


   
  عادة إعمار العراقالخاص إلرسالة المفتش العام 

  
دفاع                    ري ال ى وزي ونغرس وإل ى الك ع السنوي التاسع عشر إل ر رب يسرني أن أقدم هذا التقري

ة ام      . والخارجي تش الع ب المف اء مكت ة إلنش ذآرى الرابع ع ال ر م ذا التقري دار ه زامن إص يت
ة        لالخاص إلعادة إعمار العراق من ِقَبل الكونغرس         وال األميرآي إلشراف على استخدام األم

راق ار الع ادة إعم لطة  . إلع دى س ام ل تش الع ة للمف ة المتابع ام، وآال تش الع ك مكتب المف يمل
ر من      تفويضًا واسعاً  االئتالف المؤقتة،   ارير حول أآث ع التق وال    ٥٠ لرف ار دوالر من أم  ملي

عام إلعادة إعمار العراق إنشاء       لقد شجع نجاح مكتب المفتش ال     . دافعي الضرائب األميرآيين  
ار       ، هما مكاتب لمفتشين عامين خاصين إضافيين هذه السنة       ادة إعم  المفتش العام الخاص إلع

تان  ة    ،(SIGAR)أفغانس ول اإلغاث امج أص اص لبرن ام الخ تش الع يرة المف دة قص ل م  وقب
ار العراق ال                . (SIGTARP) ةالمضطرب ادة إعم ام الخاص إلع تش الع دم مكتب المف مساعدة  يق

  .(SIGAR)اإلدارية لمكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار أفغانستان 
  

ع السنوي         ى        : وضع طبيعي ناشئ     "موضوع هذا التقرير رب ة إل تطور المساعدات األميرآي
ة         األتحّول  اليعكس االعتراف ب  " عراق سّيد  ار األميرآي ساسي في جهود اإلغاثة وإعادة اإلعم

اني           هذه السنة، التي لّقبها م     انون الث ام في آ تش الع ـ     /كتب المف اير ب ال   "ين تشمل  ". سنة االنتق
  :السّمات األآثر بروزًا لهذا التحّول األساسي

  مشاريع لموازنة العراق الرأسمالية آمصدر تمويل رئيسي للمزيد من        األهمية المتصاعدة  •
  .لمساعدات األميرآيةمتناسب في ا تراجع نتج عنها والتي ،إعادة اإلعمار

ة التعز • ن العراقي وات األم ز ق اهرذي ات ظ ال ًاي ب ي انتق م ا ف ذي ت ة ال ؤوليات األمني لمس
 .مؤخرًا في األنبار وبابل إلى السيطرة العراقية

ر          المتزايدالتحسن   • ة راضي العراق  األ في الخدمات األساسية عب ه     ي د سّلط الضوء علي  وق
 .ي ضرب رقمًا قياسيًاذ الكهرباء الإنتاجخالل ربع السنة هذا 

ة                    • ر المتوقع ة غي نفط العراقي دات ال ا عائ السرعة المتزايدة للنشاط االقتصادي التي حفزته
 . النفط العالميةأسعارفي عدل قريبًا أثر التراجعات السريعة مؤخرًا تالتي قد ت

الكي     • ة الم ه حكوم ذي حققت دم ال بة لالتق يع تبالنس ر  شمواض ا تمري ة، أبرزه ريعية ُمعّين
 .حافظاتالقانون االنتخابي للم

  
يش          ات تفت دقيق وثالث عملي أنتجت ِفَرق اإلشراف التابعة لمكتب المفتش العام سبعة تقارير ت

 :مية خالل ربع السنة هذا، شملتيتقي
ف ع    • ونغرس للتعري ن الك ف م ة بتكلي اول٣١٠ نمراجع ي   ين مق ة ف دمات أمني ّدموا خ  ق

رآيين حوالي   ارات دوالر٦العراق آلفت دافعي الضرائب األمي ع ذهاب معظم  ( ملي م
 ). مقاوًال٧٧هذه األموال إلى 

في  المتبعة  مراجعة إجراءات السفارة األميرآية     تضمن  تدقيق طلبه السفير رايان آروآر       •
اري       ارير حول مش يس البعث          عرفع التق ى رئ ار إل ادة اإلعم اط ضعف        و ة، إع ى نق ر عل عث

 تحسينهاعلى  تعمل السفارة بسرعة  منهجية
زة لع  • ة مرآ ة مالي ابعين   مراجع درات ت اء الق رين لبن دين آبي ة  ق ة للتنمي ة األميرآي للوآال

 عثرت على أوجه قصور هامة في مراجعة الفواتير ورفع التقارير عن       ،(USAID)الدولية  
 .، وفي إشراف الوآالة على العقودنتائجال



داً     ،(IRRF) وإعادة إعمار العراق     إغاثةد لصندوق   وتدقيق حول إنها عق    • يًال ج   وجد عددا قل
 .بسبب التقصيرمن اإلجراءات الجزائية ضد المقاولين الذين أنهوا العقود 

اه          • دورة عملية تفتيش في نظام معالجة المي  في الفلوجة، وجدت أن المشروع سوف      المه
أّخر حوالي ثالث                      تم إنجازه مع ت يكلف ثالثة أضعاف الكلفة المقدرة األصلية، وسوف ي

 .ي آان من المتوقع خدمتها أصًالسنوات وسوف يخدم ثلث عدد المنازل الت
  

نة  ي س ذ تعيين رة العشرين من راق للم ى الع افرت إل ذا، س نة ه ع الس خالل . ٢٠٠٤خالل رب
داد، الحظت تحسينات ظاهرة في الوضع األمني                      ى الفلوجة وحول بغ . زيارات قمت بها إل

ان              ذي آ وع خاص، ال ا، بن اج            من آان شارع حيف داد، يعج بالمت اآن في بغ ر في    أخطر األم
ددة                 . أغسطس/ آب منتصب وات المتع د الق و، قائ رال راي ُأدييرن ؤخرًا الجن لكن، آما الحظ م

اً    (MNF-I)الجنسيات في العراق     زال الوضع األمني هّش ى      .، ال ي ا قريب إل  سوف أسافر عم
ام وعددهم            تش الع ون    ٣٥العراق لدعم مدققي ومفتشي ومحققي مكتب المف ذين يعمل ردًا، ال  ف

 . واسع من قضايا اإلشراف الحيويةطيفالد على في أرجاء الب
 

تش  بالنيابة عن   أآتوبر، آنت مسرورًا الستالم ثالث جوائز     / تشرين األول  ١٩أخيرًا، في    المف
ام ةالع ة والفعالي يس مجلس النزاه ن رئ دّق:  م دان ُم ًا لفق ائزة تكريم ام قج تش الع  خالل المف

 ،)نطقة الخضراء جراء هجوم بالصواريخ     الذي ُقتل في الم   (الربيع الماضي، بول آنوفيرس     
ه آامل مدير             ذي قامت ب الي ال راف بالعمل المث تش     ي وجائزة اعت دى مكتب المف دقيقات ل ة الت

دى               العام، وجائزة امتدحت التقرير الممتاز حول      يش ل ة التفت ه مديري ذي أنتجت سد الموصل ال
ق       إ. المفتش العام  ام   نني فخور بفري تش الع داد          المف ذي يواصل      ، في آل من بغ ون ال وآرلنغت

  . والمثابرةواإلنتاجيةالقيام بمهمتنا المعّقدة مع التزام دائم بأعلى المقاييس المهنية 
  

  
   جونيور،ستيوارت دبليو بووين

  المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق

  

  



  ملخص أداء مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
  ٢٠٠٨ برأآتو/ تشرين األول٣٠بتاريخ 

  
  التدقيق
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١ 

  
  تطور المساعدات األميرآية لعراق سّيد: وضع طبيعي ناشئ

  
ففي .  في العراقوضع طبيعي ناشئ حديثًاور  لسنة االنتقال ظهالثلثشهد ربع السنة 

الذي واصلت فيه المساعدات األميرآية إلعادة إعمار العراق الترآيز على بناء القدرات الوقت 
فحوادث . المدنية والعسكرية، حقق العراق تقدمًا على الجبهات األمنية والسياسية واالقتصادية

قانون االنتخابات في المحافظات الذي و ،٢٠٠٤العنف هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ سنة 
ته عائدات النفط العراقية غير زطال انتظاره تم إقراره أخيرًا؛ آما أن النشاط التجاري الذي حّف

لكن، آما الحظ مؤخرًا الجنرال راي أودييرنو، القائد العام الجديد . المتوقعة، واصل االزدياد
، )٢٠٠٦سنة  (فاشلةآان العراق دولة "، (MNF-I)للقوات المتعددة الجنسيات في العراق، 

من أجل دعم ". له إلى دولة مستقرةي، دولة طرّية العود، ويتوّجب علينا تحو٢٠٠٨ في وأصبح
 األمنية والخدمات األساسية مثل هوضاعأالتقدم في هذا االتجاه، يجب أن ُيحّسن العراق 

  .اية الصحيةالكهرباء، ومياه الشرب، وأنظمة الصرف الصحي وخدمات العن
  

 – وإلى حّد ما تنجم عن – تأتي على أثر الوضع الطبيعيعودة العراق الناشئة إلى   
قبل خمس سنوات بالتمام . إنجاز ونقل معظم مشاريع اإلغاثة وإعادة اإلعمار األميرآية الهامة

 مليار دوالر لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ١٨تقريبًا، خّصص الكونغرس أآثر من 
(IRRF) سلطة االئتالف المؤقتة ل لدعم البرنامج الطموح إلعادة بناء العراق التابع(CPA) . في
، انتهت صالحيات الوآاالت األميرآية إللزام أموال صندوق إغاثة ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٣٠

 من بالمئة ٩٧  قد تّم االلتزام بنسبةعند هذه النقطة، آان. وإعادة إعمار العراق اللتزامات جديدة
الذي آان  (ISFF)آذلك صندوق قوات األمن العراقية . )٢( بالمئة٩٤حوالي وإنفاق هذه األموال 

 مليار دوالر، ٣٫٨٥ لإللزام سوى  فيه بحيث لم يبَق مليار دوالر بدأ يستهلك١٧٫٩٤يتضمن 
 التابع لوزارة الخارجية، (ESF)صندوق دعم االقتصاد . )٣( مليار دوالر٦٫٩٠ لإلنفاقو

 مليار دوالر ١٫٨١ بقي فيهما التابع لوزارة الدفاع (CERP)االستجابة الطارئة للقائد وبرنامج 
 مليار ١٠٫٧٢باختصار، ال زال هناك حوالي . )٤(نفاق، على التوالي مليار دوالر لإل٠٫٨٨و

 مليار ٥٫٢٦دوالر من صناديق إعادة اإلعمار األميرآية الكبرى بحاجة إلى االنفاق آما أن 
 في  بهازامت نظرة إجمالية حول المبالغ المتوفرة لإللللحصول على. ال غير ُملزمةدوالر ال تز

  .١-١الصناديق األربعة الكبرى، أنظر الشكل 
  

 أبطأ بكثير من برنامج االستجابة الطارئة ةبرامج صندوق دعم االقتصاد األموال بوتيرُتنفق 
ات الوآاالت التي تحّول أموال صندوق للقائد بسبب، إلى حد ما، استخدام وزارة الخارجية اتفاقي

.  ألجل التنفيذ(USAID)دعم االقتصاد إلى وزارة الدفاع أو إلى الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
 من أموال صندوق دعم  بالمئة١٠٠الغريب أن وزارة الخارجية ذآرت أنه على الرغم من أن 

.  منها قد أنفق خالل ربع السنة هذا المئةصفر، فإن تّم الالتلزام بها قد ٢٠٠٨االقتصاد لسنة 
  .٤تنفيذي لتدقيق مكتب المفتش العام حول هذا الموضوع، أنظر القسم اللملخص ا لالطالع على
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  ١-١الشكل 
  رصيد الصناديق األربعة الكبرى 

  بمليارات الدوالرات
  

  

صندوق إغاثة وإعادة 
  $٠٫٥٣إعمار العراق 

  

صندوق قوات االمن 
  $٣٫٨٥العراقية 

  

صندوق دعم االقتصاد 
٠٫٧٥$  

  
برنامج االستجابة الطارئة 

  $٠٫٣١للقائد 
 

   بهازمتغير مل
٥٫٢٦$ 

 ملتزم بها
٣٨٫٣٧$  

  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
  

 المفتش العام، استجابة لطلب مكتب وزير الدفاع؛ ١/١٠/٢٠٠٨العراق،ضع األسبوعي في الووزارة الخارجية، تقرير : المصادر
، مكتب المساعدة االنتقالية للعراق؛ ٤/١٠/٢٠٠٧، المفتش العام للبيانات؛ وزارة الخارجية، استجابة لطلب ١٤/١٠/٢٠٠٨للبيانات، 

 للبيانات، المفتش العام، استجابة لطلب قة منطقة الخليج فر؛١٤/١٠/٢٠٠٨ و ٤/١/٢٠٠٨ للبيانات، المفتش العاماستجابة لطلب 
، مكتب المساعدة االنتقالية للعراق؛ ١٤/١٠/٢٠٠٨ للبيانات المفتش العام، استجابة لطلب الوآالة األميرآية للتنمية الدولية؛ ٦/١٠/٢٠٠٨

  .٢/١٠/٢٠٠٨تقرير المؤشرات الرئيسية، 
  

خالل ربع السنة الماضي، فرضت المخصصات التكميلية التي أقرها الكونغرس   
مثًال، حظر الكونغرس إنفاق .  المساعدات الجديدة للعراقأنواعشروطًا الستخدام بعض 

المخصصات الجديدة على السجون وطالب بعرض الخطط التفصيلية قبل استخدام األموال 
بل بعض  الحكومة العراقية أن تقاعلى التكميلية فرضت شروط المخصصاتا. األخرى الُمعيّنة

  .على أساس دوالر لكل دوالر بالمثل المساعدات الخارجية األميرآية 
 تقّيد الحكومة العراقية بمراقبةخالل ربع السنة هذا، عّددت الهيئة األميرآية الرئيسية المكّلفة 

 هذه المخصصات الرأسمالية في موازنة الحكومة العراقية، واعتبرتها أمواًال المماثلةبشروط 
  .مماثلة

  
 الذي صدر مؤخرًا للسنة المالية لدفاع القوميلصالحيات ا (NDAA)دانكان هانتز  قانونفرض 
 سقف مليوني دوالر آمبلغ ألموال برنامج االستجابة الطارئة للقائد التي يمكن لوزارة ٢٠٠٩

لدفاع لصالحيات ا  دانكان هانتز قانونويفرض أيضًا. الدفاع أن تخصصها ألي مشروع فردي
 وزير الدفاع الموافقة على مشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد التي تزيد ى علالقومي

آلفتها عن مليون دوالر والتأآيد على أن المشروع سوف ُيلّبي حاجات العراق الملحة لإلغاثة 
  .اإلنسانية وإعادة اإلعمار

  
 للقائد، أنظر الشكل بالنسبة للتشكيلة الحالية ومتوسط آلفة مشاريع برنامج االستجابة الطارئة

٢-١.  
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إضافة إلى فرض سقف على أموال صندوق برنامج االستجابة الطارئة للقائد التي يمكن لوزارة 
   :الترخيص للدفاع القوميالدفاع استخدامها في مشاريع إعادة اإلعمار، يطالب قانون 

  
تجهيز ودعم ضمان استخدام األموال العراقية لدفع تكاليف تدريب وبالحكومة األميرآية  •

  .قوات األمن العراقية
الحكومة األميرآية البدء بمفاوضات مع الحكومة العراقية حول تقاسم تكاليف العمليات  •

 .المشترآة
 في مناطق ين األمن الخاص العامليتوسيع أنواع الحوادث األمنية التي يجب على مقاولب •

 .العمليات القتالية رفع التقارير حولها
 .سنة واحدةبعقود غير التنافسية  بعض الفترةتحديد ب •
 .إضافية حول استخدام العقود التي ُتستّرد تكاليفهابوضع أنظمة  •
وضع قوانين إضافية للوآاالت غير التابعة لوزارة الدفاع للحد أآثر ما يمكن من ب •

المقاولين من الباطن الذي ال يضيف أي قيمة تذآر، ولضمان أن لطبقات االستخدام المفرط 
المقاولون أو مقاولو الباطن تكاليف أو أرباح غير مباشرة لقاء األشغال التي ال يتلقى 
 .ال يضيف إليها المقاول أي قيمة تذآرو أدنى طبقة مقاولين من الباطن عبريؤدونها 

 لإلقامة الدائمة للقوات األميرآية في إلنشاء قواعدفرض حظر على استخدام األموال ب •
 .العراق

  
  ٢-١الشكل 

  وسط آلفة مشاريعتشكيلة ومت
   ٢٠٠٨-٢٠٠٤برنامج االستجابة الطارئة للقائد، 

  بماليين الدوالرات
  

    
  يشمل المشاريع المنجزة والجارية. األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
  .٢٠٠٨ ٣/١٠/٢٠٠٨ لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد، إآسل، ملف (IRMS) نظام إدارة إعادة إعمار العراق: المصدر
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   الدبلوماسيةدودالح
  للوضع الطبيعي الناشئ حديثًا

  
ة إطار العمل      : من المتوقع أن ُيحّدد اتفاقان ُثنائيان الدور األميرآي المتواصل في العراق             اتفاقي

  (SOFA) واتفاقية وضعية القوات (SFA) اإلستراتيجية
  

ادئ    "اإلستراتيجية طابعًا رسميًا على    اتفاقية إطار العمل     أضفت د    إعالن المب ة األم ة طويل لعالق
التي وقعها آل من   " من التعاون والصداقة بين الجمهورية العراقية والواليات المتحدة األميرآية        

ة        )٥(.٢٠٠٧الرئيس بوش ورئيس الوزراء نوري المالكي في أواخر          ة أسس طبيع  تضع االتفاقي
  .دة والحكومة العراقيةالعالقات السياسية واالقتصادية والثقافية المتواصلة بين الواليات المتح

  
وات وتضع  ة وضعية الق ؤوليات   (SOFA)اتفاقي وق ومس م، تفاصيل حق ًا أه دي طابع ي ترت  الت

د     راق بع ي الع رآيين ف املين األمي انون األول٣١الع مبر / آ ة   . ٢٠٠٨ديس ل اتفاقي وف تبط س
م  دة رق م المتح ابع لألم دولي الت رار مجلس األمن ال وات ق ته بصف) ٢٠٠٣ (١٥١١وضعية الق

راق       ي الع ي ف كري األميرآ دني والعس ور الم تمرار الحض ة الس دة القانوني رت  . القاع د أخ لق
ة،      المتعلقةالهواجس    بحصانة العسكريين األميرآيين بالنسبة لمقاضاتهم بموجب القوانين العراقي

 سلطة االئتالف المؤقتة العاملين األميرآيين حصانةالصادر عن  ١٧ األمر    أعطى .هذه االتفاقية 
يقال أن اتفاقية وضعية القوات سوف تتنازل       . آاملة بالنسبة لمقاضاتهم بموجب القوانين العراقية     

  .عن حصانة المقاولين وسوف تزيد بالتالي التكاليف األمنية لجهود اإلغاثة األميرآية المتواصلة
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  االستقاللية الوظائفية المتزايدة لعراق سّيد
  
  

ّدت      ذه، أآ ال ه نة االنتق الل س ةاخ ذ       لحكوم رعية من فة ش ّيد بص ان س ي آي ي ه ة الت  العراقي
ران و /حزي واقعي إزاء ٢٠٠٤يوني تقاللها ال دة اس ورة متزاي بة ا، بص دة بالنس ات المتح لوالي

ذا المظهر    . لمسائل القانون والشرطة والحكم    رارق      ه ديثًا في الع د  للوضع الطبيعي الناشئ ح  ق
ون مع             خّفف من شفافية الحكومة العراقية بالنسبة لل       ون يعمل ذين ال يزال رآيين ال محاورين األمي

درات  اء الق رامج بن ر ب راقيين عب فافية  . الع وفير الش ة ت وزارات العراقي رفض بعض ال ثًال، ت م
ا يُ  ) مثًال، وزارة الكهرباء  (للمستشارين األميرآيين بخصوص موازناتها      د األمور بالنسبة     مم عق
ة حوالي     . النفط المتقّلبة لتحديات التخطيط المالي التي تسببها أسعار        ة العراقي لقد ألزمت الحكوم

نة   ٢٠ ية س ار الرئيس ادة اإلعم اريع إع ار دوالر لمش ى  )٦(٢٠٠٨ ملي اب الوصول إل ن غي ، لك
  .حّد من معرفة الواليات المتحدة لمعدالت التنفيذ الفعلي للموازنةيبيانات الموازنة العراقية 

  
  ٣-١الشكل 

   ٢٠٠٨أغسطس / وآب٢٠٠٥يوليو /قية الُمدربة، بين تموزإجمالي عدد قوات األمن العرا
   الدوالراتبآالف

  
  

  ٩٠١٠مارس رقم /  في تقرير آذار٤٣٩،٦٧٨  قد ُعّدلت من٢٠٠٧نوفمبر / الثانيفي تشرينأعداد المدربين : مالحظة
در راق،: المص ي الع ن ف تقرار واألم اس االس دفاع، قي ، ٣/٢٠٠٧، ١١/٢٠٠٦ ،٨/٢٠٠٦ ،٢/٢٠٠٦،٥/٢٠٠٦، ٢٠٠٥/ ١٠ ،٧/٢٠٠٥وزارة ال

٩/٢٠٠٨، ٦/٢٠٠٨، ٣/٢٠٠٨، ١٢/٢٠٠٧، ٩/٢٠٠٧، ٦/٢٠٠٧  
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  قوات األمن العراقية في الصدارة
ع الصدارة   اسمح نمو قدرات قوات األمن العراقية لقوات االئتالف     ات  في لتحول من موق  العملي

يات في العراق بمواصلة    يسمح هذا التحول للقوات المتعددة الجنس     . األدوار الداعمة إلى  الحرآية  
ـ      )٧(.تقديم المساعدات الحيوية للجيش العراقي     ة للجيش العراقي      ١٦٤ من بين ال ود    التي   آتيب  تق

  )٨(. آتيبة إما في الصدارة أو تعمل بصورة مستقلة١٠٧عمليات في أرجاء البالد، ثمة حوالي 
  

ع السنة   لقد قام الجيش العراقي بدعم الشرطة العراقية، وقام بعمليات هجومي       ة مدعومة خالل رب
ى مواصلة المنحى اإليجابي المالحظ خالل             . حافظة ديالي مهذا في    هذا الهجوم الناجح ُيشير إل

  .ربع السنة الماضي عندما نفّذت القوات العراقية عمليات فعالة في البصرة
  

  مبادرة القدرات القيادية لقوات األمن العراقية
ة من نقص         ة        تعاني قوات األمن العراقي درات القيادي ى مستوى الق دقيق لمكتب        .  عل د الحظ ت لق

ل   /المفتش العام في نيسان    از الضباط وضباط               ٢٠٠٨إبري ز جه ى الجيش العراقي تعزي ه عل  ان
نقص    .)٩(لديه اذا آان يريد النجاح في مهامه األمنية على المدى الطويل          الصف    ألجل تصحيح ال

ار             دًا جب دفاع  جه ادة، باشرت وزارة ال تعادة ضباط الجيش العراقي               في القي ى اس ه إل ًا دعت في
نة وضباط الصف ّرحوا س ذين ُس أمر٢٠٠٣ ال ق   ب ة القاضي بتفري تالف المؤقت من سلطة االئ

ذا، مراآز في أنحاء العراق حيث ب                     . الجيش ع السنة ه ان  إفقد أقامت وزارة الدفاع خالل رب مك
ابقين و    ة      الجيش العراقي التسجيل ل       ضباط الصف في     الضباط الس ى الخدم ودة إل ع    . لع في مطل

اك حوالي       ٢٠٠٨أآتوبر  /تشرين األول   )١٠(.مسجلين ضابط صف      ضابط و   ٩٧،٠٠٠، آان هن
ذين تنقصهم          ضباط الصف   ضباط و لهؤالء ا  الُمجّربين سوف يقدمون القيادة للرجال المسجلين ال

ة       خبرةال الي لل      .  نسبيًا والذين يشكلون قوات األمن العراقي دد اإلجم وات      بالنسبة للع دربين في ق م
  .٣-١األمن العراقية، أنظر الشكل 

  
  المشارآة الدولية الُمعززة

راق عن     ي الع ارآتها ف ادة مش ذا ألجل زي نة ه ع الس دة خطوات خالل رب م المتح اتخذت األم
   :طريق

اد الضعيفة                        • ز مؤسسات مكافحة الفس ى تعزي اد تهدف إل دة لمكافحة الفس ادرة جدي إعالن مب
    .راقيةالتابعة للحكومة الع

رار                جالتوسط من أ   • ل التوصل إلى تسوية سياسية داخل مجلس النواب العراقي تساعد في إق
  .قانون االنتخابات في المحافظات

  )١١(.دعم جهود الحكومة العراقية للسيطرة على انتشار الكوليرا •
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  ) العراقيةصور من الحكومة(سفير االردن لدى العراق يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس طالباني 

  
م المتحدة مؤخراً         ون                : "أعلن األمين العام لألم ة العراق يتغلب أن شعب وحكوم د ب ة أمل جدي ثم

ديات الم  ى التح رب        ثعل ن الح نوات م د س دهم، بع اء بل ادة بن ًا إلع ون مع ة ويعمل ة للعزيم بط
إلقليمية  في مساندة لهذا األمل، وسعت الحكومة العراقية الصالت ا         )١٢(".والدآتاتورية واإلهمال 

ى                     مع عدة دول مجاورة من ضمنها الكويت واالردن والبحرين وسوريا التي أرسلت سفراء إل
  .٢٠٠٣بغداد خالل ربع السنة هذا ألول مرة منذ ما قبل الغزو سنة 

  
  تطبيع المنطقة الدولية

ي  ة ف ارة األخرى الالفت راقاإلش ي الع ديثًا ف يالوضع الطبيعي الناشئ ح  ك هي التراجع الوش
تالف           . (IZ)سيطرة األميرآية على المنطقة الدولية      لل أتها سلطة االئ هذه المنطقة الدولية التي أنش

ى مساحة       " آمنطقة خضراء  "المؤقتة   د عل داد               ٣٫٥تمت ة بغ ًا في وسط مدين ة تقريب ال مربع  أمي
ة          ى طول نهر دجل ة           . التجاري وتمتد عل ى المنطق دخول إل اط ال ة نق تالف آاف وات االئ تحرس ق

فارة   . امة آل دخول رة وتراقب بص  الدولي عندما ستكمل السفارة األميرآية انتقالها إلى ُمجمع الس
تقوم              ا س ة آم ة الدولي تقلص حدود المنطق الجديد، الذي يتوقع إنجازه في نهاية هذا العام، سوف ت

  .قوات األمن العراقية بتحمل المسؤولية األمنية لمعظم المنطقة
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  التطورات الرئيسية 
  األمن
ؤخرًا أن    ال وش م رئيس ب ظ ال ي "ح ف ف ع         العن ذ ربي ة من ى نقط ى أدن ع إل د تراج راق ق الع

أن الوضع في                      )١٣("٢٠٠٤ ة، ف ة األمني ى الجبه ر والملموس عل  وعلى الرغم من التحسن الكبي
ق   عن   وزير الدفاع، روبرت غيتس، مؤخرًا    تحّدث )١٤(.ًاالعراق يبقى دقيق   ين للقل الين معيني : مج

ال ) "١( داحتم ال ان ات    الع أعم ي المحافظ ة وف ات القومي ل االنتخاب ف قبي ارير "و " العن التق
وات األمن                ) ةيالشيع( حول الجهود المذهبية     المقلقة اء العراق في ق ى إبطاء دمج أبن الساعية إل
ع،              للحصول على    )١٥(."العراقية رة السنوات األرب ة خالل فت لقطة سريعة حول الحوادث األمني

  .٤-١أنظر الشكل 
  
  تخابات المحافظاتان

، أقر مجلس النواب قانون االنتخابات في المحافظات الذي طال ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٢٤في 
، ونص ٢٠٠٩يناير / آانون الثاني٣١انتظاره، وأعلن أن االنتخابات يجب إجراؤها قبل 

  )١٦(: أيضًا على ما يليالقانون
فة المحافظات باستثناء  ذات األآثرية العربية، على آا١٥من أصل المحافظات الـ  •

  .٢٠٠٩يناير /إجراء االنتخابات قبل نهاية آانون الثاني) آرآوك(محافظة التأميم 
.٢٠٠٩يجب إجراء االنتخابات في المحافظات الكردية الثالث في وقت الحق سنة  •

   
 . بالمئة من المقاعد في آل مجلس محافظة يجب تخصيصها للنساء٢٥ •
 .فظات للمسيحيين أو لألقليات الدينية األخرىلن تحجز مقاعد في مجالس المحا •

  
انتخابات المحافظات التي طال انتظارها في العراق يؤمل أن تصحح بعض االنشقاقات المدنية 

، بحيث ُتهّيئ ٢٠٠٥يناير /التي سببتها مقاطعة السّنة النتخابات المحافظات في آانون الثاني
وف تكون االنتخابات البرلمانية أول امتحان س. ٢٠٠٩الجو لالنتخابات البرلمانية في أواخر 
  .انتخابي إلدارة رئيس الوزراء المالكي

  
  أبناء العراق

 ألجل اإلتيان (SOI)" أبناء العراق"، أنشأت الواليات المتحدة ٢٠٠٧في أواسط صيف 
بعشرات اآلالف من الُسّنة المتمردين إلى الجهاز األمني المدني العراقي بحيث يضعف خّزان 

 إلى جانب زيادة عديد القوات األميرآية، ،مبادرة أبناء العراقساهمت . مردين المحتملينالمت
، في خفض مستويات ٢٠٠٧أغسطس /ووقف إطالق النار الذي أعلنه الصدريون في آب

 إلى مستوياتها الدنيا ٢٠٠٧يونيو /الهجمات في العراق مما آانت عليه في ذروتها في حزيران
لقد أّلحت الواليات المتحدة على حكومة المالكي خالل ربع السنة هذا . الحالية ما بعد الغزو

رّد الحكومة العراقية المتردد الحاجة يؤآد . ألجل إدماج أبناء العراق في قوات األمن العراقية
  . شيعية–المستمرة لمصالحة ُسّنية 
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  ٤-١الشكل 
   ثالث لقطات سريعة–ة الحوادث األمني

  
  

  )أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(نابل عثر عليها وأزيلت ق
  )أجهزة تفجير مرتجلة وألغام(قنابل ُفجّرت 

  هاون، صواريخ وهجمات أرض جو
  قّناصة، آمائن، قنابل يدوية وأسلحة هجومية خفيفة أخرى
  هجمات ضد البنية التحتية العراقية والمنظمات الحكومية

  
  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
   ٦/١٠/٢٠٠٨ للبيانات،  المفتش العام، استجابة لطلبمكتب وزير الدفاع: المصدر

  
 منذ بداية البرنامج )١٧(. في بغداد٥١،٠٠٠ عضو في أبناء العراق بينهم ٩٥،٠٠٠هناك حوالي 

ابة الطارئة ، دفعت الواليات المتحدة األموال ألبناء العراق من برنامج االستج٢٠٠٧في صيف 
، أخذت الحكومة العراقية على عاتقها ٢٠٠٨أآتوبر /في األول من تشرين األول. للقائد

وأعلنت .  عضو من أعضاء أبناء العراق٥٠،٠٠٠مسؤولية اإلشراف ودفع األموال لحوالي 
 عضو فقط من هؤالء في قوات األمن العراقية ٢٠،٠٠٠الحكومة العراقية إنها تنوي دمج 

األعداد المتبقية راتب تقاعد، أو توظف في مواقع حكومية غير أمنية، سوف تمنح  )١٨(.النظامية
  .ًانهائيأو تصرف من الخدمة 

  
   األنبار وبابل–السيطرة العراقية على المحافظات 

، نقلت الواليات المتحدة محافظة األنبار، التي آانت في ٢٠٠٨سبتمبر /في األول من أيلول
وفي تشرين . د الُسني، إلى السيطرة العراقية على المحافظاتوقت ما معقل نشاط التمّر

 تدعو )١٩(. إلى السيطرة العراقيةتقلة المن١٢، أصبحت بابل المحافظة ٢٠٠٨أآتوبر /األول
  )٢٠(.٢٠٠٨الخطط األميرآية الحالية إلى نقل محافظة الواسط إلى السيطرة العراقية قبل نهاية 

  
  التحديات المتواصلة

  حكم القانون
ال يزال نظام حكم القانون في العراق ُمفّككًا، وأآثر ما يؤآده آون القضاة العراقيين ُيغتالون في 

. ٢٠٠٧ سنة  قتلوا قاٍض١١ إلى إضافة قضاة، ٧، قتل اإلرهابيون ٢٠٠٨سنة . أرجاء البالد
مشكلة األمن القضائي ال تزال .  قاض وأفراد من عائالتهم٤٠، تم اغتيال حوالي ٢٠٠٣منذ 

.  بدون حل٢٠٠٧أآتوبر /التي أثارها المفتش العام في التقرير ربع السنوي في تشرين األول
  .نها تعمل على إيجاد حل لكن شيئًا من هذا لم يحدثإتقول وزارة الداخلية 
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  رئيس الوزراء العراقي ورئيس القضاة مدحت يقطعان شريط االحتفال بافتتاح قصر العدل الجديد في الرصافة، 

  .٢٠٠٨سبتمبر / أيلول١٠غداد، في في ب
  

  الفساد
 منذ ذلك الحين، مما آان واستمر فيه الفساد ،٢٠٠٣ابتلى العراق بالفساد طيلة عقود قبل غزو 

فكما أعلن تقرير أصدره مؤخرًا صندوق النقد الدولي، هناك حاجة ". تمّرد ثاٍن"بمثابة 
ات القادرة على احتواء مشكلة متواصلة وُمّلحة لكي تستعجل الحكومة العراقية اإلصالح

  )٢١(.الفساد
  

الحكومة العراقية هي بالدرجة األولى مهمة المجلس األعلى للتدقيق، ولجنة في فساد المكافحة 
.  الكيانات معوقات هامة ألداء مهماتها الخاصةتواجه هذه. النزاهة والمفتشين العامين العراقيين

العام تقريرًا يشير فيه إلى العديد من نقاط الضعف أصدر المجلس األعلى للتدقيق في مطلع هذا 
لدى المفتشين العامين في العراق، آما أن عبء المجلس األعلى للتدقيق قد ازداد بصورة آبيرة 

      .جدًا مع ازدياد الموازنة العراقية
  

 لجنة النزاهة، التي هي على ما يبدو، المنظمة الحكومية الرئيسية لمكافحة التزويرذآرت 
حتيال، خالل ربع السنة هذا، أن قانون العفو الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب في االو

سبتمبر / أيلول٣٠ بتاريخ )٢٢(.فبراير، ألغى بفعل القانون، أآثر من نصف قضاياه/شباط
 وهناك نقاط ضعف أخرى تعيق )٢٣(.ًا لتنفيذ هذا القانونوفق قضية فساد ٦٩٠ إقفال ، تّم٢٠٠٨

فهي تفتقر إلى حضور فّعال خارج بغداد، آما أن مفوضها لم يجِر تثبيته : نزاهةمهمة لجنة ال
 باختصار، لدى لجنة النزاهة .مشلولةبعد من ِقَبل مجلس النواب، وال تزال سلطته القانونية 

  .قدرات محدودة لمكافحة الفساد
  

س في ارث مدلقد لوحظت مشاآل الفساد خالل تقييم أجراه مؤخرًا مكتب المفتش العام لثال
نامج االستجابة الطارئة للقائد في ، تم تمويلها بأموال عراقية بموجب بر)٢٤(مدينة الصدر

اآتشف مفتشو المفتش العام أن مقاوًال عراقيًا محليًا يعمل في المشروع طلب تحريره . العراق
، من العقد ألنه تلقى عدة طلبات من رسميين في الحكومة العراقية للحصول على رشاوى

للحصول على ملخص . وعندما رفض االنصياع لهذه الطلبات، تلقى تهديدات هو وعائلته
  .٤تنفيذي عن التفتيش، أنظر القسم 
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  تحديث سنة االنتقال
  عائدات النفط والموازنة العراقية

نشرت وزارة المالية الخطة اإلستراتيجية الجديدة لموازنة الحكومة العراقية خالل هذا الشهر 
 سوف تأتي من عائدات النفط وقّدرت ٢٠٠٩ بالمئة من إيرادات العراق سنة ٩٤ن وتوقعت أ

 ٨٠ مليون برميل في اليوم، بسعر متوسط من ١٫٩أن متوسط صادرات النفط سوف يكون 
  .دوالر للبرميل

  
توقعات نمو العراق قد تحسنت سنة "، ذآر صندوق النقد الدولي أن ٢٠٠٨أغسطس / آب٨في 

 لكن إذا واصلت أسعار النفط بهبوطها )٢٥("ة إنتاج النفط والصادرات، حفزتها زياد٢٠٠٨
في . ٢٠٠٩األخير، فإن الحكومة العراقية سوف تحتاج إلى إعادة النظر في موازنتها لسنة 

 بالمئة بالمقارنة ٣٩، آان سعر النفط العراقي قد هبط بنسبة ٢٠٠٨أآتوبر /أواسط تشرين األول
  .٥-١أنظر الشكل . ٢٠٠٨يوليو / تموز٤ مع ذروته في أواسط الصيف في

  
  ٥-١الشكل 

  أسعار نفط آرآوك الخام
  برميل/دوالر

  

         
  

١٣٤$ 
   بالمئة٣٩

١٠٠$ 

 Weekly Iraq Kirkuk Netback Price at U.S. Gulf, 15/10/2008”,  17/10/2008“: اإلدارة األميرآية للمعلومات حول الطاقة: المصدر
www.eia.doe.gov.  
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  ٦-١الشكل 
  م لِفَرق إعادة إعمار المحافظاتتقييم التقد

  

  
  

 

  التطور االقتصادي

١     ١  ٢     ٢ ٣٨  ٢٧ ٣١   ٣٩  ٨ ١١

  *٣١/٥/٢٠٠٨     الوضعية بتاريخ   ٢٩/٢/٢٠٠٨الوضعية بتاريخ
  

  ٢/١٠/٢٠٠٨السفارة األميرآية في بغداد، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

  
  إستراتيجية أميرآية جديدة إلعادة إعمار المحافظات

وزارة الخارجية األميرآية والقوات المتعددة الجنسيات ، أصدرت ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٧في 
إطار عمل استراتيجي جديد لبناء القدرات واالستدامة في حكومات المحافظات في "في العراق 

يوضع إطار العمل هذا أدوار ومسؤوليات الوآاالت التي تدعم ِفَرق إعادة إعمار ". العراق
ضية إلنهاء برنامج ِفَرق إعادة إعمار ويضع اإلطار أيضًا األر. (PRTs)المحافظات 

المحافظات، مالحظًا أن هذه المهمة سوف تتطور إلى برنامج مساعدة تقليدي للوآالة األميرآية 
  .للتنمية الدولية

  
 من هذا التقرير في مراجعة مكتب المفتش العام إلعادة اإلعمار ويقدم أفكارًا ٣يتوسع القسم 

 حول جهود اإلغاثة وإعادة اإلعمار (PRT)مار المحافظات تفصيلية من قادة ِفَرق إعادة إع
باشر مكتب المفتش العام . الممولة من الواليات المتحدة في آل واحدة من المحافظات العراقية

مؤخرًا مراجعة أخرى تتعلق ببرنامج ِفَرق إعادة إعمار المحافظات سوف تشتمل على تقييم 
بالنسبة لمنحى تقدم ِفَرق إعادة إعمار . اتلنموذج نضوج ِفَرق إعادة إعمار المحافظ

 .٦-١المحافظات، أنظر الشكل 
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 الكونغرس ُيقّر قانونًا جديدًا
  حول إعادة اإلعمار وإرساء االستقرار

  
قانون اإلدارة المدنية إلعادة "، وّقع الرئيس بوش على ٢٠٠٨أآتوبر / تشرين ألول١٤في 

قانون دانكان هانتر للترخيص  آجزء من (RSCMA)" ٢٠٠٨اإلعمار وإرساء االستقرار لسنة 
 أهم تشريع أقره الكونغرس ينظم هيكلية وتخطيط عمليات RSCMAيمثل قانون . للدفاع القومي

  .الطارئة/ اإلغاثة وإعادة اإلعمار المحتملة 
  

يعالج قانون اإلدارة المدنية إلعادة اإلعمار وإرساء االستقرار العديد من التوصيات إلصالح 
الالفت أآثر . ليات الطارئة التي طرحها مكتب المفتش العام عبر مبادرة الدروس المكتسبةالعم
 مكتب المفتش العام حددها ينشئ الجهاز الذي يعالج النواقص في التخطيط التي هذا القانونأن 

سابقًا عن طريق وضع مسؤولية إعداد الجانب المدني لعمليات اإلغاثة وإعادة اإلعمار الطارئة 
خل وزارة الخارجية واإليعاز إلى وزيرة الخارجية بالتشاور مع مدير الوآالة األميرآية دا

 عمليات إعادة اإلعمار الستجابة إلىللتنمية الدولية ألجل تطوير إستراتيجية ما بين الوآاالت ل
  .وإرساء االستقرار

  
 منسق إلعادة اإلعمار ينص قانون اإلدارة المدنية إلعادة اإلعمار وإرساء االستقرار على تعيين

وإرساء االستقرار من ِقَبل الرئيس وبتثبيت من مجلس الشيوخ، تشمل واجباته ومسؤولياته 
  :الكبرى
التنسيق مع الوآاالت المعنّية لتطوير الخطط الطارئة واإلجراءات بين الوآاالت  •

رار ألجل لتوظيف ونشر العاملين المدنيين ولقيادة عمليات إعادة اإلعمار وإرساء االستق
  .معالجة مختلف أنواع األزمات

التعريف عن العاملين في الحكومة المرآزية في الحكومات المحلية، وفي القطاع  •
 أو غيرها للمشارآة أو (CRC)الخاص المتوفرين للمشارآة في ِفَرق االحتياط المدنية 
  .المساهمة  في نشاطات إعادة اإلعمار وإرساء االستقرار

ان أن يكون تدريب وتعليم العاملين المدنيين المطلوب منهم أداء اتخاذ الخطوات لضم •
نشاطات إعادة اإلعمار وإرساء االستقرار مناسبًا ويتم بالصورة المالئمة مع الوآاالت 

 .األخرى المشارآة في عمليات إرساء االستقرار
 التسريح، :التخطيط بالتعاون مع الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لمعالجة متطلبات مثل •

نزع السالح، إعادة بناء المجتمع المدني، الشرطة، رصد حقوق اإلنسان، واإلعالم العام 
 . التي تنشأ على العموم خالل أزمات إعادة اإلعمار وإرساء االستقرار–

من تكوين فريق تقييم يضم عاملين من آافة بسرعة الحفاظ على القدرات للتمكن  •
 .قييم الضروري في الموقعالوآاالت المعنية للقيام بالت
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وينص قانون اإلدارة المدنية إلعادة اإلعمار وإرساء االستقرار أيضًا على أن بإمكان وزيرة 
 بالتشاور مع مدير الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، إنشاء الِفَرق الجاهزة لالستجابة ،الخارجية

(RRC)كتب منسق شؤون إعادة اإلعمار وتأمين االستقرارم و(CRS)  .يجب أن تتشكل "و
الِفَرق الجاهزة لالستجابة من مكّونات نشطة واحتياطية من موظفي حكومة الواليات المتحدة، 

بما في ذلك موظفين من وزارة الخارجية، ومن الوآالة األميرآية للتنمية الدولية والوآاالت 
ألجل تقديم ) النشطةوتوظيفهم بالنسبة للمكونات (األخرى الذين يتم استخدامهم وتدريبهم 

عندما يتم نشرهم للقيام بذلك من ِقَبل ) عمليات اإلغاثة وإعادة اإلعمار الطارئة(المساعدة 
كتب منسق شؤون إعادة اإلعمار وتأمين مقوم ي". الوزيرة لدعم أغراض هذا القانون

 األفراد الذين يملكون المهارات الضرورية للقيام"بتوظيف وبتدريب   (CRS)االستقرار
  ". بنشاطات إعادة اإلعمار وإرساء االستقرار والذين تطوعوا لهذا الغرض

  
بعض هذا قد يأتي . الموافقة على هذه السياسة الجديدة الصارمة مخصصات لدعمهايتطلب 

، والتي تشمل ٢٠٠٩التمويل من الموازنة التي طلبها الرئيس من الكونغرس للسنة المالية 
درجة آبيرة الشراآة بساء االستقرار المدني التي سوف تحسن  مليون دوالر لمبادرة إر٢٤٨٫٦

المدنية مع القوات المسلحة األميرآية في أوضاع االستقرار بعد النزاع، بما في ذلك تشكيل 
، وِفَرق االستجابة االحتياطية المؤلفة من ًا شخص٢٥٠ِفَرق االستجابة النشطة المؤلفة من 

  . شخص٢،٠٠٠ة المؤلفة من  شخص، وِفَرق االستجابة المدني٢٠٠٠
  

 مليون دوالر للتطوير ٥٥، آان هناك ٢٠٠٨في المخصصات التكميلية  للسنة المالية 
واالنتشار األولي للقدرات المدنية لالستجابة لتحديات إرساء االستقرار وإعادة اإلعمار بعد 

إضافية لألغراض النزاع، ولمكونات الرد النشط والرد االحتياطي للمبادرة؛ آما ُأمنت أموال 
التي تغطي جزءًا من تلك السنة  (٢٠٠٩ للسنة المالية  سد الثغراتذاتها في المخصصات

  ).المالية
  

يؤسس قانون اإلدارة المدنية إلعادة اإلعمار وإرساء االستقرار في القانون األميرآي برنامج 
، 44رقم  (NSPD) العمليات الطارئة الذي حّرآه الرئيس مع التوجيه الرئاسي لألمن القومي

غير أن آيفية دمج ". إدارة جهود الوآاالت المتعلقة بإعادة اإلعمار وإرساء االستقرار"
 حققت. زال دون حلت  الالمكونات المدنية والعسكرية لعمليات اإلغاثة وإعادة اإلعمار الطارئة

الدفاع وزارة الدفاع تقدمًا جيدًا في تطوير عقيدة وبرامج تتجاوب مع توجيهات وزارة 
هناك تداخل ". الدعم العسكري لالستقرار واألمن واالنتقال وعمليات إعادة اإلعمار "3000.05

هام في المهمة بين قانون اإلدارة المدنية إلعادة اإلعمار وإرساء االستقرار وتوجيه وزارة 
 ة وإعادة اإلعمارثيجب حّله لضمان وحدة الجهود في عمليات اإلغاالذي  3000.05الدفاع 
  .القادمة
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  إشراف المفتش العام
  

، ٢٠٠٨ بموجب قانون الترخيص للدفاع الوطني للسنة المالية إنسجامًا مع توسيع تفويضه
هؤالء .  لديهونأضاف مكتب المفتش العام مزيدًا من المحققين والمفتشين والمدققين إلى العامل

نيا، قد عززوا إشراف مكتب العاملين الجدد المقيم بعضهم في العراق والبعض اآلخر في فرجي
  .المفتش العام، وعلى األخص في مديرية التحقيقات

  
  التحقيقات

. ًا ناشطًا جنائيًا تحقيق٦٧، آان لدى مديرية التحقيقات ٢٠٠٨أآتوبر / تشرين األول١٤بتاريخ 
خالل ربع السنة هذا، تم توجيه إدانات إلى ثالثة أشخاص إضافيين مما رفع مجموع عدد 

عالوة على ذلك، تم خالل ربع .  نتيجة لعمل مكتب المفتش العام١١المدانين إلى   األشخاص
تهم الالسنة هذا توجيه التهم إلى مدعى عليه مما رفع مجموع عدد األشخاص الذين وجهت إليهم 

وهناك حاليًا ثالثة مدعى عليهم يحاآمون في محكمة فدرالية في ترنتون، بوالية . ١٨إلى 
  .آخرون ينتظرون محاآمتهمنيوجيرسي، وأربعة 

  
، آان من نتيجة العمل الذي قام به مكتب المفتش العام ٢٠٠٨أآتوبر / تشرين األول٩في 

ومشارآوه في التحقيقات أن موظف عقود في وزارة الدفاع أقر بالذنب الستالمة حوالي 
. العراق دوالر من الرشاوى من مقاولين على صلة بعمله في قاعدة َبَلد الجوية في ١٦٠،٠٠٠

 شهرًا في السجن ويحرم من آل ٥٠بموجب اتفاقية اإلقرار بالذنب، سوف يمضي هذا الموظف 
، تبّين أن هذا الموظف قد موظفين على ال مذهلة إشراف عمليةوفي. أرباحه غير الشرعية

استخدم على الرغم من أنه أمضى خمس سنوات في السجن بعد أن أدين بجريمة قتل من 
  .الدرجة الثانية

  

  
دورة في الفلوجة أن المشروع سوف                             اه المه وجدت المراجعة الشاملة التي أجراها مكتب المفتش العام حول نظام معالجة المي
ان       ا آ يكلف ثالثة اضعاف سعره األصلي المقدر، وأنه سوف ينجز مع تأخر ثالث سنوات ويخدم عدد من المنازل أقل بكثير مم

  .متوقعًا أصًال
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  التفتيش
 إلى جانب التعاون الُمحّسن من ِقَبل القوات المتعددة الجنسيات في ، في الوضع األميالتحسينات
خالل ربع .  قدرات مكتب المفتش العام للقيام بتقييمات للمشاريع في الموقعإلى تحسينالعراق، 

 في مدينة الصدر، ٣أرمحطة معالجة المياه : السنة هذا، زار مكتب المفتش العام تسعة مواقع
 مدارس في مدينة الصدر ممولة من برنامج االستجابة الطارئة للقائد في العراق، وثالث

  .وخمسة مشاريع في قطاع المياه في الفلوجة
  

 قام بها مكتب المفتش قدتقرير التفتيش في الفلوجة أحد أآثر المراجعات مثالية وشمولية آان 
 هذا المشروع، وآشف التقرير أن طالب السفير رايان آروآر مكتب المفتش العام بتقييم. العام

 ٩٨ مليون دوالر سوف تكلف اآلن ٣٢٫٥محطة المعالجة التي آان سعرها األصلي األقصى 
عالوة على ذلك، سوف يتم إنجاز المشروع مع تأخر ثالث سنوات وسوف يخدم . مليون دوالر

ه يجب على هؤالء وجد مكتب المفتش العام أن. حوالي ثلث عدد المنازل الذي آان متوقعًا أصًال
الراغبين في الحصول على خدمة من النظام تأمين حرية الوصول بأنفسهم بدًال من انتظار 

يمثل نموذجيًا مشاريع " الميل األخير"النقص الحاصل في . تزويدها لهم عبر المشروع
  .مخططة بدرجة ضعيفة في العراق

  
  التدقيق

تشمل النقاط . ة تقارير خالل ربع السنة هذاأصدرت مديرية التدقيق في مكتب المفتش العام سبع
  :البارزة في التدقيقات

، ووجدت هدرًا، وحوادث منح قد أوقف عمل تعاقدي ١،٢٠٠درست التدقيقات أآثر من  •
 مليون ٣١فيها مقاولون موقوفون عن العمل أشغاًال فيما بعد، آما دفع إلحدى الشرآات 

  .دوالر لمرفق لم يجِر بناؤه أبدًا
تدقيقات آلفة وإنتاج وإشراف برنامج الحكم المحلي التابع للوآالة األميرآية حّللت ال •

  .(RTI)  مليون دوالر مع معهد مثلث األبحاث٦٠٠للتنمية الدولية وعقود بقيمة 
قّيمت التدقيقات اإلستراتيجية األميرآية للديمقراطية والحكم في العراق وعّينت الفرص  •

 .ئجها بالنسبة لألهداف اإلستراتيجيةلتحسين اإلستراتيجية ولتقييم نتا
قدمت التدقيقات أفكارًا جديدة حول إجمالي عدد مقاولي األمن الخاص العاملين في  •

العراق، وتكاليف تقديم خدماتهم والحاجة العامة إلى تحسين رفع التقارير حول 
 .الموضوع

 
  فجوة بيانات إعادة اإلعمار

 برنامج تطوير هود األميرآية في العراق بموجبمسؤول عن تنسيق الج هو الرئيس البعثةإن 
نزوًال عند طلب السفير آروآر، أجرى مكتب المفتش العام و. 36  رقم (NSDP)المهارات

خالل ربع السنة هذا، تدقيقًا درس العملية التي يتم بها نقل المعلومات عن إعادة اإلعمار إلى 
 أو إرشاد له طابع رسمي حول متى وآيف لم يجد مكتب المفتش العام أية سياسات. رئيس البعثة

أوصى مكتب المفتش . يتم رفع التقارير عن وضعية مشاريع إعادة اإلعمار إلى رئيس البعثة
رفع التقارير عن ل عملية (CETI)العام بأن يضع منسق السفارة لالنتقال االقتصادي في العراق 
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  اإلشراف المشترك على مقاولي األمن الخاص

يقوم مكتب المفتش .  في العراق موضع خالف(PSCs)ال يزال دور مقاولي األمن الخاص 
مع المفتشين العامين من وزارة بالترافق العام بجهد مكثف لتقييم المقاولين األمنيين هؤالء 

أنتج مكتب المفتش العام خالل ربع . فاع والوآالة األميرآية للتنمية الدوليةالخارجية ووزارة الد
 تؤمن الخدمات األمنية في العراق بكلفة  تقريبًا شرآة٣٠٠السنة هذا نظرة إجمالية حول 

ن حول مقاولي يتدقيقحاليًا  مكتب المفتش العام يجري.  مليارات دوالر تقريبًا٦إجمالية تبلغ 
  .األمن الخاص

  
  تدقيق الشرعيال

ًا   ام برنامج تش الع ب المف نة الماضية، باشر مكت دقيق  الس ام بت ه للقي ويض المعطى ل ذ التف لتنفي
رى لدراسة       شرعي ار الكب ادة اإلعم ، وأطلق سلسلة من المراجعات المالية المرآزة لمشاريع إع

راف اإلداري   اليف واإلش ائج والتك ذه المر     . النت اج ه ام إنت تش الع ب المف ل مكت ات يواص اجع
ه سوف      – خالل ربع السنة هذا      األخير هو ا  (RTI)معهد مثلث األبحاث       تدقيقوالمرآزة    آما أن

  . يوسع عمله خالل السنة القادمة ليشمل العقود الُممولة من آافة حسابات إعادة اإلعمار الكبرى
  

تخدام أدوات  شرعي، بدأ مكتب المفتش العام اس للقيام بتدقيقتفويضهلتنفيذ ألجل تعزيز الجهود 
 المبادرة الجديدة  سوف تعزز.تكنولوجية متطورة للتعرف على األدلة على االحتيال في العقود

 تنخرهذه جهود مكتب المفتش العام في مجال التدقيق والتحقيق لمعالجة قضايا االحتيال التي 
  .٢٠٠٣مشروع إعادة إعمار العراق منذ 

  
  تانالمفتش العام الخاص إلعادة إعمار أفغانس

 في قوات مشاة البحرية األميرآية ،  المتقاعد، عّين الرئيس بوش الجنرال٢٠٠٨مايو /في أيار
وسيكون . (SIGAR)أرنولد فيلدس، ليكون المفتش العام الخاص إلعادة إعمار أفغانستان 

 عن مسؤوًالالمفتش العام إعادة إعمار أفغانستان الشبيه بالمفتش العام إلعادة إعمار العراق 
يواصل .  مليار دوالر موظفة في مشاريع إغاثة وإعادة إعمار أفغانستان٢٥شراف على اإل

  .تقديم الدعم اإلداري للمايجور جنرال فيلدس وفريقهإلعادى إعمار العراق مكتب المفتش العام 
  

  لجنة التعاقد أيام الحرب
أيام الحرب في  لجنة من الحزبين للتعاقد ٢٠٠٩قانون الترخيص للدفاع القومي لسنة أنشأ 

العراق وأفغانستان، وآلفها دراسة عقود إعادة اإلعمار واألمن والدعم اللوجستي، ورفع 
أقام مكتب المفتش العام واللجنة . التقارير عن الهدر واالحتيال وسؤ االستخدام وسؤ اإلدارة

  .٢٠٠٩عالقات عمل وثيقة آما أن مكتب المفتش العام سيواصل دعم جهود اللجنة سنة 
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  الكلفة البشرية
  

 بغداد ، ساد الهدوء النسبي في التسبب بمعاناةفي الوقت الذي يواصل فيه العنف المتقطع 
األمر المهم أن ربع السنة هذا شهد عددًا آبيرًا من موظفي . المنطقة الدولية خالل ربع السنة هذا

  .ارة الجديد في مجمع السفمقواةالسفارة األميرآية ينتقلون لإلقامة في مرافق سكنية 
  

  المقاولون
 حادثة وفاة خالل ربع السنة هذا لمقاولين مدنيين يعملون في ٣٣ذآرت وزارة العمل حصول 

وذآرت وزارة العمل أيضًا، . مشاريع إعادة اإلعمار الممولة من الواليات المتحدة في العراق
عن العمل أربعة  تعرضوا إلصابات سّببت لهم التغيب  مقاوًال٤٦٥خالل ربع السنة هذا، أن 

 حادثة وفاة في ملفات وزارة ١،٢٦٤منذ أن بدأت إعادة إعمار العراق، تم تسجيل . أيام أو أآثر
  .العمل

  
  المدنيون األميرآيون

ذآرت وزارة الخارجية أن أربعة مدنيين أميرآيين توفوا في العراق خالل ربع السنة هذا، إثنان 
 جّراء انفجاٍر أحدثه جهاز تفجير مرتجل في منهما ُتوفّيا على أثر إصابات تعرضوا لها

  . في العراقًا أميرآيًا مدني٢٧٦، توفي ٢٠٠٣منذ بداية القتال سنة . الموصل
  

  الصحفيون
خالل ربع .  التقارير عن التطورات في العراقنقليواصل الصحفيون تعريض حياتهم بغية 

 ١٠ اغتيل في آرآوك في ن على األقل هناك مع مراسل آخروالسنة هذا، قتل أربعة مراسل
وفي حادثة مفجعة بصورة خاصة، جرى اختطاف مراسل آبير لمحطة . أآتوبر/تشرين األول

تلفزيون الشرقية وشريكيه في الموصل بينما آانوا يصورون برنامجًا حيًا للتلفزيون جرى 
على لقد ُعثر .  مجانًا على العائالت الفقيرة في شهر رمضانخالله توزيع وجبات اإلفطار

، ٢٠٠٣مارس / منذ آذار)٢٧(.أجسادهم في وقت الحق على مسافة قريبة من مكان اختطافهم
  )٢٨(. لوسائل اإلعالمًا مساعد٥١ وًا صحفي١٣٥قتل في العراق 

  
  األشخاص المهجرون في الداخل والالجئون

 عائلة مسيحية إلى الهروب من منازلها في ١٠٠٠العنف المتواصل في الموصل دفع حوالي 
 أعلنت الحكومة العراقية أنها تنوي التحقيق في الوضع واتخاذ )٢٩(.أآتوبر/داية تشرين األولب
  . المواطنين المحليينطمأنةضرورية للسيطرة على العنف وِلالجراءات اإل
  

 الجئًا عراقيًا على األقل وصلوا ١٢،١١٨، ذآر ضباط أميرآيون أن ٢٠٠٨سبتمبر /في أيلول
 تخطى هذا العدد الهدف األصلي )٣٠(.٢٠٠٧أآتوبر /نذ تشرين األولإلى الواليات المتحدة م

عالوة على ذلك، . ٢٠٠٨أآتوبر / الجئ عراقي بتاريخ األول من تشرين األول١٢،٠٠٠لقبول 
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قّدر تقرير . روبية مؤخرًا تقريرًا حول أزمة الالجئين العراقيينأصدرت المفوضية األو

المفوضية األوروبية الذي استقى معلوماته من تشكيلة واسعة من المصادر األولية والثانوية، أن 
 إلى ٤٥٠،٠٠٠هناك قرابة مليون إلى مليون ونصف الجئ من العراق في سوريا و

خمسة ماليين عراقي "مفوضية األوروبية إلى أن  وَخُلص تقرير ال)٣١(. في األردن٥٠٠،٠٠٠
 مليون من األشخاص المهجرين في ٢٫٨من بينهم " يعيشون في ظروف مؤقتة في عدة بلدان

  )٣٢(.الهائمين في بلدهم األم الداخل
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

  إعادة اإلعمار نظرة إجمالية حول
 
 
 

  ُملخص تمويل إعادة إعمار العراق
  التمويل األميرآي  
  التمويل العراقي  
  التمويل الدولي  

  
  ُملخص التمويل األميرآي

  صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق  
  صندوق قوات األمن العراقية  
  صندوق دعم االقتصاد  
  برنامج االستجابة الطارئة للقائد  
  التعاقد  

  
   التمويل األميرآي إلعادة اإلعمار نتائجستخدامات وا

  األمن  
  البنية التحية  
  االقتصاد  
  الحكم  

  

  ٢القسم 
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  ُملخص تمويل إعادة إعمار العراق

  
 مليار ١٢٥٫٧٣ ما مجموعه والعراق إضافة إلى األسرة الدولية األميرآيةحكومات ال، قّدمت ٢٠٠٣منذ 

هذه األموال البرامج التي سعت إلى تعزيز الحكومة دعمت . اإلعمار في العراقدوالر أميرآي لدعم إعادة 
نظرة إجمالية حول تمويل إعادة إعمار للحصول على . العراقية واألمن والبنية التحتية األساسية واالقتصاد

  . جدوًال زمنيًا للمخصصات األميرآية إلعادة اإلعمار٢-٢يقدم الشكل . ١-٢العراق، أنظر الشكل 
  

عائدات قطاع النفط في العراق  تقدم. الحكومة  العراقية هي اآلن المصدر األولي لتمويل جهود إعاة اإلعمار
  .الموارد االقتصادية لجهود إعادة اإلعمار

  
  ) مليار دوالر٥٠٫٧٧(التمويل األميرآي 

منذ .  إعمار العراق حساب تمويل أميرآي لها عالقة بجهود إعادة٣٣رفع مكتب المفتش العام التقارير حول 
  . مليار دوالر لهذه الجهود٥٠٫٧٧، خصصت الواليات المتحدة ٢٠٠٣

  
، وبرنامج (ISF)، وصندوق قوات األمن العراقية (IRRF)صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق يمثل 

 من تلك المخصصات  بالمئة٩١ (ESF) وصندوق دعم االقتصاد (CERP)االستجابة الطارئة للقائد 
  .آيةاألمير
 ٣٠، وبتاريخ (IRRF)لقد أنفقت اآلن معظم أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق  •

  .، لم تعد أمواله متوفرة اللتزامات جديدة٢٠٠٨سبتمبر /أيلول
  مجموعهصندوق قوات األمن العراقية الذي هو حاليًا أآبر تيار تمويل أميرآي داعم للعراق يبلغ •

  )٣٣(. مليار دوالر١٧٫٩٤
زمت وزارة الخارجية األميرآية تلا مليار دوالر مخصصة لصندوق دعم االقتصاد، ٣٫٧٤ من أصل •

  )٢٤(. واتفاقيات تعاونيةهبات مليار دوالر عبر اتفاقيات الوآاالت و١٫٢٥حوالي 
 مليار دوالر يخضع لتوجيهات أآثر ٣٫٥٦اآلن مجموعه برنامج االستجابة الطارئة للقائد الذي يبلغ  •

 الذي (NDAA)لموافقة على المشاريع بموجب قانون الترخيص للدفاع القومي صرامة بالنسبة ل
  .٢٠٠٩أقر مؤخرًا للسنة المالية 

 المعلومات التفصيلية ٣-٢ إجمالي المخصصات عن آل سنة مالية، ويقدم الجدول ١-٢الجدول يظهر 
األميرآية إلغاثة وإعادة  يحّدث المعلومات حول المخصصات )هـ(الملحق . المتوفرة حول التمويل األميرآي

  .إعمار العراق بما فيها المخصصات وااللتزامات واإلنفاقات
  

  ) مليار دوالر٥٧٫٩٦(التمويل العراقي 
.  مليار دوالر إلعادة اإلعمار عبر موازناتها الرأسمالية٤٥٫٩٨، خّصصت الحكومة العراقية ٢٠٠٣منذ 

 مليار دوالر تشمل المخصصات التكميلية ٧٢٫١ ،٢٠٠٨ الموازنة العراقية لسنة يتعدى اآلن مجموع
ثاني أآبر موازنة بين البلدان المجاورة  للعراق.  مليار دوالر٢٠العراقية التي أقّرت مؤخرًا وتبلغ أآثر من 

لكن هذه الموازنة ). ٢-٢أنظر الجدول . (في الشرق األوسط وشمال أفريقيا التي فيها عدد مماثل من السكان
 دوالرا فقط يأتي ١،٢١٤فدخل الفرد في العراق البالغ . لفردالى زيادة بنفس النسبة لدخل الغنية لم ُتترجم إ

 مليار دوالر ١١٨العربية السعودية، البلد اإلقليمي الذي في الطليعة، والذي تبلغ موازنته المملكة بعيدًا خلف 
يبة جدًا من موازنة العراق على نقيض ذلك، لدى الجزائر موازنة قر.  دوالر١٥٫٤٤٠ويبلغ دخل الفرد فيه 

  )٢٥(. أي ثالثة أضعاف ما هو عليه في العراق٣،٦٢٠أما دخل الفرد فيها فيبلغ 
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  .)ز(، أنظر الملحق (DFI)بالنسبة لحساب األصول المصادرة والمنوطة، وآذلك صندوق تنمية العراق 
  

  ) مليار دوالر١٧(التمويل الدولي 
الذآرى الخامسة لمؤتمر المانحين الدوليين في مدريد، وهو أول ، ٢٠٠٨أآتوبر /يصادف شهر تشرين األول

، آان ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٣٠بتاريخ . جهد واسع من ِقَبل المجتمع الدولي لتقديم المساعدة إلى العراق
لمزيد من المعلومات حول المانحين الدوليين، أنظر .  مليار دوالر١٧المانحون الدوليون قد تعهدوا بتقديم 

  .)ح( الجدول
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  ١-٢الشكل 

   مليار دوالر ١٢٥٫٧٣ –مصادر تمويل إعادة إعمار العراق 
  بمليارات الدوالرات

 
 

 
  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة

  وصف لتغيرات التمويل في المخصصات األميرآية منذ آخر تقرير ربع سنويللحصول على أنظر قسم النظرة اإلجمالية   ) أ(
  . المساعدات اإلنسانية أو أنواع المساعدة األخرىقد تشمل  ) ب(
 مليون دوالر نقدًا من بنك العراق المرآزي إلى برنامج اإلستجابة الطارئة للقائد بترخيص من وزارة ٨٦، ١١/٨/٢٠٠٤تشمل تحويل جرى في    )ج(

  .المالية
الر في ودائع صندوق تنمية العراق التراآمية ألجل تمويل عمليات  مليار دو٢٠في تقارير ربع سنوية سابقة، ذآر مكتب المفتش العام حوالي    )د(

 مليارات ٧ تعديل هذا الرقم لكي يعكس فقط تمويل إعادة اإلعمار الذي يبلغ تقريبًا المفتش العاملقد أعاد . الحكومة العراقية وبرامج إعادة اإلعمار
  ). ٢، ص ٢٨/٧/٢٠٠٥ (876-05دوالر وفقًا لتقرير مكتب المحاسبة الحكومي 

  . التمويل التكميلي2008تشمل السنة المالية .  فقط2003، غّطت الموازنة النصف األخير من سنة 2003في السنة المالية   )هـ(
  

 ؛ وزارة المالية، وزارة التخطيط وسلطة االئتالف المؤقتة،١٧/٩/٢٠٠٨مكتب اإلدارة والموازنة، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر
، وزارة المالية، استجابة لطلب المفتش العام 6، ص "٢٠٠٣ديسمبر /آانون األول/ يوليو /عائدات وإنفاقات الجمهورية العراقية، ُملخص موازنة تموز"

  .٢/١٠/٢٠٠٨؛ مكتب الشرق االوسط، استجابة لطلب المفتش  العام للبيانات، ١٠/٢٠٠٨للبيانات، 
  

  
  

المخصصات 
  األميرآية
 أ، ب$  ٥٠٫٧٧

  

 
 
 
 
 
 

األموال 
  العراقية
٥٧٫٩٦ $

   .هـ.د.ج

  
  
  
  
  
  
  

ات تعهد
المانحين 
  الدوليين 
١٧٫٠٠$  

صندوق إغاثة 
وإعادة إعمار 

  (IRRF)العراق 
٢٠٫٨٦$  

 

 (CERP)رنامج االستجابة الطارئة للقائد ب
٣٫٥٦$ 

  األموال العراقية
  أ،ب،ج$ ٥٧٫٩٦

 

موازنة العراق 
الرأسمالية 

٢٠٠٨- ٢٠٠٣ 
  هـ $٤٥،٩٨

  $٠٫٩٣ودرت ص  
  $١٫٧٢أنيطت     
  
  ية العراقصندوق تنم             صندوق تنمية العراق     
  تحت سلطة االئتالف                                الحساب الثانوي    
 $٩٫٣٣المؤقتة                               ج ٢٫٣٣     

            
  صندوق تنمية العراق       

  د$ ٧٫٠

  

  المخصصات األميرآية
  أ،ب٥٠،٧٧

 إجمالي تمويل إعادة األعمار
١٢٥،٧٣$  

 

  (ESF)صندوق دعم االقتصاد 
٣٫٧٤$  

 ب$ ٤٫٦٧  آخرون 

 $ ١٧٫٩٤صندوق قوات األمن العراقية 
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  ٢-٢الشكل 
   األميرآيةالجدول الزمني للمخصصات

  بمليارات الدوالرات
  

  
 

  وفق  المقياسإجمالي التمويل ليس : مالحظة
  
  .P.L.110-28 بموجب القانون العام ٢٠٠٧ مليون دوالر للسنة المالية ٧٦يشمل إلغاء    -أ
  .P.L.110-252 بموجب القانون العام ٢٠٠٨ مليون دوالر للسنة المالية ٥٠يشمل إلغاء    -ب
  

   للتمويل المخصص إلعادة إعمار العراق من ِقَبل الكونغرسكتب المفتش العامتحليل م:  المصدر
  

  ١-٢الجدول 
  )بمليارات الدوالرات (الدعم األميرآي إلعادة إعمار العراق

  
  ُأنفقت  ُألزمت  ُوزعت  ُخصصت  أموال أميرآية

  $٥٫٢٥  $٢٫٢٦  $٢٫٢٧  $٢٫٤٨  صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق األول 
  ١٧٫٢٦  ١٧٫٨٦  ١٨٫٣٣  ١٨٫٣٩  وإعادة إعمار العراق الثانيصندوق إغاثة 

  ١٩٫٥١$  $٢٠٫١٢  $٢٠٫٦٠  $٢٠٫٨٦  إجمالي صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
  ٥٫٢٢  ٥٫٢٨  ٥٫٣٩  ٥٫٣٩  ٢٠٠٥صندوق قوات األمن العراقية السنة المالية 
  ٢٫٦٧  ٢٫٨٦  ٣٫٠١  ٣٫٠١  ٢٠٠٦صندوق قوات األمن العراقية السنة المالية 

  ٢٫٩٠  ٥٫٥٣  ٥٫٥٤  ٥٫٥٤  ٢٠٠٧ق قوات األمن العراقية السنة المالية صندو
  ٠٫٢٥  ٠٫٤٢  ٣٫٠٠  ٣٫٠٠  ٢٠٠٨صندوق قوات األمن العراقية السنة المالية 
  -  -  -  ١٫٠٠ لسد النقص ٢٠٠٩صندوق قوات األمن العراقية السنة المالية 

  $١١٫٠٤  $١٤٫٠٩  $١٦٫٩٤  $١٧٫٩٤  إجمالي صندوق قوات األمن العراقية
  

 
  صندوق دعم االقتصاد 

٣٫٧٣٨$  
  

  صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق األول 
$٢٫٤٧٥  

  

  
  صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني

$١٨٫٣٨٩  
 
 

  $٣٫٥٦١برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
  

 
  

  $١٧٫٩٤صندوق قوات األمن العراقية 
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  )تابع (١-٢الجدول 
  

  ُأنفقت  ُألزمت  ُوزعت  ُخصصت  أموال أميرآية
  ٠٫٠٥  ٠٫٠٥  ٠٫٠٥  ٠٫٠٥  ٢٠٠٣صندوق دعم االقتصاد السنة المالية 
  ١٫١٦  ١٫٣٩  ١٫٥٣  ١٫٥٥  ٢٠٠٦صندوق دعم االقتصاد السنة المالية 
  ٠٫٧٢  ١٫٣٥  ١٫٦٠  ١٫٦٠  ٢٠٠٧صندوق دعم االقتصاد السنة المالية 

  -  ٠٫٣٨  ٠٫٣٨  ٠٫٤٤  ٢٠٠٨اد السنة المالية صندوق دعم االقتص
  -  -  -  ٠٫١٠  لسد النقص٢٠٠٩صندوق دعم االقتصاد السنة المالية 

  $١٫٩٣  $٣٫١٧  $٣٫٥٦  $٣٫٧٤  إجمالي صندوق دعم االقتصاد
  ٠٫١٣  ٠٫١٤  ٠٫١٤  ٠٫١٤  ٢٠٠٤برنامج االستجابة الطارئة للقائد السنة المالية 

  ٠٫٦٦  ٠٫٦٩  ٠٫٦٩  ٠٫٧٢  ٢٠٠٥سنة المالية برنامج االستجابة الطارئة للقائد ال
  ٠٫٦٤  ٠٫٦٩  ٠٫٦٩  ٠٫٧١  ٢٠٠٦برنامج االستجابة الطارئة للقائد السنة المالية 
  ٠٫٦٨  ٠٫٧٣  ٠٫٧٣  ٠٫٧٥  ٢٠٠٧برنامج االستجابة الطارئة للقائد السنة المالية 
  ٠٫٥٧  ١٫٠٠  ١٫٠٠  ١٫٢٤  ٢٠٠٨برنامج االستجابة الطارئة للقائد السنة المالية 

  $٢٫٦٨  $٣٫٢٥  $٣٫٢٥  $٣٫٥٦  مالي برنامج االستجابة الطارئة للقائدإج
  ٠٫٠٨  ٠٫٢٦  ٠٫٢٦  ٤٫٦٧  تمويل آخر

  $٣٥٫٢٤  $٤٠٫٨٩  $٤٤٫٦١  $٥٠٫٧٧  إجمالي المخصصات األميرآية
  

  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
 استجابة ،(USAID)لتنمية الدولية ؛ الوآالة األميرآية ل(IRRF 1)صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق األول : المصادر

؛ الوآالة ٢٠٠٨/ ٣/١٠ ؛ وزارة المالية، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ١٠/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات، 
، (DoS)؛ وزارة الخارجية ٣٠/٩/٢٠٠٨، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، (USTDA)األميرآية للتجارة والتنمية 

، استجابة لطلب المفتش العام (DFAS)؛ مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية ٥/٤/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة
وزارة الخارجية، وضعية العراق : (IRRF 2)؛ صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني ١٠/١٠/٢٠٠٨للبيانات، 

، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، OSD: (ISSF)؛ صندوق قوات األمن العراقية ١/١٠/٢٠٠٨األسبوعية، 
؛  ١٤/١٠/٢٠٠٧وزارة الخارجية، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، : (ESF)صندوق دعم االقتصاد .  ١٤/١٠/٢٠٠٨

؛  فرقة ١٤/١٠/٢٠٠٨ و ٤/١/٢٠٠٨، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق 
، (USAID)؛ الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ٦/١٠/٢٠٠٨، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)منطقة الخليج 

، تقرير المؤشرات (ITAO)؛ مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ١٤/١٠/٢٠٠٨استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، 
، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، OSD: (CERP) ئة للقائد؛ برنامج االستجابة الطار٢/١٠/٢٠٠٨األساسية، 

، استجابة لطلب المفتش (INL)مكتب شؤون المخدرات الدولي وفرض تطبيق القانون :  ؛ تمويالت أخرى١٤/١٠/٢٠٠٨
  ٧/١٠/٢٠٠٨العام للبيانات، 
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  ٢-٢الجدول 
  مقارنة وضعية العراق المالية مع جيرانه اإلقليميين

  
  الدخل للفرد  )بالمليارات(الموازنة   )بالماليين(كان الس  البلد

  $١،٢١٤  $٤٣٫١ ٢٧٫٥  العراق
  $١٥،٤٤٠  $١١٨٫٣  ٢٤٫٢  العربية السعوديةالمملكة 
  $١،٧٦٠  $١١٫٢  ١٩٫٩  سوريا
  $٨٧٠  $٨٫٤  ٢٢٫٤  اليمن

  $٣،٦٢٠  $٤٠٫٥  ٣٣٫٩  الجزائر
 

 إجمالي الناتج المحلي وآذلك الفوائد واألرباح الموزعة والعائدات (GNI)القومي يشمل إجمالي الدخل . 2007تذآر المقارنة موازنات سنة : مالحظة
  .األخرى

  
المفتش العام ؛ السفارة األميرآية في بغداد، استجابة لطلب ١٢/١٠/٢٠٠٨ دخول datastatistics/org.worldbank.www/البنك الدولي : المصادر
  .١٢/١٠/٢٠٠٨، دخول CIA( ،/gov.cia.www( لوآالة االستخبارات األميرآية World Facebook؛ ٢/١٠/٢٠٠٨للبيانات، 

  
  
  
  
  
 
 
 
 

http://www.worldbank.org/datastatistics/�
http://www.cia.gov/�
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  ٣-٢الجدول 
  )بماليين الدوالرات(المخصصات األميرآية إلغاثة وإعادة إعمار العراق 

 
ر آلية التمويل ار ق

ات  المخصص
 ٢٠٠٣المجمعة 

انون  ق
ات  المخصص
ة  التكميلي
زمن    الطارئة ل
رب،   الح

٢٠٠٣ 

انون المخصصات  ق
دفاع   ة لل الطارئ
ار   ادة إعم وإلع
العراق وأفغانستان،  

٢٠٠٤ 

انون  ق
ات  مخصص
دفاع  وزارة ال

٢٠٠٥ 

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

ونامي، ال تس
٢٠٠٥ 

ات  مخصص
لوزارة الخارجية  
ة    نة المالي للس

٢٠٠٦ 

ات  مخصص
دفاع   وزارة ال ل
ة   نة المالي للس

٢٠٠٦ 

ة  مخصصات طارئ
نة  ة للس تكميلي

 ٢٠٠٦المالية 

انون  ق
ات  مخصص
دفاع  وزارة  ال
ة   نة المالي للس

٢٠٠٧ 

انون  ق
ات  مخصص
وات   ة الق جهوزي
ة   األميرآي
دامى   ة بق والعناي
رب،  الح

ة  واستعادة العاف  ي
ار  د إعص بع

 ٢٠٠٧آاترينا، 

رارات  ق
لة   مواص
اعدات  المس
ة  الخارجي

٢٠٠٧ 

انون  ق
ات  المخصص
ة  المدمج

٢٠٠٨  

انون  ق
ات  المخصص
التكميلية لسنة   

يشمل  (٢٠٠٨
نة  ل للس التموي

ة   ٢٠٠٨المالي
د  و ل لس التموي

نقص  نة ال للس
ة  المالي

٢٠٠٩(  

وع  مجم
 المخصصات

-PL 108-7 PL 108-11  P.L.108-106 P.L.108-287 P.L.109-13 P.L. 109-102 P.L.109 القانون العام
148 

P.L.109-234 P.L.109-289 P.L.110-28 P.L.110-92 
P.L.110-

116 
P.L.110-

137 
P.L.110-

149 

P.L.110-
161 

P.L.110-
252(I) 

 

/٣٠/١٢ ١٤/١١/٢٠٠٥ ١١/٥/٢٠٠٥ ٥/٨/٢٠٠٤ ١٦/١١/٢٠٠٣ ١٦/٤/٢٠٠٣ ٢٠/٢/٢٠٠٣  تاريخ سن القانون
٢٠٠٥ 

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

٣٠/٦/٢٠٠٨   

  إجمالي تيارات التمويل الكبرى
صندوق إغاثة 
وإعادة إعمار 

 IRRF)  العراق
     )أ( (2

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

وات  ندوق ق ص
ة  ن العراقي األم

(ISFF)   

    ١٧،٩٤٠،٣٠٠ ٢،٥٠٠،٠٠٠ ١،٥٠٠،٠٠٠  $٣،٨٤٢،٣٠٠ $١،٧٠٠،٠٠٠ $٣،٠٠٧،٠٠٠    $٥،٣٩١،٠٠٠$ 

برنامج االستجابة 
الطارئة للقائد 

(CERP) )ب( 

   ٣،٥٦١،٤٠٠ ٨٧٥،٠٠٠ $٣٧٠،٠٠٠  $٣٧٥،٤٠٠ $٣٧٥،٠٠٠ $٣٠٠،٠٠٠ $٤٠٨،٠٠٠  $٧١٨٫٠٠٠ $١٤٠،٠٠٠$ 

صندوق دعم 
 (ESF)االقتصاد 

  )ج(

٣،٧٣٧،٥٦٩ ٥٢٦،٥٠٠ $١٤،٨٧٩ $١٢٢،٨٠٠ $١،٤٧٨،٠٠٠  $١،٤٨٥،٠٠٠  $٦٠،٣٩٠    $١٠،٠٠٠ $٤٠،٠٠٠$  

صندوق إغاثة 
وإعادة إعمار 

  (IRRF 1) العراق

 ٢،٤٧٥،٢٦٩             $٢،٤٧٥،٠٠٠$  

ارات  الي تي إجم
  التمويل الكبرى

٤٦،١٠٣،٢٦٩  ٣،٨٥١،٥٠٠  ١،٨٨٤،٨٧٩  ١٢٢،٨٠٠  ٥،٦٩٥،٧٠٠ ٢،٠٧٥،٠٠٠  ٤،٧٩٢،٠٠ ٤٠٨،٠٠٠  ٦٠،٣٩٠ ٦،١٠٩،٠٠٠ ١٤٠،٠٠٠ ١٨،٤٣٩،٠٠٠  ٢،٤٨٥،٠٠٠  ٤٠،٠٠٠  

  إجمالي برامج المساعدة األخرى
ادة  ندوق إع ص
ار  الح األخط إص
ا    رض له ي تتع الت
ة  وارد الطبيعي الم

(NRRRF)  

 
٤٨٩٫٣٠٠$ 

              
٤٨٩،٣٠٠$  

  



نظرة إجمالية حول إعادة اإلعمار
 

 

٢٧  
  

 )تابع (٢-٢الجدول 
رار   آلية التمويل ق

ات  المخصص
 ٢٠٠٣المجمعة 

انون  ق
ات  المخصص
ة  التكميلي
زمن  ة ل الطارئ

 ٢٠٠٣الحرب، 

انون   ق
ات  المخصص
دفاع  ة لل الطارئ
ار   ادة إعم وإلع
راق  الع
تان،  وأفغانس

٢٠٠٤ 

انون  ق
ات  مخصص
دفاع  وزارة ال

٢٠٠٥ 

انون   ق
ات  المخصص
ة  الطارئ
دفاع   ة لل التكميلي
والحرب العالمية  
اب  د اإلره ض
حايا  ة ض وإغاث
ونامي،   التس

٢٠٠٥ 

ات  مخصص
لوزارة الخارجية  
ة   نة المالي للس

٢٠٠٦ 

ات  مخصص
دف  وزارة ال اع ل

ة   نة المالي للس
٢٠٠٦ 

ة  مخصصات طارئ
نة  ة للس تكميلي

 ٢٠٠٦المالية 

انون   ق
ات  مخصص
دفاع  وزارة  ال
ة   نة المالي للس

٢٠٠٧ 

انون  ق
ات  مخصص
وات  ة الق جهوزي
ة  األميرآي
دامى   ة بق والعناي
رب،  الح
ة    واستعادة العافي
ار  د إعص بع

 ٢٠٠٧آاترينا، 

قرارات مواصلة   
اعدات  المس
ة  الخارجي

٢٠٠٧ 

انون  ق
ات الم خصص

ة  المدمج
٢٠٠٨  

انون  ق
ات  المخصص
التكميلية لسنة   

يشمل  (٢٠٠٨
نة  ل للس التموي

ة   ٢٠٠٨المالي
د  و ل لس التموي

نقص  نة ال للس
ة  المالي

٢٠٠٩(  

وع  مجم
 المخصصات

/٣٠/١٢ ١٤/١١/٢٠٠٥ ١١/٥/٢٠٠٥ ٥/٨/٢٠٠٤ ١٦/١١/٢٠٠٣ ١٦/٤/٢٠٠٣ ٢٠/٢/٢٠٠٣  تاريخ سن القانون
٢٠٠٥ 

٢١/١٢/٢٠٠٧ ٢٥/٥/٢٠٠٧ ٢٩/٩/٢٠٠٦ ١٥/٦/٢٠٠٦ 612l2007  ٣٠/٦/٢٠٠٨   

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

(DoS/INL)  

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

ندوق  ص
وزارة (الديمقراطية  
  )الخارجية

            ٣٢٥٫٠٠٠  ٧٥٫٠٠٠      $٢٥٠٫٠٠٠$  

اعدات الك وارث مس
  $٢٨٨٫٨٠٠ ٤٥٫٠٠٠  $٥٠٫٠٠٠  $٥٫٠٠٠  $٤٥٫٠٠٠           $١٤٣٫٨٠٠   )د(الدولية والمجاعة

رة  اعدات الهج مس
  $٤٨٣،٤٠٠  ٢٦٩،٠٠٠  $١٤٩٫٤٠٠  $٢٠٫٠٠٠  $٤٥٫٠٠٠              )د(والالجئين

ة  ندوق حري ص
راق  ادرة (الع مب
  )برينكلي

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

صندوق برامج إنقاذ   
اة ال حي  األطف
  وصحتهم

 ٩٠٫٠٠٠                    $٩٠٫٠٠٠$  

ام  انون الع  PLالق
وان ال  480  -٢عن

   المساعدات الغذائية
٦٨٫٠٠٠                     $٦٨٫٠٠٠$  

عمليات حفظ السالم   
  $٥٠٫٠٠٠                    $٥٠٫٠٠٠    طوعيةتال

محطة إذاعة الحرة     
  $٤٠٫٠٠٠                  $٤٠٫٠٠٠      العراقية

ار   دم انتش رامج ع ب
دمار ( لحة ال أس

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

(NADR)  

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

  

٣٩٫٨٢٥$  

  



 ملخص التمويالت األميرآية
 

 

