
  المؤقتةئتالفاإل من المفتش العام لسلطة رسالة
 
 

 العام لسلطة المفتش هذه الرسالة أول تقرير ربع سنوي إلى الكونغرس صادر عن مكتب طي أن أقدم  يسرني

، الذي 108-106 رقم من القانون العام 3001هذا التقرير بالمتطلبات التي وردت في القسم في وي.   المؤقتةئتالفاإل

 التقرير ويوفر). CPA-IG( إختصارا ب المعروفة المؤقتة ئتالف تأسيس مكتب المفتش العام لسلطة اإلتم بموجبه

أيضا بيانات وضعت على أساس متين تتعلق بعملية تمويل نشاطات إعادة اإلعمار في العراق التي ستتضمنها التقارير 

 .التي ستقدم في المستقبل بهذا الخصوص

 

 في منصب المفتش العام 2004يناير / آانون الثاني20 وزير الخارجية قد عينني في  ةبموافق وزير الدفاع  وآان

 المؤقتة، ئتالف لمكتب المفتش العام لسلطة اإلتنظيمي ذلك الوقت هيكل فيولم يكن يوجد . المؤقتة ئتالفلسلطة اإل

خصيص وقت آبير وبذلت جهدا ال لذا قمت على الفور بت.  خالل سبعين يومااألولوآان من المقرر أن يقدم التقرير 

لموظفين و ا وهيئة والتخطيط المؤقتة التي تضمنت، الرؤيا ئتالف أجل تأسيس مهمة المفتش العام لسلطة اإلمنبأس به 

 قيمة قدمها لي المفتشون العامون في وزارتي بمساعدةوقد تمكنت من إستكمال هذه المهمات . التقاريرإعداد نظام 

 .الدفاع والخارجية

 

 تتعلق بقضايا بيانات على الحصول إلى بغداد من أجل  برحلتين خالل األسابيع الستة التي أعقبت تعييني وقمت

 المؤقتة الذين هم على علم بعمليات التمويل ئتالفاإلالتمويل في العراق والجراء مقابالت مع المسؤولين في سلطة 

 6 في الواليات المتحدة من رحلتي الثانية الى العراق  وآنت قد عدت إلى. المؤقتة ئتالفالتي تتلقاها سلطة اإل

 يصل عدد أفرادها إلى ستين شخصا، منذ ذلك على العمل التيمارس، وعكفت أنا وهيئة موظفي مكتبي /آذار

 .التقريرالمتواصل من أجل وضع هذا 

 

 يأتفتيش، أو أو تدقيق ضمن أي  التقرير األول هذا لم يتفان هذا المكتب، التي ُفرضت علىالوقت إلى قيود  وبالنظر

 المستقبللكن التقارير التي ستقدم في . بدأ بالقيام به المؤقتة قد ئتالف العام لسلطة اإلالمفتشعمل تحقيقي آان مكتب 

عمل  المؤقتة تئتالف العام لسلطة اإلالمفتشالتابعة لمكتب تدقيق والتحقيق ستتضمن مثل هذه األعمال آما أن فرق ال

 .في بغدادى قدم وساق اآلن على ذلك عل

 

 تقرير المفتش العام لسلطة تقديمقرير بدا واضحا أنه يتعين تغيير موعد الت فيه من إعداد هذا فرغنا الوقت الذي  وفي

 ضمن هذا التقرير أطلب فإني لذا.   تقاريرها الدوريةاألميرآية المؤقتة ليتزامن مع مواعيد تقديم الحكومة ئتالفاإل

 30أآتوبر و/ تشرين أول30يوليو و/ تموز30 الى المؤقتة  ئتالفقديم تقرير المفتش العام لسلطة اإلنقل مواعيد ت

بحيث تكون المعلومات المتضمنة متزامنة مع نهايات تواريخ أرباع السنة المتبعة في الحكومة ( يناير/ الثانيآانون

 .دنا آثيرا في الجهود التي نبذلها لجمع المعلومات أن يساعالمواعيدإن من شأن هذا التغيير البسيط في . )األميرآية



 

 ئتالفلكونغرس للمفتش العام لسلطة اإلالذي صدر عن ا مر الرسميباأل أن هذا التقرير هو بداية طيبة للوفاء أعتقد

. العراقتمويل عمليات اإلغاثة وإعادة اإلعمار في في  حماية مصالح دافعي الضرائب منهالمؤقتة، الذي آان الهدف 

 .  قد بدأ لتوهمكتبي لالحقيقيأن العمل أدرك فإني الكونغرس،  أمرنطوى عليه ي الذي هائلوبالنظر للمجال ال

 

 مع الكونغرس فيما يتعلق بمهمتي وإستخدام هذه الخطوط مفتوحةخطوط اإلتصال على بقاء لإل أتطلع قدما إنني

 . المتوخاة من وضع هذه التقاريراألهدافلتعزيز وتنقيح  

 

 2004مارس / آذار 30 في دمق

 

 )توقيع(

 جونيور بوين .  دبليوستيوارت

  المؤقتةئتالف العام، سلطة اإلالمفتش
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 تنفيذي ملخص
 

  عامةنظرة
 

، وسيعمل 106-108م  المؤقتة بموجب القانون العائتالف لسلطة اإلالعام الكونغرس مكتب المفتش أسس

 والعراقيين األميرآيينوال دافعي الضرائب مألالقانوني والفعال  االستخدام الكفؤ و على تعزيزلذلكالمكتب طبقا 

قيام بعمليات التدقيق  عن طريق التنسيق والوذلكوغيرهم المخصصة لجهود اإلغاثة وإعادة اإلعمار في العراق 

 .التحقيقاتالمراجعات وو

 

 يقدم الى أن106-108من القانون العام ) i (3001 المؤقتة بموجب القسم ئتالف العام لسلطة اإلالمفتش على يتعين

تقريرا يوجز فيه النشاطات )  ذلكبعدوآل ثالثة أشهر  (2004مارس / من آذار30ـالكونغرس في موعد أقصاه ال

ويتضمن ذلك أول تقرير يتعين أن يقدمه المفتش .  لهذه السلطةالعام المؤقتة والمفتش ئتالفالتي تقوم بها سلطة اإل

 المؤقتة ئتالفت عن أآثر النشاطات أهمية التي تقوم بها سلطة اإل من بين أشياء أخرى، معلوما،العام بحيث يتضمن

 .والمفتش العام للسلطة

 

 المؤقتة إلئتالف السلطة عكف المفتش العام 2004يناير / من آانون الثاني20 ـ بتنفيذ العمليات في الالعمل بدء ومنذ

 :على القيام بنشاطات واسعة النطاق تضمنت

 شخصا   58 العاملين فيها من شخصين الى أفرادالل شهرين بحيث زاد عدد خموظفي المكتب  هيئة توسيع -

 .  في واشنطن وفي بغداديعملون

 . الملحةقضايا الفي بغداد لمعالجة ) فرق النمر(فرق لإلستجابة السريعة أطلق عليها إسم نشر  -

وآاالت في واشنطن  مجموعات عمل بين التشكيل  ذلك في تنفيذ بعض المبادرات الجديدة، بما في البدء -

 للمفتش العام لسلطة اإللكترونيالموقع إطالق وبغداد لتنسيق عمليات مراجعة التعاقدات والتمويل، و

 اإلستعمال، وء والهدر وسالتزوير بعمليات لتلقي الشكاوى الخاصة المؤقتة، وإنشاء خطوط ساختة ئتالفاإل

 .في العراقخالقيةللشرآات المتعاقدة إعداد مراجعات لطريقة التقيد الشرآاتي بالمعايير األو

في آل ( بقضايا برنامج إعادة اإلعمار في العراق يتعلق مقابلة مع أفراد رئيسيين فيما 50 أآثر من إجراء -

 ).من بغداد وواشنطن



 . المصادرطيف واسع من من علومات عن التمويل والعملية الخاصة بالعراق  آمية آبيرة من المجمع -

 

وجه إليه مشروح الذي مر  في تنفيذ األالمؤقتة ئتالفي الذي ينتهجه المفتش العام لسلطة اإل اإلستراتيجالنهج

دقيق  اخرى للوآاالتالمعلومات التي جمعتها على  النهجهذا عتمد وي.   على الصفحة التالية1الشكل في 

 المؤقتة من ئتالفطة اإل العام لسلالمفتش التي أجراها مكتب المقابالت، فضال عن التاريخ هذا حتى والتحقيق

 .  من أجل الحصول على نتائج سريعةالمناسبةالموارد نشر مناسبة والولويات وضع األأجل 

 

 

 

  الخطة اإلستراتيجية للمفتش العام لسلطة اإلئتالف المؤقتة

  
                                   

                                                      
 

 

 

 

 نتائج    نشر    

  تقرير الكونغرس-     تفتيش - 
   الدروس المستقاة-     تحقيقات-     

 
  تدقيق -

   تحسين عملية سلطة اإلئتالف المؤقتة-  
    تنسيق --
   إحاالت جنائية-      تقارير- 
 
 

 النهج اإلستراتيجي للمفتش العام لسلطة اإلئتالف المؤقتة : 1الشكل 
 
 ف التقريرأهدا

 
 في ما يلي تقرير متعدد الجوانب عن عمل مكتب المفتش العام لسلطة اإلئتالف المؤقتة الذي استكمل 

 :خالل الشهرين الماضيين، ويتضمن

 .سردا للنشاط المنظم الذي يقوم به مكتب المفتش العام لسلطة اإلئتالف المؤقتة وسلطة التحالف -

لعراق التي جمعها مكتب المفتش العام لسلطة اإلئتالف استعراضا مفصال لبيانات التمويل في ا -

 ).بما في ذلك المصادر واإلستخدامات والبيانات المتعلقة بالعقود(المؤقتة 

 تقييم
 
 جمع البيانات
 
 مقابالت

تقييم وتحليل
  معلومات مالية-
مراجعة/  تدقيق-  

  تحقيقات-

وضع األولويات
مالية عالية الخاطر / ة مهم-  

مالية عالية الفوائد آبيرة / مهمة-  
  نهج نقدي- 

  عقود-



 .وصفا للمبادرات الجديدة التي وضعها مكتب المفتش العام لسلطة اإلئتالف المؤقتة -

 .موجزا للعمليات والضوابط التي تقوم بها سلطة اإلئتالف المؤقتة -

 .ملخصا للخطوات التالية التي سينفذها مكتب المفتش العام لسلطة اإلئتالف المؤقتة -

 

وهو يمثل بيان خلفية لسلطة اإلئتالف المؤقتة ). i (3001 القسم 106-108يفي هذا التقرير بمتطلبات القانون العام 

: تب المفتش العام للسلطةوتتضمن نشاطات مك. ومكتب المفتش العام للسلطة، إضافة إلى إستعراض للنشاطات

التخطيط اإلستراتيجي وتهيئة الموارد واإلجتماعات التمهيدية والتخطيط للتنسيق والتدقيق وعمليات النشر وجمع 

المعلومات والبيانات والتعامل مع الوآاالت األخرى التي آانت في السابق وال تزال لديها أعمال تتعلق بمراقبة عمل 

 .سلطة اإلئتالف المؤقتة

 

 

 

 

 

 تنفيذ المهمة الموآولة إلى مكتب المفتش العام لسلطة اإلئتالف المؤقتة

فقد قام . أطلق مكتب المفتش العام للسلطة عددا من المبادرات من أجل توسيع نطاق المهمة التي يقوم بها في العراق

دد الكبير من نشاطات المكتب أوال بتشكيل مجلس مفتشين عامين للعراق في العاصمة واشنطن من أجل تنسيق الع

ثانيا تم تطوير خطوط . التدقيق والتحقيق التي تقوم بها وآاالت مختلفة لها عالقة بعملية إعادة اإلعمار في العراق

اتصال ساخنة وموقع إلكتروني لمكتب المفتش العام للسلطة في الواليات المتحدة والعراق من شأنها أن تمكن من 

ويتضمن موقع سلطة اإلئتالف المؤقتة في الوقت .  أو الهدر أو سوء اإلستخدامالكشف عن أي إدعاءات بالتزوير

 .الراهن موقعا لإلتصال من أجل اإلبالغ عن مثل هذه اإلدعاءات إلى مكتب المفتش العام لسلطة اإلئتالف المؤقتة

 

 إتصاالت أفضل والتعاون ثالثا، شكل مكتب المفتش العام للسلطة مجموعة عمل مالية عراقية في بغداد من أجل توفير

آما أن . فيما بين الهيئات اإلدارية والمالية المختلفة التي تشرف على عمليات إعادة اإلعمار على األرض في العراق

مكتب المفتش العام للسلطة يعمل مع سلطة اإلئتالف المؤقتة لتدريب فيالق جديدة من المفتشين العامين العراقيين الذين 

 .2004يونيو /يتجزأ من الوزارات العراقية بعد نقل السلطة في الثالثين من حزيرانسيكونون جزءا ال 

 

وأخيرا، يعمل مكتب المفتش العام للسلطة على تطوير مبادرة لكيفية إدارة الشرآات، من شأنها تفحص األساليب التي 

ه أن يؤدي إلى عملية تحسين تمكن لمن تحال عليهم عطاءات إعادة اإلعمار في العراق المشارآة في حوار من شأن

ويمكن لهذه المبادرة أن تعزز من الثقة . التقيد بما نصت عليه العقود إضافة إلى تعزيز قدر المحاسبة والشفافية فيها

 .العامة في عمليات اإلشراف على نشاطات إعادة البناء



 

للسلطة عن مصدر رئيسي للمعلومات وحتى اآلن، أسفرت نشاطات جمع المعلومات التي يقوم بها مكتب المفتش العام 

فمنذ تأسيس مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية الذي خلفته .  من شأنه أن يكون األساس لمزيد من العمل

 ألف مليون دوالر آإعتمادات مالية 23,7أي ما يقرب من (  ألف مليون دوالر 39,5سلطة اإلئتالف المؤقتة، تم جمع  

من أجل أعمال اإلغاثة وإعادة اإلعمار في العراق )  ألف مليون دوالر آأموال عراقية15,8وتم تخصيصها للعراق 

وأخيرا تعهد . آما تم الحصول على معونات إنسانية دولية بحوالي ألفي مليون دوالر). 2004فبراير / شباط29حتى (

 . ود ألف مليون دوالر في هذا المجه13,5المجتمع الدولي بالمساهمة بما يقرب من 

 

وأحالت سلطة اإلئتالف المؤقتة وغيرها من الوآاالت التي تدعم عمليات اإلغاثة وإعادة اإلعمار في العراق  منذ 

تأسيس مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية عقودا، مستخدمة اإلعتمادات المالية التي وفرتها الواليات المتحدة 

.   ألف مليون منها للمتعاقدين7,3 ألف مليون، تم بالفعل صرف مبلغ 9,9والمصادر العراقية للمال، بلغت قيمتها 

من العقود الكلية % 46 عقدا، أي ما يعادل 685(منافسة آاملة ومفتوحة تنطوي على : وتصنف هذه العقود آما يلي

عقود الكلية من ال% 50 عقدا، أي ما يعادل 745(، منافسة محدودة تضمنت )من القيمة اإلجمالية% 20بمبلغ يعادل 

من العقود % 4 عقدا أي ما يعادل 57(، عقود أحادثة المصدر )من القيمة اإلجمالية لهذه العقود% 48بمبلغ يصل إلى 

وآانت العقود األحادية المصدر قد أحيلت في معظمها ). من القيمة اإلجمالية لهذه العقود% 32الكلية بمبلغ يصل إلى 

من مجمل % 87 عقدا أي ما يعادل 34(غاثة وإعادة تعمير العراق والتي تضمنت خالل المرحلة التي سبقت عملية اإل

من القيمة اإلجمالية للعقود األحادية المصدر آانت قد أحيلت قبل األول % 60العقود الكلية األحادية المصدر، آما أن 

 ). 2004مارس / آذار10البيانات هي حتى ). (2003مايو عام /من أيار

 

مع البيانات األولية هذه األساس لما يقوم به مكتب المفتش العام لسلطة اإلئتالف المؤقتة من تطور وتوفير عملية ج

تمهيدي لخطة تدقيق شاملة ومطلعة تحدد  أولويات أآثر الفرص أهمية من أجل تحسين اإلقتصاد  وآفاءة وفعالية 

بعة لنا خالل األسابيع واألشهر القادمة تقارير التا) فرق النمر(وستقدم . نشاطات اإلغاثة وإعادة اإلعمار في العراق

 .حول هذه القضايا وما يجد من جديد، ونحن  سننقح بدورنا أولوياتنا طبقا لذلك

 

 مجال ترآيز مبدئية بما في ذلك مجاالت الخطر المحتمل 15وآان مكتب المفتش العام لسلطة اإلئتالف المؤقتة قد أنشأ 

 : التالية

 التكاليف دواعي القلق األمني و -

 إنتقال السلطة إلى العراقيين -

 ضوابط التمويل  -

 إدارة اللوجستيات وحماية الممتلكات -

 عدم نظامية العقود -



 المشارآة العراقية -

 العالقات بين الوآاالت -

 إستخدام متعاقدين من الواليات المتحدة لألغراض المحددة لهم -

 التخطيط للمشتريات  -

 إستخدام عقود دعم الجيش األميرآي -

 

 :تضمن مجاالت الترآيز األخرى المجاالت التالية التي يمكن إدخال تحسينات على عملياتهاوت

 طريقة التقيد الشرآاتي بالمعايير األخالقية -

 عمليات التعاقد -

 التخطيط لإلنتقال -

 إدارة الموارد اإلنسانية -

 إدارة البرامج -

 

د هام ونشط  في بغداد بهدف الحيلولة ويعمل مكتب المفتش العام لسلطة اإلئتالف المؤقتة على إقامة تواج

دون وقوع أعمال تزوير وهدر وسوء إستخدام، ومشارآة مدققينا ومحققينا ومفتشينا في نشاطات من شأنها 

ويتوقع ظهور نتائج لعملية التنسيق . تحسين الكفاءة واإلقتصادية في جهود إعادة اإلعمار في العراق

لمفتشين العامين ووآاالت التدقيق والجهات الممولة والكونغرس الموسعة التي بدأناها مع زمالئنا من ا

 . والرأي العام

 

وسينتهج مكتب المفتش العام لسلطة اإلئتالف المؤقتة خطة عمل طموحة، باذال آل جهد ممكن الستكمال 

من ، في الوقت الذي يحافظ فيه على أعلى مستوى 2004عمليات المراجعة والتدقيق الملحة للسنة المالية 

إننا نتطلع قدما نحو تقديم أول ملخص لنتائج أبحاثنا وتوصياتنا في تقريرنا الذي . معايير التخصص والتكامل

 .2004يونيو / حزيران30سنقدمه في 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  المؤقتةئتالف اإلسلطة
 
 

 ةعامنظرة 
 
 المتحدة قد الوالياتوآان رئيس الواليات . لعراق حرل المؤقتة من أجل توفير حكم مؤقت ئتالف اإلسلطة تأسيس تم

آما عين .  في العراقاسي آمبعوث رئللعمل بول بريمر الثالث السيد) 2 (2003 عام مايو /عين في التاسع من أيار

 المؤقتة، بلقب مدير ئتالف لسلطة اإلا السفير بريمر رئيس2003 عاممايو /وزير الدفاع في الثالث عشر من أيار

 . المؤقت في العراقالحكمي ومسؤول عن إدار

 



 األهداف/المهمة

 حرة عراقية المؤقتة تتمثل في العمل مع الشعب العراقي لتهيئة الظروف إلقامة حكومة ئتالف اإلسلطة مهمة آانت

ممثلة فعالة و يؤمن حكومة وديمقراطي عراق موحد ومستقر إقامةوالهدف هو . وذات سيادة ومنتخبة بشكل ديمقراطي

 السوق الحرة وتتمكن من الدفاع عن تهيء الوضع أمام قيام اقتصادولشعب العراقي، تحمي الحريات لجميع العراقيين ل

 . أو لألمن الدوليلجيرانهانفسها دون أن تشكل تهديدا 

 

  المؤقتةئتالف سلطة اإلإنشاء

) 4( نسمة مليون 26 هبالغ تعداد الولشعبه) 3( المؤقتة هي عبارة عن جهاز مؤقت لحكم العراق ئتالفاإل سلطة إن

 .2004يونيو عام / أن يتولى العراق السيادة في الثالثين من حزيرانإلى

 

 المتعلقة تالتعليماقد وضع و.  المؤقتةئتالف إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية إلى سلطة اإلمكتب تحول وقد

 وزير الجيش الدفاععينت وزارة ، 2003يوليو، /ي تموزفو.  المؤقتة والحكومة المؤقتة للعراقئتالفبإدارة سلطة اإل

 لوجستيداري والإل االدعم" عن توفير مسؤوال لسلطة االئتالف المؤقتة، جاعلة من الجيش األميرآي ا إداريوآيال

وفي شهر ). 5"(سلطة االئتالف المؤقتة/ لمكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانيةالدعم الخاص بالعقودو

 شهروشكل المدير اإلداري في .  تم إنشاء مجلس الحكم العراقي بأمر من المدير اإلداري2003يو من عام يول/تموز

.  اإلعمار في العراقوإعادةمج لإلشراف على جهود اإلغاثة ا مكتب إدارة البر2003أآتوبر من عام /تشرين أول

إدارة  ودعم مهمة المشتريات 2004ن عام يناير م/الثانيإضافة الى ذلك، في شهر آانون  وأوآلت وزارة الدفاع،

 )6.( المؤقتة إلى وزير الجيشئتالفسلطة اإلب الخاصةبرامج ال

 

 مكتب إستهل إنه عندما إلى) 7(  في وزارة الدفاع في معرض شهادة أدلوا بها أما مجلس الشيوخمسؤولون وأشار

 : المؤقتة عملهئتالفسلطة اإل/إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية

  على المياه الصالحة للشربالحصولمن الشعب العراقي % 40 يكن بمقدور لم -

  إصالحإلىمن محطات معالجة مياه المجارير بحاجة % 70 تآان -

 سيئة وآانت نسبة توفر الكتب بالنسبة حالة مدرسة في العراق في 25,000من مجموع % 80 آان -

 .آتاب واحد لكل ستة طالبهي للطالب 

 . طاقتهبنصفالكهربائية في العراق يعمل  الطاقة نظامآان  -

 بشكل ملحوظقد انخفض اإلنتاج الزراعي العراقي آان  -

 مهملة البنية التحتية لصناعة النفط العراقية آانت -

 

 أضخم مجهود إلعادة اإلعمار لتصبح المؤقتة إلعادة اإلعمار واإلغاثة في العراق  ئتالف سلطة اإلجهود تطورت لقد

 وظفت الحكومة المجهود،ومن أجل المساعدة في هذا . المتحدة منذ إنتهاء الحرب العالمية الثانية الوالياتتقوم به 



بناء ال عمليات تتضمن خدمات  أخرى،وفر، من بين أشياء ت آي شرآات المتعاقدةاألميرآية فريقا آبيرا من الم

الخدمات  واالحتياجاتم وغير ذلك من طعاال وتوفير األمن للمواقع، والحماية الشخصية، ووجبات ،ة النطاقواسعال

 .الهندسية

 

 المؤقتة ئتالف مهمة سلطة اإلمدى

 اإلشراف في المؤقتة تتمثل ئتالفمؤقتة، فإن المسؤولية التي تقع على عاتق سلطة اإلالحكومة ال توفير إلى إضافة

والتأهيل تقع ضمن الفئات اإلعمار بإعادة إن هذه النشاطات المتعلقة . على عملية إعادة اإلعمار والتأهيل في العراق

 :وهذه الفئات هي. 106-108العشر المنصوص عليها في القانون العام 

 القانوناألمن وتطبيق  -

  المدنيوالمجتمع والسالمة العامة والبنية التحتية العدالة -

  الكهربائيةالطاقة -

  التحتية للصناعة النفطيةالبنية -

  وعمليات الصرف الصحيائيةالمالموارد  -

  النقل واإلتصاالتوسائل -

  الجسور والبناءالطرق، -

  الصحيةالرعاية -

  القطاع الخاصتطوير -

 ن، حقوق اإلنسان والحكمو الالجئالتعليم، -

 

 المؤقتة ئتالف سلطة اإلنشاطات

 

 نظرة عامة

 : مجاالت عامة هية سلطة االئتالف المؤقتة أولوياتها بخمسصنفت

 

  األساسيةالخدمات -

 األمن -

 الحكم -

 اإلقتصاد -

  اإلستراتيجيةاإلتصاالت -

 



 بناء نظام اإلتصاالت، إعادةالبنية التحتية للطاقة الكهربائية، بناء إعادة : المدىالمتوسطة المعلنة  األهداف بين ومن

 . المعلوماتتوزيع عملية تحسين، بناء هياآل أسواق مالية، االنتقاليداري اإلقانون إعداد ال

مارس / سلطة االئتالف المؤقتة حتى الحادي عشر من آذارنشاطات  الدفاعوزارةفي إيجاز صحفي، لخصت و

 ئتالف اإلنجازات البارزة التي تضمنتها نشاطات سلطة اإلمنعتبارها ا التالية بالمسائل إلى اإلشارة، وقد تمت 2004

 :المؤقتة

 

م بالنسبة لبعض  ساعة في اليو24 و11 تمتد بين لفترات الطاقة الكهربائية متوفرة اآلن للعراقيين أصبحت -

 وهو نفس المستوى - مليون برميل يوميا2,5 اآلن إلى ما يقرب من العراقوصل إنتاج النفط في . المناطق

 مليون برميل 1,5وصلت الى الخام آما ذآر أن صادرات النفط .  اإلنتاج قبل الحربسقفالذي آان عليه 

 ئتالفاإلسلطة هدفت التي المستويات لت إلى  أن توفر الوقود مثل الديزل والكاز والبنزين وصآمايوميا، 

 . الوصل إليهاالمؤقتة

على ما آان عليه % 14 أي ما يزيد بنسبة هاتفي، عن حصول ما يقرب من مليون مشترك على خط وأبلغ -

 . مشترك بهاتف خلوي244,000ويتضمن هذا العدد . الوضع قبل الحرب

ونص . 2004مارس / آذار8 في  ا مؤقتا عراقيادستورفر و يالذي ،تم التوقيع على القانون اإلداري المؤقت -

: وهعنوانه و المؤقتة ئتالف الموقع اإللكتروني لسلطة اإلىالقانون متوفر عل

org.iraqcoalition.www://http . 

 مليون من 8,7ؤقتة نسقت عملية توزيع  المئتالف االسلطة في مجاالت التعليم والرعاية الصحية فإن أما -

 عيادة طبية  52ويجري العمل على تحديث .  مدرسة2,300 بناء إعادةالكتب المطبوعة وأشرفت على 

 . بالمعدات واألجهزة الالزمةاألولية مرآز للرعاية الصحية 600إعادة تزويد إلى  إضافة

 

 .)M (ملحقاللوزارة الدفاع متوفر في يجاز الصحفي النص الكامل لإل

 

  المؤقتةئتالف اإلسلطة ات من التفاصيل عن نشاطمزيد

 

 عن الكونغرسمهمة تقديم تقرير ربع سنوي الى  106-108م  المؤقتة، بموجب القانون العائتالفاإل بسلطة تأنيط

نصه متوفر ، و2004يناير / الثانيآانون 5وقدر صدر التقرير األول في . عمارنشاطاتها في مجال اإلغاثة وإعادة اإل

ومن .   html.index/legislative/omb/gov.whitehouse.www://http.: على الموقع األلكتروني

 والذي سيتضمن تفاصيل جديدة تتعلق بنشاطات سلطة 2004إبريل /نيسان 5المقرر صدور التقرير الثاني في 

 .لتقرير لدى صدوره ومكتب المفتش العام للسلطة ائتالف سلطة اإلوستراجع.  المؤقتةاالئتالف 

 



 

 

  المؤقتةئتالف سلطة اإلحل

 

وطبقا لما . مؤقتةيونيو السلطة المدنية إلى حكومة عراقية / حزيران30 المؤقتة في ئتالف تنقل سلطة اإلأن المقرر من

 المؤقتة ومجلس ئتالف بين سلطة اإل2003نوفمبر / تشرين الثاني15 اليها في لورد في اإلتفاقية التي تم التوص

كاملة آحكومة سيادية ال عراقية جديدة مؤقتة وتولي سلطاتها البحكومةالحكم العراقي، من المقر أن يتم اإلعتراف 

 ).8(ئتالف  اإلسلطةحل بمجرد انتهاء عملية النقل هذه، سيتم و. للعراق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  المؤقتةئتالف العام لسلطة اإلالمفتش
 

  عامة نظرة
 

 المفتش العام ويقدم.  المؤقتةئتالفمنصب المفتش العام لسلطة اإل 106-108 بموجب القانون العام رسالكونغ أنشأ

 وموضوعي للعمليات والنشاطات التي تقوم مستقلم  المؤقتة ويعمل آمقّيئتالفتقاريره الى المدير اإلداري لسلطة اإل

 . المؤقتةئتالفبها سلطة اإل

 

. ستوارت دبليو(السيد ) 9 (، وزير الخارجيةمع، بالتشاور  الدفاعوزيرعين ، 2004يناير / آانون الثاني20ففي 

 .)10( المؤقتةئتالف في منصب المفتش العام لسلطة اإلجونيور بوين

 

 ةالمهم
 

 : المؤقتة هيئتالف إلى المفتش العام لسلطة اإلالموآولة ةالمهم

 عالقة والتحقيقات التي لها تفتيشلواعمليات التدقيق واإلشراف على موضوعي مستقل ومسلك  توفير -

 . المؤقتةئتالفبالبرامج والعمليات التي تقوم بها سلطة اإل

 يةتعزيز اإلقتصادخاصة ب المتعلقة بالسياسات الالتوصيات وتقديم ،  وتنسيقموضوعيةقيادة مستقلة ووفير ت -

 .وعملياتها المؤقتة ئتالف اإلسلطة إدارة برامج  فيوالكفاءة والفعالية 

 لبرامجأثناء تنفيذ مثل هذه افي ستخدام اال وءوالهدر وسالتزوير  عملياتواآتشاف  دون وقوع حيلولةال -

 .والعمليات

 وغيرها من األموال في عمليات إعادة اإلعمار المعتمدة تقرير الى الكونغرس حول إستخدام األموال تقديم -

 .والتأهيل في العراق

 .الضوابط عليها والعقودالة حإ تقرير إلى الكونغرس حول عملية تقديم -

 

 

 

  القانونيةالمهام
 

 المفتش العام لعام وقانون 106-108 المؤقتة ضمن القانون العام ئتالف القانونية للمفتش العام لسلطة اإلالمهام وردت

 : وهي آما يلي1978



 

 يةتعزيز اإلقتصادخاصة ب المتعلقة بالسياسات الالتوصيات وتقديم ،  وتنسيقموضوعيةقيادة مستقلة ووفير ت -

 . الداعمةوعملياتها  في العراق المؤقتةئتالف اإلسلطة إدارة برامج  فيوالكفاءة والفعالية 

 .ستخداماال وءوالهدر وسالتزوير  عملياتواآتشاف  دون وقوع الحيلولة -

ع وإنفاق معالجة والتعامل مب التي لها عالقة والتحقيقاتوتنسيق عمليات التدقيق على واإلشراف القيام بـ  -

 المؤقتة أو الهيئات التي تحل محلها على عمليات إعادة اإلعمار في ئتالف اإلسلطةاألموال المعتمدة من قبل 

 .  التي يتم تنفيذها باستخدام هذه األموالوالعقود الى البرامج والعمليات إضافة  العراق

 . المناسبةتقديم التوصياتو والمقترح التشريعات والقوانين القائم منها مراجعة -

 والتابعة للواليات والحكومات المحلية والمنظمات الفيدرالية على عالقات عمل فعالة مع الوآاالت الحفاظ -

 . بالمهام الموآولة إلى المفتش العامعالقةغير الحكومية فيما له 

  ذات شأنشاآلحل محلها والكونغرس بأية مالهيئات التي ت المؤقتة أو ئتالف المدير اإلداري لسلطة اإلإعالم -

 .تطبيقإجراءات ال والتصحيحية إستخدام أو قصور وتتبع تقدم اإلجراءات وءأو س

 .بها مكتب المحاسبة العامتكرار عمل  العام وتفادي للمراقب بمعايير التدقيق  التقيد -

إدانات  أيضا عن المحاآمات وعن أي واإلبالغ العدل األميرآي عن إي إنتهاآات للقانون وزير  إبالغ -

 .تصدر نتيجة لذلكقضائية 

 

 الفترة
 

 أشهر ستة"يتم حله بعد  المؤقتة ئتالف فإن منصب المفتش العام لسلطة اإل106-108 في القانون العام ورد لما طبقا

 المفتش العام لسلطة بوضعوستعرف التفاصيل األخرى المتعلقة ".  المؤقتةئتالفمهام سلطة اإلمن توقف صالحيات و

 . الدفاع والخارجية المتعلقة بانتقال السلطةوزارتيخطط ينتهي وضع  عندما  المؤقتةئتالفاإل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 المؤقتة ئتالف المفتش العام لسلطة اإلنشاطات
 

  عامة نظرة
 

 التي يقوم للنشاطات  ملخصا المؤقتة ئتالف على أن يقدم مكتب المفتش العام لسلطة اإل106-108 العام القانون ينص

ألعمال ل بهذا التقرير الربع سنوي آما يوفر نظرة عامة المتعلقة هذا القسم بالتفاصيل تلك النشاطات ينويب.  بها

 : الفرعية فهي مرتبة بالطريقة التاليةاألقسامأما . القادمة

  المؤقتةئتالفاإل اإلستراتيجية للمفتش العام لسلطة الخطة -

  المؤقتةئتالفالمفتش العام لسلطة اإلتنظيم مكتب  -

 المؤقتة ئتالف الزمني للمفتش العام لسلطة اإللجدولا -

  المؤقتةئتالفاإل التنسيق التابعة للمفتش العام لسلطة خطة -

  المؤقتةئتالفاإللمفتش العام لسلطة خطة التدقيق التي سيقوم بها ا -

  المؤقتةئتالفاإللمفتش العام لسلطة ا نشر فرق موظفي مكتب عمليات -

 

 الجهات المختصة الرئيسية الذي يجري فيه جمع المعلومات من الوقت وفي.   في طبيعتها المقدمة مكررةالنشاطات إن

 .إستعدادا للتقارير التي تقدم مستقبالهذا النهج  سيتم صقل ، ووآاالت التدقيقاآلخرونبمن فيهم المفتشون العامون 

 

  المؤقتةئتالفاإل ملخص للخطة اإلستراتيجية للمفتش العام لسلطة عرض
 

 على أساس 2004يناير / المؤقتة خطة إستراتيجية في شهر آانون الثانيئتالف العام لسلطة اإلالمفتشمكتب  صاغ

وال تزال الخطة في مرحلة . 2004مارس /آذار وتم تحديثها في شهر 106-108التفويض الوارد في القانون العام 

وفر الخطة اإلستراتيجية األساس للجهود التي وت.  إذا دعت الضرورةأآبر وستتم مراجعتها وتحديثها بشكل عداداإل

 يبين اإلسلوب اإلستراتيجي لمكتب المفتش العام رسموفيما يلي  .  المؤقتةئتالف العام لسلطة اإلالمفتشيقوم بها مكتب 

 . المؤقتةئتالفلسلطة اإل

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الخطة اإلستراتيجية للمفتش العام لسلطة اإلئتالف المؤقتة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النهج اإلستراتيجي للمفتش العام لسلطة اإلئتالف المؤقتة: 2الشكل 

 

ومنذ بدء مكتب المفتش العام قبل أآثر قليال من شهرين، رآز مكتب المفتش العام لسلطة اإلئتالف على جمع 

قييم وتم القيام بت. المعلومات عن طريق طلب البيانات والمقابالت التي أجريت مع الجهات المعنية الرئيسية

ونتيجة لذلك، تم نشر المفتشين والمحققين . وتحليل أوليين لتلك المعلومات، أعقبه ترتيب اولويات المبادرات

وتتضمن النشاطات المستمرة لمكتب . والمدققين للبدء في ممارسة عملهم في مجاالت تعتبر ذات أهمية بالغة

 الدروس المستقاة وإمكانية تحسين العملية لدى سلطة المفتش العام لسلطة اإلئتالف المؤقتة تقييما أوليا وتصنيف

 .اإلئتالف المؤقتة ومالحقة التحقيقات

 

 :ويرآز النهج اإلستراتيجي لمكتب المفتش العام لسلطة اإلئتالف المؤقتة على تحقيق ما يلي

 

يام بها من قبل االستفادة من المعلومات، والتحقيقات والتقييمات وعمليات التدقيق المنتهية والتي يخطط للق -

 .منظمات أخرى

  تقييم
 
 جمع البيانات
 
 مقابالت

 تقييم وتحليل
 ة  معلومات مالي-
 مراجعة/   تدقيق-

   تحقيقات-

 وضع األولويات
   مخاطرآبيرة لمهام وأمور مالية-

مهام/  عوائد مالية آبيرة-  
   أسلوب نقدي-

   عقود-

 نشر
   تفتيش-

   تحقيقات-
   تدقيق-
   تنسيق-

     تقارير -

 نتائج
   تقارير الكونغرس-

   الدروس المستقاة-
   تحسينات عملية سلطة االئتالف-

   احاالت جنائية -
 



إقامة الدور التعاوني والتنسيقي لمكتب المفتش العام لسلطة اإلئتالف المؤقتة لتحسين اإلتصاالت وتعزيز  -

 .التفاهم وتفادي اإلزدواجية في الجهود

ة إنشاء نقطة تجميع واحدة للمعلومات تسمح بالتنسيق بين الوآاالت والدوائر الحكومية والسلطات القضائي -

 .المتعددة

االستفادة من الموارد اإلنسانية المتوفرة للمفتشين العامين اآلخرين والهيئات التحقيقية للتقليل من وقت  -

 .التحضير الالزم إلعداد عمليات التدقيق والتحقيقات والتفتيش

 .الترآيز وترتيب األولويات بالنسبة للمجاالت الرئيسية التي تتطلب التحقيق -

 ومبادرة دعوة المشارآة عبر الموقع اإللكتروني لمكتب المفتش العام لسلطة اإلئتالف فتح قنوات النقاش -

 .المؤقتة وإقامة خطوط ساخنة لإلبالغ عن أي عمليات تزوير وهدر وسوء إستخدام

تطوير سياسات من شأنها طلب تقديم الرأي والمعلومات لمساعدة مكتب المفتش العام لسلطة اإلئتالف  -

 .يد األخطاء المزعومة والتحقيق فيهاالمؤقتة على تحد

التفكير في تضمين أفضل الممارسات ومعايير اإلجماع في الرأي التي ينتهجها هذا القطاع ووزارة الدفاع  -

 .ووزارة الخارجية في العملية وتحسين التنفيذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  األداءمعيار
 

 حسب المعايير األداءهداف حسب أولوياتها وتقييم  أل المؤقته على وضع ائتالفاإل مكتب المفتش العام لسلطة سيعمل
 :التالية

 

 المخاطرتقليل 
 

 : المخاطر في مجالين رئيسيينتخفيف، واحتمال  النسبية نوعية المشاآل، المخاطرتحديد

 المالية المخاطر -

  المهمةمخاطر -

 
  المحسنالتنفيذ

 
 لعملية المالية تحسين ا تقييم 

 ة أو التوفيرالماليالكفاءة  اإلدارية الرئيسية آنتيجة لتحسن تحدياتال تقييم 

 الشراء عملية ولوجستية ال عمليةتحسين ال 

 
 نقدي الاألسلوب

 
  المقررةاألهداف المالية حقيق  النتائج والتوصيات حسب أولوياتها لتوضع 

 المواد لضمان التطبيق المنطقيتوفر  واإلجراءاتاتخاذ  ترتيب 

 
 يةالشفاف

 



  المالية وصياغة التقاريرالعملياتاعتمادية  اإلنفتاح وضمان 
 

  األداءاييرمع: 3 الشكل
 

 القياسات
 

 .األداء المؤقتة لقياس ئتالف التمهيدي للقياس الذي وضعه مكتب المفتش العام لسلطة اإلالخط يلي فيما
 

  التي تم تدقيقهاالدوالرات نسبة -

 لتكاليفانعدام نظامية ا تحديد -

  توفيرها عن طريق تفادي بعض التكاليفالتي والراتالد -

  تم تحديدها واإلبالغ عنهاالتي المخاطر عدد -

  والتوجيهات التي صدرت ونسبة ما نتج عن ذلك من قرارات طبقتوالتوصيات اإلتصاالت عدد -

  أجريتالتي التحقيقات عدد -

والهدر ها ناتجة عن التزوير من تلك التي ضاعت في عمليات حددت بأن التي استعيدت األموال آمية  -

  اإلستخداموءوس

  والدروس المستقاة التي تم تحديدها ونسبة التطبيقالممارسات أفضل عدد -

 الجهات المعنية وراي العام لل يةاإلستجاب -

  للمنتجاتالزمنيةجداول ال -

 من الوآاالت الزميلة والمراجعات األداء -

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  المؤقتةئتالفاإلتش العام لسلطة  مكتب المفتنظيم 
 
.  باثنين 2004يناير / آانون الثاني21  في المؤقتة عمله ئتالفتشكيل مكتب المفتش العام لسلطة اإلاالستعداد ل بدأ

 في واشنطن منهم شخصا يعمل أربعون 58 وصل عدد موظفي المكتب إلى 2004مارس / من آذار20 ال وبحلول

