشروع التجديد البالغة مدته (INL)الدولية وفرض تطبيق القانون 
، وبالعمل مع نظيريه اللواء والفرقة، ساعد في (OPA)ن قسم حكم القانون في مكتب شؤون المحافظات فإ

وبقيت اإلحتجازات القضائية . تأمين إطالق المحتجزين من دون سبب شرعي أو خالفًا ألوامر المحكمة
  . )٥٥٧(للشعب ألسباب سياسية مشكلة قائمة 

  
  النجاحات والتحديات والتقدم

ارير فريق إعادة إعمار محافظة نينوى ان المشاآل بين العرب واألآراد استمرت في تشكيل تحٍد أفادت تق
مع انتخاب مجلس محافظة جديد وما تبعه من مقاطعة آردية .)٥٥٨(لألمن والتنمية ونظام الحكم في المحافظة 

ألخوة في نينوى بالعودة إلى لهذا المجلس، استمر فريق إعادة إعمار المحافظة في بذل الجهود إلقناع الئحة ا
  .)٥٥٩(المشارآة في الحياة السياسية مجددًا 

  
أفاد تقرير لفريق إعادة اعمار المحافظة عن الحاجة لتسريع بدء شرآات األعمال الصغيرة والمتوسطة في 

 الصغير التابع للوآالة األميرآية للتنمية" التجارة"ورغم قصص النجاح لبرنامج قروض . مدينة الموصل
، الحظ فريق إعادة اعمار (QRF) وللمنح الصغيرة من صندوق االستجابة السريعة (USAID)الدولية 

المحافظة الحاجة إلى الوصول إلى مؤسسات اآبر حجمًا مملوآة من أشخاص بقوا مترددين في التعامل مع 
  .)٥٦٠(موظفي الحكومة األميرآية

  
وظفين في قدرة هذا الفريق على تنفيذ مهمته خالل األشهر وفقًا لفريق إعادة اعمار المحافظة، أثر نقص الم

من الوظائف األربعة التي جرى إشغالها مؤخرًا وظيفة شاغرة منذ سنة آاملة وثالثة . الثمانية المنصرمة
أفاد تقرير فريق إعادة اعمار المحافظة ان غياب هؤالء الخبراء . وظائف أخرى شاغرة منذ ستة أشهر أو أآثر

خّفض من قدرات الفريق في الوصول إلى هدفه في مساعدة الحكومة المحلية في العمل بفاعلية اآبر الرئيسيين 
)٥٦١(.  



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

١٩١ 

  

 
صورة مكتب شؤون .(القسم الزراعي في فريق إعادة إعمار نينوى يزور المزارعين العراقيين في منطقة الشيخان في نينوى

  )المحافظات
 

  )و(مجموع الحوادث األمنية الشهرية
  

  
  

  )و(معدل الحوادث األمنية الشهرية

  
  

  اآالف المشاريع الممولة من الواليات المتحدة بماليين الدوالرات 
 آلفة المشاريع اإلجمالية 
 منجزة  جارية 

 ٤٩٤٫٢ ٧٥٫٨ األمن
  ٣١٧٫٩  ٦٫٤  البنى التحتية
  ٩٨٫٤  ٢٦٫٢  نظام الحكم
  ٩٫٠  ٠٫٥  االقتصاد
  ٩١٩٫٤  ١٠٩٫٠  المجموع
  . ٢٠٠٩ / ٧ / ٤، تاريخ المعيار العالمي، (IRMS)إدارة إعادة إعمار العراق نظام : المصدر

  
  مشاريع أخرى

  الفنون
 دوالر من صندوق االستجابة السريعة إلى معهد الفنون الجميلة بالموصل، جرى ٢٣،٨٧٠بمنحة قيمتها 

يق إعادة إعمار محافظة زار فر. تزويد آالت موسيقية إلى المؤسسة المتعددة الطوائف والمتعددة اإلثنيات
نينوى المعهد لتوثيق استالم اآلالت الموسيقية، ووحد هيئة تدريس وجسم طّالبي نابض بالحياة، ووضعهم 

 

يونيو/ حزيران   
٢٠٠٩ 

  يناير/ آانون الثاني  
٢٠٠٤ 

 .قنص، آمائن، قنابل يدوية وأسلحة خفيفة أخرى
  .جو-هجوم بالهاون وبالصواريخ وبأسلحة ارض

  ).أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(قنابل تم العثور عليها وتعطيلها 

  ) أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(كيكها قنابل جرى تف
 هجمات على بنى تحتية عراقية ومؤسسات حكومية 



  اإلعمار حسب المحافظةإعادة 
 

 

١٩٢ 

 طالب في المعهد لدراسة ٦٠٠جرى تسجيل حوالي . عن الكثير من المدارس في المحافظة" بالتغيير المنعش"
  .)٥٥١(اميك المسرح، الدراما، الرسم، الموسيقى، الرقص والسير

  
  االقتصاد

جرى إعادة افتتاح سوق البرآة بعد إغالق دام لسنتين بعد تعرض قاعدة للجيش العراقي موجودة بالجوار 
اضطر أصحاب .  ألف نسمة٥٠يخدم هذا السوق أربعة أحياء يسكن فيها حوالي . لهجوم من منظمة القاعدة

سيقوم فريق إعادة إعمار المحافظة بدفع حوالي . يرتينالمتاجر إلى العمل آبائعة متجولين خالل السنتين األخ
  .)٥٥٢( بالمئة من الكلفة المّقدرة إلعادة فتح المتاجر على ان يدفع أصحاب هذه المتاجر ما تبقى من الكلفة٧٥

  
النظام الجديد لتنقية مياه الشرب في خزان 

  )٥٥٣( ٤٤مياه الكسيك ارتفاع 
  :المقاول

  شرآة البالل غروب لإلنشاءات
  :الكلفة
   ألف دوالر ٧٠٠

 
  :تاريخ بدء المشروع

  ٢٠٠٩أغسطس / آب ٣
 

  :تاريخ اإلنجاز المتوقع
   ٢٠٠٩ديسمبر /  آانون األول ٣١

 
  مصدر التمويل

 صندوق قوات األمن العراقية
 
 

 

 
صورة لسالح الهندسة . ( محافظة نينوى-إنشاء نظام ترشيح مياه الشرب الجديد في الكسيك 

  )USACEآيفي الجيش األمير
  

من المتوقع من مشروع خزان مياه الكسيك، المرتفع المخطط له أن ينتهي في نهاية هذا 
 ألف دوالر اميرآي توفير ٧٠٠العام، والممول من صندوق قوات األمن العراقية بمبلغ 

وعند .  ألف ليتر من مياه الشرب يوميًا إلى الخزانات الحالية الموجودة على األسطح١٢٠
االرتفاع المحدد، يجب أن تزود هذه الخزانات المياه إلى المراحيض عند انقطاع رفعها إلى 
 .     الكهرباء

  



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

١٩٣ 

  

  محافظة التأميم
  

  آرآوك : العاصمة
   ألف١،١٢٩،٠٠٠ )أ(:السكان

   مليون دوالر٩٩٫٤  )ب(: الموازنة الرأسمالية
   مليون دوالر١،٠٤٧٫١ )ج(: أآالف مشاريع الواليات المتحدة

 %  ٢٠) د(: العاملون بغير مؤهالتهم%. ١٥٫٧ )د(: البطالة
٢٥ %       ٤٠ %       ٢٠ %٢٥          %
      )هـ(آخرون            )هـ(أآراد        )هـ(سّنة )هـ(شيعة

  
ة التأميم في التأثير على مستوى التعاون ساهم التوتر بين حكومة إقليم آردستان والحكومة العراقية في محافظ

المنحى المتنامي لدى المواطنين لعدم الخروج من مناطقهم في مدينة . بين المجموعات االثنية في المحافظة
آرآوك وصفه فريق إعادة اعمار محافظة التأميم آإنقالب على االستقرار الذي تمتع به المواطنون السنة 

  .)٥٦٢(ا استمرالماضية وينذر بالسوء إذا م
  

وسط هذه التطورات، عمل فريق إعادة اعمار محافظة التأميم مع نائب المحافظ على خطة لتخفيف الجفاف، 
 مليون دوالر، وهي ١٫٩ بقيمة (CERP)واشرف على مبادرة ممولة من برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

  .)٥٦٣(مبادرة شعير العلف لإلغاثة الطارئة من الجفاف
  

  األمن
توقع فريق إعادة اعمار التأميم إمكانية تزايد العنف، آما التحديات الكبيرة لقدرته على التحرك في المحافظة 

، وموظفي الحكومة العراقية الرسميين (ISF) قوات األمن العراقية  بالتنسيق مع األلوية االميرآية، صندوق
فضلت أغلبية . )٥٦٤(بتعاده عن مناطق المدن يونيو، وا/ حزيران ٣٠بعد إعادة انتشار الجيش االميرآي في 

قادة المحافظات إتاحة الفرصة للوحدات العسكرية األميرآية العاملة لدخول مدينة آرآوك بعد إعادة االنتشار 
)٥٦٥(.  
  

  حكم القانون
ة زّود فريق إعادة االعمار محافظة التأميم ُآتب قانون تتناول اإلرهاب والتمرد في محاولة لتقوية القدر

  .)٥٦٦(القضائية للحكم العادل المستقل في هذه حاالت وفقا للمعايير المقبولة عالميًا
  

جرى خطف قاٍض في مدينة آرآوك . وبقي األمن القضائي تحديًا آبيرًا في محافظة التأميم في ربع السنة هذا
  .)٥٦٧(، ولكن تم إطالق سراحه فيما بعد ٢٠٠٩ابريل /  نيسان ٢٢في حوالي 

  

  ت والتحديات والتقدمالنجاحا
 ٣١أفاد تقرير لفريق إعادة إعمار محافظة التأميم تزايد األعمال العدائية ضد القوات االميرآية بعد استثمار 

مليون دوالر اميرآي، بالتنسيق مع حكومة المحافظة، في برامج تهدف إلى زيادة فرص العمل المحلية ورفع 
 مع ذلك، خلقت األعمال اإلجرامية والفساد والسياسات العرقية .مستوى النشاط االقتصادي وقيام طبقة وسطى

  . )٥٦٨(أحيانًا في مدينة آرآوك عقبات بوجه تنفيذ برامج فريق إعادة إعمار المحافظة
  



  اإلعمار حسب المحافظةإعادة 
 

 

١٩٤ 

أفاد تقرير لفريق إعادة إعمار المحافظة انه مع انسحاب القوات االميرآية، قد تتناقص عناصر الدعم التي 
 الجيش االميرآي، عندما يترافق هذا مع المعدالت العالية النتقال المدنيين من الوآالة يتلقاها هذا الفريق من

والفرص السخية، فإنه قد يؤدي إلى غياب االستمرارية وفقد الذاآرة المؤسساتية داخل فريق إعادة إعمار 
  .)٥٦٩(المحافظة 

  

  )٥٧٠(مشروع مياه اثريبان 
  

  :المقاول
  شرآة رانج للمقاوالت العامة

  :الكلفة
   ألف دوالر ٩٠٠

 
  :تاريخ بدء المشروع

  ٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني ٢٥
 

  :تاريخ اإلنجاز المتوقع
   ٢٠٠٩يوليو/  تموز ٣١

  
  النسبة المنجزة

٨٨ %  
 

  مصدر التمويل
 (ESF)صندوق دعم االقتصاد 

 
 

 

 
عمال يرآبون أنابيب ومضخات جديدة في مرفق مياه اثريبان في محافظة التأميم 

  )USACEرة لسالح الهندسة في الجيش األميرآيصو(
  

 قرى ٨ شخص في ٨٠٠٠يهدف مشروع مياه أثريبان إلى إمداد حوالي 
وعبر ترآيب أنابيب ومضخات وخزانات، . غرب محافظة التأميم بمياه نظيفة

يقوم . سيصل المشروع محطة مدمجة لمعالجة المياه موجودة سابقًا بنهر دجلة
 متر من األنابيب ويحّضر للتفتيش النهائي لبيوت ٣٠٠٠المقاول حاليًا بشراء 

 .      المضخات والخزان المرفوع

  
  )و(مجموع الحوادث األمنية الشهرية

  
  

 )و(معدل الحوادث األمنية الشهرية
  

  
  

  اآالف المشاريع الممولة من الواليات المتحدة بماليين الدوالرات 
 آلفة المشاريع اإلجمالية 
 زة منج جارية 

 ٣١٢٫٦ ٣٩٫٣ األمن
  ٥٣٠٫٠  ٤٣٫٥  البنى التحتية
  ٧٢٫٧  ٣٤٫٢  نظام الحكم
  ٩٫٨  ٥٫٢  االقتصاد
  ٩٢٥٫٠  ١٢٢٫١  المجموع
  . ٢٠٠٩ / ٧ / ٤، تاريخ المعيار العالمي، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق : المصدر

يونيو/ حزيران   
٢٠٠٩ 

  يناير/ آانون الثاني  
٢٠٠٤ 

 .قنص، آمائن، قنابل يدوية وأسلحة خفيفة أخرى
  .جو-هجوم بالهاون وبالصواريخ وبأسلحة ارض

  ).أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(قنابل تم العثور عليها وتعطيلها 

  ) غامأجهزة تفجير مرتجلة وأل(قنابل جرى تفكيكها 
 هجمات على بنى تحتية عراقية ومؤسسات حكومية 



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

١٩٥ 

  
  مشاريع أخرى

  الرياضة
جمعية الرياضية الجامعية الوطنية االميرآية بتنظيم تزويد منح تقوم اللجنة االولمبية لمدينة آرآوك مع ال

دراسية رياضية، وتدريب حكام المباريات الرياضية، وإجراء مباريات ودية بين الرياضيين والجامعيين في 
  .)٥٧١(المدارس والجامعات 

  

 



  اإلعمار حسب المحافظةإعادة 
 

 

١٩٦ 

  

  محافظة صالح الدين
  

  تكريت : العاصمة
   ١٫١٥٨،٠٠٠  )أ(:السكان

    مليون دوالر٩٧٫٢  )ب( :موازنة رأس المال
   مليون دوالر٨٣٨٫١ )ج(: أآالف مشاريع الواليات المتحدة

 %  ٢٧٫١) د(: العاملون بغير مؤهالتهم%. ٢١٫٩ )د(: البطالة
١ %٩٦ %٣% 

  )هـ(أآراد                  )هـ(سّنة )هـ(شيعة
  

. )٥٧٤(على مسائل السير واألمنصندوق األمن العراقي مع يونيو، عملت منظمة أبناء العراق / في حزيران 
مع ذلك لم يزل هناك دعم قوي لحزب البعث في أجزاء من المحافظة حول الدوار، وقال زعماء القرى لفريق 

  .)٥٧٥(إعادة إعمار محافظة صالح الدين بأنهم يشعرون أن حكومتهم تهملهم 
 

ة الجديد مقعد الحكومة إلى سّمراء، وهي مدينة مهمة استراتيجيًا في هذه األثناء، يمكن أن ينقل مجلس المحافظ
تكريت مدينة صدام حسين هي العاصمة الحالية لهذه المحافظة الشمالية . تحمل معاني دينية بالنسبة للشيعة

اد أف. الوسطى، لكن سّمراء تمتعت يومًا بهذا االمتياز، والعديد من أعضاء مجلس المحافظة هم من هذه المدينة
تقرير لفريق إعادة إعمار محافظة صالح الدين ان المحافظة قد تعيد رسم حدودها الداخلية مع محافظة التأميم، 

  . )٥٧٦(خاصة في المنطقة المحيطة بتوز
  

  األمن 
 قنبلة خالل ٤٧ال تزال محافظة صالح الدين تشهد حوادث أمنية أآثر من أية محافظة أخرى، فقد سجلت انفجار 

 عملية قنص وهجومًا ٢٨وسجلت أيضا .  أخرى ُعثر عليها وجرى تعطيلها٦٦هذا، إضافة إلى ربع السنة 
وتمثل هذه األرقام تناقضًا عن عدد الحوادث األمنية التي ُسجلت في ربع السنة المنصرم . بأسلحة صغيرة أخرى

)٥٧٧(.  
  

في " بالغرب المتوحش"الذي وصفه أفاد تقرير لفريق إعادة إعمار محافظة صالح الدين ان األمن في السمراء، 
، فقد ُسمح للزوار، ألول مرة منذ أآثر من عامين، بالدخول إلى .)٥٧٨(، قد تحسن في ربع السنة هذا٢٠٠٧العام 

وقد أقيمت رحلة حج . )٥٧٩(٢٠٠٧ و٢٠٠٦مسجد السمراء المقدس لدى للشيعة، الذي جرى تفجيره في العامين 
وبقيت توز هادئة نسبيًا، على الرغم . شخص، من دون أية حادث أمنية خطيرةمؤخرًا شارك فيها أآثر من مليون 

  . )٥٨٠(من االختالط السني والترآماني والكردي
  



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

١٩٧ 

  
صورة لمكتب شؤون .(زعماء المحافظة وأعضاء فريق إعادة اإلعمار يحضرون تدشين مستوصف الحويش في السمراء 

  )المحافظات
 

  حكم القانون
دين بالمعاناة من تأخر النظر في القضايا الجرمية، واآتظاظ السجون، والحاجة إلى تستمر محافظة صالح ال

ينوي القضاة والمحامون العراقيون المشارآة في مؤتمر قضائي في آب . تحسين قاعات المحاآم واألمن القضائي
قق من  معاملة وقام الفريق الصحي لفريق إعادة إعمار المحافظة بزيارات إلى السجون للتح. ٢٠٠٩أغسطس / 

  .  )٥٨١(المحتجزين بطريقة إنسانية
  

  النجاحات والتحديات والتقدم
أظهرت حكومة المحافظة الجديدة قدرة متزايدة على معالجة شؤونها بنفسها واتخاذ قراراتها بحسب فريق 

 السّنة، الذين يعكس مجلس المحافظة الحالي بدقة أآبر الهيئة الناخبة، إذ ان. إعادة إعمار محافظة صالح الدين
وفي الوقت نفسه آانت عالقات المحافظة مع . )٥٨٢(قاطعوا االنتخابات األخيرة، ذهبوا إلى صناديق االقتراع

لكن وزير الصحة . الحكومة متوترة أحيانًا، وتجسد ذلك عندما قام مجلس المحافظة بإقالة المدير العام للصحة
  .)٥٨٣(أمرًا بتوقيفه ألغى قرار اإلقالة، ثم أصدرت حكومة المحافظة 

  

أفاد تقرير لفريق عمل إعادة إعمار محافظة صالح الدين عن نجاحات في الزراعة وفي القروض المالية 
قام فريق إعادة إعمار المحافظة بزيارات منتظمة لجامعة تكريت، في حين لم . الصغيرة لألعمال الصغيرة

  .  )٥٨٤(ب أمنيةيستطع هذا الفريق دخول هذه الجامعة منذ سنتين ألسبا
  

تواصل تكريت والّدوار تشكالن تحٍد لفريق إعادة إعمار المحافظة بسب نقص التعاون من مجالس المدينة 
لم يتطور بناء قدرة الحكومة في بعض . والهجمات الدورية على مهمات فريق إعادة إعمار المحافظة

تحدث فريق إعادة إعمار المحافظة . لقًا جديًامقاطعات المحافظة وبقيت البطالة والعمل بغير المؤهالت تشكل ق
  . )٥٨٥(مع مجلس المحافظة لتحديد مستوى االنخراط الذي يتوجب على هذا الفريق استهدافه

  
  مشاريع أخرى

  االقتصاد
القروض التجارية التابع للوآالة االميرآية للتنمية الدولية "، قّدم مشروع ٢٠٠٩مايو /  أيار ٣١بحلول 

(USAID) وزعت مؤسستا القروض المالية .  ألف دوالر أميرآي٩٣٦ضًا صغيرًا بلغت قيمتها  قر٦٣٨
   .)٥٧٢( مليون دوالرًا ٢٫٣ قرضًا صغيرًا بقيمة ١٠١٣الصغيرة  



  اإلعمار حسب المحافظةإعادة 
 

 

١٩٨ 

  
  االعمال 

قبل عملية إعادة . أنجز مشروع إعادة تأهيل مصنع البلد للتعليب في ربع السنة هذا بترآيب غاليات جيدة
أما أالن، فهو يشغل أآثر .  عامًال فقط١٥، آان هذا المصنع يشّغل ٢٠٠٨مايو / في أيار التأهيل، التي بدأت 

 طنًا من البندورة إلى معجون البندورة وبندورة معلبة يوميًا للبيع في السوق ٧٥ عامًال ويّحول ١٦٠من 
  .)٥٧٣(المحلي 

  
  )و( الحوادث األمنية بحسب الشهريةمجموع

  
  

  )و( الشهريةمعدل الحوادث األمنية

  
  

  اآالف المشاريع الممولة من الواليات المتحدة بماليين الدوالرات 
 آلفة المشاريع اإلجمالية 
 منجزة  جارية 

 ١٨٤٫٦ ٨٦٫٣ األمن
  ٤٣٧٫٧  ٢٨٫٧  البنى التحتية
  ٨١٫١  ٨٫١  نظام الحكم
  ٩٫٠  ٢٫٥  االقتصاد
  ٧١٢٫٤  ١٢٥٫٦  المجموع
  .٢٠٠٩ / ٧ / ٤ ، تاريخ المعيار العالمي، (IRMS)راق نظام إدارة إعادة إعمار الع: المصدر

  

  )٥٨٦(جسر الشرقات 
  

  :المقاول
  شرآة النجود

  :الكلفة
   مليون دوالر ٧٫١

 
  :تاريخ بدء المشروع

  ٢٠٠٥يونيو /  حزيران ١٦
 

  :تاريخ اإلنجاز المتوقع
   ٢٠٠٩يوليو/  تموز ١  
  

  النسبة المنجزة
٧٥ %  

 
  مصدر التمويل

دة إعمار صندوق إغاثة وإعا
 (IRRF)العراق 

 
 

 

صورة لسالح الهندسة في الجيش (أول بضعة أعمدة من جسر الشرقات في محافظة صالح الدين  
  )USACEاألميرآي

  
عند اآتماله يجب أن يوّفر جسر الشرقات الطويل، المبني فوق مجرى مائي مهم، خَطي سير 

. انب إضافة إلى اإلنارة المناسبةفي آل اتجاه مع مسافة اقتراب تبلغ آيلو مترين على آل ج
. سوف يكون هناك أيضًا ممر مرصوف للوصول إلى النهر يمكن استخدامه إلطفاء الحرائق
تأخر إنجاز المشروع عن البرنامج المحدد بسبب بطء الحكومة العراقية في تسديد الدفعات 

ارضة  ع٨٠ من أصل ٤٨ وضع المقاول ٢٠٠٧يونيو / وبحلول حزيران . إلى المقاول
 .       حديدية ضرورية إلنجاز الجسر

  

يونيو/ حزيران   
٢٠٠٩ 

  يناير/ آانون الثاني  
٢٠٠٤ 

 .قنص، آمائن، قنابل يدوية وأسلحة خفيفة أخرى
  .جو-هجوم بالهاون وبالصواريخ وبأسلحة ارض

  ).أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(قنابل تم العثور عليها وتعطيلها 

  ) أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(قنابل جرى تفكيكها 
 ى بنى تحتية عراقية ومؤسسات حكومية هجمات عل



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

١٩٩ 

  

  محافظة األنبار
  

  الرمادي : العاصمة
   ١،٤٢٧،٠٠٠ )أ(:السكان

    مليون دوالر١١٢٫٤  )ب(: الموازنة الرأسمالية
   مليون دوالر١،٨٥٧٫٦:)ج(أآالف مشاريع الواليات المتحدة 

 %  ٣٣٫٣) د(: العاملون بغير مؤهالتهم%. ١٧٫٤ )د(: البطالة
٩٥ %٥                 %  

                  )هـ(سّنة )هـ(شيعة
  

وقد يساعد . إن توفر المياه والكهرباء ال يزال يشكل المشكلة الرئيسية في الجزء الغربي من محافظة االنبار
يد توصيل الوقود إلى محطات الضخ على التخفيف من نقص المياه، مع انه لم يبلغ عن وجود استمرارية في تزو

   .)٥٩٠(مشتقات الوقود
  
  األمن

عرفت محافظة األنبار عددًا من الحوادث األمنية آانت بمجملها اآبر من آل المحافظات األخرى باستثناء 
 حادثًا، وهذا الرقم أقل بقليل ٩٢آان مجموع الحوادث األمنية المسلحة . بغداد وديالى ونينوى وصالح الدين

 أفاد تقرير لفريق إعادة إعمار محافظة األنبار انه الح .)٥٩١(لسنة المنصرم  حادثًا مسجًال في الربع ا١١٥من 
وبيئة عمل فريق إعادة " آقوة مستنفذة"في األفق بعض القلق األمني الذي وصف منظمة القاعدة في العراق 

  .)٥٩٢("آبيئة سامحة"اإلعمار 
  

  حكم القانون
ها الواليات المتحدة تفتتح في العراق وتّم تدشينها في أصبحت محكمة االستئناف في االنبار رابع محكمة تمول

انتقلت السيطرة على قصر المحكمة رسميًا إلى سلطات المحافظة بعد هذا . ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ١٣
جرى تمويل المشروع بمشارآة من الحكومة العراقية وهو يضم سلسلة من المرافق القانونية . التاريخ بيومين

واألهم في . )٥٩٣( منشأة عزل قبل المحاآمة، ثالث غرف محكمة ومساحة لمكاتب القضاةوالقضائية بما فيها
  .)٥٩٤(آل ذلك ان هذا القصر يضم مجمع سكني مؤمن لتسعة قضاة

  
  النجاحات والتحديات والتقدم

احت مع تحسن الوضع األمني، أضافت الوآالة االميرآية للتنمية الدولية ثالثة برامج إضافية في الّرمادي أت
يأمل فريق إعادة اعمار محافظة األنبار بمواصلة هذا المنحى . للموظفين البقاء بمفردهم في مجمع خاص بهم

  . )٥٩٥(مما سيتيح للوآالة االميرآية للتنمية الدولية بناء عالقات مباشرة في محافظة األنبار
  

مة لتوعية العراقيين في ما يتعلق  حلقة تلفزيونية مصم٨٠مول برنامج الوآالة االميرآية للتنمية الدولية 
استخدم في هذه . بنظامهم القانوني بما في ذلك قوانين مكافحة اإلرهاب وجهود مكافحة الفساد وحرية التعبير

  .  )٥٩٦( دقائق ممثلون عراقيون معروفون ٧ إلى ٥الحلقات البالغة مدة آل منها 
  

ي في المستقبل وهو الذي سينتج عن انسحاب قوات يتوقع فريق إعادة إعمار المحافظة ظهور التحدي الرئيس
آما وأفاد تقرير الفريق عن نقص في التنسيق بين ِفرق إعادة إعمار المحافظة . الجيش االميرآي من المحافظة



  اإلعمار حسب المحافظةإعادة 
 

 

٢٠٠ 

الثالثة وعن مشاآل قيادة ورقابة تتعلق بالعالقة فيما بين هذه الفرق وفريقي إعادة إعمار المحافظة المرافقين 
  .)٥٩٧(الن في المحافظة فيما بينهماللذين يعم

  

  
  )صورة لمكتب شؤون المحافظات(أسواق في األنبار 

  
  )٥٨٧(قاعة محكمة االستئناف في االنبار

  

  :المقاول
  شرآة ألمكو المحدودة 

  

  :الكلفة
   مليون دوالر ٢١٫٥

  

  :تاريخ بدء المشروع
  ٢٠٠٨مايو  / أيار ٦
  

  :تاريخ اإلنجاز المتوقع
   ٢٠٠٩و يوني/  حزيران ١٢

  

  النسبة المنجزة
١٠٠ %  

  

  مصدر التمويل
، الحكومة العراقية المؤقتة، (IRRF)صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 

 (ISFF)صندوق قوات األمن العراقية

 

 
زعماء من محافظة األنبار يحتفلون بافتتاح قاعة محكمة االستئناف 

الجيش صورة لسالح الهندسة في . (٢٠٠٩يونيو /  حزيران ١٣في 
  )USACEاألميرآي

  
يتضمن مشروع قاعة محكمة االستئناف في األنبار مرفق جديد 

الحتجاز المساجين وحدات سكنية إضافية ومّجمع قاعة المحكمة 
يونيو، / قبل اآتمال المشروع في حزيران . مقهى ومرآز تدريب

آان قاعة المحكمة تفتقر إلى القدرة الكافية على إجراء التحقيقات 
 .        المشتبهين إلى المحاآمةوإحضار

  
  )و( الحوادث األمنية الشهريةمجموع

  
  

يونيو/ حزيران   
٢٠٠٩ 

  يناير/ آانون الثاني  
٢٠٠٤ 



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢٠١ 

 )و(معدل الحوادث األمنية الشهرية

  

  
  
  

  أآالف المشاريع الممولة من الواليات المتحدة بماليين الدوالرات 
 آلفة المشاريع اإلجمالية 
 منجزة  جارية 

 ٨٨٠٫٣ ١٥٩٫٤ األمن
  ٤٠٨٫٩  ١٣٦٫٨  البنى التحتية
  ١٥٨٫٣  ٨٩٫٣  نظام الحكم
  ١٦٫٦  ٥٫٨  االقتصاد
  ١،٤٦٤٫٣  ٣٨٦٫٩  المجموع
  .٢٠٠٩ / ٧ / ٤، تاريخ المعيار العالمي، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق : المصدر

  

  مشاريع أخرى
  الزراعة

فطر في األنبار التي تقدم لتمويل إعادة تأهيل مزرعة الحميدية للمنحة  (IRAP)قّدم برنامج المساعدة السريعة للعراق
التابع للوآالة " إنماء"قّدم برنامج . حاليًا الفطر الطازج إلى أسواق الرمادي وتخطط للوصول إلى أسواق بغداد

   .)٥٨٦( تدريبًا إلى عمال المزارع على سالمة الغذاء وصحته(USAID)األميرآية للتنمية الدولية 
  

  الصحة
لتنمية الدولية إلى وضع وتنفيذ حملة صحية في الّرمادي تستخدم فيها تهدف منحة من الوآالة االميرآية ل

استخدمت المنحة المذآورة لتمويل . الملصقات واإلعالنات العامة لتزويد الناس بمعلومات عن حقوق المعوقين
  .شراء آراسي للصغار والكبار والعديد من اإلمدادات الصحية األخرى

  

 .قنص، آمائن، قنابل يدوية وأسلحة خفيفة أخرى
  .جو-هجوم بالهاون وبالصواريخ وبأسلحة ارض

  ).أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(قنابل تم العثور عليها وتعطيلها 

  ) أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(قنابل جرى تفكيكها 
 حكومية هجمات على بنى تحتية عراقية ومؤسسات 



  اإلعمار حسب المحافظةإعادة 
 

 

٢٠٢ 

  

  محافظة ديالى 
  

   بعقوبة: العاصمة
   ألف١،٣٢٣،٠٠٠ )أ(:السكان

    مليون دوالر١٠٣٫٧  )ب(: الموازنة الرأسمالية
   مليون دوالر٩٢٥٫٣:)ج(أآالف مشاريع الواليات المتحدة 

 %  ٣١٫٩) د(: العاملون بغير مؤهالتهم%. ١٩٫٠ )د(: البطالة
١٠%       ١٠  %                 ٥٥ %٢٥           %
      )هـ(اآلخرون      )هـ(أآراد                   )هـ(سّنة  )هـ(شيعة

  
وأفاد تقرير لهذا الفريق . عمل فريق إعادة إعمار محافظة ديالى في ربع السنة هذا وسط نزاع اثني وطائفي

 الذي آان عن توقيف عضو في مجلس المحافظة آان له اثر في منع مجلس المحافظة من ممارسة مهامه وهو
 آما أن التوقيف المتواصل لسياسيين سنيين آان يعتبر بمثابة قمع طائفي بالنسبة .)٥٩٨(قد اقلع بهذه المهام لتوه 

   .)٥٩٩(لجزء آبير من المجتمع السني 
  

ار إزاء هذا التراجع، أقام فريق إعادة إعمار المحافظة والمعهد األميرآي للسالم ورشة عمل لمدة يومين في أوائل أي
مايو استهدفت مساعدة أعضاء مجلس المحافظة وموظفي المحافظ ونواب المحافظ في وضع رؤية عامة عرفت / 

وَصف هذا اإلعالن محافظة ديالى بالمصابة بالحروب واإلرهاب والجفاف . )٦٠٠(فيما بعد بإسم إعالن ديالى 
  .)٦٠١(سالم واالزدهاروالمشاآل األمنية وقد انتهى هذا اإلعالن إلى وضع مسار يؤدي إلى ال

  

  األمن
إضافة إلى ذلك ُسجلت .  قنبلة أخرى تّم تعطيلها٦٠وعثر على .  قنبلة في ديالى في ربع السنة هذا٣٦انفجرت 

 عمليات قنص وهجمات باألسلحة الخفيفة األخرى وآان هذا العدد من الهجمات معادًال تقريبًا لما سّجل في ٩
  . )٧٠٢(ربع السنة المنصرم 

  
قال قادة فريق إعادة إعمار المحافظة بأن بقاء قوات التحالف في عدة مناطق في ديالى أمر أساسي لضمان عدم 

  .)٦٠٣(تعرضها لهجمات المتطرفين أو التهديدات الخارجية آتلك التي يمكن أن تأتي في المستقبل من إيران
  

تحرك هذا الفريق وتفاعله مع الموظفين أفاد تقرير لفريق إعادة إعمار المحافظة بأن نقص الموظفين عرقل 
العراقيين والمواطنين العراقيين وأن األمن يتطلب وجود ضابط خدمة أجنبي إضافي يمكنه ترؤس قسم 

  .)٦٠٧(الحكم
  

  حكم القانون
أفاد تقرير فريق إعادة إعمار محافظة ديالى ان التمشيط األمني المتواصل في األحياء السنية، آما تسريح 

بتهم ما ظهر للكثير من السني في (طة السنيين واعتقال القادة السياسيين الكبار لمحافظة ديالى ضباط الشر
  .)٦٠٨(قّوض مصداقية حكم القانون والحكومة الوطنية العراقية ) المحافظة، على أنها ملفقة

  



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢٠٣ 

  النجاحات والتحديات  والتقدم
. ات قديمة مهمة في المحافظة في ربع السنة هذاقام قادة فريق إعادة إعمار محافظة ديالى بإبراز عدة تحدي

جرى توقيف نائب المحافظ للشؤون التقنية بتهمة الفساد آما أوقفت قوة مهمة مكافحة اإلرهاب التابعة للحكومة 
  .)٦١٠(العراقية عضو في مجلس المحافظة 

  

وغياب موازنة . ص الموادأوقفت مصانع المعدات الكهربائية في ديالى إنتاج المحوالت الكهربائية بسبب نق
لقد . المحافظة دفع الحكومة المحلية إلى الرجوع إلى برنامج االستجابة الطارئة للقائد آوسيلة وحيدة للرأسمال

  . )٦١١(عملت قوات األمن العراقية غالبًا على هواها، فاحتلت المباني الحكومية ورفضت إخالءها   
  

ر المحافظة عن آثب مع موظفي المحافظة المنتخبين لتنفيذ وسط هذه التحديات، يعمل فريق إعادة إعما
إجراءات الموازنة لمكافحة الفساد وتطوير القطاع الخاص، بما في ذلك الخدمات المصرفية، ضمن جهد 

لتخفيض معدالت البطالة، التي أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة، إنها قد تساهم في عدم االستقرار السياسي، 
  .)٦١٢(الجتها إذا لم تتم مع

  

  )٦٠٤(مستشفى بعقوبة العام
  

  :المقاول
  شرآة لقاء المستقبل المحدودة

  :الكلفة
   مليون دوالر ٧٫٤

 
  :تاريخ بدء المشروع

  ٢٠٠٨مارس  /  آذار ١٥
 

  :تاريخ اإلنجاز المتوقع
   ٢٠٠٩ديسمبر / آانون األول ٣٠

  
  النسبة المنجزة

٥٤ %  
 

  مصدر التمويل
  صندوق دعم االقتصاد

 
 

 

 
الغالف االسمنتي أنجز تقريبًا لجناح العمليات الجراحية في مستشفى بعقوبة العام في 

  )USACEصورة لسالح الهندسة في الجيش األميرآي. (محافظة ديالى
  

مشروع مستشفى بعقوبة العام سوف يّوفر مساحة أسرة إضافية، وأجنحة 
المرآز . جراحة، وبيئة معمقة في مستشفى آانت تنقصه القدرات الجراحية

 سريرًا  لغرفة ٢٠الصحي الموسع هنا سيكون انشاءًا قائمًا بذاته يضم 
الطوارىء وطابقين لغرف العمليات الجراحية والحوادث مع وحدات للعناية 

تأخر المقاول عن الجدول المقرر بسبب نقص اليد .  سريرًا٥٠المكثفة تضم 
 .       العاملة الماهرة في المنطقة

  
  )و(ادث األمنية الشهرية الحومجموع

  
  

يونيو/ حزيران   
٢٠٠٩ 

  يناير/ آانون الثاني  
٢٠٠٤ 



  اإلعمار حسب المحافظةإعادة 
 

 

٢٠٤ 

  )و(معدل الحوادث األمنية الشهرية

  
  

  اآالف المشاريع الممولة من الواليات المتحدة بماليين الدوالرات 
 آلفة المشاريع اإلجمالية 
 منجزة  جارية 

 ٤٧٩٫٤ ٨٠٫٧ األمن
  ٢٦١٫٦  ٨٫٥  البنى التحتية
  ٦٨٫٥  ١٧٫٠  نظام الحكم
  ٦٫٩  ٢٫٦  االقتصاد
  ٨١٦٫٥  ١٠٨٫٧  المجموع
  .٢٠٠٩ / ٧ / ٤، تاريخ المعيار العالمي، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق : المصدر

  
  مشاريع أخرى

  الفنون 
في حزيران من هذا العام رسم فنانون لوحات جدارية على الجدران األمنية المحيطة بمحكمة االستئناف في 

تضمنت هذه الجداريات آتابة أجزاء من . د آبير من التفجيراتمحافظة ديالى، هذا الموقع الذي آان هدفًا لعد
الدستور العراقي بهدف تزويد العراقيين بمعلومات عن حقوقهم القانونية مثل حق الحصول على خدمة محامي 

  .)٦٠٥(أو رفض تفتيش منازلهم من دون مذآرة قضائية
  

  حل النزاعات
عات ممّول من الوآالة االميرآية للتنمية الدولية يهدف إلى شارك مواطنو محافظة ديالى في برنامج لحل النزا

من بين نشاطات هذا البرنامج أقيم مؤتمر . تأسيس منظمات من المجتمع المدني والمؤسسات اإلعالمية
  . للتسامح والتعايش مدته يومين

 .قنص، آمائن، قنابل يدوية وأسلحة خفيفة أخرى
  .جو-م بالهاون وبالصواريخ وبأسلحة ارضهجو

  ).أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(قنابل تم العثور عليها وتعطيلها 

  ) أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(قنابل جرى تفكيكها 
 هجمات على بنى تحتية عراقية ومؤسسات حكومية 



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢٠٥ 

  

  محافظة بغداد

  بغداد : العاصمة
   ألف٦،٩٩٥،٠٠٠ )أ(:السكان

    مليون دوالر٥٥١٫١  )ب(: الموازنة الرأسمالية
   مليون دوالر٦،٦٤٤٫٩ )ج(: أآالف مشاريع الواليات المتحدة

 %  ٢٧٫٣) د(: العاملون بغير مؤهالتهم%. ١٤٫٥ )د(: البطالة
٢٩ %٧٠           % 
   )هـ(سّنة )هـ(شيعة

       )هـ(اآلخرون% ١ 
  

  
 إلى مجلس المحافظة الجديد لفريق إعادة اعمار محافظة بغداد توجيه انتباهها أتاح االنتقال السلس للسلطة

إعادة التدوير، : ومواردها نحو المناطق الريفية إضافة إلى المسائل الشائكة التي تواجه أية مدينة آبيرة مثل
  . النفايات، الردميات، وتمويل مشروع نموذجي لجمع النفايات

  
  األمن

 بغداد في الربع السنة هذا أفضل مما آان عليه في ربع السنة المنصرم، لكن الظروف آان الوضع األمني في
 فقد عانت المحافظة من الحوادث األمنية أآثر من أية .)٦٠٩(األمنية حول المدينة قد تتغير آثيرًا بحسب األحياء

القنابل التي عثر عليها ، وعدد ١٦٢محافظة أخرى، إذ أن عدد أجهزة التفجير االرتجالية التي جرى تفجيرها 
 وتلك التي نفذت ٣٩، اما عدد الهجمات بواسطة القناصة واألسلحة الخفيفة فقد بلغ ١٧٧وجرى تفكيكها بلغ 

  .)٦١٣( هجوم٥٣بواسطة الهاون أو الصواريخ أرض جو فقد بلغ 
  

دوريات العسكرية، شهدت األشهر الثالثة المنصرمة، معدًال منخفض نسبيًا، ولكن ثابتًا، من الهجمات على ال
تسببت هذه الهجمات بعرقلة أو بتأخير نشاطات . بضعة منها تضمنت موظفين من فريق إعادة إعمار المحافظة

  .)٦١٤(معينة أو مناسبات معينة، لكنها لم تؤثر بشكل جوهري على عمل فريق إعادة إعمار      المحافظة
  

  حكم القانون
اتحاد القانونيين العراقيين، لمراجعة التقدم في مسار تنفيذ برنامج اجتمع فريق إعادة إعمار بغداد مع رئيس 

أصدر اتحاد القانونيين العراقيين، القسائم لهذا . للمهجرين في الداخل" الخدمات القانونية على أساس القسيمة"
. األهلي مليون دوالر والذي يموله صندوق تخفيف النزاعات واستقرار المجتمع ٢٫٩البرنامج البالغة آلفته 

أعطيت القسائم إلى المهجرين في الداخل والالجئين لكي يتمكنوا من الحصول على خدمات مجانية من محامي 
 ألف عراقي مهجرين في ٣٢ وهو يهدف إلى مساعدة ٢٠٠٨نوفمبر / بدأ البرنامج في تشرين الثاني . المنطقة

  . )٦١٥(الداخل بفعل العنف
  

اد بزيادة قدرته على الوصول بشكل أآبر إلى المحتجزين المحتاجين يقوم مرآز الدفاع القانوني في بغد
يزود المرآز .  محتجزًا سابقًا من برنامج إعادة الدمج للمرآز٩٦خالل ربع السنة هذا استفاد . للمساعدة

  .)٦١٦(محامي دفاع يرافقون قضاة التحقيق العراقيين والجيش االميرآي خالل التحقيق مع المشتبه بهم 
  
  حات والتحديات والتقدمالنجا

حصل انتقال السلطة إلى مجلس المحافظة الجديد بسالم ومن دون خالفات، وأفاد تقرير لفريق إعادة إعمار 
ومعظم أعضاء مجلس المحافظة الجديد . محافظة بغداد إلى بناء عالقات قوية مع حكومة المحافظة الجديدة

  .)٦١٧(ليس لديهم خبرة سابقة في الحكم
  



  اإلعمار حسب المحافظةإعادة 
 

 

٢٠٦ 

ويعيق الموظفون غير المؤهلين . الضعف العام الحاصل في المؤسسات العراقية يشكل تحديًا جوهريًاال يزال 
من أعضاء % ٤٠قّدر فريق إعادة إعمار المحافظة أن اقل من . جيدًا والثقافة البيروقراطية العراقية الفعالية

مرآزية بشدة، ويبقى التخطيط إن  السلطة . مجلس المحافظة في أحد النواحي لديهم مستوى تعليمي ثانوي
للمساعدة في تقويم هذا الوضع طّور فريق إعادة إعمار المحافظة . )٦١٨(بشكل عام نظري أآثر منه تطبيقي

وإدارة المحافظة برنامج تدريب على التخطيط الحكومي وإعداد الموازنة التشغيلية وإدارة الموجودات 
  . )٦١٩(حتية العامة وصيانتهاوالمهارات التقنية الالزمة لتشغيل البنى الت

  

. يتجلى التحدي األآبر الذي حدده فريق إعادة إعمار محافظة بغداد في التنقل العمالني الذي أصبح أآثر تعقيدًا
فقد . ومع أن الوضع األمني قد تحسن بشكل عام، فإن التنقل في أجزاء من بغداد ال يزال يتطلب مرافقة عسكرية

ان الخفض األآبر لعدد القوات المخطط لتنفيذه سيحد من قدرة هذا الفريق على . حافظةقدر فريق إعادة إعمار الم
ان العنصر العسكري المرئي يعيق قدرة المسؤولين الرسميين العراقيين على االجتماع . استدامة عملياته الحالية

  .)٦٢٠(بفريق إعادة إعمار المحافظة
  

  
  توصيل مساعدة إنسانية إلى النوافذ في بغداد ب(ePRT)يقوم ِفرق إعادة االعمار المرافقة 

  
  )٦٢١(مستشفى العلوية

  
  :المقاول

  مجموعة أنبار للهندسة
  :الكلفة
   مليون دوالر ٢٫٤

 
  :تاريخ انتهاء المشروع

   ٢٠٠٩مايو / ايار ٩
 
 
 

 

 
مستشفى العلوية المعاد تأهيله في بغداد يزود الخدمات والرعاية الصحية المناسبة 

  )USACEصورة لسالح الهندسة في الجيش األميرآي. (الللمرضى ولألطف
  

 ٣٣٤مايو، وهو اآلن يتضمن / انتهى العمل على مستشفى العلوية في أيار 
قبل . سريرًا للمرضى المقيمين في حّي الرصافة الواقع في وسط مدينة بغداد

 سريرًا وآانت معداته معطلة ٣٧رفع مستواه آان هذا المستشفى يتضمن 
ءاته متضررة، مما جعل غرفة ومبانيه غير قابلة لالستعمال وبعض إنشا

 .        لسنوات عديدة
  



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢٠٧ 

  )و( الحوادث األمنية الشهريةمجموع

  
  

  )و(معدل الحوادث األمنية الشهرية
  

  
  

  اآالف المشاريع الممولة من الواليات المتحدة بماليين الدوالرات 
 آلفة المشاريع اإلجمالية 
 منجزة  جارية 

 ٢،٠٤٩٫٥ ٤٤٥٫٧ األمن
  ٢،٦٤٤٫٠  ٣٧١٫٦  البنى التحتية
  ٥٩١٫٣  ٤٩٠٫٥  نظام الحكم
  ٤٤٫١  ٨٫١  االقتصاد
  ٥،٣٢٨٫٩  ١،٣١٥٫٨  المجموع

  .٢٠٠٩ / ٧ / ٤، تاريخ المعيار العالمي، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق : المصدر
  

  مشاريع أخرى
  نظام الحكم المحلي

حافظة بغداد للحكم الجيد منهج دراسي لمرآز أمانات للتدريب يشمل التخطيط طّور فريق إعادة إعمار م
يعكس . وإعداد الميزانية التشغيلية وإدارة الموجودات المطلوبة لتشغيل البنى التحتية العامة وصيانتها

ر المشروع تحول فريق إعادة إعمار محافظة بغداد من مشاريع البنى التحتية المادية إلى  تنمية وتطوي
  .المؤسسات والمنظمات والموظفين الحكوميين

  
  الزراعة 

قدمت . حضر مزارعو بغداد ندوة نظمها فريق إعادة إعمار محافظة بغداد والوآالة االميرآية للتنمية الدولية
لتربية األبقار واألغنام يمكن بواسطتها إنتاج لحوم من نوعية أعلى في " فيدلوت"خالل هذه الندوة طريقة 

  . ر من الفترة التقليديةفترة اقص

يونيو/ حزيران   
٢٠٠٩ 

  يناير/ آانون الثاني  
٢٠٠٤ 

 .قنص، آمائن، قنابل يدوية وأسلحة خفيفة أخرى
  .جو-وم بالهاون وبالصواريخ وبأسلحة ارضهج

  ).أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(قنابل تم العثور عليها وتعطيلها 

  ) أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(قنابل جرى تفكيكها 
 هجمات على بنى تحتية عراقية ومؤسسات حكومية 



  اإلعمار حسب المحافظةإعادة 
 

 

٢٠٨ 

  

  محافظة واسط
  

  الكوت : العاصمة
   ١،٠٥٦،٠٠٠ )أ(:السكان

    مليون دوالر٩٠٫٨  )ب(: الموازنة الرأسمالية
   مليون دوالر٤٥٠٫٥ )ج(: أآالف مشاريع الواليات المتحدة

 %  ٥١٫٤) د(: العاملون بغير مؤهالتهم%. ١٣٫٦ )د(: البطالة
                           ٩٠%             %       % 

     )هـ(    أآراد      )هـ(        سّنة    )هـ(شيعة
  

بدأ فريق إعادة إعمار . ابريل بعد تسويات سياسية هامة/  نيسان ١٠تّم تنصيب مجلس المحافظة الجديد في 
 من أصل ٢١يونيو في اجتماع واستقبال حضره / ران محافظة واسط ببناء عالقة مع الحكومة الجديدة في حزي

   .)٦٢٧( عضوًا في مجلس المحافظة ٢٨
  

بقيت التنمية الزراعية موضوعًا رئيسيًا في ربع السنة هذا، وطلب المزارعون مساعدات للبساتين وبرامج تنمية 
عون مشاآل من ارتفاع آلفة واجه المزار. )٦٢٨(من الواليات المتحدة ترآز على الري وبناء محطات لضخ المياه
وقالت األقضية البعيدة في هذه المحافظة انها .)٦٢٩(السماد وانخفاض مساعدات المزارعين واإلدارة السيئة للمياه

  . )٦٣٠(مهملة من قبل مجلس المحافظة في مدينة الكوت
  

  األمن
ما عثر على جهازي تفجير بقيت محافظة واسط آمنة نسبيًا في ربع السنة هذا، ولم تحدث أية تفجيرات، ان

ارتجاليين وتم تعطيلهما، آما حصلت أربع عمليات قنص وهجمات أو باألسلحة الخفيفة األخرى، ولم يحصل أي 
يونيو أقلق فريق إعادة /  حزيران ٣٠ إن إعادة انتشار القوات األميرآية في .)٦٣١( هجوم بالهاون أو بالصواريخ

   .)٦٣٢(فريق على االنخراط مع السكان المحليينإعمار محافظة واسط بشأن قدرة هذا ال
  

  النجاحات والتحديات والتقدم
أفاد تقرير لفريق إعادة إعمار محافظة واسط أنه أقام عالقة قوية مع رئيس مجلس المحافظة الجديد والمحافظ 

 واإلعالن عن الدور المعاد انتخابه، وقد ساعد آالهما في تحديد األولويات لمبادرات فريق إعادة إعمار المحافظة
   .)٦٣٣(يونيو/  حزيران ٣٠المتواصل لفرق إعادة االعمار بعد التاريخ النهائي إلعادة انتشار القوات األميرآية في 

  
من بين التحديات، قلق فريق إعادة إعمار محافظة واسط من أن استبدال اللواء الحالي بكتيبة أصغر بكثير 

 بفريق واحد فقط سوف يقيد حرآة الفريق ويصّعب من عملية الوصول إلى واستبدال أربعة فرق للشؤون المدنية
والحظ فريق إعادة إعمار محافظة واسط بأن قائدي اللواء والكتيبة يحتفظان بمرافقين أمنيين . المجتمع المحلي

ر قبل خاصين ينتقلون معهما بأوامر تنفذ بسرعة، بينما يتوجب على فريق إعادة إعمار المحافظة إصدار اشعا
  .)٦٣٦( ساعة مما يعرقل اجتماعاتهم مع قادة المحافظة٤٨

  
أفاد تقرير لفريق إعادة إعمار واسط أن العديد من مواطني المحافظة ال يعتقدون أن الحكومة قادرة على توفير 

يب  وخطط للترآيز على تدر(PRT)ولتغيير هذه النظرة، عمل فريق إعادة إعمار المحافظة . الخدمات أو الحماية
  .)٦٣٧(" الحجر"موظفي الحكومة أآثر من ترآيزه على مشاريع بناء 



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢٠٩ 

  

  
  )الصورة لمكتب شؤون المحافظات( تاجرًا في محافظة واسط ٤٠سيؤمن مورد رزق لحوالي " زواريجات"سوق 

  
  

  )٦٢٦(سوق اللحم في مدينة الكوت
  

  :المقاول
  شرآة مجموعة الكحالء

  

  :الكلفة
   مليون دوالر ٢٫٤

  

  : المشروعتاريخ بدء
   ٢٠٠٨ابريل /  نيسان ٢١

  

  :تاريخ اإلنجاز المتوقع
   ٢٠٠٩أغسطس /  آب ٣١

  

  النسبة المئوية المنجزة
٧٥ %  

  

  مصدر التمويل
 (ISF)صندوق دعم االقتصاد 

 
العمال يبنون االآشاك في سوق اللحم الجديد في مدينة الكوت في 

صورة لسالح الهندسة في الجيش . (محافظة واسط
  )USACEاألميرآي

  
عندما ينتهي المقاولون من مشروع سوق اللحم في الكوت 

 ملحمة مع برادات تخزين،  ومقاهي، وحمامات ٢٥ستتوفر 
وساحة مرآزية مع نافورتي مياه وموقف سيارات وسوف 

يكون السوق موصول بشبكة تصريف المياه في المدينة 
المشروع متأخر عن برنامجه المقرر، . وبشبكة الكهرباء

ي حاليًا تصليح بعض المشاآل التي نشأت في جدران ويجر
 .         السيراميك

  
  )و( الحوادث األمنية الشهريةمجموع

  
  

يونيو/ حزيران   
٢٠٠٩ 

  يناير/ آانون الثاني  
٢٠٠٤ 



  اإلعمار حسب المحافظةإعادة 
 

 

٢١٠ 

  )و(معدل الحوادث األمنية الشهرية

  
  

  اآالف المشاريع الممولة من الواليات المتحدة بماليين الدوالرات 
 آلفة المشاريع اإلجمالية 
 منجزة  جارية 

 ٢٤٤٫٤ ٦٫٣ األمن
  ١٠٤٫٨  ٧٫٧  البنى التحتية
  ٧٤٫٨  ٨٫٣  نظام الحكم
  ٣٫٨  ٠٫٤  االقتصاد
  ٤٢٧٫٨  ٢٢٫٦  المجموع

  .٢٠٠٩ / ٧ / ٤، تاريخ المعيار العالمي، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق : المصدر
  

  مشاريع أخرى
  الصحة

 ٢٣وزارة الصحة العراقية بإرسال ، قامت الوآالة االميرآية للتنمية الدولية و"االبتسامة"ضمن مشروع 
 ١١،٥٠٠مايو إلى مدن وقرى المحافظة لفحص ما يقارب من /  مساعدًا لهم في شهر أيار ٤٦طبيب أسنان و

  .  طفل عراقي بالنسبة لتجاويف األسنان
  

  الزراعة
إمداد، ال  جرى تأمين (IRAP) وبرنامج المساعدة السريعة للعراق (QRT)بمنحة من فريق االستجابة السريعة 

  .)٦٢٥( ألف مواطن عراقي في محافظة واسط ٤٠ينقطع من المياه من محطة السليمانية لضخ المياه إلى حوالي 

 .وأسلحة خفيفة أخرىقنص، آمائن، قنابل يدوية
  .جو-هجوم بالهاون وبالصواريخ وبأسلحة ارض

  ).أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(قنابل تم العثور عليها وتعطيلها 

  ) أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(قنابل جرى تفكيكها 
 هجمات على بنى تحتية عراقية ومؤسسات حكومية 



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢١١ 

  

  محافظة بابل
  

  الحلة : العاصمة
   ١،٥٧٤،٠٠٠ )أ(:السكان

    مليون دوالر١٣٤  )ب(: الموازنة الرأسمالية
   مليون دوالر٤٢٠٫٣ )ج(: أآالف مشاريع الواليات المتحدة

 %  ٤٠٫٩) د(: العاملون بغير مؤهالتهم%. ١٥٫٩ )د(: بطالةال
                           ١ %٨٥             % 

          )هـ(سّنة  )هـ(شيعة                       
  

ب الدعوة بدأ مجلس محافظة بابل بانطالقة سريعة مع إتهام أعضاء من المجلس األعلى اإلسالمي العراقي لحز
 (SOI)ابريل أطلقت النار على عنصر من منظمة أبناء العراق / في نيسان . بنقض اتفاق للمشارآة في السلطة

  .)٦٣٤(وِجرح وأصيب آخر بجراح
  

) ماد هاوس(بمواجهة هذا التراجع، نظم فريق إعادة إعمار محافظة بابل عرضا مسرحيا قدمته فرقة بيت الوحل 
وقام بهذا . آالف مواطن عراقي مع المحافظ الجديد ورئيس مجلس المحافظة٦لعرض حضر هذا ا. في آثار بابل

  .)٦٣٥(العرض ممثلون معروفون قدموا مشاهد تتناول مواضيع الديمقراطية ومكافحة الفساد
  

  األمن
 في ارتفع عدد الحوادث األمنية في محافظة بابل خالل ربع السنة هذا، إذ قتل ثمانية نتيجة للتفجير الذي حصل

وانفجرت ست قنابل في أماآن أخرى وُعثر على ستة . ابريل ضد منظمة أبناء العراق في إسكندرية/  نيسان  ١١
وأفاد تقرير لفريق إعادة .  )٦٣٨(أجهزة تفجير وجرى تعطيلها، بينما حصل هجومان بالهاون أو بالصواريخ 

ق من ارتفاع عدد الحوادث األمنية قليًال بعد إعمار محافظة بابل أن الوضع األمني آان مستقرا، ولكن هناك قل
  .)٦٣٩(يونيو التاريخ النهائي إلعادة انتشار القوات االميرآية/  حزيران ٣٠

  
  حكم القانون

اإلجراءات القانونية ضد نائب محافظ سابق للنجف، متهم بالفساد، بقيت دون حل، مع محاولة فريق إعادة إعمار 
ُأحيلت القضية إلى بابل . ور على أمر اعتقاله وتحديد ما إذا آان ال يزال صالحًاالمحافظة والجيش األميرآي العث

منذ سنتين بسبب الخوف من حصول نزاعات وبسبب الضغوط السياسية صدر أمر التوقيف األساسي عن قاِض 
  .)٦٤٥(جرى اغتياله فيما بعد

  
لة، التي تنشر بدعم من ِفرق إعادة إعمار اعترف مجلس القضاء األعلى بدور الجريدة القانونية الوحيدة المستق

مايو، مالحظًا أن عمل هذه الصحيفة يقوي استقاللية /  عبر إرسال رسالة، إلى الناشر في أيار (PRT)المحافظات 
  .)٦٤٦(القضاء وسيادة نظام الحكم 

  
  النجاحات والتحديات والتقدم

وللمساعدة في تنميتها، ناقش فريق .  تزال ضعيفةيعتبر فريق إعادة إعمار محافظة بابل ان حكومة المحافظة ال
 مشروعًا من ضمن ٢٦ موظفي المحافظة تطوير  مع(PRT)نظام الحكم لدى ِفرق إعادة إعمار المحافظات 



  اإلعمار حسب المحافظةإعادة 
 

 

٢١٢ 

برنامج االستجابة الطارئة للقائد وهذه المشاريع مصممة لرفع قدرتهم على ممارسة نظام الحكم ومواصلة 
  . )٦٤٧(تدريبهم على ذلك

  
ا أن قطاع المصارف ال زال ضعيفًا، إذ أن المواطنين يتجنبون فتح حسابات مصرفية لمدخراتهم، بسبب خدمة آم

، وأفاد ِفرق إعادة إعمار المحافظات. الزبائن المتواضعة، وتكاثر األوراق النقدية المزورة واالعتبارات الدينية
  .)٦٤٨(ة في الفساد أن مصارف الدولة التي تعطي القروض هي غالبًا ما تكون غارق

  
، برنامجًا لتطوير الروابط بين المصارف (PRT)لتقوية قطاع المصارف، أطلق فريق إعادة إعمار المحافظة 

ولكن القيود الوطنية، مثل مشاآل تحديد ملكية األراضي وتصنيف مؤسسات . ومراآز األعمال في المحافظة
  .)٦٤٩(اإلقراضالقروض الصغيرة آمنظمات غير حكومية، قّيدت عمليات 

  
 ٧٠٠في إشارة ايجابية، عمل فريق إعادة إعمار محافظة بابل مع مجلس الدولة العراقي لآلثار لتقديم منحة بقيمة 

ستتناول هذه الخطة متطلبات المحافظة على المواقع . ألف دوالر لوضع خطة إدارة شاملة للموقع األثري في بابل
  .)٦٥٠( والتعليماألثرية واستراتيجيات اإلدارة السياحية

  

  
  أطفال يتلقون أول درس لهم في الكمبيوتر في مدرسة الغفران للبنات في محافظة بابل

  
وأفاد . ابريل، اشتبكت القوات األميرآية والعراقية باألسلحة مع أفراد مجهولين فقتل مدني واحد/ في أوائل نيسان 

خطف األطفال وطلب فديات إلطالقهم أصبح مشكلة تقرير لفريق إعادة إعمار محافظة بابل في الشهر نفسه أن 
  .)٦٤٠(متصاعدة في الحلة

  
  )٦٤١(مبنى المحكمة الجديد في الحلة

  

  :المقاول
  مجموعة الفرات األوسط المشرق 

  

  :الكلفة
   مليون دوالر ٧٫٢

  

  :تاريخ بدء المشروع
   ٢٠٠٦سبتمبر /  أيلول ٨
  

  :تاريخ اإلنجاز المتوقع
   ٢٠٠٩سبتمبر /  أيلول ٣٠

  

  النسبة المئوية المنجزة
٨٦ %  

  

  مصدر التمويل
 (ISFF)صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 

 
. الغالف االسمنتي لمبنى المحكمة في الحلة الجديدة في محافظة بابل

  )USACEصورة لسالح الهندسة في الجيش األميرآي(
  

. مبنى محكمة الحلة الجديد سيحوي مجلس القضاة العراقي
ع الواقع في منطقة الحلة الجديدة، جدار محيط يتضمن المشرو

بالمشروع، بوابات، وحواجز، شبكة لمياه الشرب، ونظام للمياه 
قّدر فريق إعادة إعمار محافظة بابل أن ثلثي العمل . المصروفة

       .)٦٤٤(القضائي سينتقل إلى مبنى المحكمة الجديد فور إنجازه



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢١٣ 

  
  )و( الحوادث األمنية الشهريةمجموع

  
  

  )و(معدل الحوادث األمنية الشهرية

  
  

  اآالف المشاريع الممولة من الواليات المتحدة بماليين الدوالرات 
 آلفة المشاريع اإلجمالية 
 منجزة  جارية 

 ٧٤٫٥ ١٩٫٤ األمن
  ٢٠٦٫٧  ١٦٫٩  البنى التحتية
  ٥٧٫٠  ٢٧٫٤  نظام الحكم
  ١٢٫٤  ٥٫٨  االقتصاد
  ٣٥٠٫٦  ٦٩٫٥  المجموع

  .٢٠٠٩ / ٧ / ٤، تاريخ المعيار العالمي، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق : المصدر
  

  مشاريع أخرى
  األعمال

 مليون دوالر وبتمويل من برنامج ٣٫٢يونيو سوق الفرات المرآزي للمزارعين، بكلفه / ُأفتتح في حزيران 
 آشك داخلي وسوف تديره ٤٠ آشك خارجي و٢٠يحتوي السوق على . (CERP)االستجابة الطارئة للقائد 

ينقسم مجلس المدراء مناصفًة بين السنة والشيعة وينوي .  أالف مزارع محلي٤الجمعية الزراعية التي تمثل 
  .)٦٤٢(توظيف عناصر سابقين في منظمة أبناء العراق آّحراس أمن للسوق

  

  الصحة
لمحافظة إلى وزارة الصحة العراقية في مستشفى المّسيب للتوليد آان مبرمجًا آي يسلم من فريق إعادة إعمار ا

أفاد فريق إعادة إعمار محافظة بابل انه يبدو ان عملية تسليم المستشفى ستتم من دون أثاث . يونيو/  حزيران ٣٠
  .)٦٤٣(وال معدات

يونيو/ حزيران   
٢٠٠٩ 

  يناير/ آانون الثاني  
٢٠٠٤ 

 .سلحة خفيفة أخرىقنص، آمائن، قنابل يدوية وأ
  .جو-هجوم بالهاون وبالصواريخ وبأسلحة ارض

  ).أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(قنابل تم العثور عليها وتعطيلها 

  ) أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(قنابل جرى تفكيكها 
 هجمات على بنى تحتية عراقية ومؤسسات حكومية 



  اإلعمار حسب المحافظةإعادة 
 

 

٢١٤ 

  

  محافظة القادسية
  

  الديوانية : العاصمة
   ١،٠٣٣،٠٠٠ )أ(:السكان

  ر  مليون دوال٨٦٫٤  )ب(: الموازنة الرأسمالية
   مليون دوالر٢٥٩٫٤ )ج(: أآالف مشاريع الواليات المتحدة

 %  ٢٧٫٣) د(: العاملون بغير مؤهالتهم%. ١٥٫٩ )د(: البطالة
                           ٩٨%             %       % 

      )هـ(    آراد      )هـ(        سّنة    )هـ(شيعة
  

 المياه في محافظة القادسية، في أن يكون مشكلة آبيرة في محادثات فريق إعادة إعمار محافظة يستمر نقص
القادسية مع المسؤولين المحليين، ووردت تقارير عن مزارعين تفيد بأنهم ترآوا أراضيهم لالنتقال إلى مناطق 

  . )٦٥١(قريبة من المدن بسبب النقص في مياه الشرب وعدم إمكانية ري مزروعاتهم
  

 على تطوير خطة إلعادة تأهيل مرفق ٢٠٠٨للمساعدة في معالجة مشكلة الجفاف عملت الحكومة منذ العام 
يمّول فريق إعادة إعمار المحافظات %. ٥٠معالجة المياه في مدينة الديوانية ورفع قدرة هذا المرفق بنسبة 

(PRT) هذا المشروع  من برنامج االستجابة الطارئة للقائد ،(CERP). تاريخ اإلنجاز المتوقع هو خريف العام 
٦٥٢( ٢٠٠٩(.  

  
  األمن

بقيت محافظة القادسية مستقرة بشكل واسع على صعيد األمن، خالل ربع السنة هذا، إذ لم يسّجل أي انفجار ولم 
يتوقع فريق إعادة إعمار . )٦٥٣( هجومًا بالهاون أو بالصواريخ٢٩ُيعثر على أي متفجرات، علمًا انه حصل 

افظات أن يكون تأثير إعادة انتشار القوات األميرآية محدودًا على األمن باستثناء بعض التهديدات األمنية المح
)٦٥٤( .  
  

  حكم القانون
تمت إدانة مدير قسم البلديات وبعض مهندسيه بجرائم مالية بعد انضمام محافظة القادسية إلى حملة مكافحة 

  . )٦٥٥( أمر اعتقال٢٣نتج بصورة إجمالية . الفساد
  

  النجاحات والتحديات والتقدم
أقام فريق إعادة إعمار محافظة القادسية روابط مع مجلس المحافظة الجديد أقوى من تلك التي آانت تربطه 

بأعضاء المجلس القديم، على الرغم من أن حادثة إطالق النار على المدير العام للتعليم خلق بعض التحديات 
  . )٦٥٦(محافظات المتعلقة بالمدارسلمشاريع فرق إعادة إعمار ال

  
آجزء من عملية تطوير الحكومة المحلية، نّظم فريق إعادة إعمار المحافظات دورات تدريبية لموظفي القضاء 

تلقت وزارة الموارد المائية . على آيفية تطوير األراضي الزراعية من أجل دعم النمو االقتصادي واالستثمار
ج الكمبيوتر المتعلقة بالتشكيل الهيدروليكي من أجل رسم الخرائط وتحديد البنى التحتية تدريبًا تناول استعمال برام

  .)٦٦٣(لشبكات الرّي 
  



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢١٥ 

، يأمل فريق إعادة إعمار المحافظة (CERP)في حال تلقى تمويل جديد من برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
(PRT)آما ويأمل هذا الفريق أن يحصل على تمويل . أن يتمكن من تجديد محطة معالجة المياه في الديوانية 

لنظامي الصرف الصحي آما لمشاريع تعليمية متنوعة ُترآز على التدريب المهني وعلى المسائل    
  .)٦٦٧(النسائية

  
  )٦٥٧(مدرسة حسن البصري االبتدائية

  

  :المقاول
  سوبريم ايدين 

  

  :الكلفة
   مليون دوالر ١٫٢

  

  :تاريخ بدء المشروع
   ٢٠٠٦ حزيران ٧
  

  :تاريخ اإلنجاز المتوقع
   ٢٠١٠ آانون الثاني  ١١

  

  النسبة المئوية المنجزة
٣ %  
  

  مصدر التمويل
 (ESF)صندوق دعم االقتصاد 

 
شاحنة تنقل غرفة جاهزة بالقرب من مدرسة حسن البصري االبتدائية في محافظة 

  )USACEصورة لسالح الهندسة في الجيش األميرآي. (القادسية
  

 غرفة تدريس في مدرسة حسن البصري االبتدائية لتحل محل ١٢اء سوف يتم بن
أفاد تقرير . الغرف القديمة التي أصبحت غير آمنة لألطفال الموجودين فيها

لفريق إعادة إعمار المحافظة إن المقاول ينجز عمله بشكل مرٍض وإن بناء هذه 
في غرف إذ ان النقص . المدرسة سوف يخفف من اآتظاظ المدارس في المنطقة

.          الصف يجبر المدارس العراقية غالبًا على اعتماد ثالثة دوامات في اليوم
  

  )و( الحوادث األمنية الشهريةمجموع

  
  

  )و(معدل الحوادث األمنية الشهرية

  

  
  

يونيو/ حزيران   
٢٠٠٩ 

  يناير/ آانون الثاني  
٢٠٠٤ 

 .قنص، آمائن، قنابل يدوية وأسلحة خفيفة أخرى
  .جو-هجوم بالهاون وبالصواريخ وبأسلحة ارض

  ).أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(قنابل تم العثور عليها وتعطيلها 

  ) أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(ا قنابل جرى تفكيكه
 هجمات على بنى تحتية عراقية ومؤسسات حكومية 



  اإلعمار حسب المحافظةإعادة 
 

 

٢١٦ 

  اآالف المشاريع الممولة من الواليات المتحدة بماليين الدوالرات 
 آلفة المشاريع اإلجمالية 
 منجزة  ةجاري 

 ٣٦٫٣ ١٥٫٨ األمن
  ١١٤٫٦  ٣٠٫٠  البنى التحتية
  ٤٥٫٩  ٧٫٦  نظام الحكم
  ٦٫٩  ٢٫٢  االقتصاد
  ٢٠٣٫٧  ٥٥٫٧  المجموع

  .٢٠٠٩ / ٧ / ٤، تاريخ المعيار العالمي، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق : المصدر
  

  مشاريع أخرى
  نظام الحكم المحلي

، في ربع السنة هذا، عشرين (ICCM)ستندة إلى المجتمع المحلي في العراق برنامج تخفيف النزاعات المنّظم 
 ١٥تخلل هذه الحلقة .  مشارآًا وتناولت مواضيع التسامح والحوار والتعايش السلمي٤٧٧حلقة دراسية حضرها 

ئر ورشة عمل مدة آل منها يومين وتناولت موضوع حل النزاعات والمباحثات للحكومة المحلية وزعماء العشا
  . )٦٥٨(للترويج لممارسات نظام الحكم الجيدة بشكل محايد لدى التعاطي مع مسائل عامة 

  
  الزراعة

خالل ربع السنة هذا، قام فريق إعادة إعمار القادسية بتدشين مرآز للتدريب على تربية النحل التابع للمدرسة 
 ألف دوالر سنويًا ٦٠لنحل وإدخال حوالي هذا المرآز يجب أن يزود خبرة عملية في تربية ا. الثانوية الزراعية

  .)٦٥٩(من مبيعات العسل، وهي أموال مخصصة لموازنة التعليم في المحافظة 



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢١٧ 

  

  محافظة آربالء
  

  آربالء : العاصمة
   ٩٠٢،٠٠٠ )أ(:السكان

    مليون دوالر٧٧٫٨  )ب(: الموازنة الرأسمالية
   مليون دوالر١٥٣٫٨ )ج(: أآالف مشاريع الواليات المتحدة

 %  ٣١٫١) د(: العاملون بغير مؤهالتهم%. ١٩٫١ )د(: لبطالةا
                           ١ %٨٥             % 
          )هـ(سّنة  )هـ(                       شيعة

  
مة في مجلس تّم اختيار أعضاء من التيار الصدري ومن المجلس األعلى اإلسالمي العراقي لترؤس عدة لجان ها

المحافظة في ربع السنة هذا، مما جعل فريق إعادة إعمار محافظة آربالء تتوقع احتمال انخفاض إمكانية 
ولتحسين العالقات مع المقيمين في هذه المحافظة، على ضوء هذه التطورات، قام فريق . الوصول إلى تلك اللجان

 مرآز الشباب التابع للحسينية ولعب مع شباب محليين إعادة إعمار المحافظة بإعادة ترميم ملعب آرة السلة في
العديدة " حسن الجوار"آرة القدم في منطقة تعتبر معقال للتيار الصدري في مدينة آربالء، وذلك ضمن مبادرات 

  .التي قام بها هذا الفريق خالل ربع السنة هذا
  

 فقط من ٢٧ من أصل ١٣تماع حضره العالقة مع مجلس المحافظة الجديد أثبتت انها بطيئة، إذ أن أول اج
وآذلك فإن مشارآة الموظفين الرسميين الكبار في حلقة دراسية أقيمت .  نساء ٦أعضاء المجلس وآان بينهم 

  . آانت باهتة)٦٦٤(يونيو/ حول مكافحة الفساد في حزيران 
  

  األمن
 آخرين، وحصل ٣ي واحد وجرح انفجرت قنبلة واحدة في آربالء في ربع السنة هذا نتج عنها مقتل جندي أميرآ

وأفاد فريق إعادة إعمار محافظة آربالء ان االوضاع األمنية نادرًا . )٦٦٥( هجومًا بالهاون أو بالصواريخ١٤أيضا 
  .)٦٦٦(ما تؤثر على قدرتها على العمل 

  
  حكم القانون

وقد . ة مستقلين غير منحازينأفاد فريق إعادة إعمار المحافظة ان المحكمة في المحافظة تعمل جيدًا على يد قضا
  . تواصلت في ربع السنة هذا الجهود إلعداد تدريب قضائي وقانوني دستوري للمجتمع القضائي والقانوني

  
  النجاحات والتحديات والتقدم

رفعت حكومة المحافظة قدرتها على التخطيط والمراقبة وإنجاز مشاريع المحافظة بمساعدة فريق إعادة إعمار 
عبر تنظيم دورة تدريب على نظام حكم المحافظة، الذي انتهى في حزيران بحضور نصف أعضاء  –المحافظة 

  .)٦٦٩(قام موظفو المحافظ بتدريب الموظفين على متابعة مشاريع البنى التحتية. مجلس المحافظة تقريبًا
  

ة في إيجاد طرق لشحن من بين التحديات التي يواجهها، أفاد فريق إعادة إعمار محافظة آربالء أنه واجه صعوب
 أو برنامج االستجابة الطارئة أو (QRF)صندوق االستجابة السريعة معدات من خارج العراق لدعم مشاريع 

اما .  ووجد أن عملية صندوق االستجابة السريعة بدأت تزداد إرهاقًا،(CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
وأفاد .  على العمليات وآانت إمكانية االتصال بشبكة االنترنت سيئةوجود الموظفين غير المناسبين فقد اثر سلبًا



  اإلعمار حسب المحافظةإعادة 
 

 

٢١٨ 

 آانوا يدعون إلى عقد (USAID)فريق إعادة إعمار المحافظة أيضا ان الجيش والوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
  .)٦٧٠(الكثير من مؤتمرات التنسيق التي آانت فائدتها هامشية مما أخذ من وقت العمل المنتج

  

فة إلى ذلك، أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة أن الذاآرة المؤسساتية تصبح ضعيفة بدخول وخروج إضا
الموظفين من فرقة إعادة إعمار المحافظة، آما أن الغياب يؤدي إلى اإلخالل بالعالقة بين أعضاء الفريق 

 بعض الموظفين الذين تم تسريحهم الحظ فريق إعادة إعمار المحافظة أن. وشرآائهم العراقيين مما يحّد من التقدم
وهذه عملية وصفها فريق إعادة إعمار المحافظة . قد تحولوا إلى موظفين في فرق أخرى إلعادة إعمار المحافظة

  .)٦٧١(من مكان إلى آخر" بضاعة سيئة"أنها بمثابة تمرير 
  

  
  )صورة لمكتب شؤون المحافظة(الء رئيس مجلس المحافظة يلقي آلمة في مؤتمر لألعمال حول طاولة مستديرة في آرب

  
  )٦٧٢(مدرسة الصمود الثانوية 

  
  :المقاول

  شرآة أسوار بابل للمقاوالت العامة  
  

  :الكلفة
   مليون دوالر ١٫٢

 
  :تاريخ بدء المشروع

   ٢٠٠٩ابريل /  نيسان ٢
  

  :تاريخ اإلنجاز المتوقع
   ٢٠٠٩أآتوبر  /  تشرين األول ١٠

  
  النسبة المئوية المنجزة

١٦ %  
 

  مصدر التمويل
 (ESF)صندوق دعم االقتصاد 

 
صورة . (قضبان فوالذية تبرز من أساسات مدرسة الصمود الثانوية في آربالء

  )USACEلسالح الهندسة في الجيش األميرآي
  

يهدف مشروع الصمود للتخفيف من االآتظاظ في المدارس ومن الحاجة 
 غرفة ١٢ناء لثالث دوامات تعليم في المدرسة الواحدة عن طريق ب

زّود المقاول رسوم تصميمية . تدريس إضافية لطالب المدرسة الثانوية
آما قام ببناء السور المحيط ووضع أساسات من الباطون المسّلح وبدأ 

المشروع يسير وفق . بإعمال األساسات لمباني الحمامات والمختبرات
          .  )٦٧١(البرنامج الموضوع

  
  )و(ة الشهرية الحوادث األمنيمجموع

  
  

يونيو/ حزيران   
٢٠٠٩ 

  يناير/ آانون الثاني  
٢٠٠٤ 



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢١٩ 

  )و(معدل الحوادث األمنية الشهرية

  
  

  اآالف المشاريع الممولة من الواليات المتحدة بماليين الدوالرات 
 آلفة المشاريع اإلجمالية 
 منجزة  جارية 

 ٩٫١ ٠٫٧ األمن
  ٩٢٫٥  ٩٫٢  البنى التحتية
  ١٧٫٦  ٩٫٦  نظام الحكم
  ١٢٫٤  ٢٫٧  االقتصاد
  ١٣١٫٦  ٢٢٫٢  المجموع

  .٢٠٠٩ / ٧ / ٤، تاريخ المعيار العالمي، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق : المصدر
  

  مشاريع أخرى
  الزراعة

الزراعي موقع علف الفصفصة لعرض الخيارات الموجودة في بذرة الفصفصة أمام " أنماء"اختار برنامج 
 الموقع، وسوف يتكامل منتجي الفصفصة سوف توافق الوزارة على البذور المستوردة لالستعمال في. المزارعين

  .)٦٦٠(المحليين مع أصحاب المواشي للحصول على فوائد متبادلة 
  

  الصحة
 خمسة معارض للتوعية الصحية (ICCM)تخفيف النزاعات المستندة إلى المجتمع المحلي في العراق أقام برنامج 

  .)٦٦١(ليل من العناية الصحية للمجتمع المحلي في قرى محافظة آربالء التي ال يغطيها إال الق
  

 ورشة عمل لحل النزاعات شارك فيها شيوخ محليون وناشطون في مجال ٢٠حل النزاعات تمت استضافة 
  .)٦٦٢(حقوق اإلنسان وأساتذة قانون

 .قنص، آمائن، قنابل يدوية وأسلحة خفيفة أخرى
  .جو-هجوم بالهاون وبالصواريخ وبأسلحة ارض

  ).أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(قنابل تم العثور عليها وتعطيلها 

  ) مأجهزة تفجير مرتجلة وألغا(قنابل جرى تفكيكها 
 هجمات على بنى تحتية عراقية ومؤسسات حكومية 



  اإلعمار حسب المحافظةإعادة 
 

 

٢٢٠ 

  

  محافظة النجف
  

  النجف : العاصمة
   ١،١١٣،٠٠٠ )أ(:السكان

    مليون دوالر٩٢٫٩  )ب(: الموازنة الرأسمالية
   مليون دوالر٢٦٣٫٧ )ج(: يع الواليات المتحدةأآالف مشار

 %  ٢١٫١) د(: العاملون بغير مؤهالتهم%. ١٨٫٦ )د(: البطالة
                           ٩٩%                  %  
          )هـ(سّنة  )هـ(                       شيعة

  
 مقدسة شيعية، وتتميز بصناعة سياحية مزدهرة وهي من الشيعة ويتضمن عدة مواقع% ٩٩سكان النجف هم 

 إلى ٣،٠٠٠يبلغ عدد زوار األماآن المقدسة . بصدد بناء مطار دولي بمساعدة فريق إعادة إعمار المحافظة
  .  زائر يوميًا والعديد منهم من إيران٥،٠٠٠

  
الطريقة التي تّم فيها اختيار مع أن انطالقة مجلس المحافظة آانت بطيئة مع مساءلة من الحكومة المرآزية عن 

المحافظ، فإن التطور في األعمال التجارية والسياحة سار قدمًا، ويقوم فريق إعادة إعمار محافظة النجف 
  .)٦٧٦(بمساعدة حكومة المحافظة في بناء مرآز للمعلومات السياحية ومرآز لتنمية السياحة 

  
  األمن

، لّكن فريق .)٦٧٧( هجومًا بالهاون أو بالصواريخ٢٠جف وحصل خالل ربع السنة هذا، انفجرت قنبلتان في الن
بعد دخول الصدريين . )٦٧٨(إعادة إعمار محافظة النجف أفاد أن المقيمين في المحافظة يعيشون بأمان بشكل عام

ال تزال . إلى مجلس المحافظة أوقفت قوات التحالف العمليات العسكرية ضد عدد قليل من المجموعات المسلحة
  .)٦٧٩( المجموعات تهاجم موظفي فرق إعادة إعمار المحافظةهذه

  
  النجاحات والتحديات والتقدم

وصف فريق إعادة إعمار محافظة النجف مجلس المحافظة الجديد بأنه من األآثر آفاءًة وقدرة على المنافسة في 
ب دورًا وثيقًا أو يوميًا في نظام وبناءًا عليه أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة أنه لم يعد يلع. جنوب وسط العراق

بدًال من ذلك، تقوم برامج فرق إعادة إعمار المحافظة بملء الفجوات الحساسة مثل تقديم . حكم المحافظة
أفكار ومشاريع يديرها % ١٠٠لكن هذه البرامج هي . مساعدات في قطاعات السياحة والزراعة والتعليم

  . )٦٨٠(العراقيون
  

رآز السلطة الدينية في المحافظة منطقة مقفلة أمام العربات العسكرية األميرآية آما مدينة في الوقت نفسه، بقي م
أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة عن حاجة ملّحة إلى تعزيز . الكوفة، ثاني مدن المحافظة من حيث عدد السكان

الذي يتسبب به الصدريون وجود الحكومة االميرآية في النجف لمواجهة التأثير السلبي المعادي ألميرآا 
  .)٦٨١(واإليرانيون

  



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢٢١ 

  
  )الصورة لمكتب شؤون المحافظة(تدريب الصحافيين في مرآز األعالم في محافظة النجف 

  
  )٦٧٥(محطة آهرباء النجف 

  

  :المقاول
  وزارة الكهرباء  

  

  :الكلفة
   مليون دوالر ١٤٫٧

 

  :تاريخ بدء المشروع
   ٢٠٠٧يناير/  آانون الثاني ١٥

  

  :اإلنجاز المتوقعتاريخ 
   ٢٠٠٩يونيو /  حزيران ٣٠

  

  النسبة المئوية المنجزة
٩٩ %  

 

  مصدر التمويل
 (IRRF)صندوق إغاثة وإعادة اعمار العراق 

 
صورة لسالح الهندسة في (مشروع محطة آهرباء النجف انتهى بكامله تقريبًا 

  )USACEالجيش األميرآي
  

انقطاعات الكهرباء التي صممت محطة آهرباء النجف للمساعدة في إزالة 
أصبح المشروع . آانت تؤثر على المناطق السكنية والتجارية والصناعية

منتهيًا بكامله تقريبًا بانتظار وصول قطعة غيار لمحول آهربائي مساعد 
 .            من ترآيا

  
  )و( الحوادث األمنية الشهريةمجموع

  
  

  )و(معدل الحوادث األمنية الشهرية

  

  

يونيو/ حزيران   
٢٠٠٩ 

  يناير/ آانون الثاني  
٢٠٠٤ 

 .قنص، آمائن، قنابل يدوية وأسلحة خفيفة أخرى
  .جو-هجوم بالهاون وبالصواريخ وبأسلحة ارض

  ).أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(قنابل تم العثور عليها وتعطيلها 

  ) أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(قنابل جرى تفكيكها 
 قية ومؤسسات حكومية هجمات على بنى تحتية عرا



  اإلعمار حسب المحافظةإعادة 
 

 

٢٢٢ 

  ف المشاريع الممولة من الواليات المتحدة بماليين الدوالرات اآال
 آلفة المشاريع اإلجمالية 
 منجزة  جارية 

 ٣٦٫٠ ٤٫٠ األمن
  ١١٥٫٣  ٤٤٫٠  البنى التحتية
  ٥٤٫٨  ٣٫٩  نظام الحكم
  ٤٫٧  ١٫٠  االقتصاد
  ٢١٠٫٨  ٥٢٫٨  المجموع

  .٢٠٠٩ / ٧ / ٤، تاريخ عالميالمعيار ال، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق : المصدر
  

  مشاريع أخرى 
  السياحة

هبة لمساعدة مرآز (IRAP / QRF) برنامج المساعدة السريعة للعراق / صندوق االستجابة السريعة قّدم برنامج 
 سائح يوميًا، والعديد منهم زّوار شيعة يحجون إلى األماآن ٢،٥٠٠تستقبل النجف حوالي . السياحة في النجف

  .المقدسة
  

المسؤولون في القطاع السياحي يخططون الستعمال الهبة من أجل تزويد المعلومات والمساعدة إلى السّياح ومن 
    .)٦٧٣(أجل إنشاء مرآز تدريب للذين ينوون االنضمام إلى الصناعة السياحية

  
  تخفيف الّنزاعات

 في ربع السنة هذا عرضًا وثائقيًا (ICCM)تخفيف النزاعات المستندة إلى المجتمع المحلي في العراققّدم برنامج 
حول التحديات التي تسببها النزاعات في المحافظة في مدينتين وتلى العرض مناقشة حول الطرق العملية لتخفيف 

 ٢٤ إقامة (ICCM)تخفيف النزاعات المستندة إلى المجتمع المحلي في العراقسّهل برنامج . الخالفات في النجف
  .)٦٧٤(ل ربع السنة هذا للتشديد على حقوق المرأة من ضمن طرق حل النزاعات ورشة عمل في المحافظة خال

  



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢٢٣ 

  

  محافظة المثنى
  

  السماوة : العاصمة
   ٦٥٠،٠٠٠ )أ(:السكان

    مليون دوالر٦٥٫٢  )ب(: الموازنة الرأسمالية
   مليون دوالر٢٩٦٫١ )ج(: أآالف مشاريع الواليات المتحدة

 %  ٣٣٫٥) د(: مؤهالتهمالعاملون بغير %. ٣٠٫٥ )د(: البطالة
                           ٢ %٩٨             % 
     )هـ(سّنة  )هـ(                       شيعة

  
المثنى هي بمعظمها صحراء وعرة وتعاني من الجفاف وانعدام البنية التحتية، لذلك ترآز معظم جهود فريق 

بقي أآبر حزبين في المثنى . )٦٨٢(بادرات معالجة المياه والطب البيطري والزراعةإعادة إعمار المحافظة على م
 نيسان، عندما انتخب أعضاء مجلس المحافظة محافظ من حزب الدعوة ورئيس ٣٠في حالة جمود سياسي حتى 

  . لمجلس المحافظة من المجلس األعلى اإلسالمي العراقي
  

 مؤقتا في أوائل شهر أيار ولم تتم الموافقة على رئيس مجلس قاطع حزب الدعوة اجتماعات مجلس المحافظة
أفاد فريق إعادة إعمار محافظة المثنى عن عالقات جيدة مع زعماء المحافظة . المحافظة حتى أواخر ذلك الشهر

  .)٦٨٣(من الحزبين
  

  األمن
يق إعادة إعمار محافظة أفاد فر. ٢٠٠٧لم تشهد محافظة المثنى حوادث أمنية هامة منذ اغتيال المحافظ في آب 

طبقت الشرطة القانون . المثنى أن المجلس األعلى اإلسالمي العراقي حافظ على عدم مزاولة نشاطه الميليشوي
في أغلب األوقات، باستثناء بعض حاالت التمييز االثني والطائفي، لكنها ال تزال تتأثر بالعالقات الشخصية 

  .)٦٨٤(والقبلية
  

  حكم القانون
 إعادة إعمار محافظة المثنى أن المحاآم بنت عالقات ايجابية ومفتوحة مع سلطات تطبيق القانون أفاد فريق

  .)٦٨٥(العاملة في المحافظة، لكن فريق إعادة إعمار المحافظة وصف احترام حقوق اإلنسان بالمقلق 
  

  النجاحات والتحديات والتقدم
آانت االنتخابات . لس المحافظة الجديد من دون عنفبعد حصول بعض التأخير، تّمت عملية نقل السلطة إلى مج

أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة أن الشفافية قد . حّرة وعادلة وتبعتها طرق خّالقة وإجماعية لحل مسائل الزعامة
وجرى بذل الجهود آي تكون أآثر شمولّية، إّال أن القرارات آانت تتخذ عمومًا خارج اللجنة وآان . تحسنت

وصف فريق إعادة إعمار المحافظة . )٦٨٦(لس المحافظة الزالوا يخضعون لمباحثات الغرفة الخلفيةأعضاء مج
عملية إنشاء هيئة النزاهة وتزويد موظفي المحكمة بأجهزة الكومبيوتر وتدريبهم عليها بالتشجيع المتواضع للتقدم 

  . )٦٨٧(قفي محافظة آانت مهملة وتعرضت للمضايقة باستمرار على يد النظام الساب
  



  اإلعمار حسب المحافظةإعادة 
 

 

٢٢٤ 

يعمل مكتب المحافظ الجديد . بدأ مجلس المحافظة بتحسين الخدمات العامة الجتذاب االستثمارات إلى المحافظة
عن آثب مع هيئة االستثمار في محافظة المثنى لتسهيل االستثمار األجنبي المباشر واستثمار رجال األعمال 

  .)٦٨٨(المحليين
  

لى مستوى الطرقات التي تصل بين المزارع والسوق، والعديد من تلك من بين التحديات ال يزال هناك نقص ع
البنى التحتية للطاقة وباألخص وصلة آخر ميل المؤدية . الموجودة هي مّعرضة للفيضانات خالل فصل األمطار

أيام الطلب على الطاقة أيضا يفوق اإلمداد في معظم . إلى المستهلكين في المناطق البعيدة، ال تزال تشكل مشكلة
  .)٦٩٨(أما تغطية الهاتف الخلوي فهي مشكلة أيضا وتحتاج إلى تطوير اآبر في البنية التحتية .السنة في المحافظة

  
  

  )٦٨٩(أنبوب صرف شرق نهر الفرات 
  

  :المقاول
    (PPA)شرآة محلية 

  

  :الكلفة
   مليون دوالر ٣٨

  

  :تاريخ بدء المشروع
   ٢٠٠٦نوفمبر /  تشرين الثاني ٢٥

  

  :نجاز المتوقعتاريخ اإل
   ٢٠٠٩يوليو /  تموز ١
  

  النسبة المئوية المنجزة
٨٤ %  

  

  مصدر التمويل
 (IRRF)صندوق إغاثة وإعادة اعمار العراق 

 
صورة لسالح الهندسة في (أنبوب صرف جديد يقطع نهر الفرات في محافظة المثنى 

  )USACEالجيش األميرآي
  

أن يتمكن المزارعون من بوجود نظام صرف شرق نهر الفرات في مكانه يجب 
 ألف هكتار من األراضي الزراعية بالتخفيف من ملوحة مياه نهر ٥٨استرداد 
يقوم المقاول ببناء قناة صرف تشمل إنشاء معابر فوق أنابيب الري . الفرات

ينتظر المشروع تمويالت إلنشاء معبر إضافي وهو . والنفط إضافة إلى الجسور
           .   متأخر عن البرنامج المقرر

  
  )و( الحوادث األمنية الشهريةمجموع

  
  

  )و(معدل الحوادث األمنية الشهرية

  
  

يونيو/ حزيران   
٢٠٠٩ 

  يناير/ آانون الثاني  
٢٠٠٤ 

 .قنص، آمائن، قنابل يدوية وأسلحة خفيفة أخرى
  .جو-هجوم بالهاون وبالصواريخ وبأسلحة ارض

  ).أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(قنابل تم العثور عليها وتعطيلها 

  ) أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(قنابل جرى تفكيكها 
 هجمات على بنى تحتية عراقية ومؤسسات حكومية 



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢٢٥ 

  اآالف المشاريع الممولة من الواليات المتحدة بماليين الدوالرات 
 آلفة المشاريع اإلجمالية 
 منجزة  جارية 

 ٣٨٫١ ٠٫٥ األمن
  ١٨٧٫٣  ٤١٫٦  البنى التحتية
  ٢٤٫٤  ٢٫٧  نظام الحكم

  ١٫٤  -  قتصاداال
  ٢٥١٫٢  ٤٤٫٩  المجموع

  .٢٠٠٩ / ٧ / ٤، تاريخ المعيار العالمي، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق : المصدر
  

  مشاريع أخرى
  الزراعة

بمشارآة من األطباء البيطريين الحكوميين ووزارة الزراعة، أدار برنامج نظام الحكم المحلي التابع للوآالة 
آما أعطى البرنامج .  آالف لقاح لألغنام والمواشي األخرى١١٠ أآثر من (USAID)الدولية األميرآية للتنمية 

 طبيبًا بيطريًا وموظفًا حكوميًا ١٤٥أيضا تدريبًا على صحة الحيوانات الكبيرة وقد حضر هذه المناسبة أآثر من 
  .)٦٩٠(وإداريين زراعيين وأعضاء من آلية الزراعة

  
  التعليم

في مناطق ريفية من محافظة المثنى آتبًا آجزء من برنامج الحكم المحلي، وُسلمت آتب تلقى أطفال مدارس 
  .)٦٩١(إلى طالب الصف الثالث والصف الرابع في المحافظة" مكتبتي العربية الصغيرة"إضافية لبرنامج 



  اإلعمار حسب المحافظةإعادة 
 

 

٢٢٦ 

  

  محافظة ذي قار
  

    الناصرية  : العاصمة
   ١،٦٨٧،٠٠٠ )أ(:السكان

    مليون دوالر١٤٢٫٦  )ب(: الموازنة الرأسمالية
   مليون دوالر٨٧٣٫٥ )ج(: أآالف مشاريع الواليات المتحدة

 %  ٢٥٫٨) د(: العاملون بغير مؤهالتهم%. ٣٦٫٥ )د(: البطالة
                           ١٠٠% 

  )هـ(                           شيعة
  

ى مبادرات الصحة، حيث تحققت إنجازات رآز فريق إعادة إعمار محافظة ذي قار الذي يرأسه اإليطاليون عل
مهمة في ربع السنة هذا على صعيد طب األسنان وصحة النساء آما عمليات جراحة القلب المفتوح التي أجريت 

وتتواصل جهود ري وصرف مياه المستنقعات التي تشكل معظم أراضي . في مرآز القلب المبني حديثًا
  .)٦٩٤(المحافظة

  
. ستطاع الصدريون أن يظهروا آحزب سياسي جدي مع تشُكل مجلس المحافظة الجديدعلى الجبهة السياسية، ا

زار فريق إعادة إعمار محافظة ذي قار مسجد محلي تابع إلى آية اهللا السيد علي السيستاني ضمن جهود مبذولة 
  .)٦٩٥(لبناء عالقات إيجابية مع السلطات الدينية

  
  األمن

ر خالل ربع السنة هذا وتّم العثور على قنبلة وأبطل مفعولها وحصل انفجرت ثالث قنابل في محافظة ذي قا
  .)٦٩٦(هجوم واحد بأسلحة القنص أو األسلحة الصغيرة آما أطلقت قذيفتي هاون أو صاروخ

  
  حكم القانون

بدأ قضاء المحافظة وعسكرها اعداد مقاربة تستند إلى اإلثباتات بدًال من االستخبارات إللقاء القبض ومحاآمة 
  .)٦٩٧(وقد حسَّن التدريب التعاون بين القضاء والشرطة . احتجاز المشتبه بهم الُمدانين بأعمال عنف سياسيو
  

  النجاحات والتحديات  والتقدم
، وهي "لقطار االبتسامة"رعى فريق إعادة إعمار محافظة ذي قار عدة مهمات تدريب صحي، شملت زيارتين 

عند األطفال وزيارة قام بها مات رولوف، الممثل األميرآي القصير مبادرة خيرية تعالج تشققات سقف الحلق 
خالل التدريب وفي ظروف خاصة معينة ". ناس صغار في عالم آبير"القامة الذي يمثل في برنامج الواقع 

 شخصًا، عالجت هذه المهمات المرضى العراقيين وساعدت في ٢٤مثل تفجير البثعاء الذي قتل حوالي (أخرى 
تدرس . وآانت الوحدة الجراحية المتحرآة المقدمة من ايطاليا مهمة بالنسبة لهذه الجهود. ة خّيرة آبيرةبناء إراد

الحكومة اإليطالية حاليًا خطة لتوسيع المهمة الطبية مع الترآيز على صحة األم والوالدة واألمراض والجراحة 
  .)٦٩٩(النسائية

  
رد تهدف إلى نقل تقنيات زراعية علمية وممارسات لإلدارة خصصت الحكومة اإليطالية آمّية آبيرة من الموا

والتكنولوجية إلى المزارعين المحليين، وأعطيت المشاريع الناجحة في تربية النحل وإنتاج األلبان و الحليب 
  .)٧٠١(المزارعين المحليين األدوات الالزمة لمقاربة مؤسساتية للزراعة



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢٢٧ 

  

  
  )صورة لمكتب شؤون المحافظة(اقي في مخيم ميتيكا في محافظة ذي قار أطباء أثناء التدريب يعالجون طفل عر

  
  )٧٠٤(المرحلة الثالثة من سجن الناصرية 

  

  :المقاول
  شرآة البارع للهندسة  

  

  :الكلفة
   مليون دوالر ٨٫٢

  

  :تاريخ بدء المشروع
   ٢٠٠٩مايو /  أيار ١٦

  

  :تاريخ اإلنجاز المتوقع
   ٢٠٠٩أآتوبر  /  تشرين األول ١

  

  النسبة المئوية المنجزة
٤٨ %  

  

  مصدر التمويل
 (IRRF)صندوق إغاثة وإعادة اعمار العراق 

 
صورة لسالح الهندسة في الجيش (عّمال يضعون أساسات سجن الناصرية 

  )USACEاألميرآي
  

المرحلة الثالثة من مشروع سجن الناصرية تهدف إلى تخفيف النقص 
دد األسرة فيه، مما يساعد الحاصل في مساحة السجن عن طريق زيادة ع

على تحسين الظروف المعيشية بداخله وتخفيف القلق بخصوص حقوق 
 .             المشروع متقدم عن البرنامج المقرر له. اإلنسان هناك

  
  )و( الحوادث األمنية الشهريةمجموع

  
  

  )و(معدل الحوادث األمنية الشهرية

  
  

يونيو/ حزيران   
٢٠٠٩ 

  يناير/ آانون الثاني  
٢٠٠٤ 

 .قنص، آمائن، قنابل يدوية وأسلحة خفيفة أخرى
  .جو-هجوم بالهاون وبالصواريخ وبأسلحة ارض

  ).فجير مرتجلة وألغامأجهزة ت(قنابل تم العثور عليها وتعطيلها 

  ) أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(قنابل جرى تفكيكها 
 هجمات على بنى تحتية عراقية ومؤسسات حكومية 



  اإلعمار حسب المحافظةإعادة 
 

 

٢٢٨ 

   المتحدة بماليين الدوالرات اآالف المشاريع الممولة من الواليات
 آلفة المشاريع اإلجمالية 
 منجزة  جارية 

 ٢١٥٫٢ ٣٩٫٧ األمن
  ٥٠٣٫٧  ٣٥٫٦  البنى التحتية
  ٥٢٫٣  ١٨٫٧  نظام الحكم
  ٨٫٠  ٠٫٣  االقتصاد
  ٧٧٩٫٣  ٩٤٫٣  المجموع

  .٢٠٠٩ / ٧ / ٤، تاريخ المعيار العالمي، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق : المصدر
  

  مشاريع أخرى 
  نظام الحكم المحلي

في ربع السنة هذا، قام أعضاء فريق إعادة إعمار المحافظة بإعداد إجراءات لتحضير الموازنة خطوة بخطوة 
من المفترض أن تؤدي هذه الخطوة إلى خلق فهم لكيفية اعداد الموازنة وان . للمؤسسات الحكومية ولوزارات

  .)٦٩٢(ناسب وأن تؤسس القدرة على تدريب الموظفينتضمن الدقة واإلنجاز في الوقت الم
  

 موظف ٩٠٠قّدم برنامج تطوير القدرات الوطنية نظام الحكم المحلي خالل ربع السنة هذا أموال لتدريب حوالي 
أعطيت مقررات على مستويات مختلفة لمكافحة الفساد وإجراء المشتريات . حكومي على اإلدارة واإلدارة العامة

   .)٦٩٣(مالية وإدارة الموارد البشرية واالتصاالت والقيادةواإلدارة ال
  



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢٢٩ 

  

  محافظة ميسان
  

  العمارة : العاصمة
   ٩٤٤،٠٠٠ )أ(:السكان

    مليون دوالر٨٠  )ب(: الموازنة الرأسمالية
   مليون دوالر٢٥٧٫٥)ج(: أآالف مشاريع الواليات المتحدة

 %  ٣٢٫٩) د(: العاملون بغير مؤهالتهم%. ١٧٫٣ )د(: البطالة
                           ٩٥%                  %        % 

      )هـ(أآراد            )هـ(  سّنة  )هـ(شيعة
  

في بداية ربع السنة هذا، آانت أربعة أحزاب سياسية منتصرة في االنتخابات تشكل تحالفًا ضّم في نهاية األمر 
تمّتع فريق اعادة إعمار محافظة ميسان بعالقة ايجابية مع تحالف .  استبعاد الصدريينثالثة أحزاب فقط، بسبب

   .)٧٠٠(األحزاب الثالثة لكنه آان قلقًا من أن يؤدي غياب الصدريين عن المراآز التنفيذية إلى تزايد العنف
  

صحة والبيطرة، ومع وسط هذه التطورات، رّآز فريق إعادة إعمار محافظة ميسان على مبادرات الزراعة وال
انتقال الترآيز إلى المشاريع المصممة لتقوية الحكومة، عّبر مجلس المحافظة الجديد عن قلقه من أن يؤدي ذلك 

إلى االنتقاص من االهتمام بمشاريع البنى التحتية، في الوقت الذي يواجه فيه هذا المجلس عجزًا في الموازنة 
)٧٠٢(.  
  

  األمن
 إعمار محافظة ميسان عن تحسن غير منتظم للوضع األمني الذي وصف بأنه يشكل تحديًا أفاد تقرير لفريق إعادة

 أخرى وتّم تعطيلها، بينما سجلت ٦ انفجرت ثالث قنابل في ربع السنة هذا، وعثر على .)٧٠٣(آبيرًا في المحافظة 
 العراقية، التي تتحمل وحققت قوات األمن العراقية تقدمًا، لكن الشرطة. )٧٠٨( هجمات باألسلحة الخفيفة ٤

  .)٧٠٩(مسؤولية السيطرة واإلشراف على األمن في المدن، ال تزال تثير الشكوك المليشية
الحوادث األمنية التي وقعت مؤخرًا دفعت المحافظ إلى اإلصرار على استخدام فرقة إعادة إعمار المحافظة 

أثبتت المرافقة انها أقل من أن يمكن . رةمرافقة من الشرطة العراقية خالل آل تحرآاته في العاصمة العما
االعتماد عليها آليًا، إما بسبب عدم حضورها في الوقت المحدد أو عدم حضورها بالكامل، مما آان يدفع فريق 

إزاء ذلك يعمل فريق إعادة إعمار المحافظة . إعادة إعمار المحافظة إلى إلغاء االجتماعات مع عراقيين محليين
  .)٧١٠(على حل لهذا األمر (BCT)ريق اللواء القتالي  حاليًا مع شريكه ف

  
  النجاحات والتحديات والتقدم

أفاد تقرير لفريق عمل إعادة إعمار محافظة ميسان عن تحسن آبير في إمكانية الوصول إلى آبار موظفي 
لمحافظ الجديد عن يتعاون ا. ٢٠٠٩ابريل / حكومة المحافظة منذ استالم قيادة المحافظة الجديدة لسلطة في نيسان 

آثب مع فريق إعادة إعمار المحافظة من أجل تحديد أولويات المحافظة للمساعدة االميرآية وقد أعطى فريق 
   .)٧١١(إعادة إعمار المحافظة الضوء األخضر النخراط آل أصحاب المصلحة لتسهيل تطور المشاريع وتنفيذها 

  



  اإلعمار حسب المحافظةإعادة 
 

 

٢٣٠ 

ًال عند رغبة فريق إعادة إعمار المحافظة وبتشجيع منه، اللجنة االستشارية الزراعية لمحافظة ميسان، نزو
أصبحت منبرًا ذاتي االستدامة يساعد مسؤولي المحافظة على مطابقة التمويالت األولويات المحددة وتعزيز اتخاذ 

  .)٧١٢( القرارات بشفافية
  

لمرآزية خفضت موازنة واجهت حكومة المحافظة الجديدة، قيود آبيرة في التمويل، إذ أن الحكومة العراقية ا
وآان قادة ميسان الجدد قد .  بنسبة الثلث، وانخفضت أيضا مساعدات الحكومة األميرآية٢٠٠٩المحافظات في 

 ٢٠١٠ و٢٠٠٩تضرروا من اإلنفاق الزائد الذي ارتكبه أسالفهم، األمر الذي قيد بشدة مرونة الموازنة للعامين 
)٧١٣(.   
  

عمار المحافظة لتشجيع البرمجة التي تساعد في تدريب موظفي الحكومة في وللمضي قدمًا، يخطط فريق إعادة إ
   .)٧١٤(المحافظة واألقضية والنواحي لتحقيق استدامة طويلة األمد وشفافية واعتمادية أعظم

  
  

المرحلة الثانية من مستشفى ميسان 
  )٧٠٥(الجراحي 

  

  :المقاول
  ضفاف النهريين الشرقي  

  

  :الكلفة
   مليون دوالر ٦٫٨

  

  :تاريخ بدء المشروع
   ٢٠٠٨فبراير /  شباط ١٩

  

  :تاريخ اإلنجاز المتوقع
   ٢٠٠٩سبتمبر   /  أيلول ٧

  

  النسبة المئوية المنجزة
٢٧ %  

  

  مصدر التمويل
 (ESF)صندوق دعم االقتصاد 

 
صورة لسالح (يجري وضع األساسات لمستشفى الجراحة في محافظة ميسان 

  )USACEالهندسة في الجيش األميرآي
  

 سريرًا ٨٠مستشفى الجراحة الجديد في ميسان في بلدة العمارة سيضيف 
وغرفة عمليات وغرفة طوارىء ومختبرات وعيادة وتصوير باألشعة  

هناك بعض مسائل النوعية تجري معالجتها وسط جهود إبقاء . وصيدلية
 .             المشروع ضمن الجدول الزمني المقرر

  
  )و( الشهريةمجموع  الحوادث األمنية

  

  
  

  )و(معدل الحوادث األمنية الشهرية

  

  

يونيو/ حزيران   
٢٠٠٩ 

  يناير/ آانون الثاني  
٢٠٠٤ 

 .فيفة أخرىقنص، آمائن، قنابل يدوية وأسلحة خ
  .جو-هجوم بالهاون وبالصواريخ وبأسلحة ارض

  ).أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(قنابل تم العثور عليها وتعطيلها 

  ) أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(قنابل جرى تفكيكها 
 هجمات على بنى تحتية عراقية ومؤسسات حكومية 



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢٣١ 

  
  اآالف المشاريع الممولة من الواليات المتحدة بماليين الدوالرات 

 آلفة المشاريع اإلجمالية 
 منجزة  جارية 

 ٥٧٫٥ ٣٥٫١ األمن
  ١٠٦٫١  ١٤٫١  البنى التحتية
  ٣١٫٨  ١٢٫٣  نظام الحكم
  ٠٫٧  -  االقتصاد
  ١٩٦٫٠  ٦١٫٦  المجموع

  .٢٠٠٩ / ٧ / ٤، تاريخ المعيار العالمي، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق : المصدر
  

  مشاريع أخرى
  التعليم

 بدأ (QRF) التابع لصندوق االستجابة السريعة (IRAP)من خالل هبة مقدمة من برنامج المساعدة السريعة للعراق 
ففي آل شهر ولمدة سنة واحدة سينضم . مبيوتر للشبابأعضاء فريق إعادة إعمار المحافظة مقرر تدريب على الك

    .)٧٠٦( طالبًا ليتعلموا األمور األساسية في الكومبيوتر ومهارة برامج الكمبيوتر٢٠إلى الصف 
  

  الصحافة
، بإعطاء صحيفة الهدى (QRF) التابع لصندوق االستجابة السريعة (IRAP)المساعدة السريعة للعراق قام برنامج 
إلنماء تمويل إلنشاء نشرة تصدر آل أسبوعين مخصصة للنشاطات التعليمية والثقافية ولمشاريع إعادة للثقافة وا

  .)٧٠٧(اإلعمار ولألخبار العامة في المحافظة



  اإلعمار حسب المحافظةإعادة 
 

 

٢٣٢ 

  

  محافظة البصرة
  

  البصرة : العاصمة
   ٢،٤٠٨،٠٠٠ )أ(:السكان

    مليون دوالر٢٠١  )ب(: الموازنة الرأسمالية
  مليون دوالر ٢،٠٩٩  )ج(: حدةأآالف مشاريع الواليات المت

 %  ٢١٫٥) د(: العاملون بغير مؤهالتهم%. ١٨٫٨ )د(: البطالة
                           ١ %٨٥           % 
     )هـ(سّنة  )هـ(                       شيعة

  
 فريق إعادة إعمار محافظة البصرة بتوثيق هذه بدأ. تواجه محافظة البصرة عقبات في مجال تنمية القرى البعيدة

العقبات، خالل ربع السنة هذا، عن طريق إجراء مسح مصمم لتحديد الطرق الواجب اعتمادها لرفع موارد الدخل 
لذلك رآزت عّدة مشاريع لفريق إعادة إعمار . بقيت إمدادات المياه والكهرباء غير سليمة. في المجتمعات الريفية

  . )٧١٥(النفايات الصلبة ومعالجة مياهالحافظة على 
  

أعيق عمل مجلس المحافظة الجديد في ربع السنة هذا بسبب االنقسام الذي حصل في حزب الدعوة المسيطر على 
اعترف المحافظ الجديد بالتحديات التي . المجلس أو المنافسة على مقعد المحافظ التي نشأت بعد هذا االنقسام

  . بالبطالة والفساد والضغوط الماليةتواجه البصرة فيها يتعلق
  

  األمن
 – بانخفاض عن ثمانية خالل ربع السنة المنصرم -تحسن األمن قليًال فسجل ربع السنة هذا انفجار أربعة قنابل

وحصلت أيضا أربعة هجمات بأسلحة صغيرة وإطالق قذيفة هاون . آما عثر على خمسة أخرى وتّم تعطيلها
 فريق إعادة إعمار محافظة البصرة التنقل في سيارات جيب مدرعة وهي سيارات طلب. )٧١٧(واحدة أو صاروخ

تواصل قوات األمن العراقية . )٧١٨(ال تجذب النظر مثل العربات العسكرية ويبدو ان العراقيين المحليين يفضلونها
لعراقية، وآان هناك قيادة العمليات األمنية وتطوير المهمات الخاصة بها على أساس النشاطات االستخباراتية ا

  .)٧١٩(بضعة تقارير عن استهدافات داخلية حزبية أو دينية أو طائفية
  

  النجاحات والتحديات والتقدم
يتحسن التطور االقتصادي في البصرة مع تواصل بحث المستثمرين الدوليين عن فرص في المحافظة العراقية 

ائل هذه السنة، وبدأت تظهر وآاالت لبيع السيارات في ارتفعت أسعار األراضي إلى الضعف منذ أو. األبعد جنوبًا
وآانت تقييدات موازنة الحكومة العراقية المرآزية تؤثر على تطوير آل من المطار . آافة أنحاء المدينة

  .)٧٢٠(والمرفأ
  

تحسن أداء الحكومة، مع االتصاالت الجارية بين مجلس المحافظة والمحافظ فيما يتعلق بالتطوير والخدمات 
  . الهامة، وتحميل مجلس المحافظة نواب المحافظ المسؤولية عن أدائهم

  
وآان هذا التصّور . آان ُينظر إلى مجلس المحافظة القديم من العديد من سكان البصرة على انه مجلس فاسد

  .)٧٢١(يتواصل إلى ان ألحق الضرر بثقة الناس ببعض المؤسسات الحكومية
  



  لقطات سريعة من المحافظات
 
 

٢٣٣ 

ة أن تواصل الفرص االقتصادية من تخفيف وجود وأهمية النشاطات اإليرانية توقع فريق إعادة إعمار المحافظ
  .)٧٢٢(في البصرة، وان تزّود بدائل ما وصفته بالعنصر الخارج عن القانون في المحافظات

  
  )٧٢٣(مشروع تغذية المياه في الجرمة 

  

  :المقاول
  شرآة الداير المتحدة  

  

  :الكلفة
   مليون دوالر ١٠٫١

  

  :لمشروعتاريخ بدء ا
   ٢٠٠٨يناير /  آانون الثاني ٢٤

  

  :تاريخ اإلنجاز المتوقع
   ٢٠٠٩سبتمبر  /  أيلول ٢١

  

  النسبة المئوية المنجزة
٨٧ %  

  

  مصدر التمويل
 (ESF)صندوق دعم االقتصاد 

 
يضع العمال أساسات مشروع تغذية احتياط المياه في الجرمة في محافظة البصرة 

  )USACE األميرآيصورة لسالح الهندسة في الجيش(
  

عن . يهدف مشروع تغذية المياه في بلدة الجرمة إلى تحسين نوعية المياه فيها
طريق تعديل نظام معالجة المياه الموجود حاليا ووصله بمحطة معالجة مياه 

سيجري إنشاء وحدتي معالجة مياه ووصلها بشبكة إمداد مياه مدينة . الكرمة
 .              البصرة

  
  )و(لحوادث األمنية الشهرية امجموع

  
  

  )و(معدل الحوادث األمنية الشهرية

  

  
  

  اآالف المشاريع الممولة من الواليات المتحدة بماليين الدوالرات 
 آلفة المشاريع اإلجمالية 
 منجزة  جارية 

 ٢٩٥٫٨ ٧٩٫٨ األمن
  ١،٤٦٠٫٩  ٣٥٫٨  البنى التحتية
  ١٣٣٫٨  ٧٦٫٩  نظام الحكم
  ١١٫٧  ٤٫٣  االقتصاد
  ١،٩٠٢٫٢  ١٩٦٫٨  المجموع

  .٢٠٠٩ / ٧ / ٤، تاريخ المعيار العالمي، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق : المصدر
  

يونيو/ حزيران   
٢٠٠٩ 

  يناير/ آانون الثاني  
٢٠٠٤ 

 .قنص، آمائن، قنابل يدوية وأسلحة خفيفة أخرى
  .جو-لصواريخ وبأسلحة ارضهجوم بالهاون وبا

  ).أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(قنابل تم العثور عليها وتعطيلها 

  ) أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(قنابل جرى تفكيكها 
 هجمات على بنى تحتية عراقية ومؤسسات حكومية 



  اإلعمار حسب المحافظةإعادة 
 

 

٢٣٤ 

  مشاريع أخرى
  نظام الحكم

. بتمويل من برنامج تطوير القدرات الوطنية، تلقى أآثر من ألف مسؤول رسمي تدريبًا في اإلدارة العامة واإلدارة
ت في القيادة والتواصل وإدارة المشاريع وإدارة الموارد البشرية واإلدارة المالية تابع المسؤولون مقررا

  .)٧٢٤(والمشتريات وتكنولوجيا المعلومات ومكافحة الفساد
  

  الصحة
أجرى أطباء أميرآيون وموظفون ِطبيون آخرون دورة تدريبية إلنعاش المولودين حديثًا حضرها أطباء محليون 

آان فريق قائد اللواء . ة معدل وفيات األطفال المرتفع في العراق، وهو األعلى في العالمفي البصرة وذلك لمكافح
الثاني قد عرض تقديم التدريب وقدم إجراءات جديدة ومعدات للمساعدة في إنقاذ حياة األطفال والخفض من 

  . )٧٢٥(خطورة معاناة األطفال من الشلل الدماغي والتخلف العقلي



 

٢٣٥ 

  إشراف
  (SIGIR)المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 

    
  
  
  

  عمليات التدقيق للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
  عمليات التفتيش للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق

  مفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراقللتحقيق عمليات ال
  ص إلعادة إعمار العراقخط االتصال المباشر للمفتش العام الخا

  موقع اإلنترنت للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
  تحديث التشريعات

  
  القسم   

    ٤  
    



  (SIGIR)إشراف المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
  

 

٢٣٦ 

  

 (SIGIR)عمليات التدقيق للمفتش العام إلعادة إعمار العراق 
  
  

لت  سبع عمليات تفتيش جديدة شم٢٠٠٩يوليو  /  تموز ٣٠أبريل    و/  نيسان ٣٠أنجز المفتش العام بين 
مارس  / اصدر المفتش العام منذ آذار . عملية تفتيش مشترآة مع مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية

وفي ربع السنة هذا عالج المفتش العام مجموعة من المسائل بمضمنها اإلشراف  . تقرير تدقيق١٤٩،  ٢٠٠٤
إلعمار ومشاريع ممولة من برنامج على العمليات األمنية الخاصة في العراق، إدارة عقود رئيسية إلعادة ا

  :االستجابة الطارئة للقائد
  

تقرير مشترك حول متطلبات، اآالف، أداء واإلشراف على العقد الموقع مع شرآة بالآووتر  •
 .لتزويد خدمات أمن خاصة

 
تقرير حول وجهات نظر القادة الميدانيين ومسؤولين آخرين حول فعالية التغييرات المنفذة  •

 .اف على العقد الموقع مع شرآة بالآووتر لتزويد خدمات أمن خاصةلتحسين اإلشر
  

تقرير حول عدد وأنواع األعمال المتخذة للتحقيق في األحداث ومعالجتها التي اشترآت فيها  •
 .الشرآات األمنية الخاصة

  
تقرير حول اآالف ونتائج واإلشراف على اإلدارة ونقل واستدامة مشروع ممول من صندوق  •

 .ن العراقية لبناء قاعدة دعم لوجيستية بجوار مدينة تكريتقوات األم
  

تقرير حول أآالف ونتائج واإلشراف على اإلدارة ونقل واستدامة مشروع ممول من برنامج  •
 .االستجابة الطارئة للقائد لبناء مرفق توزيع للطاقة الكهربائية في حي من أحياء بغداد

  
دارة وتبرير تنفيذ المشروع ونقل واستدامة ثاني تقرير حول أآالف ونتائج واإلشراف على اإل •

اآبر مشروع ممول من جانب برنامج االستجابة الطارئة للقائد في العراق إلنشاء فندق مؤقت في 
 .المنطقة االقتصادية لمطار بغداد الدولي

  
 مليون ٣٥٠تقرير حول أآالف ونتائج واإلشراف على اإلدارة ونقل واستدامة مشروع بقيمة  •

ر ممول من جانب صندوق قوات األمن العراقية لبناء قدرات استدامة مستودع عسكري في دوال
 .التاجي لتأمين أعمال اإلصالح الشامل الرئيسية للمعدات العسكرية

  
 . لالطالع على تفاصيل نتائج عمليات التدقيق هذه١-٤أنظر الجدول 

  
مليات اخرى يتوقع ان يبدأ بتنفيذها خالل ربع  عملية تدقيق يجري حاليًا تنفيذها وع١٢لدى المفتش العام 

  .يقوم المفتش العام بأعمال التدقيق بموجب معايير التدقيق الحكومية المقبولة عامة. السنة هذا
  



  (SIGIR)لمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراقعمليات التدقيق ل
  

 
 

٢٣٧ 

أنتجت تقارير المفتش العام العشرات من التوصيات الهادفة لتحقيق تحسينات إدارية وأعمال تصحيحية 
ويتابع مدققو المفتش . آما ان تنفيذ توصيات التدقيق أمر حاسم. اإلعمارمطلوبة في نشاطات اإلغاثة وإعادة 

العام بصورة منتظمة التوصيات المفتوحة المعطاة سعيًا وراء تحقيق تطبيقها الكامل إلى المدى العملي 
  .الممكن

  
فة إلى العدد اإلجمالي لتوصيات المفتش العام التي قدمها حسب السنة المالية، إضا" و"يبّين الملحق 

  :التوصيات التي ال زالت مفتوحة
  
يوليو  /  تموز ٣٠للحصول على معلومات حول آافة مشاريع التدقيق التي أجراها المفتش العام حتى  •

 .mil.sigir.www وموقع اإلنترنت للمفتش العام ١-والجدول و" و" أنظر الملحق ٢٠٠٩
 

 للحصول على معلومات مفصلة اآثر حول وضعية تنفيذ توصيات ٢-، الجدول و"و"أنظر الملحق  •
  .المفتش العام المستمدة من نتائج التدقيق والتوصيات التي ال زالت مفتوحة

  
يستضيف . يتم تنسيق عمل المفتش العام بشكل جيد مع هيئات تدقيق اخرى تشارك في أعمال تتعلق بالعراق

 لمناقشة نشاطات التدقيق (IIGC) السنوية لمجلس المفتشين العامين العراقيين المفتش العام اجتماعات ربع
 ٢٧ُعقد أحدث اجتماع لهذا المجلس في . ومنع االزدواجية في الجهود ولمشاطرة المعلومات والتجارب

 في المرآز الرئيسي للمفتش العام في ارلنغتون، فيرجينيا، حضر االجتماع الوآاالت ٢٠٠٩مايو، /أيار
مكتب المفتش العام في المنطقة الوسطى للقوات المسلحة األميرآية، مكتب المفتش العام في وزارة : تاليةال

الجيش، مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع، مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية، مكتب المحاسبة 
للتنمية الدولية، مكتب المفتش العام الحكومية، مكتب المفتش العام إلعادة إعمار العراق، الوآالة األميرآية 

  . في وآالة تدقيق الجيش األميرآي ولجنة العقود العسكرية
  

  ١-٤الجدول 
  ٣٠/٤/٢٠٠٩منتجات عمليات التدقيق التي أجراها المفتش العام منذ 

  
  تاريخ إصدار التقرير  عنوان التقرير  رقم التقرير

06-021 
-AUD/IQOو

09-616  

تر وأوامر المهمات تدقيق مشترك لعقد بالآوو
للخدمات العالمية للحماية الشخصية في العراق 

جرت عملية التدقيق هذه من قبل المفتش العام (
  )ومن مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية

  
٦/٢٠٠٩  

يرى قادة ميدانيون حصول تحسينات في مراقبة  09-022
وتحسين مهمات الشرآات األمنية الخاصة في 

  العراق

٧/٢٠٠٩  

يمكن تحسين سجالت التحقيق والعالج المتعلقة   09-023
بحوادث إطالق نار من أسلحة حربية من جانب 

  .الشرآات األمنية الخاصة

٧/٢٠٠٩  
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  )تابع (١-٤الجدول 
  

  تاريخ إصدار التقرير  عنوان التقرير  رقم التقرير
مشروع قيادة موقع تكريت يحقق أهداف العقد من   09-024

  . إدارية سلميةخالل تطبيق ممارسات
٧/٢٠٠٩  

مشروع توزيع : برنامج االستجابة الطارئة للقائد  09-025
 آان ناجحًا ٣١٢الطاقة الكهربائية في المحلة 

  .بدرجة آبيرة

٧/٢٠٠٩  

إنجاز إنشاء : برنامج االستجابة الطارئة للقائد  09-026
  .الفندق، ولكن تبقى مسائل إدارة المشروع معلقة

٧/٢٠٠٩  

 قدرة الصيانة للمستودع العسكري العراقي تطوير 09-027
  .في معسكر التاجي أعيق بسبب مشاآل عديدة

٧/٢٠٠٩  

  
 منتجات عمليات التدقيق النهائي لربع السنة هذا 

 .تدقيق مشترك لعقد بالآووتر وأوامر مهمات للخدمات العالمية للحماية الشخصية في العراق
 ).٢٠٠٩/ ٦، AUD/IQO-09-16 وSIGIR-09-021تقرير المفتش العام  (
 

  المقدمة
عالجت عملية التدقيق المشترآة أربعة أهداف تتعلق بأوامر المهمات إلى بالآووتر بموجب عقد خدمات 

  .الحماية الشخصية عبر العالم، المرحلة الثانية، لدى وزارة الخارجية
  

  ماذا آانت عملية التعاقد؟ -١
 أوامر المهمات؟ماذا آانت المتطلبات واألحكام الرئيسية للعقد و -٢
 .ماذا بلغت االآالف وما هي مصادر التمويل للعقد وأوامر المهمات -٣
آيف أدارت وزارة الخارجية العقد وأوامر المهمات من أجل تأمين إشراف مناسب على آلفة  -٤

 .وأداء بالآووتر في العراق
  

  النتائج
  :فيما يلي نتائج عملية التدقيق

  
 مهمة تتعلق بخدمات الحماية الشخصية بصورة تنافسية إلى تم منح العقد وأمرين من ثالثة أوامر •

بالآووتر وجرى تبرير منح أمر المهمة الثالث لبالآووتر بدون تنافس من أجل تشجيع التنافس من 
خالل منح آل مقاول أمر مهمة للمنطقة الجغرافية التي يعمل فيها حاليًا وتحقيق توفير في النفقات من 

تلك المنطقة إلى مقاول جديد وتأمين خدمات حماية غير متقطعة في تلك خالل عدم نقل العمل في 
 .المنطقة الجغرافية

 
، ٢٠٠٨مايو /  أيار ٢٩الكلفة اإلجمالية المقدرة ألوامر المهمة الممنوحة إلى بالآووتر بلغت حتى  •

 . مليار دوالر١٫٠١٤مبلغ 
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المدرجة في الفواتير الشهرية المقدمة لم يؤآد موظفو وزارة الخارجية في العراق دقة اآالف العمال  •

 .من شرآة بالآووتر، فقد جرى دفع قيمة الفواتير بدون تدقيق مالئم للوثائق الداعمة
  
مع ان العقد نص على تقدير الغرامات التي يجب ان تفرض على بالآووتر في حال عدم قيامها  •

نقدر . ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ خالل عامي بتأمين العدد المطلوب من الموظفين، لم يتم تقدير هذه الغرامات
 . مليون دوالر لهاتين السنتين٥٥أنه آان يجب تقدير غرامات بقيمة 

  
عملت وزارة الخارجية جهدًا مشكورًا في تأمين اإلشراف على األسلحة والسيارات المزودة من  •

ل جانب الحكومة األميرآية، ولكن اإلشراف على معدات مزودة من جانب الحكومة األميرآية مث
 .أجهزة راديو محمولة باليد وسترات واقية آان غير آاٍف

  
لم ُتراجع بصورة آافية اآالف السفر لشرآة بالآووتر وبالنتيجة وجدنا ان وزارة الخارجية دفعت  •

 ٥٦،٤٥٧استعاد ضابط العقود مبلغ .  دوالرًا مقابل اآالف سفر ال تستحق ان تدفع١٢٧،٣٦٤مبلغ 
 .دوالر من ذلك المبلغ

  
ن من السهل الوصول إلى ملفات اإلشراف الموجودة لدى المقاول، والتي طلبها ممثل ضابط لم يك •

 .العقود وقد تكون هذه الملفات غير آاملة
  

  التوصيات
  :أعطى التقرير أربع توصيات إلى وزارة الخارجية

  
 من يجب على وزارة الخارجية تعيين ممثل لضابط العقود بدوام آامل في موقع العمل في العراق .١

اجل التحقق من صحة اآالف اليد العاملة الواردة في الفواتير ورصد سيطرة بالآووتر ومحاسبتها 
 .عن الملكيات التي زودتها الحكومة لها

  
يجب على وزارة الخارجية ان تحدد ما إذا آان من الضروري حسم مبالغ من قيمة العقد بسبب عدم  .٢

 .لغ هذه الحسوماتآفاءة الموظفين ومن هذه الحالة ان تحدد مبا
  

 ٧٠،٩٠٧يجب على وزارة الخارجية ان تستعيد اآالف السفر المدفوعة بصورة زائدة والبالغة  .٣
 .دوالرًا قدمت بالآووتر فواتيرًا بها

  
يجب أن يأمر ضابط العقود ممثليهم لكي ينشئوا ويحافظوا على ملفات يمكن الوصول اليها بسهولة  .٤

 .تعليمات وزارة الخارجيةوفقًا للتعليمات الواردة في دليل 
  

  تعليقات اإلدارة واالستجابة للتدقيق
استجابة منه لمسودة هذا التقرير لم يوافق مكتب اإلدارة في وزارة الخارجية بصورة خاصة على أي واحدة 

انه "أو " يعمل سوية مع"او " بالتنسيق مع"وذآر بالنسبة لست توصيات انه يعمل . من التوصيات السبع
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ُتعتبر . مع مكتب األمن الدبلوماسي بشأن أعمال تهدف إلى معالجة ما جاء في التوصيات" ًا حاليًايجري حوار
بالنسبة للتوصية المتبقية المتعلقة بالعقوبات بسبب . هذه التوصيات غير محلولة بانتظار موافقة المكتب عليها

بالتالي . ب القانوني حول هذه التوصيةالمكت" يتشاور مع"عدم تزويد الموظفين المطلوبين قال المكتب انه قد 
سوف نغلق هذه التوصية عندما نستلم ما يؤآد انه تم تنفيذ األعمال . نعتبر ان هذه التوصية قد حلت

  .التصحيحية
  

القادة الميدانيون يالحظون حصول تحسينات في مراقبة وتنسيق مهمات الشرآات األمنية الخاصة في 
  العراق

  ).٢٠٠٩/ ٧ ، SIGIR-09-022تقرير المفتش العام (
 

  المقدمة
الشرآات األمنية "، أّمنت شرآات وأفراد األمن الخاص الذين يعرفون باسم ٢٠٠٣أبريل    / منذ نيسان 

 خدمات األمن المادي لحماية موظفين أميرآيين آما مرافق وأمالك أميرآية باإلضافة إلى (PSCs)الخاصة 
عاقدين مع الحكومة األميرآية وأطراف آخرين يدعمون البعثة مقاولين أساسيين ومقاولين من الباطن مت

لكن عملية استخدام مقاولين آانت ال تتم بدون مشاآل بضمنها أحداث وقعت بين . األميرآية في العراق
الشرآات األمنية األميرآية ومواطنين عراقيين وبين الشرآات األمنية األميرآية والقوات العسكرية 

، بدأت وزارة الدفاع ووزارة الخارجية في تنفيذ تغييرات تنظيمية وإجرائية ٢٠٠٧ر عام في أواخ. األميرآية
لتعزيز إشرافهما، تنسيقهما ومراقبتهما لنشاطات الشرآات األمنية الخاصة، شملت تحرآات الشرآات األمنية 

  .الخاصة في مناطق العمليات الحربية
  

لتغييرات قد حسنت اإلشراف، التنسيق ومراقبة مهمات أجريت عملية التدقيق لتحديد ما إذا آانت هذه ا
 من قانون تفويض الدفاع القومي ٨٤٢آما عالجت العملية أيضًا القسم . الشرآات األمنية الخاصة في العراق

الذي نص على قيام وآاالت التدقيق بفحص مسألة واحدة او عدد من المسائل ) 81-110القانون العام (
  :آات األمنية الخاصة بضمنها األمور التاليةالمتعلقة بمراقبة الشر

  
 .مدى قدرة القادة الميدانيين على تنسيق أو توجيه أداء المقاولين في منطقة عمليات حربية •
طبيعة ومدى أي نشاط يقوم به موظفو المقاول وآان غير متوافق مع أهداف القادة الميدانيين  •

 .العمالنية
  
  

  النتائج
ى استجابات خطية على األسئلة التي طرحها على وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، قابل المفتش العام او تلق

موظفي الشرآات األمنية الخاصة المسؤولين عن عمليات اإلشراف على وتنسيق المهمات األمنية التي تقوم 
إلشراف بها الشرآات األمنية الخاصة، وذلك لتحديد مدى تأثير التغييرات الحديثة التي هدفت إلى تحسين ا

ابلغ هؤالء الموظفون ان التغييرات التنظيمية واإلجرائية الحديثة قد حّسنت . على الشرآات األمنية الخاصة
  :فعلى سبيل المثال. عملية المراقبة والتنسيق في مهمات الشرآات األمنية الخاصة

  
ديدة بأنها آانت  وصف تسعة عشر قائد ميداني حالي وسابق إجراءات التنسيق الج:القادة الميدانيون •

لم يحدد أي . فعالة في ممارستهم لعمليات المراقبة واإلشراف على مهمات الشرآات األمنية الخاصة
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قائد ميداني نشاطات قامت بها الشرآات األمنية الخاصة تتعارض مع عملياتهم العسكرية، آما لم 
 .مهماتيحدد أي واحد منهم مشاآًال ترافقت مع عملية اإلشراف الحالية على ال

 
 موظفون يعملون لدى آافة خاليا عمليات المقاول التي :(CONOC)موظفو خلية عمليات المقاول  •

أنشأت لتنسيق تحرك الشرآات األمنية الخاصة المتعاقدة مع وزارة الدفاع ووزارة الخارجية لدى 
لتغييرات الوحدات العسكرية ولالستجابة إلى أحداث تشمل الشرآات األمنية الخاصة، أآدوا ان ا
 .التنظيمية واإلجرائية قد حّلت بفعالية مشاآل التنسيق واإلشراف التي وجدت قبل تطبيقها

  
 آما قال أيضًا موظفون في مكتب األمن اإلقليمي في :ضباط األمن اإلقليمي في وزارة الخارجية •

ء الموظفون يزود هؤال. وزارة الخارجية ان التنسيق بين وزارة الدفاع ووزارة الخارجية قد تحّسن
رؤية فريدة حول اإلشراف على الشرآات األمنية الخاصة نظرًا لكونهم مسؤولين عن تأمين سالمة 

موظفي البعثة األميرآية وتأمين ان تلبي الشرآات األمنية الخاصة متطلبات العقد وتلتزم بكافة 
 .القوانين واألنظمة المطبقة

  
  االستنتاجات

نيون وموظفو خلية عمليات المقاول ان اإلجراءات الجديدة لمراقبة وتنسيق يعتقد بصورة عامة القادة الميدا
أعمال الشرآات األمنية الخاصة آانت فعالة في تأمين عدم تعارض هذه النشاطات مع العمليات القتالية 

في تقرير سابق حول إعداد تقارير والتحقيق في ومعالجة أحداث خطيرة شملت الشرآات األمنية . الجارية
خاصة، وجد المفتش العام بصورة مماثلة ان اإلشراف على وتنسيق األحداث الخطيرة يمكن تحقيقهما من ال

اعتبر المفتش . خالل وضع معايير، سياسات وإجراءات جوهرية في وقت مبكر عند حصول حالة طارئة
  .العام ذلك آدرس اآتسبه ويزود هذا التقرير إثباتًا الحقًا يؤآد أهمية هذه النشاطات

  
  التوصيات

ال يحتوي هذا التقرير على أية توصيات ولكن يعزز الدروس المحددة سابقًا التي تم اآتسابها التي تنطبق على 
  .عمليات طارئة اخرى آذلك التي تجري في أفغانستان

  
  تعليقات اإلدارة واالستجابة للتدقيق

. قرير نظرًا لعدم وجود أية توصياتلم يطلب من الوآاالت المسؤولة ان تزود تعليقات على مسودة هذا الت
  . اختارت الوآاالت عدم تزويد تعليقات

  
يمكن تحسين سجالت التحقيق والعالج المتعلقة بأحداث إطالق النار من أسلحة حربية من جانب شرآات 

  أمنية خاصة
  ).٢٠٠٩/ ٧، SIGIR-09-023تقرير المفتش العام (
 

  المقدمة
فتش العام لمتطلبات الكونغرس بإجراء عمليات تدقيق بأحداث خطيرة يستجيب هذا التقرير الذي أعده الم

يرآز هذا التقرير اهتمامه على اإلشراف الذي تؤديه وزارة الدفاع . شملت شرآات أمنية خاصة في العراق
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فبراير   /  وحتى شباط ٢٠٠٨مايو / على األحداث التي شملت إطالق نار من أسلحة حربية حصلت من أيار 
  :على وجه الخصوص، يدرس التقرير ما يلي. جانب الشرآات األمنية الخاصة المتعاقدة معها من ٢٠٠٩

 .عدد وأنواع أحداث خطيرة شملت إطالق نار من أسلحة حربية •
 .إمكانية التثبت من مدى اإلجراءات المتخذة للتحقيق في ومعالجة هذه األحداث •
  

فرص تحسين عمليات إعداد " في الفقرة المعنونة يتابع هذا التقرير المعلومات حول أحداث خطيرة زودت
من تقرير المفتش ." تقارير التحقيق ومعالجة أحداث خطيرة تتعلق بالشرآات األمنية الخاصة في العراق

  .٣٠/٣/٢٠٠٩، 019-09العام 
  

يا فّوضت وزارة الدفاع مسؤولياتها عن اإلشراف إلى القوة المتعددة الجنسيات في العراق التي أنشأت خال
آما فّوضت . عمليات المقاول لجمع وتوزيع معلومات حول أحداث خطيرة شملت شرآات أمنية خاصة
تعرف اآلن باسم -وزارة الدفاع مسؤولية إدارة األحداث الخطيرة إلى فرقة اإلشراف على المقاولين المسلحين

  .(ACOB)فرع اإلشراف على المقاولين المسلحين 
  

  النتائج
مايو /  أحداث إطالق نار من أيار ١٠٩ خاصة متعاقدة مع وزارة الدفاع عن حصول  شرآة أمنية١٣أبلغت 
 وتم إدخال هذه المعلومات في قاعدة بيانات خاليا عمليات المقاول ٢٠٠٩فبراير   /  حتى شباط ٢٠٠٨

نتج عن خمسة من هذه األحداث إصابات لحقت بستة موظفين لدى . للقوات المتعددة الجنسيات في العراق
رآات أمنية خاصة وحالتي وفاة، شملت وفاة موظف لدى سالح الهندسة في الجيش األميرآي بسبب ش

شمل ضعف هذه األحداث تقريبًا . لم يصب او يقتل أي مواطن مدني عراقي في هذه الحوادث. عمليات عدائية
 مسؤولين عن حماية )٣٨(مسؤولين عن حماية مواقع ثابتة اآثر من أفراد ِفَرق أمنية ) ٧١(حراسًا ثابتين 

يمكن تصنيف آافة هذه األحداث ما عدا حادث واحد آان انتحار موظف في شرآة . األفراد وقوافل المعدات
سلسلة متصلة من األعمال قد تبدأ باتخاذ إجراءات غير مميتة ( ردود قوة -أمنية خاصة، في ثالثة فئات أولية

  . غير مسؤولة وردود على هجمات عدوةوإطالق نار بصورة ) وتنتهي باتخاذ إجراءات مميتة
  

 بالمئة من األحداث التي ٩٥ نسبة (ACOB)تعقبت قاعدة بيانات فرع اإلشراف على المقاولين المسلحين 
. ٢٠٠٩فبراير   /  حتى شباط ٢٠٠٨مايو / شملت عمليات إطالق نار من أسلحة حربية حصلت من أيار 

لمئة التي حددها المفتش العام في مراجعته السابقة لكافة  با٤٣تعتبر هذه النسبة افضل بكثير من نسبة 
إال أن المفتش ). أحداث تشمل هجمات، قتل، إصابة خطيرة او إلحاق ضرر بالممتلكات(األحداث الخطيرة 

العام وجد ان فرع اإلشراف على المقاولين المسلحين لم يكن يملك وثائقًا داعمة في قاعدة بياناته تؤآد صحة 
التي سجلتها خاليا عمليات )  بالمئة٥١ (١٠٩ حادثًا من بين األحداث ال ٥٦متخذة في مواجهة األعمال ال
لم يتمكن الموظفون الحاليون في فرع اإلشراف على المقاولين المسلحين من تفسير سبب عدم وجود . المقاول

تتوافق هذه النتيجة مع .  حدثًا يبدو انه جرى التحقيق فيها ومعالجتها١٦هذه األحداث في الملف، وهي شملت 
عملية تدقيق سابقة أجراها المفتش العام حددت نقاط الضعف في عملية القوات المتعددة الجنسيات في العراق 

  .لالحتفاظ بسجالت حول أحداث خطيرة
  

عدم وجود وثائق لدى فرع اإلشراف على المقاولين المسلحين بشأن العديد من أحداث إطالق النار من أسلحة 
ة جعل من الصعب، وغير الممكن في بعض الحاالت، تحديد العدد اإلجمالي لألعمال المتخذة للتحقيق حربي
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في ومعالجة األحداث بضمنها األعمال التي قد تكون القوات المتعددة الجنسيات في العراق قد اتخذتها ضد 
  .الشرآات األمنية الخاصة، ضمن هذا اإلطار الزمني

  
ين المسلحين مسؤول عن تأمين قيام قادة الوحدات التي تدعمها الشرآات األمنية فرع اإلشراف على المقاول

يدعم تحليل . الخاصة بمراجعة فورية وشاملة لكافة األحداث الخطيرة وعند الضرورة التحقيق فيها ومعالجتها
المقاول المفتش العام أيضًا ضرورة قيام آل من فرع اإلشراف على المقاولين المسلحين وخاليا عمليات 

بإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل األحداث الخطيرة، يستطيع فرع اإلشراف على المقاولين المسلحين استعمالها 
لجمع المعلومات التي يحتاج اليها لتنفيذ مسؤولياته في إدارة األحداث الخطيرة التي تشمل شرآات أمنية 

  .خاصة
  

  التوصيات
توصيات إضافية إلى وزارة الدفاع، لكن المعلومات المقدمة في هذا لم يقدم المفتش العام في هذا التقرير أية 

التقرير تعزز ضرورة تطبيق التوصيات السابقة التي قدمها المفتش العام إلى اللواء القائد للقوات المتعددة 
  :الجنسيات في العراق، التخاذ األعمال التالية

  
وخاليا عمليات المقاول قاعدة بيانات الطلب من آل من فرع اإلشراف على المقاولين المسلحين  •

 .لألحداث الخطيرة يستطيع آالهما استعمالها لجمع المعلومات التي يحتاجان اليها لتنفيذ مسؤولياتهما
  
الطلب من فرع اإلشراف على المقاولين المسلحين بتعقب آافة األحداث الخطيرة، وإدخال بيانات  •

ل أوسع ألحداث خطيرة وتطوير دروس مكتسبة من هذه حول آافة األحداث في تحاليله وتنفيذ تحالي
 .التحاليل

  
  تعليقات اإلدارة واالستجابة للتدقيق

 في العراق وافقت فيها هذه (MNF-I)لم يتلَق المفتش العام تعليقات إدارية من القوات المتعددة الجنسيات 
  .القوات على المعلومات المزودة في مسودة التقرير

  
   المحلية في تكريت يحقق أهداف العقد من خالل تنفيذ ممارسات إدارية سليمةمشروع مرآز القيادة

  ).٢٠٠٩/ ٧، SIGIR-09-024تقرير المفتش العام (
 

  المقدمة
لدى المفتش العام واجب تشريعي الن ُيعّد قبل انتهاء أعماله، تقرير تدقيق شرعي حول األموال التي وضعت 

تفحص هذه المراجعة مرآز القيادة المحلية في تكريت، . لعراقتحت تصرف برنامج إغاثة وإعادة إعمار ا
المشروع هو جهد .  مليون دوالر إلنشاء قاعدة دعم للمنطقة الجديدة للجيش العراقي٣٧٫٨وهو مشروع بقيمة 

 وبعثة التدريب (MNSTC-I)مشترك بين القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق 
منحت القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان العقد وهي . (ITAM)يش العراقي واالستشارات للج

 لسالح الهندسة في الجيش األميرآي تؤمن (GRN)فرقة شمال منطقة الخليج . مسؤولة عن اإلشراف عليه
   .(ISFF)جرى تمويل المشروع من صندوق قوات األمن العراقية . إدارة البرنامج واإلشراف الهندسي
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آانت أهداف المفتش العام دراسة اآالف العقد، النتائج، ومسائل متعلقة بنقل واستدامة المشروع مع التشديد 
إنها ثالث مراجعة للعقود الممولة من صندوق . على إمكانيات التعرض لالحتيال، الهدر وسوء االستعمال

  .قوات األمن العراقية يقوم بها المفتش العام
  

  النتائج
مع . جاز مشروع مرآز القيادة العسكرية المحلية في تكريت وقتًا أطول مما خطط له في األصلاستغرق إن

ذلك لم يواجه المشروع زيادة في الكلفة، وأصبحت المرافق على وشك اإلنجاز، ووسائل مراقبة اإلشراف 
  .على إدارة المشروع تعمل جيدًا، ويجري إعداد خطط نقل المشروع واستدامته

  
، آان المقاول قد لبى متطلبات العقد وآانت دفعات الكلفة متكافئة مع تقديرات ٢٠٠٩مايو  / بحلول أيار

وآانت قد أنجزت اإلنشاءات الخارجية للمبنى في معظمها وينجز المقاول حاليًا . اإلدارة لوضع اإلنشاء
امج شمال منطقة يقدر مدير برن. اإلنشاءات الداخلية مع بنية تحتية أخرى ويضيف المرافق إلى المرآز

 بالمئة بصورة إجمالية ويعتقد مدير برنامج شمال منطقة الخليج والمقاول ٧٨الخليج ان المشروع أنجز بنسبة 
جرى دفع مبلغ . ٢٠٠٩سبتمبر  /  أيلول ٢٦ان أعمال اإلنشاءات سوف ينجز بنهاية فترة األداء الحالية، أي 

 بالمئة تقريبًا من السعر المعّدل ٦٧أي نسبة . ون دوالر ملي٣٧٫٨ مليون دوالر تقريبًا من اصل مبلغ ٢٥٫٢
  . للعقد إلى المقاول

  
تم وضع وسائل مراقبة قوية إلدارة البرنامج والمشروع والعقد منذ بدء تنفيذ العقد، وتحسنت هذه الوسائل مع 

 إضافية، تم بصورة. عندما آان يتم تحديد عيوب في اإلنشاءات آانت تتخذ إجراءات لعالجها. مرور الزمن
تطبيق الدروس المكتسبة من مشاريع إنشائية سابقة، وقال موظفون في القيادة األمنية االنتقالية المتعددة 

الجنسيات في العراق ان الوضع األمني الجيد في تكريت آان من بين العوامل التي ساهمت في تحقيق النتيجة 
  . اإليجابية

  
ر من التاريخ المقرر إلنجازه، لذلك لم يتم حتى اآلن نقله إلى أصبح المشروع على بعد حوالي ثالثة اشه

 (MNSTC-I)مع ذلك، وضعت القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق . الحكومة العراقية
خطة نقل وتعمل سوية مع الحكومة العراقية على معالجة عدة مسائل تتعلق بالتدريب واالستدامة بضمنها 

در إمداد مناسب للطاقة الكهربائية للمرفق وتدريب عراقيين على تشغيل مرفق معالجة المياه تأمين مص
بغية رصد المشروع بعد نقله سوف يتم تعيين فريق استشاري لوجستي عسكري . العامل بالتناضح العكسي

 .في الموقع لتقديم المشورة إلى قائد قيادة الموقع
 

لى التدريب اللوجستي ليؤمن تدريبًا مرآزًا وسوف يجري موظفون آما سوف يتم تشكيل فريق للمساعدة ع
في بعثة التدريب واالستشارات للجيش العراقي تقديرات القدرة على تعقب تقدم الحكومة العراقية في مجاالت 

  .تأمين خدمات أساسية ومعالجة المياه ومجاالت اخرى
  

  التوصيات
  لم يقدم التقرير أية توصيات جديدة

  
  لمكتسبةالدروس ا
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آما حدده المفتش العام في السابق في مشاريع إعادة إعمار أخرى، فإن إشراك موظفي للحكومة العراقية في 
مراحل التصميم واإلنشاء للمشاريع التي سوف يستعملونها في نهاية األمر، يساهم في قبول الحكومة العراقية 

لب من مدراء المشاريع تطبيق الدروس المكتسبة للمشروع والتزامها بتأمين استدامته، عالوة على ذلك فالط
يجب مشارآة . من مشاريع إعادة إعمار اخرى يساعد في تحقيق إدارة إجمالية ونتائج افضل للبرنامج

  .الدروس المكتسبة في العراق مع مدراء مشاريع إعادة اإلعمار في أفغانستان
  

  تعليقات اإلدارة واالستجابة للتدقيق
 (MNSTC-I)تعليقات خطية من القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق تلقى المفتش العام 

قمنا بدمج هذه التعليقات في جسم . آما تلقى تعليقات فنية من بعثة التدريب واالستشارات للجيش العراقي
  .التقرير حسب ما آان مناسبًا

  
   ناجح بدرجة آبيرة٣١٢باء في المحلة مشروع توزيع الكهر: برنامج االستجابة الطارئة للقائد

 ).٢٠٠٩/ ٧، SIGIR-09-025تقرير المفتش العام (
 

  المقدمة
 أربعة تقارير حول وسائل التحكم اإلدارية ومسؤولية ٢٠٠٥اآتوبر /اصدر المفتش العام منذ تشرين األول

ام على نتائج، آلفة واإلشراف يرآز هذا التقرير االهتم. المحاسبة عن أموال برنامج االستجابة الطارئة للقائد
على أحد المشاريع الممولة من برنامج االستجابة الطارئة للقائد أال وهو شبكة توزيع الكهرباء في حي من 

 هو اآثر المشاريع آلفًة من بين المشاريع التي ٣١٢ومشروع المحلة . ٣١٢إحياء بغداد يعرف باسم المحلة 
 ٣١٢شمل المشروع منطقة المحلة : ابة الطارئة للقائد في العراقيتم تنفيذها بتمويل من برنامج االستج

  ). مفترقات شوارع مريعة١٠تقدر بأنها تتألف من (بكاملها 
  

  :آانت أهداف المفتش العام فحص
  
 .نتائج المشروع بالنسبة لالآالف النهائية ووقت اإلنجاز •
 .فعالية عملية التعاقد واإلشراف على العقد •
 ناديق وبرامج اخرى إلعادة اإلعمارتنسيق المشروع مع ص •
 .النقل إلى الحكومة العراقية وجهودها لالستدامة المشروع •
  

  النتائج
 نجاحًا آبيرًا في تلبية النتيجة المتوقعة منه وتم انجازه ضمن ٣١٢حقق مشروع شبكة التوزيع في الحلة 

المشترآة للعقود في العراق ، منحت القيادة ٢٠٠٦نوفمبر / في تشرين الثاني . حدود الكلفة المقررة
 مليون دوالر تقريبًا إلعادة تأهيل مرفق ١١٫٧وأفغانستان عقدًا إلى شرآة سيفيليان تكنولوجيز ليمتد بمبلغ 

 شهرًا أصدرت القيادة المشترآة للعقود في العراق ٢٦على مدى . ٣١٢توزيع الكهرباء في المحلة 
 ١١٫٨ييرًا في التصميم أدى إلى زيادة آلفة العقد إلى حوالي وأفغانستان أربعة تعديالت على العقد، شملت تغ

 بالمئة لكن إنجاز المشروع استغرق، بعد هذه التعديالت، ١آانت الزيادة طفيفة، اقل من نسبة . مليون دوالر
حصلت عراقيل أمام تنفيذ المشروع نتيجة قضايا تتعلق بالحصول على . وقتًا أطول بكثير مما آان متوقعًا

  .ات من وزارة الكهرباء العراقية ومشاآل أمنيةموافق



  (SIGIR)إشراف المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
  

 

٢٤٦ 

  
فرقة منطقة الخليج المرآزية لسالح الهندسة . إدارة العقد واإلشراف على المشروع آانا فعالين بصورة عامة
راجع المفتش العام عملية منح العقد ووثائق . في الجيش األميرآي أمنت ضمانًا فعاًال للنوعية على المشروع

أفغانستان وجدت مقاوًال واحدًا فقط /ح التي أظهرت ان القيادة المشترآة للعقود في العراقطلب إحراز المن
راجع المفتش . آان بيان العمل الخاص بالعقد محددًا بصورة جيدة. يمكن ان يكون مقبوًال من الوجهة الفنية

  .ن اإلجمالي للعقدالعام فواتير ووثائق االستالم لدى المقاول وقرر ان مبالغ الفواتير تعادل الثم
  

جرى تنسيق المشروع بصورة فعالة مع الحكومة العراقية لكن لم يتمكن المفتش العام من التأآد من أن الفيلق 
عدم تنسيق .  المتعدد الجنسيات في العراق قام بتنسيق المشروع مع أي وآالة أميرآية أخرى إلعادة اإلعمار

  . للنتائج المقصودةالمشروع يمكن أن يقلص من التأثير اإلجمالي
  

 شبكة توزيع الكهرباء إلى (GRC)، نقلت فرقة منطقة الخليج المرآزية ٢٠٠٩يناير  /  آانون الثاني ١٣في 
، زار المفتش العام موقع المشروع والحظ ان الحكومة العراقية ٢٠٠٩مايو /  أيار ٢٠الحكومة العراقية وفي 
  .تؤمن استدامة المشروع

  
ق وقتًا لإلنجاز أطول من المتوقع بسبب التأخير في الحصول على موافقات الحكومة مع ان المشروع استغر

ويدعم هذا القول درسًا .  فقد آان مشروعًا ناجحًا لبرنامج االستجابة الطارئة للقائدKالعراقية والمسائل األمنية
لعراقية قد يقود إلى تنفيذ عملية سابقًا اآتسبه المفتش العام مفاده ان اإلشراك المبكر لموظفين تابعين للحكومة ا

آانت إدارة العقد واإلشراف على المشروع فعالين، وتقوم . نقل اآثر فعالية والى التزام باستدامة المشروع
الحكومة العراقية بتأمين استدامة شبكة توزيع الكهرباء رغم عدم حصول الفرقة المتعددة الجنسيات في بغداد 

  .ايةعلى اتفاقية استدامة في البد
  

  التوصيات
  .لم يقدم هذا التقرير أية توصيات

  
  الدروس المكتسبة

 ان حصول دولة مضيفة على شراء مشروع وتصميمه ٣١٢أظهر مشروع شبكة توزيع الكهرباء في المحلة 
قد يساعد على تحقيق نتائج إيجابية في مراحل نقل المشروع وتأمين استدامته، ينطبق هذا الدرس المكتسب 

  .ت برنامج االستجابة الطارئة للقائد في حاالت طارئة اخرى آأفغانستانعلى تطبيقا
  

  تعليقات اإلدارة واالستجابة للتدقيق
مع ذلك . لم يطلب من الوآاالت المسؤولة إعطاء تعليقات على مسودة هذا التقرير نظرًا لعدم وجود توصيات

  .ناها في االعتبار عند إعداد التقرير النهائيفقد قدم الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق تعليقات فنية أخذ
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  اآتمل إنشاء فندق بتمويل من برنامج االستجابة الطارئة للقائد لكن تبقى مسائل إدارة المشروع معلقة
 ).٢٠٠٩/ ٧، SIGIR-09-026تقرير المفتش العام (
  

  المقدمة
ة المحاسبة عن أموال برنامج اصدر المفتش العام خمسة تقارير حول وسائل التحكم اإلدارية ومسؤولي

يرآز هذا التقرير على نتائج، آلفة واإلشراف على إنشاء فندق آارافان في جوار . االستجابة الطارئة للقائد
ُمنحت شرآة تاما . مطار بغداد الدولي، أحد أآبر المشاريع الممولة من برنامج االستجابة الطارئة للقائد

 مليون دوالر لتمكين ٤٫٢شرآة إنشاءات عراقية، عقدًا بقيمة للتصميم واالستشارة واإلنشاء، وهي 
  . المسافرين الدوليين وعامة الشعب من اإلقامة في فندق بجوار مطار بغداد الدولي

  
  :أهداف تقرير المفتش العام من عملية التدقيق هذه هي فحص

 .نتيجة، آلفة  وبرنامج تنفيذ العقد •
 .رشادية لبرنامج االستجابة الطارئة للقائدتبرير المشروع وااللتزام بالمبادئ اإل •
 .اإلشراف على العقد •
 .تنسيق المشروع بين وآاالت حكومية أميرآية والحكومة العراقية •
 .نقل المشروع إلى الحكومة العراقية •
  

  النتائج
ئلة مع ان المشروع يتوافق مع متطلبات العقد، يثير عدد من نقاط الضعف في اإلدارة اإلجمالية للمشروع أس

يبدو ان . حول انتقاء المشروع وآلفته واإلشراف عليه وعقد  إدارة الفندق وخطط نقله إلى الحكومة العراقية
هذه الظروف نتجت بدرجة آبيرة بفعل اإلرشاد العام الجديد المحسن لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد وغياب 

ُيشكِّل هذا الوضع قلقًا خاصًا لدى المفتش . شروعاهتمام اإلدارة لجهة التوثيق الصحيح للقرارات ولخطط الم
 مليون دوالر يمثل أحد اآبر مشاريع برنامج االستجابة ٤٫٢العام لكون ان هذا المشروع البالغة قيمته 

  .الطارئة للقائد في العراق قيمًة ولذلك يفرض اهتمامًا أوثق من جانب اإلدارة
  

أآتوبر /ُمنح العقد في تشرين األول. وع أهداف إنشائه وآلفتهرغم التأخيرات في الجدول الزمني، لبى المشر
سبتمبر  /  وفتح الفندق أمام الرواد منذ أيلول ٢٠٠٨أغسطس  /  وأنجز المقاول اإلنشاءات في آب ٢٠٠٧
 أشهر ولكن لم ١٠ أشهر ووصل مجموع التأخير عن الجدول الزمني ٦تأخر إنجاز المشروع  مدة . ٢٠٠٨

  .  الكلفةتحصل أية زيادة في
  

وافق اللواء القائد للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق على مشروع فندق آارافان باستعمال اإلرشاد القائم 
يتساءل المفتش العام ما إذا آان المشروع لبى آافة معايير االنتقاء، ولكنه . لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد

الحظ المفتش العام أيضًا ان التوجيه الالحق . نتقاء آان معقوًالالحظ الطبيعة الحسنة لإلرشاد ويعتقد ان اال
للكونغرس وأنظمة وزارة الدفاع المتعلقة بالمشروع عززت وسائل التحكم بالموافقة على تنفيذ مشاريع 

  .ضخمة ممولة من برنامج االستجابة الطارئة للقائد
  

وع مثل زيادة سعر العقد خالل عملية استدراج لم ُيعثر على المستندات التي تبرر أعمال رئيسية في المشر
 مليون دوالر، عدم جعل شرآة تاما تدير الفندق رغم ان التبرير ٤٫٢ مليون دوالر إلى ٢٫٧العروض من 
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األصلي أشار إلى انها ستقوم بذلك وتغيير عملية الدفع من التحويل اإللكتروني لألموال إلى الدفع النقدي 
  . ريبًا ثم العودة مجددًا إلى أسلوب التحويل اإللكتروني مليون دوالر تق١٫٢بمبلغ 

  
آانت وثائق نشاطات ممثل ضابط العقود غير موجودة بضمنها التحقق من أداء العقد على يد شرآة تاما، 

عالوة على ذلك، ورغم ان الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق . عمليات الكشف والمراسالت مع شرآة تاما
 مشاريع اخرى نفذت داخل المنقطة االقتصادية لمطار بغداد الدولي، مع الفرقة المتعددة نسق المشروع مع

الجنسيات في بغداد وإدارة الطيران المدني العراقي، لم ينسق الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق المشروع 
  .مع وآاالت أميرآية أخرى إلعادة اإلعمار

  
عراق خطة لنقل الفندق ودخل طرفًا في ترتيبات عقد مع شرآة خاصة لم يضع الفيلق المتعدد الجنسيات في ال

أّخر الفيلق المتعدد . تدفع األموال إلى المقاول من األرباح التي يحققها الفندق. مشترآة إلدارة الفندق
غلق الجنسيات في العراق نقل الفندق إلى الحكومة العراقية ألنه آان يخشى من ان تقوم وزارة النقل العراقية ب

الفندق ونزع آافة األثاثات والمعدات من المبنى آما حصل مع مشاريع أخرى نفذت في محيط المطار ممولة 
رغم ان المفتش العام يشارك قلق الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق . من برنامج االستجابة الطارئة للقائد

ت في العراق إلى المفتش العام التبرير بشأن تعريض االستثمار للخطر فلم يقدم الفيلق المتعدد الجنسيا
  .القانوني للعقد

  
  التوصيات

  : األعمال التالية(MNC-I)يوصي المفتش العام بأن ينفذ اللواء القائد للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق 
  

تحديث الخطوط اإلرشادية لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد بحيث تعكس السياسات واإلجراءات  -١
 .ة التي تفرض التحويل اإللكتروني لألموالالجديد

 
إجراء مراجعة قانونية لعقد إنشاء الفندق وللعقد الحالي إلدارة الفندق من أجل التثبت من أن  -٢

السلطات القانونية المختصة التي تدعم األعمال والقرارات الرئيسية قد جرى تحديدها وتوثيقها 
 .جرى تحديدها في جسم التقريرهناك مسائل معينة يتوجب معالجتها . بالكامل

  
مراجعة مسائل العقد المحددة في هذا التقرير، بضمنها عمليات منح العقد، الدفعات، تأخيرات  -٣

 .اإلنشاء واالحتفاظ بسجالت
  

 .وضع خطة لنقل المشروع إلى الحكومة العراقية -٤
  

  تعليقات اإلدارة
يات في العراق وأخذناها في االعتبار عند إعداد تلقى المفتش العام تعليقات خطية من القوات المتعددة الجنس

قيادة تابعة للقوات (توجهت توصيات المفتش العام إلى الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق . هذا التقرير
، ووافقت القوات المتعددة الجنسيات في العراق على التوصيات الواردة في )المتعددة الجنسيات في العراق

ذآرت القوات المتعددة الجنسيات في العراق انه آان من المفروض ان . قات إضافيةالتقرير وقدمت تعلي
تراجع القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان وليس الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق المسائل 

أن الفيلق المتعدد ذآرت القوات المتعددة الجنسيات في العراق . المتعلقة بالعقد المحددة في التوصية الثالثة
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يجري وضع مسودة مذآرة . الجنسيات في العراق يطور خطة لنقل فندق آارافان إلى الحكومة العراقية
اتفاق، وتتوقع القوات المتعددة الجنسيات في العراق ان يتم خالل أسبوعين التوقيع على االتفاق من جانب 

ذآرت القوات المتعددة . SIGMAي ومجموعة الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق ووزير النقل العراق
  .الجنسيات في العراق ان المذآرة سوف تؤدي إلى نقل الفندق إلى الحكومة العراقية

  
  عرقلة تطوير قدرة الصيانة في المستودع العسكري العراقي في التاجي بسبب مشاآل عديدة

 ).٢٠٠٩/ ٧، SIGIR-09-027تقرير المفتش العام (
  

  المقدمة
 مليون دوالر وضعته القيادة األمنية االنتقالية المتعدد الجنسيات في ٣٥٠ا التقرير عقد بقيمة يناقش هذ

، (TNMO)العراق، ومّوله صندوق قوات األمن العراقية، إلنجاز مستودع الصيانة الوطني في التاجي 
  :ع النهائية التاليةآان إنشاء المستودع مشروعًا من سبع مراحل ويدعم هذا العقد المراحل األرب. بالعراق

  
  شراء وترآيب المعدات -١
 تدريب جنود ومدنيين عراقيين على صيانة وتشغيل المستودع -٢
 عمليات بدء التشغيل -٣
  نقل المستودع إلى السيطرة العراقية -٤

  
  .AECOMمنحت القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان العقد إلى شرآة الخدمات الحكومية 

  
العام مراجعة المتطلبات واألحكام الرئيسية للعقد من أجل تحديد الكلفة، النتيجة آانت أهداف المفتش 

  .واإلشراف اإلداري مع التشديد على وسائل التحكم لمنع واآتشاف االحتيال، الهدر وسوء االستعمال
  

  النتائج
 عددة الجنسيات في العراقالقيادة األمنية االنتقالية المت مليون دوالر فقد اختارت ٣٥٠رغم ان العقد قدر بقيمة 

لكن يبدو من .  مليون دوالر٢٢٠إلغاء فترتين اختياريتين، لذلك سوف تصبح االآالف النهائية للعقد حوالي 
 آانون األول ٣١غير المحتمل إمكانية ان يكون الجيش العراقي قادرًا على التشغيل الناجح للمستودع بحلول 

هدف اإلنتاج بمعدل منخفض، آما حددته (نتاج بمعدل منخفض حتى ولو آان في طور اإل. ٢٠٠٩ديسمبر  / 
القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق يشير إلى عدد المرات التي يتوجب على الموظفين 

فعلى سبيل المثال، يعني هدف . العراقيين إظهار قدرتهم المستقلة على اإلنجاز الناجح ألعمال صيانة معينة
 محرك قبل نقل ٣٠رك انه آان من المفروض على العراقيين ان ينجزوا اإلصالح الشامل الناجح ل  مح٣٠

  ).المستودع إلى الحكومة العراقية
  

لم تنتج عمليات . ال يزال يتوجب ترآيب وتشغيل الكثير من المعدات المشمولة في المرحلة الرابعة للعقد
قد عددًا آافيًا من الميكانيكيين من مستوى العمال المياومين التدريب المشمولة في المرحلة الخامسة من الع

وجرى بالحد األدنى تحقيق شروط اإلنتاج بمعدل منخفض بموجب المرحلة السادسة للعقد، وذلك فقط بالنسبة 
  .ألنواع قليلة من المعدات
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ستقلة أعمال صيانة على وما لم تتم تلبية هذه األهداف ستكون قدرة قوات األمن العراقية محدودة في إجراء م
مع ذلك أبلغت القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق بأنها تنوي نقل . مستوى المستودع

وبدون االهتمام بمستوى المرفق أو " آما هو" في وضع ٢٠٠٩ديسمبر  /  آانون األول ٣١المرفق في 
  .المعدات او تطوير التدريب

  
د آانت اقل من ناجحة حتى هذا التاريخ، فقد وجد المفتش العام ان إدارة وإشراف القيادة مع ان نتائج هذا العق

عالج الفريق . األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق على المشروع آانا فعالين بصورة عامة
النوعية : مسألتين معقدتينالمسؤول في القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق عن هذا العقد 

الضعيفة ألعمال التجديد واإلنشاء المنفذة بموجب عقد سابق للمرحلة الثالثة وبصورة خاصة األشغال 
  .الكهربائية وتخلف الجيش العراقي عن تزويد جنود لتدريبهم

  
ت القيادة األمنية أظهر التحليل الذي أجراه المفتش العام إلدارة المشروع انه رغم تمديد الجدول الزمني تمكن

وبصورة أخص حافظت هذه . االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق من معالجة هذه المشاآل بصورة جيدة
أوصى المفتش العام في السابق ان . القيادة على إبقاء االآالف اإلجمالية للعقد قريبة من التقدير األصلي لها

قدرات الصيانة لدى القوات األمنية العراقية مشروطًا يكون االستثمار األميرآي المتواصل في تطوير 
حدد المفتش العام أيضًا درسًا . بالتفاوض حول اتفاق مع وزارة الدفاع ينص على نقل مسؤولية الصيانة

مكتسبًا مفاده انه عند عدم القدرة في الوصول إلى اتفاق، يجب ان ُيشكِّل تقييم خطر ازدياد االآالف وعدم 
في هذه الحالة قيمت القيادة األمنية .  جزءًا متكامًال من عملية اتخاذ القرارات اإلداريةتحقيق األهداف،

  .االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق ذلك الخطر واتخذت قرارها
  

  التوصيات
  

يوصى المفتش العام بأن يأمر اللواء القائد للقيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق 
(MNSTC-I)بما يلي :  

  
بسبب خطورة متطلبات السالمة والمشاآل الكهربائية غير المغطاة ضمن مرافق المستودع  -١

المتعلقة بالمرحلة الثالثة من اإلنشاء، يجب إعادة تقييم قرار عدم اتخاذ إجراء ضد هؤالء 
  .المقاولين المسؤولين

  
األميرآية التي تتحمل مسؤولية تطوير مخطط شامل إلرشاد النشاطات المستقبلية للمنظمات  -٢

. (TNMD)مساعدة الجيش العراقي على تحقيق هدف مستودع الصيانة الوطني في التاجي 
يجب ان يتناول المخطط بالحد األدنى الدروس المكتسبة، األهداف المعّدلة، التقدم وأفضل طريقة 

  ".تكامل المستودع"الستدامة المستودع فور انتهاء عقد 
  

 وافقت في (MNSTC-I)العام أيضًا ان القيادة االمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق الحظ المفتش 
 بأن يقوم اللواء القائد للقوات األمنية (SIGIR 09-14) على توصية المفتش العام ٢٠٠٩أبريل    / نيسان 

لدفاع العراقية لنقل مسؤوليات االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق بالتفاوض حول اتفاقية مع وزارة ا
الصيانة إلى الجيش العراقي بحيث تشمل هذه االتفاقية تحديد دور ومسؤولية آل طرف والفترة الزمنية 

  .لم يتم حتى اآلن إبالغ المفتش العام بانه جرى اتخاذ أعمال محددة. لتحقيق هذا الهدف



  (SIGIR)لمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراقعمليات التدقيق ل
  

 
 

٢٥١ 

  
  تعليقات اإلدارة واالستجابة للتدقيق

 (MNSTC-I)تعليقات خطية من القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق تلقى المفتش العام 
وافقت جزئيًا القيادة األمنية .  وأخذناها في االعتبار عند إعداد هذا التقرير(GRD)ومن فرقة منطقة الخليج 

حلة الثالثة وذآرت ان االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق على وجوب اتخاذ اجراء ضد مقاولي المر
ذآرت فرقة منطقة الخليج ان مستشار فرقة منطقة الخليج . مكتب العقود فقط يستطيع محاسبة المقاولين

لكن يستمر المفتش العام في االعتقاد بان القيادة .  ُيقّيم حاليًا الخيارات القانونية الممكنة(GRC)المرآزية 
 العراق لكونها مديرة المشروع ووآالة تمويله، تملك السلطة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في

وافقت القيادة األمنية االنتقالية المتعددة . والمسؤولية في طلب اتخاذ إجراءات لمعالجة هذه المسألة التعاقدية
  .الجنسيات في العراق على ضرورة ان وضع خطة إلرشاد نشاطات منظمة تتابع المسألة

  
  رية والمخطط لتنفيذهاعمليات التدقيق الجا

يجري المفتش العام بصورة أولية عمليات تدقيق لألداء تؤدي إلى تقييم االقتصاد، والفعالية، والكفاءة والنتائج 
لبرامج إعادة إعمار العراق، والتي آثيرًا ما تترافق مع الترآيز على مالءمة أنظمة الرقابة الداخلية 

يشمل هذا العمل تنفيذ سلسلة من عمليات تدقيق مرآزة على . عمالواحتماالت االحتيال والهدر وسوء االست
العقود الرئيسية إلعادة إعمار العراق، األمر الذي يمّكن المفتش العام من االستجابة ألوامر الكونغرس 

  .لإلنفاق األميرآي المترافق مع إعادة إعمار العراق" تدقيق شرعي"بإجراء 
  

  عمليات التدقيق الجارية
  
مراجعة العقود الممولة من صندوق قوات األمن العراقية مع : SIGIR-9002لتدقيق عملية ا •

 .، المتعلقة بمشاريع إعادة إعمار العراق(ECC)انفيرونمنتال آميكال آوربوريشن 
  
مراجعة النتائج، والكلفة، واإلشراف على العقود الموقعة مع شرآة : SIGIR-9007عملية التدقيق  •

 .متعلقة بنشاطات البرامج في العراقوامار انترناشونال، ال
  
 .مراجعة بيانات المعامالت لصندوق تنمية العراق: SIGIR-9011عملية التدقيق  •
  
مراجعة إدارة الحكومة األميرآية لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد : SIGIR-9018عملية التدقيق  •

 .(I-CERP)للحكومة العراقية 
  
 الجهود بموجب عقد موقع مع شرآة ستانلي باآر هيل لمعالجة تدقيق: SIGIR-9019عملية التدقيق  •

 .العيوب في مشاريع صحية ممولة من الواليات المتحدة
  
تدقيق واجبات وزارة الدفاع العراقية في دعم الجهود األميرآية في : SIGIR-9020عملية التدقيق  •

 .العراق
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 .دمات الصيانة والتجهيز العالميةتدقيق االآالف العائدة لعقد خ: SIGIR-9022عملية التدقيق  •
  
تدقيق استعمال صندوق قوات األمن العراقية في تدريب، تجهيز : SIGIR-9023عملية التدقيق  •

 .وتطوير القوة الجوية، السالح البحري وقوات العمليات الخاصة العراقية
  
لقة بالمنح تدقيق الممارسات اإلدارية لوزارة الخارجية المتع: SIGIR-9024عمليات التدقيق  •

المقدمة إلى المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي القومي لتنفيذ مشاريع تنمية الديمقراطية 
 .في العراق

  
تدقيق أوامر المهمات الممنوحة إلى شرآة داين آورب انترناشونال : SIGIR-9025عملية التدقيق  •

 .فيما يخص برنامج تدريب قوات الشرطة العراقية
  
تدقيق المشاريع الممولة من برنامج االستجابة الطارئة للقائد في : SIGIR-9026دقيق عملية الت •

 .المنطقة االقتصادية لمطار بغداد الدولي
  
تدقيق خطط فرقة منطقة الخليج لدى سالح الهندسة في الجيش : SIGIR-9027عملية التدقيق  •

 .األميرآي الخاصة بجمع وتسليم معدات مزودة من الحكومة
  

  ت التدقيق الشرعي الجاري تنفيذهاعمليا
فحص بيانات مخصصات والتزامات ونفقات وزارة الدفاع المتعلقة : SIGIR-9005عملية التدقيق  •

 .٢٠٠٨-٢٠٠٣بإغاثة وإعادة إعمار العراق للسنوات المالية 
 
فحص بيانات مخصصات والتزامات ونفقات وزارة الدفاع المتعلقة : SIGIR-9012عملية التدقيق  •

 .اثة وإعادة إعمار العراقبإغ
  
فحص بيانات مخصصات والتزامات ونفقات وزارة الدفاع المتعلقة : SIGIR-9013عملية التدقيق  •

 .بإغاثة وإعادة إعمار العراق
  

  عمليات التدقيق المخطط لتنفيذها
لخطة يتوافق التخطيط لعمليات التدقيق التي يقوم بها المفتش العام مع هدفين رئيسيين مذآورين في ا

  :االستراتيجية لتدقيقات المفتش العام هما
 
تحسين ممارسات إدارة األعمال والمساءلة والمحاسبة في إدارة العقود والمنح المترافقة مع إعادة  •

 .إعمار العراق
  
تقييم وتعزيز االقتصاد والفعالية والكفاءة في البرامج والعمليات المصممة لتسهيل إعادة إعمار  •

 . العراق
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ن قيادة مستقلة وموضوعية وتوصيات أو سياسات مصممة لمعالجة العيوب في اإلنشاءات تأمي •
 .وجهود تأمين االستقرار في العراق

  
تعترف الخطة االستراتيجية للمفتش العام بوجود تفويضين قانونيين محددين يؤثران على عمليات التدقيق 

عام إلآمال تقرير تدقيق شرعي حول آافة األموال األول هو تفويض المفتش ال. التي يقوم بها المفتش العام
وآجزء من هذا الجهد . التي خصصت أو توفرت إلعادة إعمار العراق قبل ان ينتهي وجود المفتش العام

 عملية تدقيق مرآزة على عقود تتعامل مع النتائج، والكلفة، ١٢أآمل المفتش العام حتى هذا التاريخ 
دة اإلعمار في العراق آما مع احتماالت تعرضها إلى االحتيال، والهدر، واإلشراف على عقود رئيسية إلعا

تجري حاليًا عمليات تدقيق إضافية مرآزة على عقود آما ذآر أعاله، ويخطط إلجراء . وسوء االستعمال
سوف ترآز هذه التدقيقات بصورة متزايدة على العقود الممولة من صندوق قوات األمن . تدقيقات أخرى

  .وصندوق دعم االقتصادالعراقية 
 

في ربع . يحول المفتش العام أيضًا آمية اآبر من موارده إلى تنفيذ مبادرات تدقيق شرعي مكلف بإجرائها
السنة الماضي وسع المفتش العام جهود التدقيق الشرعي من خالل مراجعة البيانات المالية لوزارة الدفاع 

بنشاطات إغاثة وإعادة إعمار العراق للسنوات المالية حول المخصصات وااللتزامات والنفقات المتعلقة 
يجري تنفيذ هذا المشروع بنشاط حثيث ونتائج تحديد نشاطات جنائية محتملة وارتكابات . ٢٠٠٨-٢٠٠٣

أخرى تبدو واعدة وبدأ المفتش العام منذ ذلك الوقت بتنفيذ مراجعات مماثلة في وزارة الخارجية والوآالة 
  . (USAID)دولية األميرآية للتنمية ال

  
. أو بسياسات وبإجراءات/التدقيق الشرعي هو تقييم منهجي لفعالية أنظمة التحكم الداخلية ببرنامج، وبعملية و

يسعى آل واحد من هذه المشاريع إلى تحديد أنظمة التحكم الداخلية غير الفعالة مما يترك الحكومة معرضة 
ه االنظمة توحد تقنيات التنقيب عن البيانات والتحقيق لكشف هذ. لعمليات االحتيال والهدر وسوء االستعمال

نقاط الضعف هذه من اجل إلقاء الضوء على تداعيات أنظمة التحكم غير الكافية وإعداد معلومات إثبات 
  .ضرورية التخاذ قرارات بشأن الجدوى االقتصادية من عمليات المقاضاة المدنية او الجنائية

  
 للمشاريع الثالثة المفتش العام من اجراء فحص شامل لنفقات الحكومة األميرآية سوف يمّكن النطاق الموحد

آتلة العمل هذه سوية مع .  مليار دوالر إلغاثة وإعادة إعمار العراق٥١المترافقة مع مخصصات بقيمة 
ي أصدره نشاطات تدقيق اخرى يقوم بها المفتش العام سوف تضمن أيضًا تلبية المفتش العام ألمر التكليف الذ

إعداد تقرير تدقيق شرعي نهائي حول آافة األموال التي تعتبر انها مخصصة أو متوفرة "الكونغرس إليه في 
  ."لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
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   المفتش العام عمليات تفتيش
  

  :عة مشاريع تقييم صدرت في ستة تقاريربخالل ربع السنة هذا، أآمل المفتش العام س
 رة لألطفالمستشفى البص •
  في ميناء أم قصر(Roll-On/Roll-Of)رصيف التحميل والتفريغ المباشر للسفن  •
 ثكنات المقر الرئيسي للكتيبة الرابعة في فرقة المشاة العاشرة في الجيش العراقي •
 مستشفى ميسان الجراحي، المرحلة األولى والمرحلة الثانية •
 ّرةجسر قناة الُمج •
 تجديد سوق األمانة •
  

خالل ربع السنة هذا، قيمت .  موقع مشاريع١٤٢ مشروع تقييم غّطت ١٥٤ أآمل المفتش العام لتاريخه،
ِفَرق المفتش العام مشاريع إغاثة وإعادة إعمار العراق ُممّولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 

(IRRF) وصندوق دعم االقتصاد ،(ESF) وبرنامج االستجابة الطارئة للقائد ،(CERP)وق  وصند
  .(CSH)  صحة األطفال وإبقاءهم على قيد الحياةبرامج

  
ترآز تقييمات المفتش العام لمساندة االستدامة حول ما إذا آانت المشاريع الُمسلمة إلى العراقيين تعمل 

 لتحقيق ذلك، حّدد المفتش العام. أهداف أمر المهمةفي في العقد األصلي أو لها حسب القدرات المخططة 
 وعندما نقلت إلى الُمشغّلين ،المشاريع بالقدرات المخططة عندما قبلتها الحكومة األميرآية إذا آانت ما

  لهاإضافة إلى ذلك، حّدد المفتش العام ما إذا آانت مساندة االستدامة مخطط.  وخالل التقييم،العراقيين
  .المحتمل لها أن تستمربصورة مالئمة وإذا آان من 

  
  : العامةاألسئلة هذه حول اإلنشاءات الجارية عالجت تقييمات المفتش العام

  هل آانت مكّونات المشاريع ُمصممة بصورة مالئمة قبل اإلنشاء أو الترآيب؟ •
  وإعادة التأهيل معايير التصميم؟ات اإلنشاءلّبتهل  •
 رقابة المقاول على النوعية وهل آانت برامج الحكومة األميرآية لضمان الجودة جرتهل  •

 مناسبة؟
 عالجة مساندة استدامة المشاريع وفعاليتها التشغيلية بصورة مالئمة؟هل تمت م •
 هل آانت نتائج المشاريع متالئمة مع األهداف األصلية؟ •
  

 تفتيشًا محدودًا على الموقع ٩٦ قبل أربع سنوات، أآمل المفتش العام أيضًا اتمنذ بداية مشروع التفتيش
  . تقييمًا جويًا٧٧٩و
  

إعاقة قدرة المفتش العام على إجراء في  العراق، تواصل مخاطر العنف مع ان األمن قد تحّسن في
 لدى ِفَرق التفتيش للمفتش العام لم يكنخالل ربع السنة هذا، . التقييمات في المواقع لمشاريع إعادة اإلعمار

  . محدود في المواقع إلجراء عمليات التفتيشسوى وقت
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ات ثة تقييمات لالستدامة وأربعة تقييمات لتقدم اإلنشاءخالل ربع السنة هذا، أجرى المفتش العام ثال
  :آانت النتائج مشابهة للنتائج التي توصل إليها المفتش العام في التقييمات السابقة. الجارية

  .ممارسات العمليات والصيانة الطويلة األجل لم تكن دائمًا ُمحققة •
 .الصيانة الروتينية لم يتم أداؤها دائمًا •
  

المشاآل  (PA-08-160) (BHC)مستشفى البصرة لألطفال ة هذا، وّثق تقييم مشروع خالل ربع السن
آشف . التي يواجهها العراقيون في التخطيط ووضع الموازنات ألخذ السيطرة على المشاريع الُمسّلمة لهم

اول آانت خطة المق. تقييم المفتش العام ان تصميم المشروع، والقسم األآبر من اإلنشاء، آانا مالئمين
إدارة النوعية وآان في  برنامج المقاول رشاد مفصلة بصورة آافية إل(QC)للرقابة على النوعية 

لرقابة على النوعية، آما ان ل فعاًال في رصد برنامج المقاول (QA)البرنامج الحكومي لضمان الجودة 
وع جزئيًا مع أهداف لتاريخه، تتناغم نتائج المشر. مساندة االستدامة تّمت معالجتها في شروط العقد

آخر ما " المقام حسب تخصصيالمشروع؛ غير ان نتائج المشروع ليست متالئمة مع مستشفى األطفال ال
  .من حيث التجهيزات الطبية وعملياته" توصلت إليه التكنولوجيا

  
روع ، آانت الحكومة العراقية عاجزة عن التقيد بالتزاماتها بالنسبة لمش٢٠٠٩يونيو  / بتاريخ حزيران 

  :مثًال، الحكومة العراقية. مستشفى البصرة لألطفال
  .لم تقدم المرشحين المؤهلين لدورات للتدريب، مثل العالج باألشعة •
 .لم تمّول موازنة تشغيلية سنوية •
 ،لمصروفةلم تمّول، أو تعلن عن، أو تمنح عقودًا للخدمات، الصيانة، محطة لمعالجة المياه ا •

 .العالية الطبية معدات أو الصروفةالم معالجة السوائل الطبية 
 . للمشروعلم ُتوّفر الطاقة الكهربائية المكرسة •
  

 (Project HOPE) هوب، ساهمت الحكومة األميرآية ومشروع ٢٠٠٩مايو /  أيار ٣٠بتاريخ 
 مليون دوالر تمويل لمشروع ١٦٥٫٧ مليون دوالر من أصل إجمالي ١٥٦٫٩والحكومة اإلسبانية بـ 

 حصة الحكومة العراقية أصغر بكثير من حصص ورغم آون%). ٩٥حوالي (لألطفال مستشفى البصرة 
 على ذو شأنالشرآاء اآلخرين، إال ان عدم تقيد الحكومة بالتزاماتها األساسية سوف يكون له أثر سلبي 

  .هذا المشروع
  

-Roll)رصيف التحميل والتفريغ المباشر للسفن خالل ربع السنة هذا، فتش المفتش العام أيضًا 
On/Roll-Of) لميناء أم قصر  (PA-08-162). آان هدف المشروع زيادة الفعالية والقدرة التشغيلية 
اح لسفن إضافية بالرسو في ميناء أم قصر، ويزيد بالتالي مسوف يؤدي المشروع إلى الس. لميناء أم قصر

 لتحميل الزممن الوقت ال والصادرات المتدفقة عبر الميناء، وفي الوقت نفسه الحد المستورداتآمية 
عّين المفتش العام أضرارًا . وسوف يؤدي المشروع أيضًا إلى زيادة التوظيف المحلي. وتفريغ البضائع

إلى جانب . بًاآافطفيفة فقط وخلص إلى ان إنشاء مرفق رصيف التحميل والتفريغ المباشر للسفن آان 
هذا المشروع . رة المنصوص عنها في العقداألضرار الطفيفة المالحظة، آان المشروع يعمل حسب القد

  .  إلى العراقيين وترك أثرُا إيجابيًا وال يزالمثال عن التصميم الجيد وجودة اإلنشاء وقد تم تسليمه
  

بالنسبة لقائمة . ٢-٤بالنسبة لقائمة التقييمات التي أآملها المفتش العام خالل ربع السنة هذا، انظر الجدول 
  .(G)ريع من أرباع السنة السابقة، أنظر الملحق ز آاملة لتقييمات المشا
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 يظهر األماآن التقريبية لكل مشروع تم تقييمه خالل ربع السنة هذا وخالل أرباع السنة ٥-٤الشكل 
  .السابقة

  
  تقييمات المفتش العام للمشاريع

  
بالنسبة . بع السنة هذايقدم هذا القسم ملخصات لتقارير تقييمات المفتش العام للمشاريع التي أآملت خالل ر

  .mil.sigir.wwwللتقارير الكاملة، أنظر موقع المفتش العام على شبكة االنترنت 
  

  .SIGIR PA-08-160مستشفى البصرة لألطفال، البصرة، العراق 
  

  ٢-٤الجدول 
  سبعة مشاريع ُقّيمت خالل ربع السنة هذا

  بآالف الدوالرات
  

الكلفة  المحافظة نوع التقييم اسم المشروع
 المقررة

الوآالة 
 المنفذة

 المنطقة المقاول مصدر التمويل

صرة بمستشفى ال
 لألطفال

فرقة جنوب  $٣٧،٦٨٢  البصرة إنشاء
منطقة 
  الخليج

(GRS) 

برنامج 
االستجابة 

الطارئة للقائد 
(CERP) ،

صندوق إغاثة 
وإعادة إعمار 

 (IRRF)العراق 
ة برنامج صحو

األطفال وإبقاءهم 
على قيد الحياة 

(CSH) 

بكتل 
 MIDو

  للمقاوالت

 الجنوب

رصيف التحميل 
والتفريغ المباشر 

-Roll)للسفن 
On/Roll-Of) 

مساندة 
 االستدامة

فرقة جنوب  $٢،٧٣٥ البصرة
منطقة 
  الخليج

(GRS) 

صندوق إغاثة 
وإعادة إعمار 

 (IRRF)العراق 

 الجنوب  محلي

ثكنات المقر الرئيسي 
تيبة الرابعة في فرقة لك

المشاة العاشرة في 
 الجيش العراقي

مساندة 
 االستدامة

فرقة جنوب  $١،٢٥٣ ميسان
منطقة 
  الخليج

(GRS) 

صندوق إغاثة 
وإعادة إعمار 

 (IRRF)العراق 

 الجنوب  محلي
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  ٢-٤الجدول 
  سبعة مشاريع ُقّيمت خالل ربع السنة هذا

  بآالف الدوالرات
  

الكلفة  المحافظة نوع التقييم اسم المشروع
 المقررة

الوآالة 
 المنفذة

 المنطقة المقاول مصدر التمويل

مستشفى ميسان 
 ١الجراحي، المرحلة 

فرقة جنوب  $٥،٩٠٠ ميسان إنشاء
منطقة 
  الخليج

(GRS) 

صندوق دعم 
 (ESF)االقتصاد 

 الجنوب  محلي

مستشفى ميسان 
 ٢الجراحي، المرحلة 

فرقة جنوب  $٦،٨٠٠ ميسان إنشاء
منطقة 

  لخليجا
(GRS) 

صندوق دعم 
 (ESF)االقتصاد 

 الجنوب  محلي

فرقة جنوب  $١،٢٦٢ األنبار إنشاء ةجسر قناة الُمجّر
منطقة 
  الخليج

(GRS) 

برنامج االستجابة 
الطارئة للقائد 

(CERP) 

 الوسط  محلي

فرقة جنوب  $٥٩٦  بغداد إنشاء تجديد سوق األمانة
منطقة 
  الخليج

(GRS) 

برنامج االستجابة 
ة للقائد الطارئ

(CERP) 

 الوسط  محلي

   
  ٥-٤الشكل 

  تقييمات المشاريع

  
  خالل ربع السنة هذا

  األخرىأرباع السنة
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ألماآن التقريبية للمشاريع الُمقيمة خالل ربع السنة هذا واألماآن حسب المحافظات لتقييمات أرباع السنة ا

  .السابقة

  
  الخلفية

والبشرية الوفيرة خالل السبعينات من القرن الماضي، مّكنت احتياطات النفط الكبيرة والموارد الطبيعية 
العراق من بلوغ وضعية البلد ذي الدخل المتوسط ومن التمتع ربما بأفضل نظام للعناية الصحية في 

 الماضية، تدهورت حالة نظام العناية الصحية في العراق إلى ٣٥لكن، خالل األعوام ال . الشرق األوسط
بب غياب االستثمار في العناية الصحية مستوى البلدان النامية في العالم الثالث، بالدرجة األولى بس
إضافة إلى ذلك، أعاقت ثالثة حروب . لألطفال وغياب التدريب الحديث لمزودي العناية الصحية

  .والعقوبات الدولية النمو االقتصادي والتنمية التي أضعفت البنية التحتية األساسية والخدمات االجتماعية
  

) تقرير بيرغر(موعة لويس بيرغر غروب، إنك تقريرًا ، أصدرت مج٢٠٠٦يونيو  /  حزيران ٢٧في 
وجد . حول مستشفى البصرة لألطفال الذي قدم معلومات حول خلفية تراجع العناية الصحية في العراق

تقرير بيرغر ان معدالت الوفيات بين األطفال ومعدالت الوفيات عند الوالدة قد تضاعفت وان الوفيات 
 مرات عما هي في ١٠-٨حاالت سرطان الطفولة في العراق تزيد .  دالةبين البالغين قد تنامت بصورة

حاالت . في البلدان النامية% ١-٠٫٥بالمقارنة مع % ٨معدل الحدوث في العراق هو : العالم الغربي
فاوي، وورم الدماغ الخبيث، م والورم الل– سرطان الدم –سرطان األطفال األآثر انتشارًا هي اللوآيميا 

أبلغ سجل السرطان العراقي عن زيادة في العدد ، ١٩٩٣  العاممنذ. ألخرى للنظام العصبيواألورام ا
 أبلغت البصرة عن ١٩٨٩على سبيل المثال، في العام . والنسب لحاالت اللوآيميا في المحافظات الجنوبية

، نما هذا ١٩٩٣سنة . من آافة تلك الحاالت في العراق% ٥٫٥زيادة في نسبة اإلصابات باللوآيميا إلى 
من آافة حاالت % ٩٫٢  عن البصرةأبلغت، ١٩٩٨سنة %. ٩٫١ إلى ١٩٩٥وسنة % ٨٫٥العدد إلى 

من حاالت السرطان % ٥٦اليوم، يشكل األطفال الذين دون الخامسة، حوالي . اللوآيميا في العراق
  .المسجلة

  
الت، هناك نسبة آبيرة من آافة الحا% ٥٠من بين أشكال السرطان الخمسة الشائعة التي تشكل أآثر ن 
في حال ُشّخصت في الوقت المناسب، . من السرطان يمكن الوقاية منها ونصفها يمكن تشخيصه باآرًا

لكن، بسبب غياب خدمات العناية . معياريةهناك أربع حاالت قابلة للشفاء بواسطة أساليب المداواة ال
ة، وبالتالي تكون غير قابلة للشفاء حتى الصحية المناسبة يتم اآتشاف حاالت السرطان في مراحل متقدم

  .وان آانت أفضل المداواة سهلة المنال
  

 يظلون على قيد الحياة  فقطمن األطفال العراقيين المصابين باللوآيميا% ٨الحظ تقرير بيرغر ان 
 هي يةالمعيارالتشخيص المتأخر واالفتقار إلى المداواة الشافية . في الواليات المتحدة% ٨٠بالمقارنة مع 

فبدون عناية ُمسّكنة، يموت معظم المرضى المصابين بالسرطان اليوم في . األسباب الرئيسي للوفاة
  .العراق وسط األوجاع والعذاب التي يمكن تجنبها
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، أصبحت السيدة األولى في الواليات المتحدة َمعنية بصورة متزايدة بخصوص نظام العناية ٢٠٠٣سنة 
ُطلب من . ، وبنوع خاص بالنسبة لألطفال الذين يعانون من السرطانالصحية المتدهور في العراق

القيام بإرسال بعثة لتقصي ) الفرص الصحية للناس في آل مكان ((Project HOPE) هوبمشروع 
 (HOPE)وجد مشروع هوب .  لتمويل مستشفى لألطفال مالئمةآثراألالوقائع في العراق لتعيين الفرص 

ان الظروف المؤسفة  "–والتعليم والمساعدات اإلنسانية ال تبغي الربح منظمة دولية للصحة وهي  –
وعّين مشروع هوب، على وجه التحديد، معدًال مرتفعًا جدًا ". للعناية الصحية تبلي المجتمع العراقي

 طفل قبل بلوغ سن الخامسة؛ ١٠٠٠ من آل ١٥٠ يقضيللوفيات بين األطفال في جنوب العراق حيث 
إضافة إلى ذلك، يزيد متوسط حاالت السرطان في جنوب . ل ذآرى والدتهم األولىومعظمهم يموت قب

  .العراق خمسة أضعاف عن المتوسط القومي
  

لقد تعاقدت الحكومة األميرآية إلنشاء العديد من مراآز العناية الصحية األولية وإلعادة تأهيل المستشفيات 
 مصممًا آمشروع نموذجي لتلبية الحاجات الطبية والعيادات العراقية القائمة، لكن هذا المشروع آان

عرف المشروع . الماسة للعراقيين، وعلى وجه التحديد، احتياجات األطفال المصابين بأمراض خطيرة
  .فيما بعد بمستشفى البصرة لألطفال الذي يشار إليه أيضًا بمستشفى لورا بوش لألطفال

  

  
  طفالأشغال اإلنشاء الجارية في مستشفى البصرة لأل

  
  هدف تقييم المشروع

هدف تقييم هذا المشروع آان تزويد الفرقاء الذين يهمهم األمر بالمعلومات في الوقت المناسب حول 
  .الحاجةمشاريع اإلغاثة وإعادة اإلعمار لتمكين اتخاذ اإلجراءات المناسبة عندما 

  
  :على وجه التخصيص، عالج المفتش العام هذه المسائلو

  لمشروع ُمصممة بصورة مالئمة قبل اإلنشاء أو الترآيب؟هل آانت مكونات ا .١
 هل لّبى اإلنشاء أو إعادة التأهيل معايير التصميم؟ .٢
 هل استخدمت برامج إدارة النوعية المالئمة؟ .٣
 هل تم تناول مساندة االستدامة في العقد أو أمر المهمة للمشروع؟ .٤
 هل ستكون نتائج المشروع متالئمة مع أهدافها األهلية؟ .٥
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رى المفتش العام هذا التقييم المحدود النطاق وفقًا لمعايير نوعية عمليات التفتيش الصادرة عن مجلس أج

  .مفتشين/مفتشين ومدققين/ضم فريق التقييم مهندسين. المفتشين العامين حول النزاهة والفعالية
  

  هدف المشروع
آالة األميرآية للتنمية الدولية لمكافحة المعدل الُمخيف لوفيات األطفال في جنوب العراق، شكلت الو

 خاصة إلقامة مستشفى متخصصًا لألطفال حسب – شراآة عامة (Project HOPE)ومشروع هوب 
على وجه التخصيص، آانت  .آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في مدينة البصرة الجنوبية في العراق

 ومرجعي للعناية مؤلف من طابقين، ومن الوآالة األميرآية للتنمية الدولية مسؤولة عن إنشاء مرآز آبير
آان مشروع هوب مسؤوًال عن تقديم التجهيزات الطبية وعن تدريب .  سرير٩٤ قدم مربع و١٦٠،٠٠٠

عند السرطانية  األورام مرضترآيز مستشفى البصرة لألطفال سيكون على . األطباء والممرضات
 مريض ٤٦٨ ُمصاب بالسرطان، و٣٦٠ لـ  التوقعات المبكرة آانت تدعو إلى معالجة سنوية.األطفال

. الحادةلعناية با مريض ٢٢٣٠ و)المرآزة ( مولود جديد بالعناية الفائقة٣٥٤، و)المرآزة (بالعناية الفائقة
إضافة إلى ذلك، آان يراد للمستشفى ان يقود المحافظات الجنوبية إلى تلبية هدف وزارة الصحة الخاص 

أآثر من مليون طفل . على مدى السنوات الخمس القادمة% ٤٠بخفض الوفيات بين األطفال بنسبة 
  .يعيشون في تلك المنطقة

  
  اإلجراءات الُمتخذة

آمية /، منحت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية عقد تسليم غير محدود٢٠٠٤يناير  /  آانون الثاني ٥في 
تصميم، وإعادة تأهيل وإعادة "لـ ) بكتل(نال و بكتل ناش شرآةغير محدودة، وآلفة زائد رسوم ثابتة إلى

إعمار وإنشاء مشاريع للبنية التحتية دعمًا للمساعدة األميرآية للعراق في خدمات الكهرباء والمياه 
-04طالب أمر الوظيفة ". والصرف الصحي، واالتصاالت السلكية والالسلكية، ومباني حكومية منتقاة

ب األطفال في البصرة يرآز على خدمات العناية  لعقد بكتل بتصميم وإنشاء مستشفى تعليمي لط511
، وآان تاريخ ٢٠٠٤يوليو  /  لبدء العمل، األول من تموز المعّينآان التاريخ .  وأورام األطفالحادةال

، ارتفعت التكاليف بصورة ٢٠٠٦يونيو  / بحلول حزيران . ٢٠٠٥ديسمبر  / اإلنجاز آانون األول 
 متكررة، أوًال بسبب األداء الرديء للمقاول من الباطن وبسبب  آما ان البرنامج ُأجل بصورلموسةم

أصدرت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية إشعارًا بوقف األشغال في . اإلشراف المحدود للمقاول األساسي
، أصدرت السفارة األميرآية في بغداد توجيهًا يؤآد ٢٠٠٦يونيو  /  حزيران ٢٧ في .المشروع إلى بكتل

 التابعة لسالح الهندسة (GRD)امج من الوآالة األميرآية للتنمية الدولية إلى فرقة منطقة الخليج نقل البرن
، أنجر المفتش العام تدقيقه حول مستشفى البصرة لألطفال ٢٠٠٦يوليو  / في تموز . في الجيش األميرآي

  %.٣٠ة االنتقال، آان المشروع ُمنجزًا بنسبهذا في وقت . هذه األحداثفيه الذي فّصل 
  

 عقدًا منفصًال ٢٤ (UNDP)منذ ذلك الحين، َمَنحت الحكومة األميرآية وبرنامج األمم المتحدة للتنمية 
 أصًال إآمال المشروع بحلول المتوقعآان من . لتكملة مرفق مستشفى البصرة لألطفال والمباني التابعة له

 ٢٠٠٦يوليو  / ق المفتش العام في تموز توقع تدقي.  مليون دوالر٥٠ بكلفة ٢٠٠٥ديسمبر  / آانون األول 
يناير  / في وقت زيارة المفتش العام للموقع في آانون الثاني .  مليون دوالر١٦٥ان المشروع سوف يكلف 

 ١٦٥٫٧ بلغت  آانت قد، آان ال يزال العمل جار في إنشاء المرفق آما ان إجمالي آلفة المشروع٢٠٠٩
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دخل هذا ). المواد القابلة لالستهالكو ، الطبية، والتدريبمعداتالبما في ذلك اإلنشاء، و(مليون دوالر 
  .المشروع سنته الخامسة من اإلنشاء آما ان تاريخ التشغيل الكامل للمرفق ال يزال غير معروف

  
مستشفى البصرة لألطفال، بما .  مليون دوالر من التمويل األميرآي وحده١٠٠آّلف المشروع أآثر من 

ئيسي للمستشفى والمرافق المرتبطة الداعمة، هو أحد أآبر المشاريع التي تنفذها في ذلك المبنى الر
لقد عّينت الحكومة األميرآية والحكومة العراقية المشروع آمشروع . الحكومة األميرآية في العراق

ق وعلى وجه التحديد في المناط(أولوية ألنه يهدف إلى الحّد من معدل الوفيات بين األطفال في العراق 
وسوف يخدم المستشفى أيضًا آمرفق تعليمي لتحسين وتوسيع تدريب محترفي الصحة عبر ). الجنوبية
  .  العراق

  
  القضايا التي أثرت على التكاليف وتأخير المواعيد

 : المواعيد بصورة حادة، بما في ذلكتخّلفساهمت عدة عوامل في ارتفاع تكاليف المشروع وفي 
 

حجم المرفق /ة لتصميم وإنشاء مستشفى جديد بما في ذلك تحديد النطاقاألطر الزمنية غير الواقعي •
 والمفروشات معدات قطعة من ال٨٠٠٠ إدماج أآثر من  فيه يجب آانفي الوقت الذي
  .والكمبيوترات

 . في موقع المشروع السيئةظروف التربة •
 ٢٤ك قتل  وحول موقع المشروع، بما في ذلدراماتيكية ضمنالوضع األمني الُمتغير بصورة  •

 .عامًال خالل اإلنشاء
 . المستشفى ومصادر التمويل في مشروعشرآاءالتعدد  •
 .صعوبة الحكومة العراقية في دعم مهام اإلنشاء والتشغيل الُمعينة للمستشفى •

  
ألن العقود الُممّولة من برنامج األمم المتحدة للتنمية ومن الحكومة العراقية هي خارج صالحيات المفتش 

 للمبنى  الرئيسي (MIDCON)  في منتصف التنفيذهذا التقييم بالدرجة األولى على عقدز يرآالعام، 
لكن بما ان المستشفى لن يكون شغاًال بالكامل إلى حين إنجاز آافة عقود اإلنشاء والخدمات، . للمستشفى

العقود وتسليم وترآيب التجهيزات الطبية، وإجراء التدريب، سوف يناقش هذا التدقيق أيضًا وضعية 
  . على افتتاح وتشغيل المستشفىوتداعياتهاالُممولة من مصادر غير أميرآية 

  
  استنتاجات

  :حّدد التقييم ان

تصميم المقاول آان آافيًا إلنشاء مرفق المستشفى المؤلف من طابقين ومنشآت الموقع التي  .١
 وميكانيكية شملت عروض التصميم رسومًا هندسية معمارية، وآهربائية. ستشمل حرم المستشفى

 الميكانيكية والجدران، ظهر ان رسوم للعّالقاتباستثناء التصميم الزلزالي . وخاصة بالسمكرة
 .التصميم العامة والمواصفات مكتملة ومتالئمة مع شروط العقد

  
 األشغال الميكانيكية والجدران لم ُتَلّب معايير قانون البناء الدولي لعّالقاتالعقد الزلزالي للمقاول 

(IBC)على وجه التخصيص، رّآب المقاول آافة التجهيزات المعلقة مع .  المطلوبة في العقد
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 الحمولة المائلةخالل الهزات األرضية، تنقل الروابط . دعائم عمودية لكن بدون رباطات مائلة
 التابع لجنوب منطقة الخليج (BAO)حّدد مكتب منطقة البصرة . الجانبية إلى اللوح الفوقي

(GRS) إضافة إلى ذلك، حدد مكتب منطقة . مائلةمعايير قانون البناء الدولي تتطلب روابط  ان
البصرة ان بناء الجدران الداخلية ال يمكنها الصمود بوجه قوة الهزة األرضية الواردة في 

ومع ان الجدران المتالصقة ال تحمل حموالت، طالب قانون البناء الدولي بوجوب ان . التصميم
حّدد مكتب منطقة . قادرة على الحفاظ على ُبنيتها الكاملة خالل الهزات األرضيةتكون الجدران 

/ في شباط . البصرة ان الجدران قد تنهار تحت الحمولة الجانبية للهزة األرضية في التصميم
، عرض المقاول رسوم التصميم لتصحيح التصميم الزلزالي الناقص السابق ٢٠٠٩فبراير   

األشغال الميكانيكية والجدران الداخلية التي وافق مكتب منطقة البصرة  عالقاتلبكتل الخاص ب
  .على انها آافية إلرضاء شروط قانون البناء الدولي

  

  
  ممر المدخل في مبنى المستشفى الرئيسي من مستشفى البصرة لألطفال

  
قطة فريدة صّمم المقاول نظام تصريف المياه آنظام نقل جاذبي مع ثماني محطات رفع ُتفّرغ في ن

 ِمضخة ١٦ محطات رفع مزدوجة تستخدم ٨يجمع النظام . في نظام تصريف المياه البلدي
سطح المياه الجوفية في المنطقة، وفقًا لممثلي مكتب منطقة . آهربائية إلى تصميم نظام الجمع

ن يجب  نتيجة لذلك، آا.البصرة، مرتفع جدًا األمر الذي يّحد من طول أنبوب سير التدفق بالجاذبية
ان ذلك ال يعد على الرغم من . تصميم نظام تصريف المياه مع عدد آبير من محطات الرفع

تقصيرًا في التصميم، لكن المفتش العام لديه هواجس حول الكمية الكبيرة من العمليات وتكاليف 
مهندس المرفق سوف يكون مسؤوًال عن . الصيانة المرتبطة بتشغيل ثماني محطات رفع مزدوجة

ان العطل في .  مترًا مكعبًا في الحرم الطبي٨٥،٠٠٠ ِمضخة ُموزعة على أآثر من ١٦نة صيا
  .واحدة من محطات الرفع سوف ُيقفل آامل نظام تصريف المياه إلى حين إصالحها أو استبدالها

  
، قّدمت تصاميم المقاول ما يكفي من المعلومات والتفاصيل إلنشاء حرم المستشفى وبوجه عام
  .المالئمةبالطريقة 

  
، وبوجه عام.  وقت زيارة الموقع، آانت أشغال اإلنشاء في مرفق المستشفى ال تزال جاريةعند .٢

لم يالحظ المفتش العام نواقص هامة أو أية عيوب تذآر . ظهر ان اإلنشاء ُيلّبي معايير بيان العمل
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أية مفروشات أو خالل وقت زيارة الموقع، لم يكن قد تم ترآيب . لها صلة بنوعية براعة العمل
 ورؤوس األسرة لذلك، لم يكن بوسع المفتش العام اختبار شبكة األسالك، ،تجهيزات في الغرف

أشغال اإلنشاء المتعلقة بمرفق مستشفى البصرة لألطفال ظهر انها ُتلّبي معايير .  الطبيةالمعداتو
 .العقد

  
ر العقد، لكنها لم تكن ظاهرة  حالة لم ُيلّب فيها اإلنشاء معايينوثائق ملف المشروع عّرفت ع
في جنوب العراق، يعترفون على نطاق واسع بأن غزو النمل . للمفتش العام خالل زيارة الموقع