٢٨ 

 )تابع(٣-٢الجدول 
رار  آلية التمويل ق

ات   المخصص
 ٢٠٠٣المجمعة 

انون  ق
ات  المخصص
ة  التكميلي
زمن  ة ل الطارئ

 ٢٠٠٣الحرب، 

انون   ق
ات  المخصص

ة دفاع الطارئ  لل
ار   ادة إعم وإلع
راق  الع
تان،  وأفغانس

٢٠٠٤ 

انون  ق
ات  مخصص
دفاع  وزارة ال

٢٠٠٥ 

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

٢٠٠٥ 

وزارة   ات ل مخصص
نة  ة للس الخارجي

 ٢٠٠٦المالية 

ات  مخصص
دفاع   وزارة ال ل
ة   نة المالي للس

٢٠٠٦ 

ة م خصصات طارئ
نة  ة للس تكميلي

 ٢٠٠٦المالية 

انون   ق
ات  مخصص
دفاع  وزارة  ال
ة   نة المالي للس

٢٠٠٧ 

انون  ق
ات  مخصص
وات  ة الق جهوزي
ة  األميرآي
دامى   ة بق والعناي
رب،  الح
ة    واستعادة العافي
ار  د إعص بع

 ٢٠٠٧آاترينا، 

قرارات مواصلة   
اعدات  المس
ة  الخارجي

٢٠٠٧ 

انون  ق
ات  المخصص
ة  المدمج

٢٠٠٨  

انو ن ق
ات  المخصص
التكميلية لسنة   

يشمل  (٢٠٠٨
نة  ل للس التموي

ة   ٢٠٠٨المالي
د  و ل لس التموي

نقص  نة ال للس
ة  المالي

٢٠٠٩(  

وع  مجم
 المخصصات

/٣٠/١٢ ١٤/١١/٢٠٠٥ ١١/٥/٢٠٠٥ ٥/٨/٢٠٠٤ ١٦/١١/٢٠٠٣ ١٦/٤/٢٠٠٣ ٢٠/٢/٢٠٠٣  تاريخ سن القانون
٢٠٠٥ 

٢١/١٢/٢٠٠٧ ٢٥/٥/٢٠٠٧ ٢٩/٩/٢٠٠٦ ١٥/٦/٢٠٠٦ 612l2007  ٣٠/٦/٢٠٠٨   

المساعدات الطارئة 
  $٣٧٫٠٠٠                    $٣٧٫٠٠٠    لالجئين والمهجرين

المساعدات 
اإلنسانية الخارجية 
وبمناسبة الكوارث 

  والمدنية

    ١٧٫٠٠٠                  $١٧٫٠٠٠$  

المساعدات الفنية 
        في الشؤون الدولية

  

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

يم   رامج التعل ب
  $١٢٫٣٠٠    ٦٫١٥٠  ٦٫١٥٠                   الثقافيالتبادلو

صندوق مبادرة 
القائد العام 
(CINC)  

  ٣٫٦١٢                    $٣٫٦١٢$  

النشاطات القانونية 
ومساعدو القضاة 

  )الرواتب والنفقات(
           ٢٫٦٤٨  ١٫٦٤٨         $١٫٠٠٠$  

التدريب العسكري 
والتعليمي الدولي 

(IMET)  
         ٢٫٠٧٣    ٢٤٢  $١٫١٣٨       $٦٩٣$  

م  دل، دع وزارة الع
  $١٫٦٤٨        $١٫٦٤٨                االحتكام للقضاء
إجمالي برامج 

٢،٤٣٢،٨٠٤  ٥٣٠،١٤٨  ٢٢١،٧٦٧  ٦٤،٦٨٦  ٥٥١،٣٩٨ صفر  ١٠٥٫٤٠٠ صفر ٦٩٣  صفر صفر  ٥٧٫٠٠٠  ٨٣٣٫٧١٢  ٦٨٫٠٠٠  المساعدات األخرى
$  

  التكاليف التشغيلية المتعلقة بإعادة األعمار
تالف  لطة االئ س

  $٩٠٨،٠٠٠                 ٩٠٨،٠٠٠     )هـ ((CPA)المؤقتة 

  



نظرة إجمالية حول إعادة اإلعمار
 

 

٢٩  
  

  )تابع (٢-٢الجدول 
رار  آلية التمويل ق

ات  المخصص
 ٢٠٠٣المجمعة 

انون  ق
ات   المخصص
ة    التكميلية الطارئ
رب،   زمن الح ل

٢٠٠٣ 

انون  ق
ات  المخصص
دفاع  ة لل الطارئ
ار  ادة إعم وإلع
راق  الع
تان،  وأفغانس

٢٠٠٤ 

انون  ق
ات  مخصص
دفاع  وزارة ال

٢٠٠٥ 

انون  ق
ات الم خصص

ة  الطارئ
ة  التكميلي
دفاع  لل
رب  والح
د  ة ض العالمي
اب  اإلره
ة  وإغاث
حايا  ض
ونامي،  التس

٢٠٠٥ 

وزارة  مخصصات ل
نة  ة للس الخارجي

 ٢٠٠٦المالية 

ات  مخصص
دفاع  وزارة ال ل
ة   نة المالي للس

٢٠٠٦ 

مخصصات طارئة  
نة  ة للس تكميلي

 ٢٠٠٦المالية 

انون  ق
ات  مخصص
دفاع  وزارة  ال
ة  نة المالي للس

٢٠٠٧ 

انون ق
ات  مخصص
وات  ة الق جهوزي
ة  األميرآي
دامى   ة بق والعناي
رب،  الح
ة   تعادة العافي واس
ار   د إعص بع

 ٢٠٠٧آاترينا، 

قرارات مواصلة   
اعدات  المس

 ٢٠٠٧الخارجية 

انون  ق
ات  المخصص
ة  المدمج

٢٠٠٨  

انون  ق
ات  المخصص
نة  ة لس التكميلي

مل  (٢٠٠٨ يش
نة   ل للس التموي

ة   ٢٠٠٨المالي
د   ل لس والتموي

نقص للس نة ال
  )٢٠٠٩المالية 

وع  مجم
 المخصصات

-PL 108-7 PL 108-11  P.L.108-106 P.L.108-287 P.L.109 القانون العام
13 

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

P.L.109-234 P.L.109-289 P.L.110-28 P.L.110-92 
P.L.110-116 
P.L.110-137 
P.L.110-149 

P.L.110-
161 

P.L.110-
252 

 

/٣٠/١٢ ١٤/١١/٢٠٠٥ ١١/٥/٢٠٠٥ ٥/٨/٢٠٠٤ ١٦/١١/٢٠٠٣ ١٦/٤/٢٠٠٣ ٢٠/٢/٢٠٠٣  تاريخ سن القانون
٢٠٠٥ 

٢١/١٢/٢٠٠٧ ٢٥/٥/٢٠٠٧ ٢٩/٩/٢٠٠٦ ١٥/٦/٢٠٠٦ 612l2007  ٣٠/٦/٢٠٠٨   

اريع  ب المش مكت
  $٨٣٠،٠٠٠        ٦٣٠،٠٠٠   ٢٠٠،٠٠٠           )و(والعقود

ام  تش الع المف
ادة   اص إلع الخ
راق   ار الع إعم

(SIGIR)  

   ١٧٣٫٠٠٠  ٣٩،٠٠٠      $٣٥٫٠٠٠   $٢٤٫٠٠٠      $٧٥٫٠٠٠$  

ة   اليف اإلداري التك
ة ل ندوق حري ص

   (PRT)العراق 
             ١٠٠،٠٠٠        ١٠٠،٠٠٠  

ة  ات اإلداري النفق
ة   ة األميرآي للوآال

 )ز(للتنمية الدولية
 ١٧٢،٩٥٩  ٤٨،٥٥٩         $٧٩٫٠٠٠   $٢٤٫٤٠٠     $٢١٫٠٠٠$  

ة   ة األميرآي الوآال
ة  للتنمي

ة ب /الدولي مكت
تش  ام المف الع

(USAID/OIG)  

  ١٩،٧٢٣  ٥،٥٠٠  ٣،٠٢٥  ٥٤٢  $٢،٧٥٦       $٢٫٥٠٠   $١٫٩٠٠  $٣٫٥٠٠$  

ود  دقيق العق ة ت وآال
ة  الدفاعي

(DCAA) )ب(  
              ١٦٫٣٧٢        $١٦٫٣٧٢$  

ة   –وزارة الخارجي
  $٨،٩٠٠  ٣٫٨٠٠  ١٫٣٠٠  ١٫٥٠٠  $١٫٣٠٠   $١٫٠٠٠             مكتب المفتش العام
دفاع   –وزارة ال
  $٥٫٠٠٠           $٥٫٠٠٠             لعاممكتب المفتش ا

غيلية   اليف التش التك
ادة   ة بإع المتعلق

  األعمار
٢،٢٣٣،٩٥٤  ٩٦،٨٥٩  ٤٫٣٢٥  ٢،٠٤٢ ٧٨٥،٤٢٨  صفر ٣٠٩،٠٠٠ صفر  صفر ٢٦،٩٠٠  صفر  ٩٨٤،٩٠٠  ٢٤،٥٠٠  

$  
ام وع الع : المجم

وال  ة األم آاف
ة  األميرآي

  المخصصة

٦،١٣٥،٩٠  ١٤٠،٠٠٠  ١٩،٤٨٠،٩٠٠  ٣،٣٤٣،٢١٢  ١٠٨،٠٠٠
٠ 

٥٠،٧٧٠،٠٢  ٤،٤٧٨،٥٠٧  ٢،١١٠،٩٧١  ١٨٩،٥٢٨  ٧،٠٣٢،٥٢٦ ٢،٠٧٥،٠٠٠  ٥،٢٠٦،٤٠٠ ٤٠٨،٠٠٠  ٦١،٠٨٣
٧$  

  



 ملخص التمويالت األميرآية
 

 

٣٠ 

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

من صندوق  مليار دوالر المتبقية، حّولت اإلدارة ١٨٫٤٣٩من أصل الـ .  ماليين دوالر لتحويلها إلى حسابات أخرى لبرامج في األردن وليبيريا والسودان٢١٠، لكنه خصص أيضًا ٢   مليار دوالر لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق١٨،٦٤٩
 مليون دوالر الذي يمثل البرنامج الثنائي إلعفاء العراق من َدينه إزاء الواليات المتحدة ٣٥٢ها إال في حسابات أخرى، مثل مبلغ نفيذ مليون دوالر إلى برامج لها عالقة بالعراق ال يمكن ت٥٦٢إغاثة وإعادة إعمار العراق إلى حسابات أخرى حوالي 

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

  . دوالر ألفغانستان مليون ١٣٠ مليون دوالر للعراق و ٣٧٠؛ وخصصت وزارة الدفاع P.L. 110-161 مليون دوالر في تمويل برنامج االستجابة الطارئة للقائد بموجب القانون العام القانون العام ٥٠٠ خصص الكونغرس )ب(
 مليون ٧٦ تشمل ٠٧المخصصات التكميلية الطارئة لصندوق دعم االقتصاد للسنة المالية . P.L. 108-11  ماليين دوالر من القانون العام١٠ لم يتم تسديدها؛ ٢٠٠٣  مليون دوالر من حساب صندوق دعم االقتصاد األساسي لسنة ٤٠يشمل ) ج(

  .دوالر ُألغيت
  . معرضة للتغير بانتظار التخصيص النهائي على الصعيد العالمي لهذين الصندوقينHR2642لمخصص لمساعدات الكوارث الدولية والمجاعة ومساعدات الالجئين والمهجرين بموجب  التمويل ا)د(
  .P.L. 108-106 مليون دوالر للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق بموجب القانون العام القانون العام ٧٥ يستثنى )هـ(
  .، تمويل دعم إعادة اإلعمار متوفر هنا لنشاطات مكتب المشاريع والعقودp.l. 110-28 وP.L. 109-234تقارير آل مؤتمر للقانونين العامين وفق  )و(
  .غير منجز بانتظار مزيد من التحقيقات بخصوص االنفاقات اإلدارية لكافة السنوات المالية) ز(
  .اإلضافية والعقود المختلفة/يشمل جهود إعادة إعمار العراق بالنسبة للموظفين المدنيين، والواجبات المؤقتة. P.L. 110-28ر القانون العام  آما هو مبين في تقري)ح(
  .مة لمكتب المفتش العام الذي ذآره مكتب اإلدارة والموازنة سوف ينعكس في التقارير ربع السنوية القادp.l. 110-252التمويل اإلضافي بموجب القانون العام )  ط(
  .هذا التمويل في إجمالي مخصصات صندوق قوات األمن العراقية. سوف تعكس تقارير مكتب المفتش العام في المستقبل.  مليون دوالر لمرآز إقليمي في األردن٩٩تستثني ) ي(
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  ملخص التمويالت االميرآية
  

 ذلك وىساب األموال األميرآية المخصصة أو سيرفع مكتب المفتش العام التقارير حول اإلشراف واحت
والمتوفرة لبناء البنية التحتية، وإلقامة المؤسسات السياسية واالجتماعية، وشراء المنتجات والخدمات لصالح 

  .الشعب العراقي
  

سبتمبر / أيلول٣٠بتاريخ . ًا تيار٣٣لقد جعلت الواليات المتحدة مساعدات إعادة اإلعمار متوفرة عبر 
  )٣٦(. مليار دوالر لهذه الحسابات٥٠٫٧٧ آان الكونغرس قد خصص أآثر من ،٢٠٠٨

  
  برنامج إعادة اإلعمار األميرآي المتطور

عني ان البرنامج األميرآي إلعادة اإلعمار قد دخل مرحلة جديدة ي في العراق الوضع الطبيعي الناشئ حديثًا
ريع األميرآية تتواصل، إال أن معدل المخصصات فعلى الرغم من أن العديد من المشا. ومحدودة أآثر ماليًا

األميرآية قد انخفض بصورة ملحوظة هذه السنة، آما أن معظم المشاريع الكبرى الُممولة من الواليات 
 أي ، مليار دوالر٤٫٤٨ قّدمت ٢٠٠٨األموال التكميلية للسنة المالية . المتحدة قد أنجزت أو توقف إنجازها

 مخصصات إعادة إعمار ٤-٢ُيلّخص الجدول . ٢٠٠٧غ التكميلية للسنة المالية  أقل من المبال بالمئة٣٦
 نظرة إجمالية حول معدل المخصصات األميرآية ٣-٢العراق حسب السنوات المالية، آما يظهر الشكل 

  .المتوفرة لكل واحدة من تلك السنوات
  

في قانون . ت األميرآية المقبلةإضافة إلى خفض مستويات التمويل، وضع الكونغرس شروطًا على التمويال
 سمح الكونغرس بمبالغ محدودة من التمويل اإلضافي ووضع (NDAA)الترخيص للدفاع القومي الجديد 

 عالوة على ذلك، تتطلب المخصصات )٣٧(.قيودًا على االستخدامات المسموح بها للمخصصات األميرآية
ر مع الحكومة العراقية، وعلى األخص للمشاريع الُممولة المقررة، تنسيقًا متزايدًا لإلنفاق على إعادة اإلعما

  )٣٨(.حاليًا من برنامج االستجابة الطارئة للقائد
  

  ٤-٢الجدول 
 المخصصات األميرآية إلعادة اإلعمار

  )بماليين الدوالرات(حسب السنوات المالية 
  

  المخصصات  السنة المالية
٣،٤٥١  ٢٠٠٣$ 
١٩،٦٢١  ٢٠٠٤$ 
٦،١٣٦  ٢٠٠٥$  
٥،٦٧٥  ٢٠٠٦$ 
٩،١٠٨  ٢٠٠٧$ 
٦،٧٧٩  *٢٠٠٨/٢٠٠٩$ 

 $٦٠،٧٧٠  المجموع
  
  . تمويل سد النقص٢٠٠٩ آما وللسنة المالية ٢٠٠٨األموال التي جعلت متوفرة بموجب هذه المخصصات آانت للسنة المالية   *

وانين :  المصدر  .P.L. 108-7, P.L. 108-11, P.L. 108-106, P.L. 108-287, P.L. 109-13, P.L. 109-102, P.L. 109-148, P.L الق
109-234, P.L. 109-289, P.L. 110-28, P.L. 110-92, P.L. 110-116, P.L. 110-137, P.L. 110-149, P.L. 110-161, P.L. 

110-252 
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  ٣-٢الشكل 
 المخصصات األميرآية إلعادة اإلعمار

  )بماليين الدوالرات(حسب السنوات المالية 

  
  

وانين  : المصدر  -P.L.108-7, P.L.108-11, P.L.108-106, P.L.108-287, P.L.109-13, P.L.109-102, P.L.109-148, P.L.109الق
234, P.L. 109-289, P.L.110-28, P.L.110-92, P.L.110-116, P.L.110-137, P.L.110-149, P.L.110-161, P.L.110-252 

  
  ٤-٢الشكل 

 )والراتبمليارات الد(نظرة إجمالية على وضعية الصناديق 
 
  

  الصندوق
اريخ    ندوق بت عية الص وض

٣٠/٩/٢٠٠٨  
ت : ألزم

بة  النس
ة  المئوي
ذ  ر من للتغيي
نة   ع الس رب

  األخير

ت بة : أنفق النس
ر   ة للتغيي المئوي
نة    ع الس ذ رب من

  األخير

اإلنفاقات حسب السنة 
  المالية للمخصصات

ادة  ة وإع صندوق إغاث
  )أ (إعمار العراق الثاني

  

  
 ١٧٫٢٦إجمالي اإلنفاقات 

  بالمئة٠٫٨  بالمئة٠٫٢

  

ن   وات االم ندوق ق ص
  )ب(العراقية 

  

  
  ١١٫٠٤إجمالي اإلنفاقات 

  بالمئة١١  بالمئة١٢

  

 صندوق دعم االقتصاد    

 )ج(
  

  
  ١٫٩٣إجمالي االنفاقات 

  بالمئة٢٦  بالمئة٢١

  

تجابة   امج االس برن
  )ج(الطارئة للقائد 

  

  
 ٢٫٦٨إجمالي اإلنفاقات 

 المئة ب١٢  بالمئة١٣

  

 
  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة

  ١٨٫٣٩إجمالي المخصصات 
  

 ١٧٫٨٦   إجمال الملتزم 

  ١٧٫٩٤إجمالي المخصصات 
  

 ١٤٫٠٩إجمال الملتزم 

  ٣٫٧٤إجمالي المخصصات 
  

 ٣٫١٧إجمال الملتزم 

  ٣٫٥٦جمالي المخصصات إ
  

 ١٣٫٢٥إجمال الملتزم 



نظرة إجمالية حول إعادة اإلعمار
 

 
 

٣٣  
  

  
  ١/١٠/٢٠٠٨؛ وزارة الخارجية، تقرير وضعية العراق األسبوعي، P.L. 108-106  )أ(:  المصادر

 ؛ P.L. 110-252؛ P.L. 110-161؛ P.L. 110-28؛ P.L. 109-289؛ P.L. 108-13 ،P.L. 109-234  )ب(  
  .١٤/١٠/٢٠٠٨مفتش العام للبيانات،  مكتب وزير الدفاع، استجابة لطلب ال       
 ؛ P.L. 110-92 ؛ P.L. 110-28 ؛ P.L. 109-234 ؛ P.L. 109-102 ؛P.L. 108-11؛ P.L. 108-7 ) ج(  
   P.L. 110-116 ؛P.L. 110-137 ؛P.L. 110-149 ؛P.L. 110-161 ؛P.L. 110-252 ؛ وزارة  
 مكتب المساعدة االنتقالية للعراق؛ ١٤/١٠/٢٠٠٧الخارجية، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات،         

                   (ITAO)،  فرقة منطقة الخليج ؛ ١٤/١٠/٢٠٠٨ و ٤/١/٢٠٠٨ استجابة لطلب المفتش العام للبيانات(GRD)،  
  ، استجابة لطلب(USAID)؛ الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ٦/١٠/٢٠٠٨استجابة لطلب المفتش العام للبيانات،                   
  ، تقرير المؤشرات األساسية،(ITAO)؛ مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ١٤/١٠/٢٠٠٨ المفتش العام للبيانات،                  
                  ٢/١٠/٢٠٠٨.  

  ؛ P.L.110-28؛ P.L.109-289؛ P.L.109-234؛ P.L. 109-148؛ P.L. 109-13؛ P.L. 108-287  ) د(  
       P.L.110-161 ؛P.L.110-252 ١٤/١٠/٢٠٠٨؛ مكتب وزير الدفاع، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات.   

 
  نظرة إجمالية حول حسابات التمويل األميرآية الكبرى  

 من المخصصات األميرآية إلعادة إعمار العراق متوفرًا عبر أربعة حسابات  بالمئة٩١لقد ُجعل حوالي 
بصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق المشار إليهما عمومًا ( وإعادة إعمار العراق صندوق إغاثة: آبرى
، وصندوق قوات األمن )(IRRF 2) صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني و(IRRF 1) االول

ألزمت حسابات  .(CERP)، وبرنامج االستجابة للقائد (ESF)، وصندوق دعم االقتصاد (ISFF)العراقية 
 مليار دوالر لجهود إعادة اإلعمار في العراق، بما ٣٥٫١٦ مليار دوالر وأنفقت ٤٠٫٦٣ل األربعة هذه التموي

 . في اإلنفاقات خالل ربع السنة األخير بالمئة٥٫٨امات وزيادة تز في اإلل بالمئة٦٫٤في ذلك زيادة بنسبة 
  : المعلومات حول التمويالت الكبرىتظهر
  بالمئة٩٤ ألزم وحوالي  بالمئة٩٧ أآثر من :(IRRF) اقصندوق إغاثة وإعادة إعمار العر •

    )٣٩(.أنفق
 يملك صندوق قوات األمن العراقية أآبر مبلغ من األموال :(ISFF)صندوق قوات االمن العراقية  •

  )٤٠(. مليار دوالر٣٫٨٥ ،جديدةالزامات تلإلالتي ال تزال متوفرة ل
رنامج االستجابة الطارئة للقائد وأنفق أعلى  ألزم ب:(CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد  •

  )٤١(.صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقنسبة مئوية من األموال المخصصة باستثناء 
 يتأخر صندوق دعم االقتصاد عن سواه من الصناديق الرئيسية في :(ESF)صندوق دعم االقتصاد  •

  بالمئة٦بالمقارنة مع  ()٤٢( غير ُمنفقة من مخصصاته التي ال تزال بالمئة٤٨اإلنفاقات، مع أآثر من 
  بالمئة٣٨، و بالمئة لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد٢٫٢٥لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق و

صندوق بالنسبة للتفاصيل حول مراجعة مكتب المفتش العام لحساب ). لصندوق قوات االمن العراقية
  .٤ أنظر القسم ،خالل ربع السنةدعم القتصاد 

  
  .٤-٢بالنسبة لوضعية الحسابات األميرآية الكبرى الداعمة إلعادة إعمار العراق، أنظر الشكل 

  
  صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق أموال ب صالحية االلتزام، انتهت مدة ٢٠٠٨٧سبتمبر / أيلول٣٠بتاريخ 
 مليار ١٧٫٢٦ لتاريخه، تم إنفاق  بهازمت مليار دوالر أل١٧٫٨٦من أصل أآثر من .  لمشاريع جديدةالثاني

زامات جديدة لكنها سوف ت هذه األموال لم تعد متوفرة إلل)٤٣(.لم يلتزم به مليون دوالر ٥٣٠  مبلغدوالر وبقي
  )٤٤(.لعقود الحاليةلتعديالت اتبقى متوفرة 

  
  .ون دوالر متوفرة لإلنفاق ملي٦٠٠ لتاريخه، ال يزال هناك  بهزمتجمالي الملاإلمن أصل 
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  الثانيصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
 فئات من ١٠ على الثانيُوّزعت األموال المخصصة بموجب صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 

 مليون ٦٢( من أصل إجمالي برنامج اإلنفاقات خالل ربع السنة هذا، سجل قطاع الكهرباء )٤٥(.المشاريع
 بالنسبة لوضعية المخصصات )٤٦(.أعلى مبالغ)  مليون دوالر٢٢(لمياه والصرف الصحي وقطاع ا) دوالر

  .٥-٢، أنظر الجدول إغاثة وإعادة إعمار العراق الثانيلصندوق 
  

  ٥-٢الجدول 
  )بالمليارات(صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني زامات واالنفاقات حسب القطاعات في تالمخصصات، اإلل

  
  ُأنفق  ألزم  ُخصص  وعنوع المشر

  $٤٫٨٧ $٤٫٩٤ $٤٫٩٦  األمن وفرض القانون
 ٢٫١٨ ٢٫٢٦ ٢٫٣٠  العدل، السالمة العامة والمجتمع المدني

 ٣٫٩٤ ٤٫٠٧ ٤٫١٨  قطاع الكهرباء
  ١٫٥٨ ١٫٦١ ١٫٧٢  البنية التحتية للنفط

  ١٫٨٥ ١٫٩٨ ٢٫٠٥  المياه والصرف الصحي
  ٠٫٤٢  ٠٫٤٦ ٠٫٤٦  النقل واالتصاالت

  ٠٫٢٦  ٠٫٢٨ ٠٫٣٢  لجسور واإلعمارالطرق، ا
 ٠٫٧٤  ٠٫٧٩ ٠٫٨١  العناية الصحية

 ٠٫٨١ ٠٫٨٢ ٠٫٨٤  تنمية وتطوير القطاع الخاص
 ٠٫٤١ ٠٫٤٤ ٠٫٤٧  التعليم، الالجئون، حقوق اإلنسان، نظام الحكم

 ٠٫٢١ ٠٫٢٢ ٠٫٢٢  النفقات اإلدارية
 $١٧٫٢٦ $١٧٫٨٦ $١٨٫٣٣  المجموع

 
  يراألرقام تتأثر بالتدو: مالحظة
   ١/١٠/٢٠٠٨وزارة الخارجية، تقرير وضعية العراق األسبوعي، : المصدر
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  ٦-٢ الجدول 
  حسب القطاعات(IRRF 2) ٢تحديثات مشاريع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 

 
 النتائج والحصيلة  فئة المشروع 

  .تم خالل ربع السنة هذا إنجاز قصري عدل في ديالي ونينوى •  األمن وفرض القانون
 .٢٠٠٨مايو / األشغال في محطة الشرطة في الشيبايش في أيارانتهت •
مايو /انتهى العمل في مرفق سجن الناصرية، المرحلة األولى، في أيار •

٢٠٠٨.  
ع  ة والمجتم المة العام دل، الس الع

  المدني
تراجعت المخصصات لجهود إعادة اإلعمار وتحديث مرافق االحتجاز  •

 . ماليين دوالر٦بأآثر من 
 مليون دوالر ٢٤٫٨٠ بناء الديمقراطية بنسبة  د تمويل نشاطاتازدا •

  .خالل ربع السنة األخير
 . في دياليتوزيع إنجاز خط تّم •  قطاع الكهرباء

 مليون دوالر في محافظة ٣٫٦ بكلفة تحويلتم العمل في محطة  •
  .األنبار

 .حلة اإلقفالوصلت مشاريع إعادة اإلعمار الخاصة بالنفط إلى مر •  البنية التحتية للنفط
  . مليون برميل في اليوم٢٫٤٧بلغ إنتاج النفط القياسي  •

  التحكم بالقطار عبرنظاملشبكة االتصاالت الالسلكية الرقمية  •  النقل واالتصاالت
 .٢٠٠٨الكمبيوتر من المتوقع أن تصبح شّغالة قبل نهاية 

 العراقي نظام التحكم بالقطار عبر الكمبيوتريستمر التقدم في مشروع  •
  . ومحطة الفلوجةالمساآنإلعادة تأهيل 

 . مليون قدم مكعب في اليوم لقدرات المعالجة٢،٢٥إضافة  •  الموارد المائية والصرف الصحي
  . مليون شخص٨٫٤القدرات اإلضافية سوف يستفيد منها  •

 مليون دوالر بموجب اتفاقية هبة ٤٫٩تم إنجاز جسر الشيخ سعد بكلفة  •  الطرق، الجسور واإلعمار
 .الحكومة العراقيةمع 

  .٨٠بوشر في عقد ألجل إضافة خطي سير على طريق بابل رقم  •
 . مرآزا للعناية الصحية األولية خالل ربع السنة هذا١٦تم إنجاز  •  العناية الصحية

 في مستشفى التوليد واألطفال في الحلة، إعادة التأهيلأنجزت أعمال  •
  .ومستشفى بلدي للتوليد واألطفال

 للتجارةنظام شبكة المنطقة المحلية على ارات بأنجزت االخت •  القطاع الخاصوتطوير تنمية 
 في بورصة العراق؛ يتوقع أن يبدأ التبادل االلكتروني ةااللكتروني

 .خالل ربع السنة القادم
ساعدت وزارة الطاقة األميرآية العراقيين في تطوير إستراتيجية  •

  .قومية للطاقة
وق اإلنس  ون، حق يم، الالجئ ان التعل

  والحكم
 الجئ عراقي في ٧٣،٠٠٠تم توسيع المساعدة التربوية إلى حوالي  •

 .سوريا واألردن
 مليون دوالر ١٠٫٢تم قبول الخطط لشراء معدات وماآنات بقيمة  •

لمحطة المرافق المرآزية في الجامعة األميرآية في العراق بمدينة 
 .السليمانية

  .الر مليون دو١٨إزداد تمويل نشاطات الحكم بحوالي  •
 

؛ الوآالة ١٥/١٠/٢٠٠٨؛ فرقة منطقة الخليج، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٧/٢٠٠٨، 2207وزارة الخارجية، تقرير القسم : المصادر
 (DoS) ؛ مكتب شؤون الشرق األدنى في وزارة الخارجية١٤/١٠/٢٠٠٨، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)األميرآية للتنمية الدولية 

(NEA-1)١٤/١٠/٢٠٠٨،  للبيانات ، استجابة لطلب المفتش العام.  
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  ٧-٢الجدول 
  مشاريع إعادة اإلعمار الكبرى لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

  
ة  المشروع الي الكلف إجم

ي   واردة ف ال
 الموازنة

تاريخ اإلنجاز  بداية المشروع
 األصلي

 المحافظة

  بغداد  ٣١/١٢/٢٠٠٨  ١٧/٢/٢٠٠٧  $١٨٢٫٤٥  توسعة محطة الطاقة في الُقَدس
ي   ل ف ة تحوي اء محط ة إنش ارابي وجميل و   ١٣٢ف آيل

  فولت
  بغداد  ٣١/١٢/٢٠٠٨  ٣١/٧/٢٠٠٦  $٥٠٫٠٠

  المثنى  ١/٣/٢٠٠٩  ٢٥/١١/٢٠٠٦  $٣٨٫٥٠  )٤ ويبالمناطق ( الفرات الشرقي مصرفإنشاء 
  ةرالبص  ٣١/١/٢٠٠٩  ١٨/١٠/٢٠٠٦  $٣٤٫٤٠  )أ(مستشفى األطفال في البصرة

  األنبار  ١٥/١٠/٢٠٠٨  ٣٠/١/٢٠٠٧  $٣٠٫٩١  آيلو فولت ١٣٢الرمادي إنشاء محطة تحيول في 
  القادسية  ٣١/١٠/٢٠٠٨  ١٧/٦/٢٠٠٧  $٢٦٫٢٩   آيلو فولت ١٣٢الديوانية إنشاء محطة تحويل في 

SS-016 ي دورة ف اه المه ة المي اء محطة لمعالج ، إنش
  ٢الفلوجة، المرحلة 

  األنبار  ٢٢/٩/٢٠٠٩  ٩/١٢/٢٠٠٦  $٢٤٫٥١

  بغداد  ٣١/١٢/٢٠٠٨  ٢٦/١٢/٢٠٠٥  $٢٤٫١٥   الهاتف في المأمونمراآز تحويلإنشاء مباني 
  النجف  ٧/٤/٢٠٠٩  ٢٠/٩/٢٠٠٧  $٢٣٫٥٣  إنشاء مشروع مشكاب لتأمين المياه

   قار-ذي  ٣١/١٢/٢٠٠٨  ١/٣/٢٠٠٧  $٢٠٫٠٠   في الناصريةملياه الصرفإنشاء محطة ضخ 
  

 لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق من آل مشروع آما هو وراد في بنود الخطي الموازنة في الجدول أعاله تمثل حصة التكاليف الواردة ف: مالحظة
 قد تمثل جزءًا من المشاريع المنفذة على عدة مراحل أو بموجب عدة أوامر بنود الخط. نظام إدارة إعادة إعمار العراق وليس إجمالي تكاليف المشروع

  .مهمة
   فرقة منطقة الخليج حصة) أ (
  

  .١/١٠/٢٠٠٨، ، ملف االنهاء لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق فرقة منطقة الخليج– (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق : المصدر
  

  مشاريع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق قيد التنفيذ
وإعادة إعمار العراق قيد التنفيذ  مشروع لصندوق إغاثة ٢٩٧، آان هناك ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٣٠بتاريخ 
 ١٥ من التكاليف، وفي  بالمئة٧٥آانت حصة فرقة منطقة الخليج من المشاريع .  مليار دوالر١٫١٠بقيمة 

 مليون ٨٢٦ قيد التنفيذ لفرقة منطقة الخليج بكلفة ًا مشروع٧٢، آان هناك ٢٠٠٨أآتوبر /تشرين األول
 مشاريع ٨ مشروع إعمار و٥٤قة منطقة الخليج انها أنجزت  خالل ربع السنة هذا، ذآرت فر)٤٧ (.دوالر

 الئحة بأسماء بعض مشاريع اإلعمار الكبرى الجاري تنفيذها لصندوق ٦-٢الجدول يعطي  )٤٨(.غير إنشائية
  .إغاثة وإعادة إعمار العراق

  
  ٨-٢الجدول 

  )بماليين الدوالرات(مخصصات صندوق قوات األمن العراقية 
  

 المبلغ العامالقانون  المخصصات
لية الطارئة للدفاع والحرب العالمية     يقانون المخصصات التكم  

  ٢٠٠٥على اإلرهاب، وإغاثة ضحايا تسونامي، 
P.L. 109-13 ٥،٣٩١$  

قانون المخصصات التكميلية الطارئة للدفاع والحرب العالمية        
  ٢٠٠٦على اإلرهاب واستعادة العافية بعد االعصار، 

P.L. 109-234 ٣،٠٠٧$ 

  $١،٧٠٠ P.L. 109-289 ٢٠٠٧نون مخصصات وزارة الدفاع، قا
جهوزية القوات األميرآية، العناية بقدامى المحاربين، استعادة   
انون ومخصصات المحاسبة              ا، وق د إعصار آاترين العافية بع

  ٢٠٠٧في العراق، 

P.L. 110-.28 ٣،٨٤٢$ 

 $١،٥٠٠ P.L. 110-161  ٢٠٠٨، قانون المخصصات الُمجمّعة
 $٢،٥٠٠ P.L. 110-252 ٢٠٠٨المخصصات التكميلية، قانون 

 $١٧،٩٤٠   المجموع
  

  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
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  صندوق قوات األمن العراقية
 )٤٩(). مليار١٧٫٩٤(صندوق قوات األمن العراقية هو أآبر صندوق إلعادة إعمار العراق حاليًا في العراق 

. مليار دوالر لإلنفاق ٦٫٩ مليار منها، وبقي ١١٫٠٤ر تم إنفاق مليار دوال١٤٫٠٩إجمالي االلتزامات يبلغ 
للحصول .  مليار دوالر بالنسبة لربع السنة السابق١٫١١ازدادت اإلنفاقات خالل ربع السنة هذا أآثر من 

، أنظر الجدول ٢٠٠٥الئحة بمخصصات صندوق قوات األمن العراقية منذ الترخيص للصندوق سنة على 
٨-٢.  
  

 مليار ٢٫٥، أضافت ٢٠٠٩لسنة المالية لسد النقص ل و٢٠٠٨ت تمويل تكميلية للسنة المالية أخر مخصصا
 هبطت بنسبة ٢٠٠٨غير أن مخصصات الصندوق للسنة المالية . دوالر إلى صندوق قوات األمن العراقية

  . بالنسبة للعام الماضي بالمئة٣٥
  

 العراق تمويل صندوق قوات األمن العراقية لمساعدة القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات فيتدير 
 تشير الميول األخيرة أن )٥٠(.الحكومة العراقية في تنمية وتنظيم وتدريب وتجهيز ودعم قوات األمن العراقية
  )٥١(.إنفاق صندوق قوات األمن العراقي يرآز على بناء اللوجستية وقدرات الدعم

  
 ٤٤٫٣ بنسبة انخفضت لقوات األمن العراقية ٢٠٠٨لعراقية لسنة المخصصات المجمعة لموازنة الحكومة ا

  )٥٢(.بالمئة دون المطلوب
  

يؤآد قانون الترخيص للدفاع القومي على وجهة نظر الكونغرس القائلة بأن تمويل الجوانب األساسية إلعادة 
قول قانون الترخيص وي. إعمار العراق ال يجوز بعد اآلن أن يأتي من دوالرات دافعي الضرائب األميرآيين

 إعادة ال يمكن االلتزام بمبالغه أو إنفاقها بشراء أو تحويل أو"ن صندوق قوات األمن العراقية إللدفاع القومي 
 عالوة على ذلك، يجب استخدام األموال )٥٣(". مرافق في العراق الستخدام الحكومة العراقيةترآيبتأهيل أو 

 بالنسبة لمجموع مخصصات )٥٤(.يز ودعم قوات األمن العراقيةالعراقي لدفع تكاليف رواتب تدريب وتجه
  .٥-٢صندوق قوات األمن العراقية حسب مجموعات النشاط الفرعي، أنظر الشكل 

  
   الموازنةاتاإلنفاق حسب مجموعة نشاط

آافة أموال صندوق قوات األمن العراقية في القطاع األمني وتوزع بين مجموعتي نشاط أوليتين تنفذ 
وزارة الدفاع، آما أن )   بالمئة٥٨(معظم التمويل يدعم  .نة تدعم جهود وزارة الدفاع ووزارة الداخليةللمواز

  :المشاريع ُتمّول بموجب أربع مجموعات نشاط آبرى
  المعدات والنقل •
 االستدامة •
 التدريب والعمليات •
 البنية التحتية •
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  ٥-٢الشكل 
  ة الفرعياتة حسب مجموعات النشاطحصص القطاعات من أموال صندوق قوات األمن العراقي

  بمليارات الدوالرات
  
  

 
  
  
  

ا  ال تشمل المخصصات األموال . األرقام تتأثر بالتدوير  : مالحظة ة      الموافق عليه نة المالي ة للس ر   : المصدر . ٢٠٠٨ في المخصصات التكميلي مكتب وزي
  )١٤/١٠/٢٠٠٨(نات، ، استجابة لطلب المفتش العام للبيا(OSD)الدفاع 

  
  

  جمالي المخصصاإل
١٦٫٩٤$   
 

  رة الدفاعوزا
٩٫٨٨$  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وزارة الداخلية
٦٫١١$   

  
  
  
  
  
  
  

  أخرى
٠٫٩٥$   

  

  وزارة الدفاع
٩٫٨٨$  
 

  المعدات والنقل
٤٫٠٤$ 

  التدريب والعمليات
٣($ ٠٫٢٨(% 

  غير موزع
٠،٦٠$ 

 $٣٫٢٦البنية التحتية 

٤١% 

١٧% 

٣٣% 

  وزارة الداخلية
٦٫١١$  

  التدريب والعمليات
١٫٩٠% $ 

  االستدامة
٠٫٥٤$ 

 المعدات والنقل
 ١٫٣٧$ 

 $١٫٤٤البنية التحتية 

٩% 

٢٢% 

٣١ %١٤% 

  

  

  الدعم
١٫٧٠$ 

  غير موزعة
٠٫٨٦$ 

٢٤% 
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  ٩-٢الجدول 
  )بماليين الدوالرات (٣٠/٦/٢٠٠٨، بتاريخ ة الفرعياتالفئات األآبر لمجموعات النشاط

  
اط الوزارة ة النش  اتمجموع

 ةالفرعي
 زاماتتاإلل الفئة

 $٨٩٠٫٦٠  العربات، المولدات وقطع الغيار   والنقلمعداتال  وزارة الدفاع
 $٢٤١٫٣٤  االعتماد الذاتي اللوجستي    
 $١،٠٢٨٫٠٩  متطلبات البنية التحتية لوزارة الدفاع  البنية التحتية  
 $٢٣٨٫٣٠ )٥اللواء ( الفرقة السادسة –الجيش العراقي     
 $٣٥٠٫١٠  مفهوم االستدامة اللوجستية  االستدامة  
 $١٩٥٫٥٠  الصيانة التعاقدية    
 $٤٦٫٥٠  تكنولوجيا المعلومات، المعدات والخدمات  التدريب والعمليات  
 $٣٨٫٦٠  االتصاالتوخدمات معدات     

 $٣٣٢٫٥٠  إعادة التزويد ومستويات مخزون قطع الغيار  المعدات والنقل  وزارة الداخلية 
 $١٣٤٫٣٠  العربات، المولدات وقطع الغيار    
  $٢٥٢٫٣٠  دائرة حماية الحدود ونقاط الدخول  البنية التحتية  
ة      ة الداعم ة التحتي رطلالبني ة الش ة،خدم  ة العراقي

ة  رطة الوطني انون    والش ق الق رض تطبي رة ف  ودائ
 على الحدود

١٨٩٫٢٩$ 

  $٧٦٥٫٤٠  دعم المدربين المتعاقدين  التدريب والعمليات  
 $٤٥٤٫٠٠  مكتب شؤون المخدرات الدولية وتطبيق القانون    

  
  .٢/١٠/٢٠٠٨مكتب وزير الدفاع، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

  
  
  ١٠-٢جدول ال

  )بماليين الدوالرات( في وزارة الدفاع ة الفرعياتوضعية صندوق قوات األمن العراقية حسب مجموعات النشاط
  

مجموعة النشاط   
  الفرعي

 %أنفق %ألزم أنفق ألزم ُخّصص

  %٦٧  %٨٩  $٢،٧٠١٫٣٣  $٣،٥٩٨٫٢٨ $٤،٠٣٦٫٥٠  المعدات والنقل
  %٦٧  %٨٧  ٢،١٩٦٫٩٥  ٢،٨٤٩٫٢٦  ٣،٢٥٦٫٥٢  البنية التحتية
  %٨١  %١٠٠  ١،٣٧٥٫٢٥  ١،٦٩١٫٧١  ١،٦٩٦٫٣٦  االستدامة

دريب  الت
  والعمليات

٨٤  %٩٧  ٢٣٢٫٧١  ٢٦٦٫٤٣  ٢٧٥٫٦١%  

  غير متوفر  غير متوفر  غير متوفر  غير متوفر  ٦٠٤٫٠٠  غير موّزع
الي وزارة  إجم

  الدفاع
٦٦  %٨٥  $٦،٥٠٦٫٢٤  $٨،٤٠٥٫٦٨  $٩،٨٦٨٫٩٩%  

  
  .١٤/١٠/٢٠٠٨لب المفتش العام للبيانات،  مكتب وزير الدفاع، استجابة لط:المصدر
 نمو الوحدات لتسريع" الدعم الميداني لوحدات قوات األمن العراقية،  االستدامة الىإلتزامات صندوق قوات األمن العراقية من نشاطاتتحّولت 

لمشاريع املخص لالطالع على  )٥٥(".إنشاؤها الوحدات التي تم تحافظ على استدامةاللوجستية ومواصلة الدعم األساسي للقدرات التي سوف تمكن و
  .٩-٢األآثر آلفة، حسب النشاطات الفرعية، أنظر الجدول 

  



 ملخص التمويالت األميرآية
 

 

٤٠ 

  ١١-٢الجدول 
  )بماليين الدوالرات(وضعية صندوق قوات األمن العراقية حسب مجموعات النشاط الفرعي في وزارة الداخلية 

  
مجموعة النشاط   

  الفرعي
 %أنفق %ألزم أنفق ألزم ُخّصص

  $٦٨  %٩٩  $٩٢٦٫٣٩  $١،٣٤٦٫٧٣  $١،٣٦٧٫٠٥  عدات والنقلالم
  %٦٠  %٩٠  ٨٧٠٫٩٥  ١،٢٩٩٫١٥  ١،٤٤٢٫٣١  البنية التحتية

  %٨٣  %٩٦  ٤٥٢٫٢٣  ٥٢١٫٤٨  ٥٤٤٫٥١  مساندة االستدامة
دريب  الت

  والعمليات
٩٨  %٩٩  ١،٨٥٩٫٠٥  ١،٨٧٧٫٤٠  ١،٩٠٤٫٩١%  

  غير متوفر  غير متوفر  غير متوفر  غير متوفر  ٨٥٦٫٠٠  غير موّزع
الي وزارة  إجم

  الدفاع
٦٧  %٨٣  $٤،١٠٨٫٦٢  $٥،٠٤٤٫٧٦  $٦،١١٤٫٧٨%  

   ١٤/١٠/٢٠٠٨ مكتب وزير الدفاع، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، :المصدر
  

  موازنة وزارة الدفاع لمجموعات النشاط
اع، أي أآثر من  والنقل لوزارة الدفالمعدات مليون دوالر لدعم ٥٠٢ االلتزام بمبلغخالل ربع السنة هذا، تم 

 مليون دوالر من اإللتزامات ربع السنوية لوزارة ٨٨١ بالمئة من أصل ٥٧يمثل هذا . أي فئة أخرى
 للمعدات والنقل في وزارة الدفاع بصورة مستمرة أعلى ة الفرعياتمجموعة النشاطتلقت  )٥٦(.الدفاع

  .مخصصات من صندوق قوات األمن العراقية
  

 المعداتعلى مشاريع )  مليون دوالر٢٧١( داعمة للبنية التحتية لوزارة الدفاع اإلنفاقات على مشاريعتعدت 
اإلنفاقات الداعمة لكافة مجموعات النشاطات ازدادت  )٥٧(.خالل ربع السنة هذا)  مليون دوالر١٤٩(والنقل 

 الوضعية الحالية ١٠-٢ الجدول  يظهر. مليون دوالر٥٧٤الفرعية في وزارة الدفاع إلى أآثر من 
  .لمجموعات النشاطات الفرعية لوزارة الدفاع

  
 

  اتموازنة وزارة الداخلية لمجموعات النشاط
تمثل المعدات والنقل أيضًا أآبر نسبة مئوية من المخصصات الجديدة لدعم مشاريع وزارة الداخلية خالل 

ميع المشاريع ارتفعت اإلنفاقات على ج).  بالمئة٤٣( مليون دوالر ٢١٨ربع السنة هذا، التي تزيد عن 
 سجلت مجموعة النشاط الفرعي للتدريب )٥٨(. ماليين دوالر٥٠٦الداعمة لوزارة الداخلية أآثر من 

 آما أن مشاريع االستدامة أنفقت )٥٩( ماليين دوالر،٢١٠والعمليات أآبر مبلغ أنفق منذ ربع السنة األخير، 
  .اطات الفرعية لوزارة الداخلية الوضعية الحالية لمجموعات النش١١-٢يظهر الجدول . أقل نسبة

  
  اإلنفاق عبر عدة سنوات مالية

 موازنات وزارة الدفاع  إلى مجموعة نشاطاتمن أصل إجمالي مخصصات صندوق قوات األمن العراقية
 أن أآبر مبالغ من اإللتزامات غير الُمنفقة )٦٠(. مليون دوالر دون إنفاق٥٫٣٦ووزارة الداخلية، ال زال هناك 

ال  .تزامات المشاريع التي تدعم وزارة الدفاع، على وجه التحديد، المعدات والنقل والبنية التحتيةهي ضمن إل
  . مليون دوالر في البنية التحتية٦٥٠ مليون دوالر غير ُمنفقة في المعدات والنقل وحوالي ٩٠٠تزال حوالي 

  
 ٤٣٠ة الداخلية، هناك حوالي من أصل إجمالي إلتزامات صندوق قوات األمن العراقية لدعم مشاريع وزار

 مليون دوالر من إلتزامات المعدات والنقل ال تزال ٤٢٠مليون دوالر من التزامات البنية التحتية وأآثر من 
  )٦١(.غير ُمنفقة

  
 من إلتزامات صندوق قوات األمن العراقية قد تم إنفاقها، إال أن معدالت اإلنفاق تختلف  بالمئة٧٨صحيح أن 

من أصل أموال وزارة الدفاع .  وخالل السنوات الماليةة الفرعياتن مجموعات النشاطبصورة آبيرة بي
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 ٤ و٢٠٠٧ من إلتزامات السنة المالية  بالمئة٥٣ إنفاق المخصصة خالل السنتين الماليتين الماضيتين، تّم
ة الداخلية وحدث الشيء نفسه بالنسبة لألموال المخصصة لوزار. ٢٠٠٨ من إلتزامات السنة المالية بالمئة

 من السنة المالية  بالمئة١٢ و٢٠٠٧ من السنة المالية  بالمئة٥١خالل نفس الفترة الزمنية، حيث تم إنفاق 
 ة الفرعيات وضعية اإللتزامات واإلنفاقات حسب مجموعات النشاط٦-٢الشكل يبين  )٦٢(.٢٠٠٨

  .لمخصصات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية حسب السنة المالية
  
 

  ٦-٢الشكل 
بماليين ( وحسب السنة المالية ة الفرعياتوضعية مخصصات صندوق قوات األمن العراقية حسب مجموعة النشاط

  )الدوالرات
  

  البنية التحتية            المعدات والنقل

  
  
  

  االستدامة            التدريب والعمليات

  
  

   أنفقت–وزارة الدفاع 
   ُألزمت لكن لم تنفق–وزارة الدفاع 

   أنفقت–وزارة الداخلية 
   ُألزمت لكن لم ُتنفق–وزارة الداخلية 

  
 مليون دوالر في ٨٥٦ وزارة الدفاع و ات ماليين دوالر في موازنة مجموعة نشاط٦٠٤المخصصات ال تشمل . األرقام تتأثر بالتدوير:  مالحظة

  .ة الفرعياتموازنة مجموعة نشاط وزارة الداخلية التي لم تكن قد ُوزعت بعد لمجموعات النشاط
  

  .١٤/١٠/٢٠٠٨مكتب وزير الدفاع، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر
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  وضعية مشاريع صندوق قوات األمن العراقية
 لصندوق قوات األمن العراقية الوارد ذآرها في نظام إدارة إعادة ًا ُمنجزًا مشروع٨٥٧ثمة ما مجموعه 
 مشروع قيد التنفيذ بكلفة واردة في ١٩٨والر، بما فيها  مليار د٢٫٣٤ مقدرة بأآثر من )٦٣(إعمار العراق
 وآما تكشف هذه األرقام، ال يحتوي نظام إدارة إعادة اإلعمار على )٦٤(.ر مليار دوال١٫٣٤الموازنة من 

ففرقة منطقة الخليج تدير العديد من تلك المشاريع . تقرير شامل لمشاريع صندوق قوات األمن العراقية
أن أغلبية مشاريع صندوق قوات األمن . ات األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقلحساب قيادة القو

  )٦٥(.مرآزة في محافظات بغداد واألنبار ونينوى والبصرة)  بالمئة٦٧(العراقية 
  

 الئحة بأآبر عشرة مشاريع لصندوق قوات األمن العراقية حسبما واردة تكاليفها في ١٢-٢الجدول يضع 
  .بيانات نظام إدارة إعادة إعمار العراققاعدة 

  
  ١٢-٢الجدول 

 )بماليين الدوالرات(المشاريع الكبرى قيد التنفيذ لصندوق قوات األمن العراقية  
  

الي  المشروع إجم
ة  الكلف

 المقررة

تاريخ اإلنجاز  تاريخ البدء
 المتوقع

 المحافظة

صالح   ٢٤/١/٢٠٠٩  ١٤/٧/٢٠٠٨ $٥٩٫٩٥  موقع قيادة تكريت
  الدين

   قار-ذي  ١٠/١٠/٢٠٠٩  ٣٠/٥/٢٠٠٨  $٣٧٫٨٩  موقع قيادة شّيبة
  ميسان  ٦/٤/٢٠٠٩  ١٢/٧/٢٠٠٨  $٣٧٫٢٨  موقع قيادة ميمونة

  ىديال ٣١/١٠/٢٠٠٨  ١٩/٩/٢٠٠٧  $٣٥٫٢٠  إنشاء مرافق في مرآز العمليات األمامي نورماندي
  بغداد  ١٣/٥/٢٠٠٩  ٩/٤/٢٠٠٨  $٣١٫١١ مرآز تدريب المجندين، آلية الشرطة في بغداد

اء  ة    إنش ة السادس واء األول الفرق رات الل  ٣ و)١أ(مق
  العدل  /  في مرآز العمليات األمامي آتائب

  بغداد  ١٥/٧/٢٠٠٨  ٢٨/٦/٢٠٠٧  $٢٨٫٧٨

دريب         ة والت ة العراقي وات الجوي إنجاز إنشاء مدرسة الق
  على الطيران في قاعدة آرآوك الجوية اإلقليمية

  مالتأمي  ٣٠/١/٢٠٠٩  ٦/٣/٢٠٠٨  $٢٨٫٧٥

ابعة    مقرات اللواء األول الفرقة   إنشاء    آتائب في     ٣والس
  الرمادي

  األنبار  ٢٥/٢/٢٠٠٩  ١٨/١/٢٠٠٧  $٢٨٫١١

  ىديال  ٢٩/٤/٢٠٠٨  ٣١/٥/٢٠٠٦  $٢٧٫٩٩ إنشاء وتجديد المرافق لدعم الفرقة الخامسة
  نينوى  ٢٠/١/٢٠٠٩  ١٦/٦/٢٠٠٨  $٢٧٫٦٩  إنشاء أآاديمية الشرطة في الموصل للمجندين

 
الكلفة المقررة الُمدرجة في الجدول أعاله تمثل حصة صندوق قوات األمن العراقية من مواد خط آل مشروع آما هو وارد في نظام إدارة : مالحظة

  .مواد الخط قد تمثل جزءًا من المشروع المنفذ على عدة مراحل أو عدة أوامر مهمة. إعادة إعمار العراق  وليس إجمالي تكاليف المشروع
  

  .١/١٠/٢٠٠٨، (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ملف االنهاء لدى ظام إدارة إعادة إعمار العراق،  ن: المصدر
  
  

  صندوق دعم االقتصاد
دعم االقتصاد ، تلقى صندوق ٢٠٠٨يونيو /التمويل التكميلي األميرآي الذي ُمّرر في حزيرانقانون في 

شكل ي غير أن هذا المبلغ )٦٦(). مليون دوالر٥٢٦( التمويل  من إجماليتقريبًا  بالمئة١٧ حوالي زيادة بنسبة
إجمالي يلعب . ٢٠٠٧ مليار دوالر التي قدمتها المخصصات التكميلية لسنة ١٫٤٨تراجعًا هامًا بالمقارنة مع 

إلى صندوق دعم االقتصاد دورًا أساسيًا في ) ١٣-٢أنظر الجدول ( مليار دوالر ٣٫٧٤المخصصات البالغة 
 قدرات الحكومات على المستوى القومي والمستويات تطوير البنية التحتية الصغيرة الحجم وفي دعم مشاريع

  .المحلية
  

أموال صندوق دعم االقتصاد آما أن الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، ) األميرآية(تدير وزارة الخارجية 
تلقت هاتان . وال عبر اتفاقيات الوآاالتالخليج تنّفذ األممنطقة وسالح الهندسة في الجيش األميرآي، وفرقة 

   . من مخصصات صندوق دعم االقتصاد بالمئة٨٩الوآالتان حوالي 
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  برامج صندوق دعم االقتصاد حسب المسار
 المسار األمني أآبر  تلقى.اقتصادي، سياسي وأمني:  مساراتةبرامج صندوق دعم االقتصاد إلى ثالثتصنف 

  )٦٧(. من إجمالي مخصصات صندوق دعم االقتصاد بالمئة٦٣مخصصات من التمويل تقدر بحوالي 
  

لالطالع . ٧-٢توزيع مخصصات صندوق دعم االقتصاد بين المسارات الثالثة، أنظر الشكل لالطالع على 
وضعية تمويل آل واحد من البرامج المختلفة التي تستخدم أموال صندوق دعم االقتصاد، أنظر الجدول على 
١٤-٢.  
  

  بالمئة٥٠أوسع برنامج اقتصادي ال يزال مساندة استدامة التشغيل والصيانة الذي يعّد . ديالمسار االقتصا
يقدم هذا البرنامج الخدمات التي تساعد الحكومة العراقية في مساندة استدامة البنية . من أموال هذا المسار

يتضمن  )٦٩(.نامج تم إنفاقها من مخصصات البر بالمئة٨٥ حوالي )٦٨(.التحتية الُممولة من الواليات المتحدة
 ٣٠ أآبر نسبة مئوية ال تزال متروآة لإلنفاق؛ بتاريخ (TDP)برنامج التنمية ذات األهداف الُمحددة 

ارتفع إجمالي اإلنفاقات .  من إجمالي المخصصات فقط بالمئة٥٫٣، آان قد تم إنفاق ٢٠٠٨سبتمبر /أيلول
 تأتي هذه الزيادة بعد )٧٠(. مليار دوالر٣،٠٥ ليصل إلى  مليار دوالر خالل ربع السنة هذا١٫٨٥للبرنامج 

استهلكت آافة مخصصات برنامج التي قتراحات لتقديم اال لثالث دعوات آبرى  هباتالموافقة على ثالث
  )٧١(.التنمية ذات األهداف الُمحددة

  
لبرامج األخرى  لديه أآبر مخصصات بين آافة ا(NCD) القدرات القومية طويربرنامج ت: المسار السياسي

غير أن برنامج الديمقراطية والمجتمع المدني تعّدى، من حيث اإلنفاقات، مبلغ إنفاق . في المسار السياسي
 مليون ٥٧٫٤٨فقد أنفق البرنامج خالل ربع السنة هذا .  القدرات القومية، خالل ربع السنة هذاتطويربرنامج 

  )٧٢(.يون دوالر مل١٢٣دوالر رافعًا إجمالي اإلنفاقات إلى حوالي 
  

  ٧-٢الشكل 
  مخصصات أموال صندوق دعم االقتصاد حسب المسار 

   مليارات دوالر مخصصة٣،٥من % بمليارات الدوالرات، 
  

  
 ٣٫٧٤غة  بالمئة من آافة مخصصات أموال صندوق دعم االقتصاد للعراق البال٩٣المبلغ اإلجمالي الُمبّين هو حوالي : األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة

  .٢٠٠٣ مليون دوالر من تمويل السنة المالية ٥٠تفاصيل البرنامج ومستوى المسار لم تكن متوفرة بالنسبة لـ . مليار دوالر
 ؛ مكتب المساعدة االنتقالية للعراق، استجابة لطلب مكتب المفتش العام١٤/١٠/٢٠٠٧وزارة الخارجية، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، : المصادر

؛ الوآالة األميرآية للتنمية ٦/١٠/٢٠٠٨؛ فرقة منطقة الخليج، استجابة لطلب مكتب المفتش العام للبيانات، ٢/١٠/٢٠٠٨ و ٤/١/٢٠٠٨للبيانات، 
  .٢/١٠/٢٠٠٨؛ مكتب المساعدة االنتقالية للعراق، تقرير المؤشرات األساسية، ٢/١٠/٢٠٠٨الدولية، استجابة لطلب مكتب المفتش العام للبيانات، 

  

١٦% 

٢٠% 

٦٣% 

االقتصاد
٠٫٥٧$

السياسة
  األمن$٠٫٧١

٢٫٢٣$ 
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  ١٣-٢الجدول 
  )بماليين الدوالرات(مخصصات صندوق دعم االقتصاد 

  
 المبلغ القانون العام المخصصات

  $٤٠  P.L. 108-7  ٢٠٠٣قرار المخصصات التكميلية، 
  $١٠ P.L. 108-11  ٢٠٠٣قانون المخصصات التكميلية لطوارئ زمن الحرب، 

ات قانون العمليات الخارجية، وتمويل الصادرات، والمخصص
  ٢٠٠٦المتعلقة بالبرامج، 

P.L. 109-102 ٦٠$  

قانون المخصصات التكميلية الطارئة للدفاع، والحرب العالمية 
  ٢٠٠٦على اإلرهاب، واستعادة العافية بعد اإلعصار، 

P.L. 109-234 ١،٤٨٥$  

قانون جهوزية القوات األميرآية، العناية بقدامى المحاربين، 
ترينا ومخصصات المحاسبة في استعادة العافية بعد إعصار آا

  ٢٠٠٧العراق، 

P.L. 110-28 ١،٤٧٨$  

، والمخصصات ٢٠٠٨قانون مخصصات وزارة الدفاع 
  ٢٠٠٨المتواصلة للسنة المالية، 

P.L. 110-92, P.L. 110-16 
P.L. 110-137, P.L. 110-

149 

١٢٣$  

  $١٥ P.L. 110-161  ٢٠٠٨قانون المخصصات المجمعة،
  $٥٢٧ P.L. 110-252  ٢٠٠٨لية، قانون المخصصات التكمي

  $٣،٧٣٨   المجموع
 

  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
  

بين برامج المسار األمني، تلقت مشاريع ِفَرق إعادة إعمار المحافظات ولجان إعادة إعمار . المسار األمني
اريع  هذه المش)٧٣(. مليون دوالر لتاريخه٧٠٠ – أعلى مخصصات (PRDC/PRT)وتنمية المحافظات 

خالل .  من المخصصات المنفقة بالمئة٤٧اني أدنى معدل من اإلنفاق في المسار األمني مع حوالي ثلديها 
 أآبر زيادة في اإلنفاقات بالمقارنة مع (CSP)ربع السنة هذا، آانت لدى برنامج استقرار المجتمعات المحلية 

      )٧٤(.٢٠٠٨يونيو /يران حز٣٠ مليون دوالر ُأنفقت منذ ٨١ربع السنة الماضي مع حوالي 
  

  .١٥-٢لنقاط الهامة حول حصيلة البرنامج لكل من هذه المسارات، أنظر الجدول لالطالع على ا
  

  تنفيذ الصندوق
تنفذ حاليًا الوآاالت التنفيذية لصندوق دعم االقتصاد مشاريع تستخدم األموال التي ال تزال متوفرة إللتزامات 

قام مكتب المفتش العام .  لغاية الوقت الحاضر٢٠٠٥لسنة المالية جديدة بموجب مخصصات متعددة من ا
لوآاالت ُممّولة من صندوق دعم االقتصاد لتحديد أسباب الوتيرة األدنى لمؤخرًا بمراجعة ثالث اتفاقيات 

تقدر االتفاقيات . إلنفاق أموال صندوق دعم االقتصاد بالمقارنة مع الصناديق األخرى المستخدمة في العراق
 تعرّفت مراجعة مكتب المفتش العام على ثالثة عوامل مترابطة تفسر التأخير في )٧٥(. مليار دوالر١٫٢٥ بـ

  :معدل اإلنفاق
  
 وتظل صالحة لمدة أربع ١٩٦١تقع اتفاقيات الوآاالت تحت سلطة قانون المساعدات الخارجية لسنة  •

  )٧٦(.سنوات بعد أن يكون االلتزام قد أنقضت مدته
أن األموال التي تم التعرف عليها في االتفاقيات قد ألزمت في نفس الوقت الذي ُوقّعت فيه على الرغم من  •

قرر المفتش /مثًال، حّدد. االتفاقيات، إال أن عقود المشاريع ليست مرتبطة دائمًا باالتفاقيات في ذلك الوقت
 لصندوق ٢٠٠٦ة المالية  مليون دوالر من السن١٢٦العام أن فرقة منطقة الخليج لم تمنح عقودًا بمبلغ 

 .٢٠٠٧ مليون دوالر من مخصصات السنة المالية ٢٢٤دعم االقتصاد و 
 وطالما أن هذه البرامج )٧٧(. مساهم أساسي أيضًا– القدرات العراقية طوير ت- طبيعة وعرض االتفاقيات •

 )٧٨(.تشمل نشاطات التعليم والتدريب، فأن العملية ال تقود نفسها إلى اإلنفاق السريع
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 من ٤لتفاصيل حول تدقيق مكتب المفتش العام بخصوص صندوق دعم االقتصاد، أنظر القسم لالطالع على ا
 تفاصيل القسم من أموال صندوق االقتصاد التي أنفقت حسب آل سنة ١٦-٢ الجدول  يعطي.هذا التقرير

  .مالية
  

  ١٤-٢الجدول 
  )اتبماليين الدوالر(وضعية تمويل برنامج صندوق دعم االقتصاد 

  
إجمالي  إجمالي المخصصات البرنامج

 االلتزامات
ة  بة المئوي النس

ق  ل الي المنف إلجم
 من المخصصات

        المسار االقتصادي
  $٢٧٥٫٠٨  $      ٢٨٥٫٠٠  )أ(إستدامة التشغيل والصيانة

  ٨٥%  
 تنمية التصنيع الزراعي لدى القطاع –إنماء 
  الخاص

٩٢٫٥٠  ٩٢٫٥٠  
  ٤٢%  

  ٦٠٫٧٧  ٦٠٫٧٧  لمحافظاتالنمو االقتصادي في ا
  ١٧%  

  ٥٧٫٤٠  ٥٧٫٤٠  ألهدافل المحدد تطويربرنامج ال
  ٥%  

 القدرات على مستوى المحطات والتدريب تطوير
  الفني

٤١٫٧٨  ٥١٫٩٧  
  ٧٢%  

  ٢٣٫٨٣  ٢٣٫٨٣  إزدهار
  ٩٤%  

        المسار السياسي
  ٢٦٤٫٣٣  $٢٦٤٫٣٣  تنمية القدرات القومية

  ٤٥%  
  ١٨٨٫٨٩  ١٨٨٫٨٩  )ب(نيالديمقراطية والمجتمع المد

  ٦٥%  
الُمحولون إلى ) األردن(الالجئون العراقيون 

  )ج(مساعدات الهجرة والالجئين
٩٥٫٠٠  ٩٥٫٠٠  

  ٣٣%  
حكم االقتصادي المرحلة الثانية، السياسة، 

المساعدات الحكومية، اإلصالحات القانونية 
  والتنظيمية

٨٥٫٠٠  ٨٥٫٠٠  
  ٧٦%  

  ٣٧٫٠٨  ٤٥٫٠٠   القدرات الوزاريةطويرت
  ٥٦%  

  ٣٢٫٠٢  ٣٣٫٠٠  مكتب اتصال النظام الجنائي
  ٨٨%  
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  )تابع (١٤-٢الجدول 
  

إجمالي  إجمالي المخصصات البرنامج
 االلتزامات

ة  بة المئوي النس
ق  ل الي المنف إلجم

 من المخصصات
          المسار األمني

مشاريع  ِفَرق إعادة إعمار المحافظات ولجان 
   المحافظاتتطويرإعادة إعمار و

٤١٢٫٧٠  $٧٠٠٫٠٠$  
  ٢٨%  

  ٦١٤٫٠٠  ٦١٤٫٠٠  برنامج االستقرار للجماعات المحلية
  ٦٩%  

  %٥٧    ٢٢٥٫٠٠  ٢٢٥٫٠٠  برنامج عمل المجتمع المحلي
  ١٧٨٫٨٠  ٢١٧٫٠٠  حماية أمن البنية التحتية

  ٥٩%  
صندوق اإلستجابة السريعة لِفَرق إعادة إعمار 

  المحافظات
١٣٤٫٧٨  ١٣٤٫٧٨  

  ٤٠%  
 روزيكا لضحايا الحرب العراقيين صندوق ماريا

  المحول إلى صندوق إغاثة وإعادة  إعمار العراق
١٤٫٩٦  ١٤٫٩٦  

  ٦٧%  
 

  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظات
، "حماية البنية التحتية"، "لمشاريع ِفَرق إعادة إعمار المحافظات ولجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات" االلتزامات )أ(
تذآرها فرقة منطقة الخليج وتمثل " استدامة التشغيل والصيانة"و " المحطات والتدريب التقنيلى متسوى عقدرات تطوير ال"

  .االلتزامات الثانوية التي منحتها لفرقة منطقة الخليج لعقد ألجل مشروع ُمعّين
صندوق تطوير –مع المدني المجت"، "المجتمع المدنيوتطوير تنمية " تشمل المبالغ في هذه الفئة البرامج المذآورة آـ )ب(

ADFمجلس األبحاث والتبادل الدولي –المجتمع المدني "، " وصندوق تمويل انتخابات العراق (IREX)" ،" الديمقراطية
، (NDI)) في العراق(، المعهد الوطني للديمقراطية (IRI)تمويل الديمقراطية والمعهد الجمهوري الدولي "، "والمجتمع المدني

NED "ميرآي للسالم والمعهد األ(USIP).  
، "ني المنقولون إلى مساعدات الهجرة والالجئ–) األردن(الالجئون العراقيون " تشمل المبالغ في هذه الفئة برامج ذآرت آـ  )ج(

 على طلب المفتش العام (OMB)لمكتب اإلدارة والموازنة واردة استجابة  الاتوبرنامج العلماء العراقيين، آما في اإلرشاد
  .٢٠٠٨يناير / آانون الثاني٣ت، في للبيانا

  
؛ مكتب المساعدة االنتقالية للعراق استجابة لطلب المفتش العام ١٤/١٠/٢٠٠٧وزارة الخارجية، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، : المصادر
؛ الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، ٦/١٠/٢٠٠٨؛ فرقة منطقة الخليج، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ١٤/١٠/٢٠٠٨ و ٤/١/٢٠٠٨للبيانات، 

  .٢/١٠/٢٠٠٨؛ مكتب المساعدة االنتقالية للعراق، تقرير المؤشرات األساسية، ١٤/١٠/٢٠٠٨استجابة لطلب المفتش العام للبيانات 
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  ١٥-٢الجدول 
  تحديثات برنامج صندوق دعم االقتصاد

  
 النقاط البارزة فئة المشروع المسار
استدامة التشغيل    تصادياالق

  والصيانة
 بالمئة ١٧المحطات التي دعمها التشغيل والصيانة آان فيها حوادث عطل بنسبة  •

  .أقل من المحطات التي لم يدعمها البرنامج
 اإللتزام بنسبة مليون دوالر مع ٢٦٧٫٢ مشروع بقيمة ٥١تم منح ما مجموعه  •

  . بالمئة من األموال المتوفرة٩٤
    

ة  تنمي– ءإنما
التصنيع 

الزراعي في 
  القطاع الخاص

 الهبات بقوة لبرنامج القروض وأصدرت التماسًا إلى بمنحباشرت إنماء  •
بعد اختيار المصارف، سوف تمنح إنماء . المصارف العراقية الخاصة عبر البالد

 .الهبات لتأمين القروض على األخص لقطاع التصنيع الزراعي
 ٥هذا المشروع البالغة قيمته . يد التجديدمعمل بلد للمعلبات في صالح الدين ق •

 لثاني أآبر معمل ١١ماليين دوالر سوف يعيد إصالح خطوط العمليات الـ 
  . في العراقاألغذية لتصنيع

    
طوير برنامج الت

  المحدد األهداف

 . دوالر٣٣،٠٦٥،٠٠٧ هبة بما مجموعه ٢٥تم منح  •
وإجراءات لسالمة تمويل ألجل تطوير مشروع لرفع درجة التوعية البيئية  •

 .األطفال في المدارس االبتدائية
منح األموال إلعادة تأهيل معمل لصنع الكتل الخرسانية بغية إطالق النمو  •

  .االقتصادي في مقاطعة أبو غريب في محافظة األنبار
    

  
النمو 

االقتصادي في 
  المحافظات

سط أسست مؤسسة البشائر للتمويالت الصغيرة حساب مدفوعات مع بنك الو •
 .العراقي، فرع الجميلة، لتوزيع القروض وللقيام بمعامالت التسديد

 (ICBG)خالل ربع السنة األخير، وافقت الشرآة العراقية لضمان المصارف  •
من أصل األربعة عشر قرض، دفعت .  دوالر٧٨٧،٠٠٠ قرضًا بقيمة ١٤على 

  .  دوالر١٠٠،٠٠٠الشرآة خمسة قروض قيمة القرض الواحد 
  
  
  
   

  
  
  
 القدرات ويرطت

  القومية

تطوير / تلقت وزارة الصحة المساعدة من الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  •
نظّمت الوزارة . لوضع صيغة لخطة إستراتيجية لنظام العناية الصحية في العراق

ورشة عمل مع شرآائها في المحافظات لمناقشة الخطة اإلستراتيجية والسبيل 
 .إلى تنفيذها

 ٢٦،٠٠٠تطوير أآثر من /ت الوآالة األميرآية للتنمية الدوليةإجماًال، درب •
هذه النواة من الموظفين المدنيين المدربين تغطي آافة . موظف مدني
تطوير وآافة المحافظات الـ   /  الوآالة األميرآية للتنمية الدوليةاختصاصات

 طريق  من هذا التدريب تقوم به الحكومة العراقية عن  بالمئة٥٠أآثر من . ١٨
الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ملكية آافة تدريب الُمدربين المتخرجين مع نقل 

  نشاطات تدريب الكفاءات إلى الحكومة العراقية
    

الديمقراطية 
والمجتمع 

  المدني

أقام مرآزًا للصحافة لدائرة اإلعالم في البرلمان العراقي للسماح للصحفيين  •
شترعين والعمليات التشريعية، وقاموا بتحديث بالوصول بطريقة أفضل إلى الم

 .مرافق الكمبيوتر ألجل إرسال المقاالت الكترونيًا
 قار حول العنف القائم – رجًال وامرأة في ذي ٣٦٠قدم تدريبًا لمدة ثالثة أيام لـ  •

  .(CEDAW)على الجنس وحول معاهدة إلغاء آافة أشكال التمييز ضد المرأة 
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  )تابع (١٥-٢الجدول 

  
 النقاط البارزة فئة المشروع المسار

    
  

الحكم برنامج 
 الثاني، االقتصادي

اإلصالحات 
  السياسية والتنظيمية

 بما في ذلك (IFMIS)أعاد تأهيل نظام إدارة المعلومات المالية العراقي  •
 إلى الكمبيوتر آما تم تحديث ٢٠٠٨تحديث جميع البرامج، تم نقل موازنة 

 .جدول تصنيف الحسابات
التدريب : ز على تكنولوجيا المعلومات حول معاشات التقاعد التاليةرّآ •

الوآالة األميرآية المتواصل لموظفي المحافظات على حلّين مؤقتين طورتهما 
 يدخل حل أنللتنمية الدولية ويتم استخدامها في مجلس التقاعد في العراق إلى 

كة وترآيب برامج نشر الشبكة، بما في ذلك أمن الشب ،التقاعد حّيز الوجود
  .أوراآل التي اشتراها البنك الدولي

    
الالجئون العراقيون 

 –) األردن(
المنقولون إلى 

مساعدات الهجرة 
  والالجئين

سبتمبر / أيلول٣٠ الجئ بتاريخ ١٢،١١٨أعادت الواليات المتحدة توطين  •
 الجئ ١٢،٠٠٠ القاضي بقبول ٢٠٠٨، متخطية هدف السنة المالية ٢٠٠٨

 .البالدعراقي في 
؛ برنامج تأشيرة (SIV)أنشأ الكونغرس برنامجين لتأشيرة الهجرة الخاصة  •

آينيدي لتأشيرة الهجرة الخاصة  الهجرة الخاصةللمترجمين العراقين وبرنامج
  .للموظفين والمقاولين العراقيين وعائالتهم

درات    ة الق تنمي
  الوزارية

و آيان ذي مستوى يعمل المستشارون األميرآيون مباشرة مع آل وزارة أ •
 .تنفيذي

  .أآثر من نصف التدريب الُممّول من تطوير يقوم به العراقيون •
مكتب اتصال   

  النظام الجنائي
نصح وساعد موظفي المحكمة العراقية العليا حول المسائل القانونية التي لها  •

 .صلة بنقل الموقوفين إلى سجون الحكومة العراقية
االتصال لجنايات نظام الحكم مكتب  طور ونّفذ خطة خفض عمليات •

(RCLO)والموظفين الذين تديرهم وزارة الخارجية ووزارة العدل .  
ار  المس

  األمني
مشاريع ِفَرق إعادة 
إعمار المحافظات 

ولجان إعادة إعمار 
  وتنمية المحافظات

 مع (PRDC)لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات    مشروع١٣تم إنجاز  •
 . مليون دوالر١٢٫٩ قيمة إجمالية للعقود من

تم إنجاز محطة أبو حسين لمعالجة المياه في القادسية، خالل ربع السنة هذا،  •
  . سنة٣٦ قروي ظلوا بدون مياه نظيفة ألآثر من ١٠،٠٠٠التي ستخدم 

    
  
  

برنامج االستقرار 
  للجماعات المحلية

فر، بغداد، الموصل، تل ع:  مدينة في أرجاء العراق١٨ في ينفذهذا البرنامج  •
آرآوك، بعقوبة، البصرة، اإلسكندرية، الِحّلة، فلوجة، الرمادي، القائم، 

 .ءالحبانية، حديثة، حيت، بيجي، تكريت، طوز وسّمرا
الحكومة البلدية في . نجح البرنامج في نقل مسؤولية جمع النفايات في بغداد •

 .مسؤولة اآلن عن جمع النفايات) أمانة(بغداد 
 وظيفة طويلة األمد تم إنشاؤها ٤٤٩ األمد و وظيفة قصيرة٢،١٥٨حوالي  •

  .في البصرة
    

برنامج الحكم 
  المحلي

 لمشاريع برنامج التنمية وإعادة اإلعمار تجريبي نظام محاسبة وإدارة أطلق •
 .الُمّسرع في محافظات البصرة، ميسان، النجف وبابل

 في   للتخطيط المدني مفتوحة اآلن(GIS)نظام المعلومات الجغرافية مراآز  •
  .١٨ من محافظات العراق الـ ١٧
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  )تابع (١٥-٢الجدول 
  

 النقاط البارزة فئة المشروع المسار
    

حماية أمن البنية 
  التحتية

تم إنجاز ترآيب طوق أمني من األسالك لمحطة الراشية لمعالجة المياه في  •
 .محافظة ديالى لضمان أمن المحطة وتسهيل العمليات

  . البرج الكهربائي في محافظة صالح الدينويةتق من ٦تم إنجاز المرحلة  •
برنامج عمل   

  المجتمع المحلي
 مستفيد مباشر من نشاطات مجموعة عمل المجتمع ١٦،١٣٢،٨٨٠هناك  •

 .(CAG)المحلي 
 وظيفة قصيرة األمد ٤٥،٢٤٠نشاط مجموعة عمل المجتمع المحلي أوجدت  •

  . وظيفة طويلة األمد١٤،٠١٠و
صندوق االستجابة   

 لِفَرق السريعة
إعادة إعمار 
  المحافظات

قاموا بأعمال واسعة  (QRF)موظفو صندوق االستجابة السريعة في السفارة  •
 إعادة إعمار المحافظات في العراق أدت إلى زيادة في النطاق مع آل ِفَرق

 .آمية ونوعية المقترحات المقدمة من لجنة التقييم الفني للسفارة
ية للتنمية الدولية قاعدة بيانات لتعقب أنجز شريك ُمنفذ للوآالة األميرآ •

  .المعلومات حول الهبات والموافقات والمعالم
  

ر القسم        : المصدر ة، تقري ات،                   ٧/٢٠٠٨،  ٢٢٠٧وزارة الخارجي ام للبيان تش الع ة، استجابة لطلب المف ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي ؛ ٢/١٠/٢٠٠٨؛ الوآال
ة، استجابة         ة الدولي ة للتنمي ات،          الوآالة األميرآي ام للبيان تش الع ام                 ١٤/١٠/٢٠٠٨ لطلب المف تش الع داد، استجابة لطلب المف ة في بغ فارة األميرآي ، الس

  .٢/١٠/٢٠٠٨للبيانات، 
  
  

  ١٦-٢الشكل 
  )بماليين الدوالرات(وضعية صندوق دعم االقتصاد، حسب السنة المالية 

  
ة  أنفق ألزم خصص  بة المئوي النس

 للملزم
النسبة المئوية  

 لإلنفاق
  %١٠٠٫٠  %١٠٠٫٠  $٥٠٫٠٠  $٥٠٫٠٠  $٥٠٫٠٠ ٢٠٠٣لسنة المالية ا

  %٧٥٫٩  %٩١٫١  $١،١٥٨٫٧٣  $١،٣٩٠٫٤٠  $١،٥٢٥٫٤١  ٢٠٠٦السنة المالية 
  %٠٫٤٥  %٨٣٫٧  $٧٢١٫٢٣  $١،٣٤٢٫١٧  $١،٦٠٢٫٧٣  ٢٠٠٧السنة المالية 
  %٠٫٠  %١٠٠٫٠  ال شيء  $٣٨٢٫٧٩  $٣٨٢٫٧٩  ٢٠٠٨السنة المالية 

  
ة، : المصدر ات، وزارة الخارجي ام للبيان تش الع ب المف تجابة لطل ام  ١٤/١٠/٢٠٠٧اس تش الع ب المف تجابة لطل راق، اس ة للع اعدة االنتقالي ؛ مكتب المس

ات،         ١٤/١٠/٢٠٠٨ و   ٤/١/٢٠٠٨للبيانات،   ام للبيان تش الع ة،     ٦/١٠/٢٠٠٨؛ فرقة منطقة الخليج، استجابة لطلب المف ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي ؛ الوآال
  .٢/١٠/٢٠٠٨؛  مكتب المساعدة االنتقالية للعراق، تقرير المؤشرات األساسية، ١٤/١٠/٢٠٠٨مفتش العام للبيانات، استجابة لطلب ال
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  ١٧-٢الجدول 
  )بماليين الدوالرات(المشاريع الكبرى قيد التنفيذ لصندوق دعم االقتصاد 

  
الي  المشروع إجم

اليف  التك
 المقررة

ة   اريخ بداي ت
 العمل

از  اريخ اإلنج ت
 عالمتوق

 المحافظة

  ميسان  ١٩/٥/٢٠٠٩  ١٩/٢/٢٠٠٨  $١٤٫٠٨  ٢مستشفى ميسان للجراحة، المرحلة 
  البصرة  ٩/٣/٢٠٠٩  ٢٢/٣/٢٠٠٩  $١٣٫١٠  آيلو فولت ١٣٢تأمين وترآيب آابل مغذي للطاقة 

داد   –منطقة الحظر حول أنابيب النفط في بيجي           بغ
٦  

  صالح الدين  ١١/١/٢٠٠٩  ٤/٥/٢٠٠٨  $١١٫٨٦

داد   – أنابيب النفط في بيجي       منطقة الحظر حول    بغ
٥  

  صالح الدين  ٢٦/١٢/٢٠٠٨  ١٣/٥/٢٠٠٨  $١٠٫٥٠

  البصرة  ١٨/١٢/٢٠٠٨  ٢٤/١/٢٠٠٨  $١٠٫١٨  ESFPRDC06تغذية المياه النظيفة 
  ىديال  ١٧/٤/٢٠٠٩  ١٥/٣/٢٠٠٨  $٩٫٦١  EHC (PRDC)مستشفى بعقوبة العام 

داد   –منطقة الحظر حول أنابيب النفط في بيجي           بغ
٣  

  صالح الدين  ٢٦/١٢/٢٠٠٨  ١٣/٥/٢٠٠٨  $٨٫٥٧

داد   –منطقة الحظر حول أنابيب النفط في بيجي           بغ
٢  

  صالح الدين  ٢٦/١٢/٢٠٠٨  ١٥/٥/٢٠٠٨  $٨٫١١

داد   –منطقة الحظر حول أنابيب النفط في بيجي           بغ
٤  

  صالح الدين  ١٨/١٢/٢٠٠٨  ٢٢/٥/٢٠٠٨  $٧٫٩٣

فى   اء مستش منإنش رير٨٠ يتض ة – ًا س  المرحل
  )ًارير س٣٦(األولى 

  ميسان  ١٩/٥/٢٠٠٩  ٢٩/١١/٢٠٠٧  $٧٫٦١

  
ادة            : مالحظة التكاليف المقررة المدرجة في اإلجمالي أعاله تمثل حصة بنود خط صندوق دعم االقتصاد في آل مشروع آما هو وارد في نظام إدارة إع

  .تنفيذها على عدة مراحل أو عدة أوامر مهمةبنود الخط قد تمثل جزءًا من المشاريع التي تم . إعمار العراق وليس آافة تكاليف المشروع
  

  .١/١٠/٢٠٠٨مكتب المساعدة االنتقالية للعراق، ملف االنهاء لدى نظام إدارة إعادة إعمار العراق، : المصدر
  
 

  وضعية مشاريع صندوق دعم االقتصاد
ا   اك حالي روع٩٨٥٠هن ة         ًا مش ررة بقيم اليف مق ع تك ذ م د التنفي اد قي م االقتص ندوق دع ار ١،٠٨ لص  ملي

نفط         )٧٩(.دوالر ة الحظر حول أنابيب ال د من مشاريع منطق اك العدي ذه المشاريع    (PEZ)    هن ين ه أنظر  ( ب
 لبرنامج منطقة الحظر حول أنابيب      التابع(ISP)لقد آان مشروع حماية أمن البنية التحتية ). ١٧-٢الجدول 

ة  . ة األخيرالنفط موضع تفتيش من ِقَبل مكتب المفتش العام خالل ربع السن     ى   ذآر التفتيش أن مرحل آرآوك إل
نفط           ) ٣المرحلة  (بيجي   ة الحظر حول أنابيب ل ادة صادرات نفط الشمال             في مشروع منطق  ساهمت في زي
  )٨٠(.الخام

  
  برنامج االستجابة الطارئة للقائد

-MNC) في العراق      وزارة الدفاع برنامج االستجابة الطارئة للقائد وُينفذ عبر الفيلق المتعدد الجنسيات           تدير  
I)        ة ونطاق مشاريع            .  ألجل تلبية حاجات المجتمعات حيث يعمل القادة العسكريون ذا السبب، تختلف طبيع له

المال آنظام  "نظام   برامج برنامج االستجابة الطارئة للقائد حسب االستخدام المسموح به في             تصنف .البرنامج
  .ئة للقائد لإلجراءات التشغيلية القياسية وهو ُآتّيب برنامج االستجابة الطار(MAAWS)" سالح

  
 مليار دوالر ألزمت و  ٣٫٢٥ مليار دوالر لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد مع    ٣٫٥٦لقد خصص الكونغرس    

د، أنظر الجدول                 )٨١(. مليار دوالر أنفقت   ٢،٦٨ ة للقائ امج االستجابة الطارئ -٢ بالنسبة لكافة مخصصات برن
١٨.  
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  ابة الطارئة للقائد حسب القيمةبرامج برنامج االستج
دفاع         في   وزارة ال ويض أعطي ل تقبل                   أحدث تف أن ال تستخدم في المس دفاع ب ى وزارة ال ونغرس إل ، أوعز الك

ض            ع بع وني دوالر م ن ملي ا ع د قيمته ي تزي اريع الت د للمش ة للقائ تجابة الطارئ امج االس ات برن مخصص
امج االستجابة            هذه القيود على اإلنفاق جاءت في      )٨٢(.االستثناءات ة المشاريع لبرن ه متوسط قيم ان في  وقت آ

وط        ى الهب ر               . الطارئة للقائد تميل قليًال إل ة المشاريع في صعود بالنسبة للمشاريع غي ان متوسط قيم ابقًا، آ س
  ).المعرف عنها في نظام إدارة إعادة إعمار العراق آمشاريع إعمار(اإلنشائية ولمشاريع إعادة اإلعمار 

  
ة سنة      عة اندفابعد   ذروة سنة                  ٢٠٠٥ أولي غ ال ًا وبل ة المشاريع مرتفع ، ٢٠٠٨سنة   . ٢٠٠٧، بقي متوسط قيم

م حصول تراجع                       ار، لكن ت ادة اإلعم بقيت قيمة المشاريع أعلى من تلك التي ُمنحت في مراحل مبكرة من إع
تنادًا      متوسط قيمة مشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد حس        ١٩-٢الجدول  يظهر   )٨٣(.ملحوظ نة، اس ب الس

  .إلى تاريخ بدء المشروع
  

  ١٨-٢الجدول 
  )بماليين الدوالرات(مخصصات برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

  
 المبلغ القانون العام المخصصات

-P.L. 108  ٢٠٠٥قانون مخصصات وزارة الدفاع، 
287  

١٤٠$  

 اإلرهاب وإغاثة ضحايا قانون المخصصات التكميلية الطارئة للدفاع، والحرب العالمية على
  ٢٠٠٥التسونامي 

P.L 109-13.  ٧١٨$  

-P.L. 109  ٢٠٠٦قانون مخصصات وزارة الدفاع، 
148  

٤٠٨$  

قانون المخصصات التكميلية الطارئة للدفاع، والحرب العالمية على اإلرهاب وإغاثة ضحايا 
  ٢٠٠٦التسونامي 

P.L. 109-
234  

٣٠٠$  

-P.L. 109  ٢٠٠٧قانون مخصصات وزارة الدفاع، 
289  

٣٧٥$  

قانون جهوزية القوات األميرآية، العناية بقدامى المحاربين، استعادة العافية بعد آاترينا، 
  والمحاسبة في العراق

P.L. 110-28  ٣٧٥$  

-P.L. 110  ٢٠٠٨قانون المخصصات الُمجّمعة، 
161  

٣٧٠$  

-P.L. 110  ٢٠٠٨قانون المخصصات التكميلية، 
252  

٨٧٥$  

  $٣،٥٦١   المجموع
   

  ١٩-٢الجدول 
  )بألوف الدوالرات(متوسط قيمة مشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد غير اإلنشائية واإلنشائية، حسب السنة 

  
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ 

  $٨٠  $٨١  $٧٦  $٧١  $٤٢ غير إنشائية
  $١٣٨  $١٦٤  $١٨١  $١٤٦  $٦٨  إنشائية

  
  ٣/١٠/٢٠٠٨برنامج االستجابة الطارئة للقائد، لف اآسيل لم  نظام إدارة إعادة إعمار العراق، :المصدر
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تخدام المتطور   اريع أيضًا االس ة المش ع قيم اريع، ُيصور توزي ة المش ي متوسط قيم ادات ف ى الزي عالوة عل
ع تحت                   . لتمويل برنامج االستجابة الطارئة للقائد     د تق ة للقائ امج االستجابة الطارئ ة مشاريع برن ومع أن أغلبي

اريع  ١٠٠،٠٠٠ و المش بة نح ر متناس ورة غي ة بص اريع مائل اليف المش ة لتك بة المئوي  دوالر، إال أن النس
رى نة . الكب ا عن  ٢٠٠٧س د قيمته ي تزي اريع الت ت المش ل ٥٠٠،٠٠٠، آان الي ٣ دوالر تمث ن إجم ة م  بالمئ

ا يزي                   ة   ٣٦د عن    مشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد التي بوشرت في تلك السنة وآانت تستهلك م  بالمئ
ه       ١، آان   ٢٠٠٨ لكن، من أصل المشاريع التي بوشر بها سنة          )٨٤(.من تكاليف المشاريع   د آلفت  بالمئة منها تزي

ة مشاريع         )٨٥(. بالمئة من إجمالي التكاليف    ١٦ دوالر ويستهلك    ٥٠٠،٠٠٠عن    وحتى عندما يتقلب توزيع قيم
يًال آل سنة             ن القيمة المتو  إبرنامج االستجابة الطارئة للقائد، ف     د ازدادت قل ذه المشاريع ق  ٨-٢الشكل   . سطة له

  . توزيع قيمة المشاريع حسب السنةظهرُي
    

  ٨-٢الشكل 
  توزيع مشاريع وتكاليف برنامج االستجابة الطارئة للقائد حسب الفئة والسنة

  

  
  

  فئة آلفة المشاريع
>١٠،٠٠٠$  
  $١٠٠،٠٠٠ و 1١٠،٠٠٠>
  $٥٠٠،٠٠٠ و 1١٠٠،٠٠٠>
  $٢،٠٠٠،٠٠٠و $ 1٥٠٠،٠٠٠>
<1٢،٠٠٠،٠٠٠$  

  
   األرقام تتأثر بالتدوير:مالحظة
  ٣/١٠/٢٠٠٨ ، ، ملف أآسيل  نظام إدارة إعادة إعمار العراق، برنامج االستجابة الطارئة للقائد:المصدر

 
  

  اإلنفاق حسب فئة البرنامج
ة للقا                      امج االستجابة الطارئ ر حصة من التزامات برن د لتاريخه   تلقت فئة المياه والصرف الصحي أآب في  . ئ

ة  نة المالي ة ٢٠٠٨الس ي هي اآلن الفئ ة الت ة اإلجراءات الوقائي رة داخل فئ ات بصورة آبي ، ازدادت االلتزام
د       ة للقائ تجابة الطارئ امج االس ات برن ي التزام ة ف از      . الثاني م إنج ذا، ت نة ه ع الس الل رب روع ٢٥٨خ  مش

ذ         بالمئ ٦٤لإلجراءات الوقائية التي تمثل أآثر قليًال من         ران  ٣٠ة من تكاليف المشاريع المنجزة من و  / حزي يوني
٨٦(.٢٠٠٨(  

  
  . حسب نوع المشروع والسنة الماليةتزم بها األموال المل٩-٢ُيفصل الشكل 

  
  وضعية إعادة اإلعمار لدى برنامج االستجابة الطارئة للقائد

د   مشاريع لبرنامج االستجابة ا    ٢٢،٩٠٣، تم إنجاز    ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ٢٩بتاريخ   ذه     )٨٧(.لطارئة للقائ د ه  تّع
والي  اريع ح امج ٧٠المش ات البرن ة التزام ن آاف ة م از  .  بالمئ م إنج ذا، ت نة ه ع الس روع٤٩٩خالل رب  ًا مش

راق،      )٨٨(.للبرنامج ار الع ادة إعم ررة      ًا مشروع ٢٢٧١ وهناك، وفقًا لنظام إدارة إع اليف مق ذ مع تك د التنفي  قي

إجمالي الكلفة 
الفئة حسب 

بماليين (
 )الدوالرات
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ا     ًا مشروع ٩٣٣قيد التنفيذ، هناك    الموجودة  مشاريع  من ضمن ال  .  مليون دوالر  ٥١٦٫٥٠بقيمة   ع إنجازه  متوق
ادم     د                  )٨٩(.خالل ربع السنة الق د التي هي قي ة للقائ امج االستجابة الطارئ رى لبرن ة المشاريع الكب  بالنسبة لقائم
  ٢٠-٢التنفيذ، أنظر الجدول 

  
  I-CERP العراق فيامج االستجابة الطارئة للقائد نوضعية مشاريع بر

ى إشراك ال     في االستجابة الطارئة للقائد     برنامج يهدف ات المتحدة إل ديره الوالي ى  مسؤولين  العراق الذي ت  عل
ة      ا الحكوم دفع تكاليفه ي ت اريع الت ل المش ة ونق د أولوي يق وتحدي يط وتنس ي تخط ات ف توى المحافظ مس

د    يهدف    )٩٠(.العراقية ة للقائ امج االستجابة الطارئ أته و    في برن ذي أنش ة في      العراق ال ة العراقي ه الحكوم تمّول
ان ل /نيس ادات الصحية،  ٢٠٠٨إبري اه والعي ة المي دارس ومحطات تنقي ى الم ز عل ل يرآ ع مشروع ُمعّج ، م

ى تسوية    )٩١(ومرافق التخطيط المدني، والطرق والمجارير والري،      تالف في          / إل ة لالئ وارد التكتيكي ديل الم تع
ا            الميدان وآذلك آلية برنامج االستجابة الطارئة       للقائد لكي توّجه الموارد بسرعة إلى المشاريع التي يستفيد منه

  .الشعب العراقي
  

د     ة للقائ تجابة الطارئ امج االس م مخصصات برن وّزع حج يي ا أن   ف ات، آم كان المحافظ راق، حسب س  الع
ار في العراق               ادة اإلعم ى إلع اهم مع المجلس األعل ع سنوية بالتف ة رب   .وضعية المشروع تخضع لمراجع

ل                            هدف  ت تم مع الوقت نق ى أمل أن ي راقيين المنضمين عل دريب للموظفين الع المشاريع لكي تخدم آفرص ت
  . في صندوق قوات األمن العراقية وفي المحافظاتمسؤولينالبرنامج إلى ال

  
  .  تم إنجازها٧١ في مرحلة التخطيط وًا مشروع٤٣٢ مشروع قيد التنفيذ، إضافة إلى ٢١٦١لتاريخه، هناك 
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  ٩-٢ل الشك
  )بماليين الدوالرات(إلتزامات برنامج االستجابة الطارئة للقائد حسب نوع المشاريع والسنوات المالية 

  
االلتزامات حسب السنة   نوع المشروع

  المالية
البنية 

المئوية 
للتغيير بين 

السنة 
 ٠٧المالية 

  ٠٨و 

االلتزامات حسب   نوع المشروع
  السنة المالية

بةال  نس
ة  المئوي

ر  ين للتغيي ب
نة  الس

ة   ٠٧المالي
  ٠٨و 

  اإلجراءات الوقائية

  

  التعليم  %٦٠٧

  

-٤٦%  

  الزراعة

  

  االتصاالت  %٢٠

  

-٥٢%  

  أضرار المعارك

  

  النقل  %١١

  

-٥٤%  

إنتاج وتوزيع 
  الغذاء

  

إصالح البنية   %١٥-
  التحتية المدنية

  

-٦٠%  

مدفوعات 
للموقوفين الذين 
    أطلق سراحهم

نشاطات   %٢١-
ات التنظيف
    المدنية

-٦١%  

المشاريع اإلنسانية 
ومشاريع إعادة 
    اإلعمار األخرى

  الكهرباء  %٢٢-

  

-٦٨%  

  التعزيةمدفوعات 

  

  القانون والحكم  %٣٤-

  

-٦٩%  

  العناية الصحية

  

المياه والصرف   %٣٦-
  الصحي

  

-٧٣%  

التحسينات 
االقتصادية 

    والمالية واإلدارية

عربات الدعم   %٤٢-
  المدني

  

-٧٨%  

  .١٥/١٠/٢٠٠٨نظام إدارة إعادة إعمار العراق، التقرير ربع السنوي لقيادة الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، : المصدر
  

تش    . ملخص التمويل األميرآي المذآورة في تختلف االلتزامات حسب نوع المشاريع عن االلتزامات. األرقام تتأثر بالتدوير  : مالحظة ق مكتب المف لم يتل
  .برنامج االستجابة الطارئة للقائد أو مستوى قطاعهاام من الوآاالت تقارير عن مشاريع الع
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  ٢٠-٢الجدول 
  )بماليين الدوالرات(مشاريع إعادة اإلعمار الكبرى قيد التنفيذ لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد 

  
الي  المشروع إجم

ة  الكلف
 المقررة

از   بداية المشروع اريخ اإلنج ت
 األمني

 لمحافظةا

  بغداد  ٣١/١/٢٠٠٩  ٨/١٠/٢٠٠٧  $١١٫٦٨  ٣١٢توزيع الكهرباء في المحلة 
ة    ي الفلوج ارير ف اه المج خ مي ات ض  ١ فمحط

  ٢وف
  األنبار  ٢/٢/٢٠٠٩  ٢٠/١/٢٠٠٦  $٧٫٦٠

  بغداد  ٢٤/١٠/٢٠٠٨  ١٨/١٠/٢٠٠٧  $٦٫٥٧  ٣١٠توزيع الكهرباء في المحلة 
ل  ادة تأهي ار إع ي مط داخلي ف ران ال ين للطي محطت

  داد الدوليبغ
  بغداد  ١٢/١٠/٢٠٠٨  ١٣/٦/٢٠٠٧  $٦٫٥٦

  البصرة  ١١/٨/٢٠٠٨  ١١/٨/٢٠٠٧  $٦٫٥٦  منشآت مياه الصرف الصحي في قرمة علي
  التأميم  ١/٣/٢٠٠٨  ١/١/٢٠٠٧  $٦٫١٣  لوازم ومعدات التنظيف في مدينة آرآوك

   قار–ذي   ٣١/٥/٢٠٠٨  ٣٠/٦/٢٠٠٦  $٥٫٩٢  الفاو، الوفرة والتخفيف
اءة بالطاق  ة    ةاالض ة، المرحل ي الفلوج ية ف  الشمس

  الثانية
  األنبار  ١/١/٢٠٠٩  ٦/٦/٢٠٠٨  $٥٫٥٠

ي   دة ف ة الجدي ة والفني ة المهني اء المدرس إنش
  السليمانية

  السليمانية  ٢٣/١٢/٢٠٠٨  ٢/١٢/٢٠٠٧  $٥٫٢٠

  بغداد  ٣٠/٦/٢٠٠٧  ٢٠/١٠/٢٠٠٦  $٤٫٨٢   لمجلس المحافظة في بغدامحوالت
 

ا هو وارد في نظام إدارة          التكاليف المقررة المد  : مالحظة رجة في هذا الجدول تمثل حصة بنود خط برنامج االستجابة الطارئة للقائد في آل مشروع آم
  .فبنود الخط قد تمثل جزءًا من المشاريع المنفذة على مراحل متعددة أو أوامر مهمة متعددة. إعادة إعمار العراق وليس آافة تكاليف المشروع

  
  ٣/١٠/٢٠٠٨برنامج االستجابة الطارئة للقائد، ملف اآسيل لعادة إعمار العراق،   نظام إدارة إ:المصدر

 
  التعاقد

  )٩٢(:ثمة ست وآاالت حكومية أميرآية مسؤولة بالدرجة األولى عن عقود إعادة إعمار العراق
  .سالح الهندسة في الجيش األميرآي، فرقة منطقة الخليج •
 .(JCC-I/A)  ستانالقيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغان •
 .القيادة المتعددة الجنسيات في العراق •
 .(AFCEE)القوات الجوية لالمتياز البيئي  •
 .الوآالة األميرآية للتنمية الدولية •
 وزارة الخارجية •
  

  المقاولون العشرة الكبار
ين مع صندوق      مليار دوالر من التزامات العقود المقاولين الخاصين العشرة الكبار المتعاقد          ١٢ُمّول أآثر من    

  .صندوق دعم االقتصادإغاثة وإعادة إعمار العراق، وصندوق قوات األمن العراقية و
  

وال                          لما آان العديد من مشاريع       د األم م تع ا ل ى وشك اإلنجاز ولم ار العراق  عل ادة إعم ة وإع  صندوق إغاث
ة   متوفرة اللتزامات جديدة، لم يكن هناك تغّييرات تذآر بالنسبة ألغلبية المقاولي         ن العشرة الكبار لصندوق إغاث

ر            ع السنة األخي ات خالل رب ل    . وإعادة إعمار العراق فيما يخص االلتزامات واإلنفاق االلتزامات بالنسبة لبكت
  )٩٣(. مليون دوالر بالمقارنة مع األرقام المذآورة خالل ربع السنة األخير٧٥ناشونال إنك قد تراجعت 
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ادة         ة وإع تثناء                ظل آبار مقاولي صندوق إغاث ر باس ع السنة األخي بيًا خالل رب ر نس ار العراق  دون تغيي  إعم
اول واحد   ة             . مق اولي صندوق إغاث ار لمق ى الئحة العشرة الكب م تظهر عل اتيفز إنك ل فشرآة دفلوبمنت آلترن

د  لم تعِط الوآالة األميرآية للتنمية الدولية التي تحدثت عن   .  خالل ربع السنة هذا ٢-وإعادة إعمار العراق عق
  .سنة سابقة، األرقام الُمحّدثة حول آامل  قيمة هذا العقد في الوقت المناسب لنشرها في هذا التقرير

  
ة               وات األمن العراقي ل خالل             شهد إثنان من المقاولين العشرة الكبار لصندوق ق بيًا في التموي رة نس ادة آبي  زي

ذا    ع السنة ه ة    . رب دات األميرآي ر   (American Equipment Company) حصلت شرآة المع ى أآب  عل
دة،        ١٠٠، مع ما يزيد عن      ٢٠٠٨يونيو  /تغيير في االلتزامات منذ حزيران      مليون دوالر من االلتزامات الجدي

ة   ة البيئي رآة الكيماوي ن  (Environmental Chemical Company)وحصلت الش غ م ى مبل ى أعل  عل
  )٩٤(. مليون دوالر١٠٠اإلنفاقات الجديدة، بلغ أآثر بقليل من 

  
اولو   افظ مق ر  ح نة األخي ع الس ي رب ر ف ا ذآ ب آم ى نفس الترتي ار عل رة الكب م االقتصاد العش . صندوق دع

 (International Relief and Development)عقود اإلغاثة الدولية والتنمية  شرآة االلتزامات ازدادت 
ة          )٩٥(. مليون دوالر  ١٣٧خالل ربع السنة هذا      اولي صندوق إغاث ار العراق  العشرة          بالنسبة لمق ادة إعم وإع

دول   ر الج ار، أنظ دول   ٢١-٢الكب ة، الج ن العراقي وات األم ندوق ق اد،   و٢٢-٢؛ وص م االقتص ندوق دع ص
  .٢٣-٢الجدول 

  
  إنهاء العقود

ى                 ا     ١،٢٦٢خالل ربع السنة هذا، راجع مكتب المفتش العام سجالت وزارة الدفاع وتعرف عل  مشروع أنهته
اولين       ال بسبب    ٥٣٠بالتفاهم مع الحكومة و      ٧٣٢ ، منها وزارة الدفاع  ل المق ذه المشاريع     )٩٦(.تقصير من ِقَب  ه

لها        ن أص ع م ار دوالر ُدف والي ملي لية بح ات أص ديها التزام ت ل ت آان ي أنهي ى  ٦٠٠الت ون دوالر إل  ملي
  . مليون دوالر إلى مقاولين لمشاريع تم إنهاؤها بسبب تقصير المقاولين٨٩٫٧المقاولين، من ضمنها 

  
رات في شروط                  ى تغيي ان إل ر األحي دًا في أآث ان عائ ود بالتراضي آ اء العق ام أن إنه تش الع وجد مكتب المف

ى  . الحجم أو المشاآل األمنية، أو ألن المشاريع لم تعد ضرورية   اإلنهاءات بسبب التقصير آانت عائدة عادة إل
  )٩٧(. آان بسبب المشاآل األمنيةاألداء الرديء للمقاول أو المقاول من الباطن غير أن القليل منها

  
  تكاليف العقود والحصيلة

ادة                         ة اإلشراف بالنسبة لمشاريع إع ه لحصيلة وآلف ذا مراجعات واصل مكتب المفتش العام خالل ربع السنة ه
ارير    ة تق در ثماني رى وأص ار الكب ة        . اإلعم ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي دين للوآال ي عق ر ف ذا التقري ر ه نظ

  . مليون دوالر٥٩٨ بقيمة برنامج الحكم المحلي، بخصوص نشاطات
  

ود ألن الخطط                     ع سنوات من العق ذي تحقق خالل أول رب ا ال ر الواضح م قال مكتب المفتش العام أنه من غي
م                 د ل ة بموجب العق ا تحقق المطلوب دم األساسية والتقارير حول م ى            )٩٨(.تق اليف فقط عل ذلك، جاء ذآر التك  آ

ة                    مستوى اإلجمالي بدالً  ال د النشاطات الفردي ة وفوائ يم آلف ذي يحول دون تقي د  .  من مستوى النشاط األمر ال لق
ة م       ك الحين    ذن تلقت الوآالة األميرآية للتنمية الدولي ه لكن األسعار ال                   ذل م تحقيق ا ت ارير حول م  الخطط والتق

          )٩٩(.تزال غير مذآورة على المستوى الذي يسمح بتقييم قيمة النشاطات الفردية
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  ٢١-٢الجدول 

  )بماليين الدوالرات ((IRRF2)المقاولون العشرة الكبار لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني 
  

  أنفقت  ألزمت  المقاول  الرقم
  $١،١٧٨  $١،١٨٧  بكتل ناشونال إنك  ١
  $٩٤٣  $٩٤٨  فليور آمك، إل إل سي  ٢
  $٦٣٥  $٦٧١  بارسونز غلوبال سرفيسز إنك  ٣
  $٦٢١  $٦٣٦  اقبارسونز العر  ٤
  $٦١٨  $٦٣٠  آيلوغ، براون وروت سيرفسز، إنك  ٥
  $٥٠٥  $٥١٢  واشنطن غروب انترناشونال  ٦
  $٣٤٩  $٣٥١  الشرآة الكيماوية البيئية  ٧
  $٢٥٥  $٢٨٧  معهد مثلث األبحاث  ٨
  $٢٥٩  $٢٥٩  مشروع مشترك لشرآة أنهام  ٩
  $٢٣٤  $٢٥٣  سمبيون باور إل إل سي  ١٠
  

يج                   أنتجت  . ر بالتدوير  األرقام تتأث  :مالحظة ة الخل ة منطق دمتها فرق ي ق ود الت ى مستوى العق ات االلتزامات عل  (GRD)هذه القائمة عن طريق جمع بيان
  .(USAID)والوآالة األميرآية للتنمية الدولية 

ي  :المصادر يش األميرآ ي الج ة ف ة لسالح الهندس ام اإلدارة المالي ود "  نظ ة البن ر آاف ىتقري ة إل ود (PMCON) المقدم ة البن ر آاف ى وتقري دم إل  المق
(PMNCN)" ،استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ٧/١٠/٢٠٠٨ ،(USAID) ،١٠/١٠/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات.  

 
  ٢٢-٢الجدول 

  )بماليين الدوالرات ((ISFF)المقاولون العشرة الكبار لصندوق قوات األمن العراقية 
  

  نفقتأ  ألزمت  المقاول  الرقم
  $٥٣٠  $٧٧٨  لخدمات الحكومية، إنكل AECOM شرآة  ١
  $٦٩٧  $٧٧٢  الشرآة الكيماوية البيئية  ٢
ق           ٣ رض تطبي درات وف ؤون المخ ب ش دعم مكت ة ل وزارة الخارجي د ل عق

  القانون الدولي
٦٩٦  $٦٩٦$  

  $٢٤٢  $٤٤٢  شرآة المعدات األميرآية  ٤
درات ا        ٥ ؤون المخ ب ش دعم مكت ة ل وزارة الخارجي د ل رض  عق دولي وف ل

  تطبيق القانون الدولي
٣٨٦  $٣٨٦$  

  $٤٨  $٣٣٢  عقد لشرآة انترناشونال ميليتري أند غوفرمنت إل إل سي  ٦
  $٢٣٨  $٣٠٣  مقاول عراقي  ٧
  $٢٤٧  $٢٩٠   انترناشونال إل إل سيتترا  ٨
  $٢٥٧  $٢٨٤  شرآة الحلول التقنية المبتكرة، إنك  ٩
  $٢٢١  $٢٥٩  شرآة تولتست، إنك  ١٠
  

  .  األرقام تتأثر بالتدوير:مالحظة
  .٣٠/٩/٢٠٠٨ نظام اإلدارة المالية لسالح الهندسة في الجيش األميرآي، :المصادر
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  ٢٣-٢الجدول 
  )بماليين الدوالرات(المقاولون العشرة الكبار لصندوق دعم االقتصاد 

  
  أنفقت  ألزمت  المقاول  الرقم
  $٣٤١  $٦٣٦  اإلغاثة الدولية والتنميةشرآة   ١
  $١٤٣  $٣٢٣  مثلث األبحاثمعهد   ٢
  $١١١  $٢٦٤  نظام اإلدارة المالي  ٣
  $٦٤  $١٧٧  مجموعة لويس بيرغر  ٤
  $١١٢  $١٤٥  سي ايتش إف انترناشونال  ٥
  $٢٩  $١٣٠  بدائل التنمية، إنك  ٦
  $٦٠  $٨٥  بيرنغ بوينت، إنك  ٧
  $٦٣  $٧٠  ويمار انترناشونال  ٨
  $٥٨  $٥٨  بارسونز برينكرهوف  ٩
  $٣٤  $٤٣  مقاول عراقي  ١٠
  

  .  األرقام تتأثر بالتدوير:مالحظة
 لطلب المفتش (USAID)، استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ٣٠/٩/٢٠٠٨ نظام اإلدارة المالية لسالح الهندسة في الجيش األميرآي، :المصادر

 .١٠/١٠/٢٠٠٨العام للبيانات، 
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  االستخدامات والحصيلة
  

ألجل تحليل االلتزامات   . ائج جهود اإلغاثة وإعادة اإلعمار األميرآية لتاريخه      يستعرض هذا القسم حصيلة ونت    
، (ISFF)، وصندوق قوات األمن العراقية      (IRRF)واإلنفاقات بموجب صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق        

د       (ESF)وصندوق دعم االقتصاد     ذلك الحسابات الصغرى،       (CERP)، وبرنامج االستجابة الطارئة للقائ  وآ
  :قسم مكتب المفتش العام نشاطات ونتائج البرامج األميرآية إلى أربعة ميادين رئيسيةي
  
 . األمن والعدل:األمن •
 . النفط والغاز، الكهرباء، المياه، العناية الصحية، النقل والمواصالت:البنية التحتية •
 . التنمية االقتصادية:االقتصاد •
 .، حقوق اإلنسان والتعليم القدرات، الديمقراطية، الالجئونطوير ت:الحكم •
  

ا   وألجل ١٠-٢ مخصصات التمويل األميرآية لهذه الميادين األربعة، أنظر الشكل         لالطالع على   الرجوع إليه
  ).د(حسب آل برنامج، أنظر الملحق 

  
 ١٠-٢الشكل 

  )بمليارات الدوالرات(مخصصات التمويل األميرآية لألمن والبنية التحتية واالقتصاد والحكم 
  
 

 
األمن، البنية التحتية، االقتصاد (بالنسبة لمنهجية آيفية جمع البرامج األميرآية في فئات . األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
 الواردة في تنفاقااإلامات ولتزااللتزامات واإلنفاقات حسب فئات المفتش العام قد تختلف عن اإل). د(، انظر الملحق )والحكم

لم يتلَق مكتب المفتش العام تقارير على مستوى المشاريع أو القطاعات من آافة الوآاالت، آما أن . آيملخص التمويل األمير
تشمل األرقام فقط تمويل صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق . بعض المعلومات تم جمعها من نظام إدارة وإعادة إعمار العراق

، برنامج االستجابة الطارئة (ESF) صندوق دعم االقتصاد ،(ISSF)، صندوق قوات األمن العراقية (IRRF2)الثاني 
  . بالمئة من آافة المخصصات األميرآية٨٢ وهي تعد حوالي  (CERP)للقائد

  
ادر راق   : المص ار الع ادة إعم ام إدارة إع اد   (IRMS)نظ م االقتص ندوق دع اليف ص ال،  (ESF)، تك ة لإلآم ي بحاج  الت

ر            ١/١٠/٢٠٠٨ العراق األسبوعي،      ، وزارة الخارجية، تقرير وضعية    ٣٠/٩/٢٠٠٨ راق، التقري ار الع ادة إعم ، نظام إدارة إع
  ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق

 (MNC-I) ،ة    ١٤/١٠/٢٠٠٨ ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي تجابة الوآال ات،     (USAID)؛ اس ام للبيان تش الع ب المف  لطل
اعدة االنتقالي ١٤/١٠/٢٠٠٨ ب المس تجابة مكت راق ؛ اس ات،  (ITAO)ة للع ام للبيان تش الع ب المف  ٤/١/٢٠٠٨ لطل
تش                        ١٤/١٠/٢٠٠٨و دفاع لطلب المف ر ال ية، استجابة مكتب وزي ر المؤشرات األساس ؛ مكتب المساعدة االنتقالية للعراق، تقري

  .١٤/١٠/٢٠٠٨العام للبيانات، 

٩%  

٢٨%  
٦٠%  

  الحكم
٣٫٧$ 

 االقتصاد
٣($ ١٫٣(%  

 البنية التحتية
١١٫٤$  األمن 

٢٥٫٠$  



األمن
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   إعادة اإلعمارجالالنسبة المئوية لألموال المخصصة حسب م
  

  
  

 (ESF)دعم االقتصاد صندوق 
   (IRRF2)صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني

   (CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد
   (ISFF)صندوق قوات األمن العراقية

 
األمن، البنية التحتية، االقتصاد (بالنسبة لمنهجية آيفية جمع البرامج األميرآية في فئات . األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
 الواردة في تنفاقااإل ولتزاماتااللتزامات واإلنفاقات حسب فئات المفتش العام قد تختلف عن اإل). د(، انظر الملحق )والحكم

لم يتلَق مكتب المفتش العام تقارير على مستوى المشاريع أو القطاعات من آافة الوآاالت، آما أن . ملخص التمويل األميرآي
تشمل األرقام فقط تمويل صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق . ام إدارة وإعادة إعمار العراقبعض المعلومات تم جمعها من نظ

، برنامج االستجابة الطارئة (ESF)، صندوق دعم االقتصاد (ISSF)، صندوق قوات األمن العراقية (IRRF2)الثاني 
  . بالمئة من آافة المخصصات األميرآية٨٢ وهي تعد حوالي  (CERP)للقائد

  
ادرالم راق   : ص ار الع ادة إعم ام إدارة إع اد   (IRMS)نظ م االقتص ندوق دع اليف ص ال،  (ESF)، تك ة لإلآم ي بحاج  الت
ر            ١/١٠/٢٠٠٨، وزارة الخارجية، تقرير وضعية العراق األسبوعي،          ٣٠/٩/٢٠٠٨ راق، التقري ار الع ادة إعم ، نظام إدارة إع

  ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق
 (MNC-I)، ة    ١٤/١٠/٢٠٠٨ ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي تجابة الوآال ات،     (USAID)؛ اس ام للبيان تش الع ب المف  لطل

راق  ١٤/١٠/٢٠٠٨ ة للع اعدة االنتقالي ب المس تجابة مكت ات،  (ITAO)؛ اس ام للبيان تش الع ب المف  ٤/١/٢٠٠٨ لطل
ر المؤشرات األساسية          ١٤/١٠/٢٠٠٨و تش             ؛ مكتب المساعدة االنتقالية للعراق، تقري دفاع لطلب المف ر ال ، استجابة مكتب وزي

  .١٤/١٠/٢٠٠٨العام للبيانات، 
  
 

  ألمنا
   مليار دوالر٢٥

  

  
  البنية التحتية

   مليار دوالر١١٫٤
  

  
  االقتصاد

   مليار دوالر١٫٣
  

  الحكم
  مليار دوالر٣٫٧
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  نـــاألم
  
 

والي  دة ح ات المتح ة ٢٥خصصت الوالي ن العراقي وات األم دعم ق ار دوالر ل دلي، (ISFF) ملي ام الع  والنظ
ة    ٢٢أآثر من   بزمت  تلاو ار دوالر، وأنفقت قراب ار دوالر ١٩ ملي وال   .  ملي ونغرس األم  ألجل األمن   عّين الك

د، صندوق دعم                     عبر عدة حسابات بما في ذلك صندوق قوات األمن العراقية، برنامج االستجابة الطارئة للقائ
انون         ق الق رض تطبي ة وف درات الدولي ؤون المخ ب ش ر مكت ل عب اد، وتموي وزارة  (INL)االقتص ابع ل  الت

  .الخارجية
 

  ١١-٢الشكل 
  )بمليارات الدوالرات(عراق وضعية األموال األميرآية الداعمة ألمن ال

  

  
   مليار دوالر١٨٫٧إجمالي المنفق   

  
األمن، البنية التحتية، االقتصاد (بالنسبة لمنهجية آيفية جمع البرامج األميرآية في فئات . األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
 الواردة في تنفاقااإلامات ولتزلف عن اإلااللتزامات واإلنفاقات حسب فئات المفتش العام قد تخت). د(، انظر الملحق )والحكم

لم يتلَق مكتب المفتش العام تقارير على مستوى المشاريع أو القطاعات من آافة الوآاالت، آما أن . ملخص التمويل األميرآي
ر العراق تشمل األرقام فقط تمويل صندوق إغاثة وإعادة إعما. بعض المعلومات تم جمعها من نظام إدارة وإعادة إعمار العراق

، برنامج االستجابة الطارئة (ESF)، صندوق دعم االقتصاد (ISSF)، صندوق قوات األمن العراقية (IRRF2)الثاني 
  . بالمئة من آافة المخصصات األميرآية٨٢ وهي تعد حوالي  (CERP)للقائد

  
ادر راق   : المص ار الع ادة إعم ام إدارة إع اد   (IRMS)نظ م االقتص ندوق دع اليف ص ال،   (ESF)، تك ة لإلآم ي بحاج الت

ر            ١/١٠/٢٠٠٨، وزارة الخارجية، تقرير وضعية العراق األسبوعي،          ٣٠/٩/٢٠٠٨ راق، التقري ار الع ادة إعم ، نظام إدارة إع
  ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق

 (MNC-I) ،ة    ١٤/١٠/٢٠٠٨ ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي تجابة الوآال تش ا  (USAID)؛ اس ب المف ات،   لطل ام للبيان لع
راق  ١٤/١٠/٢٠٠٨ ة للع اعدة االنتقالي ب المس تجابة مكت ات،  (ITAO)؛ اس ام للبيان تش الع ب المف  ٤/١/٢٠٠٨ لطل
تش                        ١٤/١٠/٢٠٠٨و دفاع لطلب المف ر ال ية، استجابة مكتب وزي ر المؤشرات األساس ؛ مكتب المساعدة االنتقالية للعراق، تقري

  .١٤/١٠/٢٠٠٨العام للبيانات، 

  دوالر مليار٢٥إجمالي المخصص 
 

  مليار دوالر٢٢٫١  الاللتزاماإجمالي 



األمن
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  البيئة األمنية استدامة
ذا         )١٠١(.تحققت مؤخراً التي  مكاسب  ال  إمكانية قلب   مع ،)١٠٠(الوضع األمني في العراق هشّ     رغم من ه ى ال  عل

ى    واستعادت العراق التقييم الحذر، تواصل قوات األمن العراقية نموها من حيث القوة والقدرات،              السيطرة عل
ي  ة ف لطة األمني ى أ١١الس ذ  محافظة وتراجع العنف إل توياته من ى مس داد . ٢٠٠٤دن ي بغ ات ف ثًال، الهجم م

  )١٠٢(. بالمئة مما آانت عليه في ربع السنة الثالث من هذا العام٦١هبطت بنسبة 
  

  السيطرة العراقية على المحافظات
ي األ ة ف ؤولية األمني تالف المس اد االئ ول أع ن أيل ي األول م راقيين ف ى الع ار إل بتمبر /نب ال . ٢٠٠٨س إن انتق

راق،    نباأل ي الع ات ف ف المحافظ دى أعن ابقًا إح ت س ي آان ارزاً ار الت ًا ب كِّل معلم ي  ُيش ي ف دم األمن ي التق  ف
بالد ي )١٠٣(.ال رين األول٢٣ ف وبر / تش ة   ٢٠٠٨أآت ل المحافظ بحت باب يطرة    ١٢، أص ى الس ود إل ي تع  الت

  )١٠٤(.العراقية على المحافظات
  

ل األ   تعداد لنق ى اس دة عل ات المتح ت الوالي وزنبآان ي تم و /ار ف بب  ٢٠٠٨يولي ديات س ن التح ددًا م ن ع  لك
داد وزعامات األ      . التأخير ين بغ د ساهم في        الالفت أآثر ان التوتر الذي حصل ب ة ق ار حول السياسة األمني نب

  )١٠٥(.تأجيل موعد انتقال األنبار إلى السيطرة العراقية على المحافظات
  

ان من                من أصل المحافظات السّت المتبقية تحت سيطرة ا          ه آ ددة الجنسيات ان وات المتع تالف، ذآرت الق الئ
رين األول      ة تش ي نهاي ط ف ة الواس ل محافظ ع نق وبر /المتوق أميم    )١٠٦(.٢٠٠٨أآت ع الت ع أن تتب ن المتوق  وم

  .٢٠٠٩يناير /وصالح الدين في نهاية آانون الثاني
  

باط    و ش الى ه ة دي رر لمحافظ اريخ المق ر /الت وف ٢٠٠٩فبراي وى س ا ان نين ول آذار ، آم ل بحل ارس / تنق م
  )١٠٨(.٢٠٠٩مايو / بغداد ستكون األخيرة التي من المبرمج نقلها في أيار)١٠٧(.٢٠٠٩

  
دما  ر المحافظة تتوصلعن ى ف ة إل ن العراقي وات األم دم ق ى المحافظات، تق ة عل يطرة العراقي  جميعض الس

  .ف يتواصلغير ان بعض االعتماد على مساندة قدرات االئتالف سو. ًاتقريبالخدمات 
  

ع السنة       (GRD) فرقة منطقة الخليج -أبلغ سالح الهندسة في الجيش األميرآي    ام خالل رب تش الع  مكتب المف
ى                   رًا عل ؤثر آثي م ي ى المحافظات ل ة عل ى السيطرة العراقي ا إل د نقله هذا ان القيام بعمليات في المحافظات بع

ار    يج انه           . جهود إعادة اإلعم ة الخل ة منطق و فرق ى              وذآر موظف واردهم الخاصة أو عل ى م ا عل دون إم م يعتم
ددة الجنسيات في                  وات المتع المساعدة من قوات األمن العراقية اثر الحوادث األمنية بدًال من االعتماد على الق

راق  وظفين         )١٠٩(.(MNF-I)الع ات الم د تحرآ ه تقيي ة بإمكان ن العراقي وات األم ى ق اد عل ر أن االعتم  غي
ك،                    األميرآيين والمطالبة بم   وات ذل ذه الق د فعلت ه واآبة من قوات األمن العراقية لمقاولي األمن الخاص، وق

  )١١٠(.على األخص في محافظتي ذي قار والمثنى
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ق فصل             مع التحّسن األمني، تعمل الواليات المتحدة والعراق على إزالة الجدران في بغداد التي شيدت للحّد من العنف عن طري

  .األحياء الشيعية والسنية
  

  البرامج األميرآية األساسية
دريب             راق، فسهلت ت ي الع ار ف ادة اإلعم ل األميرآي إلع ر حصة من التموي دل اآب رامج األمن والع تلقت ب
ق       جون ومراف اء الس اندت إنش راق، وس ي الع اء ف ززت القض دات، وع دمت المع ة، وق ن العراقي وات األم ق

  .المحاآم، من جملة النشاطات األخرى
  

  ن العراقية قوات األمعوض
ام  ذ الع ع، ٢٠٠٣من ن   ارتف ة م ة المدرب ن العراقي وات األم دد ق ى ٨٧،٤١٤ ع ات )١١١(.٥٣١،٠٠٠ إل  البيان

ر  )١١٢(. عنصر٥٩١،٦٩٥الخاصة بقوات األمن العراقية التي تعكس معلومات آشف األجور، تشير إلى              تعتب
وا       راد ق ر ألف ي أآث يم واقع ا تقي ى انه ذه عل ات ه دفاع البيان اليين أل  وزارة ال ة الح ن العراقي ام ت األم ن أرق

ين أو مصابين                  رادًا متغيب نهم وتشمل اف داد الحاضرين م وارق، انظر        . المدربين ال تعكس أع ذه الف ة ه لمقارن
  .٢٤-٢الجدول 

  
ل   /خالل ربع السنة هذا، أجرى مكتب المفتش العام متابعة لتقريره الصادر في نيسان               دقيق     ٢٠٠٨أبري ، مع ت

ة         قّيم مدى االعتم   د من          . اد على التقارير التي ترفعها قوات األمن العراقي ى العدي ام عل تش الع ر مكتب المف عث
ر المرخص           ات غي  نقاط الضعف الناجمة عن توثيق غير مناسب، وعن الفساد، والموظفين األشباح والتوظيف

  )١١٣(. وأنظمة إدارة العاملين الضعيفةبها
  

دى عدد               التقارير قد تغيّرت     مقاييس وتعاريف وألن   ل ل ول التحلي ام ان مي تش الع مع الوقت، الحظ مكتب المف
زال صعبة   ة ال ت وات األمن العراقي ل من موظفي ق ر قلي ًا . غي ودًا لتطوير نظام دة جه ات المتح ّول الوالي تم

  )١١٤(.ًا لوزارة الدفاع في حين ترآز الحكومة العراقية على نظام لوزارة الداخليةممكنن
  

  ن العراقيةبناء قدرات قوات األم
رة               ًا تحت إم ة ذاتي ة مكتفي وات عراقي م ألجل إنشاء ق ددة في عمله يواجه مدراء البرنامج األمني تحديات متع
  .وزارة الدفاع وتضم فرقًا تشكو نقصًا في الضباط وذات قدرات لوجستية غير مناسبة وعمليات شراء رديئة

  
ة وا إن  ة، والمذهبي ل وزارة الداخلي اد المتواصل داخ ن   الفس د م يطرة، والصيانة، تح ادة والس ي القي نقص ف ل

  )١١٥(.التقدم
  



األمن
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ذ            طردة من ورة مض د ازدادت بص ة ق دفاع ووزارة الداخلي ات وزارة ال الي موازن ن أن إجم رغم م ى ال عل
وزارة   ٢٠٠٤ ات ال زال دون متطلب ا ال ت نة . ، إال انه ة  ٢٠٠٨س ت وزارة الداخلي غ، طالب ار ١٠٫٣ بمبل  ملي

ة ٥٣دوالر لكن  ه بالمئ ة علي د تمت الموافق ذا الطلب ق ط من ه دفاع )١١٦(.فق ة من ٦٣ وتلقت وزارة ال  بالمئ
 هذه العجوزات التي تزيد من تعقيدها آليات تنفيذ الموازنات، تؤثر على الجهود األميرآية لتطوير                )١١٧(.طلبها

  )١١٨(.االآتفاء الذاتي لدى قوات األمن العراقية
  

دفاع   .  قوات األمن العراقية خالل ربع السنة هذا تقدماً   وعلى الرغم من النواقص هذه، حققت      تواصل وزارة ال
ة              إنشاءتحسين التنسيق ما بين الوآاالت، والتدريب، و       ران وسالح البحري  قوات الجيش، وتوسيع سالح الطي

راق  دات والمرافق)١١٩(.في الع دريب األساسي محدود بسبب ترهل المع ر ان الت دريب .  غي ق الت الحظ فري
درات               (CAATT)اعدة المدنية للشرطة    للمس د خفضت ق يم المتضررة ق  ان الظروف المعيشية القياسية والخ

  )١٢٠(. بالمئة١٤التدريب األساسية بنسبة 
  

أمين            . لقد تحسنت وزارة الداخلية ايضاً     ى ت ة إل ة   ١٠٨ من أصل      ١٠٠فقد حققت تقدمًا في الجهود الرامي  قطع
رورية للأ آترض ض تقبلية، وافتنش ة        المس رطة الوطني وات الش رعية، وزادت ق رات ش ة مختب ت أربع تح

  )١٢١(). محطة للشرطة١٧٥بما في ذلك إنشاء أو تجديد (وقوات شرطة المحافظات، ووسعت المرافق 
  

  األعداد المتنامية للضباط وضباط الصف 
داد الضباط وضباط الصف                    رة من ذوي    تحدثت تقارير مكتب المفتش العام سابقًا عن النقص في أع  في   الخب

ة وات األمن العراقي الغ عددهم .ق دربين الب ي الضباط الم م يلب وز١٢،٠٠٠ ل ين تم دربين ب و / ضابط الم يولي
  )١٢٢(. سوى ثلث األعداد المطلوبة لقيادة القوات الحالية٢٠٠٨يوليو / إلى وتموز٢٠٠٧

  
د      ، سعت وزارة الدفاع إلى استدعاء ضباط الصف والضباط ا             ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ٦في   لعسكريين من عه

وبر   / تشرين األول   ٦بتاريخ  . صدام ة      ٢٠٠٨أآت ابقين، وهو           ٩٧،٠٠٠، تسجل قراب  ضابط وضابط صف س
دفاع أي           وزارة ال ددة الجنسيات في           )١٢٣(. ضابط  ٨٠،٠٠٠عدد تخطى الهدف األصلي ل وات المتع  ذآرت الق

ميًا       )١٢٤(. عقيد لديهم أفضل الفرص للقبول     ذوي الرتب األدى من ربتة    العراق ان     لقد أعادت وزارة الدفاع رس
اريخ   ١٤٢٥ ضابط و٧٣٨ جلوا بت ذين س ول١٣ ضابط صف ال بتمبر / أيل ى . ٢٠٠٨س رة للحصول عل نظ

  .٢٥-٢إجمالية على تسجيل ضباط الصف والضباط السابقين، انظر الجدول 
  

  ٢٤-٢الجدول 
  ١٥/٨/٢٠٠٨إجمالي المعينين والمدربين لقوات األمن العراقية بتاريخ 

  
  المدربون  المعينون  فرع الخدمة  اتلقوا

  ٢٢٤،٩٧٠  ١٨٠،٢٩٦  الجيش العراقي  وزارة الدفاع
  ٢١،١٤٤  ٢٢،٠٦٩  قوات التدريب والمساندة  
  ٢،٢٤٦  ١،٨٨٧  سالح الجو  
  ١،٤٩٤  ١،٨٧٢  البحرية  
  ٢٤٩،٨٥٤  ٢٠٦،١٢٤  إجمالي وزارة الدفاع  

  ١٩٢،٠٢٨  ٢٩٩،١٧٠  الشرطة العراقية  وزارة الداخلية
  ٥٠،١٨٤  ٣٩،٧٣٩  طة الوطنيةالشر  
  ٣٤،٣٧٠  ٤٣،٠٧٣  فرض امن الحدود  
  ٢٧٦،٥٨٢  ٣٨١،٩٨٢  إجمالي وزارة الداخلية  

  ٤،٥٦٤  ٣،٥٨٩  العمليات الخاصة  مكتب مكافحة اإلرهاب
  ٥٣١،٠٠٠  ٥٩١،٦٩٥     قوات األمن العراقيةمجموع
تشمل أرقام المدربين . إنها ال تعكس إجمالي الحاضرين للخدمةعلى الرغم من أن أعداد المعينين تصور بيانات جدول الرواتب، ف      : مالحظة

  .األفراد المتغيبين بدون إذن، والبعيدين بسبب اإلصابات
  ٣٣، ص ٣٠/٩/٢٠٠٨وزارة الدفاع، قياس االستقرار واألمن في العراق، : المصدر
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  ٢٥-٢الجدول 
  ٦/١٠/٢٠٠٨تسجيل الضباط وضباط الصف السابقين بتاريخ 

  
  جلونالمس  الرتبة
  ١،٣٢١  لواء

  ٤،١٦٣  عقيدمقدم إلى 
  ٨،٢٩٩  الزم أول إلى رائدم

  ٨٣،١٧٨  ضباط صف
  ٩٦،٩٦١  المجموع
  .١٠/١٠/٢٠٠٨  القوات المتعددة الجنسيات في العراق، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، :المصدر

  
  مساندة التدريب واالنتقال

ة،      على الرغم من أن العراق حمل حصة اآبر من و     وات األمن العراقي ة لق ات اإلداري اجبات التدريب والواجب
وزارات في                 تواصل الواليات المتحدة تقديم الدعم االستشاري األساسي لمساعدة القادة الميدانيين ولمساعدة ال

ن    دافها م وغ أه ات    "بل ة بالعملي ه عالق ذي ل تقالل ال رف  )١٢٥(".االس ددة    تش ة المتع ة االنتقالي ادة األمني القي
رق متخصصة في                     (MNSTC-I)جنسيات في العراق    ال ون آجزء من تسع ف ذين يعمل ى المستشارين ال  عل

ي في العراق     ة، وفي         . مساعدة الجهاز األمن دفاع ووزارة الداخلي رق االستشارية في وزارة ال ى الف إضافة إل
دريب الشرطة  رق ت راد لف تالف األف دم االئ ادة المشترآة، يق ك (مراآز القي ي ذل ا ف  مستشار شرطة ٧٦٦بم

ين روع         )١٢٦()دولي ن الف رع م ل ف ل آ ة داخ كرية االنتقالي اعدة العس رق المس ة، وف دود االنتقالي رق الح ، وف
  )١٢٧(. للتدريب األساسي للجيش العراقيًا أميرآيًا مستشار١٧٩العسكرية العراقية، من بينهم 

  
ات    تشرف قوات االئتالف على مرافق العمليات الطارئة المشترآة التي تخ            ًا،  . دم آقواعد مشترآة للعملي حالي

ر من              ٥٤تستضيف   ع وأآث ات طوارئ وموق ات الطوارئ، تستضيف           ٣٦٢ قاعدة عملي اآن اصغر لعملي  أم
  )١٢٨(.قوات األمن العراقية وقوات االئتالف

  
 تحقيق  ذآرت وزارة الدفاع ان الهدف إقفال هذه المرافق جزئيًا أو تسليمها إلى قوات األمن العراقية عندما يتم                

ة         ٦٣، آانت هناك    ٢٠٠٧مثًال، خالل   . مكاسب في منطقة ما     قاعدة آبرى خالل ذروة تعزيز القوات األميرآي
ال         ل أو إقف م نق ة ت وات التكميلي حب الق ع س دديًا، وم رى و ٩ع د آب ة    ١٧ قواع ى الحكوم غر إل دة اص  قاع

  )١٢٩(.العراقية
  

ة حصول           درات        لتحسينات في عم    ذآر المستشارون األميرآيون لدى وزارة الداخلي ة، والق ذ الموازن ات تنفي ي
  )١٣٠(. القوات لكنهم أشاروا إلى تحديات مكافحة الفساد وإدارة الموقوفينإنشاءالتدريبية، وآليات 

  
يط    ة ان التخط وزارة الداخلي الي ل ق االنتق ة والفري رطة المدني دريب الش اعدة ت ق مس ن فري ل م ر آ وذآ

ز   درات مرآ ل، وق تراتيجي الهزي دماج      االس ًا واالن بة بنيوي ر المناس ق غي بة، والمراف ر المناس دريب غي  الت
  )١٣١(.والمهارة المهنية البطيئة لقوات وزارة الداخلية تواصل إعاقة التقدم

  
  مساندة اللوجستية والصيانة

ة ال       انة ، والتخزين والصي  شراء تقدم قوات االئتالف المساندة االستشارية لمساعدة وزارة الدفاع في دعم أنظم
دان           املين في  المي تية        . والتوزيع األساسية بالنسبة لتجهيز الع ة اللوجس دم في تطوير أنظم ر ان التق ة غي  الذاتي

  )١٣٣(.مشكلةُيشكِّل  وال يزال )١٣٢(االعتماد والصيانة أبطأ مما آان متوقعًا
  

  )١٣٤(:لكتتخذ الواليات المتحدة الخطوات لدعم القدرات اللوجتسية للجيش العراقي، بما في ذ
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 . جندي آجزء من عدة مبادرات لوجستية خالل ربع السنة هذا٣٠٠٠تدريب حوالي  •
 .تطوير عقيدة واليات لوجستية •
 .ساسية التدريب واإلرشاد لتحسين الكفاءات األإنشاء •
ق           • ى المراف تودعات إل وانئ والمس ن الم دادات م دات واإلم ل المع ام لنق ل الع اطي للنق وج احتي داد ف إع

 .األخرى
ة ب ال • ون دوالر ألجل ١٨٫٧٥مطالب ين ملي ى  تحس ر عل ات التغيي ة متطلب راز لتلبي ة الط دات القديم  المع

 .المدى البعيد
زودين      ٢٥المطالبة بحوالي    • وجين م  مليون دوالر من أموال المشتريات لمعالجة النقص في المعدات في ف

 .بعربات للنقل
يارة السريعة ال      دعم إنتاج برنامج     • ات الس دد للمرآب دادات،        ٤٥ة اإلغراض مع      متع ون دوالر من اإلم  ملي

  .وقطع الغيار وفريق إدارة
  

  
  عراقي مع أفراد من جماعة أبناء العراق-احتفال أميرآي

  
ر مرفق                مجمع التاجي الوطني   و مستودعمن المتوقع إنجاز     ذي سيكون اآب ات المتحدة، ال  الممول من الوالي

دريب ولإلشراف           لكن ستكون   . ٢٠٠٩لوجستي في العراق في مطلع       تالف للت هناك حاجة إلى مستشاري االئ
ار      تّم تسليم    )١٣٥(.على المرافق إلى حين يستطيع العراقيون تأمين السيطرة        ايو  /مخزن األسلحة الخفيفة في أي م

  )١٣٦(.٢٠٠٨أآتوبر / وبدأ التدريب في تشرين األول٢٠٠٨
  

ًا لوج              ة نظام ك وزارة الداخلي دفاع، ال تمل وزارة ال ديها               خالفًا ل درات الصيانة ل ا ان ق ًا رسميًا، آم تيًا مكرس س
ى من                  ات أعل ة  ٨٥ليست قوية بما فيه الكفاية لتأمين  جهوزية صيانة العرب ة بصدد      )١٣٧(. بالمئ  وزارة الداخلي

اريخ  . ٢٠٠٨ديسمبر / آانون األول٣١شرطة الوطنية الذي يتوقع انجازه بحلول إسناد معزز لل تطوير لواء    بت
رق الصيانة        ٤٦، آان اللواء يضم  ٢٠٠٨بر  سبتم/ أيلول ٣٠ ذين يشملون ف وبين وال املين المطل  بالمئة من الع

  )١٣٨(.واللوجستية والطب والنقل
  

  عقود الدعم الحياتي
ى                     ٢٠٠٧أآتوبر  /في تشرين األول   ة إل ة الرامي ود األميرآي ارير حول الجه ع التق ام رف تش الع ، بدأ مكتب المف

لى وزارة الداخلية ووزارة الدفاع للمرافق واألمن والنقل والصيانة واللوجستية          نقل مسؤوليات الدعم الحياتي إ    
اك               ٣٣من أصل   . وتكنولوجيا المعلومات  ان هن ل، آ دفًا للنق ات المتحدة ه وزارة   ١٩ عقد جعلتها الوالي دًا ل  عق

ا ب   درة قيمته دفاع مق ون دوالر و١٨٤ال والي   ١٤ ملي ا بح درة قيمته ة مق وزارة الداخلي دًا ل ون ٢٦٧ عق  ملي
ة                  . دوالر وزارة الداخلي ة ب ود المتعلق ذآرت القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق ان آافة العق

  )١٣٩(.٢٠٠٨ديسمبر / آانون األول٣١سوف تنقل بحلول 
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د  ١٣، تم نقل    ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول ٨بتاريخ   ة    ًا عق ون دوالر   ١٥٠ بقيم ل م       )١٤٠(. ملي ذا اق الي ه غ     اإلجم ا ابل م
د              ٢٠٠٨يوليو  /إلى مكتب المفتش العام في تموز       الن القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق ق

  )١٤١(. مليون دوالر٩٤قررت االحتفاظ بالسيطرة على سبعة عقود يبلغ مجموعها 
  

 مليون دوالر في عقود   ٣٠٠ ماليين دوالر وبقي حوالي      ١٠، تم نقل ثالثة عقود بقيمة       ٢٠٠٨يوليو  /منذ تموز 
  )١٤٢(.يحتفظ بها االئتالف

  
  نقل برنامج أبناء العراق إلى السيطرة العراقية

نة  راق     ٢٠٠٧س اء الع ة أبن ل منظم دة تموي ات المتح دأت الوالي ة   (SOI)، ب راءات الوقائي وال اإلج ن أم  م
د  . نامج االستجابة الطارئة للقائدلبرنامج االستجابة الطارئة للقائد الذي أصبح منذ ذلك الحين اآبر فئة في بر             لق

اء العراق               ٣٦٨انفق حوالي     امج أبن ى برن امج عل ون دوالر من البرن ل          )١٤٣(. ملي رغم من ان التموي ى ال  وعل
د هبط بصورة                               رد ق اق الشهري للف امج، إال ان متوسط اإلنف ة البرن ذ بداي د ازداد من اء العراق ق الشهري ألبن

  . الزيادة الكبيرة في عضوية منظمة أبناء العراق، عاآسًا٢٠٠٧متواصلة منذ أواخر 
  

ات      ٢٠٠٨أآتوبر  /بتاريخ األول من تشرين األول     ع الموجب ، وافقت الحكومة العراقية على تحمل مسؤولية دف
امج         )١٤٤(. في منظمة أبناء العراق العاملين في بغداد       ٥١،٠٠٠لألعضاء ال     هذه أول خطوة في عملية نقل برن

زم                . دارة األميرآية إلى اإلدارة العراقية    أبناء العراق من اإل    ه يعت دد الجنسيات في العراق ان ق المتع ذآر الفيل
دد    .  في أرجاء البالد خالل األشهر الستة القادمة  ٤٤،٠٠٠نقل األعضاء المتبقين وعددهم      ق المتع والحظ الفيل

اء العراق     الجنسيات في العراق ايضًا ان الواليات المتحدة سوف تواصل دعم ما تبقى من أ             ة أبن عضاء منظم
وات األمن                  ى ق ى أو إل ة ذات معن ة دائم ى وظائف مدني إلى حين تستطيع العمل مع الحكومة العراقية لنقلهم إل

  )١٤٦(.العراقية
  

ال  ذا االنتق د ه ه يؤي ًا أن ال علن د ق ي ق وزراء العراق يس ال ن ان رئ رغم م ى ال ة )١٤٧(وعل  إال ان وزارة الداخلي
ذهبي       وبعض القادة العراقي  وتر الم ًا بالنسبة للخطة وسط الت دوا تحفظ ل     )١٤٨(.ين اب ات المتحدة بنق  تأمل الوالي

والي  رطة    ٢٠ح ى الش االت إل ن االنتق ة لك ن العراقي وات األم ى ق راق إل اء الع ة أبن ن أعضاء منظم ة م بالمئ
د أظهرت              رة ق ة األخي دم           "العراقية خالل األشهر الثالث ل ال تق م نق ًا ان ل دمًا بطيئ ك،       )١٤٥(".تق ى ذل  عالوة عل

  )١٥٠(.ذآرت وزارة الدافع ان بعض أعضاء منظمة أبناء العراق يجري استهدفاهم من قبل الحكومة العراقية
  

دد الجنسيات                   ق المتع إضافة إلى تنسيق نقل وتسديد رواتب أبناء العراق، يتوجب على الحكومة العراقية والفيل
اه   ذآرة تف ة لم راق وضع الصيغة النهائي ي الع تالف   ف ين االئ ات ب ة بالعملي وترات المتعلق ل خفض الت م ألج

  )١٥١(.والجيش العراقي في الوقت الذي تتم فيه مسؤولية اإلشراف على منظمة أبناء العراق
  

لقد أقام الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق خلية مصالحة إلشراك لجنة التطبيق والمتابعة العراقية للمصالحة              
ة ي)١٥٢(الوطني ات         ، الت ة وحكوم ات المحلي ع الحكوم ل م رطة وتعم ي الش وعين ف ي المتط دقيق ف ود الت  تق

امج                  )١٥٣(.المحافظات حول قضايا المصالحة    ال برن ى انتق ة اإلشراف عل ة مهم ى اللجن  عهد رئيس الوزراء إل
  .أبناء العراق

  
  :قام الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق أيضا باتخاذ مبادرتين اثنين

  
اء العراق                   زين للدفع لبدء تأقلم   مرآإقامة   • ع رواتب أبن ق دف  الجيش العراقي مع إدارة المجموعة عن طري

 )١٥٤(.وعن طريق استخدام األموال األميرآية
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ن          • تفادة م راق لالس اء الع م أبن ي ض اعدة ف ي للمس يش العراق ع الج ترآة م جيل المش ال التس ام بأعم القي
 )١٥٥(.البرنامج االنتقالي

  
  لعسكرية الخارجيةتسهيل المبيعات ا

ات                  دات والخدمات من الوالي يسمح برنامج المبيعات العسكرية الخارجية للعراق بالشراء السريع للسلع والمع
دات      (DSCA)تشرف وآالة التعاون األمني الدفاعي   . المتحدة داد تشكيلة من المع ؤمن إم  على العملية التي ت

غيرة، والمل   الح الص ع الس ك قط ي ذل ا ف راقيين بم ات للع هاريجبوس ع والص ورة وقط ات المقط ، والعرب
ات استطالع وطائرات              )١٥٦(.الغيار ة من ضمنها طواف ر أهمي  طالب العراقيون في المدة األخيرة بمعدات أآث
  )١٥٧(.النقل

  
ول ذ أيل بتمبر /من زام، ٢٠٠٧س راقالت غ الع امج ٣٫٤  بمبل ذا البرن ار دوالر له اريخ )١٥٨(. ملي رين ١٥ بت  تش

ة              ٢٠٠٨أآتوبر  /األول امج المبيعات العسكرية الخارجي ار دوالر    ٢٫٩، آانت القيمة اإلجمالية لقضايا برن  ملي
ار دوالر   ١٫٧ي  الآما ان إجمالي المبلغ الذي سلم آان حو       )  بالمئة من إجمالي ما ألزم     ٨٥( دم    .  ملي ة التق لمعرف

  .١٢-٢، انظر الشكل ٢٠٠٨مارس /الحاصل في المبيعات العسكرية الخارجية منذ آذار
  
  

  ١٢-٢الشكل 
  ٢٠٠٨وضع المبيعات العسكرية الخارجية مع العراق، 

  

  
  
  

 
  قيمة الوضعية

  طلبات المبيعات العسكرية الخارجية غير الموافق عليها
  

  .االرقام تتأثر بالتدوير: مالحطة
ألمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في      القيادة ا ، استجابة   ٣/٢٠٠٨وزارة الدفاع، قياس االستقرار واألمن في العراق،        : المصدر
دفاع،     . ٤/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات،      العراق ر ال نائب المفتش العام، المقابلة مع مكتب وزير الدفاع، مساعد نائب وزي

  .٥/١٠/٢٠٠٨استجابة وآالة التعاون االمني الدفاعي لطلب المفتش العام للبيانات، . ٧/٧/٢٠٠٨شوؤن االمن العالمية، 
  
  

الغ التي        ٢٠٠٨أآتوبر  / وتشرين األول  ٢٠٠٨مارس  /بين آذار  ا  زمت الت، تجاوزت المب ة     به ة العراقي  الحكوم
ة       ليمها       للمبيعات العسكرية الخارجي ّم تس واد التي ت أخير                . الم ابقًا في ت د س ة األم ات الطويل د ساهمت العملي لق

ة لتحسين     فريقالخارجية، أقامت وزارة الدفاع     ألجل تبسيط عملية المبيعات العسكرية      . الموافقة والتسليم   مهم
ي     اإلسياسة و دور ال سرعة العمليات آما ان وآالة التعاون األمني الدفاعي انتقلت من            شراف إلى موقف عمالن

  )١٦٠(.أآثر
  

  مارس/آذار
 مليار ٢٫٩
 دوالر

  يوليو/تموز
 $ مليار٢٫٩

 المزود

  أآتوبر/تشرين األول
  مليار دوالر٣٫٤

المجموع التراآمي 
  :لاللتزامات العراقية

  مليار دوالر٢٫٩

 مليار ١
 دوالر

١٫٤ 
مليار 
 دوالر

١٫٧ 
مليار 
 دوالر
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ة،            ل األميرآي ادة النق ة مع قي لقد عززت وآالة التعاون األمني الدفاعي آليات التسليم عن طريق تحسين العالق
لشحن  اافعة أولوية الشحن لسلع برنامج المبيعات العسكرية الخارجية، معتمدة على النقل الجوي وناقلة خط                ر

  )١٦١(.البحري من موانئ في الكويت إلى أم قصر
  

ات قضايا           (GRD)لقد أصبحت فرقة منطقة الخليج       دة قضايا ومكون ذي لع ل التنفي اريخ  )١٦٢(. مؤخرًا الوآي  بت
رين األول١٤ وب/ تش روع     ٢٠٠٨ر أآت اء مش دة إلنش ية واح دير قض يج ت ة الخل ة منطق ت فرق  رصيف، آان

ًا                ق  تلقت فرقة منط   )١٦٣(.وجدار بحري في أم قصر     درة جماعي ل لقضايا أخرى مق يج ايضًا التموي غ ة الخل  بمبل
  )١٦٥(. مليون دوالر١٢٨٫٤

  
  تحديد شكل النظام القضائي في العراق
سعت  . ائي العراقي على األمن القضائي والتدريب والمشاريع اإلنشائيةترآز المساعدة األميرآية للنظام القض  

ود وراء  ذه المؤسسات سوف يتطلب سنوات من الجه تقرار وامن ه ان اس ي تعترف ب دة الت ات المتح الوالي
  :تشكيلة منوعة من المبادرات، من ضمنها

  
 .معالجة  آليات األمن القضائي غير المناسبة •
 .تحسين نظام المحاآم •
 .يف االزدحام في السجونتخف •
  

  حماية الموظفين القضائيين
دما           تعرضي. تواصل التهديدات الخطيرة إعاقة القضاء العراقي      االت عن اد واالغتي ون التخويف والفس  الموظف

التحقيق ون ب ي القضايايقوم وب  ف دريبهم دون المطل ه وت د موظفي ال عدي ي مج رت وزارة .  والمقاضاة ف ذآ
انون                     التخويف يعي "الدفاع ان    م الق ر لحك د المباشر أآث ائي وهو التهدي ق بشكل هام إدارة النظام القضائي الجن
  )١٦٥ ("في العراق

  
ل  ٢٠٠٣يونيو /منذ حزيران  اٍض  ٣٨، اغتي ل  ( ق ا ان  ) ٢٠٠٨، سنة  ٧قت  أعضاء من عائالت موظفين     ٦آم

وا  ذا(قضائيين قتل نة ه ع الس د خالل رب ل اح م يقت ران)١٦٦().ل ذ حزي و / من تهداف ٢٠٠٤يوني  ٩٩، جرى اس
  )١٦٨(. قاٍض وعائالتهم٢٩ تقدم الواليات المتحدة السكن اآلمن ل )١٦٧(.عضو آخرين من الجسم القضائي

  
 رخصة سالح للموظفين     ٦٥، أصدرت وزارة الداخلية     ٢٠٠٨أآتوبر  / وتشرين األول  ٢٠٠٨يوليو  /بين تموز 
ى )١٦٩(.القضائيين رخص إل دد ال الي ع ذا إجم ع ه ه ي٤٧٠ رف ن  لكن ل م د اق وظفين ١٠ع ن الم ن أم ة م  بالمئ
ة القضاء          إعطاء  لعى مجلس القضاء األعلى غير قادر      . القضائيين ة حماي دعم المناسب لخدم رغم    .  ال ى ال فعل

م                          ه ل ق، إال ان ة المراف ة حماي من ان المجلس قد تلقى بعض المال لتسديد تكاليف امن الموظفين وأعضاء خدم
  )١٧٠(. العدد الكافي من الموظفينيتلق ما فيه الكفاية للحفاظ على

  
يس          ن رئ ادر ع ر ص دعم أم ة ل ع وزارة الداخلي ى وم اء األعل س القض ع مجل ة م االت األميرآي ق الوآ تنس

 الحظ مكتب شؤون     )١٧١(.مزيد من المسؤولية بالنسبة لألمن القضائي     الالوزراء يطالب وزارة الداخلية بتحمل      
  )١٧٢(.عبر العراق يتوقف على الخطة" مستقبل األمن القضائي"المخدرات الدولي وفرض تطبيق القانون ان 

  
يم األمن    مارشاالتيمول مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون نواب   اوال لتقي  أميرآيين ومق

ة،                     القضائي في أرجاء البالد، ولوضع سياسات وخطط ألمن الموظفين القضائيين، وتطوير المساعدة األمني
ع ا ل م ؤولينلوالعم ة إل مس ة العراقي ي الحكوم داد ف ي ع دريب امن فوف ت يم و ص د التعل وير لمعه  التط

  )١٧٣(.القضائي
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 سبتمبر/ أيلول١٠السجادة الحمراء تنتظر أصحاب المقامات الرفيعة بمناسبة افتتاح قصر العدل الجديد في الرصافة، في 

  
  تحسين مرافق العراق القضائية
 بنتهاألميرآية في نقل المحكمة والموظفين إلى قصر العدل الجديد الذي في الرصافة، ساعدت الوآاالت 

مساحته و افُتتح قصر العدل، )١٧٤().المعروف بقصر العدل( مليون دوالر ١١٫٣الواليات المتحدة بكلفة 
يشمل الُمجّمع مرفقًا لحماية .  لخدمة أآثر من مليون مواطن٢٠٠٨سبتمبر / في أيلول، قدم ُمربع١٠،٢٠٠

لقضاة والموظفين القانونيين والعديد من المباني لألمن والصيانة والخدمات إلقامة اهود، وأماآن الش
 ومع أن الواليات المتحدة تعتبر المجمع آمثال يمكن تطبيقه في أنحاء العراق، يتردد مجلس )١٧٥(.الغذائية

  )١٧٦(.القضاء األعلى في إعادة التجربة
  

 )١٧٧(. محكمة٦٦٤ محاآم جديدة ليصبح إجمالي المحاآم في البالد ٩ح ، جرى افتتا٢٠٠٨يوليو /منذ تموز
، آانت التحسينات األمنية في محاآم الموصل وآرآوك على وشك ٢٠٠٨أآتوبر / تشرين األول٣بحلول 
ميرآيون ومكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون األ حدد المارشالت لقد )١٧٨(.االنجاز
(INL) ١٧٩(. األمن فيهامستوىرفع  لخرآ  قصر عدل٢٧(  

  
ان . عالوة على إنشاء المحاآم، تمول الواليات المتحدة مرافق حماية الشهود المتواجدة داخل قصور العدل

أآتوبر /منذ تشرين األول. غياب المرافق الرسمية ُيجبر الشهود والمحامين على اإلقامة في معسكرات
 ١٧يوليو إلى /من األول من تموز. اع في تلك المعسكرات شاهد ومحامي دف٣٠٠، أقام قرابة ٢٠٠٧
الحظ .  أسابيع في المعسكرات٦ شاهد أآثر من ١٧ محامين دفاع و٨، أقام أآثر من ٢٠٠٨سبتمبر /أيلول

سبتمبر / أيلول٣٠الملحق العدلي لدى السفارة األميرآية ان المعسكرات ُسلمت إلى الحكومة العراقية في 
١٨٠(.٢٠٠٨(  

  
، آان المرفقان الجديدان المنجزان مؤخرًا لحماية الشهود جزءًا من ٢٠٠٨أآتوبر / تشرين األول٢بحلول 

بالنسبة . المحكمة الجنائية المرآزية في العراق، واحد في الكرخ والثاني في مجّمع قصر العدل في بغداد
  .٢٦-٢ألحدث المعلومات عن هذه المرافق، أنظر الجدول 
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  ٢٦-٢الجدول 
  .٣٠/٩٢٠٠٨ية الشهود الممولة من الواليات المتحدة، بتاريخ مرافق حما

  
  الكلفة  المكان

بماليين (
  )الدوالرات

  آلفة االنجاز
بماليين (

  )الدوالرات

تاريخ االنجاز 
  المتوقع

النسبة المئوية 
  لالنجاز

عن التغيير 
٧/٢٠٠٨  

   بالمئة٢   بالمئة٩٨  ١٥/١٠/٢٠٠٨  $٠٫١  $١٫٩  البصرة
  أنجز   بالمئة١٠٠  أنجز  $٠  $٢٫٩  الرصافة
  لم ينجز   بالمئة١٠٠  أنجز  $٠  $٢٫٠  الكرخ

  
  ٣/١٠/٢٠٠٨ استجابة مكتب شؤون المخدرات الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، :المصدر

  
 

  بناء قدرات المحاآم في العراق
 ٦٨٩ قاضي تحقيق، و٢٨٧ قاٍض جديد و٤٨٢لقد تمت زيادة عدد العاملين في المحاآم وهم يشملون اآلن 

 غير ان الجسم القضائي ال يزال يرزح تحت عدد )١٨١(. موظف حماية٤،٤٨٢ مدعي عام و٣١٣ُمحقق و
  .القضايا الكبير

  
  المتراآمة لمساعدة العراق في معالجة القضاياخطوات ثالث تتالف من الواليات المتحدة مقاربة اتخذتلقد 

العاجلة مثل الخدمات /انون القضايا الفوريةعلى المدى القصير، يعالج مستشارو حكم الق. غير المنجزة
 على المدى الطويل، يساعد موظفو مكتب شؤون المخدرات )١٨٢(.الكهربائية وإدارة الملف لوزارة الداخلية

 الذي ُيرّآز على بناء مشروع إدارة محكمة مجلس القضاء األعلىالدولية ووزارة الخارجية في تطوير 
وتساعد الواليات المتحدة أيضًا في تنسيق المساحات . يير إدارة القضاياالقدرات ألجل تطبيق وتوحيد معا

  )١٨٣(.المخصصة للمكاتب اإلدارية داخل المحاآم الجديدة ألنها تفتقر إلى المرآزية
  

 التابع للسفارة األميرآية، والقوات المتعددة الجنسيات في العراق (LAOTF) المهمة للقانون والنظام فريق
(MNF-I) بغداد، تساهم في تقديم الدعم للوجستي والتقني إلى المحكمة -إعادة إعمار المحافظات وفرق

 تشمل الجهود في الكرخ، مساندة القدرات االستشارية لمعالجة األدلة، )١٨٤(.الجنائية المرآزية في العراق
  )١٨٥(.والتنسيق بين الشهود وتقديم الدعم األمني واللوجستي المباشر لنقل السجناء

  
  وية القضاياتس

 قضية إلى محاآم االستئناف ٢٠٠،٠٠٠، جرى تقديم أآثر من ٢٠٠٨مارس /يناير وآذار/بين آانون الثاني
 بالمئة ٢٢ ارتفعت نسبة القضايا المقدمة، ٢٠٠٨يوليو / وتموز٢٠٠٨مايو / بين أيار)١٨٦(.الفدرالية العراقية

في العراق، آل  )١٨٧(.ظر الحلت من القضايا التي تن، مبقية معدًال مرتفعًا٢٠٠٨ العامن ربع السنة األول من ع
 في الملف، تعرض القضية على قاضي التحقيق تصبحعندما . ادعاء يدعمه شاهدان أو أآثر يصبح قضية

قاضي التحقيق مسؤول عن . الذي يسعى جاهدًا إلى اآتشاف الوقائع وفي نفس الوقت تمثيل مصالح العراق
زمة لحل القضية أو تحويلها إلى محكمة أعلى، بصرف النظر عن صالحية أو اإلشراف على جمع األدلة الال

وهكذا، تساهم الشروط هذه في العدد الكبير من القضايا التي يتم االستماع إليها .  أو صلتها بالموضوعالقضية
أو تسويتها بعدها، ُيقرر قاضي التحقيق ما إذا آان سيواصل العمل على القضية . في نظام المحاآم في العراق

  .١٣-٢ملخص عن تسوية القضايا، انظر الشكل للحصول على . دونما عمل إضافي
  

الذين يطورون ويرسلون القضايا إلى محاآم (تشمل الجهود األميرآية تقديم النصح لموظفي لجنة النزاهة 
 )١٨٨(.ين القضائيين قضاة التحقيق والمحققوتدريب عدد القضايا المحّولة من لجنة النزاهة زيادة، )التحقيقات
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عالوة على ذلك، تحاول الواليات المتحدة تخفيف التوترات بين قضاة التحقيق والشرطة التي يمكن ان تسبب 
 )١٨٩(. القضايا والتعاونتحويلتأخيرات في 

 
  

  ١٣-٢الشكل 
  .٧/٢٠٠٨-٥/٢٠٠٨ في العراق، االتحاديةعدد القضايا التي حسمتها محاآم االستئناف 

  بالمئة ُحسمت٧١ ُعرضت و قضية٢٥٠،٣٧١
  

  األوضاع الشخصية  
  ٣٨،٥٢١  

  
  

االستنئافات آما هي "االستئنافات آما هي مقدمة أصًال و" شبيهة بالمحكمة العليا األميرآية، تحادية محكمة التمييز اال:مالحظة
المحاآم الجنائية . متوسطة األميرآيةتشير  إلى المحاآم المشابهة في عملياتها لمحاآم الدائرة ال" مقدمة إلى محكمة التمييز

محاآم العمل . المرآزية في العراق محاآم تدعمها الواليات المتحدة وتعالج قضايا الفساد والقضايا ذات العالقة بالتمرد
 حقيقمحاآم الجنح واألحداث والتجارة والت.  محاآم مدنية هي األوضاع الشخصية والمحاآم الدينيةوالمحاآم االبتدائية ومحاآم

تشمل المحاآم األخرى، محاآم األحداث، محاآم المجموعات الدينية غير المسلمة، محاآم العمل، .  محاآم جميعها جنائيةهي
  .المحاآم التجارية ومحاآم االستئناف آما هي مقدمة أصًال

  
، استجابة لطلب المفتش العام التقرير اإلحصائي للمحكمة العليا العراقية"الملحق العدلي لدى السفارة األميرآية، : المصدر

  .٢/١٠/٢٠٠٨للبيانات، 
  

  ٢٧-٢الجدول 
  ٢٠٠٨الربع األول والثاني من سنة  قضايا المؤهلة لقانون العفو،  آخر فيالتغّيرات من ربع سنة لربع سنة

  
الموقوفون 
  المؤهلون

  مرفوضون  هاربون مؤهلون  مؤهلون بكفالة  السجناء المؤهلون

   بالمئة١٣٫٣٠+   بالمئة٣٢٫٢٦   بالمئة٢٦٫٠٧+  المئة ب٢٢٫١٦+    بالمئة١٤٫٠٩+
  

  .٢/١٠/٢٠٠٨ الملحق العدلي في السفارة األميرآية، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، :المصدر
  

   ابتدائيةمحاآم
١٦،٩٣١ 

  محكمة التمييز
٥،٥٠٥ 

  ٢،٦٨٥استئناف مقدمة للتمييز 
  ٢،٥٧٥محاآم الجنح 

  ١،٤٥١المحاآم الجنائية 
  ١،٢٣٩المحاآم الجنائية المرآزية في العراق 

 ١،٦٦٥ى أخر
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مرآز  (LAOTF) المهمة للقانون والنظام فرقة و(PRT)افتتحت فرقة إعادة إعمار المحافظات في بغداد 
بحلول تشرين .  لتقديم االستشارات القانونية للمعتقلين٢٠٠٨مايو / في أيارالرصافة للدفاع القانوني

لدعم إطالق سراح أو نقل )  في اليوم٨٣( استشارة ٤،٢٠٠، تم إجراء أآثر من ٢٠٠٨أآتوبر /األول
  )١٩٠(. بموجب قانون العفومنهم ١،٠٢٤ ، أطلق سراح معتقًال٢،١٧٦

  
 تطوير نظام تعقب للقضاء الجنائي (INL)طبيق القانون ساند مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض ت

في . ، أعيد تنشيط المشروعالمنفذينفبعد التغيير في المقاولين . ُعرف بمشروع الدمج العدلي في العراق
ن العمل مع وزارة الداخلية لتبسيط المعلومات حول المعتقلين التي و ثالثة موظفأ، بد٢٠٠٨سبتمبر /أيلول

ضا لمجلس القضاء األعلى ولوزارة العدل ألجل تحسين التنسيق بالنسبة لوضعية ستكون متوفرة أي
  )١٩١(.المعتقلين

  
  توسيع قضايا قانون العفو

 قضية عرضت أمام المحاآم ١٥١،٢١٩، ذآر مجلس القضاء األعلى ان ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٢٤بحلول 
  )١٩٢(. معتقل مؤهلين للعفو١٢٢،٠٠٠وقد اعتبر قرابة . فبراير/نتيجة قانون العفو الصادر في شباط

  
 بالمئة بين ربع السنة ٣٢ إذ ارتفع هذا المعدل أآثر من ،أآبر ُمعدل زيادة في القضايا المؤهلة تتعلق بالفارين

 وحل تلك مراجعة على هيئات العفو ترآز الحظت وزارة الخارجية ان )١٩٣(.٢٠٠٨األول والثاني من سنة 
 لرؤية معدالت التغيير )١٩٤().أو تكون أماآن وجودهم غير معروفة (معتقلين القضايا التي ال يكون أفرادها

  .٢٧-٢وآخر للقضايا القانونية المؤهلة للعفو، انظر الجدول السنة البين ربع 
  

 لكن الملحق العدلي ذآر ان )١٩٥(. بالمئة من تلك القضايا٨٠وفقًا لمجلس القضاء األعلى، منح العفو لقرابة 
فالتأخير اإلداري، وعيوب قاعدة البيانات وغياب التنسيق بين . احهم الفعلي غير واضحعدد المطلق سر

مجلس القضاء األعلى، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، ووزارة العدل، ووزارة العمل والشؤون 
 ووزير  غير ان مكتب رئيس الوزراء)١٩٦(.االجتماعية، تحول أحيانًا آثيرة دون تنفيذ أوامر إطالق السراح

  )١٩٧(.حقوق اإلنسان يعمالن لتحسين التزامن بين الوزارات المنفذة وبين الكيانات الحكومية األخرى
  

  معالجة السجون المزدحمة ومرافق االعتقال
 )١٩٨(. في العراقًا سجين١٠،١٦٩ و  معتقًال٣١،٥٧٨، آان هناك ٢٠٠٨أآتوبر / تشرين األول٨بتاريخ 

عتقلين الكبير نسبيًا يضغطان ليس فقط على المحاآم بل أيضا على أنظمة االزدحام في السجون وعدد الم
يزيد أيضا من التحديات التي تواجه نظام العدل الجنائي في فسوء معاملة المعتقلين والسجناء أما . االعتقال
تحاول الواليات المتحدة تخفيف بعض هذا الضغط عن طريق تدريب موظفي الخدمة اإلصالحية . العراق

تتمكن هذه .  مليون دوالر٨٩٫٥تمول الواليات المتحدة إنشاء ستة سجون تقدر قيمتها ب . ناء سجون جديدةوب
نظرة إجمالية حول هذه للحصول على  )٢٠٠(.حتجزًا ومًا سجين٨،٠٨٩ استيعاب مجتمعة منالمرافق 

  .٢٨-٢المرافق، انظر الجدول 
  



األمن
 

 

٧٤ 

  ٢٨-٢الجدول 
  إنشاء السجون

  
  القيمة   السجن

ين بمالي(
  )الدوالرات

اريخ   المكان الت
در  المق
  لالنجاز

درة  ق
االستيعاب 
  المقدرة

  الوضعية

رة   جن البص س
  المرآزي

 ١٥٠٠  ٩/٢٠٠٩  البصرة  $٩٫٤
  سرير

 صدر إشعار جزئي .١٠/٨/٢٠٠٨ُمنح العقد في 
 للبدء بأعمال التصميم وإصالح ٢٩/٨/٢٠٠٨في 
  .متضررالمحيط اللجدار ا

 المرفق ألغراض احتلت وحدة من الشرطة الوطنية
 ولغاية ٢٠٠٧ بين أواخر صيف أيواء الجنود
، حيث توقفت آل ٢٠٠٧نوفمبر /تشرين الثاني

منذ ذلك الحين، أعيد النظر في بيان . األعمال
  . جديدإعداد تقدير حكومي مستقلالعمل وتم 

 ٣٠٠٠  ٢/٢٠٠٩  السليمانية  $٣٢  سجن شمشمال
  سرير

اريخ     ٥٢منجز بنسبة    ، بسبب   ٧/٩/٢٠٠٨ بالمئة بت
ًا   ٢٣ الطقس، منح تمديد لمدة      التأخيرات لرداءة   يوم

  .فرقة منطقة لخليج الشماليةمن قبل 
حصن سوز، 
  المرحلة األولى

 ٦٨٩  ٤/٢٠٠٩  السليمانية  $٦٫٥
  سرير

 أدت. ٧/٩/٢٠٠٨ بالمئة بتاريخ ٤٢منجز بنسبة 
عقد التصميم من ل بالمئة ٣٠  التعديل نسبةمراجعة

جيش األميرآي قبل سالح الهندسة في ال
(USACE) أعطى المقاول .  يوم٨٠ تمديدًا لمدة

الطقس بما لرداءة تأخيرات المزيدًا من األيام بسبب 
في ذلك حظر التجول الذي آانت تفرضه السلطات 

  .المحلية
حصن سوز 
  المرحلة الثانية

 ١٠٠٠  ٨/٢٠٠٩  السليمانية  $ ١١٫٥
  سرير

كتب ؛ اتفاقية الدعم مع م٨/٦/٢٠٠٨منح العقد في 
  .شؤون المخدرات الدولية معلق

سجن الناصرية 
  المرحلة الثانية

 ٤٠٠  ١/٢٠٠٨  ذي قار  $٧٫٣
  سرير

. ١٣/١٠/٢٠٠٨ بالمئة بتاريخ ٤٥منجز بنسبة 
 إلى ١١/٢٠٠٨تحول تاريخ االنجاز األصلي من 

 العمال من المرحلة األولى نقل بعد ان ١٢/٢٠٠٨
للمساعدة في انجاز هذا المشروع في الوقت 

 أدى التعديل اإلضافي للقعد بهدف تحسين. محددال
إلى  معالجة مياه المجاري الصحية محطةمستوى 
يناير / موعد االنجاز لغاية آانون الثانيتأخير
٢٠٠٩  

يقرر   األنبار  $٢٢٫٨  سجن الرمادي
  الحقًا

١٥٠٠ 
  سرير

الخالفات حول ملكية األرض وضعت المشروع 
  .في االنتظار

 
 بالمئة احتياطي طوارئ، إلى المبلغ ٧٫٥ بالمئة و٦٫٥سجن البصرة المرآزي عن طريق إضافة  احتسبت قيمة :مالحظة

  . تعديل حكومي مستقلاستند التقرير األخير إلى . الفعلي للعقد الممنوح
  .١٥/١٠/٢٠٠٨ و٣/١٠/٢٠٠٨ مكتب شؤون المخدرات الدولي استجابة لطلب المفتش العام للبيانات :المصدر
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  يةالبنية التحت
  
  لمعالجة الحاجات )١٩٩( مليار١٠٫٢٧ مليار دوالر وأنفقت قرابة ١١٫٠١زمت الواليات المتحدة قرابة تلا

  :الماسة للبنية التحتية في العراق، في قطاعات إعادة اإلعمار التالية
 النفط والغاز •

 الكهرباء •
 المياه •
 العناية الصحية •
 النقل واالتصاالت •
  

   عبر مشاريع وبرامج البنية التحتية، انظر الشكل بالنسبة لوضع التمويل األميرآي
  .١٥-٢ وبالنسبة للتوزيع حسب  القطاعات، انظر الشكل ١٤-٢
  

  ١٤-٢الشكل 
  وضع التمويل األميرآي للبنية التحتية 

  )بمليارات الدوالرات(
  

  
  إجمالي المنفق  
  ١٠٫٢٧$  

  
األمن، البنية التحتية، االقتصاد ( البرامج األميرآية في فئات بالنسبة لمنهجية آيفية جمع. األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
 الواردة في تنفاقااإلامات ولتزااللتزامات واإلنفاقات حسب فئات المفتش العام قد تختلف عن اإل). د(، انظر الملحق )والحكم

قطاعات من آافة الوآاالت، آما أن لم يتلَق مكتب المفتش العام تقارير على مستوى المشاريع أو ال. ملخص التمويل األميرآي
تشمل األرقام فقط تمويل صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق . بعض المعلومات تم جمعها من نظام إدارة وإعادة إعمار العراق

، برنامج االستجابة الطارئة (ESF)، صندوق دعم االقتصاد (ISSF)، صندوق قوات األمن العراقية (IRRF2)الثاني 
  . (CERP)للقائد

  
 التي بحاجة لإلآمال، (ESF)، تكاليف صندوق دعم االقتصاد (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق : المصادر

  ١/١٠/٢٠٠٨، وزارة الخارجية، تقرير وضعية العراق األسبوعي، ٣٠/٩/٢٠٠٨
 

$١١٫٤١إجمالي المخصص   
 $١١٫٠١أجمالي الملزم      



البنية التحتية
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  ١٥-٢الشكل 
  االلتزامات األميرآية للبنية التحتية، حسب القطاع

  

  
  النفظ والغاز  الكهرباء  المياه  العناية  النقل 

  الصحية  واالتصاالت
  

  
 

األمن، البنية التحتية، االقتصاد (بالنسبة لمنهجية آيفية جمع البرامج األميرآية في فئات . األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
 الواردة في تنفاقااإلتزامات وااللتزامات واإلنفاقات حسب فئات المفتش العام قد تختلف عن اإل). د(، انظر الملحق )والحكم

لم يتلَق مكتب المفتش العام تقارير على مستوى المشاريع أو القطاعات من آافة الوآاالت، آما أن . ملخص التمويل األميرآي
تشمل األرقام فقط تمويل صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق . بعض المعلومات تم جمعها من نظام إدارة وإعادة إعمار العراق

، برنامج االستجابة الطارئة (ESF)، صندوق دعم االقتصاد (ISSF)، صندوق قوات األمن العراقية (IRRF2)الثاني 
   . (CERP)للقائد

  
 التي بحاجة لإلآمال، (ESF)، تكاليف صندوق دعم االقتصاد (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق : المصادر

  .١/١٠/٢٠٠٨سبوعي، ، وزارة الخارجية، تقرير وضعية العراق األ٣٠/٩/٢٠٠٨
  
  

من مخصصات صندوق إغاثة وإعادة إعمار تقريبًا  بالمئة ٩٤ نسبة، آان ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٣٠بتاريخ 
ترآيز الدعم األميرآي المتبقي إلعادة إعمار البنية التحتية من المشاريع تحول  )٢٠٠(.العراق الثاني قد أنفقت

لصغيرة الحجم، وآذلك إلى المساعدات الفنية المحددة األهداف الكبرى إلى مشاريع إعادة البناء واإلصالح ا
 األموال المتبقية في صندوق إغاثة وإعادة رصف، أعادت السفارة األميرآية ٢٠٠٨في بداية سنة . جيدًا

 القدرات، مؤشرة إلى نهاية المشاريع اإلنشائية طويرإعمار العراق للترآيز على االقتصاد، والحكم وجهود ت
  )٢٠١(.الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقالجديدة 

  
  النفط والغاز

 مليار دوالر في قطاع النفط ١٫٦٩ مليار دوالر وأنفقت قرابة ١٫٧٥أآثر من ب الواليات المتحدة التزمت
  )٢٠٢(.والغاز

  
بتاريخ . ة، خصصت الحكومة العراقية، مليار دوالر لوزارة النفط للمشاريع الرأسمالي٢٠٠٨بالنسبة لسنة 

 مليون ٤١٠  منهأنفقتو مليون دوالر من هذا المبلغ ٤٨٢ أآثر من تلقت الوزارة،)٢٠٣(٢٠٠٨يونيو /حزيران
أغسطس، خصصت الحكومة / في آبصدقة، الم٢٠٠٨ في األموال العراقية التكميلية لسنة )٢٠٤(.دوالر

  )٢٠٥(. مليون دوالر إضافية لوزارة النفط٢٦٠العراقية 
  

  ت النفطإنتاج وصادرا
 مليون برميل في ٢٫٤٧سّجل إنتاج النفط الخام خالل ربع السنة هذا رقمًا قياسيًا لما بعد الحرب، مع متوسط 

 بالمئة ارتفاع بالنسبة لنفس ١٨ بالمئة عن الرقم المذآور خالل ربع السنة األخير، و٢٦، أي بزيادة )٢٠٦(اليوم
  )٢٠٧(.ربع السنة من العام الماضي

  التزامات لم تصرف
 انفاقات
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 بالمئة بالنسبة لربع السنة ٨ مليون برميل في اليوم، مع تراجع بنسبة ١٫٧٣درات النفط الخام بلغ متوسط صا
 تراجع الصادرات مؤخرًا ينسب إلى )٢٠٨(. بالمئة بالنسبة لنفس ربع السنة من العام الماضي٢األخير، وزيادة 

  :عاملين على األقل
  

الشمال عن انقطاع في خط التصدير الرئيسي ، تحدثت شرآة نفط ٢٠٠٨سبتمبر / في مطلع أيلول:الشمال
إلى جيهان، نتج عنه توقف في صادرات النفط إلى الشمال لمدة أسبوع تقريبًا إلى حين انجاز اإلصالحات في 

  .منتصف الشهر
  

   )٢٠٩(. في البصرةأدى إلى تأخير التحميل في محظة النفطالطقس الرديء أّخر ا: الجنوب
  

 مليون ١٫٩ مليون برميل في اليوم هو أدنى قليًال من هدف ١٫٨٦ البالغريخه متوسط صادرات السنة لتاإن 
  )٢١٠(.برميل في اليوم الذي حددته وزارة النفط

  
  أسعار وعائدات النفط

يتوقع مكتب المحاسبة الحكومية . )٢١١( مليار دوالر٥٥٫٤، ٢٠٠٨بلغت عائدات النفط في العراق سنة 
(GAO) مليار دوالر، لكن أسعار النفط قد هبطت ٧٩٫٢ و٦٦٫٥ بين ٢٠٠٨ عائدات النفط سنة تتراوح 

 لذلك، فإن الدخل السنوي العراقي من )٢١٢(.٢٠٠٨بصورة قوية من مستوياتها القياسية التي بلغتها في أواسط 
سعر نفط آرآوك الخام، خالل ربع متوسط لقد آان . دنىاألمستوى يستقر على األرجح عند الالنفط سوف 
 هبط تحت ٢٠٠٨أآتوبر / تشرين األول١٠ دوالر للبرميل، لكن المتوسط األسبوعي في ١١٣ السنة هذا،

  )٢١٣(. دوالر٨٢
  

 دوالر ٨٠، احتسبت الحكومة العراقية أسعار الصادرات ب ٢٠١١-٢٠٠٩في خطتها اإلستراتيجية لألعوام 
لملخص للميول األخيرة  بالنسبة )٢١٤(.٢٠١١ دوالر سنة ٩٠ و٢٠١٠ دوالر سنة ٨٥، و٢٠٠٩للبرميل سنة 

  .١٩-٢إلنتاج النفط العراقي الخام وللصادرات، انظر الجدول 
  

  المحروقات المكّررة
مثًال، . تواصل الحكومة العراقية الكفاح من أجل تلبية الطلب الداخلي في البالد على المحروقات المكررة

  )٢١٥(:، آان٢٠٠٨سبتمبر /أيلول ٢١المتوسط اليومي إلمداد المحروقات المكررة لألسبوع المنتهي في 
  
  بالنسبة للبنزينالستهدفة بالمئة تحت المستويات ٤١ •
  بالنسبة للمازوتمستهدفة بالمئة تحت المستويات ال٢٩ •
  بالنسبة للكازمستهدفة بالمئة تحت المستويات ال٢٨ •
 . بالنسبة لغاز النفط المسيلمستهدفة بالمئة تحت المستويات ال٨ •
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  ٢٩-٢الجدول 
   وصادرات وأسعار وعائدات النفط الخامإنتاج

  
  المتوسط ربع السنوي  

١/٧/٢٠٠٨/٣٠/٩/٢٠٠٨  
نفس   بة ل ر بالنس التغيي
ام  نة الع ع الس رب

  الماضي

  ميول المتوسطات الشهرية

راق     ة للع اعدة االنتقالي ب المس مكت
(ITAO) ي ٢٫٥٠ ل ف ون برمي  ملي

  اليوم

 

  

  )أ(اإلنتاج   بالمئة١٩

رق األ   ؤون الش ب ش ى مكت دن
(NEA) مليون برميل٢٫٤٧    

   بالمئة١٨
  

راق     ة للع اعدة االنتقالي ب المس مكت
(ITAO) ي ١٫٨٣ ل ف ون برمي  ملي

  اليوم
 

  

  )أ(الصادرات   بالمئة٣

ى     رق األدن ؤون الش ب ش مكت
(NEA) مليون برميل١٫٧٣    

   بالمئة٢

  
  

  
  )لبصرةخفيف ا(البرميل /١٠٨٫٢٠

  
     بالمئة٥٤

  

ا      ي تلقاه األسعار الت
  )ب(العراق من النفط

  )خام آرآوك(البرميل /١١٣٫٠٣
 

   بالمئة٥٩

  
  

نفط  دات ال عائ
ة  -٢٠٠٧المتراآم

  )ج(٢٠٠٨

   مليار دوالر١٧٫٦
  

   بالمئة٥٤

  
  

 
  .. األرقام تتأثر بالتدوير:مالحظات

مكتب المساعدة االنتقالية  ميول الصادرات واإلنتاج على معلومات جمعها من  لتحديد مكتب المفتش العاماستندتاريخيًا،   )أ (
-المتوسطات ربع السنوية المتغيرة لإلنتاج والصادرات ذآرتها وزارة الخارجية ومكتب شؤون الشرق األدنى. للعراق

خالل ربع السنة هذا، استخدم المفتش العام أرقامًا تاريخية قدمتها السفارة األميرآية لخلق ثالثة . (NEA-I)العراق 
  .ميولللخطوط 

العراق، غير ان خط الميل أنشئ من بيانات مكتب - السعر ربع السنوية قدمها مكتب شؤون الشرق األدنىمتوسطات  )ب (
 .٥/٩/٢٠٠٨المساعدة االنتقالية للعراق التي تشمل أسعار خفيف البصرة وخام آرآوك خالل 

 لعائدات النفط قدمه مكتب المتوسط ربع السنوي. ٢٠٠٧يناير / منذ آانون الثاني التراآميةعائدات النفطهو لخط الميل   )ج (
غير ان األرقام التاريخية . ١٤/١٠/٢٠٠٨العراق، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، -شؤون الشرق األدنى

المستخدمة لخلق خط الميل التي جمعت من تقارير وضعية العراق األسبوعية لوزارة الخارجية، تقارن جيدًا بأرقام 
 مليون دوالر في ٤٦٫٦تظهر بيانات وزارة المالية األميرآية . (CBI)المرآزي  بنك العراق  لدىنفطايصاالت ال
الحظت تقارير وضعية العراق األسبوعية الصادرة عن . ٢٠٠٨أغسطس / لبنك العراق المرآزي لغاية آبإيصاالت

 . مليار دوالر٤٨٫٢ يبلغ تقديرات لعائدات النفط ٢٧/٨/٢٠٠٨وزارة الخارجية في 
  

؛ وزارة الخارجية، تقرير وضعية ٢/١٠/٢٠٠٨ة األميرآية في بغداد، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، السفار: المصادر
، ٢٧/٦/٢٠٠٧، ٣٠/٥/٢٠٠٧، ٢٥/٤/٢٠٠٧، ٢٨/٣/٢٠٠٧، ٢٨/٢/٢٠٠٧، ٣١/١/٢٠٠٧العراق األسبوعي، 

 و ٣/١/٢٠٠٨، ١٢/١٢/٢٠٠٧، ٢٨/١١/٢٠٠٧، ٣١/١٠/٢٠٠٧، ٢٦/٩/٢٠٠٧، ٢٩/٨/٢٠٠٧، ١١/٧/٢٠٠٧
  .١٤/١٠/٢٠٠٨، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، العراق-مكتب الشرق األدنى؛ ١٦/١/٢٠٠٨
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 مداداإل بالمئة من ٦٣قرابة وقد تّم استيراد . تواصل البالد االعتماد بقوة على الواردات لتلبية بعض الطلب

توسط اليومي الستيراد غاز البترول  خالل ربع السنة هذا، ازداد الم)٢١٦(.غاز البترول المسيلل المستهدف
 بالنسبة لملخص اإلنتاج وصادرات )٢١٧(. بالمئة بالمقارنة مع ربع السنة نفسه من العام الماضي٢٨٠المسيل 

  .٣٠-٢المحروقات المكررة، انظر الجدول 
  

  إقفال القطاع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
 مليار دوالر ١٫٧ الذي انفق )٢١٩(ج إقفال برنامجها النفطيخالل ربع السنة هذا، أعلنت فرقة منطقة الخلي

المشاريع ا  وعلى الرغم من ان معظم )٢٢٠(.على مشاريع مولها صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني
 باتت منجزة ماديًا، فان القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان ال تزال تقوم بإقفال ١٨٤ لبالغ عددها

  )٢٢١(.غال العقدأش
  

 ماليين ٣ذآرت فرقة منطقة الخليج، عبر هذه المشاريع، أنها حققت أهدافها زيادة طاقة إنتاج النفط الخام إلى 
 مليون برميل في ٢٫٨ آان مستوى الطاقة اليومية إلنتاج النفط الخام قبل الحرب )٢٢٢(.برميل في اليوم

 ٣٠٠٠أيضا قدرات إنتاج متزايدة لغاز البترول المسيل لغاية  وأنتجت مشاريع فرقة منطقة الخليج )٢٢٣.اليوم
  . قدم قياسي مكعب في اليوم٨٠٠طن متري في اليوم آما رفعت إنتاج الغاز الطبيعي إلى 

  
 للحصول على )٢٢٤(تتواصل الجهود األميرآية في قطاع النفط والغاز عبر تمويل صندوق دعم االقتصاد

قيد التنفيذ الممولة من آل من صندوق دعم االقتصاد وصندوق إغاثة والتي ملخصات المشاريع المنجزة 
  .٣١-٢، أنظر الجدول (IRMS)آما هو وارد في نظام إدارة إعادة إعمار العراق . وإعادة إعمار العراق

  
  (ESF)مناطق الحظر حول أنابيب النفط الممولة من صندوق دعم االقتصاد 

 الممول من صندوق دعم االقتصاد، مبادرة أساسية في قطاع (ISP)برنامج حماية أمن البنية التحتية إن 
 تحسين خفض المنع وإلى المنفذة عبر البرنامج (PEZ)مشاريع مناطق الحظر حول أنابيب النفط أدت . النفط

، آان قد تم إنفاق حوالي ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٣٠بتاريخ . االعتماد على تسليم منتجات النفط الخام والبترول
  )٢٢٥(.يون دوالر من برنامج حماية امن البنية التحتية مل١٢٩

  
قّدمت فرقة منطقة الخليج تحديثًا خالل ربع السنة هذا حول ثالث مراحل من برنامج مناطق الحظر حول 

  )٢٢٦(:أنابيب النفط
  

ن  بالمئة من المكون األميرآي للمشروع لك٥٠ أنجزت فرقة منقطة الخليج ): آلم١٥٦(من بيجي إلى بغداد 
 برنامج مناطق  آان.األشغال توقفت على قسم الحكومة العراقية بسبب قضايا تعاقدية مع وزارة الدفاع

آان تاريخ االنجاز .  مليون دوالر من صندوق دعم االقتصاد٤١٫٥الحظر حول أنابيب النفط قد خصص له 
  .٢٠٠٨ديسمبر /األصلي مقررًا في آانون األول

  
 مليون دوالر أصبح ٣٢٫٥ بمبلغالقسم األميرآي من المشروع الممول  ): آلم٦٩(من آرآوك إلى بيجي 

 . تفتيش هذا المشروع من قبل مكتب المفتش العام خالل ربع السنة األخير نجاح المشروع أظهر.اآلن منجزًا
آان من .  مليون دوالر من الحكومة العراقية١٣٫٥ األشغال على القسم العراقي للمشروع الممولة ب توقفت
  .، آما انه لم يؤت على ذآر تاريخ معّدل٢٠٠٨سبتمبر /برمج أن ُينجز المشروع في أيلولالم
  

منجزة بنسبة )  مليون دوالر١٣٫١(األشغال األميرآية على هذا المشروع ):  آلم٤١(من الدورة إلى الحلة 
 ال تزال في ،خلية مليون دوالر من وزارة الدا٥٫٦ بمبلغ المدعومة ،مساهمة الحكومة العراقية.  بالمئة٩٧

  .مرحلة التخطيط دون تاريخ مقدر للمباشرة
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  ٣٠-٢الجدول 

   واردات وإنتاج المحروقات المكررة-الميول ربع السنوية
  
  المتوسط ربع السنوي  

٣٠/٩/٠٨-١/٧/٠٨  
بة  ر بالنس التغيي
نة    ع الس نفس رب ل

  من العام الماضي

  المتوسط ربع السنوي
٣٠/٩/٠٨-١/٧/٠٨  

فس ربع  التغيير بالنسبة لن  
  السنة الماضي

ة  اعدة االنتقالي ب المس مكت
راق ون ٢،٤٧٨: للع  ملي

  برميل في اليوم

   بالمئة٦٤+
  
  

ة      مكتب المساعدة االنتقالي
راق ون ٣،٦٧٧: للع  ملي

  برميل في اليوم

   بالمئة٢٦٩+
  

رول    غاز البت
  المسيل

رق    ؤون الش ب ش مكت
ى ون ٢،٦٦٤: األدن  ملي

  برميل باليوم

ؤو   بالمئة٧٦+ ب ش رق مكت ن الش
ى ون ٣،٧٩١: األدن  ملي

  برميل باليوم

   بالمئة٢٨٠+

ة  اعدة االنتقالي ب المس مكت
راق ون ١٠،٦٥٠: للع  ملي

  برميل في اليوم

   بالمئة٩٠+
  
  

ة      مكتب المساعدة االنتقالي
راق ون ٥٢٧: للع  ملي

  برميل في اليوم

   بالمئة٥-
  

  الكاز

رق    ؤون الش ب ش مكت
ى ون ٨،٢٨٠: األدن  ملي

  برميل باليوم

رق     بالمئة١١٠+ ؤون الش ب ش مكت
ى ون ٤٧٩: األدن  ملي

  برميل باليوم

   بالمئة٢+

ة  اعدة االنتقالي ب المس مكت
راق ون ٧،٥٩٨: للع  ملي

  برميل في اليوم

   بالمئة٩٣+
  
  

ة      مكتب المساعدة االنتقالي
راق ون ٤،٦٥١: للع  ملي

  برميل في اليوم

   بالمئة١٢+
  

  البنزين

رق    ؤون الش ب ش مكت
ى ون  ملي٨،٤٨٥: األدن

  برميل باليوم

رق     بالمئة١٠+ ؤون الش ب ش مكت
ى ون ٣،٨٢٩: األدن  ملي

  برميل باليوم

   بالمئة١٩-

ة  اعدة االنتقالي ب المس مكت
راق ون ١٦،٢٧٣: للع  ملي

  برميل في اليوم

   بالمئة٩٦+
  
  

ة      مكتب المساعدة االنتقالي
راق ون ١،٧٨٩: للع  ملي

  برميل في اليوم

   بالمئة٣١+
  

  الكاز

ر   ؤون الش ب ش ق مكت
ى ون ١٧،٠١٥: األدن  ملي

  برميل باليوم

رق     بالمئة١٠٥+ ؤون الش ب ش مكت
ى ون ١،٧٧٩: األدن  ملي

  برميل باليوم

   بالمئة٣١+

 
  . األرقام تتأثر بالتدوير:مالحظة
-، مكتب شؤون الشرق األدنى٢/١٠/٢٠٠٨ السفارة األميرآية في بغداد، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، :المصدر
  .١٤/١٠/٢٠٠٨استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ، العراق
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  ٣١-٢الجدول 
  وضعية مشاريع النفط والغاز األميرآية

  
اريع    المش

  المنجزة
اريع    ة المش قيم

  المنجزة
  مشاريع قيد 

  التنفيذ
د  اريع قي ة المش قيم

  التنفيذ
  $٠  ٠  $٤٨٠،٤٣٩،٠٠٢  ٣٠٥  بناء القدرات
   $٠  ٠  $٣٦،١٩٧،٧٧٤  ٧  مكرسة للطاقة

  $٨٥،١٧٤،٦٨٣  ١٤  $١٧٢،٢٨٨،١٧٢  ٤١  )أ(أمن البنية التحتية
رول    از البت محطة الرحاب لغ
ي  از  الطبيع يل والغ المس

  المسيل

٠  ٠  $١٥١،٥٥٠،٢٥٢  ٨$   

  $٧٨،٦٨٩،٠٥٤  ٤  $٩٣٢،٣١٤،٠٩٤  ١٤٧  )ب(مرافق مختلفة
ع     زون قط د مخ ادة تزوي إع

  الغيار
٠  ٠  $٣٣٠،٧٣٦  ٧$   

  $ ٠  ٠  $١١،٢١٣  ١  التوزيع/التخزين
تدامة  اندة االس غيل (مس التش

  )والصيانة
٠  ٠  $١٢٤،٨١٩،١٦٤  ٣$   

   $٠  ٠  $٣٤،٦٠٥،٧٥٩  ٣٠  حقن محطات الضخ بالمياه
  $١٦٣،٨٦٣،٧٣٧  ١٨  $١،٩٣٢،٥٥٦،١٦٧  ٥٤٩  المجموع

  
. (IRMS) مشاريع إعادة اإلعمار قائمة على معلومات قدمها نظام إدارة إعادة إعمار العراقتستند هذه الالئحة لقيم : مالحظة

لذلك، فان إجمالي المشاريع قد ال . ذآر المفتش العام ان بيانات نظام إدارة إعادة إعمار العراق ليست دقيقة أو آاملة تمامًا
  .هذا الجدول يشمل قيمة المشاريع وليس االلتزامات أو اإلنفاقات. نفاقات المقدمة من الوآاالتاإل وااللتزاماتيتوافق مع 

  
مكتب المساعدة االنتقالية . شاريع إضافية عالوة على مشاريع برنامج حماية امن البنية التحتيةهذه الفئة تشمل م  )أ (

 البنية منجزًا في مجال ًا مشروع٥٢هناك أن  ذآرا (ISP) و برنامج حماية أمن البنية التحتية  (ITAO)للعراق
 و برنامج حماية أمن البنية  (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق.  مليون دوالر٧٤٫٢التحتية بقيمة 

  .١٤/١٠/٢٠٠٨ استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ،(ISP)التحتية 
أآتوبر /بتاريخ األول من تشرين األول. آافة المشاريع باستثناء مشروع واحد ممولة من صندوق دعم االقتصاد  )ب (

ة وإعادة إعمار العراق بقيمة ، ذآر نظام إدارة إعادة إعمار العراق مشروعًا واحدًا لصندوق إغاث٢٠٠٨
، ٤/٨/٢٠٠٨بتاريخ " مرافق مختلفة"هذا المشروع ُمدرج في الجدول تحت عنوان .  دوالر٥٨،٠٣٦،٥٤٤

 .ذآرت فرقة منطقة الخليج أن أمري مهمة إداريين منحا إلقفال النشاطات النهائية
  .١/١٠/٢٠٠٨ساعدة االنتقالية للعراق، نظام إدارة إعادة إعمار العراق، الملف النهائي لدى مكتب الم: المصدر  )ج (
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  النقطة الوحيدة لمراسي السفن/مشروع صادرات الجنوب الزائدة عن الحاجة
تساعد ا لواليات المتحدة وزارة النفط في أآبر وأهم مشروع فردي يتعلق باالقتصاد الوطني في العراق، وفقًا 

ن الحكومة العراقية، بدأ العمل في مشروع  مع تمويل مؤمن بصورة رئيسية م)٢٢٧(.لفرقة منطقة الخليج
. ٢٠٠٧أغسطس / مليارات دوالر، في آب٥ ، وقيمتهمراسي السفن/ صادرات الجنوب الزائدة عن الحاجة

محظات سوف يقدم المشروع خطوط أنابيب جديدة تحت البحر في الخليج الشمالي الذي يمتد من الشاطئ إلى 
 وخطوط أنابيب ومضخات خزاناتطئ الواحد سوف تتكون من األشغال على الشا.  السفنثابتة ومراسي
  )٢٢٨(:وهذه هي مرحلتا المشروع. ومعدات مراقبة

  
 . مليون برميل في اليوم١٫٦  البالغةسوف تؤمن المرحلة األولى طاقة زائدة لطاقة التصدير القائمة •
 مليون ٤٫٥راق إلى المرحلة الثانية سوف تمكن وزارة النفط من زيادة طاقة التصدير في جنوب الع •

 .برميل في اليوم
  

  الكهرباء
  . مليار لقطاع الكهرباء في العراق٤٫٤٢ مليار دوالر وأنفقت قرابة ٤٫٦٥  بمبلغ الواليات المتحدةالتزمت

  
بتاريخ .  مليار دوالر لمشاريع الكهرباء الرأسمالية١٫٣، خصصت الحكومة العراقية ٢٠٠٨سنة 

 ٢٢٩ مليون دوالر من هذا المبلغ للوزارة التي أنفقت حوالي ٧٠٨حرير ، آان قد تم ت٢٠٠٨يونيو /حزيران
، )٢٣٠(أغسطس/الممددة في آب. ٢٠٠٨ في الموازنة التكميلية للحكومة العراقية لسنة )٢٢٩(.مليون دوالر

  )٢٣١(. مليار دوالر إضافية إلى وزارة الكهرباء١٫٠٣قدمت الحكومة العراقية 
  

  إنتاج قياسي
 ٤٫٩١٩اليومي للكهرباء سجل رقمًا قياسيًا لما بعد الحرب خالل ربع السنة هذا مع متوسط متوسط التوليد 

آان هذا المتوسط أعلى بنسبة .  ميغا واط مستورد٣١٩بما في ذلك متوسط يومي من ٠في اليوم  ميغا واط
  )٢٣٢(. بالمئة أعلى من ربع السنة نفسه العام الماضي٨ بالمئة من ربع السنة األخير و١٢

  
على الرغم من هذه المكاسب في إنتاج الكهرباء، تواصل الحكومة العراقية الكفاح ألجل تلبية الطلب 

 فاستخدام السلع االستهالآية االلكترونية مثل الكمبيوترات والبرادات ووحدات تكييف الهواء، )٢٣٣(.المتزايد
  )٢٣٤(.باء دافعًا إلى األعلى الطلب على الكهر٢٠٠٣قد ازداد بصورة آبيرة منذ 

  
متوسط طاقة اإلنتاج لمحطات التوليد في العراق إلنتاج الكهرباء مع الوقت قياس مفيد لمعرفة آيفية استخدام 

 ١٢ساعة  في اليوم، بزيادة / ميغا واط١١٧،٨٤٩خالل ربع السنة هذا، بلغ معدل اإلنتاج . الزبائن للطاقة
 ٨ في )٢٣٥(.ئة بالنسبة لربع السنة نفسه العام الماضي بالم٨بالمئة عما آان عليه خالل ربع السنة األخير و

 )٢٣٦(.ساعة، وهو رقم قياسي جديد إلنتاج يوم واحد/ ميغا واط١٢٧،٥١١، بلغ اإلنتاج ٢٠٠٨أغسطس /آب
 )٢٣٧(. ميغا واط في اليوم قبل الحرب٩٠٠،٠٠٠ذآرت السفارة األميرآية ان الشبكة العراقية أنتجت حوالي 

لومات حول اإلنتاج والطلب على الكهرباء في العراق، وآذلك حول قدرات الشبكة بالنسبة ألحدث المع
  .١٦-٢العراقية، انظر الشكل 

  
  قدرة توليد الطاقة

 الهوة بين القدرات واإلنتاج تنجم )٢٣٨(. ميغا واط٩،٦٠٠طاقة التوليد المعقولة األخيرة للعراقيين هي حوالي 
، واالفتقار إلى توزيع مناسب  من نوعية غير ممتازة المحروقاتعن ممارسات الصيانة الرديئة، واستخدام
  )٢٣٩(.للمحروقات واإلمدادات غير الكافية للمياه

  



 نظرة إجمالية حول إعادة اإلعمار
 

 

٨٣  
  

طلبت وزارة النفط مؤخرًا مساعدة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لجمع الغاز المندلع من حقل نفط الزبير 
 لكن القضايا األمنية حالت دون ٢٠٠٣ز سنة أنجزت وزارة النفط إنشاء محطة لجمع الغا. في البصرة

 المحطة التي سوف بدء تشغيلسوف تساعد الوآالة األميرآية للتنمية الدولية في . مباشرة المحطة عملها
 ميغا ٣،٥٠٠تلتقط ما يكفي من الغاز لتوليد مليار دوالر آعائدات سنوية وتزيد من قدرات الشبكة العراقية 

  )٢٤٠(.واط
  

 مليار دوالر مع عدة ٨لكهرباء خالل ربع السنة هذا  أنها وقعت اتفاقات يبلغ مجموعها أعلنت وزارة ا
.  ميغا واط من القدرات على شبكة الكهرباء العراقية١١،٠٠٠شرآات غربية لبناء محطات توليد بغية زيادة 

  )٢٤١(.يغا واط م٦،٨٠٠منحت الوزارة اآبر عقد إلى شرآة جنرال إلكتريك لبناء محطات قادرة على إنتاج 
  

  ١٦-٢الشكل 
  إنتاج الكهرباء، الطلب والقدرة

  
المتوسط ربع   

  السنوي
١/٧/٠٨/٣٠/٩/
٠٨  

بة   ر بالنس التغيي
نة   ع الس نفس رب ل

  العام الماضي

  ميول المتوسطات الشهرية

ت  ع الوق اج م اإلنت
  ساعة/ميغا واط

  ١٢٠،٠٠٠   بالمئة٨  ١١٧،٨٤٩
١٠٠،٠٠٠  
٨٠،٠٠٠    

ب  ا (الطل ميغ
  )ساعة/واط

  ٢٥٠،٠٠٠   بالمئة٧  ٢٠٩،٤٨٣
١٧٥،٠٠٠  
١٠٠،٠٠    

اج  ة اإلنت طاق
ة  ا (المعقول ميغ

  )واط

  ١٠،٠٠٠   بالمئة١٢  ٩،٨٣٤
٩،٠٠٠  
٨،٠٠    

اج  ط اإلنت متوس
  )ميغا واط(اليومي 

  ٥،٠٠٠   بالمئة٨  ٤،٩١٩
٤،٠٠٠  
٣،٠٠٠    

  
   األرقام تتأثر بالتدوير:مالحظات
لعراق، تقرير نظام إدارة وإعادة إعمار العراق عن األداء اليومي للوحدات الكهربائية،  مكتب المساعدة االنتقالية ل:المصدر

٣٠/٩/٢٠٠٨-١/٧/٢٠٠٦.  
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  البرامج األميرآية للتشغيل والصيانة ومساندة االستدامة
تعرضت  دعمت (OMS)االستدامة ومحطات الطاقة المدعومة من البرنامج األميرآي للعمليات والصيانة 

 يشمل البرنامج األميرآي للعمليات ) ٢٤٢(. بالمئة١٧ بمتوسط شهري من ٢٠٠٨ سنة االنقطاعات عدد أقل منل
 مشروع في قطاعات الكهرباء والعناية الصحية والنقل والمواصالت ٩٥والصيانة ومساندة االستدامة 

.  مليون دوالر٢٧٥  بالمئة من إجمالي التزامات البرنامج البالغ٨٠تلقت مشاريع الكهرباء أآثر من . والمياه
 مليون ١٩٨ مليون دوالر الملزمة لمشاريع الكهرباء التابعة للبرنامج، تم إنفاق قرابة ٢٢٢من أصل ال 

  )٢٤٤(.دوالر
  

 للدعم ٢٠٠٨سبتمبر /خالل ربع السنة األخير، تحدث تقرير المفتش العام عن الخالصة المعلقة في أيلول
وذآرت . لصيانة ومساندة االستدامة لمساعدة وزارة الكهرباءاألميرآي للبرنامج األميرآي للعمليات وا

السفارة األميرآية خالل ربع السنة هذا ان الوزارة حصلت على ترخيص من مجلس الوزراء لتحمل 
التمويل األميرآي .  أحكام وشروط وسعر العقد مع البائع الحالي قيد التفاوض)٢٤٥(.مسؤولية عقد البرنامج
  .٢٠٠٨أآتوبر /مقرر ان ينتهي دون شروط في أواسط تشرين األوللهذا البرنامج من ال

  
  مشاريع الكهرباء التابعة لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 

 ٢،٥٠٠ مليار دوالر، حوالي ٤٫٣ مشروعا لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق بقيمة ٥٥٠أضاف حوالي 
 بالنسبة لنظرة إجمالية حول )٢٤٦(. الطاقة اإلجمالية بالمئة إلى٤٠ميغا واط إلى الشبكة العراقية، بزيادة 

 في (IRRF2)مشاريع فرقة منطقة الخليج المنجزة وقيد التنفيذ لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني 
بالنسبة للمقاييس واألهداف التي حددتها فرقة منقطة الخليج، انظر . ٣٢-٢قطاع الكهرباء، انظر الجدول 

  .٣٣-٢الجدول 
  

 مليار دوالر التابع لصندوق ٢٫٣ برنامجها البالغة قيمته (USAID)أنجزت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
 ٤٢فوفقًا للوآالة األميرآية للتنمية الدولية، زاد . ٢٠٠٦إغاثة وإعادة إعمار العراق في قطاع الكهرباء سنة 

. روع أعادت تأهيل محطات التوزيع الفرعية مش٢٥مشروع توليد القدرات على الشبكة في العراق آما ان 
 مسؤول من وزارة الكهرباء ومدراء محطات ومهندس حول تشغيل وصيانة ٢٤٠دربت الوآالة أيضا 

  )٢٤٧(.محطات الطاقة
  

  الجهود األميرآية الجارية
حت فرقة مثًال، من. يواصل مدراء إعادة اإلعمار األميرآيون المشاريع في قطاع الكهرباء عبر آليات تمويل

 مليون دوالر لرفع درجة نظام توزيع الكهرباء لوزارة ٦٫٥منطقة الخليج خالل ربع السنة هذا عقدًا بقيمة 
 يقدم وضعية ٣٤-٢ الجدول )٢٤٨(.تمويل صندوق قوات األمن العراقية سوف يدعم هذه الجهود. الداخلية

  .المشاريع األميرآية في هذا القطاع
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  ٣٢-٢الجدول 
  باء قيد التنفيذ لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقمشاريع الكهر

  
ة    الي قيم إجم

اريع  المش
  المنجزة

اريع  المش
  قيد التنفيذ

ة  الي قيم إجم
المشاريع قيد  

  التنفيذ

ال   اريخ اإلقف ت
  المقدر

  المشاريع

 ٣٤٣٫٠  التوليد
  مليون دوالر

٤٣٠٫٣  ٩ 
  مليون دوالر

 ١٧٦٫٨: توسعة محطة الطاقة في قدس  غير معروف
  .ون دوالرملي

ال يزال المقاول متأخر عن : الوضعية
البرنامج وقد ال ينجز األشغال في نهاية 

٢٠٠٨  
 ٦٢٧٫٢  النقل

  مليون دوالر
٢٣٢٫٨  ١٧ 

  مليون دوالر
هبة مع الحكومة (محطة غماس الفرعية   ٣١/٣/٢٠٠٩

  . مليون دوالر١٤٢٫٧): العراقية
 بالمئة ٨٥المشروع منجز بنسبة : الوضعية

 ٤٥غال المدنية منجزة بنسبة آما أن األش
بالمئة، الحفريات ألساسات المعدات 

تاريخ االنجاز المقدر . جارية
٣١/٣/٢٠٠٩.  

 ٦٨٩٫٨  التوزيع
  مليون دوالر

 مليون ١٢٫٢  ٣
  دوالر

:  آيلو فولت٣٣/١١محطة بحريز الفرعية   ٣٠/٩/٢٠٠٨
  . مليون دوالر٣٫٦

تعديل حجم الُمنشآت الكهربائية : الوضعية
ما ان إنجاز األشغال المدنية قد أنجز آ

  .٣٠/٩/٢٠٠٨المتبقية مقدر في 
  

  . إحصائيات مشروع التوليد قيد التنفيذ تشمل تلك الممولة من قبل صندوق دعم االقتصاد:مالحظة
 Monthly Directorate، ٤-٣، ص ٤/٨/٢٠٠٨، Bi-weekly Directorate SITREP“ فرقة منطقة الخليج :المصدر

SITREP ،٣١/٨/٢٠٠٨.  
  

  المياه
غ   الواليات المتحدة   التزمت ار دوالر وأنفقت حو       ٢٫٦٠  بمبل ذ        ٢٫٣٨ي  ال ملي اه من ار دوالر في قطاع المي  ملي
٢٤٩(.٢٠٠٣(  

  
 مليون دوالر للمشاريع الرأسمالية في موازنتها األصلية لسنة   ٣٧٥، خصصت الحكومة العراقية  ٢٠٠٨سنة  

وزارة التي أنفقت حو                ملي ٣٢٧يونيو آان قد حرر     /بتاريخ حزيران . ٢٠٠٠٨ غ لل ذا المبل ي الون دوالر من ه
ون دوالر١١٢ ي آب  )٢٥٠(. ملي ددة ف ة المم وال التكميلي ي األم طس / ف ة  )٢٥١(٢٠٠٨أغس ، خصصت الحكوم

ة    ي الموازن ة ف ة   ٢٤١العراقي وارد المائي وزارة الم افية ل ون دوالر إض ة   )٢٥٢(. ملي ة العراقي ت الحكوم  منح
ى                     -يةمؤخرًا مناقصة لمجموعة فرنس     ار دوالر سوف ينجز في الرصافة عل ة ملي اه بقيم ة لمشروع مي عراقي

  )٢٥٤(. يخطط  المشروع إلعادة تشغيل إمدادات المياه في بغداد الشرقية)٢٥٣(. القادمة٢٨مدى األشهر 
  

درات لمعالجة               ل أو أضافت الق ار العراق أعادت تأهي ادة إعم ر   ٢٫٢٥مشاريع صندوق إغاثة وإع ون مت  ملي
ي تخدم مكعب من  وم الت ي الي اه ف ي٨ المي ين عراق راقيين يشعرون ان ٥٨ حوالي )٢٥٥(. مالي ة من الع  بالمئ

  )٢٥٦(.بإمكانهم الحصول على مياه نظيفة للشرب على األقل في بعض األوقات
  

وال سنة             غ ال         ٢٠٠٥تلقت فرقة منطقة الخليج، بسبب إعادة برمجة األم ار دوالر    ٢٫٠٥، فقط نصف مبل  ملي
اه                    المخصص ل  ار العراق لمشاريع في قطاع المي ادة إعم ة وإع ة مشاريع     )٢٥٧(.ها أصًال من صندوق إغاث  ثم
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ة    يج بقيم ة الخل ة منقط ة    ٢٦٧لفرق اريع بقيم ذ ومش د التنفي ة قي ون دوالر باقي دأ  ١٠ ملي م تب ين دوالر ل  مالي
  .٣٥-٢ بالنسبة لوضعية المشاريع قيد التنفيذ في قطاع المياه، انظر الجدول )٢٥٨(.بعد

  
  ٣٣-٢الجدول 

   مقاييس وأهداف فرقة منطقة الخليج-برنامج الكهرباء لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
  

  المنجزة فعًال   األهداف األميرآية  المقاييس
٣٠/٨/٠٨-١٧/٨/٠٨  

   ساعة١٢   ساعة١٢-١٠  )أ(ما يساوي ساعات الطاقة في اليوم، في الدولة
   ساعة١١   ساعة١٢-١   في بغدادما يساوي ساعات الطاقة في اليوم،

  ٢٩  ٤٣   آيلو فولت للمحطات الفرعية المنجزة٤٠٠ آيلو فولت و٢٣٢
   ٨٧  ٨٩   آيلو فولت للمحطات الفرعية المنجزة٣٣

 
  .المقاييس واألهداف آما ذآرتها فرقة منطقة الخليج: مالحظة

ي                 ) أ( ازل؛ تشمل الخدمات األساس ى المن ي تتلقى      ال تمثل الساعات الفعلية الواصلة إل ا       ٢٤/٧ة الت اء آم  ساعة آهرب
  . ساعة في اليوم١٢والحكومة والجامعات التي تتلقى 

يج : المصدر ة الخل ة منطق بوعيفرق ة االس ر الحال يج ٤-٣، ص ٤/٨/٢٠٠٨، تقري ة الخل ة منطق ة الشهري، فرق ر الحال ، تقري
٣١/٨/٢٠٠٨  
  

  ٣٤-٢الجدول 
  وضعية مشاريع الكهرباء األميرآية

  
اريع    المش

  نجزةالم
اريع   ة المش قيم

  المنجزة
  قيمة المشاريع قيد التنفيذ  المشاريع قيد التنفيذ

  ١٦٣،١٤٨،٨٨٣  ٢٠  $٢،٠٥٦،٨٥٤  ٢  بناء القدرات
  $١٣٣،٧٠٧  ١  ١،٢٥٠،٥٢٧،٦٤٠  ٦٩٩  التوزيع
  $٢١٤،٨٦٤،٨٢٧  ١٤  $٢،٢٤١،٨٢٨،٨٤٨  ٦٣٠  التوليد

  $١،٩٨٩،٢٣٨  ١  $٤،٣٧٤،٧٤٣  ٥  أمن البنية التحتية
  $٩،٩٢٣،٤٦٥  ٢  $١٣٠،٨٤٥،٥٩٠  ١١  ابةالرصد والرق

إعادة تزويد مخزون قطع    
  الغيار

٠  ٠  $٢،٦١٩،٦٤٨  ٥$  

تدامة   اندة االس مس
  )التشغيل والصيانة(

٥٤،٠٤٠،١٩٣  ٢٣  $٣٤٠،٢٦٥،٧١٠  ١٨١$  

  $١٧٠،٢٨٢،٩٦٩  ١٤  $٩٩٤،٧٨٥،٩٨٤  ٣٩٩  النقل
  $٤،٩٩٨،٤٨٥  ١٠  $٥٨،٠٢٦،٣٧٧  ٣٣٧  الكهرباء
  $٩٤٠،٠٨٢  ١  $٣٨،٠٦١،١٤٧  ١٩٥  أخرى

  $١٨٤،٣١٧،٩٤٣  ٢  $٥٨،١٢٤،٨٣٢  ٤٢  مرافق مختلفة
  $٦٦،٤١٥،٨٦١  ٩٧  $٣٦٥،٢١٢،٨٠٤  ٩٤٠  لم تعَط فئات
  $٨٧١،٠٥٥،٦٥٣  ١٨٥  $٥،٤٨٦،٧٣٠،١٧٦  ٣،٤٤٦  المجموع
. ر العراق هذه الالئحة لمشاريع إعادة اإلعمار تستند إلى معلومات قدمها نظام إدارة إعادة إعما            .  األرقام تتأثر بالتدوير   :مالحظة

لذلك فان إجمالي المشاريع قد ال يتوافق       . ذآر المفتش العام ان بيانات نظام إدارة إعادة إعمار العراق ليست دقيقة أو آاملة تماماً              
  .يشمل هذا الجدول قيمة المشاريع وليس االلتزامات واإلنفاقات. مع االلتزامات واإلنفاقات التي قدمتها الوآاالت
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   في مدينة الصدر٣أره محطة تكرير الميا
  في مدينة الصدر٣أرمحطة معالجة المياه خالل ربع السنة هذا، أجرى مكتب المفتش العام تفتيشًا في 

 متر مكعب في الساعة من مياه الشرب إلى حوالي ٤٠٠٠ببغداد، المشروع الذي يهدف إلى تأمين 
معالجة الجديدة هذه الوصول إلى الماء عند اإلنجاز، سوف تزيد محطة ال.  ُمقيم في مدينة الصدر١٩٢،٠٠٠

َخلص تفتيش مكتب المفتش العام إلى .  بالمئة٣٠٠ أي بزيادة أآثر من – ليتر ٢٠٠ ليتر للفرد إلى ٤٦من 
 يجب أن ينتج عنه - بالمئة ٩٢ والذي هو ُمنجز بنسبة – مليون دوالر ٦٥٫٨المشروع الذي تبلغ قيمته 
  )٢٥٩(.محطة معالجة للمياه فّعالة

  
  نظام معالجة المياه المهدورة في الفالوجة

لنظام نزوًال عن طلب السفير األميرآي في العراق، أجرى مكتب المفتش العام خالل ربع السنة هذا مراجعة 
 مليون دوالر هو نظام معالجة مياه ٩٨ المشروع الذي بلغت آلفته .معالجة المياه المهدورة في الفالوجة

  )٢٦٠(.ذي يجري إنشاؤه في العراقالمجارير الكبير الوحيد ال
  

ى أن المشروع سيكون قادرًا فقط على تأمين العمود الفقري لنظام معالجة المياه لخلص تقييم المفتش العام إ
عالوة على ذلك، سوف يتم إنجاز . المهدورة في الفالوجة وليس نظام شامل للمدينة آما آان ُمخططًا أصًال

لى الموعد المبرمج آما سيكلف ثالث مرات أآثر من السعر األعلى المشروع مع تأخير ثالث سنوات ع
أن ثلث عدد المنازل المستهدفة أصًال فقط سوف يكون له وصول إلى النظام .  مليون دوالر٣٢٫٥ –األصلي 

  )٢٦١(.آما أن المشروع ال يربط هذه المنازل بالنظام
  

الكفاية وآان ضمان النوعية من ِقَبل الحكومة وفي حين آانت رقابة المقاول على النوعية مفصلة بما فيه 
 شملت توصيات المفتش العام )٢٦٢(.فعاًال، لم تكن االستدامة معالجة بالصورة المالئمة بالنسبة للمشروع

التنسيق األفضل مع الحكومة العراقية في تأمين الطاقة الدائمة والمحروقات المناسبة للمحطة، وضمان تسديد 
 لمزيد )٢٦٣(.الُمتبّقين، وضمان وصل المنازل بالنظام لربط مناطق الجمع بنظام المجاريرالمتوجب للمقاولين 

 من هذا ٤من المعلومات المفصلة حول عمليات التفتيش التي أجراها مكتب المفتش العام، أنظر القسم 
  .التقرير

  
  العناية بالصحة

  )٢٦٤(. قطاع العناية بالصحة مليون في٨٢٤ مليون دوالر وأنفقت ٨٩٦ألزمت الواليات المتحدة 
  

 مليون دوالر في موازنتها األصلية للمشاريع الرأسمالية للعناية ٨٣، خصصت الحكومة العراقية ٢٠٠٨سنة 
 مليون دوالر من إجمالي المبلغ المقرر قد حّرر إلى ٤٣، آان حوالي ٢٠٠٨يونيو /بتاريخ حزيران. بالصحة

 التي ُمرّرت في ٢٠٠٨ في األموال التكميلية لسنة )٢٦٥(.الر ماليين دو٨الوزارة التي أنفقت أآثر من 
  )٢٦٧(. مليون دوالر إضافية لوزارة الصحة٥١، خصصت الحكومة العراقية )٢٦٦(أغسطس/آب
  

  مشاريع المستشفيات األميرآية
حوالي تم تمويل إنشاء المرفق ب.  هو أحد أآبر المشاريع قيد التنفيذ للعناية بالصحةمستشفى ميسان الجراحي

ذآرت فرقة منطقة الخليج أن وزارة الصحة العراقية تنظر إلى .  مليون دوالر من صندوق دعم االقتصاد١٣
 بالمئة فقط، لكن المرافق ١٠أشغال المشروع منجزة بنسبة . المشروع على أنه أهم مشروع في المحافظة

ع إنجاز المشروع في من المتوق. سوف تشمل مستشفى رئيسي، ودائرة للطوارئ، وعدة خدمات دعم
  . يظهر وضعية مشاريع العناية بالصحة األميرآية٣٦-٢ الجدول )٢٦٨(.٢٠٠٩أغسطس /آب
  

 )٢٦٩(. أنجز خالل ربع السنة هذا– مليون دوالر ١٦٤ - لمستشفى األطفال في البصرهإنشاء المبنى الرئيسي 
  .٢٠٠٩يناير / آانون الثاني٣١متوقع في اإلنجاز النهائي لعقود فرقة منطقة الخليج، بما فيها دمج المعدات، 
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  ٣٥-٢الجدول 

  وضعية مشاريع المياه األميرآية
  
اريع   المش

 المنجزة
د   قيمة المشاريع المنجزة اريع قي المش

 التنفيذ
د    اريع في ة المش قيم

 التنفيذ
  $٥٠،١٨٠،٥٧٩  ٢٧  $٢٧٥،٩٩٨،٤٦٦  ٤٤٢ توزيع المياه

  $٢٥،٦١١،٨٥٣  ٤٥  $٢٥١،٦٦٦،٦١١  ١،٤٧٧  عمومًا–المياه 
  $٦٩،٠٩٣،٦٩٢  ٨  ١٣١،٩٨٩،٧٦٨  ٧ الموارد المائية
  $١٨،٢٦٠،١٦٣  ١١  $١٢٣،٩٦٠،٠٨٩  ٤٥٧ مرافق مختلفة

  $٣٤،٩٣٩،٤٧٠  ١٧  $١١٨،٦٨٨،١٥٧  ٢٦ جمع مياه المجارير
  $٢٩،٠١٩،٠٠٠  ١  $١٤،٤٧٣،٩٠٤  ٧ الري

  $٢٤،٨٤٦،٣٤٢  ٢  ٧،٤٨٢،٠٠٥  ٤ معالجة مياه المجارير
  $٤،٨٨٥،١٢٦  ١  $٣١،١٣١،٥١٦  ١٣٤ الصرف الصحي

MFS  ٠  ٠  $١،٤٤١،٤٩٥  ٧$  
  $٠  ٠  $١،٢٢١،٨١٣  ٥ أمن البنية التحتية

  $٠  ٠  $٥٥،٤١٥  ١ البنية التحتية المدنية
  $٩٠٥،٦١٦  ١  $٠  ٠ النفايات الصلبة
  $٣،٢٤٢،٩٧٥  ٥  $١٦،٧٨٦،٠٦١  ١٧ بناء القدرات

  $٣٠،٧٠٢،٠١٢  ٧  $١٧٩،٢٩٠،٣١٣  ١٣٤ مشتريات مختلفة
تدام اندة االس غيل مس ة للتش

 والصيانة
٦،٥٩٤،٨٧٨  ٣  $٤١٠،١٩١،٤٦٣  ٣٣٨$  

  $٨٦،٤٤٩،٣٩١  ١٨  $٧٧٦،٠٧٩،٨٤٩  ٢٣٧ معالجة المياه
  $٨٤،٦٧٠  ١  $٣٨١،٩٠٠  ٥ أخرى

  $٥٥،٥٧٢،١٧٧  ١٦٧  $٤٩٧،٦٢٢،٣٩٥  ١،٧٢١ الفئة غير مقدمة
  $٤٣٠،٨٨٧،٩٤٤  ٣١٦  $٢،٨٣٨،٤٦١،٢٢٠  ٥،٠١٩ المجموع

  
ذآر . هذه الالئحة للمشاريع اإلنشائية تستند إلى معلومات قدمها نظام إدارة إعادة إعمار العراق. األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة

لذلك فأن إجمالي المشاريع قد ال يتوافق مع . المفتش العام أن بيانات نظام إدارة إعادة إعمار العراق ليست دقيقة أو آاملة تمامًا
  .يشمل هذا الجدول قيمة المشاريع وليس االلتزامات واإلنفاقات. الت التي قدمتها الوآاtop-lineالتزامات وإنفاقات 

  
؛ نظام إدارة إعادة ١/١٠/٢٠٠٨نظام إدارة إعادة إعمار العراق، مكتب المساعدة االنتقالية للعراق، الملف النهائي، : المصادر

  .٣/١٠/٢٠٠٨برنامج االستجابة الطارئة للقائد، ملف أآسيل لإعمار العراق،  
  

 مليون دوالر من أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ٥٠، سمح الكونغرس بتخصيص ٢٠٠٣سنة 
 ٩٨ أن الكلفة المقدرة قد نمت إلى ٢٠٠٦ وجد تفتيش أجراه مكتب المفتش العام سنة )٢٧٠(.لمستشفى البصرة

ن تاريخ اإلنجاز  وآا)٢٧١(.٢٠٠٧يوليو / تموز٣١مليون دوالر، وأن تاريخ اإلنجاز المقدر قد انتقل إلى 
 إدارة المشروع إلى   حولت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية)٢٧٢(.٢٠٠٥ديسمبر / آانون األول٣١األصلي 

  )٢٧٣(.٢٠٠٦يوليو /فرقة منطقة الخليج في تموز
  

اء  مليون دوالر لبن٧،٤تواصل العمل خالل ربع السنة هذا في مشروع اللجان اإلقليمية إلعادة اإلعمار البالغ 
، سوف يخدم ٢٠٠٩إبريل /بعد إنجازه في نيسان. المستشفى العام في بعقوبةعيادة للطوارئ الصحية في 

الجراحة ذات التكنولوجيا ) سويت( عراقي مع أِسّرة إضافية وغرف ٣٠٠،٠٠٠المرفق أآثر من 
  )٢٧٤(.المتقدمة
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  مراآز الصحة األولية
 مرآز للصحة األولية ُسلمت إلى الحكومة ٢٥مع  شارف على اإلنجاز برنامج مراآز الصحة األولية
 آانت الهدف، ونقلت إلى ١٤٢ مرآز من أصل ١٢٢على العموم، تم إنجاز . العراقية خالل ربع السنة هذا

 تنتظر سبعة مراآز إضافية للصحة األولية آتب القبول )٢٧٥(.٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٢٥وزارة الصحة بتاريخ 
هر وضعية برنامج المراآز الصحية األولية بالمقارنة من تحديث ربع السنة  يظ٣٧-٢الجدول . من الوزارة

  .األخير
  

 مرآز للصحة األولية خالل السنوات العشر ١٠٠٠ مستشفيات جديدة و ٦تخطط وزارة الصحة لبناء 
  )٢٧٦(.القادمة

  
  ٣٦-٢الجدول 

  وضعية مشاريع العناية بالصحة األميرآية
  
اريع   المش

 المنجزة
ا  ة المش ريع قيم

 المنجزة
اريع  المش
 قيد التنفيذ

د    اريع في ة المش قيم
 التنفيذ

  $١٤١،٧٦٢،٣٨٦  ٧٩  $١٥١،٨٢٤،٥٩٦  ٣٧٨ عيادات/مراآز الصحة األولية
  $٢٨،٣٦٦،٤٦٨  ٧٣  $٨٤،٩٤٥،٦٥٠  ٢٢  برامج الصحة والمعدات

  $١،٣٦٧،٨٧٥  ٨  $١٣،٦٥٤،٨٠٢  ٢٠٢  العناية الصحية
  $٥٦٨،٩٥٠  ٢  $١٢،٠١٩،٠٣٨  ١٥٧  العيادات

  $٧٥،٥٢٣،٧٤٤  ١٥  $١٣٥،٠٦١،٩٤١  ١٣٨  لمستشفياتا
  $٠  ٠  $١،٩٦٨،٦٦٤  ٢  الصحة األولية

  $٠  ٠  $٩١،٦١٦  ١  البنية التحتية المدنية
  $٠  ٠  $٢٥،٢١٠  ١  أمن البنية التحتية

  $٧٩٠،٠٠٠  ١  $١٠،٠٠٠  ١  بناء القدرات
  $ ٧،٠٠٨،٠٦١  ٢  $٠  ٠  )التشغيل والصيانة(مساندة االستدامة 

  $٢٧،٣٣٨  ١  $٩٦٢،٨٤٠  ٦  أخرى
  $٢٣٣،٦٠١٫٢٨٨  ٧٠  $٥٨،٩٨٨،٧٦٧  ٣٥٤  مرافق مختلفة
  $١٠،٢٤٢،٨٣٧  ٤٠  $٦٣،٩٠٣،٤٢٩  ٥٨٥  فئة لم تقدم
  $٤٩٩،٢٥٨،٩٤٧  ٢٩١  $٥٢٣،٢٩٧،٣٥٠  ١،٨٤٧  المجموع

  
ذآر . ر العراقهذه الالئحة للمشاريع اإلنشائية تستند إلى معلومات قدمها نظام إدارة إعادة إعما. األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة

لذلك فأن إجمالي المشاريع قد ال يتوافق مع . المفتش العام أن بيانات نظام إدارة إعادة إعمار العراق ليست دقيقة أو آاملة تمامًا
  .يشمل هذا الجدول قيمة المشاريع وليس االلتزامات واإلنفاقات. نفاقات التي قدمتها الوآاالتاإللتزامات واال
  

؛ نظام إدارة إعادة ١/١٠/٢٠٠٨رة إعادة إعمار العراق، مكتب المساعدة االنتقالية للعراق، الملف النهائي، نظام إدا: المصادر
  .٣/١٠/٢٠٠٨برنامج االستجابة الطارئة للقائد، ملف اآسل لإعمار العراق،  

  
  النقل واالتصاالت

ة     دة قراب ات المتح ت الوالي ت  ١٫١٠خصص ار دوالر وأنفق ون دوالر لم٩٦٤ ملي ل   ملي اريع النق ش
دول )٢٧٧(.واالتصاالت ار     ٣٨-٢ الج ادة إعم ام إدارة إع ا نظ ا أورده ة آم اريع األميرآي عية المش دم وض  يق

  .العراق
  

  )٢٧٨(:، شملت استثمارات الحكومة العراقية في تلك المجاالت٢٠٠٨سنة 
نتها األصلية  مليون دوالر للمشاريع الرأسمالية في مواز٣٠١خصصت الحكومة العراقية : وزارة النقل •

 مليون دوالر من هذا المبلغ ٧٧، آان قد حّرر قرابة ٢٠٠٨يونيو /بتاريخ حزيران.  ٢٠٠٨لسنة 
  . مليون دوالر٤٠للوزارة التي أنفقت قرابة 



البنية التحتية
 

 

٩٠ 

 مليون دوالر للمشاريع الرأسمالية في موازنتها ٢٥٠خصصت الحكومة العراقية : وزارة المواصالت •
 مليون دوالر من هذا المبلغ قد ٥١، آان أآثر من ٢٠٠٨يونيو /انبتاريخ حزير. ٢٠٠٨األصلية لسنة 

 . مليون دوالر٣٩ُحّرر إلى الوزارة التي أنفقت حوالي 
  

  تأجيل تسليم الطائرات
ى  ا أوصت عل ة أنه ة العراقي ر، أعلنت الحكوم نة األخي ع الس ة ٤٠خالل رب ة بقيم ائرة تجاري ارات ٥ ط  ملي

ا الخطوط    . دوالر من شرآتي بوينغ وبومباردييه     منذ توقيع الصفقة، أقامت الكويت دعوى في آندا تطالب فيه
 مليار دوالر تعويضًا عن األصول والعائدات المفقودة خالل حرب          ١٫٢الجوية العراقية والحكومة العراقية بـ      

يج  اآرًا ه  )٢٧٩(.الخل ليمها ب ان من المفترض تس ه آ ليم أول طائرة بومبارديي ل تس ذلك، جرى تأجي ذه  نتيجة ل
نة  ة      –الس ة الكويتي وط الجوي ن الخط ة ع ة بالنياب ة آندي درته محكم ر أص ل أم ن ِقَب ائرة  )٢٨٠(. م لت ط  وص

ّل     ٢٠٠٨أآتوبر  / تشرين األول  ٧بومباردييه واحدة إلى العراق في       م ُتح ؛ غير أن قضية التعويضات للكويت ل
  )٢٨١(.بعد

  
ًا          ٢٠١٠من الُمقّرر حاليًا أن يتم تسليم أول طائرة بوينغ في            ع علم اج في شرآة بوين ، بعد إنجاز الجمع واإلنت

اً  ليم ممكن ل تس ابقة، يظل آ ات الس ّدلت الطلب ا ُع ه إذا م ين  . أن دفاع ألجل تحس وزارة ال ة ل ة التابع وة المهم ق
ى    ة خالل المفاوضات للحصول عل ة العراقي تريات الحكوم دعم لمش دمت ال ات، ق تقرار العملي ال واس األعم

  )٢٨٢(.الطائرات
  
  تتاح المطاراتاف

ي  ة٢٠٠٨أغسطس /٢٢ف ات التجاري تح مطار الموصل للعملي ول. ، افت ي األول من أيل بتمبر /وف ، ٢٠٠٨س
  )٢٨٣(.بدأت الخطوط الجوية العراقية خدمة أسبوعية منظمة إلى الموصل من آل من بغداد والبصرة

  
ف         .٢٠٠٨يوليو  / تموز ٢٠أفتتح مطار النجف في      دى الس ل ل ادة       سهل مكتب ملحق النق َرق إع ة وِف ارة األميرآي

دني              ران الم ة الطي ل هيئ درة التشغيلية للمطار من ِقَب ى الق إعمار المحافظات في النجف إنشاء والمصادقة عل
ة والي . العراقي ميون أن ح ّدر الرس ام الحج  ٤٠٠٠ُيق تخدمون المطار خالل أي ي المحافظة سوف يس يم ف  مق
  )٢٨٤(.القادمة

  
  .٣٩-٢في قطاع النقل في العراق، أنظر الجدول بالنسبة لتحديثات إضافية 

  
  البنية التحتية لالتصاالت

اتف الثابت       ١٫٣ذآرت السفارة األميرآية خالل ربع السنة هذا أن      د اشترآوا في خدمات اله  مليون عراقي ق
ذ    بالم١٠ بزيادة – في االنترنت ٨٢٧،٥٠٠ بالمئة بالمقارنة مع ربع السنة األخير؛ واشترك   ٨ بزيادة   – ة من ئ

اتف الالسلكي          ١٣قرابة  . ربع السنة األخير   ارات  ٤ حوالي    )٢٨٥(. مليون عراقي مشترآون في خدمات اله  ملي
ذ        االت من اع االتص ي قط ت ف ة دخل هم الخاص ن األس ر أن )٢٨٦(.٢٠٠٣دوالر م ة broadband غي  لدرج

اف                ة لأللي ة التحتي وفرة ألن البني ر مت زال غي ة، ال ت دم في خدمات      األعمال، الجديرة بالثق د التق ة تقّي الجوهري
  )٢٨٧(.البيانات الحديثة بما في ذلك الخدمات المصرفية والجردات وأنظمة إدارة الرقابة
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  ٣٧-٢الجدول 
  وضعية مراآز الصحة األولية

  
ع   قيد اإلنشاء إنشاء منجز حّولت تاريخ التقرير زت م أنج

 أثر أمني
 المجموع ألغيت

١٤٢  ١٠  ٠  ١٩  ١٦  ٩٧  ٢/٧/٢٠٠٨  
١٤٢  ١٠  ١  ٣  ٦  ١٢٢  ٢٥/٩/٢٠٠٨  

  ٠  ٠  ١+  ١٦-  ١٠-  ٢٥+  التغيير
  

      ٧/١٠/٢٠٠٨ و ٢/٧/٢٠٠٨فرقة منطقة الخليج، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر
  

  ٣٨-٢الجدول 
  وضعية المشاريع األميرآية في النقل واالتصاالت

  
د  قيمة المشاريع المنجزة مشاريع منجزة  اريع قي مش

 ذالتنفي
د  اريع قي ة المش قيم

 التنفيذ
  $٠  ٠  $١٥٧،٩٨٦،٢٤٤  ٦٥ الموانئ

  $٦،٨٤٨،٩٥٤  ٤  $١٥٧،٢٦٩،٦٩٥  ١١٦  معدات االتصاالت
  $١،٥٢٧،٣٣٠  ٤  $١٢٧،٢١٩،٣١٧  ٧٢  )أخرى(النقل 

  $٥٩،٨٥١،٣٢١  ١٣  $١٠٥،٥١٦،٨٣٥  ٦٢  المطارات
  $١،٨٩١،٨١١  ٦  $٩٩،٤٥٧،٥٩٠  ٢١٤  محطات سكة الحديد

  $٢٤،٥٤٠،٨٧١  ١٤  $٩٧،٩٤٤،٣٥٨  ١١٦  طرق القرى
  $١،٢٠٠،٥٧٢  ١٠  $٨٩،٨٣٧،٤٦٥  ٦٧٣  الطرقات
  $١٥،٠٣٢،٧٣٦  ١١  $٢٢،١٦٤،١٤٣  ٩٨  الجسور
  $٣٢٧،٤٧١  ٣  ١٩،١٣٤،٩٨٠  ١٩٤  تلكوم

  $٣٦،٦٥٠،٤٦٣  ٣  $١٣،٦٧٧،٠٢٧  ٢  الطرق السريعة
  $٠  ٠  $١٣،٦٥٢،٢٥٤  ٢٩  المرافق البريدية

  $٢٧،٥٩٧،٣٣٤  ٥  $١،٧٦٢،٨٤٨  ٣  المحطات الخارجية
  $٠  ٠  $٨٢٧،٦٠٠  ١  البنية التحتية المدنية

  $٠  ٠  $٧٣٩،٧٩٠  ٥  السكك الحديدية
  $٠  ٠  $٨٠،٢٩٠  ٢  اإلدارة االقتصادية المالية

  $٠  ٠  $٢٥،٢٦٧  ٢  مختلف
  $٥٢٥،٠٠٠  ١  $٠  ١  أمن البنية التحتية

  ٠  ٠  $٦١٢،٥٥٤  ٢  أخرى
  $٣٧،٦٧٢،٨٠٧  ٩١  $٤٩٣،٠٠٣،٨٤٥  ١،١٧٣  غير مدرجة في فئة

  $٢١٣،٦٦٦،٦٦٩  ١٦٥  $١،٤٠٠،٩١٢،١٠٢  ٢،٨٣٠  المجموع
  

ذآر . هذه الالئحة للمشاريع اإلنشائية تستند إلى معلومات قدمها نظام إدارة إعادة إعمار العراق. األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
الي المشاريع قد ال يتوافق مع لذلك فأن إجم. المفتش العام أن بيانات نظام إدارة إعادة إعمار العراق ليست دقيقة أو آاملة تمامًا

  .يشمل هذا الجدول قيمة المشاريع وليس االلتزامات واإلنفاقات. نفاقات التي قدمتها الوآاالتاإللتزامات واال
  

ائي،              : المصادر ادة   ١/١٠/٢٠٠٨نظام إدارة إعادة إعمار العراق، مكتب المساعدة االنتقالية للعراق، الملف النه ؛ نظام إدارة إع
  .٣/١٠/٢٠٠٨،  برنامج االستجابة الطارئة للقائدملف اآسل لعراق،  إعمار ال

  
  

أمون                   وم الم د توقف في مرآز تلك ، مرآز  )٢٨٨(تواصل الواليات المتحدة تقديم الدعم لهذا القطاع لكن العمل ق
ة تحوي       – إنجاز المشروع األميرآي هذا      )٢٨٩(.التلكوم الوحيد الذي تم بناؤه في البالد       ل    الذي يشمل أنظم ل ونق

  )٢٩٠(.٢٠٠٩ سوف ينتقل إلى –جديدة 



البنية التحتية
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  ٣٩-٢الجدول 
  التطورات الحديثة في النقل

  
 التطورات الحديثة 

بتمبر   /أنجز اختبار القبول في أيلول    : مراجعة مطار البصرة   الطيران ا أن الكشف      ٢٠٠٨س ، آم
را       ار الع ادة إعم ق على صالحية الطيران لنظام الرادار الُممول من صندوق إغاثة وإع

ى صالحية         . ٢٠٠٨أآتوبر  /ُمقّرر في تشرين األول    ان آخران لكشف عل وخضع نظام
اني            . الطيران انون الث ول آ اير  /التدريب على رقابة المالحة الجوية يتوقع إنجازه بحل ين
رين   ٢٠٠٩ ي تش دة ف ات المتح ن الوالي ة م اريع الُممول از المش ع إنج ن المتوق ا م ، آم
  .٢٠٠٨أآتوبر /األول

رق  الط
  وروالجس

 ٦٧لجنة الدولة للطرق والجسور في وزارة اإلنشاء واإلسكان أنفقت          : تحديث الموازنة 
دو أن  .  بالمئة من الموازنة الرأسمالية    ٦٦ و ٢٠٠٨بالمئة من موازنة الصيانة لسنة       ويب

  .المخصصات األولية لم تكن آافية لبرنامج مناسب لطريق سريعة وللصيانة
كك  الس

  الحديدية
التقديرات األولية لحرآة القطارات : (IRR)للجمهورية العراقية السكك الحديدية 

 بالمئة بالمقارنة مع ربع السنة ٤٠ قطار، بزيادة ٢٢٠٠خالل ربع السنة هذا هي 
، وسمح ٢٠٠٨لقد واصل الوضع األمني تحّسنه خالل الربع الثالث لسنة . األخير

  . القطاراتلسكة حديد الجمهورية العراقية مواصلة زيادة إجمالي حرآة
  

 مليون دوالر إلعادة إعمار خطوط سكة الحديد بين ٩٦٠لقد خصصت وزارة النقل 
وأشارت وزارة النقل إلى أن أمواًال رأسمالية إضافية . بغداد والرابية  وبغداد والبصرة

سوف تستخدم لشراء مواد البناء لمشروع السكك وأن السكك الحديدية للجمهورية 
يتوقع أن يكون التمويل . دارة واليد العاملة إلنجاز المشروعالعراقية سوف تؤمن اإل

  .٢٠٠٩متوفرًا في موازنة الحكومة العراقية لسنة 
ى المسار الحالي من أجل                 : تنمية ميناء أم قصر     الموانئ ل السير عل يواصل مكتب ملحق النق

ل ا                       ر النق ك تشجيع وزي ا في ذل ًا، بم د  إعادة تأهيل ميناء أم قصر وتطويره تجاري لجدي
ديم النصح           وانئ لتق ين مجربين بشؤون الم على الموافقة على توظيف مستشارين دولي

يج        . واالستشارات حول إنماء الموانئ القومية     ويعمل الملحق أيضًا مع فرقة منطقة الخل
ين نلكون في                   د رافعت ومع القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان إلنجاز تجدي

ا٦ و٥المرسى  ي مين ة   . ء أم قصر ف ن صندوق إغاث ول م روع الُمم ذا المش از ه إنج
اني     انون الث ل آ ع قب راق متوق ار الع ادة إعم اير /وإع دود  .  ٢٠٠٩ين تخدام المح االس

اء أم          ألموال برنامج االستجابة الطارئة للقائد مخطط لمشاريع تحسينات إضافية في مين
ة  العر توعبات للحكوم ات المس ك إصالح عرب ي ذل ا ف ياج قصر، بم ة وإصالح س اقي

  .المحيط األمني للميناء
  

راق،      ٢/١٠/٢٠٠٨السفارة األميرآية في بغداد، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات،          : المصادر ؛ مكتب المساعدة االنتقالية للع
  . ١/١٠/٢٠٠٨؛ فرقة منطقة الخليج، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٨/٨/٢٠٠٨تقرير المؤشرات األساسية، 



اإلقتصاد
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  االقتصاد
  
  

ة   دة قراب ات المتح ار دوالر وألزمت ١٫٣٥خصصت الوالي والي ١٫٢٩ ملي ت ح ار دوالر، وأنفق  ١،١٠ ملي
  .١٧-٢بالنسبة لوضعية تلك األموال، أنظر الشكل . مليار دوالر لنشاطات التنمية االقتصادية في العراق

  
نة    دة س نفط المتزاي دات ال ي الع  ٢٠٠٨عائ اد ف اندت االقتص ول )٢٩١(.راق س ي أيل ر  /  ف ن تقري بتمبر، أعل س

  )٢٩٢(: أن(IMF)لصندوق النقد الدولي 
  .توقعات العراق من أجل نمو اقتصادي مستدام قد تحّسنت •
د ازداد خالل النصف األول من سنة                        • ة ق ر النفطي ، ٢٠٠٨يبدو أن النشاط االقتصادي في القطاعات غي

  .باستثناء قطاع الزراعة الذي أصيب بالجفاف
 .٢٠٠٧ديسمبر /تضخم في العراق تباطأ وبات تضخم أسعار االستهالك ذي رقم واحد منذ آانون األولال •
 

  ١٧-٢الشكل 
  وضعية األموال األميرآية الداعمة لالقتصاد العراقي

  بمليارات الدوالرات
  

  
  $١٫١٠إجمالي المنفق 

  
األمن، البنية التحتية، االقتصاد (مج األميرآية في فئات بالنسبة لمنهجية آيفية جمع البرا. األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
 الواردة في تنفاقااإلامات ولتزااللتزامات واإلنفاقات حسب فئات المفتش العام قد تختلف عن اإل). د(، انظر الملحق )والحكم

 من آافة الوآاالت، آما أن لم يتلَق مكتب المفتش العام تقارير على مستوى المشاريع أو القطاعات. ملخص التمويل األميرآي
تشمل األرقام فقط تمويل صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق . بعض المعلومات تم جمعها من نظام إدارة وإعادة إعمار العراق

، برنامج االستجابة الطارئة (ESF)، صندوق دعم االقتصاد (ISSF)، صندوق قوات األمن العراقية (IRRF2)الثاني 
  .  (CERP)للقائد

  
ادر راق   : المص ار الع ادة إعم ام إدارة إع اد   (IRMS)نظ م االقتص ندوق دع اليف ص ال،  (ESF)، تك ة لإلآم ي بحاج  الت

ر            ١/١٠/٢٠٠٨، وزارة الخارجية، تقرير وضعية العراق األسبوعي،          ٣٠/٩/٢٠٠٨ راق، التقري ار الع ادة إعم ، نظام إدارة إع
  ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق

 (MNC-I) ،١٤/١٠/٢٠٠٨.  

  $١٫٣٥إجمالي المخصص 
  

  $١٫٢٩    إجمالي الملزم 



االقتصاد
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ي                            دخل المحل الي ال ى إجم ا وعل دة، آم ى التضخم، وسعر الصرف ومعدالت الفائ ة عل بالنسبة لنظرة إجمالي
  .١٨-٢وعائدات النفط الحكومية، أنظر الشكل 

  
  التحديات االقتصادية

رى                   زال االقتصاد عرضة لتشكيلة من المخاطر الكب زال  )٢٩٣(.على الرغم من التقدم المالي مؤخرًا، ال ي  ال ي
اتهم االقتصادية األساسية               ة حاج م المتحدة       . العديد من العراقيين يكافحون من أجل تلبي  أن (UN)ذآرت األم

ة                " معدالت البطالة ال تزال مرتفعة آما أن معدالت العديد من المحافظات متدنية بالنسبة للمؤشرات االجتماعي
  )٢٩٤(".واألميةواالقتصادية األساسية، مثل البطالة وسؤ التغذية 

  
ذ  ط   ٢٠٠٣من رف متوس راق ع ل إن الع ن  ٦٠، قي ة م بة    بالمئ ل المناس رص العم وفر ف دم ت ى  ع افة إل  إض

دقيق يصعب قياسه        )٢٩٥(البطالة ة تبقى              )٢٩٦(.، لكن الرقم ال ة حول البطال ة العراقي ديرات الرسمية للحكوم  التق
 تقدر األمم المتحدة أن أآثر من نصف العراقيين         )٢٩٧(. بالمئة ٣٨ فرص العمل غير المناسبة    بالمئة و  ١٨قرابة  

  )٢٩٨(.ال وصول لهم إلى واحد أو أآثر من الخدمات األساسية
  

  تطوير حقول النفط العراقية
لقد أّخر االفتقار إلى قانون للهيدروآربون المفاوضات مع المستثمرين األجانب المحتملين الذين يهمهم تطوير              

ود                 ٢٠٠٨سبتمبر  /يلول أ ٩في  . حقول النفط في العراق    نح عق ى م ة إل اء الخطط الرامي نفط إلغ ، أعلن وزير ال
تح رسميو وزارة    / تشرين األول ١٣لكن في . قصيرة األمد للخدمات الفنية لعدة شرآات نفط غربية       وبر، ف أآت

دة        ود لم ي غاز طبيعي      ٦ سنة ُتغطي      ٢٠النفط العروض لعق ول نفط وحقل د، سوف     .  حق ام العق بموجب أحك
ة التي                  تطالب   ا الدول ة التي تملكه الحكومة العراقية الشرآات بتشكيل مشاريع مشترآة مع الشرآات العراقي

  )٢٩٩(.سوف تحتفظ بأآثرية الملكية
  

  ١٨-٢الشكل 
  النقاط البارزة لالقتصاد العراقي

  
  إجمالي الناتج المحلي حسب القطاعات

   تريليون دينار عراقي٧٧٫٧٢من % 
  

  
ة لسنة           ا: مالحظة ديرات المؤقت ة    (٢٠٠٦لُنسب المئوية تستند إلى التق ي       ) باألسعار الحالي اتج المحل الي الن ساهم  . لنشاطات إجم
  .بأقل من واحد بالمئة في إجمالي الناتج المحلي) المياه/التعدين اآلخر والكهرباء(قطاعان 
  .٨/٢٠٠٧، "٢٩٤/٠٧تقرير البلدان رقم "صندوق النقد الدولي، : المصدر

  

١٣% 

٦% 

٧% 

٦٥% 

  الزراعة
٥% 

 الخدمات االجتماعية والشخصية

  المالية والمصارف
١%

البناء واالنشاء
١%

 المبيع بالجملة والمفرق والفنادق

 النقل واالتصاالت

  الصناعة
 النفط الخام%٢
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  النمو االسمي إلجمالي الناتج المحلي
  بمليارات الدوالرات

  
  

  نشاطات أخرى إلجمالي الناتج المحلي
  عائدات النفط الحكومية

  
 ٢٠٠٥البيانات لسنة    . بيانات عائدات النفط الخام ُقّدمت آنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي          . األرقام تتأثر بالتدوير  : مالحظة

  . ملحوظة٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ أولية؛ ٢٠٠٧ تقديرية؛ ٢٠٠٦و 
  .١٧، ص ٩/٢٠٠٨، "٣٠٣/٠٨تقرير البلدان الرقم "صندوق النقد الدولي، : المصدر

  
  معدالت الفائدة، سعر الصرف والتضخم في العراق

  معدل فائدة اإلقراض
 لودائع المصارف (CBI)معدل الفائدة الذي يدفعه بنك العراق المرآزي 

  .التجارية
، بدأ بنك العراق المرآزي رفع ٢٠٠٦وفمبر ن/في تشرين الثاني •

  .معدالت الفائدة إلبقاء السيطرة على التضخم
، خفف بنك العراق المرآزي الرقابة ٢٠٠٨يوليو /في بداية تموز •

 ١٧النقدية على التضخم عن طريق خفض سياسة معدل الفائدة من 
  . بالمئة١٦بالمئة إلى 

  

 

  سعر الصرف
 مقابل الدوالرات األميرآي (ID)عراقي متوسط أسعار صرف الدينار ال

(USD)في المزاد اليومي لبنك العراق المرآزي .  
 ٢٤تحسن سعر الدينار العراقي بالنسبة للدوالر األميرآي بنسبة  •

 عندما بدأ بنك العراق ٢٠٠٦نوفمبر /بالمئة منذ تشرين الثاني
  .المرآزي استهداف معدالت الفائدة للسيطرة على التضخم المتصاعد

إلبقاء السيطرة على التضخم، سوف يزيد بنك العراق المرآزي  •
 بالمئة في الشهر خالل النصف الثاني ٠٫٥سرعة تحّسن العملة إلى 

  .٢٠٠٨من 

  

  

  التضخم اإلجمالي لألسعار
المقارنة الشهرية لمتوسطات التضخم من سنة لسنة إلجمالي مؤشر أسعار 

  .المستهلك
البيئة األمنية ساهمًا في االستقرار التحسن المتواصل للدينار وتحسن  •

  .المتواصل لمعدل تضخم أسعار المستهلك
يونيو، /تضخم األسعار من سنة لسنة آان سلبيًا خالل حزيران •

، مما يعني أن األسعار آانت أدنى ٢٠٠٨أغسطس /يوليو وآب/تموز
  .٢٠٠٧مما آانت عليه في نفس الفترة الزمنية سنة 
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  التضخم الجوهري

رنة من سنة لسنة للمتوسطات الشهرية لمؤشر أسعار المستهلك األساسية المقا
  .التي تستثني تكاليف المحروقات والكهرباء والنقل واالتصاالت

، لكن ٢٠٠٨مارس /ساهمت أسعار الغذاء األعلى في نتوء بعد آذار •
يونيو / بالمئة في حزيران١٢التضخم الجوهري عاد إلى حوالي 

  .ًا خالل ربع السنة هذا، وظل ثابتًا نسبي٢٠٠٨
أسعار الغذاء تواصل شد التضخم الجوهري إلى أعلى بالنسبة لتضخم  •

  .األسعار

  

  

 
ادر دولي،   : المص د ال ندوق النق م   "ص دان رق ر البل زي،   ٩/٢٠٠٨، "٣٠٣/٠٨تقري راق المرآ ك الع ة  "؛ بن رات المالي المؤش
راق،     ؛ وز٢/١٠/٢٠٠٨ www.cbi.iq, accessed، ٢٤/٩/٢٠٠٨، "األساسية  تقرار واألمن في الع اس االس دفاع، قي ارة ال

  .١٤/١٠/٢٠٠٨ العراق، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، –؛ مكتب شؤون الشرق األدنى ٢٦/٩/٢٠٠٨
  

  ٤٠-٢الجدول 
  )نشاط سوق األوراق المالية العراقية

  
 أشهر (٢٠٠٨ )آامل السنة (٢٠٠٧ النشاط

  ٩٥  ٩٤  الشرآات الُمدرجة
  ٩٨  ١١٩  عاملجلسات الت

   مليار سهم١٢٤   مليار سهم١٥٣  األسهم المتبادلة
   مليون دوالر٢١١   مليون دوالر٣٥٧  قيمة المبادالت

   مليار سهم١٢   مليارات سهم٧  األسهم الخارجية المتبادلة
   مليون دوالر١٤   مليون دوالر١٤  قيمة المبادالت الخارجية

  
  .٢/١٠/٢٠٠٨جابة لطلب المفتش العام للبيانات، السفارة األميرآية في بغداد، است: المصدر

  
  :المفاوضات والترتيبات األخرى ألجل تطوير موارد العراق الطبيعية جارية

، وافقت الحكومة العراقية على صفقة غاز أولية بين رويال داتش شّل وشرآة ٢٠٠٨سبتمبر /في أيلول •
  )٣٠٠(.لطبيعي الُمنتج في البصرةلمعالجة الغاز ا غاز الجنوب العراقية إلقامة مشروع مشترك

 تسعى إلى عقد شراآة مع شرآة نفط الشمال العراقية ألجل (CNPC)شرآة النفط الوطنية الصينية  •
، وافق مجلس الوزراء العراقي على ٢٠٠٨أآتوبر / تشرين األول٢بتاريخ . تطوير حقل أهدب للنفط

لى وزير النفط وشرآة النفط الوطنية  مليارات دوالر، لكن يبقى ع٣الخطوط الكبرى لصفقة بقيمة 
، أن الصين قد وقعت مذآرة ٢٠٠٧ الالفت سنة )٣٠٠١(.الصينية التوقيع على عقد ُيحّدد شروط الشراآة

 آما تتواصل المفاوضات للتوصل إلى )٣٠٢( مليار دوالر من دين العراق الخارجي٨٫٥تفاهم إلعفاء 
  )٣٠٣(.اتفاقية نهائية للدين بين البلدين

  
  ساد المتواصل في قطاع النفطالف

اد                           م وفي مكافحة الفس ز الحك دمًا في تعزي خالل ربع السنة هذا، ذآر صندوق النقد الدولي أن العراق حقق تق
فافية الصناعات     ادرة ش ي مب ارآة ف راق المش زام الع ًا والت نفط متري اس ال ر قي دروآربون عب اع الهي ي قط ف

ة والشرآات في الصناعات                   تشدد المبادرة    )٣٠٤(.(EITI)االستخراجية   ل الحكوم فافية من ِقَب ة الش ى أهمي عل
ة               ة العام ز اإلدارة والمحاسبة المالي ى تعزي ذا، عّينت        )٣٠٥(.االستخراجية وعلى الحاجة إل ع السنة ه  خالل رب
  )٣٠٦(.الحكومة العراقية منسقًا عراقيًا لمبادرة شفافية الصناعات الستخراجية

  



 نظرة إجمالية حول إعادة اإلعمار
 

 

٩٧  
  

  ةتشجيع االستثمارات األجنبي
 – البورصة  – (ISX)يصادف ربع السنة هذا مرور عام على افتتاح المبادالت في سوق األسهم في العراق         

تثمارات                 . أمام المستثمرين األجانب   ا بالنسبة لالس ة في بورصة العراق تأخره تثمارات األجنبي واصلت االس
زدا           ليم          المحلية لكن الواليات المتحدة تعتقد أن االستثمارات األجنبية سوف ت ع العراق شروط تس د أن يرف د بع

طاء   ى الوس وق إل ي الس هم ف تندات األس ة    )٣٠٧(.مس وق األوراق المالي اط س ى نش ة عل رة إجمالي بة لنظ  بالنس
  .٤٠-٢العراقية، أنظر الجدول 

  
  )٣٠٨(:تواصل الواليات المتحدة دعم تطور أسواق العراق الرأسمالية بعدة طرق، تضم

  تقلة لألوراق الماليةتشكيل اللجنة العراقية المس •
 .أتمتة البورصة العراقية بصورة آاملة •
 .دعم الجمعية العراقية لوسطاء السندات المالية •
 ).البورصة(وضع الصيغة الدائمة لقانون األوراق المالية العراقية  •
  

تثمارات       ر   / التي تأسست في شباط        (NIC)اللجنة القومية العراقية لالس ة  ، تضع السياسة القوم  ٢٠٠٧فبراي ي
تثناء      تثمارات باس ة االس ة لكاف ة تنظيمي ة قومي دم آوآال وانين وتخ ة والق وط الهادي تثمارات، والخط لالس

از                  نفط والغ اج ال أمين وفي صناعات استخراج وإنت تنسق اللجان في       . )٣٠٩(االستثمارات في المصارف والت
ق               تثمارات ألجل خل ة لالس ا     المناطق والمحافظات مع اللجنة القومية العراقي تثمار لمحافظاته اك  . خطط اس هن

نشاطات  . وحدها ديالى وآرآوك واألنبار ال يزال عليها تشكيل لجان         .  لجنة استثمار في المحافظات    ١٥حاليًا  
ي  ال األميرآ وار األعم امج ح مل برن رى تش اص األخ اع الخ اون –القط ة التع الح منظم ي وإص  العراق

  )٣١٠(.االقتصادي وإنماء االستثمارات
  

  وزيع العام الُمكِلف للغذاءنظام الت
ذاء    ام للغ ع الع ام التوزي دم نظ ة     (PDS)يق ام األهلي ن نظ زء م ي آج واطن عراق ل م هرية لك داء  ش لة غ  س

ة               ١٢يعتمد أآثر من    . األساسي ي للتغذي داء آمصدرهم األول ى سلة الغ طالبت وزارة  . )٣١١( مليون عراقي عل
ة نظا       ٧٫٣التجارة بموازنة من      ار دوالر لتغطي ذاء لسنة          ملي ام للغ ع الع ة   ٢٠٠٨م التوزي  وخصصت الحكوم

غ أي    ذا المبل اع ه ة أرب ن ثالث ل م ة أق ار دوالر ٥٫٣العراقي ة ٣٫٣( ملي ي موازن ار دوالر ف  ٢، و٢٠٠٨ ملي
  )٣١٢().٢٠٠٨مليار دوالر في المبالغ التكميلية للحكومة العراقية لسنة 

  
ع       ارتفاع أسعار األغذية سوف يؤثر على األرجح على خط      ة لمواصلة العمل بنظام التوزي ة العراقي ة الحكوم

ذاء ام للغ ك، . )٣١٣(الع ى ذل ى  "عالوة عل ر عل ا الكبي ة بسبب اعتماده ى الزراع ة عل ار معاآس ام آث ان للنظ آ
ة                . )٣١٤("الواردات واألسعار المتدنية بصورة اصطناعية التي ُيسببها اإلدخال الكبير للغذاء في السوق العراقي

وى أن         خالل ربع الس   ار المحافظات في نين لم      "نة هذا، الحظت ِفَرق إعادة إعم ذاء يس ام للغ ع الع نظام التوزي
  )٣١٥(".جزءًا من المؤهالت إلى المستفيدين، ومن ثم يفعل ذلك فقط بشكل ُمتفّرق

  
  عبء الدين

ه           ٢٠٠٣منذ   ر مسبوقة لدين ادة وغي ار دوالر  ملي ١٤٢من أصل   . ، استفاد العراق من إعفاءات دولية فوق الع
نة   اريس س ادي ب ة ن ل اتفاقي ة قب ديون الخارجي ن ال اك ٢٠٠٤م ان هن دين ٤٣، آ الي ال ن إجم ار دوالر م  ملي

ي،  دولي(المتبق د ال ديرات صندوق النق ًا لتق ادي )٣١٦()وفق ة ن دين بموجب اتفاقي ة من خفض ال ة الثالث  المرحل
ـ            ارات دوال   ١٠باريس التي سوف تخفض دين العراق الخارجي ب ة       )٣١٧(ر إضافية   ملي ة بانتظار مراجع  معلق

انون األول   ي آ دولي ف د ال ندوق النق ا ص يقوم به مبر /س ب  ٢٠٠٨ديس ب الترتي راق بموج  ألداء الع
  )٣١٨(.االحتياطي
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ة مع آل من       – الذي يصادف بداية العهد الدولي مع العراق         – ٢٠٠٧مايو  /منذ أيار   ساهمت االتفاقيات الثنائي
نيا       ا وبوس دان من                  روسيا وبلغاري ك البل لوفاآيا في خفض التزامات العراق إزاء تل ى      ٢٦وس ار دوالر إل  ملي

د تلغي          .  مليون دوالر  ٩٠٠حوالي   ا ق ن    ٧أعلنت اإلمارات العربية المتحدة مؤخرًا انه ارات دوالر من دي  ملي
  )٣١٩(.العراق؛ غير أنه لم يتم حتى اآلن توقيع اتفاقية رسمية بهذا الخصوص

  
 ١٦ بلدًا دائنًا من غير نادي باريس، لتسوية مسألة          ١١الدولي أن العراق يتفاوض حاليًا مع       ذآر صندوق النقد    

 مليار دوالر من    ٨٫٥وقع العراق مذآرة تفاهم مع الصين للتوصل إلى اتفاقية حول           . )٣٢٠(مليار دوالر إضافية  
  )٣٢٢(:في ما يلي أآبر مبالغ متبقية من الدين. )٣٢١(الديون

  
   مليار دوالر٣٩ – مليار دوالر ١٥: ةالعربية السعودي •
  مليار دوالر٨٫٥: الصين •
  مليار دوالر٨٫٢: الكويت •
  مليار دوالر٥: قطر •
  

ـ                     دين التجاري العراقي ب م خفض ال ة، ت ى سندات خزين دين إل ديل ال ة لتب ار دوالر ١٦وفي عملي حصل  .  ملي
ـ    دوالر لكل دوالر آما أن سع    ٠٫٢٠الدائنون على سندات عراقية بقيمة       ارب ال ر آل السندات القابلة للتداول ق

   )٣٢٣ (.٢٠٠٨أآتوبر / دوالر في تشرين األول٠٫٧٥
  

  ٤١-٢الجدول 
  برامج المساعدة المالية األميرآية

  
  تحديث البرنامج  البرنامج

الهبات الصغيرة لبرنامج 
  االستجابة الطارئة للقائد

% ٣٨ أي بزيادة – ٣١/٨/٢٠٠٨ مليون دوالر للهبات الصغيرة في ٤٫٢ألزم البرنامج  •
  .بالمقارنة مع التزامات ربع السنة األخير

 ٣٠، ٢٠٠٨ و٢٠٠٧، بلغ إجمالي التزامات البرنامج للسنوات المالية ٣٠/٩/٢٠٠٨بتاريخ  •
 . ماليين دوالر قد وزعت عبر الهبات الصغيرة١٠مليون دوالر آما أن قرابة 

 والرباع السنة الثالثة األول للسنة ٢٠٠٧العدد اإلجمالي للهبات المقدمة في السنة المالية  •
  . دوالر١٣،٨١٥ هبة مع متوسط موافقة للهبة من ٢،٢٢٩ آان ٢٠٠٨المالية 

 .٣١/٣/٢٠٠٨أقفل البرنامج في  •  برنامج ازدهار
 ٨/٢٠٠٣ مليون دوالر على شكل قروض صغيرة بين ٢٧قدم برنامج ازدهار أآثر من  •

 .٣/٢٠٠٨و
  . بالمئة٩٩ية الدولية أن معدل التسديد قارب الوآالة األميرآية للتنمذآرت  •

 مليون دوالر على ٢تمت خالل ربع السنة هذا الموافقة على ثالثة اقتراحات هبات بقيمة  •  برنامج تجارة
 .شكل رأسمال قروض

البرنامج المسمى أيضًا برنامج النمو االقتصادي في المحافظات، يساعد مؤسسات التمويل  •
 مدفوعات مع فروع المصارف العراقية للقيام بأعمال صرف الصغير في إقامة حسابات
 .القروض ومعامالت التسديد

، لم يكن البرنامج قد قدم أية هبات وسوف يباشر برنامجه هبات إلى ١٤/١٠/٢٠٠٨بتاريخ  •
  .٢٠٠٩قروض في الربع األول من السنة المالية 
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  )تابع (٤١-٢الجدول 
  

  تحديث البرنامج  البرنامج
تقرار برنامج اس

المجتمعات المحلية 
(CSP)   

 هبة لتنمية األعمال ضمن برنامج ٨٥٠٠الوآالة األميرآية للتنمية الدولية أآثر من قدمت  •
 .أصحاب مشاريع عراقييناستقرار المجتمعات المحلية، إلى 

 مليون دوالر من الهبات وأنجز ٦٨، تمت الموافقة على أآثر من ٢١/٩/٢٠٠٨بتاريخ  •
 .والر مليون د٣٥قرابة 

 بالمئة من إجمالي اإلنفاقات، آما أن ٤٦الهبات للمشاريع التجارية في بغداد مثلت حوالي  •
  . بالمئة من المبالغ المنفقة٢٧المشاريع التجارية في األنبار قد منحت هبات تمثل حوالي 

صندوق االستجابة 
  السريعة

اب مشاريع بموجب صندوق دعم االقتصاد، وّسع البرنامج فرص التمويل إلى أصح •
 .عراقيين

، وافقت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية على هبات آبيرة بقيمة تزيد ٢٣/٩/٢٠٠٨بتاريخ  •
 . مليون دوالر٣٤عن 

 مليون دوالر، وعلى ١٫٥وافقت وزار ة الخارجية على هبات صغيرة يبلغ مجموعها  •
 مليون ١٦تبلغ  مليون دوالر ومشتريات مباشرة بقيمة إجمالية ١٧مشتريات صغيرة بـ 

  . بالمئة من المبالغ الموافق عليها قد صرفت٥٠. دوالر
برنامج التنمية الُمحّددة 

  األهداف
مكتب المساعدة االنتقالية للعراق يضع تمويل الهبات مع منظمات البرنامج الذي يديره  •

 .غير حكومية
 مليون دوالر ٥٧٫٤ هبة بقيمة تزيد عن ٣٢أدار البرنامج ثالثة دعوات لالقتراحات ومنح  •

  . ُمنفقًا آل مخصصات صندوق دعم االقتصاد لهذا البرنامج–
الشرآة العراقية 

  لضمانات المصارف
 مصرف عراقي خاص بدعم من الوآالة األميرآية للتنمية ١١تشكلت هذه الشرآة من  •

 .الدولية
 .تقدم المنظمة الوصول إلى القروض لمؤسسات األعمال الصغيرة والمتوسطة •
  . دوالر٧٨٧،٠٠٠ قرض بقيمة ١٤ السنة هذا، تمت الموافقة على خالل ربع •

  
ات،  : المصدر ام للبيان تش الع ب المف تجابة لطل داد اس ي بغ ة ف فارة األميرآي م ٢/١٠/٢٠٠٨الس ر القس ة، تقري ؛ وزارة الخارجي

ات،     ٩/٢٠٠٨، 2207 ام للبيان تش الع ب المف تجابة لطل ة، اس ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي ر  ١٤/١٠/٢٠٠٨؛ الوآال ب وزي ؛ مكت
ات،     ام للبيان تش الع ب المف تجابة لطل دفاع، اس ريعة،   ٢/١٠/٢٠٠٨ال تجابة الس ندوق االس رة ص ة، نش ؛ وزارة الخارجي

ات،     ٢٥/٩/٢٠٠٨ ام للبيان تش الع ب المف تجابة لطل ة، اس فارة األميرآي ب  ITAO IMU؛ ٢/١٠/٢٠٠٨؛ الس تجابة لطل ، اس
  .١٤/١٠/٢٠٠٨المفتش العام للبيانات، 

  
  

  برامج المساعدة المالية األميرآية
دأت بموجب صندوق    . تدير الواليات المتحدة عدة برامج لدعم التنمية االقتصادية في العراق      النشاطات التي ب

ا م االقتصاد وبرن ل من صندوق دع ع التموي راق تتواصل م ار الع ادة إعم ة وإع ة مإغاث تجابة الطارئ ج االس
ة         قدمت عدة برامج أميرآية     . للقائد ال العراقي دم الجدول     . أدوات التمويل لدعم تطوير مشاريع األعم  ٤١-٢يق

  .التفاصيل حول عدة برامج أميرآية توسع آليات التمويل لتحفيز تنمية مشاريع األعمال العراقية
  

  المشاريع الزراعية األميرآية
ة   بالمئة٥٦أن أآثر من .  )٣٢٤( منها بالمئة٦٨ مشروع ري وزراعة، تم إنجاز ٥٨١من أصل    من إجمالي آلف

ربالء        –المشاريع الزراعية األميرآية ُمرآزة في أربع محافظات         داد وآ الى، البصرة، بغ وال    .  دي نصف األم
ذا القطاع،         . )٣٢٥(المخصصة للمشاريع في محافظة ديالى وحدها      ار في ه ادة اإلعم ل إع بالنسبة لوضعية تموي

  .٤٢-٢أنظر الجدول 
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  ٤٢-٢الجدول 
  ريع األميرآية في قطاع الزراعةوضعية المشا

                                                           

  .٩، ص ٦/٢٠٠٨، "نظرة إجمالية على الزراعة والري في العراق"، ITAO IMU: المصدر
  

  
  ي الفراتمزرعة األسماك ف

  
  برنامج إنماء للتصنيع الزراعي

ذ في قطاع الزراعة             د التنفي . تواصل عدة برامج ُممولة من صندوق دعم االقتصاد دعم المشاريع التي هي قي
اء للتصنيع الزراعي امج إنم ادة برن اج الزراعي لزي ادة اإلنت ة وزي و الزراعة التجاري ز نم ى تحفي  يهدف إل

  . اإلنتاجية
ة      –) صالح الدين (ي بلد   معمل المعلبات ف   • ة خطوط            ٥ مشروع بقيم ل آاف ادة تأهي ين دوالر إلع  مالي

  )٣٢٦(. لثاني أآبر معمل للمعلبات في العراق١١التصنيع الـ 
ة   –) بابل(مزرعة األسماك في الفرات   • د بقيم يس مع      ٣٫٦ اتفاقية عق ان التفق أمين مك ون دوالر لت  ملي

اج     تمويل لشراء األسمال الصغيرة لمساعدة المَ      ق إنت ون  ١٢َزاِرع في مضاعفة توقعاتها عن طري  ملي
  )٣٢٧(.سمكة صغيرة

اجي  • ي ت ار ف روع الخض ب–مش و غري زود –  أب زور ٩٠٠ ي ن الب ة م نفس المجموع زارع ب  م
  )٣٢٨(.واألغطية البالستيكية لحماية الخضار خالل موسم الشتاء

دورة في البصرة       • ًا لمعا         – مشروع البن ة تمام دورة الطازجة         ُيخطط لشرآة متكامل لجة وتصنيع البن
  )٣٢٩(.ويحتوي على أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا مرافق التعليب والتصنيع

 يخطط إلعادة تموين السوق في بغداد وسوف يشمل إنجاز ستاندات العرض،            –) بغداد(سوق نيسان    •
  )٣٣٠(.والستائر الجرارة على األآشاك وترآيبات الكهرباء والسمكرية

  
وفر للتصنيع الزراعي                       ءإنماباشرت   ل المت د التموي ات لقروض سوف يزي امج هب ذا برن .  خالل ربع السنة ه

  )٣٣١(. الهبات النتقاء المصارف التي سوف تقدم القروض لقطاعات التصنيع الزراعيإنماءوسوف تمنح 
  

 مشاآل    وجود ة،الوآالة األميرآية للتنمية الدولي، ذآر مكتب المفتش العام في إنماءفي تدقيق حول نشاطات 
  )٣٣٢(: نشاط في التصنيع الزراعي١٢ من أصل ٢في 

  الري  الزراعة  
 قيمة المشاريع عدد المشاريع قيمة المشاريع عدد المشاريع الوضعية
   مليون دوالر١١٠٫١٧  ١٤   مليون دوالر٣٫٥٠  ٤  ُمقترحة
  دوالر مليون ١٤٫١٣  ٧   مليون دوالر٠٫٥٨  ٤  ُمخططة
   مليون دوالر٢١٫٤٨  ١٦   مليون دوالر١٨٫٢١  ٢٧  في تقدم
   مليون دوالر٤٤٫٨٢  ٢٦١   مليون دوالر٤٠٫٦٢  ٢٤٨  منجزة

   مليون دوالر١٩٠٫٦٠  ٢٩٨   مليون دوالر٦٢٫٩١  ٢٨٣  المجموع
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ة خالل ثالث سنوات        ١٥٠زيادة المبيع بالجملة للتمور بنسبة         • ذا الهدف         :  بالمئ دقيق أن ه وجد الت
اآل      اف ومش افح الجف ي تك ور الت الي لصناعة التم رًا للوضع الح زوم نظ ن الل ر م ًا أآث ان طموح آ

ة      إنماءة على ذلك، لم َيبِن برنامج عالو. الحشرات المتواصلة  ادرة الزراعي ابقة للمب ود الس ى الجه  عل
  .للوآالة األميرآية للتنمية الدولية

ـ             • ًا خالل ثالث سنوات        ٢٥تقديم شهادات الماجستير في مواضيع التصنيع الزراعي ل  وجد   : عراقي
ين دوالر   ة مالي دقيق أن الخمس ال  ) ٥(الت ح، تك ى األرج ة، عل ة لتغطي ارآين المخصص يف المش

ؤهلين                  وأوصى  . العراقيين سوف لن تستخدم ألنه لم يتم التعرف إال على عدد قليل من المرشحين الم
 .التدقيق بإعادة برمجة تلك األموال الستخدامها في أماآن أخرى

  
  الجهود الزراعية لِفَرق إعادة إعمار المحافظات

ار المحافظات في                مستشارًا زراعياً  ٢٣ (USDA)لوزارة الزراعة األميرآية     ادة إعم َرق إع  يخدمون في ِف
ار المحافظات، ووزارة الزراعة       المستشارون الزراعيون األميرآيون في     . )٣٣٣( محافظة ١٥ ادة إعم َرق إع ِف

ذي يصيب القطاع الزراعي في                            اف ال ار الجف ًا لمعالجة آث ون مع ة يعمل ة العراقي األميرآية ورسميو الحكوم
راق ي آب. الع ة ٢٠٠٨أغسطس /ف ة العراقي ة ١٦٧، خصصت الحكوم ة التكميلي ر الموازن ون دوالر عب  ملي

  )٣٣٤(.لدعم الجهود الرامية إلى التخفيف من آثار الجفاف
  

  وزارة الدفاع لتحسين عمليات األعمال التجارية واالستقرار في العراقالتابع لمهمة فريق ال
ق تقرار    فري ة واالس ال التجاري ات األعم ين عملي ة لتحس راق   المهم ي الع ران  ف ي حزي ق ف ذي أطل و /ال يوني
ة االقتصادية والتوظيف في العراق                 ٢٠٠٦ تعادة العافي ز اس ة      . ، رّآز جهوده على تحفي ق المهم ُخّصص فري
د أنفق           ٣٤ مليون دوالر من أموال وزارة الدفاع؛ أآثر من          ٢١٠حوالي   غ ق ذا المبل بالنسبة  . )٣٣٥( بالمئة من ه

ة،     لتوزيع مخصصات قوة المهمة على       ة والداعم مجموعات النشاط، باستثناء اإلنفاقات على الخدمات اإلداري
  .٤٣-٢أنظر الجدول 

  
تثمار              فريقتواصلت خالل ربع السنة هذا جهود        درات المصرفية وتشجيع االس  المهمة الرامية إلى توسيع الق

  .في العراق
  
راق    • ي الع ة ف رفية والمالي بكات المص ز الش ل  . تعزي ن أج اد م ع اعتم اتإلأوس وال  مكاني ل األم  نق

داد           (EFT)إلكترونيًا   رغم من      . ، تدعم قوة المهمة مرآز مساعدة نقل األموال إلكترونيًا في بغ ى ال عل
ذآر                  م ي أن عمليات المرآز تواجه التحدي المتواصل النعدام الثقة بالمصارف العراقية، فأن المرآز ل

ود           بالمئة من    ٩٤حوالي  . )٣٣٦(حتى اآلن أنه عاش قضايا فساد      ادة المشترآة للعق ود القي دفوعات عق م
اً             خالل النصف    . في العراق وأفغانستان يجري تنفيذها اآلن عن طريق استخدام نقل األموال إلكتروني

ل     ٨٢، تم دفع قرابة ٢٠٠٨الثاني من السنة المالية    ر نق ائعين عراقيين عب  مليون دوالر لعقود ألول ب
  )٣٣٧(.يون خالل الخمسة أشهر األولى مل٢األموال إلكترونيًا، بالمقارنة مع 

  
ة   • تثمار الدولي رآات االس ام ش رص أم هيل الف ة  . تس تثمارات الخارجي دفاع أن االس رت وزارة ال ذآ

ر                        نة، وأآث ذه الس دة ه ار دوالر في مشاريع جدي المباشرة التي تسهلها قوة المهمة سوف تزيد عن ملي
رآات العر      ي الش ة ف تثمارات خاص ي اس ار دوالر ف ن ملي ة   م ا الدول ي تمتلكه ة الت اريخ . اقي  ٢٦بت

ر من        ٢٠٠٨سبتمبر  /أيلول تثمار سهلتها            ٥٠، آان هناك أآث د المعالجة لمشاريع اس ي قي راح دول  اقت
 )٣٣٨(.قوة المهمة مثل الفندق الفخم الجديد الذي بدأ بالظهور مؤخرًا في بغداد
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  ٤٣-٢الجدول 

  نظرة إجمالية ووضعية نشاطات قوة المهمة
  

ل     اإلستراتيجية  ل الُمرآز عليهالمجا مخصصات التموي
درة  ين (المق بمالي
  )الدوالرات

ة   بة المئوي النس
ذ  ر من للتغيي

وز و /تم يولي
٢٠٠٨  

ناعية       استعادة القدرات الصناعية دة الص اج للقاع تعادة اإلنت ل واس ادة العم إع
  العراقية المعطلة

٤٥+  $٧٦٫٢٠%  

تثمارات  االس
  الخصخصة/الخاصة

رص اال  هيل ف ل  تس ن ِقَب رة م تثمار المباش س
  المؤوسسات واألسهم الخاصة والشرآات

٦+  $٣٦٫٠٠%  

لكية     البنية التحتية لالتصاالت االت الس ة لالتص ة التحتي ة البين ز تنمي تحفي
  .والالسلكية القادرة على دعم النشاط االقتصادي

  ال تغيير  $١٧٫٥٠

ر   ادي المباش ز االقتص التحفي
  عبر عقود وزارة الدفاع

لقيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان      دعم ا 
ود     ه عق ة لتوجي ات وأنظم ات وعملي ر سياس عب
ة           ال العراقي ى شرآات األعم الحكومة األميرآية إل

  .الخاصة

  ال تغيير  $١٣٫٥٠

اص        الشبكات المصرفية والمالية اع الخ ة للقط دمات المالي ة الخ ز تنمي تحفي
  .والبنية التحتية التابعة لها

   تغييرال  $٦٫٠٠

  %٢١+  $١٤٩٫٢٠    المجموع
  

وال موضوعة      : مالحظة  ا ألن األم ين مختلف العناصر األساسية يصعب تعيينه ل ب ة أن مخصصات التموي وة المهم ذآرت ق
د   ن عنصر واح ر م دعم أآث ي ت ود الت رة ضد الجه ًا آثي ة   . أحيان دمات اإلداري تخدمة للخ وال المس ن األم زء م أن الج ذلك، ف آ

  .من، ودعم الحياة والسفر ليست مدرجةوالداعمة، مثل األ
معلومات حول دائرة خاصة من برنامج الدفاع لتحفيز استعادة العافية االقتصادية في            "،  024-08تدقيق المفتش العام    : المصادر
  .٢/١٠/٢٠٠٨، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، TFBSO، ٢٩/٧/٢٠٠٨، "العراق
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  ١٩-٢اشكل 
  . الدولة التي تدعمها قوة المهمة لتحسين عمليات األعمال التجارية واالستقرارالمصانع التي تمتلكها

  

  
  

ع حيث      . األماآن تقريبية : مالحظة ة خريطة تظهر المواق ى معمل   "قدمت قوة المهم رت عل ي     "أّث ة بالمشاريع الت ذلك قائم ، وآ
  .، حسب الصناعة، المدعومة حسب نشاطاتها(SOEs)تمتلكها الدولة 

  ٢/١٠/٢٠٠٨كتب وزير الدفاع، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، م: المصدر
  
  

ة               ام أن قراب تش الع ر، ذآر المف ع السنة األخي ة خالل رب وة المهم ود ق د   ٥٠في مراجعته لجه ون دوالر ق  ملي
ـ                . خصصت إلعادة العمل في المعامل في العراق       ا وظائف ل تج عنه ذه ن قّدرت فرقة المهمة أن إعادة العمل ه

سوف  .  يقدم القطاع وأماآن المعامل التي تتلقى المساعدة من قوة المهمة ١٩-٢الشكل  . )٣٣٩( عراقي ٢٥،٠٠٠
  .يصدر المفتش العام مراجعة جديدة لمبادرات قوة المهمة في ربع السنة القادم

  
  أول برنامج عراقي

ق ت              شجيع شراء السلع والخدمات        سعى إداريو إعادة اإلعمار إلى تعزيز التنمية االقتصادية المحلية عن طري
ين                     . من المواطنين المحليين   ى تعي ة عل وة المهم ود في العراق وأفغانستان مع ق وعملت القيادة المشترآة للعق

، نفذت  ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٣١ و ٢٠٠٧أغسطس  /بين األول من آب   . البائعين العراقيين لعقود إعادة اإلعمار    
ت   راق وأفغانس ي الع ود ف ترآة للعق ادة المش ة القي ن  ١٥،٠٠٠ان قراب أآثر م در ب ديًا تق ًال تعاق ارات ٣ عم  ملي

  )٣٤٠(.دوالر
  

ة    ٢٠٠٨أغسطس  /خالل آب  ود في العراق وأفغانستان                     ٢١، قراب ادة المشترآة للعق نح القي ة م ة من آاف  بالمئ
  )٣٤١(.خالل السنة قد ُمنحت إلى بائعين عراقيين

  الصناعة
  ١٤  المنسوجات

  ٨   الهندسة
  ٤  الكيمياء

  ٣  إلنشاءا
  ٣  المأآوالت واألدوية

  ١  الخدمات
  ٢  القطاع غير متوفر

  ٣٥  المجموع
 



الحكم
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  الحكــم
  
  

ار دوالر وأنفقت       ٣٫٣٦يار دوالر وألزمت      مل ٣٫٧، خصصت الواليات المتحدة     ٢٠٠٤منذ   ار   ٢٫٢١ ملي  ملي
دوالر لنشاطات الحكم في العراق بما في ذلك برامج الديمقراطية وبناء القدرات، ومساعدة الالجئين، وبرامج               

ة             . )٣٤٢(دعم حقوق اإلنسان والتعليم    ة الدولي ة للتنمي من هذه المبالغ، ألزمت وزارة الخارجية والوآالة األميرآي
  )٣٤٣(. مليار دوالر لبرامج الديقراطية١٫٩آثر من أ

  
م، أنظر الشكل        . ٢٠-٢بالنسبة لوضعية  أموال إعادة اإلعمار األميرآية في البرنامج الذي ينفذ نشاطات الحك

ام، أنظر                  بالنسبة للتوزيع حسب الفئات لمختلف برامج إعادة اإلعمار حسب القطاعات التي حّددها المفتش الع
  .الملحق د

  
  الديمقراطية والمصالحة

اه المصالحة       األعمال التشريعية والتنفيذية األساسية التالية ضرورية لمساعدة العراق في االنتقال بسرعة باتج
  :الوطنية

  إجراء االنتخابات في المحافظات •
  من الدستور العراقي١٤٠فرض المادة  •
 تمرير تشريع الهيدروآربون •
 تنفيذ تشريع مكافحة الفساد •
 نون مقاولي األمن الخاصتمرير قا •
  

ية، أنظر الشكل                     ة األساس -٢بالنسبة للجدول الزمني للتقدم الحاصل فيما يخص إجراءات التشريعات العراقي
٢١.  

  
  انتخابات المحافظات

ذي سيحكمها   قانون انتخابات المحافظات . لقد ظلت االنتخابات في المحافظات معلقة لمدة طويلة في العراق      ال
ول  ٢٤ ِقَبل مجلس النواب في       ُمّرر أخيرًا من   بتمبر   / أيل تان،        . )٣٤٤(٢٠٠٨س أميم وآردس تثناء محافظة الت فباس

  )٣٤٥(.٢٠٠٩يناير / آانون الثاني٣١من المقرر أن تجري االنتخابات في المحافظات بحلول 
  

ادة   ًا للم ة     ٢٣وفق ات الكردي ري المحافظ وف تج ات، س ات المحافظ انون انتخاب ن ق ل  ( م وك وإربي ده
ة               ) يمانيةوالسل ة المذهبي ائم حول اإلحصاءات الديموغرافي . )٣٤٦(االنتخابات الحقًا هذه السنة بسبب الخالف الق

ات                    ذه االنتخاب دها له رى تأيي رى في      –في المحافظات األخرى، أعلنت معظم األحزاب الكب  وهي خطوة آب
ي  ة ف ات الوطني ق لالنتخاب د الطري وف ُتمّه ي س راق الت ي الع ي ف ور السياس انون األولالتط مبر / آ ديس

٣٤٧(.٢٠٠٩(  
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  ٢٠-٢الشكل 
  وضعية األموال األميرآية الداعمة لالقتصاد العراقي

  بمليارات الدوالرات
  
  

  
  $٢،٢إجمالي المنفق 

  
األمن، البنية التحتية، االقتصاد (بالنسبة لمنهجية آيفية جمع البرامج األميرآية في فئات . األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة

 الواردة في تنفاقااإلامات ولتزااللتزامات واإلنفاقات حسب فئات المفتش العام قد تختلف عن اإل). د(، انظر الملحق )لحكموا
لم يتلَق مكتب المفتش العام تقارير على مستوى المشاريع أو القطاعات من آافة الوآاالت، آما أن . ملخص التمويل األميرآي

تشمل األرقام فقط تمويل صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق .  إدارة وإعادة إعمار العراقبعض المعلومات تم جمعها من نظام
، برنامج االستجابة الطارئة (ESF)، صندوق دعم االقتصاد (ISSF)، صندوق قوات األمن العراقية (IRRF2)الثاني 
   . (CERP)للقائد

  
  

ة استجابة لطل         : المصادر ة الدولي ات؛        الوآالة األميرآية للتنمي ام للبيان تش الع ة       ١٤/١٠/٢٠٠٨ب المف ؛ مكتب المساعدة االنتقالي
ات؛      ام للبيان تش الع ب المف تجابة لطل راق اس ة      ١٤/١٠/٢٠٠٨للع اد، آلف م االقتص ندوق دع راق، ص ار الع ام إدارة إعم ؛ نظ

راق،   ؛ نظام إدارة إع  ١/١٠/٢٠٠٨؛ وزارة الخارجية، تقرير وضعية العراق األسبوعي،       ٣٠/٩/٢٠٠٨اإلنجاز،   ار الع ادة إعم
يات،      دد الجنس ق المتع نوي للفيل ع الس ر رب ية،   . ١٤/١٠/٢٠٠٨التقري رات األساس ر المؤش ة  ٢/١٠/٢٠٠٨تقري ة منطق ؛ فرق

  .٦/١٠/٢٠٠٨الخليج، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، 
  

  ٥٠المادة 
ادة          انون اإلداري االنتق       ٥٠قانون انتخابات المحافظات ال يتضمن الم ات        من الق ذي يحجز مقاعد لألقلي الي ال

ات    الس للمحافظ دة مج ي ع راق    . )٣٤٨((PCs)ف اعدة الع دة لمس م المتح ة األم ل بعث  (UNAMI)تواص
  )٣٤٩(.استشاراتها مع القادة السياسيين ومع مجموعات األقلية لضمان إعادة إدخال هذا البند إلى مجلس النواب

  
  ١٤٠المادة 

ادة    خالل ربع السنة هذا، تم تحقيق تق        ل حول الم تفتاء حول        ١٤٠دم قلي ع واس ة تطبي ، التي تتحدث عن عملي
راقيين وأنجزت          . األراضي المتنازع عليها   ادة الع م المتحدة لمساعدة العراق المساعدة للق لقد قدمت بعثة األم

  )٣٥٠(.مؤخرًا ما توصلت إليه بخصوص المناطق المتنازع عليها هذه في شمال العراق
  آآر •
 الحمدانية •
 عات مخمورمقاط •
 مقاطعات مندلي الفرعية في بالدروز •
  

ة في شمال               ا المتبقي ازع عليه اطق المتن ارير حول المن تخطط بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق إلصدار تق
  )٣٥١(.العراق، بما فيها التأميم، خالل ربع السنة القادم

  
ن يصبح      ، ت٢٠٠٦أآتوبر /قانون تشكيل المناطق الذي ُمّرر في تشرين األول     انون ل ول ان الق ضّمن شرطًا يق

ان   ة نيس ول لغاي اري المفع ل /س باط . ٢٠٠٨إبري ي ش ر /ف ذي   ٢٠٠٨فبراي انون ال واب الق س الن ّرر مجل ، م

  $٣٫٧إجمالي المخصص 
  

  $٣٫٤إجمالي الملزم 



الحكم
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ة إجراءات تتخذها            . يحّدد سلطات المحافظات التي لم تشكل في مناطق       /يحكم الخطوات من أجل تشكيل منطق
ان  ي سوف ُتنتخب بموجب ق الس المحافظات الت اني مج انون الث ة آ ي نهاي ات المحافظات ف اير /ون انتخاب ين

ًا في تشكيل         (ISCI)المجلس اإلسالمي الشيعي األعلى في العراق         . ٢٠٠٩ دون اهتمام  وأحزاب الفضيلة يب
  )٣٥٢(.منطقة في الجنوب

  
  ٢١-٢الشكل 

  وضعية التشريعات العراقية لتشجيع المصالحة الوطنية
  
    

قوانين 
صيغت 
وتمت 

  مراجعتها

ودات مس
ى   ت إل ُحول
ة  لجن
س  مجل

  النواب

  
  

مسودات 
عدلتها 
  اللجنة

  
  
  

  التصويت

  
  

إجراءات 
  المصادقة

  
نشر القانون 
في الجريدة 

  الرسمية

  
  
  

  الوضعية

  
، "مسودات القوانين"؛ مجلس النواب العراقي، ١٤/١٠/٢٢٠٨ laws/org.iraqilegislations.www ،ssedacceوزارة العدل العراقية، : المصادر

http:/www.parliament.iq/ ،accessed نشر القوانين"؛ مجلس النواب العراقي، ١٤/١٠/٢٠٠٨" ،http//www.parliament.iq/ ،
accessed بعض المكاسب التي تحققت، اإلستراتيجية : دم؛ مكتب المحاسبة الحكومية، تأمين استقرار وإعادة بناء العراق؛ تقرير التق١٤/١٠/٢٠٠٨

  .٢/١٠/٢٠٠٨؛ السفارة األميرآية في بغداد، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٣/٧/٢٠٠٨المحدثة الضرورية، 

  
دستور 

لحكومة ا
  العراقية

  
  
  

قانون 
االنتخابات 

  الوطنية
  

قانون 
انتخابات 
  المحافظات

  
قانون 

سلطات 
  المحافظات

  
  قانون العفو

  
  
  
  
  
  
  

قانون 
 الهيدروآروبون

  
  
  
  
  
  
  
  
  

قانون 
مقاولي 
األمن

ّمت الموافقة على الدستور ت
العراقي في استفتاء وطني 
أآتوبر /أجري في تشرين األول

، لكن الحكومة العراقية ٢٠٠٥
مراجعتها الدستورية لم تنجز 

لحل وضعية األراضي المتنازع 
عليها وميزان القوى بين 

الحكومة الفدرالية وحكومات 
  .المحافظات

  
  

أجريت أول انتخابات وطنية في 
، آما أن االنتخابات ١٥/١٢/٢٠٠٥

  .١٢/٢٠٠٩القادمة مقررة في 
  
  

من المقرر أن تجري انتخابات 
 ٣١/١/٢٠٠٩المحافظات بحلول 

 .آردستان ومحافظة التأميمباستثناء 
  
  
  

يدخل القانون حيز التنفيذ 
عند إجراء االنتخابات في 

المخططة في (المحافظات 
٣١/١/٢٠٠٩.(  

التطبيق قيد اإلجراء؛ غير 
أن عدد المعتقلين والمساجين 

المؤهلين إلطالق سراحهم 
بموجب القانون غير واضح 
ألن الوآاالت العراقية تفتقر 

المندمجة إلى قواعد البيانات 
والُمحّدثة لتعقب أعداد 

  .المعتقلين
ت الحكومة العراقية ثالث أعد

مسودات من أصل أربعة أجزاء 
قوانين ضرورية إلقامة 

السيطرة على وإدارة موارد 
الهيدروآربون العراقية 
ولضمان التوزيع العادل 

فقط مسودة نطاق . للعائدات
عمل الهيدروآربون عرضت 

ان  آردست–على مجلس النواب 
والحكومة الفدرالية غير متفقين 

على عدة جوانب من القانون 
 وعلى األخص حول –المقترح 

مدى السيطرة التي ستكون 
لحكومة منطقة آردستان في 

  .إدارة مواردها من النفط
  

تناقش لجنة األمن والدفاع 
في مجلس النواب دمج 

القراءة . مسودتين للقانون
  .الثانية لم تحدث بعد

  

  
  
  
  
  

  / تشرين األول  تاريخ غير  /تشرين األول  نتريخ غير   أغسطس/آب  يونيو/حزيران
   ٢٠٠٥ أآتوبر   معروف  ٢٠٠٥أآتوبر   معروف  ٢٠٠٥  ٢٠٠٥

  
  
  
    تشرين الثاني  / تشرين األول يونيو     / حزيران  يناير   تاريخ غير/آانون الثاني  ٢٠٠٥اسغس /آب

  ٢٠٠٥   نوفمبر   ٢٠٠٤ أآتوبر   ٢٠٠٤   معروف  ٢٠٠٤  
  
  
  

  تمبرسب/  أيلول  سبتمبر/أيلول  فبراير/شابط  يوليو/تموز  /آانون الثاني  /تشرين األول
  ٢٠٠٨    ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨يناير   ٢٠٠٧أآتوبر 

  
  
  

  فبراير/ شباط  أتاريخ غير  فبراير/شابط  أغسطس/آبز  /آانون الثاني  /تشرين األول
  ٢٠٠٨    معروف  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨يناير   ٢٠٠٧أآتوبر 

  
  
  
  

  فبراير/  شباط  تاريخ غير  فبراير/شابط  تاريخ غير  /آانون الثاني  /تشرين األول
  ٢٠٠٨    معروف  ٢٠٠٨  معروف  ٢٠٠٨يناير   ٢٠٠٧أآتوبر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  يوليو/ تموز  مارس/آذار  فبراير/شباط
٢٠٠٧   ٢٠٠٧  ٢٠٠٧  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  سبتمبر/أيلول  أغسطس/آب

٢٠٠٨  ٢٠٠٨ 

http://www.iraqilegislations.org/laws�
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  تنظيم االنتخابات

وز ي تم و /ف ات  ٢٠٠٨يولي تقلة لالنتخاب ا المس ة العلي دأت اللجن ات (IHEC)، ب ات المحافظ داد النتخاب   اإلع
ة               ة االنتخابي م    . )٣٥٣(لضمان أن يكون للعراقيين الوقت الكافي للوصول إلى المعلومات حول العملي تساعد األم

ات                    ات، وتساعد المئ درات موظفي االنتخاب المتحدة في الجهود الرامية إلى تنظيم االنتخابات، فتدرب وتبني ق
  .ربية االنتخابية في إطالق مؤسسة الت(NGOs)من المنظمات الوطنية غير الحكومية 

  
ذ                      ا وتنفي ة في تنظيم عملياته تية والتنظيمي على اللجنة العليا المستقلة لالنتخابات التغّلب على التحديات اللوجس

ة          واد االنتخابي ع الم ر من               . مشتريات معقدة، وجمع وتوزي ة أآث ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي  ١٠٢ألزمت الوآال
. )٣٥٤( دوالر لدعم الهيئة مع التحضيرات لالنتخابات في المحافظات           مليون ٦١مليون دوالر وأنفقت أآثر من      

ات         تقدم   تقلة لالنتخاب ا المس ة العلي ر المستشارين المتواجدين ضمن اللجن الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، عب
ة              دعم اإلداري لتس       (GEOs)والذين يعملون في المحافظات مع مكاتب المحافظة االنتخابي دريب وال هيل ، الت

  )٣٥٥(.االنتخابات القومية والمحلية
  

  قانون الهيدروآربون
ود                . ال يزال التقدم حول َسّلة قانون الهيدروآربون متوقفاً        نح العق ة لم ة فرص قليل دى الحكوم ذا ستكون ل وهك

  )٣٥٦(.لشرآات النفط األجنبية وعلى أسس خاصة إلى حين تمرير األجزاء األربعة من قانون الهيدروآربون
  

  ن العفوقانو
ين في السجون          قانون العفو   ، مّررت الحكومة العراقية     ٢٠٠٨فبراير  /في شباط  الذي يسمح بمنح العفو للمعتقل

ة      من الئح ت ض يهم ليس ة إل تهم الموجه ت ال دام أو إذا آان يهم باإلع م عل د حك وا ق م يكون ا ل ة م العراقي
 العفو عبر اللجان التي سوف تشكل أوًال          غير أنه مطلوب من المعتقلين تقديم عريضة تلتمس       . )٣٥٧(اإلعفاءات

ر واضح ألن              . في المحافظات  و غي انون العف ؤهلين إلطالق سراحهم بموجب ق عدد المعتقلين والمساجين الم
ين           دد المعتقل ة لع ات المدمجة والُمحّدث رة أن    . )٣٥٨(الوآاالت العراقية تفتقر إلى قواعد البيان ًا آثي ويحدث أحيان

اآم أوامر ال وزاراتتصدر المح ين ال اب التنسيق ب ذها بسبب التقصير وغي تم تنفي وق اإلنسان .  ي ر حق وزي
  )٣٥٩(.ومكتب رئيس الوزراء يعمالن ألجل توحيد جهود الوزارات األخرى بغية التطبيق الفعال للقانون

  
  قانون مكافحة الفساد

امين    (BSA)قيق  ، والمجلس األعلى للتد   (CoI)القانون المقترح المتعلق بسلطات لجنة النزاهة         والمفتشين الع
ران         (IGs)للوزارات   واب، في حزي ة، في مجلس الن راءة ثاني ى     / لم ينجح في إنجاز ق ًا إل د الحق و، وُأعي يوني

اد في العراق التي                   . مكتب رئيس الوزراء   االت مكافحة الفس يحاول القانون الجديد وضع تشريع لسلطات وآ
وانين  . سلطة االئتالف المؤقتة ل٧٧ و ٥٧، ٥٥ُوضعت أوًال بموجب األوامر     وعلى الرغم من أن مسودات للق

ران             ذ حزي داول من و   /الجديدة لمكافحة الفساد قد ُوضعت في الت ى       ٢٠٠٨يوني ا عل أن أي عرض رسمي له ، ف
  )٣٦٠(.مجلس النواب لم يجِر

  
  الجهود الدولية لمكافحة الفساد

اد           ، أطلقت األمم المتحدة خطة خمسية ل      ٢٠٠٨سبتمبر  /في أيلول  ع ومكافحة الفس . )٣٦١(مساعدة العراق في من
وم    هذه المبادرة التي يمولها جزئيًا صندوق االئتمان العراقي لدى مجموعة التنمية في األمم المتحدة   سوف يق

ة          (UNDOC)بها مكتب األمم المتحدة للمخدرات والجرائم         م المتحدة للتنمي امج األم  ألجل   (UNDP) وبرن
. ساد الرئيسية في العراق ولتشجيع التعاون بينها عبر مجلس مكافحة الفساد المشترك            تعزيز هيئات مكافحة الف   

فافية          ع والش ز المن و تعزي اريع نح ه المش وف توج اد، س ة الفس دة لمكافح م المتح دة األم ع معاه اغم م وبالتن
سميي مكافحة  ويهدف البرنامج أيضًا إلى تعزيز قدرات ر. والمساءلة والنزاهة في القطاعات الخاصة والعامة    

  )٣٦٢(اإلرهاب العراقيين على منع واآتشاف والتحقيق في غسل األموال وتمكينهم من استرجاع األصول
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  الجهود األميرآية في محاربة الفساد

اد   (DoS)تواصل السفارة األميرآية ووزارة الخارجية    إعادة النظر في خططها إلدارة نشاطات مكافحة الفس
ة     ة العراقي ة                 . دعمًا للحكوم فارة األميرآي ابع للس اد الت ال مكافحة الفس ة     (ACCO)مكتب تنسيق أعم نح هب  م

م المتحدة للمخدرات والجرائم خالل              ٨بقيمة    ماليين دوالر إلى برنامج األمم المتحدة للتنمية وإلى مكتب األم
  )٣٦٣(.ربع السنة هذا إلجراء برمجة لمدة سنتين لمكافحة الفساد في العراق

  
ز البر وف ُيرآ ام     س ذا الع راق ه ا الع ي تبناه اد الت دة ضد الفس م المتح ة األم د باتفاقي ى التقي امج عل مل . ن تش

ة       تراتيجية قومي وير إس ة لتط ة العراقي ع الحكوم ل م راق والعم ي الع اد ف امل للفس يم ش راء تقي اطات إج النش
اطق والمحافظات   مقاومة للفساد لتشجيع المساءلة والشفافية والحكم الصالح على مستوى الحكومات في ال              . من

ز إطار العمل التشريعي                           ات لتعزي نح الهب ة لم اد هو بصدد المراحل النهائي مكتب تنسيق أعمال مكافحة الفس
دة          ة البعي ار العام ز اآلث اد في العراق ولتعزي ة الفس ة    (public outreach)لمحارب ة المقاوم ات العراقي  للهيئ

  .للفساد
  

ة وف    انون  يواصل مكتب شؤون المخدرات الدولي اعدة   (INL)رض تطبيق الق دولي للمس امج ال ة البرن  رعاي
ة  ات الجنائي ي التحقيق دريب ف ى الت ة . (ICITAP)عل ارون قراب د أدار المستش دريب ١٧٥٦لق ن الت اعة م  س

ذا،   .  ساعة من التدريب على التحقيقات٧٢٠على توجيه التحقيقات لمحققي هيئة النزاهة و        خالل ربع السنة ه
ت  ّجل يضم اآلن     قضية ٣٠حّول ا أن الس راق آم ي الع ق ف ى قضاة التحقي دة إل ق جدي د ١٨٨تحقي  قضية قي
  )٣٦٤(.التقدم

  
  اإلصالح الدستوري

 عضوًا، مسؤولة عن مراجعة واقتراح اإلصالحات للدستور    ٢٩ التي تعد    (CRC)لجنة المراجعة الدستورية    
تج في آب      . المتطور ائي للمسودة أن ر النه د   أ– ٢٠٠٨أغسطس  /التقري ى الموعد األصلي     ١٧ي بع  شهر عل
رح  ن   –المقت ر م ى أآث ات عل توجب اتفاق توري٥٠ وتس ديل دس ار.  تع ي أي ايو /ف ة ٢٠٠٧م ، أصدرت لجن

ل    ن ِقَب ّل م زال دون ح ي ال ت ك القضايا الت ة تل ى ضرورة معالج ّد عل ًا أآ رًا مؤقت تورية تقري ة الدس المراجع
  )٣٦٥(:المجلس التنفيذي

  
  السلطات الرئاسية •
 سلطات المناطقية مقابل السلطات الفدراليةال •
 )١٤٠المادة (وضعية محافظة التأميم  •
  

  قانون الشرآات األمنية الخاصة
ة الخاصة               . (PSC)أجرى مجلس النواب القراءات األولى لمسودتي قانونين يحكمان حصانة الشرآات األمني

ن ا    ة الخاصة، لك رآات األمني بة للش انة بالنس ودتان الحص حب المس الترخيص  تس تفظ ب ودة األقصر تح لمس
ًا   . وبتسجيل البرامج التي هي أقل عرقلة من المسودة األولى      اقش حالي لجنة األمن والدفاع في مجلس النواب تن
  )٣٦٦(.مسألة دمج المسّودتين آما أن القراءة الثانية لم تحصل بعد

  
ود إع                   ى جه ؤثر عل ة الخاصة سوف ت ار في العراق   التغيرات بخصوص حصانة الشرآات األمني . ادة اإلعم

ا سوف                     ى أنه خالل مناقشات غير رسمية مع السفارة األميرآية، أشار العديد من الشرآات األمنية الخاصة إل
ود               . تغادر العراق حالما ترفع الحصانة     رة، سوف تضطر جه داد آبي إذا رحلت الشرآات األمنية الخاصة بأع

لعسكري األميرآي، وإلى زيادة عدد الشرآات األمنية الخاصة    إعادة اإلعمار األميرآية لالعتماد على األمن ا      
  )٣٦٧(.مع األمن المحلي أو إلى خفض العمليات
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  البرامج األميرآية الداعمة لبناء الديمقراطية في العراق

ذ   ة      ٢٠٠٤من ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي ة والوآال ة   ، ألزمت وزارة الخارجي اء    ٢ قراب رامج بن ار دوالر لب  ملي
راق الديم ي الع ة ف ن –قراطي ر م ة٩٣ أآث ة  بالمئ ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي ذه . )٣٦٨( تحت إدارة الوآال ن ه م

ة   اك قراب ات، هن ذ   ١٫٢اإللتزام د التنفي زال قي اريع ال ت ي مش ار دوالر ف ول   .  ملي ة ح رة إجمالي بة لنظ بالنس
التين، أنظر الجدول    اتين الوآ ة له اء الديمقراطي ع إقف. ٤٤-٢نشاطات بن ار، تلقت م ادة اإلعم اريع إع ال مش

  .برامج الديمقراطية والحكم مخصصات أعلى نسبيًا من أموال إعادة اإلعمار األميرآية
  

د الت    رامج قي دة ب ى ع ي األضواء عل م يلق ذا القس ة    نه ذها الوآال اد وتنف م االقتص ن صندوق دع ة م ذ ُممول في
  .ة عن نشاطات بناء الديمقراطية آما ذآرتها الوآاالتاألميرآية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية، ويقدم أمثل

  
  ٤٤-٢الجدول 

  نشاطات بناء القدرات والديمقراطية الجارية من ِقَبل الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية
  

 اإللتزامات  البرنامج
بماليين (

 )الدوالرات

اإلنجاز  الهدف
 الُمبرمج

ة للت   ة األميرآي رامج الوآال ة ب نمي
  الدولية

      

  ١٢/٢٠٠٨  لتعزيز الحكومات المحلية  $٣٧٠  برنامج الحكم المحلي
  ٧/٢٠٠٩  لبناء قدرات وزارات حكومة العراق الوطنية  $٣٣٩  البرنامج الوطني لتنمية القدرات

ادي     $١٥٠  برنامج عمل الجماعات تقرار االقتص أمين االس جيع وت لتش
  واالجتماعي لدى الجماعات العراقية

٩/٢٠٠٨  

ة     $٣٠  صندوق االستجابة السريعة اء الممارس دني وبن ع الم دعم المجتم ل
ي   ار ف ادة اإلعم َرق إع ر ِف ة عب الديمقراطي

  المحافظات

١٢/٢٠٠٨  

تقلة             $٥٣  برنامج المساعدة السريعة للعراق ا المس ة العلي ى اللجن لتقديم المساعدة الفنية إل
   استعدادًا لالنتخابات(IHEC)لالنتخابات 

١٢/٢٠١٠  

  ٩/٢٠١٠  لتحسين إطار العمل التشريعي للحكومة العراقية  $٢٤  اإلصالح السياسي التنظيمي
        برامج وزارة الخارجية

راق   $٧١   هبة–المنحة الوطنية للديمقراطية  ي الع ديمقراطي ف ول ال اعدة التح لمس
الم  ائل إع دني ووس ع م ة مجتم جيع تنمي ولتش

  شرعيين للعمل بصورة مستقلة

٣/٢٠٠٩  

ارآة       $٥٠   هبة–هد الديمقراطي الوطني المع اء ومش ي البن وار السياس جيع الح لتش
  الحكومة العراقية

٣/٢٠٠٩  

ع   $٥٠   هبة–المعهد الجمهوري الدولي  ي والمجتم م العراق دريب الحك ي ت اعدة ف للمس
  المدني واألحزاب السياسية

٣/٢٠٠٩  

ين   م ٤ المتبقية حوالي     ١١متوسط الهبات الـ      $٤٤  الهبات األصغر الي
ائل    دعم لوس ول ال دة وتم ة الواح دوالر للهب
ى      دريب عل راق، والت ي الع تقلة ف الم المس اإلع
ول    ي التح اعدة ف ة والمس الحة الوطني المص

  الديمقراطي، من بين النشاطات األخرى

  غير متوفر

      $١،١٨١  مجموع البرامج قيد التنفيذ
  .األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
  .١٠/٢٠٠٨" ُفرص تعزيز اإلستراتيجية األميرآية لبناء الديمقراطية في العراق " 09/001ش العام تدقيق المفت: المصدر

  
  الخطة اإلستراتيجية لجهود الديمقراطية في المستقبل

ة                      ز الديمقراطي دم وتعزي ة لتق ة اإلستراتيجية األميرآي ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي تدير وزارة الخارجية والوآال
ر   ي الع م ف داف           . اقوالحك ي األه تراتيجية ال ُتلّب ذا أن اإلس نة ه ع الس الل رب ام خ تش الع دقيق للمف د ت وج

  )٣٦٩(:التالية
  .معالجة آيفية تكامل الغايات واألهداف األميرآية مع الحكومة العراقية والمنظمات الدولية •
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ى     تَتَضّمن التكاليف الحالية والمستقبلية لتطبيق اإلستراتيجية مثل تكاليف بناء قدر          • ات الحكومة العراقية عل
 .مستوى المحافظات والمستوى القومي

 .تعيين المساءلة لتطبيق الجوانب الكبرى لإلستراتيجية •
  

ا بخصوص    ين تقييماتهم ة تحس ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي ة والوآال ان وزارة الخارجي دقيق أن بإمك الحظ الت
ة          فعلى الرغ . التقدم الحاصل في بلوغ أهداف اإلستراتيجية      ة للتنمي م من أن وزارة الخارجية والوآالة األميرآي

ة                             ارير ال تظهر بصورة آامل ذه التق ة، إال أن ه رامج الفردي دم الحاصل في الب الدولية تلقتا تقارير تصف التق
ة           ائج والتوصيات،          . التقدم نحو األهداف األوسع لإلستراتيجية أو الحصيلة المتوقع بالنسبة لملخص حول النت

  . من هذا التقرير٤ أنظر القسم
  

  برنامج عمل الجماعات
امج عمل            ٢٠٠٨أغسطس  /في آب  دقيقًا لبرن ، أجرى مكتب المفتش العام في الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ت

ع توصيات        دم أرب ين من التوصيات                  . الجماعات الثاني وق ة اثنت ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي الج الوآال ًا، تع حالي
  )٣٧٠(:األربع

ة ُمتضمنة في خطة إدارة                         إعاد • ة وتضمن ان األهداف الواقعي ة واقعي ة تقدير ما إذا آانت األهداف الحالي
  .األداء ونظام إصدار التقارير عن المشاريع

  .تطوير اإلجراءات لضمان توثيق التغيرات في مؤشرات األداء واألهداف بصورة مناسبة •
  

  برنامج الحكم المحلي
ذ  ن   ٢٠٠٥من ر م ارك أآث ي  ٣٢،٦٠٠، ش ي ف ة    ٨٣٠٠ عراق ول الديمقراطي واطنين ح ف الم اع لتثقي  اجتم

ة  ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي ي للوآال م المحل امج الحك ر برن ال السياسي عب ى . )٣٧١((LGP)واالنتق عالوة عل
ًا    ١٨ عضو مجالس، و       ٨٨٢٥ذلك، درب برنامج الحكم المحلي       اً ( حاآم  ٣٣٠ نائب محافظ و     ١٨و  ) محافظ

انون        ٤٠٠وموظفين أساسيين في    مدير عام آما     وا في آ  دائرة وجميع أعضاء مجالس المحافظات الذين انتخب
  )٣٧٢(.٢٠٠٥يناير /الثاني

  
فافية                            د من الش ان بمزي ى اإلتي اءلة هدفت إل ي ورشة عمل حول المس م المحل مؤخرًا، استضاف برنامج الحك

ة ل الحكوم ن  . داخ ر م ات أآث ى االجتماع ن ٧٠انضم إل ي م د عراق ى أعضاء   قائ داد إل ة بغ س محافظ مجل
  )٣٧٣(.مجالس أحياء بغداد ومكتب محافظ بغداد

  
ة                           ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي اول الوآال زًا حول مق دقيقًا ُمرآ ام ت تش الع خالل ربع السنة هذا، أآمل مكتب المف

ا       مليون دوال  ٥٩٨درس التدقيق عقدين تزيد قيمتهما عن       . )٣٧٤(الذي طبق برنامج الحكم المحلي     د ُمنح ر آانا ق
 ووجد التدقيق أن التكاليف ال تتوافق بسهولة مع الحصيلة وأن   ،٢٠٠٣ سنة (RTI)إلى معهد مثلث األبحاث 

ر واضحة    ة غي ي البداي ت ف دين آان ازات العق نوات    . إنج ي الس نا ف د تحّس راف ق د واإلش ر أن إدارة العق غي
  . من هذا التقرير٤لقسم بالنسبة لملخص عن النتائج والتوصيات، أنظر ا. األخيرة

  
  صندوق االستجابة السريعة

 (QRP)وزارة  الخارجية والوآالة األميرآية للتنمية الدولية تنفذان معًا مشاريع صندوق االستجابة السريعة            
ة في تشكيلة واسعة من القطاعات           لتسريع ة المحلي ز التنمي ة ولتحفي  القدرات على مستوى الحكومات المحلي

  )٣٧٥(.اعة، التعليم، وسائل اإلعالم، التمويل الصغير وحكم القانونبما فيها الزر
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اريخ  ول٢٣بت بتمبر / أيل ى ٢٠٠٨س ة عل ت الموافق تجابة  ٦٨٫٤، تّم ات صندوق االس ر هب ون دوالر عب  ملي
ـ  ريعة ل م صرف  ٢٠٦٥الس ا ت امج، آم ون دوالر٣٤ برن تجابة  .  ملي ات صندوق االس بة لملخص لهب بالنس

  .٤٥-٢داف، أنظر الجدول السريعة حسب األه
  

ة       دات الطبي وازم والمع أمين الل ريعة لت تجابة الس ن صندوق االس ة م ع هب ذا توقي نة ه ع الس الل رب م خ د ت لق
ة   ية بقيم ي    ٢٠٠،٠٠٠األساس وارئ ف االت الط تجابة لح درات االس ز ق كندرية  دوالر لتعزي فى اإلس  مستش
  )٣٧٧(.بمحافظة بابل

  
  ليةبرنامج االستقرار للجماعات المح

ق                 اون الوثي دار بالتع ة وُي برنامج االستقرار للمجتمعات المحلية يستجيب للحاجات األساسية للجماعات العراقي
  )٣٧٨(.مع الحكومات القومية والمحلية، والقطاع الخاص وِفَرق إعادة إعمار المحفاظات

  
  ٤٥-٢الجدول 

  القطاعات التي تستخدم هبات برنامج االستقرار للجماعات المحلية
  

 %ُصِرفت  ُصِرفت تمت الموافقة عليها القطاعات
  %٦٤  $٤،٤٠٠،١٣٤  $٦،٩٢٣،٤٣٦  الزراعة

  %٥٢  $٤،٩٦٨،٦٢٦  $٩،٦٠٥،٨٦٢  التنمية االقتصادية
  %٦٣  $٤،٧١١،٠٨٢  $٧،٤٣٩،٢٧٥  المجتمع المدني

  %٣٣  $٣،٤٩٢،٧٥٢  $١٠،٧٤٣،٤٥٥  التعليم
  %٤٦  $٤،٤٩٠،٨٨٠  $٩،٧٤٠،٤٥٩  الحكم

  %٥٩  $٢،٦٤٥،٩٤٥  $٤،٤٧٠،٤٢٦  اريةتنمية األعمال التج
  %٣٥  $٢،٣٣٣،٩٣٨  $٦،٦٤٣،٧٣٧  الصحة

  %٧١  $٢،٧١٤،٢٩٦  $٣،٨٤٢،٨٩٧  البرامج النسائية
  %٨٦  $٢،٥٥٢،٧٣٠  $٢،٩٨٣،٣٧١  برامج الشباب
  %٥٥  $١،٤٣١،٨٦٤  $٢،٦٢٤،٧٨٠  حكم القانون

  %٦  $٢١٠،٥٢٠  $٣،٣٣٧،٦٠٤  أخرى
  

  ٢٥/٩/٢٠٠٨ستجابة السريعة، وزارة الخارجية، نشرة صناديق اال: المصدر
  
  

 للجماعات المحلية ووزارة الشباب رابطات لكرة القدم األميرآية على طراز تلك التي  نظم برنامج االستقرار
دة ات المتح ي الوالي اءة  . )٣٧٩(ف دائل بن ي ب باب منخرطين ف اء الش ى بق ة إل دم األميرآي رة الق تهدف دورات آ

ة           . ميليشياتلنشاطات التجنيد التي تقوم بها ال      تقرار للجماعات المحلي امج االس دم    ١٤رعى برن رة الق  دورة لك
ة  ة (األميرآي ون دوالر١٫١بكلف داد )  ملي ة بغ ر محافظ ن  . عب ر م امج ألآث مح البرن اة ٤٠،٠٠٠س ى وفت  فت

  )٣٨٠(.عراقيين بالمشارآة في األحداث التي أقيمت في المنتزهات العامة التي أعيد تجديدها
  

  رآية لتنمية القدراتالبرامج األمي
تواصل جهود بناء القدرات الوزارية العراقية الترآيز على اإلشراف الداخلي وتوسيع ِفَرق مستشاري 

تقود الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ومكتب المساعدة االنتقالية للعراق الجهود لتقييم األداء . االئتالف
يعمل المستشارون . ت األولوية، والمعالم والحصيلةالوزاري الحالي ومتابعته عبر خطط األعمال ذا

بالنسبة لتوزيع الموظفين المدنيين في . األميرآيون مباشرة مع آل وزارة أو آل آيان له مستوى تنفيذي
  .٤٦-٢، أنظر الجدول ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول١١الوزارات بتاريخ 
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بتمبر   / أيلول ٣٠بتاريخ   ة        ٢٠٠٨س زام قراب م إل ون دوال   ٣٠٠، ت ة           ملي امج تنمي ى شكل مخصصات لبرن ر عل
ومي   درات الق ة،     (NCD)الق ي للتنمي م العرب ًا باالس روف أيض وير" المع ذ  . )٣٨١("تط امج من اعد البرن س

  .أغسطس الحكومة العراقية في بناء قدرات اإلدارة العامة والتدريب المهني/آب
  

  ٤٦-٢الجدول 
  وفي المكاتب التنفيذيةالمستشارون األميرآيون في وزارات الحكومة العراقية 

  
ة   مستشارو السفارة األميرآية وزارات الحكومة العراقية ة للتنمي ة األميرآي ارو الوآال مستش

 يةالدول
رامج  ب إدارة الب مكت

PMO/ComSec 
٥  ١٢  

  ٧  ٩  الكهرباء
  ١٠  ٥  النفط

  ٤  ٦  الصحة
  ١  ٧  العدل

  ٧  ٥٥  التخطيط والتنمية
  ٥  ١١  الزراعة
  ٠  ٢  التعليم
  ٣  ٠ ات واالشغال والعامةالبلدي
  ٥  ٢ المياه
  ٤  ٩  المالية
  ٠  ١١  النقل
  ١٦  ٤٩  متعدد
  ٧  ٠  التجارة

L&SA  ١ ٠  
  ٧٥  ١٧٨ المجموع
  ١٤/١٠/٢٠٠٨الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

  
  )٣٨٢(: آافة المحافظات بما في ذلك خالل ربع السنة هذا عدة نشاطات عبرتطويرأدار برنامج 

   إنسان٧٦٠٠ صف لحوالي ٣٧١ •
امين          ٢٨٣تدريب على مكافحة الفساد، والمشتريات والموارد البشرية لـ          •  عضو من موظفي المفتشين الع

 .في الوزارات
  

ر  قامت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية بنقل ملكية قدرات التدريب المتنامية إلى الحكومة العراقية          آما أن أآث
ن    ة م دريب الُممول ال الت ن نصف أعم وير"م ون " تط ا العراقي وم به دول . )٣٨٣(يق ديثات ٤٧-٢الج دم تح  يق

  .داخل الوزارات العراقية خالل ربع السنة هذا" تطوير"إضافية لنشاطات 
  

  مراآز المساعدة للمشتريات الُممولة من الواليات المتحدة
ة ا    ة مراجع ة العراقي ة   تواصل الحكوم دعم األميرآي لنشاطاتها الخاصة بالمشتريات العام امج مراآز  . ل برن

 (PPATs) الذي يديره العراقيون، وِفَرق المساعدة للمشتريات في المحافظات          (PAC)المساعدة للمشتريات   
ة مكا  ). قوة المهمة( وتديرها قوة المهمة لتحسين األعمال التجارية وعمليات االستقرار   ُتمولها اك ثالث تب  هن

ل        (لمراآز المساعدة للمشتريات     َرق المساعدة للمشتريات في المحافظات          ). إثنان في بغداد وواحد في إربي ِف
متواجدة حاليًا في آافة المحافظات باستثناء دهوك وميسان، آما أن بغداد تتلقى المساعدة من مرآز المساعدة                  

  )٣٨٤(.للمشتريات
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  ٤٧-٢الجدول 

  في الوزارات العراقية" تطوير"النقاط البارزة في نشاطات 
  

 الوضعية الوزارة
تطوير ووزارة الكهرباء مذآرة تفاهم لتعزيز / وقعت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  وزارة الكهرباء

التزام الحكومة األميرآية مواصلة مساعدتها للوزارة في تحسين األنظمة اإلدارية 
وإعداد وتنفذ الموازنة، والمشتريات وإدارة والتدريب مع تشديد على اإلدارة المالية 

 .المشاريع
وزارة البلديات 
 واألشغال العامة

تطوير التدريب لوزارة البلديات / أّمن مسنشارو الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
 FoxProوحدة تخطيط في المحافظات في ) ١٥(واألشغال العامة على خمسة عشر 

دم لتخزين وتحليل معلومات مشاريع االستثمار الرأسمالي البرنامج هذا ُيستخ. البصري
وسوف يسمح لوحدات التخطيط في المحافظات بتعقب التقدم ورفع التقارير مباشرة إلى 

 .بغداد حول مشاريعهم الخاصة
تطوير في صياغة / تلقت وزارة الصحة المساعدة من الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  وزارة الصحة

آانت حصيلة ورشة العمل بيان رؤيوي . اتيجية للنظام الصحي في العراقخطة إستر
تطوير تلعب دورًا أساسيًا في صياغة / للوزارة آما أن الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 

 .٢٠١٣ – ٢٠٠٩الخطة اإلستراتيجية لوزارة الصحة لسنة 
  

  . وزارات على األقل١٠لدولية التدريب للمفتشين العامين في ، قدمت الوآالة األميرآية للتنمية ا٢٠٠٨منذ مطلع : مالحظة
  .٢/١٠/٢٠٠٨السفارة األميرآية في بغداد استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

  
  

ُتحّلل الواليات المتحدة بيانات المشتريات التي ترفع ِفَرق المساعدة للمشتريات في المحافظات التقارير عنها 
الدعم الجاري قد مّكن من . عم بغداد المكونة من مواطنين محليين عبر برنامج تدريب ورعايةوتساعد فرقة د

إصدار تقارير أآثر تماسكًا من ِقَبل المحافظات وهو يبني الثقة بين ِفَرق المساعدة للمشتريات في المحافظات 
لمساعدة المباشرة والتدريب برامج مراآز المساعدة للمشتريات اتقدم . ومكاتب مراآز المساعدة للمشتريات

  )٣٨٥(. محافظة١٦ وزارة وإلى مكاتب المشتريات في المحافظات، لـ ١٩إلى 
  

  (IDPs) المهّجرون العراقيون في الداخل
مارس / مليون دوالر في آذار٢٠ خصص له (PRM)مكتب وزارة الخارجية للسكان والالجئين والهجرة 

من أصل هذا التمويل، تلقت المفوضية العليا . ة ألجل العراقيين لالستجابة لنداء الصحة لألمم المتحد٢٠٠٨
 (WHO) مليون دوالر، وتلقت منظمة الصحة العالمية ١٢٫٤ (UNHCR)لالجئين التابعة لألمم المتحدة 

  )٣٨٦(. ماليين دوالر٣ (UNICEF) مليون دوالر وتلقى صندوق طوارئ األمم المتحدة الدولي لألطفال ٤٫٦
  

 ٤٥ (PRM)، تلقى مكتب السكان والالجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية ٢٠٠٨ر سبتمب/في أيلول
مليون دوالر من أموال صندوق دعم االقتصاد لالجئين العراقيين في األردن من المخصصات التكميلية 

 تقارير وقد وّزعت األموال على المنظمات التالية، لكن لم ترفع لتاريخه أية. ٢٠٠٨الطارئة للسنة المالية 
  )٣٨٧(.عن اإلنفاقات

  
 التكميلية للنداء ٢٠٠٨ مليون دوالر للمفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة من مبالغ ٣٦٫٦ •

  .ألجل العراق
  . مليون دوالر لبرنامج النداء للتعليم لصندوق طوارئ األمم المتحدة الدولي لألطفال٤٫١ •
 .لصحة التابع لمنظمة الصحة العالمية مليون دوالر لبرنامج النداء من أجل ا٢٫٦ •
 . مليون دوالر لصندوق طوارئ األمم المتحدة الدولي لألطفال١٫٧ •
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  الالجئون
 الجئ ُمتخّطية هدف السنة المالية ١٢،١١٨، أعادة الواليات المتحدة توطين ٢٠٠٨سبتمبر /بتاريخ أيلول

ن العراقيين الذين يعملون في خدمة أو لحماية العديد م. )٣٨٨( الجئ عراقي١٢،٠٠٠ القاضي بقبول ٢٠٠٨
  )٣٨٩(:(SIV)بالنيابة عن الواليات المتحدة، أنشأ الكونغرس برامج لتأشيرتي هجرة خاّصتين 

  .برنامج لتأشيرتي هجرة خاصتين للمترجمين الخطيين والشفويين •
 .برنامج لتأشيرتي هجرة خاصتين للموظفين والمقاولين العراقيين وعائالتهم •

  
، أصدرت تأشيرات هجرة خاصة إلى ٢٠٠٨أغسطس / آب٣١ و ٢٠٠٧أآتوبر / من تشرين األولبين األول

 عراقي أعّدوا خطط سفر لزيارة الواليات المتحدة بحلول نهاية ١٠٠٠هناك أآثر من .  عراقي٨٧٠
  .٤٨-٢بالنسبة لتقدير لعدد الالجئين العراقيين في الدول األخرى، أنظر الجدول . )٣٩٠(سبتمبر/أيلول

  
 ١٧،٠٠٠أن يتم قبول ) األميرآية(آنتيجة لطاقة المعالجة المتزايدة عبر المنطقة، تتوقع وزارة الخارجية 

معالجة مسألة إعادة توطين الالجئين العراقيين . ٢٠٠٩الجئ عراقي في الواليات المتحدة في السنة المالية 
 ووزارة األمن الداخلي، والمفوضية العليا تتطلب التعاون بين العديد من الفرقاء بما في ذلك وزارة الخارجية

لالجئين التابعة لألمم المتحدة، والكيانات الُمعالجة في الخارج، والمنظمة الدولية للهجرة واللجنة الدولية 
  .الكاثوليكية للهجرة والحكومة العراقية

  
  ٤٨-٢الجدول 

  )باآلالف(العدد المقدر للمهجرين 
  

  ١،٤٠٠-١،٢٠٠  سوريا
  ٥٠٠-٤٥٠  األردن
  ٥٠  لبنان
  ٤٠-٢٠  مصر
  ١٠-٥  ترآيا

  ٢٠٠أآثر من   دول الخليج
، MERO-IQO 08-02، التقرير رقم "وضعية معالجة إعادة توطين المواطنين العراقيين"وزارة الخارجية، : المصدر

٧/٢٠٠٨  .  
  

  ٤٩-٢الجدول 
  )بماليين الدوالرات (٢٠٠٨ة  والسنة المالي٢٠٠٧ السنة المالية –التمويل األميرآي للمساعدات اإلنسانية 

  
ر    المنظمات الدولية  الوآالة ات غي المنظم

  الحكومية
نة  الي الس إجم

  ٢٠٠٨المالية 
نة  الي الس إجم

  ٢٠٠٧المالية 
  $١٢٢٫٨١  $٢١١٫٣٠  $٣٫٥٠  $٢٠٧٫٨٠  وزارة الخارجية

الوآالة األميرآية 
  للتنمية الدولية

٤٨٫٢٥  ١٠٦٫٩٠  ٤٠٫٢٠  ٦٦٫٧٠  

  $١٧١٫٠٦  $٣١٨٫٢٠  $٤٣٫٧٠  $٥٠,.٢٧٤  المجموع
وزارة،          : المصدر ول       "وزارة الخارجية، مكتب المتحدث باسم ال ات المتحدة تتخّطى هدف قب  الجئ في السنة    ١٢،٠٠٠الوالي
  .١٢/٩/٢٠٠٨، "؛ المساعدات تبلغ مستويات جديدة٢٠٠٨المالية 

  
  المهجرون العراقيون في الداخل

قي أمرًا بطرد آافة الذين احتلوا بيوتًا بدون وجه حق ، أصدر رئيس الوزراء العرا٢٠٠٨سبتمبر /في أيلول
صحيح أن المجموعات المقاومة تحتل . في بغداد بحيث يستطيع أصحاب هذه المنازل المهجرون العودة إليها

بعض الممتلكات بصورة غير شرعية، إال أن عددًا غير قليل من الذين يقيمون في بيوت بصورة غير شرعية 
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عندما تغادر هذه . جرين داخليًا الذين يمكن أن يصبحوا من المهجرين للمرة الثانيةهم من األشخاص المه
  )٣٩٢(. دوالر شهريًا لمدة ستة أشهر٢٥٠العائالت، سوف تكون مؤهلة لمعونة تأجيرية بقيمة 

  
واجه ت. في محافظة التأميم، أدت التوترات اإلثنية بين العرب واألآراد والترآمان إلى تهجير مئات العائالت

هذه العائالت آثار التمييز في التخمينات المرتفعة لإليجارات والوصول الرديء إلى الخدمات األساسية 
  )٣٩٣(.والتوظيف

  
  العائدون

يزداد عدد العائدين من األشخاص المهجرين في الداخل إلى بغداد وديالى مع مواصلة الحكومة العراقية 
. )٣٩٤( عائد إلى العراق١٦،٠٠٠ آان هناك هذه السنة حوالي .تشجيع العراقيين على العودة إلى منازلهم

 دوالر تقريبًا إلى آل عائلة عائدة سبق أن ُسجّلت لدة ٦٠٠أعلنت وزارة المهجرين والهجرة أنها سوف تمنح 
  )٣٩٥(.الوزارة

  
  المساعدات اإلنسانية للعراقيين

نزاع واألشخاص المهجرين في الداخل المساعدات اإلنسانية األميرآية لالجئين العراقيين، وضحايا ال
 مليون دوالر ١٧١هذه زيادة تبلغ . ٢٠٠٨ مليون دوالر في السنة المالية ٣١٨ازدادت إلى أآثر من 

، أآبر مساهم في برامج مساعدة ٢٠٠٣لقد آانت الواليات المتحدة منذ . )٣٩٦(بالمقارنة مع السنة الماضية
ء والصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، ومالجئ الطوارئ العراقيين الُمهجرين فُمولت برامج الغذا

  .٤٩-٢بالنسبة لنظرة إجمالية على التمويل األميرآي حسب الوآاالت، أنظر الجدول . )٣٩٧(والحماية
  

  التعليم
، ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٣٠بتاريخ . يواصل البرنامج األميرآي دعم إنشاء وإعادة تأهيل المدارس في العراق

 مليون دوالر في قطاع ٦٢٢٫٣١ مليون دوالر وأنفقت ٧٢٣٫٤٥واليات المتحدة قد ألزمت آانت ال
  . يقدم نموذجًا عن عدة مشاريع آبرى قيد التنفيذ في قطاع التعليم٥٠-٢الجدول . )٣٩٨(التعليم

  
لعراق في خّمن مكتب المفتش العام ثالثة مشاريع تجديد مدارس تابعة لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد في ا

 آانت غير ُمنجزة في وقت زيارة – القدس، المعّلمين والفاو –وجد المفتشون أن المدارس . مدينة الصدر
 ٢٩آان التاريخ األصلي إلنجاز المشاريع . ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول١٧الموقع من ِقَبل مكتب المفتش العام في 

  .)٣٩٩(٢٠٠٨يوليو /تموز
  

أعلن المقاول أنه تلقى تهديدات ألنه لم . تجديد ألنه طلب إعفاءه من العقودلم ُينجز المقاول العراقي أعمال ال
آانت إحدى توصيات المفتش العام أن يقوم فيلق القوات المتعددة . يدفع رشاوى إلى ممثلي الحكومة العراقية

 )٤٠٠(.الجنسيات في العراق بإعداد عقد جديد إلآمال تجديد المدارس
 



الحكم
 

 

١١٦ 

  ٥٠-٢الجدول 
  )بماليين الدوالرات(د التنفيذ في قطاع التعليم المشاريع قي

  
  

إجمالي الكلفة   اسم المشروع
  المقررة

تاريخ بدء   المحافظة  نوع الصندوق
  المشروع

تاريخ اإلنجاز المقرر 
  سابقًا

ليمانية  ة الس اء مدرس إنش
  المهنية التقنية

امج   $٥٫٢٠ برن
تجابة  االس

  الطارئة للقائد

  ٢٣/١٢/٠٨  ٢/١٢/٢٠٠٧  السليمانية

م    $٤٫٢٦  إنشاء مدرسة ابتدائية جديدة ندوق دع ص
 االقتصاد

  ١٨/٩/٠٨  ٢٨/١١/٢٠٠٧  بغداد

ة    ا االبتدائي ة زنوبي مدرس
 ESF-154الجديدة 

م    $٤٫٢٥ ندوق دع ص
 االقتصاد

  ١٤/٢/٠٩  ١٩/١١/٢٠٠٧  بغداد

تصميم إنشاء مدرسة سلوى      
  االبتدائية الجديدة

م    $٣٫٩٢ ندوق دع ص
 االقتصاد

  ١٥/١١/٠٨  ١٠/١٢/٢٠٠٧  بغداد

ع  ة المجتم د مدرس تجدي
  الجديد االبتدائية

م    $٣٫٠٢ ندوق دع ص
 االقتصاد

  ١٧/١٢/٠٨  ٢١/٧/٢٠٠٨  بغداد

ائي،      نظام إدارة إعادة إعمار العراق،    : المصدر راق، الملف النه ار الع ادة إعم نظام  ، ١/١٠/٢٠٠٨مكتب اإلدارة االنتقالية إلع
  .٣/١٠/٢٠٠٨مج االستجابة الطارئة للقائد، ملف أآسيل لدى برناإدارة إعادة إعمار العراق 



١١٧ 

  نظرة إجمالية على المحافظات
    

  
  
  

  لقطات من المحافظات
  معلومات محدثة من ِفَرق إعادة إعمار المحافظات

  معلومات محدثة من فرقة منطقة الخليج والوآالة األميرآية للتنمية الدولية
  
  

٣القسم  



  نظرة إجمالية على المحافظات    
  

 

١١٨ 

 

  لقطات من المحافظات
 

يزود المفتش العام . افظات العراقيةيرآز هذا القسم على الجهود األميرآية إلعادة اإلعمار في المح
 معلومات حول التمويل، األمن، الحكم واالقتصاد آما تحديثات (SIGIR)الخاص إلعادة إعمار العراق 

 ومدراء البرامج من سالح الهندسة في الجيش (PRT)أبلغت عنها ِفَرق إعادة إعمار المحافظات 
  .(USAID)يرآية للتنمية الدولية  والوآالة األم(GRD)األميرآي وفرقة منطقة الخليج 

  
ترآز البرامج األميرآية في المحافظات على تقوية الحكم في المحافظات، أنظمة الدعم االقتصادي 

تستمد هذه المبادرات خبراتها من مجموعة واسعة من الخبرات لدى . والخدمات األساسية واألمن
  .المنظمات المدنية والعسكرية

  
 على نظرة إجمالية لمؤشرات األمن والبنية التحتية واالقتصاد والحكم على  للحصول١-٣أنظر الجدول 

  .مستوى آل محافظة
  

  (PRT)معلومات محدثة من ِفَرق إعادة إعمار المحافظات 
يتمثل الهدف األساسي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات في العراق بتنمية قدرات الحكومات المحلية من أجل 

   .تأمين احتياجات السكان
  

 فرقة دائمة ١٤:  فرقة إلعادة إعمار المحافظات تعمل في العراق٢٧، آانت ٢٠٠٨سبتمبر /في أيلول
 فرقة أخرى مرافقة إلعادة إعمار المحافظات تعمل سوية مع ِفَرق األلوية ١٣على مستوى المحافظات و

إعادة إعمار المحافظات على تعتمد االستراتيجية األميرآية إلعادة إعمار العراق على قدرة ِفَرق . القتالية
  .تأمين توازن بين القدرات الدبلوماسية والعسكرية والتنمية االقتصادية

 
، طّور مكتب شؤون المحافظات في السفارة األميرآية نموذج نضوج القدرات ٢٠٠٧في أواخر العام 

(CMM)لعام معلومات يزود المفتش ا.  الستعماله من جانب ِفَرق إعادة إعمار العراق في المحافظات
نموذج نضوج القدرات هو نظام تقييم يستخدم . ٢٠٠٨مايو /محدثة تستند إلى أحدث تقرير أنجز في أيار

  )٤٠٢(.مقاييس موحدة لقياس التقدم في تحقيق أهداف ِفَرق إعادة إعمار المحافظات
  

آتفاء وشفافة ويمكن المساعدة في تطوير الحكومات المحلية الالمرآزية لكي تكون ذاتية اال ":نظام الحكم
  ."محاسبتها على أعمالها وقادرة على تعريف وتحديد أولويات وخدمة احتياجات المواطنين

  
التشجيع على انخراط السكان المحليين وتطوير فعالية األحزاب السياسية،  ":التطوير السياسي

ويشجعون التعددية والمؤسسات، والممثلين، والمسؤولين بحيث يحترمون حقوق األفراد والجماعات، 
  ."وينقلون السلطة بصورة سلمية

  
مساعدة الحكومات المحلية الالمرآزية والقطاع الخاص في وضع وتطبيق  ":التطوير االقتصادي

  ."استراتيجيات تنمية اقتصادية شاملة وواسعة النطاق وتعزز نموًا عادًال ومستدامًا
  

ا الناس من خالل تحسين المساءلة وفعالية واستمرارية تعزيز نوعية العدالة التي يتمتع به ":حكم القانون
  ."الخدمات التي تدار بواسطة مؤسسات الشرطة واإلصالح والقضاء وغير ذلك من المؤسسات القانونية



  نظرة إجمالية على المحافظات
  

 

١١٩ 

  
مساعدة األطراف المتنازعين على حل خالفاتهم من خالل المشارآة في حوار سلمي ": المصالحة

 ."مصالحومباشر لتحديد ومتابعة األهداف وال
  

يقيم آل فريق إلعادة إعمار المحافظات وآل فريق مرافق إلعادة إعمار المحافظات مدى التقدم في منطقة 
  )٤٠٣(.عملياته اإلقليمية والبلدية وفي المحافظات من حيث المراحل الخمس للتطوير ولتنمية

  
تشمل . عظم المسائلتشير إلى الوضع عند الخط القاعدي حيث يكون التقدم طفيفًا في م: البداية -١

هذه المسائل الحد األدنى من عمليات اتخاذ القرارات، تقديم االحتياجات اآلنية وليس بصورة 
منتظمة، المشارآة السياسية غير المتطورة، المؤسسات الفاسدة لتطبيق القانون، الحريات 

 . المرتفعةالمدنية القليلة، البنى التحتية واألنظمة المالية المحدودة ومعدالت البطالة
   
تبقى . يشير إلى الحد األدنى من التحسينات في األنظمة االقتصادية والحكم واألمن: التطوير -٢

نواقص خطيرة تشمل قدرات غير متطورة في التخطيط وإعداد الموازنات والمشارآة 
المحدودة السياسية ومن المجتمع المدني، خلق فرص عمل على المدى القصير، مصارف 

 .وفساد مستمر في األجهزة األمنيةقليلة العدد 
  

تقترح زيادة فعالية االستراتيجيات المحلية، ولكنها تشير أيضًا إلى عدم فعالية : االستدامة -٣
تشمل هذه المسائل حوارًا محدودًا بين المنظمات على مستوى المحافظات . التنسيق المتواصل

ياسية المرآزة، العمليات غير وعلى مستوى الوطن، تقوية األحزاب السياسية، المشارآة الس
المتوازنة لسلسلة اإلمداد والتموين، فتح مصارف خاصة ووطنية، تأثيرات قبلية متواصلة 

 .وتحسين قدرات الشرطة
  

نظام . يعكس اآلليات االجتماعية والمالية والبنية التحتية التي تؤدي وظائفها في الغالب: األداء -٤
من . ، التمثيل، المشارآة والشفافية بين مختلف الهيئاتيتمثل الحكم نموذجيًا بتحسين التنسيق

الوجهة االقتصادية، أصبح هناك عدد اآبر من المصارف، وازدادت فعالية سلسلة اإلمداد 
يتحسن تطبيق القانون . واصبح النقل أآثر انتشارًا) مع بعض االنقطاعات الشديدة(والتموين 

ونية وتقدم قوات األمن المحلية مع إشراف مع تزايد دعم زعماء القبائل للمؤسسات القان
يعاني الفرع القضائي من استمرار تكدس ملفات األعمال غير المنجزة ولكنه ينمو . محدود

 .من الوجهة االستقاللية والموضوعية
  

يشير إلى تحول آامل باتجاه االستقالل والتنسيق التنظيمي والحريات : االعتماد على النفس -٥
ت األمن والسياسة واالقتصاد بالمشارآة الكاملة، التسامح العام الوضعي تتميز آليا. المدنية

والديني، العمليات االقتصادية والمالية التي تؤدي وظائها، النظام القضائي المفتوح والعادل 
 .ومؤسسات األمن الذاتية االآتفاء

  
ة الجنسيات في العراق ، طورت السفارة األميرآية في بغداد والقوات المتعدد٢٠٠٨سبتمبر /في أيلول

(MNF-I)إطار عمل استراتيجي جديد إلعادة بناء قدرات الدوائر الحكومية في المحافظات العراقية  .
يؤمن إطار العمل إرشادات حديثة لفرق إعادة إعمار المحافظات ويشمل األهداف والغايات، الخطوط 

 المحافظات، وخطة تدريب تدعم برنامج الواضحة للسلطة، اإلجراءات المتبعة لتنسيق جهود إعادة إعمار
  )٤٠٤(.ِفَرق إعادة إعمار المحافظات بفعالية أآبر

  



  نظرة إجمالية على المحافظات    
  

 

١٢٠ 

أعلن المفتش العام عن قيامه بمراجعة جديدة لبرنامج ِفَرق إعادة إعمار المحافظات بضمنها تقييم نموذج 
  .نضوج القدرات

  
  نظرة متبصرة لقيادة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات

 المفتش العام بمجموعة من  المالحظات من قادة ِفَرق إعادة (OPA)لمحافظات زود مكتب شؤون ا
تلخص المالحظات المبلغ عنها ذاتيًا في آل محافظة تحت . ِفَرق إعادة اإلعمار المرافقة/إعمار المحافظات

  ".نظرة متبصرة لقيادة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات"عنوان 
  

  والوآالة األميرآية للتنمية الدوليةتحديث معلومات فرقة منطقة الخليج 
 والوآالة (GRD)تشمل أيضًا آل لقطة من المحافظة مختصرًا لمشاريع وبرامج فرقة منطقة الخليج 

زودت الوآالتان المفتش العام بتحديثات ربع سنوية للتقدم في . (USAID)األميرآية للتنمية الدولية 
هذه التحديثات ليست . اإلنشائية وبناء القدرات المكتملةعمليات إعادة اإلعمار، تشمل نتائج المشاريع 

تقارير شاملة لنشاطات فرقة منطقة الخليج او الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ولكنها تزود نظرة موجزة 
  .ترّآز على إعادة اإلعمار في آل محافظة

  
  ١-٣الجدول 

  مقارنات مختارة للمحافظات العراقية 
 

التمويل   تمويل األميرآي، للفرد الواحدال  إحصائيات السكان
  العراقي

  االقتصاد  األمن

المهجرون   )أ(عدد السكان  المحافظة
إلى 

  )ب(الداخل

أآالف مشاريع 
صندوق إغاثة 
وإعادة إعمار 

العراق 
  )ج(الثاني

إجمالي أآالف 
مشاريع 

صندوق قوات 
األمن 
   )د(العراقية

أآالف 
مشاريع 

صندوق دعم 
  )هـ(االقتصاد

أآالف 
اريع مش

برنامج 
االستجابة 

الطارئة 
  )و(للقائد

تخصيص 
الموازنة 

الرأسمالية 
للمحافظات 

  )ز(٢٠٠٨

مجموع 
االعتداءا

  ت 
١/٤/

٢٠٠٨  
١/٧/

  )ح(٢٠٠٩

مجموع 
  االعتداءات

١/٧/٢٠٠٨  
٣٠/٩/٢٠٠٨ 

  )ط(

السيطرة 
العراقية 

على 
المحافظا

  )ي(ت 

المؤسسا
ت التي 
تملكها 
 –الدولة 

المصانع 
  )ك(

  آردستان
  دهوك،(

أربيل، 
  )والسليمانية

مايو /أيار  ٦  ٣  $٢،٥٣٣٫٢٠  $٢١٫٩٢  $٤٩٫٠٧  $١٩٫٣٨  $٢٣٢٫٥٩  ٤،٢١٣  ٤،٦٢١،٦٠٠
٢٠٠٧  

٢  

مارس /آذار  ٩٢٤  ١٫٠٤١  $٣٥٧٫٧٠  $٧١٫٦٩  $٣٢٫٠٣  $٣١٠٫٧٤  $٣١٥٫٩١  ١٥٨،٦٨٣  ٢،٤٧٣،٧٠٠  نينوى
٢٠٠٩  

١٣  

آانون   ٢٤٥  ٢٤٨  $١٤٣٫٥٠  $١٧٦٫٩٥  $٢٦٧٫٣٧  $٢٧٤٫٣٤  $١،٢٠٢٫٧٧  ٥٩،٥٤١  ٨٣٩،١٠٠  التأمين
يناير /الثاني
٢٠٠٩  

٤  

آانون   ٤٨٦  ٧١٧  $١٤٧٫٤٠  $١٨٤٫٥٩  $٢٩٠٫١٦  $١٨٧٫٣٨  $٦٤١٫٦٩  ٨٧،٠٦٥  ١،٠٧٧،٨٠٠  صالح الدين
يناير /الثاني
٢٠٠٩  

٥  

سبتم/أيلول  ٢٠٩  ٢٧٥  $٣٢٣٫٠٠  $٣٤٩٫٠٤  $١٠٤٫٧٢  $١،٣٠٣٫٧٨  $٨٤٥٫٤٢  ٧٩،٧٦٣  ١،٢٨٠،٠٠٠  األنبار
  ٢٠٠٨بر 

١٦  

فبرا/شباط  ٥٣٣  ٥٣٧  $١٦٧٫٩٠  $١٣٥٫٥٤  $٢٢٫٠١  $٣١٩٫٢٣  $٦٢٢٫٣٨  ٥٥٠،٤٧٧  ١،٣٧٣،٩٠٠   ديالى
  ٢٠٠٩ير 

١  

١،٧٨٥،٦  ٦،٣٨٦،١٠٠  بغداد
٨٠  

مايو /أيار  ٨٦٧  ٢،٢٢١  $٨٨٤٫٥٠  $١٦٨٫٨٣  $١٥٨٫٥٥  $٥٤٥٫١١  $٧٧٢٫٤٧
٢٠٠٩  

٤٨  

تشرين   ٨  ٣٤  $١٣٤٫٧٠  $٦٧٫٨١  $٨١٫٩٠  $١٥٤٫٥٨  $٤٤٧٫١٢  ٦،١٧٩  ٩٤١،٨٠٠  واسط
اآتو/األول

  ٢٠٠٨بر 

١  

تشرين   ٥٤  ٨١  $٢٠٠٫٨٠  $١٢٢٫٥٧  $٣٩٫٥٦  $٣١٫٠٤  $٢١٦٫٢٢  ٢٥،٨٣٩  ١،٤٤٤،٤٠٠  لباب
اآتو/األول

  ٢٠٠٨بر 

١٠  

يوليو /تموز  ٧  ١٧  $١٣٢٫٤٠  $٩٥٫٤٧  $٣٢٫١٧  $٦٧٫٣١  $٢٤٤٫٣٢  ٨٤٣  ٨٦٦،٧٠٠  القادسية
٢٠٠٨  

٤  

تشرين   ٤  ١  $١١٥٫٢٠  $٧٠٫٣٦  $٥٨٫٣٣  $١٫٣٠  $١٨٧٫٢٦  ٥٦٢  ٧٥٦،٠٠٠  آربالء
اآتو/األول

  ٢٠٠٧بر 

٣  

آانون   ١  ٤  $١٤٢٫٣٠  $٤١٫٠٦  $٥٢٫٩٧  $٧٠٫٦١  $٢٦٦٫٨٧  __  ٩٤٦،٣٠٠  النجف
ديسم/األول

  ٢٠٠٦بر 

٥  

يوليو /تموز  ١  ٢  $٨٣٫٤٠  $٤٦٫٠٠  $٧٦٫٨٣  $٥٫٤٧  $٦٦٣٫٦١  ٢٨١  ٥٣٦،٣٠٠  المثنى
٢٠٠٦  

٣  
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١٢١ 

  )تابع (١-٣الجدول 
 

التمويل   التمويل األميرآي، للفرد الواحد  إحصائيات السكان
  العراقي

  القتصادا  األمن

سبتم/أيلول  ٢١  ١٧  $٢١٥٫٨٠  $٢٨٫٦٩  $٤١٫٤١  $١٢١٫٣٩  $١،٠١٢٫٩٥  ١،٩٦٦  ١،٤٢٧،٢٠٠  ذي قار
  ٢٠٠٦بر 

٢  

أبر/نيسان  ٤٣  ١٢  $١٢٠٫٥٠  $٢٩٫٧٥  $٨٤٫٨٧  $١٠٢٫٩٨  $٣٤٨٫٧٦  ٢٨١  ٧٤٣،٤٠٠  ميسان
  ٢٠٠٧يل 

٤  

نون آا  ٢٦  ١٠٨  $٣٠٦٫٠٤  $١٤٧٫٠٤  $٢٢٦٫٠٥  $١٥٩٫٢٣  $١٫٥٧٦٫٥٣  ٤٦،٠٦٠  ١،٧٦١،٠٠٠  البصرة
ديسم/األول

  ٢٠٠٧بر 

٩  

٢،٨٠٧،٤  ٢٧،٤٧٥،٣٠٠  المجموع
٣٣  

٥،٠٠٩٫٤  $١،٧٥٧٫٢٥  $١،٦١٨٫٠٠  $٣،٦٧٣٫٨٥  $٩،٥٩٦٫٩٢
٠$  

١٣٠    ٣،٤٣٥  ٥،٣١٨  

  
إجمالي أآالف المشاريع الممولة من مختلف الصناديق هي آما ابلغ عنها في تقرير نظام . تتأثر األرقام بالتدوير: مالحظة

  .وهي ال تمثل االلتزامات او النفقات الفعلية. اقإدارة إعادة إعمار العر
  
نشرة مكتب األمم . ٢٠٠٧نوفمبر /العدد اإلجمالي للسكان القاطنين في المحافظة، وفقًا لألمم المتحدة في تشرين الثاني  -أ 

 تشرين ١٩، "عدد السكان العراقيين حسب المحافظة"،  (UNOCHA) المتحدة لتنسيق المساعدات اإلنسانية
  .٢٠٠٧نوفمبر /الثاني

لم تزود أعداد العراقيين الذين هجروا من . عدد العراقيين الذين هجروا من منازلهم واستقروا في تلك المحافظة  -ب 
استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب . وتعكس المجموع أربيل والسليمانية فقط. منازلهم في محافظة دهوك

  .١٠/٢/٢٠٠٨المفتش العام للبيانات، 
تاريخيًا، آان المفتش العام يبلغ عن أآالف الموازنة المخصصة لمشاريع الوآالة األميرآية . األرقام بالتدويرتتأثر   -ج 

سوف . للتنمية الدولية  استنادًا إلى التقرير الربع السنوي لنشاطات الوآالة ولكن مثل هذه التقارير لن تنتج بعد اآلن
عادة إعمار العراق التي تختلف عن المجاميع المبلغ عنها في التقارير يستعمل المفتش العام معلومات من نظام إدارة إ

 . ١/١٠/٢٠٠٨، "ملف اإلنهاء لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق"، (IRMS)السابقة نظام إدارة إعادة إعمار العراق 
الوآالة األميرآية للتنمية تاريخيًا ابلغ المفتش العام عن أآالف الموازنة المخصصة لمشاريع . تتأثر األرقام بالتدوير  -د 

يوف يستعمل . الدولية  استنادًا إلى التقرير الربع السنوي لنشاطات الوآالة ولكن لن تنتج بعد اآلن مثل هذه التقارير
المفتش العام معلومات من نظام إدارة إعادة إعمار العراق التي تختلف عن المجاميع المبلغ عنها في التقارير السابقة، 

 .١/١٠/٢٠٠٨، "ملف اإلنهاء لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق" إعادة إعمار العراق، نظام إدارة
تاريخيًا، آان المفتش العام يبلغ عن أآالف الموازنة المخصصة لمشاريع الوآالة األميرآية . تتأثر األرقام بالتدوير  -ه 

سوف . لكن مثل هذه التقارير لن تنتج بعد اآلنللتنمية الدولية  استنادًا إلى التقرير الربع السنوي لنشاطات الوآالة و
يستعمل المفتش العام معلومات من نظام إدارة إعادة إعمار العراق التي تختلف عن المجاميع المبلغ عنها في التقارير 

 .١/١٠/٢٠٠٨، "ملف اإلنهاء لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق"، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق  . السابقة
تاريخيًا، آان المفتش العام يبلغ عن أآالف الموازنة المخصصة لمشاريع الوآالة األميرآية . تتأثر األرقام بالتدوير  -و 

سوف . للتنمية الدولية  استنادًا إلى التقرير الربع السنوي لنشاطات الوآالة ولكن مثل هذه التقارير لن تنتج بعد اآلن
 إدارة إعادة إعمار العراق التي تختلف عن المجاميع المبلغ عنها في التقارير يستعمل المفتش العام معلومات من نظام

 ١/١٠/٢٠٠٨، "ملف اإلنهاء لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق"، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق . السابقة
 .٣/١٠/٢٠٠٨و ملف أآسيل لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد 

: التقرير الرأسمالي لوزارة المالية. "افظة من قبل الحكومة العراقية لجهود إعادة اإلعمارالمبالغ المخصصة لكل مح  -ز 
 .٨/١٠/٢٠٠٨، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات "٢٠٠٨يونيو عام /حزيران

، استجابة مكتب وزير ١/٧/٢٠٠٨ إلى ٢١/٤/٢٠٠٨العدد اإلجمالي لالعتداءات التي حصلت داخل المحافظة من   -ح 
  .٦/١٠/٢٠٠٨ األميرآي لطلب المفتش العام للبيانات، الدفاع

، استجابة مكتب وزير ٣٠/٩/٢٠٠٨ إلى ١/٧/٢٠٠٨العدد اإلجمالي لالعتداءات التي حصلت داخل المحافظة من   -ط 
  .٦/١٠/٢٠٠٨الدفاع األميرآي لطلب المفتش العام للبيانات، 

، ٣٠/٩/٢٠٠٨، "ة، قياس االستقرار واألمن في العراقوزارة الدفاع األميرآي. تاريخ نقل سلطة األمن إلى العراقيين  -ي 
 .١٥/١٠/٢٠٠٨استجابة القيادة الوسطى للقوات المسلحة األميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، . ٣٢الصفحة 
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١٢٢ 

  
 االقتصاد البنى التحتية نظام الحكم

قيمة مشاريع 
برنامج عمل 

المجتمع 
المحلي 

بماليين (
 )ت()الدوالرات

مشاريع 
مج برنا

عمل 
المجتمع 
 )ش(المحلي 

عدد 
المتدربين في 

برنامج 
" تطوير"

حسب 
المحافظة 

١/٧/٢٠٠٨-
٢٠/٩/٢٠٠٨ 

 )ر(

تسجيل الناخبين 
آما آان في 

١٤/٧/٢٠٠٨ 
 )ق(

النسبة 
المئوية 
للعقود 

الممولة من 
المبالغ 

المخصصة 
في موازنة 
لجان إعادة 

إعمار 
وتنمية 

المحافظات 
 )ص(

المبالغ 
المخصصة من 

ت لجان موازنا
إعادة إعمار 

وتنمية 
المحافظات 
(PRDC) 

للسنة المالية 
 والسنة ٢٠٠٦
 ٢٠٠٧المالية 

بماليين (
) الدوالرات

  )ف(

مراآز 
العناية 

الصحية 
األولية 
الممولة 

من 
الواليات 
المتحدة 

 )ع(

مستعملو 
اإلنترنت 

 )س(

متوسط 
  الطلب 

ميغا (
) ساعة/واط

  )ن(
 

متوسط 
الحمل 

لكهربائي 
المزود لربع 

ميغا (سنة ل
) ساعة/واط

 )م(

أعمال 
عقود 

برنامج 
العراقيين 

 )ل(أوًال

 ٥٣ ١٢،٧٢٥ ٢٠،٧٤٦ ٥٣٠،٠٠٠ ١٦ $٨١٫١٤  بالمئة٨٩ ٢،٣٨٦،٨٦١ ١،٠٤٦ ٦٩ ٦٫٤٧
 ٥٨٨ ٩،٧٥١ ١٩،٣٥٩ ١٨،٠٠٠ ٩ $٢٧٫٤٣  بالمئة٦٠ ١،٥٣٠،٢٩١ ١،٠٦٣ ٦٢ ٣٫٠٤
 ٧٤٨ ٤،٢٩١ ٧،٣٧٣ ٣٠،٠٠٠ ٥ $٢٧٫١٠  بالمئة٦٥ ٦٨٨،٢٤٢ ٥٣٥ ٦٠ ٢٫٨٩
 ٤،٧٣٣ ٥،٣٥٩ ٨،٧٥٤ ٥٠٠ ٨ $٢٤٫٣٠  بالمئة٤٤ ٦٣٣،٦٩٢ ٤٩ ١٦٩ ٤٫٣١
 ١،٠٢٨ ٤،٧٢٨ ٧،٤٨٨ ٣،٠٠٠ ٧ $٥٢٫٢٨  بالمئة٥٥ ٧٣٠،١٩٥ ١٢١ ١٢٦ ٣٫٥٤
 ١٨٣ ٣،٢٥٦ ٥،٢٩٩  ٩ $٢٤٫٣٦  بالمئة٧٦ ٧٥٨،٨٨٦ ٧٦ ٧٤ ٣٫٢١
 ٥،٣٣١ ٢٨،٨٦٣ ٦٠،٢٤٦ ١٥٢،٠٠٠ ٣٠ $١٤٧٫٥٣  بالمئة٦٤ ٤،٢٨٨،٠١٩ ١،٥٤٣ ١،٠٧٦ ٣٤٫٠٠
 ٢٨٣ ٣،٠٨٩ ٦،٩١٤ ١،٠٠٠ ٧ $٢٧٫٩٢  بالمئة٩١ ٥٨٨،٨٢١ ٣٨٥ ٨١ ٤٫٣٦
 ٣٨١ ٤،٣٨٧ ٩،٦٧٨ ٣،٠٠٠ ٧ $٢٦٫٨٥  بالمئة١٢٦ ٨٨٢،٢٠٦ ٤١٢ ٩٥ ٦٫٨٧
 ٢٦٦ ٢،٩٢٥ ٥،٧٦٠ ٨،٠٠٠ ٥ $٢٤٫٦٣  بالمئة٧٥ ٥٧٠،٨١٠ ٢٧١ ٦٠ ٥٫٦٨
 ١٤ ٣،٠٣٥ ٦،٢٢٢ ١٥،٠٠٠ ٧ $٢٣٫٣١  بالمئة٧٠ ٥١٨،٠٤٢ ٣٠٧ ٧٤ ٨٫٩٠
 ١٥ ٣،٩٩٩ ٨،٢٥٢ ١١،٠٠٠ ٦ $٢٥٫٧٢  بالمئة٣٣ ٦٣٨،٤٩٦ ٣٩٢ ٦٨ ٢٫٨٥
 ١٠ ٢،٣٨٠ ٤،٦١٠  ٣ $٢٤٫٩٥  بالمئة٥٠ ٣٤٦،٦٦٦ ٢٦٤ ٦٠ ١٫٧٨
 ٨٣٦ ٦،٠٣٠ ٩،٢١٥ ٢،٠٠٠ ٨ $٢٥٫٨٠  بالمئة٤٣ ٩١٣،٦٨٦ ٤٥٣ ٦٣ ٦٫٢١
 ٤ ٢،٧٤٧ ٦،٢٢٢ ١،٠٠٠ ٤ $٢٩٫٩٤  بالمئة٧٣ ٥١٤،١٢٢ ٣٣٩ ٧٩ ٦٫١٢
 ٤٤١ ١٥،٥٧٦ ٢٠،٩٦٦ ٥٣،٠٠٠ ١١ $٦٦٫٩٥  بالمئة٧٣ ١،٣٥٧،٠٤٥ ٣٨٧ ١٢٥ ٨٫٣٢

١٤،٩١٤ __ __ ٨٢٧،٥٠٠ ١٤٢ $٦٥٦٫٢١ __ ١٧،٣٤٦،٠٨٠ ٧،٤٦١ ٢،٣٤١ ١٠٨٫٥٥ 

 
دمجت مؤسسة إضافية تملكها الدولة آانت قد أدرجت . العدد اإلجمالي للمصانع التابعة لمؤسسات تملكها الدولة في المحافظة  -  ك

استجابة فريق العمل لتحسين عمليات األعمال . مع إجمالي المصانع في محافظة التأميم" آرآوك"بصورة منفصلة تحت 
  .٢/١٠/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (TF-BSO)واالستقرار 

فاع استجابة مكتب وزير الد. ١/٨/٢٠٠٨-١/٨/٢٠٠٧العدد اإلجمالي للعقود التي استلمها بائعون عبر برنامج العراقيين أوًال من   -  ل
 .٢/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات، 

الساعة المستعمل لتلبية حمل الكهرباء المزود حسب تقدير وزارة الكهرباء وحسب ما جاء في تقرير /المتوسط اليومي للميغا واط  -  م
ربائية، مكتب إدارة إعادة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق، تقرير األداء اليومي للوحدات الكه. مكتب المساعدة االنتقالية للعراق

يختلف اإلنتاج الفعلي عن .  لربع السنة١١٧،٨٤٩الساعة /اإلنتاج الفعلي بالميغا واط. ٣٠/٩/٢٠٠٨ -٢/٧/٢٠٠٨إعمار العراق، 
 .الحمل المزود

.  للعراقساعة المطلوب حسب تقدير وزارة الكهرباء وحسب ما جاء في تقرير مكتب المساعدة االنتقالية/متوسط عدد الميغا واط  - ن
الصادر من مكتب إعادة إعمار العراق، " تقرير األداء اليومي للوحدات الكهربائية"مكتب المساعدة االنتقالية للعراق، 

٣٠/٩/٢٠٠٨- ٢/٧/٢٠٠٨. 
 مليون ولكن حسابات المفتش العام ١٫١٢المجموع حسب تقرير السفارة األميرآية بلغ . عدد مستعملي اإلنترنت في المحافظة  ) س(

  .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، . ٩٣٣،٥٠٠ الرقم تشير إلى
العدد التراآمي للعيادات المبنية أو المحسنة او المعاد تجهيزها باستعمال التمويل األميرآي بموجب برنامج العناية الصحية األولية   ) ع(

  .٨/١٠/٢٠٠٨يج لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة فرقة منطقة الخل. لفرقة منطقة الخليج
مجلس تنمية وإعادة إعمار /المبالغ اإلجمالية المخصصة في الموازنة لكل محافظة من أموال برنامج ِفَرق إعادة إعمار المحافظات  )ف(

العام للبيانات، استجابة مكتب شؤون المحافظات لطلب المفتش . ٢٠٠٧ و٢٠٠٦المحافظات من التخصيصات التكميلية للسنتين 
١٥/١٠/٢٠٠٨.  

مبالغ العقود الممنوحة من مجلس تنمية وإعادة إعمار المحافظات آنسبة مئوية من المبالغ المخصصة لمجلس تنمية وإعادة إعمار   )ص(
  .١٥/١٠/٢٠٠٨استجابة مكتب شؤون المحافظات لطلب المفتش العام للبيانات، . المحافظات

المواطنون المدرجون في قاعدة بيانات نظام التوزيع العام يسجلون تلقائيًا .  وما فوق١٨سكان في سن العدد اإلجمالي التراآمي لل  )ق(
استجابة السفارة . تمثل البيانات آافة العراقيين المدرجة أسماؤهم في قاعدة البيانات قبل تحديث تسجيل الناخبين. لالنتخاب

  .٢/١٠/٢٠٠٨األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، 
استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب . ٢٠/٩/٢٠٠٨-١/٧/٢٠٠٨" تطوير"عدد العراقيين الذين تلقوا تدريبًا من برنامج   )ر(

  .٢/١٠/٢٠٠٨المفتش العام للبيانات، 
. لة األميرآية للتنمية الدوليةالعدد اإلجمالي للمشاريع األميرآية الجاري تنفيذها الممولة من صندوق دعم االقتصاد وتنفذها الوآا  )ش(

تهدف المشاريع إلى تعزيز الروابط بين الحكومة العراقية والمجتمعات المحلية من خالل تسهيل تنسيق المجتمع المحلي مع 
  .١٠/٢/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، . الحكومات المحلية وحكومات المحافظات

استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب . قيمة اإلجمالية لمشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي الممولة من الواليات المتحدةال  )ت(
  .٢/١٠/٢٠٠٨المفتش العام للبيانات، 



  آردستان
  

 

١٢٣ 

  
  

 
  

  
  )إقليم آردستان(آردستان 

  
   مليون نسمة٤٫٦ )أ(:عدد السكان

 بالمئة شيعة، ٧ بالمئة سنة، ٧١ )ب(:الدين
   بالمئة أديان أخرى٢٢

 مليار دوالر، ٢٫٥ )ج(::الموازنة الرأسمالية
   بالمئة٦١انفق منها نسبة 

  ١،٩٨٨ )د(:المشاريع األميرآية
 مليون ٨٧٤٫٣ )د(:أآالف المشاريع األميرآية

  دوالر
 )هـ(:تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة

  ٢٠٠٧مايو /أيار
  
  

  )و(ي الشهر العدد اإلجمالي لألحداث األمنية ف

  
  

      

  ١٦ ٢٠٠٨فبراير /شباط ٢٠٠٤  يناير /آانون الثاني
  

٨  
 صفر

 العاصمة
ِفَرق إعادة إعمار المحافظات بقيادة 

  التحالف
 تِفَرق دعم المحافظا

 أربيل
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١٢٤ 

 
  

  )ز(تقييم التقدم حسب فريق إعادة إعمار المحافظات 

  

  
 

   ال تغيير           تراجع        تحسن          االتجاه منذ ربع السنة األخير
  
  

  )ح(آلفة المشاريع حسب القطاع 
  

  
  
  
  

٢٣%
٢٧%

٣١%

١٠%

٤% 

األمن والعدل

 حقوق اإلنسان والتعليم والالجئون

التطوير االقتصادي
١%

النقل والمواصالت
٢%

البناء
٢%

 العناية الصحية

 الماء

 الكهرباء

 االعتماد على النفس  األداء  االستدامة  التطوير  البداية

  نظام الحكم
  

  التطوير السياسي
  

  التطوير االقتصادي
  

  حكم القانون
  

 المصالحة



  آردستان
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  )ط(مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمكتملة 
  )بماليين الدوالرات(
  
عدد المشاريع   

  المكتملة
آلفة المشاريع 

  المكتملة
عدد المشاريع 
  الجاري تنفيذها

آلفة المشاريع 
  الجاري تنفيذها

  -  -  $٠٫٣٦  ٢  النفط والغاز
  $٠٫١٠  ١  $٢٣٣٫٤٧  ٨٣  الكهرباء
  $١٨٫٤٣  ١١  $٢٥٢٫٢١  ٢٢٧  الماء

  $٤٫٨٨  ٨  $٣٤٫٣٣  ٩٠  العناية الصحية
  $٥٫٤٤  ٤  $١٠٫٣٨  ٣٦  صالتالنقل والموا

  $١١٫٣٩  ٤  $٢٫٦٥  ١١٩  البناء
  $٤٠٫٢٤  ٢٨  $٥٣٣٫٤٠  ٥٥٧  المجموع

  
  . األرقام تتأثر بالتدوير.  المواقع الظاهرة على الخريطة هي تقريبية:مالحظات
  :المصادر

رين  تش١٩، "سكان العراق حسب المحافظة: " (UNOCHA) مكتب األمم المتحدة لتنسيق المساعدات اإلنسانية  )أ (
 .٢٠٠٧نوفمبر /الثاني

بيانات المهجرين إلى الداخل التي استعملها موقع اإلنترنت لوآالة االسوشيتدبرس، : المنظمة الدولية للهجرة  )ب (
  .net.iraq.iom.www ٢٠٠٨مايو /أيار

 وزارة المالية األميرآية في بغداد ، زودته٢٠٠٨يونيو /وزارة المالية، التقرير الرأسمالي، حزيران  )ج (
٢/١٠/٢٠٠٨. 

، (ITAO) الملف النهائي لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق - (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق  )د (
،  (CERP)نظام إدارة إعادة إعمار العراق، آتيب إآسيل لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد. ١/١٠/٢٠٠٨
ع وآلفتها قد يختلفان عن العدد والكلفة الذين ابلغ عنهما خالل ربع السنة األخير ؛ عدد المشاري٢٠٠٨/ ١٣/١٠

. من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق (USAID)ألنه تم الحصول على بيانات الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
صندوق إغاثة وإعادة تشمل المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة وتبرر استعمال أموال ) د(األرقام للمصدر 

، وبرنامج (ESF)، وصندوق دعم االقتصاد (ISFF)، وصندوق قوات األمن العراقية (IRRF)إعمار العراق 
 .(CERP)االستجابة الطارئة للقائد 

 .٣٢، الصفحة ٣٠/٩/٢٠٠٨" قياس االستقرار واألمن في العراق"وزارة الدفاع   )ه (
 .٦/١٠/٢٠٠٨لبيانات، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام ل  )و (
 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،   )ز (
، (ITAO) الملف النهائي لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق - (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق  )ح (

، (CERP) ة الطارئة للقائدنظام إدارة إعادة إعمار العراق، آتيب إآسيل لبرنامج االستجاب. ١/١٠/٢٠٠٨
قد يختلف عدد وآلفة المشاريع عن تلك المبلغ . يشمل فقط المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة. ٣/١٠/٢٠٠٨

 من  (USAID)عنها في تقرير ربع السنة األخير ألنه تم الحصول على بيانات الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
استنادًا إلى هذه المصادر، يمثل قطاع النفط والغاز نسبة تقل عن نصف بالمئة . مكتب إدارة إعادة إعمار العراق

 .من إجمالي التمويل
 (ITAO) الملف النهائي لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق - (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق  )ط (

، (CERP)طارئة للقائد نظام إدارة إعادة إعمار العراق، آتيب إآسيل لبرنامج االستجابة ال. ١/١٠/٢٠٠٨
قد تختلف عدد وآلفة المشاريع عن تلك المبلغ عنها في تقرير ربع السنة األخير ألنه تم الحصول . ٣/١٠/٢٠٠٨

  . من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق (USAID)على بيانات الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
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  آردستان في لمحة سريعة
 IRRF)الف مشاريع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني أآ
2)  

٢٣٣$  

  $١٩ (ISFF)اآالف مشاريع صندوق قوات األمن العراقية 
  $٤٩  (ESF)أآالف مشاريع صندوق دعم االقتصاد 

التمويل للشخص 
  الواحد

  $٢٢ (CERP)أآالف مشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
 مليار ٢٫٣٥  ٢٠٠٨الموازنة الرأسمالية للعام  تخصيصات المحافظة من   التمويل العراقي

  دوالر
  ٣  ١/٧/٢٠٠٨-١/٤/٢٠٠٨مجموع االعتداءات 
  ٦ ٣٠/٩/٢٠٠٨-١/٧/٢٠٠٨مجموع االعتداءات 

  األمن

مايو /أيار  تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة
٢٠٠٧  

  االقتصاد  ٢  مصانع- مؤسسات تملكها الدولة
  ٥٣ ًالأعمال عقود برنامج العراقيين أو

  ١٢،٧٢٥  لربع السنة ) ساعة/ميغا واط(متوسط الحمل المزود 
  ٢٠،٧٤٦ )ساعة/ميغا واط(متوسط الطلب 

  ٥٣٠،٠٠٠  عدد مستعملي اإلنترنت

  البنية التحتية

  ١٦  مراآز العناية الصحية األولية الممولة من الواليات المتحدة
  ٤،٢١٣  عدد المهجرين إلى الداخل

ي المبالغ المخصصة في موازنة لجان إعادة إعمار وتنمية إجمال
 )٢٠٠٧ والسنة المالية ٢٠٠٦السنة المالية (المحافظات 

 مليون ٨١٫١٤
  دوالر

النسبة المئوية الممنوحة بموجب عقود من المبالغ المخصصة للجان 
  إعادة إعمار وتنمية المحافظات

   بالمئة٨٩

-١/٧/٢٠٠٨حسب المحافظة " تطوير"عدد المتدربين في برنامج 
٢٠/٩/٢٠٠٨(  

١،٠٤٦  

  ٦٩  مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي

  نظام الحكم

 مليون ٦٫٤٧  قيمة مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي
  دوالر

  
  .األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
. لمعرفة المصادر١-٣أنظر جدول مقارنات المحافظات : المصدر
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  اتتحديثات فريق إعادة إعمار المحافظ
. ُتشكِّل محافظات دهوك وأربيل والسليمانية منطقة إقليم آردستان، التي تحكمها حكومة إقليم آردستان

آجزء من برنامج فريق إعادة إعمار المحافظات، تدير الواليات المتحدة فريق إعادة إعمار المحافظات 
(PRT)في أربيل .  

  
عة في المنطقة عدة احتياجات لم تلبى،  تعالج مشاريع صندوق االستجابة السري:تبصرات القيادة

  )٤٠٥(:بضمنها
  
 الفرص االقتصادية للمرأة •
 مالجئ لضحايا العنف نحو المرأة •
 تدريب المحامين الشباب •
 .المحافظة على التراث الثقافي الكردي في فنون النسيج •
  

لمالي الحكومي يرآز فريق إعادة إعمار المحافظات في أربيل على بناء قدرات المنطقة لزيادة الدعم ا
عبر الفريق عن قلقه من الفساد المحتمل والحاجة لنظام سياسي متنوع اآثر . للمشاريع والبرامج

 باإلضافة إلى ذلك، لم )٤٠٦(.واالنفصال بين النخبة الحاآمة والشعب وضرورة وجود نظام مصرفي أفضل
ارآته مع حكومة إقليم آردستان يتمكن فريق إعادة إعمار المحافظات من االستفادة من الفرص لتوسيع مش

   )٤٠٧(.بسبب التقييدات اللوجستية
  

  
  )صورة من سالح الهندسة في الجيش األميرآي(مدرسة مجددة في أربيل 

  
 موظفًا حكوميًا وأمن برنامج ١٣٥في تدريب " تطوير" في ربع السنة هذا، ساهم برنامج :بناء القدرات

 قدمت ست مقررات دراسية شملت حصصًا في إدارة )٤٠٨(. موظفًا حكوميًا٩٢الحكم المحلي تدريب 
المشتريات واألداء، وورشة عمل لمدة يومين للفنيين والمهندسين من مراآز نظام المعلومات الجغرافية 

  .في أربيل ودهوك والسليمانية ونينوى والتأميم
  

  تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة اإلعمار التي تنفذها فرقة منطقة الخليج
  . لالطالع على موجز المشاريع الجاري تنفيذها والمشاريع المكتملة في آردستان٢-٣أنظر الجدول 

  
 ألف ١٩٤، بدأ إنشاء عيادة للطوارئ في مدينة سرسنك، بقيمة ٢٠٠٨مارس / في آذار:العناية الصحية

آالف مواطن  ١٠، وتقّدر فرقة منطقة الخليج أن حوالي ٢٠٠٨أغسطس /اآتملت األعمال في آب. دوالر
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-مرآز األيتام  استمر العمل خالل ربع السنة هذا على إنشاء )٤٠٩(.عراقي سوف يستفيدون من هذا المرفق
 فتاة ١٨٠ ولدًا و١٦٥لبناء أجنحة منفصلة تستطيع أن تستوعب )  مليون دوالر٣٫٧ (المسنين في أربيل

  )٤١٠(. ُمسنًا٦٠و
  

 من أجل تزويد أنابيب شبكتي مياه مسكة وجامع بيني في ربع السنة هذا استمرت أعمال إنشاء: الماء
 ألف ٧٥مياه مع صمامات وفتحات صيانة لتحسين إمكانية الوصول إلى المياه الصالحة للشرب لحوالي 

 اصبح العمل مكتمًال اآلن بنسبة تزيد عن النصف ومن )٤١١(.عراقي يقطنون في ضاحيتين لمدينة دهوك
المرحلة الثانية من  تعزز )٤١٢(.٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٢٠ء في المتوقع ان تكتمل أعمال اإلنشا

يعمل في إنجاز هذا المشروع . ، توفير فرص العمل المحلي في أربيلوادي روستي المشروع المشترك
 بالمئة فقط ولكن من المتوقع ان يخفض إنشاء ٢٤ اآتمل المشروع بنسبة )٤١٣(. عامل محلي٢٠٠حوالي 

  )٤١٤(. ألف مقيم في وادي روستي٣٠ة ري األضرار التي يسببها فيضان المياه لحوالي سدود صغيرة وأقني
  

الممكن أن تستوعب أآاديمية شرطة أربيل أآتمل العمل خالل ربع السنة هذا على مشروع : األمن والعدل
ولى من المرحلة األ:  تستمر أعمال إنشاء سجنين في محافظة السليمانية هما)٤١٥(. طالبًا عسكريًا٦٥٠

 مليون دوالر اصبح ٥٫٥مشروع سجن قلعة سوز هو مشروع بكلفة . سجن قلعة سوز وسجن شمشمال
 سريرًا إضافيًا بأمن ٦٨٩يتم حاليًا تحديث المرفق الموجود وتوسيعه لتأمين .  بالمئة٣٠اآلن مكتمًال بنسبة 

 تحويل قلعة موجودة  مليون دوالر وهو مشروع٢٧٫٥تقدر قيمة مشروع سجن شمشمال بحوالي . متوسط
 اآتمل تنفيذ نصف المشروع )٤١٦(. سرير أمن عالي١٠٠٠ سرير بأمن متوسط و٢٠٠٠إلى سجن يحتوي 

  .٢٠٠٩فبراير /تقريبًا ومن المقرر أن يكتمل تمامًا في نهاية شباط
  

واصبح  المدرسة الفنية المهنية في السليمانية، آان يجري بناء ٢٠٠٧ديسمبر / منذ آانون األول:التعليم
وعند . ٢٠٠٨ديسمبر /التاريخ المقدر لإلنجاز هو آانون األول.  بالمئة٣١المشروع اآلن مكتمًال بنسبة 

  )٤١٧(. صفًا لتقديم التدريب إلى الحرفيين المحليين١٦اآتمال بنائها سوف تستعمل هذه المدرسة المؤلفة من 
  

  ٢-٣الجدول 
  مشاريع فرقة منطقة الخليج في آردستان

  
المشاريع   المحافظة

الجاري 
  تنفيذها

قيمة المشاريع 
الجاري تنفيذها 

بماليين (
  )الدوالرات

المشاريع 
  المنجزة

قيمة 
المشاريع 
المنجزة 

بماليين (
  )الدوالرات

  المعلومات الرئيسية حول المشروع

 ٥٫٦٤خمسة مشاريع مخططة بقيمة   $٩٩٫٢٥  ١٦٠  $١٢٫٦٩  ٨  دهوك
  مليون دوالر

بدأت فرقة منطقة الخليج بتنفيذ مشروع   $٣١٠٫٦٢  ٧٩  $١٠٫٩٢  ٥  أربيل
واحد خالل ربع السنة هذا بقيمة 

  . دوالر٧٥٠،٠٠٠
 مليون دوالر على ٥٥تم إنفاق حوالي   $١١٤٫٩٥  ٩٥  $٦٦٫٠٩  ٢٠  السليمانية

في المجموع، . مشاريع األمن والعدل
 ٦بدأت فرقة منطقة الخليج بتنفيذ 

مشاريع خالل ربع السنة هذا بقيمة 
  .ن دوالر مليو١١٫٦

  
  .تتأثر األرقام بالتدوير.  تم تزويد معلومات حول المشروع المنجز ألربيل إلى المفتش العام وقت النشر:مالحظة
، استجابة فرقة منطقة الخليج لطلب ٢٠٠٨يوليو /، تحديث معلومات التقرير الشهري، إدارة المشاريع، تموز(GRD) فرقة منطقة الخليج :المصدر

  .٢٠/١٠/٢٠٠٨ و١٥/١٠/٢٠٠٨بيانات المفتش العام لل
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  تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة اإلعمار التي تنفذها الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
  ملخص جهود الوآالة األميرآية للتنمية الدولية في آردستان

  
  االقتصاد والزراعة وتطوير القدرات  الديمقراطية ونظام الحكم
 يسهل :(LGP II)اني برنامج الحكم المحلي الث

برنامج الحكم المحلي الثاني الترتيبات إلعداد مسودات 
القوانين ويستضيف ورش عمل حول الحكم البرلماني 

ألعضاء الجمعية الوطنية إلقليم آردستان والفرع 
سّهل البرنامج أيضًا إقامة مقررين حول . التنفيذي

 عدادات الكهرباء وإعداد الفواتير لموظفي التحصيل في
. وزارة الكهرباء في أربيل ومديرية الكهرباء في دهوك

اتصل المدير العام لعدادات الكهرباء في وزارة الكهرباء 
في حكومة إقليم آردستان ببرنامج الحكم المحلي لمناقشة 

إنشاء نظام عدادات الكهرباء وإعداد الفواتير عبر 
  .آردستان بكاملها

  
اعدة السريعة برنامج المس/صندوق االستجابة السريعة

 تدعم الوآالة األميرآية :(QRF/IRAP)للعراق 
 منظمة غير حكومية محلية (USAID)للتنمية الدولية 

 مدرسة ثانوية حول ١٢في دهوك لتدريب معلمين من 
افضل الممارسات إلدارة العدائية واإلجهاد لدى 

المراهقين، المراهقين الذين يعانون من مشاآل نفسية 
سوف . ث في برنامج مدته سبعة أشهروالجانحين األحدا

  . ألف طالب من هذه الهبة١٢يستفيد حوالي 
  

برنامج تخفيف النزاعات الناشئة في المجتمع المحلي 
 أعد برنامج تخفيف النزاعات :(ICCM)في العراق 

الناشئة في المجتمع المحلي في العراق تقييمًا للنزاع في 
حص آل محافظة من محافظات إقليم آردستان لتف

االحتياجات المحددة للمجتمع المحلي باإلضافة إلى 
  .مصادر النزاع لتطوير مشاريع سريعة التأثير

  
: (CAP II)برنامج عمل المجتمع المحلي الثاني 

 مشروعًا لبرنامج عمل المجتمع ٧٣يجري حاليًا تنفيذ 
المحلي الثاني في إقليم آردستان بضمنها برنامج تدرب 

عمل، تجديدات لمدارس، رفع للشباب العاطلين عن ال
مستويات شبكة الطاقة للمجتمع المحلي، تحسينات على 

  .شبكات توزيع المياه وإنشاء مرآز أبحاث زراعية

برنامج التنمية االقتصادية للمحافظات 
(PEG) : خمس " تجارة"يدعم برنامج

مؤسسات للتمويالت الصغيرة في إقليم 
 ٨٧٩): مؤسسة واحدة(دهوك . آردستان
 أنفقوا منذ بدء العمل، بقيمة قرضًا

 قرضًا معلقًا بقيمة ٧٥٢ دوالر و٢،٥٥١،٤٥٠
): مؤسستان(أربيل .  دوالر١،٥٣٩،٢٠٩

 قرضًا أنفقوا حتى هذا التاريخ، بقيمة ٣،٧٤٢
 قرضًا معلقًا ٢،٠٨٣ دوالر و١٠،٣١٠،٧٣٠

.  دوالر٣،٧٤٨،٣٨١حتى هذا التاريخ، بقيمة 
نفقوا منذ  قرضًا أ٥٣٠): مؤسستان(السليمانية 

 دوالر ١،٣٢١،٩٧٠بداية العمل، بقيمة 
 ٥٦٢،٩٩٠ قرضًا معلقًا بقيمة تقدر بـ ٤٣٨و

  .دوالر
 بدأ برنامج :”إنماء“المشروع الزراعي 

تسهيل تصدير الرمان من منطقة " إنماء"
أنجز البرنامج . السليمانية عبر تجار في دبي

مؤخرًا دراسة حول الشحن بالطائرات إلى 
ورد للفاآهة والخضار في أآبر مست. دبي

اإلمارات العربية المتحدة اصبح جاهزًا 
  .إلرسال طلبيات الشراء

  
 ):NCD(برنامج تطوير القدرات القومية 

 ٦،٧٧٢أآثر من " تطوير"درب برنامج 
مسؤوًال من إقليم آردستان في اإلدارة العامة 

.  مقررات لمستويات آفاءة مختلفة٨من خالل 
ة القيادة، االتصاالت، تشمل المواضيع الدراسي
ومكافحة الفساد، آما . تكنولوجيا المعلومات

إدارة المشاريع، الموارد والبشرية واإلدارة 
  .المالية

  
ال يعمل : برنامج استقرار المجتمع المحلي

  .هذا البرنامج في المنطقة

.٢/١٠/٢٠٠٨للبيانات لطلب المفتش العام ) USAID( استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية :المصدر
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  نينوى
  

   مليون نسمة٢٫٥ )أ(:عدد السكان
 بالمئة شيعة، ٥ بالمئة سنة، ٤٢ )ب(:الدين
   بالمئة أديان أخرى٥٣

 مليون ٣٥٧٫٧ )ج(::الموازنة الرأسمالية
   بالمئة٠٫٤دوالر، انفق منها نسبة 

  ٤،٠٦٢ )د(:المشاريع األميرآية
 مليار ١ )د(:أآالف المشاريع األميرآية

  دوالر
 )هـ(:تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة

  ٢٠٠٩مارس /آذار

  
  

  )و(العدد اإلجمالي لألحداث األمنية في الشهر 

  
  

    

يناير /آانون الثاني
٢٠٠٤ 

 ٢٠٠٨سبتمبر /أيلول
٦٠٠  

  

٢٠٠  
  

 صفر

 الموصل

  العاصمة
  مرفق التدريب

  ادة الواليات المتحدةِفَرق إعادة إعمار المحافظات بقي

  المطار
 محطة توليد الطاقة الكهربائية



  نينوى
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  )ز(تقييم التقدم حسب فريق إعادة إعمار المحافظات 

  

  
       ال تغيير       تراجع       تحسن      االتجاه منذ ربع السنة األخير

  
  

  )ح(آلفة المشاريع حسب القطاع 
  

  
  
  
  

١٣%

١٠%

٥% 

٥٧%

٨% 
األمن والعدل

 الالجئون وحقوق اإلنسان والتعليم

  التطوير االقتصادي
١% 

 لنقل والمواصالتا

  البناء
٣% 

  العناية الصحية
    ٣% 

 الماء

 الكهرباء

 ساالعتماد على النف  األداء  االستدامة  التطوير  البداية

  نظام الحكم
  
  تطوير السياسيال
  

  التطوير االقتصادي
  

  حكم القانون
  

 المصالحة
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  )ط(مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمكتملة 
  )بماليين الدوالرات(
  
عدد المشاريع   

  المكتملة
آلفة المشاريع 

  المكتملة
عدد المشاريع 
  الجاري تنفيذها

آلفة المشاريع 
  الجاري تنفيذها

  -  -  $٠٫٠٨  ٢  النفط والغاز
  $٧٫٧٢  ٣  $١٢١٫٨٩  ١١١  هرباءالك

  $١٩٫٧٢  ٦  $٩٠٫٣٠  ٥٠٠  الماء
  $٠٫٧٤  ٨  $٣٠٫٩٠  ١٧٤  العناية الصحية

  $٠٫٨٤  ٥  $٧٨٫٠٢  ٣١٢  النقل والمواصالت
  __  __  $٢٦٫٥٦  ٦٤  البناء

  $٢٩٫٠٢  ٢٢  $٣٤٧٫٧٤  ١،١٦٣  المجموع
  

   .األرقام تتأثر بالتدوير.  المواقع الظاهرة على الخريطة هي تقريبية:مالحظات
  :المصادر

 تشرين ١٩، "سكان العراق حسب المحافظة: " (UNOCHA) مكتب األمم المتحدة لتنسيق المساعدات اإلنسانية  )أ (
 .٢٠٠٧نوفمبر /الثاني

بيانات المهجرين إلى الداخل التي استعملها موقع اإلنترنت لوآالة االسوشيتدبرس، : المنظمة الدولية للهجرة  )ب (
  .net.iraq.iom.www ٢٠٠٨مايو /أيار

 .٢/١٠/٢٠٠٨، زودته وزارة المالية األميرآية في بغداد ٢٠٠٨يونيو /وزارة المالية، التقرير الرأسمالي، حزيران  )ج (
، (ITAO) الملف النهائي لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق - (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق  )د (

/ ١٣/١٠،  (CERP)دارة إعادة إعمار العراق، آتيب إآسيل لبرنامج االستجابة الطارئة للقائدنظام إ. ١/١٠/٢٠٠٨
؛ عدد المشاريع وآلفتها قد يختلفان عن العدد والكلفة الذين ابلغ عنهما خالل ربع السنة األخير ألنه تم ٢٠٠٨

األرقام . رة إعادة إعمار العراقمن مكتب إدا (USAID)الحصول على بيانات الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
تشمل المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة وتبرر استعمال أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ) د(للمصدر 
(IRRF) وصندوق قوات األمن العراقية ،(ISFF) وصندوق دعم االقتصاد ،(ESF) وبرنامج االستجابة الطارئة ،

 .(CERP)للقائد 
 .٣٢، الصفحة ٣٠/٩/٢٠٠٨" قياس االستقرار واألمن في العراق "وزارة الدفاع  )ه (
 .٦/١٠/٢٠٠٨استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات،   )و (
 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،   )ز (
، (ITAO)ساعدة االنتقالية للعراق  الملف النهائي لمكتب الم- (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق  )ح (

، (CERP)نظام إدارة إعادة إعمار العراق، آتيب إآسيل لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد. ١/١٠/٢٠٠٨
قد يختلف عدد وآلفة المشاريع عن تلك المبلغ عنها . يشمل فقط المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة. ٣/١٠/٢٠٠٨

 من مكتب  (USAID)ه تم الحصول على بيانات الوآالة األميرآية للتنمية الدولية في تقرير ربع السنة األخير ألن
استنادًا إلى هذه المصادر، يمثل قطاع النفط والغاز نسبة تقل عن نصف بالمئة من . إدارة إعادة إعمار العراق

 .إجمالي التمويل
 (ITAO)ة االنتقالية للعراق  الملف النهائي لمكتب المساعد- (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق  )ط (

، (CERP)نظام إدارة إعادة إعمار العراق، آتيب إآسيل لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد . ١/١٠/٢٠٠٨
قد تختلف عدد وآلفة المشاريع عن تلك المبلغ عنها في تقرير ربع السنة األخير ألنه تم الحصول . ٣/١٠/٢٠٠٨

 . من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق (USAID) الدولية على بيانات الوآالة األميرآية للتنمية
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  نينوى في لمحة سريعة

آلفة المشاريع الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
  )IRRF 2(الثاني 

٣١٦$  

  $٣١١ )ISFF(آلفة المشاريع الممولة من صندوق قوات األمن العراقية 
  $٣٢  )ESF(الممولة من صندوق دعم االقتصاد آلفة المشاريع 

التمويل للشخص 
  الواحد

آلفة المشاريع الممولة من برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
)CERP( 

٧٢$  

 مليون ٣٥٧٫٧٠    ٢٠٠٨ تخصيصات المحافظة من الموازنة الرأسمالية للعام   التمويل العراقي
  دوالر

  ١،٠٤١  ١/٧/٢٠٠٨-١/٤/٢٠٠٨مجموع االعتداءات 
  ٩٢٤ ٣٠/٩/٢٠٠٨-١/٧/٢٠٠٨االعتداءات مجموع 

  األمن

  ٢٠٠٩مارس /آذار  تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة
  االقتصاد  ١٣  مصانع- مؤسسات تملكها الدولة

  ٥٨٨ أعمال عقود وفق برنامج العراقيين أوًال
  ٩،٧٥١  لربع السنة ) ساعة/ميغا واط(متوسط الحمل المزود 

  ١٩،٣٥٩ )ساعة/يغا واطم(متوسط الطلب 
  ١٨،٠٠٠  عدد مستعملي اإلنترنت

  البنية التحتية

  ٩  مراآز العناية الصحية األولية الممولة من الواليات المتحدة
  ١٥٨،٦٨٣  عدد المهجرين إلى الداخل

إجمالي المبالغ المخصصة في موازنة لجان إعادة إعمار وتنمية 
 )٢٠٠٧لية  والسنة الما٢٠٠٦السنة المالية (المحافظات 

 مليون ٢٧٫٤٣
  دوالر

النسبة المئوية الممنوحة بموجب عقود من المبالغ المخصصة 
  للجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات

   بالمئة٦٠

-١/٧/٢٠٠٨حسب المحافظة " تطوير"عدد المتدربين في برنامج 
٢٠/٩/٢٠٠٨(  

١،٠٦٣  

  ٦٢  مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي

  نظام الحكم

 مليون ٣٫٠٤  نامج عمل المجتمع المحليقيمة مشاريع بر
  دوالر

  
  .األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
  . لمعرفة المصادر١-٣أنظر جدول مقارنات المحافظات : المصدر
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  تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة اإلعمار التي تنفذها ِفَرق إعادة إعمار المحافظات
وطًا في عمليات العنف خالل األشهر التسعة الماضية  رغم أن محافظة نينوى شهدت هب:تبصرات القيادة

أبلغ فريق إعادة إعمار المحافظات في نينوى أن . فال زالت تصنف آإحدى األماآن األشد عنفًا في العراق
المقيمين وعلى وجه الخصوص سكان المناطق الريفية، تنقصهم الوسائل المالئمة للوصول إلى الخدمات 

، يبقى تنفيذ الموازنة بطيئًا وال يتم اإلبالغ بصورة شفافة عن بيانات عالوة على ذلك. األساسية
  )٤١٨(.اإلنفاق

  
 ألف عائلة ٧٥الجفاف يعرض األمن االقتصادي لحوالي . تستمر البطالة في أن تكون مشكلة في المحافظة

ثالث  مليون دوالر لإلغاثة بسبب الجفاف ل١٦٧ خصصت الحكومة العراقية مبلغ )٤١٩(.ريفية للخطر
استفاد من التمويل عدد صغير فقط من . محافظات ولكن لم تكفي األموال لمواجهة المشاآل في نينوى

  .أصحاب األراضي وتستمر نينوى تعاني من النقص في إمدادات الديزل والبنزين والكاز
  

  
  )٢٠٠٨ وورلد فيو ٢٠٠٧صور من ديجيتال فيو (سد الموصل على نهر دجلة في نينوى 

  
 مليون دوالر إضافي قد خصصهم مكتب رئيس الوزراء إلعادة اإلعمار ١٠٠ُينتظر أن يولد مبلغ ال يزال 

 تخضع أقسام عديدة من محافظة نينوى لسيطرة حكومة إقليم آردستان وال )٤٢٠(.فوائد ملموسة للمحافظة
ار المحافظات ان  بلغ فريق إعادة إعم)٤٢١(.تزال مسألة الحدود الداخلية تغرق المجموعات داخل المحافظة

ُتشكِّل . الغالبية العربية السنية تبقى مستثناة بدرجة آبيرة من الحياة السياسية واالقتصادية في المحافظة
يملك األآراد مزية واضحة في األمن المادي . أفراد الطائفة السنية أآبر مجمع للمجندين المتمردين

  )٤٢٢(.واالقتصادي
  

 وللمرة األولى زار فريق حكم القانون التابع لفرق إعادة إعمار  في ربع السنة هذا:األمن والعدل
المحافظات رئيس القضاة في منطقة الموصل لتقييم أعمال المحاآم ومناقشة إجراءات المحاآمة والمسائل 

 لكن ابلغ فريق إعادة إعمار المحافظات في نينوى ان حكم القانون ال يزال )٤٢٣(.اللوجستية لوزارة الداخلية
  )٤٢٤(. مطبق في المحافظة وان التفريق االثني والطائفي يعقد تجنيد أفراد للجيش ولقوات الشرطةغير

  
مكتبتي " ساعدت وزارة التعليم في العراق ومجلس محافظة نينوى في إدخال البرنامج الدراسي :التعليم
 مدرسة ٤٦٠لى وفي خريف هذه السنة سوف يتم تزويد آتب مدرسية عربية إ. إلى المحافظة" العربية

  )٤٢٥(.لطالب الصف األول حتى الصف السادس
  

  تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة اإلعمار التي تنفذها فرقة منطقة الخليج
 )٤٢٦(. مليون دوالر١٦٫٣٩ مشروع يجري تنفيذهم بقيمة ١٢ عن (GRD)أبلغت فرقة منطقة الخليج 

  . مليون دوالر٢٦٨٫٧٥يمة  مشروعًا بق٤٧٨بنهاية ربع السنة هذا اآتمل تنفيذ 
  

 الذي )٤٢٧(قيادة عمليات نينوى استمر خالل ربع السنة هذا العل على إعادة تأهيل مشروع :األمن والعدل
يحول جزءًا من قاعدة العمليات المتقدمة األميرآية إلى مرآز عمليات للجيش العراقي ومنطقة دعم 
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ئتالف وِفَرق االنتقال العسكرية وعمليات الجيش سوف تستعمل المنطقة للتنسيق بين قوات اال. لوجستية
  )٤٢٨(. مليون دوالر لتحسين مقرات الضباط١٫٧يجري حاليًا تنفيذ مشروع بقيمة . العراقي

  
 التي سوف تحسن إمكانية وصول سكان محطة الحاضر لمعالجة مياه الشرب يستمر العمل على :الماء

 ألف متر ١٦المضخات وترآيب أنابيب جديدة بطول يشمل المشروع إصالح . الموصل إلى مياه الشرب
 مليون دوالر وقد اآتمل تنفيذه في ٢٫٤تقدر قيمة المشروع ب . باإلضافة إلى أعمال آهربائية

 من المتوقع أن تؤدي هذه التحسينات إلى رفع إمكانية الوصول إلى مياه )٤٢٩(.٢٠٠٨سبتمبر /أيلول
  )٤٣٠(. ألف عراقي٢٢الشرب الآثر من 
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  يث المعلومات حول مشاريع إعادة اإلعمار التي تنفذها الوآالة األميرآية للتنمية الدوليةتحد
  ملخص جهود الوآالة األميرآية للتنمية الدولية في محافظة نينوى

  
  االقتصاد والزراعة وتطوير القدرات  الديمقراطية ونظام الحكم

 ضمن إطار :(LGP II)برنامج الحكم المحلي الثاني 
ع المستندة إلى نظام التوزيع العام، أعد برنامج المشاري

الحكم المحلي ثماني مجموعات من المشاريع الجديدة 
للحصول على تمويل من برنامج االستجابة الطارئة 

 في العراق وقدم ثماني استمارات (CERP-I)للقائد 
يقدم البرنامج المشورة . تسمية لمجموعات المدارس

رنامج االستجابة الطارئة حول المقترحات الواردة من ب
للقائد في العراق لمرافق تابعة لسبع مدارس جديدة 

وثالثة مشاريع لتعبيد الطرق ومشروع إلنارة الشوارع 
  .في الموصل باستعمال الطاقة الشمسية

  
برنامج تخفيف النزاعات الناشئة في المجتمع المحلي 

 بموجب برنامج مهارات :(ICCM)في العراق 
 طالبًا وطالبة ٦٠ النزاعات تم تدريب التفاوض وإدارة

من جامعة الموصل على مهارات التفاوض وإدارة 
ضمن " بناة السالم"النزاعات، للمساعدة في تكوين 

  .الجسم الطالبي
  

برنامج المساعدة السريعة /صندوق االستجابة السريعة
 تدعم الوآالة األميرآية :(QRF/IRAP)للعراق 

حة عبر آلية صندوق  من(USAID)للتنمية الدولية 
برنامج المساعدة السريعة للعراق /االستجابة السريعة

 طفل ١٣٠٠لتمويل شراء آراسي مدولبة لتوزيعها على 
  .عن طريق منظمة الهالل األحمر العراقي

  
ينّفذ في نينوى : صندوق مرال روزيكا لضحايا الحرب

 مشروعًا ممولين من صندوق مرال روزيكا لضحايا ٣٥
تساعد هذه ). شروعًا في الموصل م٢٨(الحرب 

المشاريع ضحايا الحرب على استرداد المداخيل التي 
خسروها وتجهيز المستشفيات وتسهيل اإلنتاج المحلي، 

  .وتوزيع الكراسي المدولبة
  

ضمن إطار : (CAP II)برنامج عمل المجتمع المحلي 
 مشروعًا ٢٧برنامج عمل المجتمع المحلي الثاني، ينفذ 

عم التعليم، وتقديم الخدمات على نطاق في نينوى لد
صغير، وتدريب المتدرجين وبناء سقيفات للحافالت في 

  .الموصل وفي مدن أخرى

 :(CSP)برنامج استقرار المجتمع المحلي 
 شخصًا من برامج ٢،٦٣٨تخرج أآثر من 

التدريب المهني في الموصل وتلعفر، ويتابع 
. امج آخرين الدروس التي تقدمها البر٧٤٥حاليًا 

وافق برنامج استقرار المجتمع المحلي على 
 مليون ٧٫١ منحة في المحافظة بقيمة ٨٥٢تقديم 

 فرصة عمل ٦٠٦دوالر، لتوفير أآثر من 
  .طويلة األمد

  
برنامج التنمية االقتصادية للمحافظات 

(PEG) : مؤسسات " تجارة"يدعم برنامج
 ٣التمويل الصغيرة في المحافظة بأآثر من 

 على شكل قروض أعطيت إلى مليون دوالر
بلغت نسبة تسديد .  شرآة أعمال١،٣٥٧

 قرضًا بقيمة ٥٦٦ال يزال .  بالمئة٩٧القروض 
  . دوالر معلقين في الوقت الحاضر٩٤٢،٧٨٤

  
 ):NCD(برنامج تطوير القدرات القومية 

 موظفًا ٢،٥١٨أآثر من " تطوير"درب برنامج 
حكوميًا من نينوى على العمل في اإلدارات 

 مقررات ذات ٨عامة من خالل إدخال ال
شملت المواضيع القيادة . مستويات آفاءة مختلفة

واالتصاالت، إدارة المشاريع، إدارة الموارد 
البشرية، اإلدارة المالية، المشتريات، تكنولوجيا 

  .المعلوماتية ومكافحة الفساد
  

مكتب المساعدات الخارجية في حالة الكوارث 
(OFDA)/ية للتنمية الدوليةالوآالة األميرآ :

درب مكتب المساعدات الخارجية في حالة 
 موظفًا طبيًا في تلعفر على إدارة ٤٠الكوارث 

أمراض األطفال، االلتهابات التنفسية الحادة، 
ذات الرئة واإلسهال آما على العناية باالم 

 ألف مهجر إلى ٢٠استفاد حوالي . والوليد
  .الداخل من هذه الخدمات

.٢/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات ) USAID(جابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  است:المصدر
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  التأميم
  

   ألف نسمة٨٣٩،٠٠٠ )أ(:عدد السكان
 بالمئة ٢٢ بالمئة سنة، ٧٣ )ب(:الدين

   بالمئة أديان أخرى٥شيعة، 
 مليون ١٤٣٫٥ )ج(::الموازنة الرأسمالية
   بالمئة٢٦نسبة دوالر، انفق منها 
  ٣،٥٩٦ )د(:المشاريع األميرآية

 مليار ١ )د(:أآالف المشاريع األميرآية
  دوالر

تاريخ السيطرة العراقية على 
  ٢٠٠٩يناير /آانون الثاني )هـ(:المحافظة

  

  
  

  )و(العدد اإلجمالي لألحداث األمنية في الشهر 

  
  

    

يناير /آانون الثاني
٢٠٠٤ 

  ٣٠٠ ٢٠٠٨سبتمبر /أيلول
  

١٥٠  
  

 صفر

 آرآوك

  العاصمة
  محطة توليد الطاقة الكهربائية
  ت بقيادة الواليات المتحدةفريق إعادة إعمار المحافظا

  المطار
 مرفق تدريب
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  )ز(تقييم التقدم حسب فريق إعادة إعمار المحافظات 

  

  
       ال تغيير       تراجع       تحسن       االتجاه منذ ربع السنة األخير

  
  

  )ح(آلفة المشاريع حسب القطاع 

  
  

  
  
  
  

١٨% ٣٣%

٥% 

٣٨%

األمن والعدل

  الالجئون وحقوق اإلنسان والتعليم
٢%

التطوير االقتصادي
١%

النقل والمواصالت
٢%

  العناية الصحية
    ١% 

 الكهرباء

 النفط والغاز

 االعتماد على النفس  األداء  االستدامة  التطوير  البداية

  نظام الحكم
  

  التطوير السياسي
  

  التطوير االقتصادي
  

  حكم القانون
  

 المصالحة

 الماء
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  )ط(مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمكتملة 
  )بماليين الدوالرات(
  
عدد المشاريع   

  المكتملة
آلفة المشاريع 

  المكتملة
اريع عدد المش

  الجاري تنفيذها
آلفة المشاريع 
  الجاري تنفيذها

  -  -  $١٦٨٫٨٢  ٥٧  النفط والغاز
  $٣٨٫٢٦  ٢  $٣٥٦٫٦٤  ١٢١  الكهرباء
  $٢٫٣٢  ٤  $٤٤٫٣٠  ١٧٢  الماء

  $٠٫٥٩  ١  $٨٫٧٤  ٨٣  العناية الصحية
  $٠٫٤٤  ١  $١٥٫٤٤  ٧٤  النقل والمواصالت

  ٠٫١٩  ١  $٣٫٩٠  ١١١  البناء
  $٤١٫٨٠  ٩  $٦١٥٫٨٤  ٦١٨  المجموع

  
  . األرقام تتأثر بالتدوير.  المواقع الظاهرة على الخريطة هي تقريبية:مالحظات
  :المصادر

 تشرين ١٩، "سكان العراق حسب المحافظة: " (UNOCHA) مكتب األمم المتحدة لتنسيق المساعدات اإلنسانية  )أ (
 .٢٠٠٧نوفمبر /الثاني

ي استعملها موقع اإلنترنت لوآالة االسوشيتدبرس، بيانات المهجرين إلى الداخل الت: المنظمة الدولية للهجرة  )ب (
  .net.iraq.iom.www ٢٠٠٨مايو /أيار

 .٢/١٠/٢٠٠٨، زودته وزارة المالية األميرآية في بغداد ٢٠٠٨يونيو /وزارة المالية، التقرير الرأسمالي، حزيران  )ج (
، (ITAO) الملف النهائي لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق - (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق  )د (

/ ١٣/١٠،  (CERP)نظام إدارة إعادة إعمار العراق، آتيب إآسيل لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد. ١/١٠/٢٠٠٨
نه تم ؛ عدد المشاريع وآلفتها قد يختلفان عن العدد والكلفة الذين ابلغ عنهما خالل ربع السنة األخير أل٢٠٠٨

األرقام . من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق (USAID)الحصول على بيانات الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
تشمل المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة وتبرر استعمال أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ) د(للمصدر 
(IRRF) وصندوق قوات األمن العراقية ،(ISFF)دوق دعم االقتصاد ، وصن(ESF) وبرنامج االستجابة الطارئة ،

 .(CERP)للقائد 
 .٣٢، الصفحة ٣٠/٩/٢٠٠٨" قياس االستقرار واألمن في العراق"وزارة الدفاع   )ه (
 .٦/١٠/٢٠٠٨استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات،   )و (
 .٢/١٠/٢٠٠٨نات، استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيا  )ز (
، (ITAO) الملف النهائي لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق - (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق  )ح (

، (CERP)نظام إدارة إعادة إعمار العراق، آتيب إآسيل لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد. ١/١٠/٢٠٠٨
 قد يختلف عدد وآلفة المشاريع عن تلك المبلغ عنها .يشمل فقط المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة. ٣/١٠/٢٠٠٨

 من مكتب  (USAID)في تقرير ربع السنة األخير ألنه تم الحصول على بيانات الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
استنادًا إلى هذه المصادر، يمثل قطاع النفط والغاز نسبة تقل عن نصف بالمئة من . إدارة إعادة إعمار العراق

 .لي التمويلإجما
 (ITAO) الملف النهائي لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق - (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق  )ط (

، (CERP)نظام إدارة إعادة إعمار العراق، آتيب إآسيل لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد . ١/١٠/٢٠٠٨
في تقرير ربع السنة األخير ألنه تم الحصول قد تختلف عدد وآلفة المشاريع عن تلك المبلغ عنها . ٣/١٠/٢٠٠٨

 . من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق (USAID)على بيانات الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 



  نظرة إجمالية على المحافظات    
  

 

١٤٠ 

  
  التأميم في لمحة سريعة

آلفة المشاريع الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار 
  )IRRF 2(العراق الثاني 

١،٢٠٣$  

آلفة المشاريع الممولة من صندوق قوات األمن العراقية 
)ISFF( 

٢٧٤$  

  $٢٦٧  )ESF(آلفة المشاريع الممولة من صندوق دعم االقتصاد 

التمويل للشخص 
  الواحد

آلفة المشاريع الممولة من برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
)CERP( 

١٧٧$  

   مليون دوالر١٤٣٫٥٠   ٢٠٠٨ تخصيصات المحافظة من الموازنة الرأسمالية للعام   التمويل العراقي
  ٢٤٨  ١/٧/٢٠٠٨-١/٤/٢٠٠٨مجموع االعتداءات 
  ٢٤٥ ٣٠/٩/٢٠٠٨-١/٧/٢٠٠٨مجموع االعتداءات 

  األمن

يناير /آانون الثاني  تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة
٢٠٠٩  

  االقتصاد  ٤  مصانع- مؤسسات تملكها الدولة
  ٧٤٨ أعمال عقود وفق برنامج العراقيين أوًال

  ٤،٢٩١  لربع السنة ) ساعة/ميغا واط(متوسط الحمل المزود 
  ٧،٣٧٣ )ساعة/ميغا واط(متوسط الطلب 

  ٣٠،٠٠٠  عدد مستعملي اإلنترنت

  البنية التحتية

  ٥  مراآز العناية الصحية األولية الممولة من الواليات المتحدة
  ٥٩،٥٤١  عدد المهجرين إلى الداخل

غ المخصصة في موازنة لجان إعادة إعمار إجمالي المبال
 والسنة المالية ٢٠٠٦السنة المالية (وتنمية المحافظات 

٢٠٠٧( 

   مليون دوالر٢٧٫١٠

النسبة المئوية الممنوحة بموجب عقود من المبالغ المخصصة 
  للجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات

   بالمئة٦٥

افظة حسب المح" تطوير"عدد المتدربين في برنامج 
٢٠/٩/٢٠٠٨-١/٧/٢٠٠٨(  

٣٥٣  

  ٦٠  مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي

  نظام الحكم

   مليون دوالر٢٫٨٩  قيمة مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي
  

  .األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
  . لمعرفة المصادر١-٣أنظر جدول مقارنات المحافظات : المصدر
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  التي تنفذها ِفَرق إعادة إعمار المحافظاتتحديث المعلومات حول مشاريع إعادة اإلعمار 
 يستمر موظفو ِفَرق إعادة إعمار المحافظات في آرآوك وبرنامج الحكم المحلي الذي :تبصرات القيادة

.  في التشديد على تطوير القدرة المؤسساتية للمحافظة(USAID)تنفذه الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
 خالل ربع السنة )٤٣١(.غيلية واإلدارية آما عملية تطوير الموازنة المرافقةيشمل هذا التطوير القدرة التش

هذا، بادر فريق إعادة إعمار المحافظات وفرقة منطقة الخليج إلى تطوير خطة رئيسية ألنظمة المجاري 
تّم تطوير هذا المشروع بالتعاون الوثيق مع مديرية المجاري . الصحية ومياه األمطار في مدينة آرآوك

الصحية في آرآوك ودوائر حكومية أخرى في المحافظة وشكل أول استراتيجية شاملة للبنية التحتية 
  . المدينية في العراق

  
طّور فريق إعادة إعمار المحافظات نطاق عمل وخطة إصالح المرفق الوحيد القائم حاليًا لمعالجة المياه 

هذا المرفق بشبكة أنابيب لتجميع المياه بقيت غير تّم ربط . المهدورة الذي تملكه الدولة في مدينة آرآوك
 ألف دوالر من صندوق ٤٩٠مشغلة لجوالي عقدين تقريبًا، وسوف ُيعاد تجهيزه من خالل منحة بقيمة 

  )٤٣٢(.االستجابة السريعة
  
  

  
  )صورة من سالح الهندسة في الجيش األميرآي(حقول النفط في محافظة التأميم 

  
. لمحافظات في آرآوك دراسة جدوى اقتصادية لمشروع محتمل في نهر عالوضع فريق إعادة إعمار ا

من المتوقع أن يطور المشروع محطة ضخ للرفع العالي وشبكة أنابيب ونظام ضخ يستطيع نقل ومعالجة 
 مليون دوالر، وسوف ٢٨٥تقدر آلفة المشروع بحوالي . المياه من نهر دجلة إلى سكان مدينة آرآوك

سوف يتم تنفيذ المشروع .  الخليج والمديريات العراقية وفرق إعادة إعمار المحافظاتتدعمه فرقة منطقة
 قامت أيضًا ِفَرق إعادة إعمار المحافظات بتطوير وإنشاء )٤٣٣(.بالكامل خالل ثالث إلى أربع سنوات

تخدم وحدة تس. محطة تجريبية لمعالجة المياه تعتمد على الترشيح الرملي البطيء بمثابة حل للمدى القصير
  )٤٣٤(.إنتاج مياه الشرب هذه تكنولوجيا متدنية الكلفة يمكن تشغيلها وصيانتها بسهولة

  
خالل ربع السنة هذاـ أآملت العيادة الصحية النقالة في آرآوك أول شهرين من العمل في القسم الجنوبي 

تالف والمدير العام للصحة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات في آرآوك وقوات االئ. الشرقي لمحافظة التأميم
  . وتديره اآلن السلطات العراقية٢٠٠٨في آرآوك باشرت تنفيذ هذا المشروع في أوائل العام 

  
ولذلك، يبقى األمن في .  ال زالت مسألة السيطرة على مدينة آرآوك الغنية بالنفط من دون حل:األمن

 وتستمر أيضًا مجموعات )٤٣٦(. من وقت آلخرمحافظة التأميم دقيقًا مع انفجار التوترات االثنية العنيفة
المتمردين، وبضمنها تنظيم القاعدة في العراق وجيش اإلسالم وجيش النقشبندي، في نشاطها في 

تعمل قوات االئتالف وقوات األمن العراقية وفرق أبناء العراق بصورة مجتمعة لمواجهة . المحافظة
  )٤٣٧(.اإلرهاب في المحافظة
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، نظم فريق االقتصاد والزراعة في ِفَرق إعادة إعمار المحافظات أول ٢٠٠٨سبتمبر /ول في أيل:التعليم
سوف يتلقى أآثر من مئة مشارك من نقابة . عملية تدريب شهرية على الكفاءة في عيادات الطب البيطري

يس األطباء البيطريين في آرآوك آتبًا دراسية جديدة، آتيبات لتشغيل العيادات، سماعات فحص، مقاي
حرارة، مجموعات خاصة بالتوليد وإمكانية الوصول إلى مجهر من خمسة عشر مجهرا موجودة في 

 سوف ترآز جلسات تدريب أخرى على مواضيع اإلنتاج الزراعي والصحة )٤٣٨(.عيادات عبر المحافظة
  .العامة

  
من السالح الجوي  قام فريق إعادة إعمار المحافظات في محافظة التأميم بالتنسيق مع أعضاء :المرافق

األميرآي العاملين في شمال العراق بالعمل على مساعدة العراقيين في تحسين ممارسات إدارة النفايات 
ساعد موظفون عسكريون في تدريب العراقيين على المحافظة على المعدات المشتراة حديثًا . في المنطقة

ار المحافظات شاحنات جديدة ووظفت اشترت ِفَرق إعادة إعم. المستعملة لجمع النفايات في آرآوك
يجري حاليًا وضع خطط إليجاد . خبراء إلجراء إصالحات شاملة على نظام إدارة النفايات في المدينة

مراآز نقل الستيعاب النفايات وهي في طريقها إلى موقع مطمر النفايات المحّسن الذي سيخدم أآثر من 
حطة نقل واحدة سوف تكون جاهزة للعمل قبل تسليم تم إنشاء م.  من سكان محافظة التأميم٧٠٠،٠٠٠

  )٤٣٩(.الشاحنات التي تبرعت بها ِفَرق إعادة إعمار العراق
  

  تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة اإلعمار التي تنفذها فرقة منطقة الخليج
حتى ) ٤٤٠( مليون دوالر٤٫٣ مشاريع في محافظة التأميم ممولة بمبلغ ٦ (GRD)تنفذ فرقة منطقة الخليج 

 مليون دوالر على أشغال إعادة اإلعمار التي تنفذها فرقة منطقة الخليج في ٨٦هذا التاريخ تم إنفاق مبلغ 
  )٤٤١(.مدينة آرآوك فقط

  
 الذي تقدر قيمته بمبلغ مشروع مياه االطربان خالل ربع السنة هذا، استمرت أشغال إنشاء :الماء

المشروع ترآيب أنابيب ومضخات وخزانات لنقل المياه  سوف يتم بموجب هذا )٤٤٢(. دوالر٨٧٢،٠٠٠
 اآتمل تنفيذ المشروع في )٤٤٣(. آالف عراقي٨من نهر دجلة وتزويد مياه الشرب إلى حوالي 

  )٤٤٤(.٢٠٠٨سبتمبر /أيلول
  

 الذي تقدر قيمته مدرسة الكوخ الطيني في آومباتالر أآملت فرقة منطقة الخليج مشروع تحويل :التعليم
حل محل المدرسة المبنية من الطين مبنى حديث يضم ست غرف تدريس ويستوعب .  دوالر٨٩،٠٠٠ب 

  )٤٤٥(. طالب١٠٠
 

 اآتمل خالل ربع السنة هذا إنشاء مرفق التصوير بالرنين المغنطيسي في آرآوك، :العناية الصحية
  )٤٤٦(.المرفق الذي يؤمن خيارات تشخيص وعالج أآبر للمرضى في مدينة آرآوك

  
  



  التأميم
  

 

١٤٣ 

   المعلومات حول مشاريع إعادة اإلعمار التي تنفذها الوآالة األميرآية للتنمية الدوليةتحديث
  ملخص جهود الوآالة األميرآية للتنمية الدولية في محافظة التأميم

  
  االقتصاد والزراعة وتطوير القدرات  الديمقراطية ونظام الحكم

 قّدم :(LGP II)برنامج الحكم المحلي الثاني 
 دورات تدريب حول ٩ثاني للحكم المحلي البرنامج ال

 مجلس حكم ٨٥قانون المحافظات الجديد ألعضاء 
 منسقًا في ١٤باإلضافة إلى ذلك، اشترك . محلي

 دورات تدريب على النظام ٣المجالس المحلية في 
يستمر أعضاء هيئة الموظفين في . الداخلي للمجلس

برنامج الحكم المحلي على مقابلة المسؤولين في 
محافظة لمناقشة خطة المحافظة لتطوير آرآوك ال

التي سوف تشمل قائمة نهائية للمشاريع الرئيسية لعام 
٢٠٠٩.  

  
برنامج المساعدة /صندوق االستجابة السريعة

 يدعم تمويل :(QRF/IRAP)السريعة للعراق 
برنامج المساعدة السريعة /صندوق االستجابة السريعة

 أنباء وسائل للعراق مرآز تدريب في غرفة موجزات
اإلعالم في آرآوك ومرآز تدريب في شبكة مبنى 

تدعم المنح أيضًا مرآزًا . المحافظة في آرآوك
  .للتدريب الزراعي

  
برنامج تخفيف النزاعات الناشئة في المجتمع 

 سوف يتم تزويد :(ICCM)المحلي في العراق 
منظمة غير حكومية بكافة المواد واألجهزة 

إلنشاء مرآز ) أدوات رسمآالت آمان و(الضرورية 
تدريب على الموسيقى والفنون من اجل تدريب 

 ٤٠سوف تضم الدورات التدريبية . الشباب والفتيات
شابًا وشابة من مجموعات إثنية متعددة في مدينة 

  .آرآوك
  
  

: (CAP II)برنامج عمل المجتمع المحلي الثاني 
 ٤٠ينفذ البرنامج الثاني لعمل المجتمع المحلي 

 في محافظة التأميم لصالح المجتمع األهلي، مشروعًا
بما في ذلك برنامج تدرج مهني للشباب العاطلين عن 

العمل، إعادة تأهيل المدارس، رفع مستويات شبكة 
إمداد الطاقة، تحسينات على شبكات توزيع المياه 
وإنشاء ُبرك لتطهير األغنام، مستودعات للبذور، 

امج معدات يزود أيضًا هذا البرن. وغرف تدريس
  .آمبيوتر وتجهيزات للمدارس مطلوبة بإلحاح

 خالل :(CSP)برنامج استقرار المجتمع المحلي 
 ٢٤٠٠ربع السنة هذا، تم تأمين ما يزيد عن 
 فرصة ٧٥٠فرصة عمل للمدى القصير وحوالي 

عمل للمدى الطويل بموجب برنامج استقرار 
 ١٨٠٠المجتمع المحلي، تخرج ما يزيد عن 

ررات تتعلق باإلنشاءات وغير متدرب من مق
اإلنشاءات تحت رعاية برنامج استقرار المجتمع 

 متخرج، من ٥٤٥المحلي وتم تسجيل حوالي 
مقررات التدريب المهني في برامج التدرج وأّمن 

 فرصة ٦٥٩برنامج استقرار المجتمع المحلي 
عمل أخرى للمدى الطويل من خالل تقديم منح 

  .لشرآات األعمال
  

 :(PEG)تنمية االقتصادية للمحافظات برنامج ال
مؤسسات التمويل الصغيرة " تجارة"يدعم برنامج 

 ٢،٩٧١،٧٦٩ قرضًا معلقًا بقيمة ٢١٦٩من خالل 
 ٨٤٦٠منذ إنشاء هذا البرنامج، تّم منح . دوالرًا

  . دوالرًا١٩،١٣٧،٦٤٦قرضًا بقيمة إجمالية بلغت 
  

يطور " إنماء" برنامج :المشروع الزراعي
افية لنبات البرسيم لتطوير علف مصادر إض
لكن التقدم يعتمد على توفر المياه . الحيوانات

وموافقة وزارة الزراعة على استعمال البذور 
  .المحسنة

  
 ):NCD(برنامج برنامج تطوير القدرات القومية 

في هذه " تطوير"ال يوجد نشاطات لبرنامج 
  .المحافظة

  
 مكتب المساعدات الخارجية في حالة الكوارث

(OFDA)/الوآالة األميرآية للتنمية الدولية :
يزود مكتب المساعدات الخارجية في حالة 

الكوارث خدمات الصحة األساسية إلى عائالت 
المهجرين إلى الداخل األشد احتياجًا في محافظة 
تّم . التأميم مع إعطاء األولوية إلى األطفال والنساء
ة تنفيذ أعمال المشروع باالشتراك مع المديري

تزود الخدمات بدون مقابل في . العامة للصحة
  .المراآز الصحية النقالة

.٢/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات ) USAID( استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية :المصدر
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  صالح الدين
  

   مليون نسمة١٫١ )أ(:عدد السكان
  عة بالمئة شي٤ بالمئة سنة، ٩٦ )ب(:الدين

 مليون ١٤٧٫٤ )ج(::الموازنة الرأسمالية
   بالمئة٢٥دوالر، انفق منها نسبة 

  ٣،٤٤٠ )د(:المشاريع األميرآية
 ٩٢٤٫٧ )د(:أآالف المشاريع األميرآية

  مليون دوالر
 )هـ(:تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة

  ٢٠٠٩يناير /آانون الثاني
  

  
  

  )و( العدد اإلجمالي لألحداث األمنية في الشهر

  
  

    

يناير /آانون الثاني
٢٠٠٤ 

  ١،٠٠٠ ٢٠٠٨سبتمبر /أيلول
  

٥٠٠  
  

 صفر

 تكريت

  العاصمة
  فريق إعادة إعمار المحافظات بقيادة الواليات المتحدة

  محطة توليد الطاقة الكهربائية
  المطار  

  معمل تكرير النفط
 مرفق تدريب
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  )ز(تقييم التقدم حسب فريق إعادة إعمار المحافظات 

  

  
       ال تغيير      تراجع       تحسن       االتجاه منذ ربع السنة األخير

  
  

  )ح(آلفة المشاريع حسب القطاع 
  

  
  
  
  

٩% 

٢٧%

٦% 

٣٩%

األمن والعدل

  الالجئون وحقوق اإلنسان والتعليم
٣%

التطوير االقتصادي
١%

النقل والمواصالت

  العناية الصحية
    ٢% 

 الكهرباء

 النفط والغاز

 االعتماد على النفس  األداء  االستدامة  التطوير  البداية

  نظام الحكم
  

  التطوير السياسي
  

  التطوير االقتصادي
  
  م القانونحك
  

المصالحة

 الماء

٨% 

٥% 

المباني
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  )ط(مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمكتملة 
  )الراتبماليين الدو(
  
عدد المشاريع   

  المكتملة
آلفة المشاريع 

  المكتملة
عدد المشاريع 
  الجاري تنفيذها

آلفة المشاريع 
  الجاري تنفيذها

  $٦٢٫٤٧  ١٠  $٢٨٫١٤  ٢١  النفط والغاز
  $٥٫٢٧  ٥  $٣٥٨٫٨١  ٢٢٣  الكهرباء
  $٢٫٥٣٢  ٨  $٤٩٫٠٢  ٣١٦  الماء

  $٠٫٠٣  ٤  $١٥٫٠٩  ١٥٧  العناية الصحية
  $٣٦٫٨٢  ٩  $٣٧٫٣٩  ٢٣٢  النقل والمواصالت

  $٤٫٧٩  ٢٢  $٣٩٫٣٩  ١١  البناء
  $١١١٫٩١  ٥٨  $٥٢٧٫٨٥  ٩٦٠  المجموع

  
  . األرقام تتأثر بالتدوير.  المواقع الظاهرة على الخريطة هي تقريبية:مالحظات
  :المصادر

  تشرين١٩، "سكان العراق حسب المحافظة: " (UNOCHA) مكتب األمم المتحدة لتنسيق المساعدات اإلنسانية  )أ (
 .٢٠٠٧نوفمبر /الثاني

بيانات المهجرين إلى الداخل التي استعملها موقع اإلنترنت لوآالة االسوشيتدبرس، : المنظمة الدولية للهجرة  )ب (
  .net.iraq.iom.www ٢٠٠٨مايو /أيار

 .٢/١٠/٢٠٠٨ارة المالية األميرآية في بغداد ، زودته وز٢٠٠٨يونيو /وزارة المالية، التقرير الرأسمالي، حزيران  )ج (
، (ITAO) الملف النهائي لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق - (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق  )د (

/ ١٣/١٠،  (CERP)نظام إدارة إعادة إعمار العراق، آتيب إآسيل لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد. ١/١٠/٢٠٠٨
آلفتها قد يختلفان عن العدد والكلفة الذين ابلغ عنهما خالل ربع السنة األخير ألنه تم ؛ عدد المشاريع و٢٠٠٨

األرقام . من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق (USAID)الحصول على بيانات الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
وق إغاثة وإعادة إعمار العراق تشمل المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة وتبرر استعمال أموال صند) د(للمصدر 
(IRRF) وصندوق قوات األمن العراقية ،(ISFF) وصندوق دعم االقتصاد ،(ESF) وبرنامج االستجابة الطارئة ،

 .(CERP)للقائد 
 .٣٢، الصفحة ٣٠/٩/٢٠٠٨" قياس االستقرار واألمن في العراق"وزارة الدفاع   )ه (
 .٦/١٠/٢٠٠٨انات، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبي  )و (
 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،   )ز (
، (ITAO) الملف النهائي لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق - (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق  )ح (

، (CERP)لطارئة للقائدنظام إدارة إعادة إعمار العراق، آتيب إآسيل لبرنامج االستجابة ا. ١/١٠/٢٠٠٨
قد يختلف عدد وآلفة المشاريع عن تلك المبلغ عنها . يشمل فقط المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة. ٣/١٠/٢٠٠٨

 من مكتب  (USAID)في تقرير ربع السنة األخير ألنه تم الحصول على بيانات الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
ادًا إلى هذه المصادر، يمثل قطاع النفط والغاز نسبة تقل عن نصف بالمئة من استن. إدارة إعادة إعمار العراق

 .إجمالي التمويل
 (ITAO) الملف النهائي لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق - (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق  )ط (

، (CERP)ة للقائد نظام إدارة إعادة إعمار العراق، آتيب إآسيل لبرنامج االستجابة الطارئ. ١/١٠/٢٠٠٨
قد تختلف عدد وآلفة المشاريع عن تلك المبلغ عنها في تقرير ربع السنة األخير ألنه تم الحصول . ٣/١٠/٢٠٠٨

 . من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق (USAID)على بيانات الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
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  صالح الدين في لمحة سريعة
ة المشاريع الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار آلف

  )IRRF 2(العراق الثاني 
٦٤٢$  

آلفة المشاريع الممولة من صندوق قوات األمن العراقية 
)ISFF( 

١٨٧$  

  $٢٩٠  )ESF(آلفة المشاريع الممولة من صندوق دعم االقتصاد 

التمويل للشخص 
  الواحد

آلفة المشاريع الممولة من برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
)CERP( 

١٨٥$  

   مليون دوالر١٤٧٫٤٠   ٢٠٠٨ تخصيصات المحافظة من الموازنة الرأسمالية للعام   التمويل العراقي
  ٧١٧  ١/٧/٢٠٠٨-١/٤/٢٠٠٨مجموع االعتداءات 
  ٤٨٦ ٣٠/٩/٢٠٠٨-١/٧/٢٠٠٨مجموع االعتداءات 

  األمن

يناير /آانون الثاني  تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة
٢٠٠٩  

  تصاداالق  ٥  مصانع- مؤسسات تملكها الدولة
  ٤،٧٣٣ أعمال عقود وفق برنامج العراقيين أوًال

  ٥٫٣٥٩  لربع السنة ) ساعة/ميغا واط(متوسط الحمل المزود 
  ٨٫٧٥٤ )ساعة/ميغا واط(متوسط الطلب 

  ٥٠٠  عدد مستعملي اإلنترنت

  البنية التحتية

  ٨  واليات المتحدةمراآز العناية الصحية األولية الممولة من ال
  ٨٧٫٠٦٥  عدد المهجرين إلى الداخل

إجمالي المبالغ المخصصة في موازنة لجان إعادة إعمار 
 والسنة المالية ٢٠٠٦السنة المالية (وتنمية المحافظات 

٢٠٠٧( 

   مليون دوالر٢٤٫٣٠

النسبة المئوية الممنوحة بموجب عقود من المبالغ المخصصة 
  إعمار وتنمية المحافظاتللجان إعادة 

   بالمئة٤٤

حسب المحافظة " تطوير"عدد المتدربين في برنامج 
٢٠/٩/٢٠٠٨-١/٧/٢٠٠٨(  

٤٩  

  ١٠٩  مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي

  نظام الحكم

   مليون دوالر٤٫٣١  قيمة مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي
  

  .األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
  . لمعرفة المصادر١-٣ات المحافظات أنظر جدول مقارن: المصدر
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  تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة اإلعمار التي تنفذها ِفَرق إعادة إعمار المحافظات
 أبلغ فريق إعادة إعمار المحافظات في صالح الدين وجود عالقة عمل وثيقة مع شريكة :تبصرات القيادة

اطاته مع سلطات المحافظة بشأن عدة فريق القتال في اللواء، وخالل ربع السنة هذا نسق نش
   )٤٤٧(:نشاطات

  
 لدعم آافة مشاريع (PRDC)توفر عملية الموافقة من لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات  •

 .البنية التحتية وليس فقط تلك الممولة من الحكومة األميرآية
 
اريعها واإلشراف فرقة منطقة الخليج تدمج سلطات المحافظة في عملية منح العقود الخاصة لمش •

 .عليها
  
تقوم لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات بتأمين الفحص الدقيق لمشاريع البنية التحتية التي  •

ينفذها برنامج االستجابة الطارئة للقائد في العراق من أجل التأآد من انها تلبي المقاييس العراقية 
ت التشغيل والصيانة مع ان هذا العمل غير وأنه جرى االلتزام بإنفاق األموال العراقية على عمليا

 .مطلوب منها القيام به
  

شارآت أيضًا ِفَرق إعادة إعمار المحافظات مع لجنة االستثمار في المحافظة لزيادة الوعي لدى 
  )٤٤٨(.المستثمرين من الدول المجاورة بوجود فرص استثمار في القطاع الخاص

  

  
  )٢٠٠٨، وورلد فيو ٢٠٠٦جيتال غلوب صور من دي(محطة تكرير النفط في بيجي 

  
 تعمل ِفَرقة إعادة إعمار المحافظات للتخفيف من االآتظاظ وتحسين ظروف الحياة السيئة في :األمن

عمل خبراء من األقسام الصحية والقضائية لدى ِفَرق إعادة إعمار المحافظات مع . السجون في تكريت
  )٤٤٩(.رطة المحلية آجزء من هذا الجهدعراقيين لتحسين اإلصالحيات وتدريب محققي الش

  
 تّم تسليم برنامج قاعدة البيانات الذي طورته ِفَرق إعادة إعمار محافظة صالح الدين لتحسين :نظام الحكم

 سوف يساعد البرنامج حكومة )٤٥٠(.تعقب مشاريع البنية التحتية إلى مجلس المحافظة في ربع السنة هذا
  )٤٥١(.وعملية منح العقودالمحافظة على إدارة موازنتها 

  
 ِفَرق قامت إعادة إعمار المحافظة ومجلس المحافظة وسالح الهندسة في الجيش األميرآي بتنسيق :التعليم

أصبح المقاولون اآلن .  مشروعًا لبناء مدارس بسبب النوعية السيئة لعمل المقاول٢٣جهودها لوقف تنفيذ 
  )٤٥٢(.مسؤولين عن منتجاتهم

  
اون مع مستشار زراعي وطبيب بيطري من الفرقة المتعددة الجنسيات في الشمال تساعد  بالتع:الزراعة

ِفَرق إعادة إعمار المحافظة في إعادة تنشيط صناعة الدواجن بواسطة منحة من صندوق االستجابة 
 الف دوالر مقدمة إلى جمعية منتجي الدواجن في صالح الدين التي تأسست ٥٠السريعة قيمتها 

 سهلت ِفَرق إعادة إعمار المحافظة تشكيل فريق عمل زراعي الذي عرف القادة الزراعيين في )٤٥٣(.حديثًا
  )٤٥٤(.المحافظة بمجموعة من التكنولوجيات واألساليب التقنية الجديدة

  



  صالح الدين
  

 

١٤٩ 

  تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة اإلعمار التي تنفذها فرقة منطقة الخليج
 مشروعًا جديدًا في محافظة صالح الدين مما يجعل ٢٦الخليج بتنفيذ في ربع السنة هذا، بدأت فرقة منطقة 
 أآملت فرقة )٤٥٥(. مليون دوالر٢٥٨٫٠٩ وتقدر قيمتها بحوالي ٤٥مجموع المشاريع التي هي قيد التنفيذ 

  )٤٥٦(. مليون دوالر٧٤١٫٨٣ مشروعًا حتى هذا التاريخ بقيمة تقدر بأآثر من ٢٩٨منطقة الخليج تنفيذ 
  

مشروع بقيمة -المدرسة االبتدائية للبنات في صبا في ربع السنة األخير، بدأت أعمال إنشاء :التعليم
 بالمئة وسوف يحل محل المدرسة المبنية ٢٠ اصبح المشروع مكتمًال حاليًا بنسبة )٤٥٧(. دوالر١٦٢،٠٠٠

  )٤٥٨(.سوف تشمل المدرسة ست غرف تدريس، وملعب ومياه شرب. من الطين في صبا
  

مستودع بيجي إلى ثكنات مما وفر مساآن  اآتملت خالل ربع السنة هذا مشاريع تحويل :العدلاألمن و
 مليون دوالر مستودعي ٢ حول هذا المشروع الذي تبلغ قيمته )٤٥٩(. جنديًا عراقيًا٦٥٠ لحوالي مؤقتة

  )٤٦٠(.ذخيرة إلى ثكنات مؤقتة لموظفي األمن العراقيين الذين يحرسون محطة تكرير النفط في بيجي
  

، استمر العمل على تنفيذ المرحلة الخامسة لمنطقة حظر خط أنابيب النفط ٢٠٠٨مايو / منذ أيار:النفط
 بالمئة من المشروع ومن المتوقع ان يكتمل بحلول آانون ٢٩أنجزت نسبة . الممتد من بيجي إلى بغداد

نادق والحوافي والحفريات  آيلومترًا من الخ١٥أبلغت فرقة منطقة الخليج ان . ٢٠٠٨ديسمبر /األول
يهدف المشروع إلى خفض التعديات على خط األنابيب الذي يعيق . والتنظيفات أصبحت مكتملة اآلن

  )٤٦١(.تسليم النفط الخام والمكرر
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  تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة اإلعمار التي تنفذها الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
  ية للتنمية الدولية في محافظة صالح الدينملخص جهود الوآالة األميرآ

  
  االقتصاد والزراعة وتطوير القدرات  الديمقراطية ونظام الحكم

 نظم :(LGP II)برنامج الحكم المحلي الثاني 
البرنامج الثاني للحكم المحلي منتديات في األقضية 

والنواحي لتشجيع الشفافية والمشارآة الشعبية األوسع 
 وتقديم التوصيات لموازنة العام في انتقاء المشاريع

قدم .  وسهل إآمال خطة تنمية المحافظة٢٠٠٩
البرنامج أيضًا تدريبًا فنيًا ألربع مئة موظف حكومي 

محلي رئيسي على خدمات إدارة وتشغيل وصيانة 
  .مشاريع البنية التحتية األساسية

  
برنامج المساعدة /صندوق االستجابة السريعة

 يقّدم صندوق :(QRF/IRAP)السريعة للعراق 
برنامج المساعدة السريعة للعراق /االستجابة السريعة

دعمًا ماليًا للمكتب االنتخابي لمحافظة صالح الدين 
آما لبرنامج تدريب النساء على تشغيل الكمبيوتر 

ويقدم معدات للتمريض وآتب دراسية طبية ويدعم 
  .آلية الطب في صالح الدين

  
شئة في المجتمع برنامج تخفيف النزاعات النا

 بادر برنامج تخفيف :(ICCM)المحلي في العراق 
النزاعات الناشئة في المجتمع المحلي في العراق 

بتفحص احتياجات المجتمعات المحلية في محافظة 
صالح الدين وتاريخ ومصادر النزاعات التي تحدث 
ضمن هذه المجتمعات من اجل إعداد مشاريع سريعة 

  .التأثير
  

: (CAP II)لمجتمع المحلي الثاني برنامج عمل ا
ضمن إطار البرنامج الثاني لعمل المجتمع المحلي، 

 مشروعًا للمجتمع المحلي في تزويد برنامج ٣٥ساهم 
للتدرج المهني للشباب، إعادة تأهيل لمدارس، رفع 
مستويات شبكة الطاقة الكهربائية، تحسينات على 
آز شبكات توزيع المياه، إصالح مكتبة، وإنشاء مر

  .لمساعدة المعوقين
  

 يجري تنفيذ :صندوق مارال روزيكا لضحايا الحرب
 مشروعًا في محافظة صالح الدين بضمنها ١٣٥

تزويد (إنشاء مخبز سمارا، إنشاء وتوسيع عدة متاجر 
المؤن للمنازل، محالت بقالة، هواتف نقالة، وأدوات 

، إعادة تأهيل مجموعة أدوات المعالجة )آهربائية
لعلمية في مستشفى دجلة وتزويد معدات إلى المائية ا

  .المدارس والمستشفيات

  
 :(PEG)برنامج التنمية االقتصادية للمحافظات 

مؤسسات التمويل الصغيرة " تجارة"يدعم برنامج 
.  دوالرًا٥٦٢،٩٩٠ قرضًا معلقًا بقيمة ٤٣٨عبر 

 ٥٣٠ومنذ بدء نشاط هذه المؤسسات، تمَّ منح 
يزود .  دوالرًا١،٣٢١،٩٧٠قرضًا بلغ مجموعها 

المساعدة الفنية والتدريب " تجارة"أيضًا برنامج 
وبناء القدرات لمراآز تطوير مؤسسات األعمال 

الصغيرة التي يملكها عراقيون، آمنظمة الصحراء 
بصورة عامة، تقدم مراآز . للتطوير االقتصادي

تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة التدريب 
  .حليواالستشارات إلى المجتمع الم

  
 ساعد برنامج ":إنماء"المشروع الزراعي 

مصنع بلد للتعليب في استعادة تأمين " إنماء"
إمدادات الكهرباء والماء الضرورية الستئناف 

إنتاج رقاقات البطاطا والمياه المعبأة والمشروبات 
  .المنكهة بالفواآه

  
 في ربع السنة :(CSP)برنامج استقرار المجتمع 

فرصة عمل للمدى القصير  ٢٠٠هذا، جرى تأمين 
 فرصة عمل للمدى الطويل بموجب برنامج ٧٠و

بدأ العمل على تطوير وإعادة . استقرار المجتمع
تأهيل شارع االتبعة والحديقة العامة في حي الباشا 

رعى البرنامج أيضًا تدريب . وموقف السيارات
 ولدًا للمشارآة في مباريات لكرة القدم في ٢٤٠

مل مع مدرسة الصنائع في شهر رمضان ونسق الع
 مقررات تعليمية ٤تكريت ووزارة التعليم إلعداد 

  .حول التجارة
  

 درب ):NCD(برنامج تطوير القدرات القومية 
 موظفًا حكوميًا من محافظة ١٠١" تطوير"برنامج 

صالح الدين على شؤون اإلدارة العامة واإلدارة 
 مقررات تعليمية لمستويات ٨من خالل إدخال 

شملت المواضيع الدراسية القيادة . متنوعةآفاءة 
واالتصال، إدارة المشاريع، إدارة الموارد 

البشرية، اإلدارة المالية، المشتريات، تكنولوجيا 
  .المعلوماتية ومكافحة الفساد

  
  

.٦/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات ) USAID( استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية :المصدر



  األنبار
  

 

١٥١ 

  

 

  األنبار
  

   مليون نسمة١٫٣ )أ(:عدد السكان
   بالمئة شيعة١ بالمئة سنة، ٩٩ )ب(:الدين

 مليون دوالر، ٣٢٣٫٠ )ج(::الموازنة الرأسمالية
   بالمئة٤٢انفق منها نسبة 

  ٧،٥٩٣ )د(:المشاريع األميرآية
   مليار دوالر١٫٨ )د(:أآالف المشاريع األميرآية

 )هـ(:محافظةتاريخ السيطرة العراقية على ال
  ٢٠٠٨سبتمبر /أيلول

  
  
  
  

  
  

  )و(العدد اإلجمالي لألحداث األمنية في الشهر 

  
  

    

يناير /آانون الثاني
٢٠٠٤ 

  ٢،٠٠٠ ٢٠٠٨سبتمبر /أيلول
  

١،٠٠٠  
  

 صفر

 ماديالر

  العاصمة
  فرق إعادة إعمار المحافظات المرافقة

  المتحدةِفَرق إعادة إعمار المحافظات بقيادة الواليات 
  

  المطار
 مرفق تدريب
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  )ز(تقييم التقدم حسب فريق إعادة إعمار المحافظات 

  

  
  ال تغيير             تراجع       تحسن       االتجاه منذ ربع السنة األخير

  
  
  

  )ح(آلفة المشاريع حسب القطاع 

  
  

  
  
  
  

١٦%

٦٤%

٤% 

األمن والعدل

الالجئون وحقوق اإلنسان والتعليم

  التطوير االقتصادي
١% 

النقل والمواصالت

  العناية الصحية
    ٢% 

 رباءالكه

 االعتماد على النفس  األداء  االستدامة  التطوير  البداية

  نظام الحكم
  

  التطوير السياسي
  

  التطوير االقتصادي
  

  حكم القانون
  

 الحةالمص

٤% 

٨% 

 %١المباني 

 الماء
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  )ط(مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمكتملة 
  )بماليين الدوالرات(
  
عدد المشاريع   

  المكتملة
آلفة المشاريع 

  المكتملة
عدد المشاريع 
  الجاري تنفيذها

آلفة المشاريع 
  الجاري تنفيذها

  $٧١٫٣٤  ٣٦  $٢٢٠٫٧١  ٤١٧  الكهرباء
  $٥٥٫٢٢  ٤٧  $١٠٣٫٢٩  ٦٠٣  الماء
  $٦٫١٣  ٢٢  $٢٧٫٥٩  ١٦٠  ية الصحيةالعنا

  $١٠٫١٤  ٣٠  $٥٥٫٨٤  ٤٠٦  النقل والمواصالت
  $١٠٫٠٢  ٤  $٣٫٦١  ٣٠  البناء

  $١٥٢٫٨٥  ١٣٩  $٤١١٫٠٤  ١،٦١٦  المجموع
  

  . األرقام تتأثر بالتدوير.  المواقع الظاهرة على الخريطة هي تقريبية:مالحظات
  :المصادر

 تشرين ١٩، "سكان العراق حسب المحافظة: " (UNOCHA) انيةمكتب األمم المتحدة لتنسيق المساعدات اإلنس  )أ (
 .٢٠٠٧نوفمبر /الثاني

بيانات المهجرين إلى الداخل التي استعملها موقع اإلنترنت لوآالة االسوشيتدبرس، : المنظمة الدولية للهجرة  )ب (
  .net.iraq.iom.www ٢٠٠٨مايو /أيار

 .٢/١٠/٢٠٠٨، زودته وزارة المالية األميرآية في بغداد ٢٠٠٨يونيو /الية، التقرير الرأسمالي، حزيرانوزارة الم  )ج (
، (ITAO) الملف النهائي لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق - (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق  )د (

/ ١٣/١٠،  (CERP)ة الطارئة للقائدنظام إدارة إعادة إعمار العراق، آتيب إآسيل لبرنامج االستجاب. ١/١٠/٢٠٠٨
؛ عدد المشاريع وآلفتها قد يختلفان عن العدد والكلفة الذين ابلغ عنهما خالل ربع السنة األخير ألنه تم ٢٠٠٨

األرقام . من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق (USAID)الحصول على بيانات الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
ريع الجاري تنفيذها والمكتملة وتبرر استعمال أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق تشمل المشا) د(للمصدر 
(IRRF) وصندوق قوات األمن العراقية ،(ISFF) وصندوق دعم االقتصاد ،(ESF) وبرنامج االستجابة الطارئة ،

 .(CERP)للقائد 
 .٣٢ ، الصفحة٣٠/٩/٢٠٠٨" قياس االستقرار واألمن في العراق"وزارة الدفاع   )ه (
 .٦/١٠/٢٠٠٨استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات،   )و (
 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،   )ز (
، (ITAO) الملف النهائي لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق - (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق  )ح (

، (CERP)ة إعادة إعمار العراق، آتيب إآسيل لبرنامج االستجابة الطارئة للقائدنظام إدار. ١/١٠/٢٠٠٨
قد يختلف عدد وآلفة المشاريع عن تلك المبلغ عنها . يشمل فقط المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة. ٣/١٠/٢٠٠٨

 من مكتب  (USAID)ولية في تقرير ربع السنة األخير ألنه تم الحصول على بيانات الوآالة األميرآية للتنمية الد
استنادًا إلى هذه المصادر، يمثل قطاع النفط والغاز نسبة تقل عن نصف بالمئة من . إدارة إعادة إعمار العراق

 .إجمالي التمويل
 (ITAO) الملف النهائي لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق - (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق  )ط (

، (CERP)دة إعمار العراق، آتيب إآسيل لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد نظام إدارة إعا. ١/١٠/٢٠٠٨
قد تختلف عدد وآلفة المشاريع عن تلك المبلغ عنها في تقرير ربع السنة األخير ألنه تم الحصول . ٣/١٠/٢٠٠٨

 . من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق (USAID)على بيانات الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
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  األنبار في لمحة سريعة

آلفة المشاريع الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار 
  )IRRF 2(العراق الثاني 

٨٤٥$  

آلفة المشاريع الممولة من صندوق قوات األمن العراقية 
)ISFF( 

١،٣٠٤$  

  $١٠٥  )ESF(آلفة المشاريع الممولة من صندوق دعم االقتصاد 

التمويل للشخص 
  الواحد

لمشاريع الممولة من برنامج االستجابة الطارئة للقائد آلفة ا
)CERP( 

٣٤٩$  

   مليون دوالر٣٢٣٫٠٠   ٢٠٠٨ تخصيصات المحافظة من الموازنة الرأسمالية للعام   التمويل العراقي
  ٢٧٥  ١/٧/٢٠٠٨-١/٤/٢٠٠٨مجموع االعتداءات 
  ٢٠٩ ٣٠/٩/٢٠٠٨-١/٧/٢٠٠٨مجموع االعتداءات 

  األمن

  ٢٠٠٨سبتمبر /أيلول  العراقية على المحافظةتاريخ السيطرة 
  االقتصاد  ١٦  مصانع- مؤسسات تملكها الدولة

  ١،٠٢٨ أعمال عقود وفق برنامج العراقيين أوًال
  ٤،٧٢٨  لربع السنة ) ساعة/ميغا واط(متوسط الحمل المزود 

  ٧،٤٨٨ )ساعة/ميغا واط(متوسط الطلب 
  ٣،٠٠٠  عدد مستعملي اإلنترنت

  البنية التحتية

  ٧  مراآز العناية الصحية األولية الممولة من الواليات المتحدة
  ٧٩،٧٦٣  عدد المهجرين إلى الداخل

إجمالي المبالغ المخصصة في موازنة لجان إعادة إعمار 
 والسنة المالية ٢٠٠٦السنة المالية (وتنمية المحافظات 

٢٠٠٧( 

   مليون دوالر٥٢٫٢٨

منوحة بموجب عقود من المبالغ المخصصة النسبة المئوية الم
  للجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات

   بالمئة٥٥

حسب المحافظة " تطوير"عدد المتدربين في برنامج 
٢٠/٩/٢٠٠٨-١/٧/٢٠٠٨(  

١٢١  

  ١٢٦  مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي

  نظام الحكم

   مليون دوالر٣٫٥٤  قيمة مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي
  

  .األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
  . لمعرفة المصادر١-٣أنظر جدول مقارنات المحافظات : المصدر



  األنبار
  

 

١٥٥ 

  تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة اإلعمار التي تنفذها ِفَرق إعادة إعمار المحافظات
  نفذت ِفَرق إعادة إعمار محافظة األنبار عدة مبادرات لتعزيز عمليات تنفيذ موازنة:تبصرات القيادة

  : بضمنها)٤٦٢(المحافظة
  
 .تأسيس نظام محاسبة إلدارة المشاريع •
 .تحسين الحوار بين المسؤولين في األقضية والمحافظة •
 .تدريب موظفي دائرة المحاسبة في المحافظة •
 .تطبيق نظام المعلومات الجغرافية لتبيان مواقع مشاريع االستثمارات الرأسمالية •
  

 المرافقة حصول تحسينات في الوضع االقتصادي في المحافظة الحظت ِفَرق إعادة إعمار المحافظة
شملت إعادة تنشيط مشاريع تملكها الدولة، مبادرات منح تمويل صغيرة، انخفاض نقص الوقود بعد ان 
باشرت محطة تكرير في الحسيبة عملياتها وإآمال مشاريع من صندوق االستجابة السريعة تزيد قيمتها 

  .دوالر مليون ٥٫٥اإلجمالية عن 
  

رغم التقدم، تبقى هناك تحديات عديدة، منها تحسين قدرات العراقيين لاللتزام بتشغيل وصيانة مشاريع 
إعادة اإلعمار المكتملة، التغلب على طبيعة األرض والطقس وتأمين تمويل مناسب اللتزامات تنفيذ 

جهود إعادة اإلعمار "ار ان  ابلغ فريق إعادة إعمار المحافظة المرافق في غرب األنب)٤٦٣(.المشاريع
  )٤٦٤(".قد تكون ساعدت في تبني ثقافة حق االستفادة من المساعدات" الممولة من الواليات المتحدة

  

  
 مرفق معالجة المياه في الفلوجة

 
   

 أبلغت ِفَرق إعادة إعمار المحافظات أنه للمرة األولى خالل ثالث سنوات سوف تتمكن الفلوجة من :الماء
ى مياه شرب نظيفة غير مكلفة بعد ان جرى تسليم وحدات معالجة المياه التي تعمل بالطاقة الحصول عل

يتزود .  ال تحتاج هذه الوحدات إلى آهرباء أو وقود او مواد آيميائية لكي تعمل)٤٦٥(.الشمسية إلى المدينة
لون من مياه الشرب  ألف غا٣٠بإمكان آل وحدة ان تنتج . السكان بالماء من خزان أو مباشرة من الوحدة

 وبغية توسيع إمكانية الوصول إلى مصدر لمياه الشرب تدرس بعض المواقع أساليب )٤٦٦(.في اليوم الواحد
 مليون ١٫٣تبرعت شرآة خاصة بتزويد معدات بقيمة . توزيع المياه إلى المنازل عبر صهاريج مياه

  )٤٦٧(.آيبدوالر وساعدت ِفَرق إعادة إعمار المحافظات المرافقة في التر
  

 أبلغت دائرة الشرطة العراقية في األنبار انها ال تملك معدات مالئمة ومرافق تدريب :حكم القانون
وتعيق عمليات الترقية الداخلية لعناصر الشرطة عدم وجود شفافية وآليات آافية لالحتفاظ . وموارد

  )٤٦٨(.بالسجالت
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ت القبلية، ويستمر توسط أعضاء مجلس النواب تعزى التهديدات التي يتعرض لها القضاة إلى التجمعا

 ويشعر القضاة أيضًا بخيبة أمل لعدم استجابة مجلس )٤٦٩(.نيابة عن زعماء القبائل في ان يكون مشكلة
ونتيجة لذلك، تّم نقل المحاآمات الجنائية المتعلقة بالتهديدات في الفلوجة إلى . النواب ألوامرهم وطلباتهم

  )٤٧٠(.محاآم الرمادي
  

، رعى فريق إعادة إعمار المحافظات المرافق في األنبار أول ٢٠٠٨يوليو / في تموز:العناية الصحية
حضر المؤتمر ما يزيد عن مئة طبيب . مؤتمر رئيسي للصحة يعقد في مدينة الرمادي في المحافظة

  )٤٧١(.مستشفى النساء واألطفالعراقي من بينهم ثالث طبيبات أتين من 
  

، أصبحت األنبار المحافظة الحادية عشر التي تنقل من ٢٠٠٨سبتمبر /ألول من أيلول في ا:نظام الحكم
بعد أن آانت من أآثر المحافظات عنفًا في العراق، سجلت . إشراف قوات التحالف إلى السيطرة العراقية

من واالستقرار عملية انتقالها إلى السلطة العراقية معلمًا بارزًا لجهود األنباريين واألميرآيين في سبيل األ
في نهاية ربع السنة، أعلن الممثل الخاص لالمين العام لألمم المتحدة الوجود الثابت لمنظمة . في المنطقة

 أول وآالة لألمم المتحدة تعمل (UNDP)وآان برنامج األمم المتحدة للتنمية . األمم المتحدة في المحافظة
  )٤٧٢(.مم المتحدة لمساعدة العراقفي المحافظة وتبعها مكتب حقوق اإلنسان لبعثة األ

  
  تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة اإلعمار التي تنفذها فرقة منطقة الخليج

 مليون ٧٥١٫٤٦ مشروعًا بقيمة ٤٥٣ عبر آامل محافظة األنبار (GRD)أآملت فرقة منطقة الخليج 
 مشروع جرى ٤٣ناك  وه)٤٧٣(. مليون دوالر٢٥٢ مشروع يجري تنفيذهم بقيمة تزيد عن ٥٠دوالر و

  . مليون دوالر١٧٠التخطيط لتنفيذهم بقيمة 
  

 آجزء من الجهد المبذول لتوسيع مجاالت وصول الطاقة الكهربائية إلى آافة المناطق في :الكهرباء
أآملت فرقة منقطة الخليج إنشاء . األنبار، يجري تنفيذ أربعة مشاريع لترآيب خطوط هوائية للكهرباء

 آيلو فولت، وأعادت تأهيل محطة تحويل، ونفذت مشروع إنارة الشوارع بالطاقة ٣٣محطتي تحويل بقوة 
 أعيقت هذه الجهود بسبب التعديات )٤٧٤(. آيلو فولت٣٣الشمسية وخطوط تغذية تحت سطح األرض بقوة 

على خط النقل وتحويل الطاقة إلى غرب بغداد مما سبب تخفيض إجمالي للطاقة الكهربائية المتوفرة 
 ١٣٢مشروع إعادة تأهيل محطة التحويل بقوة  يستمر العمل في الفلوجة على تنفيذ )٤٧٥(.ة الرماديلمدين

من المتوقع ان يكتمل تنفيذ المشروع .  مليون دوالر١٤٫٧ في الشمال الغربي الذي تبلغ قيمته آيلو فولت
  )٤٧٦(.٢٠٠٨نوفمبر /في تشرين الثاني

  
في محافظة األنبار، أبلغت فرقة منطقة الخليج ان التحسينات  بغية زيادة إمدادات مياه الشرب :الماء

 آان سكان مدينة الفلوجة ال يملكون في )٤٧٧(.ضرورية على أنظمة األشغال العامة في الفلوجة والرمادي
 مشاريع مياه ١٠٩ اما اليوم فقد أآملت ِفرقة منطقة الخليج )٤٧٨(.ذلك الوقت خطوط لمياه الصرف الصحي

 انظر )٤٧٩(. مشروع أشغال عامة ومياه٣٣يستمر العمل في .  مليون دوالر٨٧٫٨بقيمة في المحافظة 
 التي فتشها المفتش العام خالل المياه المهدورة في الفلوجة نظام معالجة للحصول على تفاصيل ٤القسم 

  . ربع السنة هذا
  

 الشمال ومن الجنوب  في ربع السنة هذا اآتمل إصالح خطوط سكة حديد ممتدة من:النقل والمواصالت
 مليون ٣٩٫٩ تبقى قيد التنفيذ ستة مشاريع نقل واتصاالت بقيمة )٤٨٠(. مليون دوالر٣٫٩في األنبار بقيمة 

  )٤٨١(.دوالر
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  تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة اإلعمار التي تنفذها الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
  ولية في محافظة األنبارملخص جهود الوآالة األميرآية للتنمية الد

  
  االقتصاد والزراعة وتطوير القدرات  الديمقراطية ونظام الحكم

 وّقع :(LGP II)برنامج الحكم المحلي الثاني 
المحافظ على مذآرة اتفاق تنص على تبني نظام 

معلومات تعقب المشاريع والمحاسبة في 
 بعد أن قدمه فريق (GAPTIS)المحافظات 

ساعد . سبتمبر/ في أيلولبرنامج الحكم المحلي
البرنامج أيضًا المسؤولين في المحافظة على 

إعداد قائمة أولويات للمشاريع الرأسمالية 
للموازنة والقيام بدور قيادي لتقديم الموازنة إلى 

  .المجلس التشريعي والموافقة عليها
  

برنامج المساعدة /صندوق االستجابة السريعة
ل  مّو:(QRF/IRAP)السريعة للعراق 

برنامج المساعدة /صندوق االستجابة السريعة
السريعة للعراق توزيع أجهزة راديو نقالة 

وساعد برامج إذاعية في الفلوجة، آما مكتب 
االنتخابات لمحافظة األنبار وإدخال الكمبيوتر 

  .إلى مرآز حكومة األنبار
  

برنامج تخفيف النزاعات الناشئة في المجتمع 
جمع برنامج  :(ICCM)المحلي في العراق 

تخفيف النزاعات الناشئة في المجتمع المحلي 
 شخصًا في مباراة رياضية تقام ٣٦٠في العراق 

  .تقليديًا في شهر رمضان
  

 CAP)برنامج عمل المجتمع المحلي الثاني 
II) : ضمن إطار برنامج عمل المجتمع المحلي

 مشروعًا، بما في ذلك تقديم ٤٩الثاني،  تّم تنفيذ 
ة على الخياطة والتمريض دورات تعليمي

للنساء، ورفع مستوى شبكة الطاقة الكهربائية، 
وإعادة تأهيل شبكات توزيع المياه وإعادة تأهيل 

  .مدارس وإنشاء مرافق جديدة لمستشفى
  

 ٧٧ ينفذ :صندوق مارال روزيكا لضحايا الحرب
تشمل هذه المشاريع . مشروعًا في األنبار

ن للعائالت دورات تدريب للمعوقين، بناء مساآ
آما . الفردية وتزويد معدات آهربائية للمتاجر

يتم تزويد مساعدة طارئة إلى عائالت ضحايا 
 .العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات التحالف

  
 يدعم :(PEG)برنامج التنمية االقتصادية للمحافظات 

لدى . مؤسسات التمويل الصغيرة" تجارة"البرنامج 
ها عراقيون، ثالثة فروع في مؤسسة تمويل صغيرة يملك

 قرض غير مسدد ١،٦٠٥الفلوجة والرمادي والقائم، مع 
منذ إنشاء هذه المؤسسات تم .  دوالر٢،٤٥٦،٧٨٩بقيمة 
  . دوالر٣،٨٧٢،٠٥٠ قرضًا بمجموع ١،٦٤٧منح 

  
” إنماء“ نفذ برنامج ":إنماء"المشروع الزراعي 

زراعة الذرة والرصد البيئي ألسواق المحاصيل 
  .ية الشتويةالزراع

  
 في ربع السنة هذا، :(CSP)برنامج استقرار المجتمع 

 ٢،٩٣٤ فرصة عمل للمدى القصير و٧،٥٢٦تّم تأمين 
فرصة عمل للمدى الطويل بموجب برنامج استقرار 

 مراهق في ١٠،٤٠٠شارك اآثر من . المجتمع المحلي
نشاطات للشباب يرعاها برنامج استقرار المجتمع، 

 متدرب من دورات تدريب ١،٣٠٠وتخرج ما يزيد عن 
نظمها برنامج استقرار المجتمع في مجاالت إنشائية 

تّم تسجيل اآثر من . وغير إنشائية عبر محافظة األنبار
 خريج في برامج التدرج المهني وتم إيجاد حوالي ٢٠٠

 فرصة عمل للمدى الطويل من خالل تقديم منح ٢،٦٠٠
  .لشرآات األعمال

  
 ّدرب برنامج ):NCD( القومية برنامج تطوير القدرات

 موظفًا في محافظة األنبار على اإلدارة ٢٨٨" تطوير"
يستطيع هذا البرنامج ان يستجيب . العامة واإلدارة

لالحتياجات المعينة لموظفي الوزارات عبر ورش عمل 
مصممة خصيصًا لها الغرض وبرنامج تدريب للمدرب 

  .خلييسمح للوزارات بتوزيع منهاجها الدراسي الدا
  

مكتب المساعدة األمنية في حالة الكوارث 
(OFDA)/ الوآالة األميرآية للتنمية الدولية

(USAID): يزود مكتب المساعدة األمنية في حالة 
الكوارث دعمه للمهجرين إلى الداخل في األنبار، من 

: خالل خمسة شرآاء تنفيذيين في القطاعات التالية
ة، المأوى واإلقامة، الصحة، السلع غير الغذائية، الحماي

تعزيز الوضع الصحي والنظافة، تنسيق /المياه
المساعدات اإلنسانية والمعلومات وأنظمة االقتصاد 

  .والسوق
.٦/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات ) USAID( استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية :المصدر
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١٥٨ 

  

  
  
  

  ديالى
  

  سمة مليون ن١٫٤ )أ(:عدد السكان
   بالمئة شيعة٤٨ بالمئة سنة، ٥٢ )ب(:الدين

 مليون دوالر، لم ١٦٧٫٩ )ج(::الموازنة الرأسمالية
  ينفق منها أي مبلغ
  ٣،٢٣١ )د(:المشاريع األميرآية

  مليون دوالر٩٣٣٫٠ )د(:أآالف المشاريع األميرآية
 )هـ(:تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة

  ٢٠٠٨فبراير /شباط
  

  
  
  

  )و(اإلجمالي لألحداث األمنية في الشهر العدد 

  
  

    

يناير /آانون الثاني
٢٠٠٤ 

  ١٠٠٠ ٢٠٠٨سبتمبر /أيلول
  

٥٠٠  
  

 صفر

  العاصمة
  فرق إعادة إعمار المحافظات المرافقة

  مرفق تدريب
 ِفَرق إعادة إعمار المحافظات بقيادة الواليات المتحدة

 بعقوبة



  ديالى
  

 

١٥٩ 

  

  )ز(تقييم التقدم حسب فريق إعادة إعمار المحافظات 

  

  
       ال تغيير       تراجع       تحسن       االتجاه منذ ربع السنة األخير

  
  
  

  )ح(آلفة المشاريع حسب القطاع 
  

  
  
  
  

٦٢%

١٨%

األمن والعدل

  الالجئون وحقوق اإلنسان والتعليم
  النقل والمواصالت%٣

١%  

  العناية الصحية
    ٣% 

 الكهرباء

 اد على النفساالعتم  األداء  االستدامة  التطوير  البداية

  نظام الحكم
  

  التطوير السياسي
  

  التطوير االقتصادي
  

  حكم القانون
  

 المصالحة

١٠%

 الماء
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١٦٠ 

  )ط(ا والمكتملة مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذه
  )بماليين الدوالرات(
  
عدد المشاريع   

  المكتملة
آلفة المشاريع 

  المكتملة
عدد المشاريع 
  الجاري تنفيذها

آلفة المشاريع 
  الجاري تنفيذها

  __  __  $٢٫٨٩  ١  النفط والغاز
  $٣٫٥٠  ٧  $٨٧٫٧٩  ١٥١  الكهرباء
  $٢٧٫٥١  ٩  $١٤٣٫٨٦  ٣٣٤  الماء

  $١٤٫١٤  ١٠  $١٧٫٢٦  ١٠٥  العناية الصحية
  $١٫١٧  ٦  $١٨٫٤١  ١٩٢  النقل والمواصالت

  $١٫٤٩  ٤  $٠٫٧٦  ١١  البناء
  $٤٧٫٨١  ٣٦  $٢٧٠٫٩٧  ٧٩٤  المجموع

  
  . األرقام تتأثر بالتدوير.  المواقع الظاهرة على الخريطة هي تقريبية:مالحظات
  :المصادر

 تشرين ١٩، "ب المحافظةسكان العراق حس: " (UNOCHA) مكتب األمم المتحدة لتنسيق المساعدات اإلنسانية  )أ (
 .٢٠٠٧نوفمبر /الثاني

بيانات المهجرين إلى الداخل التي استعملها موقع اإلنترنت لوآالة االسوشيتدبرس، : المنظمة الدولية للهجرة  )ب (
  .net.iraq.iom.www ٢٠٠٨مايو /أيار

 .٢/١٠/٢٠٠٨، زودته وزارة المالية األميرآية في بغداد ٢٠٠٨يونيو /وزارة المالية، التقرير الرأسمالي، حزيران  )ج (
، (ITAO) الملف النهائي لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق - (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق  )د (

 /١٣/١٠،  (CERP)نظام إدارة إعادة إعمار العراق، آتيب إآسيل لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد. ١/١٠/٢٠٠٨
؛ عدد المشاريع وآلفتها قد يختلفان عن العدد والكلفة الذين ابلغ عنهما خالل ربع السنة األخير ألنه تم ٢٠٠٨

األرقام . من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق (USAID)الحصول على بيانات الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
برر استعمال أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق تشمل المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة وت) د(للمصدر 
(IRRF) وصندوق قوات األمن العراقية ،(ISFF) وصندوق دعم االقتصاد ،(ESF) وبرنامج االستجابة الطارئة ،

 .(CERP)للقائد 
 .٣٢، الصفحة ٣٠/٩/٢٠٠٨" قياس االستقرار واألمن في العراق"وزارة الدفاع   )ه (
 .٦/١٠/٢٠٠٨طلب المفتش العام للبيانات، استجابة مكتب وزير الدفاع ل  )و (
 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،   )ز (
، (ITAO) الملف النهائي لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق - (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق  )ح (

، (CERP)ل لبرنامج االستجابة الطارئة للقائدنظام إدارة إعادة إعمار العراق، آتيب إآسي. ١/١٠/٢٠٠٨
قد يختلف عدد وآلفة المشاريع عن تلك المبلغ عنها . يشمل فقط المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة. ٣/١٠/٢٠٠٨

 من مكتب  (USAID)في تقرير ربع السنة األخير ألنه تم الحصول على بيانات الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
استنادًا إلى هذه المصادر، يمثل قطاع النفط والغاز نسبة تقل عن نصف بالمئة من . دة إعمار العراقإدارة إعا

 .إجمالي التمويل
 (ITAO) الملف النهائي لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق - (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق  )ط (

، (CERP)نامج االستجابة الطارئة للقائد نظام إدارة إعادة إعمار العراق، آتيب إآسيل لبر. ١/١٠/٢٠٠٨
قد تختلف عدد وآلفة المشاريع عن تلك المبلغ عنها في تقرير ربع السنة األخير ألنه تم الحصول . ٣/١٠/٢٠٠٨

 . من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق (USAID)على بيانات الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 



  ديالى
  

 

١٦١ 

  
  ديالى في لمحة سريعة

آلفة المشاريع الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار 
  )IRRF 2(العراق الثاني 

٦٢٢$  

آلفة المشاريع الممولة من صندوق قوات األمن العراقية 
)ISFF( 

٣١٩$  

  $٢٢  )ESF(آلفة المشاريع الممولة من صندوق دعم االقتصاد 

للشخص التمويل 
  الواحد

الطارئة للقائد آلفة المشاريع الممولة من برنامج االستجابة 
)CERP( 

١٣٦$  

   مليون دوالر١٦٧٫٩٠   ٢٠٠٨ تخصيصات المحافظة من الموازنة الرأسمالية للعام   التمويل العراقي
  ٥٣٧  ١/٧/٢٠٠٨-١/٤/٢٠٠٨مجموع االعتداءات 
  ٥٣٣٩ ٣٠/٩/٢٠٠٨-١/٧/٢٠٠٨مجموع االعتداءات 

  األمن

  ٢٠٠٨فبراير /شباط  تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة
  االقتصاد  ١  مصانع- مؤسسات تملكها الدولة

  ١٨٣ أعمال عقود وفق برنامج العراقيين أوًال
  ٣،٢٥٦  لربع السنة ) ساعة/ميغا واط(متوسط الحمل المزود 

  ٥،٢٩٩ )ساعة/ميغا واط(متوسط الطلب 
  غير متوفر  عدد مستعملي اإلنترنت

  البنية التحتية

  ٩  الممولة من الواليات المتحدةمراآز العناية الصحية األولية 
  ٥٥٠٫٤٧٧  عدد المهجرين إلى الداخل

إجمالي المبالغ المخصصة في موازنة لجان إعادة إعمار 
 والسنة المالية ٢٠٠٦السنة المالية (وتنمية المحافظات 

٢٠٠٧( 

   مليون دوالر٢٤٫٣٦

ة النسبة المئوية الممنوحة بموجب عقود من المبالغ المخصص
  للجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات

   بالمئة٧٦

حسب المحافظة " تطوير"عدد المتدربين في برنامج 
٢٠/٩/٢٠٠٨-١/٧/٢٠٠٨(  

٧٦  

  ٧٤  مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي

  نظام الحكم

   مليون دوالر٣٫٢١  قيمة مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي
  

  .األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
  . لمعرفة المصادر١-٣ظر جدول مقارنات المحافظات أن: المصدر
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  تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة اإلعمار التي تنفذها ِفَرق إعادة إعمار المحافظات
في منتصف العام " مفقودة للقاعدة" بالنسبة لمحافظة صنفتها الحكومة العراقية على أنها :تبصرات القيادة

في ربع السنة هذا . في هذه السنة لكن تبقى التحديات األمنية موجودة، شهدت ديالى تغييرات مذهلة ٢٠٠٧
أبلغ فريق إعادة إعمار المحافظة المرافق ان نشاطات عنيفة للمتمردين تستمر في تقييد اتصاالت الفريق 

مع العراقيين المحليين والخطر آبير على المواطنين المحليين الذين يقابلون أعضاء فريق إعادة إعمار 
  )٤٨٢(.حافظةالم
  

رغم التقييدات على التحرك، أبلغت ِفَرق إعادة إعمار المحافظات في ديالى انها دعمت تنفيذ النشاطات 
  )٤٨٣(:التالية في المحافظة

  
 .٢٠٠٧ انطالقًا من ال شيء في عام ٢٠٠٨ محاآمة في النصف األول من عام ٤٠دعم  •
 .إآمال نظام شفاف وتنافسي لمنح العقود •
 .نية في المحافظة لحلول مكان لجنة إعادة إعمار وتنمية المحافظة الملغيةتشكيل لجنة ف •
 مهندسًا وعدة محامين لتأمين اإلشراف على ٤٠إنشاء مرآز لعمليات إعادة االعمار يضم حوالي  •

 .المشاريع في المحافظة
 .تشكيل مؤسسة من القطاع الخاص لتشجيع استعمال التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي •
  

سافر مندوبون من ِفَرق . تستعد ِفَرق إعادة اإلعمار في محافظة ديالى لتوسيع أعمالها خالل ربع السنة هذا
   )٤٨٤(. إلنشاء مرافق جديدة للعيش والعمل(FOB)إعادة إعمار المحافظة إلى قاعدتين للعمليات األمامية 

  
وبتدريب .  قدرات الحكم في المحافظةيعمل فريق إعادة إعمار المحافظة المرافق في ديالى على تحسين

من فريق إعادة إعمار المحافظة المرافق، تّم تحسين عالقات العمل بين المسؤولين في الناحية والمخاتير 
باإلضافة إلى ذلك، ابلغ فريق إعادة إعمار . اآلخرين الذين يحضرون اجتماعات مجلس ناحية آنعان

ثيق بين مجالس الناحية والقضاء قد اثبت انه مقاربة ناجحة تعزيز التعاون الو"المحافظة المرافق ان 
  )٤٨٥(."لزيادة قدرات الحكومة المحلية

  

  
  )٢٠٠٨، ومن وورلد فيو ٢٠٠٧صورة من ديجيتال غلوب (إصالحية خان بني سعد في محافظة ديالى 

  
  

 أقيم في  امرأة من أول صف تدريب لبنات العراق٨٠، تخرجت حوالي ٢٠٠٨يوليو / في تموز:األمن
 سوف يتم توظيف الخريجات من قبل قوات التحالف والشرطة العراقية لتفتيش النساء )٤٨٦(.العبارة، ديالى

هذه الخطوة مهمة لمعالجة االستعمال المتزايد لفرق . عند نقاط التفتيش والمداخل إلى المرافق الحكومية
 توسع قوات التحالف نطاق هذا البرنامج عبر قد. االنتحار النسائية في ديالى خالل األشهر الستة الماضية

  )٤٨٧(.المحافظة
  

 المدير العام للصحة في المحافظة منهمك اآلن في إعادة إصالح النظام الطبي في ديالى :العناية الصحية
، فتحت في مدينة ٢٠٠٨سبتمبر /في أيلول. وزيادة القدرة على تأمين عناية صحية جيدة عبر المحافظة



  ديالى
  

 

١٦٣ 

ومن المقرر فتح أربع عيادات . ، أنشأتها فرقة منطقة الخليجديدة للعناية الصحية األوليةعيادة جالخالص 
  )٤٨٨(.أآتوبر/اخرى بحلول شهر تشرين األول

  
، حضر الفريق الصحي في ِفَرق إعادة إعمار المحافظات افتتاح جناحين ٢٠٠٨أغسطس /في آب

لفريق الصحي في ِفَرق إعادة إعمار المحافظات راقب أيضًا ا. للطوارئ في المستشفى العام في المقدادية
التدريب على أجهزة تحليل المناعة التي اشتراها صندوق االستجابة السريعة التابع لفرق إعادة إعمار 

تسمح هذه القدرة الجديدة بالتشخيص المبكر لداء . مستشفى البتول للنساء واألطفالالمحافظات في 
اذات في هرمونات النمو والمراقبة والمساعدة في نطاق عدم القدرة السكري لدى األطفال، وتشخيص الشو

  )٤٨٩(.على اإلنجاب
  

 ادخل المستشارون الزراعيون في ِفَرق إعادة إعمار المحافظات مفهوم تعاونيات المزارعين في :الزراعة
لى تزويد  مزرعة للبيض آأول مشاريعها الهادفة إالتعاونية الجديدة للدواجن في هبهبهبهب، اختارت 

ساعدت ِفَرق إعادة إعمار المحافظات في تنفيذ هذا . البيض الطازج إلى األسواق في بعقوبة وبغداد
.  بالمئة من الكلفة األولية للمشروع٤٠المشروع بتقديم منحة من صندوق االستجابة السريعة أمنت نسبة 

 )٤٩١(.ع التعاونية تحقيق أرباح خالل سنةتتوق) ٤٩٠(. بالمئة٦٠سوف تزود التعاونية النسبة المتبقية البالغة 
وتستمر ِفَرق إعادة إعمار المحافظات في مساعدة مزارع تربية الدواجن من خالل عقد حلقات دراسية 

  )٤٩٢(.زراعية في المناطق الشيعية والسنية من محافظة ديالى
  

 المحافظة، لكن بمساعدة أحدث الجفاف الذي أصاب محافظة ديالى هذه السنة مشقات آبيرة لسكان  :الماء
وأيضًا أعدت ِفَرق . من ِفَرق إعادة إعمار المحافظات حصل المحافظ على تدفق ماء إضافي من آردستان

 )٤٩٣(. مضخة أفقية لزيادة تدفق الماء للري٢٠إعادة إعمار المحافظات في ديالى مواصفات فنية لشراء 
.  بئرًا جديدًا١٨٤عادة تأهيل اآلبار القائمة وحفر باإلضافة إلى ذلك بدأت دائرة اآلبار بتنفيذ حملة إل

.  أبار جديدة في آل أسبوع٤ بئرًا على أساس حفر ٤٨، آان قد اآتمل حفر ٢٠٠٨يوليو /بحلول تموز
تستمر أزمة المياه في ديالى ولكن حكومة المحافظة تعالج المشكلة وهي اآثر قدرة على وضع حلول 

  )٤٩٤(.لها
  

يدفع هذا النقص حكومة . ارف في ديالى من نقص شديد في العملة الورقيةتعاني المص: المصارف
أغطس /في أواخر آب. المحافظة إلى تأمين دفع الرواتب وتسديد فواتير المقاولين والمجهزين

سبتمبر توقف تمامًا تنفيذ الموازنة ودفع رواتب الموظفين والمتقاعدين عندما نفذ الموجود النقدي /وأيلول
  )٤٩٥(.صرف الرافدين في المحافظةلدى فروع م

  
  تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة اإلعمار التي تنفذها فرقة منطقة الخليج

 مليون ١٩٫٦١ مشاريع يجري تنفيذها بتمويل قيمته ٩ عن (GRD)أبلغت فرقة منطقة الخليج 
  )٤٩٦(.دوالر

  
 وآانت المحافظتان اللتان )٤٩٧(.ا صنفت ديالى ثالث أعنف محافظة في العراق في ربع السنة هذ:األمن

في ربع السنة هذا ازداد النشاط األمني مع بدء قوات األمن العراقية بتنفيذ . تفوقتا عليها هما بغداد ونينوى
ارتفعت وتيرة العنف من . عمليات رسمية وانضمت إلى قوات التحالف لمحاربة القاعدة في العراق

 )٤٩٩(. مشروع إنشاءات ألسباب أمنية١٩الخليج إلى إلغاء تنفيذ  مما اجبر فرقة منطقة ٢٠٠٨يوليو /تموز
  )٥٠٠(. مشروع قبل ذلك بشهر واحد١٢وآان قد تّم إلغاء 

  
توسعة المستشفى العام  في ربع السنة هذا استمرت فرقة منطقة الخليج في العمل على :العناية الصحية

 مليون دوالر وبدأ تنفيذ ٧٫٤بلغ جرى تمويل المشروع من صندوق دعم االقتصاد بم. في بعقوبة
من المتوقع ان تكتمل األشغال .  بالمئة١٤، واصبح اآلن مكتمًال بنسبة ٢٠٠٨مارس /المشروع في آذار

 على هذا المبنى المؤلف من طابقين الذي يشمل غرفة طوارئ، غرف )٥٠١ (٢٠٠٩أبريل /في نيسان
فائقة ومناطق دعم مطلوبة اخرى لخدمة سكان يبلغ للعمليات الجراحية ومعالجة الصدمات، وحدة للعناية ال

  )٥٠٢(. الف نسمة٣٠٠عددهم 
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١٦٤ 

  
مشروع إمداد الطاقة لمحطة معالجة المياه  استمرت أعمال اإلنشاء خالل ربع السنة هذا على :الكهرباء

وأصبح .  مليون دوالر بتمويل من صندوق إعادة وإعادة إعمار العراق٣٫٥ وقيمته )٥٠٣( في بلد روز
بعد أن تبدأ العمل سوف تستعمل المحطة لتزويد طاقة آهربائية دائمة . شروع على وشك االآتمالالم

 اآتمل )٥٠٤(. الف مواطن عراقي٧٢لمحطة معالجة المياه في بلدروز التي تزود مياه الشرب إلى حوالي 
ة األراضي تنفيذ مشروع إعادة تأهيل سد ديالى خالل ربع السنة هذا وسوف يزيد هذا المشروع مساح

  )٥٠٥(. بالمئة من السعة الحالية٣٠التي يمكن زراعتها بنسبة تزيد عن 
  



  ديالى
  

 

١٦٥ 

  تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة اإلعمار التي تنفذها الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
  ملخص جهود الوآالة األميرآية للتنمية الدولية في محافظة ديالى

  
  د والزراعة وتطوير القدراتاالقتصا  الديمقراطية ونظام الحكم

 بعد :(LGP II)برنامج الحكم المحلي الثاني 
صدور تقرير الجدوى االقتصادية الذي استعملت فيه 

االقمار الصناعية والذي أعدته ِفَرق إعادة إعمار 
المحافظات لبلدروز وتقييم ظروف المياه في خانقين، 
أوصى البرنامج الثاني للحكم المحلي بإجراء تدريب 
على التخطيط واإلدارة األساسية للمشاريع الهندسية 
وعملية تخصيص بنود الموازنة وادارتها، وتحسين 

دعم البرنامج أيضًا مديرية اآلبار عبر . أنظمة الري
 مواقع إعادة ١٠تقديم نشاطات تشغيل ورصد في 

تأهيل في بلدروز وسلم النص العربي مع الحواشي 
التي أعدها مستشار التفسيرية لخطة العمل الخمسية 

  .الماء لدى ِفَرق إعادة إعمار المحافظات
  

برنامج المساعدة /صندوق االستجابة السريعة
 يدعم هذا :(QRF/IRAP)السريعة للعراق 

الصندوق وهذا البرنامج مشاريع تهدف إلى زيادة 
فعالية التوسع الزراعي وإنشاء مزارع ايضاحية حول 

زراعة البذور الزراعة في البيوت البالستيكية و
  .الصغيرة

  
برنامج تخفيف النزاعات الناشئة في المجتمع 

 بدأ البرنامج بتقييم :(ICCM)المحلي في العراق 
النزاعات من أجل تفحص احتياجات المجتمعات 

المحلية في ديالى وتاريخ ومصادر النزاعات داخلها 
  .بغية إعداد مشاريع سريعة التأثير

  
: (CAP II)الثاني برنامج عمل المجتمع المحلي 
 مشروعًا إلعادة ٣١بموجب هذا البرنامج تم تنفيذ 

تأهيل المدارس ورفع مستوى شبكة الطاقة الكهربائية 
وتحسين شبكات توزيع المياه ورفع الوحول من اقنية 
الري آما زود البرنامج أيضًا المعدات والتجهيزات 

المطلوبة بإلحاح إلى مدارس ومرآز صحي ومختبر 
  .ف بيطريفي مستوص

  
 ٤٤ ينّفذ :صندوق مارال روزيكا لضحايا الحرب

مشروعًا في ديالى، بما في ذلك إنشاء قاعة متعددة 
مالبس، (األغراض للمعوقين وإنشاء وتوسيع متاجر 

  )بقالة، هواتف نقالة، أجهزة آهربائية

  
 :(PEG)برنامج التنمية االقتصادية للمحافظات 

رصة عمل  ف١٢٠في ربع السنة هذا جرى تأمين 
 فرصة عمل للمدى الطويل ١٧٨للمدى القصير و

اآتمل . بموجب برنامج استقرار المجتمع المحلي
 مشروعًا بضمنها مشروع إزالة ١٤تنفيذ حوالي 

شارك اآثر من . الردميات والنفايات في المعلمين
 طفل في نشاطات أحداث رعاها برنامج ٢٨٢

 استقرار المجتمع االهلي وجرى تأمين اآثر من
 فرصة عمل للمدى الطويل من خالل تقديم منح ٧٠

  .لشرآات األعمال
  
  

” إنماء“ نفذ برنامج ":إنماء"المشروع الزراعي 
زراعة الذرة والرصد البيئي السواق المحاصيل 

  .الزراعية الشتوية
  

 درب ):NCD(برنامج تطوير القدرات القومية 
 موظف حكومي ٣٤٠أآثر من " تطوير"برنامج 

 ٨ى اإلدارة العامة واإلدارة من خالل من ديالى عل
مقررات تعليمية أدخلت عند مستويات آفاءة 

متنوعة شملت المواضيع الدراسية القيادة 
واالتصال، وإدارة المشاريع، الموارد البشرية 

  .ومكافحة الفساد
  

مكتب المساعدة األمنية في حالة الكوارث 
(OFDA)/ الوآالة األميرآية للتنمية الدولية

(USAID): يساعد مكتب المساعدة األمنية في 
حاالت الكوارث في إعادة تأهيل مدرسة القاهرة 

من اجل توليد دخل . االبتدائية للصبيان في بعقوبة
إلى المجتمع المحلي وزيادة إمكانية الوصول إلى 

التعليم، بدأ مكتب المساعدة األمنية في حالة 
 الكوارث تنفيذ المشروع من خالل شراآات محلية

اصبح . وبالتنسيق مع وزارة التعليم األميرآية
 بالمئة حتى هذا ٢٠المشروع مكتمًال بنسبة 

  ..التاريخ

.٦/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات ) USAID( استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية :المصدر
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١٦٦ 

  
  

  
  
  
  
  

  بغداد
  

   مليون نسمة٦٫٤ )أ(:عدد السكان
   بالمئة شيعة٨٠مئة سنة،  بال٢٠ )ب(:الدين

 مليون دوالر، ٨٨٤٫٥ )ج(::الموازنة الرأسمالية
  % ٢٥أنفق منها نسبة 

  ١٨،٢٥٧ )د(:المشاريع األميرآية
  مليار دوالر٦٫٧ )د(:أآالف المشاريع األميرآية

 )هـ(:تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة
  ٢٠٠٩مايو /أيار

  

  
  
  

  )و(ي الشهر العدد اإلجمالي لألحداث األمنية ف

  
  

    

يناير /آانون الثاني
٢٠٠٤ 

  ٣،٠٠٠ ٢٠٠٨سبتمبر /أيلول
  

١،٥٠٠  
  

 صفر

 بغداد

  العاصمة
  فريق إعادة إعمار المحافظات المرافق

  يات المتحدةِفَرق إعادة إعمار المحافظات بقيادة الوال
  مطار

  محطة تكرير النفط
  محطة توليد الطاقة الكهربائية



  بغداد
  

 

١٦٧ 

  

  )ز(تقييم التقدم حسب فريق إعادة إعمار المحافظات 

  

  
  ال تغيير             تراجع       تحسن       االتجاه منذ ربع السنة األخير

    
  

  )ح(آلفة المشاريع حسب القطاع 
  

  
  
  
  

٤٨%

١٠%

األمن والعدل

  جئون وحقوق اإلنسان والتعليمالال
  النقل والمواصالت%٣

  العناية الصحية
    ١% 

 الكهرباء

 االعتماد على النفس  األداء  االستدامة  التطوير  البداية

  نظام الحكم
  

  التطوير السياسي
  

  التطوير االقتصادي
  

  حكم القانون
  

 المصالحة

٢٥%

 الماء

١٠%

  النفط والغاز
١% 

  التطوير االقتصادي
١%  
 

المباني
١%
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  )ط(مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمكتملة 
  )يين الدوالراتبمال(
  
عدد المشاريع    

  المكتملة
آلفة المشاريع 

  المكتملة
عدد المشاريع 
  الجاري تنفيذها

آلفة المشاريع 
  الجاري تنفيذها

  $٢٤٫٦٢  ٤  $٢٢٫٥٠  ٢٢  النفط والغاز
  $٤١٦٫٥  ٧٥  $١،٢٩١٫٥١  ٧٣٩  الكهرباء
  $١٥٤٫٥٠  ١٤٠  $٥٠٩٫١٠  ١،١٣١  الماء

  $١٤٫٨٤  ٣٧  $٧٢٫٥٣  ٢٦٢  العناية الصحية
  $٦٠٫٢٩  ٥١  $٥٨٠٫٩٥  ٥٢٤  النقل والمواصالت

  $١٫٠٠  ٧  $٣٩٫٠٧  ٨٢  البناء
  $٦٧٠٫٩٤  ٣١٤  $٢،٥١٥٫٦٢  ٢،٧٦٠  المجموع

  
  . األرقام تتأثر بالتدوير.  المواقع الظاهرة على الخريطة هي تقريبية:مالحظات
  :المصادر

 تشرين ١٩، "اق حسب المحافظةسكان العر: " (UNOCHA) مكتب األمم المتحدة لتنسيق المساعدات اإلنسانية  )أ (
 .٢٠٠٧نوفمبر /الثاني

بيانات المهجرين إلى الداخل التي استعملها موقع اإلنترنت لوآالة االسوشيتدبرس، : المنظمة الدولية للهجرة  )ب (
  .net.iraq.iom.www ٢٠٠٨مايو /أيار

 .٢/١٠/٢٠٠٨، زودته وزارة المالية األميرآية في بغداد ٢٠٠٨يونيو /زيرانوزارة المالية، التقرير الرأسمالي، ح  )ج (
، (ITAO) الملف النهائي لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق - (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق  )د (

/ ١٣/١٠،  (CERP)نظام إدارة إعادة إعمار العراق، آتيب إآسيل لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد. ١/١٠/٢٠٠٨
؛ عدد المشاريع وآلفتها قد يختلفان عن العدد والكلفة الذين ابلغ عنهما خالل ربع السنة األخير ألنه تم ٢٠٠٨

األرقام . من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق (USAID)الحصول على بيانات الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
لة وتبرر استعمال أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق تشمل المشاريع الجاري تنفيذها والمكتم) د(للمصدر 
(IRRF) وصندوق قوات األمن العراقية ،(ISFF) وصندوق دعم االقتصاد ،(ESF) وبرنامج االستجابة الطارئة ،

 .(CERP)للقائد 
 .٣٢، الصفحة ٣٠/٩/٢٠٠٨" قياس االستقرار واألمن في العراق"وزارة الدفاع   )ه (
 .٦/١٠/٢٠٠٨فاع لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة مكتب وزير الد  )و (
 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،   )ز (
، (ITAO) الملف النهائي لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق - (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق  )ح (

، (CERP) إآسيل لبرنامج االستجابة الطارئة للقائدنظام إدارة إعادة إعمار العراق، آتيب. ١/١٠/٢٠٠٨
قد يختلف عدد وآلفة المشاريع عن تلك المبلغ عنها . يشمل فقط المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة. ٣/١٠/٢٠٠٨

 من مكتب  (USAID)في تقرير ربع السنة األخير ألنه تم الحصول على بيانات الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
استنادًا إلى هذه المصادر، يمثل قطاع النفط والغاز نسبة تقل عن نصف بالمئة من . ة إعادة إعمار العراقإدار

 .إجمالي التمويل
 (ITAO) الملف النهائي لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق - (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق  )ط (

، (CERP)ل لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد نظام إدارة إعادة إعمار العراق، آتيب إآسي. ١/١٠/٢٠٠٨
قد تختلف عدد وآلفة المشاريع عن تلك المبلغ عنها في تقرير ربع السنة األخير ألنه تم الحصول . ٣/١٠/٢٠٠٨

 . من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق (USAID)على بيانات الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 



  بغداد
  

 

١٦٩ 

  
  بغداد في لمحة سريعة

آلفة المشاريع الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار 
  )IRRF 2(العراق الثاني 

٧٧٢$  

آلفة المشاريع الممولة من صندوق قوات األمن العراقية 
)ISFF( 

٥٤٥$  

  $١٥٩  )ESF(آلفة المشاريع الممولة من صندوق دعم االقتصاد 

مويل للشخص الت
  الواحد

تجابة الطارئة للقائد آلفة المشاريع الممولة من برنامج االس
)CERP( 

١٦٩$  

   مليون دوالر٨٨٤٫٥٠   ٢٠٠٨ تخصيصات المحافظة من الموازنة الرأسمالية للعام   التمويل العراقي
  ٢،٢٢١  ١/٧/٢٠٠٨-١/٤/٢٠٠٨مجموع االعتداءات 
  ٨٦٧ ٣٠/٩/٢٠٠٨-١/٧/٢٠٠٨مجموع االعتداءات 

  األمن

  ٢٠٠٩ايو م/أيار  تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة
  االقتصاد  ٤٨  مصانع- مؤسسات تملكها الدولة

  ٥،٣٣١ أعمال عقود وفق برنامج العراقيين أوًال
  ٢٨٫٨٦٣  لربع السنة ) ساعة/ميغا واط(متوسط الحمل المزود 

  ٦٠٫٢٤٦ )ساعة/ميغا واط(متوسط الطلب 
  ١٥٢،٠٠٠  عدد مستعملي اإلنترنت

  البنية التحتية

  ٣٠  األولية الممولة من الواليات المتحدةمراآز العناية الصحية 
  ١،٧٨٥،٦٨٠  عدد المهجرين إلى الداخل

إجمالي المبالغ المخصصة في موازنة لجان إعادة إعمار 
 والسنة المالية ٢٠٠٦السنة المالية (وتنمية المحافظات 

٢٠٠٧( 

   مليون دوالر١٤٧٫٥٣

مبالغ المخصصة النسبة المئوية الممنوحة بموجب عقود من ال
  للجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات

   بالمئة٦٤

حسب المحافظة " تطوير"عدد المتدربين في برنامج 
٢٠/٩/٢٠٠٨-١/٧/٢٠٠٨(  

١،٥٤٣  

  ١،٠٧٦  مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي

  نظام الحكم

   مليون دوالر٣٤٫٠٠  قيمة مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي
  

  .التدويراألرقام تتأثر ب: مالحظة
  . لمعرفة المصادر١-٣أنظر جدول مقارنات المحافظات : المصدر
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١٧٠ 

  تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة اإلعمار التي تنفذها ِفَرق إعادة إعمار المحافظات
 استغلت ِفَرق إعادة إعمار المحافظات في بغداد وفرق إعادة اإلعمار المرافقة انخفاض :تبصرات القيادة
الحظت المجموعات عددًا من . عزيز الخدمات العامة في مناطق المدينة وضواحيهاأعمال العنف لت

  )٥٠٦(:النجاحات الحديثة
  
في ريف بغداد والمناطق المدينية (تعمل اللجان  العراقية األميرآية المشترآة إلعادة اإلعمار  •

 .إلى السيطرة العراقية) منها
 .فظة، الممثلين القوميين وممثلي األقضيةتعزيز تنسيق المشاريع والحوار بين ممثلي المحا •
 .تدريب الصحافيين والناطقين باسم الحكومة على االتصاالت ووسائل اإلعالم •
 . آالف سجين٨إنشاء مستوصف قانوني قدم استشارات إلى  •
 مليون دوالر على شكل منح من برنامج االستجابة الطارئة للقائد إلى شرآات ٧٫٥إنفاق مبلغ  •

 .أعمال صغيرة
 عقود إلقامة دورات ١٠عم نشاطات منظمات غير حكومية باشرت بتنفيذ مشاريع محلية شملت د •

 .دراسية حول العمل المكتبي، معرفة القراءة والكتابة، الخياطة والمهارات الحرفية
 .تزويد وقود إلى مدينة الصدر واألعظمية •
 .نشر، توزيع ودعم أفكار تولد إيرادات لصحيفة المنصور الجديدة •
م تشكيل ثمانية مجالس للمجتمع المحلي، ثمانية اتحادات زراعية وخمس جمعيات لشرآات دع •

 .أعمال حول قضاء المحمودية
  

  
النمران هوب ورايلي من فصيلة البنغال، وقد تبرع بهما مرآز حراس الطبيعة في والية نورث آارولينا إلى حديقة 

  )الصورة من السفارة األميرآية(الحيوانات ببغداد 
  

 ألف ٨٠٠ففي قطاع الدواجن، استخدم مبلغ . رآزت الجهود الريفية اهتمامها على تعزيز القدرة الزراعية
دوالر ممول من برنامج االستجابة الطارئة للقائد إلعادة تأهيل مرافق تربية الدواجن، شراء البيض 

وفي مناطق . ا القطاعيتم حاليًا تنفيذ خطط إلنشاء معمل تصنيع يجذب االستثمارات إلى هذ. والعلف
أخرى، ساعدت ِفَرق إعادة إعمار المحافظات المرافقة في إعادة تنشيط ثالثة معامل تدعم القطاع 

  .الزراعي المحلي
  

من أجل تعزيز تقديم الخدمات األساسية، ساعدت ِفَرق إعادة إعمار المحافظات المرافقة في إنشاء أربع 
تظل معالجة النقص في آميات مياه . ز األمن المشترآةمحطات فرعية لألشغال العامة بجوار مراآ



  بغداد
  

 

١٧١ 

اشترت الواليات المتحدة األنابيب الضرورية إلآمال خط أساسي لنقل المياه . الشرب نقطة ترآيز هامة
  .بين المحمودية والرشيد

  
  )٥٠٧(:عالجت جهود أخرى التطوير االقتصادي

  
 .تصاالتتوجيه موظفي البلديات لتحسين الموازنة والتخطيط واال •
 .رعاية معارض تجارية لدعم شرآات األعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم •
 .عقد اجتماعات مع ممثلي سياسيين ودينيين لتشجيع المصالحة •

  
رغم جهود تشجيع المصالحة السياسية، أبلغت ِفَرق إعادة إعمار المحافظات والفرق  المرافقة عن وجود 

  )٥٠٨(. عن اغتيال أعضاء في هذا المجلسعدة شواغر في مقاعد مجلس المحافظة آما
  

بغداد سوية مع مسؤولين - تعمل ِفَرق إعادة إعمار المحافظات في بغداد والفرقة المتعددة الجنسيات:الماء
تّم الكشف على مواقع محتملة لترآيب المعدات المزودة . في المدينة لتأمين مياه الشرب إلى مدينة بغداد

سوف تمول أمانة العاصمة .  تخفيف حدة النقص في آميات مياه الشربمن قبل الفرقة للمساعدة في
  )٥٠٩(.ومجلس المحافظة إنشاء شبكات تخزين وتوزيع لمياه الشرب التي تنتجها هذه الوحدات
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  ٣-٣الجدول 
  الجهود األميرآية لدعم حديقة الحيوانات في بغداد

  
  ة المكتملةالنسبة المئوي  تاريخ اإلآمال  آلفة اإلنشاء  اسم المشروع

، إصالح مولد الكهرباء في حديقة ٦٠١بالك 
  الحيوانات في بغداد  

١٠٠  ١٠/٧/٢٠٠٧  ٨٤،٠٠٠٫٠٠%  

  %١٠٠  ١٤/٥/٢٠٠٥  ٤٩،٩٠٠٫٠٠  محرقة في حديقة الحيوانات في بغداد
  %١٠٠  ٢٩/٧/٢٠٠٧  ٢٦،٦٥٠٫٠٠  إعادة تأهيل حديقة الحيوانات في بغداد

  %٥٠  م يكتملل  ٢٥،٠٠٠٫٠٠  ، منطقة القنافذ٦٢٠بالك 
ممشى الحصان العربي في حديقة الحيوانات 

  في بغداد
١٠٠  ١٤/٦/٢٠٠٥  ٣،٨٠٠٫٠٠%  

  %١٠٠  ١٧/٤/٢٠٠٥  ١،٠٠٠٫٠٠  الذبح الرحيم في حديقة الحيوانات في بغداد
  

، (CERP)، آتيب اآسيل لدى برنامج المساعدة الطارئة للقائد (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق : المصدر
٣/١٠/١٠٠٨.  
  
  

 لن يتم بعد اآلن تمويل خدمات شاحنات القمامة بموجب برنامج استقرار المجتمع المحلي الممول :المرافق
عبرت أمانة العاصمة في بغداد عن قلقها من تولي هذه المهمة عبر مدينة . من الواليات المتحدة

  )٥١٠(.بغداد
  

امج عمل المجتمع المحلي ومجموعة عمل في منطقة الكاظمية، عمل موظفو برن: دعم المجتمع المحلي
القائد على تنفيذ مشروع إنشاء مرآز إطفاء مزود بفسحة نوم إضافية لإلطفائيين وبمعدات لمكافحة 

  )٥١١(.الحريق وبموقف مغطى للسيارات
  

، تبرع مرآز حراس الطبيعة في والية نورث آارولينا بنمرين ٢٠٠٨أغسطس / في آب:السياحة
 زودت السفارة األميرآية التمويل )٥١٢(.لبنغال النادرة إلى حديقة الحيوانات في بغدادصغيرين من فصيلة ا

أقيمت حديقة الحيوانات في موقع آمن .  ألف دوالر٦٦لنقل النمرين إلى العراق بكلفة بلغت أآثر من 
 ١٠ يزور الحديقة حوالي.  ساعة في اليوم داخل وخارج بواباتها٢٤وزودت بحراسة أمنية على مدار 

.  زائر في األيام األخرى من األسبوع٣٠٠٠ و٢٠٠٠آالف شخص آل جمعة وسبت ويزورها ما بين 
 شخص ١٥٠، عندما آان ال يزورها سوى ٢٠٠٦ازداد معدل زيارة حديقة الحيوانات آثيرًا منذ عام 

ت المتحدة جهود  مولت الواليا)٥١٣(. قفصًا٦٢ حيوانًا في ٧٨٨تعتني حديقة الحيوانات ب . تقريبًا في اليوم
.  ألف دوالر من برنامج االستجابة الطارئة للقائد١٩٠إعادة تأهيل حديقة الحيوانات في بغداد بتقديم مبلغ 

  . للحصول على الئحة بمشاريع حديقة الحيوانات٣-٣انظر الجدول 
  

م القانون في  عمل سوية آل من مكتب المساعدة االنتقالية في العراق، فرقة منطقة الخليج وقسم حك:العدل
 مبنى المحكمة السفارة األميرآية، وفرق إعادة إعمار المحافظة في بغداد ووآاالت أميرآية أخرى إلنشاء

اآتملت األشغال في الوقت المحدد وأصبحت ).  بقصر العدليعرف أيضًا( المرآزية الجديد في الرصافة
   )٥١٤(.هيئة المحكمة جاهزة للبدء بالنظر في الدعاوى

  
غداد تستمر في مواجهة عمليات تفجير واعتداءات مسلحة أخرى، فقد هبط المستوى اإلجمالي مع ان ب

استنادًا إلى وزارة الدفاع، حاولت منظمة القاعدة ان تعيد تنظيم . ٢٠٠٤للعنف إلى أدنى حد منذ العام 
  .صفوفها حول المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية من المدينة

  



  بغداد
  

 

١٧٣ 

  ات حول مشاريع إعادة اإلعمار التي تنفذها فرقة منطقة الخليجتحديث المعلوم
من بين .  مليارات دوالر٣ مشروعًا بقيمة تزيد عن ١،٣٥٢تدعم فرقة منطقة الخليج محافظة بغداد بتنفيذ 

 مشاريع قيد التنفيذ، وجرى التخطيط لبدء تنفيذ ١٠٤ مشروع، وبقي ١،٢٠٢هذا المجموع اآتمل تنفيذ 
 خصصت النسبة المئوية األعلى من آلفة المشاريع المكتملة والجاري تنفيذها إلى )٥١٦(.ر مشروعًا آخ٤٦

 ٢٥٥أفادت فرقة منطقة الخليج ان مشاريع آهرباء تبلغ آلفتها اإلجمالية أآثر من . مشاريع الكهرباء
  )٥١٧(.مليون دوالر ال تزال قيد التنفيذ

  
ساآن وشرآات األعمال موصولين بخطوط توزيع الطاقة  بالمئة من الم٧٥ حاليًا أصبحت نسبة :الكهرباء
وأصبحت عدة مشاريع قريبة من االآتمال وهي تتعلق بزيادة توليد الطاقة، نقلها وتوزيعها في . الكهربائية
 الذي  آيلو فولت في أبو ديشير١١خطوط التغذية  في ربع السنة هذا، اآتمل تنفيذ مشروع )٥١٨(.المحافظة

 مليون دوالر حوالي ١٫٧من المتوقع ان يخدم المشروع الذي بلغت آلفته .  جديدة محطة توزيع١٢زود 
 )٥١٩(.٢٠٠٨ديسمبر /ومن المقرر إآمال مشروعين رئيسيين بحلول آانون األول.  ألف عراقي٢٠

 ١٦١بقيمة القدس  في التوربين الغازي العمل على تنفيذ مشروع توسيع ٢٠٠٧فبراير /واستمر منذ شباط
 بالمئة ومن المتوقع ان يزود عند اآتماله الطاقة ٨٥أصبح المشروع اآلن مكتمًال بنسبة . رمليون دوال

عند اآتمال تنفيذه سوف يساعد . األنبار/ ألف مسكن إضافي موصولين بشبكة بغداد١٨٠الكهربائية إلى 
يون دوال  مل٤٨قيمتها  التي تبلغ آيلو فولت ١٣٢ محطة التحويل جميلة، الفارابي مشروع النقل من

  )٥٢٠(. ألف مشترآًا عراقيًا٧٠حوالي 
  

 ُتشكِّل المشاريع المتعلقة باألشغال العامة والمياه ثالث اآبر جزء من تكاليف المشاريع الجاري :الماء
تهدف هذه المشاريع إلى تمكين آافة المواطنين من الوصول إلى مصادر مياه الشرب . تنفيذها في بغداد

في الوقت الحاضر، فان نسبة سكان بغداد الموصولون بخطوط توزيع . ياهوخدمات الصرف الصحي للم
 من اجل زيادة توزيع مياه الشرب يجري العمل على مشروع شبكة مياه )٥٢١(. بالمئة٣٠المياه ليست سوى 

حاليًا اآتمل .  ألف مواطنًا١٥ مليون دوالر إلنشاء شبكة أنابيب تخدم حوالي ١٫٢وقيمته  ٨٢٦أمالدورة 
  )٥٢٢(. بالمئة٩٠روع بنسبة المش

  
 اآتملت أعمال بناء مبنى المحكمة المرآزية في الرصافة المقصود منها ان تخدم اآثر من مليون :المرافق

 ٢٠٠٦نوفمبر / بدأت أعمال إنشاء مبنى المحكمة في تشرين الثاني)٥٢٣(.مواطن يقطنون في الرصافة
آنموذج لمباني المحاآم في المستقبل في  مليون دوالر وسوف يخدم ٧٫٩وتبلغ تكاليف إنشائه 

  )٥٢٤(.العراق
  

 ٧٠ تقدر حاليًا قيمة مشاريع االتصاالت الجاري تنفيذها في محافظة بغداد بأقل قليًال من :االتصاالت
 في ربع السنة هذا، واجه مرآز السنترال واالتصاالت في المأمون عدة تحديات تتعلق )٥٢٥(.مليون دوالر

أبلغت فرقة منطقة الخليج أن عملية التصميم آانت بطيئة ولوحظ . شروع وتسليم الموادبإعادة تصاميم الم
تأخر إنجاز هذا المشروع الذي تبلغ قيمته . يونيو/حصول انخفاض في األيدي العاملة في شهر حزيران

ج  مليون دوالر في منتصف إنشاء المرآز الذي سيضم المكاتب ومجموعة المفاتيح الكهربائية وبر٢٢٫٧
  )٥٢٦(.االتصاالت
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  تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة اإلعمار التي تنفذها الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
  ملخص جهود الوآالة األميرآية للتنمية الدولية في محافظة بغداد

  
  االقتصاد والزراعة وتطوير القدرات  الديمقراطية ونظام الحكم

 في ربع :(LGP II)برنامج الحكم المحلي الثاني 
السنة هذا وافق مجلس محافظة بغداد على خطة 

 التي وضعت بدعم من ٢٠٠٩تطوير المحافظة للعام 
تحدد الخطة األولية . البرنامج الثاني للحكم المحلي

 قطاعًا وسلم مكتب ٢٢ مشروع من ٣٢٤لتنفيذ 
المحافظ هذه الخطة إلى وزارة التخطيط في 

لثاني للحكم المحلي يمول البرنامج ا. سبتمبر/أيلول
التدريب المهني لثالثة مناصب في آل واحد من 

المجالس الخمسة عشر في المنطقة ويبلغ مجموعهم 
مول .  محاسبين١٠ مهندسًا، و١٥ إداريًا و٢٠

البرنامج أيضًا التدريب المهني لعشرين منصبًا في 
. أغسطس/مجلس محافظة بغداد، وتم إشغالهم في آب

 يب في أمانة العاصمة بغدادمرآز التدرتم توسيع 
لزيادة ) ٢٠٠٤بدعم من برنامج الحكم المحلي عام (

حجم التخطيط وأنظمة المعلومات الجغرافية ومعالجة 
يؤمن المرآز تدريبًا متخصصًا لفحص مياه . المياه

الشرب وقد جرى خالل ربعي السنة الماضيين 
 نظامًا متضررًا لمياه الصرف الصحي ٤٤إصالح 

 محطات ١٠ل شبكتين للصرف الصحي ووأعيد تأهي
 ٩وضع قيد االستعمال مطمرين للنفايات و. مضخات

 ١٤ شاحنة لجمع القمامة و١٨٠محطات تحويل و
  .مرآز صيانة

  
برنامج المساعدة /صندوق االستجابة السريعة

 يسمح البرنامج :(QRF/IRAP)السريعة للعراق 
لفرق إعادة إعمار المحافظات والفرق المرافقة 

يل نشاطات لدعم تنفيذ خطط التنمية والتطوير بتمو
بضمنها خطة عمل ِفَرق إعادة إعمار المحافظات، 

ِفَرق عمل إعادة إعمار المحافظات المرافقة، الخطة 
 واستراتيجية (UCP)المشترآة الموحدة المحلية 

أسس صندوق االستجابة . تطوير المحافظات
فتين، برنامج المساعدة السريعة للعراق صحي/السريعة

إحداهما تستهدف الشباب وأخبار الرياضة واألخرى 
صحيفة عامة لالستهالك الجماهيري، وساعد صحيفة 

غرفة آما مول البرنامج إنشاء . البالد اليوم المستقلة
 التابعة لمجلس لتقديم موجزات األخبار للجنة اإلعالم

مستوصف الطب محافظة بغداد وإعادة تأهيل 
ق السمك في السيدية  وسوحور رجب في البيطري

  . نيسان٩أسواق و

  
في : (CSP)برنامج استقرار المجتمع المحلي 

 فرصة عمل ٢٢،١٢٥ربع السنة هذا، تّم تأمين 
 فرصة عمل للمدى الطويل ٤٧٩للمدى القصير و

اآتمل . بموجب برنامج استقرار المجتمع المحلي
  تنشيط مشروعًا بضمنها إعادة١٦إنجاز حوالي 
.  شهرًا من العمل٥٤٩ي أوجد الذسوق التاجي 

، المرآز الصحي في بالط الشهداءأعيد تأهيل 
رعى . وُجهز بالمعدات لتحسين وزيادة الخدمات
 ألف ٢٠برنامج استقرار المجتمع المحلي حوالي 

شاب عراقي للمشارآة في مباريات آرة القدم 
 متدربًا ٣،٦١٥ومعارض الفنون الجميلة وتخرج 

ءات وغير اإلنشاءات، من دورات تدريس لإلنشا
. رعاها برنامج استقرار المجتمع المحلي في بغداد
مّول البرنامج أيضًا التدريب المهني المتدرج ل 

ومن خالل تقديم .  متخرجًا من مدارس مهنية١٤٥
 ٢٣٠منح بمبالغ صغيرة جرى تأمين أآثر من 

فرصة عمل للمدى الطويل في القطاع الزراعي 
 في منطقة ماك جاسماستشمل العمل في بحيرات 

الرضوانية ومزرعة البيوت البالستيكية /المحمودية
  .في منطقة االستقالل

  
 :(PEG)برنامج التنمية االقتصادية للمحافظات 

مؤسستين لتقديم القروض " تجارة"يدعم برنامج 
، التي تضم مراآز البشائرالصغيرة في بغداد وهما 

قع للقروض الصغيرة يملكها ويديرها عراقيون وي
البيت  ومؤسسةمرآزها الرئيسي في المنصور، 

منذ .  ومرآزها الرئيسي في الحلة، بابلالتعاوني
 قرضًا ١٣،٩٤٨إطالق هذا المشروع، تّم تقديم 

في .  دوالر٢٤،٨٠٩،٧٠٢بقيمة إجمالية بلغت 
 قرضًا غير مدفوعًا ٤،٥١٩الوقت الحاضر يبقى 

يزود .   دوالر٥،٢٣٧،٥٣٩بقيمة إجمالية تبلغ 
أيضًا مساعدة فنية وتدريبًا وبناء " تجارة"نامج بر

قدرات لمراآز تطوير شرآات أعمال صغيرة 
الجمعية العراقية للمتعاملين يملكها عراقيون، مثل 

 بوجه عام تقدم مراآز تنمية .باألوراق المالية
شرآات األعمال الصغيرة التدريب واالستشارات 

  .في المجتمع المحلي

  



  بغداد
  

 

١٧٥ 

 
  االقتصاد والزراعة وتطوير القدرات  م الحكمالديمقراطية ونظا

برنامج تخفيف النزاعات الناشئة في المجتمع 
 أآمل البرنامج عملية :(ICCM)المحلي في العراق 

تقييم النزاعات لتفحص احتياجات المجتمعات المحلية 
في بغداد وتاريخ ومصادر النزاعات داخلها من أجل 

لبرنامج أيضًا مّول ا. تطوير مشاريع سريعة التأثير
عملية تدريب نساء محرومات من االمتيازات في 

، وهو مشروع يرآز على تجهيز األرامل األعظمية
استضاف مشروع . بوسائل بديلة لتأمين سبل العيش

آخر ماراتون يوم الشبيبة العالمي، لالحتفال بالتنوع 
آان الهدف . بمشارآة معوقين" يوم الكرادة"خالل 

من الماراتون جمع خليط متنوع يضم أآثر من الف 
  .حيةشاب عراقي للمشارآة في مباريات رياضية ص

  
: (CAP II)برنامج عمل المجتمع المحلي الثاني 

 مشروعًا لبناء ٧٢٧ضمن إطار هذا البرنامج تّم تنفيذ 
مدارس، مرآز لإلنترنت واالتصاالت، وعيادة فحص 

باألمواج فوق الصوتية، رفع مستوى شبكة الطاقة 
الكهربائية، تحسين شبكة توزيع المياه، إنشاء دور 

المفرق، متاجر بقالة، مصانع للمسنين، مخازن للبيع ب
زّود المشروع أيضًا . ومزارع مواشي ودواجن

معدات وتجهيزات مطلوبة بإلحاح لمستشفيات 
  .ومدارس

  
 ٤٦٨ ينفذ :صندوق مارال روزيكا لضحايا الحرب

مشروعًا بتمويل من صندوق مرال روزيكا لضحايا 
الحرب في بغداد بما في ذلك إقامة مشاغل خياطة 

جر قرطاسية وبقالة، إنشاء مساآن لعائلة للنساء، ومتا
واحدة، وتزويد معالجة طبية وعالج طبيعي 

تقدم األطراف الصناعية والمساعدة . للمرضى
الطارئة للضحايا وعائالتهم الذين تضرروا بسبب 

  .عمليات قوات التحالف

" إنماء" يقدم برنامج ":إنماء"المشروع الزراعي 
األمثلة . غدادعدة مبادرات زراعية في محافظة ب

تشمل مشاريع عرض البيوت البالستيكية في 
التاجي وإعادة تأهيل سوق بغداد الجديدة، وتوزيع 

بذور من النوعية العالية والبالستيك للبيوت 
البالستيكية في التاجي ومنطقة أبو غريب، آما 
تزويد مضخات مياه ال تعمل بالطاقة الكهربائية 

  .شاتلللمساحات المزروعة بالعلف وللم
  

 درب ):NCD(برنامج تطوير القدرات القومية 
 موظف ٧،٤٠٠أآثر من " تطوير"برنامج 

حكومي من بغداد على اإلدارة العامة واإلدارة من 
 مقررات تعليمية أدخلت عند مستويات ٨خالل 

تشمل المواضيع القيادة . آفاءة مختلفة
واالتصاالت، وإدارة المشاريع، والموارد البشرية 

ة المالية والمشتريات، وتكنولوجيا واإلدار
يستطيع البرنامج أن . المعلوماتية ومكافحة الفساد

يستجيب الحتياجات محددة لموظفي الوزارات 
بتنظيم ورش عمل مصممة خصيصًا لهم وبرنامج 

لتدريب المدرب الذي سمح للوزارات بوضع 
  .مناهجها الدراسية الداخلية

  
كوارث مكتب المساعدة األمنية في حالة ال

(OFDA)/ الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
(USAID): يساعد مكتب المساعدة األمنية في 

حالة الكوارث األشخاص المهجرين إلى الداخل في 
بغداد من خالل ثالثة شرآاء ينفذون المشاريع في 

الصحة، اللوجستيات، وسلع : هذه القطاعات
النظافة اإلغاثة، الحماية، الملجأ واإلسكان، الماء، 
  .والصحة العامة، االقتصاد وأنظمة السوق

.٦/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات ) USAID( استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية :المصدر



 نظرة إجمالية على المحافظات
  

 

١٧٦ 

  
  

 

  واسط
  

    نسمة٩٤٢،٠٠٠ )أ(:عدد السكان
   بالمئة شيعة١٠٠ )ب(:الدين

 مليون دوالر، ١٣٤٫٧ )ج(::الموازنة الرأسمالية
  % ٢٥أنفق منها نسبة 

  ١،٤٢١ )د(:المشاريع األميرآية
 مليون ٤٥٧٫٧ )د(:أآالف المشاريع األميرآية

  دوالر
 )هـ(:تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة

  ٢٠٠٨أآتوبر /تشرين األول
  

  
  

  )و(العدد اإلجمالي لألحداث األمنية في الشهر 

  
  

    

يناير /يآانون الثان
٢٠٠٤ 

  ٥٠ ٢٠٠٨سبتمبر /أيلول
  

٢٥  
  

 صفر

 الكوت

  العاصمة
  المطار

  مرفق تدريب
  ِفَرق إعادة إعمار المحافظات بقيادة الواليات المتحدة

 



  واسط
  

 

١٧٧ 

  

  )ز(حافظات تقييم التقدم حسب فريق إعادة إعمار الم

  

  
  ال تغيير             تراجع       تحسن       االتجاه منذ ربع السنة األخير

  
  
  

  )ح(آلفة المشاريع حسب القطاع 
  

  
  
  
  

٦٢%

٧% 

األمن والعدل

الالجئون وحقوق اإلنسان والتعليم

  تالنقل والمواصال

  العناية الصحية
    ٣% 

 الكهرباء

 االعتماد على النفس  األداء  االستدامة  التطوير  البداية

  نظام الحكم
  

  التطوير السياسي
  

  التطوير االقتصادي
  

  حكم القانون
  

 المصالحة

١٣%

 الماء

٤% 

  التطوير االقتصادي
٢%  
 

 %٤ المباني

٥% 



 نظرة إجمالية على المحافظات
  

 

١٧٨ 

  )ط(مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمكتملة 
  )بماليين الدوالرات(
  
عدد المشاريع   

  المكتملة
آلفة المشاريع 

  ملةالمكت
عدد المشاريع 
  الجاري تنفيذها

آلفة المشاريع 
  الجاري تنفيذها

  $٦٫٧٨  ٣  $٥٣٫٣٨  ١٢٨  الكهرباء
  $٢٫٠٢  ١٠  $٣١٫١٢  ٢٢١  الماء

  $٠٫٨٩  ٤  $١١٫٦٩  ٩٠  العناية الصحية
  $٠٫٨٩  ٤  $١٧٫٥٦  ٨٢  النقل والمواصالت

  $٥٫٦١  ٢  $١٢٫١٦  ٨٨  البناء
  $١٦٫١٨  ٢٣  $١٢٥٫٩١  ٦٠٩  المجموع

  
  . األرقام تتأثر بالتدوير. لمواقع الظاهرة على الخريطة هي تقريبية ا:مالحظات
  :المصادر

 تشرين ١٩، "سكان العراق حسب المحافظة: " (UNOCHA) مكتب األمم المتحدة لتنسيق المساعدات اإلنسانية  )أ (
 .٢٠٠٧نوفمبر /الثاني

 اإلنترنت لوآالة االسوشيتدبرس، بيانات المهجرين إلى الداخل التي استعملها موقع: المنظمة الدولية للهجرة  )ب (
  .net.iraq.iom.www ٢٠٠٨مايو /أيار

 .٢/١٠/٢٠٠٨، زودته وزارة المالية األميرآية في بغداد ٢٠٠٨يونيو /وزارة المالية، التقرير الرأسمالي، حزيران  )ج (
، (ITAO)ائي لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق  الملف النه- (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق  )د (

/ ١٣/١٠،  (CERP)نظام إدارة إعادة إعمار العراق، آتيب إآسيل لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد. ١/١٠/٢٠٠٨
؛ عدد المشاريع وآلفتها قد يختلفان عن العدد والكلفة الذين ابلغ عنهما خالل ربع السنة األخير ألنه تم ٢٠٠٨

األرقام . من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق (USAID)لى بيانات الوآالة األميرآية للتنمية الدوليةالحصول ع
تشمل المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة وتبرر استعمال أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ) د(للمصدر 
(IRRF) وصندوق قوات األمن العراقية ،(ISFF)د ، وصندوق دعم االقتصا(ESF) وبرنامج االستجابة الطارئة ،

 .(CERP)للقائد 
 .٣٢، الصفحة ٣٠/٩/٢٠٠٨" قياس االستقرار واألمن في العراق"وزارة الدفاع   )ه (
 .٦/١٠/٢٠٠٨استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات،   )و (
 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،   )ز (
، (ITAO) الملف النهائي لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق - (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق  )ح (

، (CERP)نظام إدارة إعادة إعمار العراق، آتيب إآسيل لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد. ١/١٠/٢٠٠٨
آلفة المشاريع عن تلك المبلغ عنها قد يختلف عدد و. يشمل فقط المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة. ٣/١٠/٢٠٠٨

 من مكتب  (USAID)في تقرير ربع السنة األخير ألنه تم الحصول على بيانات الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
استنادًا إلى هذه المصادر، يمثل قطاع النفط والغاز نسبة تقل عن نصف بالمئة من . إدارة إعادة إعمار العراق

 .إجمالي التمويل
 (ITAO) الملف النهائي لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق - (IRMS)م إدارة إعادة إعمار العراقنظا  )ط (

، (CERP)نظام إدارة إعادة إعمار العراق، آتيب إآسيل لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد . ١/١٠/٢٠٠٨
سنة األخير ألنه تم الحصول قد تختلف عدد وآلفة المشاريع عن تلك المبلغ عنها في تقرير ربع ال. ٣/١٠/٢٠٠٨

 . من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق (USAID)على بيانات الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 



  واسط
  

 

١٧٩ 

  
  واسط في لمحة سريعة

آلفة المشاريع الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار 
  )IRRF 2(العراق الثاني 

٤٤٧$  

لة من صندوق قوات األمن العراقية آلفة المشاريع الممو
)ISFF( 

١٥٥$  

  $٨٢  )ESF(آلفة المشاريع الممولة من صندوق دعم االقتصاد 

التمويل للشخص 
  الواحد

آلفة المشاريع الممولة من برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
)CERP( 

٦٨$  

  ر مليون دوال١٣٤٫٧٠   ٢٠٠٨ تخصيصات المحافظة من الموازنة الرأسمالية للعام   التمويل العراقي
  ٣٤  ١/٧/٢٠٠٨-١/٤/٢٠٠٨مجموع االعتداءات 
  ٨ ٣٠/٩/٢٠٠٨-١/٧/٢٠٠٨مجموع االعتداءات 

  األمن

أآتوبر /تشرين األول  تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة
٢٠٠٨  

  االقتصاد  ١  مصانع- مؤسسات تملكها الدولة
  ٢٨٣ أعمال عقود وفق برنامج العراقيين أوًال

  ٣،٠٨٩  لربع السنة ) ساعة/ميغا واط(لحمل المزود متوسط ا
  ٦،٩١٤ )ساعة/ميغا واط(متوسط الطلب 

  ١،٠٠٠  عدد مستعملي اإلنترنت

  البنية التحتية

  ٧  مراآز العناية الصحية األولية الممولة من الواليات المتحدة
  ٦،١٧٩  عدد المهجرين إلى الداخل

ادة إعمار إجمالي المبالغ المخصصة في موازنة لجان إع
 والسنة المالية ٢٠٠٦السنة المالية (وتنمية المحافظات 

٢٠٠٧( 

   مليون دوالر٢٧٫٩٢

النسبة المئوية الممنوحة بموجب عقود من المبالغ المخصصة 
  للجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات

   بالمئة٩١

حسب المحافظة " تطوير"عدد المتدربين في برنامج 
٢٠/٩/٢٠٠٨-١/٧/٢٠٠٨(  

٣٨٥  

  ٨١  مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي

  نظام الحكم

   مليون دوالر٤٫٣٦  قيمة مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي
  

  .األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
  . لمعرفة المصادر١-٣أنظر جدول مقارنات المحافظات : المصدر



 نظرة إجمالية على المحافظات
  

 

١٨٠ 

  ار المحافظاتتحديث المعلومات حول مشاريع إعادة اإلعمار التي تنفذها ِفَرق إعادة إعم
 أبلغت ِفَرق إعادة إعمار المحافظات في واسط عن حصول زيادة في المشارآة السياسية :تبصرات القيادة

تتوق األحزاب السياسية في واسط إلظهار تقدم أآبر إلى ناخبيهم مع اقتراب موعد . خالل ربع السنة هذا
ع مختلف األحزاب والمنظمات السياسية آما تزود االنتخابات فرصة محايدة للمنافسة م. اجراء االنتخابات

  )٥٢٧(.مع ممثلي المجتمع المدني
  

أعيق الدعم الذي تقدمه ِفَرق إعادة إعمار المحافظات لعملية إعادة اإلعمار بسبب عدم وجود مراقبة على 
يتنافس محافظ واسط ومجلس المحافظة على السيطرة على موازنات . تمويل عمليات التشغيل والصيانة

طلب المحافظ ومجلس المحافظة من ِفَرق إعادة إعمار . نامج إعادة إعمار القطاع الزراعي والتطويربر
  )٥٢٨(.٢٠٠٨المحافظة التوسط إليجاد حل وسط حول الموازنة التكميلية للعام 

  

  
  )صورة من سالح الهندسة في الجيش األميرآي(المستوصف الذي اآتمل إنشاؤه مؤخرًا في الكوت 

  
 حددت ِفَرق إعادة إعمار المحافظات في واسط قطاع الزراعة وقطاع التصنيع على أنهما :الزراعة

 من خالل برنامج التنمية االقتصادية للمحافظات )٥٢٩(.آالت لدفع االزدهار االقتصادي المحلي إلى األمام"
ين ومهنيين  بطاقة تسجيل إلرسال مزارعين، ومهندس٥٠اشترت ِفَرق إعادة إعمار المحافظات في واسط 

آخرين في مجال األعمال إلى مرآز تطوير شرآات األعمال الصغيرة المحلي للتدريب خالل ربع السنة 
  )٥٣٠(.هذا

  
 في ربع السنة هذا، رعت ِفَرق إعادة إعمار المحافظات في واسط أول مؤتمر صحفي في جنوب :التعليم
عليم وترآزت المناقشات حول دور الصحافة نظم المؤتمر مهنيون عراقيون من قطاع اإلعالم والت. العراق

الحرة في تثبيت الديمقراطية في العراق والتغلب على التحديات الحالية التي يواجهها الصحافيون 
  )٥٣١(. في الكوت٢٠٠٨يوليو / تموز٢٣انتهى المؤتمر الذي دام ثالثة أيام في .  العراقيون

  
   تنفذها فرقة منطقة الخليجتحديث المعلومات حول مشاريع إعادة اإلعمار التي

 مليون ١٢٫٤٧ مشاريع يجري تنفيذها في محافظة واسط بقيمة ٦أفادت فرقة منطقة الخليج عن 
  )٥٣٢(.دوالر



  واسط
  

 

١٨١ 

  
 في الجماهير الذي بلغت قيمته المرآز الصحي انتهى العمل في ربع السنة هذا على :العناية الصحية

  )٥٣٣(.٢٠٠٦أغسطس /بدأ العمل على هذا المرآز في آب.  دوالر٣٠٠،٠٠٠
  

شمل هذا المشروع وهو .  آيلو متر٢٥اآتملت في ربع السنة هذا إعادة تأهيل طريق بطول : االتصاالت
  )٥٣٤(. في واسطالزبيدية-طريق النعمانيةوجزءًا من النعمانية -طريق األحرار مليون دوالر ٢٫٤بقيمة 

  
شملت . طة جديدة لمعالجة المياه لقرية الجزائر، بدأ تنفيذ أشغال إنشاء مح٢٠٠٦يوليو /  منذ تموز:الماء

 مترًا مكعبًا بالساعة وخزان فوق ٥٠األشغال ترآيب محطة معالجة للمياه بوحدة معالجة ذات سعة 
  )٥٣٥(. آيلومترًا خطيًا من شبكات المياه١٠٫٢األرض وتمديد 

  
  



 نظرة إجمالية على المحافظات
  

 

١٨٢ 

  يرآية للتنمية الدوليةتحديث المعلومات حول مشاريع إعادة اإلعمار التي تنفذها الوآالة األم
  ملخص جهود الوآالة األميرآية للتنمية الدولية في محافظة واسط

  
  االقتصاد والزراعة وتطوير القدرات  الديمقراطية ونظام الحكم

 في ربع :(LGP II)برنامج الحكم المحلي الثاني 
السنة هذا، أّمن البرنامج الثاني للحكم المحلي تدريب 

وازنات العامة والتدقيق  شخص على إعداد الم١٠٠
آما على أنظمة المحاآم اإلدارية، تطوير المؤسسات، 

االنتخابات، التفاوض حول المشاآل وحلها، التنمية 
االقتصادية الريفية، تنفيذ المشاريع، اإلدارة األساسية 

زود هذا . واستراتيجيات إعادة إعمار األقضية
رة للمجالس البرنامج تدريبًا إضافيًا حول القيادة واإلدا

المحلية ومجالس المحافظات بضمنه وسائل اإلعالم 
ولجان العالقات العامة وتدريب موظفين رئيسيين 

  .آخرين
  

برنامج المساعدة /صندوق االستجابة السريعة
 يسمح البرنامج :(QRF/IRAP)السريعة للعراق 

لفرق إعادة إعمار المحافظات والفرق المرافقة 
 خطط التطوير وإعداد بتمويل نشاطات لدعم تنفيذ

خطة العمل لِفَرق إعادة إعمار المحافظات وِفَرق 
إعادة إعمار المحافظات المرافقة والخطة المشترآة 

 واستراتيجية تطوير (UCP)الموحدة المحلية 
  . المحافظات

  
برنامج تخفيف النزاعات الناشئة في المجتمع 

 أعد برنامج تخفيف :(ICCM)المحلي في العراق 
ت الناشئة في المجتمع المحلي في العراق النزاعا

تقييمًا للنزاعات لتفحص احتياجات المجتمعات 
المحلية في محافظة واسط وتاريخ ومصادر النزاعات 

  . داخلها من أجل تطوير مشاريع سريعة التأثير
  

: (CAP II)برنامج عمل المجتمع المحلي الثاني 
 مشاريع إلعادة ٦بموجب هذا البرنامج خصصت 

يل المرافق وتزويد أجهزة لألشخاص الضعيفي تأه
السمع والتكلم في مختبرات تكنولوجيا المعلوماتية 

  .  مدارس مهنية٥المقامة في 
  

 ليس هناك من :صندوق مارال روزيكا لضحايا الحرب
مشاريع ينفذها صندوق مرال روزيكا لضحايا الحرب 

  .في محافظة واسط

  
ال : (CSP)برنامج استقرار المجتمع المحلي 

  .يعمل في محافظة واسط
  

 :(PEG)برنامج التنمية االقتصادية للمحافظات 
مؤسسات التمويل الصغيرة " تجارة"يدعم برنامج 

 قرضًا غير مسدد تبلغ قيمته حوالي ٣٣٧عبر 
  . دوالر٥٩٨،٤٠٠

  
” إنماء“ ينفذ برنامج ":إنماء"المشروع الزراعي 

تجربة لعرض الطماطم في الكوت مع مجموعة 
الغرض من التجربة هو . ارة من الفالحينمخت

إظهار الفائدة المحتملة من إنتاج أنواع جديدة من 
أيضًا، ” إنماء“يزود برنامج . الطماطم القاسية جدًا

البذور واألسمدة وخدمات اختبار التربة والمساعدة 
  .الفنية

  
 درب ):NCD(برنامج تطوير القدرات القومية 

 موظفًا حكوميًا ١،٠٣٠أآثر من " تطوير"برنامج 
من محافظة واسط على اإلدارة العامة واإلدارة من 

 مقررات دراسية أدخلت عند مستويات ٨خالل 
القيادة : تشمل المواضيع. آفاءة متنوعة

واالتصاالت، إدارة المشاريع، إدارة الموارد 
البشرية، اإلدارة المالية، المشتريات، تكنولوجيا 

  .المعلوماتية ومكافحة الفساد
  

مكتب المساعدة األمنية في حالة الكوارث 
(OFDA)/ الوآالة األميرآية للتنمية الدولية

(USAID): يساعد مكتب المساعدة األمنية في 
 المهجرين إلى الداخل (OFDA)حالة الكوارث 

في محافظة واسط من خالل ثالثة شرآاء في 
الصحة، اللوجستيات وسلع : القطاعات التالية
 الملجأ والمأوى، الماء، النظافة، اإلغاثة، الحماية،

والصحة العامة، التنسيق والمعلومات اإلنسانية، 
  .واالقتصاد وأنظمة السوق

.٦/١٠/٢٠٠٨ و٢/١٠/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات) USAID( استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية :المصدر
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  بابل
  

   مليون  نسمة١٫٤ )أ(:عدد السكان
   بالمئة شيعة٩٥ بالمئة سنة، ٥) ب(:لدينا

 مليون دوالر، ٢٠٠٫٨ )ج(::الموازنة الرأسمالية
  % ٤٣أنفق منها نسبة 

  ٢،٢٧٧ )د(:المشاريع األميرآية
 مليون ٤٥١٫٢ )د(:أآالف المشاريع األميرآية

  دوالر
 )هـ(:تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة

  ٢٠٠٨أآتوبر /تشرين األول
  

  
  

  )و(جمالي لألحداث األمنية في الشهر العدد اإل

  
  

    

يناير /آانون الثاني
  ١٥٠ ٢٠٠٨سبتمبر /أيلول ٢٠٠٤

  

٧٥  
  

 صفر

 الحلة

  العاصمة
  ِفَرق إعادة إعمار المحافظات المرافقة

  ِفَرق إعادة إعمار المحافظات بقيادة الواليات المتحدة
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  )ز(تقييم التقدم حسب فريق إعادة إعمار المحافظات 

  

  
       ال تغيير       تراجع       تحسن       االتجاه منذ ربع السنة األخير

  
  

  )ح(آلفة المشاريع حسب القطاع 
  

  
  
  
  

٢٧%

٦% 

األمن والعدل

 الالجئون وحقوق اإلنسان والتعليم

  النقل والمواصالت
 العناية الصحية

 الكهرباء

 االعتماد على النفس  األداء  االستدامة  التطوير  البداية

  نظام الحكم
  
  لتطوير السياسيا

  
  التطوير االقتصادي

  
  حكم القانون

  
 المصالحة

٣٧%

 الماء

٨% 

التطوير االقتصادي

المباني
٣%

٤% 
٤% 

١١%
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  )ط(ذها والمكتملة مشاريع البنية التحتية الجاري تنفي
  )بماليين الدوالرات(
  
عدد المشاريع   

  المكتملة
آلفة المشاريع 

  المكتملة
عدد المشاريع 
  الجاري تنفيذها

آلفة المشاريع 
  الجاري تنفيذها

  $٢٫٤٨  ٥  $١٦١٫٧٤  ١٤٥  الكهرباء
  $٥٫٣٣  ١٤  $٦٤٫٠٢  ٢٢٦  الماء

  $٧٫٦٤  ٨  $١٧٫٧١  ٩٢  العناية الصحية
  $١١٫٦٧  ٨  $٢٥٫٣٦  ١٧٥  النقل والمواصالت

  $٤٫٧٣  ٢  $٩٫٧٤  ٦٤  البناء
  $٣٢٫٢١  ٣٧  $٢٦٠٫٥٧  ٧٠٢  المجموع

  
  . األرقام تتأثر بالتدوير.  المواقع الظاهرة على الخريطة هي تقريبية:مالحظات
  :المصادر

 تشرين ١٩، "سكان العراق حسب المحافظة: " (UNOCHA) مكتب األمم المتحدة لتنسيق المساعدات اإلنسانية  )أ (
 .٢٠٠٧نوفمبر /الثاني

بيانات المهجرين إلى الداخل التي استعملها موقع اإلنترنت لوآالة االسوشيتدبرس، : المنظمة الدولية للهجرة  )ب (
  .net.iraq.iom.www ٢٠٠٨مايو /أيار

 .٢/١٠/٢٠٠٨الية األميرآية في بغداد ، زودته وزارة الم٢٠٠٨يونيو /وزارة المالية، التقرير الرأسمالي، حزيران  )ج (
، (ITAO) الملف النهائي لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق - (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق  )د (

/ ١٣/١٠،  (CERP)نظام إدارة إعادة إعمار العراق، آتيب إآسيل لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد. ١/١٠/٢٠٠٨
قد يختلفان عن العدد والكلفة الذين ابلغ عنهما خالل ربع السنة األخير ألنه تم ؛ عدد المشاريع وآلفتها ٢٠٠٨

األرقام . من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق (USAID)الحصول على بيانات الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
ة وإعادة إعمار العراق تشمل المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة وتبرر استعمال أموال صندوق إغاث) د(للمصدر 
(IRRF) وصندوق قوات األمن العراقية ،(ISFF) وصندوق دعم االقتصاد ،(ESF) وبرنامج االستجابة الطارئة ،

 .(CERP)للقائد 
 .٣٢، الصفحة ٣٠/٩/٢٠٠٨" قياس االستقرار واألمن في العراق"وزارة الدفاع   )ه (
 .٦/١٠/٢٠٠٨استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات،   )و (
 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،   )ز (
، (ITAO) الملف النهائي لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق - (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق  )ح (

، (CERP)للقائدنظام إدارة إعادة إعمار العراق، آتيب إآسيل لبرنامج االستجابة الطارئة . ١/١٠/٢٠٠٨
قد يختلف عدد وآلفة المشاريع عن تلك المبلغ عنها . يشمل فقط المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة. ٣/١٠/٢٠٠٨

 من مكتب  (USAID)في تقرير ربع السنة األخير ألنه تم الحصول على بيانات الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
ى هذه المصادر، يمثل قطاع النفط والغاز نسبة تقل عن نصف بالمئة من استنادًا إل. إدارة إعادة إعمار العراق

 .إجمالي التمويل
 (ITAO) الملف النهائي لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق - (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق  )ط (

، (CERP)د نظام إدارة إعادة إعمار العراق، آتيب إآسيل لبرنامج االستجابة الطارئة للقائ. ١/١٠/٢٠٠٨
قد تختلف عدد وآلفة المشاريع عن تلك المبلغ عنها في تقرير ربع السنة األخير ألنه تم الحصول . ٣/١٠/٢٠٠٨

 . من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق (USAID)على بيانات الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
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  بابل في لمحة سريعة

ممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار آلفة المشاريع ال
  )IRRF 2(العراق الثاني 

٢١٦$  

آلفة المشاريع الممولة من صندوق قوات األمن العراقية 
)ISFF( 

٣١$  

  $٤٠  )ESF(آلفة المشاريع الممولة من صندوق دعم االقتصاد 

التمويل للشخص 
  الواحد

آلفة المشاريع الممولة من برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
)CERP( 

١٢٣$  

   مليون دوالر٢٠٠٫٨٠   ٢٠٠٨ تخصيصات المحافظة من الموازنة الرأسمالية للعام   تمويل العراقيال
  ٨١  ١/٧/٢٠٠٨-١/٤/٢٠٠٨مجموع االعتداءات 
  ٥٤ ٣٠/٩/٢٠٠٨-١/٧/٢٠٠٨مجموع االعتداءات 

  األمن

أآتوبر /تشرين األول  تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة
٢٠٠٨  

  االقتصاد  ١٠  مصانع- ا الدولةمؤسسات تملكه
  ٣٨١ أعمال عقود وفق برنامج العراقيين أوًال

  ٤،٣٨٧  لربع السنة ) ساعة/ميغا واط(متوسط الحمل المزود 
  ٩،٦٧٨ )ساعة/ميغا واط(متوسط الطلب 

  ٣،٠٠٠  عدد مستعملي اإلنترنت

  البنية التحتية

  ٧  مراآز العناية الصحية األولية الممولة من الواليات المتحدة
  ٢٥،٨٣٩  عدد المهجرين إلى الداخل

إجمالي المبالغ المخصصة في موازنة لجان إعادة إعمار 
 والسنة المالية ٢٠٠٦السنة المالية (وتنمية المحافظات 

٢٠٠٧( 

   مليون دوالر٢٦٫٨٥

النسبة المئوية الممنوحة بموجب عقود من المبالغ المخصصة 
  حافظاتللجان إعادة إعمار وتنمية الم

   بالمئة١٢٦

حسب المحافظة " تطوير"عدد المتدربين في برنامج 
٢٠/٩/٢٠٠٨-١/٧/٢٠٠٨(  

٤١٢  

  ٩٥  مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي

  نظام الحكم

   مليون دوالر٦٫٨٧  قيمة مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي
  

  .األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
  . لمعرفة المصادر١-٣أنظر جدول مقارنات المحافظات : المصدر
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  تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة اإلعمار التي تنفذها ِفَرق إعادة إعمار المحافظات
 أبلغت ِفَرق إعادة إعمار المحافظات في بابل وفرق إعادة إعمار المحافظات المرافقة :تبصرات القيادة

وحاجات األمن الفورية إلى مبادرات عن تحولها الواضح من الترآيز على مشاريع إنشاءات البنية التحتية 
 مدارس وعيادات ٢٠٠٦أنشأت ِفَرق إعادة إعمار المحافظات منذ سنة . تطوير القدرات وتأمين االستدامة

  )٥٣٦(:صحية متعددة باإلضافة إلى البرامج والمشاريع األميرآية التالية
  
طارئة للقائد إلنشاء سوق  مليون دوالر لمشروع ممول من برنامج االستجابة ال٣٫٢تمويل بمبلغ  •

 ).تدعمه أيضًا وزارة الزراعة(المزارعين والمرآز الزراعي في الفرات األوسط 
الصرف الصحي تضم أعضاء من مجلس المحافظة المحلي ومدراء /تشكيل لجنة فنية للمياه •

 .عامين من اجل تطوير خطة لمدة عشر سنوات لقطاع المياه
 .إعادة إعمار المحافظاتتدريب مستشارين زراعيين جدد لفرق  •
 ألف دوالر من خالل منظمة غير ٣٧٠تطوير مؤسسات للتمويالت الصغيرة بمنحها مبلغ  •

  .للتطوير االقتصادي" ازدهارنا"حكومية هي 

  
  )صورة من سالح الهندسة في الجيش األميرآي(مستشفى التوليد في المسيب قيد اإلنشاء في بابل 

  
  )٥٣٧(:فظات أيضًا حصول تحديات ذات شأن ألعمالهاالحظت ِفَرق إعادة إعمار المحا

  
 سجينًا من ٢٠التوترات األمنية بين قوات التحالف وهيئات المحافظة التي برزت بعد نقل  •

تعمل ِفَرق إعادة إعمار المحافظات إلشراك . الحراسة العراقية بدون وجود أي سجل يبرر نقلهم
 .ق زعيم حزب سياسيمعتدلين من جيش المهدي وقوات الجيش عند إطال

 
فعلى سبيل المثال، .  ألف دوالر يستغرق وقتًا طويًال٢٥الموافقة على مشاريع تزيد قيمتها عن  •

مشاعر سيئة في عاصمة "سببت التأخيرات في إنشاء طريق جانبي حول الحلة في استثارة 
 ".المحافظة

  
تمكنت هذه السلطات . ا في بابل تتعامل سلطات المحافظة بنجاح في مواجهة تفشي مرض الكولير:الصحة

أغسطس / في شهر آب)٥٣٨(.من فحص ومعالجة حاالت مرضية مشتبه بها باستعمال الموارد المتوفرة
 عراقي من قرية الجزيرة خدمات صحية أساسية من مكتب الشؤون المدنية ٤٠٠، تلقى أآثر من ٢٠٠٨

مستشفى الحلة وفريق من األطباء ومكتب المساعدة في المشتريات في العراق وأطباء وممرضات من 
زود مكتب الشؤون المدنية أيضًا تجهيزات . والمساعدين الطبيين التابعين للقوات الخاصة األميرآية
  )٥٣٩(.للمدارس والعاب ومواد للصحة الشخصية إلى المواطنين

  
ريد في  ألف دوالر للمساعدة في استبدال خطوط التب٥٠٠ خصصت الحكومة العراقية مبلغ :الزراعة

 مليون دوالر نفذه ١٫٨يعزز هذا الجهد العناصر األخرى لمشروع بقيمة . معمل الحلة للتخزين البارد
سوف يوسع هذا ". مشروعًا تعاونيا رئيسيًا للبنية التحتية"برنامج االستجابة الطارئة للقائد ويمثل 
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نظام التبريد آالضاغطات المشروع النشاطات الزراعية بينما تنتظر المحافظة تسلم معدات جديدة ل
  )٥٤٠(.والمكثفات والمبخرات

  
 متدربًا من الشرطة العراقية وسوف يتم إدخالهم في لواء الطوارئ الجديد ٧٥٠ تخرج حوالي :األمن

تلقى المتدربون اآثر من شهرين من التعليم . للشرطة العراقية المقرر نشره في جنوب محافظة بابل
نقلت الواليات المتحدة السيطرة . قوق اإلنسان والمجاالت العسكريةالنظري والعملي في القانون وح

 يفيد قادة عسكريون أميرآيون )٥٤١(.٢٠٠٨أآتوبر / تشرين األول٢٣األمنية إلى قوات األمن العراقية في 
ان تحّسن على قدرات قوات األمن العراقية المحلية ومساهمات تنظيم أبناء العراق قد أرست بيئة يشعر 

  )٥٤٢(.لسكان بأنهم أصبحوا أآثر أمانًا ويستطيع فيها االقتصاد بالتوسع المتواصلفيها ا
  

  تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة اإلعمار التي تنفذها فرقة منطقة الخليج
 مليون ٣٠٫٢٠ مشروعًا يجري تنفيذها في محافظة بابل بقيمة ١٦أبلغت فرقة منطقة الخليج عن 

  )٥٤٣(.دوالر
  

 بالمئة من إجمالي آلفة ٤٢ ُتشكِّل األبنية والعناية الصحية والتعليم نسبة :حية والتعليمالعناية الص
في ربع السنة هذا استمر تنفيذ  أشغال .  مليون دوالر١٢٫٦المشاريع الجاري تنفيذها ويبلغ مجموع قيمتها 

المستشفى في  بدأت أعمال إنشاء )٥٤٤(. ماليين دوالر٥ بقيمة مستشفى التوليد في المسيببناء 
اآتملت في ربع السنة هذا أشغال .  بالمئة اآلن٧٠، واصبح المشروع مكتمًال بنسبة ٢٠٠٧يوليو /تموز

أنجز هذا المشروع إعادة .  مليون دوالر٢٫٨المستشفى الطبي واألطفال في الحلة التي بلغت تكاليفها 
  )٥٤٥(.لدوليةالتأهيل المطلوبة لجعل المستشفى يتوافق مع القوانين العراقية وا

  
وفي ربع السنة .  ألف دوالر٤٠٠ بقيمة مدرسة الحسنفي ربع السنة األخير، منح عقد لتنفيذ مشروع 

  )٥٤٦(. صف تدريس بما في ذلك المعدات واألثاث١٢هذا، بدأت أشغال بناء مدرسة مؤلفة من 
  

أصبح هذا المشروع . لجديد يستمر العمل في ربع السنة هذا على إنشاء مبنى محكمة الحلة ا:األمن والعدل
 تقدر فرقة منطقة الخليج ان األشغال ستكتمل في )٥٤٧( بالمئة ٦١ مليون دوالر مكتمًال بنسبة ٦٫٦وقيمته 

  )٥٤٨(.٢٠٠٨نوفمبر /تشرين الثاني
  

 مليون ٥٫٩في ربع السنة هذا، آان يجري تنفيذ ثالثة مشاريع للنقل والمواصالت بكلفة مجموعها : النقل
 النقطة  من طريق بابل الذي تنفذه لجنة إعادة إعمار وتنمية المحافظات٨٠الشارع  آان )٥٤٩(.دوالر

أنجز المشروع تعبيد طريق .  مليون دوالر٤٫٢المرآزية لألشغال في هذا القطاع وتقدر آلفته بحوالي 
  )٥٥٠(. ممرات في الحلة٤ آيلو مترًا مكون من ١٠٫٦للسيارات بطول 



  بابل
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  شاريع إعادة اإلعمار التي تنفذها الوآالة األميرآية للتنمية الدوليةتحديث المعلومات حول م
  ملخص جهود الوآالة األميرآية للتنمية الدولية في محافظة بابل

  
  االقتصاد والزراعة وتطوير القدرات  الديمقراطية ونظام الحكم

 يستمر :(LGP II)برنامج الحكم المحلي الثاني 
 تزويد التدريب على برنامج الحكم المحلي الثاني في

قانون المحافظات الجديد ألعضاء مجلس المحافظة 
ساعد البرنامج أيضًا في تنظيم . والمجلس المحلي

مؤتمر إقليمي حول المشارآة السياسية للنساء ضم 
 مشارآًا من الدوائر الحكومية ٢٧٥اآثر من 

المرآزية ومسؤولين في المحافظات من خمس 
وسط من البالد، آما محافظات تقع في الجنوب األ

ساعد برنامج الحكم . منظمات غير حكومية وجامعات
المحلي الثاني مجلس محافظة بابل في تنظيم مؤتمر 
. لتعزيز خدمات التوسع الزراعي المزودة للمزارعين

حضر المؤتمر مسؤولون في الحكومة المرآزية 
والحكومة المحلية من المحافظات الخمس في 

  .المنطقة
  

برنامج المساعدة /تجابة السريعةصندوق االس
 مول البرنامج :(QRF/IRAP)السريعة للعراق 

شراء تجهيزات أساسية لمدارس األطفال وتوزيع 
معلومات أصدرتها الحكومة العراقية حول االنتخابات 

وتسجيل الناخبين آما إعادة تأهيل مرافق المجلس 
االقتصادي في خضر ومنطقة قبيلة الغوروني وقسمًا 

  . شبكة الكهربائية في الحلةمن ال
  

برنامج تخفيف النزاعات الناشئة في المجتمع 
 أعد البرنامج تقييمًا :(ICCM)المحلي في العراق 

للنزاعات لتفحص احتياجات المجتمعات المحلية في 
محافظة بابل وتاريخ ومصادر النزاعات من أجل 

  .تنفيذ مشاريع سريعة التأثير
  

: (CAP II) الثاني برنامج عمل المجتمع المحلي
 مشروعًا بموجب البرنامج ١٥يجري حاليًا تنفيذ 

الثاني لعمل المجتمع المحلي بضمنها مشاريع إلعادة 
تأهيل مدرسة ابتدائية ورفع مستوى شبكة الطاقة 
  .الكهربائية وتزويد معدات طبية لمستوصف محلي

  
 تّم تنفيذ :صندوق مارال روزيكا لضحايا الحرب

ق مارال روزيكا لضحايا مشروعين من صندو
الحرب في محافظة بابل لتزويد المواشي إلى عائالت 

  .الضحايا

  
يدعم : (CSP)برنامج استقرار المجتمع المحلي 

مؤسسات تمويل صغيرة الحجم " تجارة"برنامج 
 ٦٥٥،٩٠٠ قرضًا غير مسددًا بقيمة ١٩٩عبر 
 قرضًا بقيمة ٨٧٩منذ البداية تم دفع . دوالر

يزود برنامج .  دوالر٢،٥٥٢،٤٥٠مجموعها 
أيضًا مساعدة فنية وتدريب وبناء القدرات " تجارة"

لمراآز تطوير مؤسسات األعمال الصغيرة 
بصورة عامة تقدم هذه . المملوآة من قبل عراقيين

المراآز التدريب واالستشارات في المجتمع 
  .المحلي

  
 يحسن برنامج ":إنماء"المشروع الزراعي 

األسماك عبر محافظة بابل مزارع تربية ” إنماء“
 بالمئة من مجموع ٧٠في العراق، حيث تعمل 

مزرعة اسماك المسامك العراقية، بما في ذلك 
أنشأ البرنامج خمس سقائف للتوضيب . الفرات

تزود مدينة بغداد لتحسين لنوعية وطريقة مناولة 
  .وتعبئة وتسويق الفاآهة والخضار المنتجة محليًا

  
  

 في :(CSP)تمع المحلي برنامج استقرار المج
 فرصة ٢،٥٨٠ربع السنة هذا، تّم تأمين حوالي 

 فرصة عمل للمدى ١،٣٠٠عمل للمدى القصير، و
. الطويل بموجب برنامج استقرار المجتمع المحلي
رعى البرنامج مباريات في آرة القدم شارك فيها 

 ولد، ونظم حملة لمحافظة على ١،١٠٠حوالي 
سجل . جتمع المحليالماء وأحداثًا أخرى في الم

 خريجًا من ١٨٣برنامج استقرار المجتمع المحلي 
مدارس مهنية في برامج تدرج مهني ورعى 

 متدربًا في دورات دراسية على ٧٥٠تسجيل 
قدم برنامج استقرار . اإلنشاءات وغير اإلنشاءات

 منحة بقيمة مجموعها ٣٢٥المجتمع المحلي حوالي 
  . مليون دوالر١٫٤

  
 درب ):NCD(لقدرات القومية برنامج تطوير ا

 موظفًا حكوميًا من ٧٥٥أآثر من " تطوير"برنامج 
محافظة بابل على مواضيع اإلدارة العامة 

  .واإلدارة
.٦/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات ) USAID( استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية :المصدر
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  القادسية
  

   ألف  نسمة٨٦٧،٠٠٠ )أ(:عدد السكان
   بالمئة شيعة١٠٠) ب(:الدين

 مليون دوالر، ١٣٢٫٤ )ج(::الموازنة الرأسمالية
   بالمئة ١٨أنفق منها نسبة 

  ١٫٤٧٩ )د(:المشاريع األميرآية
 مليون ٢٩٨٫٣ )د(:أآالف المشاريع األميرآية

  دوالر
 )هـ(:تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة

  ٢٠٠٨يوليو /تموز
  

  
  

  )و(لي لألحداث األمنية في الشهر العدد اإلجما

  
  

    

يناير /آانون الثاني
٢٠٠٤ 

  ١٠٠ ٢٠٠٨سبتمبر /أيلول
  

٥٠  
  

 صفر

 الديوانية

  العاصمة
  ِفَرق إعادة إعمار المحافظات بقيادة الواليات المتحدة

  



  القادسية
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  )ز(تقييم التقدم حسب فريق إعادة إعمار المحافظات 

  

  
       ال تغيير       تراجع       تحسن       االتجاه منذ ربع السنة األخير

  
  

  )ح(آلفة المشاريع حسب القطاع 

  
  

  
  
  
  

٢١%

٧% 

األمن والعدل

 الالجئون وحقوق اإلنسان والتعليم

  النقل والمواصالت

 العناية الصحية

 الكهرباء

 عتماد على النفساال  األداء  االستدامة  التطوير  البداية

  نظام الحكم
  

  التطوير السياسي
  

  التطوير االقتصادي
  

  حكم القانون
  

 المصالحة

٣٩%

 الماء

٥% 
التطوير االقتصادي

المباني

٤% 

٨% 

٥% 
١١%
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  )ط(ها والمكتملة مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذ
  )بماليين الدوالرات(
  
عدد المشاريع   

  المكتملة
آلفة المشاريع 

  المكتملة
عدد المشاريع 
  الجاري تنفيذها

آلفة المشاريع 
  الجاري تنفيذها

  $٢٦٫٣٥  ٢  $٩١٫٣٨  ١٢٦  الكهرباء
  $٣٫١٣  ١٤  $٢٨٫٧٢  ١٨٦  الماء

  $٠٫٥٦  ١  $١٣٫٧٩  ٧٦  العناية الصحية
  $٠٫٩٩  ٢  $٢١٫٣٢  ٧٠  النقل والمواصالت

  __  __  $١٣٫٦٦  ٥٦  البناء
  $٣١٫٠٣  ١٩  $١٦٨٫٨٧  ٥١٤  المجموع

  
  . األرقام تتأثر بالتدوير.  المواقع الظاهرة على الخريطة هي تقريبية:مالحظات
  :المصادر

 تشرين ١٩، "سكان العراق حسب المحافظة: " (UNOCHA) مكتب األمم المتحدة لتنسيق المساعدات اإلنسانية  )أ (
 .٢٠٠٧مبر نوف/الثاني

بيانات المهجرين إلى الداخل التي استعملها موقع اإلنترنت لوآالة االسوشيتدبرس، : المنظمة الدولية للهجرة  )ب (
  .net.iraq.iom.www ٢٠٠٨مايو /أيار

 .٢/١٠/٢٠٠٨ األميرآية في بغداد ، زودته وزارة المالية٢٠٠٨يونيو /وزارة المالية، التقرير الرأسمالي، حزيران  )ج (
، (ITAO) الملف النهائي لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق - (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق  )د (

/ ١٣/١٠،  (CERP)نظام إدارة إعادة إعمار العراق، آتيب إآسيل لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد. ١/١٠/٢٠٠٨
ختلفان عن العدد والكلفة الذين ابلغ عنهما خالل ربع السنة األخير ألنه تم ؛ عدد المشاريع وآلفتها قد ي٢٠٠٨

األرقام . من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق (USAID)الحصول على بيانات الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
عادة إعمار العراق تشمل المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة وتبرر استعمال أموال صندوق إغاثة وإ) د(للمصدر 
(IRRF) وصندوق قوات األمن العراقية ،(ISFF) وصندوق دعم االقتصاد ،(ESF) وبرنامج االستجابة الطارئة ،

 .(CERP)للقائد 
 .٣٢، الصفحة ٣٠/٩/٢٠٠٨" قياس االستقرار واألمن في العراق"وزارة الدفاع   )ه (
 .٦/١٠/٢٠٠٨استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات،   )و (
 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،   )ز (
، (ITAO) الملف النهائي لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق - (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق  )ح (

، (CERP)ئدنظام إدارة إعادة إعمار العراق، آتيب إآسيل لبرنامج االستجابة الطارئة للقا. ١/١٠/٢٠٠٨
قد يختلف عدد وآلفة المشاريع عن تلك المبلغ عنها . يشمل فقط المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة. ٣/١٠/٢٠٠٨

 من مكتب  (USAID)في تقرير ربع السنة األخير ألنه تم الحصول على بيانات الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
ه المصادر، يمثل قطاع النفط والغاز نسبة تقل عن نصف بالمئة من استنادًا إلى هذ. إدارة إعادة إعمار العراق

 .إجمالي التمويل
 (ITAO) الملف النهائي لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق - (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق  )ط (

، (CERP)نظام إدارة إعادة إعمار العراق، آتيب إآسيل لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد . ١/١٠/٢٠٠٨
قد تختلف عدد وآلفة المشاريع عن تلك المبلغ عنها في تقرير ربع السنة األخير ألنه تم الحصول . ٣/١٠/٢٠٠٨

 . من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق (USAID)على بيانات الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
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  القادسية في لمحة سريعة

ممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار آلفة المشاريع ال
  )IRRF 2(العراق الثاني 

٢٤٤$  

آلفة المشاريع الممولة من صندوق قوات األمن العراقية 
)ISFF( 

٦٧$  

  $٣٢  )ESF(آلفة المشاريع الممولة من صندوق دعم االقتصاد 

التمويل للشخص 
  الواحد

آلفة المشاريع الممولة من برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
)CERP( 

٩٥$  

   مليون دوالر١٣٢٫٤٠   ٢٠٠٨ تخصيصات المحافظة من الموازنة الرأسمالية للعام   مويل العراقيالت
  ١٧  ١/٧/٢٠٠٨-١/٤/٢٠٠٨مجموع االعتداءات 
  ٧ ٣٠/٩/٢٠٠٨-١/٧/٢٠٠٨مجموع االعتداءات 

  األمن

  ٢٠٠٨يوليو /تموز  تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة
  االقتصاد  ٤  صانعم- مؤسسات تملكها الدولة

  ٢٦٦ أعمال عقود وفق برنامج العراقيين أوًال
  ٢،٩٢٥  لربع السنة ) ساعة/ميغا واط(متوسط الحمل المزود 

  ٥،٧٦٠ )ساعة/ميغا واط(متوسط الطلب 
  ٨،٠٠٠  عدد مستعملي اإلنترنت

  البنية التحتية

  ٥  مراآز العناية الصحية األولية الممولة من الواليات المتحدة
  ٨٤٣  عدد المهجرين إلى الداخل

إجمالي المبالغ المخصصة في موازنة لجان إعادة إعمار 
 والسنة المالية ٢٠٠٦السنة المالية (وتنمية المحافظات 

٢٠٠٧( 

   مليون دوالر٢٤٫٦٣

النسبة المئوية الممنوحة بموجب عقود من المبالغ المخصصة 
  للجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات

  ئة بالم٧٥

حسب المحافظة " تطوير"عدد المتدربين في برنامج 
٢٠/٩/٢٠٠٨-١/٧/٢٠٠٨(  

٢٧١  

  ٦٠  مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي

  منظام الحك

   مليون دوالر٥٫٦٨  قيمة مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي
  

  .األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
  .ر لمعرفة المصاد١-٣أنظر جدول مقارنات المحافظات : المصدر
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  تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة اإلعمار التي تنفذها ِفَرق إعادة إعمار المحافظات
 أبلغت ِفَرق إعادة إعمار المحافظات في القادسية أن الظروف األمنية تحسنت بدرجة :تبصرات القيادة

العراقية في هائلة في المحافظة وعلى وجه الخصوص منذ أن تم نقل السيطرة األمنية إلى قوات األمن 
  )٥٥١(.٢٠٠٨يوليو /تموز

  
 )٥٥٢(.أبلغت ِفَرق إعادة إعمار المحافظات في القادسية أنها تواجه تحديات في التنسيق مع قوات التحالف

لم تتمكن هذه الفرق من تأمين قيام الوحدات العسكرية بإجراء تقييم آامل لنتائج المشاريع الممولة من 
. ، أو أنها تستلم موافقة السلطات العراقية عليها قبل تنفيذها(CERP)ئد برنامج االستجابة الطارئة للقا

أوصت ِفَرق إعادة إعمار المحافظات أن تنسق قوات التحالف مع مستشاري ِفَرق إعادة إعمار المحافظات 
 بالنسبة للمشاريع الممولة من برنامج االستجابة الطارئة للقائد وبرنامج االستجابة الطارئة للقائد في

  )٥٥٣(.العراق
  

  
صورة من سالح الهندسة في الجيش ( آيلو فولت في الديوانية، محافظة القادسية ١٣٢اآتمل اآلن إنشاء محطة التحويل 

  )األميرآي
  

اعتمد .  ماليين دوالر لبناء مرآز لتدريب الشرطة في المحافظة٦ خصصت وزارة الداخلية مبلغ :األمن
 محافظة القادسية على المحافظات المجاورة لتزويد مرافق في السابق المسؤولون الحكوميون في

  )٥٥٤(.التدريب
  

أبلغت ِفَرق إعادة إعمار .  تستمر إمكانية الوصول إلى مياه الشرب النظيفة تقلق مجلس المحافظة:الماء
المحافظات أنه خالل ربع السنة هذا استمر العديد من سكان المحافظة في شراء مياه معبأة بسبب عدم 

  )٥٥٥(.اءة محطة معالجة المياه الرئيسية في القادسيةآف
  



  القادسية
  

 

١٩٥ 

بعد تفشي وباء الكوليرا في ربع السنة هذا في محافظة ميسان، اتخذ المسؤولون  الصحيون في القادسية 
وزعت وزارة الصحة أدوية إلى األقضية والقرى النائية في محافظة . احتياطات لمنع انتشار هذا الوباء

 )٥٥٦(.القادسية
  
 أبلغت ِفَرق إعادة إعمار المحافظات ان أشجار النخيل مهددة في ربع السنة هذا باألمراض :راعةالز

تفاقم هذا . والحشرات بسبب عدم توّفر مبيدات الحشرات والدعم الحكومي المناسب في السنوات األخيرة
  )٥٥٧(.الوضع بسبب ظروف الطقس السيئة

  
 في القادسية ان مشروع إنشاء الطريق الرئيسية عبر ضاحية  أبلغت ِفَرق إعادة إعمار المحافظات:النقل

من المتوقع ان يكتمل في نهاية السنة مشروع الطريق الذي ُيشكِّل .  بالمئة٥٠المقداد اصبح مكتمًال بنسبة 
  )٥٥٨(.٢٠٠٨جزءًا من استراتيجية المحافظة للعام 

  
 خالل ربع السنة هذا في الوقت المناسب  مدرسة١٤ مدارس جديدة وإعادة تأهيل ٨ اآتمل إنشاء :التعليم

أبلغت ِفَرق إعادة إعمار المحافظات أنه لوحظ ازدياد عدد الطالب المسجلين . لبدء السنة المدرسية الجديدة
  )٥٥٩(.في المدارس نتيجة تحسن الظروف االقتصادية والوضع األمني في المحافظة

  
  نفذها فرقة منطقة الخليجتحديث المعلومات حول مشاريع إعادة اإلعمار التي ت

 مليون ٣٣٫٦٧ مشاريع في محافظة القادسية بقيمة إجمالية تبلغ ٥أبلغت فرقة منطقة الخليج عن تنفيذ 
  )٥٦٠(.دوالر

  
مدرسة اإلرشاد  في جهد لدعم التعليم للطالبات الفقيرات في القادسية، يستمر العمل على إنشاء :التعليم

 دوالر التي سوف تقدم التعليم العالي للطالبات المتفوقات اللواتي ال  مليون١٫٢ بكلفة الثانوية للبنات
سوف تقبل الطالبات في المدرسة من خالل عملية اختيار من جانب . يستطعن تسديد تكاليف التعليم العالي

سوف تستطيع المدرسة بعد اآتمالها استيعاب . مديرات مدرستهن المحليات آما من جانب محافظ القادسية
  )٥٦١(.طالبة ٣٦٠

  
 في مرآز للعناية الصحية األولية، استمر العمل على إنشاء ٢٠٠٨مارس /منذ آذار: العناية الصحية

سوف يخدم عند  .  بالمئة٤٠ ألف دوالر مكتمًال اآلن بنسبة ٥٠٠اصبح المشروع، وقيمته . القادسية
َرق منطقة الخليج ان المشروع قدرت ِف.  ألف مواطن تقريبًا يعيشون في ضاحية منكوبة١٥اآتماله حوالي 

  )٥٦٢(.٢٠٠٨ديسمبر /سوف يكتمل في آانون األول
  

 آيلو فولت في ١٣٢محطة التحويل  أنجز في ربع السنة هذا أآبر مشروع في القادسية وهو :الكهرباء
سوف تخفض محطة التحويل العبء عن محطتي التحويل .  مليون دوالر٢٤٫٨ بقيمة الديوانية

  )٥٦٣(. ألف مواطن٤٠٠فع الطاقة الكهربائية المزودة إلى حوالي الموجودتين وستر
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  تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة اإلعمار التي تنفذها الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
  ملخص جهود الوآالة األميرآية للتنمية الدولية في محافظة القادسية

  
  طوير القدراتاالقتصاد والزراعة وت  الديمقراطية ونظام الحكم

 خالل ربع :(LGP II)برنامج الحكم المحلي الثاني 
السنة هذا وقعت سلطات المحافظة على مذآرة تفاهم 

تنص على ترآيب نظام محاسبة ومعلومات تعقب 
 بعد أن (GAPTIS)المشاريع في المحافظات 
درب البرنامج أيضًا . عرض البرنامج هذا النظام

ومن المحافظة  موظف حكومي محلي ١٠٠أآثر من 
على شؤون المحاآم اإلدارية ، لتطوير المؤسسات، 

أنظمة االنتخاب، التفاوض حول المشاآل، التنمية 
االقتصادية الريفية، تنفيذ المشاريع، اإلدارة األساسية 

تلقى أيضًا . واستراتيجيات إعادة إعمار المحافظات
مسؤولون في مجلس المحافظة وإداريون رئيسيون 

  .  القيادة واإلدارةالتدريب على
  

برنامج المساعدة /صندوق االستجابة السريعة
 يدعم تمويل :(QRF/IRAP)السريعة للعراق 

مشروع . البرنامج المكتب االنتخابي في المحافظة
  . مبنى المحكمة أفاق

  
برنامج تخفيف النزاعات الناشئة في المجتمع 

 نظم البرنامج :(ICCM)المحلي في العراق 
 مشارك ٨٠٠ًا لعرض المواهب الفنية ل معرضًا ثقافي

من المنطقة جمع المعرض مجموعة متنوعة من 
المنظمات، األديان والقوميات بهدف تعزيز الشعور 

يخطط البرنامج أيضًا  إلى . القومي من خالل التنوع
إنشاء مالعب رياضية عبر المحافظة إللهاء األوالد 

  .عن العنف وتشجيع الروابط بين النظراء
  
: (CAP II)امج عمل المجتمع المحلي الثاني برن

بموجب هذا البرنامج خصصت خمسة مشاريع لتجديد 
مرافق، لتزويد معدات آمبيوتر إلى المدارس، لدعم 

حملة نشر القراءة والكتابة بين اإلناث وإلنشاء ملعب 
  .رياضي للصغار

  
 لم توجد في :صندوق مارال روزيكا لضحايا الحرب

ع ممولة من صندوق مرال روزيكا القادسية أية مشاري
  .لضحايا الحرب

  
ال : (CSP)برنامج استقرار المجتمع المحلي 

  .يعمل في القادسية
  

 :(PEG)برنامج التنمية االقتصادية للمحافظات 
مؤسسات التمويل الصغيرة " تجارة"يدعم برنامج 

 ١٧٣،٤٠٠ قرضًا غير مسددًا بقيمة ٦٣عبر 
ي تزويد مساعدة يستمر البرنامج أيضًا ف. دوالر

فنية، وتدريب وبناء القدرات إلى مرآز المرشد 
الذي يملكه عراقيون، وهو أحد مراآز تطوير 

  .شرآات األعمال الصغيرة في العراق
  

 ال يعمل برنامج ":إنماء"المشروع الزراعي 
  .في القادسية" إنماء"
  

 درب ):NCD(برنامج تطوير القدرات القومية 
 مسؤوًال من ٦٢٩أآثر من " تطير"برنامج 

محافظة القادسية على اإلدارة العامة واإلدارة من 
 مقررات دراسية أدخلت عند مستويات ٨خالل 

تشمل المواضيع الدراسية القيادة . آفاءة متنوعة
واالتصاالت، إدارة المشاريع، إدارة الموارد 

البشرية، اإلدارة المالية، المشتريات، تكنولوجيا 
يستطيع البرنامج أن . لفسادالمعلوماتية ومكافحة ا

يستجيب لحاجات معينة لموظفي الوزارات بإقامة 
ورش مصممة خصيصًا لهم وتنفيذ برنامج تدريب 

المدرب الذي يسمح للوزارات بإعداد مناهجها 
  .التدريبية الداخلية

  
مكتب المساعدات األجنبية في حالة الكوارث 

(OFDA)/ الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
(USAID): يساعد المكتب لمهجرين إلى داخل 

البالد في القادسية من خالل ثالثة شرآاء في 
الصحة، اللوجستيات وسلع : القطاعات التالية

النظافة /اإلغاثة، الوقاية، الملجأ والمأوى الماء
والصحة العامة، تنسيق المساعدات اإلنسانية 

  .والمعلومات، واالقتصاد وأنظمة السوق
.٦/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات ) USAID(ابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  استج:المصدر



  آربالء
  

 

١٩٧ 

  
  
 

 
  
  
  

  آربالء
  

   ألف  نسمة٧٥٦،٠٠٠ )أ(:عدد السكان
   بالمئة شيعة١٠٠) ب(:الدين

 مليون ١١٥٫٢ )ج(::الموازنة الرأسمالية
   بالمئة ٢٢دوالر، أنفق منها نسبة 

  ٧٥١ )د(:المشاريع األميرآية
 ٢٠٢٫٨ )د(:أآالف المشاريع األميرآية

  مليون دوالر
 )هـ(:تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة

  ٢٠٠٧أآتوبر /تشرين األول
  

  
  

  )و(العدد اإلجمالي لألحداث األمنية في الشهر 
  

    

يناير / الثانيآانون
٢٠٠٤ 

 ٢٠٠٨سبتمبر /أيلول

٨٠  
  

٤٠  
  

 صفر

 آربالء

  العاصمة
  ِفَرق إعادة إعمار المحافظات بقيادة الواليات المتحدة
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  )ز(تقييم التقدم حسب فريق إعادة إعمار المحافظات 

  

   
  ال تغيير              تراجع          تحسن       يراالتجاه منذ ربع السنة األخ

  
  

  )ح(آلفة المشاريع حسب القطاع 
  

   
  
  
  

٨% 

٥% 

األمن والعدل

جئون وحقوق اإلنسان والتعليمالال

النقل والمواصالت

العناية الصحية

 الكهرباء

 االعتماد على النفس  األداء  االستدامة  التطوير  البداية

  نظام الحكم
  

  التطوير السياسي
  

  التطوير االقتصادي
  

  حكم القانون
  

 المصالحة

٤٠%

 الماء

٨% 

التطوير االقتصادي

المباني
١%

٩% 

٤% 

٢٥%
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  )ط(مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمكتملة 
  )بماليين الدوالرات(
  
عدد المشاريع   

  المكتملة
آلفة المشاريع 

  المكتملة
عدد المشاريع 
  الجاري تنفيذها

شاريع  آلفة الم
  الجاري تنفيذها

  $٠٫٤٠  ٥  $٨٠٫٣٦  ٤٨  الكهرباء
  $٥٫٢٠  ٤  $٤٤٫٨٢  ٦٩  الماء

  $٠٫٣٦  ٦  $١٠٫٤٣  ٥٩  العناية الصحية
  $٦٫١٤  ٨  $١٠٫١٨  ٤٠  النقل والمواصالت

  __  __  $٢٫٣٤  ٢٧  البناء
  $١٢٫١٠  ٢٣  $١٤٨٫١٤  ٢٤٣  المجموع

  
  . م تتأثر بالتدويراألرقا.  المواقع الظاهرة على الخريطة هي تقريبية:مالحظات
  :المصادر

 تشرين ١٩، "سكان العراق حسب المحافظة: " (UNOCHA) مكتب األمم المتحدة لتنسيق المساعدات اإلنسانية  )أ (
 .٢٠٠٧نوفمبر /الثاني

بيانات المهجرين إلى الداخل التي استعملها موقع اإلنترنت لوآالة االسوشيتدبرس، : المنظمة الدولية للهجرة  )ب (
  .net.iraq.iom.www ٢٠٠٨مايو /أيار

 .٢/١٠/٢٠٠٨، زودته وزارة المالية األميرآية في بغداد ٢٠٠٨يونيو /وزارة المالية، التقرير الرأسمالي، حزيران  )ج (
، (ITAO) الملف النهائي لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق - (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق  )د (

/ ١٣/١٠،  (CERP)نظام إدارة إعادة إعمار العراق، آتيب إآسيل لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد. ١/١٠/٢٠٠٨
؛ عدد المشاريع وآلفتها قد يختلفان عن العدد والكلفة الذين ابلغ عنهما خالل ربع السنة األخير ألنه تم ٢٠٠٨

األرقام . من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق (USAID)الحصول على بيانات الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
تشمل المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة وتبرر استعمال أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ) د(للمصدر 
(IRRF) وصندوق قوات األمن العراقية ،(ISFF) وصندوق دعم االقتصاد ،(ESF) وبرنامج االستجابة الطارئة ،

 .(CERP)للقائد 
 .٣٢، الصفحة ٣٠/٩/٢٠٠٨" قياس االستقرار واألمن في العراق"وزارة الدفاع   )ه (
 .٦/١٠/٢٠٠٨استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات،   )و (
 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،   )ز (
، (ITAO)النهائي لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق  الملف - (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق  )ح (

، (CERP)نظام إدارة إعادة إعمار العراق، آتيب إآسيل لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد. ١/١٠/٢٠٠٨
قد يختلف عدد وآلفة المشاريع عن تلك المبلغ عنها . يشمل فقط المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة. ٣/١٠/٢٠٠٨

 من مكتب  (USAID) السنة األخير ألنه تم الحصول على بيانات الوآالة األميرآية للتنمية الدولية في تقرير ربع
استنادًا إلى هذه المصادر، يمثل قطاع النفط والغاز نسبة تقل عن نصف بالمئة من . إدارة إعادة إعمار العراق

 .إجمالي التمويل
 (ITAO)ائي لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق  الملف النه- (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق  )ط (

، (CERP)نظام إدارة إعادة إعمار العراق، آتيب إآسيل لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد . ١/١٠/٢٠٠٨
قد تختلف عدد وآلفة المشاريع عن تلك المبلغ عنها في تقرير ربع السنة األخير ألنه تم الحصول . ٣/١٠/٢٠٠٨

 . من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق (USAID)األميرآية للتنمية الدولية على بيانات الوآالة 
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  آربالء في لمحة سريعة

آلفة المشاريع الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار 
  )IRRF 2(العراق الثاني 

١٨٧$  

آلفة المشاريع الممولة من صندوق قوات األمن العراقية 
)ISFF( 

١$  

  $٥٨  )ESF(آلفة المشاريع الممولة من صندوق دعم االقتصاد 

التمويل للشخص 
  الواحد

آلفة المشاريع الممولة من برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
)CERP( 

٧٠$  

   مليون دوالر١١٥٫٢٠   ٢٠٠٨ تخصيصات المحافظة من الموازنة الرأسمالية للعام   التمويل العراقي
  ١  ١/٧/٢٠٠٨-١/٤/٢٠٠٨مجموع االعتداءات 
  ٤ ٣٠/٩/٢٠٠٨-١/٧/٢٠٠٨مجموع االعتداءات 

  األمن

أآتوبر /تشرين األول  تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة
٢٠٠٧  

  االقتصاد  ٣  مصانع- مؤسسات تملكها الدولة
  ١٤ أعمال عقود وفق برنامج العراقيين أوًال

  ٣،٠٣٥  لربع السنة ) ساعة/ميغا واط(متوسط الحمل المزود 
  ٦،٢٢٢ )ساعة/ميغا واط(متوسط الطلب 

  ١٥،٠٠٠  عدد مستعملي اإلنترنت

  البنية التحتية

  ٧  مراآز العناية الصحية األولية الممولة من الواليات المتحدة
  ٥٦٢  عدد المهجرين إلى الداخل

إجمالي المبالغ المخصصة في موازنة لجان إعادة إعمار 
السنة المالية  و٢٠٠٦السنة المالية (وتنمية المحافظات 

٢٠٠٧( 

   مليون دوالر٢٣٫٣١

النسبة المئوية الممنوحة بموجب عقود من المبالغ المخصصة 
  للجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات

   بالمئة٧٠

حسب المحافظة " تطوير"عدد المتدربين في برنامج 
٢٠/٩/٢٠٠٨-١/٧/٢٠٠٨(  

٣٠٧  

  ٧٤  مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي

  نظام الحكم

   مليون دوالر٨٫٩٠  شاريع برنامج عمل المجتمع المحليقيمة م
  

  .األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
  . لمعرفة المصادر١-٣أنظر جدول مقارنات المحافظات : المصدر
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  تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة اإلعمار التي تنفذها ِفَرق إعادة إعمار المحافظات
عمار المحافظات في آربالء ان المواطنين والموظفين الحكوميين ال  أبلغت ِفَرق إعادة إ:تبصرات القيادة

يدرآون مدى اإلنفاق الكبير لألموال األميرآية على مشاريع مدنية في المحافظة، مثل إنشاء محطة 
  .رئيسية لمعالجة مياه الصرف الصحي وعدة محطات تحويل آهربائية

  
  )٥٦٤(:حصول تحسينات سريعة في المحافظةما عدا ذلك، الحظت ِفَرق إعادة إعمار المحافظات 

 .٢٠٠٧أآتوبر /عودة المحافظة إلى السيطرة العراقية في تشرين األول •
 أمن متزايد •
  قدرة متزايدة لإلدارات الحكومية •
  
  

  
. يسير المسلمون من السنة والشيعة إلى مقام اإلمام الحسين في آربالء، خالل رحلة حج عند االحتفال باألربعين وبعاشوراء

  )صورة من صالح الهندسة في الجيش األميرآي(
  

جرت محاآمة زعيم جيش . تميز ربع السنة هذا بتحقيق نجاح ملحوظ في مجال حكم القانون في المحافظة
. ، وقد حكم عليه باإلعدام٢٠٠٨أغسطس /المهدي المطلوب بجرائم قتل وجرائم أخرى في أواخر آب

االتهام والحكم يمثالن انتصارًا لحكم القانون لم يكن ممكنًا الحظت ِفَرق إعادة إعمار المحافظات ان 
تصوره قبل سنة عندما أطلق زعماء المحافظة حملتهم لوضع حد لحرية تحرك جيش المهدي وغيره من 

  .المليشيا في آربالء
  

  تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة اإلعمار التي تنفذها فرقة منطقة الخليج
 ٩ مليون دوالر وبقيت ٦٣٫٦٥ مشروعًا في المحافظة بقيمة إجمالية بلغت ٧٧ليج أآملت فرقة منطقة الخ

 معظم األشغال الجاري تنفيذها تتعلق بمشروعين )٥٦٦(. مليون دوالر١١٫٤٣مشاريع قيد التنفيذ بقيمة 
  )٥٦٧(.يعالجان البنية التحتية لالتصاالت والماء

  
 مليون ٢٫١بقيمة دير العسكري المهندسين الغ اآتمل خالل ربع السنة هذا مشروع :االتصاالت

  . هدف المشروع إلى إنشاء شبكة اتصاالت في ثالث ضواحي في آربالء)٥٦٨(.دوالر
  

 ألف دوالر يشمالن إنشاء مباني لالتصاالت في الحسينية ٣٠٠بدأ المقاولون أيضًا تنفيذ مشروعين بقيمة 
تصحيحية خالل ربع السنة هذا لتحسين األداء اتخذ  المقاول في موقع مشروع الغدير خطوات . والغدير

  )٥٦٩(.بعد تلقيه رسالة تعبر عن القلق من النتائج الهامشية التي تحققت
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 آالف ٦ سوف يعتمد حوالي )٥٧٠(. بالمئة٧٥ مكتملة بنسبة شبكة مياه الحسينأصبحت اآلن : الماء
زود المشروع أيضًا . المشروعمواطن على شبكة وخطوط إمداد المياه التي تم إنشاؤها بموجب هذا 

  )٥٧١(.فرصة لتدريب موظفين محليين يعملون في قطاع الماء
  



  آربالء
  

 

٢٠٣ 

  تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة اإلعمار التي تنفذها الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
  ملخص جهود الوآالة األميرآية للتنمية الدولية في محافظة آربالء

  
  القتصاد والزراعة وتطوير القدراتا  الديمقراطية ونظام الحكم

 ساعد :(LGP II)برنامج الحكم المحلي الثاني 
برنامج الحكم المحلي الثاني على تنظيم مؤتمر إقليمي 

 ٢٧٥حول المشارآة السياسية حضرته أآثر من 
 ٥مشترآة من الحكومات المرآزية في المحافظات و
محافظات في الجنوب األوسط، آما من منظمات 

 المدني والجامعات وزعماء القبائل المجتمع
وشخصيات  مرموقة حفلة االفتتاح الكبرى لوحدة 

 شخص ١٠٠أآثر من . المشارآة العامة في آربالء
بضمنهم أعضاء في مجالس محلية ومجلس 

  . المحافظة، مندوبين عن منظمات المجتمع المدني
  

برنامج المساعدة /صندوق االستجابة السريعة
 يدعم هذا :(QRF/IRAP)السريعة للعراق 

الصندوق والبرنامج عملية تنسيق توزيع معلومات 
الحكومة العراقية حول االنتخابات وتسجيل أسماء 

  . الناخبين
  

برنامج تخفيف النزاعات الناشئة في المجتمع 
 يدعم أحد المشاريع :(ICCM)المحلي في العراق 

المساواة بين الرجل والمرأة، التنوع وتطوير المجتمع 
محلي من خالل تنظيم شبكة من المعلمين والطالب ال

في ربع السنة هذا، تّم تدريب . وقادة المجتمع المحلي
 طالبة في آليات مختلفة على مفاهيم المجتمع ٣٠

  .المدني وحل النزاعات وبناء الفرق والتسامح
  

: (CAP II)برنامج عمل المجتمع المحلي الثاني 
 المحلي في  مشروعًا للمجتمع٢٩البرنامج ينفذ 

آربالء، بضمنها برنامج تدرج مهني للشباب العاطل 
عن العمل، إعادة تأهيل المدارس، رفع مستويات 
شبكة الطاقة الكهربائية للمجتمع المحلي، إصالح 

نظام مياه الصرف الصحي، تحسين شبكات توزيع 
المياه، إنشاء مرافق جديدة لمرآز يساعد المعوقين، 

ة إذاعة ومرآز أبحاث وإنشاء مرآز نسائي، محط
آما زود أيضًا هذا البرنامج معدات . زراعية

  .وتجهيزات مطلوبة بإلحاح للمدارس
  

 مشروع واحد :صندوق مارال روزيكا لضحايا الحرب
  .في آربالء، أعاد إعمار منزل لعائلة واحدة

  
 :(PEG)برنامج التنمية االقتصادية للمحافظات 

صغيرة مؤسسات تمويل " تجارة"يدعم برنامج 
 قرضًا غير مسددًا بقيمة تقدر بحوالي ٢٩٢عبر 

أيضًا " تجارة"يزود برنامج .  دوالر٧١٩،٩٠٠
مساعدة فنية وتدريب وبناء قدرات لمراآز تطوير 
شرآات األعمال الصغيرة التي يملكها عراقيون، 

بوجه عام، تقدم مراآز . مثل منظمة تمكين المرأة
ملكها تطوير شرآات األعمال الصغيرة التي ي

عراقيون التدريب واالستشارات إلى المجتمع 
  .المحلي

  
” إنماء“ قدم برنامج ":إنماء"المشروع الزراعي 

عروضًا لشراب التمر العالي القيمة آبديل عن 
  .التصدير الصناعي للتمر

  
 درب ):NCD(برنامج تطوير القدرات القومية 

 موظفًا حكوميًا من آربالء ٧٠٠" تطوير"برنامج 
 مقررات ٨دارة العامة واإلدارة عبر على اإل

شملت . دراسية أدخلت عند مستويات آفاءة متنوعة
مواضيع القيادة واالتصاالت، إدارة المشاريع، 

إدارة الموارد البشرية، اإلدارة المالية، المشتريات، 
يستطيع . تكنولوجيات المعلوماتية ومكافحة الفساد

ظفي البرنامج االستجابة إلى حاجات محددة لمو
الوزارات من خالل تنظيم ورش عمل مصممة 

خصيصًا لهم وبرنامج تدريب المدرب الذي يسمح 
  .للوزارات بإعداد منهاجها التدريبي الداخلي

  
مكتب المساعدات األجنبية في حالة الكوارث 

(OFDA)/ الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
(USAID): يقدم المكتب المساعدة للمهجرين إلى 

 في آربالء من خالل شريكين في القطاعات الداخل
الصحة، الحماية، الملجأ والمأوى، : التالية

النظافة والصحة /اللوجستيات وسلع اإلغاثة، الماء
العامة، تنسيق المساعدات اإلنسانية والمعلومات، 

  .االقتصاد وأنظمة السوق

.٦/١٠/٢٠٠٨ب المفتش العام للبيانات لطل) USAID( استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية :المصدر
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  النجف
  

    نسمة٩٤٦،٠٠٠ )أ(:عدد السكان
   بالمئة شيعة١٠٠) ب(:الدين

 مليون دوالر، ١٤٢٫٣ )ج(::الموازنة الرأسمالية
   بالمئة ٦٥أنفق منها نسبة 

  ١،١٥٨ )د(:المشاريع األميرآية
 مليون ٢٧٦٫١ )د(:أآالف المشاريع األميرآية

  دوالر
 )هـ(:يخ السيطرة العراقية على المحافظةتار

  ٢٠٠٦ديسمبر /آانون األول
  

  
  

  )و(العدد اإلجمالي لألحداث األمنية في الشهر 
  

    

يناير /آانون الثاني
٢٠٠٤ 

  ١٢٠ ٢٠٠٨سبتمبر /أيلول
  

٦٠  
  

 صفر

 النجف

  العاصمة
  ِفَرق إعادة إعمار المحافظات بقيادة الواليات المتحدة



  النجف
  

 

٢٠٥ 

  

  )ز(تقييم التقدم حسب فريق إعادة إعمار المحافظات 

  

   
       ال تغيير       تراجع         تحسن       االتجاه منذ ربع السنة األخير

  
  

  )ح(مشاريع حسب القطاع آلفة ال
  

   
  
  
  

٢٣%

١١%

األمن والعدل

 الالجئون وحقوق اإلنسان والتعليم

النقل والمواصالت
 العناية الصحية

 الكهرباء

 االعتماد على النفس  األداء  االستدامة  التطوير  البداية

  نظام الحكم
  

  التطوير السياسي
  

  التطوير االقتصادي
  

  حكم القانون
  

 المصالحة

٢٢%
 الماء

%٢التطوير االقتصادي 

%٤المباني 

٧% 

٢١%

١٠%
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  )ط(مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمكتملة 
  )بماليين الدوالرات(
  
عدد المشاريع   

  المكتملة
آلفة المشاريع 

  المكتملة
عدد المشاريع 
  الجاري تنفيذها

آلفة المشاريع 
  الجاري تنفيذها

  $١٤٫٧٠  ١  $٤٩٫٢٢  ٢٢  الكهرباء
  $٢٥٫٣٠  ١٣  $٣٦٫٩٣  ١٠٣  الماء

  $٠٫٢٩  ٢  $٢٨٫٤٤  ٥٢  العناية الصحية
  $٢٫٨٤  ٢  $٢٧٫١٨  ٧٥  النقل والمواصالت

  $٠٫٦٣  ١  $٩٫١٢  ٤٤  البناء
  $٤٣٫٧٦  ١٩  $١٥٠٫٨٩  ٢٩٧  المجموع

  
  . األرقام تتأثر بالتدوير.  المواقع الظاهرة على الخريطة هي تقريبية:مالحظات
  :المصادر

 تشرين ١٩، "سكان العراق حسب المحافظة: " (UNOCHA)  المساعدات اإلنسانيةمكتب األمم المتحدة لتنسيق  )أ (
 .٢٠٠٧نوفمبر /الثاني

بيانات المهجرين إلى الداخل التي استعملها موقع اإلنترنت لوآالة االسوشيتدبرس، : المنظمة الدولية للهجرة  )ب (
  .net.iraq.iom.www ٢٠٠٨مايو /أيار

 .٢/١٠/٢٠٠٨، زودته وزارة المالية األميرآية في بغداد ٢٠٠٨يونيو /وزارة المالية، التقرير الرأسمالي، حزيران  )ج (
، (ITAO) الملف النهائي لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق - (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق  )د (

/ ١٣/١٠،  (CERP)لبرنامج االستجابة الطارئة للقائدنظام إدارة إعادة إعمار العراق، آتيب إآسيل . ١/١٠/٢٠٠٨
؛ عدد المشاريع وآلفتها قد يختلفان عن العدد والكلفة الذين ابلغ عنهما خالل ربع السنة األخير ألنه تم ٢٠٠٨

األرقام . من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق (USAID)الحصول على بيانات الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
تشمل المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة وتبرر استعمال أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ) د(ر للمصد

(IRRF) وصندوق قوات األمن العراقية ،(ISFF) وصندوق دعم االقتصاد ،(ESF) وبرنامج االستجابة الطارئة ،
 .(CERP)للقائد 

 .٣٢، الصفحة ٣٠/٩/٢٠٠٨" قياس االستقرار واألمن في العراق"وزارة الدفاع   )ه (
 .٦/١٠/٢٠٠٨استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات،   )و (
 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،   )ز (
، (ITAO) الملف النهائي لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق - (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق  )ح (

، (CERP)نظام إدارة إعادة إعمار العراق، آتيب إآسيل لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد. ١/١٠/٢٠٠٨
قد يختلف عدد وآلفة المشاريع عن تلك المبلغ عنها . يشمل فقط المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة. ٣/١٠/٢٠٠٨

 من مكتب  (USAID)رآية للتنمية الدولية في تقرير ربع السنة األخير ألنه تم الحصول على بيانات الوآالة األمي
استنادًا إلى هذه المصادر، يمثل قطاع النفط والغاز نسبة تقل عن نصف بالمئة من . إدارة إعادة إعمار العراق

 .إجمالي التمويل
 (ITAO) الملف النهائي لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق - (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق  )ط (

، (CERP)نظام إدارة إعادة إعمار العراق، آتيب إآسيل لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد . ١/١٠/٢٠٠٨
قد تختلف عدد وآلفة المشاريع عن تلك المبلغ عنها في تقرير ربع السنة األخير ألنه تم الحصول . ٣/١٠/٢٠٠٨

 .ة إعمار العراق من مكتب إدارة إعاد (USAID)على بيانات الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 



  النجف
  

 

٢٠٧ 

  
  النجف في لمحة سريعة

آلفة المشاريع الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار 
  )IRRF 2(العراق الثاني 

٢٦٧$  

آلفة المشاريع الممولة من صندوق قوات األمن العراقية 
)ISFF( 

٧١$  

  $٥٣  )ESF(آلفة المشاريع الممولة من صندوق دعم االقتصاد 

التمويل للشخص 
  الواحد

آلفة المشاريع الممولة من برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
)CERP( 

٤١$  

   مليون دوالر١٤٢٫٣٠   ٢٠٠٨ تخصيصات المحافظة من الموازنة الرأسمالية للعام   التمويل العراقي
  ٤  ١/٧/٢٠٠٨-١/٤/٢٠٠٨مجموع االعتداءات 
  ١ ٣٠/٩/٢٠٠٨-١/٧/٢٠٠٨مجموع االعتداءات 

  األمن

ديسمبر /آانون األول  يطرة العراقية على المحافظةتاريخ الس
٢٠٠٦  

  االقتصاد  ٥  مصانع- مؤسسات تملكها الدولة
  ١٥ أعمال عقود وفق برنامج العراقيين أوًال

  ٣،٩٩٩  لربع السنة ) ساعة/ميغا واط(متوسط الحمل المزود 
  ٨،٥٢٥ )ساعة/ميغا واط(متوسط الطلب 

  ١١،٠٠٠  ترنتعدد مستعملي اإلن

  البنية التحتية

  ٦  مراآز العناية الصحية األولية الممولة من الواليات المتحدة
  غير متوفر  عدد المهجرين إلى الداخل

إجمالي المبالغ المخصصة في موازنة لجان إعادة إعمار 
 والسنة المالية ٢٠٠٦السنة المالية (وتنمية المحافظات 

٢٠٠٧( 

   مليون دوالر٢٥٫٧٢

المئوية الممنوحة بموجب عقود من المبالغ المخصصة النسبة 
  للجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات

   بالمئة٣٣

حسب المحافظة " تطوير"عدد المتدربين في برنامج 
٢٠/٩/٢٠٠٨-١/٧/٢٠٠٨(  

٣٩٢  

  ٦٨  مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي

  نظام الحكم

  ر مليون دوال٢٫٨٥  قيمة مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي
  

  .األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
  . لمعرفة المصادر١-٣أنظر جدول مقارنات المحافظات : المصدر



 نظرة إجمالية على المحافظات
  

 

٢٠٨ 

  تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة اإلعمار التي تنفذها ِفَرق إعادة إعمار المحافظات
مشاريع واسعة  مع أن سلطات المحافظة ال تحتاج إلى مساعدة الحكومة األميرآية لتنفيذ :تبصرات القيادة

 -النطاق إلعادة اإلعمار، فإنها تشجع ِفَرق إعادة إعمار المحافظات في النجف والفرق المتعددة الجنسيات
  )٥٧٢(.في وسط العراق على التنسيق مع مقاولين بشأن هذه الجهود

  
  الدوليمطار النجففي ربع السنة هذا ساعدت ِفَرق إعادة إعمار المحافظات سلطات المحافظة في افتتاح 

تهدف . وأفادت أنها تستخدم اآلالف من المواطنين المحليين وشرآات محلية عديدة في نشاطات اإلنشاءات
ِفَرق إعادة إعمار المحافظات إلى إعادة تجربة هذا الشكل من الشراآة في نشاطات تقوم بها على وجه 

  )٥٧٣(.الخصوص في قطاعي السياحة والزراعة
  

  
الصورة من  (٢٠٠٨يوليو / تموز٢٠قية للحراسة خالل حفلة افتتاح مطار النجف الدولي في يقف ضباط الشرطة العرا

  )الفرقة المتعددة الجنسيات في العراق
  

 ويقوم مسؤولون في برنامج نظام المحاسبة ومعلومات تعقب تنفيذ المشاريع بدأ تطبيق :نظام الحكم
يهدف هذا المشروع الممول . اسبة في المحافظةالحكم المحلي بإعداد دورات تدريبية لموظفي وحدة المح

 دائرة تابعة للوزارات بحلول ٢٥٠من الوآالة األميرآية للتنمية الدولية وشرآائها إلى ربط المحافظة مع 
  )٥٧٤(.٢٠٠٨نهاية العام 

  

، الذي آان نصفه منتهيًا قاعة االجتماعات لمجلس قضاء الكوفةيستمر العمل أيضًا على مشروع إنشاء 
، أجهزة آمبيوتر، قطع أثاث وأجهزة Wi-Fiتلقت القاعة نظام ميكروفون . ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٢٠ في

يدرس اآلن مجلس القضاء آيفية تنفيذ أآشاك الخدمة الحكومية اإللكترونية لتسليم تراخيص إلى . عرض
  )٥٧٥(.مواطني القضاء

  
ت االستقرار محافظة النجف في ربع  زار فريق المهمات لتحسين األعمال وعمليا:التطوير االقتصادي

آانت فرقة المهمات تتابع عملية تصنيع آبيرة محتملة لتزويد . مصنع األلبسة في النجفالسنة هذا لتفتيش 
  )٥٧٦(.دروع جسدية حديثة ألفراد الجيش العراقي

  
لة بالطاقة  من أجل معالجة النقص في الطاقة الكهربائية المزودة إلى مضخات مياه الري العام:الزراعة

في ربع السنة . تدرس ِفَرق إعادة إعمار المحافظات استعمال طاقة الريح والطاقة الشمسية في المحافظة
هذا قابل مسