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 رسالة من المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق

 
يسرني أن أقدم إلى الكونغرس، الوزيرة رايس، الوزير غيتس وإلى الشعب األميرآي التقرير الفصلي الخامس عشر 

لقد قمت خالل هذا الفصل بزيارة العراق للمرة السابعة عشرة .   العام الخاص بإعادة إعمار العراقمن المفتش
 .مواصلة لعملية الرقابة الشديدة والدقيقة على المجهود األميرآي في مجال إغاثة وإعادة إعمار العراق

 
ي االستثمار في إغاثة وإعادة إعمار العراق هناك تطوران بارزان اثنان يقسم بها يؤطران هذا التقرير، أوًال، أن إجمال

 تجاوز حد المئة بليون دوالر خالل هذا – الواليات المتحدة، العراق والمانحين اآلخرين –من مختلف المصادر 
ثانيًا أن مجموع الهجمات على قوات التحالف وعلى العراقيين هبطت إلى أدنى مستوياتها خالل أآثر من سنة .  الفصل

 .ناشئ بشكل أساسي عن النجاح الذي تحقق من خالل االستراتيجية االندفاعية وهو أمر –
 

فقد .  لقد اجتاز فريق الرقابة التابع للمفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق محطتين بارزتين خالل هذا الفصل
العام الخاص بإعادة  عملية تفتيش منذ أن باشر المفتش 100 تقرير تدقيق وقمنا بأآثر من 100أصدرنا أآثر من 

هذا العمل التراآمي إلى جانب التحقيقات العديدة التي اضطلع بها .   سنوات3إعمار العراق مهمته قبل أآثر من 
المفتش العام يقف شاهدًا على الفوائد الهامة التي يمكن أن يساهم بها عمل الرقابة النزيهة لمصلحة المهمة الكبيرة 

 .الجاري تنفيذها في العراق
 

 مخرجات البنية التحتية، أمن –هذا التقرير يتحدث عن عالمات بارزة على تحقيق نجاح على هذه األصعدة التالية 
على صعيد البنية التحتية، ساهمت مشاريع آهرباء جديدة ممولة من .  المحيط وبرنامج االستجابة الطارئة للقادة

كة الكهربائية وتحسن في مستويات الصيانة بدفع إنتاج الواليات المتحدة إلى جانب انخفاض في الهجمات على الشب
وعلى صعيد األمن، أدت زيادة .  2003الكهرباء في العراق خالل هذا الفصل إلى أعلى مستوياته منذ غزو عام 

أما على صعيد برنامج االستجابة الطارئة للقادة، فقد قامت .  الضغوط بفعل االندفاع إلى هبوط ملموس في الهجمات
التفتيش التابعة للمفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق بزيارات ألربعة من مشاريع برنامج االستجابة فرق 

 . السريعة للقادة ووجدتا عمومًا أنها في وضع جيد
 

 تتحدث تقارير التدقيق وعمليات التفتيش التي قام بها المفتش العام خالل هذا الفصل عن السلبيات المترتبة على 
لقد حددت عملية التدقيق .  مارسات في إدارة البرنامج ونحن مستمرون في الضغط من أجل ادخال تحسيناتضعف الم

 بليون دوالر من أجل دعم برنامج تدريب الشرطة 1,2المؤقت التي قمنا بها للعقد الممنوح إلى شرآة داينكورت بقيمة 
كتب المخدرات الدولية وتطبيق القانون التابع العراقية وجود أوجه نقص خطيرة في البرنامج الذي يشرف عليه م

خالل عملية التدقيق األخيرة، أثبت مكتب المخدرات الدولية أنه قد اتخذ خطوات هامة نحو معالجة .  لوزارة الخارجية
وسوف يهتم المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق في تقريره النهائي عن شرآة داينكورب بتوفير . هذه المشاآل

آذلك آشفت عملية تفتيش قام بها .  لومات تفصيلية عن نطاق المشكلة والتأثير الذي أحدثته اإلجراءات العالجيةمع
المفتش العام خالل هذا الفصل عن وجود مشاآل تعتيي المجهودات األميرآية لتقليل أثر المخاطر في سد الموصل 

تى االن عن تحسينات ذات شأن، فإن السفارة أفادت أنها ورغم أن هذا المشروع لم يسفر ح.  المقام شمال نهر الفرات
 .قد طورت مقاربة من شأنها أن تؤدي إلى تطبيق اجراءات ناجعة للتقليل من األخطار عند السد

 
 عملية 52لقد أحرزت شعبة التفتيش التابعة للمفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق تقدمًا خالل هذا الفصل بشأن 

ولغاية هذا التاريخ، أدت القضايا الخاصة .   عملية تتابعها وزارة العدل قضائيًا30عمل بها ومنها تفتيش جاري ال
 أشخاص إضافة إلى ما يعادل 8 أحكام بالسجن وصدور اتهامين لـ 5 إدانات، 5 اعتقال و13بالمفتش العام إلى 

 .  رداد بموجب أوامر قضائية مليون دوالر على شكل عمليات إعادة ملكية، وغرامات وعمليات است17,242
 

 جيعرض القسم الثاني من هذا التقرير الفصلي تفاصيل موارد التمويل األميرآي األربعة الرئيسة التي تصب في برنام
إعادة اإلعمار آما يتضمن تحديثًا للمعلومات عن المؤشرات االقتصادية الرئيسة في العراق ويستعرض التقدم 

 فإنه يتضمن إيجازًا عن آل تقرير تدقيق وتفتيش أصدره 3أما القسم  .  طوير األميرآيةالحاصل في مختلف برامج الت
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 مالحظات مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق
 
 

 ات العقودتحديث بيان
 المساندة اإلقليمية 

     برنامج فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية
     برنامج االستجابة الطارئة للقادة 

 األمن 
 مكافحة الفساد 

     مكتب المحاسبة والشفافية وسيادة القانون
 البنية التحتية

     سجالت انقطاع التيار الكهربائي 
 مصدر للقلق الشديد :      سد الموصل
 تطوير القدرات 

     نقل المسؤولية المالية إلى الحكومة العراقية
 )IFMIS(    إعادة تقييم نظام معلومات اإلدارة المالية الخاص بالعراق 

 تقييم التقدم في العراق 
 أعداد الوفيات 

 
 
 
 

 الجزء األول
 

م الخاص بإعادة إعمار العراق، من يتضمن هذا التقرير الربع السنوي  الخامس عشر والصادر عن مكتب المفتش العا
 بليون دوالر تقريبُا الذي 45.429،  مراجعة مفصلة عن مراقبة المكتب المستمرة لمبلغ )المكتب(اآلن فصاعدًا 

ومنذ %.  60منه مبالغ يجب إنفاقها، ُأنفق منه فعليًا % 74ويشكل .  خصصه الكونغرس  إلغاثة وإعادة إعمار العراق
 بليون 100اليات المتحدة والعراق ووآاالت دولية أخرى بتقديم، أو التعهد بمنح، ما يزيد على ، قامت الو2003عام 

 . العراقشدوالر إلنعا
 

أما .  يسلط هذا الجزء الضوء على القضايا الرئيسية التي تواجهها مساعي اإلغاثة وإعادة اإلعمار في الوقت الراهن
ل المخصصات المالية األميرآية التي تساند هذه المساعي، ويبين الجزء الثاني فيعمل على تحديث المعلومات حو

ويراجع الجزء .  المؤشرات االقتصادية الرئيسية في العراق، ويتناول أعمال التطوير األميرآية في قطاعات مختارة
ت معاينات، والتقدم الثالث مراقبة المكتب لألعمال الُمنفذَّة في هذا الربع من السنة، بما في ذلك سبع عمليات تدقيق وس

 .الذي حصل في مختلف عمليات التدقيق
 

 تدقيق، وما يزيد على 100يشكل التقرير الربع السنوي هذا حدثًا هامًا، فبصدوره يكون المكتب قد نشر ما ينوف على 
 آما . 2004) آانون الثاني( معاينة عن إعادة إععار العراق منذ بدء أعمال المراقبة في أواخر شهر يناير 100

والجزء الرابع من هذا .   تدقيقًا وتقارير معاينة في مدة تزيد قليًال عن المدة السابقة191أصدرت وآاالت  أخرى 
 .التقرير يلقي الضوء على أعمال المراقبة التي أنجزتها وآاالت أخرى  بالعراق في هذا الربع من السنة
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 تحديث بيانات العقود
سلسلة من الدراسات المالية المرآزة حول العقود  الضخمة التي مّولها صندوق نشر المكتب الدراسة األولى ضمن 

و التدقيق المذآور راجع .  2007) تموز(إغاثة وإعادة إعمار العراق، في التقرير الربع السنوي  الخاص بشهر يوليو 
والمشاآل .  ية للتنمية الدولية بليون دوالر، والذي أشرفت على إدارته الوآالة األميرآ1.2برنامج بكتل الذي آْلفته 

 .التي حددها المكتب آانت ترمز إلى التحديات العديدة التي تواجهها أعمال العقود في العراق
 

ينشر المكتب في اإلصدار الربع سنوي الحالي الحلقة التالية من هذه السلسلة، وهي عبارة عن مراجعة مؤقتة لعقد 
.  والذي يتم تنفيذه من أجل مساندة برنامج تدريب الشرطة المدنية في العراق بليون دوالر، 1.2دينكورب الذي فيمته 

وقد حدد التقرير المؤقت وجود عيوب خطيرة في الضوابط المالية، وفي ممارسات إدارة البرنامج فيما يتعلق بعقد 
لذي ينفذ أعمال إدارة العقد دينكورب، علمًا بأن مكتب المخدرات الدولية وتطبيق القانون التابع لوزارة الخارجية هو ا

 .المذآور
 

يقوم حاليًا مكتب المخدرات الدولية وتطبيق القانون بتنفيذ العديد من المبادرات لتصويب المشاآل التي حددها المكتب، 
غير أن النتائج التي توصل لها المكتب تؤآد على أهمية المخاطر .  بما فيها مطابقة الفواتير والتأآد من دقة السجالت

التي تنجم عن المراقبة الضعيفة للعقود الحكومية مثل االحتيال والهدر وسوء االستعمال التي يمكن أن تنشأ عن 
 .المراقبة الضعيفة للعقود الحكومية

 
سيستمر المكتب في العمل على المراجعات المالية المرآزة للعقود الكبرى األخرى الخاصة بصندوق إغاثة وإعادة 

ضمنها تلك التي تنفذها شرآة بارسونز انترناشونل، وشرآة رسيرتش تراينجل انسستتيوت، إعمار العراق، ومن 
 . 2007ومن المقرر نشر تقرير بارسونز قبل نهاية عام .  وشرآة فلور أميك

 
أنجز مدققو المكتب في النشرة الحالية تدقيق تقريرين مهمين يخصان صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ، أحدهما 

ومن تدقيق التقرير الثاني، وهو .  راءات تنفيذ العقود بأسعار ُمخفَّضة، واآلخر عن األموال غير المصروفةعن إج
الذي يتعلق بمبلغ مخصص لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق يزيد على بليوني دوالر لم يتم صرفه، تبين بأنه 

ية للتنمية الدولية تحسين استخدام ما تبّقى من األموال، يتعين على وزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، والوآالة األميرآ
وذلك  بتوثيق النتائج بصورة أفضل وتسريع إلغاء االلتزام الخاص باألموال الستعمالها في اإلنفاق على مشاريع 
أخرى، علمًا بأن الكونغرس قد خّول تخصيص أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق لالستعمال في تنفيذ 

 .يع أخرىمشار
 

نظَر المكتب في مراجعة العقود التي تم تنفيذها بأسعار مخفضة وتحقق فيما إذا آانت وآاالت تنفيذ العقود قد أعّدت 
واتضح للمكتب بأن الوآاالت المعنّية .  إجراءات فاعلة إلنهاء العقود المبرمة مع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

وتصل التقديرات الزمنية إلنجاز العقود .  يد في غالبية العقود غير المكتملةنفذت أعمالها، بصفة عامة، بشكل ج
 . عامًا15الكبيرة الخاصة بصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق لغاية 

 
، نشر المكتب تدقيقًا ألداء عقد شرآة آيلوغ، براون وروت الخاص بمساندة األرواح 2007يونيو /في شهر حزيران

ويوضح تحديث الربع السنوي هذا في مراجعته .  األميرآية في العراق، ووجد فيه عيوبًا آبيرةوالمبرم مع السفارة 
عن ذلك العقد بأن الوآاالت الحكومية األميرآية المعنّية قد أدخلت تحسينات رئيسية في مراقبة العقود، بما فيها تنفيذ 

وعلى .  ات الوقود، واألآل، وخدمات المسكنبرنامج ضمان الجودة، والتشدد في قضايا المحاسبة من ناحية مصروف
وهذه ).  حزيران( تقريره في شهر يونيو بنحو مشابه، أدخل المقاول تحسينات مهمة في أعماله منذ أن نشر المكت

 . التحسينات بمجملها ستوّفر أموال دافعي الضرائب
 

ة التحتية لصندوق إغاثة وإعادة إعمار وبما أن الواليات المتحدة قد أنجزت اآلن بصورة آبيرة معظم برامج البني
العراق، فإن المساعدة المالية إلنعاش العراق ستتجه صوب تقديم المساندة للقوات األمنية المدنية والعسكرية في ذلك 

 بليون دوالر لصندوق قوات األمن العراقية، ُأنفق منه 13.94وحتى هذا التاريخ، خصص الكونغرس مبلغ .  البلد
ويقدم الجزء الثاني من هذا .   المالية2007يراقب المكتب حاليًا مخصصات هذا الصندوق لسنة .  والر بليون د7.23
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أوال، برنامج االستجابة الطارئة للقادة، الذي تقوم :  عونة أميرآية آبيرة للعراق وهمايوجد صندوقان آخران يقدمان م

 بليون دوالر؛ ثانيًا، أموال دعم الطوارئ، الذي تقوم 2.3بإدارته وزارة الدفاع، وبلغت مخصصاته حتى تاريخه 
راقبة مخصصات البرنامج نفذ المكتب م.   بليون دوالر3.27وزارة الخارجية بإدارته، ووصلت مخصصاته إلى 

ويتضمن الجزء الثاني مراجعة لكيفية إدارة وزارتي الدفاع .   المالية2006واألموال المذآورتين آنفا في سنة 
وسبق للمكتب أن دقق وعاين البرامج الخاصة ببرنامج االستجابة .  والخارجية للبرنامج واألموال المذآورتين أعاله

طوارئ، ويظهر في هذا التقرير مزيد من أعمال التدقيق والمعاينة حول هذين الطارئة للقادة وأموال دعم ال
 .الصندوقين

 
 المساندة اإلقليمية 

أبدى المكتب والكونغرس في ربع السنة هذا اهتمامًا بالغًا بمسألة فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية في العراق، إذ نشر 
، وشهد مرتين أمام الكونغرس حول فرق إعادة اإلعمار )  األولتشرين(المكتب تدقيقًا مهمًا في منتصف شهر أآتوبر 

 .اإلقليمية
 

 برنامج فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية
.  ُيعّد برنامج فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية أهم برنامج حكومي تديره الواليات المتحدة حاليًا لبناء القدرات في العراق

ويشكل البرنامج في الوقت الحاضر .  منذ بدء البرنامج قبل عامينفقد تطورت المساعي وتوسعت بصورة ملموسة 
عنصرًا أساسيًا في الجهود الرامية إلى تحقيق االستقرار المدني والعسكري وإعادة اإلعمار، التي تبذلها الواليات 

 .المتحدة
 

  أولها في شهر أآتوبر .نشر المكتب، على مدى العام المنصرم، ثالثة تدقيقات عن فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية
، تبين فيه وجود تنسيق ضعيف في المتطلبات األمنية، وما يخص الموظفين، بين وزارتي 2006) تشرين األول(

، وهو عبارة عن تحديث للمراجعة األصلية األولى، وورد 2007) تموز(الدفاع والخارجية؛ وثانيها تدقيق شهر يوليو 
 المدني والعسكري؛ وثالثها الذي نشر في ربع السنة الحالي، وهو يلقي نظرة فيه حدوث تحسن هام في مجال االندماج

شاملة على البرنامج الذي يتوسع باطراد، ويورد فيه أن فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية تحقق تقدمًا متزايدًا، في جميع 
ارسة الحكم في مناطقها أنحاء العراق، في مجاالت تطوير قدرات المجالس اإلقليمية والمحلية آي تتمكن من مم

ولكن النزاعات اإلثنية والسياسية والطائفية المتداخلة .  الجغرافية، وإدارة برامج اإلغاثة المحلية وإعادة اإلعمار
 عوامل مؤثرة في الحّد من تقدم أعمال فرق لوالمعقدة في العراق، فضًال عن الوضع األمني الذي يشكل تحديًا، ما تزا

 :آما أظهر التدقيق األخير عن هذه الفرق ما يلي.  ليميةإعادة اإلعمار اإلق
أصدر مسؤولو فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية أحكامًا متضاربة حول فعالية الحكومات اإلقليمية من ناحية   •

 .قدرتها على ممارسة الحكم، ولكنهم ذآروا حدوث تقدم متصاعد مقارنة بالعام الماضي
 . اإلقليمية أن سيادة القانون تشكل لّب المشكلةاعتبر مسؤولو فرق إعادة اإلعمار •
ليس لدى المجالس اإلقليمية العراقية سوى مقدرة محدودة إلدارة مشاريع البنية التحتية واالستمرار فيها،  •

 .وليس  لديها موازنات آافية للوفاء بمتطلبات األعمال والصيانة
ى، لوحظ حدوث تقدم متقطع في مساعي التوفيق باستثناء التحسينات الملموسة في محافظتي األنبار وديال •

 .على المستويين المحلي واإلقليمي
 

 :التدقيق الذي قام به المكتب حدد وجود أربعة تحديات هامة أمام برنامج فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية
 .تحسين اندماج المصادر المدنية والعسكرية والتسلسل القيادي .1
 . موظفي فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية في بيئة أمنّية غير مستقرةالتأآيد على سالمة ومقدرة تنّقل .2
 .تنسيق برامج إعادة اإلعمار مع عمليات العصيان المضاد .3
 .توظيف ونشر موظفين بمهارات مناسبة، بمن فيهم أشخاص يتكلمون العربية .4
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في برنامج فرق إعادة اإلعمار ، يتعين تعبئة الشواغر الموجودة "الطفرة المدنية"ولغايات التمكن من النجاح في 
.  اإلقليمية بموظفين لديهم الخبرة في مجاالت السياسة واالقتصاد وسيادة القانون وفروع العلم األخرى ذات العالقة

يتضمن الجزء الثالث من هذا التقرير .  يشغل العسكريون حاليًا معظم الوظائف في فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية
 .ة اإلعمار اإلقليميةتلخيصًا عن فرق إعاد

 
 برنامج االستجابة الطارئة للقادة

أوصى بالتوسع في " تقرير الدروس المستفادة من العقود وتأمين موادها"أغسطس المعْنون /تقرير المكتب في آب
فمنذ .  االستفادة من برنامج االستجابة الطارئة للقادة، ومن يرامح تمويل إعادة اإلعمار السريعة االستجابة األخرى

نشر ذلك التقرير، استمر دور برنامج االستجابة الطارئة للقادة في النمو، وهو يشكل اآلن مصدرًا رئيسيًا لتمويل 
مشاريع إعادة اإلعمار التي تديرها وزارة الدفاع، إذ َحّولت المقاوالت الُمنتَظمة برنامج االستجابة الطارئة للقادة إلى  

 .نيين الذين يسعون للوفاء باالحتياجات التي تم تحديدها محليًاأداة رشيقة ومفيدة للقادة الميدا
 

، "صندوق االستجابة السريعة"نفّذت وزارة الخارجية مؤخرًا برنامجًا شبيهًا ببرنامج االستجابة الطارئة للقادة وأسمته 
ستجابة السريعة ويلجأ قادة فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية اآلن إلى صندوق اال.  مستخدمة أموال دعم الطوارئ

 . يلجأ إليها القادة في الميدان في برنامج االستجابة الطارئة للقادةيبالطريقة نفسها الت
 

ومع أن برنامج االستجابة الطارئة للقادة آان قد ُأسس أصًال لتزويد القادة الميدانيين بتمويل يتسم بالمرونة لتنفيذ 
فبرامج االستجابة .  ند اآلن أيضًا جهود إعادة اإلعمار بصورة أآبرالمشاريع المحلية سريعًا، إال أن البرنامج يسا

).   باليين دوالر7الذي تزيد آلفته التقديرية على (الطارئة للقادة، على سبيل المثال، تتضمن تجريف ميناء القصر 
دة يواصل دوره باطراد وفيما يستنفد برنامج صندوق إغاثة وإعمار العراق أمواله، فإن برنامج االستجابة الطارئة للقا

 .آوسيلة إلنهاء برامج ومشاريع صندوق إغاثة وإعمار العراق
 

وفي هذا التقرير الربع السنوي، أنجز المكتب المعاينات األولى للمشاريع التي مولها برنامج االستجابة الطارئة للقادة، 
ولمعرفة تفاصيل هذه .  ة ونتائج جيدةوتبين له، بصفة عامة، أن المشاريع األربعة التي قام بزيارتها ذات نوعي

وسينشر المكتب التدقيق الثالث الخاص ببرنامج االستجابة الطارئة للقادة بنهاية هذا .  المعاينات، انظر الجزء الثالث
 .العام

 
 األمن

ى حد  له وصل متوسط عدد الهجمات اليومية، التي تم اإلبالغ عنها، على قوات التحالف في ربع السنة الحالي إلى أدن
وعالوة على :  ؛ آما أن متوسط عدد الهجمات على المدنيين العراقيين قد تضاءلت2006يونيو /منذ شهر حزيران

 .ذلك، فقد تحسنت الظروف األمنية تحسنًا ملحوظًا في أعنف محافظتين في العراق، وهما األنبار وديالى
 

مّهدت له الطفرة المدنية، فإن الموقف األمني العام في وعلى الرغم من هذا التقدم المهم على الصعيد األمني الذي 
آما أن الهجمات على البنية التحتية ما يزال يؤثر عكسيًا على توافر .  العراق يعرقل اإلنعاش ومساعي إعادة اإلعمار

 .الخدمات الضرورية
 

ن وتيرة إعادة تأهيل البنية وآما ذآر المكتب آنفا، فإن هجمات المتمردين على مشاريع إعادة اإلعمار قد أبطأت م
وآذلك فإن الوضع األمني يؤثر على .  التحتية، وحّدت من قدرات مدراء المشاريع على تنفيذ زيارات ضمان الجودة

الماضي )آب(فتصاُعد األنشطة المتمردة في منطقة الموصل في شهر أغسطس .  أعمال المكتب الرقابية في العراق
وذآرت األمم المتحدة مؤخرًا  أن .  حد المواقع اإلنشائية التي تم اختيارها للمعاينةحال دون زيارة فريق المكتب أل

 1.الموصل أصبحت المدينة الثانية بعد بغداد بالنسبة لعدد الهجمات التي يتم اإلبالغ عنها
 

 من القضايا وهذا التطور مع ما يقترن به.  سيتغير الوضع العسكري لقوات التحالف في غضون أرباع السنة القادمة
التي تنجم عن إدارة األمن الخاص من قَبل المقاولين في العراق، والُمتطلب بأن تحقق قوات األمن العراقية مقدرة 
معقولة على العمل بصورة مستقلة بحلول الصيف القادم سيؤثر بشكل مباشر على البيئة األمنية في العراق خالل 
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 مكافحة الفساد 

شهد المفتش العام على محتويات الربع سنوي هذا أمام لجنة مجلس النواب الخاصة بالرقابة والشؤون الحكومية حول 
يؤثر آثيرًا " تمردًا ثانيًا"وآما ذآر المفتش العام للجنة، فإن الفساد في العراق ُيعدُّ .  قيةوضع الفساد في الحكومة العرا

 .على ديمومة الديموقراطية العراقية الغّضة
 

واجهت هذه السنة وآاالت مكافحة الفساد الرئيسية الثالث في العراق زيادات آبيرة في أعداد القضايا المعروضة 
؛  وذآر مجلس التدقيق األعلى أن القضايا %70لقضايا المرفوعة إلى هيئة النزاهة العامة بنسبة فقد ارتفعت ا.  أمامها

ويرى المكتب أن هناك أربعة تحديات تواجه مؤسسات .  التي أحالها على هيئة النزاهة العامة قد زادت عن الضعف
 :مكافحة الفساد العراقية

و مكافحة الفساد على الحّد من شفافية األنشطة الحكومية، إذ تؤثر التهديدات التي يتعرض  لها موظف:  األمن •
، عالوة عن قتل رئيس مجلس التدقيق 2003 موظفًا من هيئة النزاهة العامة منذ سنة 30تم اغتيال أآثر من 

آما يتعرض القضاة والمحققون القضائيان للتهديد بصورة .  األعلى السابق، والعديد من المفتشين العاّمين
 .منتظمة

  يعاني مجلس التدقيق األعلى، وهيئة النزاهة العامة، والمفتشون العراقيون العامان، من االفتقار :المساندة •
وتمّر، بصورة خاصة، هيئة النزاهة العامة .  إلى المساندة السياسة المنتظمة والتمويل من الحكومة العراقية
 .  ي في ربع السنة الحاليبأزمة حرجة إْثر استقالة مفوض الهيئة القاضي راضي الراض

 المواطنون العراقيون في قدرة مؤسسات مكافحة الفساد التابعة للحكومة على البّت ق  ال يث:سيادة القانون •
ويعّزز هذا االفتقار إلى الثقة، النقص في أعداد القضاة الثقاة، والضغط .  في القضايا بصورة فعالة وعادلة

 .  آتظاظ بالمساجينالمتزايد على نظام السجون جّراء اال
آما أن جميع هذه .    تواجه وآاالت مكافحة الفساد في العراق نقصًا حادًا في المقدرة والموارد:المقدرة •

 .الوآاالت تخلو من مرافق التدريب
 

 الفساد، وأوآلت إليه مهمة تنسيق جهود ة العراقية، في أوائل هذه السنة، المجلس المشترك لمكافحةأنشأت الحكوم
 .بيد أن مشكلة الفساد في العراق تظل قضية تدعو إلى الرهبة.  فحة الفسادمكا

 
 مكتب المحاسبة والشفافية وسيادة القانون

، أنشأ رئيس البعثة الدبلوماسية في العراق مكتب المحاسبة والشفافية وسيادة 2007) آانون الثاني (رفي شهر يناي
.   حول مكافحة الفساد2006) تشرين األول(المكتب لشهر أآتوبر القانون، وذلك استجابة لتوصية وردت في تدقيق 

وبناء عليه، تولى مكتب المحاسبة والشفافية وسيادة القانون مسؤولية تحسين مساعي الواليات المتحدة في مساندة 
أّدى إلى تعيين ، ما 2007الجهود العراقية الرامية إلى مكافحة الفساد، وأحرز تقدمًا جيدًا خالل الربع األول من عام 

مستشارين للمفتشين العاّمين ولمجلس التدقيق األعلى، علمًا بأن هيئة النزاهة العامة آان يوجد لديها من السابق 
آما استقال من تسلم : ولكن مدير مكتب المحاسبة والشفافية وسيادة القانون األصيل استقال من الوظيفة.  مستشار أعلى

 .وقد أعاقت هذه االستقاالت تطوير مكتب المحاسبة المذآور.  َب اآلن مدير بالوآالةذلك المنصب بعده، ويشغل المنص
 

ويظل التنسيق .  تنسيق جهود مكافحة الفساد في العراق بين مختلف الوآاالت التابعة للواليات المتحدة يشكل تحديًا
قتصادي، وبرامج سيادة القانون الخاصة بصورة أفضل أمرًا مطلوبًا بين خطط مكافحة الفساد، التي بقوم بها القسم اال

بالقوات المتعددة الجنسية ـــ العراق، وعمليات مكتب المحاسبة والشفافية وسيادة القانون، ومبادرات منسق سيادة 
وُيبرز .  القانون، ومشاريع سيادة القانون األخرى التي تنفذها الوآالة األميرآية للتنمية الدولية عن طريق السفارة

 . المستمر في تحديد مسؤوليات آل وآالة أهمية الحاجة إلى إيجاد استراتيجية متكاملة لمكافحة الفسادالغموض
 

أوصت مجموعة الدراسة العراقية بأن تؤدي وزارة العدل دورًا أآبر في مساعي سيادة القانون، وينبغي عليها أن 
التوصية، عين رئيس البعثة الدبلوماسية محاميًا من واستجابة لهذه .  ُتصنِّف مهمة مساعدة العراق في محاربة الفساد
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 البنية التحتية

 
 سجالت انقطاع التيار الكهربائي 

، مسّجًال رقمًا قياسيًا لفترة ما 2003 الكهرباء في هذا الربع من السنة إلى أعلى مستوى له منذ عام وصل متوسط إنتاج
 :وُيعزى هذا التحسن إلى.   ميغا واط في اليوم4,500بعد الحرب وهو 

 فعاليات نشأت عن عمليات وبرامج صيانة مّولتها الواليات المتحدة والعراق •
 تفعيل قدرة المولدات الجديدة  •
تقليص الهجمات على خطوط الكهرباء وفرق اإلصالح في منطقة بغداد، بسبب تعاظم أعداد القوات  •

 األميرآية في العراق
 

 238اتضح من معاينة المكتب لمحطة توليد الطاقة الكهربائية في قداس أن الهدفين الرئيسين للمشروع، الذي آّلف 
وباإلضافة إلى ذلك، فقد تبين للمكتب أن جهود .  قد تحققا) طةإصالح الطوربينات وتوسيع قدرة المح(مليون دوالر، 

حكومة الواليات المتحدة في مساندة العمليات المستمرة في موقع المحطة آانت فعالة، وأن الحكومة العراقية قد 
قداس جزءًا هامًا ُتَعدُّ محطة .  أظهرت نّية إيجابية لتحّمل مسؤوليتها على المدى الطويل في مساندة العمليات المؤازرة

 .في برنامج إعادة بناء قطاع الكهرباء، وهي واحدة من أنجح المشاريع الكهربائية التي قام المكتب بزيارتها
 

 مصدر للقلق الشديد :  سد الموصل
أنجز العراق بناء .  زار مفتشو المكتب في هذا الربع من العام سد الموصل، الواقع على نهر دجلة في شمال العراق

تحّرك هذه األتربة يتسبب في حدوث فجوات :  ، وهو مبني على أتربة قابلة للتحلل وعرضة للتعرية1984د سنة الس
 .  أسفل السد وعلى حاّفتيه، مما يستدعي حقنها بمواد للتقوية

 
إجراءات وقامت وزارة المياه والمصادر الطبيعية العراقية بتنفيذ .  والظروف المذآورة آنفا موجودة منذ إنشاء السد

 .للحّد من مخاطر هذا السد، من ضمنها برنامج دائم للحقن لملء الفجوات في طبقات األساسات
 

 تشارآت حكومة الواليات المتحدة مع الحكومة العراقية في مبادرة إلدخال العديد من التحسينات من 2005وفي عام 
في الربع الحالي من السنة، مشروع تحسين نظام وعاين المكتب، .  أجل التخفيف من حدة المشاآل التي يسببها السد

وتوصلت المعاينة التي قام بها المكتب بأن المشروع، الذي مضى عليه .   مليون دوالر27حقن السد، الذي تبلغ تكلفته 
ر سنتان، ما زال بحاجة إلى إدخال تحسينات جاّدة لقدرات أعمال الحقن األساسية التي تقوم بها وزارة المياه والمصاد

مازالت الوزارة مستمرة في عمليات الحقن في مكان السد، غير أن التنفيذ الكامل لعملية .  الطبيعية عند موقع السد
 .الحقن بعد إدخال التحسينات سيدعم هذه الجهود

 
تساعد وضع مكتب المساعدات االنتقالية للعراق التابع للسفارة التفاصيل النهائية لخطة المساندة بعد التسليم، التي س

 .الوزارة في تقديم المعدات والمواد المطلوبة لتحسين عمليات الحقن الحالية
 

 تطوير القدرات 
يواصل المكتب مراجعة األعمال الهامة التي تنفذها وآاالت أميرآية لتطوير قدرات الحكومة العراقية لتتمكن من 

بيد أن جهود بناء القدرات التي تقوم بها الواليات .  تسيير شؤونها على جميع األصعدة ـــ الوطنية واإلقليمية والمحلية
المتحدة يقيدها االفتقار إلى وآالة معينة رئيسية تتولى إدارة البرامج، وآذلك الحاجة المستمرة إلى خطة استراتيجية 

د فيه على نشر مكتب المحاسبة العام في هذا الربع من السنة تقريرًا يؤآ.   متكاملة تضم تحت لوائها آافة األعمال
 . يشتمل على تحديث لمراجعات بناء القدرات السابقة2008ويعتزم المكتب إعداد تدقيق لعام .  أهمية هذه التحديات

 
في أحدث تقرير للمكتب عن فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية جّدد فيه المكتب مخاوفه المستمرة حول قدرة العراق على 

تدمير "ووصف أحد قادة فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية المشكلة بأنها .  ميرآيةاالستمرار في مشاريع إعادة اإلعمار األ
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زارات والمحافظات ـــ  الذي ما يزال يشكل تنفيذ بنود الميزانية ــ أي نفقات األموال العراقية من ِقَبل مختلف الو

ووفقًا ألحدث تقرير لتقييم عالمة المرجع الخاص بالواليات المتحدة، الذي نشر في .  المحور لجهود تطوير القدرات
.  باليين دوالر7، البالغة 2007، فإن الحكومة العراقية وزعت موازنتها الرأسمالية لعام 2007سبتمبر / أيلول14

تقتطع الوزارات والمحافظات نسبة مئوية عالية من الموازنات الرأسمالية العالية السقف، مما "قييم المذآور وذآر الت
ويظل القلق ".  وهذه المصروفات محسوبة على أساس الدوالر المطلق.  يزيد من مصروفات الوزارات والمحافظات

 .  2007ًا من الموازنة الرأسمالية بنهاية عام قائمًا حول مقدار النسبة التي ستنفقها الحكومة العراقية فعلي
 

آان إنشاء مرآز المساعدة في المشتريات من ِقَبل وزارة التخطيط والتعاون التنموي أحد التطورات المفيدة البارزة 
 نويقدم مرآز المساعدة في المشتريات، الذي يتألف موظفوه من خبراء عراقيي.  فيما يتعلق بتنفيذ بنود الميزانية

ودوليين في مجال المشتريات، العون إلى الحكومة العراقية لتحسين تنفيذ بنود الميزانية عن طريق تدريب الموظفين، 
ويتلقى مرآز المساعدة في المشتريات المساندة من مكتب .  وتحسين إجراءات المشتريات ، وتقديم التقنية الالزمة
/  عمليات االستقرار والتجارة، وقيادة العقود المشترآة في العراقالمساعدات االنتقالية للعراق، وفريق العمل لتحسين

 .أفغانستان
 

 نقل المسؤولية المالية إلى الحكومة العراقية
ُتموِّل الميزانية الوطنية العراقية حاليًا تقريبًا جميع المبادرات المطروحة في وزارات الحكومة العراقية باستثناء 

من تمويلها من الواليات المتحدة، % 41، تسلمت وزارة الداخلية 2006في عام .  يةمبادرات وزارتي الدفاع والداخل
، فقد  ارتفعت حصة الحكومة العراقية في تمويل وزارة 2007أما في سنة .  من ميزانية الحكومة العراقية% 59و

متحدة في تمويل وزارة ويحدث التوجه العكسي بالنسبة لوزارة الدفاع؛ فنصيب الواليات ال%.  67الداخلية لتصبح 
 .1ــ1انظر الشكل .  2006سنة % 31مقارنة بنسبة % 47 ليصبح 2007الدفاع ارتفع عام 

 
بسبب تضاؤل مساندة الواليات المتحدة اإلجمالية لجهود اإلغاثة وإعادة اإلعمار، يجب على الحكومة العراقية أن ُتِعدَّ 

وقد جرى التأآيد على الحاجة .  ق أن ُمّولت بالدوالرات األميرآيةميزانيتها بحيث تتمكن من ديمومة البرامج التي سب
 العراق، –إلى نقل هذه المسؤولية في ربع السنة الحالي في رسائل وجهها قائد القيادة المتعددة الجنسية لألمن االنتقالي 

توقف التمويل الذي تقدمه وَأبلغْت هذه الرسائل آال الوزيرين بأن قوات التحالف س.  إلى وزيري الدفاع والداخلية
الواليات المتحدة لغايات عقود مساندة الحفاظ على أرواح الشرطة العراقية ومرافق العمليات وتدريب الجيش اعتبارًا 

 .وذآرت القيادة المذآورة أن التوقف قد حصل بالفعل وفق الخطة المرسومة.  2007سبتمبر / أيلول30من تاريخ 
 

 اإلدارة المالية في العراقإعادة تقييم نظام معلومات 
وهذا .  تعكف الواليات المتحدة على إعادة تقييم مشروع إلعداد وتمويل نظم معلومات إدارة مالية جديد في العراق

،  آان يهدف إلى تحسين اإلدارة المالية في الحكومة العراقية، بيد أن التخطيط غير 2004المشروع الذي بدأ في سنة 
 .يق مع الحكومة العراقية والقضايا األمنية أجهضت المشروع منذ بدايتهالمالئم ومشاآل التنس

 
في هذا الربع من العام،  نشر المكتب رسالة مبدئية إلى السفارة، يوصي فيها أن يكون أي توظيف مالي إضافي تقدمه 

ن االستقاللية التامة في الواليات المتحدة لصالح هذا المشروع مشروطًا بمساندة أآبر من الحكومة العراقية، فضًال ع
 .تقييم النظام المقترح

 

 10



 1-1الشكل 

 
 تقييم التقدم في العراق 

، ما ينوف على 2004أجرى المكتب وأعضاء آخرون من مجلس المفتشين العامين العراقيين، الذي أنشأه المكتب عام 
وفي هذا الربع من العام أصدر عدد من ا لوآاالت .   في العراق تدقيقًا عن برنامج إعادة اإلعمار األميرآي290

 :تقارير عن العراق تتضمن تقييمات تستحق الذآر، من ضمنها
الذي ):  تقرير جونز (2007سبتمبر / أيلول6تقرير الهيئة الدولية عن القوات األمنّية في العراق، بتاريخ  •

ّلي مسؤولية االحتفاظ بسالمة العراق اإلقليمية، وفحص يتطرق إلى استعداد القوات األمنّية العراقية لتو
 .قدرتها على تقديم األمن لألمة بأسرها، وإنهاء العنف الطائفي

، شهر )العراق( عن القطر 07/29/4تقرير صندوق النقد الدولي رقم :  الملحق اإلحصائي: العراق •
لي الناتج القومي واألسعار يقدم أجندة شاملة حول خلفية للمعلومات عن إجما:  2007أغسطس /آب

والمصروفات الحكومية وأسعار الصرف والضرائب ومعدالت سعر الفائدة وميزان المدفوعات وإنتاج 
 وتصدير البترول وإنتاج اإلسمنت ومواضيع أخرى

تحديان خطيران أمام جهود الواليات المتحدة لبناء قدرات :  حفظ االستقرار وإعادة اإلعمار في العراق •
يناقش جهود الواليات المتحدة لتطوير القدرات :  ت124 ــ 08ت العراقية، مكتب المحاسبة العام ــ الوزارا

الوزارية، والتحديات الرئيسية أمام هذه الجهود، ومدى االستراتيجية المتكاملة الشاملة التي تسير على نهجها 
 حكومة الواليات المتحدة 

مة، بين الوآاالت المختلفة، إلى بعثات األمن الوطنية والعمليات  عن تحسين المساندة اُلمقّد1035تقرير رقم  •
بين الوآاالت لدعم االستقرار، واألمن، والمرحلة االنتقالية، وإعادة اإلعمار الخاصة بالواليات المتحدة 

وهو تقرير من إعداد وزارة الدفاع يقّيم مقدرة الواليات :  2007يونيو /للقرن الحادي والعشرين، حزيران
 .المتحدة على تقديم المساعدة المدنية إلى العمليات الطارئة بين مختلف الوآاالت

 
، أنشأ وزير الجيش األميرآي الهيئة الخاصة لعقود الجيش األميرآي لمراجعة 2007أغسطس / آب29بتاريخ 

تقديم التوصيات التي الدروس المستفادة من أعمال العقود التي ُأجريت في اآلونة األخيرة في العراق وأفغانستان، و
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.   في ربع السنة الحالي28ــ 110لمرجع الذي حدده الكونغرس في القانون العام رقم تم تحديث وضعية عالمات ا

 .1ــ1ولمقارنة تقييمات عالمات المرجع، أنظر الجدول رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1-1الجدول 
 مقارنة لعالمات المرجع النظامية األميرآية

 عالمة مرجع القانون العام
العام ) أ (28ــ 110األميرآي رقم 

 )ب(
 مكتب المحاسبة تقرير الرئيس عن سير األعمال تجاه الحكومة العراقية الدولي مع العراق التزامات العهد

لم تجر موافقات على :  لم يتم الوفاء بهذا األمر .تم تشكيل لجنة للمراجعة الدستورية:  مرضية )2-1-3(مراجعة دستورية شاملة  )1(إنجاز المراجعة الدستورية  
 .تعديالت، وال تقرر إجراء استفتاء عام

سيعاد تشكيل لجنة إلغاء حزب البعث وسُيجّرد من جوانبه  )2(سّن تشريع إلغاء حزب البعث 
 )11-3-3(السياسية 

لم يتم إقرار قوانين، ولكن تم إحراز :  مرض
 .تقدم

تم إعداد قوانين بهذا :  لم يتم الوفاء بهذا األمر
 ..الخصوص

ربونية تنفيذ قانون المواد الهيدرو آ
)3( 

تطوير قطاع للطاقة يلبي احتياجات العراقيين ويرفع فوائد 
-4(المواد الهيدرو آربونية إلى الحد األعلى لكافة العراقيين 

5( 

سير العمل صوب سن وتنفيذ :  غير مرض
 .القانون ُمبهم

 قوانين من 3تم إعداد :  ألمرلم يتم الوفاء بهذا ا
 .، ليس أي واحدة منها قيد النظر4أصل 

تم إقرار القوانين مع تأخير موعد .: مرض .  عالمة مرجع مشابهةدال توج )4(خلق مناطق  شبه مستقلة 
 .التنفيذ

 

تم سّن : تم الوفاء بهذا األمر بصورة جزئية
 .2008القوانين، ُحّدد عقد االنتخابات في عام 

سّن قوانين لالنتخابات اإلقليمية 
 )5(وتحديد مواعيدها 

ستحدد الحكومة العراقية موعدًا إلجراء  االنتخابات البلدية 
-3 (2007والمناصب الحكومية  بين أوائل ومنتصف عام 

1-2( 

رغم تأسيس هيئة، فإن عناصر أخرى :  ُمختلط
 .هامة متباطئة

تم سّن وتنفيذ قانون : لم يتم الوفاء بهذا األمر
 .  يتم سّن القوانين الساندةالهيئة؛ لم

اقتراح فانون وسلسلة من اإلجراءات  لبناء الثقة لتفيد برنامج  )6(التطرق لموضـوع العفو العام 
 في ذلك نزع السالح، ووقف االنتشار، وإعادة الدمج، بما

برنامج عفو عام  ينسجم مع المعايير المقبولة في مسائل 
 )3-2-3(العدالة االنتقالية ومالئمة للسياق العراقي 

يتعذر إجراء تقييم حتى يتم :  "ال يوجد تقييم
التوصل إلى تحقيق الشروط المسبقة الضرورية 

 ".لمنح العفو العام

لم يتم إعداد قوانين :  اء بهذا األمرلم يتم الوف
 ..بهذا الخصوص

تشريع لنزع سالح المليشيات، 
قوات األمن العراقية مسؤولة أمام 

 )  7(آزية الحكومة المر

إيجاد اتفاقية سياسية واإلطار التشريعي الالزم لتسريح 
الميليشيات، من ضمنه تشريع لضبط حيازة وانتشار األسلحة 

)3-2-3( 

يتعذر إجراء تقييم حتى يتم :  "ال يوجد تقييم
 تحقيق الشروط المسبقة الضرورية التوصل إلى

 ".لتنفيذ برنامج قوي لنزع سالح الميليشيات

لم يتم إعداد قوانين :  لم يتم الوفاء بهذا األمر
 ..بهذا الخصوص

لجان خطة أمن بغداد أسست 
الخدمات السياسية واإلعالمية (

 )8) (ديةواالقتصا

تطوير برامج متميزة لضمان مساندة وتنفيذ خطط بغداد 
 )1-2-3(والبصرة األمنية 

تفعيل السياسات والخدمات غير :  مرضية
 .الحرآية لمساندة خطة بغداد األمنية 

 .ُأسست اللجان:   تم الوفاء بهذا األمر

 ألوية ُمدربَّة ومستعدة لمساندة 3
 )9(خطة أمن بغداد 

األداء يؤدي إلى ثقة متزايدة بخبرة :  مرضية .عملية خطة أمن بغدادــ عالمة مرجع محددة
 .قوات األمن العراقية في مكافحة التمرد

قّدمت :  تم الوفاء بهذا األمر بصورة جزئية
 .القوات بعض الفعالية المحدودة

ضباط أمن لديهم استقاللية تكتيكية 
دين عن التدخل وعملياتية وبعي

 )10(السياسي 
 

التنفيذ الفاعل لسلطة الدولة سوف تستدعي تطوير قوات أمن 
سّيسة، وعادلة، ومسؤولة، ومهنية، ولديها شفافية، بما غير م

وتدرك الحكومة الحاجة .  في ذلك قوات الجيش والشرطة
الماسة والعاجلة إلى ترجمة هذه المبادئ إلى برامج عملية 

 )1-2-3(فيما يتعلق بتنظيم وتنفيذ عمليات قواتها األمنية 

رئيس الوزراء وآخرون يعملون  :  مختلطة
تقدم غير مرض فيما .  على آبح العنف الطائفي

يخص إزالة التدخل السياسي في أنحاء متفرقة 
 .داخل التسلسل القيادي 

التدخل السياسي ما زال : يتم الوفاء بهذا األمرلم 
 .مستمرًا
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التأآيد على أن قوات األمن العراقية 
 )11(تنفذ القانون بعدالة 

حكومة مع الشرآاء الدوليين لتطوير قوات أمن ستعمل ال
عراقية جيدة التدريب، ومنضبطة، وآفؤة  تتفهم وتحترم 

 تمامًا حقوق اإلنسان وسيادة القانون
) 3-2-1( 

أحرز الجيش العراقي تقدما في تطبيق :  مختلط
ما تزال بعض عناصر  .  القانون بشكل عادل

 .الشرطة العراقية تتصرف بتحيز طائفي

ما زالت قوات األمن :  لم يتم الوفاء بهذا األمر
العراقية متورطة في إساءة استخدام مهامها 

 . طائفيسعلى أتسا

 التأآيد بأن خطة أمن بغداد 
للخارجين " ستزيل المالذ اآلمن 

 )12" (عن القانون

متوافق مع تأآيدات قوات التحالف  :  مرض .عملية خطة أمن بغدادــ عالمة مرجع محددة
 .التي تدعو إلى القيام بعمليات في جميع المناطق

تغلغل . تم الوفاء بهذا األمر بصورة جزئية
األمن العراقية يمّكنها من الميليشيات في قوات 

 .الحصول على جزئية من المالذ اآلمن 
 )13(تقليص العنف الطائفي  

 
الح، باعتباره أولوية للحكومة العراقية، فإن برنامج نزع الس

ووقف االنتشار، وإعادة الدمج، يهدف إلى تسريح وإعادة 
 )3-2-3(دمج الميليشيات 

تقلَص العنف الطائفي، لكن سيطرة :  مختلط
 .الميليشيات على األمن المحلي غير مرضية

 

تتحكم الميليشيات في : لم يتم الوفاء بهذا األمر
جزء من األمن المحلي؛  من غير الواضح 

 .األماآن التي تقلص فيها العنف الطائفي 
خطة للمواقع األمنية المشترآة  في 

 )14(المناطق المجاورة  لبغداد 
لقد أحرزت الحكومة العراقية تقدمًا :  "تقييم .عملية خطة أمن بغدادــ عالمة مرجع محددة

مرضيًا لجهة تأسيس المواقع األمنية المشترآة 
 ".المناطق المجاورة لبغدادفي 

 موقعًا من 32تم إنشاء :  تم الوفاء بهذا األمر
 . موقعًا34أصل 

زيادة عدد القوات األمنية العراقية 
و مستقل القادرة على العمل على نح

)15( 

تطوير ومساندة قوات األمن العراقية لتتمكن من تحقيق قوتها 
ومقدرتها المستهدفة والمشروعة، وذلك بهدف تحقيق الكفاية 

 )1-2-3(الذاتية 

تم إحراز تقدم في تطوير وعمليات :  مختلط
لكن زيادة عدد وحدات قوات األمن العراقية، و

قوات األمن العراقية العاملة بصورة مستقلة 
 .غير مرضية

انخفض عدد الوحدات :  لم يتم الوفاء بهذا األمر
 .العاملة بشكل مستقل

حماية الحقوق السياسية ألحزاب 
 )16(األقليات 

 
 

ستستمر الحكومة العراقية في مساعيها للتوسع في مدى 
، ]التوفيق الوطني [مشارآة المجموعات المهتمة بمبادرة 

من [ظر عن التوجيه األيدلوجي أو السياسي بصرف الن
إنشاء مؤسسات سياسية شاملة، وشرعية، ومساندة ] ضمنه

)3-1( 

حقوق األحزاب السياسية الخاصة :  مرضية
 .باألقليات محفوظة

حقوق المشرعين :  تم الوفاء بهذا األمر
 .مصونة؛ حقوق األقلية من المواطنين  محمية

 باليين دوالر من العائدات 10إنفاق 
 ) 17(ار العراقية على إعادة اإلعم

االلتزام سيضمن بأن التشريعات، والتنظيم، واألنظمة،  
وإجراءات العمل هي في مواضعها الصحيحة، وستتيح إنفاق 

 )3-5(موارد الميزانية بأسلوب فاعل 

تم إحراز تقدم ألن الوزارات :  مرض
لمحافظات تنفق  حصصًا أآبر من الميزانيات وا

 .مقارنة بالعام الماضي

تم :  تم الوفاء بهذا األمر بصورة جزئية
تخصيص األموال، ولكن من غير المرجح 

 .إنفاقها
التأآيد بأن السلطات السياسية ال 

تضعف أو تلقي اتهامات باطلة على 
 )18(القوات األمنية العراقية 

 :مالحظات

 

) أ(
) ب(

 ).د(و ) أ) (2) (ب (1314الجزء (في ا لوفاء بعالمات المرجع " التقدم الُمرضي"يتعين  أن يتم إعداد تقييمات الرئيس وفق مدى درجة تحقيق  
 .معيار مكتب المحاسبة العام لتقييم عالمة المرجع هو ما إذا تم تحقيق عالمة المرجع أم ال 

التنفيذ الفاعل لسلطة الدولة سوف تستدعي تطوير قوات أمن 
مسؤولة، ومهنية، ولديها شفافية، بما غير مسّيسة، وعادلة، و

وتدرك الحكومة الحاجة .  في ذلك قوات الجيش والشرطة
الماسة والعاجلة إلى ترجمة هذه المبادئ إلى برامج عملية 

 )1-2-3(فيما يتعلق بتنظيم وتنفيذ عمليات قواتها األمنية 

الدالئل على جهود الحكومة :  غير مرض
لتخفيف حّدة هذه المسألة تثبت بأن هناك الكثير 

 .مما ينبغي َعَمُله

ما زالت االدعاءات :  لم يتم الوفاء بهذا األمر
 غير الموثقة ُتلقى ُجزافًا 

 



 داد الوفيات أع
.  ما زال األمن في العراق ُيَعدُّ مصدر قلق آبير للمواطنين العراقيين وموظفي إعادة اإلعمار واإلدارة والمقاولين

وتدل التقارير عن البيئة األمنية أن هناك تضاؤًال في عدد الهجمات في هذا الربع من السنة، ويُعزى ذلك إلى طفرة 
 )2(. تواجد قوات الواليات المتحدة

 
العنف المتواصل "وعلى الرغم من هذا التقدم، فقد ذآرت  مؤخرًا بعثة األمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق أن 

الحياة  اليومية للمواطن العراقي العادي تتصف "وأن " في العراق يشكل  تحديات ضخمة للحكومة العراقية
لذي يقدمه المقاولون أدت إلى إعادة تقييم الواليات المتحدة   حوادث عنف جريئة لها عالقة باألمن ا3". بالخطورة

 .والحكومة العراقية للخدمات األمنية التي تتم بالتعاقد مع المقاولين
 

في هذا الربع من العام، انخفض إطالق النار غير المباشر على المنطقة الدولية في بغداد إلى أدنى مستوى له خالل 
 11، ُقتل شخص واحد، وُجرح )أيلول( سبتمبر 11  ففي 4".آامب فكتوري"مات على عام آامل، ولكن ازداد ت الهج

 11وفي .   العراق–شخصًا في هجوم بمدفع هاون على مجمع عسكري ُيستعمل آقيادة للقوات المتعددة الجنسية 
 ".آامب فكتوري" آخرون في هجوم آخر على 40ُقتل شخصان، وُجرح ) تشرين األول(أآتوبر 

 
  البيئة األمنية بشكل إجمالي تقد تحسنت في اآلونة األخيرة، فإن المقاولين والصحفيين والمواطنين العراقيين ورغم أن

 :يعيشون ويعملون، في العديد من األماآن، في بيئة خطيرة تمامًا
ي مشاريع  حالة وفاة في هذا الربع من العام  بين المقاولين المدنيين العاملين ف72أفادت وزارة العمل بوقوع  •

ومنذ أن بدأت أعمال إعادة اإلعمار في العراق، بلغ عدد الوفيات التي .  تمّولها الواليات المتحدة في العراق
، علمًا بأن  حاالت الوفاة التي ُبلِّغ عنها في هذه الفئة تزيد زهاء 5 حالة1,073تم اإلبالغ عنها لوزارة العمل  

 .لسنةعن متوسط الحاالت في هذا الربع من ا% 22
ومنذ بدء .   مواطنين أمريكيين من المدنيين القوا حتفهم في الربع السنة الحالي3ذآرت وزارة الخارجية أن  •

وآان عدد .   من ا لعاملين المدنيين األميرآيين في العراق235جهود إعادة اإلعمار األميرآية، توفي 
عن % 78تهم في هذا الربع من السنة يقل المواطنين األميرآيين غير العسكريين الذين تم اإلبالغ عن وفا

 6.. متوسط الربع السنوي
 من المراسلين العراقيين وغيرهم 119في ربع السنة الحالي ُقتل اثنان من الصحفيين في العراق؛  آما ُقتل  •

 شخصًا من العاملين في مجال مساندة وسائل اإلعالم منذ بدء القتال، 41، و2003) آذار(منذ شهر مارس 
 7. نهم اثنان في هذا الربع من العاممن ضم

ويقدر المفوض السامي لشؤون الالجئين التابع لألمم .  أدى استمر العنف في فرض الهجرة على العراقيين •
   8. المتحدة أن شخصًا واحدًا من آل سبعة أشخاص قد تشرد من مكان إقامته بسبب التصادم في العراق

التابع لألمم المتحدة أن أعدادًا آبيرة من العراقيين ما زالوا يفّرون والحظ المفوض السامي لشؤون الالجئين 
 وذلك اعتبارًا 10 ، وأصبح  قبولهم في سوريا واألردن يستدعي الحصول على تأشيرة مسبقًا 9من بلدهم 

آما أن الهجرة الداخلية قد تحددت بشروط إقليمية بالنسبة لألشخاص المشردين .  من هذا الربع من العام
 .اخليًاد
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 تحديث المعلومات عن إعادة إعمار العراق
 

 لمحة عامة
 التمويل األميرآي إلعادة إعمار العراق أ/2

 صندوق قوات األمن العراقية 
 برنامج االستجابة الطارئة للقادة 
 صندوق الدعم االقتصادي 
 صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق  
 عمارصناديق أمريكية أخرى إلغاثة وإعادة اإل 

 
 تطوير العراق ب/2

 فرق إعادة اإلعمار اإلقليمي 
 الديمقراطية والمجتمع المدني 
 التطوير االقتصادي 
 تطوير القدرات 
 الالجئون، النازحون وحقوق اإلنسان 
 الخدمات األساسية 
 الكهرباء  
 النفط والغاز  
 المياه  
 الرعاية الصحية  
 النقل واالتصال  

 
 ادة إعمار العراقالدعم الدولي إلع ج/2
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 لمحة عامة
يقوم المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق بتقديم تقارير عن االلتزامات المالية والمبالغ المنصرفة في مجال 

ويعرض هذا الجزء تحديثًا للمعلومات الخاصة بوضعية مخصصات إعادة اإلعمار .  إغاثة وإعادة إعمار العراق
انًا عن المؤشرات االقتصادية الرئيسة في العراق آما يتضمن تحديثًا للمعلومات عن حسب مصدر التمويل ويورد بي

 .عمل التطوير الذي تقوم به الواليات المتحدة في عدة مجاالت رئيسة
االعتمادات األميرآية، األموال العراق : إن مجهودات اإلغاثة وإعادة اإلعمار في العراق ممولة من ثالث مصادر

، آان برنامج إعادة اإلعمار بكامله قد قارب في قيمته نحو 2007سبتمبر / أيلول30بتاريخ .  الدوليينودعم المانحين 
من أجل لمحة عامة عن هذه المصادر، أنظر الشكل .   من األموال العراقية45,082 بليون دوالر شاملة 103,894

1-2: 
 

 ) بليون45,429(اعتمادات األموال األميرآية 
 حسابًا 28ًا تمويليًا في مجال إغاثة وإعادة إعمار العراق ألربعة صناديق رئيسية آبرى وخصص الكونغرس دعم

 :هذه الصناديق هي.  أصغر حجمًا
  بليون دوالر13,940صندوق قوات األمن العراقية  -
  بليون دوالر2,291برنامج االستجابة الطارئة للقادة  -
  بليون دوالر3,272صندوق الدعم االقتصادي  -
  بليون دوالر20,914اثة وإعادة إعمار العراق صندوق إغ -
 . بليون دوالر5,012)  حسابًا28بما فيها (صناديق أخرى لإلغاثة وإعادة اإلعمار  -

 
يتضمن هذا الجزء عرضًا للمعلومات عن آل واحد من هذه المصادر ويعرض لوضعية إعادة اإلعمار في هذه 

 :المجاالت
 فريق إعادة اإلعمار اإلقليمي -
 اطية والمجتمع المدنيالديمقر -
 التطوير االقتصادي -
 تطوير القدرات -
 الالجئون، النازحون وحقوق االنسان -
 .الكهرباء، النفط والغاز، المياه، الرعاية الصحية، النقل واالتصال: الخدمات األساسية -

 
صندوق معلومات أوفى عن مصادر األموال األميرآية بما في ذلك مخصصات " ز"والملحق " و"يتضمن المحلق 

إغاثة وإعادة إعمار العراق آما يتضمن لمحة تاريخية عن حسابات اإلغاثة وإعادة اإلعمار وعن مصاريف التشغيل 
 .وأنشطة التمويل الملتزم بها والمنصرفة

 
  بليون18,383الدعم الدولي إلعادة إعمار العراق 

ويعتبر .  المساعدة المقدمة من المجتمع الدولييعتمد النجاح المتكامل لبرناج إعادة إعمار العراق في جزء منه، على 
 سنوات لمساعدة العراق على تحقيق االستقرار، الحاآمية 5 وهو برنامج وطني مدته –التضامن الدولي مع العراق 

 وقد بلغ مجموع المبلغ الذي التزم.   اآللية األساسية لتنسيق الدعم الدولي للعراق–الراشدة وإعادة اإلعمار االقتصادي 
 . بليون دوالر18,383به المانحون أو قاموا بتقديمه فعًال حتى االن 

في ختام هذا " الدعم الدولي إلعادة إعمار العراق"من أجل تحديث للمعلومات عن أنشطة المانحين الدوليين، أنظر 
 .الجزء

 
 ) بليون دوالر40,082(األموال العراقية 

أيلول، بلغت هذه األموال في / سبتمبر30وبتاريخ .  اط إعادة اإلعمارتعتبر األموال العراقية حاليًا أهم مصدر لنش
 : بليون دوالر بما في ذلك40,082مجموعها

  بليون1.724تبلغ ) مجمدة(أموال مكتسبة  -
 . مليون927أموال مستولى عليها، بما في ذلك نقد وممتلكات مصادرة بقيمة  -
 . بليون9.331دات النفط واألموال المستعادة وقدرها أموال صندوق التنمية العراقي مستمدة أساسًا من عائ -
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 2007-2004 بليون لألعوام 28,1أموال الميزانية الرأسمالية العراقية قدرها  -
 

من أجل االطالع على حسابات األموال المستولى عليها المكتسبة، والحساب الفرعي االنتقالي الخاص بصندوق 
موال العراقية الملتزم بها لنشاط إعادة اإلعمال من جانب سلطة التحالف األ"  "ج"التنمية العراقية، راجع الملحق 

 ".المؤقتة
.  يقوم المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق بجمع المعلومات الخاصة بالتمويل األميرآي من مصادر مختلفة

ر العراق، صندوق قوات األمن يبين تداخل بنود الميزانيات المتصلة بكل من صندوق إغاثة وإعادة إعما" ج"الملحق 
 .العراقية، صندوق الدعم االقتصادي وبرنامج االستجابة الطارئة للقادة والدعم الدولي إلعادة إعمار العراق
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 1-2الشكل 

ĢǻōǺfi2-1

)ĥĥ⎯⎯ǿ ĢǻĻẄ ̦ŅĢĨ(

Ĕ-ĩĩŗǾǿ ĩĵẄ⎯′ ĮŅẅ ų‛ 11 ĔŬŋŜŊ/ ĒĤ 2004 ǻǾĥǼū 86 ǾǼ⎯Ẅǿ Ļ⎯·ģŅ ·ŷĻĢ′ ėǻỲ Ģǻĥ·ſ ĢǻǾŅǺņỳ ĢǻũŅĢŶ‛ ǻĵŋģĤ ĥŅ·ģǾĭ Ģ ̦ŋĩĮģĥħ ĢǻŜģŅġħ ǻǼŷģĻĦ ẄẂẄ ĩĵẄ⎯fi ĔĮģņĩẁ ẄņĢŅĦ 
ĢǻǾģǻ⎯ħ. 

ŗǾǿ ĢǻĩŷģŅ⎯Ņ ĢǻŴŏǼ⎯ħ Ģǻŋģĥŷħ Ǻģǿ ĢǻǾŴĩŌ Ģǻũģǽ ĢǻĸģŎ ĥĜŨģĻĦ ėŨǾģŅ ĢǻũŅĢŵ ŶĻ ĩĵĻĪ Ũǿ ĵẄĢǻ‛ 20 ĥǼ⎯Ẅǿ ĻẄ ̦Ņ Ǿǿ ĢǻẄĻĢġŧ ĢǻǾĩŅĢǺǾħ ų‛ ŏ·ĻẄŵ Ģǻĩ·Ǿ⎯ħ ǻǼũŅĢŵ ǻĩǾẄ⎯fi 
ŨǾǼ⎯ģĨ ĢǻĵǺẄǾħ ĢǻũŅĢŶ⎯ħ ẄǻǼĥŅĢǾĭ ėŨģĻĦ ėŨǾģŅ ĢǻũŅĢŵ.  ẄŶĻ ĔŨģĻ ĢǻǾŴĩŌ Ģǻũģǽ ǾŅĢĮũħ ẂļĢ ĢǻŅŶǽ ĥĵ⎯Ī ⎯ũǺŊ ĥŅ·ģǾĭ ėŨģĻĦ ėŨǾģŅ ĢǻũŅĢŵ ųŷŜ –ẄẂẄ ⎯ŷĻŅ ĥ·ĵẄ 7 ĥ⎯⎯ǿ 
ĻẄ ̦Ņ. 
Ĭ-ĢǻŋŴģŅĦ Ģ⅛ǾŅ⎯Ǻ⎯ħ ŅĻĢ′ ŨǼỲ Ģŋĩũǽ Ǿǿ ĢǻǾŴĩŌ Ģǻũģǽ ĢǻĸģŎ ĥĜŨģĻĦ ėŨǾģŅ ĢǻũŅĢŵ. 
Ļ-ŶĻ ⎯ōǾfi ẂļĢ ĢǻŅŶǽ ĢǻǾŋģŨĻĢĨ Ģ ̦·ŋģ·⎯ħ ẄŬ⎯ŅẂģ Ǿǿ ĢǻǾŋģŨĻĢĨ.
Ẁ_ ĵ⎯Ī  ̦ ẄĮẄĻ ⎯ļǺŅ ĥĕǿ Ģǻĩĸŏ⎯ŏģĨ Ẃ‛ ĵŏŅĢ′ ǻǼũŅĢŵº ·ŋĤ ĢǻǾŴĩŌ Ģǻũģǽ 85% Ǿǿ ĢǻǾĮǾẄŦ ėǻỲ ĢǻũŅĢŵ ĢŨĩĥģŅĢĨ ĢǻǾŋģŅ ĢǻĩģŅ⎯ĸ‛.
Ẅ-ėǻĩņĢǾģĨ ĢǻǾģ·ĵ⎯ǿ ĢǻĻẄǻ⎯⎯ǿ ǾẄīŷħ ĩŴŏ⎯′ ų‛ Įņċ  ̦ĵŵ.
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 التمويل األميرآي إلعادة إعمار العراق
 
 
 
 
 
 
 
 

 أ/2القسم 
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 لعراقالتمويل األميرآي إلعادة إعمار ا
يقوم المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق بإعداد تقارير ) المعدل (3001 الجزء 108-106تطبيقًا للقانون العام 

عن رقابة اإلنفاق والحسابات الخاصة بأموال المكلف األميرآي المنصرفة على إغاثة وإعادة إعمار العراق، وقد 
 توسيع المهمة الرقابية المناطة 346-109قانون العام رقم  بموجب ال2006آانون أول /جرى في شهر ديسمبر

ويظهر الشكل .   من أجل إعادة إعمار العراق2006بالمفتش العام بحيث تشمل جميع األموال المعتمدة للسنة المالية 
 . آامل التمويل الخاضع للسلطة الرقابية للمفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق2-2
 

وقد ذهب .   بليون دوالر45,429 البرنامج األميرآي إلعادة إعمار العراق في الوقت الحاضر يبلغ إجمالي قيمة
% 12نصف هذه المخصصات تقريبًا إلى صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ولم يبق من هذا المبلغ لإلنفاق إال نحو 

صودة حتى تاريخه إلغاثة وإعادة  خط التسلسل الزمني لجميع المبالغ األميرآية الكبرى المر3-2ويظهر الشكل 
 .إعمار العراق

 
 2-2الشكل 
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 3-2الشكل 

ĔĥŅ⎯fi

ĢǻōǺfi 2-3

Ģ⅛ŅŶģǽ: ĥ⎯⎯ǿ ĢǻĻẄ ̦ŅĢĨ 

 
 

، فقد اقر الكونغرس اعتمادات تكميلية بالنسبة للسنة المالية 3-2إلى جانب المخصصات المالية الظاهرة في الشكل 
 : مليون دوالر إضافية ألغراض إعادة اإلعمار بيانها آالتالي201,34، وقد اشتملت على 2007

  مليون دوالر لصندوق الدعم االقتصادي122,80 •
  مليون دوالر لمكتب المخدرات الدولية ولشؤون تطبيق القانون20,05 •
  مليون دوالر للهجرة ومساعدة الالجئين20,05 •
  مليون دوالر مخصصات أخرى إلعادة اإلعمار38,49 •
 

 يظهر وضع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ويبين المخصصات المالية الرئيسية الخاضعة لرقابة 1-2كل إن الش
المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق بما في ذلك صندوق قوات األمن العراقية، صندوق الدعم االقتصادي، 

 .برنامج االستجابات الطارئة للقادة وغيرها
 

 أوسع المعلومات المتوفرة حول المخصصات المالية المقررة إلغاثة وإعادة إعمار العراق بما 2-2فيما يبين الشكل 
 . نشاطًا من خارج إطار صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق28في ذلك 
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 1-2الجدول 
 )بالبليون(الدعم األميرآي إلعادة تعمير العراق 

 المنصرفة المعتمدة المخصصة الملتزم بهايرآيةاألموال األم
 1/صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

 
2,475 2,473 2,232 2,139 

 2/صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 16,230 17,671 18,322 18,439
 اإلجمالي لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 18,369 19,903 20,795 20,914
 2005المالية السنة /صندوق قوات األمن العراقي 5,033 5,261 5,316 5,391
 2006السنة المالية /صندوق قوات األمن العراقي 1,375 2,991 3,007 3,007
 2007السنة المالية /صندوق قوات األمن العراقي 0,832 1,782 4,328 5,542

 االجمالي لصندوق قوات األمن العراقي 7,240 10,034 12,65 13,940
 2003السنة المالية /صندوق الدعم االقتصادي 0,050 0,050 - 0,050
 2006تكميلية /صندوق الدعم االقتصادي 0,238 1,077 1,485 1,485
 2006السنة المالية /صندوق الدعم االقتصادي - 0,060 0,060 0,060
 2007السنة المالية /صندوق الدعم االقتصادي 1,554 1,554
 2007ل السنة استمرار تحوي/صندوق الدعم االقتصادي 0,005 1,045 0,105 0,123
 إجمالي صندوق الدعم االقتصادي 0,293 2,232 3,204 3,272
 2004السنة المالية /برنامج االستجابات الطارئة للقادة 0,030 0.030 - 0,140
 2005السنة المالية /برنامج االستجابات الطارئة للقادة 0,620 0,737 - 0,718
 2006السنة المالية /رئة للقادةبرنامج االستجابات الطا 0,458 0,465 - 0,708
 2007السنة المالية /برنامج االستجابات الطارئة للقادة 0,237 0,490 - 0,725
 إجمالي برنامج االستجابات الطارئة للقادة 1,345 1,722 - 2,291

 0,001 0,132 0,261 5,012 تمويالت أخرى
 مجموع المخصصات األميرآ 26,983 32,284 36,911 45,429ية

 : المصادر
، التقرير )2و1(أرقام المبالغ المعتمدة والملتزم بها والمنصرفة  جميعها من وزارة الخارجية .  صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق -

 ).26/9/2007بتاريخ (األسبوعي عن الوضع في العراق 
غ المخصصة والملتزم بها والمنصرفة هي من نظام آل أرقام المبال) 2007، العام المالي 2005العام المالي (صندوق الدعم االقتصادي  -

ومن ) 10/1/2007بتاريخ (اإلدارة المالية لمنطقة الخليج التابعة لفيلق المهندسين للجيش األميرآي، ومن التقرير الخاص باألداء المالي 
 ).31/8/2007تاريخ (وزارة الدفاع /تقرير تحديث المعلومات الخاص بوزير الجيش

 )10/1/2007(لمالي الخاص بصندوق قوات األمن العراقية تقرير األداء ا -
 ).31/8/2007( التحديث الخاص بوزير الجيش –وزارة الدفاع  -
األرقام المرتبط عليها والمنصرفة هي آلها من نظام إدارة إعادة إعمار : 2007-2004 السنة المالية –برنامج االستجابة الطارئة للقادة  -

 ). تفصيل لالعتمادات بالنسبة لبرنامج االستجابة الطارئة للقادةعلمًا أنه ليس هناك(العراق 
 )30/9/2007(التقرير الفصلي .   العراق–الفيالق المتعددة الجنسية  -
المبالغ المخصصة، الملتزم بها والمنصرفة آلها من المكتب ردًا على استعالم من مكتب : مكتب المخدرات الدولية وتطبيق القانون -

 )18/10/2007(خاص بإعادة إعمار العراق المفتش العام ال
المبالغ المعتمدة هي من مكتب المساعدات االنتقالية للعراق ردًا على : صندوق الدعم االقتصادي/2006القانون التكميلي للسنة المالية  -

 )15/10/2007(استعالم من المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق 
 ).5/10/2007(كميل تكلفة صندوق الدعم االقتصادي نظام إدارة إعادة إعمار العراق، ت -
 ).15/10/2007( تقرير عن األنشطة –الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  -
، صندوق الدعم االقتصادي ولجنة المراجعة، المبالغ المعتمدة هي من مكتب المساعدات االنتقالية 2007القانون التكميلي للسنة المالية  -

 ).17/10/2007(عالم من المتفش العام الخاص بإعادة إعمار العراق للعراق ردًا على است
المبالغ المخصصة والمنصرفة هي من مكتب : ، صندوق الدعم االقتصادي ولجنة المراجعة2007القانون التكميلي السنة المالية  -

 .صندوق الدعم االقتصادي/المساعدات االنتقالية للعراق، ومن تكميل تكلفة االستكمال
 - ).15/10/2007(تقرير عن األنشطة : لة األميرآية للتنمية الدوليةالوآا

المبالغ الملتزم بها والمنصرفة هي من مكتب المساعدات االنتقالية للعراق ردًا : 2006السنة المالية الحكومية /صندوق الدعم االقتصادي -
 ).15/10/2007(على استعالم من المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق 

 2207 الجزء –األرقام الملتزم بها والمنصرفة من تقرير وزارة الخارجية : 2006السنة المالية الحكومية /دوق الدعم االقتصاديصن -
)4/2007.( 
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 :مالحظات
 .األرقام متأثرة بفعل التدوير -1
 لم يكن تقسيم األموال بقرار من .  الخاصة ببرنامج االستجابة الطارئة للقادة تشمل العراق وأفغانستان2005اعتمادات السنة المالية  -2

القيادة المرآزية الوسطى ولم يكن منصوصًا عليه بالقانون لذا فإن المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق ليس بوسعه أن يبين بدقة 
 .عمليات التحويالت المالية وفك االلتزامات وإعادتها



 2-2الجدول 
القرار 

الخاص 
باالعتمادات 

الموحدة 
2003 

االعتمادات  آلية التمويل
التكميلية الطارئة 

للسنة المالية 
2006 

قانون 
االعتمادات 

التكميلية 
 زمن للطوارئ
 2003الحرب 

قانون 
االعتمادات 

لوزارة الدفاع 
للسنة المالية 

2007 

قانون االعتمادات 
الطارئة للدفاع 
وإلعادة إعمار 

العراق 
وأفغانستان 

2004 

االعتمادات 
الخاصة 

بجاهزية القوات 
األميرآية، 

رعاية 
المحاربين 

 القدماء

قانون 
اعتمادات 

وزارة الدفاع 
2005 

القرار 
المتواصل 

الخاص 
المساعدات ب

الخارجية لعام 
2007 

قانون 
االعتمادات 

التكميلية الطارئة 
للدفاع، الحرب 

الشاملة على 
اإلرهاب وإغاثة 

 2005تسونامي 

االعتمادات  
رة لوزا

السنة /الخارجية
 2006المالية 

االعتمادات 
لوزارة الدفاع 

 السنة المالية –
2006 

مجموع
 التخصيصات

PL-108-7 P.L.108-11 P.L.108-106 PL-108-287 P.L-109-13 P.L.109-102 PL-109-148 PL109-234 PL109-289 PL110-28   القانون العام 
  FY 2007 25/5/2007 29/9/2006 15/6/2006 30/12/2005 14/11/2005 11/5/2005 5/8/2004 6/11/2003 16/4/2003 20/2/2003 تاريخ اإلصدار
صندوق إغاثة 
وإعادة إعمار 

 2/العراق

  18.439.000.000  5.391.000.000       18.439.000.000 

صندوق قوات 
 األمن العراقية

       3.007.000.000 1.700.000.000 3.842.300.000  13.940.300.000 

قانون الدعم 
 االقتصادي

40.000.000 10.000.000    60.390.000  1.485.000.000  1.554.000.000 122.800.000 3.272.190.000 

صندوق إغاثة 
وإعادة إعمار 

 1/العراق

 2.475.000.000   718.000.000  408.000.000     2.475.000.000 

برنامج االستجابة 
 الطارئة للقادة

   140.000.000    300.00.000 375.000.000 350.000.000  2.291.000.000 

مسؤول المشاريع 
 والتعاقد

       200.000.000  790.082.000  990.082.000 

سلطة التحالف 
 المؤقتة

  908.000.000  49.659.000 56.908.000      908.000.000 

البرامج 
الدبلوماسية 
 والقنصلية

         750.000.000  856.567.000 

صندوق معالجة 
األخطار التي 

تتعرض الموارد 
 الطبيعية

 489.300.000          489.300.000 

وزارة الخارجية، 
ضبط المخدرات 
الدولية وتطبيق 

 القانون

 20.000.000      91.400.000  150.000.000 20.048.000 281.448.000 

صندوق 
 الديمقراطية

         250.000.000  250.000.000 

جيش العراق 
 الجديد

   210.000.000        210.000.000 

المساعدات الدولية 
للكوارث 
 والمجاعة

 143.800.000        45.000.000 5.000.000 193.800.000 

صندوق حرية 
إعادة (العراق 

التعمير والتأهيل 
 )فقط

         150.000.000  150.000.000 

المفتش العام 
الخاص بإعادة 

  75.000.000     24.000.000  35.000.000  134.000.000 
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المصروفات 
اإلدارية للوآالة 

األميرآية للتنمية 
 الدولية

 21.000.000   24.400.000   79.000.000    124.400.000 

الصندوق الخاص 
ببرامج البقاء 

 والصحة لألطفال

 90.000.000          90.000.000 

 480القانون العام 
 2/العنوان

 مساعدات الغذاء

68.000.000           68.000.000 

اإلعانة للهجرة 
 والالجئين

         45.000.00 20.000.000 65.000.000 

عمليات حفظ 
 السالم التطوعية

 50.000.000          50.000.000 

المعونة الطارئة 
 لالجئين والهجرة

 37.000.000          37.000.000 

برامج التبادل 
 الدراسي والثقافي

          20.000.000 20.000.000 

برامج منع 
االنتشار، محاربة 

اإلرهاب، نزع 
األلغام واألمور 
 المتصلبة بها

         7.000.000 12.350.000 19.350.000 

المعونة المدنية 
اإلنسانية لمواجهة 

الكوارث في 
 الخارج

  17.000.000         17.000.000 

وآالة توقيق 
 العقود الدفاعية

         16.372.000  16.372.000 

المعونة الفنية 
 للشؤون الخارجية

       13.000.000  2.750.000  15.750.000 

الوآالة األميرآية 
للتنمية 
مكتب /الدولية

 المستشار العام

 3.500.000 1.900.000  2.500.000     2.500.000  10.400.000 

مكتب المستشار 
العام لوزارة 

 الدفاع

       5.000.000    5.000.000 

صندوق مبادرة 
 القادة المقاتلين

 3.612.000          3.612.000 

 -وزارة الخارجية
مكتب المفتش 

 العام

       1.000.000  1.300.000  2.300.000 

وزارة العدل، دعم 
 النزاعات

         1.648.000  1.684.000 

      693.000     1.138.000 1.831.000 
األنشطة القانونية 

والشرطة 
األميرآية 

الرواتب (
 )والمصروفات

       1.000.000    1.000.000 
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 المجموع

27

108.000.000 3.343.212.000 19.440.900.000 350.000.000 6.185.559.000 117.991.000 408.000.000 5.206.400.000 2.075.000.000 7.992.952.000 201.336.000 45.429.350.000 

 

 





 العقود
قام المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق بتصميم وإنشاء نظام المعلومات الخاص بإعادة إعمار العراق 

 ليكون بمثابة حاضنة لكل المعطيات الخاصة بمشاريع صندوق إعادة إعمار 2005التابع للمفتش العام في عام 
وال يعتبر هذا النظام قائمًا على إنجاز العمليات لكنه بمثابة مستودع للمعطيات .  يلهاالعراق وبعقوده وأوجه تمو

الخاصة بإعادة اإلعمار والمستمدة من مختلف المنظمات المفوضة االلتزام بمبالغ مالية من صندوق إغاثة وإعادة 
 . االستجابة الطارئة للقادةوصندوق الدعم االقتصادي وصندوق قوات األمن العراقية وبرنامج.  إعمار العراق

 
 ألف عملية تعاقدية ممولة من جانب 15ويشتمل نظام المعلومات الخاص بإعادة إعمار العراق على أآثر من 

ويستطيع هذا .  صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق وصندوق قوات األمن العراقية وصندوق دعم االقتصادي
من مجموع االلتزامات المالية المترتبة على % 81لومات عن نحو النظام على المستوى التعاقدي، أن يوفر مع

من التزامات صندوق الدعم االقتصادي ونحو % 91، وعن أآثر من 2/صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
، سجل نظام 2007يوليو /ومنذ صدور التقرير الفصلي لشهر تموز.  من صندوق قوات األمن العراقية% 98

 3-2ويظهر الجدول رقم .  عملية تعاقدية2287إغاثة وإعادة إعمار العراق ما مجموعه المعلومات الخاص ب
المبالغ الملتزم بها والمنصرفة ضمن إطار عمليات التعاقد الخاصة بكل من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، 

معلومات الخاص صندوق قوات األمن العراقية وصندوق الدعم االقتصادي والتي جرى تسجيلها ضمن نظام ال
 .بإعادة إعمار العراق

 
 3-2الجدول 

بباليين  (19/10/2007العمليات التعاقدية في نظام المعلومات الخاص بإعادة إعمار العراق آما هي بتاريخ 
 )الدوالرات

 المنصرفة الملتزم بها 
 صندوق قوات األمن العراقية 7,153 9,798

 6,622 7,496 أبنية/منطقة الخليج التابعة لفيلق المهندسين/2-عراقصندوق إغاثة وإعادة إعمار ال
 3,773 3,953 ، منطقة الخليج التابعة لفيلق المهندسين،غير أبنية2صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 

 ، الوآالة األميرآية للتنمية الدولية2صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 2,819 2,911 
 منطقة الخليج التابعة لفيلق المهندسين للجيش األميرآي/تصاديصندوق الدعم االق 0,091 0,597
 صندوق الدعم االقتصادي 0,141 1,478

 
 صندوق قوات األمن العراقية

 وهو صندوق يستخدمه قائد قيادة األمن الوطني – 2005أنشأ الكونغرس صندوق قوات األمن العراقية في عام 
لتوفير الدعم لقوات األمن العراقية بما في ذلك تزويدها بالمعدات االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق 

 ."واإلمدادات والخدمات والتدريب والقيام بصيانة التسهيالت ومنشآت البنية التحتية وتجديدها وإعمارها وتمويلها
 

 : تخصيصات آالتالي4 بليون دوالر لهذا الصندوق من خالل 13,94وقد اعتمد الكونغرس مبلغ 
 )2005 لسنة 109-13القانون العام  (1/ليون دوالر لصندوق قوات األمن العراقية ب5,39 •
 )2006 لسنة 109-234القانون العام  (2/ بليون دوالر لصندوق قوات األمن العراقية3,007 •
 لسنة 110-28 ثم 2006 لسنة 109-289القانون العام  (3/ بليون دوالر لصندوق قوات األمن العراقية5,54 •

2007( 
 
يقوم صندوق قوات األمن العراقية حاليًا بتكميل احتياجات الموازنة المالية لوزارتي الدفاع والداخلية في مجال و

وإلى جانب قيامه بدعم مجموعة من البرامج الخاصة بهاتين الوزارتين، يتولى .  بناء قدرات قوات األمن العراقية
بما في ذلك العمل لعيادات األطراف الصناعية " رىاألخ"الصندوق أيضًا توفير التمويل لعدد من األنشطة 

وتمويل برنامج سريع األثر لتدريب قوات األمن العراقية وتجهيزها وقضايا المعتقلين ونزع األسلحة وتسريح 
 .العسكريين وأنشطة إعادة دمجهم بالمجتمع

 
مصادر وأوجه استعمال "حول  رسمًا بيانيًا مستمدًا من صحيفة وقائع خاصة بالمفتش العام 4-2ويمثل الشكل 

 27 لغرض إغاثة وإعادة إعمار العراق وقد جرى إصداره في 2006التمويل األميرآي المعتمد في السنة المالية 
وهو يظهر معلومات مرئية عن عمليات التخصيص وااللتزام ضمن إطار صندوق قوات .  2007يوليو /تموز

 .األمن العراقية
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في صندوق قوات األمن العراقية قد جرى االرتباط عليه % 72، آان نحو 2007أآتوبر / تشرين أول4بتاريخ 
ولالطالع على وضعية ومخصصات آل اعتمادات صندوق قوات األمن العراقية، .  تم صرفه فعًال% 52ونحو 

 .5-2أنظر الشكل 
 

 أوجه استخدام التمويل
قية تساهم في تطوير قوات األمن تنسيقًا مع تساهم المشاريع والبرامج التي يتوالها صندوق قوات األمن العرا

 :وزارتي الدفاع والداخلية من خالل مجموعات األنشطة الفرعية التالية
 التدريب والعمليات •
 المعدات والنقل •
 اإلعاشة •
 البنية التحتية •
 

  4-2الشكل 
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ĢǻōǺfi 2-4

ĢǻǾŏĻŅ: ǾǺĩĤ Ģ⅝ĻĢŅĦ ẄĢǻǾ⎯ņĢ·⎯ħº ǾŋģŨĻ ĢǻẄņ⎯Ņ ǻǼĮ⎯Ō )Ģ⅝ĻĢŅĦ ĢǻǾģǻ⎯ħ ẄǾŅĢŶĥħ Ģ ̦·Ŵģŵ(º ǾǺĩĤ Ǿ⎯ņĢ·⎯ħ ĢǻĮ⎯Ōº Ģǻŷ⎯ģĻĦ Ģ ̦·ĩŷģǻ⎯ħ ĢǻǾĩũĻĻĦ ĢǻĮ·ŋ⎯ģĨ ǻ⅜Ǿǿ ĢǻẄŜ·‛-ĢǻũŅĢŵ

Ǿĵŝħ:  ĢǻĩẄĢŅ⎯ķ ĢǻǾĥ⎯·ħ Ẃ‛ ĩẄĢŅĶ ĢǻĩĵẄ⎯fi Ģ⅛ŋģŋ⎯ħ ǻ⅜ǾẄĢfi ĢǻǾũĩǾĻĦ ĔẄ ĢǻǾĸŏŏħ ǻǺfi ŨǾǼ⎯ħ Ẅ ̦ 
ĩǾīfi ĵĩǾģ ẄŶẄŦ ėĮŅĢċ ĸģŎ ĥǺģǾfi ǾĥǼū Ģ ̦ŨĩǾģĻ.