 المؤقتة مع شرآة للمحاسبة والتدقيق ئتالفاإلوتعاقد مكتب المفتش العام لسلطة . دادالعاصمة وثمانية عشر في بغ

 .الموظفونالستكمال الجهود التي يقوم بها 

 

 . المؤقتة ئتالف المفتش العام لسلطة اإلمكتب يلي رسم بياني يبين التنظيم الذي يقوم على أساسه وفيما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المؤقئتالف لسلطة اإلالعام المفتش مكتب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  العامالمفتش
 

  المفتش العامنائب
 

العام المستشار  

 العامة الشؤون  هيئة الموظفينرئيس العمليات

 كونغرسيةوال

  هيئة الموظفينرئيس
 بغداد

 مكتب المفتش تحقيقات

 العام

 تفتيشات مكتب المفتش العام  مكتب المفتش العاماتتدقيق

  بغدادالتفتيش

 الواليات التفتيش

  بغدادتحقيقات

 المتحدةالواليات تحقيقات



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  المؤقتةئتالفرسم بياني للتنظيم القائم عليه مكتب المفتش العام لسلطة اإل: 4 الشكل
 

 
  المؤقتةئتالف مكتب المفتش العام لسلطة اإلالتسلسل،

 
المؤقتة على تقييم التفويض الذي أصدره  ئتالف اإللسلطة األيام العشرة األولى من عمل مكتب المفتش العام إنطوت

 المؤقتة في هذا الصدد ئتالف العام لسلطة اإلالمفتش إطلع  وقد.   تطوير خطة تنظيمية وإستراتيجيةوعلىالكونغرس  

 اجتماعا مع المراقب العام وعقد الموظفين في سلطة االئتالف المؤقتة في واشنطن  آبارعلى معلومات موجزة من 

 في الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ونائب قائد سالح المهندسين في العاماسبة العام، ومع المفتش في مكتب المح

 . عقد عدة إجتماعات مع المفتش العام في وزارة الدفاع وهيئة موظفي مكتبهآما. الجيش األميرآي

 

  مبدئية في بغدادإجتماعات
وآانت .  خالل المراحل األولى من تأسيس وتنظيم مكتبهبغداد إلى  المؤقتة برحلتينئتالف المفتش العام لسلطة اإلقام

 من وتمت الرحلة الثانية إعتبارا 2004فبراير وحتى السابع عشر منه / شباط8 من إعتباراالرحلة األولى قد تمت 

 .2004مارس / آذار6فبراير وحتى / شباط28

 

 على معلومات تتعلق بعملية إعداد التقرير مباشرة الحصول  المؤقتة أنه من المهمئتالف المفتش العام لسلطة اإلويعتقد

. ولين في سلطة االئتالف المؤقتةؤ في بغداد وتطوير عالقة عمل مع آبار المسالمؤقتةمن مقر قيادة سلطة االئتالف 

 : الغرض من الرحلة األولى هووآان

 

  المؤقتةئتالف سلطة اإلياتوعمل ترآيبة تفهم -

  المؤقتةئتالفمالية ضمن سلطة اإلاإلدارة العملية  تقييم -

  المؤقتة في بغدادئتالف في سلطة اإللينؤوالمس آبار زيارة -

  بغدادفي المؤقتة ئتالف العام لسلطة اإلللمفتشلوجستي  دعم تطوير -

 

 سلطة االئتالف عمليات

 المؤقتة

 اإلعمارإعادة



ين  األولى إلى بغداد بتسعة وثالثين شخصا من العاملرحلته المؤقتة قد إجتمع خالل ئتالف المفتش العام لسلطة اإلوآان

 المؤقتة ئتالفوقد وفرت هذه اإلجتماعات للمفتش العام لسلطة اإل.  المؤقتةئتالف اإللسلطةفي جميع العمليات التابعة 

 التي يستعد فيها مكتب إدارة البرنامج  والكيفية المؤقتة األموال المتوفرة لها، ئتالفتفهما للكيفية التي تدير بها سلطة اإل

 المؤقتة ترآيز جهوده ئتالف لسلطة اإلالعامالمكان الذي يتعين على المكتب الجديد للمفتش  مهمة عقود البناء، وإلدارة

التفويض الذي تم بموجبه لبحث  المؤقتة إجتماعا مبدئيا مع المدير اإلداري ئتالفاإلآما عقد المفتش العام لسلطة . عليه

 . العامالمفتشاف الرئيسية لعمل مكتب  المؤقتة والرؤيا واألهدئتالف المفتش العام لسلطة اإلمكتبإنشاء 

 

ولين في ؤ المؤقتة مع المسئتالف العام لسلطة اإلالمفتش عرضا موجزا لإلجتماعات التي عقدها التالية الصفحة وتضم

 : األخرى التي لها عالقة بالسلطة خالل رحلته األولى إلى بغدادوالمنظمات المؤقتة ئتالفسلطة اإل

 

 

 التنظيم
 

  البحثمواضيع
 

 ئتالف اإللسلطة اإلداري المدير -
 المؤقتة

 

 التفويضات القانونية
 الرؤيا

  الرئيسيةاألهداف
 

 
  المؤقتةئتالف سلطة اإلفي العمل رئيس

 

 تاريخيةضوابط إدارة  -
 نتقال  المتعلقة باالالقضايا

 
  التعاقدإجراءات  المؤقتةفئتال لسلطة اإلالتابع العقود مكتب

  الصادرة عن جميع العقوداإلبالغ
 

  المؤقتةئتالف اإللسلطةالعام  المراقب
 

الضوابط اإلدارية على الممتلكات  مراجعة
 مكتسبة والمصادرةال

  على تقارير بالمصروفاتالحصول
 

  اآلراء القانونية المكتوبةتنسيق  المؤقتةئتالف لسلطة اإلالعام المستشار
 نتقال  المتعلقة باالالقضايا

 
 

 ئتالف في سلطة اإلالعمليات قسم رئيس
 المؤقتة

 

    
 اللوجستية عمال األ بالمتعلقةلى القضايا  عيشرف     -   

 التابع لسلطة والميزانية اإلدارة مكتب
  المؤقتةئتالفاإل

 التمويلتخصيص  قضايا
 

 ئتالف لدى سلطة اإلالمتحدة المملكة ممثل
       المؤقتة

  البريطاني لسلطة االئتالف المؤقتةالدعم على يشرف

 
 البرامج إدارة مكتب

 
 مجا اإلدارية لمكتب إدارة البرالخطط



 العمل المتعلقة بادارة المعلومات بين اتفاقيات
  العام للسلطةالمفتشمكتب إدارة البرنامج ومكتب 

 
  في وزارة الدفاعالعقودق  تدقيوآالةمحققو 

 
  خطة تدقيق العقود في وزارة الدفاعمجال مراجعة -

  عالقة عملإنشاء
  جهود التدقيقتنسيق

 
 

  وزارة الدفاعفي العقود إدارة
  اإلدارةفي الموظفين آبار

 

 
 مدنية زيادة الالبرنامج عقد لوجستية  نطاق -
 

 
  دور سلطة االئتالف المؤقتة مع الوزارات العراقيةبحث  العراقيةات الوزارفي المستشارين آبار

 انحة من الدول المالمتوقعة المساهمات نطاق  التعاون الدوليمجلس موظفي ارآب

 األميرآية للتنمية لوآالةآبار مدققي ا
 الدولية في العراق

  خطط التدقيقبحث

  عقد في بغدادالذيعرض ملخص لإلجتماع التمهيدي : 1 الجدول
  واشنطنإجتماعات

 
 في إجتماعات إلى العراق  بهمان قام  الزيارتين األولى والثانية اللتيبين المؤقتة ئتالف العام لسلطة االمفتش  أجرى

 األميرآية للتنمية الوآالة اإلدارة والميزانية والمفتش العام في ومكتبولين في وزارة الدفاع  ؤ المسآبارواشنطن مع  

 ساعدت وقد.  العام في وزارة الخارجيةوالمفتش  الدفاعالدولية والجيش األميرآي ووآالة مراقبة العقود في وزارة 

 إرتكزت على المعلومات إستراتيجياتإلجتماعات على حل القضايا المتعلقة بنطاق مسؤولية آل طرف وطورت هذه ا

 . العراقفيالتي جمعها المفتش العام لسلطة االئتالف المؤقتة 

 

  للعراقالثانية الزيارة
.  ستة أيام استمرتة ثانية  إلى بغداد في زيار2004فبراير / شباط28 المؤقتة في ئتالف لسلطة اإلالعام المفتش عاد

 البرنامج وأجهزة المراقبة المالية ومتابعة إدارةوآان غرض المفتش العام للسلطة من هذه الزيارة الترآيز على مكتب 

 : األماآن التاليةأيضا زار المفتش العام للسلطة وقد.  األوليةاألسئلة التي أثيرت خالل اإلجتماعات 

 



 عات التي عقدت في بغدادعرض موجز للجولة الثانية من اإلجتما: 2 جدول 

 

  الراهنةاألوضاع
 اإلطار لوضع 2004مارس / المؤقتة إلى واشنطن العاصمة في السادس من آذارئتالف لسلطة اإلالعام المفتش عاد

 في واشنطن العاصمة من الموظفينوتضمنت األسس الرئيسية لذلك عقد إجتماع إفتتاحي لكبار . الخاص بالعمل القادم

 – النشاطات المتصلة بالتدقيق والتحقيق في العراق علىصاالت بين الفئات الرئيسية التي تشرف أجل تنسيق اإلت

 في العراق، وتشكيل فريق ثان على مستوى عال لتنسيق القضايا المتعلقة العامينوالتي تعرف بمجلس المفتشين 

 المفتش العام لسلطة رآزآما . راق يعرف باسم مجموعة العمل المالية في الع– إعادة اإلعمار في العراق بتمويل

 المؤقتة من شأنها توفير ئتالف لسلطة اإلالعام إهتمامه على إيجاد أدوات اتصال تابعة لمكتب المفتش ئتالفاإل

ة حكومية لإلشراف على الشرآات ئوبدأ في تشكيل هي.  في هذا المجالالشفافيةالمعلومات لعامة الشعب وتعزيز عملية 

 .اق العرفيالتي تعمل 

 

  المؤقتةئتالف للمفتش العام لسلطة اإلالتابعة لخطة التنسيق عام عرض
 من أجل حاليا المؤقتة عدة مبادرات تهدف إلى زيادة آفاءة الموارد المتواجدة ئتالف لسلطة اإلالعام المفتش أطلق

 أجل اإلمكانات من وحشد واإلتصاالت  التنسيقوتوسع هذه امبادرات من . تحقيق المتطلبات التي نص عليها التفويض

 وتفادي اإلزدواجية، الرئيسية، جماعية، وخلق عملية لتبادل المعلومات الهامة بين األطراف معرفيةبناء قاعدة 

 .وتنسيق الموارد والتوصيات والنتائج بشكل أفضل

 

  التنسيق الرئيسيةمبادرات
 :نذ بدأ مكتبه العمل المؤقتة مئتالف قدمها المفتش العام لسلطة اإلمبادرات أربع هناك

 )الواليات المتحدة( المفتشين العامين في العراق مجلس -

 )بغداد( العمل المالية مجموعة -

 التقيد الشرآاتي بالمعايير األخالقية مبادرة -

  تتعلق بالتكاليف األمنية والتأمينمبادرة -

  البحثمواضيع                                                                                    هيئةال

  على قضايا تتعلق بخطط وسياسة السلطةاإلطالع   -  المؤقتةئتالفاإل المسؤول عن سياسة سلطة الشخص

 نتقال  باالالمتعلقة القضايا   -  المؤقتةئتالف اإلسلطة المسؤول عن عمليات الشخص

  على أحدث خطة إستراتيجية للسلطةطالعاإل   -  المؤقتةئتالفاإل اإلستراتيجي لسلطة التخطيط

  المتعلقة بالميزانية والتخطيط المتعلقةالعملية مراجعة -  المؤقتةئتالف لسلطة اإلالتابع اإلدارة والميزانية مكتب
  التقريرمن  2207بالجزء 



 

 العراق المفتشين العامين في مجلس
 موارد وأموال على المؤقتة اإلشراف ئتالف عاتق المفتش العام لسلطة اإل الكبيرة الملقاة علىالمسؤولية نطاق يتضمن

.  حاليا لمراجعة عدد من المفتشين العامينالخاضعةمحددة إلنفاقها على أعمال اإلغاثة وإعادة اإلعمار في العراق 

ومن ). 11(   هاما جدا المؤقتة يعتبرئتالف لمكتب المفتش العام لسلطة اإلالتنسيقونتيجة لذلك، فإن ممارسة عنصر 

 اسم مجلس عليها جديدة يطلق هيئة المؤقتة على تشكيل ئتالف العنصر يعمل المفتش العام لسلطة اإلذلكأجل تنفيذ 

 .المفتشين العامين في العراق

 

 تشرف على التي هذه المنظمة هو تحسين االتصاالت في واشنطن العاصمة بين الهيئات الرئيسية تشكيل من والغرض

 : التاليةهيئات من رؤساء الالجديدةوتتشكل المنظمة . شاطات المتعلقة بالتدقيق والتحقيقات في العراقالن

 

 األعضاء

 )رئيس( المؤقتة ئتالف العام، سلطة اإلالمفتش -

 )للرئيسنائب مشارك ( العام، وزارة الدفاع المفتش -

 )للرئيسنائب مشارك ( العام، وزارة الخارجية المفتش -

  وزارة الجيش األميرآي العام،المفتش -

 الدولية العام، الوآالة األميرآية للتنمية المفتش -

  العام، وزارة الماليةالمفتش -

  العام، وزارة التجارةالمفتش -

  العام، وزارة الصحة والخدمات اإلنسانيةالمفتش -

  تدقيق العقود في وزارة الدفاعوآالة -

  التدقيق في وزارة الجيش األميرآيوآالة -

 

 مراقبون

  دولي للمراقبة واإلستشارةسمجل -

  المحاسبة العاممكتب -

 

 أضاف المؤقتة ئتالف فإن المفتش العام لسلطة اإل،1978 حسب قانون المفتش العام لعاملمفتش العام ا سلطة بموجب

 وهي منظمة يستخدمها البنك – واإلستشارةتمثيال دوليا إلى مجلس المفتشين العامين على شكل مجلس دولي للمراقبة 

ويقوم المجلس الدولي للمراقبة واإلستشارة . واألمم المتحدةللتنمية  العربيصندوق اللدولي، وصندوق النقد الدولي وا

 . المخصصة للتنمية في العراقاألموالبمراجعة وتدقيق 



 

 العراق العامين في المفتشين األول لمجلس اإلجتماع
 إنتهاز الفرصة السانحة لتحسين أجل من للعراقشين العامين  المؤقتة مجلس المفتئتالف لسلطة اإلالعامالمفتش شكل 

المدققين الذين لهم صلة بمراقبة والمسؤوليات المتعلقة بجهود إعادة /العامينالمفتشين هيئات المشارآة بين جميع 

 اإلجتماعوحضر . 2004مارس / آذار17وآان مجلس المفتشين العامين للعراق قد إجتمع في . العراقإعمار 

 ومكتب المفتش العام في وزارة المؤقتة ئتالفسؤولون والممثلون الرئيسيون في مكتب المفتش العام لسلطة اإلالم

 المفتش العام في الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ومكتب ومكتبالدفاع ومكتب المفتش العام في وزارة الخارجية 

 المفتشلعام في وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية ومكتب  الجيش األميرآي ومكتب المفتش اوزارةالمفتش العام في 

.  وزارة الدفاع ومكتب المحاسبة العامفيالعام في وزارة التجارة ووآالة التدقيق في الجيش األميرآي ووآالة التدقيق 

المثيرة للقلق  العامين في العراق أفكارهم فيما يتعلق بالمجاالت المفتشينوقد قدم آل من المشارآين في اجتماع مجلس 

 ودائمة شاملةوسيواصل مجلس المفتشين العامين العمل من أجل تطوير مراجعة .  المبذولة حالياللجهودوملخصا 

 . ونتائج الرقابة/المحاسبةتخطيط وقدرة محسنة على ال إلى بالتاليللمجاالت المثيرة للقلق، والتي ستؤدي  

 

 عراقيةالمالية العمل ال مجموعة
 أشار مسؤولون بغداد، المؤقتة مع آبار المسؤولين في ئتالف التي أجراها المفتش العام لسلطة اإلابالتالمق أعقاب في

 من الخارج إضافة الى المفتش العام لسلطة وخبراءفي الوزارات العراقية ووآاالت مسؤولة في الواليات المتحدة 

هيئات المختلفة التي تشرف على األموال التي تنفق على  لمزيد من التنسيق بين الماسةاالئتالف المؤقتة إلى أن الحاجة 

 عمل مالية عراقية مجموعة المؤقتة بتشكيل ئتالفويوصي المفتش العام لسلطة اإل.  إعادة اإلعمار في بغدادعمليات

 .في بغداد

 

 : العمل المالية العراقية األعضاء التالينمجموعة وستضم

 

  المؤقتةئتالف العام، سلطة اإلالمفتش -

 المؤقتة ئتالف مكتب اإلدارة والميزانية في سلطة اإلمدير -

  المؤقتةئتالف في سلطة اإلالمراقب -

  المؤقتةئتالف إدارة البرنامج في سلطة اإلمكتب -

  المؤقتةئتالف مكتب العقود في سلطة اإلرئيس -

 األميرآي الدائرة المالية في سالح المهندسين للجيش مدير -

 المؤقتة ئتالفي سلطة اإلفنتقال  عن مدير فريق االممثل -

 اإلدارة المالية /التنفيذية للجيش األميرآي عن الوآالة ممثل -

  عن وزارة الخارجيةممثل -



  عن الوآالة األميرآية للتنمية الدوليةممثل -

  عن وزارة الماليةممثل -

  الدفاعوزارة عن الوآالة المعنية بتدقيق العقود في ممثل -

  في وزارة الدفاعالعقودوإدارة  عن الوآالة المعنية باإلشراف ممثل -

  عن المراقب في مكتب وزير الدفاعممثل -

 

 السلطات المسؤولة بين تسعى مجموعة العمل المالية العراقية الى تحقيقها في تحقيق مجهود منسق التيألهداف تتمثل ا

 إلئتالفتنفيذها سلطة ا التي تشرف على والعملياتمن أجل تعزيز اإلقتصاد والكفاءة والفعالية في إدارة البرامج 

المؤقتة على تقييم الحاجة من أجل إدخال تعديالت في الترآيبة لسلطة االئتالف وسيعمل مكتب المفتش العام . المؤقتة

 . لهذا الجهاز وتقديم مزيد من التوصيات آلما دعت الحاجة لذلكالمبدئية

 

 إدارة الشرآات المتعلقة بالمبادرة
 وسالح الدولية المؤقتة من سلطة االئتالف المؤقتة والوآالة األميرآية للتنمية ئتالف لسلطة اإلالعام المفتش طلب

 في عمليات ةالمشارآشرآات المتعاقدة الالمهندسين في الجيش األميرآي ووزارة الخارجية ووزارة الجيش الطب من 

قواعد األخالق ، لتقيدالداخلية لة نظماأل أن يقدموا طواعية دوالرإعادة بناء العراق بعقود تزيد على خمسة ماليين 

 أو قبل 2004ابريل / المؤقتة بحلول الخامس عشر من نيسانئتالف العام لسلطة اإلالمفتشإلى مكتب قواعد المسلك، و

 . الموعدذلك

 

 : هذا الطلب هو تقييم القضايا التاليةمن الغرض إن

  للتقيدحالية  من هؤالء المتعاقدين لديهم برامج آم -

  بالقوانين الفيدراليةالتقيدجراءات التي يتخذها المتعاقدون لضمان  هي اإلما -

  للتقيد بذلكالمناسبة اذا آان المتعاقدون قد وضعوا المعايير ما -

ة عدم  في التقيد بالقوانين المرعية ومعالجالقصور إذا آان المتعاقدون يسعون بنشاط لتحديد أوجه ما -

 توفر ذلك 

 

 وتعرف المنافع التي المالئمةتملك أنظمة تقيد فعالة إجراءات من أجل التقيد بالقوانين  الشرآات التي توفر ما وعادة

 الحصول على المؤقتة العام لسلطة االئتالف المفتش  وينوي. ستعود عليها نتيجة للكشف المبكر عن أي انتهاآات

دار تشريع إضافي لتحسين أداء تقيد  إلصالكونغرسبيانات عن هذه األنظمة ليقرر بعدها ما اذا آان سيقدم توصية إلى 

 .المتعاقد بالقوانين المرعية

 



 في العامين المؤقتة على هذه المعلومات، سيعمل مع مجلس المفتشين ئتالف العام لسلطة اإلالمفتش يحصل عندما

ود التي يبذلها آعنصر من الجهطريقة التقيد الشرآاتي بالمعايير األخالقيةوتقيدها بالقوانين العراق لمعاينة وتشذيب 

 . المؤقتة لتعزيز آفاءة اإلدارة المالية في العراقئتالف العام لسلطة اإلالمفتش

 

  األمنية والتأمينالتكاليف
. لتكاليفمحرآا رئيسيا لزيادة ا العراقاألمنية في أن تزايد دواعي القلق  المؤقتة ئتالف العام لسلطة اإلالمفتشعتبر ي

على األقل من التكاليف اإلجمالية ومن المحتمل أن تزيد % 15 – 10 الراهن ما بين وتقدر هذه التكاليف في الوقت

ومع األخذ . المتعاقدون المؤقتة والمشاريع التي ينفذها ئتالف للنشاطات التي تقوم بها سلطة اإلبالنسبةهذه النسبة، 

ت األمنية للمواقع التي يعملون فيها، فإن  والخدماالموظفينبعين اإلعتبار النطاق الواسع من المتعاقدين الذين يقدمون 

وإعادة وبالمثل فإن التأمين بالنسبة للشرآات التي تقوم بأعمال اإلغاثة .  بطرق مختلفةتتمتغطية التأمين الشخصي 

وسيعمل المفتش العام . آخرفي العراق بموجب عقود تختلف من شرآة تأمين إلى أخرى ومن متعاقد إلى اإلعمار 

 أو مبادرات الحكومة في المنافع المحتملة لتأمين تقدمه للنظر المؤقتة مع وآاالت فيدرالية أخرى  فئتاللسلطة اإل

 ).بالسالمةفريط دون الت(في العراق بالنسبة للقضايا الخاصة باألمن تكاليف الأخرى في هذا المجال بغرض توفير 

 

  المؤقتةئتالفاإللى سلطة إ التقارير تقديم
 وأن يعمل مباشرة أن يقدم تقريره 106-108 المؤقتة بموجب القانون العام ئتالفالعام لسلطة اإل المفتش على يتعين

 المؤقتة الوسائل المستقلة ئتالف لسلطة اإلالعاموسيوفر المفتش .  المؤقتةئتالفتحت إشراف المدير اإلداري لسلطة اإل

قتة العلم بالمشاآل والقصور الذي تعاني منه  المؤئتالف لسلطة اإلاإلداريبحيث يكون لدى المدير موضوعية وال

-108 العاموتمشيا مع ما نص عليه القانون . ة لذلكتصحيحيال تجراءاال المؤقتة، والحاجة إلى إتخاذ ئتالفاإلسلطة 

 المؤقتة ئتالف اإلداري لسلطة اإلالمدير المؤقتة سيقدم نسخة من التقرير الى ئتالففإن المفتش العام لسلطة اإل106

 . مالحظاته عليهاوإبدا أجل اإلطالع  من

 

 خالل رحلتين موظفيه المؤقتة بالمدير اإلداري لسلطة االئتالف المؤقتة وآبار ئتالف العام لسلطة اإلالمفتش إجتمع لقد

 إمكانية لإلتصاالت ويمكن إستخدامها لضمان  فعالةن في فتح خطوط ان الزيارتاوقد ساهمت هات. قام بهما إلى بغداد

 .ل المعلومات الهامة على أسس راسخة بين المدير اإلداري لسلطة االئتالف المؤقتة والمفتش العامتباد

 

  اإلتصاالتوسائل
تكون لديه وسيلة معروفة جيدة لدى الرأي  المؤقتة نشاطات متعددة لضمان أن ئتالف لسلطة اإلالعام المفتش لقد أطلق

 تم انشاء خط ساخن فقد.  واإلدارة والهدر وسوء اإلستخدام زويرتقارير عن التم يقدالعام يتمكنون من خاللها ت

 شأنه أن يضمن وصول المعلومة في الوقت من والهدر وسوء اإلستخدام التزوير في اإلبالغ عن عمليات الستخدامه



فير  لتوإلكترونيا المؤقتة موقعا ئتالفآما دشن المفتش العام لسلطة اإل.  فيه حماية خصوصية المبلغيتمالذي 

 .لى أصحاب القرار والرأي العامإ المؤقتة المفتش العام لسلطة االئتالف بها عن النشاطات التي يقوم تالمعلوما

 

  المؤقتةئتالف العام لسلطة اإلللمفتشلخطة التدقيق عام  عرض
.  والمراجعةلتدقيقا المؤقتة األساس اإلستراتيجي لعمل ئتالف التي إقترحها المفتش العام لسلطة اإلالتدقيق خطة توفر

 لعملية الخطة وستخضع.   المؤقتةئتالف لسلطة اإلالعامآما أنها تثبت المجال المبدئي للتدقيق الذي سينجزه المفتش 

 المؤقتة على ئتالف المفتش العام لسلطة اإلفيهتجديد ومراجعة دورية خالل األشهر القادمة في الوقت الذي يرد  

 المؤقتة إجراء ئتالف اإللسلطةوينوي المفتش العام .  المؤقتةئتالفداري لسلطة اإل من الكونغرس والمدير اإلطلبات

 والتي لها عالقة بنشاطات إعادة اإلعمار في للتوقيتمراجعات مفاجئة لمعالجة القضايا ذات الحساسية بالنسبة 

 .العراق

 

 التي تقوم بها بالنشاطاتإهتمام فيما يتعلق  مجاالت ة المؤقتة قد أنشأ مبدئيا خمسئتالف العام لسلطة اإلالمفتش وآان

 : حسب أهميتها في الوقت الراهنأدناهوهي المجاالت مبينة .  المؤقتة في العراقئتالفسلطة اإل

 

  المؤقتةئتالفوضعتها سلطة اإللتحقيق األهداف ستخدام المنافسة وا مدى   - 1 

 التخلص منهامعيبة و الممارسات التحديد   - 2 

 فعالية وآفؤة إلدارة العقود اجراءات بيقتط   - 3 

  العملبأخالقيات ينص على أنه يتعين على المتعاقدين وضع سياسات وإجراءات تتعلق متطلب   - 4 

  عراقيةحكومة المؤقتة نقل السلطات إلى ئتالف التسهيالت الالزمة الستعداد سلطة اإلتهيئة   - 5 

 

 

 بناء المؤقتة  ئتالفاإل اإلهتمام اإلضافية التي حددها المفتش العام لسلطة  أدناه عرضا ملخصا لمجاالتالجدول يبين

 الدفاع وزارة وتقديرات سابقة قامت بها وآاالت أخرى، بما في ذلك وآالة تدقيق العقود في وتقييماتعلى مراجعات 

 من صناع القرار في سلطة  وغيرهمالمؤقتةوالوآالة األميرآية للتنمية الدولية ومسؤولين آبار في سلطة االئتالف 

 . المؤقتةئتالفاإل

 

 

  اإلهتمـــــــــــاممجاالت
 التحســـــــين عملية  للقلقالمثيرة القضايا  المحتملةاألخطار مجاالت

، تكاليف،  الشخصياألمن – ألمنا
 وتوفر التأمين

 المخالفات في تحديد –  العقودإبرام
 عقود معينة

تقيد الشرآات بالمعايير 
 معايير – األخالقيةوالقانونية

  والشفافيةخالقاأل



 عملية نقل -سلطة االئتالف المؤقتة
 إدارة الجرد، الضوابط لسلطة،
 ةواإلشراف اإلداريالمالية 

إلى  ةجاحلا - العراقيةالمشارآة
استخدام الشرآات التأآيد على 

 نالتعاوبناء القدرة، و العراقية،

  – العقود إبرام عمليات
 وإستخدام مزيد والتوثيق التنسيق

 العقود براماألساليب الخالقة إلمن 
الشراء واردة في قوانين ال

 الفيدرالية
 – التمويل عمليات على ضوابطال

 واإلشراف على األموال حماية
 ةتردالمصادرة والمسات الممتلكا

 – الوآاالت بين العالقات
  واإلتصاالتوالتعاون التنسيق،

 – نقل السلطة خطة
  وإدارة اإلمداداتالمسبق التخطيط

 اللوازم إداة – لدعم اللوجستيا
 الممتلكاتوحماية 

 في المبرمة  العقودإستخدام
الواليات المتحدة لألغراض 

  أجلهامنالمبرمة 

 – اإلنسانية الموارد
مهارات القيادة  والالمهارات دعم 

 والعاملين
 اإلجراءات -مشتريات للالتخطيط 

غير المناسبة والتنافس المحدود 
 على مصدر أحادي واإلعتماد
 للمشتريات

 إدارة مكتب –  البرامجإدارة
البرامج وقضايا مجلس مراجعة 

 لبرنامجا

 بدعم المتعلقة  العقوداستخدام 
 الجيش األميرآي

 

 ذات االهتمام المؤقتة للمجاالت ئتالف العام لسلطة اإلللمفتش التدقيق خطة : 3 الجدول

 

 

 

 

 

 بعين اإلعتبار الجهود آخذا، )Mالملحق (  مبدئيةةنموذجي المؤقتة خطة تدقيق ئتالفم لسلطة اإل طور المفتش العالقد

وتتضمن المواضيع التي .  أدخال تحسينات على العمليةوإمكانيةشون عامون آخرون ومجاالت اإلهتمام تالتي يبذلها مف

 : ضمن خطة التدقيقوالمراجعةستخضع للتدقيق 

 

  العقودعلى اإلشراف

 العراق من أجل تحقيق األهداف اإلستراتيجية لبرنامج اإلغاثة وإعادة اإلعمار في المنافسة تخدامإس -

 الفرعيين بالمتعاقدين والمتعاقدين تتعلق إدارية أنظمة -

  سعارمعقولية األ -

 مصادر األموالبغض النظر عن  المؤقتة ئتالف العقود في سلطة اإلإستخدام فعالية -

  ذاتيةانتقال السلطة إلى حكومة عراقية عملية في العقود فعالية -

  بناء البنية التحتية في العراقعادةإ مجال إحالة عقود في الفيدرالية  باألنظمة التقيد -

 عقود إعادة اإلعمار في العراقإدارة وإدار أداء  -

 

 والحسابات التمويل



  األموال المعتمدة– المؤقتة ئتالف سلطة اإلأموال على ضوابطال -

  آمنحالمقدمة األموال  - المؤقتة ئتالف سلطة اإلأموال على السيطرة -

  األموال المستولى عليها والمكتسبة– المؤقتة ئتالف سلطة اإلأموال على السيطرة -

  عليهاضوابطوال السيولة إدارة -

 لتزامات والتوزيعات المالية المبلغ عنها لالمدعمة توثيق عمليات -

 رالي  الفيدالمعلوماتأمن إدارة  بقانون التقيد -

 

 لوجستيةال عملياتال

  المؤقتةئتالفوعرض ونقل المواد الفائضة لدى سلطة اإلتحديد، ل مناسبة عمليةوضع  -

  المؤقتةئتالف على الممتلكات المادية لسلطة اإلضوابطالوالمحاسبة  -

  البعث وغير ذلك من الممتلكاتحزب أمالك إدارة -

 الضوابط عليها والممتلكاتوضوح أمكنة وجود  -

 عليهاضوابط  والالغيارطع  قتوفر -

 اللوجستيةنظمة األ فعالية -

 

 والتخطيط اإلدارة

  المؤقتة وإنتقال السلطة إلى حكومة عراقيةئتالف في عملية إنشاء سلطة اإلالمستقاة الدروس -

  عمل المفتشين العامين في الوزارات العراقية لتحسين القدرات وزيادة الشفافيةوتحسين التعامل -

  المؤقتة في تعزيز الشفافيةئتالفاإل سلطة فعالية -

  المؤقتة في تحسين قدرة العراقيين على المشارآة في إعادة بناء العراقئتالفاإل سلطة فعالية -

 اإلدارية الضوابط هيكل -

  األمنيةالسيطرة اجراءات -

 الدفاع والشرطة العراقيةهيئتي  إلى الصادرات على ضوابطال -

 اإلنسانية الثروة إدارة -

  المؤقتة وغيرها من المنظمات التابعة للحكومة األميرآيةئتالف بين سلطة اإلنتعاو اتفاقيات -

  المؤقتةئتالف التابعين لسلطة اإلدريب تسبق نشر العاملين تعملية -

  المؤقتةئتالف لسلطة اإلاإلستراتيجية الخطة -

 ميةي بحاجة لدراسة تقيالمؤقتة ئتالف اإلسلطة -

 لنفطالبنية التحتية لقطاع ا جنامبر -

  النفطالستيراد نامجبر -

 



 أما المشاريع 2004 التدقيق أهمية للسنة المالية عمليات المؤقتة على أآثر ئتالف المفتش العام لسلطة اإلسيشرف

 2005 المالية للسنةالمتبقية فسيتم تحويلها 

 

  المؤقتةئتالف العام لسلطة اإللمفتشنشر موظفي مكتب ا
 
 ما تم التوصل اليه مبكرا وبين التحليالت والتقييمات بين عن طريق الجمع ،قتة المؤئتالف المفتش العام لسلطة اإلبدأ

 2004مارس / آذار30وآان قد تم في .  القضايا المتعلقة بالتدقيق عن طريق نشر فرق النمرأهمالمستقلة، في معالجة 

 . وتم توزيعهم في العراقالنمر المؤقتة في فرق ئتالف من الموظفين التابعين للمفتش العام لسلطة اإل18تجنيد 

 

  النمرفرق
 
عارتهم إلى مكتب المفتش العام لسلطة است تمتالذين  فرق النمر مجموعة من الموظفين المختصين المتمرسين قودت

التي تم الفرق هذه  توزيعوتم تنظيم عملية .  أخرى المؤقتة من مكاتب مفتشين عامين ووآاالت حكوميةئتالفاإل

 .عاملين في ميدان التدقيق والتفتيشو) مدققين آبار(فرق  قادة معنشرها في البداية 

 

 ترآز على جمع المعلومات لدعم تقرير المفتش األولىالمرحلة .  المجهود المبدئي في هذا الصدد مرحلتينويتضمن

ي ترآز على أما المرحلة الثانية فه. 2004مارس / آذار30 قدم إلى الكونغرس في الذي المؤقتة ئتالفالعام لسلطة اإل

 . المؤقتةئتالفاإلتدقيق تمشيا مع خطة التدقيق التي اقترحها المفتش العام لسلطة ال بعمليات القيام

 

 على عملية مراجعة نشاطات العقود في المؤقتة ئتالف موظفون آخرون في مكتب المفتش العام لسلطة اإلويرآز

لعقود وعملية إحالتها، والقيام بمراجعة ملفات العقود  على نطاق االفرقوسترآز هذه . الواليات المتحدة والعراق

 القضايا ستتضمنها هذه العقود المحالة وغير ذلك من البينات المتعلقة بها، مما يوفر تفاصيل أآبر عن آمياتومراجعة 

 .التقارير الالحقة

 

  السجالتإدارة
 

 المؤقتة بسجالت ألغراض متعددة تتضمن فئتال اإللسلطة بأن يحتفظ المفتش العام 106-108 القانون العام يتطلب

 الستخدام هذه سبة واإلعداد الجراء عمليات تدقيق وتحقيقات في المستقبل بالنالعراق،استخدام األموال إلعادة بناء 

 المصادر والسجالت السرية، هوية المؤقتة نظاما إداريا موثقا لحماية ئتالفوقد أنشأ المفتش العام لسلطة اإل. األموال

معايير ال ووالتعليمات السرية تنفيذا للقوانين المعلوماتي، أو قوماألمن الالمعلومات الحساسة أو معلومات حماية و

 .المرعيةالمهنية 

 



  التقارير إلى الكونغرستقديم
 

س مار/ آذار30 أن يقدم تقريرا في 106-108 العام القانون المؤقتة بموجب ئتالف على المفتش العام لسلطة اإليتعين

 المختصة في الكونغرس يوجز فيه النشاطات التي قام بها المفتش العام ان إلى اللجذلك وآل ثالثة أشهر بعد 2004

وينص .  تقديم التقريربتاريخ يوما التي إنتهت 120 ـ المؤقتة وسلطة االئتالف المؤقتة خالل فترة الئتالف اإللسلطة

 المؤقتة أن يقدم إلى اللجان ئتالف المفتش العام لسلطة اإلعلىيتعين  إضافة إلى ذلك على أنه 106-108القانون العام 

 وبمعدل نصف سنوي بعد ذلك تقريرا 2004يونيو / من حزيران30 ـ موعد ال يتعدى الفيالمختصة في الكونغرس 

ة العربية خالل  وباللغفورانكليزية إلوسيتم نشر هذه التقارير باللغة ا. 1978 قانون المفتش العام لعام بمتطلباتيفي 

 . المؤقتةئتالف اإللسلطةستين يوما على الموقع األلكتروني لمكتب المفتش العام 

 

  أداء الحكومة والنتائجقانون
 

 المتطلبات المتعلقة بقانون أداء الحكومة والنتائج لعام المؤقتة ئتالف الخطة اإلستراتيجية للمفتش العام لسلطة اإلتدمج

 اإلداريوستأخذ في إعتبارها، إضافة إلى ذلك، التوصيات الواردة في البرنامج  . )62-103قانون عام  (1993

 أنظمة السيطرة اإلدارية وإجراء تقييمللقوانين الى االمتثال للرئيس لنقل الترآيز اإلستراتيجي من إجراء مراجعات 

 .المراجعات ضمن النهج اإلداري

 

 

 

 

  واستخداماتهااألموال  مصادر
 

  وإعادة اإلعمار في العراقاإلغاثةأعمال  أموال مصادر
 

إعادة احتياجات  بأن 2003أآتوبر / شهر تشرين أولفي دراسة مشترآة وضعتها األمم المتحدة والبنك الدولي قدرت
وحددت تقديرات أخرى وضعها مكتب .  ألف مليون دوالر56 الى تحتاجمتوسط في العراق لمدى الاإلعمار ل

وقد تم . دوالر ألف مليون 100 -50 األميرآي بأن عمليات إعادة اإلعمار تتطلب ما بين رسللكونغالميزانية التابع 
 ألف مليون 39,5 جمع  2004فبراير /شباط 29منذ تأسيس مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية وحتى 

 اإلغاثة أعمال أجل من)  ألف مليون أموال عراقية15,8 و أميرآية على شكل إعتمادات23,7منها ما يقرب من (
 ألف مليون، ومع ذلك فإن نسبة ال 30 حوالىوقد تبقى من المجموع الكلي لهذه المبالغ . وإعادة اإلعمار في العراق

 ألف 13,5وأخيرا تم التعهد بتقديم أآثر من .  إعتمدت إلنفاقهاأنهاالفعل أو خصصت لإلنفاق ببأس بها من األموال قد 
 .ية دولآمساعداتمليون دوالر 

 
 المؤقتة معلومات مالية من ئتالفاإل هذا التقرير، جمع المفتش العام لسلطة لوضع أجل تنفيذ المتطلبات القانونية  ومن

 التي تم إعتماد أو دفع األموال التي تقدمها دعما لجهود الوآاالتسلطة االئتالف المؤقتة ووزارة الدفاع وغير ذلك من 
 :ويبين الرسم التالي شرحا عاما للمصادر الرئيسية لهذه األموال. ق اإلغاثة وإعادة اإلعمار في العرا

 



 2004فبراير /شباط 29حتى ) بالماليين( عامة ملخصة لمصادر األموال نظرة
 

  
  مصادرةأموال       تشرين                   (106-108 العام القانون
   )2003نوفمبر /الثاني
 ) دوالر926( وممتلكات مصادرة نقد)         دوالر18,439( إغاثة وإعادة بناء أعمال

 ** سلطة االئتالف المؤقتة عمليات 
 ) دوالر983(
 

 ) دوالر13,248( للعراق التنمية صندوق                                                           
  نفطيةداتعائ                                                           
  الغذاءمقابل النفط                                                           
 مستعادة أموال                                                           

 
  المجلد للتعرف على المعانيإنظر
  مليون من 1,830 هيئة اإلغاثة باإلضافة إلى تسلم  الدولية من صندوقللتنمية التي قدمتها الوآالة األميرآية األموال •

  ميزانية عمليات اإلغاثة وإعادة إعمارميزانية
 2003 لعام العراق         
 مليون دوالر 50 مليون دوالر للمفتش العام لسلطة االئتالف المؤقتة و 75المؤقتة مبلغ سلطة االئتالف  مبالغ عمليات  تشمل**  

 .ريرلمتطلبات إعداد التقا
 

 
  2004فبراير / شباط29إعتبارا من ) بالماليين(نظرة عامة ملخصة لمصادر اأموال : 4جدول 

 

  األميرآية المعتمدةاألموال
 

 على مهمة اإلغاثة لصرفها التي رصدتها الواليات المتحدة أآبر مصدر للمال المتوفر في الوقت الراهن األموال تعتبر

وتخضع .  المؤقتة في العراقئتالف لدعم سلطة اإلللتشغيلنها توفر األموال الالزمة وإعادة اإلعمار في العراق، آما إ