 حتى انه ذآرت أضرار لحقت بالمباني ،ُمزمن بصرف النظر عن نوع البناءرضي األبيض األ
اد قاتلة للنمل، بكتل الستخدام موشرآة لمكافحة مشكلة النمل األبيض، خططت . الخرسانية
األسس  والصّبا الخرسانية ورؤوس الرآائز، على آافة األراضي تحت TC% ٤٨آلوروفت 

  .السفلية للبناء
  

سبتمبر  /  لبكتل، في أيلول  (USAID)رغم ذلك، أعطت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
فوفقًا .  المستشفى، تعليماتها بالوقت الفوري الستخدام معالجة النمل األبيض في موقع٢٠٠٥

باستخدام المبيدات في أي من  لوثائق ملف المشروع، ال تسمح الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
في الوقت الذي أعطت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية تعليماتها لبكتل للتوقف عن . مشاريعها

 ٢م٢٠٠٠ على حوالي TC% ٤٨استخدام عالج المبيدات، آانت بكتل قد طبقت مادة آلوروفت 
قدمت بكتل تبريرًا ُموسعًا الستخدام مبيدات ). ٢م١٥،٠٠٠مساحة البناء حوالي (من الموقع 

لكن، في الوقت . النمل، ووافقت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية فيما بعد على استخدام المبيدات
وضع بيدات النمل، آان قد تم الذي وافقت فيه الوآالة األميرآية للتنمية الدولية على استخدام م

 بكتل ان مرفق مستشفى البصرة األطفال ليس استنتجت.  للبناء واألساساتالصبات الخرسانية
  .محميًا بصورة مالئمة ضد غزو النمل األبيض

  
بكتل للتوقف عن شرآة  أعطت تعليماتها ل(USAID)ألن الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 

آامل الموقع غير على ان بر المفتش العام تيض المخطط سابقًا، لم يعاستخدام عالج النمل األب
بدًال من ذلك، وثق المفتش العام ذلك آمثال لإلنشاء الذي لم .  تقصير من ِقَبل بكتلبمثابةمعالج 

  .ُيلّب معايير التصميم
  

ول  برنامج المقارشاد مفصلة بصورة آافية إل(QC)آانت خطة المقاول للرقابة على النوعية  .٣
عرض المقاول خطة للرقابة على النوعية لّبت، استنادًا إلى مراجعة . إلدارة الجودة بصورة فعالة

رصد ). إدارة نوعية اإلنشاء (6-1-1180المفتش العام، المعايير الواردة في القوانين الهندسية 
تها مهندس ممثلو الرقابة على النوعية النشاطات الميدانية وأنجزوا تقارير يومية قام بمراجع

تقارير الرقابة على النوعية اليومية قدّمت خلفية موجزة حول . المشروع في مكتب منطقة البصرة
أآمل ممثلو الرقابة على . نشاطات األشغال التي تمت تأديتها والتجهيزات الرئيسية في الموقع

المعلومات النوعية التقارير اليومية عن نوعية اإلنشاء مع صور فوتوغرافية ُمفّصلة تعزز 
إضافة إلى ذلك، احتفظ ممثلو الرقابة على الجودة بسجل شامل للعيوب التي . المزّودة في التقارير

-١ المناطق(أو حسب الموقع ) آهربائية، ميكانيكية ومدنية(تم التعّرف عليها سواء حسب النوع 
٥.( 
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ول للرقابة على  آان فعاًال في رصد برنامج المقا(QA)البرنامج الحكومي لضمان الجودة 
لقد آرس مكتب منطقة البصرة الموظفين للموقع وقام ممثلون من المواطنين المحليين . النوعية

للرقابة على النوعية بأعمال رصد النشاطات الميدانية وأآملوا التقارير اليومية حول ضمان 
التقارير اليومية  وثقت .الجودة التي قام مهندس المشروع التابع لمكتب منطقة البصرة بمراجعتها

إضافة إلى ذلك، أآمل ممثلو ضمان الجودة تقارير . آلي يوماألشغال الجاري أداؤها خالل 
راجع . ضمان الجودة مع صور فوتوغرافية ُمفّصلة عّززت المعلومات المقدمة في التقارير

 فعالة في المفتش العام تقارير ضمان الجودة اليومية ووجد ان ممثلي ضمان الجودة قاموا بوظيفة
أآثر من ذلك، استخدم ممثلو ضمان الجودة . تعيين وتصحيح عيوب اإلنشاء في موقع المشروع

، واإلجراءات تحديدهورقة أشغال مفصلة للعيوب لتوثيق آل عيب إنشاء تم تعيينه، وتاريخ 
  .الوضعية الحاليةآما اإلجراءات التصحيحية تلك التصحيحية الُمتخذة، وتاريخ اتخاذ 

  
 آافة النشاطات على موقع الوظيفة لعقود (GRS) إلى ذلك، توّلت منطقة جنوب الخليج إضافة

وهكذا، .  التي شملت مراجعة التصميم ورصد اإلنشاء(UNDP)برنامج األمم المتحدة للتنمية 
وباإلضافة إلى تأمين إدارة اإلنشاء، والدعم الفني، ورفع التقارير عن ضمان الجودة للعقود 

بما فيها العقد األساسي إلآمال المبنى الرئيسي (مولة من الحكومة األميرآية األربعة الُم
، قّدم مكتب منطقة البصرة أيضًا التقارير حول ضمان الجودة بالنسبة لكافة العقود )للمستشفى

فقد أصبح ممثلو ضمان الجودة التابعين لمكتب منطقة . الممنوحة من برنامج األمم المتحدة للتنمية
إضافة . سؤولين عن اإلشراف على مشاريع متعددة في نفس الوقت عبر آامل المجّمعالبصرة م

نشاطات على لين عن اإلشراف اليومي وإلى ذلك، أصبح العاملون في مكتب منطقة البصرة مسؤ
حاليًا، يوظف مكتب منطقة البصرة سبعة ممثلين .  موظف مقاول على الموقع١٠٠٠حوالي 

موظفو جنوب منطقة .  المحليين العاملين بدوام آامل على الموقعلضمان الجودة من المواطنين
  .الخليج يقومون عادة بزيارة الموقع أسبوعيًا لتحديد تقدم المقاول ولرصد نوعية اإلنشاء

  
لكن، عمًال باتفاقية شراآة بين برنامج األمم المتحدة للتنمية ووزارة الخارجية، تم إلغاء رسوم 

 المتعلقة بمسؤوليات إدارة المشروع (GRS)ية لمنطقة جنوب الخليج اإلشراف واإلدارة القياس
 يقم، لم ٢٠٠٩مايو /  إلى أيار ٢٠٠٧ديسمبر  / وضمان الجودة؛ نتيجة لذلك، ومن آانون األول 

تكاليف عقود القيام بإدارة لإلى منطقة جنوب الخليج بالدفع برنامج األمم المتحدة للتنمية الدولية 
، أنهت منطقة جنوب الخليج دعم ضمان ٢٠٠٩مايو / لكن، في أيار . جودةالمشروع وضمان ال

ومن أجل تأمين انتقال سلس، سوف تواصل منطقة . الجودة لمشاريع برنامج األمم المتحدة للتنمية
 تأمين موقع مدير المشروع المسؤول عن التنسيق وعن رفع التقارير (GRS)جنوب الخليج 

، وبرنامج األمم المتحدة للتنمية، ووزارة الصحة (HOPE)حول نشاطات مشروع هوب 
  .٢٠٠٩يوليو  /  تموز ٣١والحكومة األميرآية المتعلقة بمستشفى البصرة لألطفال لغاية 

  
برنامج ضمان الجودة النشط لمكتب منطقة البصرة يضمن اإلنجاز الناجح لمرفق المستشفى 

  .والمباني التابعة له في حرم مستشفى البصرة لألطفال
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   الخارجية في مستشفى البصرة لألطفالحجارة األرضية وأشغال تسوية األرض لمواقف السيارات

  
بيان العمل تضمن عناصر مساندة االستدامة . مساندة االستدامة تم تناولها في شروط العقد .٤

لمساعدة وزارة الصحة العراقية التي هي مسؤولة في نهاية المطاف عن تشغيل المستشفى بعد 
 ١٢تطالب مواصفات العقد بان يقدم المقاول آفالة مصادق عليها عن اإلنشاء صالحة لمدة . هتسّلم

إضافة إلى ذلك، على المقاول تقديم . شهرًا بالنسبة لكافة تجهيزات البناء واإلنشاء والمكّونات
بات آذلك، على المقاول تقديم آافة الُكتّي. والمصادقة على آفاالت باسم مستشفى البصرة لألطفال

وتكليف / لكافة تجهيزات المرفق، وهو مسؤول عن اختبار(O&M)الخاصة بالتشغيل والصيانة 
  وبقائمة بقطع الغيار للمرفقاتالكتالوغبيطالب العقد أيضًا . آافة األنظمة الميكانيكية والكهربائية

تشمل هذه . إليهاالمقدر الحاجة  المطلوبة، والكلفة، وسنوات الصيانة أو المعدات المواد  فيهاذآري
أخيرًا، .  لسنوات التشغيل، ابتداء من السنة الثانية إلى السنة الخامسةاالحتياجاتالقائمة آافة 

 ويعرف جيدًا األنظمة (MIDCON)  في منتصف التنفيذعقدلسوف يبقى مهندس آهربائي تابع 
سوف . ٢٠٠٩  يونيو/  حزيران ٢٧والتجهيزات الميكانيكية في البصرة لمدة سنة، ابتداء من 

يقدم المهندس الدعم الفني بدوام آامل لموظفي الهندسة في مستشفى البصرة لألطفال لضمان ان 
 . وأن يسهروا عليهايفهم موظفو الهندسة صيانة التجهيزات واألنظمة الكهربائية

  
 جزئيًا مع أهداف المشروع الرامي الئمةتاريخه، نتائج مشروع مستشفى البصرة لألطفال متحتى  .٥

في مدينة البصرة " أخر ما توصلت إليه التكنولوجيا"إلى إنشاء مستشفى متخصص لألطفال من 
على وجه التخصيص، نتائج المشروع متالئمة فيما يخص تصميم وإنشاء مستشفى و. الجنوبية

مرفق المستشفى الُمنشأ حديثًا سوف يقدم لألطفال المصابين بالسرطان . متخصص لألطفال
 .سليمة وهادئة للخضوع لعالج طبي متقدمولعائالتهم بيئة 

 
آخر ما "غير ان نتائج المشروع ليست متالئمة مع المستشفى المتخصص لألطفال من نوع 

" آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا. "من حيث التجهيزات وعملياته" توصلت إليه التكنولوجيا
الوآالة األميرآية للتنمية الدولية عندما شكلت . تقدمًا" يشير إلى أحدث وأآثر مراحل التكنولوجيا

 إلقامة مرآز المستشفى ٢٠٠٤ الخاصة سنة – الشراآة العامة (HOPE)ب وومشروع ه
 مليون دوالر على شكل تجهيزات متخصصة، ٢٠الجديد، آان مشروع هوب مسؤوًال عن تقديم 

 إنجازه آان متوقعالذي مع اإلنشاء . "األآثر تقدمًاالطبية " قطعة من التجهيزات ١٢بما في ذلك 
 طبية رفيعة معدات، خطط مشروع هوب لتسليم وترآيب ٢٠٠٥ديسمبر  / بحلول آانون األول 
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، سيكون قد مضى المعداتلكن عندما سينجز اإلنشاء وسيتم ترآيب . ٢٠٠٥المستوى من طراز 
  .على هذه التجهيزات عدة سنوات

  
بصرة لألطفال في اجتماع المجموعة  مدير مستشفى الأعلن، ٢٠٠٩يناير  / في آانون الثاني 

التوجيهية للمستشفى ان هذا المستشفى لن ُيعتبر بعد اآلن أو يوصف بأنه مرفق من نوع آخر ما 
وافقت ". عصري" بدًال من ذلك، أوصى المدير باإلشارة إليه آمستشفى .توصلت إليه التكنولوجيا

، وّقع ممثلو الحكومة األميرآية، ٢٠٠٩فبراير   / المجموعة التوجيهية باإلجماع، وفي شباط 
بمستشفى "والحكومة العراقية ومشروع هوب مذآرة تفاهم وصفت مستشفى البصرة لألطفال 

  ".البصرة العصري لألطفال
  

  التحديات التي تواجه الحكومة العراقية في دعم مستشفى البصرة لألطفال
  وب باستمرار وزارة الصحة العراقيةخالل مجرى هذا المشروع، زوّدت الحكومة األميرآية ومشروع ه

ا حددتإضافة إلى ذلك، . التدريب/بالمعلومات حول وضعية المشروع من حيث شروط اإلنشاء والتجهيز
  :مسؤولية وزارة الصحة العراقية في نجاح هذا المشروع

  
  . وتقديم المرشحين المؤهلين للتدريبحديدت •
 .تخصيص موازنة تشغيلية سنوية •
 ، عسل المالبس، خدمةمنزليةتدبير الشؤون ال(قد بشأن الخدمات المباشرة بالتعا •

 ). الغذاء، التنظيف
 . النوعيةعالية الطبية المعداتالمباشرة في عقود الصيانة بالنسبة لل •
 .إعداد الموازنات للمواد القابلة لالستهالك •
 .إعداد الموازنات ألمن الموقع •

  
 وزارة الصحة آتابيًا بان هذا المشروع (GRD)ج ، نصحت فرقة منطقة الخلي٢٠٠٨مايو / في أيار 
 االحتياجاتنتيجة لذلك، سوف تقع هذه .  يتوفر لها تمويل أميرآيلم إضافية لإلنجاز مزايايتطلب 

تحتاج وزارة الصحة، على وجه التحديد، إلى . اإلضافية اإلنشائية والتشغيلية على عاتق وزارة الصحة
، ومعالجة السوائل الطبية (WWTP)، المصروفةعالجة المياه تزويد المشروع بسلة تشمل محطة لم

  .والطاقة الكهربائية المكرسة لها) المصروفةمحطة بيولوجية لمعالجة المياه  (المصروفة
  

، وجدت الحكومة العراقية صعوبة في دعم مهام إنشاء وتشغيل المستشفى ٢٠٠٩يونيو  / بتاريخ حزيران 
  :ومة العراقية إلىمثًال، لم تعمد الحك. المحّددة

  .تقديم المرشحين المؤهلين للمقررات الدراسية التدريبية األساسية مثل العالج باألشعة •
 .تقديم التمويل لموازنة سنوية للتشغيل •
 .تخصيص التمويل واإلعالن عن، أو منح عقود الخدمات •

 .تخصيص التمويل، واإلعالن عن، أو منح عقود الصيانة للتجهيزات الطبية الرفيعة
 .(WWTP)اإلعالن عن أو منح عقد  •
 .المصروفةعقد معالجة السوائل الطبية منح  تطوير واإلعالن عن •
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 . الطاقة الكهربائية المكرسةتوفير •
  
  .آل واحد من هذه المواد المطلوبة من الحكومة العراقية أساسي إلنجاز المشروع وللتشغيل الناجح للمرفق

  
  الدروس المكتسبة

يجب والتي هذا عدة دروس مكتسبة بالنسبة لعمليات إعادة اإلعمار الطارئة األخرى أنتج مشروع اإلنشاء 
  :تطبيقها في عملية صنع القرارات بالنسبة لمشاريع إعادة اإلعمار في المستقبل

مرافق الخدمات ، تحتاج الحكومة األميرآية والمقاولون إلى تحديد ما إذا آانت قبل البدء باإلنشاء •
األساسية يمكن أن يؤثر راقبة العامةفغياب الم. ثل المياه والكهرباء متوفرة األساسية مالعامة

 تشغيل فيبصورة سلبية على آل من قدرة المقاول على إنشاء المشروع، وعلى قدرة الوزارة 
  .المشروع بصورة مالئمة بعد إنجاز اإلنشاء

 .جداول الزمنية للمقاول من حيث التكاليف وال يجب تحديد التوقعات الواقعية بالنسبة •
اإلدارة واإلشراف الفعال للمشروع ضرورية لتجنب الزيادات الهامة في التكاليف والتأخير الكبير  •

 .في المواعيد
 .مشاريع إعادة اإلعمار الكبرى تتطلب تحليًال ُمفصًال للتكاليف ألجل توّقع آلفة واقعية •
على و . ان يقود إلى تأخيراتتمويل مشاريع إعادة اإلعمار الفردية عبر مصادر متعددة يمكن •

 من جانب شريك في المشروع يمكن أن يؤثر مباشرة على قدرة تخلف النشاطوجه التحديد، 
 .الشرآاء اآلخرين على إنجاز أشغالهم

عمليات تنفيذ الموازنات في البلدان األخرى قد تختلف بصورة محسوسة عن عمليات الحكومة  •
 .األخرى األموال الجاهزة للفتح والتشغيل الفوري للمشروعوقد ال يكون لدى البلدان . األميرآية

  
. نتيجة لذلك، تواجه الحكومة العراقية العديد من التحديات في افتتاح وتشغيل مستشفى البصرة لألطفال

هذه التحديات تؤثر مباشرة على األشغال التي أنجزتها الحكومة األميرآية، ومشروع هوب وبرنامج األمم 
مثًال، إلى حين تقديم الحكومة العراقية المرشحين المؤهلين للتدريب على العالج باألشعة، . يةالمتحدة للتنم

 الطبية الرفيعة معداتلن يسمح مشروع هوب لمقاول الحكومة األميرآية ترآيب القطع الست من ال
  . بدون تدريب مالئممعداتالمستوى بسبب خطر تشغيل مثل تلك ال
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  التوصيات
الُممولة من مشروع هوب، ومن برنامج األمم المتحدة للتنمية ومن الحكومة العراقية هي العقود والمنح 

هذا التقرير ال يحتوي على أية نتائج سلبية تم التوصل إليها أو توصيات . خارج صالحيات المفتش العام
المالحظات  لذلك، فان .بخصوص اإلجراءات التصحيحية بالنسبة للعقود الُممولة من الحكومة األميرآية

  .حول اإلدارة غير مطلوبة
  

  مالحظات اإلدارة
تلقى المفتش العام مالحظات حول مسّودة هذا التقرير من ِقَبل الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق 

قال الفيلق المتعدد الجنسيات . ومن فرقة منطقة الخليج التابعة لسالح الهندسة في الجيش األميرآي
وأشارت فرقة منطقة الخليج انها توافق على العموم . ايا مع هذا التقريرفي العراق ان ليس له قض

راجع المفتش العام . حيعلى الوقائع المعروضة في التقرير، وقدمت مالحظات فنية للتوض
المالحظات الواردة من سالح الهندسة في الجيش األميرآي وأعاد النظر في التقرير النهائي 

  .لمعالجتها
  

  
   في ميناء أم قصر لسفنافريغ رصيف تحميل وت
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  المصدات المطاطية يعاني من ٢٢رصيف التحميل والتفريغ 

  
  تقييم مالحظات اإلدارة

ما من . ُيقّدر المفتش العام موافقة الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق وسالح الهندسة في الجيش األميرآي
  .مالحظات إضافية مطلوبة

  
   في ميناء أم قصر، العراق شر للسفنرصيف التحميل والتفريغ المبا

  SIGIR PA-08-162 رقم تقرير المفتش العام
  

  هدف تقييم المشروع
في  المنصوص عنهام هذا المشروع تحديد ما إذا آان المشروع يعمل حسب القدرة يآان الهدف من تقي

طاقته الكاملة برته أو قديعمل بلبلوغ هذا الهدف، حّدد المفتش العام ما إذا آان المشروع . العقد األصلي
 ٦عندما قبلته الحكومة األميرآية، وعندما تّم نقله إلى المشغلين العراقيين وخالل التفتيش الذي ُأجرَي في 

النوعية  أجرى المفتش العام هذا التقييم المحدود وفقًا لمعايير. ، في الموقع٢٠٠٩يناير  / آانون الثاني 
ضم فريق التقييم . لمفتشين العامين حول النزاهة والفعاليةالصادرة عن مجلس او الخاصة بالتفتيش

  .مفتشين/مفتشًا ومدققين اثنين/مهندسًا
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  هدف المشروع
رصيف التحميل " اسمعرف بلسفن، ُيا بناء رصيف ثاٍن لتحميل وتفريغ ،آان الهدف العام للمشروع

 طاقةالقدرة على امتصاص تعزز  التي المصدات، في الميناء الشمالي ألم قصر، واستبدال "٢٢والتفريغ 
عند إنجازه، سوف يزيد المشروع الفعالية .  في الميناء الجنوبي ألم قصر٥ في الرصيف االصطدام

 يتيح رسو مليون دوالر تقريبًا سوف ٢٫٧المشروع المقدر ب . التشغيلية وقدرة ميناء أم قصر في العراق
ول زيادة في آميات الواردات والصادرات  األمر الذي سيسهل حص،سفن إضافية في ميناء أم قصر

  .وسوف يزيد المشروع أيضًا التوظيف المحلي. المتدفقة عبر الميناء، لشحن وتفريغ البضائع
  

  
   ٢٢ حوض التحميل والتفريغ  رصيفمفصالت
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   التحميل والتفريغلرصيفدالفين إسناد مع ألواح مباعدة فوالذية 

  
  

  استنتاجات
منطقة جنوب الخليج فرقة  ممثل من مكتب البصرة المقيم التابع لقام، ٢٠٠٧ سبتمبر /  أيلول ١٣في 

(GRS)  لم يحّرر ممثل منطقة جنوب الخليج .  المنجز٢٢ لسفنامشروع رصيف تحميل وتفريغ بتفتيش
فوفقًا .  المشروع عندما ُقبل من المقاولوضعتقريرًا نهائيًا للتفتيش او يأخذ أية صور فوتوغرافية لتوثيق 

  : إلى ما يليوثائق ملف المشروع، خلص توثيق اإلغالق النهائي لمنطقة جنوب الخليجل
  

 آافة األشغال المطلوبة من هذا العقد قد أنجزت بطريقة ُمرضية وهي مقبولة ---
تعترف . لف بهالقد أنجز المقاول آافة األشغال التي ُآ... دون أية عيوب تذآر 

داؤها من جانب المقاول تلبي المعايير آافة األطراف ان األشغال التي تم أ
  .المنصوص عنها في نطاق عقد األشغال

  
/  أيلول ٢٦منطقة جنوب الخليج مذآرة لوثيقة اإلقفال في فرقة ع ممثل مكتب البصرة المقيم التابع لوّق

  .، مؤآدًا ان آافة األشغال قد أنجزت وأنها لّبت معايير بيان العمل في العقد٢٠٠٧ سبتمبر 
  

شهادة اإلنجاز، سّلم مكتب البصرة المقيم التابع إصدار ، وقبيل التفتيش و٢٠٠٧سبتمبر  /  أيلول ١٠في 
آل من  ووقع المقاول و،منطقة جنوب الخليج رصيف التحميل والتفريغ إلى المدير العام للميناءفرقة ل

 ما ناء مذآرة سجل تعلنمنطقة جنوب الخليج والمدير العام للميفرقة ممثل مكتب البصرة المقيم التابع ل
  : يلي

  



  (SIGIR) المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراقعمليات تفتيش
 
 

٢٧٢ 

شروط مطابقة ل تشهد هذه الوثيقة أنه جرى تفتيش آافة األعمال وقبلت على أنها ---
 آجزء  مطلوب تنفيذه أي عمل آخريوجد اإلنشاءات في هذا المرفق وال أنجزت. العقد

  . ما لم يكن مذآورًا أدناه،من هذا العقد
  

خالل زيارة . ى المفتش العام تقييمًا للمشروع على الموقع، أجر٢٠٠٩يناير  /  آانون الثاني ٦في 
  . أو تفريغ للبضائععملية تحميل ةجِر أيتلسفن مشغوًال، آما أنه لم االموقع، لم يكن رصيف تحميل وتفريغ 

  
بأن يسلم طالب بيان العمل .  لهذا المشروعالمسلمةقبل زيارة الموقع، راجع المفتش العام التصاميم 

" تصاميم مثل البناء النهائية" بالمئة، ومن ثم مستندات ٩٠و بالمئة ٦٠ ميم مستويي االنجازالمقاول تصا
لم تتمكن منطقة .  بتسلمي هذه المستنداتطالب المفتش العام. ٥ وللرصيف ٢٢لرصيف التحميل والتفريغ 

حّدد . "لبناءمثل ا" بالمئة من تصاميم ٩٠ بالمئة من الرسوم لكنها أنتجت ٦٠جنوب الخليج من تقديم 
  . صممت بالطريقة المالئمة٥ والرصيف ٢٢ في رصيف التحميل والتفريغ المصداتالمفتش العام ان 

  
لم يتمكن المفتش .  دقيقة٤٥  فقطبسبب الهواجس األمنية في الموقع، أجرى المفتش العام تقييمًا سريعًا دام

، بدًال ٥الرصيف ال مصدات  و٢٢صيف لرتفتيش ال االنشاءات المطلوب إقامتها تحت الماء لالعام من 
  :٢٢رصيف التحميل والتفريغ األماآن التالية في  المفتش العام فتشمن ذلك، 

  
 .وأرصفة المشاة المجاورة مواقف السيارات طقةمن •
 البنية التحتية الفوالذية لسطح الرصيف ورآيزته •
 السطح العائم وبنيته •
 مجموعات الدالفين/سكة التوجيه •
 المرساة ومرابط الرسو •
 إلى المرابطالمؤدية الممرات الفوالذية  •
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  منظر فوقي عند االقتراب من موقع الكتيبة الرابعة في فرقة المشاة العاشرة

  
  

حددت ان اإلنشاء (GRS)منطقة جنوب الخليج فرقة مراجعة المفتش العام لوثائق التصميم التي قدمتها 
ف على أضرار الحقة غير أن فريق التفتيش تعّر. ًامالئميبدو  ٢٢األصلي لرصيف التحميل والتفريغ 

لسطح  التي تصل البنية الفوالذية لحقت بالمفصالت وأضرار ومجموعات الدالفين/بسكة توجيه العوامة
يحتاجان إلى االستبدال على مرابط  إضافة إلى ذلك وجد مصدان مطاطيان ،الرصيف بالسطح العائم

 لألضرار، غير أن موظفي منطقة جنوب الخليج أعلنوا أن المباشرالرسو، لم يكن باإلمكان تحديد السبب 
 التي نفذها موظفو الميناء وغياب الصيانة من جانب قاسيةاألضرار سببتها العمليات غير المتقنة وال

  .الحكومة العراقية
  

فيفة خلص المفتش العام إلى ان إنشاء مرفق رصيف التحميل والتفريغ آان مالئمًا، فإلى جانب أضرار ط
أثناء وقت زيارة الموقع، أظهرت . لوحظت، آان المشروع يعمل حسب القدرة المنصوص عنها في العقد

وهكذا، زاد إنشاء .  آان شغاًال لحوالي سنتين٢٢وثائق أمن الميناء المحلية ان رصيف التحميل والتفريغ 
  .هذا الرصيف فعالية وقدرات ميناء أم قصر

  
  التوصيات

، أوصى المفتش العام بأن يبلغ ملحق النقل في  باستمرار٢٢لتفريغ والتحميل رصيف ااشغال لضمان 
  : ما يليالسفارة األميرآية وزارة النقل العراقية الحاجة إلى إصالح او استبدال

  
 سكة توجيه السطح العائم ومجموعات دالفين الحرآة •
  والسطح العائم للرصيفالمفصالت التي تصل سطح البنية الفوالذية •
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  . على مرابط الرسون مطاطيانمصدا •
  

  مالحظات اإلدارة
ثّبت ملحق النقل في السفارة األميرآية، شفهيًا ان وزارة النقل العراقية والمسؤولين في ميناء أم قصر قد 

 وان مكتبه سوف يواصل إجراءاته ٢٢أبلغوا عن التصليحات الضرورية في رصيف التحميل والتفريغ 
  إلجراءالنقل العراقية ومع الرسميين في ميناء أم قصر للعثور على التمويلالتنسيقية الجارية مع وزارة 

  .لإلصالحات الضرورية
  

منطقة الخليج اللواء القائد لإضافة إلى ذلك، تلقى المفتش العام مالحظات حول مسودة هذا التقرير من 
  ". العقد المذآورفي منطقة جنوب الخليج  فرقةأن التقرير تناول بصورة مالئمة أداء مكتب"تعلن 

  

  
  مبنى تجهيزات الصيانة في مرفق الكتيبة الرابعة في فرقة المشاة العاشرة

  
  

  تقييم مالحظات اإلدارة
ُيقّدر المفتش العام اإلجراءات السريعة التي اتخذها ملحق النقل في السفارة األميرآية لحل المسائل التي 

نتيجة لذلك، لم تكن هناك . التي قدمتها فرقة منطقة الخليج هذا التقرير، آما والمعلومات التوضيحية عّينها
  .مالحظات إضافية مطلوبة
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٢٧٥ 

   المشاة العاشرة في الجيش العراقي، محافظة ميسان، العراقفي فرقة للكتيبة الرابعة العامثكنات المقر 
  SIGIR PA-08-164تقرير المفتش العام رقم 

  
  هدف تقييم المشروع

روع تحديد ما إذا آان المشروع يعمل حسب القدرات المنصوص عنها في العقد آان هدف تقييم هذا المش
 عندما قبلته  الكاملةطاقاتهبقدراته أو بلتحقيق هذا الهدف، حّدد المفتش العام ما إذا آان المشروع . األصلي

 آانون ٨في الحكومة األميرآية، وعندما نقل إلى المشغلين العراقيين، وعندما عاين المفتش العام الموقع 
الخاصة اجرى المفتش العام هذا التقييم المحدود النطاق وفقًا لمعايير النوعية . ٢٠٠٩يناير  / الثاني 

مفتش /ضم فريق التقييم مهندس. مجلس المفتشين العامين حول النزاهة والفعاليةبالتفتيش والصادرة عن 
  .مفتشين/ومدققين اثنين

  
  هدف المشروع

طالب .  مبنيين وتجديد المباني القائمة للكتيبة الرابعة في فرقة المشاة العاشرةآان هدف المشروع إنشاء
 مليون دوالر المقاول بإنشاء وتجديد عدة مباٍن ومرافق، بما في ذلك مبنى ١٫٢العقد البالغة قيمته 

  .للمكاتب، والمراحيض والحمامات والطرق، وترآيب مولد آهرباء، وخزانات وقود وتجهيزات أخرى
  
  تنتاجاتاس

حمامات جديدة، / للكتيبة وأربعة مراحيضالعامالمقاول إنشاء المبنى الجديد للمقر من طلب بيان العمل 
راجع المفتش العام الرسوم .  األصلية والمواصفات المقدمة من الحكومة األميرآيةالمخططاتباستخدام 

وع بالنسبة للمقاول إال أنها لم تكن التي أعدتها الحكومة ووجد انه وإن آانت مالئمة لتأآيد نطاق المشر
مفصلة أو النشاء اإلطالب المفتش العام برسوم . مفصلة بصورة مالئمة إلنشاء المرفق بالصورة المناسبة
 (GRS)منطقة جنوب الخليج فرقة  وال (GRD) حسابات التصميم للمشروع، لكن، ال فرقة منطقة الخليج

بدون رسوم وحسابات التصميم، لم يكن المفتش العام . تصميمآانت قادرة على إنتاج رسوم او حسابات ال
  .قادرًا على تحديد ما إذا آان المشروع مصمم بالطريقة المناسبة

  
منطقة جنوب فرقة  منطقة جنوب الخليج، أجرى موظفو مكتب ميسان المقيم التابع لبحسب وثائق فرقة

نهائي آما لم تؤخذ أية تفتيش  أي تقرير يكتب لم ، لكن٢٠٠٨فبراير   /  شباط ٩الخليج تفتيشًا نهائيًا في 
  :خلصت وثائق االقفال لمنطقة جنوب الخليج إلى ما يلي.  المشروعوضعصور فوتوغرافية لتوثيق 

  



  (SIGIR) المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراقعمليات تفتيش
 
 

٢٧٦ 

 آافة األشغال المطلوبة بموجب العقد قد تم إنجازها بصورة مرضية وهي ---
. ة األشغال المعينةآاف...  المقاول أنجزلقد ... أية عيوب مالحظة مقبولة دون 

يعترف جميع الفرقاء ان األشغال التي تمت على يد المقاول تلبي المعايير 
  .المنصوص عنها في نطاق عمل العقد

  
منطقة جنوب الخليج، هذه فرقة ، وقع مهندس مكتب ميسان المقيم التابع ل٢٠٠٨مارس  /  آذار ٢في 

  . لبت معايير بيان العمل في العقدالوثيقة التي تشهد ان آافة األشغال قد أنجزت وأنها
  
فرقة ، سّلم مكتب ميسان المقيم التابع ل٢٠٠٨يناير  /  آانون الثاني ٨ ملف المشروع انه في وثائقشير ت

منطقة جنوب الخليج المشروع رسميًا إلى وزارة الدفاع، ووقع المقاول، ومكتب ميسان المقيم، ووزارة 
  : تعلنسجلالدفاع مذآرة 

  
مطابقة بلت على أنها ذه الوثيقة أنه جرى تفتيش آافة األعمال وُق تشهد ه---
  أي عمل آخريوجد اإلنشاءات في هذا المرفق وال ُأنجزت. شروط العقدل

  . آجزء من هذا العقد ما لم يكن مذآورًا أدناهمطلوب تنفيذه
  

  :البنود التاليةمالحظات مذآرة السجل أعلنت انه آان مطلوب من المقاول إنجاز 
  
  مع الشبكة القائمة الكهرباءوصل آبالت •
 إصالح البالط الخزفي في المغاسل •
 المختلفةإصالح تثبيتات السمكرة  •
 إعادة دهن األبواب الفوالذية •
 إصالح التثبيتات الكهربائية •
 وصل أنابيب المياه بعد وصلها بالشبكة •
  

  . تقريبًا يومًا١٤وأعلنت مذآرة السجل ان آافة التصحيحات سوف تكون منجزة خالل 
  

، أجرى المفتش العام تقييمًا على الموقع ووجد ان المباني آانت ٢٠٠٩يناير  /  آانون الثاني ٨في 
 المفتش العام تقييمًا سريعًا  جرىلكن بسبب الظروف األمنية، أ. مشغولة وان المرافق آانت مستخدمة

  .فقط دقيقة ٤٥دام للموقع 
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  فرقة المشاة العاشرةفي  الرابعة مفتشو المفتش العام في موقع الكتيبة

  

  
  جدران وبالط المطبخ المتضررة في مطبخ الكتيبة الرابعة في فرقة المشاة العاشرة

  
لم يالحظ المفتش العام أية إشارات لعيوب بنيوية أو . أآد المفتش العام ان المقاول صّحح العيوب الظاهرة

.  او إزاحةلهبوطإشارات ظاهرة  توجد فيها والمستوى نفس  وعلى ستويةأخطار وظهر ان األرضية م
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٢٧٨ 

 تبّين أن وأظهر إشارات تكسر وهبط للكتيبة قد العام في مبنى المقر المدخلغير ان بالط أرضيات حجرة 
رغم ان النظام الكهربائي ظهر حسن اإلنشاء إال ان أدوات .  العيب الرئيسي الوحيد في المبنىهوهذا 

.  بعد الترآيب ُوجدت غير سليمةألسالك الكهربائيةا آما ان وصالت التثبيت آانت ذات نوعية رديئة
آذلك فان البالط الخزفي في المطبخ والمغاسل أظهرت أدلة على األضرار آما ان بعض الحنفيات آانت 

  .مفقودة
  

يانة وجد المفتش العام ان الموظفين من الكتيبة الرابعة في فرقة المشاة العاشرة آانوا يأخذون المبادرة لص
  .المرفق عن طريق أداء الصيانة الروتينية والتنظيف

  
 بعض العيوب الطفيفة في اإلنشاء، وهواجس السالمة، واألضرار بالرغم منخلص المفتش العام إلى انه 

. لم إلى الحكومة العراقية في ظروف قابلة لالستدامةمن االستخدام غير المناسب، آان اإلنشاء مالئمًا وُس
 ١٨ لما يقرب من منطقة جنوب الخليج ان المشروع آان شغاًال  فرقةارة، أظهرت وثائقخالل وقت الزي

  .شهرًا
  

  التوصيات
أوصى المفتش العام ان تحدد فرقة منطقة الخليج مكان الرسوم التفصيلية لإلنشاء وحسابات التصميم 

سجالت ملف مع ظ بها حمامات، واالحتفاالمراحيض ووال للكتيبة واألربعة العامللمبنى الجديد للمقر 
  .المشروع

  
  مالحظات اإلدارة

تلقى المفتش العام مالحظات حول مسودة هذا التقرير من فرقة منطقة الخليج التابعة لسالح الهندسة في 
 منطقة جنوب الخليج لديها وثائق تؤآد ان  فرقةالجيش األميرآي توافق على التوصيات وتشرح ان

يناير  /  آانون الثاني ٨ الحكومة العراقية عند تسليم المشروع في  قد قدمت إلى"مثل البناء"رسوم ال
 ٢٢٧ تسليم ٢٠٠٨سبتمبر  / وآشفت مناقشات تالية مع فرقة منطقة الخليج انه تم في أيلول . ٢٠٠٨

 منطقة جنوب الخليج إلى مرآز البرنامج العابر لألطلسي لسالح الهندسة في  فرقةصندوق سجالت من
الكبيرة  صندوق من الرسوم ١٩ الصناديق  هذهشملت.  ونشستر بوالية فرجينياالجيش األميرآي في

  .يتفحص مرآز البرنامج العابر لألطلسي تلك الصناديق للعثور على الرسوم. الحجم
  

  تقييم مالحظات اإلدارة
 عالجت. يقّدر المفتش العام موافقة سالح الهندسة في الجيش األميرآي على توصيات مسودة التقرير

نتيجة لذلك، لم تكن هناك . الحظاتهم التوصيات وقدمت معلومات توضيحية إضافية لهذا التقرير النهائيم
  .حاجة إلى مالحظات إضافية
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  مستشفى ميسان الجراحي، محافظة ميسان، العراق
  SIGIR PA-08-165, 08-167تقرير المفتش العام رقم 

  
  هدف تقييم المشروع

 حول مشاريع اإلغاثة وإعادة اإلعمار للفرقاء الفعليالوقت بقديم معلومات آان هدف تقييم هذا المشروع ت
 على وجه التحديد عالج المفتش العام المسائل.  من اتخاذ اإلجراءات المناسبة عند الطلبلتمكينهمالمهتمين 

  :التالية
  هل آانت مكونات المشروع مصممة بالطريقة المناسبة قبيل اإلنشاء أو الترآيب؟ -١
 د اإلنشاء او إعادة التأهيل بمعايير التصميم؟هل يتقي -٢
  للنوعية؟آافيةهل تم استخدام برامج إدارة  -٣
 هل عولجت مساندة االستدامة في العقد او في أمر المهمة للمشروع؟ -٤
  مع األهداف األصلية؟متوافقةهل ستكون نتائج المشروع  -٥

  

  
  أعمال اإلنشاء الجارية في مستشفى ميسان الجراحي

  
الصادرة عن الخاصة بالتفتيش وتش العام هذا التقييم المحدود النطاق وفقًا لمعايير النوعية أجرى المف

  .مفتشين/مفتشين ومدققين/ضم فريق التقييم مهندسين. مجلس المفتشين العامين حول النزاهة والفعالية
  

  هدف المشروع
حي الوحيد في المحافظة من آان الهدف العام للمشروع تزويد المقيمين في العمارة بالمستشفى الجرا

 آما وبمرفق للتدريب الطبي لطالب الطب من الكلية الطبية ،طراز آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا
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 الحرم الجديد (MSH)على وجه التخصيص، سيكون مستشفى ميسان الجراحي . الجامعية في ميسان
  .الصحية إلى شعب محافظة ميساننشأ في بلدة العمارة لتقديم خدمات العناية للعناية الصحية الُم

  
 مليون دوالر هو أآبر مشروع صحي ممول من الحكومة ١٢٫٧مستشفى ميسان الجراحي الذي آلف 

  .ينظر وزير الصحة العراقي إليه على انه أهم تنمية فريدة في محافظة ميسان. األميرآية لهذه المحافظة
  

  معلومات إضافيةطلب 
ميرآي محبطًا وقلقًا بصورة متزايدة بسبب غياب التقدم في مستشفى ، اصبح السفير األ٢٠٠٨في أواخر 

 المستشفى في موضع  تحديدقرارورآزت هواجسه على الحاجة األصلية للمشروع . ميسان الجراحي
منطقة نائية ليس فيها طرق للوصول، والتزام المقاول إنجاز المشروع في الوقت المحدد، وقدرة الحكومة 

ره، طلب ِكمع هذه الهواجس في ِف.  وتشغيل وصيانة المرفق بعد نقله إلى سيطرتهاالعراقية على تجهيز
  .السفير األميرآي من المفتش العام إجراء تقييم لمشروع المستشفى

  
  اإلجابات على أسئلة السفير األميرآي

ة  آما ان خدمات محدودة فقط متوفر،المرافق الصحية في محافظة ميسان ال تلبي احتياجات السكان
مرافق العناية الصحية في المحافظة متداعية على العموم وفيها معايير رديئة من النظافة . للمناطق الريفية

في محاولة لتحسين نوعية العناية الصحية في المحافظة، ناقش فريق إعادة إعمار محافظة ميسان . البدنية
أعلن . ة الصحة العراقية سرير مع مجلس محافظة ميسان ومع وزار١٠٠ يضمفكرة إنشاء مستشفى 

 مواطن مئة ألفالتبرير األصلي للمشروع ان مستشفى ميسان الجراحي سوف يستفيد منه اآثر من 
 المستشفى في مدينة الكحالء ألن المدينة ليس فيها مستشفى تحدد موقعقررت الحكومة العراقية . عراقي

 يواصل معدل الوفيات في مقاطعة سوف"بدون هذا المشروع، . وفيها عيادة واحدة لخدمة مواطنيها
  .وثائق ملف المشروعبحسب  ،" متاعب للحكومةمصدرالكحالء باالرتفاع وسيكون 

  
بعد موافقة الحكومة األميرآية على تمويل مستشفى ميسان الجراحي في الكحالء، غّير محافظ ميسان 

يفتقر . مارة عاصمة المحافظةووزارة الصحة موقع المستشفى من الكحالء إلى منطقة نائية في مدينة الع
 خصوصًا إذا أخذنا ،ملف المشروع إلى تفسير مفّصل عن السبب الذي جعل المحافظ يغير مكان الموقع

من المحتمل .  العمارة مستشفيانبينما يوجد في مستشفى ال يوجد فيهابعين االعتبار ان مقاطعة الكحالء 
ارة، وافقت وزارة الصحة على إنشاء مستشفى في  آتسوية لنقل المستشفى من الكحالء إلى العم،انه

فبانتظار تمويل . مقاطعة الكحالء، غير ان وزارة الصحة لم تعِط أي إطار زمني إلنشاء هذا المستشفى
الحصول على العناية الحكومة العراقية وإنشاء مستشفى جديد، سيستمر حرمان مواطنو الكحالء من 

  .كافيةالمعالجة الطبية الو
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٢٨١ 

  
  عن قسم من عمود ُمنشأ في مستشفى ميسان الجراحيمثال 

  

  
  . خرسانة أعمدة منشأة في مستشفى ميسان الجراحي أشكال أقراص العسل فيمثال عن

  
منطقة جنوب الخليج، ومكتب المساعدة االنتقالية للعراق لفرقة  التابع (AAO) آدر  منطقةوفقًا لمكتب
(ITAO)المستشفى في تحديد موقع لقرار الحكومة العراقية  ووثائق ملف المشروع، آان هناك سببان 

 بدًال من داخل العمارة التي تعج بالبيوت والشقق والمجمعات والمباني المدينةمنطقة مهجورة بعيدًا 
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 هدمًا للبيوت والشقق والمباني سيتطلبأوًال، آان إنشاء مجمع المستشفى هذا في المدينة . المتعددة الطوابق
تلع المشروع ربما وينقل إلى أماآن جديدة آالف المقيمين في ميسان ويشكل تحديًا لوجستيًا وقد يق. التجارية

ثانيًا، آانت آلفة ). وعبر قلب المدينة(هائًال بالنسبة للمقاول لإلتيان بكافة معدات اإلنشاء إلى الموقع 
 هدف إلى العمارة تإضافة إلى ذلك، آانت خطة تنمية.  القائمةاإلنشاءاتالمشروع ستزيد لتشمل هدم 

  .توسعة المدينة وامتدادها إلى تلك المنطقة ألجل إنشاء مجتمع إسكاني حول المستشفى
  

 ١٠حوالي وجود ، الحظ ٢٠٠٨ديسمبر  / عندما زار السفير األميرآي موقع المشروع في آانون األول 
فق المقاول على تقديم عمال وا. عمال في الموقع وسأل عن التزام المقاول إنجاز المرفق في الوقت المحدد

زيارة المفتش العام للموقع التي حصلت بعد شهر تقريبًا . إضافيين وموارد إضافية لإلسراع في اإلنجاز
ومع ان عدد العمال في الموقع زاد عن .  عامًال في الموقع٢٥من زيارة السفير األميرآي وّثقت حوالي 

  .غير آافية إلنشاء المشروع في الوقت المحددالضعفين، إال ان القوة العاملة آانت ال تزال 
  

فوفقًا للعقد، . في وقت زيارة المفتش العام للموقع، آان المشروع إلى حد آبير متخلفًا عن الجدول الزمني
سبتمبر  /  أيلول ٧، والمرحلة الثانية في ٢٠٠٩مارس  /  آذار ٢٤آان يجب إنجاز المرحلة األولى في 

، آانت ٢٠٠٩يناير  /  بتاريخ آانون الثاني (GRS) منطقة جنوب العراق  فرقةوفقًا لوثائق. ٢٠٠٩
/  آانون الثاني ٨استنادًا إلى زيارة للموقع في .  بالمئة٢٦المرحلتان األولى والثانية مدرجتان على إنجاز 

 ٢٦، خلص المفتش العام إلى أن أي من مرحلتي المشروع لم تكن قريبة من نسبة إنجاز ٢٠٠٩يناير  
  . بالمئة١٥-١٠قدر المفتش العام أن آل واحدة من مرحلتي المشروع آانت منجزة بنسبة . لمئةبا
  

آان المشروع يطالب الحكومة العراقية، آما تم االتفاق بين فرق إعادة إعمار محافظة ميسان ووزارة 
ن تقديم آافة ، وآانت الحكومة العراقية، مسؤولة عمباني الملحقة بهالصحة، بتمويل إنشاء المرفق وال

آان منح المشروع . وعن تشغيل المستشفى بعد قبولها المشروع) بما في ذلك المفروشات(التجهيزات 
متوقفًا على الموافقة الكتابية لوزارة الصحة العراقية التي تشير ان الوزارة ستجهز وتقبل وتشغل "

  :آتابًا يعلن ما يلي، قدمت وزارة الصحة ٢٠٠٧أغسطس  /  آب ٢١في ". المستشفى عند إنجازه
  

 نود إبالغكم والتأآيد ان مكتب وزير الصحة جاهز لتزويد هذا المستشفى ---
. بالموظفين المحترفين المدربين وبكافة األدوية والتجهيزات الطبية والمفروشات

ونحن على استعداد أيضًا لتدريب موظفي الخدمات على الصيانة والتشغيل 
  .ما وتقديم موازنة تشغيل سنويةواستخدام التجهيزات الطبية آ

  
التقلبات األخيرة في أسعار النفط أدت إلى شكوك في موازنة الحكومة العراقية بما في ذلك تمويل مشاريع 

 هامًا لشراء التجهيزات الطبية متقدمًاسوف يتطلب هذا المشروع استثمارًا . لمستشفى ميسان الجراحي
وسوف يتطلب أيضًا استثمارًا سنويًا هامًا . لمرفق أمام الجمهورالشاملة والمفروشات المطلوبة الفتتاح ا

  :لتأمين الموارد الضرورية لتشغيل ومساندة استدامة المرفق مثل
  
 الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء •
 موظفي التنظيفات والصيانة •
 نياألطباء والممرضات المدرب •
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 الرواتب لألطباء والممرضات والحراس •
 .الضرورية لمرضى المستشفىالمستحضرات الصيدلية  •
  

وصول  تاحةإضافة إلى ذلك، سوف تحتاج الحكومة العراقية إلى إنشاء طرقات معبدة إلى المستشفى إل
  .مواطني العمارة بسهولة

  
لتحديد قدرة الحكومة العراقية على تجهيز وتشغيل وصيانة هذا المرفق بعد نقله إلى الحكومة العراقية، 

فرقة (آاالت الحكومية األميرآية المشارآة مباشرة في إنشاء وتسليم المرفق اتصل المفتش العام بالو
وبالوآاالت الحكومية األميرآية التي عندها ) منطقة جنوب الخليج ومكتب المساعدة االنتقالية للعراق

الملحق الصحي وفرقة إعادة إعمار محافظة ( الحكم ونظامالحكومة العراقية حول قضايا الصحة ارتباط ب
وقدرة الحكومة العراقية على تجهيز الذي أنجزه المقاول نشاء اإلنوعية يعالج هذا التقرير ). يسانم

  .وتشغيل وصيانة هذا المرفق بعد نقله
  

  استنتاجات
 بالمئة من ١٥ بالمئة من المرحلة األولى و٨٠(الحكومة األميرآية قدمت التصميم األولي  -١

مجموعة التصميم  المقاول تطوير  من العمل في العقدطلب بيان. إلى المقاول) المرحلة الثانية
المقاول مراجعة من على وجه التحديد، طالب بيان العمل . تصميم آاملةمجموعة  إلى األولية

تصحيح أية نزاعات او عيوب، وتقديم تفاصيل الرسوم الناقصة او "التصاميم األولية و
  ."المطلوبة

  
مرافق التي تحتوي على معلومات حول و المقاول راجع المفتش العام الرسوم التي أنتجها

 ومزايا، الصرف الصحيع يجمتصريف المياه، ونظام ت الموقع، والخدمات العامة في
 للمشروع، آانت هناك ميزتين اثنتينحدد المفتش العام انه باستثناء . المشروع األخرى

مفتش العام عّين عدة غير ان ال.  إلنجاز التصميم النهائي وإنشاء المرفقآافيةمعلومات 
لتسليم مستشفى يشتغل .  في الرسوم المقدمة من المقاولقلقعيوب، وإغفاالت ومجاالت 

ما للتصحيح او إ القلقبالكامل وقابل لالستدامة، تحتاج العيوب واالغفاالت ومجاالت 
  .للتوضيح

  
 ه إلىستصل الميا التي تظهر آيف  الكاملةلتصميماحاليًا، يفتقر المشروع إلى رسوم 

للمفتش . لمستشفىالخارجة من االمستشفى وآيف سيتم التخلص من مياه الصرف الصحي 
العام هواجس حول غياب التخطيط المرتبط بهذا المشروع، وعلى األخص بالنسبة إلمداد 

منطقة جنوب الخليج، على ترآيب مآخذ النهر بالقرب لفرقة تنص الخطة الحالية، وفقًا . المياه
غير ان . لمياه إلى موقع المستشفىل نهري دجلة والكحالء، ومن ثم مد خطوط من نقطة تقاطع

 آيلو متر عبر ٣٫١ يبلغذلك سوف يتطلب من المقاول حفر ومد خطي أنابيب بطول إجمالي 
 مربكةيعتقد المفتش العام ان الحفريات عبر المدينة سوف تكون . قسم هام من مدينة العمارة
إضافة . ي المدينة وستكون األشغال بطيئة وخطرة بالنسبة للمقاولللغاية بالنسبة للمقيمين ف

إلى تفاصيل مياه النهر مأخذ من إلى ذلك، تفتقر ورقة العمل المفصلة تصميم محطة الضخ 
  .هامة لضمان اإلنشاء المناسب للمرفق
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  اإلنشاء الجاري لمساآن األطباء في مستشفى ميسان الجراحي

  
إلى تفاصيل هامة و المصروفةمياه المياه، يفتقر تصميم نظام تصريف على غرار تصميم إمداد ال

تشير الرسوم التخطيطية . موقع المستشفىمجرى ومصب الصرف الصحي الخارجة من مثل 
لمستشفى سوف تودع ل المغادرة الصرف الصحي ان مياه  المصروفةمياهالالعامة لمحطة معالجة 

  :تحديد أي من األمور التالية، دون "لرئيسية للمدينةاقرب فتحة دخول في الشبكة ا"مباشرة في 
  

  والمسافة التي تفصلها عن الموقعقرب فتحة دخولالموقع الدقيق ال •
 . الصحيصرف شبكة المدينة الرئيسية ألنابيب تصريف مياه الوضعحجم وارتفاع و •
للمدينة قادرًا على ما إذا آان قد تم أم ال إعداد تحليل لتحديد ما إذا آان نظام الشبكة القائمة  •

 .تحمل التدفق اإلضافي الكبير من المستشفى
  

لضمان عدم ارتداد مياه الصرف الصحي إلى المستشفى والمنازل المحلية وشوارع العمارة، من 
  . التدفق اإلضافيعلى استيعابالمهم ان يكون للشبكة قدرة 

  
آيف سيزود المستشفى بالمياه وآيف ظهر حاليًا، يفتقر المشروع إلى رسوم التصميم الكاملة التي ُت

  .لمستشفىالخارجة من اسيتم التخلص من مياه الصرف الصحي 
  

، الحظ المفتش العام أشغال إنشاء ٢٠٠٩يناير  /  آانون الثاني ٨خالل زيارة الموقع في  -٢
بسبب الهواجس . لوضع الخرسانة في أماآنهاجارية مثل قوالب لصب الخرسانة واإلعداد 

 آان محظورًا دقيقة فقط، آما ان الوصول إلى الجدار األمني ٦٠ت زيارة الموقع األمنية، دام
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الحظ المفتش العام عيوبًا في اإلنشاء .  في المنطقة موجود غير متفجرعتاد عسكريبسبب 
 مع طبقة خارجية من رواسب تسليموالذ الفمثل اإلنشاء الرديء للجدار األمني، ومناطق من 

 التي اختلفت عن أعمدة الخرسانة المسلحة إنشاء  مستخدم فيوتشكيل تسليحاإلسمنت، 
 المحدد في رسوم التصميم، وعدة أمثلة عن درجات مختلفة من الخرسانة ذات التشكيل

  .الثقوب الشبيهة بقرص العسل، تتراوح بين الخفيفة إلى معتدلة إلى بليغة
  

منطقة جنوب فرقة تابع لناقش المفتش العام هذه العيوب المعينة مع مكتب منطقة آدر ال
الخليج، وعلى وجه التحديد الخرسانة ذات الثقوب الشبيهة بقرص العسل ومحاوالت المقاول 

منطقة جنوب الخليج إجراءات فرقة لقد اتخذ مكتب منطقة آدر التابع ل.  لتصحيحهاكافيةغير ال
سانة ذات  القيام بزيارات متعددة لموقع المشروع لتحديد مدى وخطورة الخرعبرفورية 
  .الثقوب

  
منطقة جنوب الخليج خلص إلى ان األعمدة فرقة المهندس المقيم لمكتب منطقة آدر التابع ل

غير ان المقاول آلف جامعة التكنولوجيا للتحقيق في قضية . الخمسة والجدار تتطلب الهدم
لها بمواد أوصى تقرير جامعة التكنولوجيا إزالة الخرسانة التي فيها عيوب واستبدا. الخرسانة

راجع ). ، او مالط البوليمرمسجلةطين إسمنت بورتالند، مواد إسمنتية (إصالح مالئمة 
المفتش العام النتائج التي توصلت إليها جامعة التكنولوجيا وتوصياتها وخلص إلى ان 

االستراتيجية المقترحة نموذجية إلصالح الخرسانة ذات الثقوب الشبيهة بقرص العسل ويجب 
  .من قدرات المقاول الكفوءان تكون ض

  
 برنامج المقاول إلدارة الجودة رشادآانت خطة مراقبة النوعية مفصلة بصورة آافية إل -٣

منطقة فرقة در التابع لآ المقاول خطة للرقابة على النوعية قبلها مكتب منطقة قدم. بفعالية
 6-1-1180لهندسي  القانون التنظيمي االتي تناولهاجنوب الخليج باعتبارها تلبي المعايير 

رصد ممثلو الرقابة على النوعية النشاطات الميدانية وأآملوا التقارير ). إدارة نوعية اإلنشاء(
اليومية عن الرقابة على النوعية التي قدمت خلفية موجزة عن عدد العمال في الموقع، 

ارير اليومية غير ان التق.  التي تم أداؤها والتجهيزات الرئيسية في الموقععمالونشاطات األ
، نتيجة لذلك، التي جرى تحديدهاعن الرقابة على النوعية لم يكن فيها قسم لعيوب اإلنشاء 

رت تقارير الرقابة على النوعية في توثيق قضايا الخرسانة ذات الثقوب الواضحة التي قّص
ى إضافة إلى ذلك، لم تذآر تقارير الرقابة عل.  المفتش العام خالل زيارته للموقعحددها

 من لوحات  الناتئة والمساميرالتسليحالنوعية قضايا السالمة في موقع المشروع، مثل قضبان 
اآثر من ذلك، الحظ . قوالب الصب المكسرة التي الحظها المفتش العام في العديد من األماآن

 رتعّثالمفتش العام ان موقع المشروع آان فيه أآوام من مواد البناء التي آانت ُتشكِّل مخاطر 
 التعثر مضاف اليها أخطار  الناتئة والمساميرالتسليحقضبان . لطاقم المقاول ولزوار الموقع

فرقة أخيرًا، تساءل مكتب منطقة آدر التابع ل. المتعددة تزيد من احتماالت اإلصابات او الوفاة
 وعلى وجه التحديد، في. منطقة جنوب الخليج عن دقة تقارير الرقابة على النوعية اليومية

منطقة جنوب الخليج فرقة  هواجس إلى المقاول، أعلن مكتب منطقة آدر التابع لخطاب بعنوان
  :ما يلي

  



  (SIGIR) المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراقعمليات تفتيش
 
 

٢٨٦ 

لموقع المشروع الحظنا ان عدد الموظفين األميرآيين  خالل زيارات ---
 تقارير الرقابة على العاملين في الموقع الذي ذآرتهموظفي المقاول 

حلة الثانية هو اآثر من العدد  من المرحلة األولى والمرفي آلالنوعية 
  .في الموقعالعاملين الفعلي لموظفي المقاول 

  
 الذي أعاقته القضايا األمنية المحلية ومكان (QA) برنامج الحكومة األميرآية لضمان الجودة

ف وّظ.  (QC)موقع المشروع النائي لم يكن فعاًال في رصد برنامج المقاول للرقابة على النوعية
منطقة جنوب الخليج مواطنين عراقيين محليين آممثلين للرقابة فرقة در التابع لمكتب منطقة آ

 التقارير اليومية عن الرقابة على النوعية التي نجازعلى النوعية لرصد النشاطات الميدانية وإل
  .منطقة جنوب الخليجفرقة راجعها مهندس المشاريع في مكتب منطقة آدر التابع ل

  
غير ان التقارير .  عدد العمال في الموقع والعمل اليومي الذي يتم أداؤهوثقت التقارير اليومية

ها المفتش العام حدداليومية لم توثق قضايا الخرسانة ذات الثقوب الشبيهة بقرص العسل التي 
 الخرسانة الن  هذهويظهر ان أحدًا ما قد لفت انتباه المقاول إلى قضية. خالل زيارة الموقع

 آانت صامتة لضمان الجودةها مرة على األقل، غير ان التقارير اليومية المقاول حاول تصحيح
 تطبيق ضمان الجودةإضافة إلى ذلك، وفي بعض الحاالت، لم يفرض ممثلو . عن هذه المسائلة

  .الكافيةإجراءات السالمة 
  

 للسالمة  الناتئة التي ُتشكِّل مخاطر آبرىالتسليح والمساميرالحظ المفتش العام العديد من قضبان 
  .بالنسبة للقوة العاملة التابعة للمقاول ولزوار موقع المشروع
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  بمادة اإلبوآسيت ظهر العديد من الفجوات المحيطة بدسار مثّبأساسات مستشفى ميسان الجراحي ُت
  

منطقة الخليج فرقة بعد زيارة المفتش العام للموقع، طور ممثلو مكتب منطقة آدر التابع ل
.  وشددوا على أهمية توثيق عيوب اإلنشاء(QA)تعزيز ضمان الجودة لاستمارة جديدة 

 المكتوبة، بعد زيارة الموقع وجد ضمان الجودةقدم مكتب منطقة آدر عّينة عن تقارير 
 وتوثيق عيوب حديد مفصلة اآثر، وعلى األخص في ت هذه التقاريرالمفتش العام أن

  .اإلنشاء
  

ي بيان العمل على عناصر االستدامة لمساعدة يحتو. االستدامة عولجت في شروط العقد -٤
تطلب مواصفات . الوزارة العراقية المسؤولة في النهاية عن تشغيل هذا المشروع بعد التسليم

. المقاول تقديم شهادة وآفاالت باسم الوزارة المالئمة لكافة المواد والتجهيزاتمن المشروع 
لمرافق االمناسب على تشغيل وصيانة إضافة إلى ذلك، مطلوب من المقاول أداء التدريب 

 المنشأة أو التي أعيد تأهيلها في نطاق هذا المشروع، إلى جانب  أووالتجهيزات المرآبة،
أآثر من ذلك، طالب العقد المقاول بتقديم قوائم أسعار فردية . تزويد آتيبات التشغيل والصيانة

ين لتشغيل تية خالل السنتين األوللقطع الغيار والمواد القابلة لالستهالك التي تعتبر أساس
 "مثل البناء"عند إنجاز آل مرفق، على المقاول إعداد وتجهيز الرسوم . التجهيزات الجديدة

  .التي ستكون سجًال لإلنشاء آما هو مرآب وُمنجز
  

أخيرًا، ومع أن ذلك غير مطلوب في العقد، زّودت الحكومة األميرآية الحكومة العراقية 
لفرش وتشغيل المستشفى بالكامل، ) قسامحسب األ(افة التجهيزات الضرورية بقائمة شاملة لك

 واسم الغرفة ورقم الغرفة، وعدد الغرف، وآمية البنود، ووصف آل قسمبما في ذلك اسم ال
  .بند، واسم الصانع والطراز الُمعّين

  
وع  مع األهداف األصلية لمشرمتوافقةلتاريخه، نتائج مشروع مستشفى ميسان الجراحي  -٥

غير أن غياب سوم التصميم .  العمارةلسكانإنشاء مستشفى جراحي والمرافق التابعة له 
 يهدد قدرة المرفق على تلقي المياه والتخلص المصروفةمياه اللة إلمداد المياه ونظام المفّص

  .وهي مكونات أساسية لمستشفى جراحي شّغال. المصروفةمياه المن 
  

الملحقة مة األميرآية تزويد مواطني العمارة بمبنى لمستشفى والمباني آان هدف المشروع األساسي للحكو
األطباء (الحكومة العراقية مسؤولة عن تقديم آافة التجهيزات الطبية، والمفروشات والموظفين . هب

، لم تشتِر ٢٠٠٩مايو / بتاريخ أيار . الضروريين الفتتاح وتشغيل وصيانة المشروع) والممرضات
ة أية تجهيزات، ولم ُتعّين األطباء المتخصصين والممرضات الضروريين لهيئة الحكومة العراقي

، تعهدت الحكومة العراقية أنه باإلضافة إلى تعيين ٢٠٠٧أغسطس  / أآثر من ذلك، في آب . المستشفى
 لم تخصص، لكن، بعد حوالي سنتين، "تقدم موازنة تشغيلية سنوية"، سوف محترفينموظفين مدربين 

على وجه التحديد، أعلن المدير العام المحلي .  حتى تاريخهعراقية أي تمويل لهذا المشروعالحكومة ال
 غير أن التمويل.  أي تمويل لهذا المشروعمن دون وجود" أنه ملتزم تمامًا"، ٢٠٠٩لموازنة الصحة لسنة 

رة الصحة بزيادة  وزا ان تقنع السفارة األميرآيةمنطلب المدير العام للصحة . ٢٠١٠قد يأتي من موازنة 
لذلك، والى حين تقديم . الترآيز على الحاجة إلى خطة أفضل اآلن لتلبية التزامها إزاء هذا المشروع
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فتتح لمعالجة  مفيد، ولن ُيهدفالحكومة العراقية هذه األصول القّيمة، سوف لن يخدم المستشفى أي 
  .المواطنين المرضى والجرحى في العمارة

  
  . أآثر تأخير افتتاح هذا المستشفىفيوعيوب اإلنشاء للمقاول  البطيء يتسبب التقدمأخيرًا، 

  
  التوصيات

فرقة منطقة الخليج التابعة لسالح الهندسة في الجيش األميرآي ل اللواء القائديقترح المفتش العام أن يتخذ 
  :اإلجراءات التالية

  
ن أن يكون المشروع  في التصميم مع المقاول لضماالقلقحل العيوب واالغفاالت ومجاالت  -١

  .مصممًا بالصورة المناسبة
  

متابعة المقاول للتأآد من أن الرسوم الكاملة للتصميم تشمل خطوط توزيع المياه من مأخذ  -٢
إلى الوصلة  من موقع المستشفى المصروفةمياه الالنهر إلى موقع المستشفى، وخطوط توزيع 

  .الصحيحة التي تصلها مع شبكة مياه الصرف الصحي
  

 .لبة المقاول بإزالة آافة الخرسانة التي فيها عيوب واستبدالها بمواد إصالح صالحةمطا -٣
  

مطالبة ممثلي ضمان الجودة من المواطنين المحليين في الموقع بالرصد عن آثب والتأآد من  -٤
 .أن المقاول قد أزال واستبدل الخرسانة التي فيها عيوب

  
 مليون دوالر، أوصى المفتش العام ان ١٢٫٧لغ حوالي لحماية استثمارات الحكومة األميرآية التي تب

 ميسان، ومع محافظةق إعادة إعمار ييواصل مكتب المساعدة االنتقالية للعراق جهوده للتنسيق مع فر
 والحكومة العراقية لضمان ان يكون مستشفى ميسان الجراحي مجهزًا تجهيزًا آامًال،  األميرآيالملحق 

تشغيل المرفق بعد أن و التمويل الكافي لصيانة هناكن متوفرون وان يكون وأن يكون فيه موظفون مدربو
  .نجزيكون اإلنشاء قد ُأ

  
  مالحظات اإلدارة

سالح الهندسة في دى تلقى المفتش العام مالحظات حول مسودة هذا التقرير من فرقة منطقة الخليج ل
لسفارة األميرآية في العراق  لدى افي الفرقالجيش األميرآي، ومن مكتب المساعدة االنتقالية للعراق 

قّدم سالح الهندسة في الجيش األميرآي أيضًا مالحظات فنية .  على توصيات التقريرمعلنين الموافقة
راجع المفتش العام المالحظات التي قدمها سالح الهندسة في الجيش األميرآي وعّدل التقرير . للتوضيح

  .النهائي بالطريقة المالئمة
  

  ات اإلدارةتقييم مالحظ
يقدر المفتش العام موافقات سالح الهندسة في الجيش األميرآي والسفارة األميرآية في العراق على 

تناولت مالحظاتهم التوصيات وقدمت معلومات توضيحية إضافية لهذا التقرير . توصيات مسودة التقرير
  .نتيجة لذلك، ليس هناك حاجة إلى مالحظات إضافية. النهائي
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  المجّرة، الرمادي العراقجسر قناة 

  SIGIR PA-09-170تقرير المفتش العام رقم 
  

  أهداف تقييم المشروع
الصادرة عن و  الخاصة بالتفتيشأجرى المفتش العام هذا التقييم المحدود النطاق وفقًا لمعايير النوعية

. مفتشين/مدققينمفتشين و/ضم فريق التقييم مهندسين. مجلس المفتشين العامين حول النزاهة والفعالية
  :تناول المفتش العام، على وجه التحديد، المسائل التالية

  
  هل آانت مكونات التصميم مناسبة قبيل اإلنشاء والترآيب؟ -١
 معايير التصميم؟بهل تقّيد اإلنشاء أو إعادة التأهيل  -٢
 ؟ الكافيةهل تم استخدام برامج إدارة النوعية -٣
 أو أمر المهمة للمشروع؟ مساندة االستدامة في العقد جرى تناولهل  -٤
  . مع األهداف األصليةمتوافقةهل نتائج المشروع  -٥

  

  
  المفتشون عند جسر قناة المجّرة
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  )قبيل وضع الحصيرة الفوقية( السطح الخرساني تسليح

  
  هدف المشروع

  لزيادة حرآة السير التجارية بين الرماديةآان هدف المشروع تصميم وإنشاء وإصالح جسر قناة المجّر
  . سببها تفجير سيارة محملة بأجهزة تفجير مرتجلةمدمرةلقد تحمل الجسر سابقًا أضرارًا . والفلوجة

  
 ١،٢٦١،٠٠٠ عقد بقيمة (GRC)، منحت فرقة منطقة الخليج األوسط ٢٠٠٧ديسمبر  / في آانون األول 

المشروع ممّول . روعدوالر إلعادة الجسر إلى حالته األصلية ولكي يكون شغاًال بالكامل عند إنجاز المش
  .من جانب برنامج االستجابة الطارئة للقائد

  
  استنتاجات

  :حدد التقييم ما يلي
. طالب بيان العمل بدمج شروط التصميم للبنى األصلية مع تصميم اإلصالحات للمقاول -١

وُطلب من المقاول التنسيق مع الوزارة المناسبة للحصول على مستندات تصميم البنى 
 في حال لم تكن البيانات متوفرة، آان بإمكان المقاول استخدام بيانات الجسر  لكن،.األصلية

 بالمئة من ١٠٠ بالمئة و٥٠وطالب بيان العمل أيضًا المقاول بعرض . المشابهة بدًال منها
منطقة الخليج األوسط للمراجعة فرقة التابع لو ، التصميم إلى مكتب الفلوجة المقيممجموعات
 التصميم التي أنتجها المقاول والتي تضمنت معلومات مجموعةمفتش العام راجع ال. والموافقة
 وإنشاء ، القائمالمبنى، ودعم ووسائل الرفع المؤقت حول األضرار في الجسر القائم، محددة

 وجوانب الجسر األخرى، بعد المسلحةوسطح الخرسانة .  اإلجهادالالحقةاألعمدة الخرسانية 
م، بما في ذلك الرسوم والمواصفات الفنية، والقوانين  التصميمجموعةمراجعة آامل 
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والمعايير القابلة للتطبيق األخرى، حدد المفتش العام انه آان هناك معلومات مالئمة إلنجاز 
  .التصميم النهائي وإلصالح وإنشاء جسر قناة المجّرة

  
 قد أنجز ، الحظ المفتش العام أن المقاول٢٠٠٩مارس  /  آذار ٦خالل زيارة الموقع في  -٢

، المسلحة لالفريز المنحنيجزءًا هامًا من إنشاء الجسر بما في ذلك إعادة إعمار الخرسانة 
 اإلجهاد، وإنشاء األشغال الالحقة، وصنع ووضع العارضات الخرسانية الرآائزوإصالح 
الحظ المفتش العام مناطق مثيرة للهواجس . المسلحة لسطح الجسر من الخرسانة المستعارة

 القوي بالفوالذ المكثف سليح التأجزاء للسطح الخرساني، مثل سليحوضع التلطريقة ة بالنسب
 عمودية ظاهرة بين سطح إزاحاتوعّين المفتش العام أيضًا . بالقرب من أطراف العارضات

هذه القطع تعاني من إزاحات بين بعضها في مناطق عدة، آانت . الخرسانة السابقة الصب
وحدد المفتش العام أيضًا ان بعض . الالحقة االجهادمدة الخرسانية  األعالبعض وبينها وبين

طبقة ممتدة على  ، والحظ بنوع خاص حفرئةسطح الجسر القائم رديطبقة الرصف لمناطق 
صب طبقة " المقاول  منطلب بيان العمل.  الجسر الخرساني سطح رأسالرصف حتى

 القائم إذا متداد الجديد واالاداالمتدالرصف السطحية بخليط قيري ساخن على آامل عرض 
.  بحاجة إلى طالء قيرياإلنشاء بأآملهحسب رأي المفتش العام، آان ." اقتضت الحاجة

وألن زيارة الموقع آانت محدودة . وعين المفتش العام أيضًا شقوقًا شعرية على العارضات
 تحديد ما إذا بستين دقيقة فقط، لم يتمكن مفتشو المفتش العام من رسم خريطة الشقوق أو

باستثناء قضايا اإلنشاء .  آانت آمية وعمق الشقوق مؤشرات عن مسائل هامة مع األعمدة
  .هذه، خلص المفتش العام إلى ان معظم أشغال اإلنشاء لّبت معايير تصميم اإلنشاء

  

  
  األشغال الخاطئة لتشكيل خرسانة السطح تتدلى في جسر المجّرة
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 آانت مفصلة بصورة آافية لكي ترشد بصورة فعالة (QC) وعيةخطة المقاول للرقابة على الن -٣
 المقاول خطة للرقابة على النوعية قبلها مكتب سّلم. النوعيةإدارة في برنامج المقاول 

 على انها تلبي المعايير التي تناولها  المرآزيةالفالوجة المقيم التابع لفرقة منطقة الخليج 
رصد ممثل الرقابة على ). نوعية اإلنشاءإدارة  (6-1-1180  رقمالقانون التنظيمي الهندسي

اليومية التي قدمت خلفية   تقارير الرقابة على النوعيةأنجزالنوعية النشاطات الميدانية و
 دعمإضافة إلى ذلك، . موجزة عن عدد العمال في الموقع ونشاطات األشغال التي تم أداؤها

حول الرقابة على النوعية بصور فوتوغرافية ممثل الرقابة على النوعية التقارير اليومية 
على الرغم من ان ملف المشروع تضمن نتائج . التقاريرتلك تعزز المعلومات الواردة في 

 لم تذآر .، وهلم جّراقضبان التسليح المدّرعةاختبارات واختبارات متعددة، اختبارات مكعبة، 
إضافة إلى ذلك، لم يكن في التقارير . تقارير الرقابة على النوعية ان أي اختبار قد تم أداؤه

رت التقارير في ، وبالتالي فقد قّصحددةلرقابة على النوعية قسم لعيوب اإلنشاء الملاليومية 
 األسالك الناقصة، والشقوق  رباطاتتوثيق عيوب اإلنشاء التي عينها المفتش العام مثل

  .تراصفة غير الم الداخليةحواجز العرضية على العارضات، والالرفيعة
  

 لم يكن فعاًال تمامًا في رصد برنامج رقابة (QA) برنامج الحكومة األميرآية لضمان الجودة
، مرآزية مكتب الفلوجة المقيم التابع لفرقة منطقة الخليج القام. المقاول على النوعية

 آي  مهندسينمواطنين عراقيينبتوظيف والمسؤول عن إنشاء مشروع جسر قناة المجّرة 
  ضمان الجودة ولزيارة موقع المشروع يوميًا وتحرير تقاريرلضمان الجودةآممثلين يخدموا 

قت التقارير عدد العمال في الموقع والعمل الذي تم وّث. اليومية لكي يراجعها مهندس المشروع
صور فوتوغرافية عززت ب تقاريرهم اليومية أيضًا ضمان الجودة ممثلو دعمو. أداؤه في اليوم
على غرار ممثلي الرقابة على النوعية، لم يوّثق ممثلو . واردة في التقاريرالمعلومات ال

ألسالك ل الرباطات الناقصة المفتش العام مثل حددهاضمان الجودة عيوب اإلنشاء التي 
  .غير المتراصفة الداخلية الحواجز العرضية على العارضات ورفيعةوالشقوق ال

  
مل بيان العمل عناصر االستدامة لمساعدة وزارة يش. لقد عولجت االستدامة في شروط العقد -٤

  :النقل العراقية في تشغيل المشروع بعد تسلمه، مثل مطالبة المقاول بـ
  

 .معدات والالموادباسم الوزارة المناسبة لكافة والمصادقة عليها  الكفاالت وفيرت •
لتي أعيد  العمليات والصيانة لكافة المرافق والتجهيزات المرآبة، والمنشأة واتوفير •

 .تأهيلها في نطاق المشروع
 التي ستكون سجًال لإلنشاء آما "مثل البناء"عند إنجاز آل مرفق، إعداد وتقديم الرسوم  •

 .تم ترآيبه وإنجازه
  

تاريخه، نتائج المشروع متالئمة مع أهداف المشروع األصلية لتصميم وإنشاء وإصالح حتى  -٥
ست متالئمة مع شروط العقد التي تقول بإنجاز غير ان نتائج المشروع لي. ةجسر قناة المجّر
أصدرت فرقة منطقة الخليج األوسط .  يومًا من إشعار البدء بالعمل٢٤٠المشروع خالل 

 الذي طلب من المقاول إنجاز المشروع ٢٠٠٨فبراير   /  شباط ١٢إشعار البدء بالعمل في 
مثلو مكتب الفالوجة المقيم خالل زيارة الموقع، قدر م. ٢٠٠٨أآتوبر / تشرين األول٩بحلول 
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 .٢٠٠٩مارس  / التابع لفرقة منطقة الخليج األوسط ان تاريخ اإلنجاز سيكون بتاريخ آذار 
  .٢٠٠٩يونيو  /  حزيران ٨افتتح الجسر في 

  
  التوصيات

فرقة منطقة الخليج الوسطى التابعة لسالح الهندسة في ل اللواء القائدأوصى المفتش العام بأن يجري 
  هذه على العوارض وتحديد ما إذا آانت آمية وعمقرفيعةألميرآي تحقيقًا بشأن الشقوق الالجيش ا

  . هامة تتعلق باألعمدة وبأن يتخذ اإلجراءات التصحيحيةمشاآلالشقوق مؤشرات عن 
  

  مالحظات اإلدارة
ووافق على فرقة منطقة الخليج ل اللواء القائدتلقى المفتش العام مالحظات حول مسودة هذا التقرير من 

. ٢٠٠٩مايو /  أيار ٢٠التوصيات وقدم نتائج تحقيق أجراه فريق مكتب الفالوجة المقيم في الموقع في 
نتظام االآشفت تحقيقات الفريق عدم وجود شقوق بنيوية، وإنما تشققات سطحية طفيفة وشقوق سببها عدم 

  .القوالبفي 
  

دة التقرير للتحقيق حول الحاجة إلى تأمين طالء لم توافق فرقة منطقة الخليج على توصية ثانية في مسو
، اجرى المقاول ٢٠٠٨ارس /الحظت فرقة منطقة الخليج انه في آذار.  على آامل البنية)اسفلتي (قيري

تقييمًا مطلوبًا بموجب العقد حول الحاجة إلى تجديد الطبقة السطحية للجسر، آما ان مدير المشروع وافق 
  .على تقييم المقاول

  
  .فرقة منطقة الخليج أيضًا معلومات إضافية لوضوح ودقة التقرير النهائيقدمت 

  
   مالحظات اإلدارةقييمت

ومع ان . يقدر المفتش العام اإلجراءات السريعة التي اتخذتها فرقة منطقة الخليج لحل التوصية رقم واحد
، الحظت مراجعة المفتش )تياسفل (المفتش العام واصل االعتقاد ان البنية بكاملها بحاجة إلى طالء قيري

 ان الطالء القيري لكامل ٢٠٠٨ارس /العام لتقييم المقاول المطلوب بموجب العقد الذي أجري في آذار
ولما آان الموضوع يتعلق بسعر ثابت للعقد، لم يكن باإلمكان مطالبة المقاول . يتم تناوله في التقييمالبنية لم 

  .نتيجة لذلك، ألغى المفتش العام التوصية الثانية. د هذه النقطةبتأمين الطالء القيري لكامل البنية عن
  

أعاد المفتش العام النظر أيضًا في مسودة التقرير آما هو مناسب لكي يشمل المعلومات التوضيحية 
  .اإلضافية التي قدمتها فرقة منطقة الخليج

  
   مجاسيم، العراق-تجديد سوق األمانة
  SIGIR PA-09-171  رقمتقرير المفتش العام

  
  هدف تقييم المشروع

.  المعلنة في العقد األصليالسعةآان هدف تقييم هذا المشروع تحديد ما إذا آان المشروع يعمل حسب 
 من جانب تّم قبوله عندما سعتهلتحقيق هذا الهدف، حدد المفتش العام ما إذا آان المشروع في آامل 

. ٢٠٠٩مايو /  أيار ٣١اقيين، وخالل تفتيش الموقع في الحكومة األميرآية وعندما نقل إلى المشغلين العر
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٢٩٤ 

 مجلس الخاصة بالتفتيش والتي أصدرهااجرى المفتش العام هذا التفتيش المحدود وفقًا لمعايير النوعية 
  .مفتشين/مفتشين ومدققين/ضم فريق التقييم مهندسين. المفتشين العامين حول النزاهة والفعالية

  
  هدف المشروع

 تاحة االستخدام مليون دوالر إنشاء وتجديد سوق أمانة إل٠٫٦عام لهذا المشروع البالغة آلفته الهدف الآان 
آثر فعالية للمساحة والوقت بالنسبة للناس الذين يشترون ويبيعون السلع، وبالتالي تحسين االقتصاد اال

  .المحلي في مجاسيم
  

  االستنتاجات
وثائق تصميم و (SOW)العام بيان العمل للمشروع قبل زيارة المفتش العام للموقع، راجع المفتش 

لب من قبل البدء باإلنشاء، ُط. (MNC-I)المشروع التي يقدمها الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق 
قدم . تستخدمس مادةالمقاول تقديم مخطط الورشة، وتوزيعًا لألعمال او جدوًال زمنيًا، وعينات عن آل 

 في المشروع، وقدم المقاول الجدول الزمني مع عماللعراق بيانًا مفصًال لألالفيلق المتعدد الجنسيات في ا
لكن الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق أبلغ المفتش العام . اقتراح المقاول الذي شمل خطة عامة للموقع

 وائمان ملفه للمشروع ال يحتوي على مخططات الورشة المطلوبة من المقاول او حسابات التصميم او ق
 .المواد

  

  
  لوحات من البالط على طول المتاجر القائمة في سوق األمانة
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  وصولة بالشبكةاألسالك الكهربائية الم

  
 فيدمت بعد مراجعة وثائق ملف المشروع المتوفرة، حّدد المفتش العام ان المعلومات المناسبة قد ُق

  .ق األمانةالمواصفات المحددة للمقاول إلنجاز التصميم النهائي وإنشاء سو
  

وفقًا لوثائق ملف المشروع لدى الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، قبلت الحكومة األميرآية هذا 
  :أعلن تقييم أداء المقاول ما يلي. ٢٠٠٨ديسمبر  / المشروع من المقاول في األول من آانون األول 

  
وقد استجاب . المشروع بصورة مرضية) المقاول المحلي(أنجز "

  ".ألية إرشادات أو طلبات قدمتها قوات االئتالفبسرعة 
  

، اجرى المفتش العام تقييمًا في الموقع حول مشروع تجديد سوق األمانة، برفقة ٢٠٠٩مايو /  أيار ٣١في 
ق إعادة إعمار ي في بغداد، وممثلين عن فر-رئيس خلية القدرات المدنية للفرقة المتعددة الجنسيات

  .يلق المتعدد الجنسيات في العراقالمحافظات المرافق وعن الف
  

نتيجة لذلك، اجرى المفتش .  دقيقة٣٠بسبب الهواجس األمنية، آان الوقت المتوفر لزيارة الموقع حوالي 
  . المتوفرة، ولم يكن باإلمكان إجراء مراجعة آاملة لكافة األشغالللمساحاتالعام فقط تقييمًا سريعًا 

  
 حول أداء المقاول، وأشار بنوع خاص إلى عيوب اإلنشاء للهواجسحدد المفتش العام عدة مناطق مثيرة 

  :التالية
  
 . من األسالك الشائكة على أعلى الجدران األمنيةجدالتلم ُيرّآب المقاول الكتيفات المطلوبة وأربع  •
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٢٩٦ 

 . األربع من األسالك الشائكة على بوابات المشاة والعرباتجدالتلم يرآب المقاول ال •
ربائية ممددة على طول السقف دون مواسير آما بدا ان األسالك الكهربائية آانت األسالك الكه •

 . اإلنشاءبشبكة آهربائية قائمة رديئةموصولة 
السطوح الفوالذية .   رديئًا وال يتناسب مع أي قانون معروفالشبكة الكهربائية الداخليةآان إنشاء  •

 . حمل محدودبظل قد تسبب مشاآل حتى المظللة فوق المتاجر الفردية بدا ان إنشاءها ضعيف وأنها
  

  
  مرابط الحبال وبوابة المشاة
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  تسّوق في سوق األمانة

  
 المياه إلى حجرات المتعلق بإمداد مطلوبة في بيان العمل الرتداد االنسيابلم يكن هناك مانعات  •

 .الحمامات
  

.  مياهإمدادلحمامات أي إضافة إلى ذلك، وفي وقت زيارة المفتش العام للموقع، لم يكن في حجرات ا
غير ان المقاول قطع . وصل المقاول حجرات الحمام بخط إمداد مياه البلدية القائم، حسب قول مدير السوق

زعم مدير السوق ان المقاول . خط إمداد المياه البلدية إلى حجرات الحماماتالوصلة المؤدية إلى الحقًا 
  . المياه إلى حجرات الحماماتإمداد إلعادة المتاجرحاول ابتزاز المال من أصحاب 

  
الوصلة أجرى المفتش العام عمليات التفتيش في الوقت المتوفر ولم يكن بإمكانه التأآد من ان المقاول قطع 

آان خط مياه البلدية تحت األرض، ولم يالحظ . لمياه البلدية إلى حجرات الحماماتلخط إمداد المؤدية إلى 
  .مانةض المحيطة بسوق األإخالل باألرالمفتش العام أي 

  
على الرغم من عيوب اإلنشاء المالحظة أعاله، وفي قوت زيارة الموقع، آان السوق مفتوحًا لألعمال، 

شكل قاعة لأللعاب ي لمعّدلةالداخلية األآشاك آان قسم من . وآان التجار يبيعون السلع للسكان المحليين
وفقًا لمدير السوق، وباستثناء قضية . بينما يتسوق ذووهميستطيع الفتيان المحليون المقيمون اللعب فهيا 

  .المياه، التجار المحليون سعداء على العموم بالنسبة للعمل المنجز من قبل المقاول
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   إلى قاعات لأللعاب لألطفال المحليينتحولت الداخلية المعدلة األآشاك

  
  التوصيات

سيات في العراق مع الفرقة المتعددة الجنسيات في بغداد أوصى المفتش العام بأن ينسق الفيلق المتعدد الجن
  : التاليةالتخاذ اإلجراءات

  
 : في بيان العمل، وعلى وجه التحديدحددة آافة البنود المنجازمطالبة المقاول بإ -١
  

 األربع من األسالك الشائكة على طول أعلى الجدار الجدالتترآيب الكتيفات المطلوبة و  -أ 
  .األمني

  .األربع من األسالك الشائكة على بوابات المشاة والعربات الجدالتترآيب  -ب 
 . على طول السقف في ماسورة الممدودة األسالك الكهربائيةإدخال  -ج 
لسالمة وقانون للتقّيد بالقانون القومي األميرآي ا ة مع الكهرباء الداخليشبكةتصحيح   -د 

 .BS 7671 البريطانية المعاييرالكهرباء الدولي، أو 
لسطوح الفوالذية المظللة فوق المتاجر الفردية قادرة على الصمود بوجه التأآد من أن ا  -ه 

 .الرياح والمطر وحموالت الطقس النموذجية لمنطقة بغداد
إمدادات المياه إلى ب المتعلق المطلوبة في بيان العمل ارتداد االنسيابترآيب مانعات   -و 

 .حجرات الحمامات
  

الوصلة إذا صح ان المقاول قطع . رات الحماماتحجإلى  مياه إمدادتحديد لماذا لم يكن هناك  -٢
وإذا لم . وصل هذه الوصلةخط إمداد المياه البلدية، المطالبة بأن يعيد المقاول المؤدية إلى 

يقطع المقاول االتصال بخط إمداد المياه البلدية إلى حجرات الحمامات، إشعار ممثلي 
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إلى إعادة إمدادات المياه إلى حجرات الحكومة العراقية حول المسألة الصحية هذه والحاجة 
  .الحمامات
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٣٠٠ 

  ٦-٤الشكل 
  التصوير الجويبالتقييم 

  

  
  

خالل ربع السنة هذا
أرباع السنة األخرى
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  مالحظات اإلدارة

تلقى المفتش العام مالحظات حول مسودة هذا التقرير من الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق الذي وافق 
 هـ معلنًا ان بيان-١د و-١ج و-١ت لم يوافق الفيلق على التوصيا. ٢وو -١ب، -١أ، -١على التوصيات 

والحظ الفيلق المتعدد الجنسيات أيضًا انه عثر على . لمقاول ال يطالب باإلجراءات الموصى بهال األعمال
  . من مسودة التقرير١٤ و٦بيانات متضاربة في الصفحتين 

  
  تقييم مالحظات اإلدارة

 قسم معايير  يحدد.و-١ب، و-١أ، -١لتوصيات عدد الجنسيات على اتيقدر المفتش العام موافقة الفيلق الم
 ويطالب تباعها، المعايير والقوانين الواجب ا١٣ في العقد، في الصفحة اإلنشائيوقوانين الكهرباء والبناء 

نظرًا لحوادث اإلصابات بالصدمة . هـ-١د، و-١، ج-١المقاول باتخاذ اإلجراءات المحددة في التوصيات 
قانون  برافق التي بناها األميرآيون في العراق، يعتقد المفتش العام ان التقيدالكهربائية والوفاة في الم

 من ١٣يطالب المفتش العام الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق بمراجعة الصفحة . الكهرباء هام للغاية
  .هـ-١د، و-١ج، -١العقد وبتعديل موقفه بالنسبة للتوصيات 

  
 من التقرير التي توضح بانه وان آانت ١٤ و٦ومات على الصفحتين أعاد المفتش العام النظر في المعل

 قد كافيةلسقف، إال ان المفتش العام يعتقد ان المعلومات المتطلبات امواصفات العقد ال تقدم تفاصيل أو 
 من ١٣ الن الصفحة ،أعطيت في المواصفات لكي ينجز المقاول التصميم النهائي وإنشاء سوق األمانة

  . بما في ذلك قانون المرافق الموحدتباعهاالمعايير والقوانين الواجب االعقد حددت 
  

  برنامج المسح الجوي للمشاريع
تنفذ مجموعة التصوير عبر األقمار الصناعية في مكتب المفتش العام الذي يوجد مرآزها في ارلنغتون، 

 من الحكومة األميرآية عبر بوالية فرجينيا عمليات تقييم جوية لمواقع مشاريع إعادة اإلعمار الممولة
يزود محلل صور األقمار الصناعية في مكتب المفتش العام صورًا حالية، ومعلومات . أنحاء العراق

استخباراتية تستند إلى التصوير، وخرائط، لمديريات المفتش العام، أي مديريات التفتيش، والتدقيق، 
معلومات جارية حول مواقع نائية ومن القيام بتعقب مّكن هذا البرنامج المفتش العام من تزويد . والتحقيق

  .التقدم في العمل في مواقع المشاريع عبر مجمل العراق
  

 منتجًا صوريًا مستعمًال ٣٣ صورة وأنشأ ٤٨في ربع السنة هذا، أجرى المفتش العام تحليًال صوريًا ل 
تزود . قود المتوفرة للمفتش العامبذلك صور األقمار الصناعية بالترافق مع المعلومات المحدودة حول الع

في ربع السنة هذا، قام . مجموعة الصور تقييمًا بصريًا لتقدم العمل في مواقع إعادة اإلعمار عبر العراق
محلل الصور لدى المفتش العام بتقييم ومراجعة المشاريع الممولة من صندوق إغاثة واعادة إعمار 

ت األمن العراقية، وصندوق الحكومة العراقية المؤقتة، العراق، وصندوق دعم االقتصاد، وصندوق قوا
  .وبرنامج المساعدة الطارئة للقائد ومكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون

  
  . للحصول على نظرة إجمالية للصور المنتجة خالل ربع السنة هذا٢-٤أنظر الجدول 

  
مواقع، وتفاصيل مواقع المشاريع، وتقييمات منتجات الدعم الصورية، بضمنها المشاهد اإلجمالية لل

  . المواقع، تستعمل إلعداد زيارات تفتيش للمواقع وتحديد المشاآل المحتملة
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 منتج تصويري لمساعدة المفتشين في عمليات تقييمهم للمشاريع في ٣٣في ربع السنة هذا، تّم إنتاج 

د تحاليل لمواقع مستقبلية محتملة، آما مساعدة المواقع الستة التي جرى تقييمها في ربع السنة هذا، ولتزوي
  .مديرية التفتيش في إعداد تقرير تدقيق في المستقبل

  
بالشراآة مع الوآالة القومية لالستخبارات الجغرافية الحيزية، والمرآز القومي لالستخبارات األرضية، 

ًا ومنتجات لصور األقمار  تقييمًا تراآمي٧٧٩نتج عن التحاليل الصورية التي أجراها المفتش العام 
  . للحصول على نظرة إجمالية للمواقع التقريبية لعمليات التقييم هذه٦-٤انظر الشكل . الصناعية

  
  ٣-٤الجدول 

  تقييمات مشاريع تدعم 
  

  عدد المنتجات  نوع المشروع
  ٤  مرفق شمشمال اإلصالحي

  ٤  موقع قيادة الكاسك
  ٢  مرفق الغربلة عند نقطة دخول ربيعه

  ٢   العليلنز التدريب لفرقة حمامرآ
  

    منتجات إضافية
مرآز العناية الصحية األولية في حي 

  المصطفى
٦  

  ٣  مرآز العناية الصحية األولية في الهادي
  ٣  مرآز العناية الصحية األولية في االثيم

  ٣   الجفاف-سد وبحيرة الموصل
  ٢  مرآز العناية الصحية األولية في المنصورية

  ٢  راقالع-الفاو
فرقة منطقة شمال منطقة الموصل التابع لمكتب 

  العراق 
١  

  ١  مرآز العناية الصحية األولية في النهروان
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 في ألتقطت. لتقييمها في مشروع تقييم في المستقبل (PA-09-173)نقطة الدخول في ربيعة ل صورة جوية

  .٢٠٠٨يونيو  /  حزيران ١٢
  

  
  ٢٠٠٨أآتوبر / تشرين األول٢٧ في التقطت (PA-08-160)ال  لمستشفى البصرة لألطفصورة جوية
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٣٠٤ 

  
  .٢٠٠٨يوليو  /  تموز ٤ في لتقطت  أ(PA-09-170)ة  لجسر قناة المجّرصورة جوية

  

  
  .٢٠٠٨يوليو  /  تموز ٤ في التقطت (PA-09-170)ة  لجسر قناة المجّرجويةصورة 
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/  تشرين الثاني ١٩ في التقطت (PA-08-162) لرصيف تحميل وتفريغ السفن في ام قصر صورة جوية

  .٢٠٠٨نوفمبر 
  



 (SIGIR)ر العراق إشراف المفتش العام الخاص إلعادة إعما
  

 

٣٠٦ 

  

  عمليات التحقيق للمفتش العام
  

يستمر قسم التحقيقات في مكتب المفتش العام في متابعة ادعاءات االحتيال، والهدر، وإساءة االستخدام في 
ظفين للعمل في  مو٧آان لقسم التحقيقات لدى المفتش العام .  عملية تحقيق مفتوحة٨٦العراق من خالل 

 محققًا في ١٤ محقق للعمل في المرآز الرئيسي للمفتش العام في ارلنغتون، بوالية فرجينيا، و١٣بغداد، و
مكاتب المفتش العام في واليات بنسلفانيا، ماريالند، نورث آارولينا، فلوريدا، تكساس، أوهايو، ومشيغان 

 شخصًا، ٢٣ محققي المفتش العام إلى توقيف حتى تاريخه، أدى عمل. والمكتب الجديد في آاليفورنيا
 شخصًا وفرض غرامات، ومصادرات، واستعادات، ٢٠ شخصًا، وإلى إصدار أحكام على ٢٩وإدانة 

  . مليون دوالر وأآثر٣٥وإعادات بقيمة 
  

 إعادة إعمارالمتعلقة بخالل ربع السنة هذا، واصل المفتش العام إجراء عدد من التحقيقات الجنائية الهامة 
أحد العراق، والعمل عن آثب مع المدعين العامين، ووآاالت التحقيق لشرآاء الواليات المتحدة ومحققي 

 ١٠نتيجة لتحقيقات المفتش العام، ينتظر خمسة مدعى عليهم المحاآمة، آما ينتظر .  في االئتالفالشرآاء
لة لإلدانات التي جمعتها  قائمة شاملالطالع على. القضايامدعى عليهم إضافيين األحكام في عدد من 

  . في نهاية هذا القسم٤-٤وزارة العدل، أنظر الجدول 
  

  : النشاطات التحقيقيةإلى المفتش العام يشيرخالل ربع السنة هذا 
  
 .مقاول مدني، رائد في الجيش األميرآي وزوجته، أدينا في قضية رشاوى آوآرهام •
تعلق بالضرائب ناجمة عن نشاطاته موظف مدني في وزارة الدفاع اعترف بالذنب حول تهم ت •

 .آضابط عقود في الكويت
 
 . بالعراق، حكم عليه بتهريب أموال نقدية"بلد"لدفاع في مدينة لوزارة مقاول لدى موظف  •
  
 في الحلة، في العراق، ضمن تطورات مخطط احتيال بريديمقدم في الجيش حكم عليه لمشارآته في  •

 إدانة تحل محل إدانة أخرى  إضافة إلى.طة االئتالف المؤقتةشتاين لسرقة أموال سل-قضية تآمر بلوم
 .مقدم في الجيشالجاءت بتهم جديدة ضد زوج 

  
 . مليون دوالر تورط فيها مقاول بريطاني٨٫٥اعترف أميرآي بالذنب في قضية احتيال بقيمة  •
  
موال صندوق  مليون دوالر من أ١٣ استرداد أآثر من لمتابعة تحقيقأعلن المفتش العام عن تدقيق  •

 .تنمية العراق
  
شراء سترات واقية من في قضية وزارة الدفاع اعترف بالذنب بخصوص احتيال بريدي لمقاول  •

 .الرصاص لقوات األمن العراقية
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 مشاة البحرية عن جلسات رقيب في، تنازل (UCMI)بموجب القانون الموحد للعدالة العسكرية  •
 بسبب مزاعم ٢٠٠٩أغسطس  /  العرفية في آب محكمةل وسوف يواجه ا٣٢االستماع بموجب المادة 

 .بالرشوة
  

  جديدة في قضية رشوة آوآرهاملوائح اتهام 
 ٢٫٨ تهمة تزعم ان مقاوًال مدنيًا دفع اآثر من ٢٣ الئحة اتهام تضم، آشف عن ٢٠٠٩مايو /  أيار ٦في 

عن العقود في معسكر مليون دوالر من الرشاوى لرائد في الجيش األميرآي، آان يعمل آموظف مسؤول 
زعمت اإلدانة أيضًا أن األفراد الثالثة ارتكبوا أعمال احتيال في خدمات .  وزوجته-ارفجان في الكويت

  .تبييض أموال في نفس السياقشريفة وجرائم 
  

، ووجهت إليه ٢٠٠٧نوفمبر /  تشرين الثاني ٢٠ المقاول المدني في البداية في سدرت الئحة اتهام بحق
سبتمبر  /  أيلول ٤في . موظف مسؤول عن العقود في الجيش األميرآي في معسكر آرفجانتهمة رشوه 

تهمة واحدة هي التآمر حمل القديمة وضمت  حلت محلها صدرت الئحة اتهام أخرى، اتهمته ٢٠٠٨
  . احتيال بريديوتهمتي هامتين وتهمتي رشوةالرتكاب الرشوة، 

  
، رشى المقاول رائدين في الجيش األميرآي آانا ٢٠٠٦-٢٠٠٤ الحالية انه منذ الئحة االتهامتزعم 

، أدار المقاول، من آانون لهذه التهمةوفقًا . يخدمان آمسؤولين عن العقود في الجيش، في معسكر آرفجان
، عدة شرآات آانت لديها عقود مع الجيش ٢٠٠٧نوفمبر /  إلى تشرين الثاني ٢٠٠٤يناير  / الثاني 

شرآة توتال جفورمنت  و(FCC) آاترينغ أند آونسلتينغ شرآة فريدومفي ذلك األميرآي في الكويت، بما 
 مليون دوالر من عقود ٢١ تلقتا عقودًا بحوالي TGA وFCCنتيجة للرشاوى، زعم ان ، (TGA) آجانسيز

  .وزارة الدفاع األميرآية في العراق والكويت
  

ميرآي رتب اتفاقية تغطية للمشتريات لتمنح إلى عم ان الرائد في الجيش األ الحالية، ُزلالئحة االتهاموفقًا 
FCC نتيجة لذلك .  تلكتغطية المشترياتاتفاقية ، بعدها، رتب الدعوة إلى استدراج عروض تحت ستار

اتفاقيات تغطية المشتريات عقود توافق فيها .  مليون دوالر٩٫٣ حوالي FCCدفعت وزارة الدفاع إلى 
، عقدهذا البموجب . الحاجةوتطلب شراءها عند سعر معين لمشتريات بوزارة الدفاع على الدفع لمقاول ما 

منح وزارة الدفاع عقدًا إلى وتزعم التهمة أيضًا أن الرائد قام بترتيب . "طلب"طلب الشراء هذا، يسمى 
FCC دوالر إلى ٧٥٠،٠٠٠ إلنشاء سياجات أمنية في معسكر آرفجان دفعت وزارة الدفاع عنها حوالي  
FCC.  

  
 ٢٫٨ ان الرائد وزوجته تلقيا من المقاول أآثر من زعم االتهامهذه وغيرها من األعمال الرسمية، مقابل 

لتلقي مدفوعات الرشوة، رتبت زوجة الرائد و.  ذات قيمة أخرىوأشياءمليون دوالر من الرشاوى نقدًا 
 (EGP Business Solutions Inc)  أي جي بي بيزينس سوليوشنزنزوًال عند رغبة زوجها، آيانًا اسمه

، ولتفتح حسابات مصرفية باسمها في دبي، في ”EGP“ آشرآة وتفتح حسابًا مصرفيًا باسم هلكي تسجل
أيضًا أن األفراد الثالثة أعدوا ونفذوا اتفاقيات االتهام وزعم . اإلمارات العربية المتحدة وفي جزر آايمان

بعدها .  الرسوم االستشارية من المقاولقيتل لها حق شرعي في الرائد أن زوجة لتبدواستشارية مزعومة 
  .  ان المقاول حول الرشاوى إلى مدفوعات في الحسابات المصرفية التي تملكها زوجة الرائد االتهامزعم
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 عن العقود، وهو رائد سابق في الجيش األميرآي، جيمس مومون، ًا أيضًا ان مسؤوًال آخراالتهاموزعم 
، آان من نتيجتها ان دفعت وزارة الدفاع  نفسها تغطية المشترياتةاتفاقي بموجب TGAل " طلبات"رتب 

 دوالر على األقل لقاء ٢٠٠،٠٠٠وزعم ان المقاول دفع إلى مومون .  ماليين دوالر٦٫٤للمقاول حوالي 
 رشاوى من تلقي، اعترف مومون بذنب ٢٠٠٨أغسطس  /  آب ٢٣في . هذه وغيرها من األفعال الرسمية

  .قود في معسكر آرفجانعدة مسؤولين عن الع
  

.  مدعى عليهم ينتظرون المحاآمة٣ إدانات آما ان ٧تاريخه، قادت تحقيقات قوة المهمة هذه إلى حتى 
نصف السنوي و ربع السنوي  المفتش العام تقرير إلى آاملة لقضية آوآرهام، انظرلالطالع على تفاصيل

  . والتقارير الالحقة٢٠٠٧و  يولي/  تموز ٣٠إلى آونغرس الواليات المتحدة المؤرخ في 
  

الرئيسية لدى  االحتيال في المشتريات  الكشف عنهذا التحقيق يتم إجراؤه شراآة بين المفتش العام ووحدة
 في وزارة الدفاع التحقيقات الجنائية ودائرة، (CID-MPFU)لجيش األميرآي ل الجنائية التحرياتقيادة 

(DCIS) ،ومصلحة ضريبة الدخل (IRS)ة فرض قوانين الهجرة والجمارك، ووآال (ICE) ومكتب 
 .(FBI)التحقيقات الفدرالي 

  
  ضابط عقود في الكويت يّقر بالذنب

 الموظف المدني السابق في وزارة الدفاع تيجاني أحمد سعاني، أقر ٢٠٠٩يونيو  /  حزيران ٢٥في 
عمل سعاني، المقيم . ٢٠٠٧ لغاية ٢٠٠٣ عن السنوات الضريبية تقديم بيانات خاطئة عن الضريبةبذنب 

. ٢٠٠٨مايو /  لغاية توقيفه في أيار ١٩٩٤في مدينة الكويت بالكويت، آضابط عقود في الكويت من سنة 
 في ٢٠٠٧ إلى ٢٠٠٢ من سنة في المرافق األمنية، عمل اتهاماتمن خمس المؤلفة وفقًا لالئحة االتهام 

إليه واعترف انه حرر بيانات ضريبية خاطئة أقر سعاني بالتهم الموجهة . معسكر آريفنجان في الكويت
  .٢٠٠٧ إلى ٢٠٠٣عن السنوات الضريبية 

  
واعترف أيضًا انه خالل هذا الوقت، احتفظ بحسابات مصرفية خارجية في الواليات المتحدة وفي جزيرة 

الئحة االتهام التي سجلت في . استمارات ضريبة الدخلجيرسي من جزر المانش، وانه قّصر في إرسال 
  : سعاني آانت خاطئةقدمها التي بيانات ضريبة الدخل، قالت ان ٢٠٠٨سبتمبر  /  أيلول ١٩

  
 .حسابات مصرفية خارجية متعددةسلطته على ألنه قّصر في الكشف عن مصلحته في أو  •
 .ألنه قّصر في ذآر الفوائد التي جناها من الحسابات المصرفية هذه •
 إلى ٢٠٠٣ عن السنوات الضريبية  ضريبة الدخلاستماراتألنه قّصر في ذآر دخل إضافي في  •

٢٠٠٧. 
  

 من التهم  دوالر عن آل تهمة أقر بها١٠٠،٠٠٠يواجه سعاني السجن لغاية ثالث سنوات وغرامة بقيمة 
  .٢٠٠٩ تشرين األول ٨من المقرر صدور الحكم بحقه في . الخمسة الموجه إليه

  
حدة الكشف عن االحتيال في المشتريات الرئيسية لدى هذا التحقيق يقوم به شراآة مكتب المفتش العام، وو

، ودائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع (CID-MPFU)قيادة التحريات الجنائية للجيش األميرآي 
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(DCIS) ومصلحة ضريبة الدخل ،(IRS)الهجرة والجمارك  قوانين، ودائرة فرض تطبيق (ICE) ومكتب ،
  .(FBI)ة التحقيقات الفدرالية األميرآي

  
   لكوآرهام ُمّتهمات بالتآمر لعرقلة عمل القضاءقرباءأ

 بتهمة التآمر  للرائد جون آوآرهام، تم إضبار معلومات جنائية تتهم قريبة ٢٠٠٩يوليو  /  تموز ٨في 
، قام المفتشون الجنائيون بتفتيش ٢٠٠٦ديسمبر  /  آانون األول ٢٠في أو حوالي . لعرقلة عمل القضاء

ام وآشفوا أدلة بخصوص أموال دفعت آرشاوى إلى جون آوآرهام استلمتها زوجته منزل آوآره
وغيرهما، وآانت محفوظة في صناديق حديدية في الكويت ) آارولين باليك(، وشقيقته )ميليسا آوآرهام(

  من النشاطات الالشرعية لدعم التآمر، بماالجنائية تزعم قيام هؤالء بعددهذه المعلومات . وأماآن أخرى
 ماليين دوالر نقدًا من صناديق إيداع حديدية في ٣في ذلك إيصال الرسائل، وتمرير المستندات وتسليم 

نوفمبر، أدلى المدعى عليه ببيانات وتصريحات / تشرين الثاني١٧في أو حوالي . الكويت إلى آوآرهام
  .آاذبة أمام المحققين عندما ساءلوه

  

  
ية في جزيرة جرسي، وهي أموال لم يذآرها في استمارة ضريبة أودع سعاني أموال في حسابات مصرف

  الدخل التي قدمها
  

آامل  لالطالع على. خالل ربع السنة القادم، سوف يواصل المفتش العام متابعة تطورات قضية آوآرهام
 إلى آونغرس الواليات المرفوعربع السنوي ونصف السنوي المفتش العام قضية آوآرهام، أنظر تقرير 

  .٢٠٠٧يوليو  / تحدة الصادر في تموز الم
  

 جمهورية هولندا

 المملكة المتحدة

 جزيرة جرسي

 فرنسا
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   بالعراق، بتهريب مبالغ نقدية"بلد"الحكم على موظف مقاول متعاقد مع وزارة الدفاع في مدينة 
 موظف العقود في وزارة الدفاع، في ديفيد ريكاردو راميرز،، حكم على ٢٠٠٩يوليو  /  تموز ١٧في 

 من سنوات ٣ شهرًا، تليها ٥٠ تكساس، بالسجن لمدة محكمة المقاطعة األميرآية بسان أنطونيو بوالية
، بذنب ٢٠٠٨أآتوبر / تشرين األول٩استند الحكم على إقرار راميرز، في . مراقبالسراح الإطالق 

نتيجة لذلك، وباإلضافة إلى الحكم، وافق راميرز على مصادرة . في أعمال اإلنشاءالتهريب وتهم 
 ٣٣،٠٠٠ دوالر، ودراجة نارية دوآاتي مقدرة بـ ٢٥،٠٠٠و دوالر، ٩٥،٠٠٠ممتلكات مشترآة بقيمة 

إجمالي المبالغ النقدية بلغ أآثر من .  دوالر٨٠،٠٠٠، مقدرة بـ ١٩٨٩دوالر وسيارة المبورغيني طراز 
  . دوالر١٥٥،٠٠٠

  
/ األموال المذآورة أرسلت من مدينة بلد في العراق إلى تكساس حيث أودعت في حسابه بين آانون الثاني 

عمل راميرز لصالح مقاول لوزارة الدفاع في قاعدة بلد الجوية في . ٢٠٠٧أآتوبر /اير  وتشرين األولين
، حيث ساعد في التخطيط ٢٠٠٧نوفمبر /  لغاية تشرين الثاني ٢٠٠٦نوفمبر / من تشرين الثاني / العراق

 .إلنشاء مرافق القاعدة الجوية
 

لعام، ووحدة الكشف عن االحتيال في المشتريات الرئيسية  المفتش امن جانبهذه القضية تم التحقيق فيها 
، ومكتب التحقيقات الخاصة التابع لسالح (CID-MPFU)لدى قيادة التحريات الجنائية للجيش األميرآي 

، ومكتب الحقيقات الفدرالية (ICE)قوانين الهجرة والجمارك تطبيق الجو األميرآي، ودائرة فرض 
  .(FBI)األميرآية 

  

 
  ة النارية والسيارة المصادرة من ديفيد راميرزالدراج

  
   ستاين–تطوران إثنان في تآمر بلوم 

 احتيال في العقود في كاب ستاين الرت–واصل المفتش العام دعم تطورات المقاضاة الخاصة بتآمر بلوم 
على نتج عن هذه القضية إدانة سبعة مدعى عليهم آما حكم . العراق في عهد سلطة االئتالف المؤقتة

التي أمرت بها المحكمة واالستعادات الغرامات . خمسة بالسجن لفترات تتراوح بين سنة وتسع سنوات
 شهرًا آما ان ٣٠خالل ربع السنة هذا، حكم على متآمر بالسجن لمدة .  ماليين دوالر٤بلغت أآثر من 



 (SIGIR) المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق إشراف
  

 

٣١١ 

 تبييض اتهامات ٤اس  على أسواجه الئحة اتهام بديلة ستاين، محاسب، –آخر مدعى عليه في تآمر بلوم 
  .أموال

  
   شهرًا٣٠الُمقّدم ديبرا هاريسون حكم عليها بالسجن لمدة 

، المقدم السابق في احتياطي الجيش ديبورا هاريسون، حكم على ٢٠٠٩يونيو  /  حزيران ٤في 
 احتيال على الحكومة األميرآية، والحكومة مخطط شهرًا لمشارآتها في ٣٠األميرآي، بالسجن لمدة 

.  في الِحّلة بالعراق(CPA-SC)منطقة الجنوب األوسط لدى سلطة االئتالف المؤقتة فرقة قية، والعرا
 ٣٦٦،٦٤٠وأمرت هاريسون أيضًا بالخدمة لمدة سنتين من إطالق السراح المراقب بعد سجنها ودفع 

  .دوالر استعادات
  

عند جلسة . ٢٠٠٨يوليو  / ز  تمو٢٨ في بريديهذا الحكم هو نتيجة إقرار هاريسون بالذنب بشأن احتيال 
سيارة آاديالك إسكاالد من فيليب  ،٢٠٠٤أغسطس  / االستماع، اعترفت هاريسون انها تلّقت في آب 

  سيارةتم تمويل. (CPA-SC) منطقة الجنوب األوسط لدى سلطة االئتالف المؤقتة لدى فرقةبلوم، المقاول 
.  الالسلكية التي تشكل األساس لتهمة االحتيال هذهة البريدياإلسكاالد عبر سلسلة من التحويالت المالية

منطقة الجنوب األوسط لدى فرقة  دوالر من ٣٠٠،٠٠٠واعترفت هاريسون أيضًا انها أخذت أآثر من 
 عندما آانت هناك، وانها استخدمت بعض األموال المسروقة إلجراء (CPA-SC)سلطة االئتالف المؤقتة 

 في نقل أسلحة ٢٠٠٤يوليو  / سون أيضًا انها، ساعدت في تموز واعترفت هاري. تحسينات في منزلها
نارية غير مسجلة من فندق في نورث آارولينا إلى منزل روبرت ستاين، الشريك المتآمر الذي عمل مع 

  .(CPA-SC)منطقة الجنوب األوسط لدى سلطة االئتالف المؤقتة فرقة هاريسون في 
  

، العقيد السابق في الجيش األميرآي، آورتيس هوايتفوردم على آذلك، وبالعالقة مع هذا التحقيق، سيحك
نوفمبر /  تشرين الثاني ١٨ في مايكل ويلر، آما سيحكم على المقدم ٢٠٠٩نوفمبر /  تشرين الثاني ١٧في 

  .٢٠٠٨نوفمبر /  تشرين الثاني ٧، استنادًا إلى إدانتهما في ٢٠٠٩
  

   ستاين–مر بلوم ، محاسب، في قضية تآ األخيرمدعى عليهالإتهام 
 الئحة االتهام ، أعادت هيئة محلفين آبرى إلى ترنتون، بوالية نيو جيرسي،٢٠٠٩يوليو  /  تموز ٢في 

األموال المذآورة آانت . إلى محاسب  األموالتبييض ووجهت أربع تهم التي سبق وجرى إبطالها
 في الِحّلة بالعراق؛ بين (CPA-SC)منطقة الجنوب األوسط لدى سلطة االئتالف المؤقتة فرقة مسروقة من 

االدانة في .  جنائيةمصادرةشملت اإلدانة أيضًا تهمة . ٢٠٠٤يوليو  /  وتموز ٢٠٠٣فبراير   / شباط 
  : سوف ينتج عنهاتبييض األموال األربعاتهامات 

  
تبييض  في تهم المشمولة – العقارية والشخصية –كافة الممتلكات ل الواليات المتحدة مصادرة •

  .الاألمو
 األموال تبييضمن تهم واحدة  في آل شمولة مبالغ من المال مساوية إلجمالي األموال الممصادرة •

 .األربع
  

  .، في ترنتون بنيو جيرسي٢٠٠٩نوفمبر /  تشرين الثاني ٩من المقرر ان تبدأ المحاآمة في 
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قوانين الهجرة بيق تطهذا التحقيق يجري شراآة بين المفتش العام ومصلحة ضريبة الدخل، ودائرة فرض 
  .والجمارك

  
 إلى المرفوع ربع السنوي ونصف السنوي  المفتش العام هذا التحقيق، أنظر تقريرلالطالع على آامل

  . والتقارير الالحقة٢٠٠٦يناير  / آونغرس الواليات المتحدة، في آانون الثاني 
  

  رط فيه مقاول بريطاني مليون دوالر متو٨٫٥أميرآي يقر بذنب عدم اإلبالغ عن احتيال بقيمة 
، أقر رئيس شرآة أميرآية في شارون بوالية مساتشوستس، بالذنب بشأن ٢٠٠٩مايو /  أيار ١٨في 

 مليون دوالر بين ٨٫٥التحقيق الجاري يتناول عقدًا بقيمة . معلومات جنائية تتهمه بالتستر عن جناية
  .يابة عن الحكومة المدنية العراقية النامية بالن(CPA)شرآة بريطانية وسلطة االئتالف المؤقتة في العراق 

  
 في روسيا وتسلم إلى بغداد لكي صنع سُت عربة ُمصّفحة وغير ُمصّفحة٥٣دعا العقد إلى إنتاج وتسليم 

 مليون دوالر إلى الشرآة البريطانية عن العربات عن طريق ٨٫٥ُدفع . تستخدمها الشرطة المدنية العراقية
 إلى ان الشرآة أشارتنك التجاري العراقي، استنادًا إلى بوليصة شحن آتاب اعتماد مسحوب على الب

نزوًال عند . األميرآية في مساتشوستس قد استلمت العربات وان العربات آانت في طريقها إلى العراق
 من ِقَبل المصرف الُمسترد إلى (DFI)تعليمات المقاول، ُحّولت األموال من صندوق تنمية العراق 

لم يجر أبدًا : غير ان التحقيق آشف ان بوليصة الشحن آانت آاذبة. مملكة المتحدة وروسياحسابات في ال
  .تسليم العربات

  
اعترف رئيس الشرآة األميرآية في اتفاقية الدفاع انه أصبح مدرآًا ان شرآة الشحن الروسية لم تكن 

 للمقاول البريطاني عندها سمح. راغبة في شحن العربات إلى العراق وانها لن تصدر بوليصة شحن
 بوليصة الشحن الكاذبة التي أشارت إلى استالم وإلى شحن العربات على استمارة بوليصة شحن إعدادب

  .أصدرتها شرآة ال وجود لها تحمل نفس اسم شرآة المدعى عليه استخدمت عنوان شرآته
  

 نشاطات المقاول البريطاني تتواصل التحقيقات الدولية حول. لم يتلق المدعى عليه أي مال جراء االحتيال
  .بمساعدة سلطات فرض القانون األجنبية

  
  .(DCIS)باشر في هذا التحقيق المفتش العام وشارآته الحقًا دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع 

  
 وزارة الدفاع بالسجن ستة أشهر الحتيال بريدي في عقد شراء سترات واقية من لدىالحكم على مقاول 

  صالرصا
  

، مقاولة مع وزارة الدفاع، أقرت بالذنب بخصوص احتيال بريدي واعترفت بانها شارآت في ديانا ديميلتا
سلوك يتعلق بالرشاوى له صلة بعقود في العراق وفقًا التفاقية الدفاع المقدمة إلى محكمة المقاطعة 

مايو /  أيار ٢٧ عنها في ، وُآشف٢٠٠٧ديسمبر  /  آانون األول ١٨األميرآية في مقاطعة آولومبيا في 
 شرآة – لنك دستروبيوشن إل إل سي-غلوبالديميلتا، المواطنة األميرآية ورئيسة شرآة . ٢٠٠٩

 أفسدت عملية استدراج العروض التنافسية التي - تعمل في المنطقة الدولية لدى وزارة الدفاعمقاوالت 
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سترات لتوقيع عقد لشراء عددة الجنسيات في العراق استخدمتها وزارة الدفاع والقيادة األمنية االنتقالية المت
  . الرصاص لقوات األمن العراقيةمنواقية 

  
. ، قدمت ديميلتا عروضًا صوّرية متعددة٢٠٠٥مارس  /  إلى آذار ٢٠٠٤سبتمبر  / من حوالي أيلول 

 هابمنح دوالر على األقل لمسؤول رسمي لم تذآر اسمه إلقناع هذا الشخص ٦٠،٠٠٠أعترفت انها دفعت 
وفقًا لمستندات المحكمة، . العقود وإلقناعه باإلسراع في المدفوعات للعقود الممنوحة لشرآة ديميلتا

وضعت ديميلتا خطة وأعطت تعليماتها لمتآمر شريك ألجل تقديم عروض صوّرية من شرآات ساآنة 
وض الصوّرية مع ُقدّمت العر.  الرصاصمنأو لها عالقة بالموضوع، بخصوص عقد السترات الواقية /و

كويتية للتجارة العامة، بالعقد بأسعار الشرآة ال  هي بحيث تفوز شرآة واحدة،عمدأسعار مرتفعة عن 
بعدها سمح صاحب الشرآة الكويتية للتجارة العامة لديميلتا بالتفاوض وباستالم األموال المتعلقة . أدنى
  .بالعقد

  
 شهر إقامة جبرية في ١٢ أشهر، وبـ ٧السجن لمدة ، حكم على ديميلتا ب٢٠٠٩يونيو  /  حزيران ٢٥في 

 ٢٥،٠٠٠ دوالر استرجاع و٧٠،٠٠٠وُأمرت أيضًا بدفع .  شهر تجربة خاضعة للمراقبة٢٤المنزل، و
  .دوالر غرامة

  
يجري التحقيق في القضية من ِقَبل المفتش العام ووحدة الكشف عن االحتيال في المشتريات الرئيسية لدى 

  .(CID-MPFU)جنائية للجيش األميرآي قيادة التحريات ال
  

   رشاوى لرقيب في مشاة البحرية يتحرك باتجاه المحاآمةمخطط
مارس  /  آذار ٢٦ رقيب أول أميرآي في مشاة البحرية وجهت إليه تهم في قامخالل ربع السنة هذا، 

   رشوة وقبول أموال غيرتهم بموجب القانون الموحد للقضاء العسكري بخصوص أربعة ٢٠٠٩
 من ٣٢ عن المادة ٢٠٠٩يونيو  /  حزيران ٢٩ في بالتنازل –مشروعة وهدايا من المقاولين في العراق 

يتوقع . القانون الموحد للقضاء العسكري المتعلقة بجلسات االستماع واختار الذهاب مباشرة إلى المحاآمة
  .٢٠٠٩أغسطس  / ان تبدأ هذه المحاآمة في آب 

  
 والمفتش العام ودائرة (NCIS)  التحقيقات الجنائية في سالح مشاة البحرية دائرةهذا التحقيق ُيجريه

  .(DCIS)التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع 
  

 إلى  المرفوعتحقيق فريق المهمة هذا، أنظر تقرير المفتش العام ربع السنويلالطالع على آامل 
  .٢٠٠٩أبريل    / آونغرس الواليات المتحدة في نيسان 

  
 مليون دوالر من أموال صندوق تنمية العراق ١٣ من في تحقيق السترجاع أآثريق سوف يتابع التدق

(DFI)  
 ١٣، قاد تحقيق مشترك بين المفتش العام ووزارة الدفاع إلى إعادة أآثر من ٢٠٠٩مارس  / في آذار 

وق تنمية العراق آان هذا المبلغ جزءًا من صند. مليون دوالر من األموال العراقية إلى الشعب العراقي
نتيجة لهذا . ٢٠٠٤ و٢٠٠٣الذي آان يشمل عائدات النفط العراقية المستخدمة لمشاريع التنمية سنة 

المشروع رقم ( لصندوق تنمية العراق بدء تدقيق بيانات المعامالت الماليةالتحقيق، أعلن المفتش العام 
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ا التدقيق تحديد ما إذا آانت الوآاالت آان الهدف الرئيسي لهذ. حكوميةالوآاالت الفي حسابات ) 9011
 شكلالحكومية األميرآية تحتسب األموال التي تتلقاها أو تحتفظ بها لحساب صندوق تنمية العراق بال

  .صحيحال
  

 إلى آونغرس الواليات المرفوع ربع السنوي  المفتش العام هذا التحقيق، أنظر تقريرلالطالع على آامل
  .٢٠٠٩  أبريل  / المتحدة في نيسان 

  
شراآة المفتش العام، ووحدة الكشف عن االحتيال في المشتريات الرئيسية لدى قيادة الهذا التدقيق يجريه 

  .(DCIS) ، ودائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع(CID-MPFU)التحريات الجنائية للجيش األميرآي 
  

  جهود تفاعلية بين قسمي التدقيق والتفتيش
، أعلن المفتش العام مبادرة تدقيق جديد لمراجعة مخصصات والزامات ٢٠٠٨ ديسمبر  /في آانون األول 

هذا ). 9005المشروع رقم ( المتعلقة بإغاثة وإعادة إعمار العراق وبيانات معامالت اإلنفاقوإنفاقات 
 واتنمراجعة البيانات المتعلقة بصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق للسل معّدالمشروع الشرعي الخاص 

، وسع المفتش العام هذه المبادرات لتشمل إنفاقات ٢٠٠٩مارس  / في آذار . ٢٠٠٨ حتى ٢٠٠٣المالية 
هدف ). 9013المشروع رقم (والوآالة األميرآية للتنمية الدولية ) 9012المشروع رقم  (خارجيةوزارة ال

ق الشرعي ألجل مراجعة مدى  وتقنيات التدقيالمعامالت الممكننة بيانات لدمجالمشروع دراسة الخيارات 
يتوقع ان يقود مشروع التدقيق . صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقضمن عملية  اإلنفاقات صحة

نشاطات  لدى العثور على خيوط لالشرعي إلى مزيد من جهود المفتش العام، بما في ذلك التحقيقات
  .جنائية

  
فتح تحقيق   أدت تحقيقات المفتش العام إلىش العام، المفتالتدقيق لدى مع مديرية بالعمل بالتالزم الوثيق

 نّسق العمالء والمدققون الخاصون للمفتش العام هذه الجهود وهم يعملون مع إدارات عقود. تفاعلي
، ووزارة الخارجية (DoD) مختلفة في وزارة الدفاع وإداراتها المالية ومدقيقها وعناصر تحقيقية، متنوعة
(DoS)ية للتنمية الدولية ، والوآالة األميرآ(USAID) ومصلحة البريد األميرآية، ومصلحة ضريبة الدخل 

مسارًا ممكننًا تتميز باهتمام  ١١ المفتش العام حددتاريخه، حتى .  أخرى من وزارة الماليةوعناصر
  .تحقيقي محدد ومتطلبات محددة

  
يقوم . رى تشير إلى احتيالنجحت هذه الجهود في تعيين حاالت مدفوعات مثيرة للتساؤالت وشواذات أخ

مكتب المفتش العام والوآاالت التحقيقية المتعاونة األخرى حاليًا بمراجعة النتائج األولية لتحديد ما إذا 
  . محددةآانت التحقيقات الكاملة متعلقة بحاالت

  
  مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية في مدينة روم، بوالية نيويورك

ع السنة هذا، بدعم المراجعة الجارية لفواتير مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية يستمر المفتش العام في رب
(DFAS)وقد أطلقت دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع .  في مدينة روم بوالية نيويورك(DCIS) 

يرآي هذا المشروع التفاعلي لتحليل مدفوعات بعدة مليارات من الدوالرات تعود لمشتريات للجيش األم
وللمساعدة في المعالجة الكفوءة واسترداد مستندات القيود الطارئة . دعمت المجهود الحربي في العراق
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نشرت مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية أجهزة مسح في العراق والكويت لمسح مستندات القيود الجديدة 
  .وإدخالها إلى قاعدة بيانات تخص مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية

  
إضافة إلى عملية المسح اليومي لمستندات القيود الجديدة الطارئة والوثائق الداعمة لها، بدأت مصلحة 

المالية والمحاسبة الدفاعية عملية مسح وإدخال إلى قاعدة البيانات نفسها آافة مستندات القيود التاريخية 
دفوعات الطارئة التاريخية تشمل نحو وثائق الم. المتعلقة بالمدفوعات الطارئة المخّزنة في هذه المصلحة

مسح هذه الوثائق قد تأخر، ومن .  مليار دوالر١٤ مليار دوالر إلى ١٣ ألف مستند قيد بقيمة حوالي ٨٠٠
سيعين . ، على األقل٢٠١٠ديسمبر  /  ويستمر حتى آانون األول ٢٠٠٩المتوقع أن يبدأ في صيف 

 في مدينة روم لتنسيق مراجعة المستندات التاريخية المفتش العام مؤقتًا محققا جنائي آبير للمصلحة
  .لدعم التحقيقات الجارية وتطوير تحقيقات جنائية جديدة. الطارئة

  
 إمكانيةوفرت مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية إلى المفتش العام وشرآاءه من الوآاالت التحقيقية، 

أصبحت تقنيات استخراج البيانات تستخدم . الوصول بشكل آامل إلى آافة قواعد البيانات اإللكترونية
يزود حاليًا مشروع . لتحليل الوثائق الموجودة في قواعد بيانات مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية

مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية من مدينة روم الدعم الفعال للتحقيقات الجارية، وقد أعطى وأحال 
  .للمفتش العام وشرآاءه من وآاالت التحقيق ولمزيد من االجراءاتأيضًا خيوطًا هامة لتحقيقات أخرى 

  
  التعليق والحظر

، مع قيادة التحقيقات الجنائية في الجيش ٢٠٠٥ديسمبر  / عمل المفتش عن آثب، منذ آانون األول 
 في األميرآي، ومع وزارة العدل، ودائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع، ودائرة اآتشاف االحتيال

المشتريات التابعة لوآالة الخدمات القانونية في الجيش من اجل تعليق وحظر التعامل مع مقاولين ومع 
موظفين حكوميين بسبب االحتيال او الفساد داخل الجيش، بضمنهم المقاولين المشارآين في عقود إعادة 

قضايا نتيجة اتهامات جنائية تبرز هذه ال. إعمار العراق او في عقود دعم الجيش في العراق وأفغانستان
تحال إلى محاآم فدرالية محلية وادعاءات حول الالمسؤولية لدى المقاول التي تتطلب فحصًا مدعومًا 

  .بالوقائع من جانب مسؤولي التعليق والحظر في الجيش
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  .مستند قيد ٨٠٠،٠٠٠مستودع مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية في روم مع أآثر من 

  
  

 على وجه (PFB) االحتيال في المشتريات  اآتشاف ربع السنة هذا أول مرة عّين خاللها فرع تقريرُيشكِّل
 في أفغانستان ونقلها  للجيش وحظر تتعلق بإعادة اإلعمار وباحتيال في عقود دعمعمليات تعليقالتحديد 

تان آانت ُمدرجة سابقًا  الواردة من أفغانسقضاياال. (SIGAR)المفتش العام إلعادة إعمار أفغانستان إلى 
 من التقرير ربع ابتداًء.  الواردة من العراق والكويت ومن أماآن أخرى في جنوب شرق آسياالقضايامع 

 من عرضها على فرع االحتيال في المشتريات إلى المفتش العام ويمكن القضاياالسنوي هذا، نقلت هذه 
المفتش العام الخاص إلعادة إعمار أفغانستان العثور عليها في التقارير ربع السنوية التي ينتجها 

(SIGAR).  
  

 االحتيال في  اآتشاف، اتخذ فرع٢٠٠٩أبريل    / منذ التقرير ربع السنوي للمفتش العام في نيسان 
  :المشتريات اإلجراءات التالية

في   األميرآية شخصين اثنين استنادًا إلى مزاعم سرقة من مرافق وزارة الدفاعتعليق التعامل مع •
  .العراق

ح حظر ستة أفراد وشرآات استنادًا إلى مزاعم رشوة واحتيال بريدي، وسرقة، وتبييض أموال ااقتر •
 . المحققين الجنائيين ووزارة العدلجانبعثر عليها في مواد قّدمت إلى الجيش من 

مات  سنوات استنادًا إلى إدانات جنائية واستعال١٠ و٣ شرآة وأفراد لُمدٍد تتراوح بين ١٥حظر  •
 االحتيال في المشتريات إلى المسؤول عن المنع والحظر في  اآتشافمستندة إلى وقائع قدمها فرع

 .الجيش
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٣١٧ 

 فردًا وشرآة متورطة في عقود مساندة االستدامة وإعادة اإلعمار تدعم ٨٤ الجيش عّلقتاريخه، حتى 
 حالة ٥٧آة نتج عنها  فردًا وشر٧٧واقترح حظر ما مجموعة . الجيش األميرآي في العراق والكويت

 االحتيال في المشتريات  اآتشافيالحق فرع.  سنوات١٠ أشهر و٩حظر أنجزت مع ُمدٍد تتراوح بين 
بقوة شرآات وأفراد إضافيين لهم صلة باالحتيال المتعلق بعقود للجيش في العراق والكويت وأماآن 

  .٢٠٠٩الل  وحظر إضافية متوقعة ختعليقأخرى في جنوب شرق آسيا، مع إجراءات 
  

  : التالية وحظر األفراد والشرآاتتعليقخالل ربع السنة هذا، تم 
 ١٠ جرى حظر آل واحد منهم أواي ليو لي . لي، جاستن و. لي داينامكس إنترناشنال، جورج هـ •

 لتقديم مدفوعات إلى مخططحّدد المسؤول عن المنع والحظر في الجيش انهم شارآوا في . سنوات
ش مقابل منحهم عقودًا متعددة إلدارة المستودعات الداعمة للشرطة وللقوات موظفي عقود في الجي

 .المسلحة العراقية
 
، ضابط عقود سابق مع القيادة األمنية االنتقالية )متقاعدة(، الواليات المتحدة ِسلف. ليفوندا جالمقدم  •

. فوعات من جورج هـالمتعددة الجنسيات في العراق، حظرت لمدة تسع سنوات استنادًا إلى قبولها مد
 .لي مقابل منح عقود

  
ستارآون  سنوات، و١٠ لمدة شرآة لي للخدمات الدفاعية:  تم حظرها"لي" لشرآتان تابعتان آل •

 . سنوات٩، لمدة المحدودة إل إل سي
  
 شرآة ياسمين للتجارة الدولية – وشرآاته ضياء أحمد عبد اللطيف سالمفي حالة منفصلة، تم حظر  •

وجد المسؤول عن المنع والحظر في الجيش انهم .  سنوات١٠ لمدة – لتجاريةدي وجي اوشرآة 
آوآرهام جونيور، الواليات المتحدة، ضابط . لتقديم أموال إلى الرائد جون لمخططشارآوا في 

 اتفاقيات مشتريات عبروضعت " طلبات"العقود السابق في معسكر آرفجان، في الكويت، مقابل منح 
 .أة في زجاجات وبنود أخرىصورية للمياه الُمعب

  
 . وشرآةللحظر شخصينخالل ربع السنة هذا، اقترح سالح الجو األميرآي  •
  

. ٥-٤الحظر، أنظر الجدول بلقائمة ولالطالع على . ٤-٤اإلدانات، أنظر الجدول بقائمة لالطالع على 
  . والحظر، أنظر الملحق حالتعليققائمة آاملة لحاالت لالطالع على 
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  ٤-٤الجدول 
  )آما جمعتها وزارة العدل األميرآية(اإلدانات 

  
  االسم  االتهامات  تاريخ اإلدانة  الحكم

 خاطئة عن بياناتتقديم   تيجاني سعاني
   الدخلضريبة

  معلق  ٢٥/٦/٢٠٠٩

 ١٢ أشهر؛ ٦سجن لمدة   ٢٧/٥/٢٠٠٩  االحتيال البريدي  ديان ديميلتا
شهر إقامة جبرية في 

المنزل؛ سنتا إطالق سراح 
 دوالر ٢٠،٠٠٠مراقب؛ 

 ٧٠،٠٠٠غرامة؛ وإعادة 
  .دوالر

سرقة أمالك حكومية؛   إلبرت جورج
  تآمر

  معلق  ١٨/٥/٢٠٠٩

روي غرين 
  جونيور

 أمالك حكومية؛ سرقة
  تآمر

  معلق  ١٨/٥/٢٠٠٩

التآمر لالحتيال على   ستيفين داي
الحكومة األميرآية 

  بتشويه الحقائق

  معلق  ١٣/٤/٢٠٠٩

ِجّف أِلكس 
مازون، مقاول، 

آة آيلوغ، شر
  براون أن روت

عمليات احتيال رئيسية 
ضد الواليات المتحدة 

  واحتيال بريدي

  معلق  ٢٤/٣/٢٠٠٩

آارولين بالك، 
شقيقة الرائد جون 

  آوآرهام

  معلق  ١٩/٣/٢٠٠٩  التآمر وتبيض أموال

مايكل آارتر، 
مهندس مشاريع 

فورس بروتكشن 
  إندستريز

انتهاك قانون مكافحة 
  دفع العموالت

  معلق  ٢٥/١/٢٠٠٩

حارث الجبواي، 
  مقاول

التآمر، الرشوة، 
  وبيانات خاطئة

  معلق  ٢٢/١/٢٠٠٩

الرائد آريستوفر 
موراي، ضابط 
  عقود أميرآي

  معلق  ٨/١/٢٠٠٩  الرشوة وبيانات خاطئة
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  )تابع (٤-٤الجدول 
  

  االسم  االتهامات  تاريخ اإلدانة  الحكم
الرائد تيريزا 

بايكر، ضابطة 
عقود في الجيش 

  آياألمير

  معلق  ٢٢/١٢/٢٠٠٨  التآمر والرشوة

العقيد آورتيس 
وايتفورد، مسؤول 

 في الجيش آبير
األميرآي، إدارة 

منطقة الجنوب 
األوسط لسلطة 
  االئتالف المؤقتة

التآمر، الرشوة 
  واالحتيال البريدي

  معلق  ٧/١١/٢٠٠٨

المقدم مايكل 
ويلر، مستشار 
إعادة اإلعمار، 

الجيش األميرآي 
ف  سلطة االئتال–

  المؤقتة

التآمر، الرشوة 
واالحتيال البريدي، نقل 

أموال مسروقة عبر 
الواليات وتهريب مبالغ 

  نقدية

  معلق  ٧/١١/٢٠٠٨

ديفيد راميرز، 
مقاول، شرآة 

رديناس سابورت 
  مانجمانت

تهريب مبالغ نقدية 
  وإجراء المعامالت

 ٣ شهرًا؛ ٥٠سجن لمدة   ٩/١٠/٢٠٠٨
سنوات إطالق سراح 

ر رسم  دوال٢٠٠مراقب و
  تقييم خاص

لي دوبوا، مقاول، 
شرآة فيوتشر 

سيرفيسز جنرال 
ترايدنغ أند 
آونتراآتنغ 
  آومباني

  معلق  ٧/١٠/٢٠٠٨  سرقة أمالك حكومية

استالم ممتلكات   جاآلين فانكهوزر
  مسروقة

 يوم بقاء ١٨٠ مراقبة،سنة   ٢٨/٨/٢٠٠٨
 ساعات ١٠٤في المنزل؛ 

خدمة المجتمع األهلي؛ 
امة؛  دوالر غر١٠،٠٠٠

 دوالر رسم تقييم ١٠٠و
  خاص
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  )تابع (٤-٤الجدول 
  

  االسم  االتهامات  تاريخ اإلدانة  الحكم
روبرت بينيت، 

مقاول شرآة 
آيلوغ، براون أند 

  روت

انتهاك قانون مكافحة 
  دفع العموالت

  معلق  ٢٨/٨/٢٠٠٨

الرائد جيمس 
مومون جونيور، 
ضابط عقود لدى 

الحكومة 
  األميرآية

  معلق  ١٣/٨/٢٠٠٨  التآمر والرشوة

. المقدم ديبرا إم
هاريسون، 

المراقبة المالية 
بالوآالة لمنطقة 

الجنوب األوسط 
لدى سلطة 

  االئتالف المؤقتة

التآمر، الرشوة، تبيض 
األموال، االحتيال 

البريدي، نقل أموال 
مسروقة عبر الواليات، 

تهريب أموال نقدية 
 خاطئة بياناتوتقديم 

  عن الضريبة

 شهر؛ ٣٠ لمدة سجن  ٢٨/٧/٢٠٠٨
إطالق سراح مراقب لمدة 

 ٣٦٦،٦٤٠سنتين وإعادة 
  .دوالر

النقيب سيدر 
النمون، الواليات 

  المتحدة

قبول عموالت غير 
  قانونية

  سجن لمدة سنة؛  ٢٣/٧/٢٠٠٨
إطالق سراح مراقب لمدة 

  سنة
الرائد جون لي 

آوآرهام، ضابط 
  عقود أميرآي

الرشوة، التآمر، 
  وتبيض األموال

  معلق  ٢٤/٦/٢٠٠٨

ميليسا آوآرهام، 
زوجة الرائد 
  جون آوآرهام

  معلق  ٢٤/٦/٢٠٠٨  التآمر وتبيض األموال

المقدم ليفوندا 
ِسلف، ضابطة 
  عقود أميرآية

  معلق  ١٠/٦/٢٠٠٨  التآمر والرشوة

رامان إنترناشنال 
  آورب

 دوالر؛ ٥٠٠،٠٠٠غرامة   ٣/٦/٢٠٠٨  التآمر والرشوة
   دوالر٣٢٧،١٩٢وإعادة 

 النقيب أوستن
آاي، ضابط 
  عقود أميرآي

  معلق  ١٩/١٢/٢٠٠٧  الرشوة
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  )تابع (٤-٤الجدول 
  

  االسم  االتهامات  تاريخ اإلدانة  الحكم
الرائد جون 

ريفارد، ضابط 
عقود في الجيش 

  األميرآي

الرشوة، التآمر وتبييض 
  األموال

 سنوات؛ ١٠سجن لمدة   ٢٣/٧/٢٠٠٧
إطالق سراح مراقب لمدة 

 دوالر، ٥٠٠٠ سنوات، ٣
وأمر مصادرة بقيمة مليون 

  دوالر
آيفين سموت، 

المدير اإلداري، 
شرآة إيغل 

غلوبال 
  لوجستكس

انتهاك قانون مكافحة 
دفع العموالت 

  وتصريحات خاطئة

 شهرًا؛ ١٤ لمدةسجن   ٢٠/٧/٢٠٠٧
إطالق سراح مراقب لمدة 

 ٦٠٠٠سنتين؛ غرامة 
 ١٧،٩٦٤دوالر؛ وإعادة 

  دوالر
أنطوني مارتن، 
مدير المقاولين 

من الباطن، لدى 
شرآة آيلوغ، 
  براون أند روت

فحة انتهاك قانون مكا
  دفع العموالت

 سنة ويوم؛ مدةسجن ل  ١٣/٧/٢٠٠٧
إطالق سراح مراقب لمدة 

 ٢٠٠،٥٠٤سنتين؛ وإعادة 
  دوالر

جيسي الين، 
المفرزة المالية 

 في الجيش ٢٢٣
  األميرآي

التآمر واالحتيال 
البريدي للخدمات 

  الصادقة

 شهرًا؛ ٣٠ لمدةسجن   ٥/٦/٢٠٠٧
   دوالر٣٢٣،٢٢٨وإعادة 

ستيفن ميرآس، 
عمل لدى مدني ي

وزارة الدفاع، 
مخطط دعم 

  تشغيلي

قبول عموالت غير 
  قانونية

 سنة ويوم؛ إعادة مدةسجن ل  ١٦/٢/٢٠٠٧
   دوالر٢٤،٠٠٠

بيليتي جونيور، 
ضابط صف 

رئيسي، 
استشاري خدمات 

األطعمة للجيش 
األميرآي في 

الكويت والعراق 
  وأفغانستان

الرشوة وتهريب 
  األموال النقدية

 شهرًا؛ ٢٨ مدةسجن ل  ٩/٢/٢٠٠٧
 دوالر ٥٧،٥٠٠وغرامة 

  ومصادرات
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  )تابع (٤-٤الجدول 
  

  االسم  االتهامات  تاريخ اإلدانة  الحكم
جينيفر أنجاآوس، 

المفرزة المالية 
 في الجيش ٢٢٣

 األميرآي

التآمر الرتكاب احتيال 
  بريدي

، تحت المراقبة سنوات ٣  ١٣/١١/٢٠٠٦
 دوالر ٨٦،٥٥٧إعادة 

   دوالر١٠٠ورسم تقييم 

الرقيب لوميلي 
شافيز، المفرزة 

 في ٢٢٣المالية 
  الجيش األميرآي

تآمر الرتكاب احتيال ال
  بريدي

، تحت المراقبة سنوات ٣  ١٣/١١/٢٠٠٦
 دوالر، ٢٨،١٠٧إعادة 

   دوالر١٠٠ورسم تقييم 

الرقيب ديريل 
هوليير، المفرزة 

 في ٢٢٣المالية 
  الجيش األميرآي

التآمر الرتكاب احتيال 
  بريدي

، تحت المراقبة سنوات ٣  ١٣/١١/٢٠٠٦
 دوالر ٨٣،٦٥٧إعادة 

يم  سنت ورسم تقي٤٧و
   دوالر١٠٠

الرقيب لويس 
لوبيز، المفرزة 

 في ٢٢٣المالية 
  الجيش األميرآي

التآمر الرتكاب احتيال 
  بريدي

، تحت المراقبة سنوات ٣  ١٣/١١/٢٠٠٦
 دوالر ٦٦،٨٦٥إعادة 

 سنت ورسم تقييم ٤٧و
   دوالر١٠٠

بوني ميرفي، 
  ضابطة عقود

قبول عموالت غير 
  قانونية

مدة إطالق سراح مراقب ل  ٧/١١/٢٠٠٦
 ١٥٠٠سنة واحدة وغرامة 

  دوال
مير محمود، س

موظف لدى شرآة 
أميرآية 
  لإلنشاءات

يوم واحد تعويض لمدة   ٣/١١/٢٠٠٦  إعطاء بيانات خاطئة
البقاء في السجن وإطالق 
  سراح مراقب لمدة سنتين

شيفارغيزي بابن 
دى موظف مدني ل

سالح الهندسة في 
  الجيش األميرآي

طلب وقبول عموالت 
  غير قانونية

سجن لفترة سنتين، إطالق   ١٢/١٠/٢٠٠٦
سراح مراقب لمدة سنة 

 ٢٨،٩٠٠واحدة وإعادة 
  دوالر

  



 (SIGIR) المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق إشراف
  

 

٣٢٣ 

  )تابع (٤-٤الجدول 
  

  االسم  االتهامات  تاريخ اإلدانة  الحكم
المقدم بروس 
هوبفنغاردنر، 

استشاري خاص 
في الجيش 

األميرآي لدائرة 
منطقة الجنوب 
األوسط لسلطة 
  االئتالف المؤقتة

 التآمر الرتكاب التآمر،
احتيال بريدي، تبييض 
األموال وتهريب عملة 

  نقدية

 شهرًا؛ ٢١سجن لمدة   ٢٥/٨/٢٠٠٦
إطالق سراح مراقب لمدة 

 ٢٠٠ سنوات؛ غرامة ٣
دوالر ومصادرات بقيمة 

   دوالر١٤٤،٥٠٠

فهيم موسى سالم، 
مترجم، شرآة 

  تيتان آوربوريشن

انتهاك أحكام منع 
الرشوة في قانون 

ساد ممارسات الف
  الدولية

 سنوات؛ ٣سجن لمدة   ٨/٤/٢٠٠٦
إطالق سراح مراقب لمدة 

سنتين؛ خدمة للمجتمع 
 ساعة ٢٥٠المحلي لمدة 

ورسم تقييم خاص بقيمة 
   دوالر١٠٠

محمد شبير خان، 
مدير العمليات 

للكويت والعراق 
لدى شرآة تميمي 
  غلوبال المحدودة

انتهاك قانون مكافحة 
  دفع العموالت

 شهراًً؛ ٥١لمدة سجن   ٢٣/٦/٢٠٠٦
إطالق سراح مراقب لمدة 

 ١٠،٠٠٠سنتين؛ غرامة 
 ١٣٣،٨٦٠دوالر؛ إعادة 

 دوالر ١،٤٠٠دوالر و
  تقييم

فيليب بلوم، مالك 
شرآة غلوبال 

بزنس غروب، 
جي بي جي 

هولدنغز، وقسم 
اللوجستيات في 

  جي بي جي

التآمر، الرشوة 
  وتبييض األموال

 شهرًا؛ ٤٦سجن لمدة   ١٠/٣/٢٠٠٦
سراح مراقب لمدة إطالق 

 ٣٫٦سنتين؛ مصادرات 
 ٣٫٦ مليون دوالر؛ إعادة

 دوالر ٣٠٠ مليون دوالر،
  رسم تقييم خاص

ستيفن سيمانز، 
مدير العقود من 

الباطن في شرآة 
آيلوغ، براون أند 

  روت

احتيال بريدي، تبييض 
  أموال، وتآمر

 شهراًً ويوم ١٢سجن لمدة   ١/٣/٢٠٠٦
واحد؛ إطالق سراح 

 سنوات؛ ٣مراقب لمدة 
 دوالر ٣٨٠،١٣٠إعادة 

   دوالر رسم تقييم٢٠٠و
  



  (SIGIR)لمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراقل التحقيقعمليات 
 
 

٣٢٤ 

  )تابع (٤-٤الجدول 
  

  االسم  االتهامات  تاريخ اإلدانة  الحكم
آريستوفر آاهيل، 

نائب المدير 
اإلقليمي للشرق 
األوسط والهند 

لدى شرآة إيغل 
غلوبال لوجستكس 

  إنك

احتيال رئيسي ضد 
  الواليات المتحدة

 شهرًا؛ ٣٠سجن لمدة   ١٦/٢/٢٠٠٦
إطالق سراح مراقب لمدة 

 ١٠،٠٠٠سنتين؛ غرامة 
. والر تقييم د١٠٠دوالر؛ 

تسوية مدنية مع شرآة  (
إيغل غلوبال لوجستكس 

ناتجة عن نفس الوقائع أدت 
 ماليين ٤إلى تسوية بقيمة 

  )دوالر
روبرت شتاين، 

مراقب مالي 
وضابط تمويل في 

منطقة الجنوب 
األوسط لسلطة 
  االئتالف المؤقتة

جرم حيازة سالح 
ناري وامتالك 

 ورشوة اترشاش
  وتبييض أموال وتآمر

 سنوات؛ ٩سجن لمدة   ٢/٢/٢٠٠٦
إطالق سراح مراقب لمدة 

 ٣٫٦ مصادرة سنوات؛ ٣
 ٣٫٥مليون دوالر؛ إعادة 

 دوالر ٥٠٠مليون دوالر و
  رسم تقييم خاص

َغلن باول، مدير 
العقود من الباطن 

لدى شرآة آيلوغ، 
  براون أند روت

احتيال وانتهاك قانون 
  مكافحة دفع العموالت

ًا؛  شهر١٥سجن لمدة   ١/٨/٢٠٠٥
 لمدة  مراقبإطالق سراح

 ٩٠،٩٧٣ سنوات؛ إعادة ٣
 ٢٠٠ سنت و٩٩دوالر و

  دوالر رسم تقييم
  



 (SIGIR) المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق إشراف
  

 

٣٢٥ 

  ٥-٤الجدول 
  قائمة الحظر

  
 الحظر األسم

 ١/٧/٢٠٠٩  نزار عبد عالم
 ١/٧/٢٠٠٩  شرآة سان خوان

 ١/٧/٢٠٠٩  شرآة ميسيسبي للعقود العامة
 ١٧/٦/٢٠٠٩  هاريسون، عقيدة، الجيش األميرآي. ديبرا إم

 ١٧/٦/٢٠٠٩  لي داينامكس إنترناشنل
 ١٧/٦/٢٠٠٩  شرآة لي للخدمات الدفاعية

 ١٧/٦/٢٠٠٩  لي. جورج هـ
 ١٧/٦/٢٠٠٩  لي. جوستين و
 ١٧/٦/٢٠٠٩  واي لي
 ١٧/٦/٢٠٠٩  أنطوني. مارك ج
 ١٧/٦/٢٠٠٩  سيلف. ليفوندا ج

 ١٧/٦/٢٠٠٩  ستارآون لمتد، إل إل سي
 ٣/٦/٢٠٠٩  المتحدةنقيب، الواليات النمون، . سيدار ج
 ١٤/٥/٢٠٠٩  جي التجارية+شرآة دي

 ١٠/١٠/٢٠٠٨  محمد شبير خان
 ٣٠/٩/٢٠٠٨  آيفين أندريه سموت

  ١٧/٩/٢٠٠٨  )غرين فالي (شرآة الوادي األخضر
١٨/٥/٢٠٠٧ 

 ١٧/٩/٢٠٠٨  شرآة ترياد للتكنولوجيا المتحدة
 ١٧/٩/٢٠٠٨  ديوا أوروبا

 ١٧/٩/٢٠٠٨  مؤسسة ديوا التجارية
 ١٧/٩/٢٠٠٨   الغنوم ونايير للتجارة العامةشرآة

 ١٧/٩/٢٠٠٨  المحدودة) خاصة(مشاريع ديوا 
 ١٧/٩/٢٠٠٨   المتحدةAIMفيوتشر 

AIM١٧/٩/٢٠٠٨   األولى للتجارة والمقاوالت 
 ١٧/٩/٢٠٠٨ فاسنتا نايير

 ١٧/٩/٢٠٠٨  غوبال. ف. ك
 ١٧/٩/٢٠٠٨  فالح العجمي

 ١٧/٩/٢٠٠٨  شرآة عبر الشرق للتجارة العامة
 ١٧/٩/٢٠٠٨  مؤسسة زينيت المحدودة

 ١٥/٦/٢٠٠٨  ضابط إصدار التراخيص، الواليات المتحدةبيليتي، " بيت"بيليتي 
 ١٣/٣/٢٠٠٨  شرآة السواري للتجارة والمقاوالت

 ١٤/١/٢٠٠٨  جون آلن ريفارد، الرائد في الجيش األميرآي
 ٢٩/١١/٢٠٠٧  سمير محمود

 ٣٠/١٠/٢٠٠٧  روبرت غروف
 ٢٧/٩/٢٠٠٧  رآسستيفن م
 ٢٠/٩/٢٠٠٧  هوبفنغاردنر، مالزم أول في الجيش األميرآي. بروس د

 ١٦/٨/٢٠٠٧  شتاين جونيور. روبرت ج
  



  (SIGIR)لمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراقل التحقيقعمليات 
 
 

٣٢٦ 

  )تابع (٥-٤الجدول 
  

 الحظر األسم
 ٨/٨/٢٠٠٧  بلوم. فيليب هـ
 ٨/٨/٢٠٠٧  .S.R.Lنس غروب، زغلوبال ب

 ٢٧/٧/٢٠٠٧  ستيفن لويل سيمانز
 ٢٨/٦/٢٠٠٧  غيفارغيزى بابن
 ٢٨/٦/٢٠٠٧  فهيم موسى سالم

QAH٢٧/٦/٢٠٠٧   لألشغال الميكانيكية والكهربائية 
 ٢٧/٦/٢٠٠٧ عبد اهللا هادي ُقّصي

 ٢٦/١/٢٠٠٧  شرآة الرياض للمختبرات والكهرباء
 ٢٤/١/٢٠٠٧  توماس نلسون بارنس

 ٢٨/١٢/٢٠٠٦  شرآة الدانوب للهندسة والمقاوالت العامة
 ٢٨/١٢/٢٠٠٦  ألوان فايق

 ٩/١١/٢٠٠٦  وفر جوزيف آاهيلآريست
 ٢٦/٩/٢٠٠٦  أحمد حسن دايخ

  ١٤/٥/٢٠٠٦  ضياء أحمد عبد اللطيف سالم
٢/٦/٢٠٠٦ 

  ١٤/٥/٢٠٠٩  شرآة ياسمين للتجارة والخدمات الدولية
٢/٦/٢٠٠٦ 

 ١٧/٣/٢٠٠٩  آاستر باتلز
 ٦/٣/٢٠٠٦ روبرت وزيمان
 ١٦/٣/٢٠٠٦  غلين آلن باول
 ١٢/٢/٢٠٠٦  َعمْر الخضرا

 ١٢/١/٢٠٠٦  تجارة والمقاوالتدان لل
 ٢٩/١/٢٠٠٦  ستيفن لودفيغ

 ٢٩/٩/٢٠٠٥  دي إآس بي إنترناشنال



 (SIGIR) المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق خط االتصال المباشر لدى
  

 

٣٢٧ 

  

خط االتصال المباشر لدى المفتش العام الخاص إلعادة إعمار 
  (SIGIR)العراق 

  
يسهل خط االتصال المباشر لدى المفتش العام إعداد التقارير حول االحتيال، والهدر، وسوء االستخدام، 

، واالسترداد في آافة البرامج المتعلقة بجهود إعادة إعمار العراق الممولة من دافع اإلدارةوسوء 
عندما يتلقى خط االتصال المباشر للمفتش العام قضايا ليس لها عالقة بالبرامج . الضرائب األميرآي

تش العام هذه والعمليات الممولة بأموال أميرآية مخصصة أو متوفرة إلعادة إعمار العراق، يحول المف
يتلقى خط االتصال المباشر لدى المفتش العام زيارات شخصية، أو . القضايا إلى الجهات المناسبة

اتصاالت عبر الهاتف، أو بالبريد، أو بالفاآس، أو عبر شبكة اإلنترنت من العراق والواليات المتحدة ومن 
  .آافة أنحاء العالم

  
  إبالغات ربع السنة األول

 ٧٢٩، آان خط االتصال المباشر للمفتش العام قد بدأ التحقيق في ٢٠٠٩يونيو  / ن  حزيرا٣٠بحلول 
 للحصول على ٦-٤أنظر الجدول .  قضية ال زالت مفتوحة حاليًا٩١ قضية أغلقت، و٦٣٨قضية، منها 

  .ملخص هذه القضايا
  

  القضايا الجديدة
 شكوى جديدة ليصبح ١٣ للمفتش العام خالل الفترة التي يشملها هذا التقرير، تلقى خط االتصال المباشر

وقد ُصنفت الشكاوى الجديدة حسب الفئات .  قضية عبر خط االتصال المباشر٧٢٩العدد المتراآم للقضايا 
  :التالية

  
  شكاوى تتعلق بقضايا متنوعة٤ •
  شكاوى تتعلقان بقضايا الموظفين٣ •
  آشاوى تتعلق بالهدر٣ •
 شكويان تتعلقان باالحتيال في العقود •
 ى واحدة تتعلق بسوء اإلدارةشكو •

 
يتلقى خط االتصال المباشر لدى المفتش العام معظم تقارير االحتيال، والهدر، وسوء االستخدام، وسوء 

  : شكوى جديدة عبر الوسائل التالية١٣تلقى هذا الخط . اإلدارة، واالسترداد بواسطة البريد اإللكتروني
  

 . عبر موقع اإلنترنت للمفتش العام٧ •
 .سطة البريد اإللكتروني بوا٣ •
  بالهاتف٢ •
 شكوى واحدة قدمت شخصيًا •

  
  القضايا المغلقة



  (SIGIR) المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراقإشراف
 
 

٣٢٨ 

 قضية آان قد ُأبلغ عنها بواسطة خط االتصال المباشر ١٢خالل ربع السنة الحالي، أغلق المفتش العام 
  :وهي

  
 . قضايا أحيلت إلى وآاالت أخرى للمفتشين العامين٨ •
 .فتش العام قضايا أقفلت بعد تحقيقات أجراها الم٣ •
 .قضية واحدة صرف النظر عنها بسبب نقص المعلومات •

  
  ٦-٤الجدول 

  ٣٠/٦/٢٠٠٩موجز قضايا خط االتصال المباشر لدى المفتش العام آما آانت في 
  

 القضايا المفتوحة
٨٢ عمليات تحقيق
٧ عمليات تدقيق
 ١  عمليات تفتيش

٩٠ مجموع القضايا المفتوحة
  
  

  *المجموع التراآمي  ٢٠٠٩الربع الثاني  ٢٠٠٩لربع األول ا القضايا المغلقة
  ٤  ٠  ٠ قانون حرية اإلعالم
مراجعة قيادة الدعم 

   (OSC)عمالنيال
٢  ٠ ٠  

  ٤٦  ٠ ٠ عمليات مساعدة
قضايا ُصرف النظر 

 عنها
١٢٦  ١ ٣  

  ٢٨٩  ٨ ١٠  قضايا ُأحيلت
  ٧٩  ٠ ٠  عمليات تفتيش

  ٧٩  ٣ ١  تحقيقعمليات 
  ١٣  ٠ ٤  تدقيقعمليات 

مجموع القضايا 
  المغلقة

٦٣٨  ١٢ ١٨  

* المجموع التراآمي
للقضايا المفتوحة 

  والمغلقة

   ٧٢٩  

 إلى ٢٤/٣/٢٠٠٤تغطي المجاميع التراآمية الفترة  منذ بدء تشغيل خط االتصال المباشر أي من * 
٣٠/٦/٢٠٠٩.  

  
  الشكاوى الُمحالة

  . وآاالت خارجية التخاذ اإلجراء المناسب شكاوى إلى١٨بعد إجراء مراجعة شاملة أحال المفتش العام 
 . شكاوى أرسلت إلى مكتب المفتش العام لدى القوات المتعددة الجنسيات في العراق٣ •



 (SIGIR) المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق إشراف
  

 

٣٢٩ 

 .شكويان أرسلتا إلى مكتب المفتش العام إلعادة إعمار إفغانستان •
 شكوى واحدة أرست إلى القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان •
  إلى مكتب المفتش العام لدى وزارة الخارجيةشكوى واحدة أرسلت •
 شكوى واحدة أرسلت إلى مكتب المفتش العام لدى الجيش األميرآي •

  



 (SIGIR)لمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق موقع اإلنترنت ل
  

 

٣٣٠ 

  

  موقع اإلنترنت للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
  

 (www.sigir.mil)خالل الفترة التي يشملها هذا التقرير، سّجل موقع المفتش العام على اإلنترنت 
  :لتاليةالنشاطات ا

  
 ألف شخص موقع المفتش العام على اإلنترنت خالل ربع السنة هذا، ٨٧،٠٠٠زار أآثر من  •

 .أي حوالي ألف زائر باليوم
 

 .  زيارة١٢٢٨في ربع السنة هذا، تلقى قسم اللغة العربية للموقع  •
  

وعة إلى آانت أآثر المستندات التي تّم استنساخها آخر تقارير المفتش العام ربع السنوية المرف •
 .الكونغرس

  
 . للحصول على نظرة عامة حول الزيارات اليومية لموقع المفتش العام على اإلنترنت٧-٤أنظر الشكل 

  
  ٧-٤الشكل 
  .٣٠/٦/٢٠٠٩نترنت بتاريخ في اليوم لموقع المفتش العام على شبكة اإلالزوار  معدل

  
. ١٣/٧/٢٠٠٩تش العام للبيانات،  لطلب المف(IMCEN)  وزارة الدفاع األميرآية، استجابة: المصدر



 معلومات التشريعاتتحديث 
  

 
 

٣٣١ 

  

  تحديث معلومات التشريعات
  

، قانون المخصصات P.L. 111-32، وقع الرئيس القانون العام ٢٠٠٩يونيو  /  حزيران ٢٤في 
 (SIGIR)شمل هذا القانون أحكامًا تتعلق بالمفتش العام إلعادة إعمار العراق . ٢٠٠٩التكميلية لسنة 

  .وبإعادة إعمار العراق
  
 ماليين دوالر إلى مكتب المفتش العام لإلشراف على ٧ من القانون ينص على تحويل XIعنوان ال

آان المفتش العام قد طالب بهذه . ٢٠١٠سبتمبر  /  أيلول ٣٠إعادة اإلعمار، لتكون متوفرة لغاية 
ويل مكتب  من الممارسة السابقة لتم–، في الفترة االنتقالية آلليات التمويل يهالموال بحيث يكون لد

المفتش العام بالكامل عبر المخصصات التكميلية، إلى الممارسة الجديدة لتمويل مكتب المفتش العام 
 األموال الكافية في حال تم تمرير قانون المخصصات النظامية –ضمن دورة المخصصات النظامية 

الب القانون أيضًا بان ويط. ٢٠١٠ أو بعد بداية السنة المالية ٢٠٠٩ السنة الماليةفي وقت متأخر من 
يعمد المفتش العام وبعض المفتشين العامين اآلخرين إلى تنسيق وإلى إدماج برمجة األموال التي 

  . لإلشراف على البرامج في أفغانستان وباآستان والعراق٢٠٠٩ُجعلت متوفرة في السنة المالية 
  

 من III، بموجب العنوان "لجيشلالعمليات والصيانة، "بالترابط مع تخصيص األموال الُمقدمة لـ 
 مليون دوالر لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد، ٤٥٣القانون، يقدم البيان التفسيري للمشترآين، 

لم ُيحّدد البيان أي مبلغ من هذه األموال بإمكان القوات . ٢٠٠٩للعراق وأفغانستان للسنة المالية 
  .األميرآية استعماله بالنسبة لكل بلد

  
 من القانون ألغى مليار دوالر من األموال المخصصة لصندوق قوات األمن العراقية (1)(a)306القسم 

 ٣٠ التي لوال ذلك ألصبحت غير متوفرة لإللزام بعد ٢٠٠٨في قانون المخصصات التكميلية لسنة 
 خصص مليار دوالر لنفس الغرض لكي تبقى األموال (1)(a)306القسم . ٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول 

  .٢٠١٠سبتمبر  /  أيلول ٣٠لغاية متوفرة 
  

أي من هذه األموال المخصصة أو غير ذلك التي جعلت " من القانون ينص على ان ٣١٤القسم 
... هذا القانون أو أي قانون آخر ال يجوز إلزامها أو إنفاقها من ِقَبل الحكومة األميرآيةفي متوفرة 

ئمة للقوات المسلحة األميرآية في العراق أو ألجل إقامة أية منشآت أو قواعد عسكرية لإلقامة الدا
  ".لممارسة سيطرة الواليات المتحدة على أية موارد نفطية للعراق"
  

 من القانون ينص على وجوب رفع تقارير من وزير الدفاع حول، من بين األشياء ٣١٦القسم 
تولى الحكومة األخرى، وضع سحب القوات األميرآية والمقاولين األميرآيين من العراق، وآيف ت

، والعالقة بين سحب القوات العسكرية "لمبادرات المصالحة"العراقية القيام بمسؤولياتها بالنسبة 
  .مسوؤليات المقاولين المتبقين في العراقووانسحاب األلوية المقاتلة، وأدوار 
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ين انهم لعراق بموجب صندوق دعم االقتصاد، قال البيان التفسيري للمشارآابالترابط مع مخصصات 
 مليون دوالر لبرنامج عمل المجتمعات األهلية، ٥٠ – مليون دوالر للعراق ٤٣٩يتوقعون تخصيص 

 ماليين ٧مع مخصصات فرعية بقيمة ( مليون دوالر لبرامج الديمقراطية والمجتمع المدني، ١١٨و
يين دوالر  مال١٠ مليون دوالر لآلثار الثقافية في العراق و٢، و)دوالر للمعهد األميرآي للسلم

 مليون دوالر لبرنامج االستقرار المستهدف ١٥لصندوق مارال روزيكا لضحايا الحرب في العراق، و
 ٢٣٩وبقي ما مجموعه ". مساعدة األرامل" مليون دوالر لـ ٥و)  أدناه١١٠٦أنظر النقاش في القسم (

ء في أعلن المشارآون ان لديهم هواجس بخصوص معاملة النسا. مليون دوالر غير مخصص
العراق، وألّحوا على وزارة الخارجية وعلى الوآالة األميرآية للتنمية الدولية مواصلة الجهود لتشجيع 

ولدى المشارآين أيضا . دمج النساء في إرساء االستقرار في العراق وفي خلق مؤسساته الحكومية
، من بين السكان هواجس حول مصير النساء واألقليات الدينية بما في ذلك المسيحيين العراقيين

المهجرين والالجئين، وألّحوا على ان تأخذ برامج دعم السكان المهجرين والالجئين بعين االعتبار 
  .احتياجات هذه المجموعات األقلية

  
قال البيان التفسيري للمشارآين في القانون أنه يجب، بالترابط مع مخصصات أموال مكتب شؤون 

  . مليون دوالر للعراق٢٠نون، تخصيص تطبيق القافرض المخدرات الدولية و
  

 من XIبموجب العنوان ( للقانون ُيحّدد ان األموال المتوفرة للمساعدات المدنية للعراق ١١٠٦القسم 
يجب ان تكون متوفرة بطريقة ُتستخدم فيها إلى أقصى درجة عملية الكيانات العراقية؛ ) أ(القانون 

/  نيسان ٩ التي أصدرتها وزارة الخارجية بتاريخ لإلرشاداتويجب ان تكون متوفرة وفقًا ) ب(
 مليون دوالر متوفرًا لصندوق دعم ١٥ ان ال يقل عنانه يجب ) ج(؛ وأيضًا ٢٠٠٩أبريل    

تحت إدارة رئيس بعثة الواليات المتحدة في " برامج ونشاطات إنمائية محددة األهداف"االقتصاد لـ 
  .العراق

  
 .امج التعليم والتدريب العسكرية الدولية للعراق مليون دوالر لبر٢ووفر القانون 
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  إشراف  
       الوآاالت 

  األخرى  
  
  
  
  

  المقدمة
  الوآاالت األخرى تدقيقعمليات 
  الوآاالت األخرى تحقيقعمليات 

  
  
  

  القسم  
   ٥  
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  المقدمة
  

 مجلس المفتشين العامين العراقي (SIGIR)، شكل المفتش العام إلعادة إعمار العراق ٢٠٠٤مارس /في آذار
(IICG)إلشراف في العراق ولتعزيز التعاون والتشارك بين المفتشين العامين  لتوفير منتدى لمناقشة عملية ا

يجتمع في آل ربع سنة الممثلون عن . التابعين للوآاالت التي تشرف على صناديق تمويل إعادة إعمار العراق
، ولتحديد الوآاالت األعضاء في المجلس لتبادل التفاصيل المتعلقة بعمليات التدقيق الحالية وتلك المخطط لتنفيذها

  .الفرص المتاحة للتعاون ولتخفيف التكرار إلى الحد األدنى
  

وقد حضر .  في مكتب المفتش العام في أرلنغتون بوالية فرجينيا٢٠٠٩مايو / أيار٢٧ُعقد آخر اجتماع في 
  :االجتماع ممثلون عن الوآاالت التالية

  
 . (CENTCOM IG)ألميرآيةمكتب المفتش العام في قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة ا •
 المفتش العام لدى وزارة الجيش •
  (DoD OIG)مكتب المفتش العام لدى وزارة الدفاع •
  (DoS OIG)مكتب المفتش العام لدى وزارة الخارجية •
  (GAO)مكتب المحاسبة الحكومية •
 المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق •
  (USAID OIG)مية الدوليةمكتب المفتش العام لدى الوآالة األميرآية للتن •
  (USAAA)وآالة التدقيق في الجيش األميرآي •
 .لجنة التعاقد في زمن الحرب •

  
في آل ربع سنة، يطلب المفتش العام معلومات ُمحدثة من المنظمات األعضاء حول نشاطاتها اإلشرافية المنجزة 

والتحقيق التي ُأبلغت إلى المفتش العام في ُيلخص هذا القسم عمليات التدقيق . والجاري تنفيذها والمخطط لتنفيذها
، مكتب المفتش العام  (DoD OIG)مكتب المفتش العام لدى وزارة الدفاع : ربع السنة هذا من الوآاالت التالية

، مكتب المفتش العام لدى الوآالة  (GAO)، مكتب المحاسبة الحكومية (DoS OIG)لدى وزارة الخارجية
 أنظر الملحق.  (USAAA)، مكتب التدقيق في الجيش األميرآي (USAID OIG)األميرآية للتنمية الدولية

  (DCAA)لإلطالع على تحديثات المعلومات المقدمة من وآالة تدقيق العقود الدفاعية ) ك(
  

مع أن المفتش العام قد زود في أرباع السنة السابقة تحديثات حول وزارة المالية ووزارة التجارة فإن هاتين 
 ليس لديها حاليًا أية نشاطات إشراف على مشاريع إلعادة إعمار العراق، أو مخطط لتنفيذها في السنة الوزارتين

  .، وبالتالي لن يذآرها المفتش العام بعد اآلن في هذا القسم٢٠٠٩المالية 
  

 يقوم على ان) 110-881القانون العام  (٢٠٠٨ من قانون التفويض للدفاع القومي للسنة المالية ٨٤٢نص القسم 
خطة شاملة لتنفيذ سلسلة من عمليات التدقيق في "المفتش العام، بالتشاور مع مفتشين عامين آخرين، بإعداد 



 المختصرات والتعريفات
 
 

٣٣٥ 

العقود، والعقود من الباطن، وأوامر المهمات وأوامر التسليم للوآاالت الفدرالية ألداء وظائف األمن وإعادة 
العام عن آثب مع مجموعة التخطيط المشترك ، عمل المفتش ٨٤٢عقب صدور القسم ". اإلعمار في العراق

خطة التدقيق الشاملة لجنوب "لجنوب غرب آسيا في مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع التي شملت إنتاج 
عمليات ) من ضمنهم المفتش العام(ُتلخص تلك الوثيقة، التي أعّدها المفتشون العامون المعنيون ". غرب آسيا

، قدمت ٢٠٠٩ابريل /في نيسان. والمخطط لتنفيذها في المدى القريب للعراق وللمنطقةالتدقيق الجاري تنفيذها 
خطة " إلى ٢٠٠٩عدة وآاالت إشرافية لدى وزارة الدفاع والحكومة الفدرالية تحديثات المعلومات السنة المالية 

مفتش العام في وزارة ، مكتب ال)(SIGIR، ومن هذه الوآاالت المفتش العام "التدقيق الشاملة لجنوب غرب آسيا
الدفاع، مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية، مكتب المفتش العام في الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، وآالة 
التدقيق في الجيش األميرآي، وآالة التدقيق في سالح البحرية، وآالة التدقيق في سالح الجو، ووآالة التدقيق في 

 الخطة محاسبة شاملة عن عمليات التدقيق الجاري تنفيذها والمخطط  لتنفيذها في توفر هذه. العقود الدفاعية
. منطقة جنوب غرب آسيا، بضمنها العراق، على يد مكاتب المفتشين العامين المخولين بإجراء عمليات التدقيق

  .لقائمةسوف تستمر وآاالت اإلشراف  المشارآة في تنسيق خطط التدقيق عبر مجموعات العمل والمجالس ا
  
  

  عمليات تدقيق الوآاالت األخرى
 

  
يحّدث هذا القسم المعلومات المتعلقة بعمليات التدقيق التي أجرتها الوآاالت األعضاء في مجلس المفتشين العامين 

  . (SIGIR) والتي أبلغتها للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق(IIGC)في العراق 
  
 .ارير اإلشراف المكتملة حديثًا لإلطالع على تق١-٥أنظر الجدول  •
 لالطالع على نشاطات اإلشراف الجاري تنفيذها على يد وآاالت أميرآية أخرى ٢-٥أنظر الجدول  •

 .خالل فترة إعداد هذا التقرير
للحصول على معلومات إضافية حول عمليات التدقيق التي قامت بها وآاالت أخرى ) ك(أنظر الملحق  •

 .بضمنها ملخصات التدقيق
للحصول على قائمة بتواريخ لعمليات التدقيق والمراجعة لمشاريع حول إعادة إعمار ) ل(ظر الملحق أن •

 .العراق التي قامت بها آافة الهيئات
  
  
  
  



  إشراف الوآاالت األخرى
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  ١-٥الجدول 
  ٣٠/٦/٢٠٠٩تقارير اإلشراف المنجزة مؤخرًا على يد وآاالت أميرآية أخرى حتى تاريخ 

 
  الوآالة  ررقم التقري  تاريخ التقرير  عنوان التقرير

وزارة الدفاع  D-2009-083  ٢٨/٥/٢٠٠٩  تعاقد دعم لوجستي لقيادة العمليات الخاصة االميرآية
(DoD)  

وسائل الرقابة على جداول الرواتب العسكرية لدى وزارة 
  .البحرية المنفقة لدعم الحرب العالمية على اإلرهاب

٧/٥/٢٠٠٩  SPO-2009-079   وزارة الدفاع
(DoD)  

حية التي تزودها مرافق المعالجة الطبية العسكرية العناية الص
  .إلى المقاولين في جنوب غرب آسيا

٤/٥/٢٠٠٩  D-2009-078  وزارة الدفاع
(DoD)  

 لتدقيق معايير محاسبة (DCMA)إجراءات وآالة عقود الدفاع 
الكلفة وأنظمة الرقابة الداخلية لدى مقاولي وزارة الدفاع 

  . مار العراقالمنخرطين في نشاطات إعادة إع

٨/٤/٢٠٠٩  D-2009-6-004   وزارة الدفاع
(DoD)  

استعمال وزارة الدفاع للتمويل التكميلي للحرب العالمية على 
اإلرهاب الذي تّم تزويده للمشتريات واالبحاث والتطوير 

  . واالختبار والتقييم

٨/٤/٢٠٠٩  D-2009-073  وزارة الدفاع
(DoD)  

ادة القوات الجوية حول عقود وسائل الرقابة على المدفوعة لقي
  .وزارة القوات التي تدعم الحرب العالمية على اإلرهاب

٣/٤/٢٠٠٩  D-2009-067  وزارة الدفاع
(DoD)  

وزارة الدفاع  D-2009-066  ١/٤/٢٠٠٩  . إدارة فيلق مشاة البحرية لبرامج االستعادة وإعادة الضبط
(DoD)  

وزارة الدفاع  INTEL-05-09  ٢٤/٣/٢٠٠٩  .دارة االشاراتتدقيق محللي االستخبارات المضادة لإلرهاب إل
(DoD)  

مراجعة نشاطات شرآة داين آورب انترناشونال بموجب عقود 
 التي تديرها (WPPS)خدمات الوقاية الشخصية عبر العالم 

  .وزارة الخارجية في العراق

١٢/٦/٢٠٠٩  MERO-IQO-
09-06 

وزارة 
  (DoS)الخارجية

 بالك وواتر لخدمات الوقاية مراجعة مشترآة لعقد شرآة
  .الشخصية عبر العالم

٥/٦/٢٠٠٩  AUD/IQO-09-
16 

وزارة 
  (DoS)الخارجية

مراجعة نشاطات تريبل آانوبي بموجب عقود خدمات الوقاية 
  .الشخصية حول العالم التي تديرها وزارة الخارجية

٥/٥/٢٠٠٩  MERO-IQO-
09-03 

وزارة 
  (DoS)الخارجية

جراءات الالزمة لمتابعة أفضل ولتزويد اإل: الرأسمال اإلنساني
أفضل للحوافز وللتعويضات وللعناية الصحية المقدمة إلى 

  . المدنيين الفدراليين المنتشرين

٢٦/٦/٢٠٠٩  GAO-09-562  مكتب المحاسبة
  (GAO)الحكومية

التقدير الالزم لتناول العمليات : V-22 Ospreyالطائرة 
  . ات المستقبليةواهتمامات الكلفة لتعريف االستثمار

٢٣/٦/٢٠٠٩  GAO-09-
692T 

مكتب المحاسبة 
  (GAO)الحكومية

وسائل الرقابة على اإلدارة المحسنة : إعادة بناء العراق
وااللتزامات العراقية التي تحتاجها برامج بناء القدرة األساسية 

  . (USAID)للدولة وللوآالة األميرآية للتنمية الدولية 

٣/٦/٢٠٠٩  GAO-09-526 ب المحاسبة مكت
  (GAO)الحكومية
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  )تابع (١-٥الجدول 
 

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
التحسينات التي تحتاجها عملية قياس / مساعدة الالجئين العراقيين

التقدم وتعيين الحاجات ومتابعة التمويالت وتطوير مخطط 
  . استراتيجي دولي

٢١/٤/٢٠٠٩  GAO-09-120 اسبة مكتب المح
  (GAO)الحكومية

وزارة الدفاع، الدولة، والوآالة األميرآية : التعاقد الطارىء
للتنمية الدولية، تتخذ إجراءات لمتابعة العقود وموظفي المقاولين 

  . في العراق وأفغانستان

١/٤/٢٠٠٩  GAO-09-
538T 

مكتب المحاسبة 
  (GAO)الحكومية

-A-2009-0146  ٢٢/٦/٢٠٠٩  .  االميرآيمعدات استدامة متروآة لقيادة االستدامة للجيش
ALM 

وآالة التدقيق في 
الجيش األميرآي 

(USAAA)   
التدريب على جهاز التفجير االرتجالي لجنود التخلص من العتاد 

  وقيادة التدريب G-3/5/7 المتفجر، نائب مدير الموظفين 
١٧/٦/٢٠٠٩  A-2009-0120-

FFD 
وآالة التدقيق في 
الجيش األميرآي 

(USAAA)   
 متطلبات دروع الوقاية الجسدية، مكتب نائب مدير الموظفين 

G-3/5/7   
٨/٦/٢٠٠٩  A-2009-0130-

FFD 
وآالة التدقيق في 
الجيش األميرآي 

(USAAA)   
 الفيلق المتعدد الجنسيات في –برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

  بغداد
٨/٦/٢٠٠٩  A-2009-0119-

ALL 
وآالة التدقيق في 
 الجيش األميرآي

(USAAA)   
برنامج إدارة /(USAID)تدقيق الوآالة االميرآية للتنمية الدولية

  (II)االقتصاد العراقي الثاني 
٣/٦/٢٠٠٩  E-267-09-

004-P 
الوآالة األميرآية 

للتنمية الدولية 
(USAID) 

نشاطات /(USAID)تدقيق الوآالة االميرآية للتنمية الدولية
  . برنامج نظام الحكم المحلي العراقي

٣١/٥/٢٠٠٩  E-267-09-
003-P 

الوآالة األميرآية 
للتنمية الدولية 

(USAID)  
االلتزام /(USAID)تدقيق الوآالة االميرآية للتنمية الدولية

، ٢٠٠٢العراقي بقانون إدارة أمن المعلومات الفدرالية للعام 
  )ملخص (٢٠٠٩خالل السنة المالية 

الوآالة األميرآية  لم يبلغ عنه   ٣٠/٤/٢٠٠٩
نمية الدولية للت

(USAID)  
 
 



  إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٣٣٨ 

   ٢-٥ الجدول 
 ٣٠/٦/٢٠٠٩نشاطات اإلشراف الجارية على يد وآاالت أميرآية أخرى حتى تاريخ 

  
  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير

نقل موظفي وزارة الدفاع وإعادة موضعة البضائع 
  .خالل االنسحاب من العراق

١٨/٦/٢٠٠٩  D2009-D000LC-
0240.001 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

عقود نقل البضائع بالجو لدعم عملية حرية العراق 
  .وعملية الحرية الدائمة للعراق

١١/٦/٢٠٠٩  D2009-D000LC-
0237.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

مسؤولية المحاسبة عن االصول المادية الموجودة 
في قواعد العمليات الهجومية المبرمجة لإلغالق أو 

  . األمن العراقيةللنقل إلى قوات

١٨/٥/٢٠٠٩  D2009-D000JB-
0220.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

تلبية سالح مشاة البحرية لبيانات الحاجة العالمية 
  . العاجلة ألجهزة اليزر تبهر النظر

٢٨/٤/٢٠٠٩  D2009-D000AE-
0210.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

البدالت المدفوعة على الراتب والفروقات إلى 
مدنيين لدى وزارة الدفاع لدعم الحرب الموظفين ال

  .العالمية على اإلرهاب

١٧/٤/٢٠٠٩  D2009-D000FC-
0199.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

االآالف المتعلقة بحرب سالح مشاة البحرية العالمية 
 المعالجة بواسطة ٢٠٠٨على اإلرهاب للسنة المالية 

  .النظام الموحد للمحاسبة وإعداد  الموازنة والتقارير

٧/٤/٢٠٠٩  D2009-D000FG-
0183.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

برنامج التدريب وخدمات إطالق النار للقوات 
والفيلق المتعدد /المتعددة الجنسيات في العراق

  . الجنسيات في العراق

٣/٤/٢٠٠٩  D2009-D000JB-
0181.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

-D2009-D000JA  ٢/٤/٢٠٠٩  .العمليات اإلعالمية  في العراق
0108.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

وسائل الرقابة على االلتزامات غير المدفوعة لعقود 
  .وزارة الجيش لدعم الحرب العالمية على اإلرهاب

١٩/٣/٢٠٠٩  D2009-D000FC-
0176.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

وسائل الرقابة على جداول الرواتب العسكرية لدى 
ب العالمية على وزارة البحرية المدفوعة لدعم الحر

  .اإلرهاب في مراآز اإلنفاق في منطقة سان دياغو

٤/٣/٢٠٠٩  D2009-D000FC-
0165.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

عقود صيانة القوارب الصغيرة لدى البحرية 
  .والجيش

٢/٣/٢٠٠٩  D2009-D000AS-
0163.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

عمليات شراء المواد المنجزة عبر اتفاقات الشراآة 
  . في مستودع الجيش في آوربيس آريستي

١٣/٢/٢٠٠٩  D2009-D000FI-
0150.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

-D2009-D000JA  ١١/٢/٢٠٠٩  .ملخص عقود العمليات اإلعالمية في العراق
0108.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

تقييم المساءلة والرقابة على األسلحة والذخائر 
  .ن األفغانيةوالمتفجرات المزودة إلى قوات األم

٣/٢/٢٠٠٩  D2009-D00-SPO-
0148.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

 



 المختصرات والتعريفات
 
 

٣٣٩ 

  )تابع  (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
تقييم مخططات الواليات المتحدة والتحالف لتدريب 

  .وتجهيز ونشر قوات األمن الوطنية األفغانية
٣/٢/٢٠٠٩  D2009-D00-SPO-

0113.000 
وزارة الدفاع 

(DoD)  
وسائل الرقابة على االلتزامات غير المدفوعة لقيادة 

القتال الجوية والقوات الجوية في المحيط الهادئ، 
حول عقود وزارة القوات الجوية التي تدعم الحرب 

  .العالمية على اإلرهاب

٣٠/١/٢٠٠٩  D2009-D000FC-
0121.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

قات الدخول المشترآة لغير وسائل الرقابة على بطا
  .وآاالت وزارة الدفاع

٣٠/١/٢٠٠٩  D2009-D000JA-
0136.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

الشرآات الخاصة والعامة لصيانة مخزن القوات 
  الجوية

٣٠/١/٢٠٠٩  D2009-D000LD-
0110.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

مراجعة قرار الجيش بعدم إيقاف األموال عن عقد 
الدعم اللوجستي المدني الثالث برنامج زيادة 

(LOGCAP)  

٢٩/١/٢٠٠٩  D2009-DIPOAI-0141  وزارة الدفاع
(DoD)  

-D2009-D000JA  ١٣/١/٢٠٠٩  .دعم إدارة دورة حياة دروع الوقاية الجسدية
0106.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

نشر نظام المشتريات العادية في قيادة التعاقد 
  .المشترآة للعراق وأفغانستان

٥/١/٢٠٠٩  D2009-D000FB-
0112.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

-D2009-D000JA  ٢٣/١٢/٢٠٠٨  .عقود العمليات اإلعالمية في العراق
0108.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

تقدير جهود الواليات المتحدة والتحالف والتحالف 
لتطوير قدرة االستدامة الصحية لقوات األمن 

  .الوطنية األفغانية

١٧/١٢/٢٠٠٨  D2009-D00-SPO-
0115.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

عقود أنظمة مكافحة أجهزة التفجير المرتجلة 
  .واأللغام

٩/١٢/٢٠٠٨  D2009-D000AE-
0102.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

صيانة ودعم العربات المدرعة المقاومة لكمائن 
  .اإللغام

٩/١٢/٢٠٠٨  D2009-D000CK-
0100.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

-D2009-D000CF  ١/١٢/٢٠٠٨  .ام الوقت والمواد لوزارة الدفاععقود استخد
0095.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

مكافحة أجهزة التفجير المرتجلة المتحكم بها السلكيًا 
  .في برنامج الحرب اإللكترونية

١/١٢/٢٠٠٨  D2009-D000AS-
0092.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

ب المالي أنظمة الرقابة الداخلية على عمليات المراق
لقيادة الحرب الخاصة بسالح البحرية دعمًا للحرب 

  .العالمية على اإلرهاب

٢٥/١١/٢٠٠٨  D2009-D000FN-
0075.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

 



  إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٣٤٠ 

  )تابع  (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
سكاي / الطائرة بريداتور "تطبيق مذآرة قرار تملك 

  .٢٠٠٨مايو / أيار١٩الصادرة بتاريخ " واريور
١٢/١١/٢٠٠٨  D2009-D000CD-

0071.000 
وزارة الدفاع 

(DoD)  
إعادة اإلعالن عن تدقيق األموال المخصصة 
ألفغانستان والعراق والتي تتم معالجتها عبر 
  .صندوق ائتمان المبيعات العسكرية األجنبية

١٠/١٠/٢٠٠٨  D2007-D000FD-
0198.001 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

أعمال تملك الجيش استجابة إلى التهديدات الموجهة 
  .إلى السيارات التكتيكية الخفيفة المزودة بعجالت

٢٩/٩/٢٠٠٨  D2009-D0000AE-
0007.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

استعمال تقييمات التهديد للنظام في عمليات تملك 
  .السيارات التكتيكية المزودة بعجالت

٢٣/٩/٢٠٠٨  D2008-D000AE-
0287.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

القوة العاملة للتملك لجنوب غرب آسيا في وآالة 
  إدارة العقود الدفاعية

١٨/٩/٢٠٠٨  D2008-D000AB-
0266.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

عقود الشرآات البائعة األولية للمعدات 
الجراحية دعمًا لقوات االئتالف في العراق /الطبية

  وأفغانستان

١٢/٩/٢٠٠٨  D2008-D000LF-
0267.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

الصيانة المؤجلة في وزارة الجيش لسيارات القتال 
  برادلي آنتيجة للحرب العالمية على اإلرهاب

٣/٩/٢٠٠٨  D2008-D000FL-
0253.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

 التقرير الموجز ضد التحديات -تحديث معلومات
رية الدائمة التي تؤثر في عمليتي حرية العراق والح

الذي وضعته منظمات إشرافية رئيسية ابتداًء من 
  ٢٠٠٨ حتى السنة المالية ٢٠٠٣السنة المالية 

٢٨/٨/٢٠٠٨  D2008-D000JC-
0274.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

أنظمة الرقابة لضمان المعلومات حول شبكة 
مشاريع سالح البحرية األميرآية خارج الواليات 

قها بالحرب العالمية على المتحدة القارية حسب تعل
  اإلرهاب

٢٨/٨/٢٠٠٨  D2008-D000FN-
0230.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

-D2008-D000LD  ٢٧/٨/٢٠٠٨  مرافق اإلصدار المرآزية
0245.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

تخطيط عملية االنتقال لعقد البرنامج الرابع لزيادة 
  الدعم اللوجستي المدني

٢٥/٨/٢٠٠٨  D2008-D000AS-
0270.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  



 المختصرات والتعريفات
 
 

٣٤١ 

  )تابع  (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
-D2008-D000CD  ٧/٨/٢٠٠٩  .عقود دروع الوقاية الجسدية لوزارة الدفاع

0256.000 
وزارة الدفاع 

(DoD)  
الرواتب العسكرية في وزارة سالح الجو دعمًا 

  للحرب العالمية على اإلرهاب
١/٨/٢٠٠٨  D2008-D000FP-

0252.000 
وزارة الدفاع 

(DoD)  
عقود دعم برنامج مكافحة المخدرات واإلرهاب في 

  وزارة الدفاع
٣١/٧/٢٠٠٨  D2008-D000AS-

0255.000 
وزارة الدفاع 

(DoD)  
استعمال الجيش للعقود القائمة على دفع رسم ومكافأة 

  لدعم الحرب العالمية على اإلرهاب
٢١/٧/٢٠٠٨  D2008-D000AE-

0251.000 
وزارة الدفاع 

(DoD)  
التملك السريع ونشر الحلول للمعدات العسكرية في 

  سالح البحرية
١٨/٧/٢٠٠٨  D2008-D000AE-

0247.000 
وزارة الدفاع 

(DoD)  
عقود إصالح وصيانة المعدات للطائرات واألجزاء 

المكونة للطائرات التي تدعم قوات االئتالف في 
  العراق وأفغانستان

١٤/٧/٢٠٠٨  D2008-D000LH-
0249.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

انتقاء أساليب نقل المواد العسكرية دعمًا للعمليات 
  في العراق وأفغانستان

١٤/٧/٢٠٠٨  D2008-D000LH-
0250.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

التعاقد لشراء واستئجار سيارات غير  تكتيكية دعمًا 
  ةلعمليتي حرية العراق والحرية الدائم

٢٦/٦/٢٠٠٨  D2008-D000LH-
0235.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

 C130صيانة مؤجلة لسالح الجو على الطائرات 
  نتيجة الحرب العالمية على اإلرهاب

٢٠/٦/٢٠٠٨  D2008-D000FH-
0225.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

مشتريات الجيش للسيارات المتعددة األغراض 
  الشريعة الحرآة

١٩/٦/٢٠٠٨  D2008-D000CH-
0236.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

جهود وزارة الدفاع ومقاول وزارة الدفاع لمنع 
مضايقات جنسية تشمل موظفي /حصول اعتداءات

المقاول داخل مناطق عمليتي حرية العراق والحرية 
  .الدائمة

٩/٦/٢٠٠٨  D2008-D000CE-
0221.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

ل دبابات الصيانة المؤجلة لوزارة الجيش على أسطو
  أبرامز نتيجة الحرب العالمية على اإلرهاب

٣٠/٥/٢٠٠٨  D2008-D000FJ-
0210.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

عقود قطع غيار األسلحة الصغيرة المرآبة على 
  سيارات دعمًا للحرب العالمية على اإلرهاب

٢٠/٥/٢٠٠٨  D2008-D000FD-
0214.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

اط العقود لدى القيادة تعيين وتدريب ممثلي ضب
  المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان

١٢/٥/٢٠٠٨  D2008-D000JC-
0203.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

مراجعة أعمال التعاقد المرتبطة باإلعدام على 
  الكرسي الكهربائي لجندي في الجيش األميرآي

١٢/٥/٢٠٠٨  D2008-DIPOE2-
0196.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

 



  إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٣٤٢ 

  )تابع  (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
استعمال السفن العضوية دعمًا للحرب العالمية على 

  اإلرهاب
٢٤/٤/٢٠٠٨  D2008-D000AB-

0193.000 
وزارة الدفاع 

(DoD)  
تملك زجاج باليستي للمرآبات المتعددة األغراض 

  الشريعة الحرآة
٢٣/٤/٢٠٠٨  D2008-D000CE-

0187.000 
وزارة الدفاع 

(DoD)  
شراء الوقود من الدرجة الثالثة وتوزيعه في جنوب 

  غرب آسيا
٢٣/٤/٢٠٠٨  D2008-D000JC-

0186.000 
وزارة الدفاع 

(DoD)  
-D2008-D000CK  ٢٥/٢/٢٠٠٨  عقد تجهيز معدات عسكرية احتياطية حربية

0161.000 
وزارة الدفاع 

(DoD)  
يش، والنقد وسائل الرقابة على الصندوق العام للج

وغيرها من األصول النقدية األخرى المحتفظ بها في 
  جنوب غرب آسيا

٢٥/٢/٢٠٠٨  D2008-D000FP-
0132.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

تقييم رد وزارة الدفاع على االعتداء الجنسي في 
  مناطق عمليات الحرية الدائمة وحرية العراق

٧/٢/٢٠٠٨  2008C003  وزارة الدفاع
(DoD)  

أسعار العقود لدى قيادة العمليات الخاصة معقولية 
  األميرآية

٧/٢/٢٠٠٨  D2008-D000CG-
0123.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

وسائل الرقابة على دورة حياة بطاقة الوصول 
  المشترك للمقاولين في جنوب غرب آسيا

٢٤/١/٢٠٠٨  D2007-D000LA-
0199.002 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

اعية للحرب العالمية صندوق االستجابة الطارئة الدف
  على اإلرهاب

١٩/١٢/٢٠٠٧  D2008-D000FE-
0106.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

المعدات الطبية المستعملة لدعم العمليات في جنوب 
  غرب آسيا

٢٨/١١/٢٠٠٧  D2008-D000LF-
0093.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

وسائل الرقابة الداخلية على مصداقية البيانات في 
  قابل للنشرنظام التوزيع ال

٣١/٨/٢٠٠٧  D2007-D000FL-
0252.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

صناديق التشغيل والصيانة المستعملة للحرب 
العالمية على اإلرهاب في عقود اإلنشاءات 

  العسكرية

١٨/٦/٢٠٠٧  D2007-D000CK-
0201.000 

وزارة الدفاع 
(DoD)  

وزارة الدفاع  09MERO3017  ١/٦/٢٠٠٧  جردة ومحاسبة الممتلكات في السفارة في بغداد 
(DoD)  

أمر مهمة برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني 
(LOGCAP)للسفارة في بغداد   

١/٦/٢٠٠٧  09MERO3016  وزارة الدفاع
(DoD)  

، (WPPS)عقد تفاصيل الخدمات األمنية الشخصية 
ما يتعلق بالشؤون ) (العراق(شرآة دين آورب 
  )المالية والمشتريات

١/٤/٢٠٠٧  09MERO3013  وزارة الدفاع
(DoD)  
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  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
، (WPPS)عقد تفاصيل الخدمات األمنية الشخصية 

ما يتعلق بالشؤون ) (العراق(شرآة تريبل آانوبي 
  )المالية وبالمشتريات

١/٤/٢٠٠٧  09MERO3012  وزارة الدفاع(DoD)  

  (DoD)وزارة الدفاع  09MERO3020  ١/١/٢٠٠٧  لسفارة في بغداد تفتيش ل
حجم وزارة (الخطة االنتقالية األميرآية في بغداد 

  )الدفاع
٢١/١١/٢٠٠٧  09MERO3002 

 
  (DoD)وزارة الدفاع 

ادوار وموظفو وفعالية المكاتب اإلقليمية للسفارة 
(REO)     

٢١/١١/٢٠٠٧  09MERO3003 
 

  (DoD)وزارة الدفاع 

تدقيق في إدارة العقود والتفويضات والمصادقات ال
   في بغداد(NEC)في المجلس االقتصادي الوطني 

١/٧/٢٠٠٨  09MERO3023 مكتب المحاسبة الحكومية 
(GAO)  

الجهود األميرآية والعراقية والدولية لمعالجة 
  تحديات إعادة دمج المهجرين العراقيين

 مكتب المحاسبة الحكومية 320645  ٩/٣/٢٠٠٨
(GAO)  

أسس وزارة الدفاع لمستويات برنامج أنظمة 
الطائرات بدون طيار ومخططات دعم هذه 

  المستويات 

 مكتب المحاسبة الحكومية 351271  ١/٣/٢٠٠٨
(GAO)  

مخطط وزارة الدفاع النسحاب القوات األميرآية من 
  العراق

١/٢/٢٠٠٨  351321 
 

 مكتب المحاسبة الحكومية
(GAO)  

 120812  ١/٢/٢٠٠٨  أفغانستان/العراقإشراف المقاولين في 
 

 مكتب المحاسبة الحكومية
(GAO)  

 مكتب المحاسبة الحكومية   ١/١١/٢٠٠٨  ورقة سياسية المرحلة االنتقالية في العراق
(GAO)  

 120790  ٢٠/١١/٢٠٠٨  التعاقد في العراق وأفغانستان
 

 مكتب المحاسبة الحكومية
(GAO)  

 351237  ١/١٠/٢٠٠٨  عراقترتيبات المشارآة في الكلفة في ال
 

 مكتب المحاسبة الحكومية
(GAO)  

الجيش /جهوزية القوات المكونة للجيش العامل
  االحتياطي

 مكتب المحاسبة الحكومية   ١/٩/٢٠٠٨
(GAO)  

جهوزية القوات المكونة العاملة واالحتياطية لسالح 
  البحرية وفيلق مشاة البحرية

١/٩/٢٠٠٨  351239 
 

 يةمكتب المحاسبة الحكوم
(GAO)  

قدرات معالجة عمليات االستخبار والمراقبة 
  واالستطالع

 مكتب المحاسبة الحكومية 351242  ٧/٨/٢٠٠٨
(GAO)  

تكامل قدرات مكافحة أجهزة التفجير االرتجالية 
  .(DoD)لوزارة الدفاع

١/٦/٢٠٠٨  351231 
 

 مكتب المحاسبة الحكومية
(GAO)  

لمكافحة اإلدارة االستراتيجية للمنظمة المشترآة 
  أجهزة التفجير االرتجالية 

١/٦/٢٠٠٨  351230 
 

 مكتب المحاسبة الحكومية
(GAO)  
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  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
 351236  ١/٦/٢٠٠٨  متطلبات مستعجلة لزمن الحرب

 
 مكتب المحاسبة الحكومية

(GAO)  
 351172  ١/٣/٢٠٠٨  متطلبات النفط للمواقع المتقدمة

 
 مكتب المحاسبة الحكومية

(GAO)  
 320557  ١/١٢/٢٠٠٨  قوات األمن العراقية ونقل مسؤوليات األمن

 
 مكتب المحاسبة الحكومية

(GAO)  
 351282  ١/٨/٢٠٠٨  برامج الدروع الجسدية واالختبار

 
 مكتب المحاسبة الحكومية

(GAO)  
 351083  ١/٨/٢٠٠٨  استخدام مقاولي األمن الخاص

 
 مكتب المحاسبة الحكومية

(GAO)  
رسوم منح عقد برنامج زيادة الدعم اللوجستي 

  . ٠١٣٩المدني، المرحلة الثالثة، أمر المهمة 
٢١/٥/٢٠٠٨  A-2009-ALC-

0535-000 
 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

-A-2009-FFS  ٣١/٣/٢٠٠٨  تدريب وحدات االحتياط على ما بعد الحشد
0075-000 
 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

-A-2009-ALL  ٢٦/٣/٢٠٠٨  )الكويت( الشارات األمنية –وقاية القوات 
0133-000 
 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

 جنوب غرب -وسائل الرقابة على مدفوعات البائع
  )المرحلة الثانية(آسيا 

١٠/٢/٢٠٠٨  A-2009-ALL-
0118-000 
 

التدقيق في الجيش وآالة 
  (USAAA)األميرآي 

، الفرقة (CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد
  )العراق( الوسط –المتعددة الجنسيات 

٩/٢/٢٠٠٨  A-2009-ALL-
0624-003 
 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

-A-2009-ALL  ٥/٢/٢٠٠٨   الكويت -عمليات جمارك الجيش االميرآي
0341-000 
 

الة التدقيق في الجيش وآ
  (USAAA)األميرآي 

القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في 
، صندوق قوات األمن (MNSTC-I)العراق 
  .(ISFF)العراقية

٢/٢/٢٠٠٨  A-2009-ALL-
0110-000 
 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

 -عمليات التعاقد في قيادة التعاقد المشترآة
  . آابول وجالل أباد بأفغانستان-أفغانستان/قالعرا

٢/٢/٢٠٠٩  A-2009-ALL-
0106.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 
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  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
-A-2009-ALM  ٢٧/١/٢٠٠٩  استدامة المعدات غير القياسية

0059.000 
 في الجيش وآالة التدقيق

  (USAAA)األميرآي 
-A-2009-ALL  ٢٠/١/٢٠٠٩  .إغالق قاعدة العمليات المتقدمة

0354.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
-A-2008-ALA  ٢٠/١/٢٠٠٩  .المبيعات العسكرية األجنبية

0588.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
ابة عليها، أبو غريب مساءلة البنود الحساسة والرق

  ).العراق(
١/١١/٢٠٠٨  A-2009-ALL-

0109.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
، الفرقة (CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

  . غرب العراق–المتعددة الجنسيات 
٢٣/١٠/٢٠٠٨  A-2008-ALL-

0624.002 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
ادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في القي

 المرحلة الثالثة، إغالق ،(LOG CAP) العراق
  .العقد

٢٠/١٠/٢٠٠٨  A-2009-ALC-
0093.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

برنامج االستجابة الطارئة للقائد، الفرقة المتعددة 
  . الشمال-الجنسيات في العراق

٢٢/٩/٢٠٠٨  A-2008-ALL-
0624.001 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

تدريب الوحدات على مكافحة أجهزة التفجير 
  .االرتجالية

١٠/٩/٢٠٠٨  A-2008-FFF-
0081.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

-تقييم متطلبات الموازنة األساسية المستقبلية
  .مجموعة تقييم برنامج االستدامة

٤/٩/٢٠٠٨  A-2008-ALM-
0690.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

 تنظيم -تقييم متطلبات الموازنة األساسية المستقبلية
  مجموعة تقييم برنامج االستدامة 

١/٩/٢٠٠٨  A-2008-FFS-
0669.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

 إنشاء -ليةتقييم متطلبات الموازنة األساسية المستقب
  .مجموعة تقييم برنامج االستدامة

١/٩/٢٠٠٨  A-2008-ALO-
0741.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

عمليات التعاقد في القيادة المشرآة للعقود في العراق 
  ).أفغانستان( سالرنو وقندهار -وأفغانستان

١/٩/٢٠٠٨  A-2008-ALL-
0401.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)ألميرآي ا

 تدريب مجموعة –تقييم متطلبات الموازنة األساسية 
  .تقييم البرنامج

٢١/٧/٢٠٠٨  A-2008-FFS-
0647.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

وسائل الرقابة على برنامج زيادة الدعم اللوجستي 
  . الملكية البيضاء–المدني 

٢١/٧/٢٠٠٨  A-2008-ALL-
0398.000 

لة التدقيق في الجيش وآا
  (USAAA)األميرآي 

 -(ASG) مجموعة دعم المناطق -عقود اإلسكان
  الكويت

٧/٧/٢٠٠٨  A-2008-ALL-
0403.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

نقطة (تقييم متطلبات الموازنة األساسية المستقبلية 
  )التحكم بالتدقيق

٢٤/٦/٢٠٠٨  A-2008-FFM-
0630.000 

 التدقيق في الجيش وآالة
  (USAAA)األميرآي 
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  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
تأآيد صالحية المتطلبات لجنود قاعدة 

  .(CONUS)"آونوس"
١٨/٦/٢٠٠٨  A-2008-FFS-

0443.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
ع عن القواعد األولى، برنامج التأمين، قانون الدفا

  لسالح الهندسة في الجيش األميرآي
١٨/٦/٢٠٠٨  A-2008-ALL-

0633.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
متابعة تدقيق عمليات التعاقد، قيادة العقود للجيش 

الكويت -األميرآي، المنطقة الجنوبية الغربية
  )المرحلة األولى(

٩/٦/٢٠٠٨  A-2008-ALL-
0625.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

-A-2008-ALM  ١٩/٥/٢٠٠٨   المستودع–بنود إعادة الضبط اآللي 
0313.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

 قيادة -أنظمة الرقابة على المدفوعات إلى البائعين
 - المنطقة الجنوبية الغربية-العقود للجيش األميرآي

  )لمرحلة األولىا(الكويت 

١٧/٣/٢٠٠٨  A-2008-ALL-
051.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

عمليات -ممتلكات حكومية مزودة إلى المقاولين
  قاعدة الكويت

٤/٣/٢٠٠٨  A-2008-ALL-
0204-000S 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

-A-2008-ALL  ٣/٣/٢٠٠٨  متابعة المشتريات المباشرة 
0466.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

-A-2008-ALA  ٢٧/٢/٢٠٠٨  (AAO)عملية هدف التملك المرخص به للجيش 
0468.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

إعادة ضبط دعم أعباء العمل لمديرية اللوجستيات 
(DOL)  

١٨/٢/٢٠٠٨  A-2008-ALM-
0311.000 

 في الجيش وآالة التدقيق
  (USAAA)األميرآي 

إدارة مراآز التدريب على القتال في األسطول 
  المسبق التموضع

١٢/٢/٢٠٠٨  A-2008-FFF-
0044.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

وظائف عقود سالح الهندسة في الجيش األميرآي 
  )المرحلة األولى(في العراق، فرقة منطقة الخليج، 

٤/٢/٢٠٠٨  A-2008-ALL-
0318.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

عمليات التعاقد في القيادة المشترآة للعقود في 
  )بلد(العراق وأفغانستان 

٢٩/١/٢٠٠٨  A-2008-ALL-
0319.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

عمليات التعاقد في القيادة المشترآة للعقود في 
  )باغرام(نستان العراق وأفغا

٢٨/١/٢٠٠٨  A-2008-ALL-
0320.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

 فرقة المشاة -سجل ممتلكات تزويد الوحدات المعزز 
  .الثالثة

١٤/١/٢٠٠٨  A-2008-ALR-
0307.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

 الفيلق -سجل ممتلكات تزويد الوحدات المعزز 
  ألولا

٧/١/٢٠٠٨  A-2008-ALR-
0357.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 
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  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
ناقصًا (استعمال العبي األدوار عبر مجمل الجيش 

  )مراآز التدريب على القتال
١٠/١٢/٢٠٠٧  A-2008-FFF-

0148.000 
تدقيق في الجيش وآالة ال

  (USAAA)األميرآي 
نقطة (تعزيز سجل الممتلكات لتزويد الوحدات 

  )مراقبة التدقيق
٣/١٢/٢٠٠٧  A-2008-ALR-

0039.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
-A-2007-ZBI  ٥/١١/٢٠٠٧  عقود برنامج اللغات األجنبية للجيش

0344.003 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA) األميرآي
عمليات التعاقد في القيادة المشترآة للعقود في 

  )فكتوري(العراق وأفغانستان 
٢٦/٧/٢٠٠٧  A-2007-ALL-

0887.002 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
عمليات التعاقد في القيادة المشترآة للعقود في 

  )بغداد(العراق وأفغانستان 
٢٤/٧/٢٠٠٧  A-2007-ALL-

0887.001 
الة التدقيق في الجيش وآ

  (USAAA)األميرآي 
الكويت -العمليات التراجعية في جنوب غرب آسيا

  )دعم مؤخرة الجيش(
١١/٧/٢٠٠٧  A-2007-ALL-

0858.001 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
تأثير تملك السيارات المدرعة المضادة للكمائن 

  والمقاومة لأللغام على األنظمة األخرى
٢/٧/٢٠٠٧  A-2007-ALA-

0978.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
 -عمليات التعاقد، قيادة العقود في الجيش األميرآي

  )المرحلة الثانية(الكويت -منطقة جنوب غرب آسيا
١٨/٦/٢٠٠٧  A-2007-ALL-

0859.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
-ب غرب آسياعمليات تدقيق تراجعي في جنو

  الكويت
٩/٦/٢٠٠٧  A-2007-ALL-

0858.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
 -عمليات التعاقد، قيادة العقود في الجيش األميرآي

  )المرحلة األولى(الكويت -منطقة جنوب غرب آسيا
٢٦/١٠/٢٠٠٦  A-2007-ALL-

0329.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
ة واستعمال الممتلكات التي يملكها المقاول إدار

 -بموجب عقد برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني
  المولدات الكهربائية

١/١٠/٢٠٠٦  A-2007-ALL-
0212.001 

وآالة التدقيق في الجيش 
  األميرآي

تدقيق برنامج مكتب مساعدة الكوارث الخارجية في 
  .العراق

 في الجيش وآالة التدقيق غير متوفر  ١/١٠/٢٠٠٦
  األميرآي

برنامج /تدقيق الوآالة االميرآية للتنمية الدولية
  . االستجابة السريعة للعراق

وآالة التدقيق في الجيش  غير متوفر  ١/١٠/٢٠٠٦
  األميرآي



  إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٣٤٨ 

  

الوآاالت  تحقيقعمليات 
  األخرى

  
لإلطالع على . قوم بالتحقيق في العراق بصورة منتظمة مع الوآاالت الحكومية األخرى التي ت أعمالهينسق مكتب المفتش العام

  .٣-٥إلحصاءات حول نشاطات التحقيق للوآاالت األميرآية األخرى، أنظر الجدول ا
  

  ٣-٥الجدول 
  نشاطات التحقيق المنفذة على يد وآاالت أميرآية أخرى 

  
القضايا 
  *المغلقة/المفتوحة

عدد المحققين في 
  الكويت

عدد المحققين في 
  العراق

  الوآالة

قيادة التحقيقات الجنائية في الجيش األميرآي، وحدة آشف   ٩  ٣  ١٣٧
  االحتيال في المشتريات الرئيسية

 دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع  ٧  ٢  ١٧٣
  مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية  ١  ٠  ١٥
   (FBI)مكتب التحقيقات الفدرالية  ٥  ٢  ٩٢
 ح البحرية التحقيقات الجنائية في سال  ٣  ١  ٢٠
  لدى القوات الجويةمكتب التحقيقات الخاصة   ٢  ٠  ٧
   (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  ٢  ٠  ١٠

  المجموع  ٢٩  ٨  ٤٥٤
  
  تشمل األرقام القضايا المعلقة التي يجري العمل بها مع وآاالت أخرى داخل مرآز العمليات المشترآة •



 الهوامش
 
 

٣٤٩ 

 الهوامش
اإلجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز تخطيط وزارة الدفاع "، GAO 08-930ير رقم مكتب المحاسبة الحكومية، تقر -١

(DoD) ،٩/٢٠٠٨ النسحاب القوات األميرآية من العراق . 

، استجابة فرقة منطقة ١٦/٧/٢٠٠٩ و٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢
، استجابة مكتب المساعدة االنتقالية ١٨/٧/٢٠٠٩ و٤/٧/٢٠٠٩للبيانات، لطلب المفتش العام  (GRD)الخليج 
، (MNC-I)؛ الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق ١٤/٥/٢٠٠٩ تقرير المؤشرات األساسية،،(ITAO)للعراق 

لطلب المفتش العام  (OSD) ؛ استجابة مكتب وزير الدفاع ٤/٧/٢٠٠٩ و٧/٤/٢٠٠٩التقرير الربع السنوي، تاريخ 
 . ١٣/٧/٢٠٠٩ و٢/٧/٢٠٠٩لبيانات، ل

 .٢٤/٦/٢٠٠٩، (P.L.111-32)، القانون ٢٠٠٩قانون التخصيصات التكميلية للسنة المالية  -٣

 )H.R. 2346, Title III :151-111( رقم لجنة مجلس النواب حول الخدمات المسلحة، التقرير -٤

مكتب ؛ ١٩/٧/٢٠٠٩ و٢٢/٦/٢٠٠٥ و٢٢/١٢/٢٠٠٤، تقرير الوضع في العراق، (OSD) مكتب وزير الدفاع  -٥
 - ١/٧/٢٠٠٦، تقارير األداء اليومي للكهرباء، (EFC)مؤتمر حرية العراق /(ITAO)المساعدة االنتقالية 

٣٠/٦/٢٠٠٩. 

 . ٢٠/٦/٢٠٠٩ في تمَّ الدخول إليه ،www.cabinet.iq، (GOI)الحكومة العراقية  -٦

 ٢/٧/٢٠٠٩تش العام للبيانات ،  لطلب المف(NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق األدنى استجابة -٧

 . ٨/٧/٢٠٠٩ و٢/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٨

؛ معهد بروآينغز، ٣/٧/٢٠٠٩، تمَّ الدخول إليه في org.iraqbodycount.wwwتعداد الضحايا العراقيين،  -٩
edu.brookings.www ،وزارة الدفاع ، ٤/٧/٢٠٠٩، تمَّ الدخول إليه في ٢٥/٦/٢٠٩)DoD("  ،عملية حرية العراق

 . ٢/٧/٢٠٠٩، "وضع الجرحى العراقيين

 نشاطها تفاق الواليات المتحدة األميرآية والجمهورية العراقية  على انسحاب القوات األميرآية من العراق وتنظيم"ا -١٠
 . ٢، الفقرة ٢٤، القسم ١٧/١١/٢٠٠٨، "خالل وجودها المؤقت في العراق

،  ١٢/٦/٢٠٠٩، ٥وثيقة البيت األبيض حول التغّير في العراق، صفحة الوقائع رقم  -١١
-texttrans/st/gov.america.www

html.0.8082653xjsnommis20090612164218/June/2009/english ، الدخول إليه في ّتم
تذآر صفحة الوقائع مالحظات الرئيس باراك اوباما خالل زيارته إلى آامب لوجون، آارولينا الشمالية، في .٥/٧/٢٠٠٩
 . ١٦/٧/٢٠٠٩لمفتش العام للبيانات،  لطلب ا(OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع. ٢٧/٢/٢٠٠٩

، المؤتمر الصحفي المشترك مع موظفين رسميين من (MNFI)القائد العام للقوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٢
 . ١٥/٦/٢٠٠٩الحكومة العراقية في 

 .١/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٣

الدخول إليه في تمَّ ، DoD( ،55117=aspx?id.newsarticle/news/mil.defenselink.www(وزارة الدفاع  -١٤
١٤/٧/٢٠٠٩. 

 .٢/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٥

 .١٥/٧/٢٠٠٩، تمَّ الدخول إليه في GOI(، com.iraqiinterior.www(الحكومة العراقية  -١٦



  الهوامش
 
 

٣٥٠ 

تنمية القدرات العراقية على صيانة المخزن العسكري في التاجي "، SIGIR 09-027تقرير تدقيق المفتش العام  -١٧
 .٧/٢٠٠٩" عرقلتها مشاآل عديدة

 .٢/٧/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات، (MNC-I)   العراقاستجابة الفيلق المتعدد الجنسيات في -١٨

 . ٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٩

 . ٢/٧/٢٠٠٩تمَّ الدخول إليه في   ،www.krg.org، (KRG)حكومة إقليم آردستان  -٢٠

 . ١٦/٧/٢٠٠٩انات، ، لطلب المفتش العام للبي(GOI)استجابة الحكومة العراقية  -٢١

 .٢/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٢

 .٢/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات ، (NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق األدنىاستجابة -٢٣

 .٢/٧/٢٠٠٩تمَّ الدخول إليه في   ،www.krg.org، (KRG)حكومة إقليم آردستان  -٢٤

 االحتياط العالمي المثبت من النفط والغاز الطبيعي، أحدث التقديرات، (EIA)إدارة معلومات الطاقة  -٢٥
www.eia.doe.gov، ٧/٥/٢٠٠٩ تمَّ الدخول إليه في . 

 - ١/٧/٢٠٠٦، تقارير األداء اليومي للكهرباء، (EFC)مؤتمر حرية العراق /(ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية  -٢٦
٣٠/٦/٢٠٠٩. 

 .٦/٧/٢٠٠٩ بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة األميرآية في -٢٧

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٨

 . ١٩، الشريحة ٦/٥/٢٠٠٩استجابة وزارة الخارجية األميرآية، تقرير الوضع في العراق،  -٢٩

 السنة المالية – ٢٠٠٩قية لفترة منتصف السنة الحالية مالحظة االستراتيجية المرحلية للجمهورية العرا/ البنك الدولي -٣٠
١١ ،WDSContentServer/default/external/org.worldbank.wds-www://http 

/WDSP/IB/2009/02/27/000333038_20090227052857/Rendered/INDEX/473040ISN0Iraq1
01Offi cial0Use0Only1.txt ١٤/٧/٢٠٠٩، ّتم الدخول إليه في . 

 . ٥/٢٠٠٩مقابلة مسؤول موظف رسمي في البنك الدولي مع المفتش العام،  -٣١

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٢

، المحكمة العليا االميرآية، اتخاذ القرار في زل، رأي منعet al., No. 07-1090الجمهورية العراقية ضد بيتي،  -٣٣
 . ٢٠٠٩حزيران /٨

، (JCS) إلى وزير الدفاع ورئيس األرآان المشترآة (CENTCOM)مذآرة القيادة العامة للقوات المسلحة األميرآية -٣٤
 . ٢٤/٤/٢٠٠٩، "تطبيق الدروس المكتسبة في العراق وأفغانستان"

 .١٦/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoL)استجابة وزارة العمل األميرآية  -٣٥

، تمَّ http://www.cpj.org/deadly/2009.php "٢٠٠٩الصحافيون المقتولون في العام "لجنة حماية الصحافيين،  -٣٦
 .١٤/٧/٢٠٠٩الدخول إليه في 

 .  ١٩/٧/٢٠٠٩، تمَّ الدخول إليه في www.uniraq.org األمم المتحدة ، -٣٧

 .٣٠/٣/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -٣٨



 المختصرات والتعريفات
 
 

٣٥١ 

العراق – مكتب شؤون الشرق األدنى ؛ استجابة٢/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب  المفتش العام للبيانات،  -٣٩
(NEA-I) ، ؛ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات

؛ استجابة ٤/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،   (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج ؛ ١٦/٧/٢٠٠٩ و٦/٧/٢٠٠٩
 ؛ استجابة مكتب وزير الدفاع ١٤/٥/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق 

(OSD)  ،؛ ١٣/٧/٢٠٠٩و ٢/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبياناتKPMG) ( ، " صندوق تنمية العراق لبيان
؛ تقارير المفتش العام ربع السنوية ونصف السنوية إلى الكونغرس ٣٠/٩/٢٠٠٤" وصوالت األموال النقدية  والدفعات

 .  ٣٠/٤/٢٠٠٩ و٣١/٣/٢٠٠٤األميرآي، 

كومة العراقية من من عائدات الح% ٥. ٢/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -٤٠
، التي تقوم بدفع تعويضات إلى الكويت وأي جهة مخولة (UNCC)النفط تذهب إلى لجنة التعويضات لدى األمم المتحدة 

 . المطالبة بتعويضات

من الموازنات الرأسمالية %٣١، وهو التاريخ النهائي لوزارة المالية لتقديم البيانات، فقط ٢٠٠٩مارس / آذار٣١بحلول  -٤١
استجابة وزارة المالية األميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، . ، تم إنفاقها أو إلزامها٢٠٠٨ -٢٠٠٦ة لألعوام العراقي

٤/٢/٢٠٠٩. 

 .٨/٧/٢٠٠٩ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٢

 .٨/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٣

 . ٦/٢٠٠٩العراق، : قتصادية، تقرير البالدوحدة االستخبارات اال -٤٤

 .٨/٧/٢٠٠٩ و٢/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٥

؛ التعهد هو مؤشر ٢/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق األدنى استجابة -٤٦
االلتزام هو آمية التعهد الموافق عليها من الجسم . ي للمساهمة بهاللنّية لنقل األموال التي جرى تحديد مجموع تقريب

تقرير "البنك الدولي، . القانوني الوطني أو المجلس المتعدد، وهذا المبلغ مخصص لمشروع  أو لبرنامج في قطاع معين
 .٣/٢٠٠٧في " التقدم الحاصل في اإللزام، التعاقد واإلنفاق بالنسبة لتعهدات مانحي العراق

 .٢/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق األدنى جابةاست -٤٧

 .٢/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق األدنى استجابة -٤٨

 .٢/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق األدنى استجابة -٤٩

 .P.L                            : د هذا الرقم إلى التخصيصات المتوفرة إلعادة اعمار العراق بموجب القوانين اآلتيةيستن -٥٠
108-7, P.L108-11, P.L.108-106, P.L. 108-287, P.L. 109-13, P.L. 109-102, P.L. 109-148, 
P.L.109-234, P.L.110-28, P.L.110-92, P.L.110-116, P.L.110-137, P.L.110-149, P.L.110-
161, P.L.110-252, and P.L.111-32. 

 .P.L                            : يستند هذا الرقم إلى التخصيصات المتوفرة إلعادة اعمار العراق بموجب القوانين اآلتية -٥١
108-7, P.L108-11, P.L.108-106, P.L. 108-287, P.L. 109-13, P.L. 109-102, P.L. 109-148, 
P.L.109-234, P.L.110-28, P.L.110-92, P.L.110-116, P.L.110-137, P.L.110-149, P.L.110-
161, P.L.110-252, and P.L.111-32. 

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٢

 .١٣/٧/٢٠٠٩و١٣/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٥٣

٥٤- P.L. 109-163 1202، القسم ٦/١/٢٠٠٩، قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية في(e). 



  الهوامش
 
 

٣٥٢ 

؛ استجابة فرقة منطقة ٢٠٠٩/ ١٦/٧ و٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٥
 (ITAO)؛ مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ١٨/٧/٢٠٠٩و ٤/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،   (GRD)الخليج 

، التقرير ربع السنوي (MNC-I)  الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، ١٤/٥/٢٠٠٩، تقرير المؤشرات الهامة في 
لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) ؛  استجابة مكتب وزير الدفاع األميرآي ٤/٧/٢٠٠٩ و٤/٢٠٠٩/&
  .١٣/٧/٢٠٠٩و٢/٧/٢٠٠٩

 .P.L                            : يستند هذا الرقم إلى التخصيصات المتوفرة إلعادة اعمار العراق بموجب القوانين اآلتية -٥٦
108-7, P.L108-11, P.L.108-106, P.L. 108-287, P.L. 109-13, P.L. 109-102, P.L. 109-148, 
P.L.109-234, P.L.110-28, P.L.110-92, P.L.110-116, P.L.110-137, P.L.110-149, P.L.110-
161, P.L.110-252, and P.L.111-32. 

٥٧-  P.L. 111-32 أ (٣٠٦، القسم ٢٤/٦/٢٠٠٩، تاريخ٢٠٠٩، قانون التخصيصات التكميلية، للعام.( 

٥٨- P.L. 111-32 لجنة مجلس النواب ١١٠٣، القسم ٢٤/٦/٢٠٠٩، تاريخ٢٠٠٩، قانون التخصيصات التكميلية، للعام ،
  . XL العنوان ١٢/٦/٢٠٠٩، في H.R. 2346 :151-111ات المسلحة، التقرير رقم للقو

٥٩- P.L. 111-32 لجنة مجلس النواب ١١٠٣، القسم ٢٤/٦/٢٠٠٩، تاريخ٢٠٠٩، قانون التخصيصات التكميلية للعام ،
  . XL العنوان ١٢/٦/٢٠٠٩، في H.R. 2346 :151-111للقوات المسلحة، التقرير رقم 

٦٠- P.L. 111-32العنوان ٢٤/٦/٢٠٠٩، تاريخ٢٠٠٩انون التخصيصات التكميلية للعام ، ق ،XL. 

 .III، العنوان١٢٦/٢٠٠٩، في H.R. 2346 :151-111لجنة مجلس النواب للخدمات المسلحة، التقرير رقم  -٦١

نطقة ؛ استجابة فرقة م٢٠٠٩/ ١٦/٧ و٦/٧/٢٠٠٩ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٢
 (ITAO)؛ مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ١٨/٧/٢٠٠٩و ٤/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،   (GRD)الخليج 

، التقرير ربع السنوي (MNC-I)  الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، ١٤/٥/٢٠٠٩، تقرير المؤشرات الهامة في 
لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) ؛  استجابة مكتب وزير الدفاع ٤/٧/٢٠٠٩ و٧/٤/٢٠٠٩
 .١٣/٧/٢٠٠٩و٢/٧/٢٠٠٩

؛ استجابة فرقة منطقة ٢٠٠٩/ ١٦/٧ و٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٣
 (ITAO)؛ مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ١٨/٧/٢٠٠٩و ٤/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،   (GRD)الخليج 

، التقرير ربع السنوي (MNC-I)  الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، ١٤/٥/٢٠٠٩، تقرير المؤشرات الهامة في 
لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) ؛  استجابة مكتب وزير الدفاع ٤/٧/٢٠٠٩ و٧/٤/٢٠٠٩
 ٣١/٣/٢٠٠٤غرس األميرآي، تقرير المفتش العام ربع السنوي ونصف السنوي إلى الكون. ١٣/٧/٢٠٠٩و٢/٧/٢٠٠٩

 .٣٠/٤/٢٠٠٩حتى 

٦٤- P.L. 108-11, P.L. 108-106  وP.L. 110-252. 

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٥

إن توفر التمويالت غير الملتزم . ١٠/٢٠٠٨؛ و٧/٢٠٠٨؛ ١٠/٢٠٠٦، ٢٢٠٧ تقارير القسم ،(DoS)وزارة الخارجية  -٦٦
في ذلك الوقت، . ٢٠٠٦ أيلول ٣٠ لم يعد قائمًا إبتداءًا من (IRRF 2)لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني بها 

 مليون دوالر عن عمد ليصبح غير متوفر، آي يستخدم لتعديالت ارتفاع األسعار والتغّيرات ٣٨٥ُترك مبلغ يقارب 
عادة االلتزام باألموال لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني سلطة إلغاء االلتزام وإ. المسموحة في العقود الموجودة

(IRRF 2) وهو الوقت الذي لم يعد فيه ممكنا إعادة برمجة صندوق إغاثة ٢٠٠٨ أيلول ٣٠؛ أصبحت الغية ابتدءًا من ،
 .وإعادة إعمار العراق ألولويات جديدة

 .٦/٧/٢٠٠٩ للبيانات، استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام  -٦٧



 المختصرات والتعريفات
 
 

٣٥٣ 

 .١٣/٧/٢٠٠٩و٢/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٦٨

 .١٣/٧/٢٠٠٩و٢/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٦٩

؛ نظام اإلدارة المالية ١٣/٧/٢٠٠٩و٢/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٧٠
 . ١١/٧/٢٠٠٩، تقرير التنفيذ في (ISSF)، صندوق دعم قوات األمن العراقية (CEFMS)لسالح الهندسة 

 .١٣/٧/٢٠٠٩و٢/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٧١

٧٢- P.L.111-32 ٦/١/٢٠٠٩ وألهداف أخرى، ٢٠٠٩ أيلول ٣٠ إجراء تخصيصات تكميلية للسنة المالية التي تنتهي في ،
 . ٩٠٦القسم 

 .٢/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٧٣

٧٤- P.L.110-417، ؛ )أ (١٥٠٨، القسم ١٤/١٠/٢٠٠٨، ٢٠٠٩ قانون دانكان هانتر لتفويض الدفاع الوطني للسنة المالية
ضت الواليات المتحدة تمويلها لقوات األمن العراقية، لكن دعمها المتواصل خف"، 012-09تدقيق المفتش العام رقم 

 . ١/٢٠٠٩، "سيكون ضروريًا على األرجح

 السنة المالية ،(DoD)؛ وزارة الدفاع ٢/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٧٥
 . ١٥، الصفحة ٥/٢٠٠٨ طلب جسر جوي للحرب العالمية على اإلرهاب، - ٢٠٠٩

٧٦- P.L. 108-7, P.L. 109-102, P.L. 109-234, P.L. 110-28, P.L. 110-92, P.L. 110-116, P.L. 110-
137, P.L. 110-149, P.L. 110-161, P.L. 110-252, and P.L. 111-32. 

 استجابة فرقة منطقة ؛١٦/٧/٢٠٠٩ و٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٧٧
، تقرير (ITAO)، مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ٤/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات في (GRD)الخليج 

 .١٤/٥/٢٠٠٩المؤشرات الهامة 

؛ استجابة فرقة منطقة ١٦/٧/٢٠٠٩ و٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٧٨
، تقرير (ITAO)، مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ٤/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات في (GRD)الخليج 

 .١٤/٥/٢٠٠٩المؤشرات الهامة 

؛ استجابة فرقة منطقة ١٦/٧/٢٠٠٩ و٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٧٩
، تقرير (ITAO)، مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ٤/٧/٢٠٠٩يانات في  لطلب المفتش العام للب(GRD)الخليج 

 .١٤/٥/٢٠٠٩المؤشرات الهامة 

 . يتلقى أيضا جزء من التمويل عبر إجراءات التخصيصات المعتمدة(CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد  -٨٠

٨١- U.S.C ٢٣٤٦، القسم ٢٢، العنوان. 

 ).الكتاب األخضر(قروض ومنح أميرآية إلى الخارج . (USAID)للتنمية الدولية الوآالة األميرآية  -٨٢
http://qesdb.cdie.org/gbk/index.html ، َّتخصيصات صندوق دعم االقتصاد ٤/٧/٢٠٠٩الدخول إليه في تم ،

(ESF) من إجمالي تخصيصات % ٨٦إلى % ٥٢ إلى إسرائيل ومصر تمت خارج اتفاقيات آامب دايفد وتراوحت بين
 . من تخصيصات الصندوق للفترة بأآملها% ٦٦ لتصل إلى ما مجموعة ٢٠٠١ و ١٩٧٦ن العامين هذا الصندوق بي

 . ٧٨-٧٧، ١٨-١٩ الصفحات ٢٠٠٩، طلب الموازنة، ٢٠١٠، السنة المالية (DoS)وزارة الخارجية األميرآية  -٨٣

؛ استجابة فرقة منطقة ١٦/٧/٢٠٠٩ و٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٨٤
، تقرير (ITAO)، مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ٤/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات في (GRD)الخليج 

 .١٤/٥/٢٠٠٩المؤشرات الهامة 



  الهوامش
 
 

٣٥٤ 

-P.L. 110-252, P.L. 109-13, P.L. 109-148, P.L. 110-28, P.L. 109-234, P.L. 109القانون العام  -٨٥
289, P.L. 111-32, P.L. 108-287 

 .١٣/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٨٦

 . ٣٠/٤/٢٠٠٩ – ٣١/٣/٢٠٠٧تقرير المفتش العام ربع السنوي ونصف السنوي إلى الكونغرس األميرآي في  -٨٧

 . ٤/٧/٢٠٠٩ – ٧/٤/٢٠٠٩، التقرير ربع السنوي (MNC-I)  الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق -٨٨

 .٤/٧/٢٠٠٩ – ٧/٤/٢٠٠٩، التقرير ربع السنوي (MNC-I)  الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق -٨٩

 .٣ الصفحة -، الملحق أ٢٧، الفصل ١٢، قانون اإلدارة المالية، المجلد (DoD)وزارة الدفاع  -٩٠

  إلى قائد(MNF-I)العراق ، مذآرة قائد القوات المتعددة الجنسيات في (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٩١
االستجابة الطارئة للقائد قائد برنامج  " ،(CENTCOM)قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة األميرآية 

(CERP)" ،٢٤/٦/٢٠٠٩ . 

 .١/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٩٢

 ٧٤٧ إلى العراق انخفض من مبلغ (CERP)جابة الطارئة للقائد االستقائد برنامج  مليون المخصص من ٥٠٠مبلغ الـ -٩٣
، مذآرة قائد استجابة القوات (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق . ٢٠٠٩مليون المخطط أصًال للعام 

  ،(CENTCOM)قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة األميرآية   إلى قائد(MNF-I)المتعددة الجنسيات في العراق 
 . ٢٤/٦/٢٠٠٩، "(CERP)االستجابة الطارئة للقائد قائد برنامج "

  إلى قائد(MNF-I)، مذآرة قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٩٤
ئة للقائد االستجابة الطارقائد برنامج  " ،(CENTCOM)قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة األميرآية 

(CERP)" ،٢٤/٦/٢٠٠٩ . 

 .١/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD)  استجابة مكتب وزير الدفاع  -٩٥

، القسم ٦/١١/٢٠٠٣، للتخصيصات التكميلية الطارئة للدفاع وإعادة إعمار العراق وأفغانستان،P.L.108-106القانون  -٩٦
٣٠٠١ . 

 قانون P.L.110-181؛ )ب (١٢٠٢، القسم ٢٠٠٦لسنة المالية  لتفويض الدفاع الوطني ل،P.L.109-163القانون  -٩٧
 . ١٢٠٥) ب(، القسم ٢٨/١/٢٠٠٨، ٢٠٠٨تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 

أفاد تقرير . ١٢/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، (DoD OIG) مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية   استجابة -٩٨
لإلطالع .  ليست آاملة وال يمكن االعتماد عليها(IRMS)ام إدارة إعادة إعمار العراق للمفتش العام ان البيانات من نظ

-08، انظر تدقيق المفتش العام رقم (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق على المزيد من المعلومات حول تقييدات 
 . ٢٥/٧/٢٠٠٨، "الخطة الشاملة الالزمة لتوجيه مستقبل نظام إدارة إعادة إعمار العراق"، 021

 .١٢/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (DoD OIG)مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية   استجابة -٩٩

 .١٢/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (DoD OIG)مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية   استجابة -١٠٠

 .٢/٧/٢٠٠٩يانات، لطلب المفتش العام للب (OSD)  استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٠١

 .٤، الصفحة "دعم العقد في العمليات الطارئة"نائب مساعد وزير الدفاع لدعم البرنامج  -١٠٢

، ٢٠٠٩مكتب الطباعة لدى الحكومة، : تجربة إعادة إعمار العراق، واشنطن العاصمة: المفتش العام،  دروس قاسية -١٠٣
VIII. 



 المختصرات والتعريفات
 
 

٣٥٥ 

، ٢٧/١٠/٢٠٠٨، "مار العراق تمثل سلسلة من اإلجراءاتإنهاء مشروع إعادة إع"، 004-09تدقيق المفتش العام رقم  -١٠٤
 . ٣صفحة 

دعم مقاول عمليات قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة األميرآية، في "نائب مساعد وزير الدفاع لدعم البرنامج،  -١٠٥
 . ٥/٢٠٠٩" العراق وأفغانستان

 .  ٣، صفحة ١١/٥/٢٠٠٩، تقرير الوضع األسبوعي، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -١٠٦

 ؛١٦/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -١٠٧

 . ٣/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (TF-BSO) فريق المهمات لتحسين األعمال وعملية االستقرار -١٠٨

 .٣/٧/٢٠٠٩م للبيانات،  لطلب المفتش العا(TF-BSO) فريق المهمات لتحسين األعمال وعملية االستقرار -١٠٩

 .٣/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (TF-BSO) فريق المهمات لتحسين األعمال وعملية االستقرار -١١٠

؛ استجابة فرقة منطقة ٢٠٠٩/ ١٦/٧ و٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -١١١
؛ مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ١٨/٧/٢٠٠٩و ٤/٧/٢٠٠٩ت،  لطلب المفتش العام للبيانا (GRD)الخليج 

(ITAO) الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، ١٤/٥/٢٠٠٩ ، تقرير المؤشرات الهامة في  (MNC-I) التقرير ،
لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) ؛  استجابة مكتب وزير الدفاع ٤/٧/٢٠٠٩ و٧/٤/٢٠٠٩ربع السنوي 

  .١٣/٧/٢٠٠٩و٢/٧/٢٠٠٩

 . ٧/٢٠٠٩، عرض بالشرائح، "مبادرات اعمال تملكها نساء "(MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١١٢

 .٧/٢٠٠٩، "أعمال، تملكها نساء في العراق وأفغانستان " (JCC-I/A)القيادة المشترآة للعقود في العراق -١١٣

 . ٧/٢٠٠٩، عرض بالشرائح، "مال تملكها نساءمبادرات اع "،(MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١١٤

 .٧/٢٠٠٩، "أعمال تملكها نساء في العراق وأفغانستان" القيادة المشترآة للعقود في العراق  -١١٥

 .٧/٢٠٠٩، "أعمال تملكها نساء في العراق وأفغانستان "، (JCC-I/A)القيادة المشترآة للعقود في العراق -١١٦

استجابة مكتب وزير . ٤، صفحة ٥/٢٠٠٩،  "دعم العقود العمليات الطارئة"ج، نائب مساعد وزير الدفاع لدعم البرنام -١١٧
، استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ١٤/٧/٢٠٠٩الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، 

٦/٧/٢٠٠٩ . 

 .١/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoL)استجابة وزارة العمل  -١١٨

 ٧/٢٠٠٩يل المفتش العام، تحل -١١٩

الفيالق /الخلفية وعمل الكونغرس حول استجابة المدنيين: االستقرار والنزاع/نينا سيرافينو، تحوالت حفظ السالم -١٢٠
 .٦، صفحة ٥/٢/٢٠٠٩االحتياطية وقدرات إعادة اإلعمار واالستقرار المدني األخرى، 

بأية آلفة؟ التعاقد الطارىء في العراق "أفغانستان، اللجنة االميرآية حول التعاقد في زمن الحرب في العراق و -١٢١
 .٥ وiii، الصفحتان ٦/٢٠٠٩" وأفغانستان

 .٦/٤/٢٠٠٩تصريح وزارة الدفاع الى لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ،  -١٢٢

 .٥، الصفحة ١/٤/٢٠٠٩، "الشهادة، المكتسبات، التكنولوجيا واللوجستيات"مجلس النواب األميرآي، غاري موتسك،  -١٢٣

دعم المقاول للعمليات األميرآية في منطقة مسؤولية  قيادة المنطقة الوسطى "نائب مساعد وزير الدفاع لدعم البرنامج،  -١٢٤
 .٥/٢٠٠٩، "للقوات المسلحة األميرآية، في العراق وأفغانستان



  الهوامش
 
 

٣٥٦ 

 .١٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٢٥

 . ٢٥/٥/٢٠٠٩، "تطبيق الدروس المكتسبة في العراق وأفغانستان"ة المرآزية، مكتب القائد، القيادة االميرآي -١٢٦

؛ استجابة فرقة منطقة ٢٠٠٩/ ١٦/٧ و٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٢٧
لمساعدة االنتقالية للعراق ؛ مكتب ا١٨/٧/٢٠٠٩و ٤/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،   (GRD)الخليج 

(ITAO) الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، ١٤/٥/٢٠٠٩ ، تقرير المؤشرات الهامة في  (MNC-I) التقرير ،
لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) ؛  استجابة مكتب وزير الدفاع ٤/٧/٢٠٠٩ و٧/٤/٢٠٠٩ربع السنوي 

 .١٣/٧/٢٠٠٩و٢/٧/٢٠٠٩

ات المتحدة االميرآية وجمهورية العراق حول انسحاب القوات االميرآية من العراق ونشاطتها خالل االتفاقية بين الوالي" -١٢٨
 .١٧/١١/٢٠٠٨، "وجودها المؤقت في العراق

، "اتفاقية إطار العمل االستراتيجي لعالقة الصداقة والتعاون بين الواليات المتحدة االميرآية وجمهورية العراق" -١٢٩
 ". فرض تطبيق القانون والتعاون القضائي"،VIII، القسم ١٧/١١/٢٠٠٨

 . ٣٠/٦/٢٠٠٩، تمَّ الدخول إليه في GOI(، iq.cabinet.www(الحكومة العراقية  -١٣٠

إلى الجنود والبحارة والطيارين والمدنيين في القوات المتعددة "، (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٣١
 . ٢١/٦/٢٠٠٩، "(MNF-I)نسيات في العراق الج

،  ١٢/٦/٢٠٠٩، ٥وثيقة البيت األبيض حول التغّير في العراق، صفحة الوقائع رقم  -١٣٢
-texttrans/st/gov.america.www

html.0.8082653xjsnommis20090612164218/June/2009/english ، َّالدخول إليه في تم
تذآر صفحة الوقائع مالحظات الرئيس باراك اوباما خالل زيارته إلى آامب لوجون، آارولينا الشمالية، .٥/٧/٢٠٠٩

 . ١٦/٧/٢٠٠٩استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، . ٢٧/٢/٢٠٠٩في 

 .١٥/٦/٢٠٠٩، تحديث االتفاقية األمنية، (MNF-I)ات المتعددة الجنسيات في العراق القو -١٣٣

دعم المقاول للعمليات األميرآية في منطقة مسؤولية قيادة المنطقة الوسطى "نائب مساعد وزير الدفاع لدعم البرنامج،  -١٣٤
 .٥/٢٠٠٩، "للقوات المسلحة األميرآية، في العراق وأفغانستان

 .٣٠/٦/٢٠٠٩، تمَّ الدخول إليه في iq.cabinet.www ة،الحكومة العراقي -١٣٥

 .٢١، الشريحة ١٧/٦/٢٠٠٩، تقرير الوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية  -١٣٦

عملية "، وزارة الدفاع، ٤/٧/٢٠٠٩ليه في ، تمَّ الدخول إ٢٥/٦/٢٠٠٩، edu.brookings.wwwمعهد بروآنغز،  -١٣٧
 . ٢/٧/٢٠٠٩، "حرية العراق، وضع الجرحى األميرآيين

، القوات األميرآية على أهبة االستعداد لمغادرة المدن العراقية خالل (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٣٨
 ٣٠عي لعدد الهجمات ابتداًء من ، بيانات المعدل األسبو٢/٦/٢٠٠٩، "يونيو/ حزيران٣٠مهلة تنتهي في 

 . ٢٠٠٩يونيو /حزيران

 )"٢٠٠٨ (١٨٣٠ من القرار ٦تقرير األمن العام المقدم عمًال بالفقرة "، (UN)مجلس األمن لألمم المتحدة  -١٣٩
S/2009/284 ،٢، الصفحة ٢/٦/٢٠٠٩. 

. ١٠/٦/٢٠٠٩ى هي ابتداًء من ، وبيانات العدد اإلجمالي للجرح٢٤/٦/٢٠٠٩بيانات التفجيرات المنسقة هي ابتداًء من  -١٤٠
عملية حرية العراق، وضع "، وزارة الدفاع، ٤/٧/٢٠٠٩الدخول إليه في تمَّ ، ٢٥/٦/٢٠٠٩معهد بروآنغز، ، 

 .٢/٧/٢٠٠٩، "الجرحى
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٣٥٧ 

 )"٢٠٠٨ (١٨٣٠ من القرار ٦، تقرير األمن العام المقدم عمًال بالفقرة (UN)مجلس األمن لألمم المتحدة  -١٤١
S/2009/284 ،١٢، الصفحة ٢/٦/٢٠٠٩. 

تحديث االتفاق األمني بين القوات المتعددة الجنسيات في العراق "، (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٤٢
(MNF-I)استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ١٥/٦/٢٠٠٩، " والحكومة العراقية ،

١٥/٧/٢٠٠٩ . 

١٤٣- (ISAM) ساعدة األمنيةبمكتب الم" آانت تعرف سابقًا "(SAO) . 

آتابة التقارير المزدوجة المطلوبة من مؤسسات آل من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية تبدو متضاربة لما ورد في  -١٤٤
NSPD-44") التي تعطي وزارة الخارجية قيادة هذه ") إدارة جهود الطوارىء المتعلقة بإعادة االعمار وباالستقرار

 .الجهود

 .١/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) مكتب وزير الدفاع  -١٤٥

دعم المقاول للعمليات األميرآية في منطقة مسؤولية قيادة المنطقة الوسطى "نائب مساعد وزير الدفاع لدعم البرنامج،  -١٤٦
 .٥/٢٠٠٩، "للقوات المسلحة األميرآية، في العراق وأفغانستان

 . ٤/٧/٢٠٠٩ للبيانات، لطلب المفتش العام (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -١٤٧

 .٨/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) مكتب وزير الدفاع  -١٤٨

القادة المدنيون يرون تحسنات في الرقابة وتنسيق مهمات مقاولي األمن "، SIGIR 09-022تقرير تدقيق المفتش العام  -١٤٩
 . ٧/٢٠٠٩، "الخاص في العراق

سجالت التحقيق والمعالجة المتعلقة بحوادث نزع األسلحة على يد "،  SIGIR 09-023تقرير تدقيق المفتش العام  -١٥٠
 . ٧/٢٠٠٩" مقاولي األمن الخاص يمكن تحسينها

التدقيق المشترك لعقد بالك واتر وأوامر "، AUD/IQO-09-021 وSIGIR 09-021 تقرير تدقيق المفتش العام -١٥١
  .٦/٢٠٠٩، "المهمة لخدمات الحماية الشخصية حول العالم في العراق

 .٤٢، صفحة ٥/٢٠٠٩، ٢٠٠٩وزارة الدفاع، الطلب التكميلي للسنة المالية  -١٥٢

عقد لوجستيات قوات األمن يعاني من بعض المشاآل في الكلفة والناتج "،  SIGIR 09-014تقرير تدقيق المفتش العام  -١٥٣
ى القيام بأعمال تنمية القدرات العراقية عل"، SIGIR 09-027؛ تقرير تدقيق المفتش العام ٤/٢٠٠٩، "والرقابة

 . ٧/٢٠٠٩، "صيانة مستودعات الجيش العراقي في التاجي والتي تعاني من عدد آبير من المشاآل

موجز تحليل مهمة قاعدة التدريب "، (CAATT-I)فريق التدريب االستشاري لجيش سلطة االئتالف في العراق   -١٥٤
 .٨/٧/٢٠٠٩، االستجابة لطلب المفتش العام للبيانات "٢٠٠٩

 .٣٢، صفحة ٣١/٣/٢٠٠٩ ، قياس االستقرار واألمن في العراق، (DoD)الدفاع وزارة  -١٥٥

 .١٤/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٥٦

 . ٢/٧/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات،  لطلب (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٥٧

 .٢/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٥٨

 .٢/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٥٩

 . ٦/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OPA)استجابة مكتب شؤون المحافظات  -١٦٠



  الهوامش
 
 

٣٥٨ 

 .٦/٢٠٠٩، "العراق، تقرير خاص-حكم القانون"السفارة االميرآية في بغداد،  -١٦١

الجنود االميرآيون يدربون متطوعات أمن عراقيات لمساعدة "، (MNF-I)لقوات المتعددة الجنسيات في العراق ا -١٦٢
 . ١٦/٦/٢٠٠٩" الشرطة

؛ استجابة فرقة منطقة ٢٠٠٩/ ١٦/٧ و٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٦٣
؛ مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ١٨/٧/٢٠٠٩و ٤/٧/٢٠٠٩انات،  لطلب المفتش العام للبي (GRD)الخليج 

(ITAO) الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، ١٤/٥/٢٠٠٩ ، تقرير المؤشرات الهامة في  (MNC-I) التقرير ،
لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) ؛  استجابة مكتب وزير الدفاع ٤/٧/٢٠٠٩ و٧/٤/٢٠٠٩ربع السنوي 

 .١٣/٧/٢٠٠٩و٢/٧/٢٠٠٩

، "وزارة الداخلية ترعى مؤتمر البنى التحتية في بغداد"، المستشار (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٦٤
 . ٤، صفحة ٦/٢٠٠٩

 (MNF-I)مذآرة من قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق "، (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٦٥
، (CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد "، (CENTCOM) للقوات المسلحة لوسطىإلى قيادة المنطقة ا

٢٤/٦/٢٠٠٩ . 

 .٤٣، صفحة ٥/٢٠٠٩، ٢٠٠٩ وزارة الدفاع، الطلب التكميلي للسنة المالية  -١٦٦

، اللواء الرابع، فرقة المشاة العاشرة، ثكنات مقر عام الجيش العراقي، ميسان، SIGIR PA-08-164المفتش العام  -١٦٧
 . ٧/٢٠٠٩، "عراقال

 .٣٣، صفحة ٣١/٣/٢٠٠٩ ، قياس االستقرار واألمن في العراق، (DoD)وزارة الدفاع  -١٦٨

 .١/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٦٩

 .١/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٧٠

 .١/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٧١

 ).٢٠٠٩، أيار FM3-071" (مساعدة قوات األمن"وزارة الجيش، المقر العام،  -١٧٢

 . ٨، صفحة ٥/٢٠٠٩ المستشار، ،(MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٧٣

 . ٨، صفحة ٥/٢٠٠٩، المستشار، (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٧٤

تنمية القدرات العراقية على القيام بأعمال صيانة مستودعات الجيش "، SIGIR 09-027رير تدقيق المفتش العام تق -١٧٥
 .٧/٢٠٠٩، "العراقي في التاجي والتي تعاني من عدد آبير من المشاآل

فة والناتج عقد لوجستيات قوات األمن يعاني من بعض المشاآل في الكل" ، SIGIR 09-014تقرير تدقيق المفتش العام  -١٧٦
 . ٢/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) ؛ استجابة مكتب وزير الدفاع ٤/٢٠٠٩، "والرقابة

عقد لوجستيات قوات األمن يعاني من بعض المشاآل في الكلفة والناتج " ، SIGIR 09-014 تقرير تدقيق المفتش العام  -١٧٧
 .٤/٢٠٠٩، "والرقابة

مشروع قيادة موقع تكريت، يحقق أهداف العقد باستخدام إجراءات اإلدارة "، SIGIR 09-024تدقيق المفتش العام  -١٧٨
 . ٧/٢٠٠٩، "الصحية

 إلعادة بناء (FMS)العراق يستخدم المبيعات العسكرية األجنبية " ، (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٧٩
 . ١٩/٣/٢٠٠٩، "وتقوية قوات األمن
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 .١/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٨٠

 .١/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٨١

 . ١٢/٥/٢٠٠٩، "قسم حكم القانون"الملحق العدلي االميرآي،  -١٨٢

 . ٦/٧/٢٠٠٩استجابة الملحق العدلي األميرآي لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٨٣

 .٦/٧/٢٠٠٩ألميرآي لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة الملحق العدلي ا -١٨٤

 . ٦/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (INL)استجابة مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون  -١٨٥

 . ١٩/٦/٢٠٠٩، محافظة السليمانية، "شمشمال"تفتيش المفتش العام للموقع، سجن  -١٨٦

 .١/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (INL) تطبيق القانون استجابة مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض -١٨٧

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة الملحق العدلي األميرآي لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٨٨

 .١/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (INL)استجابة مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون  -١٨٩

 . ٢٣، الشريحة ١٧/٦/٢٠٠٩وضع العراقي، ، تقرير ال(DoS)وزارة الخارجية  -١٩٠

 .١٩، الشريحة ٦/٥/٢٠٠٩، تقرير الوضع العراقي، (DoS)وزارة الخارجية  -١٩١

 .١/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات،  (INL)استجابة مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون  -١٩٢

 . ٢، الصفحة ١٦/٦/٢٠٠٩" بار لتطبيق العدالةافتتاح المجمع القضائي في األن"، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -١٩٣

، "تجديد مبنى قاعة المحكمة يساعد في إعادة حكم القانون إلى الموصل في العراق"، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -١٩٤
 . ١، صفحة ١٠/٥/٢٠٠٩

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة الملحق العدلي األميرآي لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٩٥

 .٦/٧/٢٠٠٩ميرآي لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة الملحق العدلي األ -١٩٦

 .١٦، الشريحة ٨/٤/٢٠٠٩، تقرير الوضع العراقي، (DoS)وزارة الخارجية  -١٩٧

استجابة فرقة منطقة الخليج ؛ ٤/٧/٢٠٠٩التقرير ربع السنوي، "، (MNC-I)  الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق -١٩٨
(GRD)   ،؛ استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية ١٨/٧/٢٠٠٩ و٤/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات

(USAID) ،مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية ؛ استجابة ١٣/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات(DFAS) 
؛ استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ١٠/٤/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات، 

النفط والغاز، الكهرباء، المياه والصرف : يتضمن هذا الرقم قطاعات المفتش العام التالية: مالحظة. ٦/٧/٢٠٠٩
مجموع القطاعات الفرعية المكتوب عنها في هذا القسم لن يضيف . الصحي، النقل، واالتصاالت والبنية التحتية العامة

 . م للبنية التحتية العامةإلى معلومات تمويل البنى التحتية اإلجمالي ألنه ال يوجد قس

 .٢/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات ، (NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق األدنى استجابة -١٩٩

 . ٢/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٠٠

 مليون ١٧٦االحتفال يخصص "، ٥، العدد ٦ المجلد ،Essayons Forward، مجلة  (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٢٠١
 . ٥/٢٠٠٩، " ميغا واط لشبكة آهرباء العراق٢٠٠دوالر لتوسيع محطة إنتاج الكهرباء في القداس من أجل إضافة 

، تقارير األداء اليومي للكهرباء، (ITAO/EFC)خلية دمج الطاقة /استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق -٢٠٢
٣٠/٦/٢٠٠٩ -١/٤/٢٠٠٨ . 



  الهوامش
 
 

٣٦٠ 

 .١٨، الشريحة ٢٧/٥/٢٠٠٩ير الوضع العراقي، ، تقر(DoS)وزارة الخارجية  -٢٠٣

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٠٤

 .١٤، الشريحة ٨/٧/٢٠٠٩، تقرير الوضع العراقي، (DoS)وزارة الخارجية  -٢٠٥

 .١٤، الشريحة ٨/٧/٢٠٠٩، تقرير الوضع العراقي، (DoS)وزارة الخارجية  -٢٠٦

 .٦/٧/٢٠٠٩ارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السف -٢٠٧

، تقرير (DoS)؛ وزارة الخارجية ١٧، الشريحة ١٥/٤/٢٠٠٩، تقرير الوضع العراقي، (DoS)وزارة الخارجية  -٢٠٨
 .٩، الشريحة ١٠/٦/٢٠٠٩الوضع العراقي، 

، "العراق-٢٠٠٩مناخ استثمارات "، ٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٠٩
 .٩-٨، ١، الصفحات ٣١/٣/٢٠٠٩

استجابة فرقة منطقة الخليج ؛ ٤/٧/٢٠٠٩، التقرير ربع السنوي، (MNC-I)  الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق -٢١٠
(GRD)   ،الدولية ؛ استجابة الوآالة االميرآية للتنمية ١٨/٧/٢٠٠٩ و٤/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات

(USAID) ،مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية ؛ استجابة ١٣/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات(DFAS) 
؛ استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ١٠/٤/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات، 

به المفتش العام لتمويل الواليات المتحدة للنفط والغاز هذا االحتساب هو المجموع الذي احتس: مالحظة. ٦/٧/٢٠٠٩
 . والكهرباء

الدخول إليه تمَّ ، www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Iaq/Background.html ،(EIA)إدارة معلومات الطاقة  -٢١١
 . ٨/٦/٢٠٠٩في 

قة منطقة الخليج استجابة فر؛ ٤/٧/٢٠٠٩التقرير ربع السنوي، "، (MNC-I)  الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق -٢١٢
(GRD)   ،؛ استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية ١٨/٧/٢٠٠٩ و٤/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات

(USAID) ،مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية ؛ استجابة مصلحة ١٣/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات
(DFAS) ،تجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام ؛ اس١٠/٤/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات
 .٦/٧/٢٠٠٩للبيانات، 

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢١٣

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢١٤

، مصفاة (USAID)، التصريح الصحفي، الوآالة االميرآية للتنمية الدولية(USAID)الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٢١٥
العراق تفتح مرآز للتدريب لتقوية مهارات مدراء تقنية المعلومات، 

www.usaid.gov/press/releases/2009/pr090617.html ،  َّ١٠/٧/٢٠٠٩الدخول إليه في تم  . 

 ، "عراقي، التوقعات والحقائققطاع النفط ال"مرآز دراسات الطاقة العالمية،  -٢١٦
                  0=&chapter39=page&id=php?main_page.index/uk.co.cges.www ، َّالدخول إليه تم

 .  ١٨/٦/٢٠٠٩في

؛ استجابة السفارة ٢/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات ، (NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق األدنى استجابة -٢١٧
 جدول (ITAO)؛ مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ٢/١٠/٢٠٠٨االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، 

 . ١/٢٠٠٨االستيراد واإلنتاج والتصدير الشهري 

 .٢/٧/٢٠٠٩لب المفتش العام للبيانات ،  لط(NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق األدنى استجابة -٢١٨
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 . ١٥، صفحة ٣/٢٠٠٩، "تمهيد: ٢٠٠٩العراق "ُأزيرفاتوريو العراق،  -٢١٩

، "، إحصاءات الطاقة الدولية، إمدادات النفط اإلجمالية(EIA)إدارة معلومات الطاقة  -٢٢٠
http://tonto.eia.doe.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm?tid=5&pid=53&aid=1َّتم ، 

 .١٩/٦/٢٠٠٩الدخول إليه في 

 . ١٤/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٢١

 .٢/٧/٢٠٠٩ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٢٢

، (EIA)؛ إدارة معلومات الطاقة ١٤/٧/٢٠٠٩، و٦/٧/٢٠٠٩استجابات وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٢٣
www.eia.doe.gov/emeu/international/reserves.html ، ٢/٧/٢٠٠٩تّم الدخول إليه في. 

 . ١٠، الشريحة ٨/٧/٢٠٠٩، تقرير الوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية  -٢٢٤

 .٢/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٢٥

 .١٥فحة ، ص٣/٢٠٠٩، "تمهيد: ٢٠٠٩العراق "ُأزيرفاتوريو العراق،  -٢٢٦

 .١٤/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٢٧

                  ، "قطاع النفط العراقي، التوقعات والحقائق"مرآز دراسات الطاقة العالمية،  -٢٢٨
0=&chapter39=page&id=php?main_page.index/uk.co.cges.www ، َّالدخول إليه تم
 ١٨/٦/٢٠٠٩في

 .٩، الشريحة ٢٧/٥/٢٠٠٩، تقرير الوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية  -٢٢٩

 .١٤/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٣٠

 .١٤ة ، الشريح٣/٦/٢٠٠٩، تقرير الوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية  -٢٣١

استجابة السفارة االميرآية في بغداد ؛ ١٠، الشريحة ٢٤/٦/٢٠٠٩، تقرير الوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية  -٢٣٢
 .٦/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 

 . ١٤/٧/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات،  لطلب (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٢٣٣

 .٦/٧/٢٠٠٩ميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة اال -٢٣٤

على رصيف خور األمامية لتصدير "، تصريح صحفي (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٢٣٥
-www.mnf، "النفط

iraq.com/index.php?option=com_content&task&id=26434&item=225 ، َّالدخول إليه في تم
، الحكومة العراقية، وزارة النفط ١٤/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ، ٩/٦/٢٠٠٩
 ،"٢٠٠٩ أيار -صادرات العراق من النفط الخام"

www.oil.gov.iq/EXPORT%20CAPACITIES.php ١٥/٧/٢٠٠٩، تمَّ الدخول إليه في. 

  .٢/٧/٢٠٠٩ المفتش العام للبيانات ،  لطلب(NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق األدنى استجابة -٢٣٦

، "احتياط العالم المثبت من النفط والغاز الطبيعي، أخذت التقديرات"إدارة معلومات الطاقة،  -٢٣٧
http://www.eia.doe.gov/emeu/international/reserves.html ١٩/٧/٢٠٠٩، تمَّ الدخول إليه في . 

  .٢/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات ، (NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق األدنى استجابة -٢٣٨
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 .١١، الشريحة ٢٠/٥/٢٠٠٩، تقرير الوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية  -٢٣٩

، تقرير (DoS)؛ وزارة الخارجية ١١، الشريحة ١٨/٣/٢٠٠٩، تقرير الوضع في العراق،(DoS)وزارة الخارجية  -٢٤٠
 .١٤، الشريحة ٣/٦/٢٠٠٩الوضع في العراق، 

-http://www.nabuccoخط األنابيب،/غاز الدولي نابوآو، وصف المشروعخط أنابيب ال -٢٤١
pipeline.com/project/projectdescription-pipeline-route/project-description.html َّتم ، 

 . ٦/٧/٢٠٠٩الدخول إليه في

 فرقة منطقة الخليج استجابة؛ ٤/٧/٢٠٠٩التقرير ربع السنوي، "، (MNC-I)  الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق -٢٤٢
(GRD)   ،؛ استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية ١٨/٧/٢٠٠٩ و٤/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات

(USAID) ،مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية ؛ استجابة مصلحة ١٣/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات
(DFAS) ،استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام ؛١٠/٤/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات 
 .٦/٧/٢٠٠٩للبيانات، 

 مشغلوا المولدات يتعلمون السالمة العامة –تنمية القدرات العراقية "، التصريح الصحفي، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٢٤٣
 إليه في  ، تمَّ الدخولwww.grd.usace.army.mil/news/releases/NR09-02-03.pdf، "والصيانة

٢٣/٧/٢٠٠٩ . 

، تقارير األداء اليومي للكهرباء، (ITAO/EFC)خلية دمج الطاقة /استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق -٢٤٤
 . ٣٠/٦/٢٠٠٩-١/٢٠٠٩ و٣١/٣/٢٠٠٧ -١/٤/٢٠٠٧

ء، ، تقارير األداء اليومي للكهربا(ITAO/EFC)خلية دمج الطاقة /استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق -٢٤٥
 .٣٠/٦/٢٠٠٩-١/٢٠٠٩ و٣١/٣/٢٠٠٧ -١/٤/٢٠٠٧

، تقارير األداء اليومي للكهرباء، (ITAO/EFC)خلية دمج الطاقة /استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق -٢٤٦
٣١/٣/٢٠٠٧ -١/٤/٢٠٠٧. 

رباء، ، تقارير األداء اليومي للكه(ITAO/EFC)خلية دمج الطاقة / استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق -٢٤٧
٣٠/٦/٢٠٠٧ -١/٤/٢٠٠٧. 

، تقارير األداء اليومي للكهرباء، (ITAO/EFC)خلية دمج الطاقة /استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق -٢٤٨
٣٠/٦/٢٠٠٧ -١/١/٢٠٠٧. 

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٤٩

 .١٤/٧/٢٠٠٩عام للبيانات، استجابة وزارة المالية لطلب المفتش ال -٢٥٠

، تقارير األداء اليومي للكهرباء، (ITAO/EFC)خلية دمج الطاقة /استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق -٢٥١
٣٠/٦/٢٠٠٧ -١/١/٢٠٠٧. 

 .١٤/٧/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع  -٢٥٢

، تقارير األداء اليومي للكهرباء، (ITAO/EFC)خلية دمج الطاقة /استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق -٢٥٣
٣٠/٦/٢٠٠٧ -١/٤/٢٠٠٧. 

 مليون ١٧٦االحتفال يخصص "، ٥، العدد ٦ المجلد ،Essayons Forward، مجلة  (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٢٥٤
 .٥/٢٠٠٩، "لعراق ميغا واط لشبكة آهرباء ا٢٠٠دوالر لتوسيع محطة إنتاج الكهرباء في القداس من أجل إضافة 
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 مليون ١٧٦االحتفال يخصص "، ٥، العدد ٦ المجلد ،Essayons Forward، مجلة  (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٢٥٥
 .٥/٢٠٠٩، " ميغا واط لشبكة آهرباء العراق٢٠٠دوالر لتوسيع محطة إنتاج الكهرباء في القداس من أجل إضافة 

 .١٧/٧/٢٠٠٩لعام للبيانات، استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش ا -٢٥٦

 .١٦، الشريحة ٨/٤/٢٠٠٩، تقرير الوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية  -٢٥٧

 .١٤، الشريحة ٨/٧/٢٠٠٩، تقرير الوضع في العراق، (DoS)وزارة الخارجية  -٢٥٨

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٥٩

رفع مستوى المحطة الفرعية يزيد من اعتمادية نظام توزيع "، التصريح الصحفي، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٢٦٠
 . ٣-١، الصفحات .٧/٥/٢٠٠٩، "الكهرباء في محافظة ذي قار

 . ٨/٧/٢٠٠٩، تحليل المعيار، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق -٢٦١

 في العراق، التحديثات الكهربائية الجديدة ، هذا األسبوع (MNFI)القائد العام للقوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٢٦٢
 .٢، صفحة ١٢/٤/٢٠٠٩"  ألف مواطن عراقي في البصرة٢٧٥تخدم 

 .٢٨، الشريحة ٩/٤/٢٠٠٩، تقرير الوضع األسبوعي، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٢٦٣

الكهرباء في مشروع توزيع : برنامج االستجابة الطارئة للقائد"، SIGIR Audit 09-025تقرير تدقيق المفتش العام  -٢٦٤
عملية نقل الممتلكات إلى "، SIGIR Audit 09-016؛ تدقيق المفتش العام ٧/٢٠٩ يسجل نجاحًا آبيرًا ٣١٢المحّلة 

 .٤/٢٠٠٩" العراق ينقصها الوحدة والمحاسبة

استجابة فرقة منطقة الخليج ؛ ٤/٧/٢٠٠٩، التقرير ربع السنوي، (MNC-I)  الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق -٢٦٥
(GRD)   ،؛ استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية ١٨/٧/٢٠٠٩ و٤/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات

(USAID) ،مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية ؛ استجابة ١٣/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات(DFAS) 
 استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ؛١٠/٤/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات، 

٦/٧/٢٠٠٩. 

 . ٦، الشريحة ٤/٢٠٠٩، تقرير الوضع الشهري، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٢٦٦

، تقرير الوضع (GRD)؛ فرقة منطقة الخليج ١٢ الشريحة٢/٢٠٠٩، خطاب القائد، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٢٦٧
 التصريح الصحفي، (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق ؛ ٣٢ و١٢يحتان ، الشر٩/٦/٢٠٠٩األسبوعي، 

-http://www.mnf، ٨/٦/٢٠٠٩، "الفرق تلقي نظرة أقرب على نظام توزيع المياه في البيجا"
iraq.com/index.php?option=com content&task=view&id=26849&Itemid=225 ، َّتم

 . ٩/٦/٢٠٠٩الدخول إليه في 

، "تنظيم نهري دجلة والفرات: تغيير الصورة"مم المتحدة، برنامج البيئة لألمم المتحدة األ -٢٦٨
http://maps.grida.no/library/fi 

les/regulation_of_the_tigris_and_euphrates_rivers.jpg ، َّ١/٧/٢٠٠٩الدخول إليه في تم . 

، )"٠٠٨    (١٨٣٠ من القرار ٦ن العام عمًال بالفقرة التقرير المرفوع إلى األم"، S/2009/284مجلس األمن الدولي،  -٢٦٩
 .٩، الصفحة ٢/٦/٢٠٠٩

، تمَّ الدخول إليه في www.mowr.gov.iq/english، وزارة الموارد المائية، (GOI)الحكومة العراقية  -٢٧٠
١/٧/٢٠٠٩ . 

 . ١٤/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNC-I)  استجابة الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق -٢٧١



  الهوامش
 
 

٣٦٤ 

، )النازا(مرصد وآالة الفضاء االميرآية  -٢٧٢
http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=38914$src=eoa-iotd ، َّالدخول إليه تم

 . ٢/٧/٢٠٠٩في 

 . ١٦، الشريحة ١٠/٦/٢٠٠٩، تقرير الوضع العراقي، (DoS)وزارة الخارجية -٢٧٣

، تقرير الوضع (DoS)؛ وزارة الخارجية١٨، الشريحة ٢٧/٥/٢٠٠٩، تقرير الوضع العراقي، (DoS)وزارة الخارجية -٢٧٤
؛ الحكومة العراقية، وزارة الموارد المائية، ١٦، الشريحة ١٠/٦/٢٠٠٩العراقي، 

www.mowr.gov.iq/english ، َّ١/٧/٢٠٠٩الدخول إليه في تم . 

، ١/٧/٢٠٠٩الدخول إليه في تمَّ ، www.mowr.gov.iq/english الحكومة العراقية، وزارة الموارد المائية،  -٢٧٥
 .٤/٧٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق 

 بالشراآة مع العراق ساعدت (USAID)الوآالة االميرآية للتنمية الدولية "(USAID)الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٢٧٦
، تمَّ الدخول إليه في www.inma-iraq.com ،١٣/٤/٢٠٠٩" لكرمةعلى إعادة أحياء بساتين الفواآه وا

٣٠/٦/٢٠٠٩.  

 . ١/٧/٢٠٠٩، تمَّ الدخول إليه في www.mowr.gov.iq/englishالحكومة العراقية، وزارة الموارد المائية،  -٢٧٧

 لطلب ؛ استجابة فرقة منطقة الخليج،٦، الشريحة ٤/٢٠٠٩، تقرير الوضع الشهري، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٢٧٨
 .١٤/٧/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، 

في محافظة " خالي بنداوا" وزارة الموارد المائية تواصل مد أقنية ري"الحكومة العراقية، وزارة الموارد المائية،  -٢٧٩
 .١/٧/٢٠٠٩، تمَّ الدخول إليه في www.mowr.gov.iq/englishنينوى، 

 ألف دونم ضمن مشروع استصالح السقالوية في محافظة ٧٠ح استصال"الحكومة العراقية، وزارة الموارد المائية،  -٢٨٠
، استجابة السفارة االميرآية في بغداد ١/٧/٢٠٠٩، تمَّ الدخول إليه في www.mowr.gov.iq/english ،"االنبار

 .  ١٦/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 

 . ٦/٧/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٢٨١

 .٢/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق األدنى استجابة -٢٨٢

، )"٠٠٨    (١٨٣٠ من القرار ٦التقرير المرفوع إلى األمين العام عمًال بالفقرة "، S/2009/284مجلس األمن الدولي،  -٢٨٣
 .٧، الصفحة ٢/٦/٢٠٠٩

مشروع سالح "، التصريح الصحفي، (GRD) فرقة منطقة الخليج و/(USACE)سالح الهندسة في الجيش األميرآي  -٢٨٤
 .٣٠/٤/٢٠٠٩" الهندسة في الجيش األميرآي يزود حًال فريدًا من نوعه لمشكلة نقص المياه في القرية الكردية

تلقت البصرة "، التصريح الصحفي (GRD) فرقة منطقة الخليج و/(USACE)سالح الهندسة في الجيش األميرآي  -٢٨٥
 . ١٥/١٢/٢٠٠٨، "رًا للمياه النظيفةتقري

 . ٨/٤/٢٠٠٥، تقرير الوضع العراقي، (DoS)وزارة الخارجية -٢٨٦

استجابة فرقة منطقة الخليج ؛ ٤/٧/٢٠٠٩التقرير ربع السنوي، "، (MNC-I)  الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق -٢٨٧
(GRD)   ،الة االميرآية للتنمية الدولية ؛ استجابة الوآ١٨/٧/٢٠٠٩ و٤/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات

(USAID) ،مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية ؛ استجابة ١٣/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات(DFAS) لطلب 
 .٦/٧/٢٠٠٩؛ استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ١٠/٤/٢٠٠٨المفتش العام للبيانات، 

 . ٦/٧/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)الخليج استجابة فرقة منطقة  -٢٨٨



 المختصرات والتعريفات
 
 

٣٦٥ 

 . ٧/٢٠٠٩، "جسر قناة الموجّره، الرمادي، العراق"،  SIGIR PA -09-170تقرير تدقيق المفتش العام -٢٨٩

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٩٠

، تمَّ الدخول إليه في "نظرة على البنية التحية والنقل في العراق"ار، الحكومة العراقية، الهيئة الوطنية لالستثم -٢٩١
١/٧/٢٠٠٩ . 

 . ٨، الشريحة ٣/٤/٢٠٠٩، تقرير المؤشرات الهامة، (ITAO)استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٢٩٢

 .٦/٧/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٢٩٣

 . ٣٠، الشريحة ٩/٦/٢٠٠٩، تقرير الوضع األسبوعي، (GRD)نطقة الخليج استجابة فرقة م -٢٩٤

 . ٧/٢٠٠٩، "رصيف التحميل والتفريغ، مرفأ أم قصر، العراق"،  SIGIR PA -08-162تقرير تدقيق المفتش العام -٢٩٥

الدخول إليه في ، ، تمَّ "نظرة على البنية التحية والنقل في العراق"الحكومة العراقية، الهيئة الوطنية لالستثمار،  -٢٩٦
١/٧/٢٠٠٩. 

 .٨، الشريحة ١٧/٤/٢٠٠٩، تقرير المؤشرات الهامة، (ITAO)استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٢٩٧

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٩٨

 .٨، الشريحة ٣/٤/٢٠٠٩هامة، ، تقرير المؤشرات ال(ITAO)استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٢٩٩

تم إنجاز بناء الفندق بنجاح، : برنامج االستجابة الطارئة للقائد"،  SIGIR Audit -09-026تقرير تدقيق المفتش العام -٣٠٠
 .لكن المشاآل اإلدارية ال تزال قائمة

  .١٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٠١

 .٦/٧/٢٠٠٩سفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة ال -٣٠٢

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٠٣

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٠٤

 .٦/٧/٢٠٠٩العام للبيانات، استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش  -٣٠٥

 .٤/٢٠٠٥المفتش العام، التقرير ربع السنوي المرفوع إلى الكونغرس،  -٣٠٦

، استجابة السفارة االميرآية في بغداد ٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٠٧
 لطلب (ITAO)تب المساعدة االنتقالية للعراق استجابة مك؛ ٣١/٣/٢٠٠٩ و٥/١/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 

 لطلب المفتش العام (NEA-I)العراق – مكتب شؤون الشرق األدنى استجابة؛ ٧/٧/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، 
 .١٤/٤/٢٠٠٩للبيانات، 

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٠٨

 .١٥، الشريحة ١٧/٦/٢٠٠٩تقرير وضع العراق، ، (DoS)وزارة الخارجية  -٣٠٩

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣١٠

؛ استجابة السفارة ١٤/٥/٢٠٠٩، تقرير المؤشرات الهامة، (ITAO)استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٣١١
لطلب المفتش العام  (GRD)، استجابة فرقة منطقة الخليج ٦/٧/٢٠٠٩ت، االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانا

 لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)، استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية ٤/٧/٢٠٠٩للبيانات، 
 . ٥/٤/٢٠٠٧، لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)؛ وزارة الخارجية١٣/٤/٢٠٠٩



  الهوامش
 
 

٣٦٦ 

 .٤/٦/٢٠٠٩، "مالحظات الرئيس حول البداية"كتب الصحفي، البيت األبيض، سكرتير الم -٣١٢

 . ٦/٧/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)وزارة الخارجيةاستجابة  -٣١٣

 .٦/٧/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)وزارة الخارجيةاستجابة  -٣١٤

 .٦/٧/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)وزارة الخارجيةاستجابة  -٣١٥

 .٦/٧/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)وزارة الخارجيةتجابة اس -٣١٦

 .٦/٧/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)وزارة الخارجيةاستجابة  -٣١٧

 .٦/٧/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)وزارة الخارجيةاستجابة  -٣١٨

تحسين وسائل الرقابة على اإلدارة وااللتزام : قإعادة بناء العرا"، GAO-09-526مكتب محاسبة الحكومة، التقرير -٣١٩
، " لبناء القدرات(USAID)الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  مشاريع الدولة الكبرى ومشاريع العراقي هو ما تحتاج اليه

 .٣، الصفحة ٦/٢٠٠٩

 .١٧/٦/٢٠٠٩، تقرير وضع العراق، (DoS)وزارة الخارجية  -٣٢٠

تحسين وسائل الرقابة على اإلدارة وااللتزام : إعادة بناء العراق"، GAO-09-526مكتب محاسبة الحكومة، التقرير -٣٢١
، " لبناء القدرات(USAID)الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  مشاريع الدولة الكبرى ومشاريع العراقي هو ما تحتاج اليه

 .١، الصفحة ٦/٢٠٠٩

تحسين وسائل الرقابة على اإلدارة وااللتزام : عراقإعادة بناء ال"، GAO-09-526مكتب محاسبة الحكومة، التقرير -٣٢٢
، " لبناء القدرات(USAID)الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  اليه مشاريع الدولة الكبرى ومشاريع العراقي هو ما تحتاج

 .٤، الصفحة ٦/٢٠٠٩

ة على اإلدارة وااللتزام تحسين وسائل الرقاب: إعادة بناء العراق"، GAO-09-526مكتب محاسبة الحكومة، التقرير -٣٢٣
، " لبناء القدرات(USAID)الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  اليه مشاريع الدولة الكبرى ومشاريع العراقي هو ما تحتاج

 .١، الصفحة ٦/٢٠٠٩

 في  يحرز تقدمًا(USAID)منتدى الوآالة االميرآية للتنمية الدولية "، (USAID)الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٣٢٤
تمَّ ، www.usaid.gov/press/releases/2009/pr090520.html،"الحوار حول الخطة الخماسية لتنمية العراق

 . ١٩/٦/٢٠٠٩الدخول إليه في 

 .٦/٧/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)وزارة الخارجيةاستجابة  -٣٢٥

 .٦/٧/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)وزارة الخارجيةاستجابة  -٣٢٦

 .٦/٧/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)وزارة الخارجيةاستجابة  -٣٢٧

 .٦/٧/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)وزارة الخارجيةاستجابة  -٣٢٨

تحسين وسائل الرقابة على اإلدارة وااللتزام : إعادة بناء العراق"، GAO-09-526مكتب محاسبة الحكومة، التقرير -٣٢٩
،  " لبناء القدرات(USAID)الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  اليه مشاريع الدولة الكبرى ومشاريع حتاجالعراقي هو ما ت

 .٥، الصفحة ٦/٢٠٠٩

، "، لقطات من البرنامج"برنامج نظام الحكم االقتصادي"، (USAID)الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٣٣٠
www.usaid.gov/iraq/accomplishments/econgov.html ، َّ٣/٧/٢٠٠٩الدخول إليه في تم. 
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٣٦٧ 

، "، لقطات من البرنامج"برنامج نظام الحكم االقتصادي"، (USAID) الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٣٣١
www.usaid.gov/iraq/accomplishments/econgov.html ، َّ٣/٧/٢٠٠٩الدخول إليه في تم. 

، E-267-09-004-P، والحكومة االميرآية (USAID)نمية الدولية تدقيق مكتب المفتش العام لدى الوآالة االميرآية للت -٣٣٢
، "IIبرنامج نظام الحكم االقتصادي العراقي رقم / (USAID)تدقيق لدى الوآالة االميرآية للتنمية الدولية "
 .٤، الصفحة ٣/٦/٢٠٠٩

، ٢٨/٥/٢٠٠٩، "تصريح حول الرهائن البريطانيين المخطوفين في العراق"الخارجية البريطانية،  -٣٣٣
www.fco.gov.uk/en/newsroom/latest-news/?view=News&id=18392027 تم الدخول إليه في ،

٣/٧/٢٠٠٩. 

، ٢١/٦/٢٠٠٩، "٢٠٠٧مايو /تصريح حول الرهائن البريطانيين المخطوفين في بغداد في أيار"الخارجية البريطانية،  -٣٣٤
www.ukiniraq.fco.gov.uk/en/newsroom/?view=News&id=19923029 ، َّالدخول إليه في تم

٣/٧/٢٠٠٩. 

آلفة وحصيلة واإلشراف على عقود برنامج نظام الحكم المحلي  "SIGIR Audit 09-003 تقرير تدقيق المفتش العام  -٣٣٥
، تدقيق مكتب المفتش العام لدى الوآالة االميرآية للتنمية الدولية II، الصفحة ١٠/٢٠٠٨، "مع معهد تراينفل لألبحاث

(USAID) ،E-267-09-003-P ،" تدقيق الوآالة االميرآية للتنمية الدولية(USAID) / نشاطات نظام الحكم المحلي
 .٣، الصفحة ٣١/٥/٢٠٠٩، "IIرقم 

تدقيق الوآالة "، E-267-09-003P رقم (USAID)تدقيق مكتب المفتش العام لدى الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٣٣٦
 . ٧-٥، الصفحات ٣١/٥/٢٠٠٩، "IIاطات نظام الحكم المحلي رقم نش/ (USAID)االميرآية للتنمية الدولية 

 .١٦/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٣٣٧

تدقيق الوآالة "، E-267-09-003P رقم (USAID)تدقيق مكتب المفتش العام لدى الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٣٣٨
 . ٣، الصفحة٣١/٥/٢٠٠٩، "IIنشاطات نظام الحكم المحلي رقم / (USAID)آية للتنمية الدولية االمير

 .١٦/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٣٣٩

 نظام الحكم المحلي آلفة وحصيلة واإلشراف على عقود برنامج" ، SIGIR Audit 09-003تقرير تدقيق المفتش العام  -٣٤٠
، تدقيق مكتب المفتش العام لدى الوآالة االميرآية للتنمية الدولية II، الصفحة ١٠/٢٠٠٨، "مع معهد تراينفل لألبحاث

(USAID) ،E-267-09-003-P ،" تدقيق الوآالة االميرآية للتنمية الدولية(USAID) / نشاطات نظام الحكم المحلي
 .٣، الصفحة ٣١/٥/٢٠٠٩، "IIرقم 

، لطلب (DoS)؛ استجابة وزارة الخارجية ٥، الشريحة ٣/٦/٢٠٠٩، تقرير الوضع العراقي، (DoS)وزارة الخارجية -٣٤١
 .١٦/٧/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، 

، تقرير الوضع (DoS)؛ وزارة الخارجية٦/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -٣٤٢
 . ٤يحة ، الشر٣/٦/٢٠٠٩العراقي، 

 . ٤، الشريحة ٣/٦/٢٠٠٩، تقرير الوضع العراقي، (DoS)وزارة الخارجية -٣٤٣

 .٦/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -٣٤٤

 .٦/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -٣٤٥

 .١٠/٧/٢٠٠٩يانات،  لطلب المفتش العام للب(DoS)استجابة وزارة الخارجية  -٣٤٦

 .٦/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -٣٤٧
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٣٦٨ 

 .٦/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -٣٤٨

، )"٠٠٨    (١٨٣٠ من القرار ٦التقرير المرفوع إلى األمن العام عمًال بالفقرة "، S/2009/284مجلس األمن الدولي،  -٣٤٩
 .٢، الصفحة ٢/٦/٢٠٠٩

تحديث تسجيل الناخبين وصل إلى منتصف الطريق بالنسبة  "،(UNAMI)بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق  -٣٥٠
تمَّ ، www.uniraq.org/newsroom/getarticle.asp?ArticleID=104، "النتخابات حكومة إقليم آردستان

 .١٥/٦/٢٠٠٩الدخول إليه في 

 . ٢/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -٣٥١

 .٦/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -٣٥٢

 .٦/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -٣٥٣

، )"٠٠٨    (١٨٣٠ من القرار ٦ التقرير المرفوع إلى األمن العام عمًال بالفقرة"، S/2009/284مجلس األمن الدولي،  -٣٥٤
تمَّ ، www.uniraq.org/FileLib/misc/SG_Report_S_2009_284_EN.pdf ،٢، الصفحة ٢/٦/٢٠٠٩

 .٣/٧/٢٠٠٩الدخول إليه في 

 .٢/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -٣٥٥

 .٢/٧/٢٠٠٩ات،  لطلب المفتش العام للبيان(DoS)استجابة وزارة الخارجية  -٣٥٦

 .٢/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -٣٥٧

 .٢/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -٣٥٨

 .٦/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -٣٥٩

 .٤، الشريحة ١/٧/٢٠٠٩ ، تقرير الوضع العراقي،(DoS)وزارة الخارجية -٣٦٠

 .٤، الشريحة ٨/٧/٢٠٠٩، تقرير الوضع العراقي، (DoS)وزارة الخارجية -٣٦١

 .٤، الشريحة ١/٧/٢٠٠٩، تقرير الوضع العراقي، (DoS)وزارة الخارجية -٣٦٢

 .٢/٧/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -٣٦٣

-www.unhcr.org/cgi ،"لمحة عن العمليات في العراق: العراق"، (UNHCR)المفوضية العليا لالجئين  -٣٦٤
bin/texis/vtx/page?page=49e486426 ، َّ٣/٧/٢٠٠٩الدخول إليه في تم. 

 . ٨، الشريحة ٨/٧/٢٠٠٩، تقرير الوضع العراقي، (DoS)وزارة الخارجية -٣٦٥

 .٦/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -٣٦٦

 .٦/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)رة الخارجية استجابة وزا -٣٦٧

 .٦/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -٣٦٨

 .٦/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -٣٦٩

 .٢/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -٣٧٠

 .٦/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -٣٧١

 . ١٣/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٣٧٢
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 .١٣/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٣٧٣

 .٦/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS) وزارة الخارجية استجابة -٣٧٤

 .٦/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -٣٧٥

 .٧/٢٠٠٩"مستشفى األطفال في البصرة، العراق"،  SIGIR PA -08-160تقرير تدقيق المفتش العام -٣٧٦

 .٧/٢٠٠٩"مستشفى األطفال في البصرة، العراق"،  SIGIR PA -08-160تقرير تدقيق المفتش العام -٣٧٧

 . ٧/٢٠٠٩، "مستشفى الجراحة في ميسان"، PA-08-167و SIGIR PA -08-165تقرير تدقيق المفتش العام -٣٧٨

 .٧/٢٠٠٩، "مستشفى الجراحة في ميسان"، PA-08-167و SIGIR PA -08-165تقرير تدقيق المفتش العام -٣٧٩

 ،٥/٢٠٠٩" ية والديمقراطيةتقرير تقدم الحر"، (DoS)وزارة الخارجية  -٣٨٠
www.state.gov/g/drl/rls/afdr/2009/nea/122942.htm ، َّ٣/٧/٢٠٠٩الدخول إليه في تم . 

، "الممثل الخاص لألمين العام قلق بشأن استهداف األقليات المسيحّية "(UNAMI)بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق  -٣٨١
http://www.uniraq.org/newsroom/getarticle.asp?ArticleID=1086 ، َّالدخول إليه في تم

١٥/٧/٢٠٠٩ . 

 ،٥/٢٠٠٩" تقرير تقدم الحرية والديمقراطية"، (DoS)وزارة الخارجية  -٣٨٢
www.state.gov/g/drl/rls/afdr/2009/nea/122942.htm ، َّ٣/٧/٢٠٠٩الدخول إليه في تم. 

 .١٦/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -٣٨٣

 .٤، الشريحة ٢٤/٦/٢٠٠٩، تقرير الوضع العراقي، (DoS)وزارة الخارجية -٣٨٤

 .٤، الشريحة ٢٤/٦/٢٠٠٩، تقرير الوضع العراقي، (DoS)وزارة الخارجية -٣٨٥

 .٦، الشريحة ١٧/٦/٢٠٠٩، تقرير الوضع العراقي، (DoS)وزارة الخارجية -٣٨٦

 .١٦/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -٣٨٧

 .١٦/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -٣٨٨

 تحديث ابتداءًا -٢٠٠٩الوضع االقتصادي العالمي وآفاقه  "(UNDESA)إدارة الشؤون االقتصادية في األمم المتحدة  -٣٨٩
تم الدخول ، www.un.org/esa/policy/wess/wesp.html، ١، الصفحة ٢٧/٥/٢٠٠٩، "٢٠٠٩من منتصف 

ّتم التأآيد على ان العراق هو واحد من بين البلدان السبعة، من قبل الخبير االقتصادي إلدارة . ٢٨/٥/٢٠٠٩إليه في 
 . الشؤون االقتصادية في األمم المتحدة

 .٢/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات،(NEA-I)استجابة مكتب شؤون الشرق األوسط في العراق  -٣٩٠

 . ٦، الصفحة ٥/٢٠٠٩، "توقعات لالقتصاد اإلقليمي للشرق األوسط وآسيا"، (IMF)لي صندوق النقد الدو -٣٩١

 . ٣، الصفحة ٣/٢٠٠٩، قياس االستقرار واألمن في العراق، (DoD)وزارة الدفاع  -٣٩٢

 . ٣٠/٦/٢٠٠٩الدخول إليه في تمَّ ،  iq.cabinet.www ، الحكومة العراقية -٣٩٣

الدخول إليه تمَّ ، www.tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/wepckirkw.htm ،(IEA)آالة الطاقة الدولية و -٣٩٤
للنفط الخام لكرآوك البالغ وآالة الطاقة الدولية احتساب المستوى المنخفض السابق على أساس سعر . ١٨/٦/٢٠٠٩في 

 . ٢/١/٢٠٠٩ دوالر للبرميل في ٣٥٫٦
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٣٧٠ 

، الناتج ٣٦، الصفحة ٥/٢٠٠٩، "توقعات لالقتصاد اإلقليمي للشرق األوسط وآسيا"، (IMF)صندوق النقد الدولي  -٣٩٥
 .  دوالر للبرميل٥٢ يفترض سعر وسطي لبرميل النفط الخام يبلغ ٢٠٠٩القومي اإلجمالي المقدر للعام 

، ٢-الجدول أ، ملحق ٦/٢٠٠٩إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، توقعات االقتصاد العالمي، /األمم المتحدة -٣٩٦
www.un.org/esa/policy/link/presentations09/geo200906.pdf ، َّ٢٥/٦/٢٠٠٩الدخول إليه في تم :

 . دوالر للبرميل٥٠ يفترض سعر وسطي لبرميل النفط الخام برنت يبلغ ٢٠٠٩الناتج القومي اإلجمالي المقدر للعام 

الناتج القومي اإلجمالي المقدر للعام . ٤، الصفحة ٦/٢٠٠٩العراق، : وحدة االستخبارات االقتصادية، تقرير البالد -٣٩٧
 .  دوالر للبرميل٤٧٫٥ يفترض سعر وسطي لبرميل النفط الخام برنت ليبلغ ٢٠٠٩

 . ٢/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٩٨

 . ء الصحافة األلمانية آما جا٣٠/٩/٢٠٠٩تصريح رئيس الوزراء المالكي في مؤتمر االستثمار في لندن،  -٣٩٩

 ،٧، الصفحة ٥/٢٠٠٩، "توقعات لالقتصاد اإلقليمي للشرق األوسط وآسيا"، (IMF)صندوق النقد الدولي  -٤٠٠

 .١١/٦/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -٤٠١

 . ١٤/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٠٢

 .١١، الصفحة ٣١/٣/٢٠٠٩، قياس االستقرار واألمن في العراق، (DoD)وزارة الدفاع  -٤٠٣

القوة العاملة العراقية "مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، وحدة المعلومات والتحليل بين الوآاالت، تحاليل  -٤٠٤
١/٢٠٠٩، "٢٠٠٨-٢٠٠٣. 

، الوآالة االميرآية للتنمية ١٤، الصفحة ٣١/٣/٢٠٠٩راق، ، قياس االستقرار واألمن في الع(DoD)وزارة الدفاع  -٤٠٥
 بالشراآة مع العراقيين تساعد في (USAID)، التصريح الصحفي، الوآالة االميرآية للتنمية الدولية (USAID)الدولية 

 . ٣٠/٦/٢٠٠٩الدخول إليه في تمَّ ، www.inma-iraq.com، ٩/٣/٢٠٠٩، "إعادة إحياء بساتين الفاآهة والكرمة

؛ وزارة الدفاع ١١، الصفحة ٤/٢٠٠٩ تقرير الدليل االقتصادي،(ITAO)استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٤٠٦
(DoD) ،الصفحة ٣١/٣/٢٠٠٩، قياس االستقرار واألمن في العراق ،IV ؛ وآالة االستخبارات المرآزية االميرآية

)CIA( ،٥/٥/٢٠٠٩" صادنظرة عامة على االقت: العراق"، آتاب حقائق العامل، 
html.IZ/geos/factbook-world-the/publications/library/gov.cia.www ، َّالدخول إليه في تم
١٨/٦/٢٠٠٩. 

مكتب شؤون . ٢/٧/٢٠٠٩لمفتش العام للبيانات، لطلب ا(NEA-I)استجابة مكتب شؤون الشرق األوسط في العراق  -٤٠٧
 يزود معلومات عن العمالة من المسح الذي أجراه المكتب المرآزي لإلحصاءات (NEA-I)الشرق األوسط في العراق 

 . ٢٠٠٨في 

" العامل المحبط. "٢/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات،(NEA-I)استجابة مكتب شؤون الشرق األوسط في العراق  -٤٠٨
 .ي إنسان يريد أن يعمل وهو جاهز للعمل لكنه ال يبحث حاليًا عن عملتعن

 . ١٦/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٠٩

 . ٢٥/٦/٢٠٠٩مؤسسة بروآنعز، دليل العراق،  -٤١٠

 .٢٥/٦/٢٠٠٩مؤسسة بروآنعز، دليل العراق،  -٤١١

 .   ٢/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤١٢

 .٢/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤١٣
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٣٧١ 

 .٢/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤١٤

 .٢/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤١٥

 .١٤/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤١٦

 .٢/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات،(NEA-I)جابة مكتب شؤون الشرق األوسط في العراق است -٤١٧

، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب ٢٣، الشريحة ٢/٦/٢٠٠٩، تقرير الوضع العراقي، (DoS)وزارة الخارجية  -٤١٨
 .١٤/٧/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، 

 .   ٦/٧/٢٠٠٩انات، استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبي -٤١٩

 العراق حول صندوق تنمية العراق، –بيان المهمة للمجلس الدولي للمشورة والرقابة  -٤٢٠
www.iamb.info/index.htm ؛ بيان صادر عن الهيئة الدولية االستشارية ٦/٧/٢٠٠٩، تمَّ الدخول إليه في

 .htm.041309pr/pr/info.iamb.www ،١٣/٤/٢٠٠٩والرقابة لصندوق تنمية العراق، 

 . ٢٠/٧/٢٠٠٩، بيان الوزير بيان جبر، تم الوصل إليه في www.cabinet.iq ،(GOI)الحكومة العراقية  -٤٢١

الحظت وزارة المالية أن العائدات التي توقعتها . ١٤/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٢٢
 مليار من العائدات ٣٦٫٥ مليار دوالر تتألف من ٤٢٫٧  والتي قالت انها ستكون ٢٠٠٩الحكومة العراقية للعام 

 .  مليار من عائدات غير نفطية٦٫٢النفطية و

الدخول إليه تمَّ ، http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/wepckirkw.htm ،(IEA)وآالة الطاقة الدولية  -٤٢٣
 . ٣٠/٦/٢٠٠٩، ١/٤/٢٠٠٩االحتساب على أساس سعر وآالة الطاقة الدولية لنفط آرآوك الخام، تم . ٨/٧/٢٠٠٩في 

 .   ٢/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٢٤

 . ٢٠/٧/٢٠٠٩، بيان الوزير بيان جبر، تم الوصل إليه في www.cabinet.iq ،(GOI)الحكومة العراقية  -٤٢٥

 .   ٢/٧/٢٠٠٩ية لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة وزارة المال -٤٢٦

 .٩، الشريحة ١/٧/٢٠٠٩، تقرير الوضع العراقي، (DoS)وزارة الخارجية  -٤٢٧

الموازنة العراقية الفدرالية الموافق عليها للعام : ، الملحق٢/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٢٨
٢٠٠٩ . 

 .   ١٤/٧/٢٠٠٩ب المفتش العام للبيانات، استجابة وزارة المالية لطل -٤٢٩

 .   ٨/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٣٠

 .   ٢/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٣١

حتسابات ترتكز اال. ٣، الصفحة ٥/٢٠٠٩" تأثيرات تباطؤ االقتصاد العالمي-العراق: وثيقة تفسيرية"وزارة المالية،  -٤٣٢
 مليون برميل ١٫٨ تبقى صادرات النفط العراقي مستمرة على المستوى الحالي البالغ (i): على االفتراضات التالية

 موازنة (iii)، و ٢٠٠٩ مليار دوالر من العائدات غير النفطية، نفس الموازنة للعام ٦ يكسب العراق (ii)يوميًا، 
 . ٢٠٠٩ر، نفس موازنة العام  مليار دوال٥٨٫٦العراق للنفقات تبلغ 

 .٤، الصفحة ٥/٢٠٠٩، " تأثيرات تباطؤ االقتصاد العالمي-العراق: وثيقة تفسيرية"وزارة المالية،  -٤٣٣

 .٤، الصفحة ٥/٢٠٠٩، " تأثيرات تباطؤ االقتصاد العالمي-العراق: وثيقة تفسيرية"وزارة المالية،  -٤٣٤

 . ٨/٧/٢٠٠٩ و٢/٧/٢٠٠٩ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، -٤٣٥
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 .١٠، الشريحة ٦/٥/٢٠٠٩، تقرير الوضع العراقي، (DoS)وزارة الخارجية  -٤٣٦

 . ٧، الصفحة ٦/٢٠٠٩العراق، : وحدة االستخبارات االقتصادية، تقرير البالد -٤٣٧

وآالة تدقيق ال ""E-267-09-004P، رقم (USAID)تدقيق مكتب المفتش العام لدى الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٤٣٨
، ٤، الصفحات ٣/٦/٢٠٠٩، IIبرنامج نظام الحكم االقتصادي العراقي رقم / (USAID)االميرآية للتنمية الدولية 

 .٢٩ و٢١

 .٤، الصفحة ٥/٢٠٠٩، " تأثيرات تباطؤ االقتصاد العالمي-العراق: وثيقة تفسيرية"وزارة المالية،  -٤٣٩

تدقيق الوآالة  ""E-267-09-004P، رقم (USAID)ة الدولية تدقيق مكتب المفتش العام لدى الوآالة االميرآية للتنمي -٤٤٠
 .٢١، الصفحة ٣/٦/٢٠٠٩، IIبرنامج نظام الحكم االقتصادي العراقي رقم / (USAID)االميرآية للتنمية الدولية 

 .١٤/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٤١

 .١٤/٧/٢٠٠٩بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة األميرآية في  -٤٤٢

 .١٦/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٤٤٣

الجفاف : تقرير استخبارات السلع األساسية، العراق"  في وزارة الزراعة األميرآية، (USDA)دائرة الزراعة الخارجية -٤٤٤
 . ١، صفحة ١٢/٥/٢٠٠٩، "١٠/٢٠٠٩ حصاد القمح في ونقص الري يفسدان

حقول األرز المختفية، بيانات : العراق"، (IRIN)مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، التصريح الصحفي  -٤٤٥
 .٢٦/٥/٢٠٠٩، "آبار موظفي وزارة الموارد المائية

الجفاف : رير استخبارات السلع األساسية، العراقتق"  في وزارة الزراعة األميرآية، (USDA)دائرة الزراعة الخارجية -٤٤٦
 . ١، صفحة ١٢/٥/٢٠٠٩، "١٠/٢٠٠٩ونقص الري يفسدان حصاد القمح في 

 . ٢/٧/٢٠٠٩، S/2009/284، )٢٠٠٨ (١٨٣٠ من القرار ٦مجلس األمن الدولي، تقرير األمين العام عمال بالفقرة  -٤٤٧

الجفاف : تقرير استخبارات السلع األساسية، العراق"يرآية،   في وزارة الزراعة األم(USDA)دائرة الزراعة الخارجية -٤٤٨
 .١، صفحة ١٢/٥/٢٠٠٩، "١٠/٢٠٠٩ونقص الري يفسدان حصاد القمح في 

الجفاف : تقرير استخبارات السلع األساسية، العراق"  في وزارة الزراعة األميرآية، (USDA)دائرة الزراعة الخارجية -٤٤٩
 .١، صفحة ١٢/٥/٢٠٠٩، "١٠/٢٠٠٩ونقص الري يفسدان حصاد القمح في 

الجفاف : تقرير استخبارات السلع األساسية، العراق"  في وزارة الزراعة األميرآية، (USDA)دائرة الزراعة الخارجية -٤٥٠
 .٤، صفحة ١٢/٥/٢٠٠٩، "١٠/٢٠٠٩ونقص الري يفسدان حصاد القمح في 

حقول األرز المختفية، بيانات : العراق"، (IRIN)مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، التصريح الصحفي  -٤٥١
 .٢٦/٥/٢٠٠٩، "آبار موظفي وزارة الموارد المائية

 .١٦، الشريحة ٣/٦/٢٠٠٩، تقرير الوضع العراقي، (DoS)وزارة الخارجية  -٤٥٢

 .١٥، الشريحة ٣/٦/٢٠٠٩، تقرير الوضع العراقي، (DoS)وزارة الخارجية  -٤٥٣

 . ١/٦/٢٠٠٩ية والزراعة في محافظة الديوانية، بيان بقر الشعالن، مدير لجنة الموارد المال -٤٥٤

 .١٥، الشريحة ٣/٦/٢٠٠٩، تقرير الوضع العراقي، (DoS)وزارة الخارجية  -٤٥٥

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٥٦

 .٢٢/٦/٢٠٠٩ – ١٩/٦/٢٠٠٩ السليمانية، العراق -تقرير الرحلة، نائب المفتش العام إلعادة إعمار العراق  -٤٥٧
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 .٢١، الشريحة ٢٢/٤/٢٠٠٩، تقرير الوضع العراقي، (DoS)وزارة الخارجية  -٤٥٨

 .١٦، الشريحة ٦/٥/٢٠٠٩، تقرير الوضع العراقي، (DoS)وزارة الخارجية  -٤٥٩

 .٢/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٦٠

 .١٣، الشريحة ٢/٥/٢٠٠٩، تقرير الوضع العراقي، (DoS)وزارة الخارجية  -٤٦١

استجابة السفارة األميرآية في بغداد ؛ ١٣، الشريحة ٣/٦/٢٠٠٩، تقرير الوضع العراقي، (DoS)وزارة الخارجية  -٤٦٢
 .٦/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 

 .١٤/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٤٦٣

 .٢/٧/٢٠٠٩ في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة األميرآية -٤٦٤

 . ٧/٢٠٠٩" أعمال تملكها نساء في العراق وأفغانستان"القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان،  -٤٦٥

 .   ٢/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٦٦

 .   ٢/٧/٢٠٠٩ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، -٤٦٧

 .   ٢/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٦٨

 .    ٢/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٦٩

 .١٤/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)الوآالة االميرآية للتنمية الدولية استجابة  -٤٧٠

 .    ٢/٧/٢٠٠٩ المفتش العام للبيانات، استجابة وزارة المالية لطلب -٤٧١

، تمَّ www.cia.gov ،٢/٢٠٠٧، "النظام المصرفي العراقي"وآالة االستخبارات المرآزية، آتاب الحقائق العالمية،  -٤٧٢
 . ٨/٤/٢٠٠٩الدخول إليه في 

 .    ١٤/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٧٣

 .    ٢/٧/٢٠٠٩لب المفتش العام للبيانات، استجابة وزارة المالية لط -٤٧٤

 .    ٢/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٧٥

 .    ١٤/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٧٦

 .٢/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٧٧

 .٦/٧/٢٠٠٩ي بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة األميرآية ف -٤٧٨

الدخول إليه في تمَّ ، www.uniraq.org ،"دعم االنتخابات"، (UNAMI)بعثة مساعدة العراق التابعة لألمم المتحدة  -٤٧٩
٩/٦/٢٠٠٩. 

 .١٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،   -٤٨٠

، 060609-053109، رقم (PRT)،التقرير األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٨١
، رقم (PRT)،التقرير األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  ؛ ٣الصفحة 

  .٣، الصفحة 052409-053009

لبنان، إيران، أفغانستان : ٢٠٠٩انتخابات الشرق األوسط "، (CRS)مصلحة خدمات األبحاث في الكونغرس  -٤٨٢
 . ٨/٧/٢٠٠٩، استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ١٢، صفحة ١٨/٥/٢٠٠٩، "والعراق
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 .٨/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٨٣

رآيز بعثة مساعدة العراق التابعة لألمم المتحدة ت"، (UNAMI)بعثة مساعدة العراق التابعة لألمم المتحدة  -٤٨٤
(UNAMI)" ،٩، الصفحة ٥/٢٠٠٩ . 

ترآيز بعثة مساعدة العراق التابعة لألمم المتحدة "، (UNAMI)بعثة مساعدة العراق التابعة لألمم المتحدة  -٤٨٥
(UNAMI)" ،٢، الصفحة ٤/٧/٢٠٠٩، ١٤٨٦، السفارة األميرآية في بغداد رقم ٩، الصفحة ٥/٢٠٠٩ .     

 . ٧، الصفحة ١٤/٧/٢٠٠٩، ١٤٨٦رقم السفارة األميرآية في بغداد  -٤٨٦

 .٢، الصفحة ١٤/٧/٢٠٠٩، ١٤٨٦رقم السفارة األميرآية في بغداد  -٤٨٧

 .٣، الصفحة ١٤/٧/٢٠٠٩، ١٤٨٦رقم السفارة األميرآية في بغداد  -٤٨٨

الدخول إليه في تمَّ ، www.uniraq.org ،"دعم االنتخابات"، (UNAMI)بعثة مساعدة العراق التابعة لألمم المتحدة  -٤٨٩
١٥/٦/٢٠٠٩. 

 .٥، الشريحة ١/٤/٢٠٠٩، تقرير الوضع العراقي، (DoS)وزارة الخارجية  -٤٩٠

 .١٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٩١

 .٥، الشريحة ١/٤/٢٠٠٩، تقرير الوضع العراقي، (DoS)وزارة الخارجية  -٤٩٢

 . ٥، الصفحة ١/٤/٢٠٠٩، التقرير؛ ٢٠٠٩أبريل / نيسان١؛(NEA-I)رق األوسط في العراق ؛ مكتب شؤون الش -٤٩٣

 .٩/٦/٢٠٠٩الدخول إليه في تمَّ ، www.ihec.iq ، الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات،الحكومة العراقية -٤٩٤

 .٩/٦/٢٠٠٩يه في الدخول إلتمَّ ، www.ihec.iq ، الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات،الحكومة العراقية -٤٩٥

 .٣، الصفحة ٤/٧/٢٠٠٩، ١٤٨٦رقم السفارة األميرآية في بغداد  -٤٩٦

 .٨، الشريحة ٣/٦/٢٠٠٩، تقرير الوضع العراقي، (DoS)وزارة الخارجية  -٤٩٧

،التقرير (OPA)مكتب شؤون المحافظات ؛ ٨، الشريحة ٣/٦/٢٠٠٩، تقرير الوضع العراقي، (DoS)وزارة الخارجية  -٤٩٨
 .٣، الصفحة 053009-052409، رقم (PRT)عمار المحافظاتاألسبوعي لفرق إعادة إ

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٩٩

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٠٠

 .٦/٧/٢٠٠٩ت، استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانا -٥٠١

 . ٢/٦/٢٠٠٩، )"٢٠٠٨ (١٨٣٠ من القرار ٦تقرير األمين العام عمًال بالفقرة "، S/2009/284مجلس األمن الدولي،  -٥٠٢

 .٢/٦/٢٠٠٩، )"٢٠٠٨ (١٨٣٠ من القرار ٦تقرير األمين العام عمًال بالفقرة "، S/2009/284مجلس األمن الدولي،  -٥٠٣

، ٢/٦/٢٠٠٩، )"٢٠٠٨ (١٨٣٠ من القرار ٦مين العام عمًال بالفقرة تقرير األ"، S/2009/284مجلس األمن الدولي،  -٥٠٤
 . ٢الصفحة 

، ٢/٦/٢٠٠٩، )"٢٠٠٨ (١٨٣٠ من القرار ٦تقرير األمين العام عمًال بالفقرة "، S/2009/284مجلس األمن الدولي،  -٥٠٥
 .٢الصفحة 



 المختصرات والتعريفات
 
 

٣٧٥ 

، 042509-041909، رقم (PRT)،التقرير األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٠٦
، رقم (PRT)،التقرير األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  ؛ ٣الصفحة 

 .٦، الصفحة 050209-050909

، 042509-041909، رقم (PRT)،التقرير األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٠٧
، رقم (PRT)،التقرير األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)محافظات مكتب شؤون ال ؛ ٣الصفحة 

 .٦، الصفحة 050209-050909

 . ٢، صفحة ٢/٦/٢٠٠٩، S/2009?284مجلس األمن الدولي،  -٥٠٨

 .٨/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٠٩

 .٨/٧/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب  -٥١٠

 .٨/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥١١

 .٨/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥١٢

تطوير نظام لتعقب الكلفة سوف : الواليات ِفرق إعادة إعمار المحافظات"، SIGIR 09-020تقرير تدقيق المفتش العام  -٥١٣
 .  ١، الصفحة ٤/٢٠٠٩" يعزز اتخاذ القرارات

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥١٤

 . ٣١/٢/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (OPA)استجابة مكتب شؤون المحافظات  -٥١٥

 .٦/٧/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب  -٥١٦

 .١/٧/٢٠٠٩استجابة مكتب وزير الدفاع، لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥١٧

، 060609-053109، رقم (PRT)،التقرير األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥١٨
  .٤الصفحة 

، 062009-061409، رقم (PRT) إعمار المحافظات،التقرير األسبوعي لفرق إعادة(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥١٩
 .٥الصفحة 

 .٤، الصفحة ١٤/٧/٢٠٠٩، ١٣٥١رقم السفارة األميرآية في بغداد، ال -٥٢٠

 .٣-٢، الصفحات ١٤/٧/٢٠٠٩، ١٨٨٢رقم السفارة األميرآية في بغداد، ال -٥٢١

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٢٢

 .١٦/٧/٢٠٠٩ة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجاب -٥٢٣

إعادة إعمار العراق، بالمفتش العام الخاص  لطلب (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٥٢٤
ام ، لطلب المفتش الع(CENTCOM)؛ استجابة قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة األميرآية ١٦/١٠/٢٠٠٩

 .٢/٧/٢٠٠٩للبيانات، 

 .٣١/٥/٢٠٠٩تحديث المحافظة، :  العراق–السفارة االميرآية في بغداد، ُحكم القانون  -٥٢٥

 .٢/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،   (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٥٢٦

 .١٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٢٧



  الهوامش
 
 

٣٧٦ 

، 060609-053109، رقم (PRT)،التقرير األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)المحافظات مكتب شؤون  -٥٢٨
  .٤الصفحة 

 .٤، الصفحة ١٤/٧/٢٠٠٩، ١٣٥١رقم السفارة األميرآية في بغداد  -٥٢٩

 .١٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٣٠

إعادة إعمار العراق، بالمفتش العام الخاص  لطلب (MNF-I)سيات في العراق استجابة القوات المتعددة الجن -٥٣١
 لطلب المفتش العام (CENTCOM)؛ استجابة قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة األميرآية ١٦/١٠/٢٠٠٩

 .٢/٧/٢٠٠٩للبيانات، 

، 060609-053109، رقم (PRT)،التقرير األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٣٢
  .٤الصفحة 

رقم ، السفارة األميرآية في بغداد ١٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٣٣
١٤/٧/٢٠٠٩، ١٨٨٢. 

 .١٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٣٤

إعادة إعمار العراق، بالمفتش العام الخاص  لطلب (MNF-I)سيات في العراق استجابة القوات المتعددة الجن -٥٣٥
، لطلب المفتش العام (CENTCOM)؛ استجابة قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة األميرآية ١٦/١٠/٢٠٠٩

 .٢/٧/٢٠٠٩للبيانات، 

 .٢/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،   (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٥٣٦

 .٦/٧/٢٠٠٩تجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، اس -٥٣٧

 .١٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٣٨

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٣٩

 .٦/٧/٢٠٠٩ب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطل -٥٤٠

؛ استجابة مكتب شؤون ٤، الصفحة ٢/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،   (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٥٤١
 . ٢/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (INL)المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون 

، 041909-041109، رقم (PRT)ي لفرق إعادة إعمار المحافظات،التقرير األسبوع(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٤٢
 .٥الصفحة 

رقم ، السفارة األميرآية في بغداد ١٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٤٣
١٤/٧/٢٠٠٩، ١٨٨٢. 

، ٢/٦/٢٠٠٩، )"٢٠٠٨ (١٨٣٠القرار  من ٦تقرير األمين العام عمًال بالفقرة "، S/2009/284مجلس األمن الدولي،  -٥٤٤
 . ٢الصفحة 

، 051509-050909، رقم (PRT)،التقرير األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٤٥
 .  ٢، صفحة S2009/284؛ مجلس األمن الدولي ٢صفحة 

، 04190-041109، رقم (PRT)،التقرير األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٤٦
 .٣الصفحة 



 المختصرات والتعريفات
 
 

٣٧٧ 

استجابة قيادة ؛ ٦/١٠/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٥٤٧
مكتب ؛ ٢/٧/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات، (CENTCOM)المنطقة الوسطى للقوات المسلحة األميرآية 

، 200609-140609، رقم (PRT)ير األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات،التقر(OPA)شؤون المحافظات 
  .٢الصفحة 

إعادة إعمار العراق، بالمفتش العام الخاص  لطلب (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٥٤٨
تش العام ، لطلب المف(CENTCOM)؛ استجابة قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة األميرآية ٦/١٠/٢٠٠٩

 .٢/٧/٢٠٠٩للبيانات، 

 .١٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٤٩

-051009–، رقم (PRT)،التقرير األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٥٠
 .٢، الصفحة 051609

، 041109-040409، رقم (PRT) إعادة إعمار المحافظات،التقرير األسبوعي لفرق(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٥١
 .١٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ؛ ٢الصفحة 

 .١٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٥٢

 . ٦/٧/٢٠٠٩للبيانات،  لطلب المفتش العام  (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٥٥٣

الشرطة العراقية في الموصل ترفع "، التصريح الصحفي (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٥٥٤
 .٢٩/٥/٢٠٠٩عملياتها إلى مستوى جديد آليًا، 

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٥٥

 . ١١/٦/٢٠٠٩، تقرير المؤشرات الهامة، (ITAO)الية للعراق مكتب المساعدة االنتق -٥٥٦

 .١٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٥٧

، 051609-051009، رقم (PRT)،التقرير األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٥٨
 .٢الصفحة 

-051009–، رقم (PRT)،التقرير األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٥٩
 .٢، الصفحة 051609

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٦٠

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٦١

، 050909-05039–، رقم (PRT)التقرير األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات،(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٦٢
 . ٣الصفحة 

، 062009-061409، رقم (PRT)،التقرير األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٦٣
 .٤الصفحة 

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٦٤

، 062009-061409، رقم (PRT)،التقرير األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٦٥
 .٣الصفحة 

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٦٦



  الهوامش
 
 

٣٧٨ 

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٦٧

 .٦/٧/٢٠٠٩جابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، است -٥٦٨

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٦٩

 . ٢/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،   (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٥٧٠

، 052309-051709، رقم(PRT)ي لفرق إعادة إعمار المحافظات،التقرير األسبوع(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٧١
 .٢الصفحة 

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٧٢

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٧٣

، 190409-110409، رقم(PRT) إعادة إعمار المحافظات،التقرير األسبوعي لفرق(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٧٤
 .٥الصفحة 

، 090509-030509، رقم(PRT)،التقرير األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٧٥
 .٥الصفحة 

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٧٦

استجابة قيادة ؛ ٦/١٠/٢٠٠٨، لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I)ة الجنسيات في العراق استجابة القوات المتعدد -٥٧٧
 .٢/٧/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات، (CENTCOM)المنطقة الوسطى للقوات المسلحة األميرآية 

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،   -٥٧٨

 .٥، الشريحة ٤/٢٢/٢٠٠٩، تقرير الوضع العراقي، (DoS)رجية وزارة الخا -٥٧٩

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٨٠

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٨١

 .٦/٧/٢٠٠٩بيانات، استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام لل -٥٨٢

، 270609-210609، رقم(PRT)،التقرير األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٨٣
 .٦الصفحة 

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٨٤

 .٦/٧/٢٠٠٩، استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات -٥٨٥

 . ٢/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،   (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٥٨٦

؛ استجابة السفارة األميرآية في بغداد ٢/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،   (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٥٨٧
 .١٦/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 

 .٦/٧/٢٠٠٩ي بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة األميرآية ف -٥٨٨

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٨٩

، 270609-210609، رقم(PRT)، التقرير األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٩٠
 .٢٥الصفحة 



 المختصرات والتعريفات
 
 

٣٧٩ 

استجابة قيادة ؛ ٦/١٠/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I)ت في العراق استجابة القوات المتعددة الجنسيا -٥٩١
 .٢/٧/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات، (CENTCOM)المنطقة الوسطى للقوات المسلحة األميرآية 

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٩٢

 .١٦/٧/٢٠٠٩رآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة األمي -٥٩٣

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٩٤

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٩٥

، 190409-110409، رقم(PRT)مار المحافظات، التقرير األسبوعي لفرق إعادة إع(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٩٦
 .٢٥الصفحة 

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٩٧

، 040909-040409، رقم(PRT)، التقرير األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٩٨
 .٦الصفحة 

، 051609-051009، رقم(PRT)تقرير األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات، ال(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٩٩
 .٥الصفحة 

، 051509-050909، رقم(PRT)، التقرير األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٦٠٠
 .٦الصفحة 

 . ٩/٧/٢٠٠٩، تم الوصل إليه في www.usip.org ،"إعالن ديالى"، (USIP)معهد السالح األميرآي -٦٠١

استجابة قيادة ؛ ٦/١٠/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٦٠٢
 .٢/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (CENTCOM)المنطقة الوسطى للقوات المسلحة األميرآية 

 .٦/٧/٢٠٠٩لبيانات، استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام ل -٦٠٣

 .٢/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،   (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٦٠٤

، 062009-061409، رقم(PRT)، التقرير األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٦٠٥
 .٨الصفحة 

 .٦/٧/٢٠٠٩، استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات -٦٠٦

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٠٧

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٠٨

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٠٩

، 052309-051709، رقم(PRT)، التقرير األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٦١٠
، (PRT)،التقرير األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  ؛ ٤الصفحة 

 .٥، الصفحة 061309-060709رقم

، 061309-060709، رقم(PRT)التقرير األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات ،(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٦١١
 .٦-٥الصفحات 

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦١٢



  الهوامش
 
 

٣٨٠ 

استجابة قيادة ؛ ٦/١٠/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٦١٣
 .٢/٧/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات، (CENTCOM)المنطقة الوسطى للقوات المسلحة األميرآية 

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦١٤

 .12/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦١٥

 .٦/٧/٢٠٠٩ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، -٦١٦

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦١٧

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦١٨

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦١٩

 .٦/٧/٢٠٠٩في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة األميرآية  -٦٢٠

 .٢/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،   (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٦٢١

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٢٢

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٢٣

، 052309-051709، رقم(PRT)التقرير األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات ،(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٦٢٤
 . ٢٣الصفحة 

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٢٥

 .٢/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،   (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٦٢٦

، 060609-053109، رقم(PRT)التقرير األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات ،(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٦٢٧
 .٣٠الصفحة 

، 041109-040409، رقم(PRT)التقرير األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات ،(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٦٢٨
 . ٢٤ -٢٣الصفحات 

، 061309-060709، رقم(PRT)األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظاتالتقرير  ،(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٦٢٩
 .٣٠-٢٩الصفحات 

، 061309-060709، رقم(PRT)التقرير األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات ،(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٦٣٠
 .٣١الصفحة 

استجابة قيادة ؛ ٦/١٠/٢٠٠٨نات، ، لطلب المفتش العام للبيا(MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٦٣١
 .٢/٧/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات، (CENTCOM)المنطقة الوسطى للقوات المسلحة األميرآية 

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٣٢

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٣٣

، 250409-190409، رقم(PRT)التقرير األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات ،(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٦٣٤
 .١١الصفحة 

، 250409-190409، رقم(PRT)التقرير األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات ،(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٦٣٥
 .١١الصفحة 



 المختصرات والتعريفات
 
 

٣٨١ 

 .٦/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة األميرآية في بغداد  -٦٣٦

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٣٧

استجابة قيادة ؛ ٦/١٠/٢٠٠٨، لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٦٣٨
 .٢/٧/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات، (CENTCOM)المنطقة الوسطى للقوات المسلحة األميرآية 

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٣٩

-040409، رقم(PRT)التقرير األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات ،(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٦٤٠
 .١٠ الصفحة 0411109

 .٢/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،   (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٦٤١

، 061309-060709، رقم(PRT)التقرير األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات ،(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٦٤٢
 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ؛ ١٢الصفحة 

، 270609-210609، رقم(PRT) األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات، التقرير(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٦٤٣
 .١٠الصفحة 

، 041909-041109، رقم(PRT)، التقرير األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٦٤٤
 .٩الصفحة 

 .٣١/٥/٢٠٠٩تحديث المحافظة، :  العراق–السفارة االميرآية في بغداد، ُحكم القانون  -٦٤٥

 .٣١/٥/٢٠٠٩تحديث المحافظة، :  العراق–لسفارة االميرآية في بغداد، ُحكم القانون ا -٦٤٦

، 200609-140609، رقم(PRT)، التقرير األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٦٤٧
 .١٢الصفحة 

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٤٨

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٤٩

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٥٠

، 053009-052409، رقم(PRT)، التقرير األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٦٥١
 .١٣الصفحة 

 .٦/٧/٢٠٠٩ابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استج -٦٥٢

استجابة قيادة ؛ ٦/١٠/٢٠٠٨، لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٦٥٣
استجابة ؛ ٢/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (CENTCOM)المنطقة الوسطى للقوات المسلحة األميرآية 

 .٦/٧/٢٠٠٩السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، 

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٥٤

 .٣١/٥/٢٠٠٩تحديث المحافظة، :  العراق–السفارة االميرآية في بغداد، ُحكم القانون  -٦٥٥

 .٦/٧/٢٠٠٩في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة األميرآية  -٦٥٦

 .٢/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،   (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٦٥٧

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٥٨



  الهوامش
 
 

٣٨٢ 

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٥٩

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٦٠

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٦١

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٦٢

 .٦/٧/٢٠٠٩بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة األميرآية في  -٦٦٣

، 053009-052409، رقم(PRT)، التقرير األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٦٦٤
 .١٤الصفحة 

استجابة قيادة ؛ ٦/١٠/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٦٦٥
 .٢/٧/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات، (CENTCOM)منطقة الوسطى للقوات المسلحة األميرآية ال

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٦٦

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٦٧

 .٦/٧/٢٠٠٩ية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة األميرآ -٦٦٨

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٦٩

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٧٠

 .٦/٧/٢٠٠٩ت، استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانا -٦٧١

 .٢/٧/٢٠٠٨، لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٦٧٢

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٧٣

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٧٤

 .٢/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،   (GRD) فرقة منطقة الخليج استجابة -٦٧٥

،     )"٢٠٠٨ (١٨٣٠ من القرار ٦تقرير األمين العام عمًال بالفقرة "، S/2009/284مجلس األمن الدولي،  -٦٧٦
 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ؛ ٢، الصفحة ٢/٦/٢٠٠٩

استجابة قيادة ؛ ٦/١٠/٢٠٠٨، لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I)ابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق استج -٦٧٧
 .٢/٧/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات،   (CENTCOM)المنطقة الوسطى للقوات المسلحة األميرآية 

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٧٨

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٧٩

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٨٠

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٨١

، 190409-110409، رقم(PRT)لتقرير األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات، ا(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٦٨٢
 .١٨-١٧الصفحات
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، 010509-250409، رقم(PRT)، التقرير األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٦٨٣
، (PRT)ت، التقرير األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظا(OPA)مكتب شؤون المحافظات ؛ ١٩الصفحة 

 .٢٠، الصفحة 090509-030509رقم

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٨٤

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٨٥

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٨٦

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٨٧

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٨٨

 .٢/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،   (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٦٨٩

 .٦/٧/٢٠٠٩ المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب -٦٩٠

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٩١

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٩٢

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٩٣

، (OPA)؛ مكتب شؤون المحافظات ٦/٧/٢٠٠٩جابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، است -٦٩٤
 .١٧، الصفحة 050109-042509، رقم(PRT)التقرير األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات

، 042509-041909، رقم(PRT)، التقرير األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٦٩٥
، (PRT)، التقرير األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات ؛ ١٧الصفحة 

 .١٨، الصفحة 041109-040409رقم

استجابة قيادة ؛ ٦/١٠/٢٠٠٨، لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٦٩٦
 .٢/٧/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات،   (CENTCOM)ات المسلحة األميرآية المنطقة الوسطى للقو

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٩٧

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٩٨

 .٦/٧/٢٠٠٩ب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطل -٦٩٩

-040409، رقم(PRT)التقرير األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات ،(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٧٠٠
، التقرير األسبوعي لفرق إعادة إعمار (OPA) مكتب شؤون المحافظات ؛٢٣ الصفحة 0411109
 .٢٠، الصفحة 190409-110409، رقم(PRT)المحافظات

 .٦/٧/٢٠٠٩لسفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة ا -٧٠١

 010509-250409، رقم(PRT)التقرير األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات ،(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٧٠٢
 .٢٠الصفحة 

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٧٠٣

 .٢/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،   (GRD)نطقة الخليج استجابة فرقة م -٧٠٤
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-PA-08؛ تفتيش المفتش العام رقم ٢/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،   (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٧٠٥
 . ٧/٢٠٠٩، "مستشفى الجراحة في ميسان، المرحلة األولى والمرحلة الثانية"، PA-08-167 و 165

 .٦/٧/٢٠٠٩رة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفا -٧٠٦

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٧٠٧

استجابة قيادة ؛ ٦/١٠/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٧٠٨
 .٢/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات،   (CENTCOM)ات المسلحة األميرآية المنطقة الوسطى للقو

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٧٠٩

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٧١٠

 .٦/٧/٢٠٠٩ المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب -٧١١

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٧١٢

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٧١٣

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٧١٤

، 042509-041909، رقم(PRT)التقرير األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات ،(OPA)ب شؤون المحافظات مكت -٧١٥
 .٢١الصفحة 

، 042509-041909، رقم(PRT)التقرير األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات ،(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٧١٦
 .٢١الصفحة 

استجابة قيادة ؛ ٦/١٠/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٧١٧
 .٢/٧/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات،   (CENTCOM)المنطقة الوسطى للقوات المسلحة األميرآية 

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٧١٨

 .٦/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة األميرآية في بغداد  -٧١٩

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٧٢٠

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٧٢١

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٧٢٢

 .٢/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،   (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٧٢٣

 .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٧٢٤

 . ١٨/٦/٢٠٠٩ تقرير المؤشرات الهامة، (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق استجابة  -٧٢٥
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  اتهوامش قسم الصور عن  المحافظ
  

  .٢٩/٣/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،   - أ

 .٢/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،   - ب

  .٤/٧/٢٠٠٩، المعيار العالمي، (IRMS) نظام إدارة إعادة إعمار العراق  - ج

  .٢/٧/٢٠٠٩مفتش العام للبيانات،  لطلب ال(NEA-I)العراق– األدنىاستجابة مكتب شؤون الشرق   - د

أرقام موازنة إقليم آردستان غير . ٢/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -هـ
  . مفصلة بالنسبة لكل محافظة

  

  
  هوامش ملحقة

  

سنوي للمفتش ؛ التقرير ربع ا ل٢/٢٠٠٩تجربة إعادة إعمار العراق، : المفتش العام، دروس قاسية -١
  .٤/٢٠٠٩-٣/٢٠٠٤العام المرفوع إلى الكونغرس األميرآي، 

و ٦/١٠/٢٠٠٨، لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٢
  لطلب المفتش العام للبيانات،(CENTCOM)استجابة قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة األميرآية ؛ ٢/٧/٢٠٠٩
؛ معهد ٣/٧/٢٠٠٩الدخول إليه في تمَّ ، www.iraqbodycount.org ؛ عدد الضحايا العراقيين،١/١٠/٢٠٠٩

 . ٢٥/٦/٢٠٠٩بروآينغز، دليل العراق، 

؛ صندوق النقد ١٩ و ١٧، الصفحتان ٩/٢٠٠٨" 08/303تقرير البالد رقم "، (IMF)صندوق النقد الدولي  -٣
 . ١٢  و ١٩، الصفحتان ١٢/٢٠٠٨، "08/383تقرير البالد رقم "، (IMF)الدولي 

؛ استجابة فرقة ١٦/٧/٢٠٠٩ و ٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤
مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ، ١٨/٧/٢٠٠٩ و٤/٧/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات (GRD)منطقة الخليج 

(ITAO)،؛ استجابة مكتب وزير الدفاع ١٤/٥/٢٠٠٩ساسية، تقرير المؤشرات األ (OSD)  لطلب المفتش العام
، التقارير ربع السنوية ونصف السنوية للمفتش العام المقدمة إلى الكونغرس ١٣/٧/٢٠٠٩ و٢/٧/٢٠٠٩للبيانات، 

 . ٤/٢٠٠٩-٣/٢٠٠٤األميرآي في 

، مكتب ١٩/٧/٢٠٠٦و ٢٢/٦/٢٠٠٥، ٢٢/١٢/٢٠٠٤، تقرير وضع العراق، (DoS)وزارة الخارجية  -٥
– ١/٧/٢٠٠٦، تقارير األداء اليومي للكهرباء، (EFC)خلية دمج الطاقة /(ITAO)المساعدة االنتقالية للعراق 

٣٠/٦/٢٠٠٩. 

 ،"عملية حرية العراق، وضع الجرحى األميرآيين"، (DoD)وزارة الدفاع  -٦
http://www.defenselink.mil/news/casualty.pdf ، َّ٢٣/٧/٢٠٠٩الدخول إليه في تم. 

؛ استجابة وزارة ١٠/٤/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات، (DFAS)دائرة المالية الدفاعية والحسابات -٧
لطلب المفتش العام  (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع ؛ ٥/٤/٢٠٠٧الخارجية األميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، 

 و ٦/٧/٢٠٠٩ة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفار، ١٣/٧/٢٠٠٩ و٢/٧/٢٠٠٩للبيانات، 
١٦/٧/٢٠٠٩. 
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 .٢٢/١٢/٢٠٠٨، 106.48، المجلد )اويل اند غاز جورنال(، مجلة النفط والغاز "بنويل"شرآة  -٨

 . تحليل المفتش العام للمصدر المفتوح باللغة العربية واإلنكليزية والمستندات الرسمية -٩

أعمال تملكها نساء في العراق وأفغانستان "، (JCC-I/A)ود في العراق وأفغانستان القيادة المشترآة للعق -١٠
٧/٢٠٠٩ . 

 .  ١/٧/٢٠٠٩، تمَّ الدخول إليه في /www.parliament.iq/english الحكومة العراقية، مجلس النواب، -١١

 مع موظفين في ، القيادة العامة، المؤتمر الصحفي المشترك(MNFI)القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٢
 .١٥/٦/٢٠٠٩الحكومة العراقية، 

 .تحليل المفتش العام للمصدر المفتوح باللغة العربية واإلنكليزية والمستندات الرسمية -١٣

 .تحليل المفتش العام للمصدر المفتوح باللغة العربية واإلنكليزية والمستندات الرسمية -١٤

 ٣١٢مشروع توزيع الكهرباء، : تجابة الطارئة للقائدبرنامج االس"، SIGIR 09-025تقرير تدقيق المفتش العام  -١٥
 . ٧/٢٠٠٩، "في المّحلة نجح بشكل آبير

  . ٣٠/٣/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -١٦
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  المختصرات والتعريفات
  

  (SIGIR)مار العراق  إلعادة إع الخاصيتضمن هذا القسم جميع المختصرات الموجودة في تقرير المفتش العام
 
 

ACRONYMS DEFINITIONS ARABIC  
AAB  Advise and Assist Bridgade  لواء المشورة والمساعدة 
AAO  Adder Area Office مكتب منطقة آدر 
ABOT : Al Basrah Oil Terminal محطة البصرة لتحميل النفط 
ACCO Anticorruption Coordination Office ال مكافحة الفسادمكتب تنسيق أعم  
ACOB Armed Contractor Oversight Branch فرع اإلشراف على المقاول المسلح 
AFCEE Air Force Center for Engineering and the 

Environment 
  مرآز القوات الجوية للهندسة والبيئة

AIG Association of Inspectors General جمعية المفتشين العامين  
BAO Basrah Area Office مكتب منطقة البصرة  
BCH Basrah Children’s Hospital مستشفى األطفال في البصرة  
BCT Brigade Combat Team فريق اللواء القتالي 
BDOP Business Development and Outreach 

Program 
  برنامج الوصول البعيد المدى وتطوير األعمال

BPA Blanket Purchase Agreement البطانيات(تفاقية شراء األغطية ا(  
CCC-I Central Criminal Court of Iraq المحاآم الجنائية المرآزية العراقية  
CEFMS Corps of Engineers Financial Management 

System 
  نظام اإلدارة المالية لسالح الهندسة

CENTCOM 
U.S 

Central Command  القيادة المرآزية  

CERP Commander’s Emergency Response 
Program  

 برنامج االستجابة الطارئة للقائد

CID Criminal Investigation Division فرقة التحقيقات الجنائية  
CID-MPFU U.S. Army Criminal Investigation 

Command-Major 
 وحدة الكشف -قيادة التحقيقات الجنائية في الجيش األميرآي

  رياتعن االحتيال في المشت
CMC Communications Media Commission لجنة اإلعالم واالتصاالت  
CMM Capacity Maturity Model نموذج نضوج السعة  
COFE Committee of Financial Experts لجنة الخبراء الماليين  
CoI Commission on Integrity 

(previously known as Commission 
on Public Integrity) 

  )آانت تعرف سابقًا بهيئة النزاهة العامة(ة النزاهة هيئ

CoM Council of Ministers مجلس الوزراء  
CoMSec Council of Ministers Secretariat 

 
  األمانة العامة لمجلس الوزراء

CONOC Contractor Operations Cells  خاليا عمليات المقاول  
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CoR: Council of Representatives  النوابمجلس  
COSIT Central Organization for Statistics 

and Information Technology 
 

  المنظمة المرآزية لتقنية المعلومات واإلحصاءات 

CPA Coalition Provisional Authority سلطة االئتالف المؤقتة 
CPA-SC CPA South Central Region 

 
   الجنوب األوسط-سلطة االئتالف المؤقتة

CPJ Committee to Protect Journalists 
 

  لجنة حماية الصحفيين

DCAA Defense Contract Audit Agency 
 

  وآالة تدقيق العقود الدفاعية

DCIS Defense Criminal Investigative 
Service 

  دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع

DCM Deputy Chief of Mission 
 

  نائب قائد المهمة 

DCMA Defense Contract Management 
Agency 
 

  وآالة إدارة عقود الدفاع

DFAS Defense Finance and Accounting 
Service 

  دائرة المالية الدفاعية والحسابات

DFI Development Fund for Iraq صندوق تنمية العراق 
DoD Department of Defense وزارة الدفاع 
DoS OIG Department of State Office of 

Inspector General 
 مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية

DOI Daughters of Iraq 
 

  بنات العراق

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 

  مكتب الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل

EDMS Electronic Document Management 
System 
 

  نظام إدارة المستندات االلكترونية 

EG II Economic Governance II 
 

  نظام الحكم االقتصادي الثاني

EGP EGP Business Solutions Inc. 
 

   EGPآل األعمال شرآة حلول مشا

ESF Emergency Support Funds   
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FBI Federal bureau of Investigation   مكتب التحقيقات الفدرالي 
FCC Freedom Consulting and Catering 

Co. 
 

  استشارات الحرية  والطعام"شرآة 

FMS Foreign Military Sales  مبيعات األسلحة إلى الخارج  
FPS Facilities Protection Service خدمة حماية المرافق  
FY Fiscal Year  السنة المالية 
GAO Government Accountability Office مكتب المحاسبة الحكومية 
GDP Gross Domestic Product 

 
  الناتج القومي اإلجمالي

GEO Governorate Electoral Office   مكتب االنتخاب في المحافظة  
GMASS Global Maintenance and Supply 

Services 
 

  عقد خدمات الصيانة واإلمدادات

GOI Government of Iraq الحكومة العراقية 
GRC Gulf Region Division-Central 

District 
 

  فرقة منطقة الخليج المرآزية

GRD Gulf Region Division فرقة منطقة الخليج 
GRN Gulf Region-North District طقة الخليجشمال من  
GRS Gulf Region South 

 
  جنوب منطقة الخليج

HHS Department of Health and Human 
Services  

  وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية

HJC Higher Judicial Council مجلس القضاء األعلى 
IA Iraqi Army 

 
  الجيش العراقي

IAMB International Advisory and 
Monitoring Board 
 

  المجلس الدولي للمشورة والرقابة في العراق

IBC International Building Code 
 

  قانون البناء الدولي

ICAA Iraqi Civil Aviation Authority 
 

  هيئة الطيران المدني العراقية

ICBG Iraq Company for Bank Guarantees  الشرآة العراقية للكفاالت المصرفية  
ICCM Iraq Community-based Conflict 

Mitigation  
  تحقيق النزاعات المستندة إلى المجتمع المحلي العراقي

ICE Immigration and Customs 
Enforcement 
 

  وآالة فرض قوانين الهجرة والجمارك
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I-CERP Iraq-Commander’s Emergency 
Response Program 

  برنامج االستجابة الطارئة للقائد العراق

ICF-SME Iraqi Company for SME Finance 
Ltd. 
 

الصغيرة ) المؤسسات(الشرآة العراقية لتمويل األعمال 
  والمتوسطة الحجم

ICI International Compact with Iraq التضامن الدولي مع العراق  
ICITAP International Criminal Investigative 

Training Assistance program  
لمساعدة في التدريب على التحقيقات البرنامج الدولي ل

  الجنائية
ICS Iraqi Corrections Services  خدمات السجون العراقية  
IDP Internally Displaced Person هيئة التنمية الدولية  
IEAT International Electoral Assistance 

Team 
 

  فريق مساعدة االنتخابات الدولي

IED Improvised Explosive Device جهاز تفجير مرتجل 
IFES International Foundation for 

Electoral Systems  
  المؤسسة الدولية لألنظمة الكهربائية

IFMIS Iraq Financial Management 
Information System 

  نظام المعلوماتية لإلدارة المالية في العراق

IG Inspector General المفتش العام 
IHEC Independent High Electoral 

Commission  
  اللجنة االنتخابية العليا المستقلة

IIGC Iraq Inspectors General Council مجلس المفتشين العامين العراقي 
IJ Investigative Judge قاضي التحقيق  
IJU Iraqi Jurist Union 

 
  اتحاد القضاة العراقيين

IMF International Monetary Fund  النقد الدولي صندوق  
INCLE International Narcotics Control and 

Law Enforcement Fund (INL) 
  لرقابة على المخدرات وتطبيق القانونالدولي لصندوق ال

INL Bureau of International Narcotics 
and Law Enforcement Affairs 
(DoS) 

وزارة  (مكتب المخدرات الدولي وفرض تطبيق القانون
 )الخارجية

IRAP Iraq Rapid Assistance Program برنامج المساعدة السريعة للعراق  
IRFFI International Reconstruction Fund 

Facility for Iraq 
 الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق

IRI International Republican Institute  المعهد الجمهوري الدولي  
IRMS Iraq Reconstruction Management 

System 
 نظام إدارة إعادة إعمار العراق

IRRF Iraq Relief and Reconstruction 
Fund 

 صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

IRRF 1 Iraq Relief and Reconstruction   األولصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
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IRRF 2 Iraq Relief and Reconstruction 
Fund-funded 

 الثانيصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 

IRS Internal Revenue Service دائرة اإليرادات الداخلية  
ISAM Iraq Security Assistance Mission 

 
  مهمة مساعدة امن العراق

ISCI Islamic Supreme Council of Iraq 
 

  المجلس األعلى اإلسالمي العراقي 

ISF Iraqi Security Forces قوات األمن العراقية 
ISFF Iraq Security Forces Fund صندوق قوات األمن العراقية 
IT Information Technology 

 
  تكنولوجيا المعلومات

ITAM Iraq Training and Advisory Mission 
 

  البعثة التدريبية واالستشارية للعراق

ITAO Iraq Transition Assistance Office مساعدة االنتقالية للعراقمكتب ال 
ITPC Iraqi Telecommunications and 

Postal Company 
  شرآة الهاتف والبريد العراقية/مؤسسة

IWPR Institute for War and Peace 
Reporting 
 

  معهد تقارير الحرب والسالم

JCC-I/A Joint Contracting Command-
Iraq/Afghanistan 

  في العراق وأفغانستانالقيادة المشترآة للعقود

JCCS Joint Contingency Contracting 
System 
 

  نظام التعاقد الطارىء المشترك

JEDI Judicial Education and 
Development Institute 

  معهد التعليم والتطوير القضائي

JIC Joint Investigative Committee  لجنة التحقيق المشترآة  
KDP Kurdistan Democratic Party 

 
  الحزب الديمقراطي الكردستاني 

Km Kilometer   آيلومتر  
KRG Kurt  حكومة إقليم آردستان  
LC Location Command قيادة الموقع  
LCCP Legislative Coordination 

Committee Program 
  برنامج لجنة التنسيق القانوني 

LGP Local Governance Programs يبرامج الحكم المحل 
LNO Line of Operation خط العمليات  
LOGCAP  Logistics Civil Augmentation 

Program 
  برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني

LPG Liquid Petroleum Gas غاز البترول الُمسّيل  
MBPD Million Barrels Per Day مليون برميل في اليوم  
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MCD Ministerial Capacity Development مية القدرات الوزاريةتن  
MCTF Major Crimes task Force فريق مهمات للجرائم الكبيرة  
MNC-I: Multi-National Corps-Iraq الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق 
MNF-I Multi-National Force-Iraq القوات المتعددة الجنسيات في العراق 
MNSTC-I Multi-National Security Transition 

Command-Iraq 
 القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق

MOC Ministry of Communications  وزارة االتصاالت العراقية  
MOD Ministry of Defense  وزارة الدفاع  
MoDM Ministry of Displacement and 

Migration 
  وزارة المهجرين والهجرة العراقية

MOE Ministry of Electricity وزارة الكهرباء  
MOF Ministry of Finance وزارة المالية  
MOH Ministry of Health   وزارة الصحة  
MOI: Ministry of Interior وزارة الداخلية  
MOT Ministry of Transportation   وزارة النقل  
MOU Memorandum of Understanding مذآرة تفاهم  
MoWR Ministry of Water Resources  وزارة الموارد المائية العراقية  
MSH Missan Surgical Hospital مستشفى الجراحة في ميسان  
MW Megawatt ميغا واط 
MWh Megawatt-hour ميغا واط ساعة  
NACB National Anticorruption Board المجلس الوطني لمكافحة الفساد  
NCD National Capacity Development  إنماء القدرات القومية  
NEA-I Bureau of Near Eastern Affairs-Iraq 

(DoS) 
 العراق- األدنىمكتب شؤون الشرق 

NGO Non-governmental Organization منظمة غير حكومية 
OCO Overseas Contingency Operations العمليات الطارئة في الخارج  
OPA Office of Provincial Affairs   مكتب شؤون المحافظات  
P.L. Public Law قانون عام 
PC Provincial Council مجلس المحافظات  
PDS Public Distribution System نظام التوزيع العام  
PEZ Pipeline Exclusion Zone مناطق حظر خطوط أنابيب النفط  
PHC Primary Health Care العناية الصحية األولية 
PRDC Provincial Reconstruction 

Development Committees 
  وتنمية المحافظاتلجان إعادة إعمار

PRT Provincial Reconstruction Team ِفَرق إعادة إعمار المحافظات  
PSC Private security companies الشرآات األمنية الخاصة  
PSD Personal Security Detail مرافقو األمن الخاص  
PUK Patriotic Union of Kurdistan االتحاد الوطني الكردستاني  
QA Quality Assurance النوعية/ضمان الجودة  
QC Quality Control النوعية/مراقبة الجودة  
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QRF Quick Response Fund صندوق االستجابة السريعة 
R&S Reconstruction and Stabilization إعادة االعمار وإرساء واالستقرار  
RoLC Rule of Law Coordinator تنسيق حكم القانون  
RoLSAP Rule of Law Strategic Action Plan مخطط عمل استراتيجي لحكم القانون  
RORO Roll-On/Roll-Off رصيف التحميل والتفريغ المباشر للسفن  
PRT Provincial Reconstruction Team ِفَرق إعادة إعمار المحافظات  
RTI Research Triangle Institute   معهد األبحاث ترايانغل  
SET Security Escort Team فريق المرافقة األمنية  
SIGAR Special Inspector General for 

Afghanistan Reconstruction 
  المفتش العام الخاص إلعادة إعمار أفغانستان

SIGIR Special Inspector General for Iraq 
Reconstruction 

  إلعادة إعمار العراق الخاصمفتش العامال

SIV Special Immigrant Visa  تأشيرة هجرة خاصة  
SME Small- and Medium-Sized 

Enterprise 
 

  شرآات صغيرة ومتوسطة الحجم 

SOI Sons of Iraq منظمة أبناء العراق  
SOW Statement of Work 

 
  نطاق العمل

SPOT Synchronized Pre-Deployment 
Operational  Tracker  

  المتتبع العمالني المتزامن قبل نشر القوات

SRSG Specific Representative of the UN 
Secretary-General for Iraq 

  الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة في العراق

TGA Total Government Allegiance  االنتماء التام للحكومة  
TNMD Taji National Maintenance Depot 

 
  مخزن الصيانة الوطني في التاجي

Treasury United States Department of 
Treasury 

  وزارة المالية األميرآية

UCMJ Uniform Code of Military Justice القانون الموحد للعدل العسكري  
UN United Nations األمم المتحدة 
UNAMI UN UN Assistance Mission for Iraq بعثة مساعدة العراق التابعة لألمم المتحدة  
UNCAC United Nations Convention Against 

Corruption  
  اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

UNCC United Nations Compensation 
Commission 

  هيئة التعويض في األمم المتحدة 

UNDP: United Nations Development 
Programme 

 برنامج األمم المتحدة للتنمية

UNHCR United Nations High Commissioner 
for Refugees 

  المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة

UNODC United Nations Office of Drugs and نكتب األمم المتحدة للمخدرات والجريمة  
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Crime 
USAAA United States Army Audit Agency آالة التدقيق في الجيش األميرآيو  
USACE U.S. Army Corps of Engineers  سالح الهندسة في الجيش األميرآي  
USAID  U.S Agency for International 

Development 
  الوآالة األميرآية للتنمية الدولية

USAID OIG 
US 

Agency for International 
Development Office of Inspector 
General 

  مكتب المفتش  العام لدى الوآالة األميرآية للتنمية الدولية

USF-I U.S. Forces-Iraq 
 

  القوات االميرآية في العراق

WOB Women Owned Businesses أعمال تملكها نساء  
 

  