 
 



 5-2الشكل 
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من إجمالي المبالغ المعتمدة لصندوق قوات األمن العراقية في حين تلقت وزارة % 53زارة الدفاع لقد تلقت و

 %.35الداخلية 
 

من مخصصات وزارة الدفاع في حين أن أآبر شريحة في % 43تمثل االعتمادات الخاصة بالتجهيزات والنقل 
 .تتمويل الصندوق لوزارة الداخلية تستنفذها برامج التدريب والعمليا

 
 الخاص بصندوق قوات األمن العراقية على توفير مجموعة من البنود لوزارة 2007نص قانون السنة المالية 

الدفاع ووزارة الداخلية بما في ذلك أسلحة، ذخائر، عربات، دروع شخصية، أنظمة رادار، معدات اتصاالت، 
يل إلدامة البنية التحتية ولمجموعة من آذلك يتولى الصندوق توفير تمو.  معدات إبطال القنابل ومعدات طبية

 يعطي لمحة عن األنشطة التي يضطلع بها صندوق 4-2الجدول .  الخدمات ضمن إطار األنشطة الفرعية األربعة
 .قوات األمن العراقية لصالح وزارتي الدفاع والداخلية

 
غت قيادة األمن االنتقالي المتعددة إن الواليات المتحدة ماضية في نقل احتياجات التمويل إلى العراقيين وقد أبل

الجنسيات مؤخرًا وزارتي الدفاع والداخلية بأن التحالف سوف يتوقف عن تمويل عقود االستدامة في ثمانية مواقع 
 .التدريب التابعة لوزارة الداخلية وفي ثمانية مواقع تديرها وزارة الدفاع

 
 4-2الجدول 

 )ن الدوالراتباليي(أنشطة صندوق قوات األمن العراقية 
صندوق قوات  وزارة الدفاع

األمن العراقية 
 للدفاع

صندوق قوات  وزارة الداخلية
األمن العراقية 

 للداخلية
1,36 دعم مدربين   بليون دوالر0,15

معدات / متعاقدين
 إبطال قنابل

معدات وخدمات 
معلوماتية، دعم من 
/ مدربين متعاقدين
معدات وخدمات 

 ليةاتصال انتقا

  بليون دوالر التدريب والعمليات

0,42 عربات، مولدات   بليون دوالر1,56
آهربائية مع قطع 

إصالح لها، عمليات 
نقل عن طريق 

 التعاقد

عربات، مولدات 
آهرباء مع قطع 

إصالح لها، دعم 
بالطائرات، معدات 
 للوحدات ولألفراد

  بليون دوالر المعدات والنقل

0,27 ت إدامة خدما  بليون دوالر0,62
 تعاقدية

خدمات إدامة عن 
 .طريق التعاقد

 االستدامة

عمليات صيانة 
 تعاقدية

  بليون دوالر

0,56 خدمات للشرطة   بليون دوالر1,37
 / العراقية

فرق الجيش 
متفرقات / العراقي

 للجيش العراقي

 البنية التحتية

 وزارة الداخلية 
 خدمات متفرقة

  بليون دوالر

2,61   بليون دوالر اإلجمالي  بليون دوالر3,70  
 الذي تم استالمه 2007يونيو / حزيران30 من تقرير التمويل بتاريخ 3303 الجزء 1/قيادة األمن االنتقالي المتعددة الجنسية: المصدر

 .2007أغسطس / آب26في 
يتولى صندوق قوات األمن العراقية أنشطة أخرى غير مخصصة حسب الوزارتين مثل تمويل عمليات األطراف : مالحظة

 صطناعية، التسريح وإعادة الدمج، صندوق االستجابة السريعة وقضايا المعتقلين،اال
تشمل المعلوماتية والمعدات والخدمات أجهزة الكمبيوتر، عقود خدمة الشبكات وغير ذلك من األجهزة آالطابعات وأجهزة النسخ 

.  ة العراقية ومدربين لمختلف برامج الجيش والشرطةوالماسحات في حين أن دعم المدربين المتعاقدين يشمل تمويل مستشارين للحكوم
أما أجهزة وخدمات االتصال فتشمل عقود بشأن خدمات الهاتف والهواتف الخليوية وأجهزة الراديو المحمولة يدويًا، وأجهزة الراديو 

بائية والقسم األعظم من قطع ويتضمن بند العربات والمولدات وقطع اإلصالح قيمة آل العربات والمولدات الكهر... للعربات الخ 
أما خدمات النقل التعاقدية فإنها تشمل تكاليف نقل المعدات واإلمدادات إلى العراق ومن ثم داخل مسارح .  اإلصالح الالزمة لها

ات ويشمل دعم الطائرات تكاليف شراء الطائرات وقطع الغيار والتقنية ومعدات أخرى في حين أن بند المعدات للوحد.  العمليات
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 مقاولو صندوق قوات األمن العراقية، وبرامجه ومشاريعه

م  مقاولين يعملون مع صندوق قوات األمن العراقية من حيث قيمة المبالغ المالية، قا10في محاولة لتحديد أآبر 
المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق بمراجعة ثالث مصادر للمعلومات هي قيادة األمن االنتقالي المتعددة 

وقام المفتش العام بعد ذلك بمقارنة  .، ونظام المعلومات الخاص بإعادة إعمار العراقJCC-I/Aالعراق /الجنسية
 :القوائم الثالث ووجد فيها متناقضات خطيرة

 . فقط هو الذي ظهر على القوائم الثالثمقاول واحد •
 مليون 438العراق بيانات عما مجموعه /أوردت قائمة قيادة األمن الوطني االنتقالية المتعددة الجنسيات •

 مليون دوالر وأورد نظام المعلومات 887 معلومات لما مجموعه نحو JCC-I/Aدوالر في حين بينت قائمة 
 . بليون دوالر2,47 عما مجموعه تقريبًا الخاص بإعادة إعمار العراق تفاصيل

هناك العديد من البنود التي مصدرها بيانات نظام المعلومات الخاص بإعادة إعمار العراق، ال تحدد من هو  •
ال تورد اسم المقاول )  بليون دوالر3يبلغ إجمالي القيمة المرتبط عليها أآثر من ( بندًا 376المقاول حيث أن 

 مقاولين لكن 10غ قيمة ثالثة من هذه البنود قدرًا من األهمية يضعها على رأس قائمة أآبر وتبل.  المتعاقد معه
بدًال من ذلك، جرى إدراج البنود في القائمة حسب الجهة المحلية للعقد .  دون إيراد ذآر السم المقاول نفسه

قيمة متعاقد عليهما لتوفير إسناد ومن هذه البنود الثالثة، هناك البندان األعلى ) تظهر تاليًا بالحرف الخفيف(
أما .   تبعًا لما يمكن استنتاجه من توصيف البند في البيانات الواردة من المصدرالمخدرات الدولية مكتب 

 .البند الثالث األعلى من حيث القيمة فهو معقود مع وزارة الدفاع لحساب وآالة التعاون األمني الدفاعي
 

ش العام الخاص بإعادة إعمار العراق أن نظام المعلومات الخاص بإعادة اإلعمار من هذه المقارنة، استنتج المفت
 .  يوفر أوسع البيانات عن المقاولين المتعاقدين مع صندوق قوات األمن العراقية

 
 أهم عشرة مقاولين حسب المبالغ المرتبط بها تجاههم آما وردت في قائمة نظام 5-2ويظهر الجدول رقم 
 . بإعادة إعمار العراقالمعلومات الخاص

 
وسيوالي المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق جهوده لتحديد أآبر عشرة متعهدين مع الصندوق اعتمادا 

على أآثر ما يمكن من البيانات تفصيًال وسيعمل المفتش العام مع قيادة األمن االنتقالي المتعددة الجنسيات إليراد 
 .تلك المعلومات في الفصل القادم

 
  5-2الجدول 

  مقاولين متعقادين مع صندوق قوات األمن العراقية10أهم 
 الملتزم المقاول المنصرف به

696   دوالر عقد لوزارة الخارجية دعمًا لمكتب المخدرات الدولية   دوالر696
Environmental chemical corporation  665410  دوالر 
AECOM, Government Services, Inc 414348   دوالر  دوالر

386   دوالر عقد لوزارة الخارجية دعمًا لمكتب المخدرات الدولية   دوالر386
168 Tetra International LLC 249دوالر  دوالر  
148 Toltest, Inc. 231دوالر  دوالر  
156   دوالر مقاول عراقي   دوالر226
224   دوالر فاعية للتعاون األمنيعقد لوزارة الدفاع لمصلحة الوآالة الد  دوالر224

 127 Innovative technical Solutions, Inc. 212دوالر  دوالر  
43 URS Group, Inc. 192دوالر  دوالر  

 .30/9/2007ردًا على استعالم المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق :  المصادر
 : مالحظة

 .األرقام متأثرة بفعل التدوير
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 مشاريع البناء
من عقود البناء الخاصة بصندوق قوات األمن العراقية % 90سالح الجو للهندسة والبيئة بإصدار نحو قام مرآز 

لحساب القيادة المتعددة الجنسية لألمن االنتقالي في العراق في حين تتولى منطقة الخليج التابعة لفيلق المهندسين 
 .للجيش األميرآي إدارة سائر عقود الصندوق

 
 مشروعًا تشمل مجموعة متفاوتة من حيث المواقع لمنشآت 492جو للهندسة والبيئة إدارة يتولى مرآز سالح ال

ويتعاقد المرآز على مجموعة متنوعة من أنشطة .  خاصة بالشرطة، ومنشآت إصالحية وقواعد عمل متقدمة
 .البناء مستعينًا بعمالة وطنية محلية في الغالب لهذا الغرض

 
 مشروعًا ممولة من 80فيلق المهندسين في الجيش األميرآي من جانبها إدارة وتقوم منطقة الخليج التابعة ل

تشرين أول / أآتوبر4بتاريخ .   مليون دوالر17 ألف إلى 25صندوق قوات األمن العراقية تتراوح في القيمة من 
 60 من أصل 40، آانت منطقة الخليج التابعة لفيلق المهندسين للجيش األميرآي قد أنجزت عمل البناء في 2007

 . مشروعًا في مرحلة التخطيط19 مشاريع تنتظر المباشرة في حين أن هناك 7مشروعًا وأحالت 
 

العراق بجد على نقل المنشآت المكتملة إلى السيطرة العراقية، فمن /تعكف القيادة المتعددة الجنسية لألمن االنتقالي
من جانب %) 29( منشأة 73، تم استالم 2007أبريل / منشأة دفاعية استكملت قبل شهر نيسان254أصل 

 10، جرى نقل السيطرة على 2007أبريل / منشأة استكملت منذ نيسان19  ومن أصل   .السلطات العراقية
العراق أن هناك مخططًا العتماد خيارين األول /وتذآر القيادة متعددة الجنسية لألمن االنتقالي%) 59(منشآت 

 ذلك أن المشاآل التي تواجهها القيادة –ف فيما يخص موضوع نقل السيطرة أحادي الطرف واآلخر ثنائي الطر
العراق فيما يخص نقل األصول هي نفسها تلك المشاآل التي حددها المفتش العام /متعددة الجنسية لألمن االنتقالي

 .الخاص بإعادة إعمار العراق في تقرير فحص لموضوع نقل األصول الصادر في ربع السنة األخير
 

 البرامج غير األمنية
العراق بتعديل أوجه استخدام صندوق قوات األمن العراقية لتدريب /قامت القيادة متعددة الجنسية لألمن االنتقالي

وقد بات توفير خدمات .  وتجهيز وإدامة قوات األمن العراقية لكي تلبي الطبيعة المتغيرة الحتياجات العراق
 يستنفذ جزءًا أساسيًا من التزامات صندوق قوات األمن –دين من الخارج اإلعاشة الموآولة في معظمها لمتعاق

 .العراقية
 

 6-2الجدول 
 )بماليين الدوالرات(المعدات وخدمات النقل الممولة في صندوق قوات األمن العراقية، وزارة الداخلية 

السنة المالية 
2006 

السنة المالية 
2006 

السنة المالية  
2005 

 المجموع

 عربات، مولدات وقطع إصالح 237,0 9,3 84,5 143,2
 143,3 15,9 41,4 86,0 معدات للوحدات واألفراد
 خدمات النقل ا ,179 -- 150,0 29,1لتعاقدية

 39,8 10,4 12,7 16,7أتصفيح العربات وتعديالت للمقاومة المضادة
 اإلجمالي 599,2 35,6 288,6 275,0

يونيو والمستلم في / حزيران30 تاريخ 2007 من التمويل، تقرير 33,3 العراق الجزء –من االنتقالي القيادة متعددة الجنسية لأل: المصدر
 .2007أغسطس / آب26

 .األرقام متأثرة بفعل التدوير:  مالحظات
المقاومة أ تصفيح العربات وإجراءات المقاومة المضادة تشير إلى التكاليف اإلضافية المنصرفة على العربات بما في ذلك إجراءات 

 .المضادة
 2-7الجدول 

 )بماليين الدوالرات(المعدات وخدمات النقل الممولة من صندوق قوات األمن العراقية، وزارة الدفاع 
السنة المالية 

2007 
السنة المالية 

2006 
السنة المالية  

2005 
 اإلجمالي

 213,6 130,3 27,0 56,3 دعم الطائرات
 مولدات وقطع إصالحعربات، 1124,9 37,8 118,2 968,9 

 223,5 21,6 58,3 142,6 معدات للوحدات ولألفراد
 79,3 - - 79,3 صيانة تعاقدية 
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 نقل تعاقدي 94,9 1,4 40,3 52,3
 أسلحة وتوابعها 34,9 14,5 19,8 0,60
 تصفيح عربات وتعديالت للمقاومة المضادة 38,9 32,4 - 6,5

 المجموع 1809 238,0 263,6 1307,4
حزيران، المستلم في / يونيو30 تاريخ 2007 من التمويل، تقرير 3303الجزء . القيادة متعددة الجنسية لألمن االنتقالي العراق: المصدر

 .2007أغسطس / آب26
 .األرقام متأثرة بفعل التدوير: مالحظة

 
 المعدات النقل واإلدامة

 األمن العراقية على المعدات والنقل ، فإن مصروفات صندوق قوات7-2 و6-2آما هو مبين في الجدولين رقم 
آانت لسد االحتياجات الفورية لقوات األمن الناشئة وشملت العربات والتجهيزات المطلوبة للوحدات واألفراد إلى 

ورغم أن هناك استمرارًا في توفير بعض الدعم في مجال التجهيزات األساسية، إال أن الدعم .  جانب صيانة النقل
روع وغير ذلك من إجراءات المقاومة المضادة أخذت تستنفذ حصة متزايدة من تكاليف الجوي وتحسين الد

 .المعدات
 

 اإلدامة
على نفس المنوال، فإن االعتمادات األولية في صندوق قوات األمن العراقية ألغراض أنشطة اإلعاشة آانت 

وقد آانت ,   وللعمليات وأنظمة الصيانةتعكس القدرة المحدودة لدى قوات األمن العراقية على توفير الدعم لإلدامة
قدرة وزارتي الدفاع والخارجية على االحتفاظ بقدرة دعم وإمداد فعالة هي موضع مراجعة من جانب المفتش 

لالطالع على تفاصيل .  العام الخاص بإعادة إعمار العراق، مكتب المحاسب العام وهيئات مجلس الكونغرس
أنظر .  األمن العراقية ألغراض إدامة من قبل وزارتي الدفاع والداخليةالتمويل المقدمة من صندوق قوات 

 .9-2 ورقم 8-2الجدول رقم 
 

 التدريب
الحظت وزارة الدفاع األميرآية مؤخرًا أن العائق األآبر المتسبب في تأخير نقل مسؤولية األمن إلى السيطرة 

 يحول دون تمكينها من التحكم بوضع األمن في العراقية هو انعدام القدرة لدى قوات الشرطة العراقية والذي
لذا فإن برامج وزارة الداخلية في مجال التدريب الممولة في صندوق قوات األمن العراقية استهدفت .  27األقاليم

لالطالع على مجموع أفراد الشرطة العراقية الذي جرى تدريبهم على مر .  تلبية احتياجات الشرطة العراقية
 .6-2شكل الوقت، أنظر ال

 
 الشرطة العراقية

دأب صندوق قوات األمن العراقية على استخدام مستشارين يتولون اإلشراف والتقييم وتقديم االستشارة للشرطة 
العراقية ولمسؤولي ضبط الحدود وذلك بالمشارآة غالبًا مع العسكريين األميرآيين العاملين ضمن فرق تدريب 

 .الشرطة
 

  8-2الجدول 
 )بالماليين(وزارة الداخلية / ممولة من جانب صندوق قوات األمن العراقيةاالستدامة ال

 السنة المالية  المجموع
2005 

 السنة المالية
 2006 

 السنة المالية
 2007  

خدمات إدامة دورة 211.7 53.4 - 
 الحياة بالتعاقد

265.1 

صيانة عن طريق 
 التعاقد

- 13.3 - 13.3 

 12 0.1 11.9 -ة تقنية معلوماتي
 أجهزة وخدمات

 المجموع 290.4 0.1 78.6 211.7
 .30/8/2007 المستلم في 2007 يوليو 30التمويل تقرير / 3303الجزء :  القيادة متعددة الجنسيات لألمن االنتقالي:  المصدر
 األرقام متأثرة بفعل التدوير:  مالحظة
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  9-2الجدول 
 )بالماليين(وزارة الدفاع / اقيةاالستدامة الممولة من جانب صندوق قوات األمن العر

 السنة المالية  المجموع
2005 

 السنة المالية
 2006 

 السنة المالية
 2007  

خدمات إدامة دورة 
 الحياة بالتعاقد

113.9 64.8 12.8 191.5 

صيانة عن طريق 
 التعاقد

195.7 64.0 166.1 425.8 

األمن عن طريق 
 التعاقد

63.8 19.4 18.9 102.1 

الوحدة والتجهيزات 
 الفردية

56.2 0.0 0.0 56.2 

 21.4 21.2 0.2 1.6تقنية معلوماتية 
 أجهزة وخدمات

 المجموع 798.6 219.0 148.4 431.2
 .30/8/2007 المستلم في 2007 يوليو 30التمويل تقرير / 3303الجزء :  القيادة متعددة الجنسيات لألمن االنتقالي:  المصدر
 عل التدويراألرقام متأثرة بف:  مالحظة

 
 6-2الشكل 
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يجيء التمويل لهذه البرامج من ثالث هيئات هي فريق المساعدة في تدريب الشرطة المدنية الممول من صندوق 
 .قوات األمن العراقية، وزارة الداخلية العراقية، ووزارة الداخلية في حكومة آردستان اإلقليمية

 
يونيو / برنامج لتدريب الشرطة ما بين حزيران258ت المتحدة ووزارة الداخلية بتمويل وقد قامت الواليا

 مجند برامجهم التدريبية مع نهاية شهر تشرين 34900ومن المقرر أن يتم حوالي  .  2007تشرين أول /وأآتوبر
 .2007نوفمبر /الثاني

 
 5051سي لمجندي الشرطة العراقية فيما هناك  مجندًا برنامج التدريب األسا9764خالل هذا الربع الفصلي، أتم 

 .مجندًا منتظمون حاليًا في البرنامج
 

 أتموا تدريبًا 438 عراقيًا أنهوا تدريب المجندين األساسي و1140وفيما يخص الشرطة الوطنية، هناك قرابة 
ساسي للشرطة  مجندًا جديدًا من الشرطة الوطنية في برنامج التدريب األ1735متخصصًا، وقد انتظم نحو 

 .   آخرين في دورات تدريب تخصصية722الوطنية فيما التحق 
 

 7-2الشكل 

ǾĵŝģĨ: 
Ĕ-ĵǺẄǾħ ǺŅĻŋĩģǿ Ģ⅝ŶǼ⎯Ǿ⎯ħ 
Ĥ-ĩǾīfi Ģǻ·ŋĥħ ǾũĻfi ĢǻǾĩĻŅĥ⎯ǿ ĢǻĸŅ⎯Į⎯ǿ Ǿ·ŋẄĥģ′ ėǻỲ Ŭģ⎯ģĨ ĢǻĥŅ·ģǾĭ ĢǻǾŋĩẃĻųħ

ĢǻōǺfi 2- 7

ĢǻǾŏĻŅ:  Ģǻŷ⎯ģĻĦ ǾĩũĻĻĦ ĢǻĮ·ŋ⎯ģĨ ǻ⅜Ǿǿ Ģǻ·ĩŷģǻ‛-ŅĻĢ′ ŨǼỲ Ģŋĩũǽ Ǿǿ ĢǻǾŴĩŌ Ģǻũģǽ ĢǻĸģŎ ĥĜŨģĻĦ ėŨǾģŅ ĢǻũŅĢŵ )9/ 10/ 2007(

 
 أجزاء لالرتقاء بمستوى الشرطة العراقية 4باشرت الواليات المتحدة تنفيذ سلسلة من التدريبات التخصصية ذات 

 عبارة عن تقييم لعمليات الشرطة بما 2007مايو /هر أياروآانت المرحلة األولى التي استكملت في ش.  الوطنية
في ذلك عمليات تفتيش على مستوى الكتائب وتقييم للقيادات في حين أن المرحلة الثانية التي آانت ما زالت قيد 

، يجري فيها الترآيز على إعادة تدريب جميع ألوية الشرطة 2007تشرين أول /التنفيذ في أواسط شهر أآتوبر
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لقد أوصى تقرير شهر سبتمبر الذي أعدته اللجنة المستقلة بشأن قوات األمن في العراق برئاسة الجنرال المتقاعد 

والحظت . لشرطة العراقية الوطنية بسبب اختراقها من جانب المليشياتجيمس جي جونز، بأن يتم االستغناء عن ا
اللجنة أن التحزب وضعف القيادة وعدم الفعالية في العمل عوامل تهدد مصير الشرطة العراقية الوطنية ويعتبر 

 .محاولة إلعادة إحياء الشرطة العراقية الوطنية آقوة أمن لها قيمتها" إعادة التأهيل"
 

 قيالجيش العرا
.  تجري عمليات التدريب للجيش العراقي في مراآز إقليمية وعلى مستوى الفرقة وفي مراآز تدريب على القتال

 دورة في مجال التدريب األساسي على القتال وعلى المؤهالت التخصصية 23يتولى العراقيون إدارة وتمويل 
ليات التدريب األساسي على القتال وعلى وتتم عم.  العسكرية المهنية وعلى القيادة وغير ذلك من التخصصات

 موقعًا والتدريب 13 مواقع بينما يتم التدريب على القيادة في 9المؤهل التخصصي العسكري المهني في 
 . مواقع10التخصصي في 

 
، على القتال األساسي والمؤهل التخصصي العسكري 2007وقد جرى التخطيط لسبع دورات تدريبية في عام 

، آانت ست من هذه الدورات 2007تشرين أول /بحلول شهر أآتوبر.  ظام التربية لضباط الصفالمهني وعلى ن
  .2008آانون ثاني /من الدورات التسع على وشك االستكمال في أوائل شهر يناير

 
تقوم الدورات الجاري تنفيذها في معهد الجيش العراقي للخدمات واإلسناد في منطقة تاجي بالترآيز على تطوير 

تشرين أول، /وبمنتصف أآتوبر.   متدرب1000رات اإلمداد، النقل، الصيانة والقدرات اإلدارية ألآثر من قد
 جندي قد أآملوا تدريبًا على أسلحة خاصة فيما يتوقع أن عشرة آالف 7700 – 7000يفترض أن يكون ما بين 

  .2007جندي سيستكملون التدريب األولي بنهاية عام 
 

جموعة من الخطوات لتعزيز الجيش العراقي عن طريق زرع فرق انتقالية بداخله والتوسع وقد اتخذ التحالف م
  .في التمويل بهدف زيادة عدد الجنود العراقيين

 
 برنامج االستجابة الطارئة للقادة

 
، الصفة الرسمية على برنامج االستجابة الطارئة 2003مايو من عام /أضفت سلطة التحالف المؤقتة في شهر أيار

للقادة وفوضت القادة الميدانيين باستخدام األموال المتوفرة لهم في تلبية احتياجات إنسانية وإغاثة أو واقعة في 
مجال إعادة اإلعمار ضمن منطقة مسؤولية القائد المعني وذلك عن طريق تنفيذ برامج تؤدي خدمة فورية للسكان 

 ".نتائج مرآزة"المحليين وتحقق 
 

برنامج االستجابة الطارئة للقادة من األصول العراقية المستولي عليها ومن صندوق التنمية جاء التمويل األولي ل
أخذت الواليات المتحدة تعتمد أمواًال أمريكية للبرنامج ومنذ ذلك الحين، قام .  2003لكن في أواخر .  للعراق

 . بليون دوالر لبرنامج االستجابة الطارئة للقادة3,29الكونغرس بتخصيص نحو 
 

 الذي نص على أنظمة تعاقدية 108-106، أجاز الكونغرس القانون العام 2003تشرين ثاني عام /في شهر نوفمبر
.  أآثر مرونة بشأن اعتمادات برنامج االستجابة الطارئة للقادة وأناط مسألة إدارة األموال بوزارة الدفاع

يملك آبار القادة التابعين لها صالحية الموافقة وأصبحت الفيالق المتعددة الجنسية هي المنسق العام للبرنامج و
 . ألف دوالر500على مبلغ يصل إلى 

 
يقوم القادة بترتيب أولوية المشاريع بالتنسيق مع فرق إعادة اإلعمار اإلقليمي ومع الحكام اإلقليميين ولجان تنمية 

يين يقومون باختيار المشاريع  وهي لجان على مستوى المحافظات مؤلفة من مسؤولين عراق–االعمار اإلقليمي 
 .في مناطقهم

 
يتم اختيار مشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقادة على أساس إمكانية سرعة تنفيذها ومدى ما تحقق من منفعة 

وآذلك على مدى بروز ) بما في ذلك تشغيل الناس على المدى المتوسط والطويل(للمناطق العراقية المصابة 
وقد جرى استخدام الجانب األآبر من أموال برنامج االستجابة الطارئة للقادة في مشاريع .  المشروع لألنظار
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 . وضعية هذه األموال8-2لذا فإن إنفاق البرنامج على المشاريع يواصل التوسع ويظهر الشكل 

 
صحيفة وقائع " فهو عبارة عن رسم بياني من المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق وهو 2-9أما الشكل رقم 

جرى "  بشأن إغاثة وإعادة تعمير العراق2006تخدام المبالغ المعتمدة في السنة المالية تظهر مصادر وأوجه اس
 . وهي تبين عملية التمويل الخاصة ببرنامج االستجابة الطارئة للقادة2007يوليو / تموز27إصدارها في 

 
 8-2الشكل 
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 9-2الشكل 

 
 أوجه استخدام التمويل

.   من مشاريع البناء وغير البناء16000قام برنامج االستجابة الطارئة للقادة بتمويل ما يقارب , 2004منذ عام 
وعلى موازاة ذلك ارتفع متوسط االلتزام .  وقد تعاظم بالتالي نطاق مشاريع البرنامج والتزاماتها منذ ذلك الحين

 أضعاف منذ عام 3ة اإلعمار الخاصة ببرنامج االستجابة الطارئة للقادة، بما يعادل المالي، بالنسبة لمشاريع إعاد
ورغم أن متوسط االلتزام .  2007 في عام 170000 دوالر إلى أآثر من 53000 وزاد بالمعدل من 2004

ًا حيث آان للمشروع الواحد قد تزايد، إال أن معظم مشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقادة تظل صغيرة نسبي
 . ألف دوالر أو أقل من ذلك100 تصل قيمتها إلى 2007من هذه المشاريع في السنة المالية % 75

 
 . الزيادة في متوسط االلتزامات المالية للمشاريع في مجال البناء وغير البناء10-2يظهر الجدول رقم 
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.  2004ويض مؤاساة للعراقيين منذ عام  مليون على شكل تع39لقد وفر برنامج االستجابة الطارئة للقادة نحو 
 دوالر عن آل إصابة 2500ويملك قادة األلوية األميرآيون صالحية الموافقة على تقديم تعويضات تصل إلى 

 . دوالر عن آل حالة تضرر بالممتلكات2500بجراح أو حالة وفاة ومبلغ 
 

ق استخدام تعويضات المؤاساة ليشمل ، وسع الفيلق المتعدد الجنسيات بالعرا2006أبريل /وفي شهر نيسان
عائالت أفراد قوات األمن العراقية الذين يموتون في عمليات دعم مباشر لعمليات القوات األميرآية وقوات 

 .التحالف وال بد من موافقة ضابط آبير على إجراء الدفعات
 

 10-2الجدول 
 سنة الماليةمتوسط القيمة لمشاريع برنامج االستجابة للطارئة للقادة حسب ال

السنة المالية  
2006 

السنة المالية 
2005 

السنة المالية  
2004 

السنة المالية
 أ2007

 متوسط االلتزام في مجال البناء 172,959 165,885 139,994 53,882
 متوسط االلتزام في غير مجال البناء 64,262 80,836 64,70 32,759

وهو عبارة عن برنامج إدارة لكنه مصدر .  صدرها نظام إدارة إعادة اإلعمار في العراقاألرقام المالية وأرقام المشاريع م: مالحظة
 .غير خاضع للرقابة المالية

 .2007سبتمبر / أيلول30 تمثل متوسط االلتزامات الخاصة ببرنامج االستجابة الطارئة للقادة حتى 2007أ أرقام السنة المالية 
 

من اعتمادات برنامج االستجابة الطارئة  للقادة إلى محافظات % 55، توجيه نحو 2004لقد جرى، منذ عام 
 11-2ويظهر الجدول رقم .  بغداد، األنبار، ديالى وصالح الدين وهي المحافظات األربع األآثر عنفًا في العراق

 متوسط آيفية استخدام أموال برنامج االستجابة الطارئة للقادة من جانب المحافظات األربع والتغيير الحاصل في
 .وآذلك مخصصات البرنامج لتعويضات المؤاساة) حسب آل محافظة(قيمة العقد الواحد لمشاريع البرنامج 

 
 11-2الجدول 

 التمويل من برنامج االستجابة الطارئة للقادة حسب المحافظة
متوسط قيمة 

آالف (المشروع 
) الدوالر

السنوات المالية 
2004-2007 

مخصصات تعويض المؤاساة  أوجه االستخدام الرئيسة حسب الفئة 
 واستخداماتها

خصص برنامج االستجابة الطارئة  • بغداد
 750 ما مجموعه 2004للقادة منذ 

 .مليون دوالر لمشاريع في بغداد
 

خصص برنامج االستجابة الطارئة  •
 ماليين دوالر على شكل 4للقادة نحو 

تعويضات مؤاساة في بغداد منذ 
من % 43استنفذت مشاريع المياه  • 2004

هذه االعتمادات ومشاريع الكهرباء 
 %12نحو 

زادت دفعات تعويض لمؤاساة من  •
جانب البرنامج في بغداد من حوالي 

 1,9 إلى 2006 ألف دوالر عام 721
 2007مليون دوالر عام 

 األنبار
 

ارئة خصص برنامج االستجابة الط •
 مليون دوالر لمحافظة 287للقادة 

 .2004األنبار منذ عام 
 

% 63، تم تقديم نحو 2004منذ عام  •
من تعويضات المؤاساة الممولة من 

ج االستجابة الطارئة للقادة إلى برنام
 مليون 22 ما يعادل –محافظة األنبار 

 .دوالر
من هذه % 20استنفذت مشاريع  •

المخصصات ومشاريع الكهرباء 
من % 21تمثل تعويضات المؤاساة  • %.14

الثالثة آالف وستمائة وخمسة وتسعين 
مشروعًا التي اضطلع بها برنامج 
االستجابة الطارئة في األنبار منذ 

2004 
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 ديالى
 

خصص برنامج االستجابة الطارئة  •
 ماليين دوالر لمحافظة 105للقادة 
 .ديالى

 
سجل مجموع االعتمادات  •

لتعويضات المؤاساة انخفاضًا متتاليًا 
آل سنة في محافظة ديالى منذ عام 

 ألف دوالر 630 وهبط من – 2004
 ألف دوالر في 130 إلى 2004عام 

2007 

من % 31استنفذت مشاريع المياه  •
 وإصالح الجسور هذه االعتمادات

 من المخصصات% 14
 مليون دوالر 1,2تم تخصيص نحو  •

لتعويضات المؤاساة في محافظة 
 صالح الدين

صالح 
 الدين

، تخصيص حوالي 2004تم منذ عام  •
 ماليين دوالر لتعويضات المؤاساة 3

 .في محافظة صالح الدين
 

، اعتمد برنامج 2004منذ عام  •
 150االستجابة الطارئة للقادة 

 .مليون دوالر لمحافظة صالح الدين
% 21تمثل مشاريع المياه ما قيمته  • من نحو  •

من االعتمادات ومشاريع إصالح 
 %.15النقل 

تمثل مشاريع التعليم ما يعادل  •
عمال المعتمدة لبرنامج من األ% 12

االستجابة الطارئة للقادة في هذه 
 المحافظة

 150زادت دفعات المؤاساة
 102 إلى 2004ألف دوالر عام 

خالل .  2005مليون دوالر عام 
ت دفعات  سجل2007 و2006عامي 

المؤاساة انخفاضًا طفيفًا عن هذا 
 .المستوى األعلى

لم .  2007سبتمبر / أيلول30، نظام إدارة إعادة إعمار العراق آما في يمنطقة الخليج التابعة لفيلق المهندسين للجيش األميرآ: المصدر
 .ة إعمار العراق بتدقيق هذه المعطيات أو التحقق منهايقم المفتش العام الخاص بإعاد

 2007سبتمبر / أيلول30 هي لغاية 2007البيانات الخاصة بالسنة المالية * 
 

 يورد قائمة باعتمادات برنامج االستجابة الطارئة للقادة موزعة حسب المدن ذات األهمية 12-2الجدول 
د الواحد في آل من الرمادي والفلوجة وبغداد وتوجيه القادة االستراتيجية ويعكس ارتفاع قيمة اإلنفاق للفر

العسكريين إلى االستعانة ببرنامج االستجابة الطارئة للقادة دعمًا للجهود المبذولة في مقاومة التمرد في تلك 
وترآز المشاريع الممولة من الواليات المتحدة في المدن .  المناطق خالل الفترة التي تشملها المعلومات

 .الستراتيجية العراقية على الخدمات األساسية مثل الكهرباء والمياها
 

 12-2الجدول 
 إنفاق برنامج االستجابة الطارئة للقادة في المدن االستراتيجية

اإلنفاق 
بالدوالر 

 للفرد الواحد

المخصصات 
 حالة بنية الكهرباء المدينة السكان حالة بنية المياه التقريبية

خطوط توزيع المياه موصولة لنحو  510 51,500000 100,000 
من المحالت التجارية % 60

 والمساآن

 400تحتاج إلى المقدر أن الرمادي الرمادي
 20ميغاواط في حين تحصل على 

 بالمعدل
من السكان مياه % 80لدى نحو  370,000 74,500000 200,000 مربوطة بنحو 

رغم أن مصانع .  صالحة لالستعمال
معالجة للمياه مؤهلة فنيًا وهي مقامة 

وعاملة إال أنه ال تستخدم فيها 
إضافة إلى .  آيماويات لمعالجة المياه

ملة ذلك، ال توجد للمنازل خطوط عا
يوجد للمدينة نظام .  للصرف الصحي
تقوم منازل عديدة .  لمياه العواصف

بصورة غير قانونية بربط مجاري 
الصرف الصحي بنظام تصريف مياه 

األمطار األمر الذي يدخل آميات 
آبيرة من مياه المجاري غير الصالحة 

 إلى نهر الفرات

خطوط توزيع الكهرباء الفلوجة
من المساآن والمحالت % 80

أدى تحسن .  التجارية في الفلوجة
ت المدينة وضع األمن إلى زيادة إمدادا

بالكهرباء وضاعف االعتماد على 
 شبكة المولدات المحلية الخاصة

خطوط امدادات المياه مربوطة بنحو  95,47 568000000 5949000
من المساآن والمحالت % 30

 التجارية في بغداد

، تصل خطوط في الوقت الحاضر بغداد
من المساآن % 75التوزيع إلى حوالي 
 والمحالت التجارية

من السكان موصولون % 30حوالي  49,37 23800000 482000 موصولة بنحو  من % 90الخطوط النجف
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من المساآن والمحالت % 60حوالي  24,00 42000000 1750000 
التجارية موصولة بمياه الشرب 

 طوط المجاريمرتبطة بخ% 40و

من المنازل تحصل على % 80حوالي الموصل
 ساعات 10الطاقة الكهربائية لمدة 
 تقريبًا في اليوم الواحد

ليس في آرآوك نظام للمجاري ويلجأ  20,65 15500000 750000 في 
المواطنون إلى الحفر االمتصاصية 

والمجاري المفتوحة في الشوارع 
 واألزقة

الهدف هو توفير إمداد موصول آرآوك
الكهرباء للمحالت التجارية والمساآن 

 في آرآوك

صر ال تملك المدينة إدارة عاملة للمياه تقوم  13,50 2700000 200000
بصيانة وإصالح الشبكة الراهنة التي 

ليس هناك نظام %.  20تعمل بنسبة 
للصرف الصحي في سامراء فيلجًا 
المواطنون إلى الحفر االمتصاصية 

لمجاري المفتوحة في الشوارع وا
 واألزقة

ف في توفير إمداد مأمون يتمثل ال سامراء
من % 80من الطاقة الكهربائية ل

المساآن والمحالت التجارية في 
 .سامراء

من المساآن موصولة % 75حوالي  11,55 22000000 2000000 موصولة بنحو 
بخطوط المياه، لكن مياه الشرب يتم 

تقريبًا من % 50.  جمعها في خزانات
 المنازل مربوطة بخطوط المجاري

% 90خطوط الكهرباء البصرة
 من المساآن والمحال التجارية

تقوم المدينة بضخ مياه النهر إلى  7,000 3,500000 500000 بعقوبة 
منشآت المعالجة ومن ثم إلى المدينة 

ينعم .  من خالل خطوط المياه الرئيسية
 من بعقوبة بالمياه% 90حوالي 

ليست الشبكة موصولة بغالبية المساآن
 في المدينة

% 25خطوط المياه موصولة بحوالي  5,63 1,80000 320000 موصولة بنح
 من المساآن والمحالت التجارية

و خطوط توزيع الكهرباء بابل الشمالية
من المساآن والمحالت % 80

 التجارية
البيانات الخاصة بتقديرات السكان وبحالة البنية التحتية للمياه والكهرباء مستمدة من التقرير نصف األسبوعي عن المدن : مالحظات
ورغم أن مدينة ما .  2007سبتمبر / أيلول25تيجية الصادر عن منطقة الخليج التابعة لفيلق المهندسين للجيش األميرآي بتاريخ االسترا

من مساآنها مربوطة بخطوط مياه الشرب، فإن الواليات المتحدة ليس بمقدورها أن تقيس آمية مياه الشرب التي تصل % 75قد تفيد بأن 
 .فعًال إلى العراقيين

 30مبالغ االعتمادات مستمدة من نظام إدارة إعادة إعمار العراق، وآتيب برنامج االستجابة الطارئة للقادة، تاريخ : لمصدرا
 .2007سبتمبر /أيلول

 
 المشاريع الكبرى لبرنامج االستجابة الطارئة للقادة

أنظمة للتجميع، محطات للضخ،  وهو يتألف من األنابيب الجذعية األساسية، مشروع نظام المياه العادمة للفلوجة
وقد تأخر تنفيذ .  مخططة لمعالجة المياه العادمة وأنظمة للمصبات والتجميع في ثالث مناطق من المدينة

وسوف يخدم .  GoI، بسبب ضعف البيئة األمنية والتلكؤ بالدفع من جانب %34المشروع، المستكمل حاليًا بنسبة 
 . من سكان الفلوجة228000 نحو 2008أبريل /سانالمشروع عند إنجازه المقرر في شهر ني

 
هذا شبكة المسيب الكهربائية، مجمع صهاريج المسيب، عقد اإلدامة واألمن الخاص بمصنع الغاز في المسيب 

 ميغاوات للشبكة وتوفير قدرات تكرير للبترول من شأنها أن تدعم 450المشروع ينطوي على إمكانية إضافة 
ويفيد تقرير لمنطقة الخليج التابعة لسالح المهندسين أن المقاول واجه .  ة في العراقبشكل مباشر توليد الطاق

صعوبة في استقطاب التأييد المحلي حيث اختلف قادة المجتمع المدني مع المقاول على مسائل أساسية تتعلق 
 .بمسالك خطوط الكهرباء

 
راق بزيادة أربعة من مشاريع برنامج االستجابة قام المفتشون التابعون للمفتش العام الخاص بإعادة إعمار الع

وقد تفحص المفتش العام في محافظة .  الطارئة للقادة خالل هذا الفصل ووجدوها بحالة جيدة على وجه العموم
 آيلومترا من شويرج إلى طاق حرب، وبدا أن المشروع 11نينوى مشروعًا للبرنامج خاص بشق طريق طوله 

وطبقًا للفيلق المتعددة الجنسية، فإن الطريق يربط بين ثالث قرى آانت .  ه بشكل جيدحسن التخطيط ويجري تنفيذ
 .منقطعة عن بعضها البعض سابقًا

 
آذلك قام المفتشون التابعون للمفتش العام بزيارة محطة بارطيال لتقوية الضخ في محافظة نينوى والممولة من 

ع هذه المحطة تصليح محطة الضح بحيث يرتفع أداؤها إلى ويستهدف مشرو.  برنامج االستجابة الطارئة للقادة
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 لق المتعدد الجنسية بالعراقالفي

وهو عبارة عن آتيب مرجعي للسياسات " المال آنظام للسالح"يصدر الفيلق المتعدد الجنسية نشرة بعنوان 
.  واإلجراءات التي تحكم تنفيذ البرنامج وتحدد األهداف المتوخاة من التمويل لدى برنامج االستجابة الطارئة للقادة

 تحديثات معلومات عن برنامج – 2007يونيو /كتيب في شهر حزيرانويتضمن أحدث إصدار من هذا ال
 . االستجابة الطارئة

 
تنص تعليمات البرنامج على توجيه القادة األميرآيين لترآيز األموال على مشاريع من شأنها تحسين المستوى في 

 عدد من العراقيين لمدة مجاالت المياه، الصرف الصحي، الكهرباء ونظافة المدن ومن شأنها أيضًا تشغيل أآبر
آذلك فإن مسؤولي المشتريات يجري تشجيعهم على االستعانة بشرآات عراقية محلية قادرة .  طويلة من الزمن

ويذآر الكتيب المشار إليه أن البرنامج أضاف جزئية .  على االضطالع بمشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقادة
 للمقاولين – دوالر تفضيال 5000 دون مبلغ –قروض مساعدة مالية إقراض متناهية الصغر تنص على توفير 

 .العراقيين الذين يدعمون تحديدًا منتجي الكهرباء المحليين
 

قياس التأثيرات التي يحدثها مشروع خاص ببرنامج االستجابة "يالحظ الفيلق المتعدد الجنسيات بالعراق أن 
في ".  ة ويتم بشكل متفاوت من قبل القادة في مختلف مسارح القتالالطارئة للقادة هو أمر يتسم بالتعقيد والصعوب

بعض الحاالت، يحصل الفيلق على معلومات مرتدة من جانب الحكومة المحلية وشيوخ القبائل لقياس مدى ما 
 إعادة وتبعًا لما يكون عليه الوضع األمني، يقوم فريق ارتباط.  تؤدي هذه المشاريع إلى تلبية االحتياجات األساسية

وخالل القيام بمهماتها، تتولى ,  اإلعمار التابع لفيلق المهندسين للجيش األميرآي بإجراء تقييم في مواقع المشروع
آذلك فإن .  وحدات الدورية تقييم مناطق الجوار وتسجل ما تلمح من مؤشرات طبيعية وإنسانية عن المشاريع

 .ادها الخروج بدالئل عابرة عن تأثيرات المشروعفرق الشؤون المدنية تتفاعل مع السكان ويحاول أفر
 

أبدى المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق شيئًا من القلق حيال مالحظة الفيلق المتعدد الجنسية بالعراق 
  يعتمد– أي الفيلق –والتي مفادها أنه عندما يتعذر إجراء زيارات للموقع أو القيام بتحليل متكامل للتأثيرات، فإنه 

 .حسن النوايا بأن العمل المطلوب قد استكمل فعًال"على 
 

إن القادة العسكريين يتطلعون إلى برنامج االستجابة الطارئة للقادة على أنه أداة مفيدة ألنه يقوم بتنظيم عملية 
 فوري، لكن نظرًا إلى أن البرنامج يتعامل مع اآلالف من المشاريع الصغرى المتوخى منها إحداث تأثير.  التعاقد

 .فإن الرقابة على جودة  البرنامج أقل فعالية مما هي تجاه برامج إعادة اإلعمار األخرى
 

 الوظيفة الرقابية للمفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق
 

سوف يصدر المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق خالل الفصل القادم تقرير تدقيق حسابي حول مشاريع  
 ألف دوالر وسيتعرض التقرير آذلك لمسألة االستدامة 400ابة الطارئة للقادة التي تتجاوز قيمتها برنامج االستج

 .علمًا بأن توجيهات البرنامج التي تحكم مستويات التنفيذ ال تتطرق تحديدًا لموضوع االستدامة
 

محافظات العراقية بأن لقد سبق للمفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق أن حدد الحاجة لدى المؤسسات وال
وآان هناك إدراك متزايد بأن حكومة .  تتولى هي نفسها مسؤولية صيانة واستمرار تشغيل مشاريع البنية التحتية

 .العراق ال تتصدى بشكل فاعل للتحدي القريب والبعيد األمد المتمثل في إدارة االستدامة وتوفير التمويل لها
 

لذا، فإن جزءًا أساسيًا من آل .  ة في تقريره التدقيقي الماضي حول نقل األصوللقد أبرز المفتش العام هذه المشكل
 ينص على أن يقوم – بما في ذلك برنامج االستجابة الطارئة للقادة –المجهودات الحالية إلعادة اإلعمار 

 .العراقيون بالتخطيط من أجل استدامة المشاريع المنجزة عن طريق توفير التمويل المطلوب لها
 

لقد حققت القيادات الرئيسة درجات متفاوتة من النجاح في إدماج موضوع االستدامة ضمن إطار تخطيط مشاريع 
وعندما يكون هناك تنسيق بين هذه القيادات وفريق إعادة التعمير على مستوى المحافظة .  البرنامج وتنفيذها

لمعنيين، فإن موضوع االستدامة يوضع والحكم المحلي والوطني العراقي وغير هؤالء من أصحاب المصالح ا
لكن تظل هناك تحديات عديدة قبل أن تصل الواليات المتحدة إلى حد التأآد بأن .  عادة في محل جيد لالعتبار
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 صندوق الدعم االقتصادي

 وهو حساب ثنائي – بليون دوالر لصندوق الدعم االقتصادي 3,272، اعتمد الكونغرس أآثر من 2003منذ عام 
 .  من أجل مجهود إغاثة وإعادة إعمار العراق–للمساعدة االقتصادية تديره وزارة الخارجية 

 
 2004في السنتين الماليتين .  2005سنة مالية على االزدياد منذ وقد دأبت االعتمادات األساسية والتكميلية لكل 

أما في هذا . ، لم يجر اعتماد أية مبالغ لصندوق الدعم االقتصادي من أجل إغاثة وإعادة إعمار العراق2005و
  مليون122,8 تضمنت مبلغ 2007الفصل، فإن المستويات الختامية للقرار االستمراري بالنسبة للسنة المالية 

 .   دوالر لصندوق الدعم االقتصادي
 

 13-2الجدول 
 )بالباليين(اعتمادات الكونغرس لصندوق الدعم االقتصادي بشأن المجهودات الخاصة بالعراق 
 االعتمادات األميرآيالتمويل  القانون العام
 0,040 2003صندوق الدعم االقتصادي السنة المالية  108-7القانون العام 

 0,010 2003صندوق الدعم االقتصادي القانون التكميلي للسنة المالية 108-11لعام القانون ا 
اعتمادات وزارة الخارجية/2006صندوق الدعم االقتصادي السنة ا 109-102القانون العام  0,060لمالية 

 1,485 2006السنة المالية /صندوق الدعم االقتصادي القانون التكميلي 109-234القانون العام 
 1,554 2007صندوق الدعم االقتصادي القانون التكميلي للسنة المالية 110-28القانون العام  

 ، استمرار للقرار2007صندوق الدعم االقتصادي السنة المالية 0,123  
 المجموع 3.272 

 .األرقام متأثرة بفعل التدوير:  مالحظة
 

تمثل االعتمادات .  ندوق الدعم االقتصادي خط التسلسل الزمني لالعتمادات الخاصة بص13-2الجدول رقم 
من إجمالي اإلنفاق األميرآي من أجل إعادة إعمار % 7المرصودة لحساب صندوق الدعم االقتصادي نحو 

 مليون دوالر تقريبًا 312من صندوق الدعم االقتصادي بما في ذلك % 97 وضعية 10-2ويظهر الشكل .  العراق
 .هي منصرفات

 
 10-2الشكل 
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 معلومات أساسية
يقدم صندوق الدعم االقتصادي مساعدات للبلدان التي في مرحلة االنتقال إلى الديمقراطية ويدعم تمويل برامج 

في العراق، يستعان بصندوق الدعم االقتصادي لتنفيذ عدة .  تثبيت االستقرار االقتصادي عبر أرجاء العالم
 ال سيما في مجال اإلصالح االقتصادي، تطوير األعمال –غاثة وإعادة إعمار العراق مشاريع تابعة لصندوق إ

 آما يستعان به في دعم مشروعات عديدة خاصة بتحسين مستوى الحاآمية السياسية –التجارية وبناء الديمقراطية 
 .واالقتصادية، إدامة البنية التحتية، تطوير القدرات وتعزيز الخدمات األساسية

 
دارة عدة برامج خاصة بصندوق الدعم االقتصادي من خالل اتفاقيات فيما بين الوآاالت يتم بموجبها االلتزام تتم إ

ولغايات هذا الجزء، فإن المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق .  بكامل المبالغ المعتمدة عند عقد االتفاقية
وينسجم " ملتزم بها"يات بين الوآاالت بمثابة مبالغ صندوق الدعم االقتصادي بموجب االتفاق" التزامات"يعتبر 

هذا األمر مع أسلوب المفتش العام الذي يعتبر أن األموال التي يجري االرتباط بها بموجب التعاقد هي المبالغ 
 ".الملتزم بها فعليًا "
 

التابعة لفيلق المهندسين لقد عقدت وزارة الخارجية اتفاقيات فيما بين الوآاالت على نطاق واسع مع منطقة الخليج 
 يظهر القيمة المالية باالتفاقيات فيما بين الوآاالت المغطاة باالعتمادات 14-2الجدول .  ومع وزارة العدل

وعقدت وزارة الخارجية أيضًا مع منطقة الخليج التابعة لفيلق المهندسين .  2006التكميلية عن السنة المالية 
 من أجل برنامج 2007 مليون دوالر من االعتمادات التكميلية للسنة المالية 100ا اتفاقية فيما بين الوآاالت قيمته
 .لجنة تنمية االعمار اإلقليمي/فريق إعادة االعمار اإلقليمي

 
تتولى وزارة الخارجية تحديد المشاريع، األولويات، المتطلبات والتمويل فيما تتولى التنفيذ الوآالة األميرآية 

 وهما أهم جهتين تتوليان التنفيذ لحساب صندوق الدعم –طقة الخليج التابعة لفيلق المهندسين للتنمية الدولية ومن
 .من اعتمادات الصندوق% 90الدولي وتتلقيان نحو 

 
 أن واحدًا من 2007يوليو / تموز31لقد وجد تقرير تدقيق أصدرته الوآالة األميرآية للتنمية الدولية بالعراق في 

 دأب RTI Research Triangle Instituteلين مع صندوق الدعم االقتصادي وهو شرآة أآبر المقاولين العام
لكن .  لذا، آان من الصعب قياس مخرجات العقد.  على عدم تقديم خطط التنفيذ ومستوى األداء على نحو منتظم

 RTIوقد قدمت .  ذ على االلتزام ببنود العقد الخاصة بخطط السير في التنفيRTIمنذ صدور هذا التقرير، وافقت 
 .2007 سبتمبر أيلول 17ميزانيتها الفصلية حسب النشاط في 

 
 14-2الجدول 

 اتفاقيات صندوق الدعم االقتصادي التي بين الوآاالت والخاصة بوزارة الخارجية
 )بالماليين (2006الفصل التكميلي للسنة المالية 

مبلغ   المبالغ التكميلية 
 2006 المالية للسنة

 البرنامج الوآالة
 التعاقد

المبالغ
 المصروفة

منطقة الخليج التابعة لفيلق  20 191 315
 المهندسين للجيش األميرآي

فريق إعادة اإلعمار 
لجنة تنمية االعمار / اإلقليمي
 اإلقليمي

منطقة الخليج التابعة لفيلق  
 المهندسين للجيش األميرآي

 13 106 247 حماية أمن البنية التحتية

طقة الخليج التابعة لفيلق  مننة
 المهندسين للجيش األميرآي

 50 259 285 التشغيل والصيا

منطقة الخليج التابعة لفيلق  13 45 60 
 المهندسين للجيش األميرآي

تطوير القدرات والتدريب
 الفني

 مكتب ارتباط جرائم النظام وزارة العدل 15  33
 المجاميع 111  940 

تشرين أول / أآتوبر18.  لية للعراق ردًا على استيضاح المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراقمكتب المساعدات االنتقا: المصادر
 15تكاليف اإلآمال الخاصة بصندوق الدعم االقتصادي، .  نظام إدارة إعادة إعمار العراق.  مبلغ التعاقد والمبالغ المنصرفة.  2007
 15لية للعراق ردًا على استعالم المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق في مكتب المساعدات االنتقا.  2007تشرين أول /أآتوبر
 .2007تشرين أول /أآتوبر

: مالحظة األرقام متأثرة بفعل التدوير
 .لم يكن المبلغ التعاقدي عن برنامج مكتب االرتباط الخاص بجرائم النظام متوفرًا للمفتش العام عند نشر هذا التقرير* 
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 2006ميلي للسنة المالية القانون التك

وقد استغرق .  من االعتمادات الخاصة بصندوق الدعم االقتصادي واردة في قوانين تمويل تكميلية% 93حوالي 
 يومًا للوصول إلى الوآالة األميرآية للتنمية 85 نحو 2006االعتماد األولي بموجب القانون التكميلي للسنة المالية 

 يومًا لدعم األنشطة الميدانية لوزارة الخارجية التي آانت تضطلع بها في العراق 167 العراق ومن ثم –الدولية 
مكتب إدارة إعادة (آل من وزارة العدل، منطقة الخليج لسالح المهندسين ومكتب المساعدات االنتقالية للعراق 

ر العراق أن مسار واتضح من مراجعة قام بها المفتش العام الخاص بإعادة إعما).  اإلعمار العراقي سابقًا
اعتمادات صندوق الدعم االقتصادي من التخصيص إلى األنشطة الميدانية يستغرق بالمتوسط وقتًا أطول بكثير 

 .يومًا) 29(ولصندوق قوات األمن العراقية )  يومًا35(مما هو األمر بالنسبة لبرنامج االستجابة الطارئة للقادة 
 

 15-2الجدول 
 )بالماليين(وق الدعم االقتصادي أآبر عشرة مقاولين مع صند

 الملتزم المقاول الوآالة المشارآة به
International Relief and Development 489 الوآالة األميرآية للتنمية الدولية$ 

Research Triangle Institute (RTI) 245 الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
Management System International 200 الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 

CHF International 140 الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
Development Alternatives, Inc. 130 الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 

BearingPoint, Inc. 70 الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
Louis Berger Group 64 الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
Wamar International 58 منطقة الخليج التابعة لفيلق  المهندسين 
Persons Brinckerhoff 58 منطقة الخليج التابعة لفيلق  المهندسين 

 4767مقاول عراقي منطقة الخليج التابعة لفيلق  المهندسين 54 
 المجموع 1,508 

 عم االقتصاديالنسبة من آامل اعتمادات صندوق الد 46,1
هذا .  توقع الوآالة األميرآية للتنمية الدولية عقودًا أو اتفاقيات يمكن أن يجري تمويلها من حساب أو أآثر من حسابات التمويل:  مالحظة

 2007 المالية  والقانون التكميلي للسنة2006الجدول يضم مقاولين أو جهات محال عليها تلقوا أمواًال من القانون التكميلي للسنة المالية 
وقد تلقى المقاولون مع منطقة الخليج التابعة لفيلق المهندسين جزءًا من األموال .  مخصصة لمقاولين مع الوآالة األميرآية للتنمية الدولية

 .2006من القانون التكميلي للسنة المالية 
 لبرنامج تثبيت استقرار المجتمع الذي 2007 مليون دوالر من اعتمادات القرار المستمر للسنة المالية 25تم تخصيص نحو  •

مكتب المساعدات االنتقالية للعراق ردًا على استعالم المفتش العام .  يجري تنفيذه من جانب وآالة اإلغاثة والتطوير الدولية
 .الخاص بإعادة إعمار العراق

 .2007 أآتوبر 11ص بإعادة إعمار العراق،الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ردًا على استعالم المفتش العام الخا: المصدر
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 11-2الشكل 

 
  2007القانون التكميلي للسنة المالية 

.   لصندوق الدعم االقتصادي2007 بليون من االعتمادات التكميلية للسنة المالية 1.554خصص الكونغرس مبلغ 
، فإنه يجوز االلتزام باعتمادات السنة 2007ئيس في شهر مايو  الذي وقعه الر110-28وبموجب القانون العام 

 مؤشرًا 18 أو إنفاقها عندما يؤآد الرئيس أن العراق قد حقق تقدًم باعثًا على الرضا قياسًا على 2007المالية 
لكونغرس يتضمن القانون نصًا استثنائيًا يجيز اإلفراج عن األموال من هذا الشرط إذا قدم الرئيس إلى ا.  محددًا

 .شهادة خطية تتضمن تبريرًا لالستثناء المطلوب وتقرير مفصل عن مؤشر القياس
 

إلى ) 2007أيلول /  سبتمبر14 و2007تموز /  يوليو12(لقد قدم الرئيس تقرير تقييم عن مؤشرين قياسيين اثنين 
ليون دوالر قد تم اإلفراج عنه  ب1.554 البالغ 2007 آما أن رصد االعتمادات التكميلية للسنة المالية –الكونغرس 
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 أوجه االستعمال

لى ثالثة مسالك هي المسار األمني واالقتصادي يندرج برنامج اإلنفاق الخاص بصندوق الدعم االقتصادي ع
 –وقد حظيت البرامج الخاصة بالمسار األمني بالنسبة الكبرى من اعتمادات صندوق الدعم االقتصادي .  السياسي

 . 12-2آما هو ظاهر في الشكل رقم 
 

 12-2الشكل 
 

 
 المسار األمني 

حت المسار األمني إلى تعزيز الروابط بين الحكومة العراقية والمجتمعات المحلية وإلى تهدف البرامج المندرجة ت
 معلومات عن 16-2يعرض الجدول رقم .  االرتقاء بقدرات الحكومات اإلقليمية على توفير الخدمات األساسية

تي تم تخصيصها من المشاريع التي جرى تمويلها من صندوق الدعم االقتصادي بما في ذلك نسبة االعتمادات ال
 .المسار األمني

 
توفر االعتمادات الواردة من صندوق الدعم االقتصادي الدعم للبرنامج الخاص بفرق إعادة اإلعمار اإلقليمي وقد 

 : من آامل مخصصات المسار األمني آالتالي% 56نفذت ثالثة برامج خاصة بفرق إعادة اإلعمار اإلقليمي نحو 
 

  مليون 790: ادة اإلعمار اإلقليمي لجنة تنمية اإلعمار اإلقليميالبرنامج الخاص بفريق إع •
  مليون 245: الحاآمية الراشدة المحلية الخاص بفريق اإلعمار اإلقليمي •
  مليون 125: صندوق االستجابة السريعة •

 
ة اإلعمار يعتبر برنامج صندوق االستجابة السريعة مبادرة جديدة يقوم بتنفيذها رئيس البعثة لتزويد فريق إعاد

اإلقليمي بمصدر للتمويل شبيه بصندوق االستجابة الطارئة للقادة من أجل تنفيذ مشروعات عالية القيمة وسريعة 
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 16-2الجدول 
 ) بليون2.106(وضعية برامج صندوق الدعم االقتصادي في المسار األمني 

%  من المسار األمني المنفذ   المشروع
مشاريع فريق إعادة اإلعمار 

لجنة تنمية اإلعمار /اإلقليمي
 اإلقليمي

مشروعات صغيرة الحجم تهدف إلى رفع قدرة حكومات األقاليم : الوصف
عادة اإلعمار اإلقليمي مع يعمل فريق إ.  المحلية على توفير الخدمات األساسية

لجنة تنمية االعمار اإلقليمي التي يرأسها عراقيون على اختيار قائمة من 
 .المشاريع العتمادها من جانب السفارة األميرآية

 .لق منطقة الخليج التابعة لفيلق المهندسين للجيش األميرآي

 

في
 

 2006 مليون من القانون التكميلي للسنة المالية 315
 2007 مليون من القانون التكميلي للسنة المالية 475

 
790

الوضعية
 المجموع

فيلق منطقة الخليج التابعة لفيلق المهندسين للجيش : المصدر
 العام الخاص بإعادة إعمار األميرآي ردًا على استعالم المفتش

 2007 أآتوبر 18. العراق

قامت لجنة تنمية اإلعمار اإلقليمي بعرض قائمة من المشاريع للسنة : 
 178 مشروع وتمت إحالة 201وقد أجاز فريق السفارة الوطني .  2006المالية 

 مثلما أفاد بذلك فيلق منطقة – مليون دوالر 242,8مشروعًا بقيمة تصل إلى 
تشرين أول / أآتوبر18الخليج التابعة لفيلق المهندسين للجيش األميرآي في 

وبناء على قرارات من المحافظات، تم إسقاط بعض المشاريع إال أنه تم .  2007
 .إضافة ست مشاريع أخرى

 

 

لية برنامج الحاآمية المحلية 
التابع لفريق إعادة اإلعمار 

 اإلقليمي

يساهم البرنامج في تكميل الجهود التي يقوم بها فريق إعادة اإلعمار : الوصف
اإلقليمي عن طريق تيسير جهود المداعاة لالصالح السياسي وفي نقل السيطرة 

لوظيفية على األنشطة من الحكومة الوطنية إلى الحكم المحلي وآذلك عن ا
 .طريق تعزيز قدرة المحافظات على تقديم الخدمات األساسية

 الوآالة األميرآية للتنمية الدو
 

 2006 مليون دوالر من القانون التكميلي للسنة المالية 155
 2006 مليون من القانون التكميلي للسنة المالية 90

 
 

الوضعية
  مليون245المجموع
 28 من التقرير 2207وزارة الخارجية، الجزء : المصادر
لة األميرآية للتنمية الدولية ردًا على  في الوآا2007أغسطس 

 11استعالم من المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق 
  2007تشرين أول /أآتوبر

 مليون دوالر من القانون التكميلي للسنة 155تم نقل آامل مبلغ ال: 
غ تم من أصل هذا المبل.   وااللتزام به2007 إلى السنة المالية 2006المالية 
 . مليون دوالر143,4انفاق 
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ادة اإلعمار مشروع فريق إع
صندوق االستجابة /اإلقليمي
 السريعة

مي ولجنة تنمية  عبارة عن آلية متاحة لفريق إعادة اإلعمار اإلقلي:الوصف
االعمار اإلقليمي من أجل دعم المجتمع المحلي والمسؤولين الحكوميين أو أفراد 

المنظمات القائمة على المجتمع المحلي إلى جانب احتياجات المحافظات من 
 .المشاريع الصغيرة

 %)80( للتنمية الدولية ةالوآالة األميرآي

 

 %)20(وزارة الخارجية 
 

  2007 مليون من القانون التكميلي للسنة المالية 125
تم إنجاز الخطوط التوجيهية للبرنامج وتشكلت لجنة السفارة المكلفة : الوضعية125 المجموع

ح آما أصدرت أول المنح لكل من فريق إعادة اإلعمار اإلقليمي مراجعة المن
وتبين أن جميع .  ولجنة تنمية اإلعمار االقليمي في محافظتي األنبار والبصرة

 .المستفيدين عدا واحد تابع لفريق إعادة اإلعمار اإلقليمي ممن استلموا المنح نقدًا

 
دة اإلعمار مكتب الشؤون االقليمية موقع فريق إعا: المصدر

اإلقليمي الخطوط التوجيهية إلدارة برنامج االستجابة السريعة 
أغسطس / آب12تاريخ .  التابع لفريق إعادة اإلعمار اإلقليمي

2007  
 

الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ردًا على استعالم من المفتش العام 
 2007 أآتوبر 17الخاص بإعادة إعمار العراق، 

 الدعم االقتصادي أول تسلمت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية من صندوق
 .2007في أغسطس آب )  مليون دوالر25(اعتماد لصندوق االستجابة السريعة 

برامج التثبيت المجتمعي في 
المدن ذات األهمية 

 االستراتيجية

مشاريع قصيرة األمد في المناطق والمقاطعات، تعمل على تشغيل : الوصف
الشباب العراقيين في األشغال العامة وتهدف أيضًا إلى توليد مجاالت للتشغيل 

أو تطوير األعمال التجارية والتدريب آما تشمل مشاريع في برامج تخدم /و
 .أخرى من الشبابقطاعات 

 

 الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
 

 2006قانون التكميلي للسنة المالية  مليون من ال135
  2007 مليون من القانون التكميلي للسنة المالية 354

الوضعية  2007 مليون من القرار المستمر للسنة المالية 25
 

 مليون514المجموع 
 من التقرير أغسطس 2207وزارة الخارجية، الجزء : المصادر

20 ،2007  
استعالم من المفتش العام الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ردًا على 

  2007تشرين أول / أآتوبر11الخاص بإعادة إعمار العراق، 

 شخصًا بالنسبة 73926آان معدل التشغيل األسبوعي عند مستوى : 
 عراقيَا من 10026تخرج .  2007سبتمبر / أيلول15لألسبوع المنتهي في 

 .برامج للتدريب المهني مدعومة من جانب برامج التثبيت المجتمعي

 مشاريع تهدف إلى االرتفاع بمستوى البيئة التحتية في قطاعات النفط، :الوصف حماية أمن البنية التحتية
 تعزيز صالبة اإلنشاءات  مثل الحماية بالحوافر األمنية،–المياه والكهرباء 

 .والمصانع وتنفيذ آليات للسيطرة على حرآة الدخول

 

 فيلق منطقة الخليج التابعة لفيلق المهندسين
 

 2006 مليون من القانون التكميلي للسنة المالية 247
 

 
الوضعية

  مليون دوالر247المجموع
 من التقرير أغسطس 2207وزارة الخارجية، الجزء : المصادر

 منطقة الخليج التابعة لفيلق المهندسين ردًا على – 2007، 28
 أآتوبر 18استعالم من المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق 

2007  

 مشروعًا 51، آان قد تم إنجاز 2007تشرين أول / أآتوبر15بتاريخ : 
  مليون دوالر104,1قيمتها 
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:الوصف  ز الروابط بين الحكومة العراقية والمجتمعات  مشاريع تعمل على تعزي برنامج العمل المجتمعي
المحلية عن طريق تيسير التنسيق المجتمعي مع الحكم المحلي واإلقليمي إضافة 

 .إلى التشجيع على الشفافية وعلى االمتالك المحلي للممتلكات العامة
 مشروعًا قد أنجزت 78، آان 2007تشرين أول / أآتوبر1 بتاريخ :الوضعية

 وظيفة قصيرة 11168 عراقيًا إضافة إلى خلق 1624386 على عائدة بالمنفعة
 وذلك حسب ما أفادت الوآالة األميرآية – وظيفة طويلة األمد 149األمد و

 للتنمية الدولية بالنسبة للبرنامج الخاص بالعمل المجتمعي

الالجئون العراقيون 
 )باألردن(

 ألف طفل عراقي 150ة للتعليم إلى إلحاق  يهدف نداء األمم المتحد:الوصف
 130إضافيين في المدارس األردنية والسورية، آامل التمويل للبرنامج هو 

 مليون مساهمة أمريكية من اعتمادات صندوق الدعم السياسي 30مليون منها 
 . مليون دوالر من صناديق مساعدة الجئي الطوارئ والهجرة9و

 

 الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
 2006ي للسنة المالية  مليون من القانون التكميل30

 
 مليون30المجموع 

مكتب المساعدات االنتقالية للعراق، ردًا على استعالم : المصدر
 2007 أآتوبر 10من المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق 

 مليون من اعتمادات صندوق الدعم 30تم إعادة تخصيص مبلغ : الوضعية
 عن طريق تحويلها من برنامج حماية البنية 2006االقتصادي للسنة المالية 

التحتية وبرنامج مساعدة الالجئين والهجرة إلى برنامج العودة للمدرسة بالنسبة 
 .لالجئين العراقيين

صندوق ماريا روزيكا 
تم (لضحايا حرب العراق 

تحويله إلى صندوق إغاثة 
 )راقوإعادة إعمار الع

يهدف البرنامج إلى تقديم المساعدة للضحايا المدنيين بسبب النزاع : الوصف
المسلح، يحرص البرنامج على أن يكون ضحايا النزاع موضوعون تحديدًا في 
مرتبة بارزة للحصول على اعتمادات لتوفير  لهم اإلغاثة من المعاناة الشديدة 

 .التي سببها النزاع المسلح

 

 :الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
 
 2006الية  مليون من اعتمادات وزارة الخارجية للسنة الم5
 2006 مليون من القانون التكميلي للسنة المالية 5
الوضعية  2007 مليون من القانون التكميلي للسنة المالية 5
  2007 مليون من القرار المستمر للسنة المالية 5
 

 مليون دوالر20المجموع 
: صندوق النقد الدولي الوآالة األميرآية للتنمية الدولية: المصادر

 2007مايو / أيار17اريخ المساعدات للعراق ت
)www.usaid.gov/iraq/;ITAO ( مكتب المساعدات االنتقالية

للعراق ردًا على استعالم من المفتش العام الخاص بإعادة إعمار 
 2007تشرين ثاني / أآتوبر10العراق تاريخ 

تم تحويل اعتمادات صندوق الدعم االقتصادي الخاصة بهذا البرنامج : 
وحيث أنها آانت باألصل اعتمادات .   إعمار العراقإلى صندوق إغاثة وإعادة

لصندوق الدعم االقتصادي، فإنها مدرجة ضمن الحسابات الخاصة بمجموع 
 .االعتمادات التي يوفرها صندوق الدعم االقتصادي العادة إعمار العراق

 :  مالحظات
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والوآالة األميرآية للتنمية الدولية ردا على استعالم المفتش .  2007 أآتوبر 15المصادر بالنسبة للمبالغ المبرمجة هي من مكتب المساعدات االنتقالية للعراق ردًا على استعالم المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق
 .2007 أآتوبر 17العام في 

 متأ -2
 

 .ثرة بفعل التدويراألرقام

 



 األدوات األربع المتاحة أمام المؤسسات الراغبة في الحصول على تمويل من صندوق 17-2يظهر الجدول رقم 
 .االستجابة السريعة

 
 ألف دوالر، على فريق إعادة اإلعمار اإلقليمي أن يتقدم بطلبات 200بالنسبة للمشاريع التي تزيد قيمتها عن 

ة اإلعمار اإلقليمي التي يرأسها عراقيون من خالل برنامج فريق إعادة اإلعمار التمويل إلى لجنة تنمي
 3,5يقوم فريق السفارة الوطني بالموافقة على المشاريع وتمويلها من مبلغ .  لجنة تنمية اإلعمار اإلقليمي/اإلقليمي

 مليون دوالر 475من مبلغ  أو 2006مليون دوالر مرصودة لهذا الغرض بموجب القانون التكميلي للسنة المالية 
 .2007المعتمد لهذا البرنامج بموجب القانون التكميلي للسنة المالية 

 
 مشروعا تابعة للجنة تنمية اإلعمار اإلقليمي مجازًا من 201، آان هناك 2007تشرين أول / أآتوبر12بتاريخ 

 .2006مادات السنة المالية  من هذه المشاريع باستخدام اعت69فريق السفارة الوطني، وقد بوشر العمل ب
 

 17-2الجدول 
 أدوات التنفيذ في صندوق االستجابة السريعة

المبلغ القابل األداة الوصف 
 لإلصدار

على غرار ما هو معمول به في برنامج االستجابة الطارئة للقادة، فإن 
ولجنة تنمية المشتريات المتناهية الصغر تتيح لفريق إعادة اإلعمار اإلقليمي 

اإلعمار اإلقليمي شراء مواد أو خدمات يعتبرها فريق إعادة اإلعمار اإلقليمي 
 حيوية لعمل انخراطهم مع المجتمعات المحلية وفي المحافظات

المشتريات 
المتناهية 
 الصغر

 25000 <  
 دوالر

 ال موافقة مطلوبة من جانب السفارة
 ألف دوالر وآذلك المرونة المباحة في 25يجيز مشتريات لغاية " ال مانع"شرح 

 الي للمشترياتالقانون الفدر
دفعة لمرة واحدة إلى منظمة غير حكومية أو إلى الحكومة العراقية للقيام بنشاط 

 ينفذها فريق إعادة اإلعمار اإلقليمي ولجنة تنمية االعمار –ما تتابعها السفارة 
 . اإلقليمي

المنح 
 الصغيرة

50000 <  
 دوالر

 ألف دوالر يتم 25لمنح الزائدة عن ا.  مراجعة بعد اإلنجاز وإجازة لكل المنح
 .مراجعتها مع واشنطن دي سي

50000 – 
200000 

دفعة لمرة واحدة لمنظمة غير حكومية أو إلى الحكومة العراقية للقيام بنشاط ما 
 تقوم على تنفيذها ومراقبتها الوآالة األميرآية للتنمية الدولية –تتابعها السفارة 

 مكتب الشؤون اإلقليمية ويسلمها إلى الوآالة األميرآية للتنمية الدوليةيراجعها 

 المنح

 دوالر
 –نشاط على قدر من التعقيد يستوجب عقدًا أو بيانًا مستفيضًا عن طبيعة العمل 

 .يقوم رؤساء فرق إعادة اإلعمار اإلقليمي بالموافقة على طلب الشراء
الشراء 
 المباشر

 

 . تتولى الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
  حسب طبيعة االختصاص–و معالجة صالحية طلب الشراء ووسائل تنفيذه أ

المنفذ هو من طرف الوآالة األميرآية للتنمية الدولية تتولى قيادة العقود اإلقليمية
 التابعة لوزارة لدفاع معالجة ما يختص بجانب رصد التنفيذ ومتابعته

 

الخطوط التوجيهية إلدارة برنامج االستجابة السريعة التابع / ع فريق إعادة اإلعمار اإلقليمي موق–مكتب الشؤون اإلقليمية : المصدر
  2007أغسطس / آب12لفريق إعادة اإلعمار اإلقليمي 

 
.   التوزيع الجغرافي للمشاريع المعتمدة والمباشر بها التابعة للجنة تنمية االعمار اإلقليمي13-2يظهر الشكل

 آانت لجنة تنمية االعمار اإلقليمي قد اختارت قائمة من المشاريع استنفذت 2007ين أول  تشر/ أآتوبر2بتاريخ 
 وآان فريق السفارة الوطني قد وافق عمليًا 2006 مليون دوالر المعتمدة للسنة المالية 315من مبلغ إلى % 97

من % 41 زيادة عن نسبة ما يعني% (78من أصل هذه المشاريع المعتمدة، آان قد تمت إحالة .  عليها جميعًا
 ).المشاريع المحالة خالل الفصل السابق

 
 مشروعًا 162، قامت لجنة تنمية االعمار اإلقليمي باختيار 2007باستعمال االعتمادات المرصودة للسنة المالية 

 57تشرين أول آان فريق السفارة الوطني قد أجاز / أآتوبر14بحلول .   مليون دوالر224تزيد قيمتها عن 
 . مليون دوالر73مشروعًا تزيد قيمتها عن 
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 13-2الشكل 

 

ĢǻōǺfi 2-13

ĢǻǾŏģĻŅ:  ẄņĢŅĦ ĢǻĸģŅĮ⎯ħ ŅĻĢ′ ŨǼỲ Ģŋĩũǽ ĢǻǾŴĩŌ Ģǻũģǽ ĢǻĸģŎ ⅝ŨģĻĦ ėŨǾģŅ ĢǻũŅĢŵ )12/ 10/ 2007(

يهدف برنامج الحاآمية الراشدة المحلية التابع للوآالة األميرآية للتنمية الدولية إلى دعم جهود فريق إعادة إعمار 
ي مواد االختصاص آجزء من االرتقاء إلى جانب توفير خبراء ف.  العراق في مجال بناء قدرات الحاآمية الراشدة

يشمل التزام الوآالة األميرآية للتنمية الدولية تجاه فريق إعادة إعمار العراق توظيف ثالثة موظفين .   المدني
 .أجانب مختصين بمجال الحاآمية المحلية يعملون بدوام آامل لدى آل فريق إلعادة إعمار في العراق

 
 برنامج الحاآمية المحلية مع مجلس التخطيط االستراتيجي من أجل مراجعة خالل هذا الفصل التقى متعاقدو

آما تساهم الوآالة األميرآية .  مسودة استراتيجية التطوير اإلقليمي وتحديد األهداف لقطاع الخدمات في العراق
لها ومن خالل برنامج للتنمية الدولية في عمل فريق إعادة إعمار العراق من خالل برنامج الحاآمية المحلية التابع 

 .تثبيت االستقرار المجتمعي وبرنامج العمل المجتمعي
 



 18-2الجدول 
 ) بليون0.556(وضعية برامج صندوق الدعم االقتصادي في المسار االقتصادي 
 %  من المسار االقتصادي المنفذ

 
 المشروع

توفير الخدمات داخل المصانع، المواد المستهلكة، : الوصف
محطات الكهرباء والمياه والمياه العادمة وقطع الغيار ل

والقطاعات الصحية، النقل ومنشآت االتصال لمساعدة العراقيين 
 .في مجهودات إدامة هذه المنشآت

إدامة التشغيل .منطقة الخليج التابعة لفيلق المهندسين للجيش األميرآي
 والصيانة

 

 2006 مليون من القانون التكميلي للسنة المالية 285
  المجموع285

 من التقرير، أغسطس 2202وزارة الخارجية، الجزء : المصدر
28 ،2007. 

 المهندسين ردًا على استعالم المفتش منطقة الخليج التابعة لفيلق
 2007 أآتوبر 18. العام الخاص بإعادة إعمار العراق

 مليون دوالر دعمًا 279,2 مشروعًا قيمتها 47أحيل : الوضعية
 على ما أفادت به منطقة الخليج -الستدامة التشغيل والصيانة

 17ندسين للجيش األميرآي بتاريخ التابعة لفيلق المه
 2007تشرين أول /أآتوبر

 

 

لية تطوير الصناعة -إنماء
الزراعية بالقطاع 

 الخاص

 الوآالة األميرآية للتنمية الدو
 .2007للسنة المالية  مليون من القانون التكميلي 55

 .2007 مليون من القرار المستمر للسنة المالية 39,9
  مليون94,9المجموع 
الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ردًا على استعالم : المصادر

 2007 أآتوبر 1المفتش العام الخاص بإعادة إعمار لبنان في 
 .2007 أآتوبر 17و

وز ببرنامج الصناعات القائمة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية تف
 .2007مايو / أيار16على الزراعة في العراق 

 مشاريع تهدف إلى االرتقاء بالجودة واالنتاجية في :الوصف
مجال الزراعة، وإلى إصالح التربة وأنظمة إدارة المياه، وتهدف 

ات القائمة على الزراعة وإلى آذلك زيادة القدرة التنافسية للصناع
 .زيادة المشارآات الوطنية واألجنبية

 آل مبلغ – المشروع حاليًا في مرحلة التعبئة للعمل :الوضعية
 2007 مليون دوالر من اعتمادات القانون التكميلي لسنة 55ال

 .جرى االلتزام به

 57



 الذي آان يموله صندوق "ازدهار" متابعة لبرنامج :الوصف
تهدف المشاريع الى توسيع نطاق .  إغاثة وإعادة إعمار العراق

 إلى التمويل وإلى تشجيع النمو في قطاعات منتقاة من الوصول
 .الصناعة والخدمات

النمو االقتصادي 
 اإلقليمي

 

  الدوليةالوآالة األميرآية للتنمية
  2007 مليون من القانون التكميلي للسنة المالية 44,9
  2007 مليون من القرار المستمر للسنة المالية 14,6

  مليون59,5المجموع 
 أحيل العقد الخاص بالنمو االقتصادي االقليمي خالل :الوضعية الوآالة األميرآية للتنمية الدولية: المصادر

. الفصل الماضي، تأخر المشروع بسبب اعتراض على اإلحالة
 . 2008مارس / لغاية شهر آذار"ازدهار"تم تمديد برنامج 

 2007مارس / آذار3 في 267-07-001استدراج عروض رقم 
ًا على استعالم من المفتش الوآالة األميرآية للتنمية الدولية رد
تشرين أول / أآتوبر11 –العام الخاص بإعادة إعمار العراق 

2007 
 مليون دوالر 59,5من اصل مبلغ ضمانًا لعدم توقف المساعدة، 

المرصودة من اعتمادات صندوق الدعم االقتصادي لهذا 
 مليون دوالر من القانون 9,2البرنامج، سوف يتم استعمال 

 مليون دوالر من 14,6 ومبلغ 2007التكميلي للسنة المالية 
 "ازدهار"القرار المتواصل لمتابعة العمل ببرنامج 

تطوير القدرات 
والتدريب الفني على 

 مستوى المنشأة

 منطقة الخليج التابعة لفيلق المهندسين للجيش األميرآي

 

 2006 مليون من القانون التكميلي للسنة المالية 60
 يون مل60المجموع 
 28 من التقرير 2202وزارة الخارجية، الجزء : المصادر

 منطقة الخليج التابعة لفيلق المهندسين -2007أغسطس /آب
للجيش األميرآي ردًا على استعالم المفتش العام الخاص بإعادة 

 2007تشرين أول / أآتوبر11 –إعمار العراق 

برامج تدريب في مجال التشغيل والصيانة للمصانع : الوصف
وللعاملين على مستوى الفنيين في المحطات الرئيسية للكهرباء 

جال الصحة والنقل ومنشآت والمياه، والمياه العادمة وآذلك في م
 .االتصال
 34، آان قد تم احالة 2007 أآتوبر 18 بتاريخ :الوضعية

 . مليون دوالر في مجال دعم التدريب الفني41,2مشروعًا قيمتها 
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برنامج التطوير 
 المستهدف

 

 

 رئيس البعثة
 .2007الية  مليون من القانون التكميلي للسنة الم57,4

 75,4المجموع 
: البعثة األميرآية في العراق، إعالن عن برنامج: المصدر

 .2007سبتمبر / أيلول10برنامج التطوير المستهدف 

 إدارة تمويل للمؤسسات غير الحكومية من شأنها دعم :وصفال
المبادرات في المجال االقتصادي واالجتماعي ومجال الحاآمية 

تقوم البرامج بالترآيز .  الراشدة ضمن مناطق النزاع في العراق
على تخفيف النزاعات، بناء الوحدة الوطنية وغير ذلك من 

 .مجهودات التطوير
 10 مرحلة انطالقه األولى، بتاريخ البرنامج في: الوضعية
، باشر عناصر من البعثة األميرآية بتقديم 2007سبتمبر /أيلول

اقتراحات وسيباشر مجلس المراجعة للبرنامج باستعراض 
المجموعة األولى من العروض في األسبوع األخير من 

 2007سبتمبر /أيلول
 :مالحظات

، والوآالة األميرآية للتنمية الدولية ردًا على استعالم 2007تشرين أول / أآتوبر15لى استعالم المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق في مكتب المساعدات االنتقالية للعراق ردًا ع: المصادر لالعتمادات المرصودة هي -1
 .اهنةأو وضعيته الر/المصادر الوارد ذآرها ضمن الجدول تخص بالتحديد ذاك البرنامج الموصوف و.  2007تشرين أول / أآتوبر 17المفتش العام في 

ير -2
 
 

 .األرقام متأثرة بفعل التدو

 



 المسار االقتصادي
تعمل البرامج المدرجة في المسار االقتصادي على دعم النمو االقتصادي وتطوير القدرات وعلى إدامة مجال 

 تفاصيل عن البرامج التي قام صندوق الدعم االقتصادي بتمويلها بما 18-2يعرض الجدول .  التشغيل والصيانة
 .نسبة االعتمادات المخصصة من المسار االقتصاديفي ذلك 

 
 الممول من صندوق "ازدهار"إن برنامج النمو االقتصادي اإلقليمي هو عبارة عن استمرار في الجهد لبرنامج 

 إال أن 2007سبتمبر / أيلول30إلى نهايته في " ازدهار"آان مقدرًا أن يأتي برنامج .  إغاثة وإعادة إعمار العراق
يوليو الماضي بسبب اعتراض فاشل من /عقد الخاص ببرنامج النمو االقتصادي اإلقليمي تأخرت منذ تموزإحالة ال

أحد المتنافسين إذ رد مكتب االعتراض بشرط أن تقوم الوآالة األميرآية للتنمية الدولية بإعادة تقييم العروض 
ال إعادة تقييم العروض قبل مرور عدة من غير المحتمل حل إشك.  الخاصة ببرنامج النمو االقتصادي اإلقليمي

 2008مارس / آذار31لغاية " ازدهار"لذا قامت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية بتمديد العمل ببرنامج .  شهور
 2007وستتكفل اعتمادات صندوق الدعم االقتصادي للسنة المالية .  ضمانًا الستمرار دعم تطور العراق اقتصاديًا

 ."ازدهار"مج بدعم أنشطة برنا
 

 14-2الشكل 
 

 
 مليون دوالر 285البالغة قيمته " إدامة التشغيل والصيانة"إن أهم برنامج على المسار االقتصادي هو برنامج 

لة  يظهر التسلسل الزمني في إحا14-2الشكل .  والتابع لمنطقة الخليج التابعة لفيلق المهندسين للجيش األميرآي
 .المبالغ المالية ضمن إطار برنامج إدامة التشغيل والصيانة

 
 15-2الشكل 
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 . مليون دوالر حتى اآلن279 مليون دوالر المتاحة للبرنامج، تمت إحالة مبلغ يقارب ب 285من أصل مبلغ 

ء والرعاية الصحية، النقل، االتصاالت، اعتمادات إدامة التشغيل ولصيانة مخصصة لخمس قطاعات هي الكهربا
 مليون 285 نسبة المخصص لكل مشروع نسبة إلى آامل مبلغ ال15-2يبين الشكل .  المياه والصرف الصحي

وقد استأثرت المشاريع الداعمة لمجاالت التشغيل والصيانة في قطاع الكهرباء الجانب األعظم .  دوالر المعتمدة
 مليون دوالر مرصودة لقطاع الكهرباء، آان قد تم االلتزام بما 228ومن أصل %).  80(من المبلغ المرصود 

من ضمن المشاريع الجديدة في هذا القطاع، عقد خاص .  2008تشرين أول / أآتوبر18بتاريخ % 94نسبته 
ة  ماليين دوالر وهو برنامج ينص على توفير أعمال صيانة وقائية واصالحي3بتشغيل وصيانة المولدات قيمته 

 . من مولدات الطوارئ في العراق175لنحو 
 

وفيما يلي نماذج على مشاريع منجزة في مجال إدامة الصيانة والتشغيل من اختصاص منطقة الخليج التابعة لفيلق 
 .المهندسين بالجيش األميرآي

روع في ، أنجز المش) مليون دوالر2,56( الشعيبة 3/في مشروع فينيكس" ب"تجديد وحدة التوربين الغازية  
 . وبانتظار خطاب استالمه من وزارة الكهرباء2007تشرين أول / أآتوبر11

 9وقد أنجزت في ).  مليون دوالر4,2( وصيانة الدعم الكهربائي 5/عملية التفتيش للصيانة في الدورة 
 . وتم تسليم المنشأة إلى وزارة الكهرباء العراقية2007سبتمبر /أيلول

 
 6 و5ادة إعمار العراق خالل الفصل المنصرم بإجراء تفتيش على الوحدتين رقم أمر المفتش العام الخاص بإع
 مليون دوالر أحيلت بصورة أساسية 90 من خالل –وآانت االعتمادات األميرآية .  في محطة الدورة للكهرباء

كهرباء إال أن وزارة ال.   قد سددت آلفة عملية إصالح وحدتي توليد الطاقة في المحطة–على شرآة بكتيل 
وقد الحظ المفتشون التابعون للمفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق أن .  العراقية فشلت في الحفاظ عليهما

هناك حاجة لتحسين إجراءات التشغيل والصيانة لدى وزارة الكهرباء وأن الوزارة آثير ما تسيء تشغيل المعدات 
 . المعداتوال تحسن صيانتها األمر الذي يضاعف من احتمال فشل

 
 المسار السياسي

تهدف البرامج الداخلة في المسار السياسي إلى مساعدة الحكومة العراقية على تعزيز مهام الوزارات األساسية 
 تفاصيل عن البرامج التي جرى 19-2ويعرض الجدول .   ودعم الحاآمية الرشيدة ومجهودات بناء الديمقراطية

بما في ذلك نسبة االعتمادات المخصصة لكل برنامج ضمن اطار المسار تمويلها من  صندوق الدعم االقتصادي 
 .االقتصادي
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إن نظام المعلومات الخاص باإلدارة المالية في العراق عبارة عن مجهود تموله الواليات المتحدة يهدف لتمكين 
ية إدارة الميزانية الحكومة العراقية من الحصول ضمن الزمن الحقيقي على حسابات الميزانية وتتيح لها إمكان

بدأ العمل بهذا المشروع ضمن إطار برنامج الحاآمية االقتصادية التابع للوآالة .  عبر مختلف وآاالت اإلنفاق
األميرآية للتنمية الدولية الذي آان مموًال من جانب صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ويستمر اليوم بفضل 

ير المعلومات المتوفرة أن تكاليف تطوير البرنامج والعمل به هي في وتش.  اعتمادات صندوق الدعم االقتصادي
 .إال أن التقدم في البرنامج قد توقف.   مليون دوالر38حدود 

 
، توقف العمل في البرنامج على الميزانية ونماذج الشراء بعد أن جرى اختطاف 2007أيار / في شهر مايو 

 .لية في العراقأعضاء رئيسيين من نظام معلومات اإلدارة الما
 أوقفت السفارة األميرآية مشروع نظام معلومات اإلدارة المالية في العراق – 2007يوليو /في شهر تموز 

 .بانتظار توضيح الحكومة العراقية لمدى دعمها لهذا المجهود
 ضمن إطار عملية تقييم من جانب البنك الدولي لنظام معلومات اإلدارة المالية في – 2007أغسطس /آب 

العراق، جرى استبيان مسؤولين من الحكومة العراقية لمعرفة آراء أصحاب الشأن في جوانب من هذا 
 .النظام

 
في تقرير على شكل خطاب صدر خالل هذا الفصل، عرض المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق تقييمًا 

الملكية، شروط / وضوح االلتزام–اطات  اشتر5أوليًا عن نظام معلومات اإلدارة المالية في العراق قياسًا على 
مسبقة جاهزة لإلصالح، تخطيط جيد للمشروع، إدارة آفؤة للمشروع وموارد وافية، وهي اشتراطات حددها 

لإلطالع على ملخص تقرير المفتش . صندوق النقد الدولي من اجل التطوير الناجح لنظام إدارة مالية في العراق
 . من هذا التقرير3اق، راجع الجزء العام الخاص بإعادة إعمار العر



  19-2الجدول 
 ) بليون دوالر0.5423(وضعية برامج صندوق الدعم االقتصادي في المسار السياسي 

 مشروع صندوق من المسار السياسي %  جهة التنفيذ 
 الدعم االقتصادي

 الوصف والوضعية

 

 

كومة الرئيسية المساعدة في برامج من شأنها تعزيز القدرات القيادية في مكاتب الح:  الوصف تطوير القدرات %)18(مكتب المساعدات االنتقالية للعراق 
تطبيق الميزانية واالرتقاء بمستوى الخدمات األساسية وآذلك بناء قدرات الحكومة العراقية في 

 . مجال إدارة برامج التدريب من أجل تطوير أعمال الوظيفة الرئيسية لإلدارة العامة
 %)82(الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 

 2006 بليون من القانون التكميلي للسنة المالية 105
 دوالر لتعزيز القدرات  مليون11.9التزم مكتب المساعدات االنتقالية للعراق بمبلغ :  الوضعية  2007لسنة المالية  بليون من القانون التكميلي ل140

 14.6 مليون دوالر للمساعدة في وضع ميزانية موضع التنفيذ وآذلك مبلغ 19.5القيادية وبمبلغ 
 . مليون دوالر لتعزيز أداء الخدمات للوزارات

  المجموع 245
 وزارة الدفاع:  المصادر

ية  28/8/2007 من التقرير، 2207الجزء 
الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ردًا على استعالم من 

  17/10/2007المفتش الخاص بإعادة إعمار العراق، 

بلغ العدد التراآمي للملتحقين في برامج التدريب الخاصة بالوزارات والتابعة للوآالة األميرآ
 ملتحقًا فيما أصدرت الوآالة ضمن برنامجها لتطوير القدرات في مرحلته 1125 للتنمية الدولية

 .  بعثة دراسية81الثانية، 

الديمقراطية والمجتمع 
 المدني 

عزيز الجهود التي يضطلع بها مجلس النواب لبناء الديمقراطية ودعم مشاريع من شأنها ت:  الوصف
 .المشارآة للمرأة واألقليات في العملية السياسية

 

 % 50الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
DRL 50 % 

% 50نالت المؤسسة الدولية لألنظمة االنتخابية التي تواصل دعم األنشطة االنتخابية :  الوضعيةلمالية 56
 .امج من أجل هذا البرن2007من االعتمادات التكميلية للسنة المالية 

  2006 مليون من ميزانية السنة ا
  2006 مليون من القانون التكميلي للسنة المالية 50

قليمية من موعد    2007ي للسنة المالية  من القانون التكميل67.6
   2007  مليون في القرار المستمر للسنة المالية 2.5

  176.1المجموع 
 : المصادر

أما النصف اآلخر من المبلغ فسوف يتم تخصيصه فيما تقترب االنتخابات اإل
 .إجرائها
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 الحاآمية االقتصادية 
اإلصالحات السياسية 

 الناظمة

 

 

 الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
  2006 مليون من القانون التكميلي للسنة المالية 20
  2007 مليون من القانون التكميلي للسنة المالية 50

  2007 مليون من القرار المستمر للسنة المالية 18.2
  88.2المجموع 
الوآالة "الوآالة األميرآية للتنمية الدولية : المصادر

" األميرآية للتنمية الدولية ترسي عقدًا اقتصاديًا في العراق
20/9/2007  

الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ردًا على استعالم من 
 11/10/2007إعمار العراق المفتش الخاص بإعادة 

 . 28/8/2007 في التقرير 2207وزارة الخارجية الجزء 

مشاريع من شأنها مساعدة الحكومة العراقية في إصالح السياسات الضرائبية والمالية :  الوصف
اق المرآزي إضافة إلى مساعدة وزارة المالية في والنقدية والجمرآية وفي بناء قدرات بنك العر

. تحديث النظام المصرفي للتوافق مع ترتيب االحتياطي وفي تعزيز نمو القطاع الخاص في العراق
تم وقف البرنامج الخاص بنظام معلومات اإلدارة المالية من قبل السفارة األميرآية في :  الوضعية
اإلضافية في هذا المجال مساعدة الحكومة العراقية على ، تتضمن الجهود 2007يوليو /شهر تموز

استكمال إحصاء آل الموظفين في الخدمات العامة حيث منن المنتظر الحصول على نتائج 
 . 2007االستبيان بنهاية سنة 

ساهمت هذه الجهود في مساعدة الحكومة على تنفيذ مبادرات خاصة باإلصالح الضريبي وإعادة 
 العراقي وتعزيز سلطات الضرائب والجمرك إضافة إلى استكمال البيانات ترميم نظام الضرائب

 .المحاسبية على نحو يتوافق مع توصيات صندوق النقد الدولي
 

مكتب االرتباط الخاص 
 بجرائم النظام

 

  وزارة العدل –مكتب شؤون الشرق األدنى 
  2006 مليون من القانون التكميلي للسنة المالية 33
  المجموع 33

مكتب المساعدات االنتقالية ردًا على استعالم :  المصادر
 15/10/2007المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق 

برنامج من شأنه ضمان الحماية واألمان للشهود ولضحايا الجرائم التي هي قيد التحقيق : الوصف
 . اقية العليامن جانب المحكمة العر

وقد .   مليون دوالر33 مليون دوالر من أجل المبلغ المرصود البالغ 15.14تم إنفاق :  الوضعية
 .  ساعد البرنامج المحكمة  في الحصول على مواد بالنسبة لمحاآمة األنفال

 : مالحظات
بإعادة إعمار العراق ومن الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ردًا على استعالم من المفتش العام الخاص بإعادة إعمار المصادر بالنسبة للمبالغ المرصودة هي مكتب المساعدات االنتقالية للعراق ردًا المفتش العام الخاص  -1

 . أو بوضعيته/األرقام الواردة في الجدول تختص بالبرنامج الموصوف ناجح تحديدًا و.  17/10/2007العراق أيضًا بتاريخ 
2- 
 

 األرقام متأثرة بفعل التدوير

 



نب نظام معلومات اإلدارة المالية في العراق، آان من ضمن المكونات األخرى في برنامج الحاآمية إلى جا
، دعم تطوير القدرات للبنك المرآزي العراقي، تعزيز السياسة النقدية، المساعدة الفنية في تطوير 2/االقتصادية

 بشأن إصالح معاشات التقاعد واألمان تشريعات خاصة باإلفالس والصفقات غير الثابتة وأخيرًا تقديم المشورة
تضطلع آل من الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ومكتب المساعدات االنتقالية للعراق بتنفيذ برامج تطوير .  االجتماعي

من اعتمادات الصندوق للمسار % 45 وهو البرنامج الذي يستنفذ نحو -القدرات الممول من صندوق الدعم االقتصادي
) 2006من القانون التكميلي للسنة المالية ( مليون دوالر 60 تنفيذا لبرامج تطوير القدرات، جرى اعتماد . السياسي

وعلى بناء القدرات وتطوير .  لصالح الوآالة الدولية للتنمية الدولية مع الترآيز على استدامة التدريب الطويل األمد
ات االنتقالية للعراق على توفير دعم فوري للوزارات وجرى تمويل عمل مكتب المساعد.  وظائف اإلدارة العامة

 . مليون دوالر45الرئيسية بمبلغ 
 

 مليون 140 والذي اعتمد له مبلغ –أصبح برنامج تطوير القدرات الوطنية التابع للوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
نية يرافقها توسيع االنخراط في الذراع  في مرحلته الثا– 2007دوالر من مخصصات القانون التكميلي للسنة المالية 

وهناك تفاصيل عن هذه المجهودات في الجزء الخاص بتطوير القدرات من هذا .  التنفيذي وفي الوزارات األخرى
 .التقرير

 
 صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

نشأ صندوق إغاثة  الذي أ108-11، أقر الكونغرس القانون العام 2003أبريل /في السادس عشر من شهر نيسان
 بليون دوالر المرصودة 2,475وأجاز الكونغرس لخمس وآاالت أن تستخدم مبلغ ال .  وإعادة إعمار العراق

وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، وزارة : لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق وهي
 .لتطويرالخزانة والوآالة األميرآية للتجارة وا

 
، وافق الكونغرس على تخصيص ثان لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق معتمدًا 2003نوفمبر /في تشرين الثاني

 . بليون دوالر ألغراض اإلغاثة وإعادة اإلعمار في العراق18,44تمويًال إضافيًا قدره 
 

 وضعية االعتمادات
من موجودات % 9 بإعادة إعمار العراق أن ما نسبته ، وجد المفتش العام الخاص2007سبتمبر / أيلول26بتاريخ 

ما تزال مقيدة على أنها غير ملتزم بها، وقد أجاب مكتب )  مليون دوالر243 (1/صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
 مليون دوالر من اعتمادات الصندوق غير 184المساعدات االنتقالية للعراق التابع للمسؤول المالي الرئيسي أن 

تزم بها استخدمت آتسديد مباشر لوزارة الدفاع عن تكاليف إعادة بناء تحملتها الوزارة قبل أن يعتمد الكونغرس المل
 مليون دوالر من اعتمادات الصندوق ما 60هكذا، فإن أقل من . 1/مخصصات  لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

ر من مخصصات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق  مليون دوال300ويظل مبلغ يزيد عن . زال ينبغي االلتزام بها
 .غير مستنفذ

 
لم يلتزم بها حتى اآلن ومبلغ )  مليون دوالر770 (2/من أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق% 4هناك نحو 

ى أما الجانب األآبر من مخصصات الصندوق فقد جر.   بليون دوالر من اعتمادات نفس الصندوق لم يتم صرفه2,21
 يظهر وضعية صندوق إغاثة وإعادة إعمار 16-2الشكل .  االلتزام بها لقاء أعمال في قطاعي الكهرباء والمياه

 . بباليين الدوالرات2/العراق
 

 سائرة في اتجاه تصاعدي، آما هو مرتقب، فإن المبلغ اإلجمالي 2/رغم أن نفقات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
خالل الفصل الحالي، جرى . قود يتفاوت مع الوقت بسبب فك االلتزام المالي ثم إعادة االلتزامالذي ما زال محكومًا بع

 مليون دوالر بسبب حاالت إنجاز مشاريع أو فك التزامات، لكن يبدو أن هذا المبلغ 130فك التزام الصندوق بمبلغ 
جري فك االلتزام بها تعاد إلى مكتب اإلدارة اعتمادات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق التي ي.  سيعاد االلتزام به

يوليو / وتموز2004يوليو / يبين التزامات الصندوق ومصاريفه بين تموز17-2الشكل .  والميزانية ليعاد تخصيصها
2007. 
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 16-2الشكل 

 
 الوظيفة الرقابية للمفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق

 تقارير تدقيق خاصة بصندوق إغاثة وإعادة 3الفصل أصدر المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق خالل هذا 
 .إعمار العراق

 
، وجد "إدارة الوآالة لعملية تصفية عقود صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق"في التقرير األول الذي يحمل عنوان 

لدفاع والوآاالت المدنية القائمة على تنفيذ أنشطة تعاقدية في العراق مدققو الحسابات التابعون للمفتش العام أن وزارة ا
ملتزمة عمومًا بالخطوط التوجيهية للقانون الفدرالي للمشتريات وتولي أولوية االهتمام للمتطلبات المالية لعمليات 

 ويشير السجل التاريخي التصفية آتسوية الدفعات النهائية مع المقاول وفك االلتزام بمخصصات العقد غير المستنفذة
 . سنة إلغالق ملفاتها15أن هذه العقود الكبرى قد تستغرق 

 
 17-2الشكل 
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الضوابط على االلتزامات غير المصفاة في صندوق إغاثة وإعادة "وراجع المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق 
أو تلك التي ما تزال في " دقيق هو تحديد مبالغ االلتزامات المالية غير المصفاةإعمار العراق، وآان الهدف في هذا الت

عهدة وزارة الدفاع، وزارة الخارجية والوآالة األميرآية للتنمية الدولية وآذلك تقييم آفاءة الضوابط المعمول بها في 
 .مجال إدارة تلك األموال غير المصفاة

 
االت المعنية تقوم برصد التزاماتها غير المصفاة وبإجراء مراجعة سنوية واحدة وقد وجد مدققو المفتش العام أن الوآ

إال أن المدققين وجدوا أيضًا أن األساس المنطقي لالحتفاظ ببعض التزامات ليس دائمًا ظاهر .  على األقل بشأنها
عراق عن تحديد عدة ماليين من وقد أسفرت عملية التدقيق التي قام بها المفتش العام الخاص بإعادة إعمار ال. الوضوح

الدوالرات التي من الممكن فك االلتزام بها إذ أنه لم يكن ثمة أي نشاط بموجب العقد الخاص بها على مدى فترة طويلة 
 .  من الزمن

 
وقام المفتش العام مؤخرًا .  وأوصى المفتش العام بأن تقوم الوآاالت بتحسين مستوى إجراءات التوثيق والمتابعة

حيث " مراجعة حول االستعانة بمقاولين في إدارة المشاريع الخاصة بصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق"ار بإصد
أثار مدققو المفتش العام تساؤالت حول فعالية االستعانة بمقاولين في مجال إدارة مقاولين آخرين بسبب أوجه الضعف 

يمه من خالل منحه أجور أتعاب عن طريق الترسية، إال ورغم أن آل مقاول آان يجري تقي.  في السياسات التعاقدية
 .  أن قدرًا محدودًا من أدائه آان موثقًا

 
إن العمل ببرنامج عقود دعم اإلدارة هذه يشارف على االنتهاء، هكذا فإن مدققي المفتش العام الخاص بإعادة إعمار 

لالطالع على المزيد من تفاصيل تقارير التدقيق .  ًاالعراق استخلصوا دروسًا موثقة تهتدي بها عمليات التعاقد مستقبلي
 . من هذا التقرير3هذه راجع الجزء 

 
 أوجه استخدام االعتمادات

 بليون 18,32، تم تخصيص 2/ بليون دوالر لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق18,44من أصل االعتمادات البالغة 
ص بإعادة إعمار العراق بإصدار تقارير عنها على مدى ما يزيد لقطاعات إعادة اإلعمار التي قام المفتش العام الخا

وقد استأثر .   المخصصات حسب القطاعات من اعتمادات الصندوق18-2ويظهر الشكل .  عن سنة ونصف السنة
من % 40 أي ما يعادل -2/قطاعا األمن والعدل بالحصة الكبرى من اعتمادات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

 %.23وحصلت الكهرباء على ثاني اآبر تخصص بحصة مقدرة بنحو المجموع 
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 18-2الشكل 

 
لإلطالع على تداخل المرجعية حول آيف .   تحديث معلومات عن المشاريع حسب القطاعات20-2يعرض الجدول 

 "د"ن جانب المفتش العام، راجع الملحق  بالقطاعات المحددة م2/ترتبط قطاعات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
 

 20-2الجدول 
 2/تحديث عن قطاعات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

المخصصات 
 )بالبليون(

من مجموع % 
اعتمادات صندوق 

إغاثة وإعادة إعمار 
 العراق

 تحديث عن القطاع القطاع

 

 

ناء وتحديث  في ب2/يجري استخدام اعتمادات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق األمن والعدل 7.27
في الوقت الحاضر، تتلقى تمويالت من الصندوق آل من .  منشآت السجون

  وفورت سوز2/ ، والمرحلة1/ الناصرية، المرحلة

 

 

 4550خالل هذا الفصل من السنة، قارب االنتاج اليومي من الكهرباء الكهرباء نحو  4.19
 في محطة المسيب للطاقة، 2003فصلي يتحقق منذ  وهو أعلى متوسط –ميغاواط 

 .دخلت طوربين غاز جديدة مجال العمل
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 المياه

 

 21أفاد المفتشون التابعون للمفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق أن تنفيذ  2.09
ألصلية  مليون دوالر لم يكن متوافقًا مع األهداف ا27عقدًا تقدر قيمتها ب

للمشروع القاضية بتزويد سد الموصل ووزارة الموارد المائية بقطع مطلوبة 
 .وبقطع غيار وآذلك القدرة على آلة الطمم

 

صل  1.71  محطة –تم إنجاز ثالثة مشاريع آبرى للتصليح وإعادة اإلعمار خالل هذا الف النفط والغاز
سائل في خور زبير  محطة غاز النفط ال–إسالة الغاز الطبيعي في شمال الرميلة 

 .ومنشآت التخزين في ام قصر

 

التطوير  0.82
 االقتصادي

 بسبب وقوع 2008مارس /جرى تمديد العمل بمشروع ازدهار لغاية شهر آذار
نزاع حول المنافسة مع خليفة مقاول المشروع، وهو برنامج النمو االقتصادي 

 .اإلقليمي

 

الرعاية   0.81
 الصحية

 80عاية الصحية ممولة من الصندوق، تم إنجاز  مشروعًا للر142من أصل
 مشروعًا إلى وزارة الصحة مستشفى البصرة 37مشروعًا وجرى تحويل 
 %.66لألطفال مستكمل بنسبة 

النقل 
 واالتصاالت

 

 بعد العديد من حوادث التأخير، تم إنجاز رصيف الحاويات خالل هذا الفصل 0.78
لكن المولدات العاطلة عن % 88 مشروع نلكون للرافعات مستكمل اآلن بنسبة
 .العمل في الموقع تشكل تحديًا يعيق التشغيل

 

 

في مجال حقوق اإلنسان، باشرت وزارة الخارجية خالل هذا الفصل بإصدار  0.44
 "شبكة المدافعين عن حقوق اإلنسان"نشرة إلكترونية بعنوان 

الالجئون، 
النازحون 

وحقوق 
 اإلنسان

 مدارس وفرت صفوفًا 810يل بناء قام صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق بتمو
 . ألف طالب323دراسية ألآثر من 

 
 2007سبتمبر /وزارة الخارجية وضع العراق في أسبوع، أيلول:  االعتمادات والنسب:  المصادر

 17قانون ردًا على استعالم من المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق في األمن والعدل، مكتب المخدرات الدولي وتطبيق ال -
 .2007تشرين األول / أآتوبر

 .2007أيلول / ر سبتمب30 -2007تموز /  يوليو1مكتب المساعدات االنتقالية للعراق، تقرير الكهرباء اليومي :  الكهرباء -
 إغاثة وإعادة تعمير سد PA-07-105ام الخاص إلعادة إعمار العراق تقرير الزيارة التفتيشية للمفتش الع:  سد الموصل:  المياه -

 . الموصل
 . 2007تموز /  يوليو– من التقرير 2207وزارة الخارجية الجزء : النفط والغاز -
/  أآتوبر1عراق الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ردًا على استعالم من المفتش العام الخاص بإعادة إعمار ال:  التطوير االقتصادي -

 . 2007تشرين األول 
تشرين األول /  أآتوبر10منطقة الخليج التابعة لفيلق المهندسين للجيش األميرآي ردًا على استعالم من المفتش العام : الرعاية الصحية -

 . 2007تشرين األول /  أآتوبر10وضع العراق في أسبوع :  وزارة الخارجية– 2007
الخليج التابعة لفيلق المهندسين للجيش األميرآي ردًا على استعالم من المفتش العام الخاص بإعادة إعمار منطقة :  النقل واالتصاالت -

 .العراق
 .2007تموز /  من التقرير يوليو2207وزارة الخارجية الجزء : الالجئون، حقوق اإلنسان والتعليم -
 

 . النسب المئوية قد تتفاوت نتيجة لتدوير األرقام:  مالحظة
 .  ماليين دوالر من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق مخصصة إلدارة إعادة اإلعمار210 مبلغ أضيف 
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 ما يزيد –من ضمن المقاولين، حصلت شرآة بكتل على أآبر قدر من اعتمادات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 

د من المعلومات، راجع تقرير التدقيق للمزي.  تشرين أول/ أآتوبر15 مليون دوالر آان ملتزما بها بتاريخ 1,2عن 
.   من التقرير الفصلي2007يوليو /لهذا العقد الصادر عن المفتش لعام الخاص بإعادة إعمار العراق في عدد تموز

 .21-2وبالنسبة ألآبر عشرة مقاولين مع الصندوق، مراجعة الجدول 
 

 المشروعات األميرآية الكبرى
 مشروعًا لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق مفروض إنجازها 44ة للعراق، هناك طبقًا لمكتب المساعدات االنتقالي

آما .  2007نوفمبر / مشروعًا في شهر تشرين الثاني71تشرين أول و/ مشروعًا في شهر أآتوبر56في شهر سبتمبر، 
 .2007 قبل نهاية  مشروعًا آخر في قطاع الكهرباء65يتوقع مكتب المساعدات االنتقالية للعراق أن يتم إنجاز 

خالل هذا الفصل قام المفتشون التابعون للمفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق بزيارة مشروع إصالح طوربين 
في جنوب )  مليون14,7(ومشروع توسيع محطة فوداس للطاقة )  مليون دوالر90,6المقدرة قيمته ب (محطة فوداس 

صالح الوحدات الطوربينية وتوسيع طاقة التوليد الكهربائي مصممان ووجد المفتشون أن مشروعي فوداس إل.  بغداد
آذلك قرر المفتشون أن موضوع .  على نحو جيد وأنهما آانا يتقدمان بشكل باعث على الرضا عند وقت إجراء التقييم

 .لإدامة تشغيل مشاريع طوربينات فوداس مخطط له ومعالج بشكل واف ضمن العقود أو أوامر التكليف بالعم
 

من .  قامت منطقة الخليج التابعة لفيلق المهندسين للجيش األميرآي خالل هذا الفصل بتسليم مشروع مياه الناصرية
 ألف شخص في 500 مليون دوالر أن تخدم أآثر من 276المتوقع لهذه المحطة الخاصة لمعالجة المياه البالغة قيمتها 

ول بسبب عدم آفاية عدد موظفي الوزارة المدربين وعدم آفاية وآان المشروع قد تأخر لعدة فص.  محافظة ذي قار
من % 21أفاد المفتش العام خالل الفصل الماضي أن مشروع مياه الناصرية يعمل بنسبة .  إمدادات الطاقة الكهربائية

 .طاقته ويعتزم المفتش العام أن يقوم بالتفتيش على المشروع خالل الفصل القادم
 

 21-2الجدول 
 2/مقاولين مع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 10أآبر 

 المقاول المنصرف الملتزم به
1.177$ 1.214$ Bechtel National, Inc. 

927$ 964$ FluorAMEC, LLC 
635$ 695$ Parsons Global Services, Inc. 
573$ 581$ Parsons Iraq Joint Venture 
541$ 568$ Kellogg, Brown & Root Services, Inc. 
499$ 509$ Washington Group International 
436$ 440$ Development Alternatives, Inc. 
349$ 352$ Environmental Chemical Corporation 
259$ 259$ Anham Joint Venture 
158$ 251$ Symbion Power, LLC 

 نظام اإلدارة المالية لفيلق المهندسين: المصادر
 إعداد هذه القائمة عن طريق تجميع تفاصيل االلتزامات بموجب القيود التي قامت بتوفيرها منطقة الخليج لفيلق المهندسين جرى

 .للجيش األميرآي والوآالة األميرآية للتنمية الدولية فقط
: مالحظة

 
 اعتمادات اإلغاثة وإعادة التعمير األميرآية األخرى

 عملية 28 بليون دوالر لـ 5.012 السالفة، خصص الكونغرس أآثر من إلى جانب مسارات التمويل األربع الرئيسية
 :ويسلط هذا الجزء على االعتمادات المخصصة لكبرى هذه األنشطة وهي.  إعادة تعمير أخرى

 مكتب المخدرات الدولية وتطبيق القانون -
 صندوق الهجرة ومساعدة الالجئين -
 صندوق حرية العراق -

 

 70



  القانونمكتب المخدرات الدولية وتطبيق
يعمل مكتب المخدرات الدولية وتطبيق القانون في أماآن عديدة من أرجاء العالم حيث يدعم برامج محاربته المخدرات 

وقد بدأ .  تدريب الشرطة المدنية، االتجار بالبشر، تطبيق القانون وغير ذلك من المجاالت المرتبطة بالجريمة الدولية
 وهو يضطلع بمهامه هناك عن طريق االستعانة أساسًا بمقاولين 2003 العراق عام المكتب يتلقى تمويًال الستعماله في

 .من الخارج
 

 بليون دوالر من صندوق إغاثة وإعادة إعمار 2,5تلقى مكتب المخدرات الدولية وتطبيق القانون لغاية اآلن أآثر منن 
 مليون دوالر على شكل 261 تلقى العراق، صندوق قوات األمن العراقية ومن تحويالت من وزارة الدفاع آما

 .تخصيص مباشر من الكونغرس
 

 أوجه استخدام التمويل
يقوم مكتب المخدرات الدولي وتطبيق القانون بتمويل عدة أنشطة في العراق دعمًا للشرطة المدنية، ولمراآز اإلصالح 

 .19-2لالطالع على وضعية التمويل الخاص بالمكتب، أنظر الشكل .  وحكم القانون
 

 19-2الشكل 

 
مصادر واستخدامات التمويل األميرآي المعتمد للسنة المالية " عبارة عن رسم بياني لصحيفة وقائع عن 20-2الشكل 
، وتظهر مسار التمويل الخاص 2007يوليو / تموز27وهي صادرة في "  من أجل إغاثة وإعادة إعمار العراق2006

 . الدولي وتطبيق القانونبمكتب المخدرات
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 20-2الشكل 
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 الشرطة
 لكي 2004تدار برامج تدريب الشرطة في العراق من قبل فريق المساعدة في تدريب الشرطة المدنية الذي أنشئ عام 

 بليون دوالر من 2,3لقانون وقد تلقى مكتب المخدرات الدولية وتطبيق ا.  يتولى تدريب وتجهيز قوات األمن العراقية
وحولت وزارة .  صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، وزارة الدفاع وصندوق قوات األمن العراقية لهذه المبادرات

 ال سيما في – بليون دوالر إلى مكتب المخدرات الدولية وتطبيق القانون للمساعدة في هذا الجهد 1,4الدفاع حوالي 
 .يينمجال توفير مستشارين شرط

 
 من 192 من ضباط ارتباط الشرطة الدوليين و690آلف مكتب المخدرات الدولية وتطبيق القانون أساسًا بتوفير 

وتم منذ ذلك الحين، تقليص .    من مستشاري ضبط الحدود، لالضطالع بهذا المجهود143مدربي الشرطة الدوليين و
 هذا البرنامج، أنظر قسم صندوق قوات األمن العراقية لالطالع على نقاش موسع عن.  70عدد مستشاري الحدود إلى 

 .في هذا التقرير
 

خالل هذا الفصل، أصدر المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق مراجعة مؤقتة عن عقد مكتب المخدرات الدولية 
تب المخدرات ولم يستكمل المفتش العام مراجعته ألن مك.  لتدريب الشرطة" دينكورب"وتطبيق القانون مع شرآة 

الدولية وتطبيق القانون لم تكن بحوزته المعلومات والتوثيق المطلوب لتحديد ما الذي قامت دينكورب بتوفيره بموجب 
وتم تشخيص مشاآل مماثلة في تقرير خاص بوزارة الدفاع صدر في شهر يوليو .  العقد وبأي طريقة أنفقت األموال

 صدر بالمشارآة ما بين مكتب المفتش العام الخاص بإعادة 2007ثاني آانون ال/ وفي تقرير آخر لشهر يناير2007
 .إعمار العراق

 
اضطلع مكتب المخدرات الدولية وتطبيق القانون بعدد من المبادرات لتحسين الوضع وأوقف مكتب المفتش العام عمله 

في .  المبادرات موضع التطبيقبصورة مؤقتة إلتاحة الوقت أمام مكتب المخدرات الدولية وتطبيق القانون لوضع هذه 
غضون ذلك، يوصي المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق بأن يقوم مكتب المخدرات الدولية بتطوير خطة 

 .إصالح متناسقة وشمولية يوافق عليها مساعد أمين المكتب
 

 التأديب
وهو . ن جزءًا من البرنامج التأديبييشكل مجهود بناء السجون الذي يتواله مكتب المخدرات الدولية وتطبيق القانو

 .برنامج يهدف إلى بناء منشآت شديدة األمن للمحكومين من المساجين وإلى بناء منشآت للمعتقلين قبل المحاآمة أيضًا
 

 مليون دوالر مخصصة 82 مليون دوالر منها 203وقد تلقى مكتب المخدرات الدولية وتطبيق القانون أآثر من 
وقد دخل مكتب المخدرات الدولية وتطبيق القانون في اتفاقية ما بين الوآاالت مع .  دات البناءبصورة مباشرة لمجهو

ويشتمل العمل ضمن هذه . منطقة الخليج التابعة لفيلق المهندسين للجيش األميرآي لبناء وتجديد منشآت السجون
 .وشمشمال وفورت سوز) 2المرحلة (االتفاقية على مشروعات في الناصرية 

 
 م القانونحك

 مليونًا تم تخصيصها بصورة 137 منها – مليون دوالر دعمًا لبرامج حكم القانون 300، جرى توفير 2003منذ عام 
 . مليون من أصل هذا المبلغ26,6مباشرة لمكتب المخدرات الدولية وتطبيق القانون الذي التزم حتى اآلن ب 

 
 إلى تطوير قدرات العراق القضائية عن طريق توفير األمن ويسعى البرنامج األميرآي الخاص بحكم القانون آذلك

وفي إطار برنامج .  وتدريب العاملين في القضاء وإقحام المحامين العراقيين في أنشطة خاصة ببناء القدرات.  للقضاة
 قاضيًا يديره جهاز الشرطة األميرآية، يقوم مكتب المخدرات الدولية وتطبيق القانون بتوفير مساآن آمنة ألربعين

 .وعائالتهم
 

إن القيام بمهمات أمنية محدودة بغير سالح وتكرار االنتقال إلى مراآز اإلصالح أمر يساهم في زيادة قابلية اإلصابة 
 . من حرس القضاة الشخصيين30 منهم في بغداد و22 – قاضيًا 33، جرى قتل 2003منذ عام .  لدى رجال القضاء
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أغسطس وعلم أن حرس القضاة الشخصيين ال / خالل رحلته إلى العراق في شهر آبلقد التقى المفتش العام مع قضاة
وقد أوصى أحد القضاة للمفتش العام أن .  يستطيعون حمل وزارة الداخلية على إصدار تصاريح لهم بحمل األسلحة

 .هذا األمر يضاعف آثيرًا من قابلية تأثر آل القضاة بالتهديد والتعرض للهجمات
 

 عندما وقع آبير قضاة العراق أمرا قضى بإنشاء جهاز 2006أبريل /ة مشكلة أمن القضاة في شهر نيسانبوشر بمعالج
ويعمل مكتب المخدرات الدولية مع جهاز الشرطة األميرآية معًا .  حماية خاص بالقضاة، بقصد تحسين أمن القضاء

ورغم أن مجلس .  هاز الشرطة األميرآيةفي المساعدة على تأسيس جهاز حماية القضاة المشكل جزئيًا على غرار ج
، فإنه ما يزال ينتظر حتى 2007يوليو /القضاء األعلى طلب األذن باستقطاب مرشحين لتلقي التدريب في شهر تموز

وهناك مدير من مكتب المخدرات الدولية وتطبيق القانون يضع اللمسات ,  اآلن موافقة الحكومة العراقية على ذلك
عمل الستدراج عروض من أجل المساعدة في تطوير سياسة خاصة بجهاز حماية القضاء ومن النهائية على وصف 

 .أجل بناء منشأة للتدريب وتدريب ألف عراقي بموجب هذا البرنامج
 

 مليون دوالر من خالل اتفاقية فيما بين الوآاالت مع 1,2وقد قام مكتب المخدرات الدولية وتطبيق القانون بتوفير مبلغ 
ويأمل المكتب باعتماد مبلغ .   من المسؤولين القياديين في الواليات المتحدة120رطة األميرآية بشأن تدريب جهاز الش

 . مليون دوالر إلقامة منشأة تدريب مؤقتة ولتدريب جهاز الحماية القضائي في العراق10,8إضافي بقيمة 
 

 البنية التحتية للقضاء آجزء من مبادرة حماية تتخذ الواليات المتحدة والحكومة العراقية خطوات لالرتقاء بمستوى
 قاعة محكمة في العراق، ويخطط مكتب المخدرات الدولية وتطبيق 93هناك اآلن .  القضاء الخاص بحكم القانون

 مليون دينار تنفق على تحسين مستوى الحماية 2,9القانون من خالل شراآة مع جهاز الشرطة األميرآية، لتوفير مبلغ 
 .محاآم في البصرة، الموصل، بعقوبة وآرآوكلقاعات ال

 
 المعتقلون

فالمنشآت .  ما يزال موضوع إدارة المعتقلين في العراق قضية معقدة تواجه العاملين في مجال حكم القانون بالعراق
 .ناسبيمكتظة جدًا وإساءة المعاملة فيها مشكلة قائمة آما أن عدد النزالء من األحداث داخل الجهاز زاد بشكل غير ت

 
تعكف الواليات المتحدة والعراق على اتخاذ الخطوات للتصدي لهذه التحديات بما في ذلك بناء مجمعات لالعتقال 
 .وزيادة عدد القضاة وهيئات المستشارين، متابعة المعتقلين واعتماد مخطط شمولي لتحسين مستوى إدارة المعتقلين

 
 2007أغسطس / آب25أمرًا صعبًا، فقد أمر آبير القضاة بالعراق في رغم أن االحتفاظ بقائمة دقيقة للمعتقلين آان 

شاملة تاريخ التوقيف، (آًال من وزارات الداخلية، الدفاع والعدل بأن تطور قائمة بجميع المعتقلين الذين في عهدتها 
 ).القانون الجزائي والهيئة التي صدر عنها االتهام

 
تتضمن .  ء العراق على خطة لتحسين ظروف المعتقلين ومعاملتهم، وقع رئيس وزرا2007سبتمبر / أيلول20في 

الخطة التي وضعها ووقعها الرئيس، آبير قضاة مجلس القضاء األعلى، مستشار األمن الوطني العراقي ونائب رئيس 
وقد صيغت الخطة على .   توصية خاصة بالقطاع القانوني وبالقضاء وغير ذلك من وظائف الوزارات30الوزراء، 

 .ساس توصيات قدمت إلى األطراف الموقعة من قبل منسق حكم القانون في السفارة وعاملين في السفارةأ
 

 22-2الجدول 
  2007سبتمبر / أيلول20الخطة الخاصة بالمعتقلين العراقيين وقعت في 

 أهم الموضوعات المستويات القطاعية
 قطاع القانون 

 توصية 15
داخلية، الدفاع، العمل إنشاء قائمة متكاملة للمعتقلين من جانب وزارات العدل، ال -

 .2007سبتمبر / أيلول1والشؤون االجتماعية 
تصنيف المعتقلين حسب جرائمهم إن آانت جرمية، إرهابية، أو جريمة منظمة مع  -

 .وجوب فصل األحداث عن البالغين
تفعيل لجنة حكم القانون ومتابعة المعتقلين مع توجيه اللجنة إلى عقد اجتماعات  -

 .ر شهريةأسبوعية وتقديم تقاري
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توفير ظروف معيشية مالئمة للمعتقلين على أن يتم مراجعتها من قبل مفتشين،  -
 .ووجوب معاقبة آل من ينتهك حقوق اإلنسان

حظر التوقيف بدون مذآرة توقيف ما عدا في حالة الجريمة الواقعة تحت األنظار  -
 .واإلضرابات/واالضطرابات العامة

ة، االحتفاظ بتقارير عن المعتقلين األحداث تكليف وزارة العمل والشؤون االجتماعي -
 .وتطويرها

 ساعة بعد التحقق من األمر 48اإلسراع باإلفراج عن المعتقلين في غضون  -
 .القضائي

 منح المحققين من حضور التحقيقات القضائية في حضور المعتقلين -
 .توفير الرعاية الطبية للمعتقلين المرضى في عيادات مخصصة -
 قطاع القضاء ضرورة تواجد محامين في المحاآمات -
  توصيات8 .الحاجة إلى العمل خارج وقت الدوام، عند الضرورة، الستكمال النظر في القضايا -
 .تفعيل وربما زيادة عدد الهيئات القضائية -
 تحسين التنسيق مع وزارة الداخلية الستعجال التحقيقات أو المحاآمات -
 .على تحسين مهاراتهمتدريب المحققين القضائيين ومحققي الشرطة  -
 للقضايا الخاصة بالمواطنين المسنين وباألحداث" اهتمام ورعاية خاصة"إيالء  -
 الوزارات األخرى تشكيل لجان لإلشراف على إدارة المعتقلين وإعادة دمجهم في المجتمع -
تكليف وزارات الداخلية، العمل والشؤون االجتماعية، والعدل بتحسين الظروف  -

 .لمعتقلينالمعيشية ل
  توصيات7

 تكليف وزارة الصحة توفير الكشف الصحي على المقبلين طبيًا وذهنيًا وعقليًا -
 .إنشاء مكتب مرآزي في وزارة العدل لمتابعة المعلومات الخاصة بالمعتقلين -
 .العمل على البت في قضايا المعتقلين لدى القوة المتعددة الجنسية في العراق -
 .تطوير مساق إلعادة تأهيل للمعتقلين -
النظر في إمكانية إصدار برنامج خاص للعفو عدا عن أولئك المتهمين بجرائم  -

 .إرهابية، منظمة أو تتعلق بالفساد
 2007سبتمبر / أيلول20" معالجة مشاآل المعتقلين"الحكومة العراقية : المصادر

 
 الهجرة ومساعدة الالجئين

 مساعدة أمريكية لمنظمات العون الدولي ويقوم 1962جئين الذي أنشئ عام يوفر صندوق الهجرة ومساعدة الال
 .الصندوق بمساعدة العراقيين آجزء من العون الذي يقدمه إلى الالجئين حول العالم

 
 مليون دوالر لتمويل الهجرة ومساعدة الالجئين 45، 110-28، خصص القانون العام رقم 2007مايو / أيار25في 

 مليون دوالر تم تخصيصها من خالل القانون المستمر للمساعدات 20 المبلغ هو باإلضافة إلى هذا.  في العراق
 مليون دوالر من اعتمادات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق لمساعدة الالجئين 14,4 و2007الخارجية لعام 

لصحية، التعليم، تأمين المأوى ستوفر هذه االعتمادات لالجئين الرعاية ا.  العراقيين في األردن، سوريا ولبنان
 الخاص مللمزيد من التفاصيل عن مساعدة الالجئين خالل هذا الفصل، أنظر إلى األقسا.  واحتياجات اإلغاثة

 يظهر التخصيصات األخيرة لصندوق 23-2الجدول رقم .  بالالجئين، النازحين وحقوق اإلنسان من هذا التقرير
 .ستخدام في العراقالهجرة ومساعدة الالجئين من أجل اال

 
 23-2الجدول 

 صندوق الهجرة ومساعدة الالجئين داخل العراق
 مصادر األموال السنة المالية )بالماليين(المبلغ 

 صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 2004السنة المالية   105.0$
 صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 2005السنة المالية   54.0$
 ادة إعمار العراق صندوق إغاثة وإع 2006السنة المالية  27.0$
 110-28القانون العام رقم 2007السنة المالية   45.0$
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 إعادة تخصيص األموال 2007السنة المالية  8.6$
 إعادة تخصيص األموال 2007السنة المالية  14.4$
 2007القرار المستمر الخاص بالمساعدات الخارجية لعام 2007 السنة المالية  20.0$

  وزار ة الخارجية– 2006، 2005، 2004السنوات المالية : المصادر
 110-1 ص 2006 من التقرير، يوليو 2207الجزء 

-28 مليون دوالر، القانون العام 2007/45، السنة المالية 104-1 ص 2006تشرين أول /أآتوبر/ من التقرير 2207وزارة الخارجية الجزء 
110 

 الممكن الدخول إليه على موقع الشبكة اإللكتروني 206، ص 2007أبريل / نيسان24، 110-107، التقرير التقرير الخاص بالمؤتمر
gov.thomas.www 172007تشرين أول / أآتوبر  

 186 ص 2007يل أبر/ من التقرير، نيسان2207وزارة الخارجية، الجزء :  مليون دوالر2007/8,6السنة المالية 
  2007يوليو / من التقرير، تموز2207وزارة الخارجية، الجزء :  مليون دوالر2007/14,4السنة المالية 
 26مكتب اإلدارة والميزانية ردًا على استعالم من المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق :  مليون دوالر2007/20السنة المالية 

  2007سبتمبر /أيلول
 

 ية العراقصندوق حر
 الذي وفر دعمًا 108-11، أنشأ الكونغرس صندوق حرية العراق بموجب القانون العام 2003أبريل / نيسان16في 

يصنف مكتب المساءلة الحكومي صندوق حرية العراق بأنه .   بليون دوالر للحرب الشاملة على اإلرهاب15,6قيمته 
لخاصة باستمرار العمليات العسكرية وتلك العمليات المجازة حساب خاص يوفر أمواال لتغطية النفقات اإلضافية ا"

 .107-40بموجب القانون العام رقم 
 

من .   مليون دوالر لصندوق حرية العراق355 أآثر من 110-28 خصص القانون العام 2007مايو / أيار25وفي 
 100ا المبلغ األخير، تم تخصيص ومن هذ.   مليون دوالر لمجهودات إعادة اإلعمار150اصل هذا المبلغ، تم اعتماد 

 8بتاريخ .   مليون لفريق العمل لتحسين العمليات التجارية واالستقرار50مليون دوالر لفرق إعادة اإلعمار اإلقليمي و
لمزيد من المعلومات .   مليونًا من اعتماد فريق العمل قد جرى االلتزام بها37، آان مبلغ 2007تشرين أول /أآتوبر

 لتحسين العمليات التجارية واالستقرار، راجع األجزاء الخاصة بفرق إعادة اإلعمار اإلقليمي عن فرق العمل
 .وبالتطوير االقتصادي في هذا التقرير
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 فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية
 .يره حاليًا الواليات المتحدة في العراقيعتبر برنامج فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية أنه أهم برنامج لبناء قدرة الحكم تد

 
يشمل البرنامج فرقًا متكاملة متعددة األنظمة من موظفي التحالف المدنيين والعسكريين الذين يقومون بتعليم وتدريب 
وإرشاد مسؤولي الحكومة اإلقليميين والمحليين فيما يتعلق بالتنمية االقتصادية والحكم وحكم القانون وإعادة اإلعمار 

 .والمصالحة السياسية
 

تشمل أهداف برنامج فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية تحسين االستقرار وزيادة القدرة المؤسسية المحلية وتسهيل أنشطة 
 .إعادة اإلعمار وتنفيذ االتصاالت االستراتيجية على المستويين المحلي واإلقليمي

 
 المهمة األصلية لفرق إعادة األعمار اإلقليمية

 آمبادرة مدنية عسكرية يشرف عليها بشكل مشترك 2005رنامج فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية في عام تم وضع ب
وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، وقد بدأ البرنامج بخطة إلنشاء عشر فرق إعادة إعمار إقليمية قواعدها في األقاليم 

ة اإلعمار اإلقليمية وتسافر إلى األقاليم للعمل مع وسبع فرق دعم إقليمية، تتعاون فرق الدعم اإلقليمية مع فرق إعاد
 .المسؤولين اإلقليميين والمحليين والقيام بأنشطة بناء القدرة

 
 توسعة مهمة فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية

 فرقة 15وهذه شهدت " زيادة مدنية" حدثت 2007آانون الثاني /إلى جانب الزيادة العسكرية التي بدأت في يناير
ليمية جديدة مرافقة لفرق القتال التابعة أللوية مناورات الجيش، ومهمة فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية المرافقة إعمار إق

 التي هي تحت إمرة قادة فرق القتال التابعة لأللوية تختلف عن المهمة األصلية لفرق إعادة اإلعمار اإلقليمية، –هذه 
اإلعمار المرافقة القادة الميدانيين بتنفيذ مبادرات اقتصادية وخاصة آما يختلف نظام توظيفها، حيث تدعم فرق إعادة 

بناء القدرة تكمل العمليات األمنية لفرق القتال التابعة أللوية الجيش، وهي موجودة بشكل رئيسي في نفس مكان 
 .أقاليم بغداد واألنبار وديالى: المعرآة مثل فرق القتال التابعة لأللوية

 
عمار اإلقليمية المرافقة لفرق القتال بعدًا هامًا جديدًا لبرنامج فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية من تضيف فرق إعادة اإل

حيث أنها تدعم بشكل رئيسي مقاومة عمليات التمرد وتنسحب أو تغير موقعها عندما تنسحب فرق القتال، وهي ال 
شطة التي يحتمل أن تحصل على والء السكان تهدف بشكل رئيسي لتحسين أنشطة بناء القدرة، بل إنها ترآز على األن

 .المحليين
 

يشمل اآلن برنامج فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية الموسع فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية العشر األصلية وفرق إعادة 
إلعادة اإلعمار اإلقليمية المرافقة الجديدة البالغ عددها عشرة وفرق الدعم اإلقليمية السبعة، ومن ضمن العشرة فرق 

اإلعمار اإلقليمية التي قواعدها في األقاليم يقود سبعة منها الواليات المتحدة، ويقود ثالثة منها شرآاء التحالف، ومن 
ضمن فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية المرافقة الجديدة البالغ عددها خمسة عشر، تسعة منها موجودة في بغداد وثالثة في 

 موقع برنامج فرق 21-2يبين الشكل .  واحدة في جنوب ديالى وواحدة في إقليم واسطاألنبار وواحدة في شمال بابل و
 .إعادة األعمار اإلقليمية الموسع في العراق
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 تمويل فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية
  بليون دوالر لبرنامج فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية، آما تم طلب حوالي مليون2تم حتى اآلن تخصيص ما يقارب 

يبين .  دوالر آخر، وتحصل أنشطة برنامج فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية على دعم من صندوق الدعم االقتصادي
 مليون دوالر في السنة المالية 700 نظرة عامة لتمويل فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية الذي ارتفع من 24-2الجدول 
 %.58بزيادة مقدارها  أي – 2007 بليون دوالر في السنة المالية 1,04 إلى 2006

لجنة تطوير إعادة اإلعمار اإلقليمية لقسم منطقة الخليج على / حصل باستمرار برنامج فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية 
معظم مخصصات فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية من آل إضافة، ويمول هذا البرنامج مشاريع إعادة اإلعمار التي 

والتي يتم عندئذ اعتمادها من قبل ) المكونة من مسؤولين عراقيين(ار اإلقليمية تختارها مجالس تطوير إعادة اإلعم
-2فريق السفارة الوطنية، لمعرفة نسبة آل إضافة مقدمة لكل من المستوى التشغيلي ومستوى البرنامج، أنظر الشكل 

22. 
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  24-2الجدول 

 )دوالراتماليين ال(الدعم األميرآي لبرنامج فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية 
فئة تمويل فرق إعادة  2006السنة المالية  2007السنة المالية  اإلجمالي موازنة السنة المالية

لمطلوبة2007 اإلعمار اإلقليمية   ا اإلضافة المقررة اإلضافة المقررة
( 230 )أ  679 644 414 التمويل التشغيلي

تمويل البرنامج من صندوق 
 الدعم االقتصادي

    

مشاريع فرق إعادة اإلعمار 
لجنة تطوير إعادة /اإلقليمية

 اإلعمار اإلقليمية

315 475 790 160 

برنامج الحكم المحلي لفرق 98 245 90 155 
 إعادة اإلعمار اإلقليمية

  125 125  صندوق االستجابة السريعة
 470 690 1.160 258 ) إجمالي صندوق الدعم

 االقتصادي
 )ب

937  اإلجمالي الكلي  دوالر700 والر د1.104 1.804
 دوالر

  دوالر

مراجعة فاعلية برنامج فريق إعادة اإلعمار .  "15-07وزارة الدفاع آما ورد في تقرير المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق : المصدر
يانات المفتش العام الخاص ، مكتب المساعدة االنتقالية للعراق، االستجابة لطلب ب2007أآتوبر / تشرين األول18، "اإلقليمية في العراق

 .2007أآتوبر / تشرين األول18إلعادة إعمار العراق، 
 :مالحظات

) أ( .2997، وتم ترحيلها للسنة المالية 2006 آضمان أو إنفاقها في السنة المالية 2006لم يتم ربط أي من أموال السنة المالية  
) ب( .ن دوالر لتمويل الحرب العالمية على اإلرهاب مليو165 مليون دوالر للتمويل األساسي للوآاالت ومبلغ 93تشمل  
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 موظفو فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية 
 زاد عدد موظفي فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية ألآثر من الضعف، وقبل أآثر من سنة واحدة بلغ عدد 2007خالل عام 

 موظف، وهناك عدة 600ثر من  موظفًا، واآلن بلغ عدد الموظفين أآ238موظفي فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية 
 15أشخاص في طريقهم للتوظيف، وتعود الزيادة بشكل رئيسي الستحداث فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية البالغ عددها 

 .فرقة المرافقة لفرق القتال التابعة أللوية الجيش
 

 نظرة عامة 23-2يعطي الشكل .  تتضمن توسعة فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية خطة توظيف من ثالث مراحل
 .للبرنامج وفترة ملء الزيادة في الوظائف في فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية
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.  بالرغم من حصول تقدم خالل هذا الفصل في تحقيق مستويات التوظيف المستهدفة فقد بقي عدد من الوظائف شاغرًا
 .25-2الجدول لالطالع على وضع الزيادة في موظفي فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية أنظر 

 
 موظفًا لوظائف المرحلة 111أبلغت وزارة الخارجية أنها تعمل بقوة مع مكتب الشؤون اإلقليمية لتحقيق الهدف البالغ 

 موظفًا في طريقهم للتوظيف، 18 موظفًا للمرحلة الثالثة 76الثالثة في نهاية السنة، ومن ضمن الموظفين البالغ عددهم 
يبين .   في دور إجراءات التوظيف والتدريب حسب تقارير مكتب الشؤون اإلقليمية شخصًا، وهم58آما تم توظيف 

 .2007أآتوبر / تشرين األول11 حالة وظائف المرحلة الثالثة آما هي في 24-2الشكل 
 

 خبيرًا في الموضوع من خالل مقاول، وقد حدد مكتب الشؤون اإلقليمية وظائف فرق إعادة 45تقوم يو أس إيد بتزويد 
فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية المرافقة لفرق القتال التابعة أللوية الجيش لمعظم خبراء المواضيع /عمار اإلقليمية اإل

هؤالء، وتم تحديد مكان البقية في المراآز اإلقليمية لبرنامج الحكم المحلي لتلبية المطالب الخاصة لفرق إعادة اإلعمار 
 .محددةاإلقليمية وملء الشواغر في المراآز ال

 
 تقدم فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية في األقاليم
بينما يدخل برنامج فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية عامه الثالث فإن فاعلية جهوده الخاصة بتطوير قدرة العراق اإلقليمية 

 .تقدم قليلةوالخاصة بالحكومة المحلية تبقى غير مقاسة إلى حد آبير، ويعود ذلك بشكل رئيسي ألن مؤشرات قياس ال
 

أصدر المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق خالل هذا الفصل تقرير تدقيق يقيم تقدم فرق إعادة اإلعمار 
اإلقليمية، وأثناء إجراء التدقيق قام المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق بزيادة عشر فرق إعادة إعمار إقليمية 
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 في العراق للنواحي الخمس التي يرآز عليها  نظرة عامة للنتائج التي توصل لها التدقيق لكل منطقة26-2يبين الجدول 

تستخدم الوآاالت األميرآية العاملة في العراق تهجئة مختلفة لألقاليم والمدن (برنامج فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية 
 ويعكس هذا الشكل التهجئة التي يستخدمها برنامج فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية وليس المفتش العام الخاص) العراقية

 .إلعادة إعمار العراق
 

 25-2جدول 
 2007أغسطس / آب30وضع الزيادة لموظفي فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية في 

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 
 تم اختيارهم المطلوب قادمون المطلوب قادمون المطلوب 

 صفر صفر 95 98 9 9 وزارة الدفاع
ة وزار

 الخارجية
 46 74 صفر 23 20 20

 30 37 صفر 12 9 9 وآاالت أخرى
 76 111 95 133 38 38 اإلجمالي
 .2007أغسطس / آب31مكتب الشؤون اإلقليمية، االستجابة لطلب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق للبيانات، : المصدر
 :مالحظات
 .2007أغسطس / آب30هذا الجدول لقطة في تتغير أعداد موظفي فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية باستمرار، ويمثل  •
حددت استجابة مؤخرًا لطلب .  للوظائف" المختارين" بالنسبة للمرحلة الثالثة قدم مكتب الشؤون اإلقليمية العدد اإلجمالي للموظفين -أ

أآتوبر / تشرين األول11 شخصًا في 76 شخصًا من القادمين البالغ عددهم 18المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق للبيانات 
 . شخصًا18، وفي هذا الوقت ال تتوفر معلومات حول توزيع الوآالة للقادمين البالغ عددهم 2007

 

 



 26-2الجدول 
 التقدم في المناطق اإلقليمية في البلد

إلقليمية  لشماليةاألقاليم ا  مبادرات فرق إعادة اإلعمار ا تقرير المسؤولين في فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية 
لحكم صالت أفضل بين المسؤولين اإلقليميين .  تقدم في مهارات الحكم للعراقيين

 .المرآزي/ونظرائهم على المستويين المحلي
 الحكم

 وآانت أآثر آفاءة من 2007آانت جميع األقاليم تحقق تقدمًا في تنفيذ موازنة عام 
 2006عام 

  تعليم وتدريب مسؤولي األقاليم بشأن مسائل ا

في نينوى زادت .  نظمة القضائية في األقاليمتنوع في تقييم فرض القانون وفاعلية األ حكم القانون
إنشاء محكمة جرائم رئيسية . خالل هذه الفترة% 25-6الثقة في النظام القضائي من 

 ض.في نينوى واألقاليم األخرى تسير قدمًا

تقييم نشط نظام العدل وذلك بزيارة السجون والمرافق 
 .القضائية والخاصة بالشرطة

ع أمني أفضل مع أمن واستقرار نسبيين في وض
المناطق الكردية، وهناك قلق باحتمال تدهور الموقف 

 إذا هرب المتمردون إلى الشمال
 

نمو اقتصادي صحي في المنطقة الكردية بسبب القدرة على اجتذاب متبرعين  التنمية االقتصادية
النقص في الوقود والطاقة التي يعتمد عليها يعيق التنمية في , ومستثمرين دوليين
 .األقاليم األخرى

تبذل الجهود في آافة األقاليم لتطوير القطاعات المالية 
رة والجهود والمساعدة في مشاريع األعمال الصغي

 . إال أن الجهود ضئيلة–الزراعية 
 اإلقليميون اآلن قادرين على تحديد المشاريع وتحديد أولوياتها نأصبح المسؤولو إعادة اإلعمار

 .والتنسيق بينها
توسعت عملية إعادة اإلعمار لتشمل أموال الحكومة العراقية، وهي تنتقل ببطء إلى 

 .السيطرة العراقية الكاملة

قليميين بدًال من تعليم مهارات اإلدارة للمسؤولين اإل
 .تمويل مشاريع اإلعمار

 

لمسياسية أخفقت الجهود للتأثير بشكل آبير على قادة الطوائف والقبائل للتصرف في موضوع 
 .المصالحة

 المصالحة ال

 لتحديد ما إذا آانت آرآوك واألقاليم الشمالية 140القلق الذي أحدثه استفتاء المادة 
 .بة في المنطقةالمتنازع عليها ستكون جزءًا من منطقة آردستان تسبب في آآ

ساعدة إليجاد أرضية مشترآة بين محاولة ا
 .األطراف
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 التقدم في المناطق اإلقليمية في البلد
إلقليمية   مبادرات فرق إعادة اإلعمار ا المناطق اإلقليمية تقرير المسؤولين في فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية 

قليمية موجودة، على أن الصالت والعالقات غير المكونات المكملة للحكومة اإل الحكم
 .الفعالة تحد من الفاعلية

 .الحكم في مرحلة التكوين حيث يبقى المشارآون في حالة تغير

محاولة تحسين االتصال بين مختلف المستويات 
 .الحكومية

 اإلقليم الغربي
 

بالرغم من أن المحاآم المدنية آانت تعمل فقد حالت المسائل األمنية دون قيام القضاة  حكم القانون
 .بسماع قضايا الجرائم الرئيسية
 . ضعيفة بين الشرطة والمحاآم ومسؤولي التصحيحصلة أو عالقات تسلسل القيادة

ليمية المبادرات محدودة ألن فرق إعادة اإلعمار اإلق
فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية المرافقة لفرق القتال /

ينقصها عدد آاف من الخبراء لتقديم المساعدة القانونية 
 .والقضائية

 توحدت القبائل لمواجهة 2007بحلول ربيع عام
القاعدة مما حسن الوضع األمني، والعديد ممن هربوا 

 .وع إلى وضعهم السابقيعودون ويحاولون الرج
 

 

تبذل الجهود حاليًا لتعزير التنمية االقتصادية حيث انتهت عمليات القتال واسعة  التنمية االقتصادية
 .النطاق

لى أن عدم وجود برامج لخلق وظائف جديدة ونقص الوقود وإمكانية الوصول ع
 .المتقطعة للطاقة تضعف امكانية إعادة وتشغيل مصانع التنمية األخرى

تشمل الجهود منذ وصول الخبراء االقتصاديين في 
يونيو إعادة تشغيل مصنع وإعادة فتح /أواسط حزيران

 .السوق الرئيسي للمدينة

مع تحسن الوضع تتوقع فرق إعادة اإلعمار
فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية المرافقة لفرق /اإلقليمية

القتال أن تبدأ جهودها بإظهار النتائج في األشهر 
 . السنة القادمة–األربعة 

 

الخدمات التقدم بطيء في بدء صرف أموال الحكومة العراقية لإلعمار الخاصة ب إعادة اإلعمار
 .الضرورية

 .بقيت النية التحتية في الرمادي والفلوجة مدمرة إلى حد آبير من سنوات القتال

 .تعليم مهارات اإلدارة للمسؤولين اإلقليميين

 

ميين لوطنية بالتعبئة للتحالف مع قوات التحالف ضد وجود القاعدة في العراق نتيجة لقيام القبائل 
 .فقد أصبح المسؤولون متفائلين بأن تقدمًا آبيرًا من الممكن اآلن تحقيقه

 المصالحة ا

 .على أنه يبقى هناك قلق بشأن المسائل القبلية الراآدة التي من الممكن أن تثور

تبذل الجهود القناع المسؤولين الحكوميين االقلي
الذين غالبيتهم من السنة بالحاجة للحصول على تمويل 

 .وخدمات من الوزارات المرآزية
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 لبلدالتقدم في المناطق اإلقليمية في ا
إلقليمية  األقاليم الوسطى  مبادرات فرق إعادة اإلعمار ا تقرير المسؤولين في فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية 

ين  الحكم موضع جدل شديد، وما زالت الفرق الشيعية مستمرة في محاربة أية يبقى 
 . تغيرات هيكلية قد تضعف من وضعهم

 الحكم

تحسنت بعض نواحي الحكم، ولكن تبقى تحديات إبقاء المسؤولين اإلقليميين 
 .والمحليين عاملين على حل المشاآل والمشارآة في الحكومة

العمل على إقامة صالت بين المسؤولين المحلي
واإلقليميين، وقد تم تقديم المساعدة إلقليم بغداد لتقديم 

 .موازنة مما أدى إلى تمويل للمقاطعات ألول مرة

 
لكبي

ى حساب االحتياجات على المدى هناك قلق من ان الترآيز قصير المدى جدًا عل حكم القانون
 .الطويل للنظام القضائي

لم تحصل الشرطة العراقية على ثقة السكان، وتميل األوامر القضائية ألن تكون غير 
 .فعالة

رفع مستوى المهارات التقنية للموظفين القضائيين 
 .ومعالجة أوضاع السجون المزدحمة

رة قائمة، على أن فرق ال زالت التحديات األمنية ا
إعادة اإلعمار اإلقليمية في بغداد قامت بأآثر من 

 رحلة خالل السنة الماضية لمناطق خارج 1500
 .المنطقة الدولية

 
ابعة 

ما زالت المواضيع األمنية وإمدادات الطاقة المتقطعة مستمرة في إعاقة النمو في  اديةالتنمية االقتص
بغداد، ويتمتع شمال ديالى بنمو مستقر، أما جنوب ديالى فيعاني من سوء األداء 

 .بسبب الوضع األمني الضعيف

بالرغم من أن عدم توفر األمن يعيق فرق إعادة 
إعادة فتح أسواق / اإلعمار فقد بذلت الجهود لتأمين

وض الصغيرة وتقييم المشاريع التي بغداد لزيادة القر
 .تملكها الدولة لتحديد قابلية نجاحها

تقوم المؤسسات في بغداد بمهام آان يتوالها في السابق المسؤولون األميرآيون، إال  إعادة اإلعمار
 ديالى يضعف في.  أن جعلها تتولى المسؤولية لصيانة المرافق تبقى تحديًا آبيرًا

 .الخالف المذهبي الجهود ويعاني هذا اإلقليم من صعوبات في تنفيذ موازنته

إدارة جهود إعادة اإلعمار والعمل مع النظراء 
اإلقليميين وتشجيعهم على تولي مسؤولية المحافظة 

 .على بنيتهم التحتية

وسعت فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية الجديدة الت
لفرق القتال من التفاعل األميرآي مع العراقيين على 

، ويبدو قادة فريق مستوى الجوار والمقاطعة والبلدية
الدعم اإلقليمي مقتنعين أن فرق إعادة الدعم اإلقليمية 

 .التابعة لفرق القتال تشكل منفعة ملموسة
 

 

قليمية لوطنية أن استمرار المصالحة بالرغم من انخفاض العنف فإن المسؤولين متشائمين بش
الوطنية، وقد عبروا عن قلقهم بأن رحيل القوات األميرآية سينجم عنه تطهير 

 .عرقي

 المصالحة ا

في ديالى هناك رغبة بالعمل نحو المصالحة الوطنية، إال أن ذلك سيستغرق سنوات 
 .للتغلب على سوء النية بين القبائل

تم تنفيذ مشاريع من خالل عملية إعادة البناء اإل
 بين المناطق السنية والشيعية 50-50المجزأة بنسبة 

 .المجاورة

 
 بالدالتقدم في المناطق اإلقليمية في ال

قليمية  مبادرات فرق إعادة اإلعمار اإل المناطق اإلقليمية تقرير المسؤولين في فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية
تقوم آافة األقاليم الخمسة بإآمال خطط تنمية استراتيجية إقليمية، وتم تحقيق تحسن  بسبب  األقاليم الجنوبية الوسطى

 .تواضع في الموازنة والتخطيط االستراتيجي وإنشاء مجتمعات مدنيةم
 الحكم

الموضوع الرئيسي الذي يواجه فرق إعادة اإلعمار 
القدرة محدودة على التعليم والتدريب واإلرشاد

 .الوضع األمني الضعيف
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الحكومات قادرة بشكل هامشي على فرض القانون والمهام القضائية التي تحمي  مع 
 .لسكانبشكل عام وعادل وتخدم ا

 حكم القانون

يعتقد المستشارون أن هناك حاجة إلصالح القانون العراقي بشكل آلي لتحقيق 
 .التماسك للقانون وملء العديد من الفجوات في الممارسات السياسية والتنظيمية

يتردد القضاة والمحامون في العمل بشكل وثيق
أي (الموظفين األميرآيين، وقد تم تحقيق بعض التقدم 
توزيع حاسبات آلية مع برامج قادرة على فحص 

 ).القانون العراقي
تشكل .  قة راآدة اقتصاديًا مع أدلة ضئيلة على النمو أو إحداث وظائف دائمةالمنط التنمية االقتصادية

.  السياحة الدينية واالنتاج الزراعي على نطاق صغير األنشطة االقتصادية الرئيسية
هناك حاجة ماسة لتقليل البطالة لمواجهة االستخدام من قبل المليشيات، وقد أضعف 

 العراقي واألجنبي في المشاريع الصغيرة األمن االئتمان التجاري واالستثمار
أبلغت فرق إعادة اإلعمار اإلقليمي في بابل عن وجود حاجة ماسة . ومتوسطة الحجم

 .للتدريب على تنمية األعمال التجارية

فتح مراآز تطوير أعمال والتخطيط الستخدام أموال 
 .االستجابة السريعة لزيادة اإلنتاج الزراعي

 في بابل، إال أن المسؤولين في تم تحقيق تقدم ملموس
 .النجف وآربالء والقادسية أقل تفاؤًال

المنطقة معروفة بأنها معقل الشيعة، واألمن بشكل عام 
مستتب بالنسبة للعراقيين واإليرانيين، إال ان الوضع 

خطر بالنسبة لقوات التحالف والمدنيين وموظفي فرق 
 .إعادة اإلعمار اإلقليمية

 

 عمل فعال بشكل معقول إلدارة جهود إعادة اإلعمار بالرغم من تقوم األقاليم بأداء إعادة اإلعمار
ضعف األداء في استخدام الموظفين ودعم المرافق بعد بنائها، وآافة األقاليم تسير 

آربالء والنجف قادرة بشكل عام .  2007قدمًا في تنفيذ موازناتها الرأسمالية لعام 
 .رى تناضل من أجل ذلكعلى توفير الخدمات األساسية، ولكن األقاليم األخ

الوضع األمني يضعف القدرة على تعليم وتدريب 
 .وإرشاد النظراء العراقيين

 

.  تم التخطيط لالنتخابات االقليمية، وتعمل الجهات السياسية على تعزيز السلطةسياسية
هذه .  الحوار السياسي نادر والمجتمع المدني ضعيف ال يستطيع القيام بالوساطة

المنطقة غالبيتها شيعية، وهي ال تواجه المشاآل المذهبية التي تعاني منها المناطق 
أحد االستثناءات المقاطعات الشمالية وهي بابل وواسط .  المختلطة في بغداد وحولها

 .تسلل المتمردين سائدينحيث اصبح القتال المذهبي و

 المصالحة ال

 .امتنعت الحكومة االقليمية إلى حد آبير عن العمل على حل المشاآل في الشمال

يتساءل مسؤولو فرق إعادة .  المبادرات محدودة
اإلعمار اإلقليمية في المواقع عن الدور الذي يمكنهم 

القيام به واألثر الذي يمكن إحداثه بشأن عملية 
 .المصالحة

 التقدم في المناطق اإلقليمية في البلد
 مبادرات فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية المناطق اإلقليمية تقرير المسؤولين في فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية  

لهذه األقاليم بشكل عام حكومات تقوم بمهامها، وآانت تسير في الطريق الصحيح نحو اتفاق 
 بأآملها، على أن المسؤولين يعانون من نقص آبير في نواحي مثل 2007موازناتها لعام 

اإلدارة والتخطيط والمحاسبة، آذلك أظهر المسؤولون أنفسهم أنهم غير قادرين على توفير 
واستمرار الخدمات الضرورية، وتعاني معظم المنطقة من معرفة منخفضة بالقراءة والكتابة 

 .ونقص في العمالة الماهرة

تقوم فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية بالتدريب واإلرشاد  الحكم
لتشجيع المسؤولين الحكوميين على تطوير خطط إقليمية 

 .شاملة واالنتقال إلى أسلوب أآثر مشارآة وشفافية في الحكم

 الشرقية/قاليم الجنوبيةاأل
الوضع السياسي واألمني في البصرة التي هي موطن ثلثي 
الموارد النفطية يلقي بظل سياسي واقتصادي على األقاليم 
 .الثالثة األخرى

 
أعاق الوضع األمني فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية في 

البصرة، ويشعر موظفو فريق الدعم اإلقليمي في المثنى أن 
ر بيئة هي األآثر أمنًا، وهي مفتاح رسوخ أقدامهم إقليمهم يوف

 .في المنطقة الجنوبية الشرقية

أحرز فريق إعادة اإلعمار اإلقليمية في البصرة تقدمًا نحو 
إال ) أي التمويل لمبنى جديد لمحكمة وسجن(تحقيق الهدف 

أن عدم قدرته على العمل في المدينة بسبب المسائل األمنية 
 .تضعف من فاعليته

هناك اختالفات بين األقاليم، وينظر السكان المحليون بالشك للشرطة بسبب صالتهم 
 .بالمليشيات المحلية واألنشطة الفاسدة

 حكم القانون

فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية في المناطق األخرى تفهم بشكل 
 .محدود فقط أنشطة حكم القانون في أقاليمها

 87



88

 .رإلى ان ينحسر العنف في البصرة ال يتوقع نمو اقتصادي آبي التنمية االقتصادية
فيما عدا الصناعة النفطية والموانئ في البصرة النشاط االقتصادي الجديد ضئيل، وتقدر 

، والزراعة لقوت العيش هي المصدر الرئيسي للوظائف، وقبل عام %60-40البطالة بحوالي 
 ازدهرت المشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم، ولكنها توقفت بعد ذلك، وقد احبطت 2003

 .لها بسبب عدم توفر المهارة أو الرغبةالجهود إلعادة تشغي

ية في البصرة تخفيف حاولت فرق إعادة اإلعمار اإلقليم
القيود على السفر والتجارة بين البصرة والكويت وأنشأت 

تخطط فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية في .  اتحادًا للمصرفيين
ذي قار الدخال برنامج إقراض صغير لتشجيع البدء في 

 .مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم
م بمعظم قامت األقاليم مؤخرًا بتطوير استراتيجية التنمية االقليمية الخاصة بها، على أنه تم القيا إعادة اإلعمار

مشاريع إعادة اإلعمار من قبل قوات التحالف مع إدخال عراقي ضئيل، والمسؤولون 
 .االقليميون لهم قدرة ضئيلة على إدارة مشاريعهم واالستمرار بها

الترآيز على رفع مهارات اإلدارة المحلية وتشجيع القيام 
بعملية إعادة اإلعمار، وجعل اإلقليم ينفق موارده في 

 .الموازنة

 

 مشكلة في هذه المنطقة ألن الغالبية إن المصالحة من ناحية االعتبارات المذهبية ليست المصالحة السياسية
العظمى من السكان هم شيعة، وبرغم ذلك فإن الصراع بين األحزاب السياسية هو مصدر قلق 

في بعض المناطق، واألحزاب الشيعية السياسية في صراع عنيف في البصرة تارآة المدينة 
 .تحت سيطرة الميليشيات والعصابات المجرمة

 .يعيق جهود فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية العنف المستمر

 

 



 السيطرة اإلقليمية العراقية على األمن
السيطرة اإلقليمية العراقية مصطلح يستخدم لوصف إقليم انتقلت مسؤولية أمنه إلى السيطرة العراقية، وهذا الربع أي 

يوليو / وهو التاريخ المستهدف إلآمال السيطرة اإلقليمية العراقية لكافة األقاليم تم تمديده إلى تموز2008مارس /آذار
، وهذا هو آخر تعديل لتاريخ إآمال السيطرة اإلقليمية العراقية، وفي السابق آان يتوقع إآمال السيطرة اإلقليمية 2008

 .2007العراقية في نهاية عام 
 

، وخالل الربع األخير تم تحديد إقليم 25-2أتمت سبعة أقاليم حالة السيطرة األمنية العراقية آما هو مبين في الشكل 
 .للسيطرة األمنية العراقية ولكن لم يتم بعد تحقيق االنتقال" آإقليم أولوية) "ةالبصر(ثامن 

 
أشارت وزارة الدفاع مؤخرًا إلى ان االنتقال ليس شرطًا آافيًا النسحاب قوات التحالف، وأن القوة الوطنية المتعددة في 

 .ج سيطرة قوات األمن العراقيةلدعم متطلبات األمن الطارئة التي هي خار" المراقبة"العراق ستتولى وضع 
 

بينما تقوم قوات التحالف العسكرية بتخفيض وجودها في األقاليم التي عادت إلى السيطرة اإلقليمية العراقية فإنه يتوقع 
 العراق من وجودها بينما تحتفظ بقدرتها على دعم جهود فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية –أن تقلل القوة الوطنية المتعددة 

ق االنتقال، إال أن التغير المرسوم لقواعد التحالف العاملة المتقدمة في األقاليم تباطأ عندما زاد مستوى القوات وفري
 زاد عدد قواعد التحالف العاملة المتقدمة 2007سبتمبر / وأيلول2006أغسطس /لمواجهة الزيادة العسكرية، وبين آب

 .اعدة تحالف عالمه متقدمة إلى السيطرة العراقية ق61، وقد تم تحويل  )125 إلى 110من % (13,69من 
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 تحديات برنامج فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية 
استمرت التحديات أمام تنسيق وإلحاق الموظفين ببرنامج فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية، وقد أبلغ تقرير تدقيق صادر 

التنسيق لبعض ممثلي فرق إعادة اإلعمار  عن حاالت قصور في التفاعل و2007سبتمبر /عن يو أس إيد في أيلول
اإلقليمية التابعين ليو أس إيد مع مسؤوليهم الفنيين والمطلعين وفي األنشطة التي يتم تنفيذها في مناطقهم، آما حدد 

 .تقرير التدقيق آذلك وجود نقص في اإلجراءات وتنسيق ضعيف
 

عمليات تدقيق لفرق إعادة اإلعمار اإلقليمية، وقد صدرت قام المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق بإجراء ثالث 
، وفي آل واحد من 2007أآتوبر / وتشرين األول2007يوليو / وتموز2006أآتوبر /هذه التقارير في تشرين األول

هذه التقارير قدم المفتش العام الخاص إلعادة اعمار العراق توصيات مناسبة لمعالجة تحديات البرنامج، ويحتوي 
 . على ملخص للتحديات والتوصيات ذات العالقة للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق27-2ول الجد

 
ما زالت توصيات المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق فيما يتعلق بتطوير األهداف وإجراءات األداء مناسبة، 

القادسية وميسان حيث أن امكانية وصول والحاجة لهذه االجراءات ملحة بشكل خاص في البصرة والنجف وآربالء و
 .المسؤولين في فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية للمسؤولين العراقيين محدودة بسبب األوضاع األمنية الصعبة

 
ما زالت الحاجة إلى تنسيق برامج فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية بشكل فعال تشكل تحديًا، وفي بعض األقاليم يستخدم 

امج القائد لالستجابة للطوارئ لتنفيذ المشاريع التي هي أآثر مالءمة للحكومات المحلية واإلقليمية، إال القادة أموال برن
أن هذه العمل آان يتعارض في بعض األحيان مع أنشطة فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية، وفي األقاليم التي ينسق فيها 

 .قق مشاريع إعادة اإلعمار نتائج أفضلبشكل جيد القادة مع قادة فرق إعادة اإلعمار العراقية تح
 

 27-2الجدول 
 تحديات فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية وتوصيات المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق

 توصيات المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق تحديات فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية 
 البحث عن موظفين مهرة

لمكتب الشؤون اإلقليمية لملء تطوير خطة قوة عاملة  •
شواغر الموظفين الهامة وضمان االستمرارية في 

القيادة والخبرة التي تدير برنامج فرق إعادة اإلعمار 
 ).2007يوليو /تموز(اإلقليمية 

ناضلت الوآاالت إليجاد مستشارين مدنيين للعمل  •
الميداني، والعديد من فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية 

 .لها نصف القدرة
هناك عدم توافق بين المهارات ومسؤوليات دور  •

فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية، والتالؤم آخذ في 
ن عدم التوافق ما زالت التحسن، إال ان بقايا م

 .موجودة

 لموظفي  •

هناك نقص في المستشارين الذين يتكلمون اللغة  •
 29العربية ثنائيي اللغة والثقافة، وهناك فقط 

 أشخاص 610شخصًا ثنائيي اللغة والثقافة من بين 
 .2007أغسطس /يملؤن المراآز آما في آب

ما زالت مشاآل التوظيف باقية فيما يتعلق بانتقال  •
 برنامج فرق إعادة اإلعمار اإلشراف على

 .اإلقليمية إلى مكتب الشؤون اإلقليمية

تحديد متطلبات مجموعة المهارات
الشؤون المدنية في فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية 

تشرين (تعيين أفضل إلتاحة تدريب واختيار و
 ).2006أآتوبر /األول

 التكامل المدني والعسكري
ال يوجد أسلوب دائم ويمكن التنبؤ به ومتكامل  • خطة شاملة مع عناصر  •

التخاذ القرارات، وهناك تحد أمام المشارآة 
 .ي الموارد بين الهياآل المدنية والعسكريةف

هناك فوضى في مذآرات االتفاقيات  •
 .والبرقيات واألوامر العسكرية

هناك حاجة للترتيب في عمليات محاربة  •
التمرد على المدى القصير وجهود على 

وضع بشكل مشترك
مصممة لكل فرقة إعادة إعمار إقليمية، ويجب 
أن تحدد الخطة بوضوح األهداف وإجراءات 

األداء وعالمات لتحقيق األهداف المبينة، 
طلبات التمويل، وتحديد وتكون مربوطة بمت

ضمن آل وآالة مسؤولة ) التنظيمات(التنظيم 
أآتوبر /تشرين األول(عن تنفيذ الخطة 
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الطلب من فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية تقديم  •
خطط عمل لتحقيق األهداف ضمن عالمات 

 ).207يوليو /تموز(محددة 
إصدار بيان مشترك يعيد التأآيد أن مبادرة  •

إلعمار اإلقليمية هي أولوية فرق إعادة ا
 وزارة الدفاع ويحدد بشكل -لوزارة الخارجية 

واضح المهمة ويرسم خطوط الصالحيات 
والتنسيق بين الموظفين المدنيين والعسكريين 

 ).2006أآتوبر /تشرين األول(
 األمن الفعلي والتعبئة

إيكال مسؤولية اإلبالغ عن حوادث الهجوم لشخص  •
واحد في آل مكتب سفارة إقليمية وقاعدة عاملة 

متقدمة، والتنسيق بشكل وثيق مع مرآز العمليات 
تشرين /أآتوبر(التابع للسفارة األميرآية 

 ).2006األول

فقط بدعم تحرك فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية إلى  •
ومن المراآز الحكومية واالجتماعات مع القادة 

 اإلقليمية اإلقليميين يمكن لفرق إعادة اإلعمار
 .القيام بأعمالها

في بعض األماآن قلما تسافر فرق إعادة اإلعمار  •
اإلقليمية إلى المدن التي هي مسؤولة عنها، مما 

 .يحد من تفاعلها مع نظرائها العراقيين
 بشكل مؤقت في تعيين  •

تحرآات العديد من فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية  •
 .محدودة بواحدة أو اثنين في اليوم

إلى أن يتحسن األمن النظر
يمية في مكاتب موظفي فرق إعادة اإلعمار اإلقل

األنبار والبصرة واألقمار الصناعية في جنوب 
شرق العراق لتعمل فيها فرق إعادة اإلعمار 

 ).2006أآتوبر /تشرين األول(اإلقليمية 
 تنسيق التقدم

المستوى المتعدد عدة ينجم عن البرامج ذات  •
وحدات أمريكية مستقلة تمول وتدير وتوظف عند 

 .آافة مستويات الحكومة العراقية

ادات بشأن استخدام وتوقيت أموال تطوير إرش •
برنامج القائد لالستجابة السريعة، وذلك لدعم مهمة 

تشرين (الحكومة األميرآية لتطوير القدرة 
عدم االرتباط المتأصل بين الحكومة الوطنية  • ).2007أآتوبر /األول

تطوير نظام لمتابعة األداء لتحديد إنجازات فرق  • .والمحلية يفاقم المشكلة
إعادة اإلعمار اإلقليمية، بما في ذلك األهداف 

 وعالمات المحددة بوضوح وإجراءات األداء
 ).2007يوليو /تموز(لتحقيق األهداف المبينة 

تقضي فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية مقدارًا تحذف  •
من الوقت غير منتظم في التنسيق، إال أنها ال 

 .لمستوى المطلوبتصل إلى ا
إآمال مذآرة اتفاقية تبين األسلوب المشترك لتمويل  •

البنية التحتية ودعم الحياة والتكاليف التشغيلية لفرق 
إعادة اإلعمار اإلقليمية في مواقع وزارة الخارجية 

 ).2006أآتوبر /تشرين األول(ووزارة الدفاع 
إلآمال واستمرار فرق إعادة تطوير خطط مفصلة  •

اإلعمار اإلقليمية، بما في ذلك أهداف محددة 
وإجراءات أداء وعالمات لتحقيق األهداف المبينة 

ومتطلبات التمويل المستقبلية واستراتيجية استمرار 
النتائج واالنتقال الناجح للبرنامج إلى يو أس إيد 

 ).2006أآتوبر /تشرين األول(
، شهادة أمام لجنة "دور فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية التابعة لوزارة الدفاع"نائب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق : المصادر

-07راق رقم ، تدقيق المفتش العام الخاص إلعادة إعمار الع7-4، الصفحات 2007سبتمبر / أيلول5الخدمات المسلحة التابعة لمجلس النواب، 
. 14-07، تدقيق المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق رقم "مراجعة فاعلية برنامج فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية في العراق. "15

، تدقيق المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق رقم 2007يوليو /تموز" وضع توسعة برنامج فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية في العراق"
 .2006أآتوبر / تشرين األول29، "وضع برنامج فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية في العراق. "06-34
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 الديمقراطية والمجتمع المدني
خالل هذا الربع من السنة تم إحراز تقدم ضئيل في تحسين المصالحة الوطنية، وبدون مزيد من النجاح في هذا 

بالنسبة للحكومة العراقية تلبية بعض مقاييس النجاح السياسية، الموضوع على المستوى القومي سيكون من الصعب 
 :بما في ذلك

 .تعديل الدستور العراقي •
 .محاولة سن قانون لمحاربة االنتماء لحزب البعث •
 .تنظيم االنتخابات االقليمية والمحلية •

 
 15في عدة وزارات، وفي تشمل التحديات األخرى في هذا الفصل أمام الحكومة العراقية مواضيع القيادة الحالية 

 29 وزيرًا ووزراء الخارجية، ومن ضمن الوزراء البالغ عددهم 16 خسرت الوزارة 2007أآتوبر /تشرين األول
 .وزيرًا العاملين حاليًا ثمانية منهم ال يحضرون االجتماعات الوزارية

 
 تعديل الدستور العراقي

 الدستور على وضع تقرير مع توصيات إلجراء تعديالت  عملت لجنة مراجعة2006نوفمبر /منذ شهر تشرين الثاني
 أصدرت اللجنة تقريرًا مرحليًا لمجلس النواب 2007مايو /تعكس البيئة السياسية الجديدة في العراق، وفي شهر أيار

 .تبين فيه جهودها وتطلب تمديدًا للتقرير النهائي
 

سبتمبر / أيلول8، وفي 2007سبتمبر /دستور إلى أيلوليونيو تم تمديد الموعد النهائي للجنة مراجعة ال/في حزيران
 بناء على طلب رئيس 2007ديسمبر / مدد مجلس النواب مرة أخرى الموعد النهائي إلى نهاية آانون األول2007

 .لجنة مراجعة الدستور
 

 :وجدت لجنة مراجعة الدستور أن من الصعب حل بعض المسائل المثيرة للجدل مثل
 .سية من قبل مجلس النوابإعاقة السلطة الرئا •
 .موازنة السلطة بين الحكومات المرآزية واالقليمية •
 .المطالبات المتنازع عليها بشأن ملكية األقاليم خاصة آرآوك •

 
 اجتمع رئيس الوزراء والمجلس الرئاسي المكون من ثالثة أعضاء ورئيس المنطقة الكردية، 2007أغسطس /في آب

رارات والمشارآة في السلطة، وقد نجم عن هذا االجتماع الذي استغرق ثمانية أيام وذلك لتحسين ترتيبات اتخاذ الق
 " زائد1 زائد، 3مجموعة "تقدم محدود في عدد من المواضيع، إال انه حدد أداة الستمرار الحوار المسمى 

 
 قانون محاربة االنتماء لحزب البعث

الوطنية، إال أنه أعيق بسبب الخالفات بشأن العدل العراقي يعتبر تشريع محاربة االنتماء لحزب البعث هام للمصالحة 
 زائد أنها توصلت إلى اتفاق بشأن 1 زائد 3أعلنت مجموعة .  والمسؤولية في الحكومة والتعويض المالي للضحايا

مسودة قانون محاربة االنتماء لحزب البعث وقدمته لمجلس النواب، وسيحل القانون المحتمل محل قانون محاربة 
النتماء لحزب البعث الحالي مع قانون اللجنة الوطنية العليا للمسؤولية والعدل، ويقوم مجلس النواب حالياً بمراجعة ا

 .مسودة القانون
 

 تنظيم االنتخابات االقليمية والمحلية 
ة المتطلبات بالرغم من أن الحكومة العراقية صممت بشكل ظاهري على إجراء انتخابات إقليمية جديدة فإنه لم يتم تلبي

 تشرين 15، وحتى 2007الالزمة المسبقة لالنتخابات أبدا، وقد هدف رئيس الوزراء إلى إجراء انتخابات إقليمية لعام 
 . لم يحدد تاريخ لالنتخابات اإلقليمية2007أآتوبر /األول

 
 :ية أربعة أهدافقبل أن يمكن اجراء انتخابات اقليمية ومحلية يجب على الحكومة العراقية ومجلس النواب تلب

 .يجب على مجلس النواب تعيين مرشحين لمراآز المسؤولين االنتخابيين الرئيسيين للمحافظات •
 .يجب على الحكومة العراقية ومجلس النواب اصدار قانون انتخاب اقليمي •
 .يجب على الحكومة العراقية تحديد تاريخ لالنتخابات االقليمية •
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 .ات المناسبة لتسجيل الناخبين واالنتخابات اإلقليميةيجب على مجلس النواب توفير الموازن •
 

إلى أن تقوم الحكومة العراقية ومجلس النواب بإصدار تشريع االنتخابات ال تستطيع اللجنة العليا لالنتخابات العراقية 
طة إجراء إآمال تحديث لسجل الناخبين، وتقوم اللجنة العليا لالنتخابات العراقية حاليًا بتدريب موظفين ووضع خ

انتخابات وطنية واإلعداد إلنشاء سجل ناخبين، وفي هذا الربع من السنة قدمت تسع محافظات قوائم مرشحين إلى 
مجلس النواب، بما في ذلك مرشحين لمنصب المسؤول االنتخابي للمحافظة، وتتم مراجعتها من قبل مجلس النواب 

 أبلغت اللجنة العليا لالنتخابات العراقية أن هذا 2007يوليو /زوتمررها للجنة العليا لالنتخابات العراقية، وفي تمو
لمزيد من االطالع على األشخاص (العمل تعقد بسبب العدد المتزايد من األشخاص المرحلين داخليًا في العراق 

 ).واألشخاص المرحلين داخليًا وجزء حقوق اإلنسان في هذا التقرير" الالجئين"المرحلين داخليًا أنظر 
 
 مليون دوالر لتوفير بناء الطاقة 30مت يو أس إيد تنظيمًا غير ربحي لتطوير الديمقراطية مع منحة مقدارها قد

، وقد أبلغت 2008ديسمبر /والتدريب للجنة العليا لالنتخابات العراقية، وستمول المنحة العمل خالل شهر آانون األول
تخطيط االستراتيجي وإنشاء دوائر للشؤون العامة ووضع يو أس إيد أن المنحة ستدعم تسجيل الناخبين وإجراء ال

 .أنظمة لمكاتب االنتخاب في المحافظات
 

 التنمية االقتصادية
ما زالت التنمية االقتصادية الوطنية في العراق بطيئة، وفشل مجلس النواب في اصدار قانون شامل للهيدروآربونات 

طي، إلى جانب ذلك تعيق تحديات األمن المستمرة التقدم يحد بشكل واضح النمو بمنع التوسع في القطاع النف
يقدر المنسق األميرآي .  االقتصادي، وبرغم ذلك هناك بعض عالمات التحسن على المستويين االقليمي والمحلي

 .2007في عام % 6لالنتقال االقتصادي أن اقتصاد العراق سينمو بما يزيد عن 
 

 :ئيسية في العراق في هذا الفصلفيما يلي وضع المؤشرات االقتصادية الر
 %.25-20، ولكن التقارير تحددها ضمن النطاق البالغ %40تقدر البطالة بأنها مرتفعة وتصل إلى  •
 2007يونيو /في نهاية شهر حزيران% 46من ) سنة بعد سنة(انخفض معدل التضخم في سعر االستهالك  •

 .2007أغسطس /في نهاية شهر آب% 20إلى 
مما يعكس اجراءات السياسة النقدية في % 20زي العراقي على أسعار فائدة مقدارها حافظ البنك المرآ •

 .العراق التي تهدف إلى تخفيض التضخم
 دينار مقابل الدوالر مرتفعًا بشكل هامشي من 1,232 بلغ سعر الصرف 2007أآتوبر / تشرين األول11في  •

% 19 ارتفع سعر الدينار بأآثر من 2006نوفمبر / عن الفصل السابق، ومنذ شهر تشرين الثاني1,249
 .مقابل الدوالر

 
 سعر الصرف والمعدل العام بسعر التضخم السنوي حسب تقارير بنك العراق المرآزي، ويدل 26-2يبين الجدول 

 على الشهر الذي بدأ فيه بنك العراق المرآزي استهداف أسعار الصرف للحد 2006نوفمبر /الخط في تشرين الثاني
اآلخذ في االرتفاع، وإجراء السياسة المالية هذا الذي أوصى به صندوق النقد الدولي آترتيب احتياطي من التضخم 

 . هو أحد العوامل في ارتفاع سعر الدينار مقابل الدوالر منذ ذلك الوقت–للعراق 
 

لى سياسة بنك انخفض التضخم الكلي وأصبح مستقرًا خالل األشهر األولى من هذا العام، ويعود ذلك بشكل جزئي إ
 .العراق المرآزي الخاصة برفع سعر الصرف

 
إلى جانب ذلك لتخفيض التضخم من خالل اجراءات السياسة النقدية حقق العراق تقدمًا في تنفيذ االصالحات الهيكلية 

 .األخرى التي أوصى بها الترتيب االحتياطي لصندوق النقد الدولي والتي هي ضرورية للتنمية االقتصادية
 

 :ل هذه االصالحات ما يليتشم
 .زيادة األسعار الرسمية للوقود إلى مستويات الصادرات النفطية األخرى في المنطقة •
 .تحريرواردات القطاع الخاص من منتجات الوقود •
 . لبنك العراق المرآزي2006تدقيق مرحلي آامل للبيانات المالية لعام  •
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 .لموازنةتبني وزارة المالية لخارطة حسابات جديدة وتصنيف ا •
 

تحدد شروط صندوق النقد الدولي في الترتيب االحتياطي للعراق اجراءات عديدة يجب على بنك العراق المرآزي 
 .تنفيذها لمعالجة بعض العيوب الهيكلية في البلد

 
 

  القطاع النفطي–اقتصاد العراق 
نه آانت هناك بعض عالمات التقدم من الناتج المحلي االجمالي للعراق للقطاع النفطي، وبالرغم من أ% 65يعود 

 .االقتصادي والهيكلي في هذا القطاع فإن انتاج العراق النفطي لم يتوسع بعد آما آان متوقعًا
 

، وقد آان إنتاج النفط وآميات 2004 مليون برميل في اليوم منذ عام 2بقي معدل إنتاج النفط السنوي حوالي 
 العراق على توسعة طاقته، إال أن أسعار النفط العالية عوضت عن الصادرات أقل مما هو متوقع بسبب عدم قدرة

 مليون إلى 518اإلنتاج الراآد، ويبين القياس السنوي أن الصادرات النفطية لم تتغير بشكل أساسي، وتراوحت من 
 .27-2 مليون برميل على مدى السنوات الثالث الماضية آما هو مبين في الشكل 541

 
 

لدولي في مراجعته الخامسة بموجب الترتيب االحتياطي للعراق أن العراق يستطيع بالتدريج زيادة أبلغ صندوق النقد ا
لمزيد من التفاصيل .  إنتاجه من النفط الخام إذا قام بحماية منشآتها النفطية والتخطيط بعناية الستثماراته في القطاع

 .بشأن أرقام النفط أنظر جزء النفط والغاز في هذا التقرير
 
  القطاعات غير النفطية–قتصاد العراق ا

إن نمو القطاعات غير النفطية في العراق ضروري للبلد لالنتقال إلى اقتصاد يعتمد على السوق، وتسير الجهود 
األميرآية قدمًا لتحسين قدرة العراق الزراعية والتحديد بشكل اقتصادي الشرآات القابلة لالستمرار للخصخصة 

 .ة االستثمار للحكومة العراقية وزيادة مشارآة المقاولين العراقيين في جهوده إعادة االعمارالمحتملة وتحسين أنشط
 

 الزراعة
من القوى العاملة في العراق، وهكذا فإن هذا القطاع هو أآبر جهة توظيف % 25يعمل في القطاع الزراعي حوالي 

 تهدف الجهود األميرآية في العراق في القطاع . في العراق وثاني أآبر مساهم في الناتج المحلي اإلجمالي للبلد
 .الزراعي إلى تنفيذ بيئة موجهة نحو السوق للمنتجات الزراعية وتطوير سياسة زراعية متماسكة للحكومة العراقية
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 صورة
راعيان وموظف من دائرة األطباء البيطرين في ديالى يقومان بغطس األغنام في حوض حتى تتخلص من الطفيليات 

 يد قيمتهاوتز

 
لدعم أهداف الواليات المتحدة لقطاع الزراعة تقوم يو أس إيد بتقديم المساعدة للحكومة العراقية لتطوير أنظمة هندسة 

 مليون دوالر مع فرق 208,6يعمل برنامج إنماء اإلعمار الزراعية بتكلفة مقدارها ,  زراعية على المستوى اإلقليمي
ستوى األعمال الزراعية والمعالجة ذات القيمة المضافة للمنتجات  الزراعية، ويستخدم إعادة اإلعمار اإلقليمية لرفع م

 :برنامج إنماء األعمال الزراعية سلسلة واسعة من االستراتيجيات للمساعدة في التحول الزراعي العراقي بما في ذلك
 .تحسينات مباشرة في االنتاج مثل تغييرات في الحبوب أو تحديث معدات المعالجة •
تحسينات غير مباشرة في االنتاج مثل انشاء صناعات خدمة مرافقة، بما في ذلك مبيعات ادخال وخدمات  •

 .مالية
 .منح ومساعدة فنية وتدريب لمعالجة العيوب في سلسلة اإلمداد •
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د قام وضعت وزارة الزراعية األميرآية قائمة باتحادات الجامعات لتعزيز التوسع الزراعي والتدريب في العراق، وق

 مشروع إعادة تنشيط التوسع الزراعي في العراق بالتخطيط لسبع دورات تدريبية منذ –المشارآون في هذا البرنامج 
 2007أآتوبر / في القاهرة، ومن المقرر إجراء التدريب من شهر تشرين األول2007يوليو /تدريبها المبدئي في تموز

يل الحقل وتربية النحل وصناعة األلبان والري وتخطيط  حول مواضيع مثل محاص2008فبراير /إلى شهر شباط
 .المشاريع والبستنة وتربية الطيور الداجنة

 
 بدعم التطور الزراعي –يقوم برنامج فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية آذلك من خالل الخاصين الزراعيين المدنيين 

الحكومة اإلقليمية في إطالق برنامج غسيل األغنام العراقي، وقد ساعد فريق إعادة اإلعمار اإلقليمي في ديالى مؤخرًا 
 وهي عملية تنظيف تتيح للرعاة المحليين تقليل اإلصابة بالطفيليات في قطعانهم، وقد تم صنع الصهاريج محليًا بدعم –

 مالي أمريكي، وقامت وحدات الشؤون المدنية بنقل الصهاريج إلى مواقع مختارة، إلى جانب ذلك تم استخدام أموال
 .برنامج القائد لالستجابة السريعة لشراء مواد التنظيف الكيماوية الالزمة

 
 التصنيع

 آان لدى المشاريع والشرآات 2003من الناتج المحلي االجمالي للتصنيع في العراق، وقبل عام % 2يعود حوالي 
ر التخطيط العراقي، وهناك حسب ما أفاد به وزي% 80-70 مصنعًا تعمل بانتاجية مقدارها 240التي تملكها الدولة 

، وقد وقعت بعض المصانع المملوآة للدولة %30-10 عامًال االن، وتتراوح حاليًا مستويات االنتاج من 175فقط 
 .غير العاملة اتفاقيات قروض الستئناف العمليات

 
األعمال واالستقرار،  قامت وزارة الدفاع بتمويل القوة العاملة لتحسين عمليات 2006نوفمبر /في شهر تشرين الثاني

وقد بدأت هذه القوة العاملة في تقييم العمليات الصناعية في المشاريع التي تملكها الدولة، وبالتعاون مع قيادات الشؤون 
المدنية ضمن الفرق المنتشرة في العراق بدأت القوة العاملة لتحسين عمليات األعمال واالستقرار في إعادة تشغيل 

 . مواقع مختارةالمصانع المتوقفة في
 

 توقعت وزارة الدفاع أن تقوم القوة العاملة لتحسين العمليات واالستقرار في إعادة تشغيل أآثر 2007مارس /في آذار
 إلى 2007سبتمبر /أيلول( شخص خالل األشهر الستة إلى الثمانية عشر 150,000 مصنعًا عراقيًا وتوظيف 140من 
الجريئة قصيرة المدى للقوة العاملة لتحسين عمليات األعمال واالستقرار ، وقد حققت الخطط )2008سبتمبر /أيلول

، وبلغ صافي منفعة التوظيف لهذه المصانع 2007سبتمبر / مصنعًا ابتداء من أيلول17تم إعادة تشغيل : بعض النتائج
 مصنعًا من 11: يادإلى جانب ذلك تبدو سرعة البرنامج في ازد.   موظفًا عادوا إلى العمل5000السبعة عشر حوالي 

 .2007سبتمبر /يوليو وأيلول/ مصنعًا استأنفت اإلنتاج بين تموز17هذه المصانع البالغ عددها 
 

 استلمت القوة العاملة لتحسين عمليات األعمال واالستقرار أول مخصص لها من أموال 2007يونيو /في حزيران
ي، وتقوم القوة العاملة بتنفيذ جزء من هذا التمويل  مليون دوالر من صندوق الحرية العراق50 –الدعم األميرآي 

 مصنعًا لتوفير استثمارات صغيرة لصيانة اآلالت والمعدات والتدريب  والمواد 30لتمويل إعادة تنشيط أآثر من 
 . مليون دوالر50 موقع المصانع التي ستستلم جزءًا من األموال األميرآية البالغة 28-2الخام، ويبين الشكل 

 
 القوة العاملة لتحسين عمليات األعمال واالستقرار أنها تجري مناقشات اليجاد شرآاء استثمار وانتاج من أعلنت

تشمل المشاريع المتوقعة في المرافق التي أعيد تنشيطها صناعة معدات المزارع والمولدات .  الواليات المتحدة ودوليًا
ضرات الصيدالنية، وتتضمن إحدى الخطط الفورية تسويق ومعدات خدمة الطعام التجاري والبيوت المصنعة والمستح

 .األلبسة المصنوعة عراقيًا في الواليات المتحدة خالل فصل العطل
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 خدمات توريد المواد
أحد البرامج األخرى لتطوير القطاع الخاص بمبادرة أمريكية هو البرنامج العراقي األول الذي يهدف إلى زيادة عدد 

األميرآية الممنوحة لشرآات عراقية محلية، وهذا البرنامج تنفذه قيادة التعاقد المشترآة عقود إعادة اإلعمار 
 . عامل عراقي50,000أفغانستان، ويقدر البرامج أنها أوجدت توظيفًا ألآثر من /للعراق

 
للشرآات  منشأة عمل عراقية خاصة عقودًا منذ بدء البرنامج، وقد بلغ إجمالي االلتزامات 3000تم منح أآثر من 

 مليون دوالر في شهر 234 حيث زادت من اإلجمالي البالغ 2007سبتمبر / مليون دوالر لشهر أيلول445العراقية 
، وغرض برنامج العراق األول هو تطوير القدرة االقتصادية العراقية من خالل استخدام أآبر 2007أغسطس /آب

 استلم المقاولون 2007أغسطس /ليين، ومنذ شهر آبلعقود مباشرة ذات سعر ثابت مع البائعين العراقيين المح
يبين .  2006 بالمقارنة مع السنة المالية 2007العراقيون نسبة أعلى من مبالغ العقود الممنوحة خالل السنة المالية 

 ابتداء من (2007 والسنة المالية 2006 إجمالي مبالغ العقود الممنوحة لشرآات عراقية للسنة المالية 29-2الشكل 
 ).آب/شهر أغسطس
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 2006نوفمبر / مبالغ العقود بالدوالر الممنوحة للبائعين العراقيين الخاصين من شهر تشرين الثاني30-2يبين الشكل 
 .2007أغسطس /إلى آب

 
 

  القطاع المصرفي–االقتصاد العراقي 
 بليون 26تملكها الحكومة حوالي  بنكًا وسبعة بنوك 22تبلغ األصول المجمعة للبنوك العراقية الخاصة البالغ عددها 

يبين .  من مجموع الناتج المحلي اإلجمالي آما ورد في تقارير صندوق النقد الدولي% 51دوالر، وهي تبلغ حوالي 
 توزيع هذه األصول بين البنوك الخاصة والبنوك التي تملكها الحكومة، ويملك أآبر مصرفان مملوآان 31-2الشكل 

 .مالي األصول في هذا القطاعمن اج% 70للحكومة حوالي 
 

 –ما زال القطاع الخاص في العراق يعاني من قلة في رأس المال المتوفر من القطاع المصرفي، والوساطة المالية 
بلغ إجمالي .  اقتراض النقود من المستهلكين إلقراضها للشرآات التي هي بحاجة لموارد استثمار ما زالت ضعيفة

 بليون دوالر في نهاية عام 2,2 بليون دوالر، وبلغت محفظة القروض للبنوك 12,9 الودائع في القطاع المصرفي
 .، وتعتبر قاعدة الودائع ومحفظة القروض هذه صغيرة نسبيًا عند مقارنتها مع بلدان أخرى في المنطقة2006
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 المساعدة األميرآية الفنية لبنك العراق المرآزي
المصرفي تحسن خالل السنتين الماضيتين، وقد قدمت العديد من البرامج التي أبلغ صندوق النقد الدولي أن اإلشراف 

تدعمها الواليات المتحدة مساعدة فنية للحكومة العراقية لتحسين اإلشراف على القطاع المصرفي وشفافية األنظمة 
 .المالية للحكومة العراقية

 
لعراق بدعم قدرات تحويل األموال إلكترونيًا، حيث أنه في تهدف الجهود األميرآية إلى تقييد حرآة المبالغ النقدية في ا

أفغانستان التي تزيد /بغداد تحويل األموال إلكترونيًا هو أسلوب الدفع اإلجباري لعقود قيادة التعاقد المشترآة للعراق
ات بغداد من  يتوقع من هذا المتطلب أن تنقل دفع2007أآتوبر / تشرين األول1 دوالر، وابتداء من 50,000عن مبلغ 

أفغانستان /تهدف هذه المبادرة لقيادة التعاقد المشترآة للعراق.  تحويل األموال إلكترونيًا% 95نقدًا إلى % 95حوالي 
إلى مساعدة الحكومة العراقية على انتقال اإلقراض نقدًا على أساس الضمان إلى اإلقراض على أساس التدفق النقدي 

 .عراقودعم تطور القطاع المصرفي في ال
 

 مصرفًا خاصًا بنظامي التسوية اإلجمالية على أساس الوقت الفعلي 18بمساعدة الخزينة األميرآية تم ربط حوالي 
وبيوت المقاصة اآللية، وتسهل مبادرة الخزينة االتصال اإللكتروني بين المصارف العراقية متيحة استخدامات أفضل 

 .2007مرآزي توسعة تغطية نظام الدفع الجديد في نهاية عام لنظام الدفع العراقي، وقد توقع بنك العراق ال
 

يطلب من الحكومة العراقية تطوير خطة إلصالح النظام الضريبي آجزء من الترتيب االحتياطي، وقد ساعد برنامج 
 إلى جانب ذلك تدعم,  الحاآمية االقتصادي الثاني لوزارة المالية على تطوير واعتماد خطة اصالح ضريبي شاملة

 وهي –ذلك وحدة السياسة الضريبية الوزارة في تطوير استراتيجية تحديث ضريبية تشمل قانون ضريبة المبيعات 
 سيتم تطبيقها مبدئيًا عند الحدود مع توسعة نهائية لتشمل االنتاج –الخطوة األولى نحو ضريبة ذات قيمة اضافية 

 .المحلي
 

 لخاصجهود الواليات المتحدة لدعم استثمار القطاع ا
يعتبر الوصول المحدود للتمويل الرأسمالي واحدًا من القيود الرئيسية على االستثمار في القطاع الخاص في العراق، 
وتشارك برامج يو أس إيد وبرامج البعثات األميرآية األخرى في الترتيب القانوني والتنظيمي والهيكلي التي تهدف 

 .يح للمصارف وبرامج االستثمار أن تعملإلى تنفيذ قوانين االستثمار وإنشاء بيئة تت
 

 :أبلغت يو أس إيد عن هذه الجهود من خالل برنامج ازدهار خاص بها
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ساعدت وزير التخطيط العراقي على إنشاء وآالة تحسين االستثمار العراقي، وعملت مع وزارة التجارة  •
 .على إنشاء مرآز معلومات التجارة العراقي

 .تثمار جديدسهلت صياغة وإصدار قانون اس •
 .استمرت في دعم مؤسسات التمويل الصغير من خالل القروض الرأسمالية والمساعدة الفنية والتدريب •
 التي تم – دوالرًا من خالل الشرآة العراقية للضمانات المصرفية 358361 ضمانًا قيمتها 18أصدرت  •

مانات تدعم القروض المعتمدة البالغ  بنكًا خاصًا عراقيًا بمساعدة يو أس إيد، وهذه الض11تكوينها من قبل 
 . دوالرًا للمشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم482816اجماليها 

 
 شرآة 93، وهناك 2007أغسطس / آب2إلى جانب ذلك فتحت البورصة العراقية أمام المستثمرين األجانب في 

 7 مليون دوالر مع تقريبًا 8,2لي مدرجة في البورصة حسب تقارير البورصة العراقية، آما بلغ إجمالي التداول حوا
 .2007سبتمبر /بليون سهم متداول خالل شهر أيلول

 
 مساهمات فرق إعادة اإلعمار االقليمية في القطاع المصرفي

قامت فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية وفرق إعادة اإلعمار اإلقليمية المرافقة لفرق القتال بتقييم الوضع المصرفي في 
 وزارة الخارجية أن زيارة الخاصين المصرفيين أظهرت أن الخدمات المصرفية للجمهور متوفرة العراق، وقد أبلغت
تقوم فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية وفرق إعادة اإلعمار اإلقليمية المرافقة لفرق القتال بالتنسيق .  لمعظم سكان العراق

 التي يحتمل تنشيطها وفتحها بعد وقت قصير –لرشيد  الرافدين وا–مع خزينة السفارة  لتحديد فروع البنكين الوطنيين 
لمزيد من المعلومات حول مبادرات فرق إعادة اإلعمار االقليمية في مجال التنمية .  لتقديم الخدمات المصرفية للسكان

 .االقتصادية، أنظر الجزء الخاص بفرق إعادة اإلعمار االقليمية في هذا التقرير
 

 تطوير القدرة
القدرة مستمرًا آعنصر هام في الجهود األميرآية لتعزيز الحكومة العراقية، ويعتبر تطوير سياسات ما زال تطوير 

وأساليب دائمة ضروريًا لقدرة الحكومة العراقية على تنفيذ الموازنات وإدارة البرامج وتقديم الخدمات الضرورية، 
موازنات والقدرة الوزارية فإن عدم وجود خطة وبالرغم من أن المساعدة األميرآية مستمرة بالترآيز على تنفيذ ال

أمريكية مرآزية لبناء القدرة مع أهداف واضحة وعالمات يجعل من الصعب قياس فاعلية الجهود الكلية لتطوير 
 .القدرة

 
وضع تطوير " للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 2007آانون الثاني /حدد تقرير التدقيق الصادر في يناير

أآتوبر حول /والتقرير الصادر عن مكتب المسؤولية الحكومية الصادر في تشرين األول" ة الوزارية في العراقالقدر
نفس الموضوع المخاطر الكبيرة الهامة لتطوير الكفاءات الالزمة لتحقيق استقرار الخدمات المرآزية والبنية التحتية 

 .وإعادة بنائها واستمرارها
 

 تنفيذ الموازنة
وازنة هو عملية قيام الحكومات والبلديات والوحدات الحكومية األخرى بتخصيص وانفاق الموارد المالية التي تنفيذ الم

تبدأ السنة المالية في العراق في األول .  تم توفيرها للمصروفات الثابتة والرواتب والمشاريع والمصروفات األخرى
 فإن مقدرتها 2007ية آانت قادرة على إنفاق أآبر في عام آانون الثاني، وبالرغم من أن الحكومة العراق/من يناير

 .على التغلب على تحديات تطوير القدرة واإلجراءات المالية  تبقى موضع اهتمام رئيسي
 

تقريرًا مرحليًا حول الجهود واإلجراءات "أصدر المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق خالل هذا الفصل 
، وقد استعرض التقرير الجهود التي تمولها الواليات "م معلومات لإلدارة المالية في العراقاألخرى الالزمة لتنفيذ نظا

المتحدة لتطوير نظام معلومات آلي جديد لإلدارة المالية في العراق لوزارة المالية، وقد تم تعليق نظام معلومات اإلدارة 
أوصى المفتش العام الخاص إلعادة إعمار .  بالمشروعالمالية هذا لعدة أسباب تتعلق بعدم التزام الحكومة العراقية 

العراق بأن يكون االستثمار األميرآي المستقبلي في نظام معلومات اإلدارة المالية في العراق مشروطًا بتقييم مستقل 
للوضع الحالي للمشروع وخطة عمل للطريق إلى األمام والتزام واضح من جانب الحكومة العراقية لملكية النظام 

 .النهائي
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 الموازنة الوطنية
أشار المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق خالل الفصل األخير من السنة مرة أخرى إلى أن الحكومة العراقية 
تنفذ الموازنات لرواتب الحكومة بشكل جيد، إال أنها عانت من صعوبة في تنفيذ الموازنات الرأسمالية، حيث انفقت 

 بليون دوالر، وقد أشارت الخزينة إلى 41 البالغة 2007 بليون دوالر من موازنتها لعام 2,454الحكومة العراقية فقط 
 . بليون دوالر10,4أن إجمالي االنفاق خالل السنة حتى االن بلغ 

 
من إجمالي موازنة % 25 بليون دوالر، أي تقريبًا 10,1 ما مقداره 2007بلغت الموازنة الرأسمالية الوزارية لعام 

 2,4% (24 أشار تقرير القياس للبيت األبيض إلى أن الوزارات انفقت حوالي 2007سبتمبر /ق، وفي شهر أيلولالعرا
 .من هذه األموال)  بليون دوالر

تشمل التحديات التي تواجه تنفيذ موازنة الحكومة العراقية فجوة مقدارها ثالثة إلى أربعة شهور لم يتم اصدار تقارير 
زنات لسنوات متعددة وعملية معقدة يجب بموجبها تدفق األموال من الحكومة المرآزية إلى حولها، وعدم توفر موا

تهدف الواليات المتحدة من خالل مستشاري الخزينة إلى تحسين إدارة وتنفيذ النظام ومساعدة العراق في .   األقاليم
 .إقامة أفضل الممارسات وزيادة الشفافية ودعم مسار استثمار رأسمالي عراقي

 
 المبيعات الحربية األجنبية

تستخدم وزارة الداخلية ووزارة الدفاع في العراق المبيعات الحربية األجنبية آأداة رئيسية للحصول على المساعدة، 
وتتيح المبيعات الحربية األجنبية شراء وتحويل المعدات والتدريب والخدمات األخرى من خالل قنوات حكومة 

 .لحكومة
لية مفيدة في محاصرة آليات التعاقد العراقية غير الكفؤة فإنها لم تكن فعالة في اإلسراع بتسليم بالرغم من أن العم

الموارد، إلى جانب ذلك ال توجد داللة على أن المبيعات الحربية األجنبية ستحسن من تحديات الحصول على المعدات 
 .للوزارات

 
م السريع للمعدات إذا أخذنا في االعتبار قيود عملية إجراء التسلي"لم يقصد بالمبيعات الحربية األجنبية أن تحقق 

 بليون دوالر للمبيعات الحربية األجنبية في عام 1,7المناقصات التنافسية، على أن الحكومة العراقية قدمت مبلغ 
، 2007يو يون/ بليون دوالر في نهاية حزيران1,2، وآان لديها عقود موقعة للمبيعات الحربية األجنبية بحوالي 2006

 مليون دوالر فقط، 300 استلم العراق إمدادات مبيعات حربية أجنبية بقيمة 2007يوليو /على أنه بحلول تموز
 ).تقرير جونز(من قبل اللجنة المستقلة لقوات األمن في العراق " ضعيفة وبصراحة محرجة"ووصفت بأنها 

 
 1,6وزراء العراقي لاللتزام بتقديم مبلغ إضافي مقداره بالرغم من تحديات المبيعات الحربية األجنبية يخطط رئيس ال

 مليون 500(، وسيتم توزيع األموال لوزارة الداخلية العراقية 2007بليون دوالر للمبيعات الحربية األجنبية لعام 
 ). بليون دوالر1,1(ووزارة الدفاع ) دوالر

 
 الموازنة االقليمية

العام الخاص إلعادة إعمار العراق أن األقاليم العراقية استمرت في النضال خالل الفصل األخير من السنة أبلغ المفتش 
 فقد أنفقت ست محافظات 2007من موازناتها لعام % 50 إقليمًا التزمت بأآثر من 11لتنفيذ الموازنة، وبالرغم من أن 

%) 11( مليون دوالر 249 أنفقت األقاليم  2007سبتمبر /من إجمالي تموليها، وفي نهاية شهر أيلول% 25أآثر من 
 .2007من موازناتها لعام 

 
 . التي انتقلت من السنة السابقة2006من موازناتها لعام % 82وأنفقت % 94إلى جانب ذلك التزمت األقاليم بمقدار 

، وقد أشارت 2006من موازنته الرأسمالية لعام % 80بقيت ديالى اإلقليم الوحيد الذي سيلتزم بأآثر منن  •
من % 33، وقد قدمت اآلن "مبكرًا في السنة بسبب عمليات حرآية" أن ديالي آانت محدودة الخزينة إلى

 .عن الفصل األخير% 13موازنتها أي بزيادة مقدارها 
 .عن الفصل األخير% 25 أي بزيادة مقدارها 2006من موازنته لعام % 98التزم إقليم الوسط اآلن بمقدار  •
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أغسطس /عن آب% 1من األموال الملتزم بها، أي بزيادة مقدارها % 94إلى  2006ارتفع اإلنفاق اإلقليمي لعام 
، وتأثرت معدالت اإلنفاق بتحديات األمن والقدرة والتمويل، وهي أيضًا تعكس التعاقد للمشاريع طويلة األمد 2007

 .واإلنفاق األبطأ على مدى الوقت
 

وازنات لتسهيل عملية الموازنة االقليمية، ويهدف هذا تعمل الحكومة األميرآية مع المسؤولين المحليين ومدراء الم
فهم االجراءات المطلوبة للحصول على اصدارات "الجهد لزيادة المعرفة االقليمية بقوانين التعاقد والتوريدات وتوسعة 

 ".رأسمالية إضافية
 

 الشراآة العراقية األميرآية لتوريد المواد
لفنية لبرنامج المساعدة في توريد المواد الذي تقوده العراق، ويدعم برنامج تقوم الواليات المتحدة بتقديم المشورة ا

المساعدة في توريد الموارد التدريب على توريد المواد وتنفيذ الموازنات والتكنولوجيا للمسؤولين الحكوميين 
بلديات والمشاريع المملوآة واالقليميين، وتعمل مراآز المساعدة في توريد المواد مع الوزارات العراقية واألقاليم وال

 .للدولة، وتقدم االرشاد والتكامل وادارة القوى العاملة والتطوير المهني
 

تعمل مراآز المساعدة في توريد المواد مع وزارة التخطيط ومكتب تعاون التطوير لسياسة التعاقد العامة للحكومة 
والمساعدة على إنشاء ونمو مكاتب توريد المواد " عقدةوتوجيه المساعدة إلجراءات العقود الم"لتقديم تحليل للسياسة 

 اثنان في بغداد مفتوحان، ومرآز لتوريد المواد –الوزارية الجديدة والقائمة، ويوجد حاليًا ثالثة مراآز لتوريد المواد 
د في ، وفي بغداد يعمل في مرآز توريد الموا2007نوفمبر /في أربيل من المقرر افتتاحه في شهر تشرين الثاني

 . موظفًا، آما يعمل في مرآز آرادة في بغداد خمسة موظفين22المنطقة الدولية 
 

على المدى القصير سيقوم مرآز توريد المواد فورًا بتقديم المشورة فيما يتعلق بالتعاقد والسياسة وانشاء برامج تصل 
 مما سينجم عنه إيضاح لعملية توريد للوحدات الحكومية العراقية ونشر آتيب شراء المواد للعراق وتوحيد النماذج،

 .المواد وتنفيذ أفضل للعقود
 

على المدى المتوسط والمدى الطويل سيعمل مرآز توريد المواد في الحكومة العراقية بأآملها إلصدار نظام واسع 
 .إلدارة الموازنات وإنشاء خدمات استشارية وتحسين آليات السياسة الشاملة

 
 الشراء آذلك مجموعات لتعمل على المستوى اإلقليمي في عمليات التوريد والموازنة، أنشأ برنامج المساعدة في

وستقوم فرق إقليمية للمساعدة في التوريد مكونة من ثالثة أشخاص بتقديم المشورة والمساعدة في إنشاء وتطوير 
تم اتخاذ قرار فيما إذا آانوا ، وفي ذلك الوقت سي2008مكتب توريد المواد إلى أن يتم إصدار موازنة السنة المالية 
 .سيصبحون موظفين في وزارة التخطيط أو موظفين إقليميين

 
يعمل في الفرق االقليمية للمساعدة في توريد المواد عراقيون، وهم يعملون على أساس مؤقت، وقد وافق إثنا عشر 

توبر بدأت مناقشات إضافية مع أقاليم أآ/خالل األسبوع األول من شهر تشرين األول.  اقليمًا على استخدام هذه الفرق
آربالء والنجف والقادسية، وآجزء من عملية التكامل مع الفرق اإلقليمية للمساعدة في توريد المواد وقعت وزارة 

 .التخطيط على مذآرة تفاهم مع األقاليم، بما في ذلك أربيل وديالى وبابل وواسط وميسان والبصرة والمثنى
 
 
 
 

 األميرآيةالبرامج الرئيسية 
تقوم وزارة الخارجية بتقديم المساعدة الفورية للوزارات ومكتب رئيس الوزراء وأمانة سر مجلس الوزراء من خالل 

مكتب مساعدة االنتقال للعراق، وتقوم يو أس إيد التي تعمل أيضًا من خالل هذه المكاتب بالعمل من خالل برنامج 
 126وير، وهذا البرنامج الذي هو حاليًا في مرحلته الثانية يعمل به تطوير القدرة الوطنية الذي يعرف باسم التط

موظفًا، ويرآز على إيجاد آليات سياسة متناسقة ضمن الحكومة العراقية وذلك بعقد ورش تدريب للموظفين المدنيين 
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تقوم يو أس إيد بجعل التدريب من خالل المؤسسات، وذلك بالعمل مع مرفق التدريب اإلداري العام الرئيسي في 

على إنشاء " التطوير"العراق والمرآز الوطني لالستشارة والتطوير اإلداري، ومقره الرئيسي في بغداد، ويساعد 
 .مكاتب أقمار صناعية في البصرة والموصل، وقد تم إنشاء مرآز ثالث لدى حكومة آردستان اإلقليمية في أربيل

 
دورات لتدريب المدربين وحاالت دراسية إلدارة المشاريع واللغة التجارية اإلنكليزية " تطوير"تشمل ورش عمل 

 20وإدارة الموارد البشرية والقيادة واالتصاالت، وابتداء من ) لحكومةالنقد والموازنة وا(واإلدارة المالية 
 سيدة، وخالل 700 دورة بما في ذلك 94 موظفًا في الحكومة العراقية في 1750 شارك أآثر من 2007سبتمبر /أيلول

 جلسة تدريبية، آما حضر العديد من موظفي الحكومة 500 شخص حوالي 800الفصل األخير حضر أآثر من 
 . موظفًا مدنيًا هم اآلن مدربون في الحكومة العراقية آمدربين144العراقية فصوًال متعددة، وهناك اآلن حوالي 

 
منحًا دراسية للموظفين المدنيين للحصول على " تطوير"آجزء من الجهود لتعزيز قدرة السياسة العراقية ترعى 

" تطوير" منحة دراسية، و31 تم منح 2007أآتوبر /ول تشرين األ17درجة الماجستير في اإلدارة العامة، وبحلول 
 . منحة دراسية إضافية100هي اآلن في الدور الثالث من الطلبات وتتوقع تقديم 

 
.  تقوم يو أس إيد آذلك بالتعاون مع الوزارات العراقية لتحسين عمليات التخطيط وتنفيذ جهودها الخاصة بتطوير القدرة

 مستشارًا 11روا اإلدارة العامة يعملون في سبع وزارات، وخالل هذا الربع ساعد خالل الفصل األخير آان مستشا
 :لإلدارة العامة الحكومة العراقية في اإلدارة المالية والتخطيط االستراتيجي وإدارة المشاريع

 .هناك تسعة مستشارين في الوزارات المستهدفة •
 .ر االدارييعمل مستشار واحد في المرآز الوطني لالستشارة والتطوي •
 .يقوم مستشار واحد بتقديم المشورة لمجلس الوزراء ولمكتب نائب رئيس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء •

 
تستخدم يو أس إيد وحدات اإلدارة العامة لزيادة المساعدة الوزارية، ويساعد عمل وحدات اإلدارة العامة حيثما دعت 

 يعمل فيها ثمانية –وإدارة األداء، وهناك ثالث وحدات إدارة عامة الحاجة إليه، في اإلسراع في عمليات تطوير القدرة 
 تقدم المساعدة في تقنية المعلومات واإلحصاء وتوريد المواد، وقد عملت في مكتب رئيس الوزراء –موظفين 

 وحقوق ووزارات النفط والكهرباء والبلديات واألشغال العامة والعدل والصحة والتخطيط والتعاون والموارد المائية
 .اإلنسان والزراعة وأمانة سر مجلس الوزراء

 
 :تشمل األمثلة األخرى على مبادرات تطوير القدرة ما يلي

 .التدريب على الجيولوجيا الهيكلية التي تم تنسيقها بين السفارة األميرآية وخمسة مسؤولين في وزارة النفط •
اقش تلف وإصالح الخرسانة، واألخرى تتناول  واحدة منها تن–حلقتان دراسيتان على االنترنت للعراقيين  •

 .خطط عمل المشاريع
اجتماعات حول شبكات االشغال لمشاريع األعمال للمساعدة في التدريب على التعاقد واالستجابة  •

 .للمناقصات
مؤتمر استضافته غرفة التجارة والصناعة العراقية األميرآية حيث ناقش محاضرون عراقيون وأمريكيون  •

 .قتصاد واألعمال والتدريب المهنيمواضيع اال
 6تدريب مدراء المصانع والفنيين لدعم وحدات توليد الطاقة الكهربائية في وحدتي توليد في الدورة رقمي  •

 .5و
 , معمًال لمعالجة مياه الصرف12دعم في الموقع للموظفين في  •

 
يون دوالر في تطوير القدرة، وبمبلغ  مل60تساهم برامج صندوق إغاثة وإعمار العراق لقسم منطقة الخليج بمبلغ 

 : مليون دوالر لدعم العمليات والصيانة، وتشمل األمثلة على المشاريع ما يلي97,4
 .ثالث حلقات دراسية يديرها مكتب مساعدة االنتقال للعراق تتعلق بالمشاريع النفطية •
 .عشرة مشاريع دعم آهربائية •
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 .مشروع واحد لعمليات والصيانة والمياه •
 
 جئون واألشخاص المرحلون محليًا وحقوق اإلنسانالال

أبلغ المندوب السامي لالجئين التابع لألمم المتحدة في تقاريره أن الوضع األمني غير المستقر في العراق أجبر أآثر 
 مليون 2,2، ويعيش اآلن أآثر من 2003 مليون منذ عام 3,2 أآثر من – مليون عراقي على ترك منازلهم 4,4من 

 . مليون عراقي مرحلون محليًا2,2في بلدان أخرى، وهناك عراقي 
 

من % 15,7 عراقي يرحلون محليًا آل شهر، وحوالي 60,000يقدر المندوب السامي لالجئين التابع لألمم المتحدة أن 
 .السكان العراقين أجبروا على ترك منازلهم

 
 األشخاص المرحلون محليًا

 1,5 في تقاريره أن هناك 2006أآتوبر /لألمم المتحدة في شهر تشرين األولأبلغ المندوب السامي لالجئين التابع 
 مليون عراقي، وقد ذآرت 2,2مليون عراقي مرحلون محليًا في العراق، وخالل السنة الماضية ارتفع هذا العدد إلى 

 وهذه أسباب رئيسية المنظمة الدولية للهجرة أن هناك زيادة في العنف الطائفي وخروج عن القانون على نطاق واسع،
 . نسبة األشخاص المرحلين محليًا من آل إقليم32-2لهذه الزيادة، ويبين الشكل 

 
قام أآثر من نصف المحافظات العراقية بتنفيذ قيود دخول على األشخاص المرحلين محليًا، وتختلف هذه القيود حسب 

لمرحلين محليًا، والنسبة المئوية لألشخاص  قيود آل محافظة على دخول األشخاص ا28-2المحافظة، ويبين الشكل 
 .المرحلين محليًا الداخلين هناك

 
 مليون دوالر للمساعدة االنسانية 45استلم مكتب يو أس إيد التابع لألمم المتحدة للمساعدة األجنبية في الكوارث 

لمحافات الثماني عشر تزويد لألشخاص المرحلين محليًا في العراق، ويتيح هذا التمويل للوآاالت المنفذة في آافة ا
األشخاص المرحلين محليًا بإمدادات اإلغاثة الطارئة ونظام المياه وإعادة تأهيل البنية التحتية ومبالغ نقدية على نطاق 

 .ضئيل ألنشطة العمل والدعم للفرق المتحرآة والطبية وبرامج صحية طارئة
دة فإنه آثيرًا ما تصطدم الجماعات الدينية والعرقية، وآرد عندما يهاجر األشخاص المرحلون محليًا إلى محافظات جدي

فعل على التوتر المتزايد أصدر المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية عدة برامج للعمل بشكل سلمي خالل 
ع الصراع، وعلى سبيل المثال في أربيل يمول المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية برنامجًا يعمل عل تشجي

 .التسامح بين الشباب المحليين
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 28-2الجدول 
 القيود على دخول األشخاص المرحلين محليًا حسب المحافظة

النسبة المئوية من 
إجمالي األشخاص 

المرحلين محليًا 
الداخلين في 
 المحافظة

 القيود على الدخول المحافظة موقع المحافظة

 

آانت يتم ترحيل عائالت األشخاص المرحلين محليًا إذا األنبار  6%
 .هناك شبهة أن لهم صلة بالتمرد
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 بابل

 

لم يسمح ألشخاص مرحلين محليًا بدخول بابل منذ  1%
، وتشمل االستثناءات المهنيين 2007مارس /آذار

 .والمقيمين السابقين في المحافظة

 

 

لم يبلغ عن قيود على دخول األشخاص المرحلين محليًا بغداد  68%
 .في بغداد

شخاص المرحلين محليًا من مجتمعات انتقل العديد من األ
 .غير متجانسة إلى مجتمعات متجانسة داخل المدينة

 

ال يسمح لألشخاص المرحلين محليًا البصرة بالتسجيل في  2%
البصرة، ويتم عمل استثناءات فقط لألشخاص المقيمين 

 .في البصرة سابقاًً

ًا على دخول األشخاص المرحلين تفرض دهوك قيود
 .محليًا في المحافظة

 

 دهوك 0%

قبلت دهوك األشخاص المرحلين محليًا اليزيديين الذين 
 .رحلوا بعد تفجيرات سنجار في نينوى

 

بالرغم من أنه لم يتم اإلبالغ عن قيود محددة ديالى على  15%
األشخاص المرحلين محليًا فقد أقيمت نقاط تفتيش على 

 . اخل المدينةحدود المحافظة ود

 

 

مرحلين  0% تفرض أربيل اآلن قيودًا على دخول األشخاص ال أربيل
 .محليًا في المحافظة

قبلت أربيل األشخاص المرحلين مرحليًا الذين رحلوا بعد 
 .تفجيرات سنجار في نينوى
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 إال لم يكن يسمح لألشخاص المرحلين محليًا لعدة شهور، آربالء 0%
أن التقارير أفادت أن آربالء بدأت في تسجيل أولئك 

 "األآثر ضعفًا"الذين اعتبرتهم 

 ميسان

 

 لم يبلغ عن قيود 0%

 

يسمح فقط لألشخاص الذين ينتمون لقبيلة محددة المثنى في  0%
 .المثنى بالتسجيل في المحافظة

 

 

نة لم يسمح ألشخاص مرحلين داخليًا بالدخول النجف في مدي 0%
 .2006ديسمبر /النجف منذ آانون األول

 نينوى

 

تم إغالق مخيم أشخاص مرحلين داخليًا في هذا الفصل  2%
بسبب عدم توفر أموال آافية وظروف معيشية غير قابلة 

 .لإلعالة

 

سية فيما  0% لن يقبل أشخاص مرحلين محليًا جدد في القاد القادسية
 .السابقين الذين سيسمح لهم بالعودةعدا المقيمين 
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صالح   4%
 الدين

تدل التقارير على أن جميع األشخاص المرحلين محلياًً
من ديالى واألنبار تم إبعادهم من المحافظة بسبب تدهور 

 .الوضع األمني في محافظة صالح الدين

 

 

 قيود على دخول األشخاص تقوم السليمانية حاليًا السليمانية بوضع 0%
 .المرحلين محليًا في المحافظة

 

 

لم يبلغ عن قيود على األشخاص المرحلين محليًا في هذا التأميم   1%
 .الفصل

 

 

سيتم تسجيل فقط األشخاص المرحلين محليًا الذين ذي قار لهم  1%
 . ذي قارصالت قبلية مع

 واسط

 

تقبل واسط حاليًا جميع األشخاص المرحلين محليًا، وتدل  1%
التقارير على أن عدد األشخاص المرحلين محليًا الذين 
 .يدخلون محافظة واسط تجهد البنية التحتية للمحافظة

 .ناسبة من األشخاص المرحلين داخليًا في التحديثات المفصلةتم فقط شمول المحافظات التي لها نسبة مئوية م*  
 .تم تقريب النسب المئوية إلى أقرب عدد صحيح** 

 .2007سبتمبر / أيلول1، " في العراق2006فبراير /بعد ترحيل شباط: تقييم احتياجات الطوارئ"المنظمة الدولية للهجرة : المصدر
 

 الالجئون
سوريا واألردن ومصر ولبنان وإيران، ويبين : يين األمن في البلدان المجاورة للعراقطلب العديد من الالجئين العراق

 . نظرة عامة لهجرتهم33-2الشكل 
 

خالل هذا الفصل أقفلت آل من سوريا والعراق حدودها أمام الالجئين العراقيين، فالعراقيون الذين يطلبون اإلقامة في 
 مليون الجيء عراقي عبروا حدودها، 1,5ب للفيزا، وقد أبلغت سوريا أن سوريا أو األردن يجب عليهم اآلن تقديم طل
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 االلتحاق بالمدارس، ولمعالجة هذا الوضع أنشأ المندوب السامي العديد من األطفال العراقيين غير قادرين على

 الجيء 155,000 مليون دوالر إلعادة حوالي 129لالجئين التابع لألمم المتحدة ومنظمة اليونيسيف صندوقًا مقداره 
 مليون 30 – مليون دوالر لهذه الحملة 39عراقي في األردن وسوريا إلى المدارس، وقد حددت الواليات المتحدة 

 مليون دوالر من المساعدة 9دوالر من برنامج حماية أمن البنية التحتية التابع لصندوق الدعم االقتصادي، ومبلغ 
 .الطارئة لالجئين والهجرة

 
 مليون دوالر لتقديم مزيد من المساعدة 14,4خالل هذه السنة سيستلم صندوق مساعدة الهجرة والالجئين األميرآي 

 في األردن وسوريا ولبنان، وقد أصدرت أربع وآاالت دولية التماسًا للواليات المتحدة لمبلغ إضافي لالجئين العراقيين
 مليون دوالر لمساعدة البلدان المضيفة على توفير العالج الصحي والتغذية لالجئين العراقيين، ومنظمة 84,8مقداره 

 السكان التابع لألمم المتحدة وصندوق األطفال التابع الصحة العالمية والمندوب السامي التابع لألمم المتحدة وصندوق
وبرنامج الغذاء العالمي معنية بشكل خاص بالظروف في سوريا واألردن، وقد قامت ) اليونيسف(لألمم المتحدة 

سوريا واألردن ومصر بتزويد الالجئين بنفس إمكانية الوصول للعناية الصحية مثل مواطنيها، مما وضع ضغطًا 
 .ى الموارد الوطنيةآبيرًا عل

 
 حقوق االنسان

 مليون دوالر، وحسب وزارة 14 مليون دوالر المخصصة لحقوق االنسان تم صرف 15من ضمن االموال البالغة 
التصدي لألعمال الوحشية لحكومة صدام وخلق جو لرفع مستوى حقوق "الخارجية غرض تمويل حقوق االنسان هو 

 ".وآرامة االنسان في العراق
 

 :زارة الخارجية هذه التحديثات لبرامج حقوق االنسان خالل هذا الفصلقدمت و
 .استمرت في عقد ورش عمل لحقوق االنسان في بغداد والبصرة •
 .استمرت في انتاج وإذاعة برامج راديو حول حقوق االنسان من خالل محطة العراقية •
 ".ن عن حقوق اإلنسانشبكة المدافعي"بدأت في إنتاج ونشر الجريدة اإلخبارية اإللكترونية  •
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 الخدمات األساسية

 :يقدم هذا الجزء تحديثًا لتطور العراق في خمس نواح رئيسية
 الكهرباء •
 النفط والغاز •
 المياه •
 العناية الصحية •
 النقل واالتصاالت •
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 الكهرباء

العراق سيكون البنك الدولي الحتياجات العراق أن / تنبأ تقييم لألمم المتحدة2003أآتوبر /في شهر تشرين األول
 بليون 20 بليون دوالر إلعادة بناء نظام الكهرباء، وقد قدرت التقييمات الالحقة هذا الرقم بمبلغ 12,1بحاجة لمبلغ 

 أآثر من – استلم قطاع الكهرباء ثاني اآبر استثمار لألموال األميرآية إلعادة إعمار العراق 2003دوالر، ومنذ عام 
 . بليون دوالر4,6

 
 ميجاوط في اليوم، وهو 4,550الكهرباء خالل هذا الفصل سجًال قياسيًا لما بعد الحرب، حيث بلغ حوالي حقق إنتاج 

 تم تحقيق سجل قياسي آخر عندما بلغت طاقة اإلنتاج 2007 رسبتمب/ أيلول11أآبر معدل فصلي منذ بدء الحرب، وفي 
 .سبتمبر/اية أيلولأغسطس حتى نه/ ميجاوط آل يوم من أوائل آب5,530ذروتها حيث بلغت 

 
اعترافًا بهذا التحول الهام أرسلت السفارة األميرآية آتابًا للحكومة العراقية معطية الثقة لوزارة الكهرباء لهذا اإلنجاز 

 مليون بيت 4,9 ميجاوط له القدرة على خدمة 5,530الهام، وحسب قسم منطقة الخليج استمرار طاقة اإلنتاج بمقدار 
 .عراقي

 
 إلى ذروته 2007سبتمبر / أيلول16لى تحقيق سجل قياسي لمعدل اإلنتاج الشهري وصل النظام آذلك في باإلضافة إ

يشير .  من طلب البلد بكاملها% 60 ساعة ولبى – ميجاوط 123,000حيث حقق سجًال قياسيًا للحمل عندما انتج 
لميجاوط ألنه يقيس اإلنتاج بدقة أآبر  ساعة هو قياس أفضل من ا–مكتب مساعدة االنتقال للعراق إلى أن الميجاوط 

 .على مدى الوقت وهذه هي الطريقة التي يستخدم فيها المستهلكون الطاقة
 

 :ذآرت وزارة الخارجية خمسة أسباب لتحسن انتاج الكهرباء في العراق
 .حسنت برامج التشغيل والصيانة التي تمولها الواليات المتحدة من الكفاءات التشغيلية •
 في الخدمة وحدات الجيل العراقي الجديد والوحدات التي أعيد تأهيلها من خالل المشاريع التي دخلت مؤخرًا •

 .مولتها الواليات المتحدة
 .صدرت الزيادة في القوات األميرآية في العراق الهجمات على البنية التحتية وفرق اإلصالح •
 .ساعدت زيادات الطاقة على تعزيز مرونة الشبكة هامشيًا •
 .طقس البارد للمولدات أن تعمل بكفاءة أآبريتيح ال •

 
بالرغم من المكاسب التي تمت مؤخرًا في انتاج الطاقة فإن مكتب المساعدة االنتقالية للعراق يحذر من أن االنتاج 
المرتفع قد ينخفض بشكل مؤقت ألن الصيانة المبرمجة قد تعطل بعض المولدات، ولتخفيف االنخفاض في توليد 

سببه الصيانة المرسومة والمحافظة على مستوى خط االنتاج الجديد قد تقوم وزارة الكهرباء بتقييم جدوى الطاقة الذي ت
تعمل الواليات .  تغيير مسار خط الوقود من معامل توليد الطاقة المغلقة للصيانة إلى المعامل العاملة التي تحتاج للوقود

الذي ينتظر النقل من الكويت إلى )  مليون دوالر150( الديزل المتحدة آذلك مع وزارة الكهرباء لتسهيل تسليم وقود
 .محطات توليد الطاقة الكهربائية في مصايب والقداس

 
يبقى تزويد طاقة آافية للعراقيين مسألة تحد، حتى عندما يزيد الطلب على الكهرباء في العراق، وقد زادت مشتريات 

، ونظرًا ألن 2003 تعمل من خالل األقمار الصناعية منذ عام مكيفات الهواء والثالجات وأجهزة التلفزيون التي
 .الحكومة العراقية تدعم بشكل آلي تقريبًا الكهرباء فإن لدى العراقيين دافعًا ضئيًال لالقتصاد في استخدامهم للكهرباء

 
 4800سبتمبر / منحنى إنتاج الكهرباء في العراق، وقد بلغ معدل اإلنتاج الشهري لشهر أيلول34-2يبين الشكل 

 .ميجاوط في اليوم
 

 ميجاوط في اليوم آهدف 6000 حددت سلطة التحالف اإلقليمية إنتاج الكهرباء بمقدار 2003أآتوبر /في تشرين األول
إلى جانب ذلك أصدر صندوق النقد الدولي تقرير تقييم .  34-2إعادة إعمار أمريكي، وهذا الهدف مبين في الشكل 

بلغ معدل االنتاج الشهري خالل هذا .  34-2النتاج ما قبل الحرب آما هو مبين في الشكل احصائي مع قياسات أعلى 
 . ميجاوط4075 ميجاوط، وهو أعلى من قياس صندوق النقد الدولي لما قبل الحرب البالغ 500الفصل حوالي 
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 التحديات
النقص في الطاقة في المرافق النفطية تحديًا تبقى المشكلة العامة الخاصة بالطلب على الوقود في معامل توليد الطاقة و

رئيسيًا لقطاعي الطاقة والنفط وقد أفادت وزارة الكهرباء أن هناك نقصًا في الوقود لتشغيل معامل توليد الطاقة، بينما 
أبلغ المفتش العام الخاص إلعادة .  أشارت وزارة النفط إلى وجود نقص في الكهرباء إلمداد مصافي النفط بالطاقة

 أن حل مشكلة النقص في الوقود والطاقة يتطلب التنسيق بين الوزارتين، 2007يناير /إعمار العراق في آانون الثاني
 .إال أن المناقشات المشترآة الالحقة ستنتج خطة منسقة

 
أن وزارة النفط ووزارة الكهرباء دخلتا في مشروع مشترك مع شرآات " خلية دمج الطاقة"في هذا الفصل أبلغت 

واستخدامه لتزويد الطاقة ) الذي خالفًا لذلك يتم حرقه في الجو(لنفط العاملة في العراق لالستفادة من الغاز المصاحب ا
 .لمحطة توليد الطاقة في شمال الرميلة، ويمثل هذا اإلجراء المنسق خطوة أولى هامة نحو خطة شاملة وطنية

 
 صورة

 تبقى خطوط النقل عرضة للهجمات والنهب
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ار أحد المسؤولين السابقين في وزارة الكهرباء مؤخرًا إلى أن جهود الواليات المتحدة إلعادة بناء قطاع الكهرباء أش

عقدت إنتاج الطاقة في العراق ألن الواليات المتحدة وضعت أآثر مما يجب مولدات جديدة مختلفة الصنع والقدرات 
 ذلك بقي العديد من وحدات توليد الطاقة التي اشترتها الواليات إلى جانب.  والتقنيات مما جعل مشاآل الوقود تتفاقم

المتحدة ورآبتها متوقفة عن العمل لعدم توفر وقود مناسب، ولو نظر المخططون في التنسيق بين أنواع الوقود 
حسب وآمياتها وتوفرها قبل شراء وترآيب مولدات الكهرباء في المعامل فإنه آان من الممكن تخفيف مشاآل النقص 
التقرير، وبينما يعترف المحللون األميرآيون بتحدي مواءمة أنواع الوقود وآمياتها وتوفرها فقد أشاروا إلى أن 

 . آان الدافع وراءها الحاجة الملحة إلى إضافة طاقة جديدة بتمويل محدود2003قرارات الترآيب التي تمت في عام 
 

رآزي في العراق إلى حد آبير للعطل، وهناك ثمانية خطوط نقل إلى جانب مسائل الوقود يتعرض نظام الكهرباء الم
أآتوبر ألن المخربين هاجموا قطاعات آبيرة / آيلو فولت معطلة في شهر تشرين األول400إقليمية قوة آل واحد منها 

م بطلعات  طائرة هيلوآبتر للقيا35من الشبكة، آما أنزل اللصوص األبراج الكهربائية، وقد نشر سالح الجو العراقي 
استكشاف، على أن سالح الجو العراقي ليس مسلحًا، وتهدف دوريات سالح الجو العراقي إلى تقديم المعلومات بحيث 

 .ال يتعرض عمال اإلصالح للهجوم في المواقع
 

ستهلك أبلغ المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق خالل الفصل األخير أن األقاليم التي تنتج الكهرباء أآثر مما ت
يتغير مقدار الطاقة التي تستخدمها األقاليم .  تبقى مترددة في مشارآة الكهرباء مع المناطق األخرى على الشبكة
 .2007أآتوبر / تشرين األول9 لمحة آما في 29-2والمستوى المخصص لإلقليم من قبل الوزارة يوميًا، ويبين الشكل 

 
 29-2الجدول 
 قطاعتخصيص واستخدام الكهرباء حسب ال

 الحمل المستهلك   
مخصص اإلقليم  

 ميجاوط
اإلجمالي  المعدل ميجاوط الذروة ميجاوط

 ميجاواط
النسبة المئوية المحافظة

لمخصص 
 اإلقليم

 بغداد 75% 1,200 1,050 904 21,685
 %78 116 125 90 2,165 ديالى
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4,172 174 240 209 83% 
ة

 أربيل
 السليماني 97% 236 376 228 5,475
 واسط 101% 120 140 121 2,915

 %113 400 560 453 10,883 نينوى
 %119 124 160 148 3,558 بابل

 التأميم 122% 147 210 180 4,311 
 آربالء 123% 98 130 120 2,880

 %134 116 185 155 3,730 النجف
 صالح ا %142 164 260 233 5,592لدين

 االنبار 142% 138 240 196 4,700
 دهوك 160% 111 206 178 4,268
 ذي قار 167% 138 250 230 5,515

 البصرة 171% 400 740 686 16,460
 %172 62 125 107 2,575 ميسان
 القاد %175 71 135 125 2,995سية

 المثنى 187% 62 125 117 2,800
 .2007أآتوبر / تشرين األول9مكتب المساعدة االنتقالية للعراق، التقرير اليومي ألداء الوحدات الكهربائية، : المصدر

 تستخدم معظم األقاليم أآثر من 35-2 إقليمًا على حصة أآبر مما خصص لها من قبل الوزارة، وآما يبين الشكل 14آما يبين الجدول حصل 
 .من الطاقة المخصصة الستخدامها من قبل وزارة الكهرباء% 100

 
م أوقفت مما زاد من تكاليف المشاريع، وخالل هذا الفصل أحد المسائل األخرى هو أن العديد من المشاريع بدأت ث

عدم البدء في أي عمل جديد وإآمال أي عمل في تقدم " الرقابة االشرافية والحصول على البيانات"طلب من مقاول 
ر ثم اتخاذ هذا القرا.  وإغالق مشروع الرقابة اإلشرافية والحصول على البيانات وتسليم آافة المواقع في المشروع

لمنع تجاوزات الموازنة، إال أن سببه بشكل جزئي الوضع األمني المتدهور والعديد من األبراج الكهربائية المدمرة، 
من مشروع الرقابة اإلشرافية والحصول على % 86 مليون دوالر وأآمل حوالي 100وحتى اآلن تم دفع تقريبًا 

تستمر منطقة الخليج التابعة لفيلق .  ات والبنود غير المرآبةالبيانات، ووزارة الكهرباء مسؤولة اآلن عن ترآيب المعد
 .المهندسين للجيش األميرآي في تقديم اإلرشادات بشأن العمليات والصيانة للوزارة
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 النفط والغاز
 أن قطاع النفط العراقي بشكل آامل، إال" البنك الدولي لالحتياجات العراقية المشترآة/تقييم األمم المتحدة"لم يقيم 

 بليون دوالر إعادة إعمار البنية 8التقرير أشار إلى أن سلطة التحالف االنتقالية قدرت أنه ستكون هناك حاجة إلى 
 .التحتية النفطية في العراق

 
 بليون دوالر في قطاع النفط العراقي، ونظرًا ألن العديد من المتغيرات التي ال يمكن 1,71استثمرت الواليات المتحدة 

ليها تؤثر على اإلنتاج الفعلي فإن الواليات المتحدة ال تستطيع أن تقيس بدقة مساهمة الواليات المتحدة في السيطرة ع
 .إنتاج النفط في العراق

 
 وضعت سلطة التحالف االنتقالية هدفًا هو 2003 تغيرت أهداف إنتاج النفط الخام في العراق، ففي عام 2003منذ عام 

، وقد أصدرت وزارة الطاقة األميرآية تقارير "تية النفطية إلى مستويات ما قبل الحربإصالح واستعادة البنية التح"
 غيرت وزارة النفط 2007آانون الثاني / مليون برميل في اليوم، وفي يناير2,58تفيد بأن إنتاج النفط قبل الحرب بلغ 

 مليون برميل في اليوم بسبب إغالق ميناء 2,1 مليون برميل في اليوم إلى 2,5هدفها فيما يتعلق بإنتاج النفط الخام من 
 .النفط في البصرة للصيانة وتحسين العدادات

 
 صورة

 يستمر نقص الوقود بالتأثير على آافة القطاعات االقتصادية في العراق.  مضخات الغاز على جانب الطريق
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 2,1عن هدف وزارة النفط البالغ  مليون برميل في اليوم، وهذا زاد 2,16خالل هذا الفصل بلغ معدل إنتاج النفط 

يعزو مكتب المساعدة االنتقالية للعراق مضخات الغاز على جانب .  2007مليون برميل في اليوم ألول مرة في عام 
 . يستمر نقص الوقود بالتأثير على آافة القطاعات االقتصادية في العراق–الطريق 

تم :  إمدادات النفط من حقول النفط في آرآوك في الشمال، هذه الزيادة إلى تجديد2007أآتوبر / تشرين األول30
إصالح خطوط األنابيب الهامة وهي اآلن تعمل، على أنه من المهم اإلشارة إلى أن إنتاج هذا الفصل أقل قليًال من نفس 

لسابقة  على مقارنة إلنتاج هذا الفصل مع نفس الفترة ن السنة ا30-2يحتوى الشكل .  الفترة خالل السنة السابقة
 .ومستويات ما قبل الحرب

 

 30-2الجدول 
 النفط والغاز

النسبة 
المئوية 

للتغير عن 
السنة 
 السابقة

الوضع في الفصل 
نسبة  الرابع

 2003السنة المالية  
 السنة المالية –

2007 

التغير
عن السنة 
 هذا الربع البند وضع إعادة اإلعمار السابقة

 
 -م3.00

 يوم/ب

 قبل الحرب طاقة إنتاج النفط 7% 20%

 
 ا التجاه

 

 مليون برميل في اليوم، وهو الهدف 3 – خالل الفصل األخير بلغت طاقة اإلنتاج
المقرر للحكومة العراقية على المدى القصير، وتشمل خطة التنمية للعراق على 

، ويجب على 2015المدى الطويل زيادة إنتاج النفط إلى ثالثة أمثاله في عام 
 .الحكومة العراقية مواجهة تحديات إنتاج النفط مثل البنية التحتية المتقادمة

2.16 
 يوم/ ب-م

فعلي 60% 5%-

 

 قبل الحرب إنتاج النفط ال 
 

 
 ا التجاه

 مليون 2.1زاد إنتاج النفط الخام عن هدف الوزارة العراقية المحدد بمقدار
 وذلك ألول –سبتمبر /أغسطس وأيلول/برميل في اليوم لمدة أسبوعين في آب

 .2007مرة في عام 

1.95 
 يوم/ ب-م

ير  ال يوجد 17%

 

 قبل الحربمستويات التصد 
 

 
 ا التجاه

بالرغم من الزيادات المتواضعة في صادرات النفط الخام عن بضعة السنوات
السابقة بقي اإليراد من صادرات النفط الخام العراقي مرتفعًا ألن سعر النفط 

 العالمي بقي مرتفعًا، وخالل هذا الفصل بلغت صادرات النفط الخام في السوق
 . مليون برميل في اليوم1,95الخام 

6.05 
 يوم/ ب-م

اتجاهات التكرير  36%- 31%-
  البنزين–

 قبل الحرب
 

 
  االتجاه

 
8.54 

 يوم/ ب-م
لتكرير  28%- 22%-

 

 

اتجاهات ا قبل الحرب
   الديزل–

 
 ا التجاه

 إلى االنخفاض منذ –الكيروسين  البنزين والديزل و–اتجه إنتاج الوقود المكررة
، وقد استمر تكرير الديزل والكيروسين خالل هذا الفصل نحو 2004عام 

.  2007، 2006، 2005، 2004االنخفاض مقاسًا مقابل مستويات خريف 
تواجه الحكومة العراقية تحديات في صناعة التكرير، ويشمل ذلك المعدات 

القوى العاملة ونقص قطع الغيار المتقادمة والصيانة المحدودة وعدم توفر 
 .وامدادات الكهرباء غير المنتظمة والتخزين غير المناسب والسرقة
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3.48 
 يوم/ ب-م

اتجاهات ا قبل الحربلتكرير  45%- 16%-
  الكيروسين–

 
 ا التجاه

 
 )2007 سبتمبر/أيلول(اج والتصدير الشهري مكتب المساعدة االنتقالية للعراق، االستيراد واإلنت: المصدر

: مالحظة .النسبة المئوية للتغير عن السنة السابقة، مليون برميل في اليوم، مليون لتر في اليوم
 

 . إنتاج النفط مقابل أهداف الوزارة منذ بدء الحرب36-2يبين الشكل 

 
 

طاقة إنتاجية للغاز الطبيعي وغاز البترول المسال، أبلغ قسم منطقة الخليج خالل الربع األخير أن العراق حقق أهداف 
 . أدناه تقدم طاقة اإلنتاج التي تحققت خالل هذه الفترة من السنة السابقة31-2ويبين الجدول 
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  31-2الجدول 
 وضع طاقة إنتاج الغاز الطبيعي وغاز البترول المسال

 الوضع حسب الفصل
النسبة المئوية للتغير عن 
 نفس الفترة من السنة السابقة

 السنة المالية – 2006السنة المالية 
 متري لفصلهذا ا 2007

ألف قدم مكعب 
 معياري في اليوم

33% 

لطبيعي

 

 

التجاه   ا طاقة إنتاج الغاز ا

 
 %15 طن في اليوم

 

 

طاقة إنتاج غاز البترول االتجاه
 المسال

 

 
 .2007يوليو / تموز9قسم منطقة الخليج، االستجابة لطلب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق للبيانات، :  المصدر

 .الوضع حسب الفصل نفسه في السنة السابقة:  مالحظة
 
 أسعار النفط وأنواع الوقود المكررة

 البنزين والبنزين الممزوج والديزل حسب الترتيب االحتياطي لصندوق خالل الربع األخير رفعت وزارة النفط سعر
تلغي ) 1:  تمثل تعديالت الوقود هذه مكاسب مالية آبيرة للحكومة العراقية ألنها32-2النقد الدولي، وآما يبين الشكل 

قود المدعوم المتبقي ألنه تقلل الطلب على الو) 2.  دعم الوقود الذي آان تقليديًا جزء من الموازنة السنوية للحكومة
 .يجب على المستهلكين دفع المزيد عن الوقود الذي يستخدمونه

 
استمرت األسعار المرتفعة للنفط الخام في رفع إيرادات الحكومة، وبرغم ذلك يشير صندوق النقد الدولي في تقاريره 

 .إلى أن االقتصاد العراقي يبقى متأثرًا بتقلبات أسعار النفط الخام
 

 قانون الهيدروآربوناتوضع 
بقي التقدم في تشريع الهيدروآربونات متوقفًا بالرغم من أولويته القصوى لقيادة الحكومة العراقية والحكومة 

األميرآية، وآما أشار المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق خالل الفصل األخير بأن تشريع الهيدروآربونات 
قانون إطار يحدد خطوط صالحية توقيع العقود والمشارآة في اإليرادات : انينهو في الحقيقة سلسلة من أربعة قو

 . وضع هذه القوانين33-2يبين الشكل .  وتكوين شرآة نفط وطنية والدور التنظيمي لوزارة النفط
 

 32-2الجدول 
 )دوالر للغالون(الزيادات في أسعار أنواع الوقود المكرر 

   31/3/2006 30/6/2006 30/9/2006 31/12/2006 30/6/2007 

 
اإلجراء 
 السابق

سبتمبر /أيلول
لفعلي 2005  ا الهدف الفعلي الهدف الفعلي الهدف الفعلي الهدف الفعلي الهدف

البنزين 
 العادي

0,05 
$ 

0,26$ 0,33$ 0,26$ 0,40$ 0,45$ 0,45$ 0,45$ 0,54$ 0,68$ 0,91$ 1,06$ 

البنزين 
 الخصوصي

0,134 
$ 

0,64$ 0,77$ 0,64$ 0,90$ 0,90$ 1,03$ 0,90$ 1,23$ 0,95$ - - 

البنزين 
 الممزوج

- - - - - - - - - 0,95$ 1,21$ 1,36$ 

 0,01سين
$ 

 الكيرو 0,61$ 0,45$ 0,20$ 0,31$ 0,19$ 0,23$ 0,19$ 0,19$ 0,06$ 0,13$ 0,06$

0,03 
$ 

 الديزل 1,06$ 1,06$ 0,41$ 0,48$ 0,38$ 0,40$ 0,32$ 0,32$ 0,23$ 0,28$ 0,23$

، معدالت التحويل، صندوق النقد الدولي، االستجابة لطلب المفتش العام الخاص 07/115صندوق النقد الدولي، تقرير البلدان رقم : المصادر
 .2007يوليو / تموز19إلعادة إعمار العراق للبيانات، 

 :ن، وهذه هي أسعار التحويل حسب التاريختم تحويل االسعار من الدينار العراقي للمتر الواحد للدوالر األميرآي للغالو: مالحظة
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 1,477 – 2006يونيو /دوالر، حزيران/ دينار1,476 – 2006مارس /دوالر، آذار/ دينار1,474 – 2005ديسمبر /آانون األول
 .دوالر/دينار
 .دوالر/1,250 – 2007يونيو /دوالر، حزيران/1,391 – 2006ديسمبر /دوالر، آانون األول/1,475 – 2006سبتمبر /أيلول
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 33-2الجدول 
 وضع تشريع الهيدروآربوات

6في   وافقت حكومة آردستان اإلقليمية على قانون النفط الخاص بها، معلنة أن األآراد 2007أغسطس / آب إطار خطوط الصالحية
أثناء ذلك تبقى حكومة آردستان اإلقليمية والحكومة العراقية .  ماضين قدمًا في سياستهم الخاصة بالنفط

 وافق مجلس الوزراء على نسخة معدلة من تشريع 2007يوليو / تموز3طار، في مختلفتين بشأن تشريع اإل
سحب المسؤولون األآراد دعمهم للقانون بناء على التغييرات .  اإلطار، وقدم التشريع إلى مجلس النواب

م أبلغت وزارة الخارجية األميرآية المفتش العا. التي تمت في المسودة، وبقي التشريع لدى مجلس النواب
صفقات النفط لحكومة آردستان االقليمية ال تساعد في مفاوضات "الخاص إلعادة إعمار العراق أن 

 ".مجموعة تشريعات الهيدروآربونات
 أحدهما الستالم اإليرادات الخارجية، –تنص مسودة لهذا القانون على إنشاء حسابي مشارآة في اإليرادات اتالمشارآة في اإليراد 

اد الداخلي، وحسب المسودة تستلم المناطق اإليراد بناء على السكان، وتستلم حكومة واآلخر لتحصيل اإلير
تشمل المسودة آذلك بندًا رئيسيًا ينشئ .  التي تأخذها اآلن% 17آردستان اإلقليمية نفس الدفعة البالغة 

 .حسابًا منفصًال لحكومة آردستان اإلقليمية في بنك العراق المرآزي
لعمل  .هذا القانون مشروط بإصدار قانون إطار ا شرآة نفط وطنية
 .هذا القانون مشروط بإصدار قانون إطار الدور التنظيمي لوزارة النفط عمل

 –، مكتب شؤون الشرق األدنى 13، صفحة 2007 سبتمبر/أيلولوزارة الدفاع األميرآية، قياس االستقرار واألمن في العراق، : المصدر
 .ق، االستجابة لطلب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق للبياناتالعرا

 
 34-2الجدول 

 وضع تحديات قطاع النفط
لإلبالغ عن التدمير في خطوط األنابيب، وتشير )  هيلوآبتر35(نشر سالح الجو العراقي قوات استطالع حماية خطوط األنابيب 

الهجوم على خطوط األنابيب من وزارة الخارجية أن سالح الجو العراقي يحقق نجاحًا أآبر في تحديد 
خطوط الكهرباء، حيث يكون المتمردون أآثر وضوحًا عند مهاجمة خطوط األنابيب ألنهم يكونون مجبرين 

 على الحفر للوصول إلى خطوط األنابيب قبل التفجير الذي لم يتم التحضير له بشكل مسبق
تائ ب البنية التحتية االستراتيجية وخدمة حماية المرافق وهي قوات أبلغت وزارة الدفاع األميرآية أن آ الفساد

من انتاج مصفاة بايجي، مما آلف العراق خسارة % 70حماية قطاع النفط مشتبه بها باالشتراك في تهريب 
 . بليون دوالر في السنة2ايرادات مقدارها 

 .2007أآتوبر / تشرين األول15لعام الخاص إلعادة إعمار العراق للبيانات، وزارة الخارجية األميرآية االستجابة لطلب المفتش ا: المصدر

 
يوفر سد الموصل ماء شرب وري وسيطرة على الفيضان وطاقة هيدروآهربائية للمنطقة المحيطة، والحصول على 

 .مياه نظيفة يبقى مسألة هامة في العراق
 

 المياه
دولي أن إعادة بناء نظامي المياه والصرف في العراق سيكلف أآثر من البنك ال/ قدر تقييم لألمم المتحدة2003في عام 

 بليون دوالر 2,09من مبلغ % 93 بليون دوالر، وقد قدم صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني حوالي 14,4
ارسات يعيق العنف وعدم توفر عمال مرافق مدربين ومم.  أمريكي المخصص إلعادة إعمار نظام المياه في العراق

 .الصيانة غير المناسبة التقدم في قطاع المياه
 

نظرًا ألن آل تمويل تقريبًا الذي يقدمه صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني يتم إنفاقه فإن األموال التي يقدمها 
اه المحلية لربط برنامج القائد للطوارئ تلعب دورًا متزايدًا باستمرار في هذا القطاع، حيث يقوم بتمويل مشاريع المي
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 سد الموصل على نهر –دة إعمار العراق بفحص أآبر سد في العراق خالل هذا الربع قام المفتش العام الخاص إلعا

نظرًا ألن السد آان مبنيًا على أساس من التربة القابلة . 1984 الذي أآملته حكومة صدام حسين في عام –دجلة 
مدى القصير لالنحالل فإن السد بحاجة دائمًا إلى الحقن باإلسمنت، وقد آانت الحكومة األميرآية تمول حلوًال على ال

 .لهذه المشاآل، بينما آانت وزارة الموارد المائية العراقية تبحث عن حل طويل األجل
 

  ملخصًا لمختلف ارقام المياه35-2يبين الجدول 
 

 35-2الجدول 
 وضع مشاريع المياه األميرآية

 االتجاهات البند
 

 

 إنتاج مياه الشرب األميرآية 
 )مكعب في اليوممليون (

 

 الناس المستفيدين من مشاريع مياه الشرب األميرآية 
 )ماليين(

 

 إنتاج مشاريع الصرف األميرآي 
 )مليون متر مكعب في اليوم(

 

 

 الناس المستفيدين من مشاريع الصرف األميرآية 
 )ماليين(

 18جابة لطلب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق للبيانات، وزارة الخارجية األميرآية، االست: المصدر
 2007أآتوبر /تشرين األول

 
 العناية الصحية

تستمر مسائل العناية الصحية في أن تكون موضع اهتمام آبير بالنسبة للحكومة العراقية، وتشكل حرآة االشخاص 
ف الصحي مخاطر صحية هامة، والبنية التحتية والمرافق المرحلين محليًا مع تحديات استعادة امدادات المياه والصر

التي يقصد بها مواجهة هذه المخاطر هي موضع ترآيز رئيسي لجهود إعادة اإلعمار لكل من الحكومة العراقية 
 .والحكومة األميرآية

 
 الكوليرا

 مليون دوالر 50ء سبب انتشار الكوليرا في شمال العراق قلقًا آبيرًا في آردستان، وقد خصص رئيس الوزرا
لمواجهة هذا االنتشار، وتم وضع مادة الكلور في جميع أنظمة المياه في المناطق المصابة، إلى جانب ذلك اتخذت 

 :السلطات الصحية االقليمية في العراق اإلجراءات التالية
 .إجراء تقييم للمخاطرة •
 .تطوير برامج سالمة وصرف صحي •
 .تدل على المرضتحسين نظام المراقبة لألعراض التي  •
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 .رفع مستوى التناسق وسير المعلومات •
 .تنظيم إدارة الحاالت السريرية •
 .امدادات طبية وامدادات أخرى مجهزة •
 .تنشيط حمالت تعبئة اجتماعية وتوعية صحية •

 
اتخذت آل من منظمة الصحة العاليمة واليونيسيف خطوات لتقديم المساعدة لمكافحة الكوليرا، ومنحت اليونيسيف 

 آيس أمالح إعادة السوائل عن طريق الفم والتي هي هامة لمنع الوفاة من 15000وسلمت ) آانيوال( إبرة وقني 4000
اإلسهال الشديد، وقد أرسلت منظمة الصحة العالمية اختصاصيين اثنين في علم األوبئة لمساعدة وزارة الصحة، وهي 

 .تنوي المساهمة في خمسة ماليين قرص ماء لهذا الجهد
 
 اآز العناية الصحية الرئيسيةمر

 مرآز 80 تم إآمال 2007أآتوبر / تشرين األول10 مرآز عناية صحية رئيسية، وفي 142مولت الواليات المتحدة 
 مرآزًا، ومن بين مراآز العناية الصحية الرئيسية التي هي تحت 37عناية صحية رئيسية، آما قبلت وزارة الصحة 

يقدر قسم منطقة .  2008مارس / مرآزًا مقررًا إنجازها بحلول شهر آذار54 هناك  مرآزًا56اإلنشاء البالغ عددها 
 .2009الخليج أنه سيتم انجاز آخر مرآزين للعناية الصحية الرئيسية خالل السنة المالية 

راج تم اخراج ستة مراآز عناية صحية رئيسية من البرنامج منذ بدء إنشائها بسبب تفجيرها، وخالل هذا الفصل تم اخ
 . وضع انشاء مراآز العناية الصحية الرئيسية36-2يبين الشكل .  اثنين من هذه المرافق من البرنامج في اقليم االنبار

 
 األول أن عدم وجود بنية تحتية لدعم العمليات والصيانة ساهم في التأخير –تفيد تقارير مكتب شؤون الشرق األدنى 
ية، آما أن االفتتاح أعيق بسبب الخسارة الكبيرة في الطاقم الطبي، ومنذ عام في افتتاح مراآز العناية الصحية الرئيس

 . طبيب14,000 إلى 24,000 انخفض عدد األطباء في العراق من 2003
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 36-2الجدول 
 وضع مراآز العناية الصحية الرئيسية

 
 وضع مراآز العناية الصحية الرئيسية عدد مراآز العناية الصحية الرئيسية

 آز منجزة ومفتوحة للجمهورمرا 29
 مراآز منجزة وغير مقبولة من وزارة الصحة 14
 مراآز منجزة ومقبولة من قبل وزارة الصحة 37
 منجز% 100-90: تحت اإلنشاء 35
 منجز% 90-75: تحت اإلنشاء 14

 منجز% 75أقل من : تحت اإلنشاء 7
 أخرجت من البرنامج 4
 أعيد إدخالها في البرنامج 2

 إجمالي مراآز العناية الصحية الرئيسية الممولة 142
 .2007أآتوبر / تشرين األول10قسم منطقة الخليج، االستجابة لطلب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق للبيانات، : المصدر

 
 مستشفى البصرة لألطفال

من المستشفى، % 60تم حتى اآلن إنجاز خالل هذا الفصل استمر التقدم بثبات في بناء مستشفى البصرة لألطفال، وقد 
 مليون دوالر، ويتوقع أن يزيد 163تقدر آلفة مشروع البناء بمبلغ . 2009آانون الثاني /ومن المقرر افتتاحه في يناير

 شخص في اليوم حسب وزارة الخارجية 1000 إلى 750معدل عدد العراقيين العاملين في هذا المشروع من 
 .األميرآية

 
 تصاالتالنقل واال

 وضع هذه 37-2من مشاريع النقل واالتصاالت التي مولتها الواليات المتحدة، ويبين الجدول % 80تم إنجاز أآثر من 
 .المشاريع في هذا الفصل

 
 التحديثات الرئيسية في النقل

 الطيران
رة والقادمة في  أبلغت المطارات العراقية عن انخفاض في عدد الطائرات المغاد2007أآتوبر / تشرين األول3في 

 . في هذا الفصل2243 خالل أخر فصل إلى 2389 من –األسبوع 
 ستة مشاريع، وهناك خمسة إنجاز تم 2007أآتوبر / تشرين األول9، وفي مطار البصرة الدولياستمر العمل في 

 .مشاريع يسير العمل فيها قدمًا
 

 )2007ديسمبر / آانون األول20: اإلنجاز المقدر (اتصاالت مطار البصرة الدولي •
 )2008آانون الثاني / يناير1: اإلنجاز المقدر (تجديد محطة اتصال وبرج مطار البصرة الدولي •
 )2008فبراير / شباط14: اإلنجاز المقدر(رادار جديد لمطار البصرة الدولي  •
 )2008فبراير / شباط28: اإلنجاز المقدر (تجديد نظم المياه لمطار البصرة الدولي •
 )2008مارس / آذار1: اإلنجاز المقدر (أهيل وسائل المالحة لمطار البصرة الدوليتحسين وإعادة ت •

 
 في البرنامج البيولوجي االحصائي وبرنامج مطار بغداد الدولي موظفًا في 7139لتحسين أمن المطار شارك أآثر من 

 البيولوجية االحصائية وضع الشارات، وقد تم افتتاح ثالث محطات جديدة واستخدام موظفين جدد لتسريع العملية
 .ووضع الشارات

 
 قام المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق بالتفتيش على مشروع تقوية نظام الطاقة 2007أبريل /في شهر نيسان

 مليون دوالر، وغرض التفتيش هو تحديد ما إذا آانت 11,8في مطار بغداد الدولي، وتقدر قيمة هذا المشروع بمبلغ 
 .ل بمقدار الطاقة التي حددها العقد األصلي أو أوامر العملالمشاريع تعم

 
 37-2الجدول 
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 وضع مشاريع النقل واالتصاالت التي تمولها الواليات المتحدة
  لم تبدأ تسير قدمًا منجزة اإلجمالي
 الطرق والجسور 78 112 1,325 1,515

  أخرى–النقل  12 38 294 344
 معدات االتصاالت 21 11 180 212
 محطات سكة الحديد 1 3 115 119
 مطارات 3 21 40 64
 طرق سريعة 6 13 21 40
 مرافق بريد 1  37 38
 موانئ   29 29
 معامل خارجية 3 1 9 13
 أمن البيئة التحتية 4 1 9 13

 اإلجمالي الكلي 129 202 2,054 2,385
أآتوبر / تشرين األول15، يو أس إيد، تقرير األنشطة، 2007أآتوبر /ل تشرين األو12نظام إعادة إعمار العراق، المعيار الدولي، : المصدر

2007 
 

 صورة
 بناء طرق بتمويل برنامج استجابة القائد للطوارئ

 
 مولدًا 17 من المولدات الجديدة البالغ عددها 10وقد وجد مفتشو المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق أن 

 2007أآتوبر / تشرين األول17، وفي 2007مارس /م تكن تعمل في شهر آذارالمستخدمة في تقوية نظام الطاقة ل
 .أبلغت وزارة الخارجية األميرآية أن آافة المولدات السبعة عشر تعمل

 
 السكك الحديدية

ما زالت المسائل األمنية تعيق عمليات سكة حديد جمهورية العراق بين الفلوجة والرمادي، وقد أثر العنف المستمر 
.  ء عمل سائقي القطارات وحرآة القطارات والصيانة العادية للخطوط واصالحات الجسور في مختلف المواقععلى بد

 شخصًا في سجدالت الرواتب فقد آان 178أبلغ مشرف سكة حديد الجمهورية العراقية أنه بالرغم من أنه آان هناك 
 . موظفًا منهم يعملون بشكل منتظم20هناك فقط 
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جمهورية العراقية مع القوة المتعددة الجنسيات األولى في العراق الستخدام سكة الحديد العراقية عملت سكة حديد ال

، وقد تمت بالفعل بعض اتفاقيات التسليم، إال أن العديد من اإلقليميةلتسليم زيت الوقود الثقيل إلى معامل توليد الطاقة 
 . زالت تقوم بالمفاوضات من أجل اتفاقيات تعاقدالمسارات بما في ذلك المسار بين مصفاة بايجي والرمادي ال

 
 الطرق والجسور

 مشروع طرق وجسور حتى االن، وقد تم انجاز سبعة مشاريع طرق وجسور 1000مولت الواليات المتحدة أآثر من 
 مشاريع الطرق والجسور 38-2بتمويل الواليات المتحدة في هذا الفصل حسب قسم منطقة الخليج، ويبين الشكل 

 .منجزة في هذا الفصل التي مولتها الواليات المتحدةال
 

خالل هذا الفصل راجع المفتشون التابعون للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مشروعين لتعبيد الطرق في 
، ومشروع تعبيد طريق بارتيال الجديد ) مليون دوالر1,4( مشروع تعبيد طريق الشويريج إلى تاك حرب –نينوى 

لمزيد من المعلومات حول هذين .  ، وقد وجد أن آال المشروعين يمتثالن لمتطلبات العقد)مليون دوالر 0,148(
 .التدقيقين أنظر الجزء الثالث من هذا التقرير

 
من الجزء الشمالي من المشروع، % 22 وقد تم إنجاز مشروع الطريق السريع بين بغداد وآرآوكيستمر العمل في 

، 2008ديسمبر /جزء الجنوبي، وسيتم توسعة المشروع ألربعة خطوط بحلول آانون األولمن ال% 8آما تم إنجاز 
عندما يصل متعهد .  وتقوم وزارة اإلعمار واإلسكان بتنفيذ هذا المشروع من خالل اتفاقية منحة مع الواليات المتحدة

 . المسؤولة عن الدفع للمقاولالمشروع إلى نقاط معينة محددة مسبقًا ستقوم الواليات المتحدة بتعويض الوزارة
 

بالرغم من أن التقدم في إنشاء الطرق والجسور يبقى ثابتًا تستمر الهجمات على البنية التحتية، وخالل هذا الفصل 
 .خسر القنال الكبير جسره الجنوبي الكبير من خالل هجوم

 
 الشحن والموانئ

تجديد رافعة تحدة في ميناء أم قصر وهو مشروع إن آخر مشروع إنشائي يجري العمل فيه وتموله الواليات الم
، آما تم إنجاز رافعات نيلكونمن الجزء الخاص بالطاقة من مشروع % 97 على وشك اإلنجاز، وقد تم إنجاز نيلكون
إلى وقت قصير لم تكن الرافعات تعمل ألن الشرآة العامة لموانئ العراق .  من مشروع رافعات نيلكون% 88ترآيب 

 .طاريات الجديدة الالزمة للتشغيللم تزود الب
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 38-2الجدول 
 مشاريع طرق وجور منجزة خالل هذا الفصل

 المشروع المنجز نوع المشروع تاريخ اإلنجاز
 الطريق الريفية بين الشويريج وتاك حرب طرق قروية 3/7/2007
 الطريق بين الموصل وبغداد لجنة تطوير إعادة اإلعمار اإلقليمية 4/7/2007
 طريق وصول بايجي والبوابة طرق قروية 8/7/2007

 اصالح طريق صدر اليوسفية طرق قروية 11/7/2007
 تغطية الطريق الرئيسي طرق قروية 5/8/2007

 الطريق بين تلة الثوايل وطريق غايدة طرق قروية 17/8/2007
 انيةالطريق الرئيسي في مدينة الديو لجنة تطوير إعادة اإلعمار اإلقليمي 20/8/2007

  2007أآتوبر / تشرين األول9قسم منطقة الخليج، االستجابة لطلب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق، : المصدر
 

وقد أبلغ قسم منطقة الخليج السفارة أنه إذا لم تقم الشرآة العامة لموانئ العراق بتزويد البطاريات فإنه سيتم إنهاء 
 تشرين 17في ,   الميناء الجنوبي ألم قصر قدرات بالنسبة للحاوياتمشروع رافعة نيلكون، ولن يكون في

 تم اإلبالغ بأن المولدات تعمل وأنها في حالة جيدة، ويقوم قسم منطقة الخليج بعمل الترتيبات حتى 2007أآتوبر /األول
 .يستطيع المقاولون إآمال مشاريعهم

 
 2007سبتمبر / أيلول14 مليون دوالر في 2,7بلغ تكلفته تم إنجاز مشروع مرسى السفت الحرجة في أم القصر الذي ت

يتيح مرسى السفن الحرجة أن ترسوا السفن بسرعة وأن تفرح الحمولة بدون استخدام .  بعد التأخير عدة مرات
رافعات، وقد قبلت اشرآة العامة المرافئ العراق مرسي السفن الحرجة الجديد، وستكون مسؤولة عن اإلضاءة 

 .رافق لالسراع بإنزال البضائع من السفن الحرجةوالرصيف والم
 

 التحديثات الرئيسية في االتصاال ت
 حصلت ثالث شرآات على عطاءات لتراخيص الهواتف الخلوية، وقدمت آل شرآة عرضًا 2007أغسطس /في آب
عطاءات فقدت  بليون لرخصتها، وهذا المبلغ آانت آل شرآة تجد صعوبة في دفعه، ومنذ إصدار منح ال1,25مقداره 

في " فترة عدم استقرار"إحدى الشرآات رخصتها، وحسب مكتب المساعدة االنتقالية للعراق تسبب مواد الترخيص 
 .2008سوق االتصاالت ستستمر على األقل حتى أوائل عام 

 
صاالت لجنة االتتم إنجاز ثالثة وثالثين مشروعًا ممولة من قبل صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ترآز على 

 آخر مشرع بريد للجنة 2007سبتمبر / أيلول9 وآان مكتب بريد الديوانية الذي أنجز في والبريد في العراق،
 .االتصاالت والبريد في العراق تم إنجازه

 
 التي هي جزء من مشروع نظام االتصاالت السلكية شبكة نطاق الذبذبات العريضة الالسلكيةمن المقرر تحويل 
، ويقوم مكتب االتصاالت التابع لمكتب المساعدة 2007أآتوبر /زارة االتصاالت في تشرين األولوالالسلكية إلى و

االنتقالية للعراق بتسهيل التحويل، وأعرب عدد من الشرآات الخاصة عن رغبتها في إدارة الشبكة الالسلكية مقابل 
 .ربح

 
نظام االتصاالت السلكية والالسلكية مقررًا في الذي هو آذلك جزء من مشروع ) المأمون (مرفق تحويل الميمونةآان 

، وخالل الفصل األخير أبلغ المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق أنه 2007سبتمبر /األصل أن ينجز في أيلول
 وأنه أنجز 2008فبراير / مليون دوالر إلى شهر شباط26,6تم تغيير تاريخ اإلنجاز لهذا المرفق الذي تبلغ تكلفته 

من المشروع، ويقدر أن تاريخ % 27خالل هذا الفصل أبلغ قسم منطقة الخليج أنه تم إنجاز .  ن المشروعم% 22
 .2008فبراير / شباط10اإلنجاز سيكون 

 
وضع في مؤتمر االتصاالت السلكية والالسلكية العراقي الذي عقد في لندن عبر وزير االتصاالت العراقية عن نيته 

 للعراق، وسيعمل مكتب االتصاالت التابع لمكتب المساعدة االنتقالية لكية والالسلكيةخطة رئيسية لالتصاالت الس
للعراق مع الوزارة لضمان اتفاق تطورات االتصاالت السلكية والالسلكية لفرق إعادة اإلعمار االقليمية مع خطط 
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 :الدعم الدولي إلعادة إعمار العراق
 لم يتم اإلعالن عن تعهدات إضافية من جانب المانحين 2007يوليو /منذ التقرير ربع السنوي الصادر في تموز

 .إال أنه وعلى أي حال آانت هناك التزامات ومدفوعات إضافية.  الدوليين من أجل إعادة إعمار العراق
 

، فقد ازدادت االلتزامات بمقدار (DAD)ت عن قاعدة بيانات المساعدات التنموية وبناء على البيانات التي صدر
وتتولى الجهات الدولية المانحة حاليا تمويل .  مليار دوالر1,05 مليون دوالر في حين ارتفعت النفقات إلى 265,79

 . مشروعًا في مجال خط أنابيب النفط23 مشروعًا ناشطًا في العراق بما في ذلك 242
 
 ضم 2007سبتمبر /خالل ربع السنة الحالي، قامت األمم المتحدة باستضافة اجتماع في الثاني والعشرين من أيلولو

وتضمنت الجلسة التي ترأسها بالمشارآة .  العراق والمجتمع الدولي وذلك لمراجعة مخطط جديد إلعادة إعمار العراق
طرافًا أخرى من المجتمع الدولي حيث تم بحث تعزيز وجود األمين العام لألمم المتحدة ورئيس الوزراء العراقي، أ

األمم المتحدة في العراق آما تم النظر في دور االتفاقية الدولية مع العراق الذي يهدف إلى إعادة االستقرار للعراق 
 .وذلك من خالل تحسين األوضاع السياسية واالقتصادية واألمنية في آافة أنحاء البالد

 
 لدولية مع العراقوضع االتفاقية ا

وهي مخطط إلعادة اإلعمار مدته خمس سنوات معالم للقياس والتزامات ) االتفاقية(توفر االتفاقية الدولية مع العراق 
مشترآة ما بين العراق والمجتمع الدولي آما وأنها تقدم إطارًا يمكن للمجتمع الدولي من خالله دعم األولويات التي 

، تم إصدار أول تقرير حول التقدم الذي تم إحرازه 2007يوليو / تموز20وفي . عراقيةتضمنتها الرؤية الوطنية ال
 .بشأن تطبيق االتفاقية من جانب األمم المتحدة

 
 بنود العمل والبرامج لحكومة العراق حيث أدرج جهاز الرصد  (JMM)ويضع جهاز الرصد المشترك للميثاق 

ة التي التزمت بها الحكومة العراقية آما وضع آليات لرصد وتطبيق المشترك معالم القياس االجتماعية االقتصادي
وعلى الرغم من أن االتفاقية تستهدف رسم مستقبل مساعدات الدول المانحة إال .  االلتزامات الموضوعة طبقًا لالتفاقية

ويوفر جهاز الرصد .  أنه لم يتم ربط مبالغ هبات محددة أو حوافز إلسقاط الديون بتحقيق معالم القياس الموضوعة
 :أو العمل في المجاالت التالية/المشترك مفردات معالم القياس و

 البرنامج التشريعي •
 المصالحة الوطنية والحوار الوطني •
 إدارة الموارد العامة •
 االصالح االقتصادي •
 التنمية البشرية واألمن االنساني •
 الطاقة •
 الزراعة •

 
.  نتها اتفاقية جهاز الرصد المشترك قد نفذت طبقًا لما هو مرسوم لهاولقد تبين أن أآثر من نصف النشاطات التي تضم

وللحصول على نموذج لإلجراءات المدرجة .  39/2ولكي تحصل على تفصيل لإلجراءات المفتوحة، أنظر الجدول 
 .40/2أنظر الجدول 

 
 اإلنجازات والتحديات

تفاقية اال أن تحديات خطيرة ما زالت تقف حجر عثرة على الرغم من تحقيق بعض التقدم تجاه الوفاء بمعالم قياس اال
 :ولقد حددت الحكومة العراقية هذه التحديات وفقًا لما يلي.  أمام التقدم
 .النشاطات االرهابية والخارجة عن القانون •
 .المستويات العالية للفساد واإلطار غير الناضج لمحاسبة الفاسدين •
 .دولية في العراقالمواقف المتضاربة بشأن وجود القوات ال •
 .مساعدات التنمية غير المتناسقة والتي ال يمكن التنبؤ بها •
 .خسارة المهنيين األآفاء أصحاب الخبرة •
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 39-2الجدول 

 وضع اإلجراءات المفتوحة: االتفاقية
 الوضع العدد النسبة للمجموع

 قيد التنفيذ، طبقًا لما هو مرسوم لها 61% 169
 قيد التنفيذ، متأخرة 10% 28

 %9 26 مستحقة التنفيذ، متأخرة
 %9 26 لم تستحق التنفيذ بعد

%10لم يتم اإلبالغ عنها بعد 28   

 المجموع 100% 277
 .9 ص2007يوليو / تموز20"  تقرير التقدم نصف السنوي2007االتفاقية الدولية مع العراق " حكومة العراق :المصدر
 :مالحظات

 .أو التأآد من صحتها رسميًالم تتم مراجعة البيانات أو تدقيقها  -1
 .النسب المئوية مقربة ألقرب عدد صحيح -2

 
 40-2الجدول 

 نموذج لإلجراءات الصادرة عن جهاز الرصد المشترك للميثاق: االتفاقية
لوضع  ا القسم اإلجراء/معلم القياس

  تقدم–البرنامج التشريعي  االتفاق على جدول زمني تشريعي: 2007بحلول نهاية عام 
 البرنامج التشريعي

 استكمل

 تقدم –البرنامج التشريعي  تشكيل لجنة مراجعة الدستور: 2007بحلول نهاية عام 
 البرنامج التشريعي

 استكمل

تشكيل لجنة الرئاسة الوطنية من ممثلي السلطات الثالث 
ووزير الدولة لشؤون الحوار الوطني وممثلين من الواليات 

 البرلمانية

 الوطنية برنامج المصالحة
 والحوار الوطني

 استكمل

تشكل لجنة الرئاسة الوطنية لجان فرعية في المحافظات  
 لتتولى مهام اللجنة في توسيع المصالحة أفقيًا

برنامج المصالحة الوطنية 
 والحوار الوطني

في طور التنفيذ
وفقًا لما هو 
 مرسوم له

 مفاهيم ثقافية وإعالمية ومتابعة تشكيل لجان ميدانية لوضع 
 مدى التقدم في المصالحة وتقييم المراحل

 ةبرنامج المصالحة الوطين
 والحوار الوطني

في طور التنفيذ
وفقًا لما هو مرسوم 

 له
، تطوير إطار المشارآة في منافع النفط 2007بحلول عام 

).  إجراء أولوية(ودمجها بالموازنة بما يتماشى مع الدستور 
ا اإلطار يجب أن يتمتع بالشفافية والعدالة واالستدامة هذ

المالية ويعمل على تمويل آافة المستويات الحكومية مراعيا 
لتراث الماضي واختالف مستويات اإلنماء وأن يعمل على 

التعويض المناسب بما يعود على األقاليم المنتجة 
والمحافظات المنتجة وأن يتم دعمها بالهياآل التنظيمية 

 .لمناسبة ويتماشى مع األنظمة المحاسبية واإلدارية المناسبةا

إدارة الموارد 
 ايرادات النفط/العامة

في طور التنفيذ 
وفقًا لما هو 
 مرسوم له

، تشغيل إطار هيكلي متقدم يتقاطع مع 2007خالل عام  
 القطاعات المختلفة في مجال االستشارات والتنسيق

إدارة /إدارة الموارد العامة
 )PFM(لية العامة الما

في طور التنفيذ
وفقًا لما هو مرسوم 

 .له
، تنفيذ وإنهاء مراجعة عملية وآاملة لوزارة 2007خالل عام 

التخطيط والتنمية وفقًا لما نص عليه قانون إدارة المالية 
 ).إجراء أولوية(العامة 

إدارة /إدارة الموارد العامة
 )PFM(المالية العامة 

في طور 
 متأخر/التنفيذ

 .2007يوليو / تموز20"  تقرير التقدم نصف السنوي2007دولية مع العراق االتفاقية ال: " حكومة العراق:المصدر
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 :مالحظات
 .لم تتم مراجعة البيانات أو تدقيقها أو التأآد رسميًا من صحتها -1
 .النسب المئوية مقربة ألقرب عدد صحيح -2

 
 الدعم المقدم من األمم المتحدة

 دور األمم المتحدة الرئيسي في مجال تحقيق تقدم باتجاه 2007سبتمبر /أآد اجتماع األمم المتحدة الذي عقد في أيلول
 الذي تم بموجبه تمديد 1770ولقد بحث المشارآون قرار مجلس األمن الدولي رقم .  المصالحة الوطنية في العراق

 . لمدة إثني عشر شهرًا أخرى(UNAMI)مهمة بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق 
للحكومة العراقية والشعب " تقديم المشورة والدعم وفقًا لما تسمح به الظروف"ليشمل وقد مدد القرار تفويض البعثة 

 :العراقي حول
 .تحقيق تقدم حول برنامج المصالحة الوطنية والحوار •
 .بناء الوسائل الكفيلة بعقد انتخابات •
 .تقييم الدستور والمساعدة في تطبيق نصوصه •
 . آأمن الحدود والطاقة والالجئينالمساعدة في المناقشات االقليمية حول قضايا •
 .المساعدة في إعداد برامج الدمج والتمويل •
 .استكمال اجراء عملية احصاء وافية •

 
ويتوقع زيادة عدد موظفي األمم المتحدة في العراق زيادة متواضعة إال أن أية زيادة في تواجد األمم المتحدة في 

 .العراق سوف يعتمد في الغالب على الوضع األمني
 

، أول تقرير له وفقًا لقرار مجلس األمن رقم 2007تشرين أول / أآتوبر15ولقد أصدر األمين العام لألمم المتحدة في 
 : طبقًا للتقرير ما يليUNAMIولقد شملت نشاطات بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق .  1770
مجاورة للعراق من أجل االعداد  بين الدول ال2007سبتمبر / أيلول7المشارآة في اجتماع بغداد بتاريخ  -

 .لالجتماع الذي سيعقد على المستوى الوزاري
 .بحث عملية المراجعة الدستورية مع الزعماء والسياسيين العراقيين -
العمل مع مجلس لجنة االنتخابات العليا المستقلة من اجل تطوير برنامج لبناء القدرات والذي سيتم تمويله من  -

 (IRFFI)ة إعمار العراق خالل تسهيالت صندوق إعاد
مراقبة اختيار مدراء مكاتب اقتراع المحافظات التسعة عشرة واصدار تقرير حول عملية االختيار بناء على  -

 .دعوة من الحكومة العراقية
تقديم المشورة للجنة االنتخابات حول الخطوات المطلوبة لتحويل قاعدة بيانات نظام التوزيع العام إلى سجل  -

 .للناخبين
 .2007تشرين أول / أآتوبر11دار تقرير حول حقوق االنسان في إص -

 
تشرين ثاني في اسطنبول لبحث مستقبل وجود األمم /هذا ومن المقرر عقد اجتماع وزاري في أوائل شهر نوفمبر

 .المتحدة في العراق
 

 تحديث المعلومات بشأن برامج ومبادرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي
.   مساعدات للعراق للمساعدة في دفع جهود إعادة اإلعمار إلى األمام(IMF)ولي وصندوق النقد الدولي قدم البنك الد

 التابعة له فيما (IDA)فقد قدم البنك الدولي مساعدات لتطوير الخدمات االجتماعية من خالل مؤسسة التنمية الدولية 
 .(SBA) خالل ترتيبات طارئة قدم صندوق النقد الدولي دعمه من أجل تحقيق تقدم اقتصادي من

 
آب، اجتمع المفتش العام مع موظفي البنك الدولي االثنين المعينين في العراق /وخالل زيارته للعراق في أغسطس

إن زيادة عدد موظفي البنك الدولي العاملين على األرض في العراق سوف يساعد آثيرًا في تحقيق .  بصورة دائمة
 .الت مدرجة على جدول األعمالالسياسات الكامنة التي ما ز
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 البنك الدولي
 والتي بلغت قيمتها االجمالية (IDA)لقد أقر البنك الدولي أربعة مشروعات من خالل قروض مؤسسة اإلنماء الدولية 

وتقوم .  ويستخدم البنك الدولي مؤسسة االنماء الدولية من أجل مساعدة دول العالم األآثر فقرًا.   مليون دوالر399
سة االنماء الدولية بإقراض األموال بشروط ميسرة من خالل القروض التي تقدمها حيث ال تفرض أية فوائد على مؤس

 عامًا بما في ذلك فترة سماح مدتها عشر 40 و35تلك التسهيالت آما وأن مدد السداد تمتد لفترة تتراوح ما بين 
 .سنوات

 آالتعليم والكهرباء والنقل وإمدادات –جتماعية األساسية وتترآز قروض مؤسسة اإلنماء الدولية على الخدمات اال -
ولقد دخل اثنان من تلك المشاريع وهما مشروع التعليم الطارئ الثالث ومشروع إعادة تأهيل الطرق .  المياه

ومنذ ربع السنة الماضي تم تحقيق تقدم باتجاه تطبيق .  2007تشرين أول / أآتوبر15الطارئ حيز التنفيذ في 
للحصول على تفاصيل حول المشروعات التي تمت الموافقة عليها يرجى مراجعة الجدول .  وعين الباقيينالمشر

2-41. 
 

 41-2الجدول 
 )بماليين الدوالرات(قروض مؤسسة اإلنماء الدولية التابعة للبنك الدولي للعراق 

مبلغ 
مؤسسة 

لوضع االسم الوآالة التي  الوصف
 تقوم بالتطبيق

تاريخ 
 الموافقة

 ءاإلنما

 ا

مشروع 
التعليم 

الطارئ 
 الثالث

 مدرسة 82تمول إنشاء 
ابتدائية وثانوية جديدة 

 محافظة يستفيد 15في 
 57منها مباشرة حوالي 
 ألف طالب وطالبة

وزارة التربية نوفمبر 
2005 

100  
 دوالر

 2007دخل حيز التنفيذ في أآتوبر

مشروع 
إعادة 
تأهيل 

 الشوارع

يونيو 
2006 

وزارة 
التعمير 
وإدارة 
الطرق 

والجسور في 
حكومة إقليم 

 آردستان

ء ستعيد تأهيل وإنشا 135
الطرق السريعة والطرق 

المؤدية إلى القرى 
واستبدال ثالثة جسور 

عائمة تقريبًا بأخرى 
ثابتة في وسط وجنوب 

 العراق

 في 
 دوالر

 أآتوبر 15دخل حيز التنفيذ
2007 

مشروع  .  لم يتم تفعيله بعد
الطاقة 
المائية 
لدوآان 

ودار 
 بندرخان

وزارة 
الكهرباء في 

ة إقليم حكوم
 آردستان

ديسمبر 
2006 

جزء من المخطط  40
الهيكلي الشامل لكهرباء 

العراق والذي يوفر 
الطاقة الكهربائية لمنطقة 

آردستان والشبكة 
.  الوطنية المتصلة بها

سيكون لهذا المشروع 
تأثير مباشر على نحو 

 ألف أسرة ويوفر 490
فوائد للمستهلكين 

 الصناعيين

 دوالر
لقد تمت المصادقة

فاقية تمويل وننتظر تلقي على ات
لقد تم اعداد .  الرأي القانوني بشأنه

تقييم متطلبات إعادة (االتفاقية األولية 
 إلى أنه لم 2007في مايو ) التأهيل

يكن باإلمكان إيداعها ألن التسهيالت 
.  لم تكن قد دخلت حيز التنفيذ بعد

وحيث أنه تم السماح بالتمويل بأثر 
ن دوالر  مليو17رجعي فقد تم دفع 
 .آما تم البدء بالتقييم

مشروع 
إعادة بناء 
الكهرباء 
 الطارئ

يهدف إلى استعادة قوة 
توليد الحمل األساسي 
للطاقة لمحطة آهرباء 

حرثا وبناء القدرات لدى 
 وزارة الكهرباء

وزارة 
 الكهرباء

مارس 
2007 

 تم منح عقد لتقييم 2007في سبتمبر  124
ولقد .  عطاءات أعمال إعادة التأهيل دوالر

تم البدء بالعمل بالفعل وفقًا لنصوص 
لقد تم التخطيط ألن يكون . هذا العقد

اتفاق اعادة التأهيل جاهزًا في نهاية 
لم تتم بعد المصادقة . أآتوبرشهر 

 132



 .2007سبتمبر / أيلول30 آشف بيانات عمليات البنك الدولي في العراق ،IREFI صندوق إعادة إعمار العراق :المصدر
 . البيانات لم تتم مراجعتها أو تدقيقها أو التأآد رسميًا من صحتها:مالحظة

 
 (IMF)صندوق النقد الدولي 

لعالمية وتحقيق يعمل صندوق النقد الدولي على تعزيز التعاون النقدي العالمي وتحقيق االستقرار المالي ودعم التجارة ا
ولقد دخل صندوق النقد الدولي في عام .  تقدم تجاه الحد من البطالة والنمو االقتصادي المستدام والتقليل من حدة الفقر

 في اتفاقية ترتيبات مؤقتة مع العراق لدفع اإلصالحات في القطاع المالي وعلى مستوى االقتصاد الكلي في 2005
 هذه أآثر االتفاقيات الدولية فعالية بالنسبة للعراق من وجهة النظر االقتصادية حيث أن ولقد آانت.  البالد إلى األمام

 .اتفاقية الترتيبات المؤقتة مع العراق وفرت معالم قياس أدت بدورها إلى تعزيز التغير االقتصادي المفيد في العراق
 

 الترتيبات المؤقتة الخاصة بصندوق النقد الدولي
 وقع العراق اتفاقية ترتيبات مؤقتة مع صندوق النقد الدولي تم بموجبها توفير 2005أول آانون / ديسمبر23في 

إن اتفاقية الترتيبات المؤقتة هي اداة ائتمان تسمح للبلد المعني .   مليون دوالر727,4قروض تصل في مجموعها إلى 
ويقوم صندوق .  ,على المدى القصيراقتراض مبالغ تصل إلى حد معين من أجل التعامل مع مشاآل ميزان المدفوعات 

النقد الدولي وفقًا لما تنص عليه هذه االتفاقية بمراجعة المؤشرات االقتصادية للتأآد مما إذا آان البلد المعني قد حقق 
 .تقدمًا في مجال االصالحات الهيكلية

 
وقد حددت .  تة مع العراقولقد قام صندوق النقد الدولي حتى االن بخمس مراجعات التفاقيات الترتيبات المؤق

 : ما تم تحقيقه من تقدم شمل المجاالت التالية2007أغسطس /المراجعة األخيرة التي أنجزت في آب
 1مواصلة التعديل المبرمج ألسعار المحروقات الرسمية بما في ذلك رفع أسعار المحروفات محليًا في  -

 .2007يوليو /تموز
 . رخصة لمستوردين من القطاع الخاص20 اصدار حوالي الحد من النقص في الوقود وذلك من خالل -
البدء في تطوير استراتيجية لالصالحات الضريبية على المدى المتوسط وذلك بمساعدة فنية من الشرآاء  -

 .الدوليين
 .تحسين إدارة المالية العامة -
 .إدارة سعر الصرف للحد من التضخم -
 .توسيع تغطية نظام المدفوعات الجديد -
 . التفاهم لبرنامج إعادة بناء قطاع البنوكتطبيق مذآرة -
 .رفع سياسة اسعار الفائدة من جانب البنك المرآزي العراقي -
 

وطبقًا لتقرير التقدم الخامس فإن الوضع السياسي واألمني وأسعار النفط غير المستقرة يشكالن خطرًا ملموسًا على 
اجهها العراق تتلخص في زيادة النمو االقتصادي والحد من إن التحديات الرئيسية التي يو.  مستقبل العراق االقتصادي

 .التضخم
 

 :ولكي تتم مواجهة هذه التحديات فإن من الضروري القيام بما يلي
 .زيادة االستثمارات وبخاصة في قطاع النفط -
 المضي قدمًا في تطبيق سياسات االقتصاد الكلي للحد من التضخم -
 .تي تحظى باألولويةالمضي قدمًا في االصالحات الهيكلية ال -
 

ولقد أبدى مجلس صندوق النقد الدولي مؤخرًا مالحظة مفادها أن العراق أبقى برنامجه االقتصادي ضمن اإلطار 
وعلى أي حال فإن .  المرسوم له وذلك على الرغم من الوضع السياسي المضطرب والبيئة األمنية التي تتسم بالتشدد

ويعتقد صندوق النقد الدولي بأن مستقبل العراق .  آما وأن التضخم ما زال مرتفعًاتطوير إنتاج النفط ما زال متباطئًا 
 .االقتصادي يتوقف بصورة خطيرة على ما يتم تحقيقه من تقدم في البيئة األمنية

 
 28لقد وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تمديد اتفاقية الترتيبات المؤقتة مع العراق حتى 

وينتظر أن تعقد المفاوضات حول ما سيخلف اتفاقية الترتيبات المؤقتة خالل فصل .  2007انون أول آ/ديسمبر
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 تحديث برنامج إعادة هيكلة قطاع البنوك
حددت مذآرة التفاهم بين وزير المالية والبنك المرآزي العراقي توجهات عمليات أآبر مصرفين تمتلكهما الدولة وهما 

وترتكز مبادرات إعادة الهيكلة التي تضمنتها مذآرة التفاهم على التوجيهات .  مصرف الرافدين ومصرف الرشيد
 .  لصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بهذا الشأنا

 :ويتضمن الدعم الذي قدمته وزارة الخزانة األميرآية في هذا اإلطار ما يلي
 .2006إعادة إصدار ميزانيتي مصرف الرافدين والرشيد لعام  -
 .اطياتتقديم المعونة من أجل تحديد وتوضيح الديون الخارجية والخسائر الموروثة واالحتي -
 .المساعدة في اختيار شرآة تدقيق خارجية لمصرف الرافدين ومصرف الرشيد -
 .المساعدة في تقييم الموجودات والمطلوبات والحسابات الدائنة -
 .استكمال وضع السياسات واإلجراءات والتوصيف الوظيفي وجدول الهياآل التنظيمية لمساعدة البنوك -
القيود المحاسبية والعمليات المصرفية وتكنولوجيا : مثل.  لما هو مطلوبتقديم المشورة حول مجاالت أخرى وفقًا  -

 .المعلومات والقضايا القانونية والخزينة الحكومية واالئتمان ومتطلبات التدريب
 

 عقد مؤتمر لبحث المتطلبات المالية والعملياتية المتبقية الستكمال إعادة 2007آانون أول /وسيتم خالل شهر ديسمبر
وسيحضر المؤتمر الذي سيعقد في األردن ممثلون عن المصارف العراقية التي تمتلكها الدولة .  طاع البنوكهيكلة ق

 .وممثلون عن البنك المرآزي العراقي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي
 

 الهبات والقروض المقدمة من مانحين دوليين
 لتسجيل المساعادات المقدمة من (DAD)بتطوير  UNDPلقد قامت وزارة التخطيط وبرنامج اإلنماء الدولي 

ويعتبر المانحون المصدر .  المانحين وتحليل نشاطات المانحين ورصد تطبيق المشروعات التي يمولها المانحون
 .DADالرئيسي للبيانات التي يجري تسجيلها في 

 
وظفين إال أنه ال يوجد إطار زمني  بالم(DAD)ويتولى المانحون توفير المعلومات لوزارة التخطيط آما يتم تزويد 

 مليار دوالر آان قد تم التعهد بتقديمها يأتي مبلغ 18,38قياسي للمانحين آي يقوموا بتحديث المعلومات، فمن مبلغ 
 . مليون دوالر من إطار االتفاقية696,5

 
ويمثل المانحون .  الماضيهذا ولم تتوفر أية تعهدات إضافية أخرى بتقديم منح في إطار االتفاقية منذ ربع السنة 

 بالمائة من اجمالي المبالغ الدولية التي تم التعهد بتقديمها إال أن هؤالء 90العشرة الدوليون الرئيسيون سويًا أآثر من 
ومن هؤالء العشرة يوجد خمسة لم .   بالمائة من اجمالي المبالغ الدولية التي تم دفعها61المانحين أنفسهم يمثلون فقط 

وللحصول على تفاصيل حول مبالغ المنح التي تعهدت .  دفع أية مبالغ من تلك التي تعهدوا بدفعها حتى االنيقوموا ب
 .37-2الدول العشرة الرئيسية بتقديمها وما تم دفعه فيها راجع الرسم 

 
 .42-2وللحصول على تفاصيل مساعدات المانحين طبقًا للبلد والمنظمة المانحة راجع الجدول 

 
 مليار 120 آانت الحكومة العراقية مدينة للمجتمع الدولي وللدائنين من القطاع الخاص بحوالي 2004 عام وفي نهاية

 مليار دوالر منها من خالل اتفاقيات دين مع العراق ما أدى إلى تراجع ديون العراق 31دوالر قام الدائنون بإسقاط 
 تعهدت أربع دول 2007آانون الثاني /ومنذ يناير.  2006آانون أول عام / مليار دوالر في ديسمبر89الخارجية إلى 

.   مليار دوالر أخرى إال أنه لم يتم اإلعالن عن إسقاط المزيد من تلك الديون منذ ربع السنة الماضي21بإسقاط 
وتسعى الحكومة العراقية لدى الدول المقرضة لتحديد خطوط زمنية لتحقيق المدى الكامل السقاط الديون التي تم 

 .عهد بها حتى االن من خالل االتفاقيةالت
 

 أصدر المكتب الوطني للبحوث االقتصادية تقريرًا حول التأثير المالي 2007تشرين أول /وخالل شهر أآتوبر
وقد تناول التقرير تحقيقًا حول اسعار سندات الدولة العراقية في األسواق العالمية  .  للعمليات العسكرية في العراق
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 37-2الشكل 

ĢǻōǺfi 2-37

ĥǾǼ⎯ģŅĢĨ ĢǻĻẄ ̦ŅĢĨ ĢǻǾĥģǻū Ģǻĩ‛ ĩǽ ĢǻĩũẃĻ ĥẃģ 18.38 ǾǼ⎯ģŅ ĻẄ ̦Ņ
ĢǻǾŏĻŅ:  Ĕ·ŝŅ "ẂĥģĨ ĢǻǾģ·ĵ⎯ǿ ẄĢǻŷŅẄŖ ǻǼũŅĢŵ". 

ǾĵŝģĨ: 
1-ĩǽ ĩŷŅ⎯Ĥ Ģ⅛ŅŶģǽ ⅛ŶŅĤ ŨĻĻ ŏĵ⎯Ĵ
2-⎯ŋĩī·Ỳ ĢǻĩǾẄ⎯fi Ģ⅛ǾŅ⎯Ǻ‛
3-ĢǻǾĥģǻū ĢǻǾĻųẄŨħ Ẅųŷģ′ ǻǾģ ĔẄŅĻẀ DAD

 
 42-2الجدول 

 )بالدوالر األميرآي(المنح والقروض المقدمة من المانحين للعراق 
التغير من 

  2007يوليو /تموز
/ التغير من يوليو المبلغ المدفوع

 2007تموز 
 المانح المبلغ الذي تم التعهد به لتزم بهالمبلغ الم

التقرير ربع  
 السنوي

التقرير ربع
 السنوي

 - * - 40,253,296 104,168,111 استراليا
 - * - * 5,700,000 النمسا
 - 2,473,396 - 3,803,351 11,815,789 بلجيكا

 بلغاريا - * - * 1,300,000
 - 106,082,427 - 178,38,910 286,085,242 آندا

 - * - * 38,000,000 الصين
 - * - * 333,000 آرواتيا
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 - * - * 120,000 قبرص
 جمهورية ا - * - * 14,700,000لتشيك

 - 3,135,259 - 18,042,189 103,082,297 الدانمارك
 است - * 500 * 80,000ونيا
 - * - 8,835,000 8,834,500 فنلندا
 - * - 32,288 32,28 فرنسا

 ألمانيا - 586,276 - 807,660 12,820,513
 - * - 3,614,458 5,414,458 اليونان
 هنغار - * - * 1,667,005يا

 أيسلندا - * - 2,700,000 3,200,000
 الهند - * 2,500,000 10,000,000 11,000,000

 إيران - * - * 1,020,000,000
 - * - 1,234,568 5,534,300 ايرلندا
 إ - 5,266,564 - 35,732,540 435,000,000يطاليا

 اليابان )2,092,000( 1,022,339,900 )2,092,000( 1,527,551,666 5,000,000,000
 - * - 75,000 1,500,000 األردن
 - * - 10,000,000 516,200,000 الكويت
 ليتواني - * - * 30,000ا

 - * - 2,323,298 2,563,298 لكسمبورغ
 - * - * 270,000 مالطا

 هولندا - 4,482,916 - 15,929,596 21,929,596
 - * - 3,378,378 7,178,378 نيوزيلندا
 النرو 151,253 8,465,164 - 23,186,046 24,018,692يج

 عمان - * - * 3,000,000
 باآستان - * - * 2,500,000

 - * - * 600,000 البرتغال
 - * - 5,000,000 100,000,000 قطر

 رو - * - * 8,000,000سيا
ربية المملكة الع - * - * 1,000,000,000

 السعودية
 - * - * 1,700,000 سنغافورة
 - * - * 420,000 سلوفانيا

 آوريا الجن 17,315,584 149,333,041 66,411,302 234,745,929 460,000,000وبية
 - 62,251,729 - 188,406,287 270,000,000 إسبانيا

 - * - * 75,500 سريالنكا
 ال 15,273,864 21,093,557 20,426,144 67,877,122 58,424,464سويد

 سويسرا - * - * 11,000,000
 - * - * 4,300,000 تيوان
 - 98,442 - 1,300,000 50,000,000 ترآيا

اإلمارات الع - * - * 215,000,000ربية 
 المتحدة

 177,850,573 259,893,401 129,051,640 579,114,825 1,537,037,037 المملكة المتحدة
  *  * 700,000 نامفيت

 208,499,274 1,643,502,072 216,297,586 2,962,182,586 11,363,334,468 المجموع الفرعي
 - 1,786,621 24,273,460 693,953,460 969,975,000 اللجنة األوروبية
 - 1,786,621 24,273,460 693,953,460 969,975,000 المجموع الفرعي

المؤسسات المالية 
 الدولية

     

صندوق النقد الدولي 
 )حد أدنى(

2,550,000,000 727,400,000 13,400,000 * - 

 )حد أدنى(البنك الدولي 90,700,986 90,777,000 )240,000( 164,000,000 3,000,000,000 
 بنك التنمية اإلسالمي - * - * 500,000,000

 754,674,001 754,674,001 12,061,320 12,061,320 * برنامج التنمية الدولي
 845,374,987 845,451,001 25,221,320 903,461,320 6,050,000,000 المجموع الفرعي
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إجمالي مساعدات  1,053,874,261 2,490,739,694 265,792,366 4,559,597,187 18,383,309,468
 الهبات الدولية

*  البيانات غير متوفرة
وزارة : لبيانات لتجميع المبالغ التي تم التعهد بتقديمها من المصادر التاليةقام مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق بتحليل ا ) أ(

 تقرير التقدم 2007االتفاقية الدولية مع العراق "، dad/org.iraq-mop.www 2007سبتمبر / أيلول24تخطيط مساعدات التنمية، 
 الهبات األجنبية من أجل التدريب وحفظ السالم Post war Iraq العراق ما بعد الحرب  CRS و2007يوليو /نصف السنوي، تموز

 ”Stabilizing and rebuilding Iraq“" تحقيق االستقرار وإعادة بناء العراق "GAO، 2007يونيو / حزيران18وإعادة اإلعمار 
 .2007مايو / أيار9دعم التحالف والتزامات المانحين الدوليين 

) ب .dad/org.iraq-mop.www 2007سبتمبر / أيلول24المصدر الحكومة العراقية، قاعدة بيانات وزارة تخطيط مساعدات التنمية،  (
إعمار العراق التغير منذ ربع السنة الماضي حدث بسبب تصحيح البيانات المستخدمة من جانب مكتب المفتش العام الخاص بإعادة  

 .هذا ال يعكس أية تعهدات منح إضافية تم تقديمها منذ ربع السنة الماضية.  فيما يتعلق بتعهدات المنح
) ت(

 مليون يورو أي ما يعادل 718,5 تعهدات بتقديم (EC)اللجنة األوروبية . التغير نجم عن تقلب أسعار الصرف منذ ربع السنة الماضي 
 دوالر وهذا ال يشكل زيادة في التبرعات منذ ربع السنة 1,35=  الصرف التالي يورو واحد  دوالر باستخدام سعر969,975,000

 .الماضية

) ث(

: مصدر التعادل األميرآي.  (SDR) وحدة سحب خاصة 475,4هذا القرض جاء من اتفاقية الترتيبات المؤقتة والمبلغ هو مقابل  
، 07/175، البيان الصحفي رقم 2007تمديد االتفاقية إلى شهر ديسمبر : يصندوق النقد الدولي، المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدول

 .2007أغسطس / آب2

) ج(

 مليون وحدة سحب خاصة 475,4المبلغ الحقيقي لقرض اتفاقية الترتيبات المؤقتة هو .  التغير نجم عن تقلبات أسعار الصرف ) ح(
(SDR). 

 مليون دوالر هي مبلغ ما تعهدت به الواليات المتحدة بموجب 10,7 و  ماليين دوالر هي ما تعهدت به اسبانيا10هذا الرقم ال يشمل  ) خ(
 .االتفاقية

 :مالحظات
 .البيانات لم تتم مراجعتها أو تدقيقها أو التأآد رسميًا من صحتها )1(
وفة  والمصرobligatedهي مصطلحات تقابل آلمتي الملتزم بها " disbursedما تم دفعه "و " committedما تم التعهد به "آلمتي  )2(

expendedالتي يستخدمها مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق . 
 

 الصندوق الدولي إلعادة إعمار العراق
ويرأس الصندوق .   شريحة من مساعدات الهبات الدولية(IRFFI)يدير الصندوق الدولي إلعادة إعمار العراق 

 مليار دوالر 1,75وعشرون من المانحين بتقديم لقد التزم خمسة .  حكومة العراق وإيطاليا بصورة مشترآة
 The World Bank Trust Fund  (ITF)للصندوقين التابعين للصندوق الدولي إلعادة إعمار العراق وهما 

ولقد تم عمليًا تسديد جميع التزامات .  The UN Development Group Iraq Trust Fund UNDGITFو
 (IRFFI)من بين األموال الخاصة بالصندوق الدولي إلعادة إعمار العراق  و%).  96(صندوق إعادة إعمار العراق 

حوالي ( مليون دوالر 27 مليون دوالر أي بزيادة 769 مليار دوالر في حين تم دفع 1,09تم توقيع اتفاقيات بشأن 
 . منذ ربع السنة السابقوقد بقي المبلغ الذي تم التعاقد عليه ثابتًا.  في األموال المدفوعة عن ربع السنة السابق%) 3
 

 التابع للبنك الدولي حيث بدأ الحساب بتلقي ITF فّوض المانحون البنك الدولي بإدارة صندوق 2004وخالل عام 
 التابع (ITF) مليون دوالر لصندوق 462,4 مانحًا بتقديم حوالي 17 التزم 2007سبتمبر / أيلول30ومنذ .  األموال

 مليون 319وقد تم التعاقد على .   مليون دوالر459,6لغ الكلية لاللتزامات تم إيداع ومن بين المبا.  للبنك الدولي
 (ITF)وضع أموال ) 38-2(ويبين الشكل .   ماليين دوالر منها109دوالر من إجمالي المبالغ المودعة تم صرف 

 .2007سبتمبر / أيلول30التابع للبنك الدولي حتى نهاية يوم 
 مليون دوالر تم تحقيق التقديم التالي 436,7 مشروعًا قيمتها 16 حاليًا تمويل (ITF)لي ويتولى صندوق البنك الدو

 :فيها
 وهو مشروع 2007، تمت الموافقة على مشروع واحد فقط خالل عام ITFآجزء من صندوق البنك الدولي  -

 . ماليين دوالر6إعادة إعمار قطاع الكهرباء البالغة قيمته 
 40,6هما مشروع المخصصات الطارئة للكتب المدرسية الذي بلغت آلفته تم إنجاز واغالق مشروعين  -

 3مليون دوالر والذي تولت الحكومة العراقية تنفيذه والمشروع األول لتوسعة المباني الذي بلغت آلفته 
 .ماليين دوالر وتولى البنك الدولي تنفيذه

ربعة عشرة الفعالة التي يجري تنفيذها  من المشروعات األ12تقوم الحكومة العراقية بشكل مباشر تنفيذ  -
 مليون 8,5(ويتولى البنك الدولي تنفيذ المشروعين القائمين الباقيين .   مليون دوالر384,6والتي تبلغ قيمتها 

 .والخاصين بتوسعة المباني والمساعدات الفنية) دوالر
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 من اجمالي تكاليف المشروعات %74وتمثل تكلفة المشروعات األربعة األآبر من إجمالي المشروعات حوالي 
 ).43-2(ولكي تحصل على فكرة سريعة حول هذه المشروعات أنظر الجدول .  الفعالة

 
 صندوق مجموعة تنمية العراق التابع لألمم المتحدة

UN Development Group Iraq Trust Fund 
هد خمسة وعشرون مانحًا بتقديم  حيث تع(UNDGITF) صندوق (UNDP)يدير برنامج التنمية التابع لألمم المتحدة 

 مليار دوالر عن المبلغ الذي تم التعهد به في ربع السنة 11 أي بزيادة (ITF) مليار دوالر لصندوق 1,29حوالي 
 31 مليار دوالر وفقًا للمعلومات التي توفرت بتاريخ 1,23ومن بين االلتزامات اإلجمالية تم إيداع حوالي . الماضية
 وآالة من وآاالت األمم المتحدة تنفيذ 16وتتولى حاليًا ).  هي أفضل ما توفر لنا من معلوماتو (2007يوليو /تموز
 : ما يليUNDG ITFوتشمل تفاصيل تمويل .   مليار دوالر1,06 مشروعًا تصل تكلفة تمويلها إلى أآثر من 160

 361يها اليابان التي أودعت  مليون دوالر تل529اللجنة األوروبية هي أآبر مانح منفرد قمات بايداع حوالي  -
 مليار 1,23من اجمالي االيداعات البالغة قيمتها % 73ويمثل المانحان هذان حوالي .  مليون دوالر تقريبًا

 .دوالر
 

 38-2الشكل 
 

 
)  مليون دوالر296,9(د إن برنامج اإلنماء التابع لألمم المتحدة هو الجهة التي تتمتع بالتمويل األآبر المعتم -

 ). مليون دوالر149,8(ثم اليونيسيف )  مليون دوالر177,2(يليها مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع 
 .من المبالغ المعتمدة للتمويل%) 73( مليون دوالر 771تم التعاقد على  -
 .من المبالغ المعتمدة للتمويل%) 62( مليون دوالر 660تم صرف  -
 .عملياتي لخمسة وعشرين مشروعًاتم االستكمال ال -

 
 أنظر 2007يوليو / تموز31 حتى تاريخ UNDG ITGولكي تتمكن من التعرف على وضع األموال الخاصة ب 

 ).39-2(الشكل 
 

 39-2الشكل 
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 43-2الجدول 
 World Bank Trust Fund) بماليين الدوالرات(ابع للبنك الدولي لمحة عن المشروعات األربعة الكبرى الخاصة بصندوق االئتمان العراقي الت

قيمة  المشروع
 المشروع

المتعاقد 
 عليه

بدء /تاريخ الموافقة المنصرف
 المشروع

الوآالة ذات 
 العالقة

 الوضع التفاصيل

إعادة بناء 
شبكات إمدادات 
المياه والصرف 
 الصحي والمدن

ون آان/ديسمبر 17,5$ 71$ 110$
  2004أول 

وزارة البلديات 
 واألشغال العامة

تمويل إعادة بناء شبكات المياه والصرف 
اإلعمار في الصحي في تسع مدن وإعادة 

. المناطق األآثر فقرًا في ثالث مدن
ويستفيد من هذا المشروع أآثر من 

مليوني شخص آما يوفر المشروع دعمًا 
لقدرات البناء من خالل مساعدات 

التدريب والمساعدات الفنية وسيخلق 
المشروع فرص عمل لثالثة آالف 

 شخص على األقل

بدأت العطاءات تصل بأآثر مما 
آان متوقعًا ولهذا فقد تقرر اسقاط 
بعض أجزاء المشروع التي سيتم 

تيارها خالل إعادة تشكيل اخ
المشروع في تشرين 

 وما زالت 2007نوفمبر /الثاني
األعمال المدنية إلعادة إعمار 

وتحسين شبكات المياه في طور 
وستبدأ األجزاء الباقية . االنجاز

من المشروع في آانون 
 2007ديسمبر /األول

إمدادات المياه 
والصرف 
 الصحي

آانون /ديسمبر 7,5$ 8,4$ 65%
 2004أول 

المساعدة في استعادة الخدمات األساسية  بلدية بغداد
إلمدادات المياه والصرف الصحي في 

بغداد من خالل إعادة اإلعمار والتأهيل 
للشبكات الحالية التي تحظى باألولوية 

ومؤسسات المعالجة باإلضافة إلى تقديم 
 الدعم لقدرات اإلعمار

تعاقدت بلدية بغداد مع مستشارين 
لتطوير وثائق وتصاميم المناقصات 

ولقد تم توقيع . لمرحلة اإلنشاء
. العقود الخاصة بالسلع واألعمال

آما قامت البلدية في توظيف فريق 
وير مدينة لتطوير وتنفيذ مخطط تط

 بغداد
إعادة بناء 

وتأهيل 
 المدارس

تشرين  14,1$ 36,9$ 60$
أآتوبر /األول

2004 

وزارة التربية 
 والتعليم

 في يهدف إلى تحسين أوضاع التعليم
المدارس االبتدائية والثانوية من خالل 

 مدرسة جديدة وإعادة التأهيل 56إنشاء 
.  مدرسة133على نطاق واسع ل 

سيستفيد من المشروع أآثر من 
 أسرة فيها أطفال يدرسون في 100,000

مدارس غير آمنة ومكتظة بالتالميذ آما 

تم االنتهاء من عمليات إعادة 
وقد أفاد .  مدرسة133تأهيل 

 ألف طالب حتى 46المشروع 
وعالوة على ذلك فقد بدأت .  االن

 مدرسة جديدة 30عملية إنشاء 
 مدرسة سيتم 26آما وهنالك 

إعادة تأهيلها في مطلع عام 
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تطوير القطاع 
 خاصال

تشرين  4,4$ 39$ 55$
نوفمبر /الثاني

2004 

وزارة التخطيط 
والتعاون اإلنمائي 

واالتصاالت 
ITPC 

يعالج أولويات مختارة في اإلطار 
المؤسسي لقدرات البناء واالتصاالت 

الضرورية في مجال البنية التحتية وذلك 
من خالل إقامة شبكة اتصاالت وطنية 

 .ذات سعة عالية

تم توقيع العقد خالل 
، لتزويد 2006يونيو /حزيران

وانشاء شبكة اتصاالت وطنية، 
وقد تم منح عقود النشاء البنية 

التحتية لمكونات المؤسسة العامة 
والمكونات المنافسة ونظام 

 .وعاتالمدف
     $43,5 $155,3 $290 المجموع
 .2007سبتمبر / أيلول30 آشف بيانات عمليات البنك الدولي في العراق، IRFFI :المصدر
 من صحتها:مالحظة

 
 . البيانات لم تتم مراجعتها أو تدقيقها أو التأآد رسميًا

 



 أمثلة عن المشروعات التي يمولها مانحون
.   مليار دوالر تقريبًا لتغطية تكاليف المشاريع3,67 مشروعًا آما التزموا بتقديم 572قام المانحون الدوليون بتمويل 

 ).40-2(وللحصول على تفاصيل حول المشروعات التي يمولها المانحون أنظر الشكل 
 

ي وتختلف نوعيات المشاريع التي يمولها مانحون دوليون باختالف الدولة المانحة وسياستها في مجال اإلنماء األجنب
 .وآذلك أفكارها وتقييمها للمشروعات التي تكون أآثر فائدة في مجال إعادة إعمار العراق

 
 ال يوفرون بيانات محدثة  فالمانحون. DADوقد تم جمع البيانات الخاصة بالمشروعات التي يمولها مانحون من 

وجهة نظر جزئية لمساعدات يجب اعتبارها ) 44-2( ولهذا فإن المعلومات المدرجة في الجدول DADبانتظام ل 
 .المانحين

 
وبناء على نوعية المشروع فقد الحظ مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق أن معظم األموال التي يقدمها 

وقدرات %) 23(وإعادة التأهيل ) من إجمالي تكاليف المشاريع% 27(المانحون الدوليون تستخدم في توفير المواد 
 .يس في المشروعات اإلنشائية الكبيرةول%) 21(البناء 

 
تليها تنمية %) 27( تحظى البنية التحتية بالجزء األآبر من تمويل المانحين DADوعلى المستوى القطاعي ل 

والشكل ) 44-2(لمعرفة أوضاع انفاق المنح العراقية انظر الجدول %. 14الصحة %) 15(الحاآمية والديمقراطية 
)2-41.( 
 

 40-2الشكل 

 
  44-2الجدول 

 )بالدوالرات األميرآية (24/9/2007المشروعات التي يمولها المانحون آما هي في 
 ما أنفق القطاع ملتزم بها عليها

 الزراعة والغذاء وصيد األسماك 183,071,542 235,144,389
 التنمية االقتصادية 38,443,901 117,389,598

 232,254,236 333,555,524 التعليم والعلوم والثقافة
 ا 23,333,989 26,164,177لطاقة

 البيئة 158,363,057 253,294,917
 372,577,928 537,876,975 تطوير الحاآمية والديمقراطية

 ا 414,778,761 512,385,33لصحة
 236,346,398 372,324,737 االسكان والعمل والشؤون االجتماعية

 142



 البنية التحتية 666,270,164 1,004,678,229
 األمن 125,291,324 165,470,968

 36,217,518 42,677,280 غير مصنف/غير محدد
 3,790,886 7,603,219 غير مخصص

 المجموع 2,490,739,695 3,668,565,946
 dad/org.iraq-mop.www 24/9/2007 قاعدة بيانات المساعدات التنموية – الحكومة العراقية :المصدر
 :مالحظات

 .البيانات لم تتم مراجعتها أو تدقيقها أو التأآد رسميًا من صحتها -1
هي االصطالحات الدولية المستخدمة وهي اصطالحات يمكن مقارنتها بمصطلحات مكتب المفتش العام " المنفق"و" الملتزم به" -2

 "والمنصرف" "تزم بهالمل"الخاص بإعادة إعمار العراق 
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 (SIGIR)مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق 
 
 *اإلشراف والرقابة*
 

 الجزء الثالث
 

 SIGIRتدقيق الحسابات من جانب  -
 SIGIRعمليات التفتيش من جانب  -
 SIGIRعمليات التحقيق من جانب  -
 SIGIRالخط الساخن الخاص ب  -
 SIGIRع االلكتروني الخاص ب الموق -
 التحديثات التشريعية -
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 SIGIR تدقيق الحسابات من جانب مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق 
خالل الفترة الواقعة ما مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  استكمل مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق 

 سبعة تقارير تدقيق جديدة مما رفع عدد تقارير التدقيق 2007تشرين أول /أآتوبر 30 و2007يوليو / تموز30بين 
 . تقريرا101 إلى 2004مارس /التي أنجزها المكتب منذ آذار

 
خالل ربع السنة الحالي سلسلة متفاوتة من القضايا والبرامج مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  وقد عالج مكتب 

المسددة وعمليات تصفية العقود وفعالية فريق عمل برنامج إعادة اإلعمار الريفي في مثل إدارة االلتزامات غير 
وقد أصدر مكتب المفتش العام .  العراق واستخدام المقاولين في إدارة مشروعات اإلغاثة وإعادة اإلعمار في العراق

قتين خالل ربع السنة الحالي وذلك أيضًا تقريرين مؤمكتب المفتش العام الخاص بالعراق الخاص بإعادة إعمار العراق 
 :لمعالجة قضايا تحتاج إلى اهتمام مباشر

 .تطوير نظام إدارة مالية ومعلومات في العراق -
على القيام بمراجعة مالية مكتب المفتش العام الخاص بالعراق المحددات التي تقف حجر عثرة أمام قدرة مكتب  -

 .مج تدريب الشرطة العراقية الخاص ببرناDynمرآزة على العقد الدولي لفيلق 
 

-3لربع السنة الحالي أنظر الجدول مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  وللحصول على لمحة سريعة لتقارير مكتب 
1. 
 

حاليًا عشر عمليات تدقيق وينوي البدء بعدد آخر من تلك العمليات مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  ويجري مكتب 
بأعمال التدقيق وفقًا لألسس والقواعد الحكومية مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  ويقوم .  بلخالل ربع السنة المق

 .المعترف بها بهذا الخصوص
 

على العشرات من التوصيات التي تهدف إلى تحقيق تحسن في مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  لقد احتوت تقارير 
إن تطبيق توصيات مدققي .  النشاطات المتعلقة بإعادة اإلعمار واإلغاثةمجال اإلدارة واتخاذ إجراءات تصحيحية في 

يتابعون بانتظام جميع التوصيات المقبولة مكتب المفتش العام الخاص بالعراق الحسابات تعتبر   هامة فمدققو مكتب 
لها من خالل عملية أما التوصيات التي ال تحظى بالقبول فإنه يتم ح.  ويسعون لتطبيقها آاملة إلى أقصى حد عملي

 .الحل المطبقة لدى آل منظمة وهي تتم عادة على مستوى نواب الرؤساء
والتي مكتب المفتش العام الخاص بالعراق للحصول على معلومات حول آافة عمليات تدقيق الحسابات من قبل  -

كتب المفتش م والموقع االلكتروني ل 1-1، الجدول )1(، أنظر الملحق 30/10/2007استكملت حتى تاريخ 
 mil.sigir.wwwالعام الخاص بالعراق 

بشأن تدقيق الحسابات مكتب المفتش العام الخاص بالعراق للحصول على معلومات حول وضع تطبيق توصيات  -
 2-1 الجدول –) 1(والتوصيات التي تبقى مفتوحة أنظر الملحق 

 ) 1(الملحق 
 2-1الجدول 

لتقريرتا  ريخ صدور ا رقم التقرير عنوان التقرير
إدارة الوآالة الحكومية لعملية إغالق عقود صندوق اإلغاثة وإعادة  07-010

 .اإلعمار العراقي
أآتوبر /تشرين األول

2007 
ضوابط على االلتزامات غير المسددة لدى صندوق اإلغاثة وإعادة  07-11

 اإلعمار العراقي 
أآتوبر /تشرين األول

2007 
أآتوبر /تشرين األول 015-07 مراجعة فعالية برنامج فريق إعادة اإلعمار الريفي في العراق

2007 
 الدولي وفقًا لعقدها الخاص ببرنامج Dynمراجعة مؤقتة لنفقات فيلق  07-016

 تدريب الشرطة العراقية
أآتوبر /تشرين األول

2007 
هود واإلجراءات اإلضافية الضرورية لتطبيق التقرير الؤقت حول الج

 نظام معلومات إدارة مالية في العراق
أآتوبر /تشرين األول 08-001

2007 
 151 و130أوامر مهام برنامج توسيع برنامج اإلمدادات المدني رقم  08-002

 وإدارة البرنامج، وعمليات السداد والتحول االنتقالي
أآتوبر /تشرين األول

2007 

 145

http://www.sigir.mil/


 حول استخدام المتعهدين في إدارة مشاريع اإلغاثة  وإعادة مراجعة
 اإلعمار العراقية

أآتوبر /تشرين األول 08-003
2007 

 
إن أعمال التدقيق المحاسبي الذي يقوم به مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق هي أعمال منسقة بشكل 

ذا التنسيق بدعم آما وأنه يأخذ ويتمتع ه.  جيد مع مؤسسات تدقيق أخرى لها عالقة باألعمال الجارية في العراق
الصفة الرسمية من خالل ممثلين لهذه المؤسسات الذين يجتمعون معًا مرة آل فترة ربع سنوية عبر المجلس العام 

ويهدف هذا المجلس إلى تنسيق نشاطات التدقيق المحاسبي للحيلولة دون تكرار .  (IIGC) للمفتشين في العراق 
 .مات والتجارب المستقاة من عمليات التدقيق المحاسبي الجاريةالجهود وللمشارآة في المعلو

 
 في مقر مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق في 15/8/2007 اجتماعًا في (IIGC) وقد عقد مجلس 

أرلنغتون فرجينيا حيث شارك بعض األعضاء في االجتماع عبر الهاتف من مناطق أخرى في الواليات المتحدة ومن 
 Army)وحضر االجتماع ممثلون من مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق والمفتش العام للجيش .  غدادب

IG) ومكتب المفتش العام لوزارة الدفاع (DOD OIG) ومكتب المفتش العام لوزارة الخارجية (DOS OIG) 
  ووآالة تدقيق العقود الدفاعية  التابعة للجيش (USAID OIG)ومكتب المفتش العام للوآالة االميرآية لتنمية الدولية 

(DCAA) ووآالة تدقيق الجيش (AAA) ووآالة تدقيق سالح الجو وخدمات تدقيق البحرية ومكتب محاسبة 
 .الموظفين التابع للحكومة

 
 تقارير التدقيق النهائية الصادرة عن مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق 

 ية تصفية عقود صندوق اإلغاثة وإعادة اإلعمار الخاص بالعراقإدارة وآالة عمل
 2007تشرين أول / أآتوبر(010-07مكتب المفتش العام الخاص بالعراق )
 

 مقدمة
 مليار دوالر، تم توقيع 20,9 الذي تبلغ قيمته (IRRF) خالل تطبيق برنامج اإلغاثة وإعادة اإلعمار الخاص بالعراق 

شاطات عدة تتراوح ما بين شراء مواد وبين برامج إنشائية تصل قيمتها إلى مليارات آالف العقود التي تغطي ن
وشمل معظم العمل الذي تم تنفيذه طبقًا لبرنامج اإلغاثة وإعادة اإلعمار استخدام عقود حيث أن االنتهاء .  الدوالرات

لمرحلة تتلقى الوآاالت الحكومية وتتقبل وخالل هذه ا.  من العقد وإغالقه يمثل المرحلة النهائية في دورة حياة العقد
التسليم النهائي للخدمات ومواد التموين وتقوم بتسديد الدفعات النهائية للمقاولين وتحدد مدى توفر أموال فائضة من 

وتوفر ).  آبيان استكمال العقد(أجل فك االلتزام بها واستخدامها في مجاالت أخرى آما وأنها تعد التوثيقات المطلوبة 
 .لعملية أيضًا شفافية للقرارات المتخذة وتوثق تاريخ العقد المعنيا

 
 المتطلبات المالية واإلدارية والفترات الزمنية لالنتهاء من 4-804-5 (FAR) ويوفر قانون االستمالك الفيدرالي 

 البيانات الختامية وتشمل هذه المتطلبات فك ارتباط المبالغ الفائضة والتخلص من األوراق السرية واستكمال.  العقد
 الخطوط االرشادية (FAR)وفيما يتعلق بالتوقيت يوفر قانون االستمالك الفيدرالي .  للمتعهد وغيره من ذوي الشأن

 على أنه يتعين إغالق العقود التي تتضمن أسعارًا ثابتة للغاية خالل ستة FARوينص قانون .  بدًال من المتطلبات
ء منها فعليًا فيما يتوجب إغالق العقود التي تتطلب تسوية أسعار تكلفة غير مباشرة أشهر من وجود دليل على االنتها

 .   شهرًا تعقب استكمال العقد فعليًا36خالل 
 

لقد تم اإلعالن عن المراجعة باعتبارها مراجعة واسعة إلجراءات إغالق العقود الخاصة ببرنامج اإلغاثة وإعادة 
مل المرتبطة بها والهبات واالتفاقيات التعاونية للتأآد من مطابقتها إلجراءات اإلعمار الخاص بالعراق وأوامر الع

FARوقد قام مكتب المفتش العام الخاص بإعادة .   وتحديد ما إذا آانت هناك عقبات آبيرة اإلجراءات إغالق العقود
ت تعاونية من التحليل حيث أنها بناء على ذلك بإلغاء منح واتفاقيامكتب المفتش العام الخاص بالعراق  إعمار العراق 

 آما وأنها ليست مغطاة بقانون IRRFآانت تمثل حصة  ضئيلة نسبيًا من هبات برنامج اإلغاثة وإعادة اإلعمار 
(FAR)  . ويلخص  هذا التقرير مراجعة مكتب المفتش العام(SIGIR) لإلجراءات الحكومية الخاصة بإدارة تصفية 

 .لتي تتناول االنتهاء من العقود التي تتضمن سداد التكاليف ذات القيمة العاليةالعقود والقضايا المستقبلية ا
 

 النتائج
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 والوآاالت المدنية التي تقوم بنشاطات تعاقدية في العراق سياسات وإجراءات لالنتهاء من DoD تنتهج وزارة الدفاع 
وتشمل هذه الوآاالت ما .  تصفية عقود حيث تشير البيانات بأن موظفين حكوميين قاموا بFARالعقود ودعم قانون 

 :يلي
 (USACE/GRD)فيلق مهندسي الجيش األميرآي في منطقة الخليج  -
 (ICC-I/A)أفغانستان / للعراق–قيادة التعاقد المشترآة  -
 (AFCEE)مرآز سالح الجو للهندسة والبيئة  -
 (DoS)وزارة الخارجية  -
 (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  -

 بأن ينسق مساعد وزير الجيش للسياسة (SIGIR) يوصي مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق 
-JCC)أفغانستان / مع قيادة التعاقد المشترآة للعراق(ADASA-P&P I/A) أفغانستان / العراق–والمشتريات 

I/A) ومع فيلق مهندسي الجيش (USACE)لقيادة المرآزية األميرآية  وا(CENTCOM) للتأآد من اتخاذ 
اجراءات في الوقت المناسب بغية التأآد من أن مخططات التحول الخاصة بقيادة التعاقد تعالج عمليات إنهاء العقود 

 .الضخمة الخاصة بتسديد التكاليف ذات القيمة العالية
 

 مالحظات حول اإلدارة والتجاوب حول التدقيق
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 االلتزامات المعلقة لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق والتي تحتفظ بها آل من إن هدف عملية التدقيق هذه هو تحديد
وزارة الدفاع ووزارة الخارجية والوآالة األميرآية للتنمية الدولية والتأآد مما إذا آانت هذه الوآاالت قد وضعت رقابة 

عات السنوية لاللتزامات المعلقة التي آان ولقد ترآز هذا التدقيق على المراج.  إدارة آافية على التزاماتها المعلقة
 .2006يتعين استكمالها عن السنة المالية 

 

 آان رصيد االلتزامات المعلقة لدى وزارتي الدفاع والخارجية والوآالة األميرآية  2007مارس / آذار31بتاريخ 
 2,308ذه الوآاالت الحكومية الثالث هي   مليار دوالر تفصليها بالنسبة لكل من هUSAID 2,649للتنمية الدولية 

 . مليون للوآالة األميرآية للتنمية الدولية159,6 مليون للخارجية و182,1مليار دوالر لوزارة الدفاع و

مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  إن لكل من الوآاالت الحكومية الثالث التي تضمنتها مراجعة مكتب المفتش العام 
تها في رصد االلتزامات وفي إجراء مراجعة سنوية واحدة على األقل فيما يتعلق بااللتزامات سياساتها وإجراءا

أو /بالتدقيق وفقًا لما قامت به ومكتب المفتش العام الخاص بالعراق  وقد تفاوتت   المنظمات التي قام مكتب .  المعلقة
وطبقًا للمراجعات يعتقد مكتب .  2006م المالي ما وثقته من المراجعة السنوية المطلوبة لاللتزامات المعلقة للعا

المفتش العام بوجود فرص أمام تلك المنظمات لتحسين أدائها وتوثيق نتائجها  بشكل أفضل وإمكانية تسريع فك التزام 
إن إنهاء وتوثيق مثل هذه المراجعات قد يصبح ضروريا لتسهيل عملية الرصد .  المبالغ غير الالزمة في المستقبل

رية ومتابعة اإلشراف والرقابة وإعداد التقرير المالي والمحافظة على المعرفة المؤسسية في وجه تغير الموظفين الجا
مكتب المفتش العام الخاص بالعراق وفيما يلي أمثلة توضح أوجه القصور التي اآتشفها مكتب .  وإحالل آخرين مكانهم
 :أثناء قيامه بالمراجعات
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حاالت مختلفة لدى آل وآالة تقدم فرصًا مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  وجد مكتب المفتش العام بشكل عام 
 .لتحسين التوثيق الخاص بمراجعة االلتزامات المعلقة بما في ذلك المبررات المقدمة لالحتفاظ بااللتزامات الفردية

 :ا يليبممكتب المفتش العام الخاص بالعراق وبناء على ذلك يوصي مكتب 
 قائمة بااللتزامات المعلقة إلى (USACE/GRD)أن يقدم فيلق مهندسي الجيش األميرآي في منطقة الخليج  -

 وفقًا لمتطلبات أنظمة وزارة الدفاع والمتابعة معهم حول AFCEEمرآز سالح الجو للهندسة والبيئة 
 .المراجعات

الخارجية األميرآية إلى تطوير إجراءات  ووزارة USAIDأن تعمد الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  -
مكتوبة تطلب من المكاتب المالية توثيق مراجعاتها حول االلتزامات المعلقة واألسباب التي تدعو إلى استبقاء 

 .التزام ما بما في ذلك تجديد الحاجة المستمرة
اسب والمتعلقة بااللتزامات أن تعمد وزارة الخارجية إلى توثيق مراجعاتها في نهاية آل سنة وفقًا لما هو من -

 .الفردية المعلقة وتوثيق قرارها الخاص باستمرار الحاجة
 

 مالحظات إدارية وتجاوب أجهزة التدقيق
تعليقات مكتوبة حول مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  تلقى مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق 

.  USAID ومن الوآالة األميرآية للتنمية الدولية USACEاألميرآي مسودة هذا التقرير من فيلق مهندسي الجيش 
 عن أنه يوافق على التوصية آما قدم مالحظاته الفنية عليه والتي (USACE)ولقد أعرب فيلق مهندسي الجيش 

على  USAIDوفي رد وآالة .  في   تقريره حيثما وجد ذلك مناسبًامكتب المفتش العام الخاص بالعراق أوردها مكتب 
وخالل .  2006مسودة التقرير قالت الوآالة أنها انتهت من  مراجعتها السنوية لاللتزامات المعلقة خالل العام المالي 

التوثيق الداعم لقيام الوآالة األميرآية للتنمية الدولية مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  عملية التدقيق طلب مكتب 
 .2007فبراير / إال أنه لم يتلق أي رد حتى شهر شباط2006 للعام المالي بالمصادقة على االلتزامات المعلقة

 
 بأن USAIDأي دليل يدعم موقف وآالة مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  وبناء عليه، فإنه لم يكن لدى مكتب 

ة بتوثيق أسبابها  مع التوصيUSAID ولم تتجاوب وآالة .  2006الوآالة استكملت مراجعتها قبل نهاية العام المالي 
وبدًال من ذلك قالت الوآالة أن لديها بالفعل اجراءات لتوثيق المراجعات وتسجيل األسباب .  لإلبقاء على االلتزام
مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  وقد قام مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق .  لإلبقاء على التزام ما

 ووجدت مرة أخرى أنه ال توجد توثيقات تفسر بالتفصيل أسباب USAIDتي زودته  بها بمراجعة جميع البيانات ال
يبقى على هذه التوصية التي مكتب المفتش العام الخاص بالعراق وبناء  على ذلك فإن مكتب .   إبقائها على االلتزامات

 .ضمنها حيثما وجد ذلك مناسبًا
 

 االقليمية في العراقمراجعة حول فعالية برنامج فرق إعادة اإلعمار 
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 مقدمة
 عسكري تقوده الواليات المتحدة لمساعدة – هو جهد مدني (PRT)إن برنامج فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية في العراق 

المبادرة وقد تطورت هذه .  الحكومات االقليمية والمحلية على ممارسة الحكم بفعالية وتقديم الخدمات الضرورية
وتوسعت بصورة ملموسة منذ اطالق أولى فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية في الموصل وآرآوك والحلة في 

 : أصبح البرنامج يتألف مما يلي2007أغسطس /ومنذ آب.  2005تشرين ثاني /نوفمبر
 .سبع فرق إغاثة وإعادة إعمار إقليمية تقودها الواليات المتحدة وثالث فرق يقودها التحالف -
 وهي خاليا صغيرة من المستشارين الذين يقدمون المشورة لمسؤولي (PSTS)سبع فرق دعم إقليمية  -

 .األقاليم
 في (BCTs) تم تشكيلها مؤخرًا وتتضمن فرقًا من آتائب قتالية (PRTs) فريق إعادة إعمار إقليمي 15 -

 .وحول بغداد وفي محافظة األنبار
 

يمية في العراق فرقًا مدمجة ومتعددة األنظمة من الموظفين المدنيين ويوفر برنامج فرق إعادة اإلعمار اإلقل
والعسكريين التابعين للواليات المتحدة وقوات التحالف تعمل على تعليم وتدريب وتقديم المشورة لموظفي الحكومات 

 .ةالمحلية والموظفين اإلقليميين فيما يتعلق باالختصاصات األساسية للحاآمية والتنمية االقتصادي
 

ويتفحص هذا التقرير برنامج فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية في العراق فيما يتعلق بخمسة مجاالت مختارة يرآز عليها 
 :البرنامج وهي

 .مساعدة الحكومات اإلقليمية والمحلية على تطوير قدرات شفافة ومستدامة للحكم -1
 .تعزيز األمن وحكم القانون بصورة أآثر فعالية -2
 . المجال االقتصاديتحقيق التقدم في -3
 .توفير اإلدارة االقليمية الالزمة لتوفير االحتياجات األساسية للسكان -4
 .النهوض بالمصالحة وتشكيل البيئة السياسية -5

 
ويقدم هذا التقرير بعض التعميمات عبر آل مجال من مجاالت الترآيز فيه آما وأنه يقدم تقييمًا حول التقدم الذي تم 

لكي يظهر التقدم الذي حققه برنامج فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية في العراق، قام مكتب المفتش و.  احرازه عبر البالد
 بتجميع المحافظات الثماني عشرة في تشكيل مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  العام الخاص بإعادة إعمار العراق 

 . ألغراض المناقشة في هذا التقريرإن هذا التجميع هو فقط.  إسمي يتكون من خمس مناطق جغرافية إقليمية
 

بالتقييم، قام المكتب بزيارة عشر فرق من فرق إعادة اإلعمار مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  وفي معرض قيام 
 باإلضافة إلى تسع فرق جديدة من فرق إعادة اإلعمار (PSTs) وسبع فرق دعم إقليمية (PRTs)اإلقليمية في العراق 

وتضمن العمل إجراء مناقشات مع مسؤولين آبار من العسكريين وموظفين في السفارة األميرآية .  (PRTs)اإلقليمية 
 مسؤوًال مدنيًا وضابطًا عسكريًا بمن فيهم 274في بغداد آما تضمن مقابالت منسقة في جميع أرجاء العراق شملت 

الخاصون الفنيون والمستشارون الذين  ورؤساء الفرق ونوابهم و(BCTs)آبار الرؤساء في فرق الكتائب القتالية 
هذا ولم يحصل مكتب .  يتحدثون لغتين ولديهم ثقافة مزدوجة ومستشارون حكوميون من العراق وغيرها من البلدان

المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق على منظور الموظفين اإلقليميين التابعين للحكومة العراقية فعالية فرق 
 .(PRTs)قليمية إعادة اإلعمار اإل

 
 النتائج

في مواقع عديدة، يحقق برنامج فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية في العراق تقدمًا متزايدًا في مجال تطوير قدرات 
الحكومات المحلية واإلقليمية على ممارسة الحكم بفعالية وإدارة أعمال إدارة اإلعمار الخاصة بها بالرغم من استمرار 

إلثنية وبالرغم من األوضاع األمنية الصعبة، إال أن وضع العراق المعقد وتداخل الصراعات الصراعات السياسية وا
الطائفية والسياسية واإلثنية واستمرار األوضاع األمنية الصعبة ما زالت تعمل على إعاقة التقدم في تحقيق النمو 

حظات العامة، ما زالت هناك بعض وعلى الرغم من هذه المال.  االقتصادي وسيادة القانون والمصالحة السياسية
ونورد فيما يلي ملخصًا عن نتائج ما اآتشفه مكتب المفتش .  الخالفات عبر قطاعات من البالد وعبر أقاليم منفردة

 التي (PRT)فيما يتعلق بما رآزت عليه المجاالت الخمسة لبرنامج مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  العام 
 :SIGIRتفحصها مكتب 
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 حاآميةال

 أحكامًا مختلطة حول فعالية PRTقدم موظفو برنامج مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  في المواقع التي زارها 
أقاليمهم في الحكم وإدارة مؤسساتهم الحكومية إال أنهم أبدوا مالحظة تتلخص في أن آال منها حقق تقدما متزايدًا خالل 

أن أحد المعوقات األساسية أمام تطوير تب المفتش العام الخاص بالعراق مك وقد  أبلغ الموظفون .  العام السابق
القدرات الحاآمية هو عدم توفر قانون إقليمي يحدد حقوق ومسؤوليات المكاتب الحكومية ومحاسبة المسؤولين 

 .االقليميين عن تصرفاتهم
 

 سيادة القانون
 أن سيادة القانون تمثل أآثر المهام األساسية (PRTs)  قال العديد من موظفي برنامج فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية

ففي آثير من المواقع، هنالك تعاون ضئيل ما بين الشرطة والمحاآم ومؤسسات اإلصالح آما وأن .  إثارة للمشاآل
وينظر السكان المحليون مع وجود قليل من االستثناءات إلى ضباط .  األحكام القضائية يتم تجاهلها بشكل روتيني

ويتعرض القضاة .  لشرطة بعين الريبة بسبب وجود ارتباطات مشبوهة لهم بالمليشيات المحلية والنشاطات االجراميةا
وغيرهم من المشارآين في العملية القضائية إلى التخويف آما وأن بعض المحاآم ال تتمكن أو تتقاعس عن سماع 

 .القضايا بسبب اجراءات األمن غير الكافية
 

 ديالنمو االقتصا
استمرت الظروف األمنية الخطيرة في التقليل من شأن الجهود التي تبذلها فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية لرفع مستويات 

ولهذا فإنه من الصعب شحن المواد الخام إلى األقاليم ونقل المنتوجات الزراعية .  المعيشة وخفض معدل البطالة
وتعاني العديد من األقاليم من نقص .  ن االستثمار العراقي واألجنبيوالصناعية إلى األسواق آما وأن هناك القليل م

 أنه سيكون من الصعب خلق فرص PRT ويقول المستشارون االقتصاديون لبرنامج .  في الوقود والطاقة الكهربائية
لتعزيز النمو وتشارك فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية في العديد من الجهود المبذولة .  عمل دون وجود مصادر للطاقة

االقتصادي بما في ذلك برامج القروض الصغيرة وتنمية االعمال الزراعية ومراآز تطوير األعمال الصغيرة وخطط 
 .إحياء المشاريع التي تمتلكها الدولة

 
 إعادة اإلعمار

ناها التحتية  بشكل عام أن األقاليم تعمل بفعالية على إدارة ب(PRT) يعتقد موظفو فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية 
ومشاريع إعادة البناء التي تستخدم الطوب والطين إال أن الحكومات المحلية ال تملك سوى القليل من القدرات إلدارة 

إن استخدام برنامج .  واستدامة مشاريع البنى التحتية بحيث ال تقوم بوضع ميزانيات التشغيل واحتياجات الصيانة
وقد قام مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار .   يزيد من تفاقم المشكلةCERP التجاوب الطارئ الخاص بالقادة 

 التي تعارضت مع مهمة CERPبتوثيق حاالت متكررة من مشاريع مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  العراق 
 .ية وذلك من خالل انجاز مهام تعود في حقيقتها للحكومات المحلية واالقليمPERT تطوير القدرات لفرق 

 
 المصالحة السياسية

 أنه لم يتحقق إال القليل من التقدم في هذا المجال الهام على المستويين PRT قال موظفو فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية 
المحلي واالقليمي باستثناء ملحوظ في محافظة األنبار حيث تضافرت القبائل لمواجهة تنظيم القاعدة ودعم الحكومة 

ت الجهود من أجل المصالحة بفعل التوتر السائد بين فئات الشيعة المتنافسة وشعور بالجفاء بين لقد تقوض.  الوطنية
 .السنة وتزايد اإلحباط الشعبي حول عدم القدرة على الحصول على الخدمات الحكومية

 
 يرى الخدمات داخل فإذا ما القينا نظرة على المناطق االقليمية الخمس واألقاليم المرتبطة بها فإنه يمكن لالنسان أن

فالمنطقة الشمالية يقطنها األآراد بكثافة عالية فيما نجد السواد األعظم للسكان السنة في المنطقة .  وعبر المناطق
أما المنطقة الجنوبية فغالبيتهم من الشيعة فيما يقطن المنطقة الوسطى جماعات مختلطة من الطوائف .  الغربية

ود الممتازة التي يبذلها الموظفون المدنيون والعسكريون في فرق إعادة اإلعمار وعلى الرغم من الجه. واإلثنيات
اإلقليمية الذين يعملون في ظل أوضاع خطرة وقاسية لتسريع عملية انتقال العراق إلى مرحلة االعتماد على النفس إال 

 آما وأنه سيعتمد على األجواء وسوف يستغرق األمر سنوات من العمل المتواصل.  أن حل تلك المشاآل ما زال بطيئًا
 .األمنية والتسويات السياسية على المستوى الوطني
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 مالحظات

 بتدريب نظرائهم على تنفيذ مخصصات الموازنة الرأسمالية (PRTs) يقوم موظفو فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية 
 وأنها في سبيلها النفاق االموال 2006وقد أبلغت معظم األقاليم بأنها متفوقة على جدول اإلنفاق لعام .  ألقاليمهم

وآانت األقاليم بصورة عامة تنفق أموالها على المشاريع االنشائية للطوب والطين وذلك .  2007المخصصة لها لعام 
على الرغم من أن القضايا التي تنطوي على تعقيدات التوريد وعدم توفر المقاولين قد جعلت بعض المحافظات ترآز 

 .ى االنفاق لتكديس المواد الالزمة للمشاريع المستقبليةبدًال من ذلك عل
 

في السابق فإن هنالك مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  وآما ذآر مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق 
مفتش العام مكتب ال وقد أبدى مكتب . حاجة التخاذ إجراءات إدارية لتحسين قدرة برامج إعادة اإلعمار على االستدامة

مالحظة تتلخص بأن المحافظات تكافح من أجل تزويد المباني بالموظفين وصيانة تلك المباني الخاص بالعراق 
وقد وصف أحد رؤساء فرق إعادة اإلعمار اإلقليمية المشكلة بأنها تشبه .  آالعيادات والمدارس ومحطات معالجة المياه

 االن للبدء في وضع ميزانيات ونشر أنظمة لتأمين استدامة المنشآت مستقبلي ما لم يتم اتخاذ خطوات" حطام قطار"
 . الجديدة

 
في تقرير سابق أن يضع السفير األميرآي بالتنسيق مع مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  وقد أوصى مكتب 

ل ديمومة برامج  ويطبق خطة لها أهداف واضحة من أج(MNF-I) الجنرال القائد للقوة متعددة الجنسيات في العراق 
 ولمراجعة قيادة حكومة العراق في هذا المجال لتحديد آفايتها وتغطية (IRRF) صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 

 .أي قصور
 

وجه هذه التوصيات إلى السفارة إال أن تلك التوصيات لها مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  وعلى الرغم من أن 
أنه يتعين على فرق إعادة اإلعمار مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  ويعتقد .  ميعالقة على المستوى اإلقلي

اإلقليمية توسيع بؤرة عملها فيما يتعلق بجهود تنفيذا الميزانيات بما في ذلك مساعدة الحكومات االقليمية على وضع 
ير القانوني المفيد بزيادة التنسيق بين وسوف يكون لهذا أيضًا التأث.  ميزانيات من أجل تحديد وتنفيذ مهام االستدامة

 .الموظفين المحليين على المستوى االقليميوممثلي الوزارات المرآزية 
 

السابقان حول برنامج فرق إعادة اإلعمار مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  وعالوة على ذلك فقد أوصى تقريرا 
مكتب  ويعتقد .  ء الرشاد تلك الفرق وتحديد انجازاتها تطوير أهداف محددة بوضوح واجراءات أداPRTاإلقليمية 

أن تلك التوصيات ما زالت مناسبة وأنها تنطبق على تلك األقاليم التي ما زال وصول المفتش العام الخاص بالعراق 
ش العام ولقد اآتشف مكتب المفت.  فرق إعادة اإلعمار االقليمية اليها والتعامل فيها مع الموظفين العراقيين محدودًا
 النجاز مهام تعود بالفعل (CERP) ايضًا حاالت استخدم فيها العسكريون برنامج التجاوب الطارئ الخاص بالقادة 

 . المتعلقة بتطوير القدرات(PRT) للحكومات المحلية واالقليمية والتي تتعارض مع مهمة 
 

 التوصيات
أن يتخذ السفير المفتش العام الخاص بالعراق مكتب  يوصي مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق 

 : اإلجراءات التالية(MNF-I)قائد القوة متعددة الجنسيات في العراق  األميرآي في العراق والجنرال 
} PRTSتشمل ال  {(PRTS)أن يضعا على وجه السرعة خطة شاملة لفرق إعادة اإلعمار االقليمية  -1

أن تحدد ) أ(ويجب أن تشمل الخطة على األقل .  لك الفرقيجري وضع عناصرها خصيصًا لكل فرقة من ت
أن تحدد بوضوح عالمات الطريق المؤدي إلى تحقيق األهداف ) ب(بوضوح األهداف وإجراءات األداء 

أن تحدد المنظمة أو المنظمات داخل آل وآالة ) د(أن يجري ربطها بمتطلبات التمويل ) ج(الموضوعة 
ولكي يتم ترآيز االهتمام على أعلى المستويات بشأن هذه القضية فإنه .  خطةيمكن محاسبتها بشأن تطبيق ال

يتعين المصادقة عليها من جانب رئيس البعثة وقائد القوات متعددة الجنسيات في العراق وذلك إلظهار مدى 
 .التزام  آل وآالة حكومية بهذا الجهد

 (CERP)اوب الطارئ الخاص بالقادة تطوير اإلرشاد حول استخدام وتزامن صرف أموال برنامج التج -2
 .وذلك من أجل دعم مهمة بعثة الحكومة االميرآية لتطوير القدرات
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 مالحظات حول اإلدارة وردود الفعل تجاه أعمال التدقيق
قدمت السفارة األميرآية في العراق آما قدمت قيادة القوات المتعددة الجنسيات في العراق مالحظاتهما حول مسودة 

وقد أعربت السفارة وقيادة القوات متعددة الجنسيات عن عدم .  ولم يصدر عن وزارة الدفاع أية تعليقات.  ريرهذا التق
 موافقتهما على توصية وردت في مسودة التقرير حول إعادة تكليف بعض موظفي فرق إعادة اإلعمار   اإلقليمية 

(PRT)وقد اختلفا فيما بينهما .  يذ لمعالجة التحديات األمنية بسبب قضايا أمنية آما حددا خطوات هي حاليًا قيد التنف
 (CERP)بشأن التوصية الثانية المتعلقة باستخدام وتزامن صرف أموال برنامج التجاوب الطارئ الخاص بالقادة 

لتي تم وقد قدمت قيادة القوات متعددة الجنسيات تعليقاتها الفنية ا.  حيث وافقت السفارة على التوصية ورفضتها القيادة
 .دمجها في التقرير وفقًا لما هو مناسب

 
-MNF)وقد أوصت مسودة التقرير بأن ينظر السفير األميرآي في العراق وقائد القوات متعددة الجنسيات في العراق 

I) في إعادة تكليف موظفي PRT في البصرة والنجف وآربالء والقادسية وميسان للعمل في فرق إعادة اإلعمار 
ى أن يتحسن المناخ األمني أو أن يتم تطوير خطة آي يتم استخدام موظفي هذه الفرق الخمس بشكل اإلقليمية إل

وقد ردت السفارة بأنه من السابق .  أالفضل وتوفير أهداف محددة بوضوح وارشادات حول ما يتعين عليهم تنفيذه
يمية حيث أنها تعبر عن التزام سياسي  وأنه من المهم االحتفاظ باالتصاالت االقلPRT ألوانه إعادة تعيين موظفي 
وقد علقت السفارة وقيادة القوات متعددة الجنسيات بأن هنالك جهودًا تبذل حاليًا لتوفير .  بتنمية االقاليم المتضررة

الجنسيات  وقد أعربت قيادة القوات متعددة .  األمن وحرية الحرآة وغيرها من الخطوات المتعلقة بتحقيق أهدافهما
 (ePRT) وجعله (Camp Echo) القادسية إلى آامب إيكو PRT أن هنالك جهودًا تبذل حاليًا لنقل موقع أيضًا ب

وأشارت السفارة إلى أنه سيتم النظر في إجراءات أخرى إذا ما فترت .  يتمتع آما هو مفترض باجراءات أمنية قوية
 نتيجة (SIGIR)عام بإعادة إعمار العراق وقد قام مكتب المفتش ال.   ولم تتحسن الظروف األمنية(PRT)عمليات 

 .لهذه اإلجراءات بتعديل التوصية من خالل شطب الجزء المتعلق بمعالجة إعادة تعيين الموظفين
 

ولم يتجاوب السفير األميرآي في العراق وقائد القوات متعددة الجنسيات على أي حال مع ما تضمنته التوصية بشأن 
وقد بحث .  شكل أفضل من الموظفين في البصرة والنجف وآربالء والقادسية وميسانتطوير خطة تتعلق باالستفادة ب

في تقريرين سابقين الحاجة إلى تطوير األهداف المحددة الوضوح مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  مكتب 
  وال يزال مكتب . وقياس انجازاتها(IRTs) واجراءات األداء وذلك الرشاد نشاطات فرق إعادة اإلعمار االقليمية 

آما وأن وجود خطة .  يعتقد بأن وجود خطة هو أداة هامة لتحقيق هذا الغرضمكتب المفتش العام الخاص بالعراق 
هذا ولم يتم حتى تاريخه تطبيق أي من .  يعتبر ضروريًا إلدارة رأس المال البشري والموارد المالية في تلك المواقع

بتعديل هذا الجزء من توصيته بغية التأآيد كتب المفتش العام الخاص بالعراق م وبناء عليه قام .  SIGIR توصيات 
 ويواصل مكتب .  على الحاجة الستقطاب اهتمام اإلدارة العليا تجاه تطوير أسلوب اإلدارة في معالجة هذه القضايا

ب السفارة والقوات متعددة االعتقاد بأن هذا المجال يتطلب رصدًا دقيقًا من جانمكتب المفتش العام الخاص بالعراق 
 .الجنسيات في العراق

 
المتعلقة مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  أما بخصوص توصية مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق 

 فقد وافقت السفارة عليه وأشارت إلى أنها (CERP) بتزامن صرف أموال برنامج التجاوب الطارئ الخاص بالقادة 
 تقديم االرشادات لفرق إعادة اإلعمار االقليمية التابعة لها آي تستخدم الخطة االستراتيجية للبعثة وخطة تعمل على

هذا ولم توافق قيادة القوات .  الحملة المشترآة أثناء تنسيقهم مع نظرائهم العسكريين حول مشايع تطوير القدرات
 على أي حال بأن MNF-Iوقد ذآرت .  سيق حاليةعلى التوصية مشيرة إلى وجود عناصر تن  متعددة الجنسيات 

 على المستوى االقليمي بتطوير وتطبيق خطط عامة PRT هنالك متسعًا  إلدخال تحسينات من خالل تمكين فرق 
وقد أبدت القوات متعددة الجنسيات مالحظة أنه تم اقتراح هذا وأن .  مشترآة مع عناصر القوات المقاتلة المالزمة لها

يعتقد بأن مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  وبناء على هذه التعليقات فإن .  اح هو االن موضع البحثهذا االقتر
 .هذه التوصية ما زالت جيدة ويتعين االبقاء عليها

 
 
 

 وفقًا لعقد برنامج تدريب الشرطة العراقية Dyn Corp International, LLC المراجعة المؤقتة لمصروفات 
 )SIGIR-07-016 2007 أآتوبر 19(
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 مقدمة

 IRRFإن هذا التدقيق المحاسبي هو الثاني في سلسلة من المراجعات المالية لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
مكتب المفتش العام الخاص وقد أعلن .  (SIGIR)التي أجراها مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق 

 :ته حول الموضوع وذلك لتحديد ما يلي مراجع2007مارس / آذار22في بالعراق 
 S-LMAQM-04-C-0030ما تطلبه حكومة الواليات المتحدة بموجب العقد رقم  )1
 ما قدمه المتعهد )2
 آيف تم صرف األموال )3
 .ما وفره اإلشراف على تنفيذ العقد )4

 
يق هذه األهداف أنه لم يكن باالمكان تحقمكتب المفتش العام الخاص بالعراق  وعقب بدء العمل بوقت قصير، علم 

 (INL) وقد أبلغ مسؤولو مكتب وزارة الخارجية األميرآية لشؤون المخدرات الدولي وسيادة القانون .  بصورة آاملة
مكتب شؤون مكافحة بأن مكتب المفتش العام الخاص بالعراق   مكتب المفتش العام – مكتب تطبيق البرنامج –

 بموجب Dyn Corpديه أي معلومات مطلوبة للتعرف على ما يقدمه ليست لالمخدرات بوزارة الخارجية األميرآية 
عددًا من مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية األميرآية إن لدى .  العقد أو آيفية صرف األموال

 .  دون وجه حقDynCorp المبادرات الهادفة إلى تحسين العقد واالشراف عليه واسترداد المبالغ التي تم دفعها ل 
وقف العمل مؤقتًا آما وأنه يزمع مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  والمبادرات فقد قرر  وبناء على هذه المشاآل 

في مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية األميرآية  –القيام في وقت الحق بمتابعة التقدم الذي أحرزه 
مكتب المفتش العام الخاص بالعراق وآإجراء مؤقت قام .  ة العقدتطبيق المبادرات ومعالجة القضايا الخطيرة في إدار

 .باصدار هذا التقرير لتلخيص المعلومات التي تم جمعها حتى تاريخه
 

 النتائج
مكتب على الرغم من أنه تم القيام بأعمال التدريب وتوفير األجهزة الضرورية وفقًا لما نص عليه العقد أبلغ مسؤولو 

 :بما يليت بوزارة الخارجية األميرآية شؤون مكافحة المخدرا
 . تعتريها الفوضى إال أنه يجري حاليًا ترتيبهاDynCorpأن الفواتير والوثائق الداعمة لها المقدمة من  -1
بإضفاء صفة الشرعية على صحة مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية األميرآية لم يقم مكتب  -2

 إال أن ممثلي المسؤول عن التعاقد في العراق التابع ل 2006شرين أول الفواتير التي تلقاها قبل أآتوبرت
تشرين أول بتثبيت جميع /بدأ منذ أآتوبرمكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية األميرآية 
 .الفواتير الواردة وفقًا لما يسمح به الوقت واألوضاع في العراق

في العراق وواشنطن دي سي رة الخارجية األميرآية مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزايقوم موظفو  -3
 .بالعمل حاليًا على تثبيت آافة الفواتير السابقة

إلى الثقة بأن السجالت المحاسبية لوزارة مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية األميرآية يفتقر  -4
خدرات بوزارة الخارجية مكتب شؤون مكافحة المولهذا فإن .  الخارجية تتضمن هدف معظم التسديدات

 مليار 1,2ال يعرف بالضبط ما تلقاه بالنسبة لمعظم مبالغ النفقات التي تصل في مجموعها الى األميرآية 
مكتب شؤون مكافحة ولقد أدى افتقار .   لبرنامج تدريب الشرطة العراقيةDynCorpدوالر طبقًا  لعقد 

 .ل الرقابة إلى إيجاد جو من التبذير واالحتيالالسابق لوسائالمخدرات بوزارة الخارجية األميرآية 
 

ففي شهر .  موثقة بصورة جيدةمكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية األميرآية  إن مشاآل إدارة عقد 
 ضرورة تشديد الرقابة DoS OIG  أعلن مكتب المفتش العام لدى وزارة الخارجية االميرآية 2005يوليو /تموز

مكتب المفتش  و DoS OIG دى مطابقة عمليات الشراء والعقود للمواصفات الموضوعة آما قام واالشراف على م
 من العقد 338 عن أمر العمل رقم 2007آانون الثاني /باالبالغ في خطوة مشترآة في ينايرالعام الخاص بالعراق 

حة المخدرات بوزارة الخارجية مكتب شؤون مكافالمذآور حيث تم تسليط الضوء على اإلدارة السيئة للعقد من قبل 
 .ومكتب التعاقد التابع لوزارة الخارجية االميرآيةاألميرآية 

 
بأن العقد قد أدير بصورة سيئة وأن هناك مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية األميرآية ويعترف 

 :في ذلك ما يليضرورة الدخال تعديالت على إدارة العقد حيث بدأ بالفعل مبادرات للتحسين بما 
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 تنظيم ملفات التعاقد •
 زيادة عدد موظفي إدارة العقود في العراق •
 زيادة عدد موظفي المرآز الرئيسي •
 تحسين االشراف والرقابة على ادارة الممتلكات •
 جمع الرسوم الزائدة والمستوفاة بطريق الخطأ •
 تحسين اشرافها على سير المشاريع واألعمال •

 
مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية األميرآية جهود لخاص بالعراق مكتب المفتش العام اويدعم 

يحتاج لمزيد من الوقت مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية األميرآية المتعلقة بالمستحقات ويعترف بأن 
 .  لتنفيذ هذه المبادرات

وعدد االجراءات ت بوزارة الخارجية األميرآية مكتب شؤون مكافحة المخدرا ونظرًا لضخامة المشاآل التي تواجه 
مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة بان مكتب المفتش العام الخاص بالعراق الالزمة لمعالجتها، يعتقد مكتب 

يحتاج إلى تطوير خطة عمل تصحيحية شاملة بموافقة من أعلى المستويات بحيث يؤدي ذلك إلى الخارجية األميرآية 
بهذا المجهود ولكي تسهل متابعة التقدم في مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية األميرآية إظهار التزام 
 .مجال التطبيق

 
تقديم مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية األميرآية من مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  وقد طلب 

على ما كافحة المخدرات بوزارة الخارجية األميرآية مكتب شؤون ممالحظاته حول مسودة التقرير حيث وافق 
تضمنه التقرير من معلومات وتوصيات آما قام بتوفير معلومات إضافية أسهمت في توضيح التقدم الذي تم احرازه 

بدمج تلك المعلومات في التقرير وفقًا مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  فيما يتعلق ببعض المبادرات وقد قام مكتب 
 .لما هو مناسب

 
 الخلفية

هي تطوير السياسات وإدارة البرامج المتعلقة مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية األميرآية  إن مهمة 
بمحاربة انتاج المخدرات الدولية وتهريبها ومكافحة الجرائم الدولية وتعزيز تطبيق القانون وغيره من القدرات 

مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية  وقد قام ,   الواليات المتحدةالمؤسسية لتطبيق القانون خارج
 إلى (S-LMAQM-04-C-0030) بمنح العقد رقم 2004فبراير / شباط18لتحقيق هذا الهدف في األميرآية 

DynCorp  .عام  ا إن هذا العقد المبرم ألربع سنوات أساسية وأربع سنوات اختيارية موزعة على فترات مدة آل منه
مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة وهو يشمل مهامًا تدعم برامج .  واحد، هو اآلن في سنته الثالثة االختيارية

 .في العراق وافغانستانالخارجية األميرآية 
 

 بين أمور أخرى توفير DynCorp وتتطلب هذه المهام من .  ويرآز هذا التقرير على مهام العقد فيما يتعلق بالعراق
برنامج  السكن والطعام واألمن وأنظمة دعم التدريب وآادر من موظفي تطبيق األمن من مختلف التخصصات لدعم 

فقد قام مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية األميرآية وطبقًا لما أورده مسؤولو .  تدريب الشرطة المدنية
 مليون دوالر فيما قام بدفع مبلغ 1338,1بااللتزام بمبلغ  مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية األميرآية

 .2007أغسطس / آب23 مليون في إطار متابعة برنامج العراق وذلك حتى تاريخ 1217,8
 

 مكتب مكافحة شؤون المخدرات بوزارة الخارجية األميرآية قضايا إدارة عقد 
 بشكل آبير دون أن يؤدي DynCorpاة على عاتق  ازدادت أعباء العمل الملقDynCorpخالل السنة األولى لعقد  

وقد نجم عن ذلك ضعف في إدارة العقود وهي مشكلة استمرت حتى وقت .  ذلك إلى زيادة مناسبة في عدد الموظفين
عاجزة عن تقديم قيود مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية األميرآية ونتيجة لهذا أصبحت .  قريب

إن .   لتدريب الشرطة العراقيةDynCorp مليار دوالر تم انفاقها في اطار برنامج 1,2 مبلغ محاسبية مفصلة تغطي
 : موثقة بشكل جيدDynCorpمشاآل عقد 

مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة  إن مسؤوليات وبرامج DoS OIG قالت 2005يوليو /في تموز •
 إال أن عدد موظفيها لم يزداد بشكل 2005 و2003قد ازدادت بشكل آبير ما بين عامي الخارجية األميرآية 

مكتب يتعين على "وذآر التقرير أنه .  يتناسب مع أعباء العمل مما خلق تحديًا ملموسًا في مجال اإلدارة
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مكتب  ذآر مكتب Task Order 0338 حول أمر المهمة 2007آانون الثاني /في التقرير الصادر في يناير •
كتب شؤون مكافحة المخدرات م بأن ضعف إدارة العقد من قبل DOS OIGوالمفتش العام الخاص بالعراق 

قد عرض ) مكتب التعاقد(ومكتب ادارة االآتساب التابع لوزارة الخارجية بوزارة الخارجية األميرآية 
وفي معرض تعليقه على التقرير أورد .  ماليين الدوالرات للخطر ونجم عنه وجود ممتلكات ليس لها قيود

خطوات مخدرات بوزارة الخارجية األميرآية مكتب شؤون مكافحة المساعد وزيرة الخارجية لشؤون 
لتقوية ادارته للعقود والموجودات مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية األميرآية اتخذها 

مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة باالضافة إلى عزمه على تسوية المدفوعات السابقة منذ بدء عقود 
 .نستان واألردنفي العراق وأفغاالخارجية األميرآية 

 في شهادة أدلت بها حول التعاقد من أجل 2007أبريل / نيسان25اعترفت مساعدة وزيرة الخارجية في  •
مكتب قوات األمن العراقية بوجود مشاآل في إدارة العقود وما يتبعها من اجراءات تستهدف تحسين إدارة 

إن سرعة وحجم "االشراف وقالت وقدرته على شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية األميرآية 
المتطلبات في العراق آثيرًا ما جردنا من قدراتنا التوظيفية واالشرافية محليًا وفي الميدان وخصوصًا خالل 

" لقد أعاقت التحديات األمنية أيضًا قدرة موظفينا على السفر في آافة أرجاء العراق".  "المراحل األولى
قد حصل مؤخرًا على موافقة درات بوزارة الخارجية األميرآية مكتب شؤون مكافحة المخوأضافت أن 

لزيادة عدد موظفيه في العراق وأنه يعمل على توسيع برنامجه الخاص بالعراق والذي مقره واشنطن دي 
سي آما أنه قام بتعزيز الرقابة الداخلية على نواح مثل االشراف على قوائم الجرد وتقارير االنجاز المتعلقة 

 .لممتلكاتبادارة ا
مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  وبعد وقت قصير من بدء مكتب المفتش العام 2007يونيو /في حزيران •

مكتب شؤون أن مراجعة  مكتب المفتش العام الخاص بالعراق لعمله حول مراجعة الموضوع أبلغ مسؤولون 
م عنها اآتشاف قضايا عدة بما في  قد نجDynCorpلفواتير مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية األميرآية 

 مليون دوالر ودفعات بلغت 1,8ذلك وجود دفعات متكررة وشراء جهاز أشعة لم يتم استخدامه أبدًا بمبلغ 
 في فنادق العراق بدًال من اسكانهم في تسهيالت DynCorp دوالر السكان موظفي 387000قيمتها 

أيضًا مشكلة المخدرات بوزارة الخارجية األميرآية مكتب شؤون مكافحة وقد اآتشفت .  االسكان القائمة
 مراجعة هذا آله DynCorpتتعلق بالسفر على الطائرات بالدرجة الخاصة برجال األعمال وطلبت من 

مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة وبعد مضي أربعة أسابيع تلقى .  وتقديم التوثيقات الداعمة لذلك
لقد اعترف المسؤولون .   آالف دوالر وآافة الفواتير السابقة والحالية108 شيكًا بمبلغالخارجية األميرآية 

لم يكن لديه عدد آاف من الموظفين في مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية األميرآية بأن 
 يتم قيدها بصورة DynCorpالعراق وفي مقره آي يصادقوا على الفواتير ولكي يتأآدوا من أن مصروفات 

وقد اختتم مسؤولو .  ة في أنظمة محاسبة وزارة الخارجية باإلضافة إلى االشراف على أداء الشرآةصحيح
نتيجة لذلك أقوالهم بأنهم غير واثقين من أن مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية األميرآية 

 أن القيود المحاسبية حكومة الواليات المتحدة قد دفعت فقط ما هو مستحق من دفعات بموجب العقد أو من
 .لوزارة الخارجية تعكس بصدق الهدف الذي تم على أساسه صرف المبالغ المقيدة فيها

مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية  وفي مراجعة طلبها مكتب 2007يوليو /في تموز •
 : بتقديم تقرير حول مراجعة محدودة أسفرت عن ما يليDoSOIGقامت األميرآية 

الخاصة بالمراجعة مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية األميرآية  من فعالية عملية التأآد -1
 والمتعلقة بدعم مرآز األردن الدولي لتدريب DynCorpوالمصادقة على الفواتير الواردة من 

 .الشرطة
 .التأآد من وجود أفضل الممارسات لمراجعة الفواتير واقرارها -2
 لدعم مرآز التدريب تدعمها 2005 خالل عام DynCorpفواتير المقدمة من التأآد مما إذا آانت ال -3

 .المستندات بصورة آافية
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مكتب شؤون أن مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية األميرآية  مكتب  وقد آشفت المراجعة التي طلبها

مكتب   لتدقيق واقرار فواتير 2005الل عام لم تكن لديه طريقة فعالة خمكافحة المخدرات بوزارة الخارجية األميرآية 
 بتقديم المعلومات DynCorpفعلى سبيل المثال لم يقم ,  شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية األميرآية

المطلوبة لدعم مصروفات االسكان والسفر آما وأن الوثائق المقدمة لدعم نفقات أخرى لم تكن آافية وأنها قدمت 
مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية  وآرد على ذلك قام .  قابل للتصرف فيهبأسلوب نماذج غير 

 بالمعلومات حول التحسينات التي قامت بها وال تزال تقوم بها في عملية تدقيق الفواتير DoS OIGبتزويد األميرآية 
 .والموافقة عليها

 
 مبادرات لتحسين إدارة العقود

 وبالحاجة إلى Dyncorpبإدارته السيئة لعقد خدرات بوزارة الخارجية األميرآية مكتب شؤون مكافحة الميعترف 
باطالق عدد من المبادرات مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية األميرآية وقد بدأ .  ادخال تحسينات

سترداد المدفوعات الزائدة أو لتحسين تلك االدارة بما في ذلك تدقيق واستكمال ملفات العقد وتدقيق ومطابقة الفواتير وا
وفيما يلي بحث موجز حول بعض أوجه إدارة العقد التي يجري ادخال .  الخاطئة والتحقق من التكاليف والممتلكات

 :2007تحسينات عليها وأوضاع تلك المبادرات آما هي في شهر سبتمبر 
 

 ملفات العقد
يعمل على تجميع ملفات العقد لتشمل العقود وأوامر رآية مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية األمي آان 

مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة مكتب أورده مسؤولو  وطبًقا لما .  العمل وغيرها من الوثائق ذات الصلة
  بجمع نسخ عن الوثائق التي يجري تنظيمها في ملفات آبيرة وهو جهد استكمل منهالمكتبفقد قام الخارجية األميرآية 
 %.60حتى االن أآثر من 

 
 مراجعة ومطابقة الفواتير

بزيادة عدد موظفي إدارة العقود في مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية األميرآية يقوم  •
وقد آان خمسة منهم في العراق بالفعل فيما آان اثنان ينتظران انهاء .  العراق من واحد إلى سبعة
وعالوة على ذلك آان .   وسيعمل هؤالء األفراد على مراجعة جميع الفواتير. االجراءات لالنضمام للباقين

يعمل على الحصول على عشرة مدققين مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية األميرآية 
مكتب شؤون مكافحة تفصيليين من الخدمات المالية والمحاسبية التابعة لوزارة الدفاع لمساعدة موظفي 

وقد تم قبول سعبة .  في الواليات المتحدة في أعمال مطابقة الفواتيرارة الخارجية األميرآية المخدرات بوز
عملية اختيار مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية األميرآية من هؤالء المدققين فيما يواصل 

إال أن التقدم فيها آان بطيئًا  2006أبريل /وعلى الرغم من أن عملية المطابقة بدأت في نيسان.  الثالثة الباقين
 .نتيجة للعدد المحدود من الموظفين المنكبين على هذه العملية

مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة آان : رفض العمل الخارج عن نطاق االختصاص أو غير المدعم •
ض منها ما آان  ويرفDynCorpيعمل على مقارنة الفواتير باقتراح التسعير المقدم من الخارجية األميرآية 

مكتب شؤون وطبقًا لموظفي .  يبدو خارجًا عن نطاق االختصاص أو تلك التي تفتقر إلى دعم بالوثائق
فإنه عندما توجد فاتورة موضع تساؤل فإنه ال يتم دفع أي مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية األميرآية 

 .مطالبة تقديم الوثائق التي تدعم الDynCorpجزء منها آما يتعين على 
 
 

 استرداد المدفوعات الزائدة أو الخاطئة
بالتفاوض على مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية األميرآية  قام 2006أآتوبر / تشرين أول16بتاريخ 

.  ادخال تعديل على عقد يسمح له بمراجعة الفواتير بعد تسديدها وأن يطالب باسترداد أية مدفوعات زائدة أو خاطئة
مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية ى الرغم من أن هذا التعديل ليس له أي أثر  رجعي إال أن وعل

أصدر آتب مطالبة باسترداد المدفوعات الزائدة أو الخاطئة قبل ذلك التاريخ آما نجح في استرداد تلك األميرآية 
 .المبالغ

 

 158



 اجراء العمليات المحاسبية للتكاليف
بجرد وتدقيق جميع الفواتير والوثائق الداعمة لها آما  مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية األميرآية مكتب شؤون بدأ 

مكتب شؤون مكافحة المخدرات  وطبقًا لما أورده موظفو .  بدأ بتسجيل التكاليف في حسابات تكاليف مبوبة  مناسبة
صحيح بسبب عدم قيام الموظفين الذين أنجزوا فإنه لم يتم تصنيف المدفوعات بشكل بوزارة الخارجية األميرآية 

 ونتيجة لذلك فقد أصبح .  معامالت الفواتير بتخصيص الوقت الكافي لهذه المهمة ألن الفواتير لم تكن واضحة أو آاملة
غير واثق من أن السجالت المحاسبية تشمل بصورة مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية األميرآية 

مكتب شؤون مكافحة  ويقدر .   الذي تم من أجله دفع المبالغ إلى أن يتم استكمال الجرد والتدقيقصحيحة الهدف
بأنه لدى ضم المراجعين اإلضافيين للفواتير إلى الموظفين الموجودين فإنه المخدرات بوزارة الخارجية األميرآية 

 .واتسيتم استكمال محاسبة العقود خالل فترة تتراوح ما بين ثالث وخمس سن
 

 إدارة الممتلكات
مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة  أصدر 2006يونيو /آانون ثاني وحزيران/خالل الفترة ما بين يناير 

 لتحسين إدارته للممتلكات وذلك من خالل سلسلة من الرسائل الموجهة DynCorpتوجيهاته إلى الخارجية األميرآية 
وقد ردت الشرآة باإلبالغ عن الخطوات التصحيحية .   إنجاز العقود والتي توثق أوجه القصور فيDynCorp إلى 

مكتب شؤون مكافحة  ونتيجة لذلك قام مستشار آبير في مجال اإلدارة لدى .  التي تقوم باتخاذها أو تزمع أتخاذها
 من  للممتلكات الحكومية في العراقDynCorpبمراجعة وتدقيق إدارة المخدرات بوزارة الخارجية األميرآية 

وقد .   حيث اآتشف بأنها ما زالت غير مقبولة وبأنها ال تلبي المقاييس التنظيمية12/5/2007 وحتى 22/4/2007
مكتب شؤون مكافحة المخدرات  عقب ذلك بتقديم خطة عمل تصحيحية أخرى حققت وفقًا لموظفي DynCorp قامت 

 :تحسينات في المجاالت التاليةبوزارة الخارجية األميرآية 
 .دة تفعيل محاسبة القائمين على الممتلكاتإعا •
 .تحديد الممتلكات الفائضة عن الحاجة •
تحسين قدرات التخزين للتحقق من أن الكمية الصحيحة للمؤن والمعدات تقبع في المواقع المناسبة آي توفر  •

 .الدعم اللوجستي المطلوب
 

 قائمة جرد DynCorpفقد أعدت األميرآية مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية  وبناء على طلب من 
مكتب شؤون مكافحة  وطبقًا لمصادر .  بالمعدات التي حصل عليها المقاول والمعدات التي تملكها الحكومة في العراق

وقد .   مليون دوالر85,6 مادة قدر ثمنها ب 31680فإن الجرد بين وجود المخدرات بوزارة الخارجية األميرآية 
من سجالت الجرد الخاصة بالمقاول، بما في ذلك مراجعة % 100 العقود في العراق تدقيقًا يغطي طلب فريق ادارة

أن أعضاء إدارة مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية األميرآية  ويقول .  لمعدات األسلحة وما يدعمها
.  خاص بالتحقق من األسلحة ووجدوه آافيًا والDynCorp العقود في العراق التابعين له قاموا بتدقيق النظام الخاص ب

فإن المراجعة األخيرة لسجالت مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية األميرآية وطبقًا لما ذآره موظفو 
  قد أظهرت وجود تحسن من حيث الدقة إال أن البالغات المقدمة من DynCorp إدارة الممتلكات الخاصة ب 

DynCorpلقد طبقت .  لحة لم تقدم في الوقت المناسب بشأن فقدان أسDynCorp خطة عمل للمعالجة آما وأن فريق 
 . واالبالغ عن أي تقدم يتم احرازهDyncorp إدارة العقود سيواصل رصد إجراءات 

 
 مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية األميرآيةاالشراف على المشاريع وعمليات أعمال 

باستئجار اثنين من المهندسين المدنيين للتأآد محليًا فحة المخدرات بوزارة الخارجية األميرآية مكتب شؤون مكاقام 
النوعية  االنشائية وفرض مقاييس مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية األميرآية من تطبيق مشاريع 
أيضًا بتوظيف أخصائي جية األميرآية مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخار ويقوم .  األميرآية في العراق

في القضايا اللوجستية في واشنطن دي سي لتحسين عمليات األعمال الشاملة واإلدارة اللوجستية وللمساعدة في 
 وعالوة على ذلك فقد قام موظفون بإبالغ مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق  .  مراجعة أداء العقود
يعمل على مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية األميرآية أن لخاص بالعراق مكتب المفتش العام ا

مكتب شؤون  توظيف اخصائي في إدارة الممتلكات الصناعية آي يتولى وضع مسودة للمتطلبات المحددة لعقود 
 حكومة الواليات المتحدة وأوامر التشغيل والتأآد أيضًا من أن ممتلكاتمكافحة المخدرات بوزارة الخارجية األميرآية 

مكتب شؤون مكافحة ويتوقع .  (FAR) الموجودة في عهدة المقاولين تجري إدارتها طبقًا للعقد الحكومي   ومتطلبات 
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ما بين مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية األميرآية غرق األمر وفقًا لما ذآره مسؤولو وسوف يست

وعملية مطابقة للفواتير وتفعيل لسجالت الممتلكات % 100ثالث وخمس سنوات آي يتم إجراء مراجعة شاملة بنسبة 
.  الفعل في جني المزايا  المتحققة من مبادراتهبدأ بمكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية األميرآية  إال أن 
من تحقيق الوفورات التالية مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية األميرآية   تمكن 20/9/2007ومنذ 

 :نتيجة لمبادراته في العراق
 .األسعار/ مليون دوالر نتيجة تخفيضات تم التفاوض عليها في اقتراحات تتعلق بالتكاليف113,7 •
 . مليون دوالر نتيجة رفض فواتير1,1 •
 DynCorp مليون دوالر نتيجة استرداد أموال من 0,7 •

 
 مليون دوالر 1,1من تحقيق وفورات بمبلغ مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية األميرآية آما تمكن  

 .من مبالغ تم تقديم فواتير بها
أن المبادرات سوف تكون جزءًا من خطة رة الخارجية األميرآية مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزا وقال مسؤولو 

على تطويرها إال أن الخطة قد تم مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية األميرآية تصحيحية يعمل 
 .تأخيرها بسبب الحاجة للرد على طلبات الكونغرس التي تحظى بأولوية قصوى

 
 النتائج

للضوابط االدارية والمالية قد خلق بيئة تؤدي ة المخدرات بوزارة الخارجية األميرآية مكتب شؤون مكافح ان افتقار 
اجراءات آما مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية األميرآية لقد اتخذ .  إلى حاالت من التبذير واالحتيال

 وبما أن .   بشكل خاصDynCorp د وأنه يواصل اتخاذ اجرءات أخرى لتحسين ادارته للعقود بشكل عام وادارته لعق
INL: 

 وحول آيفية صرف المبالغ في العراق بموجب DynCorpال تملك معلومات آاملة ودقيقة حول ما وفرته  )1
 : وحيثDynCorpعقد 

يعتقد بأن مكتب المفتش العام الخاص بالعراق أن لديها عدة مبادرات قيد التنفيذ لتحسين ادارتها للعقد فإن  )2
يحتاج إلى المزيد من الوقت الظهار التزامه فحة المخدرات بوزارة الخارجية األميرآية مكتب شؤون مكا
مؤقتًا جهوده وسوف مكتب المفتش العام الخاص بالعراق وبناء عليه فقد أوقف مكتب .  بإدارة عقود أفضل

مكتب المفتش  ويعتقد.  يعمل على إبالغ المنظمات المناسبة عن الوقت الذي يقرر فيه مواصلة تلك الجهود
يحتاج إلى خطة مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية األميرآية أيضًا أن العام الخاص بالعراق 

مكتب شؤون مكافحة المخدرات عمل تصحيحية منسقة وشاملة تحظى بموافقة ودعم االدارة العليا في 
 .ءاته الوجهة الصحيحةوذلك آي يتم تسهيل جهوده وتوجيه اجرابوزارة الخارجية األميرآية 

 
 التوصية

أن تعمد وزارة الخارجية إلى اصدار مكتب المفتش العام الخاص بالعراق لتحسين عمليات إدارة العقود يوصى  
الخارجية لشؤون مكافحة المخدرات آي تضع عالمات على الطريق إلعداد وانجاز  توجيهاتها إلى مساعدة وزيرة 

تلف المبادرات التي تم تخطيطها والتي هي االن في طور االنجاز باالضافة خطة عمل تصحيحية شاملة تتضمن مخ
ويتعين أن تشمل الخطة على أقل تقدير عالمات على الطريق والموارد .  INLإلى أية اجراءات أخرى يراها 
الموافقة يجب ويتعين أن تحظى الخطة بموافقة مساعدة وزيرة الخارجية آما وأن عملية .  المطلوبة النجاز آل مبادرة

وإضافة إلى ذلك فيتعين القيام بعملية لتقييم تطبيق الخطة .  أن تشمل التزامًا بتقديم الموارد الضرورية لتطبيق الخطة
 بما في ذلك DynCorpعلى عقد مكتب شؤون مكافحة المخدرات بوزارة الخارجية األميرآية وتأثيرها على إشراف 

 .INL مساعدة وزيرة الخارجية لشؤون تقارير التقدم الموجزة المرفوعة إلى
 

 تعليقات اإلدارة ورد فعل التدقيق
 تعليقات من مكتب وزارة الخارجية لشؤون (SIGIR)لقد طلب مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق 

رات مكتب شؤون مكافحة المخدوقد وافق .   حول مسودة هذا التقرير(INL)المخدرات الدولي وسيادة القانون 
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 تقرير مؤقت حول الجهود واالجراءات اإلضافية المطلوبة

 داري في العراقلتطبيق نظام معلومات مالي وإ
  October 2007 ,001-08-مكتب المفتش العام الخاص بالعراق 

 
 مقدمة

 آل على حدة (IMF) وصندوق النقد الدولي CPA أجرت سلطة االئتالف المؤقتة 2003في مطلع صيف عام 
وقد .  ة الماليةتقييمات أسفرت عن اآتشاف وجود حاجة الدخال تحسينات على ميزانية الحكومة العراقية ونظام الرقاب

أظهرت التقييمات أن الهيكل المالي للحكومة العراقية لديه قدرة محدودة لرصد ميزانيات ومصروفات الوزارات 
وعالوة على ذلك فقد أبلغ أحد موظفي ,  العراقية مما يجعل تلك الوزارات عرضة لالحتيال والتبذير واختالس االموال

بأن النظم الحالية لديها قدرة محدودة على أداء وظائفها مما يجعل من عراق مكتب المفتش العام الخاص بالالسفارة 
 .  الصعب على الحكومة العراقية تطوير ميزانية

 
 لشرآة C-00-03-0043-00 العقد USAID قدمت الوآالة االميرآية للتنمية الدولية 2003يوليو /وفي شهر تموز
سلسلة واسعة من المهام المتعلقة باالصالحات االقتصادية والمالية   للقيام ب(.Bearing Point, Inc)بيرينغ بوينت 
وآانت إحدى المهام التي نص عليها العقد المذآور هو تطوير وتطبيق نظام جديد لمعلومات اإلدارة .  في العراق

 . آي يحل محل النظم المالية الحالية العراقية(IFMIS)المالية في العراق 
 

 مع شرآة بيرنغ (C-00-04-00405-00-267) تم إبرام اتفاقية متابعة تحمل الرقم 2004سبتمبر /وفي شهر أيلول
 أن (IFMIS)وقد نصت تلك االتفاقية التي واصلت تمويل .  بوينت وذلك لمواصلة االصالحات االقتصادية والمالية

 .الترآيب في غضون عام واحدأعمال  يتم االنتهاء من
 

 إدارة إعادة إعمار العراق الذي أصبح منذئذ يحمل اسم مكتب المساعدات  أصدر مكتب2006سبتمبر /وفي أيلول
 :IFMIS عقدين متزامنين لشرآة بيرنغ بوينت آي تدمج المكونات في (ITAO)االنتقالية العراقي 

 . لنظام الميزانية الموحدةW916GXQ-06-C-009العقد  •
 . لنظام الشراء الموحدW916GXQ-06-C-0010العقد  •

 
 (DFD-I-00-05-00221-01) العقد رقم USAID منحت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 2006وليو ي/وفي تموز

إلى شرآة مانجمنت سيستمز انترناشونال لتصميم وتطبيق برنامج تطوير القدرات الوطنية والذي يستهدف في جزء 
 .  (IFMIS)منه استخدامه في التدريب والسياسات الخاصة بـ

 
أنه يعمل على مراجعة الجهود األميرآية مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  أعلن 2007رس  ما/ آذار21وفي 

تقديم تقرير بشأنها مكتب المفتش العام الخاص بالعراق أن هذه المراجعة ال تزال مستمرة وينوي .  (IFMIS)لتطبيق 
فير معلومات في الوقت المناسب حول في وقت الحق من هذا العام إال أنه وبسبب ان الهدف من هذا التقرير هو تو

قضايا االقتصاد والكفاءة التي تحتاج إلى إجراءات فورية وتجاوب مع طلب تقدمت به السفارة االميرآية في العراق، 
 .IFMISبتوفير نتائج مؤقتة وتوصيات بشأن عقود مكتب المفتش العام الخاص بالعراق يقوم 

 
 النتائج المؤقتة

 إال أنه من الصعب القول بالتحديد ما الذي تم تطويره IFMIS عن تحقيق بعض التقدم حول على الرغم من اإلبالغ
وتظهر المعلومات المتوفرة أن تكاليف تطوير وتطبيق النظام بلغت .  وتطبيقه والمبالغ التي تم انفاقها في هذا السبيل

 سوف يخلف نظام المحاسبة لدى (IFMIS)وعلى الرغم من أن وثائق العقد تذآر بأن .   مليون دوالر38أآثر من 
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وقد .  ة شروط مسبقة لتحقيق التطوير الناجح لنظام معلومات إدارة مالية خمسIMFلقد وضع صندوق النقد الدولي 

 حيث IFMISهذه الشروط في ضوء العمل المنجز حتى تاريخه بشأن مكتب المفتش العام الخاص بالعراق بحث 
 ).2-3(وضع المالحظات األولية التي تضمنها الجدول 

 
شرآة بيرنغ بوينت وأربعة من حراسه األمنيين من مبنى  تم اختطاف رئيس فريق عمل 2007مايو /وفي شهر أيار

وفي .  ومنذئذ توقف العمل المتعلق بنظام الميزانية الموحدة والشراء الموحد.  وزارة المالية حيث لم تتم استعادتهم
 إلى أن يتم الحصول على توضيح من الحكومة IFMIS أمرت السفارة األميرآية بايقاف مشروع 2007يوليو /تموز

 .لعراقية بشأن دعمها لهذه الجهودا
 

 قضايا تحتاج إلى عناية فورية
 قد تم دون إجراء تخطيط وتحليل أساسي آان IFMISتشير المعلومات المتوفرة إلى أن اختيار وتطبيق مشروع 

 قد IFMISوذآر بالتحديد أن .  يتوجب أن يسبق بشكل جيد التغير الشامل لنظام معلومات اإلدارة المالية في ذلك البلد
تم االلتزام به دون أن يتم التتابع التقليدي لتطور النظام والذي آان يتعين أن يشمل تصميمًا تصوريًا مبنيًا على 

 .االحتياجات العراقية
 

وفي الحقيقة لم تبذل أية محاوالت لوضع مواصفات مفصلة للمستخدم مما أدى إلى عدم وجود ملكية حقيقية للمشروع 
 .راقيةتعود للحكومة الع

 
وقد أصدر .   الضوء على عدم توفر تحليل الحتياجات المستخدم العراقي(BSA)وقد سلط مجلس التدقيق األعلى 

 نتيجة لعدم توفر فهم للعمليات المالية والتجارية العراقية IFMISالمجلس بيانًا أشار فيه إلى أوجه قصور تطبيق نظام 
وأآد ملحق وزارة الخزانة األميرآية بأن لدى الحكومة العراقية نظام .  ديدالحالية قبل وبعد ترآيب النظام المقترح الج

 .IMFISمحاسبة مميز هو خليط من الحسابات النقدية والحسابات التراآمية التي ال تمكنها بسهولة أن تتكيف مع نظام 
 

بنك الدولي بتنظيم ورشة ، فقد قامت الحكومة العراقية والIFMISوانطالقا من التعرف على أوجه القصور في نظام 
وذآر موظفو البنك الدولي أن .   آجزء من مبادرة أوسع هي النفقات العامة والتقييم المؤسسيIFMISعمل لمعالجة 

وفي .   في هذا اإلطار األوسع من جانب الحكومة العراقية والبنك الدوليIFMISباإلمكان إجراء تقييم رسمي ل 
في الحكومة العراقية للحصول على وجهات نظر أصحاب المصلحة حول  تم إجراء مسح لموظ2007أغسطس /آب

 .(IFMIS)أوجه الترتيب المتعلق بـ
 

وفي ضوء هذه الهموم التي تم االعتراف بها بشكل عام فإنه يبدو أن قرار السفارة األميرآية بوقف تطوير هذا النظام 
وير استراتيجية للخطوات التالية في مسيرة تطبيق وعلى أي حال فإنه ما زال يتعين على السفارة تط.  آان صائبًا

 .النظام
 

 مالحظات المراجعة األولية
 شرط مسبق مالحظات أولية

 آما وأنها لم تظهر ملكية قوية IFMISإن الحكومة العراقية ليست ملتزمة بوضوح تجاه 
العراق في ويمكن تحقيق الملكية الحقيقية فقط من خالل االندماج الفعلي لحكومة .  للمشروع

 .تخطيط وتنفيذ أي نظام معلومات لإلدارة المالية

 التزام واضح وملكية
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قد تكون الحكومة العراقية جاهزة لالصالح إال أن الوزارات لم توافق بعد على طريقة موحدة  
إن .  إن المهارات ووسائل التدريب ليست بعد آافية لتحقيق تشغيل ناجح للنظام.  لذلك

.  سابق أو التغيرات الضرورية في تلك المتطلبات لم يتم رسم خارطتها بعدمتطلبات النظام ال
 .وعلى الرغم من أنه تم تشكيل مجموعة توجيه إال أنها ال تضم جميع الالعبين االساسيين

الشروط المسبقة جاهزة
 من أجل االصالح

ات المستخدم تم التنبؤ بالتصميم السليم على أساس التقييمات الكافية والتعرف على متطلب
 .لم يتم حتى االن الوفاء بشكل آامل بأي من هذه الضروريات.  العراقي وتخطيط التنفيذ

 تصميم المشروع سليم

يتعين أن تكون إدارة المشروع جهدًا مشترآًا ما بين الحكومة العراقية والوآالة االميرآية 
وآالة االميرآية شريكتين لم تكن الحكومة العراقية وال.  للتنمية الدولية وبيرينغ بوينت
 .متساويتين في إدارة المشروع

 إدارة المشروع قديرة

 بوجود اسهام مالي قليل من IFMISآانت الواليات المتحدة المزود الرئيسي للموارد المالية لـ 
 .جانب الحكومة العراقية

 موارد آافية

 
 الخاتمة

 إال أنه تم تعليق المشروع ألسباب عديدة تتعلق IFMIS استثمرت حكومة الواليات المتحدة مبالغ آبيرة في تطوير
وعالوة على ذلك فإنه ال يوجد لدى السفارة .  بصورة رئيسية بقبول الحكومة العراقية للنظام والوحدات المتعلقة به

 .خطة راسخة أو استراتيجية لمعالجة الخطوات التالية في تطوير النظام
 

 التوصيات
ة جديدة على مشروع إدارة مالية للحكومة العراقية هنالك حاجة إلجراء تقييم آامل لنظام قبل صرف أية نفقات اميرآي

IFMIS الحالي لمعرفة ما إذا آان قد تم تعريف المتطلبات بصورة آافية وتم وضع عالمات طريق محددة لتحقيق 
يام بتحديد واضح لخطة عمل وهنالك أيضًا حاجة للق.  تلك المتطلبات وأن تطور النظام يسير في االتجاه الصحيح

إن .  للتقدم ولحفز الحكومة العراقية على أن تعلن بوضوح التزاماتها ورغبتها في تملك أي نظام يتم في النهاية تطويره
إحدى الخطوات الرئيسية لتطوير خطة العمل هي إجراء تقييم من جانب طرف ثالث مستقل لديه الخبرة في مجال 

 .ويمكن إجراء مثل هذا التقييم من جانب البنك الدولي.  ارة المالية الدوليةتطوير أنظمة معلومات اإلد
 

 في إطار احتياجات الحكومة العراقية لإلدارة IFMISولكي يصبح باالمكان قيام السفارة األميرآية بتقييم أفضل لنظام 
أن تقوم السفارة الخاص بالعراق مكتب المفتش العام المالية يوصي مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق 

 :بتشكيل فريق عمل واستقطاب خبراء خارجيين وفقًا لما تقتضيه به الحاجة لتقييم عناصر مثل
 .قدرات وأوجه قصور قدرات اإلدارة المالية للحكومة العراقية •
 .متطلبات الحكومة العراقية من نظام االدارة المالية •
سائل ووضع عالمات محددة على الطريق لقياس مدى التقدم باتجاه آيفية تحقيق تلك المتطلبات بأفضل الو •

 .تحقيق تلك المتطلبات
 .آيف يمكن بأفضل الوسائل دمج األنظمة المالية للوزارات األخرى في النظام المالي الشامل لوزارة المالية •

 
ل والتمويل في المستقبل أيضًا بأن تشترط وزارة الخارجية ربط العممكتب المفتش العام الخاص بالعراق ويوصي 

 :ألي نظام إدارة مالي خاص بالحكومة العراقية بما يلي
 .تأمين التزام الحكومة العراقية بمثل هذا النظام )1
 .نتائج تقييم مستقل برعاية الحكومة العراقية لمتطلبات االدارة المالية للحكومة العراقية )2

 
في ضوء ما يراه من حاجة العام الخاص بالعراق مكتب المفتش وعالوة على ما تقدم وفي غضون ذلك يوصي 

حكومة العراق الستخراج بيانات مالية، بأن تساعد وزارة الخارجية الحكومة العراقية آي تقرر الحلول المناسبة 
ظام المؤقتة وبخاصة في األقاليم التي تكون االدارة المالية للبيانات من القدرات الجديدة نسبيًا وذلك إلى أن يتم تطوير ن

 .تشغيلي جديد
 

 مالحظات اإلدارة وردود التدقيق
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.  مالحظات من الوآالة االميرآية للتنمية الدولية حول مسودة هذا التقريرمكتب المفتش العام الخاص بالعراق تلقى 
اال انها قالت انها ال تعلم بوجود أية منظمة مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  مع توصيات USAIDولقد اتفقت 

مكتب المفتش وقد عالج .  SIGIR وفقًا لما ورد في مسودة تقرير IFMISيمكنها إجراء تقييم فني مستقل لبرنامج 
مالحظتهم في هذا التقرير من خالل القول بأن البنك الدولي ينظر حاليًا في تقييم احتياجات العام الخاص بالعراق 

يعتقد بأنه ال يتعين انفاق أية أموال مفتش العام الخاص بالعراق مكتب الوال يزال .  العراق لمعلومات االدارة المالية
 ما لم يتم التبيان بوضوح بأنها تدعم احتياجات معلومات االدارة المالية للحكومة IFMISاميرآية أخرى على نظام 

 .العراقية وأنها تحظى بدعم الحكومة العراقية الكامل
 

 توصل إليها التقرير إال أن الوآالة اختلفت معه في مجاالت معدودة  بشكل عام مع النتائج التيUSAIDوقد اتفقت 
مكتب وسيعمل .  اثباتها في الوقت الحاضرمكتب المفتش العام الخاص بالعراق وقدمت معلومات ال يمكن لمكتب 

 .IFMISعلى متابعة هذه المجاالت اثناء استكمالة لمراجعة المفتش العام الخاص بالعراق 
 

 امج زيادة االمدادات المدنية رقمأوامر عمل برن
 إدارة البرنامج والتسديد والتحول: 151 و130

 October 24, 2007 ,002-08مكتب المفتش العام الخاص بالعراق 
 

 مقدمة
 هو برنامج من برامج وزارة 1985 الذي تم تأسيسه في عام LOGCAPإن برنامج زيادة االمدادات المدنية 

.  لتخطيط المسبق الستخدام الموارد العالمية للشرآات لدعم عمليات الطوارئ العالميةالخارجية للجيش يعمل على ا
 :فإذا ما قامت القوات األميرآية باالنتشار يصبح دعم أحد المقاولين متوفرًا ألحد قادة الجيش آخيار

ورة أولية خالل توفير الدعم القتالي ودعم توسيع نطاق الخدمات القتالية لكال المقاتلين وقادتهم وذلك بص •
 ).بما في ذلك إعادة التشكيل وتوفير االمدادات بتكاليف معقولة(حاالت الطوارئ وغيرها من العمليات 

تسهيل اإلدارة والمسؤولية الفعلية لدعم احتياجات إعادة االنتشار وإعداد المواقع وإقامة االستعدادات  •
 .وم بتوفير القواتوعمليات وصيانة الوحدات وإعادة االنتشار والنقل لمن يق

 
وتشمل األمثلة حول نوعية الدعم المتوفر عمليات التموين وغسيل المالبس واالستحمام وخدمات الطعام وصيانة 

ولقد استخدم برنامج زيادة .  الصحة العامة وإيواء الجنود والصيانة وخدمات الوقود والنقليات وتوليد الطاقة وتوزيعها
دعم القوات االميرآية خالل عملياتها في الصومال وهاييتي والبوسنة ويجري  ل(LOGCAP)اإلمدادات المدنية 

ويمكن اصدار تفويض باستخدام .  استخدامه حاليًا في عمليات الدعم العسكرية في افغانستان والكويت والعراق
(LOGCAP)ومية  لخدمات أخرى عسكرية خاصة بالجيش األميرآي وقوات التحالف وغير ذلك من الوآاالت الحك

 .والمنظمات غير الحكومية
 

 من سلسلة (DAAA09-02-0-007) 2001آانون أول / ديسمبر14 الذي تم ابرامه في LOGCAPويتألف عقد 
ويمكن .  من أوامر العمل التي تلزم المتعهد بتقديم خدمات الدعم آما تلزم الحكومة األميرآية بدفع ثمن تلك الخدمات

وفي العراق آان اجمالي تكلفة .  ا العقد أن تكون بأسعار ثابتة وبتكلفة قابلة للتسديدألوامر العمل التي ينص عليها هذ
 4 مليار دوالر وذلك حتى تاريخ 22,5 حوالي (LOGCAP) التي تم اصدارها طبقًا لعقد 149أوامرا لعمل ال

 .2007مارس /آذار
 

وأمر ) 27/4/2006الصادر في ( LOGCAP الخاص 130وجرى الترآيز في هذه المراجعة على أمر العمل رقم 
) شرآة آيلوغ براون وروت سيرفيسيس(والتي تم ارساؤها على ) 6/6/2007الصادر في  (151العمل رقم 

(KBR)  . وآان الهدف من أمري العمل هذين هو توفير الخدمات الضرورية لدعم وتشغيل وصيانة العاملين لدى
 في السفارة االميرآية في العراق ومواقع رئيس البعثة (MNF-I) رئيس البعثة والقوة متعددة الجنسيات في العراق

 مليون دوالر حيث انتهت مدته 283 بحوالي130وتقدر قيمة أمر العمل رقم .  في بغداد والبصرة والحلة وآرآوك
عام  فقد تم منحه لمدة 130 الذي حل محل امر العمل رقم 151أما أمر العمل رقم .  2007يونيو / حزيران6بتاريخ 

 100وتمثل أوامر العمل هذه استمرارًا للخدمات التي تضمنها أمر العمل رقم .   مليون دوالر200واحد بتكلفة تقدر ب
وحيث أن أوامر العمل هذه آانت ).  2003مارس / آذار6 (44وأمر العمل رقم ) 2004نوفمبر / تشرين الثاني5(
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 :151 و130التي لها عالقة بعمليات أوامر العمل رقم وفيما يلي أسماء المكاتب الحكومية 

مكتب ادارة السفارات التابع لوزارة الخارجية وهو مسؤول عن الدعم اليومي لعمليات رئيس البعثة في  •
 .العراق

 . الذي يقوم رصد المتعهد في الموقع(DCMA)مكتب بغداد التابع لوآالة ادارة عقود الدفاع  •
ويعمل في هذه القيادة ضابط تعاقدات .  LOGCAPآي المسؤولة عن برنامج قيادة تموين الجيش األمير •

 ومكتب مواد الدعم اللوجستية الذي أسس في العراق لمساعدة الزبائن LOGCAPالشراء ومدير برنامج 
 .LOGCAPفيما يختص بمتطلبات 

تأآد من أن التكاليف  على توفير الخبرات في مجال مراجعة نظام االدارة المالية للمتعهد والDCAAيعمل  •
 .التي يطالب بها المتعهد معقولة وضمن الحدود المسموح آما وأن مخصصات

 
للزبائن وذلك بسبب " عقد الملجأ األخير" الخاص بالجيش هو عقد مظلة طوارئ والذي يعتبر LOGCAPإن عقد 

ارئ بشكل أولي إلى مواجهة أوضاع وتهدف عقود الطو.  التكاليف االضافية المحتملة المتعلقة بهذا النوع من العقود
أو تكون عقود التموين غير متوفرة /تكون فيها المتطلبات الناشئة هي السائدة حيث يتطلب األمر تجاوبًا عاجًال و

.  وبموجب عقود الطوارئ تتحمل الحكومة المخاطر باستخدام العقود المتضمنة للتكاليف والمنح سوية.  بأسعار تنافسية
ألوضاع بحيث يمكن اتخاذ قرار معقول بشأن الكمية ونوع العمل الوارد في العقد والمطلوب لدعم وعندما تستقر ا

 .إحدى البعثات فإنه يتعين على الزبائن الخروج من العقود الطارئة إلى عقود اعتيادية تأخذ في االعتبار التكلفة الفعلية
 

على الحاجة إلدخال تحسينات في ايضاح اص بالعراق مكتب المفتش العام الخلقد تعرف العمل المسبق الذي قام به 
 في العراق للتأآد من إنجاز الخدمات LOGCAPمستوى المتعهد ومسؤوليات االشراف المتعلقة بأوامر عمل 

مكتب المفتش العام ولقد الحظ .  بأسلوب آفؤ وفعال ومن وجود ضوابط داخلية مناسبة لحماية الموارد الحكومية
 .ًا وجود قلق بشأن قضايا تسديد مستحقات العقودأيضالخاص بالعراق 

 
مكتب المفتش العام الخاص  وبالتزامن مع هذه المراجعة يجري مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق

.  151 وأمر العمل رقم 131 مراجعة أخرى منفصلة تتناول المحاسبة عن الممتلكات وفقًا ألمر العمل رقم بالعراق 
 . بحث نتائج هذه المراجعة في تقرير منفصلوسوف يتم

 
 األهداف

لتحديد ما إذا آان الدعم مكتب المفتش العام الخاص بالعراق إن هذه المراجعة وهي مراجعة تلي تقريرًا سابقًا لمكتب 
ر إن هذه المراجعة تشمل أم.   آان معقوال وآفؤا ومزاياه تبرر تكاليفه130 رقم LOGCAPالمقدم بموجب أمر عمل 

 :إن أهداف التقرير تعالج بالتحديد ثالث قضايا هي.  151 وأمر العمل الذي تاله وهو أمر العمل رقم 130العمل رقم 
مكتب المفتش العام الخاص بالعراق مدى التقدم الذي تحقق نتيجة معالجة قضايا عقد اإلدارة التي اآتشفها  )1

 .وما هي االجراءات التي ما زالت هناك حاجة التخاذها
 وأمر 130ل قضايا التسديد التي تتعلق بالتكاليف ولكنها ليست جزءًا منها والتي لها عالقة بأمر العمل رقم ه )2

 . قد تمت معالجتها بشكل صحيح151العمل رقم 
 هل توجد مخططات قيد البحث لتحويل العقدين من عقود طوارئ إلى آلية تعاقدية أآثر تنافسية في المستقبل؟ )3

 
 النتائج

 تحسينات آبيرة في مجال 151 و 130ت الحكومة االميرآية التي لها عالقة بإدارة أمري العمل رقم حققت وآاال
وشمل هذا التقدم .  LOGCAPبالمراجعة المسبقة لعقد مكتب المفتش العام الخاص بالعراق إشراف الحكومة منذ قيام 

 :بشكل خاص ما يلي
 .ن ومسؤوليات الرقابة الحكوميةقامت قيادة تموين الجيش بايضاح متسويات المتعهدي )1
 . بتطبيق برنامج مستقل للتأآد من النوعية(DCMA)قامت وآالة ادارة عقود الدفاع  )2
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 ووزارة الخارجية وآالة إدارة عقود الدفاع ASG-C يدعم مكتب مستشار اإلدارة بوزارة الخارجية )3
(DCMA) من خالل توفير الممثلين الفنيين لضابط التعاقد (CORTs)عدة  لمساDCMA في مهمتها 

 .المتعلقة باإلشراف على المتعهد
 أي (KBR)أوضحت وزارة الخارجية مستويات تكاليف خدمات تسهيالت الطعام المنتظران يلتزم بها  )4

 .المقاول
 ووزارة الخارجية إجراءات قوية للتأآد من أن عمليات االسكان JASC-Cلقد اتخذ مكتب مستشار اإلدارة  )5

 .أن سجالت االسكان تعكس بيانات حقيقيةتدار بصورة صحيحة و
 . تخضع الشراف الحكومةKBRـ تعترف وزارة الخارجية بأن عمليات االسكان الخاصة ب )6

 
السابق حيث مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  تحسينات ملموسة في عملياته منذ تقرير KBRولقد حقق المقاول 

 :شملت تحسينات المقاول ما يلي
 .المتعلقة بالوقود والرقابة على عمليات الوقود الخاصة بالمنطقة الدولية التابعة لهدقة المعلومات  )1
 .جهودها المبذولة لممارسة الرقابة على تكاليف الطعام )2
 .إدارتها لإلسكان ودقة المعلومات الخاصة باإلسكان )3

 
طعام الغذاء هي ضمن المستويات وعلى أي حال فإنه ال تزال هناك مشاآل فيما يتعلق بالتأآد من أن تكاليف تسهيالت 

 . من قبل الجيشKRBالمقررة وأن تقارير الوقود تعكس بصدق الكميات المصروفة للمقاول 
 

وعلى الرغم من تحقيق تقدم في مجال تأآيد التسديد المناسب ما بين وزارتي الدفاع والخارجية إال أنه يالحظ استمرار 
صحيحة وتسديدات من أجل الوقود والمواد الغذائية المستخدمة ألوامر العمل المشاآل فيما يتعلق بتأمين تقديم فواتير 

سبتمبر / أيلول30وعالوة على ذلك فإن السفارة االميرآية في العراق لم تصدر منذ تاريخ .  151 ورقم 130رقم 
 ألمر العمل رقم  أية فواتير إلى منظمات غير أميرآية تسعى للحصول على مستحقات مقابل فقدان الحياة وفقًا2007

 .2007يونيو / حزيران6 الذي دخل حيز التنفيذ في 151
 

لقد تحولت وزارة الخارجية إلى عقدها الخاص فيما يتعلق بمجمع السفارة الجديد إال أنها ستواصل االعتماد على العقد 
اق أفضل  الخاص بالجيش من أجل معظم الخدمات إلى أن تصبح األحوال الحالية في العرLOGCAPالطارئ 

 ."زمن السلم"بالنسبة لعمليات مقاول 
 

 التوصيات
 : اإلجراءات التاليةDCMAبأن تتخذ وآالة إدارة عقود الدفاع مكتب المفتش العام الخاص بالعراق يوصي مكتب 

 في تطبيق االجراءات المناسبة للتأآد من أن الوقود الذي يأتي من مستودع KBRأن تعمل مع المقاول  )1
يتم تشجيل بشكل صحيح بناء على وثائق وصوالت حكومية رسمية وأن يتم تطبيق آامب فيكتوري 

 .االجراءات المتعلقة بحل مشكلة الفروقات في آميات الوقود والتي يجري تسليمها
 باإلبالغ عن آمية الوقود التجاري الذي يتم تسلمه وذلك في خانة KBRمواصلة مطالبة المقاول  )2

-MNFبملخص محاسبة النفط السائب بحيث تتمكن القوة متعددة الجنسيات المالحظات في النموذج الخاص 
I من التفريق بين آميات الوقود العسكري الذي يتم تسلمه والوقود التجاري لدى إعداد الفواتير المقدمة 

 .للتسديد
سبة من مواصلة العمل مع الجيش ومع السفارة األميرآية  في العراق لتطوير وتطبيق إجراءات مطالبات منا )3

وخالل التدقيق تم اتخاذ اجراء .  أجل مطالبات التسديد المقدمة لوزارة الخارجية مقابل تكلفة المواد التموينية
 .أولي بخصوص هذه التوصية

 
بأن يتخذ مستشار شؤون االدارة لدى السفارة االميرآية في العراق مكتب المفتش العام الخاص بالعراق ويوصي 

 :االجراءات التالية
ب االبالغ المناسب إلى المنظمات غير األميرآية ذات العالقة أن يتم اصدار مطالبات إلى المنظمات عق )4

 . للموظفين القاطنين في مجمع اسكان السفارة151السترداد دعم فقدان الحياة المقدم طبقًا ألمر العمل 
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مكان وزارة  ومع الجيش لتطوير وتطبيق اجراء مطالبة مناسبة بحيث يصبح باDCMAالعمل مع  )5
 .الخارجية أن تسدد للجيش تكاليف الطعام في تسهيالت العشاء المناسبة

 الخاصة بالجيش بشأن دعم LOGCAPعندما تسمح األوضاع في العراق أن يتم النظر في التحول عن  )6
الحياة الحياة الروتيني الخاص ببعثة السفارة االميرآية في العراق واستبدال ذلك بالترتيبات التعاقدية لدعم 

 .المطلوب
 

 تعليقات اإلدارة ورد التدقيق
 (JASG-C)مالحظات مكتوبة من مكتب مستشار االدارة بوزارة الخارجية مكتب المفتش العام الخاص بالعراق تلقى 

وقد اتفق مستشار اإلدارة بوزارة الخارجية مع ما ورد في التوصيات وقال أن السفارة تتخذ .  حول مسودة هذا التقرير
مكتب المفتش العام وقد قدم مستشار اإلدارة بوزارة الخارجية تعليقات فنية أدرجها .  ءات لمعالجة آل توصيةإجرا

 .في تقريره وفقًا لما رآه مناسبًاالخاص بالعراق 
 

 مراجعة الستخدام المقاولين في إدارة مشاريع االغاثة وإعادة اإلعمار في العراق
SIGIR-08-003, OCTOBER 25, 2007 

 
 قدمةم

 بفحص عدة خيارات إلدارة (CPA)في معرض تشكيل برنامج إعادة إعمار العراق قامت سلطة التحالف االنتقالية 
 بإدارة (USACE)وآان أحد الخيارات التي تم النظر فيها قيام مهندسي سالح مهندسي الجيش األميرآي .  البرامج

 اعتقادهم بأن الوآالة تفتقر للقدرة في العراق على المشروع برمته إال أن مسؤولي سالح المهندسين أعربوا عن
وقد وجدت .  اإلشراف على مثل هذا البرنامج الكبير آما وأنها ال تستطيع تجميع عدد آاف من الموظفين بشكل سريع

قدرات  والوزارات العراقية تفتقر للUSAID أيضًا أن الوآالة األميرآية للتنمية الدولية CPAسلطة التحالف االنتقالية 
وبحثًا عن حل قامت سلطة التحالف االنتقالية .  التنظيمية التي تمكنها من إدارة برنامج ضخم مرتكز على البنية التحتية

(CPA)بتطوير ورقة مفهوم )Concept paper( اقترحت تشكيل مكتب جديد الدارة البرامج يعتمد على المقاولين 
تخدام المقاولين الفنيين لتصميم وتخطيط وبناء واستكمال المشاريع فيما وسيتم اس.  وعلى تنفيذ برنامج إعادة اإلعمار

 ذلك االقتراح حيث وافق في (CPA)ولقد قبل مدير .  ستتولى مجموعة أخرى من المقاولين توفير إدارة البرنامج
 . لتنفيذ الخطة(PMO) على تشكيل مكتب إدارة البرامج 2003أغسطس /آب
 

 تم تنظيمها وفقًا لقطاع (SPMOs) بتأسيس ستة مكاتب قطاعية إلدارة البرامج (PMO)ولكي يدير برامجه قام 
وليتسنى توفير خدمات دعم .  وقد ترأس تلك المكاتب موظفون حكوميون.  المياه/العمل مثل الكهرباء واألشغال العامة

مل آمكتب للتعاقد بتقديم سبعة من إدارة البرامج إلى تلك المكاتب قام برنامج وزارة الدفاع إلعادة اإلعمار الذي ع
.   وستة لكل من مكاتب القطاعات الستة(PMO)عقود على أساس التكلفة زائد مبلغ مكافأة أحدها لمكتب إدارة البرامج 

مقاولو مكتب إدارة "وقد عرف المقاولون الذين منحوا العقود باسم .  2004مارس /وقد تم منح تلك العقود في آذار
وخالل السنوات القليلة الماضية حدثت عدة تغييرات في إدارة المشاريع وإدارة . (SPMOCs)البرنامج القطاعية 

 .العقود
 

 بمكتب PMO مكتب إدارة البرامج 36 استبدل التوجيه الصادر عن األمن القومي الرئاسي رقم 200مايو /وفي أيار
ك أصبحت المكاتب القطاعية الستة إلدارة ونتيجة لذل.  (PCO)إدارة برامج جديد يدعى مكتب المشاريع والتعاقدات 

 آما أصبح المقاولون الذين يدعمونهم يعرفون (SPCOs) مكاتب مشروع القطاع والتعاقدات (SPMOs)البرامج 
 .(SPCOCs)باسم مقاولي مكتب مشروع القطاع والتعاقدات 

 
 آمدير PCO  محل مكتب المشاريع والتعاقداتUSACE/GRD حل 2006تشرين أول /وفي شهر أآتوبر

في هذا التقرير إلى المكاتب الحكومية مكتب المفتش العام الخاص بالعراق ويشير مكتب المفتش العام .  للمشروع
 . بغض النظر عن اإلطار الزمني(SPCOCs) وإلى المقاولين ب (SPCOs)المسؤولة عن إدارة العقود ب 

 
اريع إعادة اإلعمار العراقية وهو مسؤول عن تنسيق  في مش(ITAO)ويشارك مكتب المساعدات االنتقالية العراقي 

 (COM)ومراقبة آافة المساعدات غير األمنية لرئيس البعثة 
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.  (SPCOCs)إن األهداف الشاملة لعملية التدقيق هذه هي تحديد األدوار والمسؤوليات الملقاة على عاتق المقاولين 

 :من إصدار هذا التقرير وهياألهداف مكتب المفتش العام الخاص بالعراق وقد أورد 
 .تقييم أداء المقاول في إدارته لمقاول آخر )1
 .مراجعة فعالية الحكومة في ادارة العقود )2

 
 النتائج

 مليون دوالر لخدمات دعم 527,5 التزمت الحكومة االميرآية بما يقارب من 2007يونيو / حزيران7حتى تاريخ 
وقد غطت خدمات الدعم هذه آالف .  ر تم التفويض بصرفها آمكافآت مليون دوال41,8إدارة البرامج المتعاقد عليها و

وبسبب الضعف في تطبيق السياسات التعاقدية المطلوبة لم يتمكن مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار .  المشاريع
ي إدارة مقاولين من التقييم بشكل حاسم مدى فعالية استخدام المقاولين فمكتب المفتش العام الخاص بالعراق العراق 
وقد تم تقييم وتوثيق أداء آل مقاول من خالل عملية منح المكافآت إال أن النتائج لم توفر سوى معلومات .  آخرين

.  محدودة حول أداء آل مقاول آما انها لم توفر قاعدة آافية لتقييم عملية استخدام المقاولين إلدارة مقاولين آخرين
 آانت (SPCOs)وما حققته من نتائج أن المكاتب الحكومية المسؤولة عن إدارة العقود وتبين عملية مراجعة للمكافآت 

 .راضية عن أداء اربعة من المقاولين وأنها لم تكن راضية تمامًا عن واحد منهم
 

 بإجراء مقابالت معمكتب المفتش العام الخاص بالعراق والآتساب المزيد من البصيرة بشأن أداء المقاولين قام مكتب 
 ممن عملوا مع المقاولين وآذلك مع (GRD)آبار مسؤولي منطقة الخليج التابعة لفيلق مهندسي الجيش األميرآي 

ولقد وفرت .   الذين آانوا على اطالع ببرامج آل قطاع(ITAO)آبار مسؤولي مكتب المساعدات االنتقالية العراقي 
وقد وصف .  نت مختلطة في اتخاذ القرار وغير حاسمةهذه المقابالت تفاصيل أآثر حول أداء المقاول إال أنها آا

.   آثيرًا ما أعربوا عن عدم رضاهم عنهمITAO المقاولين بشكل عام بأنهم فعالون إال أن مسؤولي GRDمسؤولو 
 بأن المقاول أنجز عمًال ذا مستوى عال وذلك على الرغم من GRDفعلى سبيل المثال وفي قطاع المياه قال مسؤول 

آما وأنه لم يراقب "  آكلب حراسة"  قد أعرب عن اعتقاده بأن المقاول قد تجاوز دوره ITAOار األقدم ل أن المستش
 .بدقة عمليات التصميم والبناء من جانب المقاول

 
أيضًا ممارسات إدارة عقود لم يتم استكمالها وفقًا لما هو مطلوب بما في مكتب المفتش العام الخاص بالعراق واآتشف 
 .امات غير مناسبة تتعلق بممارسات المكافآت وتحويل إدارة العقود والكشف عن معلوماتذلك التز

 
ما زال يواصل تفحص قضايا محتملة تتعلق بتضارب مكتب المفتش العام الخاص بالعراق وعالوة على ذلك فإن 

في حدود ما خاص بالعراق مكتب المفتش العام الوسوف يقدم .  المصالح بين أي من المقاولين في تلك العقود السبعة
 .هو مناسب، تقارير منفصلة حول هذه القضايا

 
 الدروس المستفادة

مكتب المفتش العام الخاص حيث أن العمل بالنسبة لعقود برامج دعم اإلدارة قد انتهى أو أوشك على االنتهاء فلن يقوم 
 :بتقديم أية توصيات إال أنه يورد الدروس المستفادة التاليةبالعراق 

إن التوثيق الجيد .  مكن لعملية المكافآت أن تكون أداة فعالة لخلق الحوافز لدى المقاولين آي يحققوا نتائج رائعة
 .ألداء المقاول طبقًا لمعايير المكافآت ضروري إلصدار أحكام مناسبة بالنسبة لمبالغ المكافآت

ي •

.  رقابة الممنوحة للمقاول من جانب الحكومةيعتمد نجاح أية عالقة تعاقدية بشكل قوي على نوعية التوجيهات وال •
 .فعندما تكون رقابة الحكومة متهاونة تزداد مخاطر حدوث المشاآل

تتطلب الشروط األساسية لتقييم قابلية أية طريقة إلدارة عقد للحياة مثل استخدام المقاولين إلدارة المقاولين القيام  •
 .ت الماليةبالتطبيق الفعال لممارسات إدارة العقد والسياسا

 
 مالحظات اإلدارة وردود التدقيق

وقد تم دمج تلك المالحظات في التقرير حيثما آان .   مالحظات فنية حول مسودة هذا التقريرUSACE/GRDقدم 
 .ذلك مناسبًا
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 عمليات التدقيق القائمة والمزمع إجراؤها
تعمل على تقييم االقتصاد والكفاءة والفعالية بصورة مبدئية بتدقيقات أداء مكتب المفتش العام الخاص بالعراق يقوم 

ونتائج برامج إعادة إعمار العراق والتي ترآز في أحوال آثيرة على آفاية الرقابة الداخلية واحتماالت االحتيال 
ويشمل هذا سلسلة من المراجعات المالية المرآزة لعقود إعادة اإلعمار الرئيسية التي تمكن .  والهدر وسوء االستخدام

نفقات " بتدقيق قانوني"من التجاوب مع توجيهات الكونغرس بضرورة القيام كتب المفتش العام الخاص بالعراق م
 .الواليات المتحدة المرتبطة بإعادة إعمار العراق

 
 عمليات التدقيق الجارية

 بعمليات التدقيق حاليًامكتب المفتش العام الخاص بالعراق يقوم مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق 
 :التالية

• SIGIR-7010 : مراجعة فعالية عقود حكومة الواليات المتحدة لتقوية قدرات الوزارات العراقية على
 (IFMIS)وضع الموازنات واإلدارة المالية 

• SIGIR-7011 : مراجعة إنفاق أموال حكومة الواليات المتحدة وآذلك األداء طبقًا لمشاريع بارسونز
(PARSONS)ادة إعمار العراق إلع. 

• SIGIR-7016 : منطقة الخليج التابعة لفيلق مهندسي –المقارنة ما بين عقد االدارة وإدارة المشاريع 
 .الجيش األميرآي، وفيلق المهندسين ومقر سالح الجو للهندسة والبيئة

• SIGIR-7018 : ليةترآزت على المراجعة الما(مراجعة اإلنفاق واالنجاز وفقًا لعقود بالك ووتر.( 
• SIGIR-7019 : ألف دوالر400مراجعة مشاريع برنامج تجاوب القائد الطارئ والتي تزيد قيمتها على . 
• SIGIR-7023 : مراجعة اإلنفاق واإلنجاز وفقًا لعقود معهد األبحاث الثالثي(RTI))  ترآزت على

 ).المراجعة المالية
• SIGIR-7024 :ع المشترآة لبارسونز مراجعة االنفاق واالنجاز وفقًا لعقود المشاري(PIJY) – قطاع 

 ).ترآزت على المراجعة المالية(النفط 
• SIGIR-7026 : ترآزت ( النمو االقتصادي –مراجعة اإلنفاق واإلنجاز وفقًا لعقود ديفيلوبمنت الترناتيفز

 ).على المراجعة المالية
• SIGIR-7027 : ترآزت على (لكهرباء  قطاع ا–مراجعة اإلنفاق واإلنجاز وفقًا لعقود بيريني آورب

 ).المراجعة المالية
• SIGIR-7029 : مسح لمشاريع إعادة إعمار العراق التي تم انهاؤها وفقًا لما تمليه المصلحة أو بسبب

 .األخطاء
 
 
 

 التدقيق المزمع إجراؤه
لذي  العمل ا(SIGIR) سوف يواصل مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق 2008خالل السنة المالية 

مكتب المفتش العام الخاص سيتضمن مراجعات مالية للعقود الرئيسية الخاصة بإعادة إعمار العراق التي ستمكن 
النفاق الواليات المتحدة المتعلق " تدقيق قانوني"من التجاوب مع توجيهات مجلس الكونغرس حول إجراء بالعراق 

إلى إعداد تقرير محكم يلخص نتائج ذلك العمل بالعراق مكتب المفتش العام الخاص ويهدف .  بإعادة إعمار العراق
 .لدى االنتهاء من هذا المسلسل من عمليات التدقيق الفردية

 
مكتب وفيما يجري االنتهاء من التقرير ربع السنوي يبحث الكونغرس امكانية توسيع مدى العمل الذي يقوم به مكتب 

ية هذه المنظمة المؤقتة لما بعد التاريخ المحدد سابقًا وهو عام وآذلك تمديد فترة والالمفتش العام الخاص بالعراق 
حتى تاريخه يغطي مشاريع إعادة اإلعمار التي مكتب المفتش العام الخاص بالعراق لقد آان نطاق عمل . 2008

 IRRF-1يجري تمويلها من خالل اثنين من المخصصات المالية التي وضعها الكونغرس والمشار إليهما ب 
مكتب المفتش ويعتقد .  2006 وهي بالتحديد تتناول المخصصات التي تم إقرارها حتى نهاية السنة المالية IRRF-2و

أن الكونغرس ينوي تكليفه بممارسة االشراف والرقابة على جميع األموال المخصصة إلعادة العام الخاص بالعراق 
ويتوقع .  IRRF-2 وIRRF-1باإلضافة إلى  2008إعمار العراق أو التي تم اقرارها للصرف حتى نهاية العام 
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 المشاريع غير االنشائية

.   حتى تاريخه على المشاريع االنشائيةلخاص بالعراق مكتب المفتش العام القد آان ترآيز معظم العمل الذي يقوم به 
ترآيزه ليشمل النشاطات والبرامج التي يتم تمويلها من أموال إعادة مكتب المفتش العام الخاص بالعراق وسوف يوسع 

ن من لقد أنفقت الواليات المتحدة مئات الماليي.  اإلعمار والتي تدعم جهودًا تقع خارج نطاق االنشاءات التقليدية
الدوالرات المخصصة إلعادة اإلعمار على برامج خطيرة بما في ذلك نشاطات بناء الديمقراطية والنشاطات 

 والحاآمية االقتصادية وتنمية القطاع الخاص (USAID)االجتماعية التي تقوم بها الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
القيام به تقييم مكتب المفتش العام الخاص بالعراق ي يزمع وسوف يشمل العمل الذ.  ودعم الالجئين وحقوق االنسان
 .هذه البرامج وتكلفتها ونتائجها

 
 )Copping Reports(التقارير المحكمة 

تقديم سلسلة من تقارير التدقيق على األداء المحكمة التي تلخص االنشاءات مكتب المفتش العام الخاص بالعراق يزمع 
 اإلعمار وتنفيذ سيادة القانون واألمن والعدل والبنية التحتية لألمان العام والمجتمع داخل آل قطاع من قطاعات إعادة

المدني ومصادر الكهرباء والنفط والماء وصيانة الصحة العامة والنقل واالتصاالت والطرق والجسور والبناء والتعليم 
ارير معلومات إلى ما يتم جمعه من وسوف تضيف هذه التق.  والالجئين وحقوق االنسان والديمقراطية والحاآمية

 آما وستوفر 2008معلومات يتم الحصول عليها من المراجعات المالية المرآزة التي ستجري خالل السنة المالية 
مكتب وسيقوم .  التقارير وصفًا تفصيليًا للمشاريع التي سيتم استكمالها في آل قطاع وآذلك التكاليف المتعلقة بها

أيضًا بتقييم مدى العناية التي يوليها العراقيون لصيانة المشاريع وتأثير آل مشروع على  بالعراق المفتش العام الخاص
 .المجتمعات المحلية

 
 (ESF)أموال دعم الطوارئ 

 التي تبلغ حوالي 2006حاليًا السلطة لمراجعة وتدقيق أموال السنة المالية مكتب المفتش العام الخاص بالعراق يملك 
بالقيام بتدقيق تمويلي عن السنتين مكتب المفتش العام الخاص بالعراق وينتظر أن يتم تفويض .  والر مليار د1,485

 وإجراء التدقيق على تلك األموال مع الترآيز على أساليب الرقابة وآيفية ESF الخاصة بـ 2008 و2007الماليتين 
 .التتبع واإلبالغ عن النتائج

 
 (ISFF)صندوق قوات األمن العراقية 

 آما وأنه من المتوقع أن 2006حاليًا السلطة للتدقيق على نفقات العام المالي مكتب المفتش العام الخاص بالعراق يملك 
مكتب المفتش العام الخاص وقد خطط .  لتغطي الصناديق الباقيةمكتب المفتش العام الخاص بالعراق يتم توسيع سلطة 

 والتي ستشمل مراجعات ISFFال التدقيق على النشاطات التي يمولها لتحمل المزيد من أعباء العمل في مجبالعراق 
 . والتدريب والعمليات المنجزة ومشتريات المعدات والنقلISFFالبنى التحتية التي تم انشاؤها بتمويل من 

 
 استرداد مدفوعات العقود بالزيادة

وف تحدد عملية التدقيق هذه وإذا آانت ، فس(OMB) الصادرة عن مكتب إدارة الميزانية (M-03-07)وفقًا للمذآرة 
الوآاالت المشارآة في إعادة البناء في العراق قد اتخذت اجراءات القامة برنامج مزاياه تبرر تكاليفه للتعرف على 

وقد تم . االخطاء التي ارتكبت لدى الدفع للمقاولين والسترداد المبالغ المدفوعة دون وجه حق لهؤالء المقاولين
 من خالل اضافة فصل 2002 من قانون تفويض الدفاع للعام المالي 831ا المتطلب بموجب الجزء التفويض لهذ

ويتطلب الفصل الفرعي الجديد قيام الوآاالت الحكومية التي .  (31USC3561-3567)فرعي للقانون األميرآي 
رف على البرنامج الخاص  مليون دوالر خالل سنة مالية واحدة تنفيذ التع500تدخل في عقود تزيد قيمتها على 

 .بالتعرف على الخطأ واستعادة األموال
 

 SIGIRأعمال التفتيش التي يجريها 
وتناولت .  بتقييم سبعة مشاريع وتقديم تقارير بشأنهامكتب المفتش العام الخاص بالعراق خالل ربع السنة الحالي قام 

وإعادة اإلعمار التي يمولها برنامج التجاوب الطارئ أربعة من تلك التقييمات استدامة األعمال المتعلقة باإلغاثة 
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على ما إذا آانت المشاريع التي تم تسليمها مكتب المفتش العام الخاص بالعراق وترآز تقييمات االستدامة التي أجراها 

وليتسنى .  للعراقيين ما زالت تعمل بالطاقة التي نص عليها العقد األصلي أو طبقًا للهدف الذي جاء في أمر العمل
ما إذا آانت المشاريع تعمل بالطاقة المقررة لها لدى قبولها من مكتب المفتش العام الخاص بالعراق ك حدد تحقيق ذل

مكتب وعالوة على ذلك حدد .  جانب حكومة الواليات المتحدة عندما تم تسليمها لمشغلين عراقيين وخالل فترة التقييم
 .خطط لها بعناية وما إذا آانت هناك فرصة لكي تستمرما إذا آانت االستدامة قد المفتش العام الخاص بالعراق 

 
 :في مجال األعمارمكتب المفتش العام الخاص بالعراق وفيما يلي األهداف العامة الكامنة وراء تقييمات 

 هل آانت مكونات المشروع مصممة بشكل آاف قبل اإلعمار أو الترآيب؟ •
 تي تضمنها التصميم؟هل آان االنشاء أو إعادة التأهيل وفقًا للمعايير ال •
 هل آانت برامج رقابة المقاول على النوعية والتأآد من النوعية من جانب الحكومة األميرآية آافيتين؟ •
 هل تمت معالجة استدامة المشروع وفعاليته التشغيلية بشكل آاف؟ •
 .هل آانت نتائج المشروع متناسقة مع األهداف األصلية •

 
 102تقارير تقييم لـمكتب المفتش العام الخاص بالعراق  استكمل 2005 عام ومنذ أن بدأ برنامج التفتيش في صيف

 . تقييمًا من الجو388 عملية تفتيش محدودة في الموقع و96مشروعًا آما قام بـ
 

مكتب المفتش وخالل ربع السنة الحالي ما زال األمن يعرقل مشاريع إعادة إعمار العراق وأعمال التقييم التي يجريها 
.  آما وأنه يطيل مدد التأخير في السفر إلى مواقع التقييم ويحدد امكانية الوصول إلى المواقعخاص بالعراق العام ال

وفي الموصل لم يتمكن الجيش األميرآي وآال المقاولين في مجال األمن الخاص لدى فيلق مهندسي  الجيش األميرآي 
(USACE)لمرافقة تلك الفرق وحراستها فتش العام الخاص بالعراق مكتب الم من الوفاء بطلبات فرق التقييم التابعة ل

ولقد أمضى فريق التفتيش أسبوعين في .  أثناء توجهها إلى مواقع التفتيش لمدة خمسة أيام بسبب الوضع األمني آنئذ
قع الموصل فيما لم يعتبر الجيش األميرآي أو مقاولو األمن أنه من األمان الكافي مرافقة الفريق إلى أي من موا

 .ونتيجة لذلك لم يتمكن فريق التقييم القيام بتقييم أي من المشاريع المعلن عنها.   األربعة(CERP)مشاريع 
 

خالل ربع السنة مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  قوائم بتقييمات المشاريع التي استكملها 3-3ويظهر الجدول 
 الشكل (J)ع خالل الفترات ربع السنوية السابقة أنظر الملحق ولالطالع على قائمة آاملة بتقييمات المشاري.  الحالي

 . الذي يظهر الموقع التقريبي لكل مشروع تم تقييمه خالل ربع السنة الحالي3-1
 

 SIGIRتقييمات المشاريع التي نفذها 
.  لسنة الحاليخالل ربع امكتب المفتش العام الخاص بالعراق يوفر هذا الجزء ملخصات لتقارير التقييم التي نفذها 

مكتب المفتش العام الخاص بالعراق وللحصول على التقارير المذآورة آاملة أنظر الموقع االلكتروني لـ 
)mil.sigir.www( 
 

-PAراق مكتب المفتش العام الخاص بالع محافظة نينوى –أعمال اإلغاثة وإعادة اإلعمار الممولة في سد الموصل 
07-105 

تم إنشاء سد الموصل فوق أساس اسمنتي يعلو تربة قابلة للتحلل آانت تتحلل بشكل مستمر مما نجم عنه تشكيل فجوات 
تحت األرض وفراغات جعلت السد عرضة للمخاطر مما يقتضي تنفيذ برنامج ترميم مستمر للتخفيف من حدة 

ه من عقود اجراء الدراسات وبشكل أدق ما يتعلق بمشاآل سد وآان الهدف ألمر العمل األصلي وما رافق.  المشكلة
 (IRRF)وقد تم تمويل المشروع من قبل .  الموصل والتعرف على أآثر المشاآل خطورة وإيجاد الحلول وتطبيقها

 .(GRD) لمنطقة الخليج (USACE)آما تمت ادارته من قبل فيلق مهندسي الجيش األميرآي 
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تمويل الحلول قصيرة األمد لمشكلة سد الموصل فيما آانت وزارة مصادر المياه العراقية وقامت الحكومة األميرآية ب
وقد تطلبت الحلول على المدى القصير إعطاء الوزارة البديل الذي آانت في .  مسؤولة عن تطبيق الحل البعيد األمد

ق ببرنامج الترميم الضخم وعمليات ترميم حاجة ماسة إليه وقطع الغيار لعمليات الترميم وتقديم يد العون لها فيما يتعل
 مليون دوالر للمساعدة 27 عقدًا بقيمة إجمالية تبلغ 21وقد تم إبرام .  متقدمة لدعم جهود الترميم التي تقوم بها الوزارة

 .في الحلول قصيرة األمد لمشاآل السد
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 3-3الجدول 
 سبعة مشاريع تم تقييمها خالل ربع السنة الحالي

التكلفة في 
الميزانية 

 )بالماليين(

المحافظة نوع 
 التقييم

الوآالة  الممول المقاول  إسم المشروع
 المنفذة

المنطقة
في 

 الخليج
منطقة 
يج

أعمال اإلغاثة وإعادة اإلعمار الممولة  إنشائي نينوى 27,1
 مليون الخل في سد الموصل

IRRF مختلف GRN 

منطقة  IRRF فلور للطاقة
يج

 إعادة تشغيل مولد محطة قداس استدامة بغداد 90,6
AMEC 

LLC 
 ردوال الخل

 الوسطى

IRRF منطقة  مختلف
يج

 توسعة محطة قداس للطاقة انشائي بغداد 147,4
 دوالر الخل

 الوسطى

GRN CERP ية محلي تعبيد الطريق من شويرج إلى طاق  استدامة نينوى  دوالر1,4
 حرب

 الشمال

GRN CERP ية محلي  تعبيد طريق بارآيال الجديد تدامةاس نينوى 0,148
 دوالر

 الشمال

GRN CERP ية محلي إعادة تأهيل محطة معالجة مياه الشرب  استدامة نينوى  دوالر1,7
 على الضفة اليمنى

 الشمال

GRN CERP ية محلي  إصالح محطة بارتيال لتقوية الضخ استدامة نينوى 0,237
 دوالر

 الشمال

 
  سد الموصل وهو يعمل1صورة لموقع 

 
 1-3الشكل 

 
 أهداف تقييم المشروع

إن هدف تقييم هذا المشروع هو تحديد الوقت الفعلي والحصول على معلومات تتعلق بمشروع إغاثة وإعادة إعمار 
 .العراق وإبالغها لألطراف ذات العالقة آي تتمكن من اتخاذ اإلجراء الصحيح إذا اقتضى األمر ذلك

 :آان/تمامًا ما إذا آانتلمفتش العام الخاص بالعراق مكتب اوقد حدد 
 .االنشاءات أو إعادة التأهيل طبقًا لمعايير التصميم •
 .قد تمت االستفادة من برنامج إدارة للنوعية •

 • .قد تمت معالجة االستدامة في العقد أوامر العمل الخاص بالمشروع
 .نتائج المشروع منسجمة مع أهدافه األصلية •

 
 النتائج
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 :توصل التقييم إلى عدد من النتائجلقد 
فعلى الرغم من أن معظم العقود المبرمة آانت من نوع عقود التوريد البسيطة، إال أن العديد منها تطلب رسومات 

فعلى سبيل المثال آانت هنالك ضرورة لرسومات التصميم وللمواصفات من أجل إنشاء أعمدة .  تصميم ومواصفات
مة خمسة معامل لخلط المواد المستخدمة في الترميم والرسومات الهندسية الشاملة ذات اسمنتية ثابتة وشراء وإقا

 وآذلك أجهزة (Intelligrout System)العالقة أو الرسومات التخطيطية لترآيب وتطبيق نظام الترميم الذآي 
منطقة الخليج بتقديم /آيوقد قام فيلق مهندسي الجيش األمير.  الترميم المتقدمة الستخدامها خارج بهو سد الموصل

رسومات تصميم األعمدة االسمنتية الثابتة ومعامل الخلط إال أنه لم يتوفر رسم توضيحي شامل أو رسومات توضيحية 
 .لنظام الترميم الذآي وأجهزة الترميم المتقدمة

 
أن جميع ق مكتب المفتش العام الخاص بالعراوعقب مراجعة دقيقة لجميع رسومات التصميم المتوفرة اآتشف 
فعلى سبيل المثال افتقرت رسومات األعمدة .  الرسومات معيبة وأنها تؤدي إلى إثارة القلق فيما يتعلق بالسالمة

اإلسمنتية الثابتة لتفاصيل مهمة مثل الدعامات المحيطة باألعمدة التي يتعين أن تشمل ارتفاع العمود آله وآيف يمكن 
وبالنسبة لمعمل خلط مؤونة الترميم الذي ينتج مائة متر .  نت داخل األعمدةلموظفي وزارة مصادر المياه حقن اإلسم

 متر مكعب في الساعة فقد أشارت رسوم التصاميم 30مكعب في الساعة واألربعة اآلخرين الذي ينتج آل منها 
 .بوضوح إلى أن المقاول آان يوفر معامل خلط االسمنت وليس معامل خلط مؤونة الترميم

 
 )صورتان(
 

 
فقد الحظ فريق مكتب .  حالة لم يظهر فيها المقاول بأنه يفي بالمرادمكتب المفتش العام الخاص بالعراق لقد الحظ 

أن بعض براغي األساسات داخل مكتب المفتش العام الخاص بالعراق المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق 
 43مكتب المفتش العام الخاص بالعراق وقد حدد .   الصواميلاألعمدة الخرسانية لم يكن فيها أسنان لولبية تكفي لربط

وعالوة على ذلك، فقد آان ترآيب .  قد تم انجازها بطريقة غير صحيحة%) 30أي ( من براغي األساسيات 144من 
أبعد براغي األساسات مخالفًا لتقنية تصاميم انشاء المقاول نفسه والتي آانت تحتاج إلى أسنان لولب تمتد إلى مسافة 

ويحتاج األمر إلى رسوم تصميم آاملة للتأآد من أن صواميل األساسات الباقية مؤمنة بما فيه الكفاية .  من الصامولة
وحيث أن آل عمود اسمنتي ثابت سوف يتحمل ثقًال يقارب .  داخل األساسات أو أنها تشكل خطرًا جسيمًا نتيجة الفشل

بأن الترآيب غير الصحيح لصواميل األساس  العام الخاص بالعراق مكتب المفتش طن من اإلسمنت، يعتقد 1500من 
 .سيترك هذه المنشآت في وضع خطير للغاية

 
 ما يثير قلقهم فيما يتعلق بنوعية عمل المقاول ولهذا فقد ITAOويوجد لدى ممثلي مكتب المساعدات االنتقالية العراقي 
د جديد النشاء أعمدة خرسانية ثابتة في موقع مختلف فوق تم انهاء عمل المقاول  بسبب التقصير وسيتم توقيع عق

 شهرًا يتعين إعادة طرحه من جديد األمر الذي 19ونتيجة لهذا فإن مشروعًا تم ارساؤه قبل .  ممتلكات سد الموصل
بناء  دوالر التي تم دفعها للمتعهد أدت إلى 635138سيؤدي إلى تأخير تاريخ استكماله مدة طويلة آما وأن مبلغ الـ 

 .إطار غير آمن لألعمدة الخرسانية
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وجود مكتب المفتش العام الخاص بالعراق وقد الحظ .  وتطلب عقد معامل الخلط انشاء وإقامة خمسة معامل خلط
ساعة، إال أنه لم يكن يعمل بسبب قضايا تتعلق /3م100لخلط مؤونة الترميم البالغة طاقتها ) المعدل(المعمل الوحيد 
مكتب المفتش العام الخاص ساعة فقد وجد /3م30أما بالنسبة للمعامل األخرى ذات الطاقة البالغة .  بغرفة المراقبة

ولم يكن إنشاء المعملين المفككين طبقًا لمتطلبات العقد الذي .  قطعًا لمعملي خلط وهي مفككة في أرض الموقعبالعراق 
 .ينص على أن يسلم المقاول ويقيم مصانع خلط تعمل

 
 )صورة(

 
فقد قام المقاول بتسليم معملين للخلط تبلغ طاقة آل منهما ) 2006سبتمبر / أيلول6(وفيما يتعلق بتقرير المواد والتفتيش 

مع جميع األجزاء المكملة بما في ذلك الصمامات وتمديدات األنابيب وناقالت البراغي وغرفة المراقبة "ساعة /3م30
الغيار وفقًا لما نص عليه العقد إال أن االفتقار إلى أية إنشاءات جعل من قطع % 50باإلضافة إلى ".  وشاشة التحكم

تحديد ما إذا آان المقاول قد سلم جميع المواد الضرورية مكتب المفتش العام الخاص بالعراق من المستحيل على 
.  بأنه جرى تسليمهاوعالوة على ذلك، لم يكن باإلمكان تتبع أثر أي من قطع الغيار التي زعم .  النشاء معملي الخلط

وأخيرًا وعلى الرغم من أن المقاول لم يقم بترآيب أي من معملي الخلط وأنه قد ال يكون قد سلم جميع األجزاء 
 دوالر 604000 قام بدفع مبلغ GRDالمطلوبة وقطع الغيار إال أن فيلق مهندسي الجيش األميرآي لمنطقة الخليج 

 .  آاملة للمقاول
 

.  دارة النوعية بشكل آاف أنه تم التسليم الصحيح وأعمال االنشاء للمواد والمعدات في سد الموصلولم يؤآد برنامج  إ
 قد قصرت (QC)حكمه بأن برامج مراقبة النوعية الخاصة بالمقاولين مكتب المفتش العام الخاص بالعراق وقد أصدر 

فعلى سبيل المثال زعمت .  ا وفقًا لتلك الفواتيرحيث أن الكثير من الفواتير لم توفر المواد والمعدات المزعوم تسليمه
ساعة وقدرة إيصال المياه /3م54إحدى فواتير المقاول أنه تم تسليم أربعة مضخات غاطس، نص عليها العقد، بطاقة 

ساعة مع قدرة إيصال المياه إلى /3م36إلى ارتفاع أربعة أمتار إال أن المضخات التي تم تسليمها بالفعل آانت بطاقة 
 . م فقط17,5

 
.   قد تم تطبيقها من أجل إنشاء األعمدة الخرسانية الثابتة(QC)وعالوة على ذلك، لم يكن هناك دليل على أن برامج 

.  آما وأنه لم تتوفر أية إشارة بأن المقاول قد وظف لديه أحدًا للتحقق من نوعية ما يتم إنشاؤه من أعمدة خرسانية ثابتة
أنظر صور (وجود صواميل أساسات لم يجر ترآيبها بصورة صحيحة م الخاص بالعراق مكتب المفتش العاوقد الحظ 

 .إال أنه ال يوجد في وثائق المشروع أي شيء يفيد بوجود هذه المشكلة الكامنة) 4-2الموقع 
 

ي الجيش وعلى الرغم من أن فيلق مهندس.   العائد للحكومة االميرآية آافيًا(QA)هذا ولم يكن برنامج تأآيد النوعية 
 مجرد عقود للتوريد إال أنه آان من الضروري اللجوء إلى 21 اعتبر العقود الـ (GRD)األميرآي في منطقة الخليج 

وقد قام فيلق .   للتأآد من أن المقاولين سلموا المواد والمعدات التي نصت عليها العقودQAبرنامج تأآيد النوعية 
ة قبول ما يسلمه المقاول من مواد ومعدت إلى موظفي وزارة  بنقل مسؤولي(GRD)مهندسي الجيش األميرآي 

وقد تطلب هذا من الوزارة تشكيل لجنة استالم للتحقق من ما يتم توريده من مواد ومعدات من العديد .  مصادر المياه
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 قبل قيام المقاول بالبدء بتسليم 21 من العقود الـ 13 مدير السد بمواصفات عقود محدودة لـ GRDوقد زود الفيلق 
وفيما يتعلق بالعقود التي لم يكن لدى موظفي الوزارة أية مواصفات بشأنها، فقد أجبرت لجنة .  المواد والمعدات
وفي حاالت عديدة قامت لجنة .  قارنة المواد التي جرى تسليمها فعًال بقوائم الفواتير التي قدمها المتعهداالستالم على م

فعلى . أو المعدات الصحيحة/ بأن المقاول لم يورد المواد وGRDاالستالم في الوزارة بالتوثيق بسرعة وابالغ فيلق 
اآتشفت الوزارة هذا الخطأ وأبلغته /التي نص عليها العقدسبيل المثال عندما فشل المقاول في توريد مضخات الغاطس 

 بعد يومين من عملية التسليم ورغم ذلك تم دفع المستحقات آاملة للمقاول مقابل تسليم المعدات التي لم تكن GRDإلى 
 .مطابقة للمواصفات

 
يم خدمات وليست عقودًا  هي عقود لتوريد أجهزة ومواد وتقد21 آانت العقود الـGRDوبناء على ما ذآره ممثلو 

 GRDولم يكن فيلق .  انشائية رغم أن ترآيب األعمدة الثابتة ومعامل الخلط يحتاج بوضوح إلى جهود انشائية آبيرة
وعالوة .  يعلم بصواميل األساسات التي لم يتم ترآيبها بشكل صحيح مما يجعل هذا البناء عرضة ألوضاع خطيرة

 يتابع مدى التقدم باتجاه انهاء المشروع آما توضح الفواتير GRD وجود أحد لدى على ذلك فليس هناك أية إشارة إلى
ونتيجة لذلك تم دفع حوالي . لقد آان هذا مهمًا ألن المشروع آان متأخرًا عن موعد استكماله مدة طويلة.  المدفوعة

 Show cause) السبب من قيمة العقد للمقاول مقابل البناء الجزئي والمعيب عندما تم اصدار أمر عرض% 81
order)  . 

 
مكتب وإضافة لذلك وبسبب عدم وجود ممثل للحكومة في الموقع للتحقق من توريدات المقاول فإنه ليس بإمكان 

فعلى سبيل المثال قدم أحد المقاولين .  التأآد مما إذا آانت تلك التوريدات قد تمت بالفعلالمفتش العام الخاص بالعراق 
 من 900قطعة فوالذية لألعمدة الخرسانية الثابتة إال أنه ولدى القيام بزيارة للموقع آانت حوالي  1017فواتير بشأن 

 .تلك القطع إما مفقودة أو غير معروفة المصير
 

ممثًال نص عقد معامل .  لقد عالجت الكثير من العقود االستدامة على هيئة قطع غيار ألجزاء من المعدات المشتراة
من قطع الغيار وذلك من خالل تسليم بنود إضافية لمعمل الخلط الوحيد ذي % 50 المقاول بتوفير الخلط على أن يقوم

والمعامل األربعة األخرى التي تبلغ طاقة آل منها ) 5-أنظر صورة الموقع (ساعة /3م100الطاقة االنتاجية البالغة 
ة تبقى المعامل مستمرة إذا ما استهلكت أية لقد تمت إضافة قطع الغيار لتزويد الوزارة بمعدات إضافي.  ساعة/3م30

مكتب المفتش وعلى الرغم من أن تقرير المواد واالستالم أشار إلى أن المقاول سلم قطع الغيار إال أن .  قطعة فيها
وعلى الرغم من أن االستدامة .  لم يتمكن من تحديد مكان أي منها خالل إحدى زياراته للموقعالعام الخاص بالعراق 

مت معالجتها في آثير من العقود الفردية إال أنه لم يتوفر أي تأآيد بأن قطع الغيار قد وصلت بالفعل وذلك بسبب قد ت
وجود فروقات عديدة ما بين الفواتير الصادرة عن المقاولين المختلفين وما تم تسلمه بالفعل ويسبب عدم وجود ممثل 

 .للحكومة في الموقع للتأآد مما يسلمه آل مقاول
 
 ساعة/3سم100منظر لمعمل الخلط المعدل ذي الطاقة : 5-ورة الموقعص
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 مليون دوالر لم يكن متفقًا مع األهداف األصلية للمشروع وهي تزويد 27 التي تقدر قيمتها ب21إن تنفيذ العقود ال

ستخدامها في موظفي سد الموصل ووزارة مصادر المياه بقطع الغيار وقطع االستبدال التي توجد حاجة ماسة لها وال
 .عمليات الترميم الواسعة أو للتطبيق الكامل لعمليات الترميم المتقدمة

 
وقد تم إرساء .   مع األهداف األصلية–إن شراء وتسليم قطع الغيار وقطع االستبدال للوزارة آان متسقًا بشكل جزئي 

وذلك لتالفي أي انقطاع في عمليات الترميم  مليون دوالر لتوريد المواد والمعدات 5,6عقود متعددة تبلغ قيمتها حوالي 
من إجراء التفتيش على مكتب المفتش العام الخاص بالعراق ونتيجة لمحدودية الوقت في الموقع، لم يتمكن .  الجارية

مكتب المفتش العام الخاص بالعراق وبناء على ذلك فقد اعتمد .  آل عملية تسليم للتأآد من أنها مطابقة لشروط العقد
مراجعة ملفات العقد وعلى مقابالت أجريت مع موظفي الوزارة لتحديد ما إذا آانت المعدات المطلوبة قد تم على 

 .تسليمها بالفعل
 

لقد تم ابرام عدة عقود لتوفير المواد والمعدات إال أنه وآما حدث في حاالت عديدة آان ما تم تسليمه منها غيرمطابق 
تيجة لعدم وجود ممثل عن الحكومة األميرآية في الموقع للتحقق من عملية وعالوة على ذلك ون.  لمواصفات العقد

من الحصول على تأآيدات بأن جميع المعدات مكتب المفتش العام الخاص بالعراق تسليم المواد والمعدات لم يتمكن 
حاالت عدة آانت  مكتب المفتش العام الخاص بالعراقوقد اآتشف .  المطلوبة قد تم تسليمها بالفعل إلى سد الموصل

فيها المواد والمعدات الموردة مخالفة لمواصفات العقد اال أنه وعقب التباحث مع موظفي وزارة الموارد المائية تبين 
 .بأن معظم المواد التي قام المقاول بتسليمها قابلة لالستعمال من قبل الوزارة لكي تواصل عمليات الترميم

 
 حدة نظام تحليلي متكامل مناظر داخلية لو7 و6صورة للموقع 
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وقد الحظ مكتب المفتش العام .   مليون دوالر تقريبًا النجاز برامج ترميم متقدمة19,4وقد تم ابرام عقود متعددة بقيمة 
وجود هيكل غير متكامل ألعمدة خرسانية ثابتة ال مكتب المفتش العام الخاص بالعراق الخاص بإعادة إعمار العراق 

وعالوة على ذلك ونتيجة لعجز لجنة التقييم التابعة للحكومة األميرآية .  لية لوزارة مصادر المياهتوفر أية فائدة عم
على صفحات غالف عروض المقاول بشأن معامل خلط مواد ) معمل انتاج الخلطات الخرسانية(مالحظة عبارة 

وقد أدى هذا .  رد معامل لخلط االسمنتساعة فقد اعتقد المقاول أن عليه أن يو/3م30الترميم التي تبلغ طاقة آل منها 
 .إلى زيادة في تكلفة العقد وتأخير في الوقت

 
بمعامل خلط مواد ( دوالر لتعديل عبارة معامل خلط االسمنت، واستبدالها 20,000وتم إصدار عقد تعديل بلغت قيمته 

 محاوالت لتعديل معامل خلط  دوالر إلى المقاول مقابل324,000وقد تم حتى تاريخه دفع .  المطلوبة) الترميم
االسمنت وتحويلها إلى معامل خلط مواد الترميم وذلك على الرغم من أن معمل خلط مواد الترميم البالغة طاقته 

ونتيجة .  ساعة/3 م30ساعة ما زال ال يعمل فيما تم فسخ عقد توريد المعامل األربعة التي تبلغ طاقة آل منها /3م100
ونظرًا ألن العقد اشترط تسليم معامل خلط مواد .  لثالثة ال تقدم حاليًا أي فائدة عملية للوزارةلهذا فإن معامل الخلط ا

 فإن برامج الترميم الواسعة والترميم المتقدم أصبحت االن متأخرة 2006يوليو /الترميم الخمسة في موعد أقصاه تموز
 .عن موعدها ألآثر من عام

 
ويتألف النظام من نظام .  زء هام من برنامج الترميم المتقدم هو أيضًا ال  يعملآما وأن نظام الترميم المتقدم وهو ج

.   مليون دوالر16,4 ومن أجهزة الترميم المتقدمة التي تصل قيمتها إلى حوالي (intelligrout)الترميم الذآي 
أنظر صور (تخدامها وتواصل وحدات النظام التحليلي المتكامل مواجهة مجموعة من المشاآل الهامة مما أخر اس

فيما بقيت أجهزة الترميم المتقدمة بدون استعمال بسبب االفتقار إلى رسومات بيانية أو تخطيطية للتعرف ) 7.6الموقع 
 .على آيفية ترآيب مكوناتها بصورة آاملة وتشغيلها

 
المواد واألجهزة التي تم بزيارة الموقع، فإن مكتب المفتش العام الخاص بالعراق ونتيجة لهذا وفي موعد قيام مكتب 

 مليون دوالر لغرض القيام بعمليات الترميم المتقدمة ال تقدم حاليًا 19,4تسليمها لسد الموصل والتي تبلغ قيمتها حوالي 
 .أية فائدة لوزارة مصادر المياه

 
 
 
 

 خطة الدعم ما بعد التسليم
فقد استخدمت وزارة مصادر المياه المواد والمعدات ، (ITAO)طبقًا لما أفاد به مكتب المساعدات االنتقالية العراقي 

التي اشترتها الحكومة العراقية والحكومة األميرآية والمانحين الدوليين لتحسين عملية الترميم الحالية التي تقوم بها إال 
ويقوم ممثلو .  أن التطبيق الكامل لعملية الترميم المتقدمة تعتبر ضرورية لدعم جهود الوزارة في مجال ترميم السد

 بوضع اللمسات األخيرة على خطة مفصلة وهي خطة الدعم للفترة التي تعقب التسليم، التي تستهدف ITAOمكتب 
فعلى سبيل المثال، تدعو هذه الخطة .  تزويد السد والوزارة بالمعدات والمواد المطلوبة لتحسين عمليات الترميم الحالية

شراء معامل إضافية لخلط مواد الترميم بطاقة تبلغ  شغالة بشكل آامل وإلىإلى جعل وحدات نظام التحليل المتكامل 
 عن ثقتهم بأن الخطة سوف تتمكن من توفير حلول مناسبة للمشاآل القائمة (ITAO)ويعرب ممثلو .  ساعة/3م30

 .وتسهل التطبيق المطلق لعملية الترميم المتقدم
 

 توصية
 وقائد USACEي القلق الذي عبر عنه فيلق مهندسي الجيش االميرآي فمكتب المفتش العام الخاص بالعراق يشارك 

ونظرًا للقضايا التي أثارها هذا .  القوات متعددة الجنسيات في العراق وسفير الواليات المتحدة فيما يتعلق بمشاآل السد
إلى الحقيقة بأن المعدات التقييم وما نجم عن االفتقار إلى تحقيق تقدم ملموس في تحسين القدرات األساسية باإلضافة 

مكتب الالزمة إلجراء ترميم متقدم وبأن النظام التحليلي المتكامل قد تم تسليمهما إال أنهما ال يعمالن، يوصي مكتب 
 . على تسريع تطبيق خطة الدعم للفترة التي تعقب التسليمITAOبأن يعمل مدير المفتش العام الخاص بالعراق 

 
 مالحظات االدارة
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تعليقات على مسودة مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق تلقى مكتب
 تتفق مع ما توصل إليه التقرير (ITAO)التقرير من نائب رئيس البعثة لسفارة الواليات المتحدة في العراق تفيد بأن 

ظات عامة لتصحيح األخطاء الملموسة واقتراح وقد تم أيضًا تقديم مالح.  بشكل عام ومع ما جاء فيه من توصيات
 .إيضاحات بشأنها

 
 بتقديم معلومات وتوثيقات (GRD)وعقب اصدار مسودة التقرير قام فيلق مهندسي الجيش االميرآي لمنطقة الخليج 

ات وقد اتفقت المالحظ.  آما طلب الفيلق تمديد الوقت المخصص للتعليقات الرسمية على مسودة التقرير.  إضافية
 . مع التوصيات وقدمت معلومات توضيحية من أجل التقرير النهائي(GRD)الرسمية الصادرة عن 

 
 (SIGIR) بمكتب USACE وGRD اتصل ممثلو GRDوبعد يومين من تلقي التعليقات الرسمية الصادرة عن 

مكتب المفتش وقد قام .  يةمشيرين إلى أنهم قلقون بشأن دقة التقرير النهائي وأنهم يرغبون في توفير معلومات إضاف
 . آما قام بمراجعة التقرير لمعالجة مواطن قلقهGRDبناء على ذلك باالتصال مع قائد العام الخاص بالعراق 

 
 تقييم مالحظات اإلدارة

 مع التوصيات التي تطالب بتسريع GRD وITAOعن تقديره التفاق مكتب المفتش العام الخاص بالعراق يعبر 
 .لفترة ما بعد التسليمتطبيق خطة الدعم 

 
المعلومات والتوثيقات والمالحظات اإليضاحية التي قدمها آل من مكتب المفتش العام الخاص بالعراق لقد راجع 

ITAOو GRDو USACEوقد تم .   رسميًا وبصورة غير رسمية آما راجع التقرير النهائي وفقًا لما وجده مناسبًا
 .هائيدمج المالحظات حرفيًا في التقرير الن

 
 مؤشرات حدوث احتيال محتمل

وجود مؤشرات حول حدوث احتيال مكتب المفتش العام الخاص بالعراق خالل عملية التفتيش المذآورة اآتشف 
مكتب المفتش العام الخاص محتمل حيث قام بإحالة هذه المسائل إلى مساعد المفتش العام لشؤون التحقيقات في 

 .من اجراءاتالتخاذ ما يراه مناسبًا بالعراق 
 

  وحدة طوربين -8صورة الموقع 
  من جنرال الكتريك9Eاالطار  

 
 

 محطة قداس للطاقة) مولدات(تجديد طوربينات 
 بغداد العراق

 PA-07-101مكتب المفتش العام الخاص بالعراق 
 العراق/ بغداد–توسيع محطة قداس للطاقة 

 PA-07-104مكتب المفتش العام الخاص بالعراق 
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لنشاطات إعادة مكتب المفتش العام الخاص بالعراق هلت تقييمات المشروع هذه باعتبارها جزءًا من تقييمات لقد است
 .(IRRF)إعمار منتقاة يمولها صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 

 
 تشمل PA-07-101مكتب المفتش العام الخاص بالعراق إن الهدف من مشروع تجديد طوربين محطة قداس للطاقة 

 9Eلبات التفتيش والتقييم والتجديد وتحويل المحطة لتعمل باشعال النفط الخام وتشغيل وحدتي طوربين اإلطار متط
وعالوة على ذلك تضمن مشروع تجديد وحدة ).  8أنظر صورة الموقع  ((GE)تعمالن بالغاز من جنرال الكتريك 

 .(GE LM-6000)طراز الطوربين احتياجات تقييم وتجديد وتشغيل وتسليم أربعة وحدات من 
 

 التصميم (PA-07-104مكتب المفتش العام الخاص بالعراق )وقد تضمن مشروع توسعة محطة قداس للطاقة 
والصنع والتسليم في الموقع وتمرير الطاقة وإقامة وصبغ وتشغيل وبدء العمل وفحص وتسليم وحدتي الطوربين 

 . من جنرال الكتريك(Frame 9E open-cycle)الجديدتين 
 

وسوف يؤدي تجديد وحدات الطوربين التي تم ترآيبها سابقًا باإلضافة إلى وحدتي الطوربين الجديدتين الى تقوية 
وتقدر قيمة تكلفة تجديد الطوربينات وترآيبها .   ميغاواط584بزيادة الطاقة الكهربائية المتوفرة بمقدار " حلقة بغداد"

 . مليون دوالر238لي ونشاطات استدامتها في محطة توليد قداس بحوا
 

 أهداف التقييم
إن الهدف الشامل لهذه التقييمات هو توفير المعلومات المتعلقة بمشروع اإلغاثة وإعادة اإلعمار في الوقت المناسب 

 .إلى األطراف المعنية لتمكينها من اتخاذ االجراء المناسب إذا اقتضى األمر
 : إلى تحديد ما إذا آان(PA-07-101اص بالعراق مكتب المفتش العام الخ)وقد تم التوصل من خالل 

المشروع يعمل بطاقته الكاملة عندما قبلته الحكومة األميرآية وعندما تم تحويله إلى المشغلين العراقيين  •
 .SIGIRوعندما تمت مراقبته من قبل مفتشي 

 .تمل لها أن تستمراستدامة العمل بطاقة آاملة قد تم التخطيط لها بصورة وافية وما إذا آان من المح •
 

 : تحديد ما إذا آانت(PA-07-104مكتب المفتش العام الخاص بالعراق )وفي 
 .مكونات المشروع قد تم التخطيط لها بشكل آاف قبل البدء بعمليات االنشاء والترآيب •
 .أعمال االنشاء وإعادة التأهيل مطابقة لمقاييس التصميم •
 المتعلقة بالحكومة االميرآية PAقاول وبرامج ضمان الجودة  الخاصة بالم(QC)برامج التحكم في الجودة  •

 .آافية
 .نتائج المشروع متسقة مع األهداف األصلية •
 .استدامة المشروع قد تمت معالجتها من خالل العقد أو أمر العمل •

 
  وحدة طوربين-9صورة الموقع 

 LM-6000جنرال الكتريك 
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 خاتمة

 تجديد الطوربينات التي أقيمت سابقًا وضمان القدرة على استدامة العمليات آان لهذه المشروعات هدفان رئيسيان هما
 .وأعمال الصيانة للطوربينات المجددة وتوسيع قدرة محطة قداس للطاقة

 
 تجديد الطوربينات

 لقد تم وضع التصميمات المناسبة لمشاريع قداس الخاصة بتجديد وحدات الطوربينات وتوسعة القدرة على توليد الطاقة
مكتب المفتش الكهربائية وهي إما قد تم استكمالها بشكل صحيح أو أنها تحرز تقدمًا مرضيًا في الوقت الذي أجرى فيه 

وقد تم بالتحديد استكمال األعمال المطلوبة لتجديد أربع وحدات طوربينية من طراز .  تقييمهالعام الخاص بالعراق 
(GE LM-6000) واثنتين من وحدات الطوربين (GE Frame 9E) في محطة قداس طبقًا لمتطلبات العمل رقم 

 .2006آانون الثاني / يناير28 بشكل مرض وذلك بتاريخ 0006
 

 200 لتوسعة طاقة قداس بمقدار (W91GXY-06-C-0094)وإضافة لذلك آان العمل المطلوب تنفيذه وفقًا للعقد 
متماشيًا مع األهداف ويحقق تقدمًا مرضيًا آما  (GE Frame 9E)من خالل إقامة وحدتين جديدتين طراز (ميغاواط 

ولقد تحقق هذا بسبب تحديد متطلبات المشروع بصورة آافية في آل عقد أو .  2007أغسطس / آب15هو الوضع في 
أضف لذلك .  أمر عمل آما وأن ممارسات االنشاءات فرضت االلتزام بالمواصفات والمتطلبات المنصوص عليها فيها

ونتيجة .   آانا مرضيين(QA) وضمان الجودة في برامج الحكومة (QC)جودة من جانب المقاول أن التحكم في ال
 . ميغاواط من الطاقة الكهربائية االضافية لشبكة توزيع الكهرباء584لهذا فسوف يتوفر حوالي 

 
 االستدامة

ولقد أظهرت الحكومة .  مللقد تم التخطيط بشكل مرض لالستدامة آما تم تناولها في العقود المطبقة وأوامر الع
األميرآية التزامًا قويًا تجاه البرامج التي تهدف إلى تقديم المشورة لموظفي وزارة الكهرباء وإلى استدامة العمليات 

 برنامجًا يستهدف تقديم المشورة لموظفي (W91GXY-06-C-0066)وبالتحديد وفر العقد .  على المدى القصير
 .ت اإلدارية والموارد الضرورية لتشغيل وصيانة نظام مصلحة الكهرباء في العراقالوزارة فيما يتعلق بالمهارا

 
لقد طبق فيلق مهندسي الجيش األميرآي في منطقة الخليج برامج للمساعدة من حيث التأآد من أن موجودات توليد 

 المستدامة على الطاقة خضعت أو ستخضع لعمليات تفتيش مقررة ولصيانة تؤدي إلى تعزيز احتماالت العمليات
وعالوة على ذلك فسوف يحتاج موظفو الوزارة والمقاولون وموظفو الحكومة االميرآية إلى مواصلة .  المدى القصير

وسوف تعتمد االستدامة طويلة األمد لموجودات توليد .  التنسيق الفعال وإجراء االتصاالت للتأآد من فعالية البرنامج
نت الحكومة العراقية قادرة على تطبيق وتمويل برنامج فعال لعمليات توليد الطاقة الطاقة بشكل مبدئي على ما إذا آا
 .والصيانة في محطة قداس للطاقة

 
 توصيات ومالحظات اإلدارة
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.  على أية اآتشافات سلبية أو توصيات التخاذ إجراءات تصحيحةمكتب المفتش العام الخاص بالعراق ال يحتوي تقرير 
على أي حال فقد قام فيلق مهندسي الجيش األميرآي في منطقة .  ات اإلدارة غير مطلوبةونتيجة لهذا فإن مالحظ

 . بمراجعة التقرير إال أنه لم يقدم أية معلومات إضافية أو مالحظات(USACE-GRD)الخليج 
 

 10صورة الموقع 
 الطريق الجديد المرصوف مع آتف الطريق

 
  طارق حرب–تعبيد طريق شويرج 

 (PA-07-107مكتب المفتش العام الخاص بالعراق ) العراق – بمحافظة نينوى
 آم بأآتاف ليحل محل الطريق الريفي المؤدي إلى قرى 11آان هدف المشروع رصف طريق إسفلتي جديد بطول 
ويخدم هذا الطريق عدة قرى يقطنها السكان األصليون في .  شويرج وطاق مكاغل وطاق حرب في محافظة نينوى

.  طارئة وتأمين المواصالت وتوفير فرصة لجلب التجارة إلى تلك المنطقة المتخلفة من حيث النموجلب الخدمات ال
 إبرام عقد بقيمة 2006سبتمبر / أيلول13وقد تم في .  وقد تضمن العقد متطلبات محددة للتمسك بقوانين البناء العراقية

 . دوالرًا مع مقاول محلي لتعبيد الطريق1,439,175ثابتة بلغت 
 

 أهداف تقييم المشروع
إن هدف تقييم هذا المشروع هو توفير المعلومات حول مشروع اإلغاثة وإعادة اإلعمار ألصحاب الشأن في الوقت 

مكتب المفتش العام الخاص بالعراق وقد حدد .  المناسب التاحة الفرصة أمام اتخاذ االجراء الالزم إذا اقتضى األمر
مكتب المفتش ولكي يتم تحقيق الهدف حدد .  بالطاقة التي نص عليها العقد األصليبالضبط ما إذا آان المشروع يعمل 

ما إذا آان المشروع يعمل بطاقته الكاملة أو بالطاقة التي آان عليها عندما قبلته الحكومة العام الخاص بالعراق 
 .2007سبتمبر / أيلول19االميرآية وعندما تم تحويله لمشغلين عراقيين وخالل التفتيش على الموقع بتاريخ 

 
 خاتمة

يسهم الطريق االسفلتي الجديد في النشاط االقتصادي وفي التجاوب لدى حدوث طارئ وفي تطبيق القانون والسفر 
وقد ).  11 و10أنظر صور المواقع (اآلمن للمشاة ما بين شويرج وطاق حرب في منطقة الموصل ومحافظة نينوى 

 (QM)لقد أدى إشراف .  الممكن اجتيازه وبخاصة خالل الفصول الماطرةحل هذا الطريق محل طريق لم يكن من 
 .من جانب المقاول وحكومة الواليات المتحدة إلى تنفيذ بيان العمل في العقد مما ضمن نوعية االنشاءات واستكمالها

ولم تكن .  مشروعوباإلضافة لذلك لم تكشف مراجعة تمت لملف العقد أية قضايا تتعلق باالستدامة وترتبط بتحول ال
 .هناك حاجة لمعدات متخصصة يتم توريدها بموجب العقد أو إلى أية آتيبات صيانة

 
 التوصيات ومالحظات اإلدارة

ونتيجة .  أي نتائج سلبية أو توصيات باتخاذ أي إجراء تصحيحيمكتب المفتش العام الخاص بالعراق ال يتضمن تقرير 
رورية إال أن فيلق مهندسي الجيش األميرآي في منطقة الخليج لهذا فإن مالحظات اإلدارة أصبحت غير ض

(USACE GRD)قام بمراجعة مسودة التقرير دون أن يقدم أية معلومات اضافية أو مالحظات . 
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 11-صورة الموقع 
 علب مجارير المياه العادمة للطريق الجديد

 
 رصف طريق بارتيال الجديد

 (PA-07-108ام الخاص بالعراق مكتب المفتش الع)العراق /محافظة نينوى
آان الهدف من مشروع تعبيد طريق بارتيال الجديد هو انشاء ستة قطاعات جديدة لطرق البلدية في بلدة بارتيال 

 دوالرًا 147,560 تم منح احد المقاولين المحليين عقدًا ثابتًا قيمته 2006أغسطس / آب31وفي .  بمحافظة نينوى
الصادرة عن زارة .  بالمواصفات القياسية للطرق والجسور"تعين على المقاول أن يلتزم وآان ي.  لتعبيد هذا الطريق

 . وتعديالتها1983االسكان والتعمير العراقية عام 
 

 أهداف تقييم المشروع
ولتحقيق هذا .  إن هدف تقييم هذا المشروع هو تحديد ما إذا آان المشروع يعمل بالطاقة المنوه عنها في العقد األصلي

ما إذا آان المشروع يعمل بقدرته أو طاقته الكاملة لدى قبوله من مكتب المفتش العام الخاص بالعراق لهدف حدد ا
سبتمبر / أيلول19جانب الحكومة األميرآية وعندما تم نقله إلى مشغلين عراقيين وخالل عملية التفتيش على الموقع في 

2007. 