 وصالحية لسلطة المؤقتة ئتالف بناء العراق أو لتوفير الدعم المباشر لسلطة اإلإلعادةتلك األموال التي أستخدمت 

 . المؤقتة ئتالفالمفتش العام لسلطة اإل

 

أبريل /نيسان 16صصات اإلضافية الطارئة لزمن الحرب آان قد أجيز في  وهو قانون المخ11-108 العام القانون

 العراق، وهو حساب أنشئ حرية ألف مليون دوالر لصندوق 15,6وآجزء من التشريع، إعتمد الكونغرس . 2003

، وغير ذلك من العمليات 40-107 القانون العام أجازهامن أجل العمليات العسكرية المستمرة في العراق التي 

وتنص أجزاء أخرى من التشريع على إقامة صندوق معالجة .  ضد اإلرهابالدوليةوالنشاطات المساندة للحرب 

 الضرورية تتعرض لها المصادر الطبيعية بعملية نقل خاصة للسلطة من أجل تمويل المصروفات التياألخطار 

وقد تم .  داخل وحول العراقالنفطية والتصدي لمكافحة الحرائق الطارئة، وإصالح األضرار التي لحقت بالمنشآت

 صندوق معالجة األخطار التي تتعرض لها المصادر طريق مليون دوالر لهذا الغرض عن 802حتى اآلن تقديم 

 .الطبيعية

 مخصصات من الواليات المتحدة                                  من العراق                                       منح
 
)2003ابريل /نيسان (11-108القانون العام   ز  

) دوالر2.475(  أعمال إغاثة وإعمار -  
    صندوق معالجة األخطار التي تتعرض-

) دوالر802(يعية      لها الموارد الطب  
    عمليات سلطة اإلئتالف المؤقتة-

)*دوالر 596)  
     برامج الوآالة األميرآية للتنمية الدولية-

)* دوالر335      (  
) دوالر15.2(    الجيش العراقي الجديد -  

 أموال مكتسبة
) دوالر1.724(أموال مجمدة     -  

 منـــح
     قروض ومنح تعهد مانحون-

       دوليون بتقديمها إلى حساب
       إئتمان لدى البنك الدولي

) األمم المتحدة      (  
) دوالر13.593      (  

      مساعدات إنسانية-
دوالر                    ) 851      (

 أموال مصادرة
) دوالر926( نقد وممتلكات مصادرة -  

 صندووق التنمية العراقي
) دوالر13.248(  

)وق التنمية العراقيصن(  
     عائدات نفط-

     النفط مقابل الغذاء-
     أموال مصادرة-

 نوفمبر/تشرين ثاني (106-108القان العام 
2003(  

     أعمال إغاثة وإعادة إعمار-
) دوالر18.439     (  

**    عمليات سلطة اإلئتالف المؤقتة -  
) دوالر983     (  



 

في وإعادة اإلعمار  الف مليون دوالر إلى صندوق أعمال اإلغاثة 2,475 على تقديم 11-108 العام القانون وينص

نص عليها قانون  اإلغراض التي ولتنفيذصروفات الضرورية للمساعدة اإلنسانية في العراق العراق لتغطية الم

 مليون دوالر من صندوق حرية العراق إلى حساب 51 إضافة إلى ذلك، نقل تمآما . 1961ام للعالمساعدات األجنبية 

 حرية العراق صندوقآما آان . لجديد التابع للجيش األميرآي لدعم برنامج تدريب الجيش العراقي اوالعملياتالصيانة 

 لمصروفات العمليات التي تقوم بها سلطة بالنسبة 2004 وأوائل السنة المالية 2003مصدر التمويل للسنة المالية 

وستظل .  الالزمة الى حسابات الصيانة والعمليات التابعة للجيش األميرآياألموال المؤقتة عن طريق نقل ئتالفاإل

 .2004سبتمبر /أيلول من شهر 30لتزامات حتى ال المؤقتة لصرفها على ائتالفرة لسلطة اإل متوفاألموالهذه 

 

 وإعادة الدفاع وهو قانون المخصصات اإلضافية الطارئة ألغراض 106-108 على القانون العام التوقيع قد تم وآان

 ألف مليون 18,6انون على توفير  القهذاوينص . 2003نوفمبر / تشرين الثاني6اإلعمار في العراق وأفغانستان في 

وستكون هذه األموال متوفرة حتى .  وإعادة اإلعمار في العراقوالتأهيلدوالر لصرفها على عمليات األمن واإلغاثة 

 في اإلغاثة هذا المبلغ لصرفها على إحتياجات من  فقط مليون دوالر 210 تخصيص وتم.  2006سبتمبر / أيلول30

 اإلغاثة وإعادة اإلعمار في عمليات ألف مليون دوالر لصرفها على 18,4ن بحيث يتبقى يبيريا والسودالاألردن و

 . العراق

 

-108 العام القانون السلطة المالية الخاصة بها بموجب 2004 المؤقتة خالل السنة المالية ئتالف اإلسلطة تلقت وقد

مليون دوالر للعمليات التي يقوم بها مكتب  75 مليون دوالر بما في ذلك 983وآان قد تم بموجب ذلك إعتماد . 106

 مليون دوالر لتنفيذ متطلبات المراقبة ووضع التقارير وتحضير واإلحتفاظ 50 المؤقتة وئتالفالمفتش العام لسلطة اإل

 مليون 184,39( ذلك تقديم ما يعادل واحد في المائة أي على هذا القانون عالوة وينص.  المطلوبةالعامةبالسجالت 

 ويمكن نقل هذا المبلغ 2004 صندوق اإلغاثة وإعادة اإلعمار في العراق لعام لميزانيةمن المبلغ المعتمد ) دوالر

 . المؤقتةئتالف مصاريف العمليات التي تقوم بها سلطة اإللتغطية

 

  المخصصة للعراقاألموال
.  في العراقاإلعمارة وإعادة من األموال المخصصة للعراق والمتوفرة من أجل دعم جهود اإلغاثفئات  ثالث هناك

 . التنمية العراقيصندوقهناك أموال عراقية تم اإلستيالء عليها وأموال مكتسبة وأخرى ضمن ف

 

 خالل العمليات التي العسكرية العراقية التي تم اإلستيالء عليها بأنها أموال صادرتها قوات التحالف األموال وتعرف

 926 الى 2004فبراير /شباط 29 بحلول لألموال  اإلجماليقد وصل المبلغ و. تقوم بها ضمن برنامج حرية العراق

 . ولمنفعة الشعب العراقياإلعماروتم توفير هذه األموال لصرفها على جهود اإلغاثة وإعادة . مليون دوالر

 



 12817نفيذي  التالرئاسي وهي عبارة عن أموال مجمدة في الواليات المتحدة بناء على األمر ة المكتسباألموال أما

 المالية األميرآية بموجب أمر رئاسي تنفيذي وزارة، وتم إيداعها لدى 1992أآتوبر / تشرين أول23الصادر بتاريخ 

 ألف مليون من األموال 1,7آما تم تجميد ما يقرب من . 2003مارس /آذار 20 تم التوقيع عليه في 13290رقم 

 2003أآتوبر /أبريل وحتى تشرين أول/ نيسان10تم اعتبارا من و.  التنفيذية المذآورةاألوامرالعراقية بموجب 

 في وزارة المالية األميرآية خاصمن حساب )بالدوالراألميرآي(إرسال تسع شحنات من األموال المصادرة إلى بغداد 

شئ ولم يبق اآلن من هذه األموال المصادرة .  نيويوركفيلوضعها في حساب العراق في بنك اإلحتياط الفيدرالي 

يمكن اإلطالع على مزيد من التفاصيل .  اإلغاثة وإعادة اإلعمار في العراقجهوديذآر تقريبا ألنها أنفقت على 

  .D و  C باألموال التي تم اإلستيالء عليها والمكتسبة في الملحقين ةالمتعلق

 

 صندوق تأسيس الى 2003مايو / أيار21 بتاريخ 1483 الصادر عن مجلس األمن الدولي تحت رقم القرار وأشار

 التي تقتطع من صندوق التنمية المصروفات على أن 1483ونص قرار مجلس األمن الدولي رقم . التنمية العراقي

 المؤقتة، بالتشاور مع سلطة الحكم ئتالف اإلداري لسلطة اإلالمديرالعراقي يتعين أن تصرف بناء على توجيهات من 

 المؤقتة،ي قسم الميزانية والتمويل ضمن الموقع اإللكتروني لسلطة االئتالف  لما هو وارد فوطبقا. المؤقت في العراق

 أسس بنك اإلحتياط 2003مايو /أيار المؤقتة في شهر ئتالف على طلب من المدير اإلداري لسلطة اإلبناء"فإنه 

 أن قرار مجلس ماآ".  العراقي حساب صندوق التنمية – نيويورك، البنك المرآزي العراقي فيالفيدرالي األميرآي 

 للوفاء شفاف ينص أيضا على أنه يتعين إستخدام صندوق التنمية العراقي بأسلوب 1483 رقم الدولياألمن 

 البنية التحتية للعراق، ومواصلة وإصالحباإلحتياجات اإلنسانية للشعب العراقي، وإلعادة بناء اإلقتصاد العراقي 

 عراقية مدنية، وإلغراض أخرى تعود بالنفع على الشعب بإدارة عملية نزع سالح العراق، والتكاليف المتعلقة

 .العراقي

 والمنتجات النفطية،عائدات المبيعات والصادرات :  الرئيسية لتمويل صندوق التنمية العراقيالمصادر تضمنتو

مقابل الغذاء،  الناتجة عن برنامج النفط محددةالنفطية، والغاز الطبيعي العراقي، والودائع غير المخصصة لدفعات 

 ألف مليون دوالر في 13,2 إيداع 2004مارس / آذار1 تم بحلول وقد. أخرىواألموال العراقية المستعادة من دول 

 ألف 4,7وتم رصد مبلغ.  من هذا المبلغ دوالر ألف مليون 4,8حساب صندوق التنمية العراقي وتم بالفعل صرف 

 وإعادة اإلعمار، ويتبقى اإلغاثة على عمليات إلنفاقهايون دوالر   ملألف 8,3مليون دوالر من المبلغ المتبقي وهو

 واإلستخدامات للمصادر اإلطالع على القائمة الشاملة يمكن.  عمل ألف مليون دوالر غير معتمدة ألي 3,6مبلغ 

  .Fلصندوق التنمية العراقي في الملحق 

 

 جهات المانحة الأموال
 دول من ألف مليون دوالر آمساعدات إنسانية للعراق آمنح 851لغ  تقديم مب2004مارس / آذار13 بحلول تم

 الناتجة عن برنامج النفط مقابل الغذاء األموالوهذا المبلغ اإلجمالي ال يتضمن . أخرى، طبقا لما ذآرته األمم المتحدة

 . المتحدةالوالياتالتي ترعاه األمم المتحدة ومساهمات 



 

 تقديم المساعدة األخرىفي التحالف وغيرها من المنظمات الدولية من الدول  األميرآية والشرآاء الحكومة وطلبت

 ألف مليون دوالر ال تتضمن المساهمات األميرآية من 13,5وقد تم التعهد بتقديم مبلغ . لبرنامج إعادة إعمار العراق

 تشرين 24-23 من  لما تم الكشف عنه في مؤتمر المانحين الذي عقد في مدريدطبقاأجل إعادة بناء العراق، 

 الذي أعلنا عنه بداية أثناء التزامهماآما أعاد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التأآيد على . 2003أآتوبر /أول

 المساعدات Eويتضمن الملحق .  ألف مليون دوالر5,5 إلى األدنىمؤتمر مدريد بتقدم قروض ومنح يصل مجموعها 

 . التي تم التعهد بتقديمها إلعادة إعمار العراق تقديمها واألموالتماإلنسانية التي 

 

  وإعادة اإلعمار في العراقاإلغاثة األموال ألعمال إستخدام
 
 مليون ألف 9,3 ألف مليون لصرفها آما تم صرف 12,7 رصد ما يقرب من 2004فبراير / شباط29 بحلول تم

 ألف 851 ـ ال يتضمن ألاإلجماليوهذا . لعراقبالفعل من مصادر أميرآية وعراقية على عمليات إعادة التأهيل في ا

 ألف مليون دوالر المساعدة 1,1 اإلنسانية، أو المساعداتمليون دوالر التي تبرعت بها بعض الدول إلنفاقها على 

 شهر قبل نقل البرنامج في 2003 الغذاء الذي ترعاه األمم المتحدة التي قدمت في عام مقابلالتي قدمها برنامج النفط 

 ستهيمن فيه األموال الذيوفي الوقت .  المؤقتةئتالف إلى إدارة سلطة اإل2003نوفمبر من عام /ين الثانيتشر

في العراق، فان السواد األعظم من وإعادة اإلعمار األميرآية المعتمدة على المصروفات المخصصة إلعمال اإلغاثة 

تم بصورة تمهيدية توزيع األموال المخصصة وقد .  األموال العراقيةمنهي %) 78(مجمل المصروفات البالغة 

 :في العراق على ثالثة مجاالت رئيسيةوإعادة اإلعمار إلعمال اإلغاثة 

 

 %)47(لعاملين العراقيين المدنيين ورواتب التقاعد ا رواتبتوفير  الوزارات العراقية بما في ذلك دعم -

 %)19( تأهيل البنية التحتية إعادة -

 %)11( اإلغاثة اإلنسانية أعمال -

 
  التي إعتمدتها الواليات المتحدةاألموال

 
 2003 السنة المالية مخصصات

 
 لدعم العمليات من أجل توفير الدعم 11-108 اعتمادها بموجب القانون العام تم أموال إعادة اإلعمار التي إستخدمت

 . العراقيللشعبالفوري 

 

 آإعتمادات 2003 في السنة المالية تخصيصها التالي هو عبارة عن نظرة ملخصة لألموال التي تم والجدول

.  وصندوق معالجة المخاطر التي تتعرض لها المصادر الطبيعيةالعراقيمصروفات لصندوق اإلغاثة وإعادة اإلعمار 



 الجيش على المعلومات التي يتضمنها الجدول من سلطة االئتالف المؤقتة ومكتب ميزانية الحصولوآان قد تم 

 .ن الوآاالتاألميرآي وغيرهما م

 

 )11-108القانون العام  (اإلضافية اإلعتمادات

صندوق معالجة المخاطر التي تتعرض لها المصادر الطبيعية /اإلعمار اإلضافية لصندوق اإلغاثة وإعادة اإلعتمادات

 )بالماليين (2004فبراير /شباط 29حتى ال 

 ا عليهالموافق  $ةالمطلوب  $تاإلعتمادا 
$ 

  $ةالمصروف  $ةالمخصص

 704,3 968,0 968,0 968,0  968,0 *ةالنفط العراقيترميم صناعة 

 296,9 300,0 300,0 300,0 300,0  الطاقة الكهربائيةترميم قطاع

 470,7 1773,3 1788,1 1788,1 1830,0 ** األميرآية للتنمية الدوليةالوآالة

 30,0 91,0 125,4 125,4 125,4 *** الخارجية وزارة

 2,3 3,6 6,0 6,0 6,0  الماليةوزارة

     47,3 غير مخصصة/ منتظرةإعتمادات

 1504,2 3136,1 3187,6 3187,4 3277,0 للصندوقين اإلجمالي

 

 ئتالف اإلسلطة مصروفات
 صندوق حرية العراق/المؤقتة

 8و312 596,8 615,2 949,1 

صندوق حرية / الجديدالعراق جيش
 العراق

 51,2 51,2 51,2 23,3 

 اإلغاثة صندوق مليون دوالر من 166 مليون دوالر من صندوق معالجة أخطار المصادر الطبيعية و802 يتضمن* 
مارس / آذار16لغاية .***  الوآاالتداخلنقل ) أ (632 مليون في 5,4يتضمن . ** وإعادة اإلعمار في العراق

 التقرير المالي الشهر من الجيش: لمصدرا.  رسميا ولم يراجعهاالمؤقتة ئتالفلم يدقق المفتش العام لسلطة اإل. 2004
 29حتى ) بالماليين. ( الطبيعيةالمصادرالمصروفات اإلضافية لصندوق اإلغاثة وإعادة إعمار العراق ومعالجة أخطار : 5 الجدول
 2004فبراير /شباط

 
 
 
 
 التي رصدتها المبالغظم   معوآانت.   البنية التحتيةعلى إعتماد معظم األموال من أجل اجراء إصالحات وتحسينات تم

 مجموعها قد ترآزت على صندوق اإلغاثة وإعادة اإلعمار العراقي ووصل 2003 المالية السنةالواليات المتحدة في 

 ـ المصادر الطبيعية بأخطار ألف ميون دوالر وبلغ مجموع األموال التي خصصت لصندوق معالجة 2,475إلى 

صالح البنية إلبار النفط العراقية وآ إلعادة تشغيل مشروعاجيش األميرآي وبدأ سالح المهندسين في ال.  مليون802

 مليون دوالر من صندوق 802 ـ دعمت مبالغ تقدر بوقد.  على قدرات توزيع النفطوللحفاظ  النفطالتحتية لصناعة 

ادة اإلعمار في  لصندوق اإلغاثة وإع2003 مليون من أموال السنة المالية 166معالجة أخطار المصادر الطبيعية و

 لتأهيل قطاع مشروعا المؤقتة ئتالفآما بدأت سلطة اإل.  مشروع إعادة تشغيل أبار البترول العراقيةلدعمالعراق 



 وإعادة اإلعمار في العراق من أجل اإلغاثة مليون دوالر من صندوق 300الطاقة الكهربائية في العراق باستخدام 

 سالح المهندسين في الجيش األميرآي على مشروع إصالح شبكة الطاقة يشرفو. إعادة بناء نظام الطاقة الكهربائية

 الصالح شبكة الطاقة الكهربائية تم زيادتها، وأن أآثر المعتمدة الواقع فإن جميع األموال وفي.  العراقالكهرباية في 

 .إنفاقها إلعمار صناعة النفظ قد تم المخصصةمن األموال % 70من 

 

 لتنمية الدولية األميرآية لالوآالة
 

 لصالح  2003ألموال التي إعتمدت خالل السنة المالية ل الرئيسي تلقي الوآالة األميرآية للتنمية الدولية المآانت

. تحقيق خمسة أهداف إستراتيجيةلجهود إعادة إعمار العراق قد صممت و.  اإلغاثة وإعادة اإلعمار في العراقصندوق

 : هياألهدافوهذه 

 األساسية لالقتصاد لتحتيةا البنية تأهيل -

  والرعاية الصحية والخدمات اإلجتماعيةللتعليم الهام الدعم -

 اإلقتصادية الكفاءة توسيع -

  للحكومةحاسبة والمالكفاءة مستوى تحسين -

  منطقة الخليجتنميةو برنامجدعم ال -

 

نحو تحسين البنية التحتية مع  الدولية قد وجهت للتنميةمن األموال المخصصة للوآالة األميرآية % 60 أآثر من وآان

 بينومن .  وبالتنسيق مع الجهود المبذولة لتأهيل القطاع الكهربائي في العراقالكهربائي،الترآيز على القطاع 

 حاسبةتحسين مستوى الم%) 13(توزيع المواد الغذائية الطارئة : المجاالت اإلستراتيجية األخرى التي تم تمويلها

 األهداف تفاصيل) G(ويتضمن الملحق %) . 6,5 (والصحية، والخدمات التعليمية )%9,6(الحكومية والكفاءة 

 األميرآية للتنمية الدولية واألموال الوآالةاإلستراتيجية لصندوق اإلغاثة وإعادة اإلعمار الذي تشرف عليه 

 .المخصصة لذلك

 

لمالية للوآالة األميرآية للتنمية الدولية  خالل السنة امليون ألف 1,7 تم إعتماد 2004فبراير / شباط29 من وإعتبارا

ورصدت الوآالة .  مليون دوالر470,7 وإعادة اإلعمار في العراق آما تم صرف اإلغاثة لتمويل صندوق 2003

 مبلغ 2003 المالية للسنة بالنسبة لألموال المعتمدة  11 -108 للتنمية الدولية بموجب القانون العام األميرآية

 . مليون دوالر189,7 صرف منها إضافيةر  مليون دوال313,5

 

  الخارجية األميرآيةوزارة
 

 المالية للسنة إعمار العراق وإعادة اإلغاثة  برنامج مليون دوالر من 125 مكتب اإلدارة والميزانية مبلغ إقتطع

 نصف هذا وتم رصد أآثر من. اإلعمار وألحقه بوزارة الخارجية من أجل صرفه على جهود اإلغاثة وإعادة 2003



 عملية نزع اإلهتمام تلقى التي الرئيسية األخرى  المجاالتومن . المبلغ لصرفه على تدريب الشرطة ودعم السجون

نفقات  لوزارة الخارجية عبارة عن تعويضات خصصتوآان جزء من األموال التي . األلغام وأعمال اإلغاثة اإلنسانية

 الخارجية حسابات وزارة من) مليون دوالر24,6 (بلغدريب الشرطة وأنفقتها وزارة الخارجية بالفعل على برنامج ت

وقد تم إعتماد مبلغ ). G (الملحقهناك قائمة تضم مزيدا من التفاصيل ضمن . 11-108قبل إجازة القانون العام 

 ـمن بين ال)  مليون آتعويضات24,6مبلغ ال تشمل ( أخرى دوالر مليون 30 وصرفإلنفاقها    مليون دوالر86,7

 . في قطاع إعتمادات مكتب اإلدارة والميزانيةدوالر مليون 100,8

 

  المالية األميرآيةوزارة
 

وقد أنفقت .  التي تلقتها من مكتب اإلدارة والميزانيةالحصة مليون وهي 6,0 من مبلغ 3,6 وزارة المالية مبلغ إعتمدت

 .نية من أجل تطوير اإلقتصاد العراقيعلى المساعدات الف% 60 ما يقرب من المبلغوزارة المالية من هذا 

 

  المؤقتةئتالف تشغيل سلطة اإلمخصصات
 
 على ملحق ميزانية السنة 2003نوفمبر / ثانيتشرينفي شهر التوقيع  وحتى 2003مايو / تأسيسها في شهر أيارمنذ

عن طريق  المؤقتة فئتالليات سلطة اإلمن نفقات عم مليون دوالر 597,4 تمويل المتعلق بالعراق، تم 2004المالية 

تم إضافة إلى ذلك، و. من صندوق حرية العراق إلى حساب الصيانة والعمليات للجيش األميرآيتحويل هذه األموال 

 ئتالف الرئيسية ألموال سلطة اإلاإلستخداماتوتشمل .  مليون دوالر لدعم تدريب الجيش العراقي الجديد51,2تقديم 

 جزء من تضمنوي.   المعلومات ومتطلبات شؤون الموظفينوتكنولوجيا للوجستيدعم االمؤقتة قضايا مثل األمن وال

 .2003 باإلضافة إلى تفاصيل ميزانية عام المؤقتة ئتالفنفقات تشغيل سلطة اإلب ا تفصيليا بيان2004ميزانية عام 

 

وق اإلغاثة وإعادة  لصند2003 عام لميزانيةالمشروع نوعية و حسب القطاع  التالي يبين توزيع التكاليفوالجدول

مجموع نفقات قطاع النفط ال تشمل . األموال تفاصيل أآبر عن آيفية إستخدام هذه يوفراإلعمار في العراق والذي  

 238وباإلضافة إلى .  صندوق معالجة أخطار المصادر الطبيعيةمخصصات مليون دوالر التي أنفقت من 802مبلغ 

 يخصصت عن مصاريف آانت قد أنفقتها قبل إقرار ملحق الميزانية ولم  لتعويض الوآاالإستخدمتالتي مليون دوالر 

 .  لها قطاع معين من قبل مكتب اإلدارة والميزانية

  

 

 
 إعمار العراق حسب القطاع وإعادة صندوق اإلغاثة اعتمادات  2003 المالية السنة

 2004فبراير /شباط 29بحلول ) بالماليين(
 المخصصات القطاع
 ر دوال1541,4 ليترسمال اإلعمار

  882,5                           الكهرباء    



  231,6الصرف الصحي         /المياه    
  166,0                              النفط    
  65,4                            المباني    
  57,2 أم قصر                    ميناء    
  50,0                       اإلتصاالت    
  34,0                      المواصالت    
  33,3                         المطارات    
  20,4 أخرى                  قطاعات    

 238,9 تسديد نفقات الوآاالت األميرآية عن مصروفاتها قبل القانون 
 174,7 المحلية الحكومات

 82,8 التعليم
 66,9  السلطةإنتقال مبادرات
 61,6 األمنقوات /القضاء
 57,0 اإلغاثة
 57,3 اإلقتصادي التوجيه
 36,7 الصحية الرعاية
 28,0 إشراف/اإلدارة
 24,7 المطار إدارة

 12,3  األلغامتطهير عمليات
 11,6 الميناء إدارة

 11,0 الزراعة
 8,0 لوجستيال الدعم

 62,2 أموال غير معتمدة 
 2003 ميزانية صندوق اإلغاثة وإعادة اإلعمار في العراق لعام توزيع – المجموع

 حسب القطاعات
2475,0 

   لم تراجع ولم تدقق من قبل المفتش العام لسلطة االئتالف المؤقتةالبيانات هذه* 
 29تاريخ حتى ) بالماليين( اإلغاثة وإعادة اإلعمار حسب القطاعات لصندوق 2003ميزانية عام : 6 جدول
 2004فبراير /شباط

 
 
 
 
 
 
 
 
 

الجدول التالي يقدم عرضا ملخصا للمبادرات الرئيسية المتعلقة بالعقود، لكل وآالة على حدة واألموال المعتمدة لذلك 

 جميع العقود 1إضافة إلى ذلك يعكس الملحق .  لصندوق اإلغاثة وإعادة اإلعمار في العراق2003في السنة المالية 

 . في الواليات المتحدةالتي أبرمت

 

         
  لكل وآالة ضمن صندوق اإلغاثة وإعادة اإلعمار في الرئيسية البرامج



 2004مارس / آذار20 من  اعتبارا) بالماليين(العراق 

  دوالر65.000     1 – للتنمية الدولية البنية التحتية األميرآية الوآالة

 350.0     2 –ولية البنية التحتية  للتنمية الداألميرآية الوآالة

   496.0      )بنيات تحتية أخرى( للتنمية الدولية األميرآية الوآالة

 100.0     ) تعويضات–مساعدات للتنمية ( للتنمية الدولية األميرآية الوآالة

 12يتضمن ) [مكتب مبادرات إنتقال السلطة( للتنمية الدولية األميرآية الوآالة

 )آتعويضاتر مليون دوال

    78.9 

 30.0    )مكتب مساعدات الكوارث في الخارج( للتنمية الدولية األميرآية الوآالة

 10.0     )تبرعات متعددة الجوانب لصندوق اإلئتمان( للتنمية الدولية األميرآية الوآالة

 100.0    ) تعويضات-أموال دعم اإلقتصاد ( للتنمية الدولية األميرآية الوآالة

 12.3     )تطهير األلغام/ معونات إنسانية (الخارجية وزارة

 74.6    ) برامج قوات األمن-سلك القضاء (الخارجية وزارة

 مليون دوالر 24.6يشمل )( تطوير السجون-سلك القضاء (الخارجية وزارة

 )على شكل تعويضات

   11.5 

 27.0    )مساعدة الالجئين (الخارجية وزارة

 6.0    ) مليون دوالر آتعويضات2.3تشمل )(مساعدات فنية (ةالمالي وزارة

برامج التدريب لمعهد (وآالة التعاون األمني في وزارة الدفاع /الدفاع وزارة

 ) في وزارة الدفاعالدوليةالدراسات 

    0.1 

 166.0    )النفط (األميرآي الجيش

 300.0    )الطاقة الكهربائية (األميرآي الجيش

  دوالر2412.7    المجمــــــوع

 قبل المفتش العام من البيانات لم تراجع أو تدقق رسميا هذه 
 . المؤقتةتالفلسلطة اإل
 اإلدارة والميزانية لصندوق اإلغاثة وإعادة إعمار العراق مكتب: المصدر

 .2004مارس / آذار20إعتبارا من ) بالماليين)(2003 الماليةملحق السنة (

 

  اإلعمار في العراق وإعادةرئيسية لكل وآالة ضمن صندوق إغاثة البرامج ال: 7 جدول       
  .2004مارس /  آذار20 حتى ) بالماليين                     (

 
   2004  السنة المالية مخصصات

 
الذي وقع ) العراقصندوق اإلغاثة وإعادة إعمار الخاصة ب 2004السنة المالية  (106-108 العام القانون بموجب

 ألف مليون دوالر لصرفها على النشاطات 18,6، إعتمد الكونغرس 2003نوفمبر /في شهر تشرين ثانيقانونا 



 مليون دوالر من ذلك المبلغ آي تصرف 210وقد تم تخصيص مبلغ . العراقالمتعلقة باإلغاثة وإعادة اإلعمار في 

 . اإلغاثة في األردن وليبيريا والسودانإحتياجاتبالتحديد على 

 

 ألف 18,4 مبلغ إقتطاع المؤقتة، تم ئتالف التي وضعها وزير الدفاع والمدير اإلداري لسلطة اإلولوياتلأل وطبقا

إنظر الجدول  (2004 للسنة المالية العراقمليون دوالر من األموال المخصصة لصندوق اإلغاثة وإعادة إعمار 

القطاعات من قطاعا  11ن قائمة تضم  عبارة عهو"  تقرير خطة الصرف2207"المعنون العامود األول ). التالي

 المبينة تقع ضمن الحدود التي والمبالغ. أعمال اإلغاثة وإعادة اإلعمار في العراقالتي نص عليها قانون تمويل 

 األموال المخصصة إلعادة اإلعمار أي ثلثيدوالر حوالى  ألف مليون 18,4 يتضمن مبلغ الـو. فرضها الكونغرس

 وما يتعلق ببناء الديمقراطية أي عمارية غير إلبرامجالثلث المتبقي منها ثلث ال مع إعتماد ) ألف مليون دوالر12,6(

 900لتزام بصرف ال ألف مليون وا3,27التعهد بإنفاق تم  2004فبراير /شباط 29بحلول و).  بليون دوالر5,8(

 . دوالر منهامليون 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وأنشأت سلطة االئتالف .  ألف مليون18,4 ـ المبلغ ألف مليون دوالر من 7,9 مبلغ  المؤقتةئتالف سلطة اإلاعتمدت
 أدناه يبين مزيدا من التفاصيل المتعلقة بوضع 8والجدول .  آالف مليون4 بمبلغ االمؤقتة إضافة إلى ذلك احتياطي

 .البرنامج



 
 

 2004فبراير / شباط29حتى ) بالماليين* (وضع البرنامج
 

 تم إلزامه
 
  به تعهد التم

 
 ُحصص 

 **2207 تقرير
 خطة الصرف

 القطاع

 األمن وتطبيق القاون  دوالر3243.0  دوالر2332.7   دوالر850.4  دوالر292.0
 الكهرباء 5560.0 1683.1 1301.4 428.2

  التحتية للنفطالبنية 1701.0 1600.0 773.2 4.0
 

25.0 
 

130.3 
 

560.9 
 

1018.0 
 القضاء، السالمة العامة 

 المدنيوالمجتمع 
 الديمقراطية 458.0 458.0 106.0 106.0

 
27.1 

 
32.6 

 
138.5 

 
280.0 

، الالجئون، حقوق التعليم
 اإلنسان، الحكومة

 
0.0 

 
 

0.0 

 
119.3 

 
370.0 

 

  ، جسور وبناءطرق

 الرعاية الصحية 793.0 330.0 0.0 0.0
 واإلتصاالت المواصالت 500.0 164.0 61.9 0.0

 
18.0 

 
18.0 

 
496.2 

 
4332.0 

موارد المياه والصرف 
 الصحي

 ر القطاع الخاصتطوي 184.0 64.5 2.0 0.0
 
 

  دوالر900.3

 
 

  دوالر3273.0

 
 

  دوالر7947.2

 
 

  دوالر18439.0

 المجموع
 بالقطاع

 
 البناء  دوالر12611.0  دوالر3950.0  دوالر1783.2  دوالر595.0
 ة لها بالبناءال عالق 5370.0 3539.2 1383.8 198.5
 الديمقراطية 458.0 458.0 106.0 106.0

 
 

  دوالر900.3

 
 

  دوالر3273.0

 
 

  دوالر7947.2

 
 

  دوالر18439.0

 المجموع
 بالبرنامج

 هو التقرير الربع 2207 الجزء 106-108قانون عام ** .لم يراجع المفتش العام لسلطة اإلئتالف المؤقتة رسميا هذه البيانات أو يدققها
 وحتى تاريخ هذا التقرير آانت سلطة االئتالف المؤقتة تقوم بمراجعة مخصصات صندوق .وي للتقدم الذي أحرزته سلطة اإلئتالف المؤقتةسن

  .اإلغاثة وإعادة اإلعمار في العراق
 2004فبراير / شباط29حتى ) بالماليين(وضع البرنامج : 8الجدول 

ق اإلغاثة ميزانية صندومن ت  آانت حصص الوآاال2004فبراير /اطشب 29وحتى  أدناه، 5 هو مبين في الشكل آما

، %)67( ألف مليون دوالر أي ما يعادل 5,3  وزارة الدفاع: هي آالتالي2004 للسنة المالية العراقوإعادة إعمار 

ون دوالر  ملي933، وزارة الخارجية %)21( ألف مليون دوالر أي ما يعادل 1,7 الدوليةالوآالة األميرآية للتنمية 

 %)1( ماليين دوالر أي ما يعادل  5، وزارة المالية %)12( ما يعادل أي

 



األموال المخصصة لصندوق اإلغاثة وإعادة إعمار العراق /2004 للسنة المالية المؤقتة ئتالف سلطة اإلإعتمادات
 )بماليين الدوالرات (2004فبراير /شباط  29حتى 

 
 

  الماليةوزارة                          
  الخارجيةوزارة دوالر                   5                                

 %12 - دوالر%933                           0,1                             
        

                                                           
 
 

  للتنمية الدوليةاألميرآية الوآالة                                                                           
 %21 – دوالر 1700                                                                           
                                                                             

 
 

  الدفاعوزارة                 
  دوالر5300                 
                  67 % 

  المؤقتةئتالف من مكتب اإلدارة والميزانية لسلطة اإلت الحكومية األميرآيةحصص الوآاال: 5 الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األساسية  الدعم المؤقتة ومصروفاتئتالف سلطة اإلإدارة
 

 للسنتين المؤقتة ئتالف المصروفات الفعلية وتلك التي تم التعهد بصرفها بالنسبة لنفقات سلطة اإلأدناه الجدول يعكس
) 2004مشابهة إلستخدامات السنة المالية (وتضمنت اإلستخدامات الرئيسية لألموال . 2004و2003الماليتين 

 .متطلبات الموظفين المعلومات ووتكنولوجيا الدعم اللوجستيالمصروفات المتعلقة باألمن و
 
 



 حتى) بالماليين (2004 و 2003 الماليتين المؤقتة للسنتين ئتالف لسلطة اإلدعم التكاليف
 2004فبراير /شباط 29

 ووفق طلبت المتطلبات
 عليها

ألزمت  مولت
 للصرف

 رفتُص

 ريةحصندوق 03  ماليةسنة
 )2020(العراق

  دوالر490,8  دوالر506,7 دوالر 674,5 
دوالر490,8

  298,5 
 دوالر

 صندوق حرية 04 مالية سنة
 )2020(العراق

274,5 108,5 106.5 105,9 14,2 

 تكاليف عمليات سلطة مجموع
 المؤقتة للسنتين ئتالفاإل

 حرية صندوقمن  ¾ الماليتين
 العراق

 
دوالر949,1

615.2   
 دوالر

 596.8 دوالر 597,4
 دوالر

دوالر312,8

      
 5.1 دوالر10,8 دوالر10,8 دوالر10,8  دوالر10,8 ) حزيران–حزيران (المواصالت

 دوالر
 8,5 23,6 23,7 24,5 25,8 ومعدات إمدادات
 8,2 71,4 71,7 74,4 293,7  المعلوماتتكنولوجيا/ إتصاالت
 182,7 217,4 217,4 217,4 298,9 المدنيالدعم اللوجستي  زيادة برنامج
 54,9 85,5 85,6 90,6 121,4 موظفون
 3,3 9,0 9,0 9,0 9,2 دراسات

 16,9 94,9 94,9 94,3 95,0 أمن
 32,9 84,0 84,0 94,0 94,0  إعالميةشبكة برنامج

لسلطة دعم اإلداري  المجموع
 صندوق المؤقتة من ئتالفاإل

 حرية العراق

 
دوالر949,1

615,2    
 دوالر

 596,8 دوالر 597,4
 دوالر

دوالر312,8

      
  دوالر2,3  الر دو26,7   دوالر39,3  دوالر47,8   دوالر47,8  موظفون

 0,0 75,8 75,9 140,6 140,6 أمن
 0.0 1,1 1,1 2,4 2,4  مباشرخارجي دعم

 0.0 195,9 197,9 317,9 464,9 دعم لوجستي
 0.0 0.1 0,1 2,0 2,0  بغداد– ومفروشات منشآت

 0.0 56.3 56.6 120.6 122.3  المعلوماتتكنولوجيا/ إتصاالت
 0.0 48.0 48.0 96.0 96.0  عراقية إعالمية شبكة
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 تقارير

 0.0 6.4 6.6 6.6 6.6 أخرى نشاطات
للسنة يزانية اإلضافية  الممجموع
 04 المالية

882.9 
 دوالر

 734.2   
 دوالر

 410.6 دوالر 425.9
 دوالر

2.3     
 دوالر

      
 إلئتالف العام لسلطة االمفتش تمويل
 المؤقتة

15.0 15.0 15.0 6.1 0.0 

 غير دقيقة بسبب استثناء المجاميعربما تكون ( المؤقتة ئتالف ولم تدقق رسميا من قبل المفتش العام لسلطة اإلتراجع لم البيانات* 
 )الكسور
  .2004فبراير / شباط29حتى ) بالماليين( المؤقتة ئتالفلسلطة اإلدعم ال تكاليف 2004السنة المالية : 9 جدول

 .القادمةالتقارير في  المؤقتة ويعلق على هذه األموال ئتالف العام لسلطة اإلالمفتش سيراجع



 
 
 
 

  العراقيةاألموال
 

 األموال المصادرة 
 
 مليون أي ما 748 عليها جرى اإللتزام بصرف اإلستيالء مليون دوالر من األموال العراقية التي تم 920 ـ بين المن

ويمكن توزيع المصروفات %) . 77(أي ما يعادل منها  مليون 711صرف ، وتم جموع الكليمن الم%) 81(يعادل 

 :رئيسية مجاالت ةعلى أربع

 

  ومساعدات إنسانيةوزارية غير إصالحات -

 الوزارات عمليات -

  الطارئة لإلستجابة لإلستجابة السريعة وبرنامج القادة  قليميإلا البرنامج -

 العراقي للشعب وقود -

 

 C في الملحق صادرةع على حساب األموال المطال االيمكن

 

 ستردة الم موالألا

 وتم،  ) مليون47,4جميع المبلغ باستثناء % (97  بصرف ألف مليون من األموال المستردة تم اإللتزام1,7 بين من

في  تم استخدامها%) 80( ما يعادل أي ،األموال المستردةغالبية ) .  مليون64,6جميعها باستثناء % (96صرف 

 مليون 179,4ستخدم اآما .  المدنيينالعراقييندعم العمليات الوزارية أو أنها استخدمت لصرف رواتب الموظفين 

 من المعلومات لمزيد Dإنظر الملحق .  أو دفع رواتب المتقاعدينالمدنيينإضافية لتسديد دفعات طارئة مباشرة إلى 

 . باألموال المستردةالمتعلقةالمفصلة 

 

  للعراقميةالتن صندوق

 النفطية العراقية باتجاه الحكومة العراقية لدعم العائدات صندوق التنمية للعراق الوسيلة الرئيسية لتوجيه يعتبر

مارس / آذار1 ألف مليون دوالر لصندوق لتنمية العراقي التي أنفقت حتى 4,8 بين ال فمن). 13(الميزانية الوطنية 

 الرئيسية األخرى اإلستخداماتما أ. دمت للبرامج الوزارية العراقيةاستخ%) 54( هناك ما يعادل النصف 2004

 :فتتضمن

 %)13,6( اإلنسانية  الغذائية المواد برامج -

 %)8,4( للنفط  التحتية البنية إصالح -



 %)7,2 (السريعة لإلستجابة الطارئة واإلقليمي لإلستجابة القادة امجنبر -

  .Fق  الطالع على مزيد من المعلومات في الملحيمكن

 

 

 الجهات المانحة أموال
 

 بتقديمها الدول المانحة، أقام البنك الدولي ومجموعة تعهدت ألف مليون التي 13,5 أجل تنسيق أآثر من من

 إلى مساعدة منشأةوتهدف هذه ال.  في العراقاإلعمار الدولي إلعادة لصندوقمنشأة ا المتحدةالتنمية التابعة لألمم 

 دعمها وتوجيهه نحو نشاطات إعادة اإلعمار في العراق، ليكون متمشيا وتنسيقاردها الدول المانحة وتوجيه مو

 شهر وضع في ذي وضعه البنك الدولي واألمم المتحدة، وتقييم اإلحتياجات العراقية الالذيمع خط األولويات 

شكال أخرى من أل تكملة منشأةالوتعتبر هذه .  وصادق عليه بعد ذلك ممثلون عراقيون2003أآتوبر /تشرين أول

هيكل والهيئة وقد تم وضع الهدف المتوخى من ال. األطرافدعم المانحين بما في ذلك المساعدات المتعددة 

 الدول المانحة والسلطات الوطنية العراقية إعتبارا من شهر مع  بعد مشاورات وثيقة دائرةالمشرفة على تشغيل ال

 .2003ديسمبر /أولأغسطس وحتى آانون /آب

 

 على إدارته سيشرف البنك الدولي الذي في العراقي تمانئاإلصندوق :  المنشأة من صندوقين إئتمانيينفوتتال

 لألمم المتحدة الذي سيشرف على إدارته التابعةتمان العراقي ضمن مجموعة التنمية ئالبنك الدولي، وصندوق اإل

 . المشارآة في عمليات األمم المتحدة عن نفسه وعن المنظماتنيابةبرنامج التنمية التابع لألمم المتحدة 

 

  الوطنية للعراقالميزانية
 

.  اإلعماروإعادة متطلبات العمل ورأس المال للوزارات العراقية هو جزء متمم لجهود اإلغاثة تمويل إن

 المالية وتدعو اإلستراتيجية). 2004في عام % 94(فالوزارات العراقية يتم تمويلها آليا تقريبا من العائدات النفطية 

 التنمية صندوق المؤقتة عن طريق  للحكومة العمليات اليومية وتمول.  2005 لعامالحالية إلى إعداد ميزانية متوازنة 

 ) المؤقتةئتالفتشرف على إدارته حاليا سلطة اإل.( للعراق

 

 العراقية منذ زاراتالو لتمويل صندوق التنمية للعراق  واآتسبهاستخدمت جميع األموال التي استولى عليها ا لقد

 2004 الميزانية الوطنية العراقية لعام وتضمنت. بداية العمليات العسكرية لقوات التحالف وحتى وقتنا الحاضر

للعمليات ومتطلبات رأس المال طبقا )  ألف مليون دوالر13,4 (يعادلليون دينار عراقي جديد أي ما ي تر20,1

 .2004فبراير /شباط 29ن  الوطنية إعتبارا مالميزانيةلما ورد في 

 



 وفيما يتحسن اإلقتصاد اإلستخدام زيادة على الضرائب والرسوم الجمرآية ورسوم فيه الوقت الذي ستطرأ  وفي

وتعمل . ميزانية الوطنية العراقيةهي التي سصبح الدافع لل العالميةالعراقي، فإن قوة إنتاج النفط العراقي واألسعار 

، بالتشاور مع ن على القيام بمراجعة وتعديل نصف سنوية للميزانية الوطنية العراقيةسلطة االئتالف المؤقتة اآل

 . العراقي والمجلس الحاآمالماليةوزير 

 

 

 

 العقود
 

 العقودبيانات 

 فيها ت أن يبحث الكيفية التي حددالمؤقتة ئتالف على المفتش العام لسلطة اإلتعيني 106-108العام بموجب 

 متعاقدينالبعروض من متعاقدين محتملين، إضافة إلى قائمة العلى العقود وحصلت  تةالمؤق ئتالفسلطة اإل

 ووثائق بالتبريراتويتطلب نفس القانون إجراء مباحثات تتعلق . محتملين الذين ُطلب منهم تقديم عروضهمال

قتة لتكاليف إستكمال  المؤئتالف سلطة اإلوتقديرالموافقة على أي متعاقد لم يخضع للمنافسة الكاملة المفتوحة، 

 .المشروع

 

 المؤقتة على جمع الوثائق المتعلقة بالتبريرات والموافقة ئتالفاإل فرق النمر التابعة للمفتش العام لسلطة وتعكف

 لسلطة العامإضافة إلى ذلك تعمل فرق النمر التابعة للمفتش .  الملفات المتعلقة بالعقودلديهامن وآاالت مختلفة 

المتعاقدين والطلب منهم الختيار ة على جمع معلومات عن العملية التي تنتهجها سلطة االئتالف  المؤقتئتالفاإل

 المؤقتة مع سلطة االئتالف وغيرها من الوآاالت ئتالف اإللسلطةآما يعمل المفتش العام . تقديم عروضهم 

 التي تشرف عليها سلطة  عن التكاليف المقدرة الستكمال المشاريع والبرامجحديثةالمعنية لجمع معلومات 

 الثاني للمفتش العام السنويوستتم مراجعة هذه المعلومات وتحليلها وضمها إلى التقرير ربع .  المؤقتةئتالفاإل

 .2004يونيو /حزيران 30 المؤقتة الذي سيقدم إلى الكونغرس في ئتالفلسلطة اإل

 

 لعقودنظرة عامة على ا
 

 أعمال اإلغاثة لتنفيذ عقد 1500لمشتريات فقد تم إصدار للسياسة وا قاله نائب مساعد وزير الجيش لما طبقا

وهذا المجموع يتضمن عقودا أحيلت من قبل ). 14(دوالر ألف مليون 9,7وإعادة اإلعمار في العراق بقيمة تزيد على 

ود التي أحيلت ملخصا للعق) 39( ويبين الرسم البياني على الصفحة .  في العراقومكاتبمكاتب في الواليات المتحدة 

 ).11الجدول  (2004وضمن السنة المالية ) 10الجدول  (2003 الماليةضمن السنة 

 



تقسيم لهذه العقود على  عدد العقود والقيمة اإلجمالية والمبالغ التي ألزمت باإلضافة إلى الملخص ويتضمن

 المساعدات مكتبات إلى أنه منذ تأسيس   وتشير البيان.ة المصدرحادياساس العقود التي تم التنافس عليها والعقود األ

 الماليةمما تضمنته السنة % 68 المؤقتة وغيرها من الوآاالت ئتالف سلطة اإلأحالت اإلعمار،اإلنسانية وإعادة 

آعقود % 32و)  محدودةالمنافسة الباستخدام % 48آاملة ومفتوحة، % 20(  من عقود على أسس تنافسية2003

 الواليات عقودا جرى تمويلها بأموال معتمدة من 2003العقود التنافسية للسنة المالية  ملخصويتضمن . مصدر أحادي

 تم جمعها من أجل إعداد هذا التقرير إلى 2004 السنة المالية تضمنتهاوتشير بيانات أخرى  . المتحدة وأخرى عراقية

 ملخصا ألمر عرضاهناك  ذلك، فإن وباإلضافة إلى. ة تنافسيجراءاتإ على أساس تمت معظم العقود التي أحيلت  أن

 لصندوق اإلغاثة 2003 السنة المالية تضمنتها واألموال التي 44المدني رقم الدعم اللوجستي المهمة لبرنامج زيادة 

وسيستمر المفتش العام لسلطة . التقريرحسب البرنامج والوآالة التي منحت العقد، ملحقا بوإعادة اإلعمار في العراق 

 الذي الثاني بذل جهوده لمراجعة المعلومات المساندة وسيضمن النتائج التي يتوصل اليها تقريره فيؤقتة  المئتالفاإل

 . سيقدمه إلى الكونغرس

 
  الرجاء التوجه إلى صفحة منفصلة في  ذيل هذا التقرير11 و10لالطالع على الجدولين 

 
 

TO LOOK AT TABLES 10 & 11, PLEASE GO TO THE END OF THIS REPORT 
AND OPEN A SEPARATE PAGE UNDER THE TITLE OF BOTH TABLES. 

 
                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خلفية  -  زيادة الدعم اللوجستي المدنيبرنامج     
 
 للقوات األميرآية في زمن الحرب الحيويرئ المدني لتوفير الدعم الطادعم اللوجستي  تأسيس برنامج زيادة التم

 الكفاءة والقدرة القتالية للقوات على األرض لتحسين نوعية الحياة زيادةهو والقصد من تأسيسه . والسالم على السواء
 .صعبةفي ظروف 

 
ها واإلستحمام  نطاقا واسعا من الخدمات بما في ذلك تنظيف المالبس وآيالدعم اللوجستي المدني زيادة برنامج  ويقدم

 الغذائية وأماآن والمواد والمأوى واستبدال الملبوسات واإلصالح وما يتعلق بالفضالت والصرف الصحي والمنشآت
وهي .  ومولدات الطاقة الكهربائية وتوزيعهاوالتوزيعحفظ الجثث واإلمدادات واإلسناد وأعمال الصيانة والمواصالت 

 علىتنفيذ مهمة ضخمة عن طريق السماح لهم بالترآيز من قليل من الجنود عدد مكين تعبارة عن برنامج الهدف منه 
 زيادة الدعم اللوجستي المدني برنامجالمتعاقد مع فيه في الوقت الذي يوفر عرض القوة القدرات القتالية أثناء الحرب و

 .حياة هؤالء الجنودالبنية التحتية لدعم 
 

  برنامج لزيادة الدعم اللوجستي المدني علىأول 1992 أحال في عام  سالح المهندسين في الجيش األميرآي قدوآان
 . إمكانية تجديد العقد لمدة عام آخر أربع مراتمعلمدة عام واحد " براون أند روت سيرفيسز"شرآة 

 
 إلى قيادة 1996وآان هذا البرنامج قد نقل في عام . تي ي للعمليات في الصومال وهايالدعم  العقدقد وفر هذا و 

  على شرآة1997 العقد المتعلق ببرنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني في عام وأحيلاللوازم في الجيش األميرآي 
 الدعم اللوجستي المدني في زيادةوآان قد تم تأمين المنافسة على برنامج  . بالمنافسة) DynCorp ("دين آورب"

شرآة التي أصبحت تعرف فيما بعد ب" (يرفيسزبراون أند روت س" وهي المتعاقدين عن طريق أول 2001عام 
)Kellogg, Brown & Root ( وإختصارا ب)KBR.( 
 

 في قيادة اللوازم في الجيش األميرآي قد قام بدور آبير في المهمة الدعم اللوجستي المدني زيادة برنامج  وآان
 البرنامج للقوات يوفرهارة التي وباإلضافة إلى عمليات اإلسناد المستم.  في العراق على عدة مستوياتالجارية

 المواضيع الهامة ابتداء من التخطيط معالجةالمسلحة األميرآية، رآز برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني على 
 .في مجال عملهاسلطة االئتالف المؤقتة تقديم الدعم لحياة  إلىلتأهيل البنية التحتية للنفط العراقي 

 



 الدعم اللوجستي المدني العقود في وزارة الدفاع وبرنامج زيادة تدقيقتقوم بها وآالة   عمليات تدقيق مستمرة وهناك
إلى الجنود والموظفين المدنيين ) Halliburton(شرآة تي طلبت والتي قدمتها فيما يتعلق بفواتير الوجبات الغذائية ال

 المؤقتة وستتم مناقشته ئتالفعام لسلطة اإلهتمام المفتش الإن هذا النزاع هو موضع ا. المساندين في العراق والكويت
 .  التقارير القادمة التي ستقدم إلى الكونغرسفي
 
 
 
 
 
 
 
 

 ضوابطوال ةالعملي
 

 المؤقتة ئتالف لسلطة اإل3نظام رقم ال مثل ضوابطوال المؤقتة سلسلة من العمليات الرسمية ئتالفسلطة اإلوضعت 
إجراءات تتعلق ( وهي عبارة عن 4 المؤقتة رقم ئتالفة سلطة اإلومذآر) البرنامجمجلس مراجعة (وهو عبارة عن 

وهذه ).  التنمية للعراقوصندوق مصادرةاألموال والممتلكات العراقية المستردة والالمنطبقة على  والعقودبالمنح 
 األموال ستخدامهافي ا المؤقتة بالمسؤولية ئتالف اإلسلطة وضعت للمساعدة في ضمان أن تتحلى ضوابطالعمليات وال

ويستمر العمل في .  لمنفعة الشعب العراقيإستخدامها وضمان من األعمال الشريرة  األموالالمعتمدة، وحماية هذه 
 المؤقتة ئتالف المؤقتة ويتعين على المفتش العام لسلطة اإلئتالف لسلطة اإلوالسيطرةجمع البيانات المتعلقة بالعمليات 

 المؤقتة ئتالف باألوامر التي أصدرتها سلطة اإلتتعلق على معلومات حصوللل   K و  Jأنظر الملحق . مراجعتها
 . العراقيةالحكم فريق من المفتشين العامين داخل وزارات وتشكيللردع ممارسات الفساد  

 
 األساسية على عمليات تدقيق للعقود الناحية عملية اإلشراف على نشاطات إعادة اإلعمار في العراق من وتضمنت
 والمفتش العام في الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ووآالة التدقيق الدفاع،زارة العقود التابعة لوا وآالة تدقيق تقوم به

 بناء على التقارير الدفاعآما تم اجراء تحقيقات قامت بها خدمة التحقيقات الجنائية في وزارة .  األميرآيالجيشفي 
 .الدفاعالصادرة عن وآالة تدقيق العقود في وزارة 

 
 البرنامج إدارة مكتب

 
ويسخر مكتب إدارة .  وإعادة اإلعمار في العراقاإلغاثة مكتب إدارة البرنامج هو السلطة المسؤولة عن برنامج إن

 وسلطة الوآاالت المتعددة في الوقت الذي يحتفظ فيه ، في التعاقد مع الشرآاتاألميرآيالبرنامج قدرات الجيش 
 وإستمرار والتنفيذوالتنسيق تكليف المهام آما أن مكتب إدارة البرنامج مسؤول عن .  البرنامجإلدارةبالسلطة الكاملة 

 وتنفيذ البرنامج على مستوى العمل والعقود، التمويلجهود اإلغاثة وإعادة البناء، وإدارة ومالحقة واإلبالغ عن 
 .بكاملهشراف على أوضاع البرنامج إلوا
 

 ستقبلية أعمال التدقيق المستكملة والم
 

.  بأعمال التدقيق والتحقيق والتفتيش في العراقللقياممسؤوليات محددة آلفت  عدد من الوآاالت الرئيسية التي هناك
 : بها مبينة أدناهتقوموهذه الوآاالت والنشاطات التي 

 
  العقود في وزارة الدفاعتدقيق وآالة

 
وقد صدرت .  العقود في وزارة الدفاعتدقيق مع وآالة جداعالة  المفتش العام لهيئة التحالف المؤقتة عالقات عمل فأنشأ

 تقريرا يتعلق بعمليات 178 ما مجموعه 2004مارس / آذار2حتى تاريخ  الدفاع وزارة العقود في تدقيقوآالة 
  ألف6,8وأسفرت أعمال التدقيق هذه عن تدقيق .  اإلعمار في العراقوإعادة يتعلق بأعمال اإلغاثة فيما  التدقيق



 مليون دوالر، 307 مليون دوالر، وتكاليف غير مدعمة بمبلغ 132,6 بمبلغ لتساؤمثار وتكاليف . دوالرمليون 
 . مليون دوالر176,5وتكاليف موقوفة بمبلغ 

 
 : وإعادة اإلعمار في العراق في المجاالت التاليةباإلغاثة وآالة تدقيق العقود في وزارة الدفاع بنشاطها المتعلق وقامت
 فيما يتعلق بإحالة العقود المتعاقدونتي قدمها  تدقيق عروض األسعار ال–)  تقريرا28( أسعار عروض -

 .الفرعيين المتعاقدين قدمها المتعاقدون مع الحكومة أو التي  سعيرتالعادة إوالتعديل أو 
ا في  تقييم مجاالت معينة، بم–) تقريرا 71( األسعار الموافق عليها لدى إستكمال اإلجراءات عروض -

أو التحليل الواقعي للتكاليف، بناء على طلب الزبائن فيما /معدالت الصرف اإلجباريةذلك العمالة الفعلية و
 . الفرعيين على المتعاقدين مع الحكومة أو المتعاقدين العقوديتعلق بإحالة 

تجابة  في عمليات التدقيق إسالمساعدة تمت عملية -) تقريرا29( جرت بناء على طلب خاص تدقيقات -
 . المخاطر والتعريف بهاتحديدلطلبات خاصة من مجموعة المتعاقدين على أساس 

 للعقود المتعلقة بتكاليف المحاسبة الداخلية ضوابط تدقيق أنظمة ال–)  تقريرا13(الداخلية ضوابط ال -
 .والفواتير بموجب العقود الحكومية

الدوام ب اذا آان المتعاقدون يتقيدون مارير تدقيق وتق) تقريرا18( بقيود تتعلق بساعات العمل اإلحتفاظ -
 . المتبعة لتسجيل أجور العاملينواإلجرءاتسياسات الموضوعة لنظام ساعات العمل الب

 والخدمات المشتراة وما يتعلق بها من للموادالمراقبة المادية )  تقريرا11(المشتريات واإلستهالك وجود  -
 .العقد توثيقها والتأآد من تكاليف حولإستفسارات 

 لتقرير ما إذا آان نظام العقود نشاطات قبل إحالة –)  تقارير9(حالة العقود إقبل محاسبية  مسح عمليات -
 . بموجب العقود الحكوميةالتكاليفحساب المتعاقدين مقبوال من ناحية فصل وتراآم 

ت المالية والتقيد قيق تشتمل على تدقيق في القدراد هام من النشاطات األخرى للتنوع –أخرى )  تقارير8( -
 . المتعلقة بالتكاليفبالمعايير

 
 : العقود التابعة لوزارة الدفاع توفر أيضاتدقيق وآالة
 ا بهاموحلتحديد ما إذا آانت تلك التكاليف مسة يالحكومتي فرضت على العقود التكاليف الفي  تدقيقال -

 .ومعقولة األموال لها، عتماديمكن او
أنحاء المسرح  الدفاع في جميع وزارة لزبائن وآالة تدقيق العقود في ستشارة الماليةال دعم لخدمات -

 .لعراقيا
 .مصدراختيار ال استشارية لدعم مجالس تقييم خدمات -

 
 
 

  للتنمية الدوليةاألميرآية الوآالة
  العام المفتش

 
تش العام في الوآالة  وزارة الدفاع، يقوم المففي إلى تدقيق العقود بناء على طلب وآالة تدقيق العقود باإلضافة

 عمليات تدقيق تترآز على تقيد الوآالة األميرآية للتنمية الدولية باألنظمة ثمانياألميرآية للتنمية الدولية بإجراء 
 للتنمية الدولية، بشكل عام، األميرآيةوقد وجد المفتش العام في الوآالة .  عندما تحيل أية عقود للعمل العراقالفيدرالية

عقود غير تلك التي ال الفيدرالية المرعية في مجال تخويلها إحالة باألنظمةألميرآية للتنمية الدولية تقيدت أن الوآالة ا
لقدرة المتعاقدين على تأدية األعمال تها  إضافة إلى تقييمها ومراجع، الكاملة والمفتوحةالمنافسةتتم عن طريق 

د من صحة العقد قبل طرحه، واختيار المتعاقدين التأآ في العقد، فضال عن القيام بعمليات عليهاالمنصوص 
 .والمفاوضات معهم

 
تماما قد تقيدت  تكن الوآالة لم أن لعدد من الحاالت، بالنسبة المفتش العام في الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ووجد

أآد من أنه حاصل على تصريح  متعاقد دون التإختيار: ومن بين األشياء التي توصل اليها. باإلنظمة المتعلقة بالعقود
سوق بالنسبة إلى البحث في التخذت  ا القرارات التي توثيقفي خفاق ، اإل في مكان العملرسمي بممارسة العمل

 . لم يفوزوا بأية عقودالذينزايدين تعاقدين المإرسال المذآرات المناسبة للمعدم  على المتعاقدين المحتملين، وللتعرف



 
 ة الدفاع في وزارالعام المفتش

 
 التي أحيلت لتنفيذ أعمال لسلطة االئتالف العقود"واحدا حول تدقيق  المفتش العام في وزارة الدفاع تقرير أصدر

وتم . 2004مارس / آذار18  بتاريخ"،)D-2004-057( واشنطن – الدفاع وزارةالمؤقتة من قبل قيادة العقود في 
يونيو / حزيران10 العقود في وزارة الدفاع في تدقيق مدير وآالة القيام بعملية التدقيق هذه نتيجة لمذآرة أرسلها

 122,5قيمتها بلغت  عقدا 24دفاع وقد راجع المفتش العام في وزارة ال. الدفاع إلى المفتش العام في وزارة 2003
تفحص وانطوت عملية المراجعة على . 2003أغسطس /فبراير وآب/ أحيلت بين شهري شباطدوالرمليون 

استخدام العقود التي لم تكن ضمن دمت، استخنواع العقود التي ، أالتوثيق التي دعمت تحديد المتطلباتو اتجراءاإل
بوضع التقرير  اليها توصل النتائج التي توتعلق. المفتوحة، وتقرير مدى معقولية األسعارالكاملة والمنافسة نطاق 

 خدمات شخصية بطريقة غير مناسبة، عقود، منح يدراليالفجدول اإلمداد ، سوء إستخدام  للعقودحازمةالمتطلبات ال
 بتقرير معقولية األسعار، وتغيب المراقبة المتعلقالدعم واألداء الخارج عن نطاق الخدمة المطلوبة، انعدام الدعم 

 .الحكومية للعقود المبرمة
 
دراسة استراتيجية وزارة الدفاع  أحد المكاتب بتكليف الرئيسيه على أنه يتعين على نائب وزير الدفاع التوصيهنصت و

 والسياسات واإلجراءات المتعلقة بشراء البضائع والخدمات دعما للعمليات المسؤولياتفي فترة ما بعد الحرب ووضع 
 . لإلحتالل التي ستعقب الحرب وأعمال اإلغاثةالمستقبلية

 
  التابعة للجيش األميرآيالتدقيق وآالة

 
 في عالقة بعمليات إعادة اإلعمار لهما  تدقيقيش األميرآي على أجراء عمليتي  وآالة التدقيق التابعة للجتعكف
االنتهاء من إعداد التقرير تم اآلن يو .المدنيةدعم اللوجستي برنامج الزيادة في عمليات التحديد األولى تتعلق ب. العراق

.  لسلطة التحالف المؤقتة إلى الكونغرسعامال يشمله التقرير القادم الذي سيقدمه المفتش أنالمتعلق بذلك ومن المتوقع  
  .العراق والمصادرة إلنفاقها على عملية حرية تردةبالنسبة لألموال المسإعداد جرد و بتدقيقأما التقرير الثاني فيتعلق 

 
 
 

  الجنائي في وزارة الدفاعالتحقيق خدمة
 

 للتحقيق الجنائي في الشرق األوسطالخاص  العملفريق 
دوف ( مساعدة الخلية المالية التي أنشأها الدآتور هولبدء بمشروع التحقيق الجنائي في وزارة الدفاع  الهدف من اآان
 وإعادة اإلغاثةضمن عمليات المشتريات برامج برامج المالية وبالنسبة إلى ال ،الدفاعفي وزارة العام  المراقب ،)زاخم

 التابع لخدمة التحقيق منطقة وسط األطلسيلتب الميداني  الذي يديره المك،ويدعم هذا المشروع. اإلعمار في العراق
 مجاالت فيلتحقيقي الجنائي ل وزارة الدفاع وسلطة التحالف المؤقتة عن طريق توفير الدعم الدفاع،الجنائي في وزارة 

ب مثل باإلرهاعالقة  والحاالت التي لها والتزييفالعقود وسرقة األموال تزوير  والفساد العام والتزويرجرائم ا
مع الشرطة في العادة بالتنسيق خدمة التحقيق الجنائي في وزارة الدفاع قوم وت. األسلحة المحظورة والمهربين

 ،ذلكوباإلضافة إلى .  في الجيش األميرآي باإلضافة إلى الشرطة الوطنية في العراقالمقاتلةالعسكرية والوحدات 
 الجهات اإلستخبارية إلى المعلومات المتعلقة باألستخبارات طورت خدمة التحقيق الجنائي في وزارة الدفاع وحولت

 : لبعض الحاالتمقتضبوفيما يلي ملخص . المناسبة
 

  تولتها خدمة التحقيق الجنائي في وزارة الدفاعلحاالت ملخص
 وضع

 التحقيقات
 تضارب
 المصالح

 إستعادة التزييف
 أسلحة

 أو إدعاءات
 بيانات آاذبة

 فساد / رشوة سرقة



 2 1 1 1 2 1 مفتوحة

 2 3 1 2 2 0 أغلقت

 4 4 2 3 4 1 المجموع
 ها خدمة التحقيق الجنائي في وزارة الدفاع التحقيق فيملخص لحاالت تولت: 12 جدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :حاالت
 

 ييف بالتزالمتعلقة التحقيقات
 

نت على المكان الذي وآانت عملية مداهمة ش. بغدادعراقية في الدنانير تزييف لل عراقي يدير عملية مواطن -
 وأآثر مطابع آبيرة قد أسفرت عن اإلستيالء على عربة وست المزورةيديره هذا المواطن لطبع الدنانير 

 .وقد تم إعتقال المعني وتسليمه للشرطة الوطنية في العراق.  عراقيدينار ألف مليون 20من 
تبيض دنانير عراقية مزورة في  على لمساعدته مواطن عراقي رشوة مسؤولين في بنوك في العراق حاول -

 مكتب خدمة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع اللواء فيوقد ساعد موظفون .  يعملون فيهتيك الوالبن
 والشرطة الوطنية العراقية في إعتقال الشخص المذآور وإثنين من العسكريةالثامن عشر للشرطة 

 440 دوالر وما يقرب من 9000بة بها ما يقدر ب وتبعا لذلك تم اإلستيالء على عر. معهالمتعاونين 
 . دينار عراقي مزيفمليون

وقد تم .  جوازات سفر عراقية مزورةمن إعتقال عراقيين لدى تلقي معلومات تفيد بوجود أعداد آبيرة تم -
وتم تسليم الشخصين .  جواز سفر عراقي مزور546 على اإلعتقالاإلستيالء في معرض القيام بعملية 

 . العراقيةالوطنيةين الى الشرطة المعتقل
 

  بإستعادة األسلحةالمتعلقة التحقيقات
 

 وسلم.   آمية آبيرة من األسلحة الثقيلةيملكونهم تم التأآد من اتهامات بأن إعتقال أربعة عراقيين بعد أن تم -
تبين بأن و.  معهالتحقيقاتأحدهم إلى الشرطة الوطنية العراقية آي تجري السلطات العراقية مزيدا من 

 . سراحهمإطالقاألشخاص الثالثة اآلخرين ليست لهم أي عالقة بذلك وتم 
 في منزله على العثوروقد تم .  بصورة غير مشروعةباألسلحةقيامه باالتجار  إعتقال مواطن عراقي لتم -

 الكترونية تستخدم لصنع أجهزة تفجير محسنة وبندقية آالشينكوف وصواعقمنصات إلطالق الصواريخ  
هذا الشخص محتجزا لدى الشرطة ال زال و.  آبيرة من الذخيرة وتمت مصادرتها جميعهاوآميةشاش ور

 .  العراقيةالوطنية
 

  بالسرقةالمتعلقة التحقيقات
 



ئتالف لسلطة االنشأة تخزين  من مةالجديد مليون من الدنانير العراقية 2,5 تحقيق بعملية سرقة أجري -
 .أي مشتبه في هذه القضيةتحديد ولم يتم .  الدوليالمؤقتة يقع في منطقة مطار بغداد

إلى ) ةطوب( أثرية بابلية هي عبارة عن قطعة المؤقتة ئتالف مواطن أميرآي يعمل مع سلطة االهرب -
 التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع آما تم إنهاء عمل خدمةوقد أعيدت القطعة إلى مكتب . خارج العراق

 .وستعاد القطعة األثرية إلى المسؤولين العراقيين.  المؤقتةئتالفاالالشخص المذآور مع سلطة 
 يسرق ممتلكات حكومية من شبكة إعالمية عراقية آان تحقيق في إدعاءات مفادها أن مواطنا أجنبيا أجري -

وقد .  من العاملين في الشبكة وإعتقلتهما الشرطة الوطنية العراقيةإثنينوقد أنهي عمل . تم تأسيسها حديثا
 .من عملهالذي لم يكن في العراق آنئذ  األجنبي المواطنتقال إس

 
  الفسادفي التحقيقات

 
 يسعون للعمل في المرآز، متعاقدين المدير العراقي لمرآز المؤتمرات الحصول على رشوة من حاول -

 ئتالف المعلومات ويعملون لصالح سلطة االتكنولوجيان عن ومسؤولفرعيون ن و في ذلك متعاقدنبم
 . الوطنية العراقيةشرطةالتسليمه لعهدة  وبهعتقال المشتبه اوقد تم . قتةالمؤ

 التحالف المؤقتة من أجل الحصول على عقود سلطة أن مواطنا عراقيا حاول رشوة مسؤولين داخل زعم -
 . الوطنية العراقيةالشرطةوقد تم إعتقاله وتسليمه إلى . لشرآته

 
 .هذا التقريرليست مراجعة في  من الحاالت، التي عددنظر في تارة الدفاع التحقيقات الجنائية في وزخدمة زال ت وال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  المؤقتة حتى هذا التاريخ والخطوات التاليةئتالف العام لسلطة اإلالمفتش إنجازات
 

  تمت حتى هذا التاريخالتي اإلنجازات

.  المؤقتة عددا من المهام الرئيسيةئتالف العام لسلطة اإلالمفتشز  أنج2004يناير / آانون الثاني12 العمل في ء بدمنذ

 :المهامومن بين هذه 

 

 . المؤقتةئتالف المفتش العام لسلطة اإللمكتبخطة إستراتيجية وخطة تدقيق تمهيدية إعداد  -
 . واشنطن وثمانية عشر في بغدادفي مكتب في واشنطن العاصمة وآخر في بغداد بأربعين موظفا إنشاء -
 .البالغة ذات األهمية القضايا وتدقيق  وتفقد فرق النمر في بغداد وواشنطن العاصمة للبدء في مراجعة نشر -
 لتنسيق عمليات التدقيق والمراجعة العراق وعقد إجتماعات تمهيدية لمجلس المفتشين العامين في أوصى -

 . العراقفيللقضايا المالية الخاصة بتمويل العمليات 
 في بغداد لمراجعة قضايا منتظمةعة العمل المالية في العراق لعقد اجتماعات تشكيل مجموأوصى ب -

 .التمويل على المسرح العراقي
 ساخنة للتبليغ عن ا وأنشأ خطوطالمؤقتة ئتالف العام لسلطة اإلالمفتش الموقع األلكتروني لمكتب طور -

 . الحكوميةالمبادرات اإلستخدام وتوحيد وء والهدر وسالتزويرعمليات 
 ئتالفاال إجتماعا مع آبار المسؤولين في سلطة 40تين لبغداد عقد خاللهما أآثر من يزيارتين تفقدقام ب -

 .بعملية جمع شاملة للبياناتآما قام المؤقتة، 
 . اإلستخدام في العراقوء سمن والهدر وغير ذلك لتزوير عناصر التحقيق المتعلقة باتقوية -

 
 

 التالية الخطوات
 للقلق ونشر فرق النمر في العراق إلجراء التقييم المثيرة المؤقتة عددا من القضايا ئتالفلسلطة اإل المفتش العام حدد

 لمكتبوسيسمح عمل فرق النمر هذه إضافة الى تطبيق خطة التدقيق التابعة .  هذا الشأنفيوالتفتيش األولي الالزمين 
 للمعلومات من شأنها تحسين إمكانية قاعدةمواصلة تطوير  المؤقتة للمفتش العام للسلطة بئتالفالمفتش العام لسلطة اإل

 تشرف في الوقت الحاضر على عمليات اإلغاثة وإعادة اإلعمار في التي المؤقتة وغيرها من الوآاالت ئتالفسلطة اإل
 اياالقض المؤقتة هذه ئتالفوسيعالج مكتب المفتش العام لسلطة اإل.  بفعالية أآثر آفاءةاألخطارمعالجة لالعراق 

يونيو / حزيران30 في الكونغرسبتفاصيل أآثر خالل تقريره الربع سنوي الثاني الذي من المقرر أن يقدمه إلى 
2004. 

 
 المؤقتة يسلم بأن ئتالف المفتش العام لسلطة اإلمكتب الرغم من آمية المعلومات التي يتضمنها هذا التقرير، فإن وعلى

أآثر لية للمصروفات المخصصة إلعادة إعمار العراق ستتطلب تحليالت  األووالمراجعاتعمليته لجمع المعلومات 
 تم وما هو متوقع تتطلب لما المؤقتة بالنسبة ئتالفومثال على ذلك أن تكاليف العمليات لسلطة اإل. تفصيالشمولية و
يرآية للتنمية الدولية  الخارجية والوآالة األموزارةعمليات تكاليف آما هو الحال بالنسبة إلى ، وتثبت إضافيتحليالت 

آما إن اإلشراف على اإلنفاق .  في عمليات اإلغاثة وإعادة اإلعمارمشارآةووآاالت فيدرالية أخرى متنوعة 
.  بهذه المسألةعالقةمفتشون عامون آخرون ووآاالت تدقيق لها أآد عليه مثار قلق هو  األموال النقدية على ضوابطوال

 على أثر اإلرتفاع المتسارع لتكاليف األمن الخصوص المؤقتة على وجه ئتالف اإلوسيرآز مكتب المفتش العام لسلطة
 .وسيستمر البحث عن حلول محتملة لمشكلة التأمين.  التأمينتكاليفعلى البرامج بكامله، إضافة إلى 

 
ر، ومع إستمرار  الميزانية الحالية إلعادة اإلعمامن% 15إلى % 10 تقدر التكاليف المتعلقة باألمن فيما بين وفيما

 التكهن جميع أنحاء العراق فإن عدم القدرة على وفي"  الخضراءالمنطقة" في اإلنسانالتعرض لتهديدات رئيسية لحياة 
 األموال العراقية، أو أموال – موالاأل منيثير تساؤالت حول الحاجة لمزيد ) بما في ذلك التأمين(تماما بتكاليف األمن 

 . المتحدة إلآمال مهمة إعادة البناءاألميرآيةل موااألأو الجهات المانحة 
 



وضع السلطة التي لم تنقل قضية تكاليف عملية بصورة إضافية  المؤقتة ئتالف مكتب المفتش العام لسلطة اإلدرسوسي
 بالنسبة للموجودات والممتلكات القائمة نقل ستطرأ بعد عملية الالتي إلى مراجعة األوضاع ميزانية لها بعد، إضافة

 .حاليا
 

وسيكون هذا . إدارة األداء لديها دعما لمكتب التعاقد المؤقتة قد حسنت من هيئة موظفي مكاتب ئتالف سلطة اإلوآانت
 بعملية التعاقد مختصين موظفا 28 وهناك . المؤقتةئتالف المفتش العام لسلطة اإلمكتبومراقبة لاألمر موضع إهتمام 

وسيعمل مكتب المفتش العام ). 16( دوالرمليون ألف 20أموال تقدر ب أرسلوا إلى العراق لإلشراف على إدارة 
. لضمان تلقي هذه المسألة الدعم الكافي والمناسبإدارة األداء لسلطة االئتالف  المؤقتة مع مكتب ئتالفلسلطة اإل

 .الرئيسيينتعاقدين  المؤقتة بشكل أآثر دقة عملية إحالة العقود على المئتالف لسلطة اإلالعاموسيراجع مكتب المفتش 
 

 بالعمل الشاق الذي بذلته جميع الوآاالت يعترف المؤقتة ئتالف فإن مكتب المفتش العام لسلطة اإلوبإختصار،
وسيواصل مكتب المفتش العام .  في إدارة عملية العقود في العراقآبيراوتفكيرا والمنظمات والفرق التي بذلت جهدا 

 مكتب سيواصلوعالوة على ذلك، . هذه الجهات لتقييم الوضع والتوصل إلى حلول العمل مع المؤقتة ئتالفلسلطة اإل
 في الوقت الذي يعمل فيه على القيام بعناية المؤقتة النظر في جميع هذه المساهمات ئتالفالمفتش العام لسلطة اإل

 ئتالفالعام لسلطة اإلويتوقع مكتب المفتش . النتائج والتوصياتمن  مزيدبتحليل مستقل لدعم عملية التوصل إلى 
 المقررمثل هذه النتائج األولية والتوصيات لضمها للتقرير الربع سنوي الثاني الذي من نتهي من تقديم يالمؤقتة في أن 

 في هذا التقرير بناء على وضعتوآانت البيانات التمهيدية قد . 2004يونيو / حزيران30تقديمه إلى الكونغرس في 
  .2004مارس / آذار19 في وتم إستالمها 2004فبراير /ط شبا29بيانات توفرت حتى 

 
 وضعه الذي المؤقتة نطاق وأهمية العمل ئتالف لسلطة اإلالعام المفتشإستوعب  ه، خالل الشهرين األولين لعمل

  المؤقتةئتالف العام لسلطة اإلالمفتشوسيستمر مكتب . الكونغرس امامه، وقام بأول خطوة هامة نحو تنفيذ ذلك العمل
، والشعب العراقي، الجهات المعنية الرئيسية ووآاالت التدقيق، والعامينفي توسيع الحوار مع زمالئه من المفتشين 

 من أجل والمساعدة والمندوبين الدوليين الرئيسيين وغيرهم ممن يقدمون البصيرة والكونغرسوالشعب األميرآي، 
 .  وللكونغرسمعالجة القضايا التي تحظى باهمية بالغة لهذا المكتب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المالحق
 
 

  والمعانيالمصطلحات مسرد
 
  مع صفحات محددة للتقرير3001 الجزء 106-108 متقاطعة للقانون العالم مرجعيات    - أ

 106-108 من القانون العام 3001 الجزء   - ب

  المصادرةاألموال   - ج

 تردة المساألموال   - د

 مانحينال أموال  - ـه

 للعراق صندوق التنمية    - و

  األميرآية للتنمية الدوليةوالوآالة المعتمدة من قبل وزارة الخارجية األموال   - ز

  الواليات المتحدة– العقود إحالة   - ح

 العراقفي  – العقود إحالة   - ط

 55 أمر – المؤقتة ئتالف اإلسلطة  - ي

 57 أمر –قتة  المؤئتالف اإلسلطة  - ك

 اإلهتمام    ومجاالت ) خطة التدقيقملخص ( المؤقتة ئتالفاإل المفتش العام لسلطة – لعمليات التدقيق التخطيط   - ل

 2004مارس / آذار15 تاريخ وزارة الدفاع عن األوضاع في العراق تقرير  -م

  النهائيةالمالحظات  -ن

 اإلختصارات والتفسيرات
 وصف المراجع
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 المؤقتة وأي هيئة ألي من ئتالف ترتيبات بين سلطة اإلأو عقود أية العقود
إقامة مؤسسة  )2.( البنية التحتية للعراقإعمارإعادة ) 1(األغراض التالية

  خدمات للشعب العراقيأوتوفير منتجات  )3.(سياسية أو إجتماعية
  القاريةالمتحدة الواليات  إسيو  أو إنسي
  العقودسؤولم ممثل  أو آرسي

13290 
 )13290أمر تنفيذي (

 لحيازة األموال  يخول وزارة المالية السلطة1390 تنفيذي أمر
 3واحد من بين  (3/20/03، وقع في والممتلكات المصادرة والمستردة

 )أوامر تنفيذية
13303 

 )13303أمر تنفيذي (
 3 بين منواحد (عراقي ل لحماية صندوق التنمية ا13303 تنفيذي أمر

 )أوامر تنفيذية
13315 

 )13315أمر تنفيذي (
 معينين لمنع نقل الممتلكات من أفراد عراقيين 13315 تنفيذي أمر

 أوامر تنفيذية أصدرها الرئيس 3 واحد من بين –معينة ومصالح عراقية 
 لقضيةهذه اللنسبة بوش با

يعتبرف -)2003( الصادر عن مجلس األمن الدولي 1483 رقم القرار 1483
 )1( المؤقتة ئتالف اإلسلطة" سلطةالب"مجلس األمن الدولي 

 عن سنوية يتطلب تقارير ربع 11-108 القانون العام 1506 الجزء 1506
 )2(إعادة اإلعمار في العراق

 ئتالفاإل يتطلب تقديم سلطة 106-108 القانون العام 2207 زءالج 2207
 )3( المؤقتة تقارير ربع سنوية

 العام المفتش يتطلب أن يقدم 106-108 القانون العام 3001 الجزء 3001
 المؤقتة تقارير ربع سنوية آما ينص على إنشاء مكتب ئتالفلسلطة اإل
 )4( المؤقتةئتالف العام لسلطة اإلالمفتش

  األميرآي للجيششتريات  الممسؤول   أي إيأي
  اإلداري عن العقودالمسؤول  سي أوآي
 األميرآيالجيش مشتريات  الفيدرالي اإلضافي لالقانون  إف آي آر إسآي
  العام في الجيش األميرآيالمتش  أي جيآي

 هاليبرتون تابعة لشرآة – التسويق التجارية الكويتية شرآة ألتانميا
  اللوازم في الجيش األميرآيدةقيا  إم سيآي
  المؤقتةئتالف سلطة اإل– العمليات منطقة  أو آرآي

 أجازه لقانون المؤقتة نتيجة ئتالف التي توفرت لسلطة اإلاألموال  المخصصةاألموال
دفع بتوقيع عقود صرف و المؤقتة ئتالفيسمح لسلطة االوالكونغرس 
 محددة من أموال وزارة المالية المخصصة ألغراض المستحقات

  والتموين والتكنولوجيامشترياتال/  وزير الجيشمساعد آي إل تي/ إس آيآي
  الكونغرسإعالم إن / سي
  للقوات المسلحة األميرآيةوسطى الالقيادة  إي إن تي سي أو إمسي
  اإلستجابة الطارئة للقادةصندوق  إي آر إفسي
  اإلستجابة الطارئة للقادةبرنامج  إي آر بيسي
 التنموي والتعاون يشرف عليه وزبر التخطيط – التنسيق الدولي مجلس  آي سيسي

 ويقدم النصح والدعم للوزير فيما يتعلق بتنسيق القضايا
  المدنيةالشرطة  آي إف بي أو إلسي
  العمل المشترآة الموحدةقوة  جاي تي إفسي
  العمل المشترآة الموحدة السابعةقوة 7ف  جاي تي إسي
 مسؤول العقود  أوسي



 جهاز حكم مؤقت فوضته األمم المتحدة آحكومة - المؤقتةئتالفاإل سلطة ه بي آيسي
 يصبح العراق قادرا من الناحية السياسية واإلجتماعية أنقانونية للعراق إلى 

 )5(على تولي سيادته بنفسه 
 حرا وديمقراطيا  المؤقتة هي في أن يصبح العراقئتالف اإلسلطةمهمة   آيبي سي مهمة

 جيرانهويتمتع بالسالم مع 
  المؤقتةئتالف التابع لسلطة اإلالعقود مكتب  أوسي بي آي سي
 يقوم بعمليات التدقيق – المؤقتة، مكتب المفتش العام ئتالفاإل سلطة  أي جي– بي آي سي

  المؤقتةئتالف والعمليات التي تنفذها سلطة اإلبالبرامجوالتحقيقات المتعلقة 
)6( 

 لمفتش العاما نائب جي آي آي دي
 مسؤولة عن القيام بعمليات تدقيق – العقود في وزارة الدفاع تدقيق وآالة آي سي آي دي

 الدفاع، وتقديم خدمات النصح بالنسبة للحسابات لوزارةجميع العقود 
 )7(والمسائل المالية 

  واشنطن- في وزارة الدفاع العقود قيادة  دبليو–سي سي  دي
  الجنائية في وزارة الدفاعالتحقيقات خدمة إس سي آي دي
  العقود في وزارة الدفاعإدارة وآالة آي سي إم دي
  السالح وإعادة الدمجنزعخروج من مسرح العمليات، ال  دي آردي

 المالية هي تهيئة الظروف المناسبة لإلزدهار واإلستقرار في وزارة مهمة إن  الماليةوزارة مهمة
 والتشجيع على اإلزدهار واإلستقرار في جميع أنحاء العالم متحدةالالواليات 

)8( 
  الطاقة في وزارة الدفاعمساندة مرآز سي إي إس دي
 ملحق تنظيم المشتريات الفدرالية الدفاعية  إسآر إف آي دي
 1483 أسسه مجلس األمن الدولي بموجب القرار   - للعراقالتنمية صندوق  إف آيدي

 أموال األمم المتحدة،أموال الغذاء،النفط مقابل برنامج ويتضمن ). 2003(
 9(( األموال المعتمدةذلكوال يتضمن . المانحين والمساهمات األميرآية

 الوزارات مكاتب أو  دي
 الدفاع وزارة  أو ديدي
  لوزارة الدفاعالعام المفتش  جيآي أو دي دي

لطة االئتالف من قبل الدول األجنبية أو  التي منحت لسالمانحين أموال المانحين أموال
 .المنظمات األجنبية لالستخدام في إعادة البالد ودعما للشعب العراقي
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  العراقيللشعب ودعما 
 رئيس لجنة التوجيه لصندوق إئتمان مجموعة – الخاص لألمين العام الممثل نائب  جيإس إس ىر دي

  لألمم المتحدةالتابعةالتنمية 
 الجنايات الماليةتمويل اإلرهاب والتصدي لل المختص بالتنفيذي المكتب  إف سيإف أو تي إي
  األنابيبخطوط لعملية إصالح  السريعة اإلستجابة أو بي آر إي

  المؤقتة إلنفاقها على المشاريع التي تقوم بهائتالف على سلطة اإلالموارد تدفق المصروفات
 مشتريات للراليالفيد القانون  أي آرإف
  الفيدرالياإلنتشار مرآز  دي سيإف
  أمن المعلومات الفيدراليإدارة قانون  أيإم آي إس إف
  اإلدارة الماليةتقييم فريق تي إم أي إف
  الحراإلعالم برنامج  إم بيإف

صر  يح- على الوآالة األميرآية للتنمية الدولية آيفية أداء عملهاويملي يتحكم  الخارجيةالمساعدات قانون
ويمكن للدول األجنبية . للشرآات األميرآية الرئيسية شرآاتمنافسة في الال

 طالما أنها غير مدرجة على قائمة الدول التي فرعيين  آمتعاقدينالمساهمة 
 .قيودفرضت عليها 

 المالية السنة  وايإف
 )10(نغرس  يدقق ويقيم ودائرة تحقيق تابعة للكو– العام المحاسب مكتب  أي أوجي
  القوميالناتج إجمالي  دي بيجي
  الحكومي والنتائجاألداء قانون أي بي آر جي
  المتعلقة بالعقودالنشاطات رئيس أي سي إتش
  المضيفةالدولة دعم إس إن إتش
 وزارة الدفاع ووزارة الخارجية وسلطة –  مختلفة وآاالتمن عمل فريق  أي جيآي

ألميرآية للتنمية الدولية وفريق مكتب اإلدارة  اوالوآالةالمؤقتة ئتالف اال
  في العراقاإلعمار تنفيذ نشاطات صندوق اإلغاثة وإعادة لعمليةوالميزانية  

 أنشأه مجلس األمن الدولي بموجب القرار - والمراقبة الدولياإلستشارة مجلس بي أش إم آي
تقلة شراف على عمليات التدقيق الخارجية المسإل والمراقبة) 2003 (1483

 )11(لصندوق التنمية العراقي 
  المدني العراقيةالدفاع فيالق سي سي دي أي
 الكمية اإلجمالية للعمل والمشاريع المحددة -آميات غير محدودة/ محدودغير تسليم آيو دي أي أي

  إستكمالها غير معروفة عند تقديم العطاء وإحالتهيتعينالتي 
  العراقحرية صندوق ف إف إأي
  الدوليةالمالية المؤسسات  إف أيأي
  المالية العراقيةالعمل مجموعة  جيدبليو إف أي
  العراقيالحكم مجلس  جي سيأي
  العراقيين العامينالمفتش مجلس  أي جيأي
  الدوليالنقد صندوق  إم إفأي
  في الوزارات العراقيةالعامون المفتشون جي إم أي أي
 مستقلة تقدم اإلذاعة والتلفزيون محلية شبكة إعالم –ة  العراقياإلعالم شبكة  إم إنأي

 المطبوع، والهدف من إنشائها أن تتمكن من دعم نفسها بنفسها واإلعالمواإلنترنت 
  المؤقتة عن السلطةئتالف اإلسلطةحالما تتخلى 



  الملكية العراقيةطلبات لجنة سي بي سي أي
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  مستقلةآهربائية منتجات  بي بيأي
  آر آرأي

 )03 المايةالسنة (
 ألف مليون دوالر، رصدت هذه 2,4-إعادة إعمار العراق وإغاثة صندوق

 11-108 القانون العام بموجباألموال لحساب الصندوق 
 إف آر آر أي

 )04 الماليةالسنة (
 ألف مليون 18,6 مول فيما بعد ب - وإعادة إعمار العراقإغاثة صندوق
 ماليين دوالر آمساعدات 210 بعد خصم دوالر ألف مليون 18,4(دوالر
 )12 (106-108 العام القانونبموجب ) يبيريا والسودانل ولألردن

  هاليبرتونمن شرآات ، وهي شرآة فرعية براون و روت،غآيلو شرآة آر بي آاي
 مبادرة الجيش األميرآي للتخطيط في زمن - التموين المدنيزيادة برنامج  أي بيسي أو جي إل

في زمن الحرب وغير ذلك من الحاالت  المدنيين المتعاقدينالسلم الستخدام 
 الطارئة

  زيادة التموين المدنيبرنامج دعم وحدة  إس يوإل
  والمعادنالصناعة وزارة  أي إمإم
  وتنظيمية ولتحسين الشرآاتإدارية خدمات إس أو بي إم
 المالية وزارة  أو إفإم
جديد لوزارة التخطيط  لقب رسمي - والتعاون التنمويالتخطيط وزارة  دي سيبي أوف إم

 العراقية 
  حكوميةغير منظمة  جي أوإن
 خطار التي تتعرض لها الموارد الطبيعيةأل امعالجة صندوق  إفآر آر آر إن
 قومي الاألمن مجلس  إس سيإن

التي خدمات ال أو أو العطاءات التي أحيلت التي رصدت، األموال آمية األرصدة
  تمت فيهاالتيل نفس الفترة تتطلب اإلنفاق خالوقدمت 

 الممتلكات األجنبيةضبط  مكتب سي إف أي أو
  الغذاءمقابل النفط  إف إفأو
  العامالمستشار مكتب  جي سيأو
 المهمة الرئيسية لمكتب اإلدارة والميزانية – والميزانية اإلدارة مكتب  إم بيأو

الية  اإلشراف على تحضير الميزانية الفيدرعلىمساعدة الرئيس 
  التنفيذيالفرعواإلشراف على الوآاالت الحكومية في 

 المؤقتة خالل تأدية عملها ئتالف تتحملها سلطة االألتي المصروفات التشغيل مصروفات
 .الخ... والمنشآت والسفر والموادالطبيعي بما في ذلك األجور 

مارس /ذار للعملية العسكرية في العراق والتي بدأت في آالرسمي اللقب  العراقحرية عملية
2003 

ستبداله بسلطة ذي تم ا ال– والمساعدات اإلنسانية عمار اإلإعادة بتمك أي آر إتش أو
أول منظمة أنشئت في العراق للقيام بأعمال اإلغاثة . المؤقتةئتالف اإل

 ارنرغرأسها الجنرال جاي  تالبناءوإعادة 
  العملياتمساندة قيادة  إس سيأو



  المسؤول عن العقودالرئيسي المساعد سي أي آر بي
  اإلداري للرئيساألعمال جدول  إم أيبي
 المؤقتة ويديره ئتالف تحت إشراف سلطة اإل– البرنامج إدارة مكتب  إم أوبي

 ألف مليو دوالر إعتمدها 18,4مسؤول عن : ناش.  ديفيد جايدميرالاأل
.  في العراق البنية التحتيةبناءالكونغرس األميرآي لدعم عملية إعادة 

 والمشروع بالبرنامجومسؤول عن جميع النشاطات التي لها عالقة 
 جهود إعادة البناء من المالية لذلك الجزء واإلدارة  والبناء والموجودات

 )13(التي تقوم بها الواليات المتحدة 
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 ئتالف هيئة أسسها المدير التنفيذي لسلطة اإل– البرنامج مراجعة مجلس  آر بيبي

 3 بموجب قانون سلطة التحالف المؤقتة رقم بريمرالمؤقتة السفير 
 يتميز بالشفافية وتمنشيا مع بإسلوبلضمان عملية التصرف باألموال 

 )14(القوانين المرعية 
وممثلين لألعضاء مجلس إستشاري  مشكلة من – البرنامج مراجعة لجنة  آر سي بي

 )15( إعادة اإلعمارلبرنامجيتفقد المواد . المصوتين
  عامله لها أهداف مشترآةمشاريع مجموعة البرنامج
 المؤقتة تحديد ئتالف تعكف على تنفيذها سلطة اإلالمهام من سلسلة المشروع

  لإلنجازوقابلةأهدافها بوضوع  
 يتضمن 11/6/03 ألف مليون دوالر في 87,5د  بند إلعتماأجازة تمت 106-108 عام قانون

 ألف 18,6 المؤقتة بمبلغ ئتالف لسلطة اإلالعامتأسيس مكتب المفتش 
 مليون دوالر 210 خصم بعد ألف مليون دوالر 18,4(مليون دوالر 

 وإعادة اإلغاثةأموال صندوق ) يبيريا والسودانللمساعدة األردن و
 )16(اإلعمار في العراق 

 11-108 عام قانون
 )11-108 عامقانون (

 ألف 2,4 ألف مليون دوالر منها 74 األول إعتماد مبلغ ابند تضمن
 )17( وإعادة اإلعمار في العراقاإلغاثةمليون وإنشاء صندوق 

  أميرآية خاصةتطوعية منظمات  في أوبي
  إقليميةتعاقد مراآز  سي سيآر

عادة ما يتم الحصول . لعمليات طبيعية الحصول عليها نتيجة يتم مبالغ عائدات
طبقا لنظام اإلدارة .( عن بضائع وخدماتتعويضاعليها نتيجة بيع أو 

 )المالية في وزارة الدفاع
  الكهربائيةالطاقة تأهيل  أي إيآر
  البترول العراقيةصناعة تأهيل  أي أوآر
  لإلستجابة السريعةاإلقليمي البرنامج بي آر آر آر

 أو النظام، سندات الدولة تملكهانقد وأموال  :  األموالهذهين  بمن  تم اإلستيالء عليهاالتي األموال
 التحالفمستحقة أو ممتلكات متحرآة صودرت وتخضع لحراسة قوات 



 في العراق
 يحدد المجلس اإلستراتيجي للمراجعة – للمراجعة اإلستراتيجي المجلس  آر بيإس

تياجات وتنقيحه آلما دعت الضرورة  تقييم اإلحعلىالبرنامج الهام بناء 
 العراقية، والظروف اإلقتصادية الميزانيةتبعا للتغيرات التي تطرأ على 

 وتلك المتعلقة بالموارد
 على اة التي ستنفذ بها سلطة التحالف المؤقتة المهمة الملقالكيفية تحديد اإلستراتيجية األهداف

ي تمس اليها  اإلستراتيجية األساليب المرآبة التاألهدافوتبين . عاتقها
 اإلهدافالحاجة من أجل تحقيق 

  للعقوداإلجمالية القيمة  سي فيتي
 ئتالف موظفون تابعون لمكتب المفتش العام لسلطة اإلمنتشرة، فرق النمر  فرق

  من بينهم مدققون ومفتشون ومحققونبغدادالمؤقتة يعملون في 
 
 

                              – 1 الجزء 3رقم  قانون – المؤقتة ئتالفاإل سلطة 14
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  استثمار التكنولوجيامراجعة مجلس بي آر أي تي
 المتحدة الواليات إس. يو
 المتحدة األمم إن . يو
  في دولة ما ألمم المتحدةتابع ل فريق تيسي  إن يو

لجنة تسهيل عمليات /المتحدة األمم
 التنسيق التابعة للبنك الدولي

.  من البنك الدولي ومجموعة التنمية التابعة لألمم المتحدةممثلين تضم
  الدولي بصفة مراقبالنقدويعمل صندوق 

 تحدد متطلبات إعادة البناء في – التابعة لألمم المتحدة التنمية مجموعة جي إن دي يو
 العراق 

  مجموعة التنمية التابعة لألمم المتحدة في العراقإئتمان صندوق  أي تي إفجي إن دي يو
  التابع لألمم المتحدةالتنمية برنامج بي إن دي يو
 )18( لشؤون الالجئين التابع لألمم المتحدة العام المفوض  سي آرإتش إن يو
  المتحدة للطفولةاألمم صندوق  إفإي إن سي يو
  لشؤون الالجئين التابع لألمم المتحدةالعام المفوض  آرسي إن إم يو
  المتحدة في العراقاألمم بعثة  آرأي إن إم يو
  األمن الدوليمجلس قرار  آرسي إن إس يو
  التابعة للجيش األميرآيالتدقيق وآالة  أيأي إس أي يو
 )19( في الجيش األميرآي المهندسين سالح  إيسي إس أي يو
 تدعم النمو اإلقتصادي المنصف على – للتنمية الدولية األميرآية ةالوآال  ديأي إس أي يو

 قدما من أجل تحقيق أهداف السياسة الخارجية والمضيالمدى الطويل 



 يالنمو اإلقتصادي و الزراع: األميرآية عن طريق دعم ومساندة 
 النزاعاتوالتجارة والرعاية الصحية عالميا والديمقراطية ومنع 

 )20(نية والمساعدة اإلنسا
 إآتشاف ومنع - للتنمية الدولية، مكتب المفتش العاماألميرآية الوآالة  جيآي إس أي يو

 اإلستخدام وإنتهاآات القوانين وتعزيز اإلقتصاد وءوس واإلهدار زويرالت
 الوآالة األميرآية للتنمية الدولية عملياتوتوخي الكفاءة والفعالية في 

)21( 
 األميرآية للتنمية الدولية في المصالح الوطنية األميرآية الوآالة تساهم  يو إس أي آي دي مهمة 

 المواطنين في الدول النامية والدول التي هي ومساندةعن طريق دعم 
 التي تبذلها من أجل تحقيق إقتصاد الجهودفي المراحل اإلنتقالية في 

 في تسوية المشاآل التي أآبرمستمر وتقدم إجتماعي والمشارآة بشكل 
  منها دولهم والعالم بأسرهتعاني

  األميرآيةالعدل وزارة  جايأوف إس دي يو
 التي آانت ملكا في السابق لنظام الحكم في العراق العراقية األموال تردةالمس األموال

 األميرآية ووضعها رئيس الواليات البنوكوالتي جمدت في حسابات 
 لمالية األميرآيتين  واالخارجيةالمتحدة في حساب خاص تابع لوزارتي 

  الشاملالدمار أسلحة دي إم دبليو
  صندوق اإلئتمان العراقي– الدولي البنك  أي تي إفالدولي البنك
 عالمية الالتجارة منظمة أو تي دبليو
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  المتطلبات القانونية – أ الملحق
 
  من هذا التقرير تبعا لمتطلبات إعداد التقارير الوارد معينة عبارة عن تدوين متتابع لصفحات هو الملحق هذا

 
 . 3001 الجزء 106-108 العام القانون في نصها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  القانونيةالمتطلبات
 

 اإلشراف
 ئتالفسلطة اإل المفتش العام لإجراء القانون القسم

 المؤقتة
 رقم

 الصفحة
  3001 الجزء

)e)(1( 
المدير أنت مسؤول مباشرة أمام 

  المؤقتةئتالفاإلداري لسلطة اإل
 وتحت إشرافه

آن مسؤوال أمام رئيس سلطة االئتالف 
 المؤقتة

19-20 

الواجبـــــات
 ئتالف المفتش العام لسلطة اإلإجراء القانون سمالق

 المؤقتة
 رقم

 الصفحة
 3001  الجزء

)f) (1( 
 اإلشراف وتنسيق عمليات التصرف،

 التدقيقالمراقبة وتنسيق عمليات 
والتحقيقات المتعلقة بالمعالجة، 

التي التصرف وإنفاق األموال 
 المؤقتة في ئتالف اإلسلطةإعتمدتها 

العراق، والبرامج والعمليات وتنفيذ 
 األموال بما هذهالعقود باستخدام مثل 

  -في ذلك 

  األموال المعتمدمراجعة •
 العقود العمليات، البرامج،    •

التي                                
   المعتمدة األموال تستخدم

 
 

25-40 

 3001 الجزء
)f)(1)(A( 

 بالنسبةشراف والحسابات اإل...
ومصروفات المقرر صرفها ألرصدة ل
 :ل هذه األموالمث

 األرصدة والمصروفات   مراجعة  *
  المعتمدةلألموال

 
25-40 

 3001 الجزء
)f)(1)(B( 

 إعادة نشاطاتمراقبة ومراجعة ...
 :اإلعمار التي تمولها مثل هذه األموال

 نشاطات إعادة اإلعمار مراجعة *
  المعتمدةاألموالالتي تمولها 

 
25-40 

 3001 الجزء
)f)(1)(c( 

 التي تمولها العقودجعة مراقبة ومرا...
 :مثل هذه األموال

 األموال باستخدام مراجعة العقود *
 المعتمدة

 
38-40 

 3001 الجزء
 )f )(1 )(D( 

 نقل مثل هذه عمليةمراقبة ومراجعة ...
األموال والمعلومات المتعلقة بهذا 

داخل سلطة االئتالف وبينها الشأن 
آاالت  من الدوائر والووبين غيرها

وهيئات الحكومة الفيدرالية والهيئات 
 و:  الحكوميةغيرالخاصة 

 الداخلية   النقل مراجعة عمليات *
 المعتمدة لألموال والخارجية

 
25-40 

 3001 الجزء
 )f )(1 ) (E( 

السجالت التي تضم إستخدام حتفاظ باال
 لتسهيل عملية التدقيق األموالمثل هذه 

مستقبال والتحقيقات التي تجرى في 
 .األموالإستخدام مثل هذه 

  السجالت المحافظة على *
16-24 

 3001 الجزء
 )f ) (2( 

 مثل هذه األنظمة واإلجراءات إقامة
 عليها في الوقت والحفاظوالسيطرة  

 العام المفتشالذي يدرس فيه 
 اإلجراءات المناسبة

 واإلجراءات األنظمة إقامة ومراقبة *
 والسيطرة والحفاظ عليها

 
16-24 

 3001 الجزء
 )f ) (4 (    و
 )5( 

 بموجب والمسؤولياتالواجبات . ..
قانون المفتش العام الصادر عام 

1978 

   التقليدية للمفتش العامالواجبات
8-9 

 3001 الجزء
 )f )(4 ( و)5(

 مع وتلقي التعاون من المفتش التنسيق
 العام تشوالمفالعام في وزارة الدفاع 

 في الوآالة األميرآية للتنمية الدولية

 في وزارة العام روابط مع المفتش 0
الدفاع والمفتش العام في الوآالة 

 األميرآية للتنمية الدولية

 
42-46 



  متتابع للتقريرتدوين
 
 

 الموارد المنشآت، وغير ذلك من الموظفون،
 العام لسلطة المفتش إجراء القانون الجزء

  المؤقتةئتالفاإل
 الصفحة رقم

 3001 لجزءا
 )h ) (4 ) (A( 

 العام لسلطة المفتشب  طللدى
 المؤقتة معلومات أو ئتالفاإل

مساعدة من أي وزارة أو وآالة 
 هيئة أخرى في الحكومة أيأو 

الفيدرالية، يتعين على رئيس 
تلك الهيئة بكل ما هو ممكن 

 دون أن يتعارض ذلك وعملي
مع القوانين المرعية تقديم مثل 

 المساعدةهذه المعلومات أو 
 ....للمفتش العام 

   إنشاء فريق عمل*
 

16-18 

التقاريــــــر
 العام لسلطة المفتش إجراء القانون الجزء

 المؤقتة ئتالفاإل
 الصفحة رقم

 3001 الجزء
 )i ) (1( 

 30 يتعدى ال موعد في
 وآل ثالثة 2004مارس /آذار

أشهر، يتعين أن يقدم المفتش 
 اللجان المعنية إلى تقريره العام

 في الكونغرس 

مارس / آذار30  – التقرير *
2004 

يونيو / حزيران30 – التقرير*
2004 

 
 
1-2 

 3001 الجزء
 )i ) (1) (تكملة( 

يوجز فيه النشاطات التي قام ...
 المفتش العام وسلطة بها
 المؤقتة خالل فترة ال ئتالفاإل

  يوما فترة ذلك التقرير120

 ملخص لنشاطات المفتش *
  المؤقتةإلئتالف اوسلطةالعام 

 
5-24 

 3001 الجزء
)i ) ( 1) (تكملة( 

 يتضمن آل تقرير أن ويتعين
بالنسبة للفترة التي يغطيها مثل 

 لجميعذلك التقرير بيانا مفصال 
األرصدة والمصروفات 

والعائدات المتعلقة بنشاطات 
إعادة اإلعمار والتأهيل في 

 : بما في ذلكالعراق،

 بيانا مفصال لجميع األرصدة *
  والعائداتوالمصروفات

 
 

25-40 

 3001 الجزء
 )i ) (1 ) (A( 

 والمصروفات األرصدة
 لألموال المعتمدة

األرصدة والمصروفات *
 المعتمدةلألموال 

 
25-40 

 3001 الجزء
 )i ) (1 ) (B( 

  ة على حدوبرنامج مشروع آل
 المتعلقة التكاليف وحساب

حتى بإعادة اإلعمار في العراق 
 ذلك التاريخ 

 آل مشروع وبرنامج على *
  التكاليفوحسابحده 

 
 H  الملحق
 I  الملحق

 3001 الجزء
 )i ) (1 ) (B( 

 تقدير سلطة مع جميعها
 المؤقتة لتكاليف تكملة ئتالفاإل

 آل مشروع وبرنامج

 تقدير تكاليف إآمال آل *
 وبرنامجمشروع 

 
38 

 
 



 
 
 
 
 
 

 المفتش العام لسلطة إجرا قانونالالقسم
  المؤقتةئتالفاإل

  الصفحةرقم

 3001الجزء
 )i ) (1 ) (C( 

أو تشتمل نسوبة إلى م عائدات
على أموال قدمتها دول أجنبية أو 
منظمات دولية، وأي أرصدة أو 

  لمثل هذه العائداتمصروفات

 عائدات، أرصدة ومصروفات *
  المقدمة من مانحينلألموال

28-37 
 E:الملحق

 3001 الجزء
 )i ) (1 ) (D( 

 أو تشتمل نسوبة إلىم عائدات
على أموال أجنبية مصادرة أو 

مجمدة وأي أرصدة أو 
 العائداتمصروفات لمثل هذه 

 عائدات، أردة ومصروفات *
 أو ممتلكات مصادرةموال أل

 مجمدة

28-37 
 C: الملحق
 D: الملحق

  3001 الجزء
 )i ) (1 ) (E( 

 فئتال لسلطة اإلالتشغيل نفقات
 الوآاالت من وأيالمؤقتة  

والهيئات األخرى التي تتلقى 
 األموال المرصودة

 ئتالف نفقات التشغيل لسلطة اإل*
 تتلقى أمواال ة أو أي منظمالمؤقتة

 مرصودة

 
35 

 3001 الجزء
 )i ) (1 ) (F( 

 عقد وصف في أي حالة في
أنظر الجزء )(*i(I)2(الفقرة 
3001) i)(2 (أدناه( 

  
 نطبق مغير

 3001 الجزء
 )i ) (1 ) (F   (
 )i( 

ية  قيمة آل عقد أو أي اتفاق*  أو أي اتفاقية أخرىالعقد قيمة
 أخرى

38-40 
 H:الملحق
 l:الملحق

 3001 الجزء
 )i ) (1    ( ] ) (
)ii(  

 تتعلق بنطاق قصيرة مباحثات
 العقد أو أي إتفاقية أخرى

 40-38 مباحثات قصيرة لكل نطاق عقد*
 H:الملحق
 l:الملحق

 3001 الجزء
 )i ) (1 ) (F   (
 )iii(  
 
 
 
 
 

 3001 الجزء

 حول الكيفية التي تحدد مباحثات
 المؤقتة ئتالف سلطة اإلفيها

وتسعى للحصول على عروض 
من متعاقدين محتملين لتنفيذ ما 

ود، برفقة قائمة  عليه العقتنص
بالمتعاقدين النمحتملين الذين تلقوا 

و: طلبات وعروض
 

 والموافقة التبريرات

يفية التي تم  مباحثات حول الك*
 تم وآيفبها تحديد المتعاقدين  

تقديم طلبات العروض وقائمة 
 الذين تلقوا مثل هذه بالمتعاقدين

الطلبات
 
 
 
  والموافقةالتبريرات *

 
 

38-40 
 H:الملحق
 l:الملحق

)i ) ( 1) (F   ( 
)iv(  
 
 

 3001 الجزء
)i ) ( 2( 

اإلساس الذي تقرر  تظهر وثائق
 استخدام اجراءات غير بموجبه

تلك اإلجراءات المتعلقة باإلنفتاح 
.الكامل والمنافسة

 هناك وصف لعقد في هذه الفقرة

لم  تتعلق بالعقود التي لم وثائق
تكن مفتوحة بالكامل ولم تكن 
تنافسية 

 
 
 
 عقدا صف *

 
38-40 

 H:الملحق
 l:الملحق

   عقد رئيسي أو أيتوقيع  تم هل 



أي اتفاقية أخرى ألعمال سلطة 
أي قطاع مع  المؤقتة ئتالفاإل

 خاص ألي من األغراض أوعام 
 :التالية

 نطبقم غير

 
 
 
 
 
 
 

 المفتش العام لسلطة أجراء الوضعالقسم
  المؤقتةئتالفاإل

 الصفحة رقم

 3001 الجزء
)i) ( 2) ( A(  

 إعادة إعمار طبيعية أو إلعمار
 للبنية التحتية في العراق

 نطبق مغير   وصف أحد العقود*

 3001 الجزء
)i) ( 2) ( B(  

 إعادة إنشاء مؤسسة أو إلنشاء
 سياسية أو اجتماعية في العراق

 منطبق غير  وصف أحد العقود*

 3001 الجزء
)i) ( 2) ( C(  

لشعب ل ت أو خدمامنتجات توفير
 يالعراق

 منطبق غير  وصف أحد العقود*

 3001 الجزء
)i) ( 3 (  

 على المفتش العام أن يقدم يتعين 
إلى اللجان المعنية في الكونغرس 

 5 يفي بمتطلبات الجزء تقريرا
من قانون المفتش العام لعام 

 30 في موعد ال يتعدى 1978
 وآل ستة 2004يونيو /حزيران

 أشهر بعد ذلك 

 تقديم تقرير المفتش العام *
 الى الكونغرس السنوينصف 

وآل يونيو / حزيران30في 
 ستة أشهر بعد ذلك التاريخ

 
      8-9 

 3001 لجزءا
)i ) ( 4( 
 

 المفتش العام نشر آل على يتعين
تقرير تحت هذا الجزء الفرعي 

 على والعربيةنكليزية إلباللغتين ا
 ئتالفالموقع اإللكتروني سلطة اإل
 المؤقتة على شبكة اإلنترنت

العام لسلطة سيتلقى المفتش * 
 المؤقتة التقرير ئتالفاإل

 إلكتروني إلكترونيا يالنهائ
 الموقعليترجمه ويضعه على 

 اإللكتروني للسلطة

 
 

24 

  3001 الجزء
)i) ( 5(  

 آل تقرير تحت هذا يتضمن ربما
الجزء الفرعي ملحقا سريا إذا 

إعتبر المفتش العام أن ذلك 
 ضروريا

ملحق سري إذا سيتم وضع * 
 ضرورياآان ذلك 

  متوفرغير  

 التنسيق تقرير
 العام لسلطة المفتش إجراء قانونال               القسم

  المؤقتةئتالفاإل
 الصفحة رقم

 العام أيضا تقريرا المفتش سيقدم)i (3001 الجزء
  المؤقتةئتالفإلى رئيس سلطة اإل

 نسخة من التقرير إلى السفير *
 بريمر

19-20 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 106 – 108 القانون العام  – ب  الملحق
 

وآان قد تم بموجب هذا الجزء تأسيس مكتب . 106-108 القانون العام من 3001 هذا الملحق على الجزء يحتوي
 . المؤقتةئتالف اإللسلطةالمفتش العام 

 

 : العثور على الملف فييمكن

-Ipaddress?egi.useftp/bin-egi/gov.gpo.access.frwebgate://http

.88.64.140162&pdf.106publ=filename&
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  المؤقتةئتالفاإل المفتش العام لسلطة – 3رقم ال
 

G 8 USC app. 5            المؤقتة ئتالف العام لسلطة اإلالمفتش  3001  الجزء 
 : يليآما الغرض من هذا الجزء هو إن – الغرض) أ(                            مالحظة

 ببرامج وعمليات قة متعلوتدقيق وتحقيقات مستقل ومسلك موضوعي  توفير )1(
 .المؤقتة ئتالف اإلسلطة                               

 ، وتقديم التوصيات حول، ووضع    ـ وتنسيق لموضوعية ومستقلة قيادة توفير )2(
 – ل السياسات                              

  في مثل هذه البرامج ة اإلدارعاليةوفتعزيزالكفاءة اإلقتصادية، )أ                                         (
 و والعمليات،                                    

  وسوء إستخدامتزوير دون وقوع واآتشاف أي عمليات الحيلولة) ب                                        (
 . مثل هذه البرامج والعملياتفي                                    

 المستقلة إلبقاء رئيس سلطة االئتالف المؤقتةموضوعية والوسائل الر توفي )3(
  وآني على المشاآل والقصور المتعلقة بمثل هذهآامل إطالع على                                    
                                    ات تقدم في مجال اإلجراءإلى  والحاجة والعمليات ابرامج                                    

 .ةالتصحيحي
 ئتالف لقد تم هنا تأسيس مكتب المفتش العام لسلطة اإل-.. العامالمفتش مكتب)  ب(                 مؤسسة

 .المؤقتة                        
 رئيس مكتب المفتش العام لسلطة)1 (-..نقل: العام المفتش تعيين ) ج(

  المؤقتة، الذي سوف يعين من قبل ئتالف العام لسلطة اإلالمفتشالمؤقتة هو  ئتالفاإل                        
 . وزير الخارجيةمع الدفاع، بالتشاور وزير                        

  فقط على أساس اإلستقامة وأنالعام أن يتم تعيين المفتش يتعين)  2                                       (
  والتدقيق والتحليالت المالية والمعرفة بالقانون والتحليلالمحاسبة القدرة على يظهر                        

 .  أو التحقيقاتالعامة واإلدارة اإلداري                        
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  النهائيالموعد      ئتالف  شخص لمنصب المفتش العام لسلطة اإلترشيح أن تتم عملية يتعين)  3(          
 . يوما بعد موعد بدء العمل بهذا القانون30 يتعدى موعد ال في

  العام خاضعا لعملية تنحيته عن منصبه طبقاالمفتش أن يكون يتعين )4(
 1978فتش العام لعام  قانون الممن) b (3 عليها في الجزء المنصوص للشروط

 ).األميرآيقانون الكونغرس  من 5الملحق ( 
 الواليات المتحدةقاون  5 بعنوان 7324 وردت في الجزء ألغراض)  5( 

  المفتش العام موظفا يمكنه أن يضع ويقرر السياسات التي يتعينإعتبار عدم يتعين
 رالية في جميع أنحاء المتحدة انتهاجها في مجال تطبيق القوانين الفيدالواليات على
 .البالد

  تكون النسبةأن يجب للراتب األساسي للمفتش العام  معدل العام الإن )5(
  تقدم لمنصب من الدرجة الرابعة لجدول المدراء التنفيذيين بموجب القسمالتي السنوية
 .قانون الواليات المتحدة من 5 الفصل 5315

)d( مشيا مع القوانين العام تالمفتش يتعين على – العام المفتش مساعد 
 – الخاصة بالخدمة المدنية أن واألنظمة المرعية

 يعين مساعدا للمفتش العام لشؤون التدقيق يكون مسؤوال عن اإلشراف) 1     ( 
  المؤقتة، وئتالف التدقيق التي لها عالقة ببرامج وعمليات سلطة اإلنشاطات تنفيذ على

 لذي سيكون مسؤوال العام لشؤون التحقيقات اللمفتش مساعد تعيين )2(
  على القيام بنشاطات التحقيقات التي لها عالقة بمثل هذه البرامجاإلشراف عن بدوره

 .والعمليات
)e( اإلشراف – )يتعين على المفتش)2( ما ورد في الفقرة باستثناء)  1 ، 

  إتصال مباشر مع، وأن يكون خاضعا لإلشراف العام لرئيسعلى أن يكون العام
 .قتة المؤئتالفاإل سلطة

  المؤقتة، أو أي موظف في سلطةئتالف سلطة اإللرئيس يحق ال ال )2(
  أو وزارة الخارجية أو الوآالةالدفاع المؤقتة وال أي موظف آخر في وزارة ئتالفاإل 

  الدولية أن يحول دون أو يمنع المفتش العام من البدء أو تنفيذ أوللتنمية األميرآية
 و من إصدار مذآرة حضور خالل قيامه بأي تدقيق أو تحقيق، أعملية أي إستكمال



 . أو تحقيقتدقيق عملية
 )f  (الواجبات – )وتنسيقإنه من واجب المفتش العام أن يقوم باإلشراف ) 1 
  والتحقيقات للمعالجة والتصرف وإنفاق األموال المعتمدة لسلطة التدقيق عمليات

 نفيذ العقود التي خصصت في العراق، على البرامج والعمليات، وتالمؤقتة ئتالفاإل
 : األموال، ويتضمن ذلكهذه مثل لها

)A( ألرصدة ومصروفات مثل تلك األموال،والمحاسبة اإلشراف  
)B( نشاطات إعادة اإلعمار الممولة من تلك األموالومراجعة مراقبة . 
)C( العقود الممولة من تلك األموالومراجعة مراقبة . 
)D( ت المتعلقة بها نقل مثل هذه األموال والمعلوماومراجعة مراقبة 

  المؤقتة والدوائر والوآاالت والهيئات األخرى التابعةئتالف اإلسلطة وداخل بين
  والهيئات الخاصة وغير الحكومية، والفيدرالية، للحكومة

)E( التي تتعلق باستخدام مثل هذه األموالالسجالت على المحافظة  
 . مثل هذه األموال التدقيق والتحقيقات في المستقبل حول إستخدامعمليات لتسهيل

  على مثلويشرفيتعين على المفتش العام أن يؤسس ويحافظ ) 2(
  واإلجراءات والسيطرة في الوقت الذي ينظر فيه المفتش العاماألنظمة هذه
 .)1( المناسبة للقيام بالواجبات الواردة في الفقرة اإلجراءات في
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 )2(و)1( في الفقرة تحديدهاوباإلضافة إلى الواجبات التي تم ) 3           (

  العام أيضا القيام بواجبات ومسؤوليات المفتشين العامينالمفتش على يتعين
 .1978 قانون المفتش العام لعام بموجب 

 ام  والمسؤوليات وسلطات المفتش العالواجبات أجل تنفيذ ومن )4(
  يتعين على المفتش العام التنسيق مع، والحصول علىالقسم، هذا بموجب
 . العام في وزارة الدفاعالمفتش تعاون،

  وسلطات المفتش العاموالمسؤولياتومن أجل تنفيذ الواجبات )5( 
  يتعين على المفتش العام التنسيق مع، والحصول علىالقسم، هذا بموجب
 .ة األميرآية للتنمية الدولية العام في الوآالالمفتش تعاون

)g( والسلطات النفوذ – )الواجبات الواردة فيتنفيذمن أجل ) 1  
  العام السلطات المنصوصالمفتشيتعين أن تكون لدى ) f (الفرعي القسم
 .1978 من قانون المفتش العام لعام 6 القسم في عليها

 م العام بتنفيذ الواجبات الواردة في القسالمفتش أن يقوم يتعين )2(
 من قانون المفتش العام لعام) 1)(b(4تمشيا مع القسم ) 1)(f (الفرعي
1978. 

)h( وغير ذلك من الموارد المنشآت ن،والموظف –) إن) 1 
  العام أن يختار ويعين ويوظف مثل هؤالء األشخاصالمفتش باستطاعة
  لحاجاته من أجل تنفيذ واجبات المفتش العام، طبقا للشروططبقا والموظفين

 الواليات المتحدة، المتعلق بالتعيينات فيقانون  من 5 عنوان تحت الواردة
  والفصل الفرعي51 التنافسية، والشروط الواردة في الفصل الخدمة مجال
  لمثل هذا العنوان، الذي له عالقة بالتصنيفات والجدول53 للفصل الثالث
 .للرواتب العام

  هو آماالخدماتيستطيع المفتش العام الحصول على ) 2( 
 الواليات المتحدةقانون  من 5 العنوان 3109 في القسم عليها منصوص

  ال تتجاوز ما يوازي النسبة المنصوص عليها في الدرجةيومية بنسبة



GS-15 رقمال هذا لمثل  5332 الجدول العام للقسم من. 
  قد تصل اليه هذه القيمة التي قد يتمالذي للمدى بالنسبة )3(
 ين المخصصات، ربما يبرم المفتش العام بموجب قوانمقدما توفيرها
  من اإلتفاقيات للقيام بخدمات التدقيق والدراسات ذلك وغير عقودا

  ذلك من الخدمات مع وآاالت عامة وأشخاصوغير والتحليالت
  مثل هذه الدفعات التي قد تكون ضرورية من أجلوتقديم عاديين،
 . الملقاة على عاتق المفتش العامالواجبات تنفيذ

 )4)(A ( الحصول علىأجلبناء على طلب المفتش العام من  
  من أي دائرة أو وآالة أو غير ذلك من الهيئات فيومساعدة معلومات
 إلى المدى ،  يتعين على رئيس مثل هذه الهيئة أن يقدمالفيدرالية، الحكومة

  مثل هذه، وال يتعارض مع أي قوانين مرعيةعمليايكون فيه ذلك  الذي
  المساعدة إلى المفتش العام، أو من يخولهم بتلقي هذهاو المعلومات
 .المعلومات
)B( هذهبمثل فيه المفتش العام تزويده  يطلب أي وقت في  
  طلبه بصورة يعتبرها غير معقولة، فإنه يتعين ويرفض المعلومات،

  المؤقتة واللجانئتالف أن يعلم بذلك رئيس سلطة اإلالعام المفتش على
 . دون أي تأخيرسالكونغر في المختصة

  المؤقتة أن يوفر للمفتشئتالف سلطة اإلرئيس على يتعين )5(
  مكتبا مناسبا في المواقع المرآزية والميدانية لسلطة التحالفالعام 

  أن يكون مزودا بمعدات مثل اللوازم المكتبية على المؤقتة
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  مثل هذه المكاتب، آمالتشغيل الضرورية  والخدمات  اإلتصاالت ومعدات
  خدمات الصيانة الالزمة لمثل هذه المكاتب والمعدات والتسهيالتتقديم يتعين

 .الالزمة
 )i (التقارير – )نهائيموعد             2004مارس / آذار30 يتعدى الفي موعد ) 1  

 التاريخ، يتعين على المفتش العام تقديم تقرير بعد ذلك أشهر ثالثة وآل
  المؤقتةئتالف التي قام بها المفتش العام لسلطة اإلالنشاطات فيه يوجز
  يوما التي إنتهت بتاريخ التقرير إلى اللجان المعنية في120 ـ الخالل

  يتناولهاالتي للفترة بالنسبة أن يتضمن آل تقرير  ويتعين. الكونغرس
 مفصال لجميع اإللتزامات والمصروفات والعائدات التي بيانا التقرير

  إعادة اإلعمار والتأهيل في العراق بما في ذلك مابنشاطات عالقة لها
 :يلي

)A( والمصروفةالمرصودة األموال . 
)B(  حده التكاليف المتعلقة بكل مشروع وبرنامج على حساب 

 اق ذلك التاريخ ضمن نشاطات إعادة اإلعمار في العرحتى صرفت والتي
 . المؤقتة لتكاليف إآمال آل مشروع وآل برنامجئتالف اإلسلطة تقدير مع

 )C ( موجودة فدمتها دولألموالالعائدات التي يعزى مصدرها  
 . دولية، وأي التزامات ومصروفات لمثل هذه العائداتمنظمات أو أجنبية

)D(  تمنبية أجللممتلكات التي يعزى مصدرها  العائدات  
  تجميدها وأي التزامات أو مصروفات لمثل هذه أوعليها اإلستيالء
 .العائدات

)E( المؤقتة أو أي وآالة أوئتالف اإللسلطة التشغيل نفقات  
 . تتلقى حصة من هذه األموالأخرى  هيئة



)F( ذآر في الفقرة عقد حالة أي في )2 (– 
)i( إتفاقية أخرى،أي العقد أو قيمة  
)ii( نطاق العقد أوحول نقاش مقتضب  

 ية خرى، إتفاقأي            
  )iii  (حول الكيفية التي تحدد فيها سلطةمباحثات  
  من، متعاقدينعروض المؤقتة وتسعى للحصول على ئتالفاإل           
  إلى قائمة بالمتعاقدينباإلضافة لتنفيذ مثل هذه العقود محتملين          
  الذين صدرت اليهم طلبات بتقديم عروضهم، والمحتملين          

)iv(بالتبرير والموافقة على والتيالمتعلقلوثائق ا  
  غير اإلجراءاتإجراءات بناء على التصميم على إستخدام تمت          
 .  توفر منافسة مفتوحة وآاملةالتي          

  يعني أي عقد رئيسيالفقرةإن العقد الوارد وصفه في هذه ) 2( 
  المؤقتة منئتالفإل أي قطاع خاص أو عام مع سلطة ااأبرمه إتفاقية أو

 : التاليةاألغراض أجل
)A( بناء البنية التحتية الطبيعية في العراقإعادة أو لبناء . 
)B( جتماعية أو سياسيةا مؤسسة إنشاء  إعادة أو إلنشاء 

 . العراقفي
)C( والخدمات إلى الشعب العراقيالمنتجات تقديم . 

  نهائيموعد/                و يوني30 على المفتش العام في موعد ال يتجاوز يتعين)  3      (
  وآل نصف سنة بعد ذلك التاريخ تقديم تقرير إلى2004 حزيران
  في الكونغرس يفي بالمتطلبات المنصوص عليهاالمعنية اللجان
 .1978 قانون المفتش العام لعام من 5 القسم في

 راتمنشو العام نشر آل تقرير بموجب القسم                    المفتش على يتعين )4(
  اإلنكليزية والعربية على الموقع اإللكترونيباللغتين هذا الفرعي
 .نترنتإل المؤقتة على ائتالف اإللسلطة التابع
  ملحقا سرياهذاربما يتضمن آل تقرير ضمن القسم الفرعي  )5(
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  العام أن ذلك ضروريمفتشال ارتأى إذا    
  وارد في القسم الفرعي هذا علىيء أي شتأوويل وجوب عدم) 6 (
 :عن معلومات تعتبرالعلني  الكشف يخول تفسير إنه

)A( الكشف عنها تمشيا مع أي بند آخراتحديد محظور  
 :القانون من

)B( أمر تنفيذي اإلمتناع عنبموجب تحديدا تطلبت  
 اع الوطني أو األمن الوطني على مصلحة الدفحفاظا ا عنهالكشف

 الشؤون الخارجية، أوسير  فيأو 
)C( تحقيق جنائي لم تنته بعدعملية جزءا من يكون . 

)j(  عملية تقديم التقاريرتنسيق -) يتعين على المفتش) 1 
  رئيس سلطةإلى) i( آل تقرير بموجب القسم الفرعي تقديم أيضا العام
 .المؤقتة ئتالفاإل

 )2)(A (نهائيموعد التقرير                       استالم يوما من 30جاوز في موعد ال يت  
  المؤقتة إلىئتالفربما يقدم رئيس سلطة اإل) 1 (الفقرة بموجب
  في الكونغرس أي مالحظات تتعلق بالمسائل التيالمعنية اللجان
  ذلكالمؤقتة ئتالفرئيس سلطة اإلإذا ارتأى  التقرير تضمنها



 .ضروريا
 )B (A   يتضمن أي تقرير بموجب هذه الفقرة ملحقا قد 

 . المؤقتة ذلك ضروريائتالف رئيس سلطة اإلإعتبر إذا سريا
)      k  (الشفافية – )نهائيموعد  يوما من تاريخ                        60 مدة ال تتجاوز ضمن ) 1  
  عامةمعلومات                    ، يتعين           )i( إلى الكونغرس بموجب القسم الفرعي التقرير تقديم
  المؤقتة طبع نسخ من مثل هذهئتالف اإلسلطة رئيس على

 . لمن يطلبها من العامة، وبكلفة معقولةوتقديمها التقارير
  التقريرتقديمفي موعد ال يتجاوز ستين يوما من تاريخ ) 2      (
  علىللمالحظات) j)(2( بموجب القسم الفرعي الكونغرس إلى
 ، يتعين على رئيس سلطة)i( بموجب القسم الفرعي ريرالتق
 متوفرة المؤقتة طبع نسخ لمثل هذه المالحظات لتكون ئتالفاإل
 .لعامة بتكاليف معقولةل

)     l (اإلعفاء من االلتزام بالنص القانوني–)يتنازل الرئيس عن الشرط المنصوصربما  ) 1  
 الذي يتعين) i(من القسم الفرعي ) 3(أو ) 1( في الفقرة عليه

  عنصر أن يشتمل التقرير بموجب مثل هذه الفقرة على أي بموجبه
  بطريقة أخرى طبقاأو تلك المالحظات أو المالحق السرية  من

  إذا قرر الرئيس أن التنازل عن ذلكالفقرة ورد في هذه لما 
 .قومي ألسباب تتعلق باألمن المبرر

 الرئيس،                       بموجب  يقدمهكل تنازل  على الرئيس إصدار مذآرة ليتعين)  2   (
  الفيدراليالسجل                              التاريخ الفرعي من السجل الفيدرالي في موعد ال يتعدى القسم

 مطبوعات                        الجزءمن ) 3(أو ) 1( عليه في التقارير بموجب الفقرة المنصوص
  نهائيموعدوتتطلب التقارير بموجب                          .  قدمت إلى الكونغرستيال) i (الفرعي
 وجوب تحديد ما إذا) i(من القسم الفرعي ) 3(أو ) 1 (الفقرة
  التنازالت بموجب هذا القسم الفرعي قد تمت وما هيآانت

 . التي تم اإلستناد اليها في ذلكالعناصر
)m( عبارةإن  -غرس  المعنية في الكوناللجان تحديد  

  القسمهذا ذآرها في الوارد"  المعنية في الكونغرساللجان"
  – تعني

  خدمات القوات المسلحة، اإلعتمادات، لجان )1(
  الخارجية في مجلس الشيوخ ، ووالعالقات        

 
 
 
 

 STATE. 1238  117          2003نوفمبر /الثاني تشرين 6 – 106 -108 العام القانون
 

  خدمات القوات المسلحة،العالقات الدوليةعتمادات،اإل لجان )2(
 .النواب مجلس في
 )n  (التمويل –) للسنةيتعين أن تتوفر المبالغ التي تم إعتمادها ) 1 

  لتغطية مصاريف التشغيل لسلطة االئتالف المؤقتة بموجب 2004 المالية
 ل دوالر من أج75,000000 من هذا القانون والتي تبلغ الثانية المادة
 .القسم هذا تنفيذ

 متوفرا) 1( المتوفر بموجب الفقرة المبلغ أن يبقى يتعين )2(
 .إنفاقه أن يتم إلى

)o   (إنتهاء العملموعد أشهر                     6 على مكتب المفتش العام إنهاء عمله بعد فترة يتعين  
 . المؤقتة عن ممارسة سلطاتها وواجباتهائتالف اإلسلطة توقف من
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  شروط عامة تتعلق بهذا القانون– الرابعة المادة
 

 هذا أن يظل أي جزء من الحصص التي يتضمنها  اليجوز  4001 القسم     
  لممادى السنة المالية الراهنة  لدفع في تواريخ تتعلرصد أو ل لمتوفرا القانون

 . بالتفصيل في هذا القسمذلك ذآر يتم
  المبالغ التي نص عليها هذا القانون وإعتمدها الكونغرس إن  4002 القسم    

 95لكونغرس رقم ا لقرار 502 تمشيا مع القسم طارئ آمسلتزم
 ).108للكونغرس (

  محليةتعليميةى هيئة   أجل حساب القيمة التي دفعت إلمن  4003 القسم    



  20( قانون التعليم اإلبتدائي والثانوي رقم من) a(8003 القسم بموجب مؤهلة
  فإن األطفال 2004-2003 الدراسي للعام)) a(7703 األميرآي للكونغرس
 حدى مدارس هذه الهيئة سيكونون بطريقة أو بأخرى مؤهلينإ في المسجلين

 من هذا القانون، ولكن ) a)(1)(B(8003 بموجب القسم مالية مساعدة لتلقي
  وجود الوالدين أو األوصياء الشرعيين، أو أن الوالد أو الوصي لمكان بالنظر
  وحده حق الوصاية على هؤالء األطفال، أو بالنظر لوفاة الوالد أو يملك الشرعي
 طالما أن هؤالء األطفال مقيمون فوق ملك( خدمته العسكرية أثناء الوصي
 ، فإنهم لن ))a)(1)(B(8003 هو منصوص عليه في الجزء آما فيدرالي
  بموجب هذا القسم لتلقي مساعدة مالية، على أن يبقى معدل مؤهلين يكونوا

  التعليمية المحلية للوآالة الصفوف الدراسية في المدرسة التابعة  اليومي حضورهم
 . عليه قبل تغيير أوضاعهم التأهيليةآان آما ذاتها
  اإلعتمادات الطارئة لوزارةقانون"شارة الى هذا القانون على أنه  اإلويمكن    

 "2004 اإلعمار في العراق وأفغانستان لعام وإعادة الدفاع
 

 2004نوفمبر / تشرين الثاني6 عليه في الموافقة تمت
 
 
 
 
 
 

 ):1689القسم  (3289 مجلس النواب قرار – التشريع تاريخ
 )المؤتمرلجنة  (337-108و ) لجنة اإلعتمادات (160-108 أرقام : النوابمجلس  مداوالت
 )لجنة اإلعتمادات (1689 للقسممالزما  160-108 رقم : الشيوخمجلس  مداوالت
 ):2003 (149 المجلد  ،الكونغرس سجل

  دراستها في مجلس النوابتمتأآتوبر  /أول تشرين 16                       
 آما أجازها مجلس.  مجلس النواب بعد دراستهاأجازهاأآتوبر / تشرين أول17                      

 .1689 تعديلها لتكون بديال للقسم وتم بعد دراستها الشيوخ                           
 أآتوبر وافق مجلس النواب على تقرير المداوالت/أول تشرين 30
 نوفمبر وافق مجلس الشيوخ على تقرير المداوالت/الثاني تشرين 3

 ):2003 (39 المجلدسبوعية الرئاسية، أل الوثائق اصوصن مجموعة
 نوفمبر مالحظات وبيانات رئاسية/ الثانيتشرين   6                        

 
    

 
 
 
 
 

  قائمة باألموال المصادرة– C  الملحق
 

مجاالت التي ويتضمن ملخصا لل. تهامصادرتوزيع األموال التي تمت  بموجبها هذا الملحق العملية التي تم يبين
ومصدر هذه المعلومات هو مراقب سلطة االئتالف المؤقتة .  األموال وقائمة بأنواع النقد المصادرتلكإستخدمت فيها 

 .2004فبراير / شباط29تاريخ حتى 
 
 .هذه البياناترسميا  المؤقتة أو دقق ئتالف العام لسلطة اإلالمفتش يراجع لم
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  المصادرةاألموال
 

 من مليون دوالر من أنواع مختلفة من النقد من مصادر عراقية متعددة إعتبارا 900 من اآثر مصادرة تمت
 ,2004فبراير / وحتى شباط2003مارس /آذار

 
بفعل المساعدة المباشرة و المؤقتة ئتالفسلطة اإلمديري وهي في حوزة تمت إجراء جرد للمتلكات غير النقدية 

 المالية غير النقدية مباشرة إلى وزارة الممتلكاتوترمي الخطط الراهنة إلى تحويل . للجيشي الدائرة المالية لموظف
 التي العقاراتآبير من عدد  المصادرة غير النقدية الممتلكاتومن بين . العراقية فور إنتقال السيادة إلى العراقيين

 .صادرتها القوات األميرآية
 

قبل و. جراءات المتبعةإل واالمجلستحت إشراف الممتلكات لس مراجعة البرنامج توزيع تلك  مجتشكيل تم منذ وقد
 برنامج بموجب وعسكريون بتوزيع آمية محدودة من النقود مدنيونآان مسؤولون تأسيس مجلس مراجعة البرنامج، 



 المصادرة قد تم توزيع األموال وآان.  العراقأو لتقديم الدعم المباشر للمواطنين في /اإلستجابة الطارئة للقائد و
 آمية C-1ويبين الجدول . العراقي المؤقتة آي تعود بالنفع على الشعب ئتالفبموجب السلطة الممنوحة لسلطة اإل

 .النقود المصادرة والمجاالت التي إستخدمت فيها هذه النقود
 

 2004فبراير /شباط 29حتى  المصادرة النقود
 البرنامجنفص

 الدوالراتبماليين (
 )األميرآية

 اإلنفـــــــاق رصد إلتزامات سقفال

  دوالر30,837 دوالر 30,837 دوالر 30,837 دوالر 45,000  رواتبدفعات
  غيرإصالحات
إعادة /وزارية
مساعدات /إعمار
 إنسانية

327,152 175,685 175,685 168,097 

  المديرصندوق
جابة  واإلستاإلقليمي

 الطارئة للقائد

200,128 194,049 194,049 165,423 

 257,248 257,248 257,248 258,551  وزاريةعمليات
دعم تكنولوجي 

للمؤتمر الدستوري 
 العراقي

3,823 0,000 0,000 0,000 

ء  شراأعادةإ برنامج
 األسلحة

1,500 0,386 0,353 0,145 

 90,000 90,000 90,000 90,000  شراء الوقودعقد   
 926,150المجموع

 دوالر

 748,170دوالر 748,21

 ردوال

 دوالر 711,75

 
 . رسميا لم تراجع أو تدققاتالبيان. النقد المصادر : C-1 جدول
  األموال المستردةقائمة -  D  الملحق

 
 2004فبراير /شباط 29 قائمة بوضع األموال المستردة اعتبارا من الملحق هذا يشمل

 
 مؤقتة وفرا هذه البيانات الئتالف في الجيش وسلطة اإلالماليان المراقبان

 
 . المؤقتة هذه البياناتئتالف يدقق المفتش العام لسلطة اإلأو يراجع لم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  المستردةاألموال
 

وآانت عملية التوزيع قد بدأت تحت إشراف مكتب المساعدات . المستردة إستخدام األموال D-1 الجدول يبين
 المؤقتة بعد إلئتالف التمويل الى سلطة اعملية وتم نقل  2003ابريل / في شهر نيساناإلعماردة نسانية وإعاإلا

يونيو /مايو ومطلع شهر حزيران/ابريل و أيار/ األموال المستردة خالل شهري نيسانمعظموآان قد تم إنفاق . تأسيسها
2003. 

 
 )رات األميرآيةبماليين الدوال  (2004فبراير / شباط29حتى  المستردة األموال

 الحدود البرنامجصفة

 القصوى

 اإلنفـــــاق التـــــزامات تعهـــــدات

 دوالر 78,924 دوالر 78,939 دوالر 78,939 دوالر 79,924 طارئة دفعات
 منتظمة دفعات

لموظفين مدنيين 
 وغيرهم/ عراقيين

 
1009,825 

 
1008,556 

 
1006,798 

 
1002,376 

 منتظمة دفعات
 تقاعد/

 
99,510 

 
99,510 

 
99,510 

 
99,510 

 
 0,000 0,089 0,089 0,190 رواتب دفعات



 0,134 0,134 0,134 0,134 متخصصون عمال
 غير إصالحات
إعادة /وزارية
مساعدات /إعمار
 إنسانية

 
142,372 

 
100,688 

 
100,688 

 
97,597 

تقل / طارئة مشاريع
 200,000عن 
 دوالر

 
2,475 

 
2,475 

 
2,475 

 
2,475 

 1,027 1,172 1,172 2,186 إطفاء محطات
 آهرباء مولدات

 للمستشفيات
 

9,000 
 

9,000 
 

 
9,000 

 
8,197 

 353,457 362,093 362,093 362,715 وزارية عمليات
 15,800 15,800 15,800 15,800 إذاعية مصروفات

دوالر 1659,497دوالر 1676,697دوالر 1678,455دوالر 1724,131 المجموع

 . رسميا البيانات لم تراجع أو تدققهذه.  األموال المستردةD-1 الجدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جهات المانحة  قائمة بأموال ال– E  الملحق
 

 13 من حتى التي قدمتها دول العالم آمنح لدعم إعادة إعمار العراق، باألموال هذا الملحق على قائمة يحتوي
 .2004مارس /آذار

 
 من الموقع اإللكتروني للمساعدات اإلنسانية التابع لألمم E-1الواردة في الجدول  على البيانات الحصول تم وقد

 .2004مارس / آذار13 من إعتباراالمتحدة 
 
 . الخارجيةبرقية أرسلتها وزارة من  E-2 الحصول على البيانات التي يتضمنها الجدول تم 
 
 . يدقق رسميا المفتش العام هذه البياناتأو يراجع لم
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةنحامدول ال الأموال
 

  اإلنسانيةالمساعدات
 

ويبين . إنسانية مليون دوالر آمساعدات 851 مبلغ 2004مارس / من آذار30 المجتمع الدولي حتى من دول قدمت
 لألمم المتحدة التابعوال يتضمن المجموع برنامج النفط مقابل الغذاء .  التي قدمت هذه المساعداتالدول E-1الجدول 

 .أو المساهمات األميرآية
 

2004مارس /آذار 13 الرئيسيون حسب مجموع مساهماتهم لغاية المانحون
  األميرآيةبالدوالرات القيمة  نوالمانح

 دوالر 187331,510 المتحدة المملكة
 100555,940 اليابان

 121647,390 األوروبيةالمفوضية 
 62943,125 أستراليا
 43991,605  السعوديةالعربية المملكة
 41258,595 آندا

 40781,575 منظمات دولية/ غير حكوميةمنظمات/ خاصة
 32412,840 إسبانيا
 27546,308 الكويت
 28214,107 المانيا



 23899,229 هولندا
 19876,623 النرويج
 17235,211 إيطاليا
 104259,325  أخرىدول

  
 دوالر 851,953,383المجموع

   النفط مقابل الغذاء التابع لألمم المتحدة أو المساهمات األميرآيةبرنامجهذه شمل ت ال
 . رسمياهذه البيانات لم تراجع أو تدقق.  قدمها المانحون الرئيسيونالتي مجموع المساهمات E- 1 الجدول

 
 اإلعمار إعادة

 
 دول العالم في زعماءجتمع اوقد . عمار العراق المتحدة الحصول على دعم مالي دولي من أجل إعادة إالواليات طلبت

 المؤتمر الدولي للمانحين من أجل إعادة إعمار سماأآتوبر في مؤتمر أطلق عليه / تشرين أول23مدريد باسبانيا في 
.  الف مليون دوالر آمنح وقروض13 منظمة دولية بتقديم 20 دولة و73 مثلوا الذينوقد وتعهد المجتمعون . العراق
 األدنى الجانبويمثل هذا الرقم .  التي تعهدت بتقديمها الدول والمنظمات خالل ذلك المؤتمرالمبالغ E-1لجدول  اويبين

 ربما إضافية ر ألف مليون دوال3,7 مبلغ  إعتبارناللقيمة التي آان يحتمل أن تسفر عنها التعهدات إذا أخذنا في 
 .ض النقد الدولي والبنك الدولي آقروصندوقيعرض تقديمها 

 
وآان الغرض . فبراير مؤتمر متابعة عقد في أبو ظبي/شباط 29و28 دولة اإلمارات العربية المتحدة في وإستضافت

 األمم المتحدة والبنك الدولي الكيفية التي سينفقان بها األموال التي أودعت في تشرحأن ) 1: (أمرينمن ذلك المؤتمر 
 مساعداتهم من خالل هذا منتشجيع المانحين على تقديم بعض ) 2 (لدولية إلعادة إعمار العراق وا صندوقمنشأة ال
 الذي يبين في واقع األمر األسلوب الذي تقدم به المساعدات ثنائية،البديل لذلك سيكون عبارة عن مساعدات ). الجهاز

  الحكوميون العراقيون خالل المؤتمر المسؤولونوقدم ). األميرآية
 
 
 

 من أجل إرسال الجهودويجري في الوقت الراهن بذل . المحتملة إلعادة إعمار العراق  عن المشاريع مفصلة معلومات
 . لتقديم المساعداتآوسيلةتحويالت نقدية فعلية إلى صناديق اإلئتمان الدولية التي تأسست 

 
2004 مارس/ آذار1 إلعمال إعادة اإلعمار حتى التعهدات
 مدريدمؤتمر المانحةالدولة

 ردوال 45590,974 أستراليا
 5478,165 النمسا
 5890,500 بلجيكا
 640,000 بلغاريا
 187466,454 آندا

 25000,000 الصين
 117,810 قبرص

 14659,023 التشيك جمهورية
 26952,384 الدنمارك

 235620,000 ةاألوروبيموعة المج
 82,467 إستونيا
 5890,500 فنلندا

 3534,300 اليونان
 1237,000 المجر



 2500,000 ايسلندا
 1000,000 الهند
 5000,000 إيران
 3534,300 أيرلندا
 235620,020 إيطاليا
 4914000,000 اليابان
 200000,000 آوريا
 500000,000 الكويت

 2356,200 لوآسمبورغ
 265,073 مالطا
 9424,801 هولندا

 3351,975 نيوزيالندا
 12867,617 النرويج
 3000,000 عمان

 2500,000 باآستان
 100000,000 قطر

 419,382 سلوفانيا
 500000,000  السعوديةالعربية المملكة
 220000,000 إسبانيا
 33000,000 السويد
 50000,000 ترآيا
 215000,000  العربية المتحدةاإلمارات دولة

 452326,416 المتحدة المملكة
 10000,000 المتحدة الواليات

 8043325,365عالمجمو
  

 
 
 
 

 2004 مارس/ آذار1 إعادة اإلعمار حتى عمالأل التعهدات
 مدريدمؤتمر المانحةالدولة

 دوالر 2550000,000 )حد أدنى( الدولي النقد صندوق
 3000000,000 )حد أدنى (الدولي البنك

  
دوالر 13593325,365 الكليالمجموع

 . العراق آل دولة حسب تبرعهاإعمار من أجل إعادة  التعهدات لتقديم المساعدةE – 2 الجدول        
 . أو تدقق رسمياتراجع لم البيانات                               

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  صندوق التنمية للعراق-  F الملحق
 

  .2004فبراير / شباط29  للعراق حتىالتنمية صندوق مصادر وإستخدامات أموال  الملحق هذا يبين
 
 . المؤقتة البياناتئتالف يدقق المفتش العام لسلطة اإلأو يراجع لم
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  التنمية الخاص بالعراقصندوق
 

  الدوليالمجلس حسابات عامة مستقلة يختارها شرآة  قبل التنمية الخاص بالعراق للتدقيق من صندوق سيخضع
 واألمم المتحدة والبنك الدولي والصندوق الدوليويضم هذا المجلس ممثلين عن صندوق النقد . للمراقبة واإلستشارات

ففي الوقت . والمصدر الرئيسي ألموال الصندوق هي عائدات النفط العراقي. واإلجتماعيةالعربي للتنمية اإلقتصادية 
 صندوق فيأودعت % 5فإن  لتنمية الخاص بالعراق،من عائدات النفط إلى صندوق ا% 95 تذهب فيه الذي

 ).1991( عام 687التعويضات الذي شكلته األمم المتحدة بموجب القرار رقم 
 



2004مارس / آذار1 التنمية الخاص بالعراق لغاية صندوق
   والقيمة المئويةالمصدر

  %44,63 دوالر 5912364,574 )دةإعا( التابعة لألمم المتحدة الغذاء برامج
  F( 751095,285 5,67%-2أنظر الجدول ( أموال مستردة 1483. المتحدة األمم
  %0,12 15310,389  نيويوركمستردة – ودائع

  %4,05 536861,843 نفط عائدات
  %4,05 536861,843  بغداد– مجموعة أموال

  %0,35 46422,989  وغير ذلك من الودائع– إستثمارات
  دوالر 13248065,392  صندوق التنمية الخاص بالعراق– مصادر – المجموع

 
   بالنسبة المئويةاإلستخدامات

  %1,55 دوالر 75326,236  للطاقة الكهربائيةالتحتية البنية
  %8,40 409521,678  للنفطالتحتية البنية
  %13,62 663660,270  الغذاءمقابل النفط

  %7,18 349673,925 ئة للقائد وبرامج إستجابة إقليمية الطاراإلستجابة برنامج
  %3,36 163853,913  العملةتغيير برنامج
  %54,05 2633837,658  والميزانيةالمالية وزارة
  %0,13 6266,124  أخرىوزارات عمليات
  %0,79 38545,234 التحتية البنية

  %1,28 62582,392 متفرقات
  %9,64 469890,251 مالية إعتمادات
  دوالر 4873157,681  صندوق التنمية الخاص بالعراق– اإلستخدامات -المجموع

 . رسميالم تراجع أو تدقق هذه البيانات.  صندوق التنمية الخاص بالعراقأموالمصادر واستخدامات : F-1 الجدول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الخارجيةوزارة
 

 16لها وزارة الخارجية في العراق لغاية  المخصصة للجهود التي تبذاألموال تفاصيل أوضاع G-1 الجدول يبين
 وإعادةوآانت معظم هذه األموال قد حولت عن طريق اإلعتمادات اإلضافية لصندوق إغاثة . 2004آذار /مارس 

إلى وزارة  مليون 24,5إعادة مبلغ وتضمنت عملية تمويل صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق . إعمار العراق
 .  تدريب الشرطةعمليات علىلها حسابات أخرى صرفت من الخارجية آانت قد 



 
2004آذار / مارس 16 إعمار العراق لغاية وإعادة الخارجية األميرآية، األموال المخصصة إلغاثة وزارة

 صندوق 2003 المالية السنة
  إعمار العراقوإعادة إغاثة

المصروفـــةالمرصـــودةالمعتمــــدة الحصــــــص

 26982,931 اإلغاثة جهود
 دوالر

36982,931 
 دوالر

17606,186 
 دوالر

8823,979 
 دوالر

 8168,069 12103,148 12268,000 12268,000  لنزع األلغامإنسانية مساعدات
12997,309 56946,852 61500,000 61500,000  شرطةوتدريب سجون

 100750,931جموعالم
 دوالر

100750,931 
 دوالر

86656,186 
 دوالر

29989,356 
 دوالر

 إغاثة صندوق من تعويض
وإعادة إعمار للعراق لعمليات 

 تدريب الشرطة

 
24600,000 

 دوالر

 
24600,000 

 دوالر
 

 
4300,000 

 دوالر

 
 دوالر  0

 صندوق 2004 المالية السنة
 إغاثة وإعادة إعمار العراق

الحــــصص
 

المصروفــةالمرصــودةالمعتمـــدة

 668000,000  الشرطةوقوات األمن
 دوالر

246000,000 
 دوالر

59839,543 
 ردوال

10144,238 
 دوالر

البنية / العامةالسالمة/ قضاء
 التحتية والمجتمع المدني

 
197600,000 

 
62000,000 

 
49501,181 

 
0 

حقوق /نوالالجئ/التعليم
  والحكومةاإلنسان

67500,000    

 933100,000المجموع
 دوالر

308000,000 
 دوالر

109330,724 
 دوالر

10144,238 
 دوالر

 صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 2004 و 2003ن ان الماليتا السنتاألميرآية،وزارة الخارجية  : G-1 الجدول
 . لم تراجع أو تدقق رسمياالبيانات، هذه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  األميرآية للتنمية الدوليةالوآالة
 

 لصرفها على الدوليةوالر آحصة للوآالة األميرآية للتنمية  مليون د1,830 والميزانية مبلغ اإلدارة مكتب خصص
الوآالة األميرآية رتبت وقد . 2003 المالية السنةالنشاطات التي يقوم بها صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق خالل 

ون دوالر  ملي335وقد تمت إضافة مبلغ .  اإلستراتيجية المبينة أدناهباإلهدافللتنمية الدولية أموالها للوفاء 



 G-2 الجدول ألف مليون دوالر المبينة في 2,16ويمثل المبلغ .  لتنفيذ عملية إعادة اإلعمارإضافيةآمخصصات 
 . األميرآية للتنمية الدولية لتمويل المشاريع اإلضافية في العراقالوآالةاألموال التي قدمتها 

 
 تمويل11-108 عام قانون األميرآية للتنمية الدولية  الوآالة

 2004فبراير / شباط29لغاية )  األميرآيةالدوالراتبماليين (
 إصالح البنية -1هدف إستراتيجي    

 التحتية الحيوية اقتصاديا
1176,265 

 دوالر
1175,911 

 دوالر
1175,911 

 دوالر
262,994 

 دوالر
 الخدمات دعم -2هدف إستراتيجي     

 واإلجتماعية الصحيةوالتعليمية  
 األساسية

 
154,463 

 
152,778 

 
152,478 

 
52,296 

 توسيع -3هدف إستراتيجي     
 الفرص اإلقتصادية

68,513 56,500 56,500 15,792 

 آفاءة تحسين  -4هدف إستراتيجي    
 ومسؤوليات الحكومة

183,611 183,611 183,611 27,916 

 دعم برنامج  -6هدف إستراتيجي     
 ر منطقة الخليجوتطوي

 
28,586 

 

 
28,450 

 
28,450 

 
19,059 

 36,338 63,167 63,427 69,767  مبادرات نقل السلطةمكتب        
 233,859 403,800 423,133 439,386 طارئة إغاثة

 0,000 0,000 0,000 15,001 إدارية مصروفات
 12,123 22,907 22,907 24،500 تشغيل مصروفات
 0,000 0,000 0,000 5,400  بين الوآاالتنقل عمليات

 2165,492المجموع
 دوالر

2106,717 
 دوالر

2086,823 
 دوالر

660,376 
 دوالر

هذه البيانات لم تراجع أو .  إغاثة وإعادة إعمار العراق وتمويل إضافيلصندوق 2003 السنة المالية G-2 جدول
 .رسمياتدقق 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ق إغاثة وإعادة إعمار العراق صندو2004 األميرآية للتنمية الدولية السنة المالية الوآالة
 

 الدولية على أساس للتنمية المؤقتة مشاريع الوآالة األميرآية ئتالف والميزانية التابع لسلطة اإلاإلدارة مكتب إعتمد
 على القطاعات إلنفاقها ألف مليون دوالر  1,7 إعتماد 2004فبراير / شباط29 تم حتى تاريخ وقد. برنامج قطاعاتها

 تاريخ هذا التقرير على مراجعة اإلعتمادات المتعلقة حتى المؤقتة ئتالفوتعكف سلطة اإل. G-3جدول المبينة في ال
 .2004 للسنة المالية العراقبصدوق إغاثة وإعادة إعمار 

 
* حصص صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق2004 األميرآية للتنمية الدولية السنة المالية الوآالة

 2004فبراير / شباط29حتى ) ميرآية األالدوالراتبماليين (
الحصــــة برنامج إدارة ال مكتب قطاع

 دوالر 415  للسالمة العامة والمجتمع المدنيالتحتية البنية القضاء،
 982 الكهرباء قطاع

 98 المائية الموارد
 86  وأعمال بناءجسور ، طرق

 51 الصحية الرعاية
 1  الخاصالقطاع تطوير
 67  حقوق اإلنسان، الديمقراطية، والحكومة،ئونالجال التعليم،

 دوالر 1700المجموع

 * حصص صندوق إغاثة وإعمار العراق2004 الدولية السنة المالية للتنميةالوآالة األميرآية :G-3 الجدول
 . تراجع أو تدقق رسميالمهذه البيانات . برنامج إدارة ال قطاع مكتبتفاصيل 

 
 2004 صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق للسنة المالية لتمويلللتنمية الدولية عملياتها  األميرآية الوآالة  تتبع

 الحصص واألموال التي تم التعهد أو اإللتزام بتقديمها مبالغ G-4ويبين الجدول . اإلستراتيجيةبالنسبة لمسؤولياتها 
 إعمار الخاصة بصندوق إغاثة وإعادة 2004لية  األميرآية للتنمية الدولية للسنة الماالوآالةوما تم صرفه من أموال 

 .العراق
 

 المصروفة واألموال  2004 وإعمار العراق للسنة المالية إغاثة صندوق  - للتنمية الدوليةاألميرآية الوآالة
  2004فبراير / شباط29حتى 

مصروفاتإلتزاماتتعهداتالحصص 
 البنية التحتية الهامة إصالح  -1إلتزام إستراتيجي  

 إقتصاديا
1070,000 

 الردو
266,911 

 دوالر
259,411 

 دوالر
  دوالر0

 الخدمات التعليمية  دعم   -2إلتزام إستراتيجي 
  واإلجتماعية الهامةوالصحية

175,000 10,000 9,450 0 

 .  15,300 17,000  الفرص اإلقتصاديةتوسيع  -3إلتزام إستراتيجي    
 الكفاءة والمسؤولية تحسين  -4م إستراتيجيإلتزا  

 للحكومة
341,000 42,000 42,000 0 

 دعم وتطوير منطقة برنامج  -6إلتزام إستراتيجي
 الخليج

0,000 0,000 0,000 0 

 مكتب الديمقراطية وحل النزاعات والمساعدة اإلنسانية
 مكتب مبادرات نقل السلطة/

82,000 32,000 32,000 0 

 550 11,282 12,465 14,961 إدارية مصاريف
 المجموع

1699,961 
 دوالر

378,675 
 دوالر

354,143 
 دوالر

دوالر 550

هذه البيانات لم .  إغاثة وإعادة إعمار العراق واألموال المصروفةصندوق 2004السنة المالية : G-4 الجدول
 . رسمياتدققتراجع أو 



 
 
 
 

 )الواليات المتحدة( قائمة العقود – H  الملحق
 

البيانات مثبتة حسب الوآالة ضمن السنتين الماليتين .  في الواليات المتحدةأحيلتجميع العقود التي  هذا الملحق يتضمن
 .2004 و 2003

 
 .2004مارس / آذار16 على البيانات من عمليات المساندة لسلطة االئتالف المؤقتة، الحصول تم وقد

 
 .بيانات المؤقتة أو يدقق هذه الئتالف العام لسلطة اإلالمفتش يراجع لم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 )العراق( قائمة بالعقود  – I  الملحق
 

وق تم تجميع العقود طبقا . 2004فبراير / شباط28 أحيلت في العراق حتى التي الملحق يضم معلومات عن العقود هذا
 . لهاالمرصودةللمخصصات 

 
 :ا بتقديم طلب الى  إلطالع عليهالقائمة الحصول على نسخة من هذه ويمكن

 
Coalition Provional Authority Inspector General 

400 Army Navy Drive 
Arlington, VA  22202-4704 

 
إذا (والعنوان ورقم الهاتف ومعلومات عن التصريح األمني ) إذا وجد (المنظمة أن يتضمن الطلب األسم وإسم ويتعين

 . من طلب النسخةوالغرض) وجد
 

  .2004مارس / آذار16 المؤقتة في ئتالف من فريق مساندة عمليات سلطة اإلالبياناتم الحصول على هذه  قد توآان
 

 . البيانات رسمياهذه يراجع أو يدقق المفتش العام ولم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 55 عن سلطة االئتالف المؤقتة رقم الصادر األمر  J  الملحق
 

العامة، وهو مانة واالستقامة لأل المؤقته تشكل اللجنة العراقية ئتالف اإلسلطةالصادر عن  55 بموجب األمر رقم تم
 الخدمة العامة بشكل فعال، ويوصي بإصدار ومعايير القوانين المتعلقة بمحاربة الفساد تطبيقجهاز قادر على  

يجاد زعامة مسؤولة تتحلى مطالب الشعب العراقي من أجل إرفع من  وأن يالضرورة،تشريعات إضافية إذا دعت 
 . والشفافية عن طريق مبادرات للتوعية والتثقيفباألمانة

 
 : على المعلومات المتعلقة بهذا الشأن علىاإلطالع ويمكن

rsOrde#html.index/regulations/org.iraq.cpa.www://http 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  المؤقتةئتالف صادر عن سلطة اإل55 رقم أمر
 

  لألمانة واإلستقامة العامةالعراقية باللجنة يتعلق سلطة  تفويض
 

 وبموجب القوانين وأعراف الحرب، وتمشيا مع القرارات المؤقتة ئتالف لمسؤوليتي آمدير إداري لسلطة اإلطبقا
والقرار ) 2003 (1500والقرار ) 2003 (1483 بهذا الشأن بما في ذلك القرار الدوليعن مجلس األمن الصادرة 

1511) 2003(، 
 
 دهار،لالز مصدر الخراب ألي حكومة جيدة وهو بأن الفساد أقر

 
  يستحق زعماء يتحلون باإلستقامة واألمانة في حكومة عراقية تتميز بالشفافية،العراقي بأن الشعب واسلم

 
 . الثقةبهذه الفعال يعتمد على الثقة التي يوليها الشعب العراقي لزعمائه وأن الفساد يضر الحكم على أن واشدد

 
 طريق  عن والشفافية التي تتمتع بها أي حكومة ستعززان من دوام اإلزدهار للشعب العراقي األمانة على أن واشدد
 .زعماء العراقيين وإستقامة البأمانة لهم وللمجتمع العالمي التأآيد

 
 وأن ومتقطع منذ زمن بعيد الفساد في الحكومة، لكن تطبيق ذلك آان يتم بشكل إعتباطي  منع أن العراق وأالحظ

 .البعثالفساد إستشرى في ظل نظام حكم حزب 
 

 فيات  وتتطلب التزاما دائما بتغيير السلوك على جميع المستويقة الفساد معرآة طويلة وشاضد بأن المعرآة وأسلم
 .الحكومة

 
 الفساد مكافحة المؤقتة ملتزمة بإقامة حكومة فعالة في العراق وأن بناء قدرة العراق على ئتالف اإلسلطة بإن وأعترف

 يساهم في إيجاد إدارة مدنية،
 

  الحكم يعمل من أجل تطوير إستراتيجية لمحاربة الفساد في العراق،مجلس إلى أن وأشير
 
 :يلي هنا ما علنأ

 
  األولالجزء

  الســــــــــــلطةتفويض
 
 مسؤوال عن تطبيق مستقاللتكون جهازا  ) لجنة(ستقامة واألمانة ال بإنشاء لجنة عراقية تتعلق بامخول مجلس الحكم إن

 ومعايير الخدمة العامة، والتوصية باتخاذ تشريعات إضافية إذا دعت الضرورة الفسادالقوانين المتعلقة بمحاربة 
 مبادرات لتوعية أفراد طريقالشعب العراقي إلقامة زعامة تتحلى باألمانة والشفافية والمسؤولية عن  مطالب ولتبرز



 المؤقتة ئتالف تشكيل اللجنة بين مجلس الحكم وسلطة اإلبموجبهاوقد تمت مناقشة القوانين التي تم . الشعب وتثقيفهم
  .Aووضعت في الملحق 

 
  الثانيالجزء

  والشروطالمصطلحات
 

 : التاليةللشروط المفوضة بموجب الجزء األول من هذا القانون يتعين أن تخضع  السلطة  إن
 

 والقوانينسلوب يتمشى مع األوامر أ الحكم من أنه تم تشكيل اللجنة وأنها تؤدي عملها بمجلس أن يتأآد يتعين ) أ
 .والمذآرات التي أعلنتها سلطة االئتالف المؤقتة

 
 تنفيذن أن اللجنة تؤدي عملها باعتبارها الجهة الرئيسية المسؤولة عن  الحكم التأآد ممجلس على يتعين ) ب

") مجلس(" للتدقيق األعلىالقوانين التي تحارب الفساد في العراق وتؤدي واجباتها بالتزامن مع المجلس 
 .العراقية العامين في الوزارات والمفتشين

 
 سلطات ومجاالت بجالء  ن العامين حددوا ويسلم بأن اللجنة، والمجلس، والمفتشيدركي مجلس الحكم إن ) ج

أن يعمل المجلس آمؤسسة تدقيق عليا ) 1( يتعين على مجلس الحكم ضمان فإنوبناء على ذلك، . المسؤولية
 وغيرها يظل مسؤوال عن تقصي اإلحتيال والهدر وسوء اإلستخدام في الوزارات العراقية وأنفي العراق 

 التنفيذ وعليه أن يحيل أو المجلس بأية قوانين تخوله حق المقاضاة لن يتحلى) 2(من المؤسسات الحكومية، 
وفي ) 3( العام في الوزارة ذات العالقة، المفتشجميع الدالئل على اإلحتيال والهدر وسوء اإلستخدام الى 

يع  باإلضافة إلى مراقبة الوزراء التابعين لهم، التحقيق في جمالعامين،المقابل فإنه يتعين على المفتشين 
 للمراجعة اللجنة اليهم وتقديم تقرير بما توصلوا اليه وتوصياتهم إلى الوزير المعني والى المحالةالقضايا 

 صالحية تقرير مصير القضايا المخولةواللجنة هي الجهة الوحيدة ) 4(النهائية وإتخاذ اإلجراء المناسب، و 
 .الجنائيةالتي تنطوي على سوء اإلدارة عبر اإلجراءات 

 
 جميع بأن هذا النظام يستهدف بجالء إيجاد حكومة تتمتع بالشفافية وتحارب الفساد على الحكم مجلس ميسل ) د

 األعمال أنالمستويات عن طريق السماح لوآاالت اإلشراف بالعمل بشكل مستقل وعن طريق ضمان 
ن النظام تم أ ضمان الحكموعليه فإنه يتعين على مجلس . التحقيقية والتنفيذ تمت بشكل منفصل ومتميز

 .تطبيقه تبعا للهدف الذي وضع من أجله
 
 ورد في الجزء األول ، فإن مجلس الحكم مخول لتعديل القوانين العراقية الحالية آما تفويضال من وآجزء)  هـ
 . وإنضباط القطاع اإلجتماعيالحكومة للجنة بنشر تنقيح للقانون بموظفي والسماح  A الملحق في
 
 وآخر صادر عن سلطة االئتالف  الحكم مجلس ن بين أي إعالن صادر عتضارب يأ حدوث حالة في)   و

 . المؤقتة هو الذي سيسودئتالف اإلعالن الصادر عن سلطة اإلفإن، المؤقتة
 
 أخرى تعليمات يحتفظ بسلطة تغيير القانون الذي تم بموجبه إنشاء اللجنة أو أية قوانين أو اإلداري المدير إن ) ز

 في العراق إذا تعين عليه الحكومة بطريقة أخرى التدخل لمنع أو القضاء على أي فساد في نشرتها اللجنة، أو
 .ذلك خدمة للعدالة والمصالح العراقية

 
  الثالثالجزء

  سريان المفعولتاريخ
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  األمانة واإلستقامة العامةلجنة
 
  الفساد هو مصدر خراب ألي حكومة جيدة واإلزدهار،بأن اإلقرار مع
 

 بالشفافية،الص في حكومة عراقية تتحلى  الشعب العراقي يستحق زعماء يتحلون باألمانة واإلخبأن والتسليم
 

آيد لهم أ بالتالعراقي أن حكومة تتحلى باألمانة والشفافية من شأنها أن تعزز اإلزدهار الدائم للشعب على وبالتأآيد
 .وللمجتمع العالمي على أمانة وإستقامة الزعماء العراقيين

 
 وأن ومتقطع لكن تطبيق ذلك آان بشكل إعتباطي  العراق منع منذ زمن طويل الفساد في الحكومة،أن وبمالحظة

 ،1968يوليو / تموز17الفساد استشرى في العراق منذ 
 
 دائما من أجل تغيير السلوك على جميع المستويات التزاما وتتطلب ضد الفساد طويلة وشاقة  المعرآة بأن التسليمبو

 الحكومية،
 

 : اللجنة بموافقة مجلس الحكمحظيت
 

  األولالجزء
 رضالغ
 

 قادر وبشكل فعال بالفعل على إيجاد حكومة تتحلى باألمانة والشفافية عن طريق إنشاء جهاز مستقل القانون هذا يشجع
رح سن تشريعات إضافية إذا دعت ت المدنية، ويقالخدمةعلى تطبيق القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد ومعايير 

عامة تتحلى باإلمانة واإلستقامة والمسؤولية عن طريق  إليجاد زالعراقيالضرورة، ويزيد من مطالب الشعب 
 األخالقية العامة الشعب العراقي وتثقيفه، وبوجوب أن يظهر الزعماء العراقيون إلتزامهم بالخدمة لتوعيةمبادرات 

 الشخصية، وعن طريق تقوية وإيضاح الماليةبأدائهم اليمين القانونية عند توليهم مناصبهم والكشف عن مصالحهم 
 . التي تحظر الفساد العامالجنائيةمعايير الخدمة العامة األخالقية والقوانين 

 
  الثانيالجزء



 مصطلحات
 

 على عدة تنطبقالكلمات التي تعني فردا بمفرده :  تطبيق هذا القانون إعتماد المصطلحات التاليةسبيل في يتعين،
 بمفرده، وأن الكلمات التي تعني فردق على آل أشخاص وأطراف وأشياء، آما أن الكلمات التي تعني الجمع تنطب

 :الذآور تنطبق على اإلناث
 

 أي شخص طبيعي، أو مؤسسة أو شرآة أو رابطة أو مؤسسة أو شراآة أو جمعية أو تعني" الشخص" )1
 . أو معهد أو منظمةإتحاد

 
 . آما هو معدل1969 لعامعقوبات  قانون اليعني" عقوبات القانون)    "2     

  
 .144 رقم قواعد إنضباط موظفي الدولة والقطاع اإلجتماعي، القرار  يعني" السلوك قواعد" )3

 
 : قضية جنائية تنطوي على اإلشتباه في انتهاكتعني" فساد قضية" )4

 
 .العقوبات من قانون 296 أو 293و290و276و275و272و271و234و233 الفقرات ) أ

 
 ،عقوباتمن قانون ال) الفصل السادس (341 إلى 307 الفقرات ) ب

 
التي أضيفت إلى الجزء ) 7(أو ) 6(و)5(135 للفقرة العقوبات قانون شروط شرط من أي ) ج

  وما ينطبق منها، أواإلجراء،السادس لهذا 
 
، يتعلق بظهور انتهاآات مشتبه فيها نتيجة لنفس الوقائع الفعالة  العقوبات قانون شرط آخر من أي ) د

 .أعاله) د(وحتى ) أ( في األجزاء الفرعية ةالوارد أنها انتهاآات مشتبه فيها للشروط باعتبار
 

 :يعني" نوالمشمول األشخاص" )5
 

  ونوابهم،الحكم مجلس أعضاء ) أ
 
 الوزراء، ونواب الوزراء ) ب

 
 المحافظون أو الحكام ) ج
 
 ،القضاة ) د
 
  المدراء والمحققين في اللجنة،وجميع  ونائبه  اللجنة رئيس)  هـ
 
 ة، و الوطني بعد تحويل السلطالتشريعي المجلس أعضاء ) و
 
 . في العراق بعد تحويل السلطةالتنفيذية السلطة رئيس ) ز

 
 في آاملة اللحظة التي تتولى فيها حكومة إنتقالية عراقية تتمتع بالسيادة سلطات الحكم يعني "نتقالاال" )6

 .العراق
 

 المجلس "يعني نتقالوبعد عملية اال.  مجلس الحكميعني"  التشريعي الوطنيالمجلس "نتقالاال عملية قبل )7
 . الوطنيةالتشريعية الذي أنيطت به السلطات والواجبات الجهاز" التشريعي الوطني



 
 

  الثالثالجزء
 العامة األمانة واإلستقامة لجنة

 
 بمثابة مكتب حكومي منفصل ومستقل يعمل على لتكونتم تأسيسها ) اللجنة( لجنة األمانة واإلستقامة العامة إن

 وتحويل القضايا إلى المحاآم المختصة إلتخاذ اإلجراءات الجنائية، التحقيق تنفيذ وتطبيق هذا القانون، عن طريق
 األخرى الشعب في الحكومة العراقية عن طريق الكشف عن المصالح المالية والبرامج الشخصية ثقةوتعزيز 

 عن طريق  وعامة الشعب، والخدمة العامة األخالقية والمسؤوليةالحكومة فيالشخصية  ستقامة وتعزيز ثقافة اال
 القوانين ونشروربما تعمل اللجنة على تطوير أو اقتراح سن تشريعات إضافية .  التثقيفيةوالبرامجالتوعية العامة 

 تحقيق تبدو ضرورية ومناسبة من أجل التي  األخرىآما هو مخول في هذه الوثيقة، والقيام بمثل هذه األجراءات 
 .األهداف المتوخاة

 
  الرابعالجزء

 الواجبات والسلطات
 
 عن طريق محقق جيد، أي قضية تتعلق بالفساد ،سلطة للقيام بأي تحقيق و، تقديم للجنةا تملك  ن  أيتعين)1

وبمجرد عرض القضية  .  إلى قاض تحقيقي1968يوليو /تموز 17تنطوي على إجراءات يعود تاريخها إلى 
 . قاضي التحقيق، فإنه يتعين أن تصبح اللجنة طرفا في القضيةعلى

 
 السلوك إلى رئيس الوآالة الحكومية التي لقواعد أي معلومات تتعلق بانتهاآات محتملة اللجنة تحول قد )2

 هذا اإلنتهاك أو المفتش العام للوآالة برفقة أو بدون توصيات إلتخاذ إجراء إرتكابهيعمل لديها المشتبه في 
 . بحقهتأديبي

 
دعاءات اكتب المحقق في الشكاوى والتحقيق في  سن إجراءات أو تلقي، عن طريق ماللجنة على يتعين )3

 على اللجنة إتخاذ جميع الخطوات الضرورية المناسبة ويتعين.   بما في ذلك اإلدعاءات المجهولةالفساد،
 . إلى أقصى حد تسمح به القوانين مالم يتنازل المخبر عن مثل هذه الحمايةالمخبرينلحماية هوية 

 
 ويتمتع. ن آخرين، مدققي حسابات ومحققين ومحققين من الدرجة األولى توظيف، من بياللجنة على يتعين )4

 أي منطقة من في  التحقيقالمحقق من الدرجة األولى بموجب هذا القانون بممارسة سلطات قاضي 
 من أي نوع  ستحصال واالالتطبيق وتوجيه الطلبات للحصول على معلومات ونماذج  العراقية،المناطق 
 إسلوب اإلذعان لمحقق بنفسدرجة األولى إلى القاضي، ويتعين استالمها ومعاملتها  المحقق من القدمها

 .المحكمة
 

آما . فساد التحقيق إخطار مدير الشؤون القانونية للجنة فور بدئه التحقيق في أي قضية قاضي على يتعين )5
.  عملية التحقيق سيرتطرأيتعين على قاضي التحقيق بناء على طلب اللجنة إعالمها بأي تطورات جديدة 

واذا إختارت اللجنة تولي مثل هذه . التحقيقوقد تختار اللجنة في أي وقت تولي مسؤولية مثل هذا 
 ملف القضية برمته إلى اللجنة على الفور، والتعاون تحويلالمسؤولية، فإنه يتعين على قاضي التحقيق 

 . في تحقيقاته على القضية والتوقف عن اإلستمراراللجنةتعاونا آامال وإطالع 
 

.  السابعالجزء نشر األنظمة المتعلقة بالكشف عن اإلجباري عن األمور المالية تمنشيا مع اللجنة على يتعين )6
.  في تأدية خدماتهاوالشفافيةويتعين أن يكون هدف هذه األنظمة ثقة الشعب في تحلي الحكومة باألمانة 

 يجري تعديلها بين الحين واآلخر آلما رأت اللجنة وربماويتعين أن يكون لهذه األنظمة قوة وفعالية القانون 
 أن تتطلب هذه األنظمة، إلى أدنى حد ممكن، الكشف عن ويتعين. أن ذلك ضروري لتحقيق غرضها

 .A في ذيل الملحق الواردمعلومات تم طلبها بالشكل 
 



 يتعين التيلقواعد األخالقية  نشر النسخة المنقحة لقواعد السلوك إليضاح وتقوية معايير االلجنة على يتعين )7
 السلوك مشاورات مع قواعدوستجري اللجنة في معرض تنقيحها . على موظفي الحكومة العراقية التقيد بها

ويتعين .  العامين في الوزارات العراقيةالمفتشينالمرآز الوطني للتشاور وتطوير اإلدارة الحكومية ومع 
 .حكومة الموظفي تعالج مهمة أنعلى قواعد السلوك 

 
 ة المعنية،ط للسلالفساد عن اإلبالغ ) أ

 
  دون تقديم أي معاملة غير عادلة أو غير قانونية ألي منظمة أو فرد،تحيز دون أي العمل ) ب

 
 

 أوغير مباشر في أي معامالت مالية باستخدام معلومات رسمية ليست مباشرعدم التعاطي سواء بشكل )ج

 . العاديبالمواطنلها عالقة 

 

 . دون قصد إلى اللجنةصحيحةت ناقصة أو مضللة أو غير  معلوماتقديم ) د

 

                             ليس تقدم هدايا ستحددها اللجنة باستثناء  التي قبول هدايا تزيد قيمتها عن القيمة العادية عدم)  هـ

 . معين من أصدقاء قدامىلغرض       

 

    : سيكون لها أثر مباشر وغير متوقع علىالتيالمسائل الرسمية  المشارآة شخصيا وبقوة في عدم)   و

  ما ورد نصه في      باستثناء المالية لهم شخصيا أو زوجاتهم أو ألقاربهم بالدرجة الثانية المصالح               
 .القانون               

 
وسيتخذ . واعد السلوك آشرط لتوظيفه بقبموجبه على آل موظفي حكومي أن يوقع على تعهد خطي يتقيد ويتعين

 . لضمان توقيع الموظفين على هذه التعهداتالمناسبةرؤوساء الوآاالت الحكومية اإلجراءات 
 

 القضاء على الفساد وتعزيز ثقافة منه تقترح اللجنة على المجلس التشريعي الوطني تشريعا الهدف قد )8
 . للتساؤوالت والتعاطي بأمانة في العمل الحكوميبةواإلستجاوالمسؤولية  األمانة واإلستقامة والشفافية

 
 مثل هذه البرامج الثقافية واإلدراك العراقي على اللجنة أن توفر لموظفي الحكومة وأفراد الشعب يتعين )9

 من المناسب تقوية ثقافة األمانة واإلستقامة والشفافية والمسؤولية أنهالعام في الوقت الذي ترى فيه اللجنة 
 والتعامل في مجال الخدمة العامة، آما يتعين عليها فرض تنفيذ اإلستجابة للتساؤوالت أمانةبوالتعاطي 

 العمل مع المسؤوليات،آما يتعين على اللجنة في معرض تنفيذها هذه . بدون تحيز في الخدمة العامة
 .د الشعب واإلستقامة لدى أفرااألمانةالمسؤولين في مجال التعليم لوضع منهج دراسي وطني لتعزيز 

 
 التمييز على أساس، وأن يتصرفوا عدم على اللجنة والمسؤولين فيها في معرض تأديتهم أعمالهم ويتعين )10

 أو الجنس أو التبعية السياسية أو األيديولوجية أو العرقدون النظر إلى، الدين أو العقيدة أو الساللة أو 
ويحق لمن . بحافز من هذه العوامل سيكون باطالوإن أي عمل تقوم به اللجنة . القبلياإلنتماء العائلي أو 

 . لمثل هذه المعاملة رفع دعوى أمام القضاءيخضع
 

 وتضمن بشدة اإلجراءات الواجبة األداء تتقيد على اللجنة ضمن تأديتها جميع المهام المنوطة بها أن ويتعين )11
 .طبقا للقانون

 



 الخامس الفصل
  و الوظائفالتنظيم

 
 رئيس يستطيعوال . اللجنة شخص يعمل لفترة خمس سنوات أن يتولى رئاسة يتعين )1

وعلى مجلس . الاللجنة البقاء في هذا المنصب ألآثر من فترتين، ولو آانتا متعاقبتين أم 
 من قبل أوليةالحكم ترشيح رئيس اللجنة بصورة مبدئية وأن يعين في منصبه لفترة 

 السلطة رئيسيينهم من قبل ن فسيتم تعوأما رؤوساء اللجنة الالحق. المدير اإلداري
 اإلختيار من بين مجموعة من ثالثة مرشحين نسبهم يتم أن علىالتنفيذية في العراق 

 تعيينه خاضعة لموافقة أغلبية أعضاء المجلس تاآيدالمجلس القضائي وتكون عملية 
 يرشحه مجلس المجلس القضائي بأعلى معايير منويتعين أن يتحلى . التشريعي الوطني

وقد يعزل رئيس اللجنة من .  واإلستقامةاألمانة األخالقي وبسمعة تدل على السلوك
 لعجزه ولسوء تصرفاته الخطيرة أثناء التشريعيمنصبه بتصويت ثلثي أعضاء المجلس 

 . أو سوء إستخدامه لوظيفتهواجباتهعمله أو خارجه أو تقصيره في أداء 
 

 : على رئيس اللجنةيتعين )2
 

وآولة م وضمان أنها تنفذ المهام المباشرةات اللجنة والسيطرة عليها بصورة  القيام بجميع عمليتخويل ) أ
 .اليها طبقا للقانون

 اللجنة، أجل والموافقة على نفقات من  ميزانية إقتراح ) ب
 عليه القانون وما تم وصفه نص وطرد ومعاقبة الموظفين طبقا لقواعد السلوك باستثناء ما توظيف ) ج

 .دأثناء عمليات التدريب واإلعدا
 د هذا القانون، والقواعذلك وضمان التقيد بأنظمة الكشف عن األمور المالية آما نص على نشر ) د

  و،القانونمن هذا ) 3(اإلجرائية الوارد نصها في الجزء الرابع 
من ) 7( المساعدة في ضمان التقيد بقواعد السلوك آما نص عليها الجزء الرابع أجلنشر التعديالت من ) هـ

 القانون،هذا 
 

 . له في اللجنة القيام بالمهام الموآولة إليهمساعدين يكلف رئيس اللجنة وقد
 

 يكون لرئيس اللجنة نائب ومدير للتحقيقات ومير للشؤون أن يتعين )3
 للتعليم والعالقات العامة ومدير للعالقات مع ومديرالقانونية ومدير للوقاية 

 اللجنة ويتعين عليهم العمل  يعينهم مديرلإلدارة،الوآاالت غير الحكومية ومدير 
 .تحت سلطته وتوجيهاته وسيطرته

 
 نائب الرئيس عمله آأنه رئيس اللجنة، وسيؤدي.  نائب رئيس اللجنة بمثابة الرئيس المساعد للرئيسسيكون )4

 والحقوق والمسؤوليات والواجبات خالل عجز الرئيس عن القدراتوتحليه بجميع السلطات الملحقة مثل 
 .ممارسة واجباته

 
 الحكومة العراقية وإجراء التحقيق في مدير التحقيقات مسؤوال بصورة رئيسية عن تحري الفساد وسيكون )5

 بالفساد والتحقيق بشأنها بما في ذلك اإلدعاءات اإلدعاءاتالالزم بشأنه ووضع اإلجراءات المتعلقة بتلقي 
 .المجهولة

 
 لضمان التقيد بالقوانين العراقية اللجنة لرئيس  على مدير الشؤون القانونية مساعدة وتقديم النصحويتعين )6

 . على المجلس التشريعي الوطنيعرضهوفي تقديم أي إقتراح لرئيس اللجنة من أجل 
 

 الوفاء بواجباته الواردة في المالحق على مدير الوقاية المسؤول الرئيسي عن مساعدة رئيس اللجنة وسيكون )7
 .من هذا القانون) 7(-)6(4



 
 على الوفاء بواجباته المنصوص عليها في اللجنةير التعليم والعالقات العامة مساعدة رئيس  على مدويتعين )8

 المسؤولين وموظفي الحكومة وعامة الشعب بمبادئ الخدمة تثقيفوعليه . من هذا القانون) 9(4الملحق 
مل موظفي  وبقواعد السلوك والكشف عن المسائل المالية واألنظمة التي تشالشعب،األخالقية ألفراد 

 مناهج التعليموعليه أن يضع مع وزارة التعليم ومسؤولين آخرين ومنظمات تعمل في مجال . الحكومة
 العمل على تنفيذ مثل هذه وربماللمدارس الوطنية من أجل تعزيز المبادئ األخالقية في الخدمة العامة، 

اث مماثلة واإلستعانة بمستشارين  وأحدوالندواتالتدريبات والدراسات والحمالت اإلعالمية والمؤتمرات 
 .من أجل توسيع نطاق هذه النشاطات

 
 غير الحكومية من أجل تعزيز المنظمات على مدير العالقات مع المنظمات غير الحكومية العمل مع ويتعين )9

 طريق تطوير ونشر مواد، وإيجاد برامج تدريب وجهود عنالمبادئ األخالقية في القطاعين العام والخاص، 
 .النشاطات ذلك من اإلجراءات لتوسيع نطاق هذه وغيرع نطاق أجهزة اإلعالم  توسي

 
 . اإلنسانيةوالموارد مدير اإلدارة مسؤوال عن إدارة المكتب والموظفين وسيكون   )10

 
 

 
 السادس الجزء

  بقانون اللجنةالمتعلقة التعديالت
 
 : التاليحسب تعديل قانون اللجنة تم

    
 

 : من اآلتي135لفقرة  مذيل في نهاية اآماهو )1
 

 ثقة الشعب أو المكتب من أجل مكاسب شخصية أو عرض أو منح أو قبول بعض إستخدامإن سوء ) 5"(
 وسوء اإلستخدام به مما يعد إنتهاآا للثقة الممنوحة لهذا الشخص أو الواجبات الرسمية المنوطة الميزات

 . اإلنتهاآات هذهأوستخدامات الرسمي لحقوق اآلخرين أو محاولة لإلغراء على مثل سوء اإل
 أو تقصي أي أعمال غير مشروعة جرى زيادة إرتكاب أي عمل غير مشروعة لها عالقة ب، أو إن)  6"(

 القانون األساسي الذي تم بموجبه إنشاء اللجنة على أساس من) d(وحتى ) a)(4 (2ذآرها في األجزاء 
 .العامةاألمانة واإلستقامة 

 
 : من اآلتي136ة  هو مذيل في الفقروآما )2

 
           من) d(وحتى ) a)(4(2 ينطوي على شرط وارد في األجزاء المشروع آان العمل غير إذا)  4         "(

  على أساس األمانة واإلستقامة العامة، عندها فإن اللجنة األساسي الذي تم بموجبه إنشاء القانون         
                                        بعقدوبشكل دائم من الخدمة الحكومية أو فصله من أي عمل  يتعين طرده فورا المذنب الشخص         
  لم يتم النص على عقوبة اقسى في شرط أو مادة أخرىما البضائع أو الخدمات للحكومة و، لتقديم         

 صل قيمتها إلى فيها السجن لمدة تصل الى عشر سنوات وغرامة تالحكم القانون، قد يكون من
  أو ما يعادلها بالدنانير العراقية، وفقدان وإعادة أي وجميع المبالغ واألشياءدوالر ماليين 10       
 . للثراء غير العادل الناتج عن نشاطات غير شرعية أو اخرى مماثلةالمادية والممتلكات       

 
 
 
 
 



 السابع الجزء
  الماليةالمسائل عن الكشف

 
 في أدنى  يوما من توليه منصبه نشر األنظمة التي تتطلب،30 رئيس للجنة ضمن أولى  عليتعين)    1

  A األشخاص المعنيون سنويا المعلومات التي طلبت منهم باألسلوب المذيل بالجزء يقدم أن الحدود،  
 
 .ا للتوظيف مع هذا القانون يتعين إعتبارها شرطتمشيا التقيد التدقيق باألنظمة المنشورة للجنة إن)    2
 
  على نسخ للمعلومات والنماذج المعبأة تمشياوالحصول على اللجنة أن تسمح للمواطنين بتفقد يتعين)    3

 . تمشيا مع هذا القانونالمنشورة أنظمة الكشف عن المسائل المالية مع       
 
 خاص المعنيين في الكشف  آان ذلك مناسبا، مع األشآلما على اللجنة مراجعة وتدقيق والتحقيق، يتعين)    4

 .المرعية المسائل المالية لضمان التقيد األمين بالقوانين عن
 

  الثامنالجزء
  تقديم التقاريرمتطلبات

 
 على رئيس اللجنة أن يقدم إلى الرئيس التنفيذي للعراق والمجلس التشريعي يتعين عملية إنتقال السلطة، بعد

 إحصائيات عن التقاريرويتعين أن تتضمن مثل هذه . على األقل تقريرا عن نشاطات اللجنة، سنويا الوطني
 أو تقديمها للمحاآمة إضافة إلى معلومات إسقاطهاالقضايا التي تضمنها التقرير وتم التحقيق بشأنها وتحويلها أو 

وفرة ويتعين على رئيس اللجنة أن يجعل هذه التقارير مت.  أفراد الشعبمععن نشاطات إتصاالت اللجنة الموسعة 
 .الشعبلعامة أفراد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 A  الملحق
 

  المالي العراقي السنويالبيان
 

) ديسمبر/  الحادي والثالثين من آانون أولوحتىيناير /األول من آانون الثاني( األسئلة تعود للسنة التي تبدأ من جميع
 . نص مخالف لذلكيردما لم  

 
 أن تكون يتعين . تبيان ذلكرجاء" مالئم غير "أو"  شئال"ـألسئلة وحيثما آان جوابك ب على جميع ااإلجابة رجاء

من .  إستخدام ورقة إضافية اذا آانت هناك حاجة لمزيد من الفراغويمكن ،األجوبة مكتوبة بخط واضح أو مطبوعة
 . رجاء قراءة ورقة التعليماتالؤسأجل توضيح أي 

 
 الشخص المعني، آما نص على ذلك القانون الذي تم قبلبيان المالي السنوي من  في تقديم الخفاق اإلإن:  مالحظة

ستقامة العامة، يعتبر انتهاآا للقانون وربما يعرض المسؤول للعقاب بما ال وااألمانةبموجبه إنشاء اللجنة على أساس 
 . ذلك دفع غرامة وفصله من العملفي
 
1-_______________________________________  ___________________________ 

 )الكنية)                                  (األوسط)                         (األول( المسؤول إسم      
 
2-__________________________________________________________________   

 )البلدة/المدينة   ()                          الشارع( المنزل     عنوان    
 

_____________________________________________________________________ 
 
  لهاالتابعة الوظائف العامة التي تشغلها والوحدة الحكومية عدد – 3
 
 
 )بلدية، محافظة أو وطني)                                  (مكتب حكومي(
 
) بالدنانيرألف دوالر أو ما يعادلها (حكومي تلقيت منه أنت أو زوجتك أو نجلك مبلغ  غير موظف أسماء أي بين  - 4

 أبنائك عمل في مرآز مدير، أو أحدأو مزيدا من الدخل اإلجمالي خالل السنة الشمسية، أوأنك أنت أو زوجتك أو 
ألف دوالر (يت من خاللها  لنفسك، بين أي المهن التي تلقتعملاذا آنت . موظف، أو شريك أو وصي أو مرآز إداري

 آنت موظفا في أحدى المحافظات أو البلديات أو الوآاالت، واذا.  أو مزيدا من الدخل اإلجمالي) بالدنانيرأو ما يعادلها 
وإذا آان . قدمتهابين تاريخ وطبيعة الخدمات التي )  دوالر أو ما يعادلها بالدنانير250,00 (علىمقابل دخل يزيد 

 دوالر أو 250,00( بدخل اجمالي يفوق عليكأعاله عادت ) 3(او الوظائف المذآورة في الفصل المكتب الحكومي 
 ). تذآر المبالغال. (هنايتعين أن تذآرها ) ما يعادلها بالدنانير

 
  وطبيعة العمل التاريخ والعنوان                    األسم األسرة        عضو إسم

  تمت تأديتهالذي أو المهنة            العملصاحب                الموظف
 



 
 
 
 
 مكان سكنك األصلي، يعود عليك أو على زوجتك أو أي من غير العناوين أو األوصاف القانونية ألي ملك بين  -5

 .أبنائك بمنافع مالية
 
  أو الوصفالعنوان المنفعة                 طبيعة             ســـمالا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
حصلت من جرائه أنت أو زوجتك ,  إئتمانصندوقء أي صندوق إئتمان، إسم وعنوان المنتفعين من أي  بين أسما– 6

بين هذه األموال إذا آانت . أو أآثر من ذلك) بالف دوالر أو ما يعادلها بالدنانير(أو أحد أبنائك على منفعة مالية تقدر 
 ) .ال تذآر القيمة( . معروفة

 
 ___________________________________________________________اإلئتمان صندوق إسم

 
 _____________________________________________________  المنتفع والعنوان اسم

 
 

  عضو األسرة المتلقي دخال من اسم
 __________________________________________________________اإلئتمان صندوق

 
 ___________________________________________________ ____________األموال

 
 أي شخص أو شرآة أو غير ذلك من المنظمات التي قدمت لك هجموعة من الهدايا أو وعناوين أسماء بين  - 7

ة  أو أشياء خالل السنة الشمسينقداأو أآثر من ذلك ) الف دوالر أو ما يعادلها بالدنانير( من المساهمات بمبلغ مجموعة
 )أنظر التعليمات. ( معينة من األقارب ومساهمات انتخابية معينةهداياتستثنى من ذلك . لك أو لزوجتك أو أحد أبنائك

 
 

           
  الخص أو الهيئة التي تقدموعنوان اسم متلقي الهدية                 الشخص إسم
 ة، وعالقاتها بالمتلقي أو المساهمالهدية                               المساهمة أو
 
 
 أو شخصألي ) ألف دوالر أو ما يعادلها بالدنانير( أو أحد أبنائك مدين بمبلغ يزيد على زوجتك آنت أنت أو إذا  - 8

أي شخص تربطك أنت به أو زوجتك أو أحد أبنائك صلة قربى في أي ) i(شرآة أو منظمة أخرى ذلك ال يتضمن 



لمؤسسة مالية تشرف عليها الحكومة ) ii(، أو )أنظر التعليمات(قرابة العصب  المرتبة الثالثة من من خاللوقت 
على السكن الرئيسي يقتصر استخدامه  الدين الموثق برهن عقاري أو ملك آخر هذاالعراقية تم الحصول منها على 

 :اآلتيأي مديونية تظهر نتيجة تعامل ينطوي على بطاقة إئتمان، رجاء ذآر ) iii(لك، أو 
 

  وعنوان المقرضاسم المقنرض                                      وعنوان اسم
 
 
 
 
 

 . التي قدمتاألسئلة طائلة عقاب الحنث باليمين، أن هذا البيان المالي آامل وصحيح في اإلجابة على تحت أشهد
 
___________________ 

 التوقيع
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  المؤقتةئتالفإلا لسلطة 57 رقم أمر  -K  الملحق
 

 المؤقتة على إنشاء مكاتب مستقلة للمفتش العام داخل آل ئتالف لسلطة اإل57 األمر ينص

 المراجعة أعمال عراقية للقيام بأعمال التحقيقات والتدقيق والتقييمات والتفتيش وغير ذلك من وزارة

 .طبقا لمعايير اإلختصاص العامة المقبولة
 

 : الالزمة بهذا الخصوص منالمعلومات الحصول على ويمكن
Orders#html.index/regulations/org-iraq-cpa.www://http 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  المؤقتةئتالف لسلطة اإل57 رقم أمر
 نو العراقينوالعام نوالمفتش

 
 المؤقتة، وبموجب قوانين الحرب وأعرافها ئتالف آمدير إداري لسلطة اإللطتيلس طبقا

 1483ن h القرارات الصادرة عن مجلس األمن الدولي بهذا الشأن بما في ذلك القرارمعوتمشيا 

 ،1511و
 

وأن  السابق شجع على عدم الكفاءة والفساد في المؤسسات الحكومية العراقية، الحكم إلى أن نظام وباإلشارة
 . ماسة لجهود منتظمة إلستعادة ثقة الشعب العراقي بهذه المؤسساتالحاجة

 
 من المتخصصين المؤهلين الموضوعيين الذين سيكرسون جهودهم رق إلى فبحاجة بأن الوزارات وبالتسليم
 .والهدر وسوء إستخدام السلطة التزوير  علىوالقضاء األداء الوزاري  تحسينمن أجل 



 
 من المتخصصين الذين تم ذآرهم أعاله فعالة، فإنها تتطلب زعامة مستقلة رق الفهذهن تكون  على أوبالتشديد
 . ملحوظ وموارد مناسبة وسلطات محددة وواضحةبشكل

 
 واستعادة ثقة الشعب في العراقية للوزارات والفعالية واإلستقامة  الكفاءة مصممة على تحسين وستكون
 .الحكومة

 
 : هنا ما يليأعلن

 
 األول الجزء

 الغرض
 
 برنامج فعال للتدقيق والتحقيق وإجراء مراجعة من أجل توفير مسؤولية وأمانة إقامة بموجب هذا األمر يتم

 إستخدام وسوء التزويرردع وتحديد أعمال الهدر ومن أجل  متزايدة للوزارات للحيلولة دون، وومراقبة
عمال أاء مكاتب مستقلة لمفتشين عامين للقيام بآما ينص على إنش. القانونية األخرى غير واألعمالالسلطة 
 . عامبشكل والتقييم والتفتيش وغير ذلك من المراجعات طبقا للمعايير المهنية المقبولة والتدقيقالتحقيق 

 
 الثاني الجزء

 التأسيــــس
 

 سيتم تأسيس مكتب لمفتش عام في آل وزارة عراقية يرأسه مفتش فإنه لذا )1

 .عام
 
إن أي .  آل وزارة لفترة عمل تستمر خمس سنواتفيداري المفتش العام األول   المدير اإلوسيعين )2

 مؤقتة تتولى آامل السلطة في عراقية السلطة إلى حكومة نقل لمنصب مفتش عام يحدث قبل شاغر
 .العراق سيشغل تبعا لنفس اإلجراء

 
ين عامين في المناصب الشاغرة  يجب تعيين مفتشبالكامل، أن تتولى حكومة عراقية مؤقتة سلطاتها بعد)   3

 يكون التعيين خاضعا للموافقة عليه بأغلبية أصوات جهاز أن المؤقتة، على لعراقيةا للحكومةمن قبل الرئيس التنفيذي 
 . وطنيتشريعيأنيطت به سلطات مجلس 

 
ذلك مع السياسة على أن يتمشى ( إنتمائه السياسي اإلعتبار إختيار المفتش العام دون األخذ بعين يتعين)    4

 )البعثيينالمالئمة للتخلص من 
 على تولي زعامة قوية وإظهار القدرة على القيام بأعمال المحاسبة والقدرة أساس األمانة وعلى

 القضاء وإدارة المالية واإللمام بالقانون والتحليل اإلداري واإلدارة العامة والتحقيق والتحليالتوالتدقيق 
 .جاالت التي لها عالقة وثيقة بهذه المسائلالجنائي وغير ذلك من الم

 وبمهارات وقدرات وخبرة واضحة في بمعرفة على ذلك فإن المفتش العام يجب أن يتحلى وعالوة 
 .قيامه بعمليات التدقيق والتحقيقات

      
  تجديدها لفترة ثانية بنفس المدةيمكن أن تكون فترة تعيين المفتشين العامين لمدة خمس سنوات، يجب )5

 المؤقتة على أن يكون ذلك خاضعا للموافقة العراقيةبناء على تنسيب من الرئيس التنفييذي للحكومة 
 . سلطات مجلس تشريعي وطنيبهعليه بأغلبية أصوات جهاز أنيطت 

 



 الثالث الجزء
 واإلستقاللية التقارير

 
عليهم الرد يتعين على المفتشين العامين تقديم تقاريرهم إلى الوزير المعني آما يتعين  )1

  الجهاز التابع للحكومة العراقيةعلىأو ( المؤقتة ئتالفاإل  طلبات وإستفسارات تقدم من قبل سلطةعلى

حاالت تنطوي على إدعاءات بسوء التصرف وفي ). الذي أنيطت به سلطات المجلس التشريعي الوطني

أو رئيس ( إلى المدير اإلداري  المفتش العام تقديم تقريرواجبمن قبل أحد الوزراء المعنيين، فإنه من 

  العامة، فور تولي الحكومة العراقية المؤقتة سلطاتها الرسمية آاملة فيواإلستقامةلجنة األمانة 
 ).العراق

 
 إضعاف أو ردع أي مفتش عام عن إتخاذ اإلجراءات أو يتعين على أي فرد أو منظمة محاولة منع وال)    2

 أو تحقيق أو مراجعة أو من الحصول على وثائق لها تدقيق أي عملية وإستكمال ،الضرورية الموآلة اليه للبدء في
 والمحاآمة من قبل لجنة األمانة للتحقيق ينتهكون ذلك الذين وسيخضع األفراد.  قائمةلقضيةعالقة بأي تحقيق أو تدقيق 

 .واإلستقامة العامة طبقا للقوانين المرعية
 

 الرابع الجزء
  العملمن الطرد

 
يجب أن تشمل وال يجب أن تقتصر على ) األسباب (ألسباب يطرد وزير مختص مفتشا عاما من عمله مارب)  1

 . الرشوةوتلقي إرتكاب وسوء إستخدام منصبه
 

 المدير اإلداري بذلك واألسس التي تم بموجبها إبالغ حالة الطرد، يتعين على الوزير المعني وفي)    2
لذلك فإن مثل هذه التقارير التي .  في العراقالرسمية آامل سلطاتها مؤقتة عراقيةالطرد، إلى أن تتولى حكومة 

 الطرد، يجب أن تقدم إلى الجهاز التابع للحكومة العراقية الذي أنيطت به عمليةتتضمن األسس التي استندت اليها 
 إضافية من ماتمعلووقد يطلب المدير اإلداري أو الجهاز التشريعي الوطني . التشريعي الوطنيالمجلسسلطات 

 اإلداري أو بأغلبية أصوات المجلس التشريعي المديرالوزير المعني تتعلق بعملية الطرد، التي ربما تلغى من قبل 
 .الوطني

 
  الخامسالجزء

 المهام
 

 :أن مفتش عام مكتب على آل  يتعين       
 
 لعمليات والشفافية والكفاءة  األمانة واإلستقامةضمان ونشاطات الوزارة، بغرض سجالت  جميع يدقق)    1

 الالزمة، والتوصية بإدخال تحسينات على برامج وسياسات القرارات إتخاذالوزارة وتوفير معلومات من أجل 
 . آان ذلك مناسباآلماواجراءات الوزارة 

 
 . تكون متمشية مع السلطات المنصوص عليها في الجزء السادس أدناهإدارية تحقيقات اجراء )2

 
 أي ومراجعة اإلقتصادي والكفاءة والفعالية لألعمال والعمليات التي تقوم بها الوزارة العامل في التدقيق )3

 .األداء عمليات لقياسأنظمة للوزارة  
 



 وسوء إستخدام السلطة وسوء اإلدارة التي والهدرالتزوير  الشكاوى وعمليات ومعالجة  وتقييم تلقي )4
 تشمل السرعة واإلستقاللية والشمولية في معرض نوعيةتؤثر على مصالح الوزارة، وتوفير سيطرة 

 .اإلستجابة لذلك
 

 لضمان أن تكون اإلجراءات التصحيحية مناسبة إستجابة للتوصيات التي قدمها ةتابعم بعملية القيام )5
 . العام بناء على نتائج التحقيقات التي أجراهاالمفتش

 
 . المسؤولين المناسبين عن تطبيق القانون تتعلق بإعمال جنائية محتملة إلىوإثباتات معلومات توفير )6

 
 أو تزوير الواردة من أي مصدر أو بناء على مبادرة خاصة به تتعلق بعملية بالشكاوى والتحقيق تلقي )7

 . ذلك قصور في عملية وصيانة المنشآتفي الكفاءة مزعومة بما وعدم أو سوء إستخدام  هدر
 

 ذلك والهدر وسوء اإلستخدام وعدم الكفاءة بما في ويرالتز التي تهدف الى منع النشاطات في المشارآة )8
 والعمليات،وليس مقتصرا على مراجعة التشريعات واألنظمة والتعليمات والسياسات واإلجراءات 

 .وطريقة تقديم برامج التدريب والتعليم
 

وآاالت  مزيد من األجراءات المدنية والجنائية واإلدارية بشانها من قبل الالتخاذ القضايا تحويل )9
 . المناسبةوالقضائية  اإلدارية

 
 إجراءات عالجية غير ملزمة من قبل الوزارة من أجل التغلب على أو تصحيح باتخاذ التوصية )10

 . وعدم الكفاءة في العمليات والصيانة التي حددها المكتبالتقصير
 

 . العامة آما هو مبين في الجزء التاسع أدناهالتقارير إصدار )11
 

 . التي قدمها مكتب المفتش وغيره من وآاالت التدقيقوصياتالت تطبيق مراقبة )12
 

 . مكتوبة لتوجيه المهام والعمليات التي يقوم بها مكتب التدقيقواجراءات سياسات نشر )13
 

 وإنشاء وسوء اإلستخدام التزوير في الوزارة على الحيلولة دون وتحديد الهدر والموظفين تدريب )14
 . المسؤولية واألمانة واإلستقامةلىع الثقافة التي تنطوي لتعزيزبرامج  

 
 في المناسبة تتعلق بتكاليف التحقيقات والتعاون مع الوآاالت اإلدارية والقضائية معلومات على الحفاظ )15

 . متعمدةتصرفاتكاليف من مؤسسات غير حكومية صممت على ممارسة سوء تإستعادة مثل هذه ال
 

 اللجنة والمحاآم بما في ذلك والمحققين  عملهاون ي  تطبيق القانوآاالت لمساعدة آامل بشكل التعاون )16
 .العراقية لألمانة واإلستقامة

 
 آلما آان ذلك ضروريا لضمان أداء يتميز بالكفاءة لمهام المفتش الهام على اإلجراءات مثل هذه إتخاذ )17

  من العمليات التي تقوم بها الوزارة، ومستوىآل 
 

سلطاتهم، آما تم تحديد ذلك في الجزء السادس أدناه آما  األخرى ضمن نطاق المهام مثل هذه تأدية )18
 .  األمرلهذا مسؤولياتهم طبقا تنفيذ من الضروري  سيكون

 
 

 السادس الجزء
 الموارد



 
 المهام المنصوص عليها في الجزء السادس من هذا األمر، منح آل مكتب مفتش تنفيذ أجل تحقيق من )1

 : التاليةالصالحياتعام 
 

 اليها، وغير المقيد لجميع المكاتب، للمناطق المحظور أو المحدود الوصول لكاملا حرية الوصول) أ
 والعقود والقضايا  والمشاريع المعلومات والتقارير والخطط وبيانات ويشمل ذلك الموظفين والسجالت

  للوزارة،اإللكترونية             البيانات في ذلك بما  وأي مواد أخرىوالمراسالتوالمذآرات 
 
 أو الشهادات في المحاآم، أو اإلدالء بشهادة اليمين إلستدعاء الشهود واإلشراف على أداء السلطة)   ب     
 في ذلك البيانات بما  والوثائق واألوراق السجالتآتب مثل القدرة على اإلجبار على الكشف عن و

 . التي تعتبر ذات عالقة بأي تحقيق أو إستعالم قيد البحثاإللكترونية
     

 ودون أية قيود، للوزراء ذلكبما في ( من الوصول بشكل معقول ألي رئيس مؤسسة حكومية التمكن ) ج
 تستدعي الضرورة ألغراض تتعلق بعمل عندما، ) للدولةالمملوآة والدوائر والوآاالت والهيئات

 المكتب، و
 

 التزوير صلة بلهاات التي  في الطلب من موظفي الوزارة تزويد مكتب المفتش العام بالمعلومالسلطة)    د    
 .قانونية أعمال أخرى غير وأي والهدر وسوء اإلستخدام والفساد

        
 فيما يتعلق بأي معلومات التاسع على آل مكتب من مكاتب المفتشين العامين التقيد بالجزء يتعين )2

 ).1 (السادسإستمدت من ممارسة الصالحيات المنصوص عليها في الجزء 
 

 السابع الجزء
 لمواردا
 

 التابع لها من ميزانيتها السنوية التي تتلقاها من العاممول مكتب المفتش ت على آل وزارة أن يتعين)    1
غراض أ األموال المناسبة التي تفي بوتصرف وزارة أن تعتمد آل  يتعين علىآما. مكتب الميزانية الوطنية

 .مكتب المفتش العام التابع لها
 

 لتنفيذ المسؤوليات والمهام المناطة بمكتبه أو مكتبها، يخصصالعام إنشاء هيكل تنظيمي  على المفتش يتعين)    2
 الضرورة من أجل ت أو الموظفين إذا دعالمساعدين يسرح مثل هؤالء أو يرقيوربما يعين أو يوظف أو 

 .تحسين فعالية وآفاءة المكتب
 

ات المحاسبين القانونيين والمستشارين  خدمعلى يحصل المفتش العام، ضمن حدود الميزانية، وقد)    3
 . التفتيش بصورة مستقلةمكتب ألداء مهام المتخصصين الخبراءاإلداريين األآفاء، أو غيرهم من 

 
 
 
 
 
 
 

 الثامــن الجزء
 بالســـــجالت اإلحتفاظ

 



كاتب  أعدها أحد مالتيالسجالت الكشف للعامة عن  نشاطات تتعلق بالتدقيق والتحقيق، يتعين عدم خالل )1
 .المفتشين العامين

 
 جميع الخطوات الضرورية للحيلولة دون الكشف إتخاذ ين على آل مكتب من مكاتب المفتشين العاميتعين)    2

 في ذلك أي آشف من هذا القبيل من شأنه أن بما أو التحقيق، بالتدقيقغير المرخص به لتقارير تتعلق 
 .يعرض للخطر األمن الوطني للعراق

 
 أو هويات المشتكين بدون الحصول على موافقة خطية من المشتكي ما أسماءم الكشف للعامة عن  يتلن)   3

 . أو صادر عن المحكمةالعراقية القوانين منصوص عليه في مطلبالم يكن ذلك 
 

 المحافظة على سرية أي معلومات العامين على آل مكتب من مكاتب المفتشين يتعين)    4
 العقوبات بإعتباره القيم لنفس  معرضاويتعين أن يكون سرية حصل عليها المكتب، 

 . القوانين الحكومية المتعلقة بالتعامل مع المعلومات السريةالنتهاآهعلى هذه السجالت 
 

 إتخاذ جميع الخطوات المناسبة لحماية خصوصية العامين على آل مكتب من مكاتب المفتشين يتعين)    5
 والتي جرت من أجل حماية بالقضاء اإلدارية أو التي لها عالقة العملياتاألفراد ألقصى حد ممكن في سياق 

 .المدنيين
 

 التاسع الجزء
 التقارير تقديم

 
 بالنسبة لعمل مكتبه إلى الوزير وتوصياته آل مفتش عام تقريرا بكل ما توصل اليه سيقدم)    1

 األمن بقواتات الحساسة التي تتعلق باستثناء المعلومو المناسبةالمعني، و الزعامة المنتخبة والمعينة 
 . أو المعلومات السرية إلى الرأي العام

 
 إلى فيها على آل مفتش عام تقديم معلومات عن أي قضايا جنائية يحتمل التحقيق يتعين)  أ      

 . القضائيةباإلجراءاتاألجهزة األمنية المعنية والوآاالت المعنية 
 البارزة بالمشاآلن يقدم فورا تقريرا إلى رئيس الوزارة المعني  على آل مفتش عام أيتعين)  ب     

 أو التدخل بالعمليات للوزارة البرامج والعمليات التابعة بإدارة مثل سوء اإلستخدام أو القصور المتعلق
 .التي يقوم بها المفتش العام
 

در تقريرا  آل سنة مالية أن يصنهاية على آل مفتش عام خالل ستين يوما من يتعين)    2
والتدقيق وغير ذلك من جهود المساعدة  المراجعة تقاريرسنويا يبين بشكل منفصل  

 والتحقيق األخرى
 .       التي أستكملت خالل السنة المالية

 
  إلى التقريرويتعين إرسال نسخ من .  أن يبين التقرير نشاطات مكتب المفتش العاميتعين ) أ

  تتمتع بسلطة اإلشراف لما له عالقة بالوزارة المعنيةةالوزير باإلضافة إلى هيئة تشريعي   
 .    أو مكتب المفتش العام

.  والرأي العام على الفور بصدور التقريراإلعالمية صدور التقرير، يتعين أعالم األجهزة وبمجرد)  ب
 . إلى ممثليهم عند طلبهاويتعين تقديم مثل هذه التقارير

 
 العاشر الجزء

 اإلختصاص معايير
 



 والتفتيش والمراجعة التي قام بها مكتب المفتش العام مطابقة لمعايير والتحقيق عمليات التدقيق تكونس
  التدقيق المقبولة بشكل عام التي نشرتها منظمات ذات تخصصات مستقلة في مجال اإلختصاص

التحقيقية داخل التقييم والنشاطات / وتحسين أعمال التدقيق والتفتيشتعزيز والتحقيق تعمل على والتقييم
 .الحكومة

 
  عشرالحادي الجزء

 النوعية مراجعة
 

 والتحقيق والتفتيش والمراجعة لضمان نوعية المراجعة من قبل مجلس التدقيق أن تخضع عمليات يتعين
 أعد الذيويتعين تقديم نسخة من التقرير .  للعراق مرة واحدة آل ثالثة أعوام على األقلاألعلىالتدقيق 

 فيما يتعلق اإلشراف المراجعة هذه إلى الوزير أو الهيئات التشريعية التي تتمتع بسلطة نتيجة لعملية
 . الطلبعندآما يتعين أن يتوفر هذا التقرير للعامة . بمكتب المفتش العام

 
 رــــــ عشالثاني الجزء

 التنفيذ بدء
 

 تصدر الحكومة لماري المفعول ما  العمل بتنفيذ هذا األمر بتاريخ التوقيع عليه، ويتعين أن يبقى سبدء يجب
 .العراقية المؤقتة تشريعا ينص على إيقاف العمل به

 
 

L. Paul Bremer, Administrator         102004فبراير / شباط 
Coalition Provisional Authority 

 
          بول بريمر، المدير اإلداري 

 سلطة االئتالف المؤقتة 
   



 
  المؤقتة خطط التدقيق ومجاالت اإلهتمامئتالفاإلالعام لسلطة  المفتش – L  االملحق

 
 التدقيق عملياتمجال و التي تحدد اإلتجاه اإلهتمام هذا الملحق وثيقة تتعلق بخطط التدقيق ومجاالت يتضمن

 ئتالف العام للتدقيق في سلطة اإلالمفتشالمحتملة وواجبات المراجعة التي يتعين استكمالها من قبل مساعد 
 آانت قد فصلت عن التقرير وهي النسخة الحالية التي سيشملها الملحقوهذه الخطة التي يتضمنها هذا . لمؤقتةا

ويشتمل هذا .  سنوية التي سيقدمها المفتش العام لسلطة االئتالف المؤقتة مستقبالالربعملحق في التقارير 
 . المؤقتةئتالفاإل للمفتش العام لسلطة  أيضا على ملخصات لعمليات تدقيق سابقة ومجاالت اإلهتمامالملحق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  التدقيق ومجاالت اإلهتمامخطط المؤقتة ئتالف لسلطة اإلالعام المفتش

 
 التدقيق خطط

 
 المفتش تضع المجال المبدئي لمهمة تدقيق ومراجعة محتملة يتعين أن ينفذها مساعد التدقيق خطة إن: الغرض

 آاملة ستضمن التقارير الخطةوآان قد تم فصل الخطة هنا، وأن .  المؤقتةئتالفلعام للتدقيق في سلطة اإلا
 . مستقبالالمؤقتة ئتالفالربع سنوية التي سيقدمها المفتش العام لسلطة اإل

 
 الجزء (2003نوفمبر / تشرين الثاني6 المؤرخ في 106-108 من القانون العام الثالث الفصل: السلطة
 : من أجل2004يناير / آانون الثاني30أسس المفتش العام في ) 3001

 
 لها وتحقيقوإشراف على عمليات تدقيق موضوعي  مستقل وسلوك لتوفير" -1

 . المؤقتةئتالفاإل سلطةعالقة ببرامج وعمليات  
 
  بشأن، السياسات التي وضعت منالتوصيات، وتقديم ـ وتنسيق الموضوعية زعامة مستقلة ولتوفير" -2

 : اجل
 و" فعالة لمثل هذه البرامج والعمليات،الدارة اإل واإلقتصادية، الكفاءة تعزيز" 0
 
 ".وسوء اإلستخدام لمثل هذه البرامج والعملياتالتزوير  وتقصي عمليات منع" 0

 
 إلبقاء رئيس سلطة االئتالف المؤقتة على إطالع آامل موضوعية الوسائل المستقلة والتوفير" 0

 المتعلقة بإدارة مثل هذه البرامج والعمليات والحاجة إلتخاذ والقصورل  على المشاآواصلومت
 ". تقدموإحرازإجراء تصحيحي 

 
 المؤقتة بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه بموجب نظام ئتالف اإللسلطة إعتراف المفتش العام إن:  الراهنالوضع

و 1978أآتوبر /أول تشرين 12الصادر في  452–القانون العام " (1978 المفتش العام لسنة قانون"التخويل و
 السلوك الذي ستنتهجه عمليات التدقيق ستقود، وضع قائمة أولويات لمجاالت اإلهتمام التي )1101 والنظام 1992

 أو التدقيق في بعض القصور المزعوم من قبل وآالة تدقيق العقود في مراجعةوبالفعل فقد تمت . والمراجعة مستقبال
 لمعرفة ما إذا آانت التحقيقم تحويل ذلك منذ ذلك الحين من أجل إتخاذ مزيد من اإلجراءات من بينها  وتالدفاعوزارة 

 .الخصوصهناك إمكانية إلجراء محاآمة مدنية أو جنائية بهذا 
 

 في الحكومة والمتعاقدين أو أجهزة المسؤولين المؤقتة بأن الكونغرس وبعض ئتالف المفتش العام سلطة اإلويعترف
 ئتالف محددة تتعلق بقصور أو سوء إدارة مزعومة خالل تنفيذ سلطة اإلوإدعاءاتالم أثارت قضايا تنم عن قلق اإلع

 معرض تجهيز خطة فيوقد أخذت هذه اإلدعاءات بعين اإلعتبار .  اإلغاثة وإعادة اإلعمار في العراقلعملياتالمؤقتة 
 .تدقيق الهدف منها الرد على هذه اإلدعاءات

 
 القرار في جميع مناحي الحكومة األميرآية والشرآاء الدوليين صانعي مباحثات مضنية مع بعد: الرئيسية األولويات

 إهتمام مجاالت ة المفتش العام لسلطة االئتالف المؤقتة خمسحدد ودراسات متعمقة، العراقيينوآبار المسؤولين 
 على سلم األولويات إال والهبوطلوقت، للصعود  المؤقتة، التي قد تتعرض، مع مرور ائتالفللمفتش العام لسلطة اإل

 :وتتضمن هذه المجاالت بالنسبة لألولويات الحالية. اإلهتمامأنها لن تختفي تماما من قائمة األولويات لمجاالت 
 
  المنافسةتحقيق     - 1



  أو ناقصةفسادممارسات تتسم فال     - 2
 وسير عملية اإلنتقاللجهوزية ا     - 3
  برنامج العقودارةإد     - 4
 مراعاة األنظمة والقوانين في إدارة الشرآات المتعاقدة بالتقيد     - 5
 

 ئتالف فإن المفتش العام لسلطة اإل، العامة من قلق وإدعاءاتأثاره أجل الرد على ما من.  إدعاءات وقلقإنبثاق
 : مراجعة أو تقييم لدراسة مجاالت القلق هذهبعملياتالمؤقتة سيقوم 

 
  دور وإستخدام المنافسة لتحقيق نجاح البرنامج المحسن،يمتقي -
  إدخال تحسينات،أجل الدروس المستقاة والفرص المحتملة من تقييم     -
  التي تعقب إحالة العقد أو عند إقتراب موعد الفترة الخطر الذي تتعرض له اإلدارة خالل تقييم    -

 ،) ألف مليون دوالرII) 18,4 العراقي  برنامج اإلغاثة وإعادة اإلعمار فتنفيذ      
  نظام إقتراح التنمية،مهمة أنظمة تقدير قيمة العقود التي تدعم تقييم    -
 . للقضايا التي لها عالقة بعملية نقل السلطةبالنسبة اإلخطار التي تتعرض لها اإلدارة تقييم    -

 
مدققين التابعين له وسهولة الوصول إلى مدققين في  المؤقتة الئتالف اإللسلطة مكتب المفتش العام لدى: الموارد

 تقدم لهم للقيام طلبات تابعة للحكومة الفيدرالية الذين يقومون بعمليات تدقيق منتظمة أو على أساس أخرىوآاالت 
 ستسخر آل مورد متوفر ليشمل ترحيال للوظائف المؤقتة إلئتالفومن أجل استكمال خطة التدقيق، فإن سلطة ا. بذلك
 . أجل تنفيذ عمليات التدقيق المنوي اجراؤها والتقييم والمراجعةمن
 

 التدقيق إليجاد مساعد للمفتش العام  شرطا المؤقتة ئتالف الهيكل التنظيمي لمكتب المفتش العام لسلطة اإلويتضمن
مين للعمل خالل  الالزالموظفينوقد تم تطوير الخطط الالزمة لهذين المرآزين، وتم تعيين .  آخر للتحقيقاتومساعد

وستستكمل جهودهما بعمليات تدقيق وتحقيق تقوم بها . مستمرةعداد هذا التقرير وأن عملية التوظيف ال تزال إفترة 
 .منظمات حكومية أخرى

 
 
 
 
 
 
 

  مجاالت اإلهتمام– المؤقتة ئتالف العام لسلطة اإلالمفتش
 

  اإلهتماممجاالت
 

 التحسينعمليات مثار قلققضاياألخطار المحتملة امجاالت
  التكاليف،– األفراد أمن – األمن
 التأمين توفر

آتشفت في ا مخالفات – العقود إحالة
 تنفيذ عقود معينة

 -تقيد الشرآات باألنظمة والقوانين
 معايير أخالقيات وشفافية

 المؤقتة، عملية نقل ئتالفاإل سلطة
السلطة، إدارة عمليات 

 اإلشرافالجرد،السيطرة الفعلية، 
 اإلداري

 الحاجة لتشديد – العراقية المشارآة
متزايد على إستخدام الشرآات 

 والتعاونالعراقية، بناء القدرة، 

 التنسيق – العقود حالةإ عملية
والتوثيق، إستخدام أساليب إضافية 

 يهاعلخالقة تتعلق بالعقود نص 
  مشترياتالقانون الفيدرالي لل

 األموال، حماية على السيطرة
األموال واألشراف على األموال 

 المصادرة والمستردة

 التنسيق، - الوآاالتبين العالقات
 والتعاون، واإلتصاالت

 يسبق التخطيط، ما – التخطيط
 مداداتإدارة اإل

 تعيين المهن، البشرية، الموارد المبرمة في العقود إستخدام المواد، وحماية إدارة -التموين



الواليات المتحدة لإلغراض  الممتلكات
  أجلهاالمخصصة من

 الزعامة، وهيئة موظفين مساندة

 اجراءات – مشترياتلل التخطيط 
غير مناسبة، منافسة محدودة، 
واإلعتماد على مصدر منفرد 

 للمشتريات

 مكتب إدارة – البرنامج إدارة
البرنامج وقضايا مجلس مراجعة 

 البرنامج

 مساندة الجيش عقود إستخدام 
لدعم برنامج زيادة ا(األميرآي 

 )اللوجستي المدني

 

 مجاالت اإلهتمام: L – 1 الجدول
 
 :وهي آما يلي. األولية المؤقتة عددا من مجاالت اإلهتمام من خالل مراجعته ئتالف العام لسلطة اإلالمفتش حدد لقد
 

  األخطار المحتملةمجاالت
 

 األمن

امة من أجل إيجاد الظروف المناسبة  األمن واإلستقرار هي عوامل هتوفير المؤقتة أن ئتالف سلطة اإلذآرت
 . هذه المعادلةفي المؤقتة لقوة أمن أهلية يعتبر عنصرا هاما ئتالفإن تشكيل سلطة اإل.  في العراقالسالمالستتباب 

 
 التي تمس اليها األموال في العراق جعل من الصعب تقدير تمرد التابع للكونغرس بأن إستمرار الالميزانية مكتب وسلم

 . يكتب النجاح لجهود إعادة اإلعمارحتىن أجل توفير األمن المناسب لألشخاص والممتلكات، الحاجة م
 

 الجهود في المؤقتة ئتالفوينسق المفتش العام لسلطة اإل.  مختلفة بعدة عمليات تقييم لهذه القضايامنظمات اآلن وتقوم
 . الحكومة الفيدرالية وبرامج العقود والعملياتموظفيهذا الصدد ويتوقع تقديرا نهائيا ألثر المتطلبات األمنية على 

 
 لعقد إجتماع وسيدعو المؤقتة ماهية تكاليف شروط التأمين الواردة في العقود، ئتالف العام لسلطة اإلالمفتش ويستطلع

من قبل  معهم في العراق يتلقون أمواال معتمدة التعاقدلفريق من الخبراء للنظر في برنامج تأمين موحد لموظفي أمن تم 
 .الحكومة األميرآية

 
 
 
 
 

  السلطةإنتقال

 
 في الفجوة المحتمل حدوثها بين الموارد المالية وتلك المطلوبة من أجل المؤقتة ئتالف المفتش العام لسلطة اإلينظر
ارد  بأهمية الموتتعلقوالقضية تستدعي من سلطة االئتالف المؤقتة إتخاذ قرارات .  إنتقال السلطة بنجاحعمليةاتمام 

 تنفيذ عملية إنتقال السلطة ضمن الحدود المالية أجلستمرارية العمليات من االمتعددة وأساليب تخطيط مفصلة من أجل 
 العراقية، ومساندة المتعاقدين الحكومة فيه من أجل إنسجام العالقات مع يعمل  الذيالواردة في الميزانية في الوقت 

 . األطراف في اإلعتماد عليهاجميعمر للبرامج والمشاريع والعمليات التي ستست
 

ومتطلبات ( والعمليات المشارآة في التحالف باإلضافة إلى المتعاقدين والوآاالت الحكومة األميرآية وستنتفع
 العراقية وسلطاتها  الحكومةمن الفهم المحدد الواضح إلستمرارية القضايا التي لها عالقة بمصالح ) تعقداتهم

 األخرى والحكومات بالبرامج والمشاريع والنشاطات التي تقوم بها الواليات المتحدة اتاإلهتمام وإستمرارية
 .المشارآة في التحالف



 
 والمستردة على األموال المصادرة السيطرة

 
 مع وآالة التدقيق التابعة للجيش األميرآي والمفتش العام في الجيش المؤقتة ئتالف المفتش العام لسلطة اإلسينسق

 والتحري التحقيقويستحق هذا الموضوع مزيدا من .  المبالغ التي تمت مصادرتها وتلك المستردةلتقييماألميرآي 
 .وستضمن نتائج ذلك التقارير التي ستقدم الحقا إلى الكونغرس

 
  الممتلكاتحماية

 
  إلعادةد الضخمة   جميعها قضايا تم التشديد عليها، بالنظر لحجم الجهوالممتلكات اللوازم، والتموين وحماية إدارة

 . العراقإعمار
 

  مثيرة للقلققضايا
 

  في تنفيذ العقودالمخالفات تحديد
 

 تحقيقا في المخالفات المتعلقة بعقود محددة يجري تنفيذها أو أنها قيد المؤقتة ئتالف المفتش العام لسلطة اإلسيجري
 التقاريرمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في  الجارية، فسيتم تقديم للتحقيقاتوبالنظر لطلبيعة الحساسة  . البحث

 .التي ستقدم مستقبال
  

  الشرآات العراقيةإستخدام
 

 أموال إعادة التنمية سواء آانت نقلإن  .  هو هدف إقتصادي وسياسي هامبالدهم إشراك الشعب العراقي في تنمية إن
فز الوحيد للشرآات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة  سيكون الحاحطم مإقتصادعراقية أو أميرآية أو من المانحين إلى 

 .القصيراألمد في 
 

أما فيما .  العراقية عن طريق إستخدام األموال األميرآية المعتمدةالشرآات واضحا أن جهدا قد بذل إلشراك ويبدو
خدمة لمصالح  بحث الذي إستخدمت يه الموارد العراقية التي تتحلى بالمهارات فإنه يحتاج لعملية بالمدىيتعلق 

 .ومشارآة المواطنين العراقيين) آكل (اإلعمارالموارد اإلقتصادية وآفاءة البرنامج وبناء الثقة بين جهود إعادة 
 

  بين الوآاالتالعالقات
 

 ل فيما بينها، إضافة إلى التعاون واإلتصا،الدوليةالحكومية المختلفة وبينها وبين المنظمات  التنسيق بين الوآاالت إن
 .مر هامهو أ

 
 تقرير أعد نتيجة ىوانطو. 2002 عام في" العراقمستقبل مشروع "ـ بيسمى وزارة الخارجية قد دشنت ما وآانت
 تحت حكم صدام حسين ممن لهم خبرة في مجال واسع من يعيشون إشراك العراقيين الذين ال على  المشروعلذلك 

 إن.  ق بإعادة بناء العراق وإعادة هيكلة المؤسسات من خالله مقترحات تتعليبحثونالمهن، وممن قدموا تقريرا 
 به وزارة تقوم  إذا توفر، الذي قد يترآه عمل من هذا القبيلباألثر، المؤقتة مهتم ئتالفالمفتش العام لسلطة اإل

ق على تتمتع بالخبرة في إعادة بناء العراالتي  دوليةالو فيدراليةال من الوآاالت األخرى وعشراتالخارجية األميرآية 
 الدروس القوية المستقاة في التحضير فعالية إنتقال السلطة القادمة هو لعملية األساسيإن المفتاح . التخطيط للمستقبل

 .المؤقتة ومسؤولياتها من وزارة الدفاع إلى وزارة الخارجيةسلطة االئتالف لعملية اإلنتقال المنتظرة لمعظم واجبات 
 

 متحدة القاريةمن الواليات الالنقل عربات  عقود
 



استخدام عربات النقل، التي تم التعاقد معها  البحث بشكل أوسع في مسألة المؤقتة ئتالف المفتش العام لسلطة اإلينوي
يجب إعادة مسألة احتمال حدوث تصرف غير مالئم هنا  إن.   لدعم جهود إعادة إعمار العراقواحد،للقيام بغرض 

 . مة القاداألشهرالنظر فيه بعناية خالل 
 

  المتعلقة بالعقودالقضايا
 

 بعد الحرب آانت األساس في السماح بظهور عملية عروض أقل إنفتاحا لما المقتضيات في المرحلة الفورية إن
حرة التنافسية ال عروضآانت توجد ال فقد تم تحقيق قيمة أآبر في إستثمار إعادة اإلعمار عندما ذلكومع . ومنافسة

 والموارد العراقية إضافة إلى قيمة اإلستثمار في األميرآيينم الكفؤ ألموال دافعي الضرائب  اإلستخداإن.  منفتحةالو
 .  أفضل الخدمات من قوى السوقتلقىمشاريع إعادة اإلعمار 

 
  عقود مساندة الجيشإستخدام

 
. السلم والحرب تشكيل برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني لتوفير الدعم الحيوي للقوات األميرآية في زمن تم

 الحرب للقوات على األرض ولتحسين نوعية الحياة في زمن القتالية  والقدرة  الكفاءة زيادة  تشكيلهوالهدف من 
 . الظروف الصعبة

 
 من الخدمات بما في ذلك غسل المالبس وآيها واإلستحمام مجاال برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني ويوفر

 جثث المتعلقة بالوالشؤونلمالبس وإصالحها، الفضالت والصرف الصحي، والطعام   اوتبديلوالمنشآت والمأوى 
 للسماح صمم  جوهرهوالبرنامج في .  والنقل والتوزيع ومولدات الطاقة الكهربائية وتوزيعهاوالصيانةواإلمداد والدعم 

 في الوقت القوةية أثناء الحرب وتقدير  مهمة أآبر، والسماح لهم بالترآيز على القدرة القتالتنفيذبلعدد قليل من الجنود 
 .سبل العيشبالذي يقدم برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني المواد األساسية التي تمدهم 

 
شرآة  أول برنامج لزيادة الدعم اللوجستي المدني قد أحاله سالح المهندسين في الجيش األميرآي على وآان

Brown and Root  وآانت العمليات التي .  مراتأربعخيار التجديد لمدة عام جود و لمدة عام، مع للخدمات
 نقل البرنامج إلى قيادة اللوازم في 1996وتم في عام . العقدهذا بواسطة جرت في الصومال وهايتي قد تلقت الدعم 

 شرآة سلوب تنافسي علىأب 1997 تنفيذ برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني في عام عقدالجيش األميرآي وأحيل 
DynCorp   .2001 قد رست في عام الدعم اللوجستي المدني عملية المنافسة للفوز بعقد برنامج زيادة وآانت 

  Kellogg, Brown & Rootوالتي عرفت فيما بعد باسم  (للخدمات  Brown and Rootعلى شرآة 
)KBR) (  مرةأولوهي الشرآة التي فازت به  . 

 
 لقيادة اللوازم في الجيش األميرآي بدور آبير في المهمة التي يجري التابعجستي المدني  برنامج زيادة الدعم اللووقام

 المسلحة األميرآية للقواتفباإلضافة إلى الدعم المتواصل الذي يقدمه البرنامج .  العراق على عدة مستوياتفيتنفيذها 
 العراقي وبين للنفطط لتأهيل البنية التحتية  أهداف على مستوى عال تتراوح ما بين التخطيلتنفيذفقد خصص البرنامج  

 . المسؤوليات الملقاة على عاتقهالتنفيذتوفير اإلمكانات التي تبقي على حياة سلطة االئتالف المؤقتة 
 

 تدقيق العقود في وزارة الدفاع وقيادة اللوازم في الجيش األميرآي لها عالقة وآالة اآلن عملية تدقيق تجريها وهناك
 الغذائية التي طلبت وتلك التي قدمت للجنود وللموظفين المدنيين الوجبات بأثمان  Halliburtonشرآة مطالباتب

 في التقارير مناقشته المؤقتة وستتم ئتالفوالنزاع القائم هو محط إهتمام المفتش العام لسلطة اإل. والكويتفي العراق 
 .التي ستقدم إلى الكونغرس في المستقبل

 
 
 
 

 ــينالتحسـ عمليات



 
  وتقيدها باألنظمة والقوانين الشرآــاتإدارة

 
 الشرآاتوطورت  .  تغير عبر السنوات القليلة الماضيةقدوالتقيد باألنظمة   التقيد الشرآاتي بالمعايير األخالقيةإن

لوك  تحديد المسؤوليات القانونية المتعلقة بسأجل للتقيد باألنظمة من داخلية  أنظمة ومتوسطة الحجم  ةالكبير
معها وإلتخاذ الخطوات الوقائية لتفادي انتهاآات القوانين الدولية الفرعيين وتصرفات موظفيها والمتعاقدين 

 قد سن مزيدا من الكونغرسوآان .  وعلى مستوى الوالية والكشف طواعية عن اإلنتهاآات وقت حدوثهاواللفيدرالية
 وتقيدها إدارتهالقطاع العام التخاذ اإلجراء الالزم لتحسين  بالشرآات العاملة في االمتعلقةالمتطلبات القانونية  

 ).مثال على ذلك، أعضاء مجلس مستقلين وقواعد أخالقيات(بالقوانين واألنظمة 
 

، لكنه لم يتأآد بعد، بأن المتعاقدين الرئيسيين مع وزارة الدفاع للعمل في المؤقته ئتالف المفتش العام لسلطة اإليشتبه
 وقواعد سلوك مماثلة األخالقيةوطبقوا أنظمة داخلية للتقيد بالقوانين والقواعد وضعوا ود حكومية عقبموجب  العراق

 بالسلوك والتصرفات وتقديم تقارير فورية عن المتعلقةللمحافظة على هذا النهج وتحديد المسؤوليات القانونية 
 على زيادة جهودها في دعم وتقوية عملية  تشجيع الشرآات التي تعمل في العراقننويونحن . اإلنتهاآات متى وقعت

 .  بالقوانين والسيطرة والتطلع نحو التعرف المبكر على أوجه القصورالتقيد
 

 المؤقتة فيما يتعلق بهذا الموضوع من سلطة االئتالف المؤقتة والوآالة ئتالفاإل طلب المفتش العام لسلطة وقد
 الجيش الطلب من ووزارةالجيش األميرآي ووزارة الخارجية  للتنمية الدولية وسالح المهندسين في األميرآية

 بالقوانين تقيدهم أنظمة بتقديم ماليين دوالر التطوع  خمسةالمتعاقدين مع الحكومة األميرآية بعقود تزيد قيمتها على 
 أو قبل هذا 2004أبريل / نيسان15 بتاريخ المؤقتة ئتالفوقواعد األخالق وقواعد السلوك إلى المفتش العام لسلطة اإل

 .التاريخ
 

 ا يتخذونهتي الاتجراءإل هؤالء المتعاقدين يملك أدوات التقيد هذه وامن الغرض من هذا الطلب هو تحديد آم إن
 : بما في ذلكالتقيد،لتحقيق هذا 

 
 . تمشيا مع هذه األنظمةالتقيد إذا آان المتعاقدون قد وضعوا معايير ما 0

 . انتهاآات لألنظمة والقوانينأيعية عن  إذا آانت هذه األنظمة آشفت طواما 0
 األداء الذي يتقيد بالقوانين والقصور تمشيا مع تحديد اذا آان المتعاقدون يسعون بنشاط من أجل ما 0

 .هذه األنظمة والقواعد
 

تة ينوي  المؤقئتالفأو قواعد أخالقية، فإن المفتش العام لسلطة اإل/ للتقيد ونظاما أنه ال يملك عاقد آان رد المتفإذا
 .البرنامجهذا الموضوع بشكل مباشر مع ذلك المتعاقد لمعرفة سبب عدم وجود مثل هذا تابعة م

 
 المؤقتة إلى نتيجة مستقلة تشير إلى أن أي شرآة إنتهكت بشكل متعمد ئتالفاإل ولم يتوصل المفتش العام لسلطة هذا

 .ر النقاب عن مثل هذه اإلنتهاآات الرغم من أن هناك حاالت آشف فيها متعهد أو أآثعلىالقوانين، 
 

 بأن أنظمة التقيد الداخلية يمكن أن تسفر عن تنبيه مبكر إلحتمال وقوع المؤقتة ئتالف المفتش العام لسلطة اإلويسلم
 الفور بموعد حدوث وعلى بحيث تتمكن الشرآات من إتخاذ اإلجراء التصحيحي وإعالم الحكومة طواعية إنتهاآات

 خالله متعاقد منإن المدى الذي يقوم .  توفير أموال دافعي الضرائب والموارد الحكوميةإمكانيةعني  اإلنتهاآات، مما ي
 هاما للمعلومات المتعلقة مباشرة مصدرارئيسي باإلبالغ عن أي انتهاآات تمشيا مع مثل هذا النظام أو بدونه يعتبر 

 . بمهمة المفتش العام
 

 المؤقتة عن طريق المدققين ئتالففي أن يكتشف المفتش العام لسلطة اإل قائما على ذلك، يظل اإلحتمال وعالوة
 مستقال تماما عن شروط الكشف عن التقيد بنظام باألنظمة المحققين قصورا في التقيد من غيرهم  أوالحكوميين 

 الذيف عن السبب  المؤقتة في مثل هذه الحاالت التوصل إلى قرار للكشئتالف لسلطة اإلالعاموينوي المفتش . المتعاقد



 الشرآة في إبالغ الحكومة  فشلأدى إلى فشل نظام التقيد في إحدى الشرآات تحري اإلنتهاك والسبب الذي أدى إلى 
 . داخليا للتقيدنظاما إذا آانت تملك وعما  باإلنتهاك

 
 مناسب بشكل تم اإلبالغ   التدقيق في اإلنظمة القائمة لمعرفة ما اذا آنالمؤقتة ئتالف المفتش العام لسلطة اإلوينوي

 المؤقتة ينوي ئتالف لم يكن األمر آذلك، فإن المفتش العام لسلطة اإلوإذاعن أي انتهاآات تمشيا مع األنظمة، 
 لسن الكونغرس من البيانات عن هذه األنظمة وأن يقرر بعدها ما إذا آان سيقدم توصية إلى مزيدالحصول على 

 .عاقد بهذا النظامتشريع إضافي لتحسين عمل تقيد المت
 

  التعاقـــــدعمليات
 

المؤقتة في أداء عمله، فإنه سيتأآد من وجود التوازن الضروري لسلطة االئتالف  الوقت الذي يستمر المفتش العام في
 : أهداف متضاربةا أنهبدوتبين ما 

 
 .حاسبة الملضمان التطبيق الصارم لألنظمة  ضمان 0

 
 التي ستطبق عندما يستدعي األمر في ظروف زمن األنظمةي  بتوفر المرونة والرشاقة فالسماح 0

 .الحرب وبعدها
 

 الفيدرالية لها تأثير على سرعة تسليم البضائع مشتريات مجموعة أنظمة المثل أنظمة المشتريات في زمن السلم إن
 .والخدمات

 
 من" النمر فرق"بتشكيل  المؤقتة فئتال للقلق، قام المفتش العام لسلطة اإلالمثيرة يتعلق بشكل وثيق بالقضايا وفيما

 الفوري للمخاطر والمجاالت التي يمكن والتحديد المؤقتة ئتالفأجل الترآيز على عمليات التعاقد التابعة لسلطة اإل
 .إدخال مزيد من التحسينات عليها

 
 التخطيــــــط

 
اق قد بدأت في شهر تشرين  في العرئتالف األولى لنشاطات اإلاألشهر عملية التخطيط المبدئي خالل آانت

 على إهتمامهورآز الفريق .  عندما أجتمع فريق يمثل عددا من الوآاالت لبحث هذه المسألة2002أآتوبر من عام /أول
 عملية حماية وحظيت.   عن العمل العسكري ومعالجة األزمات اإلنسانيةالناتج الضرررد سريع إلصالح  توفير 

 إليه إقتصاد البالد  يترآزمن أثمن الموارد الطبيعية في العراق واألساس الشامل الذي  تعتبر التيوإصالح آبار النفط  
 . خاصبإهتمام

 
 المدنية لسالح المهندسين في الجيش األميرآي أمام لجنة اإلصالح الحكومي األعمال لما ورد في شهادة مدير وطبقا
بار النفط نتيجة للحرب، آ فيه ضرر بسيط بلحقلذي   فإنه في الوقت ا2004مارس / آذار11 لمجلس النواب في التابعة

 الطويل وأعمال السلب اإلهمال تحتية مشلولة نتيجة لمجموعة من العوامل منها بنية" بدال من ذلك على عثر
 من مشاهدة آالف الالجئين يفرون عبر الحدود، آانت شوارع وبدال". والتخريب التي تعرضت لها في اآلونة األخيرة

 مليئة بالخطر الذي آان يتهدد رجال ونساء قوات التحالف، وسلطة االئتالف وآرآوكريت والموصل بغداد وتك
 . الذين قدموا بعد ذلكتعاقدين  والمالمؤقتة

 
 الذي آان مطلوبا مشتريات إلى التخطيط غير السليم منوها باإلفتقار إلى دعم الالدفاع أشار المفتش العام في وزارة آما

 . ولى من قيام مكتب إعادة اإلعمار والمساعدات اإلنسانية األشهر األخالل
 
 
 
 



 
  اإلنسانيـــةالموارد

 
الكثير من البراهين التي تظهر أن سلطة االئتالف المؤقتة تحملت عبئا اآلن حتى تم إجراؤها التقييمات التي وفرت 

 . اآلخذة في التزايدباإلعباءام قليل من الموظفين الذين أنيطت بهم عملية القيمع وجود عدد  من العمل آبيرا
 

 : ما يلي الدراسةمن بين المجاالت التي تتطلب مزيدا ومن
 

 والوظائف الموجودةمناسبة المهارات المزاوجة بين  0
 

  الرئيسيةللمناصب البشرية الموارد ةشح 0
 

  عملية نقل السلطةبعد" قيادةال إستمرارية" قضايا دراسة 0
 

  البرنــــامجإدارة
 

 وصندوق حرية العراق التي المتحدة إعتمدتها الواليات التي المالية  للموارد ئتالفسيطرة سلطة اإل إدارة وإن
 األموال هذهعادة التنمية تمس اليها الحاجة لضمان الكفاءة في إستخدام إ وعملياتخصصت لصرفها على برامج  

 .الحاجة الى نتائج مرغوب فيهاتلبية و
 

عمليات ال حيال أنظمة اإلدارة المالية لسلطة االئتالف المؤقتة، فإن عميقالقلق ال الوقت الذي يتواصل فيه وفي
االندماج المهم بين عملية  إدارة البرنامج يوفران مكتبتيقظ و عن سلطة مجلس مراجعة البرنامج المنبثقةوالضوابط 

 .  والمتطلبات الفنية لكل مشروعواإلدارةستراتيجية  الالقرارات اصنع 
 

وفر عملية وصل هامة للنتائج التي سيسفر عنها البرنامج وطاقة ت القرارات إتخاذارآة العراقيين في عملية  أن مشآما
 بند ضرورةخدم فقط ت شفافية برنامج مكتب إدارة البرنامج، لن فإن على ذلك، وعالوة.   إنتقال السلطةلعمليةدعم 
 من اإلجراءات وغيرها، بل أيضا مساندة أعمال التقييم هيل وإعادة اإلعمارأ عن إستخدام اموال التالمعلوماتتوفر 

 . المتعلقة بالتدقيق والتحقيق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  وزارة الدفاع عن األوضاع في العراقتقرير -   M  الملحق
 

 تم وآان قد. 2004مارس / آذار15 عن األوضاع في العراق المؤرخ في الدفاع هذا الملحق تقرير وزارة يتضمن
 . التشريعيةللشؤون التقرير من المساعد الخاص لإلتصاالت في مكتب مساعد وزير الدفاع  محتوياتالحصول على 

 
 . الوثيقة، فقد تم تضمينها القرص المرفقلكبر وبالنظر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 N  الملحــــق
 

 رير مالحظات ختامية لمضمون التقالملحق هذا يتضمن
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