 
 خاتمة

للموقع آانت القطاعات الستة لطرق البلدية تؤدي مهمتها آطرق ص بالعراق مكتب المفتش العام الخاخالل زيادة 
لقد تم تصميم ).  14-12أنظر صور الموقع (بكامل فعاليتها حيث حلت محل الطرق الترابية غير المعبدة القائمة 

 مناسب أسفر (QM)المشروع بشكل مناسب قبل عملية االنشاء آما قام المتعهد وحكومة الواليات المتحدة بإشراف 
 .عن تنفيذ شروط العقد والتأآد من نوعية واآتمال االنشاءات
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ولم يحتج العقد إلى .  إلى جانب ذلك، آشفت مراجعة لملف العقد عدم وجود قضايا استدامة مرتبطة بانتقال المشروع
 .أية معدات متخصصة أو آتيبات صيانة

 
 التوصيات ومالحظات اإلدارة

. على أية نتائج سلبية أو توصيات باتخاذ اجراءات تصحيحيةمفتش العام الخاص بالعراق مكتب الال يحتوي تقرير 
 USACEونتيجة لذلك فإنه ال توجد حاجة لمالحظات االدارة اال أن فيلق مهندسي الجيش االميرآي في منطقة الخليج 

GRDراجع مسودة التقرير ولم يقدم أية معلومات إضافية أو مالحظات . 
 

مكتب المفتش العام الخاص العراق /محافظة نينوى/ل محطة معالجة مياه الشرب على الضفة اليمنىإعادة تأهي
 PA-07-106بالعراق 

إن الهدف من وراء هذا المشروع هو إعادة تأهيل ورفع درجة محطة معالجة مياه الشرب الحالية والبالغة طاقة 
خات والخالطات وخزانات الترآيب وفالتر الضغط  ألف متر مكعب يوميًا بما في ذلك اصالح المض182انتاجها 

لقد آان هذا المشروع ضروريًا لتوفير مياه عذبة وقابلة للشرب لسكان الموصل أما هدفه .  ووحدات اغالق الكورين
 تم 2005سبتمبر / أيلول30وفي .  الثانوي فهو توفير فرص العمل السريع إلى الحد األقصى للعراقيين المحليين

 . دوالر على أحد المقاولين المحليين1714233,43ثابت القيمة بمبلغ ارساء عقد 
 

 أهداف تقييم المشروع
والنجاز هذا .  آان هدف تقييم المشروع هو تحديد ما إذا آان المشروع يعمل بالقدرة المدرجة في العقد األساسي

 قد وصل إلى قدرته أو سعته لدى إلى معرفة ما إذا آان المشروعمكتب المفتش العام الخاص بالعراق الهدف سعى 
وعلى أي .  قبوله من جانب الحكومة األميرآية ولدى تحويله إلى مشغلين عراقيين وخالل عملية التفتيش على الموقع

 .بزيارة الموقعمكتب المفتش العام الخاص بالعراق حال فقد حالت األوضاع األمنية دون قيام فريق تفتيش 
 

 خاتمة
لمشروع محطة معالجة مياه الشرب على الضفة اليمنى مراجعة تش العام الخاص بالعراق مكتب المفشمل تقييم 

وتقارير التحكم في ) من رسومات ومواصفات(وتحليل العقد وما يتعلق به من توثيق وبيان العمل ومواد التصميم 
والطلبات المقدمة ووثائق الجودة وضمان الجودة وصور التقدم في مجال االنشاء وتقرير الوضع النهائي والفواتير 

 .إنهاء العمل في المشروع والتصوير الجوي للموقع
 

ونتيجة لتزايد أعمال التمرد في منطقة الموصل خالل األسبوعين اللذين آان فريق التفتيش متواجدًا فيها هناك لم 
قتهم بقصد الحماية إلى يتمكن مقاول األمن الخاص أو الجيش األميرآي من تلبية طلبات أعضاء فريق التفتيش لمراف

وقد نجم عن ذلك أن فريق التفتيش لم يتمكن من انجاز تقييم الموقع .  محطة معالجة مياه الشرب على الضفة اليمنى
وعلى أي حال فقد .  مما دعا الفريق إلى االعتماد على توثيقات فيلق مهندسي الجيش االميرآي وعلى التصوير الجوي

لجيش االميرآي أنه قد تم تنفيذ شروط العقد وأن محطة معالجة مياه الشرب آانت تعمل أآدت توثيقات فيلق مهندسي ا
وعالوة على ذلك أظهرت توثيقات فيلق مهندسي ). 15أنظر صورة الموقع (عندما تم تسليمها لشرآة مياه الموصل 

يذ شروط العقد وأآد نوعية  آاف مما أدى إلى تنفQMالجيش األميرآي أن المقاول والحكومة األميرآية قاما بإشراف 
 .االنشاءات واستكمالها

 
 التوصيات ومالحظات االدارة

 بإرسال ممثلين عنه لزيارة الموقع عندما تصبح (GRN)بأن يقوم قائد مكتب المفتش العام الخاص بالعراق أوصى 
وقد .   أجهزة وتسهيالتاألوضاع األمنية أآثر مالئمة وذلك لتحديد الوضع الحالي لما أعيد تأهيلة ورفع درجته من

 (GRN) عن اتفاقه مع التوصية بقيام ممثلي (GRD)ٌأعرب قائد فيلق مهندسي الجيش األميرآي في منطقة الخليج 
عن تقديره لالستجابة مكتب المفتش العام الخاص بالعراق ويعرب .  بزيارة الموقع عندما تسمح بذلك األوضاع األمنية

 .لجيش األميرآي آما وأنه يتفق مع اإلجراء التصحيحي المقترحالسريعة من جانب فيلق مهندسي ا
 

  خزان الترسيب– 15صورة الموقع 
  الطريق الذي تم انشاؤه وحديثًا– 14صورة الموقع 
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 PA-07-109مكتب المفتش العام الخاص بالعراق إصالح محطة بارتيال لتعزير الضخ بمحافظة نينوى في العراق 
ساعة لسكان /3م200الح محطة تعزيز وتقوية الضخ الخاصة بتوفير مياه الشرب بمعدل آان هدف المشروع هو إص

فقد تضمن العقد متطلبات محددة باستبدال المواد والمعدات بمعدات أخرى مطابقة لما نص .  بارتيال بمحافظة نينوى
 جديدة، ضرورة أن تكون وعالوة على ذلك، وحيثما ورد نص على مواد أو أجهزة.  عليه التصميم األصلي للمشروع

 31وقد تم في .  المواد الجديدة مطابقة للمقاييس والقوانين البريطانية أو ما يعدلها من المقاييس والقوانين الدولية
 . دوالر إلصالح محطة تقوية الضخ237500 منح مقاول محلي عقدًا ثابت القيمة بمبلغ 2006أغسطس /آب
 

 رفة مضخة التقوية صيانة عام لداخل غ-16صورة الموقع 

 
 أهداف تقييم المشروع

إن الهدف من تقييم هذا المشروع هو توفير معلومات حول أعمال اإلغاثة وإعادة اإلعمار في الوقت المناسب للجهات 
بالتحديد مكتب المفتش العام الخاص بالعراق وقد قام .  المعنية لتمكينها من اتخاذ االجراء المناسب إذا اقتضى األمر

مكتب المفتش ولتحقيق هذا الهدف حدد .  ير ما إذا آان المشروع يعمل بالطاقة المنصوص عليها في العقد األصليبتقر
ما إذا آان المشروع قد وصل إلى قدرته أو سعته لدى قبوله من جانب الحكومة األميرآية ولدى العام الخاص بالعراق 

 .2007سبتمبر /أيلول19 جرت على الموقع بتاريخ تحويله إلى مشغلين عراقيين وخالل عملية التفتيش التي
 

 خاتمة
بشأن التصليحات التي تمت في محطة بارتيال مكتب المفتش العام الخاص بالعراق تضمنت عملية التقييم التي أجراها 

ت من رسوما(لتقوية الضخ مراجعة وتحليل العقد وما رافقه من توثيق وبيان العمل الخاص بالعقد ومجموعة التصميم 
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ناك تأخرت ونتيجة لتزايد أعمال التمرد في منطقة الموصل خالل األسبوعين اللذين آان فريق التفتيش متواجدًا ه

وعندما تم توفير الحماية أخيرًا .  عملية مرافقة وحراسة فريق التفتيش من جانب مقاولي األمن الخاص لمدة خمسة أيام
وقد الحظ .  لم يكن باإلمكان توفير مترجم آما وأن الحراسة اقتصرت على فريق التقييم خالل الزيارة العاجلة للموقع

قة آهربائية متوفرة في الوقت الذي تمت فيه الزيارة وأن محطة الضخ لم تكن حينئذ فريق التقييم أنه لم تكن هناك طا
ونتيجة لذلك، لم .  ولم يتمكن فريق التقييم من التفاهم مع العراقيين االثنين اللذين آانا متواجدين في المحطة.  تعمل

لمحطة في اليوم الذي تمت فيه الزيارة من تحديد السبب وراء عدم تشغيل امكتب المفتش العام الخاص بالعراق يتمكن 
وعالوة على ذلك لم يتمكن فريق التقييم من تحديد العمليات التي اعقبت عملية تسليم المعدات وإدارة الصيانة .  للموقع

 .المحطة التي يقوم بها موظفو مديرية مياه نينوى/وممارسات صيانة المبنى
 

 بأنه تم الوفاء بجميع نصوص (USACE) مهندسي الجيش األميرآي وقد أآدت عمليات التوثيق التي قام بها فيلق
أنظر صورة (العقد وأن محطة بارتيال لتقوية الضخ آانت تعمل في الوقت الذي تم تسليمها فيه إلى مديرية مياه نينوى 

 إلى تنفيذ الشروط  دقيقًا مما أدى(QM)وقد أظهر التوثيق أن المقاول والحكومة األميرآية نفذا اشرافًا ).  16الموقع 
 .الواردة في العقد والتأآيد على العقد والتأآيد على نوعية االنشاءات واتمامها

 
 التوصيات ومالحظات االدارة

بأن يرسل قائد منطقة شمال الخليج ممثلين عنه لزيارة الموقع عندما مكتب المفتش العام الخاص بالعراق أوصى 
سبتمبر / أيلول19وذلك لتحديد السبب وراء عدم تشغيل محطة تقوية الضخ في تصبح األوضاع األمنية أآثر استقرارًا 

 مع التوصية حيث وافق على قيام قائد منطقة شمال الخليج بإرسال GRDوقد اتفق قائد فرقة منطقة الخليج .  2007
عن تقديره ص بالعراق مكتب المفتش العام الخاويعرب . ممثلين عنه لزيارة الموقع عندما تسمح األوضاع األمنية بذلك

 . آما يعرب عن موافقته على اإلجراء التصحيحي المقترحGRDللتجاوب السريع من جانب 
 

  لموقع سد30/8/2007 صورة من الجو أخذت في – 2الصورة الجوية 
 الموصل بيروش هو سد اسناد مقترح لسد الموصل الذي تم تقييمه خالل ربع السنة

 PA-07-105الخاص بالعراق مكتب المفتش العام الحالي في 
 منظر اشرافي لمحطة توليد الكهرباء في شاشيد شازاد: 1الصورة الجوية 

 
 برنامج مشروع المسح الجوي

 ومقرها أرلنغتون بوالية  Satellite Imagery Groupمكتب المفتش العام الخاص بالعراق يجري مجموعة 
 التي تمولها الواليات المتحدة في آافة أنحاء العراق منذ تشرين فرجينيا تقييمات جوية لمواقع مشاريع إعادة اإلعمار

للتصوير عن طريق األقمار االصطناعية مكتب المفتش العام الخاص بالعراق ويقدم محلوو .  2005نوفمبر /الثاني
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من توفير المعلومات الحالية حول أماآن المواقع البعيدة ومتابعة مكتب المفتش العام الخاص بالعراق وقد مكن هذا 

 .تقدم االعمار في مواقع المشاريع في مختلف أنحاء العراق
 

 منتج تصويري باستخدام 46عراق مكتب المفتش العام الخاص بالوخالل ربع السنة الحالي صدر عن محللي تصوير 
وتقدم الصور التي تم .   مشروعًا من مشاريع إعادة اإلعمار35الستاليت والمعلومات المحدودة المتوفرة بشأن عقود 

مكتب ويشارك .  الحصول عليها تقييمات مصورة للتقدم المحرز في مواقع إعادة اإلعمار في آافة أرجاء العراق
نتائجه المصورة مع وآاالت التعاقد الحكومية بهدف تحديث معلوماتهم بشأن مشاريعهم راق المفتش العام الخاص بالع

بتقييم مكتب المفتش العام الخاص بالعراق وقد قام محللو التصوير التابعون ل.  وللتعرف على مختلف أوجه القصور
 17ا خالل ربع السنة الحالي و التي تم تقييمه(CERP)ومراجعة مشاريع برنامج التجاوب الطارئ الخاص بالقادة 

 :موقعًا آخر
 
 

 :CERPالمنتجات الصورية التي ال تشمل مشروعات 
  حصون حدودية5 •
  صحون ساتاليت4 •
  قواعد عسكرية3 •
  موقع من مواقع البلديات2 •
  سد2 •
  محطة فرعية لتوليد الكهرباء1 •

 
 :CERPمشاريع 
  محطات لمعالجة المياه5 •
  مدارس5 •
  مستشفيات4 •
 ق قطاعات طر3 •
 . محطة لتوليد الكهرباء1 •

 
 بما في ذلك صور لمواقع من الجو واالنفالت من مواقع المشاريع وتقييمات –وتستخدم منتوجات دعم التصوير 

 ).4 و3 و2 و1أنظر الصور الجوية ( في اإلعداد للزيارات التفتيشية والتعرف على المشاآل المحتملة –الموقع 
 

في ربع مكتب المفتش العام الخاص بالعراق لسد الموصل الذي زاره مفتشو  منظر من الجو – 4الصورة الجوية 
 السنة الحالي

 27/2/2007 منظر من الجو لمحطة معالجة مياه الشرب على الضفة اليمنى والذي أخذ في – 3الصورة الجوية 
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 في بغداد لمديريات لقد تم تقديم ست خرائط من الجو وصورتين عن طريق األقمار االصطناعية للمنطقة الدولية

وقد تطلبت إحدى هذه الخرائط البحث عن .  األخرى خالل ربع السنة الحاليمكتب المفتش العام الخاص بالعراق 
وقد تم توفير صورة جوية تبين إحدى .  أربع مواقع أخرى منفصلة تم تجهيزها خصيصًا الستخدامها في تقرير تدقيق

 .تالتسهيالت األميرآية لمديرية التحقيقا
 

 ومرآز المخابرات Geospatial Intelligent Agencyوبالشراآة مع وآالة المخابرات األرضية الفضائية 
مكتب المفتش  فقد أسفر تحليل الصور الذي أجراه National Ground intelligent Centerاألرضية الوطني 

 .ريق األقمار االصطناعية تقييمًا تراآميًا لصور ومنتجات جاءت عن ط388عن العام الخاص بالعراق 
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 تقييمات صور جوية
 

 2-3الشكل 

 
 SIGIRتحقيقات 

أعمال التحقيق مع سلسلة واسعة من شرآاء مكتب المفتش العام الخاص بالعراق خالل ربع السنة الحالي، واصل 
 وتبذير وسوء تصرف في عمليات إعادة إعمار الوآالة األميرآية وذلك لمتابعة االدعاءات بحدوث عمليات احتيال

 معروضة أمام 30 قضية مفتوحة للتحقيق منها 52حاليًا مكتب المفتش العام الخاص بالعراق ويوجد لدى .  العراق
في بغداد مكتب المفتش العام الخاص بالعراق وهنالك حاليًا ستة وآالء ل .  هيئات االدعاء في وزارة العدل األميرآية

 .أرلنغتون فيرجينيا في 13و
 

تم : النتائج التاليةمكتب المفتش العام الخاص بالعراق  أفرزت تحقيقات 2007تشرين أول / أآتوبر30وحتى تاريخ 
وحتى تاريخه قام .  2008شخصًا وستتم محاآمة ثمانية في عام 13تجريم والحكم على خمسة أشخاص وتم اعتقال 

وقد أسفرت تحقيقات .   قضية275 قضية وأغلق ملفات أو أحال 332ملفات بفتح مكتب المفتش العام الخاص بالعراق 
 مليون دوالر تم إعادة جزء منها بأوامر المحكمة وجزء 17,242عن استرداد مكتب المفتش العام الخاص بالعراق 

 .آخر على شكل غرامات وجزء ثالث تمت استعادته مباشرة
 

 ي مجال التحقيقاتوشرآاؤه فمكتب المفتش العام الخاص بالعراق 
يشارآون عن قرب وبشكل حازم وفعال في مكتب المفتش العام الخاص بالعراق خالل ربع السنة الحالي آان محققو 

.  أعمال التحقيقات مع عدد من الوآاالت الحكومية األميرآية ومع قوات المهام المشترآة في العراق والواليات المتحدة
 :عن قرب مع الوآاالت التاليةص بالعراق مكتب المفتش العام الخاولقد عمل 

 .(CID-MPFU)قيادة التحقيقات الجنائية في الجيش األميرآي، وحدة التحقيق في قضايا االحتيال الكبرى  •
 (USAID OIG)الوآالة األميرآية لمكتب التنمية الدولية التابع للمفتش العام  •
 (DCIS)خدمات التحقيقات الجنائية التابعة لوزارة الدفاع  •
 (FBI)مكتب التحقيقات الفدرالي  •

 
 عمله ضمن قوة مكافحة الفساد في العقود (SIGIR)ويواصل مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق 

 وهي وآالة مشترآة ألداء مهام International Contract Corruption Task Force (ICCTF)الدولية 
 DCIS وخدمات التحقيقات الجنائية CID-MPFUوقيادة بالعراق مكتب المفتش العام الخاص خاصة مشكلة من 

 والوآالة االميرآية لمكتب  (DoS OIG)ومكتب التحقياقات الفيدرالي ومكتب المفتش العام التابع لوزراة الخارجية 
 التنمية الدولية التابع للمفتش العام

)USAID.OIG .( وتقوم قوة مكافحة الفساد في العقود الدولية (ICCTF) بتنسيق العمل مع جميع الوآاالت 
 .SIGIRالحكومية األميرآية المتواجدة على المسرح بما في ذلك مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق 
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أيضًا في قوات وآاالت مهام خاصة بما في ذلك قوة المهام الخاصة مكتب المفتش العام الخاص بالعراق ويشارك 

تشرين / التي تم تشكليها من قبل وزارة العدل في أآتوبر(NPFTF)تيال في مجال المشتروات الوطنية لمكافحة االح
مشارآًا رئيسيًا في العديد من اللجان الفرعية المنبثقة عن مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  ويعتبر  .2006أول 

(NPFTF) وأهمها لجنة العمل الدولية (IWC)ت تطبيق القانون الفدرالية وتوفر  التي تربط وزارة العدل بوآاال
 .مكانًا لبحث قضايا التحقيقات وجهات اإلدعاء

 
بانتظام مع الوآاالت التالية داخل مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  يعمل (ICCTF)وعالوة على وآاالت 

 :الواليات المتحدة
 (LOGCAP)قوة مهام برنامج زيادة االمدادات المدنية  •
  (ICE) ة والجماركتنفيذ قضايا الهجر •
 (IRS-CID) قسم التحقيقات الجنائية –خدمات الدخل الداخلي  •
 آف اليد والحظر في الجيش األميرآي •
  اإلدارة المدنية–قسم المقاضاة التجاري بوزارة العدل  •

 
 مشارآته في برنامج تمويل الدفاع وخدماتمكتب المفتش العام الخاص بالعراق وخالل ربع السنة الحالي واصل 

 هذا المشروع لمالحقة االحتيال في مدفوعات الجيش (DCIS)لقد أوجدت .  المحاسبة الحالي في روما ونيويورك
 .االميرآي لدعم مجهودات الحرب في العراق

 
إلينوي المالحقة القانونية لتشكيلة واسعة من قضايا االحتيال / في روك أيالند(LOGCAP)وقد واصلت قوة مهام 
وتضم قوة المهام هذه مكتب .  ات االجرامية المتعلقة بنشاطات إعادة اإلعمار االميرآية في العراقوغيرها من السلوآي

 وخدمات ضريبة الدخل (FBI)االدعاء العام األميرآي للمنطقة الوسطى من إلينوي ومكتب التحقيقات الفدرالي 
(IRS)و (DCIS) وآذلك (CID-MPFU)مكتب المفتش العام من أن وعلى الرغم .   التابعة للجيش األميرآي

ليس عضوا في هذه المجموعة إال أنه يعمل على إبالغ قوة المهام بهذه القضايا ليظهر الصورة الكلية الخاص بالعراق 
 .4-3وللحصول على تفاصيل االدانات وتوجيه االتهامات بهذا الصدد أنظر الجدول .  لعمليات االحتيال في العراق

 
 تخذة خالل ربع السنة الحالياإلجراءات القانونية الم

وفي شهر .  خالل ربع السنة الحالي واصلت األجهزة القضائية النظر في أآبر قضية رشوة يشهدها العراق حتى االن
سبتمبر تم توجيه االتهام إلى الميجر جون آوآرهام وزوجته ميليسا آوآرهام وشقيقته آارولين بليك لدى /أيلول

 مليون 9,6 والتي زعمت تلقى ما يزيد عن 2007يوليو / تموز23لشكوى األصلية في إحالتهم للمحاآمة الذي سبق ا
 في سان 2008أبريل /وآان من المقرر النظر في هذه الدعوى في نيسان.  دوالر آرشاوي من مقاولين عراقيين

 IRS وICE  وDCISومكتب المفتش العام الخاص بالعراق  فيما دعمها CID-MPFUوقد قاد التحقيقات .  أنطونيو
 .FBIو
 

ومنذ .  تحويل القضايا إلى الجيش األميرآي لشؤون الحظر وآف اليدمكتب المفتش العام الخاص بالعراق ويواصل 
صدور التقرير ربع السنوي السابق قام الجيش بكف يد خمسة أفراد وشرآات واقترح فرض حظر على خمسة آخرين 

.  سوء السلوك المتعلق بنشاطات إعادة اإلعمار االميرآية في العراقحيث تم فرض الحظر على ثالثة بتهمة االحتيال و
 قوائم بأوامر 3-3ويظهر الشكل .   فردًا ومقاوًال17 تم فرض حظر على 2007تشرين أول / أآتوبر30وحتى تاريخ 

 :Kق وللحصول على تفاصيل الحظر وآف اليد أنظر الملح.  الحظر وآف اليد التي صدرت خالل ربع السنة الحالي
 

 3-3الشكل 
 
 قرارات الحظر وآف اليد الصادرة خالل ربع السنة الحالية

 
 الحظر

  8/8/2007       بلوم، فيليب إتش
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 S.R.L.      8/8/2007مجموعة غلوبال بزنس
 16/8/2007      شتاين، روبرت جي جونيور

 
 المقترح فرض الحظر عليهم

 10/9/2007    (RMI)ريفيوير مانجمنت انترناشونال ليميتد 
 10/9/2007      راغيو، روبرت آي
 14/9/2007      بارتون، إيريك واين

 8/8/2007    (LTC, USAR)هوب فينغردنر، بروس دي 
 15/8/2008       ميرآس، ستيفن

 
 آف اليد

 USAR(     10/8/2007ميجور (ريفار، جون إلن 
 15/8/2007       بليك، آارولين

 USA(     15/8/2007ميجور، (آوآرهام، جون 
 15/8/2007       آوآرهام، ميليسا

 USA(      27/8/2007آابتن (آي، أوستن 
 



  4-3الجدول 
تاريخ صدور  الحكم تاريخ االدانة االتهامات الوآالة/الشرآة/المقاول الوظيفة اإلسم

 الحكم
غلوبال بزنز غروب  صاحب العمل فيليب بلوم

GBG 
 سنة الباقء 2 شهرًا في السجن، 46 10/3/2006 التآمر والرشوة وغسيل األموال

 مليون دوالر 3,6تحت المراقبة، 
 Holdings+GBG  مليون دوالر آغرامة3,6آتعويض و

Logistics Division 

16/2/2006 

(LTC) بروس 
دي هوب 
 فنغاردنر

المستشار الخاص 
 CPA-SCل

احتياطي الجيش 
 األميرآي

التآمر على ارتكاب احتيال 
 هريب عمالتوغسيل أموات وت

 دوالر 44500 شهر سجن، 12 25/8/2006
غرامة وثالث سنوات تحت المراقبة 

 بعد االفراج عنه

25/6/2007 

احتياطي الجيش  وزارة الدفاع/مدني ستيفن ميرآس
 االميرآي

 شهر سجن، سنتين تحت المراقبة 12 16/2/2006 قبول اآراميات غير قانونية
 ساعة خدمة 250بعد اإلفراج، 

 عللمجتم

2/2/2007 

خرق قوانين مكافحة الرشوة  شرآة تيتان مترجم فهيم موسى سالم
FCAPA,S 

 سنوات سجن وسنتين تحت 3 24/2/2006
 ساعة 250المراقبة عقب االفراج و

 خدمة للمجتمع

29/1/2007 

جنحة حيازة سالح ورشاشت  CAA-SC CPAمحاسب  روبرت شتاين
 مروالرشوة وغسيل األموال واآل

 سنوات سجن وثالث سنوات تحت 9 2/2/206
 مليون 3,5المراقبة بعد اإلفراج و

 مليون دوالر 3,6دوالر تعويض و
 غرامة

29/1/2007 
 ومكتب التمويل

احتياطي الجيش  آولونيل آيرتيس واينفورد
 األميرآي

التآمر والرشوة واالحتيال 
 بوسائل االتصال

   غير متوفر

 الجيش احتياطي ليفتنانت آولونيل مايكل بي ويلر
 األميرآي

التآمر والرشوة واالحتيال 
بوسائل االتصال ونقل مسروقات 

عبر الواليات وتهريب مبالغ 
 ضخمة

   غير متوفر

احتياطي الجيش  ليفتنانت آولونيل ديبرا إم هايسون
 األميرآي

التآمر والرشوة وغسيل األموال 
واالحتيال بوسائل االتصال ونقل 

مسروقات عبر الواليات 
مبالغ ضخمة والتهرب وتهريب 

 من الضرائب

   غير متوفر

   غير متوفر تهريب أموال  زوج ديبرا هاريسون ويليام بي موريس
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مايكل بي موريس التآمر واالحتيار بوسائل   رجل أعمال
 االتصال

   غير متوفر

 
 التحقيقات التي قادتها وآاالت أخرى

ش الحرس الوطني للجي احتياطية عسكرية جنيفر انجالوس
بكاليفورنيا المفرزة 

 223المالية 

التآمر الرتكاب احتيال بوسائل 
 االتصال 

 دوالر 100 سنوات تحت التجربة و3 13/11/2006
  دوالر آتعويض86557آضريبة و

17/9/2007 

الشرق األوسط والهند  آريستوفر آاهيل
VP 

EAGLE GLOBAL 
LOGISTICS INC. 

(EGL) 

احتيال آبير ضد الواليات 
 المتحدة

 شهر سجن، عامين مراقبة عقب 30 16/2/2006
 100 دوالر غرامة، 10000االفراج،

دوالر ضريبة، تسوية مدنية مع 
EGL ناجمة عن الحقائق ذاتها التي 

  مياليين دوالر4نجمت عن تسوية 

30/8/2006 

 05مجندة، درج  لوميلي شافيز
 احتياطي بالجيش

الحرس الوطني للجيش 
في آالويفورنيا المقررة 

 223لمالية ا

التآمر للقيام باحتيال بوسائل 
 االتصال

 دوالر 100 سنوات تحت التجربة و3 13/11/2006
  دوالرت تعويض28107ضريبة و

17/9/2007 

 05مجندة درجة  دريل هوليير
 احتياطي الجيش

الحرس الوطني للجيش 
في آاليفورنيا المقررة 

 223المالية 

التآمر للقيام باحتيال بوسائل 
 االتصال

 دوالر 100 سنوات تحت التجربة، 3 13/11/2006
  دوالر تعويض8365747ضريبة و 

19/9/2007 

مدير العمليات في  شابير خان
 الكويت والعراق

شرآة تميمي العالمية 
 )KBRمقاول فرعي ل(

 شهر سجن وعامين مراقبة عقب 51 23/6/2007 الرشوة 
 دوالر 10000االفراج وغرامة بمبلغ 

الر تعويض  دو133860ودفع 
  آضريبة1400و

12/1/2006 

الحرس الوطني للجيش  احتياطي عسكري جيسي دي لين
في آاليفورنيا المفرة 

 223المالية 

التآمر واالحتيال بوسائل 
 االتصال للخدمات الشريفة

 دوالر 323228 شهر سجن و30 5/6/2007
 سنوات مراقبة عقب 3آتعويض و 

 االفراج

15/10/2007 

 05د درجة مجن لوي يوبيفر
 احتياطي بالجيش

الحرس الوطني للجيش 
في آاليفورنيا المفرزة 

 223المالية 

 دوالر 100 سنوات تحت التجربة، 3 13/11/2006 التآمر لالحتيال بوسائل االتصال
  دوالر آتعويض66865غرامة و

17/9/2007 

 Anti Kickخرق قانون  KBR إداري مقاول فرعي أنطوني مارتن
Back 

 معلق معلق 13/7/2007

ممثل ضابط التقاعد  بوني مورفي
(COR) 

خدمات إعاة االنتفاع 
والتسويق بوزارة الدفاع 

7 قبول بقاشيش غير قانونية اطالق سراح تحت المراقبة لمدة عام 11/2006/ 
  دوالر1000وغرامة 

 2007مايو 
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فيلق مهندسي الجيش  جيفارغبز بابن
 )موظف مدني(

مجموعة اسناد 
الجيش األميرآي /ةالمنطق

مكتب ضيافة الشعب، 
معسكر غريفجان 

 الكويت

ترويج وقبول بقاشيش غير 
 قانونية

 دوالر تعويض 28900 سنة سجن و2 12/10/2006
والبقاء قيد المراقبة لمدة عام عقب 

 االفراج

30/1/2007 

سي دبليو أو 
بيليتي بيليتي 

 الصغير

مستشار خدمات التغذية 
بالجيش في الكويت 

 اق وأفغانستانوالعر

 معلق معلق 9/2/2007 الرشوة وتهريب النقد الجيش األميرآي

 Antiاحتيال آبيروخرق قانون  KBR مدير مقاول فرعي غلين باول
Kick Back 

 سنوات رقابة بعد 3 شهر سجن و15 1/8/2005
 دوالر تعويض 90973االفراج و

  دوالر ضريبة200و

18/11/2005 

احتيال بوسائل االتصال وغسيل  KBR رعيمدير مقاول ف ستيفن سيمانز
 أموال والتآمر

 سنوات 3 شهر ويوم سجن و12 1/3/2006
 280130مراقبة بعد االفراج و 

  دوالر ضريبة200دوالر تعويض و

1/12/2006 

 Eagle Global العضو المنتدب آيفين اي سموت
Logistics Inc. 

 Anti Kick Backخرق 
 وتقديم بيانات مزورة

 معلق معلق 20/7/2007

احتياطي الجيش  ميجور جون أين ريفارد
 األميرآي

 سنوات رقابة بعد 3 شهر سجن و120 23/7/2007 رشوة وتآمر وغسيل أموال
 االفراج ومليون دوالر غرامة

 معلق

موظف بشكرة مقاوالت  سمير محمود
 أميرآية

 Anti kick شهادة زور وخرق 
back 

 معلق معلق 3/11/2006

ي الميجور جون ل
 آوآرهام

   غير متوفر الرشوة والتآمر وغير األموال الجيش األميرآي ضابط التعاقد

   غير متوفر التآمر وغسيل االموال  زوجة جون آوآرهام ميليسا آوآرهام
   غير متوفر التآمر وغسيل األموال  شقيقة جون آوآرهام آارولين بليك

   غير متوفر الرشوة الجيش األميرآي ضابط التقاعد الكابتن أوستن آي
احتيال آبير ضد  رجل أعمل آويتي على حجازي

الواليات المتحدة واحتيال 
 عبر وسائل االتصال

    

جيف ألكيس 
 ميزون

موظف لدى مقاول 
 فرعي

KBR  احتيال آبير ضد الواليات
المتحدة واحتيال عبر وسائل 

 االتصال

   

 194



195

اب غسيل التآمر الرتك شرآة تميمي غلوبال مقاول زبير خان
إعاقة سير العدالة /أموال

 واالدالء بأقوال آاذبة

   

التآمر الرتكاب احتيال وبتقديم   افغانستان– KBR مقاول واالس وارد   
 مطالبة مزورة

التآمر النكار احتيال وتقديم   افغانستان– KBR مقاول جيمس سيلمان   
 مطالبة مزورة

 

 



 ساخنالمكتب المفتش العام الخاص بالعراق خط 
الساخن االبالغ عن قضايا االحتيال والهدر وسوء االستخدام وسوء مكتب المفتش العام الخاص بالعراق يسهل خط 

االدارة واالنتقال في جميع البرامج المرتبطة بمجهودات إعادة اإلعمار في العراق والتي يمولها دافعوا الضرائب 
الساخن والتي ال عالقة لها مكتب المفتش العام الخاص بالعراق  ويجري تحويل القضايا التي يتلقاها خط.  األميرآية

 من أجل 2006 وآذلك األموال المخصصة أو المتاحة للسنة المالية (IRRF)بصندوق إغاثة وإعادة اعمار العراق 
.  ناسبة، إلى الجهات الم(CPA)إعادة إعمار العراق أو للبرامج والعمليات الخاصة بسلطة التحالف المؤقتة السابقة 

الساخن اتصاالت من اشخاص يتقدمون بأنفسهم أو عن طريق الهاتف مكتب المفتش العام الخاص بالعراق ويتلقى خط 
 .أو البريد أو الفاآس وأناس في العراق والواليات المتحدة وآافة أرجاء العالم

 
 االبالغ عن ربع السنة الثالث

 قضية تم إغالق 601الساخن  المفتش العام الخاص بالعراق مكتب، أثار خط  2007سبتمبر / أيلول30حتى تاريخ 
مكتب المفتش العام الخاص ولالطالع على قضايا خط .  قضية مفتوحة59وحتى تاريخ بقيت .   قضية منها542

 )5-3(الساخن أنظر الجدول بالعراق 
 

 قضايا جديدة
 شكوى جديدة أضيفت 12الساخن بالعراق مكتب المفتش العام الخاص خالل فترة إعداد التقرير الحالي تلقى خط 
 :وقد تم تصنيف الشكاوى الجديدة وفقًا لما يلي.   قضية601لمجموع قضايا الخط الساخن ليبلغ عددها 

 سبع تتعلق باالحتيال عن طريق العقود •
 ثالث تتعلق بالموظفين •
 اثنتان تتعلقان بقضايا متنوعة •

 
لساخن معظم البالغات بشأن ما يشاهد من قضايا االحتيال والهدر امكتب المفتش العام الخاص بالعراق ويتلقى خط 

الجديدة التي ) 12(وقد تم تلقي الشكاوى ال .  وإساءة االستخدام وسوء اإلدارة واالنتقام، عن طريق البريد االلكتروني
 :جاءت عن طريق الخط الساخن بالوسائل التالية

  عن طريق البريد اإللكتروني10 •
 الساخنمكتب المفتش العام الخاص بالعراق ات عبر خط هاتف  عن طريق مكالم2 •

 
 5-3الجدول 

  2007سبتمبر / أيلول30الساخن حتى مكتب المفتش العام الخاص بالعراق ملخص قضايا خط 
 :القضايا المفتوحة

 50التحقيقات                                                         
 9                                             التدقيق               

 59اجمالي المفتوح                                                    
 *المتراآم 2007الربع الثالث  2007الربع الثاني  2007الربع أول  القضايا المغلقة

 4 صفر صفر صفر قانون حرية المعلومات
 2 صفر صفر صفر OSCمراجعة 
 44 صفر صفر صفر مساعدة

 108 2 6 5 انهاء خدمات
 226 8 10 8 احالة
 79 صفر صفر صفر تفتيش

 70 1 صفر 3 تحقيقات
 9 صفر صفر صفر تدقيق

 542 11 16 16 اجمالي المغلق
 601 اجمالي المفتوح والمغلق

 2004مارس / آذار24الساخن عملياته في  الخاص بالعراق مكتب المفتش العاممجموع التراآم االجمالي يغطي الفترة التي بدأ فيها خط  *
  2007أيلول / سبتمر30وحتى 
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 القضايا المغلقة

 : قضايا من قضايا الخط الساخن10خالل ربع السنة الحالي تم اغالق 
  تمت إحالتها إلى وآاالت المفتش العام8 •
 SIGIR تم إغالقها من خالل تحقيقات 1 •
 مات الكافية تم رفضها لعدم توفر المعلو1 •

 
 القضايا المحالة

 :عقب مراجعة دقيقة تمت إحالة ثماني شكاوى إلى وآاالت خارجية اليجاد الحلول المناسبة لها
 . تم إرسالها إلى مفتش عام الجيش االميرآي1 •
 .أفغانستان/ العراق– تم إرسالها إلى قيادة التعاقد المشترآة 1 •
 .ية الدولية تم إرسالها إلى الوآالة األميرآية للتنم1 •
 . تم إرسالها إلى القوة متعددة الجنسيات المفتش العام للعراق5 •

 
 اإللكترونيمكتب المفتش العام الخاص بالعراق موقع 

 (www.sigir.mil)اإللكتروني مكتب المفتش العام الخاص بالعراق خالل فترة إعداد التقرير الحالية سجل موقع 
 :النشاطات التالية

وقد ازداد .   زائر في اليوم1200 أي أقل بقليل من – زائر خالل ربع السنة الحالي 107,000زار الموقع  •
 . بالمائة عما آان عليه الوضع قبل عام مضى220عدد الزوار للموقع بنسبة 

 بلدًا 163الباقين فكانوا من % 15معظم مستخدمي الموقع آانوا من داخل الواليات المتحدة أما نسبة ال •
 %).2(والشرق األوسط %) 2(وآسيا %) 4(ن أوروبا الغربية مختلفًا معظمهم م

 .عن العام الماضي% 30 زيارة أي بزيادة 1047قسم اللغة العربية في الموقع تلقى  •
اإللكتروني من وآاالت حكومية مكتب المفتش العام الخاص بالعراق آانت نسبة ملحوظة من زوار موقع  •

 .ة ومجلس النواب األميرآيوعلى األخص وزارة الدفاع ووزارة الخارجي
 . في أغلب األحيانمكتب المفتش العام الخاص بالعراق مستخدمو الموقع زاروا قسم تقارير  •
آانت أآثر الوثائق التي حصل عليها زوار الموقع هي التقارير ربع السنوية األخيرة الصادرة عن   •

SIGIR. 
لية البقاء مستخدمي الموقع على اطالع على تمت إضافة معلومات للموقع خالل فترة إعداد التقرير الحا •

 .وآانت هذه بين أآثر الصفحات الثالث التي تمت زيارتها.  التقارير المختلفة لدى نشرها
 

 .شكل معدل الزوار في اليوم ومجموع عدد الزوار خالل الفترات ربع السنوية

 
 التحديثات التشريعية
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 الحالي آان لدى الكونغرس قضايا متعددة قيد النظر بشكل جدي تتعلق بسلطات المفتش العام الخاص خالل ربع السنة
بتوفير مكتب المفتش العام الخاص بالعراق آما قام موظفو مكتب المفتش العام الخاص بالعراق بإعادة إعمار العراق 

 .ع مرات أمام لجان الكونغرسمعلومات للكونغرس في مناسبات عديدة بما في ذلك الظهور الرسمي أرب
 

  إجراءات تحديد المخصصات المالية–وما يتعلق بها من أمور مكتب المفتش العام الخاص بالعراق سلطة 
يحدد المخصصات المالية لوزارة  "HR: 2764 أقر مجلس الشيوخ تعديًال على 2007سبتمبر / أيلول6بتاريخ 

 2008سبتمبر / أيلول30ن برامج للسنة المالية التي تنتهي في الخارجية والعمليات الخارجية وما يتصل بها م
 .وألغراض أخرى

 
 : من أجلPL108-106 من 3001 يدخل أيضًا تعديالت على الجزء 683ويتضمن التعديل نصًا في الجزء 

 والسنة المالية 2007النص على ضرورة استخدام المبالغ المخصصة أو التي يتم توفيرها للسنة المالية  )1
 و. SIGIR من أجل إعادة إعمار العراق وذلك عند احتساب تاريخ انتهاء عمل 2008

سلطة التصرف في مكتب المفتش العام الخاص بالعراق إضافة حكم يتعلق باإلعمار ويقضي بأن يكون ل )2
 من أجل إعادة 2008 وحتى نهاية 2006األموال األميرآية المخصصة أو التي يتم توفيرها للسنوات المالية 

 .مار العراق بغض النظر عن الهدف المحدد لتلك األموالإع
 

 .وقد طلب مجلس الشيوخ عقد جلسة للتشاور حول التعديل آما قام بتعيين المشارآين في تلك الجلسة
 

  إجراءات التفويض–وما يتعلق بها من أمور مكتب المفتش العام الخاص بالعراق سلطة 
بتفويض وضع المخصصات " يقضي HR1585لس الشيوخ تعديًال على  أقر مج2007تشرين أول / أآتوبر1بتاريخ 

 من أجل النشاطات العسكرية لوزارة الدفاع ولالنشاءات العسكرية والنشاطات الدفاعية لوزارة 2008للعام المالي 
س إال أن مجل."  الطاقة واطالع الموظفين العسكريين على مواقع القوة لمثل تلك السنة المالية وألغراض أخرى

 النصوص التالية المتعلقة ب HR 1585ولقد تضمن تعديل مجس الشيوخ .  النواب لم يتجاوب مع هذا الطلب
SIGIR: 

مكتب المفتش العام الخاص بالعراق يعدل القانون الحالي لينص على أن يتوقف )  أ1540نص في الجزء  )1
 أو التي تم توفيرها من أجل إعادة والمخصصة) التي تم انفاقها(بعد تسعين يومًا من تراجع رصيد المبالغ 

مكتب أن يقرر من خالل قانون اإلعمار أن يكون ل ) ب.  مليون دوالر250إعمار العراق إلى ما دون 
 2006السلطة على األموال المخصصة أو التي تم توفيرها لألعوام المالية المفتش العام الخاص بالعراق 

بالسماح ) لنظر عن الهدف الذي وضعت من أجله وج من أجل إعادة اعمار العراق بغض ا2008إلى 
 من 3161باستخدام سلطات توظيف معينة منصوص عليها في الجزء مكتب المفتش العام الخاص بالعراق لـ

 .SIGIR من مجموعة قوانين الواليات المتحدة أثناء فترة حياة 5العنوان 
 يومًا عقب سن القانون 90خالل " الحربلجنة حول التعاقد أثناء "يقرر تشكيل )  أ1539نص في الجزء  )2

خاللها بالبقاء على الرغم من مكتب المفتش العام الخاص بالعراق وأن تستمر لمدة تقارب العامين يستمر 
مكتب المفتش العام الخاص الذي ينص على أن يقوم ) ب.  108-106 من القانون العام 3001الجزء 

 الدفاع والمفتش العام لوزارة الخارجية والمفتش العام للوآالة بالتعاون مع المفتش العام لوزارةبالعراق 
األميرآية للتنمية الدولية بإجراء عمليات تدقيق للتعرف على الهدر المحتمل أو االحتياالت أو سوء 

 :االستخدام أو سوء االدارة أثناء أداء ما يلي
لوجستي لقوات التحالف المشارآة تنفيذ العقود والعقود الفرعية لوزارة الدفاع والخاصة بالدعم ال ) أ

 ).عملبة ابقاء حرية العراق(و) عملية حرية العراق(في 
تنفيذ العقود والعقود الفرعية الخاصة بالوآالة الفيدرالية بأداء المهام األمنية ومهام إعادة اإلعمار  

 .لعمليتي حرية العراق وابقاء حرية العراق
) ب

 على ان تقوم منظمة غير حكومية بإجراء دراسة حول  الذي ينص1043ّنص هو االن جزء من الجزء  )3
ووفقًا للتعديل يتطلب مشروع القانون أن تعالج الدراسة .  نظام األمن الوطني بين الوآاالت الحكومية

التنسيق والتكامل الخاص بحكومة الواليات المتحدة فيما يتعلق يتنفيذ عمليات اإلغاثة وإعادة اإلعمار عبر 
 .تي تعقب الصراعالبحار للفترة ال
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 يتعلق بتعريف الوآاالت والكشف عما سيتم حمايته من معلومات معينة 861نص هو االن جزء من الجزء  )4
 .لنصهمكتب المفتش العام الخاص بالعراق ويهدف إلى التعريف إلى إخضاع " نافخي الصافرات"من جانب 

ومة في مجال إعادة االعمار في  بإنشاء وآالة جديدة لالشراف على نشاطات الحك1542نص في الجزء  )5
مكتب المفتش العام الخاص ويتضمن النص بأن تعمل الوآالة الجديدة باسلوب على غرار أسلوب . افغانستان
 .إال انه ال يتطلب تعيين المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق لرئاسة الوآالة الجديدةبالعراق 

 
 . التعديل آما قام بتحديد المشارآين في تلك الجلسةوقد طلب الكونغرس عقد جلسة خاصة حول هذا

 
 الحضور أمام الكونغرس

مكتب المفتش العام األخير الربع السنوي، ظهر مسؤولو مكتب المفتش العام الخاص بالعراق منذ صدور تقرير 
 :أمام لجان الكونغرس أربع مرات هيالخاص بالعراق 

لتكاليف العمليات العسكرية " االستماع – في مجلس النواب ، لجنة الميزانية2007يوليو / تموز31بتاريخ  )1
 مليار دوالر 44,5وإعادة اإلعمار في العراق وأفغانستان وقد قام المفتش العام بتقديم عرض شامل لمبلغ ال

وعالوة على ذلك قدم المفتش العام .  التي خصصتها الواليات المتحدة لعمليات إعادة االعمار في العراق
عة لعمليات التدقيق المحاسبي وعمليات التفتيش التي تم اجراؤها مؤخرًا والتي تم بموجبها تدقيق لمحات سري

تمويل األصول وفرق اعادة االعمار االقليمية واالستدامة وغيرها من القضايا آما قدم عرضًا شامًال 
على الجانب المالي والتي ترآزت ألول مرة مكتب المفتش العام الخاص بالعراق للمراجعة التي أجراها 

 طبقًا للمرحلة الثانية من عقد صندوق إغاثة وإعادة .Bechtel national Incالمتعلق بأعمال شرآة بكتل 
 ).(IRRFإعمار العراق 

اللجنة الفرعية للرقابة :  لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس النواب– 2007سبتمبر / أيلول5بتاريخ  )2
وقد . دور وزارة الدفاع في فرق إعادة اإلعمار االقليمية"ماع حول والتحقيقات حيث عقدت جلسة است

.   في العراق(PRT)عرضت نائبة المفتش العام تطورات وأعمال برنامج فرق إعادة اإلعمار االقليمية 
وعرضت أيضًا التحديات التي تواجهها فرق إعادة اإلعمار االقليمية في مجال العمليات الرئيسية في مجال 

لعاملين والتكامل العسكري المدني واألمن والتنسيق وذلك بناء على النتائج المتسخلصة من عمليتي توفير ا
وبحثت نائبة المفتش العام أيضًا التقدم .  2007يوليو / وتموز2006تشرين أول /تدقيق اجريتا في أآتوبر

 25دة االعمار االقليمية ال الذي احرزته الطفرة المدنية والتي استهدفت مضاعفة عدد العاملين في فرق اعا
وقدمت نائبة المفتش العام آذلك رؤيتها تجاه التحديات المستقبلية التي تواجه .  في آافة أنحاء العراق

 .البرنامج
 جلسة – لجنة مجلس النواب حول االشراف على الحكومة واصالحها – 2007أآتوبر / تشرين أول4بتاريخ  )3

وقد أدلى المفتش العام بشهادته التي استعرض فيها ".  عراقيتقييم وضع الفساد ال"االستماع حول 
المساعدات االميرآية لمكافحة الفساد آما قيم التقدم الذي احرزته الحكومة العراقية في محاربة الفساد 

 ".الثورة الثانية"
االشراف اللجنة الفرعية حول / لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب– 2007أآتوبر / تشرين أول18بتاريخ  )4

وقد أدلى ".  قياس وتعزيز فعالية فرق إعادة االعمار االقليمية"والتحقيقات حيث عقدت جلسة استماع حول 
حول فرق مكتب المفتش العام الخاص بالعراق المفتش العام بشهادته حول عملية التدقيق الثالثة التي أجراها 

فعالية برنامج فرق إعادة االعمار االقليمية في مراجعة حول "إعادة االعمار االقليمية والتي حملت عنوان 
 ".العراق
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 النشاط الرقابي للوآاالت األخرى
 
 
 
 

 تمهيد
 تقارير تدقيق لوآاالت أخرى
 تحقيقات لوآاالت أخرى

 
 
 
 
 

 4/القسم 
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 مقدمة
شين العراقيين ، قام المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق بتشكيل المجلس العام للمفت2004مارس /في شهر آذار

ليكون بمثابة منتدى لمناقشة العملية الرقابية في العراق ولتحسين مستوى التنسيق والتعاون بين المفتشين العامين 
لهذا الغرض، يلتقي ممثلون عن الوآاالت المعنية بشكل .  للوآاالت التي تشرف على أموال إعادة اإلعمار في العراق

 عمليات التدقيق الجارية والمخطط لها ومن أجل تحديد فرص التعاون فيما بينهم فصلي من أجل تبادل المعلومات حول
 .والتقليل من وقائع التكرار

 
فرجينيا حيث حضرت / في مكتب المستشار العام في أرلينغتون2007أغسطس / آب15وقد عقد آخر اجتماع يوم 
 :االجتماع الهيئات التالية

 مكتب المستشار العام لوزارة الدفاع •
 تب المستشار العام لوزارة الخارجيةمك •
 وآالة التدقيق للجيش األميرآي •
 الوآالة األميرآية للتنمية الدولية •
 مكتب المسائلة الحكومي •
 وآالة تدقيق العقود والدفاعية •
 مكتب المستشار العام لالستخبارات الدفاعية •
 المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق •

 
عام الخاص بإعادة إعمار العراق تحديثًا بالمعلومات من المؤسسات األعضاء حول خالل آل فصل، يطلب المفتش ال

ويوجز هذا الجزء تقارير التدقيق والتحقيق المبلغة إلى المفتش العام .  نشاطاتها الرقابية المنجزة، الجارية والمقررة
ة، ومكتب المستشار العام للوآالة من مكتب المستشار العام لوزارة الدفاع، مكتب المستشار العام لوزارة الخارجي

 .األميرآية للتنمية الدولية
 

أما وزارة الخزانة ووزارة ".  م"بالنسبة لتحديث المعلومات الخاص بوآالة تدقيق العقود الدفاعية راجع الملحق 
 .التجارة فلم تنجزا من جانبهما أو تباشرا أية عمليات تدقيق جديدة خالل هذا الفصل

 
  الخاصة بالوآاالت األخرىتقارير التدقيق

يتضمن هذا الجزء تحديثًا لتقارير التدقيق التي تلقاها المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق من الوآاالت 
 .األعضاء في المجلس العام للمفتشين العراقيين

 .2-4لالطالع على النشاط الخاص بالتقارير الرقابية المنجزة، راجع الجدول  •
نشاط الخاص بالتقارير الرقابية الجاري العمل بها من جانب وآاالت أمريكية أخرى خالل لالطالع على ال •

 .2-4الفترة المشمولة بالتغطية، راجع الجدول 
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 1-4الجدول 
 30/9/2007 األخرى المنجزة حديثًا، آما هي في ةتقارير الرقابة الخاصة بالوآاالت األميرآي

لتقرير ريررقم التق  عنوان ا الوآالة تاريخ التقرير
D2007-D000LA-0199.000 14/8/2007 لين  بحث في الضوابط التي تحكم إدارة المقاو وزارة الدفاع

AUD/CG-07-33  لمالية  2007سبتمبر -2003تقرير تدقيق حول المنحة الوطنية للديمقراطية للسنوات ا وزار الخارجية
2005 

AUD/FM-07-41  عليها بشأن فواتير تقرير المدقق المستقل حول تطبيق اإلجراءات المتفق وزارة الخارجية 2007يوليو 
 منتقاة لشرآة دايناآورب

GAO-07-836 11/7/2007  لشفافية مكتب المساءلة 
 الحكومي

أنظمة الطائرات بال طيار الحاجة إلى التنسيق المتقدم وزيادة ا
 لتحسين القدرات

GAO-07-839 31/7/2007 اعية مكتب المساءلة 
 الحكومي

مبادئ التعاقد األساسية بشأن عدم التزام وزارة الدفاع ب: إدارة العقود الدف
 .عقد النفط في العراق يضع المصالح الحكومية في خطر

GAO-07-1195 4/9/2007  مكتب المساءلة
 الحكومي

الحكومة العراقية لم تدرك : تأمين، تثبيت استقرار وإعادة إعمار العراق
 .معظم مستويات قياس األداء في المجال التشريعي، األمني واالقتصادي

GAO-07-1220T 4/9/2007  مكتب المساءلة
 الحكومي

الحكومة العراقية لم تدرك : تأمين، تثبيت استقرار وإعادة إعمار العراق
 .معظم مستويات قياس األداء في المجال التشريعي، األمني واالقتصادي

GAO-07-1221T 5/9/2007  مكتب المساءلة
 الحكومي

الحكومة العراقية لم تدرك : تأمين، تثبيت استقرار وإعادة إعمار العراق
 .معظم مستويات قياس األداء في المجال التشريعي، األمني واالقتصادي

GAO-07-1222T 5/9/2007  مكتب المساءلة
 الحكومي

الحكومة العراقية لم تدرك : تأمين، تثبيت استقرار وإعادة إعمار العراق
 .االقتصاديمعظم مستويات قياس األداء في المجال التشريعي، األمني و

GAO-07-1230T 7/9/2007  مكتب المساءلة
 الحكومي

الحكومة العراقية لم تدرك : تأمين، تثبيت استقرار وإعادة إعمار العراق
 .معظم مستويات قياس األداء في المجال التشريعي، األمني واالقتصادي

GAO-07-814 19/9/2007 اعية مكتب المساءلة 
 الحكومي

ش وفيلق المارينز ال يمكن أن يطمئنا إلى أن الجي: اإلمدادات الدف
االستراتيجيات الخاصة بإعادة تعمير المعدات سوف تديم توافر المعدات 

 .جنبًا إلى جنب مع تلبية االحتياجات العملياتية الجارية
GAO-08-117 1/10/2007  مكتب المساءلة

 الحكومي
 الخاصة بتطوير الجهود األميرآية: تثبيت استقرار وإعادة إعمار العراق

قدرات الوزارات بحاجة إلى استراتيجية متكاملة من أجل توجيه المجهودات 
 .الوجهة الصحيحة وإدارة المخاطر

GAO-08-124T 4/10/2007  مكتب المساءلة
 الحكومي

تحديات جدية تواجه الجهود األميرآية : تثبيت استقرار وإعادة إعمار العراق
ووآر المراقب العام للواليات .  ديفيد ام– لبناء قدرات الوزارات العراقية

 .المتحدة أمام لجنة مجلس النواب الخاص بالرقابة واإلصالح الحكومي
A-2007-0149-ALL 23/7/2007 لمستديمة تابعة وآالة التدقيق ال

 للجيش األميرآي
 البرنامج اللغوي لمسرح الجيش في أفغانستان، عملية الحرية ا

A-2007-0204-ALL 28/9/2007   وآالة التدقيق التابعة
 للجيش األميرآي

 تقرير التدقيق الخاص –تأمين القاعدة الدفاعية لبرنامج زيادة التموين المدني
 بعمليات برنامج زيادة التموين المدني دعمًا لعملية حرية العراق 

E-267-07-006-P 11/7/2007  الوآالة األميرآية للتنمية
 الدولية

 لمساعدة لمواجهة الكوارث الخارجيةتقرير التدقيق الخاص ببرنامج مكتب ا

E-267-07-007-P 31/7/2007 ية الوآالة األميرآية للتنمية 
 الدولية

أنشطة الحاآمية /تقرير التدقيق الخاص بالوآالة األميرآية للتنمية الدول
 .الراشدة المحلية في العراق

E-267-07-008P 26/9/2007  يةتقرير الوآالة األميرآية للتنمية 
 الدولية

المشارآة العراقية /التدقيق الخاص بالوآالة األميرآية للتنمية الدول
 بفرق إعادة اإلعمار اإلقليمي في العراق

 2-4الجدول 
 30/9/2007 األخرى الجاري العمل بها، آما هي في ةتقارير الرقابة الخاصة بالوآاالت األميرآي

لتقرير رقم التقرير  عنوان ا الوآالة تاريخ التقرير
S2007-D000FL-0252.000 31/8/2007 الضوابط الداخلية وموثوقية المعلومات في نظام الصرف لألموال المعتمدة وزارة الدفاع. 

D2007-D000XA-0249.000 22/8/2007  إيجاز على الجوانب المؤثرة على عمليات العراق والحرية المستدامة الواردة وزارة الدفاع
 لغاية السنة 2003 الرئيسية ابتداء من السنة المالية من منظمات الرقابة

 2007المالية 
D2007-D000CK-0256.000 17/8/2007  االدعاءات الواردة عن طريق الخط الساخن الخاصة بعقود وزارة الدفاع محالة من قبل

 BAEقيادة دورة الحياة للذخائر المتؤتمتة للدبابات األميرآية على شرآة 
  شعبة األنظمة األرضية– ألنظمة التسليح

D2007-D000LA-0199.001 14/8/2007  الضوابط على دورة الحياة الخاصة ببطاقات الدخول العادية الخاصة وزارة الدفاع
 بالمقاول
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D2007-D000IG-0239.000 27/7/2007 حسابات الذخائر التي جرى تأمينها لقوات األمن في العراق وأفغانستان وزارة الدفاع 
D2007-D000CK-0230.000 13/7/2007 شراء وتسليم عربات محمية بالدروع للخدمات المشترآة وزارة الدفاع 
D2007-D000FB-0198.000 19/6/2007  االعتمادات المخصصة ألفغانستان وللعراق المعالجة من خالل صندوق وزارة الدفاع

 األمانات العسكرية األجنبية
D2007-D000CK-0201.000 18/6/2007  اعتمادات العمليات والصيانة المستخدمة في عقود األبنية العسكرية الخاصة وزارة الدفاع

 بالحرب الشاملة على اإلرهاب
D2007-D000LD-0129.000 13/4/2007 تعمير  إدارة فيلق المارينز لبرامج االسترداد وإعادة ال وزارة الدفاع
D2007-D000AS-0157.000 6/3/2007 دعاءات الواردة عن طريق الخط الساخن لوزارة الدفاع بشأن نظام اال وزارة الدفاع

التحقيق من الشخصية عن طريق البيانات الحياتية الخاص بالوصول للعقد 
 الشامل

D2007-D000LQ-0141-000 15/2/2007  ية  3 المرحلة –إدارة صندوق قوات األمن العراق رة الدفاعوزا
D2007-D000FP-0122.000 9/2/2007  الضوابط الداخلية على النقد العائد للجيش واألصول المالية األخرى وزارة الدفاع

 الموجودة خارج الواليات المتحدة
D2007-D000LH-0108.000 5/1/2007  التدريب الذي تتواله وزارة الدفاع للقوات البرية األميرآية الداعمة وزارة الدفاع لعملية

 .حرية العراق
D2007-D000LC-0051.000 14/12/2007 لمؤقتة بالموظفين  أساليب التوظيف المعتمدة لتزويد السلطات العراقية ا وزارة الدفاع
D2007-D000LF-0032.000 30/11/2006 االعتمادات التكميلية المستخدمة للدعم الطبي للحرب الشاملة على العراق وزارة الدفاع 
D2007-D000LA-0054.000 9/11/2006 توزيع واستعمال الدروع الجسدية في وزارة الدفاعشراء وزارة الدفاع ، 
D2006-D000LQ-0254.000 5/9/2006 المياه الصاحلة وغير الصالحة للشرب في العراق وزارة الدفاع 
D2006-D000LH-0246.000 30/8/2006  إجراء التفتيش على برنامج الجيش الخاص بإعادة تعمير المعدات الخاصة وزارة الدفاع

  العائدة من عملية حرية العراقبالوحدات
D2006-D000AE-0241.000 4/8/2006  استخدام وزارة الدفاع لالعتمادات التكميلية من أجل أغراض الشراء وزارة الدفاع

 والبحوث، التطوير، االختبار والتقييم
D2006-D000AE-225.000 10/7/2006 لتكتيكية المستخدمة في دعم االستالم المشروط وإنتاج عربات الجيش ا وزارة الدفاع

 الحرب الشاملة على اإلرهاب
D2006-D000FL-0208.000 23/5/2006 الضوابط الداخلية على الدفعات التي تمت خارج البالد وزارة الدفاع 
D2006-D000LD-0062.000 12/5/2006 تزويد أفراد اإلدارة التسلسلية بالمالبس، المعدات الخاصة، األدوات وزارة الدفاع 

 والتجهيزات اإلدارية
D2007-DINT01-0092.001 14/6/2006  مراجعة الموارد االستخباراتية لدى قوة الواجب االستخباراتية المشترآة وزارة الدفاع

 لمكافحة اإلرهاب وقيادة العمليات الخاصة دعما لعملية حرية العراق
D2006-DIP0E3-0038.001 19/4/2006 مكتب (لمقدم من وزارة الدفاع لقوات األمن العراقية تقييم الدعم ا وزارة الدفاع

 )المستشارين العامين لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية العراقية
D2006-DIP0E2-0137 24/7/2006 المشروع العام للرعاية / مفتشو إدارة شؤون قدامى المحاربين بوزارة الدفاع وزارة الدفاع

 االنتقالية فيما بين الوآاالت
D2007-D000CK-0144.000 16/2/2007  بحث تدقيقي حول العقود ذات االتصال بالحرب الشاملة على اإلرهاب لدى وزارة الدفاع

 .وزارة الدفاع
D2006-DIP0E3-0038 15/7/2007 الدعم االستشاري لمكاتب المفتش العام في وزارتي الدفاع والداخلية بالعراق وزارة الدفاع 
D2006-DIP0E3-0256 23/8/2007  المبادرة المشترآة بين الوآاالت بشأن محاربة الفساد والحاآمية الراشدة وزارة الدفاع

 القائمة على المبادئ في العراق
2007C003 13/6/2007  ية على تقييم تحقيقات الجيش في وفاة وجرح العاملين بخدمة رويترز اإلخبار وزارة الدفاع

 2005أغسطس / آب28  بتاريخةيد القوات األميرآي
D2007-DIP0E1-0210 24/5/2007  مراجعة وثائق التحقيقات الخاصة بمقتل عريف في الجيش األميرآي خالل وزارة الدفاع

 عملية تنقل بقافلة في العراق
 مجمع السفارة الجديد في بغداد: مراجعة عملية الشراء وزارة الدفاع 07AUD3034 2007 أبريل/نيسان بالمنافسة

الية  آانون أول /ديسمبر 350947
2006 

مكتب المساءلة 
 الحكومي

 2007تكاليف الحرب الشاملة على اإلرهاب للسنة الم

أغسطس /آب
2007 

مكتب المساءلة  351083
 الحكومي

 استخدام مقاولين أمنيين من القطاع الخاص في العراق

مكتب المساءلة  351016 2007مارس /آذار بمن
 الحكومي

ظمة إبطال العبوات الناسفة المرتجلة اإلجراءات المشترآة الخاصة
 تنسيقًا للدعم االستخبارات في مجال محاربة هذه المتفجرات

مكتب المساءلة  351017 2007مارس /آذار على 
 كوميالح

قدرات الدعم لإلدارة التنظيمية الخاصة بالمنظمة المشترآة للقضاء
 العبوات الناسفة

مكتب المساءلة  320484
 الحكومي

 نفقات الميزانية الخاصة بالوزارات الرئيسية في العراق 2007مايو /أيار
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مكتب المساءلة  351054 2007يوليو /تموز
 الحكومي

 برنامج االستجابة الطارئة للقادة

أغسطس /آب
2007 

مكتب المساءلة  351076
 الحكومي

 برامج الدروع الجسدية واختبارها

أغسطس /آب
2007 

مكتب المساءلة  351092
 الحكومي

 التخطيط لتقليص القوات في العراق

تشرين  320461 تسمح  مكتب المساءلة 
أآتوبر /األول الحكومي

2006 

الجهود المبذولة لتثبيت االستقرار في العراق وتحقيق الظروف التي
 .بتقليص القوات األميرآية هذه

ألم آانون  350948
ديسمبر /األول

2006 

مكتب المساءلة 
 الحكومي

 يرآي لقوات األمن العراقيةالعوامل المؤثرة على الدعم ا

A-2006-ALL-0264 AND 
A-2007-ALL-0212 

23/10/2005 
1/10/2006 

لمدني وآالة التدقيق التابعة 
 للجيش األميرآي

 تدقيق برنامج زيادة التموين ا

A2006-ALL-0397 26/6/2006 وآالة التدقيق التابعة  آسيا
 للجيش األميرآي

 عمليات التراجع في جنوب غرب

A-2007-ALL-0329 26/10/2006   وآالة التدقيق التابعة
 للجيش األميرآي

 الكويت / جنوب غرب آسيا–مراجعة حسابات قيادة العقود للجيش األميرآي

A-2007-ALL-0887.001 24/7/2007  لة التدقيق التابعة وآا
 للجيش األميرآي

 العراق/مراجعة حسابات قيادة العقود المشترآة

A-2007-ALL-0887.003 5/8/2007  وآالة التدقيق التابعة
 للجيش األميرآي

 أفغانستان/مراجعة حسابات قيادة العقود المشترآة

A-2007-ALL-0081 6/9/2007 وآالة التدقيق التابعة  آسيا
 للجيش األميرآي

 إدارة حاويات الشحن البحري في جنوب غرب

طة تد الوآالة األميرآية للتنمية  NOT REPORTED غير مذآور
 الدولية

قيق خاص بقابلية االستدامة للوآالة األميرآية للتنمية الدولية بشأن أنش
 قطاع الطاقة الكهربائية في العراق

ية الوآالة األميرآية للتنمية  NOT REPORTED ورغير مذآ
 الدولية

برنامج تثبيت االستقرار /تدقيق خاص بالوآالة األميرآية للتنمية الدول
 المجتمعي في العراق

 
 تحقيقات خاصة بوآاالت أخرى

يقوم المفتش العان الخاص بإعادة إعمار العراق بالتنسيق مع وزارات حكومية أخرى تجري تحقيقات في العراق 
 .3-4لإلطالع على إحصائية أنشطة التحقيقات التي تقوم بها وآاالت أخرى راجع الجدول 

 
 3-4الجدول 

 30/9/2007وضعية أنشطة التحقيق التي تقوم بها وآاالت أمريكية أخرى آما هو في 
حة المحققون 

 في الكويت
 الوآالة المحققون 
 في العراق

/ القضايا المفتو
 قيد البحث

وحدة مكافحة جرام /قيادة التحقيق الجنائي في الجيش األميرآي
 االحتيال الكبرى في المشتريات 

6 4 76 

 وزارة الخارجية 90 2 2 
    جارية / وزارة الخارجية

 55 1 2 مكتب التحقيقات الفدرالي 
 الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 8 - 2 

 المجموع 233 7 12
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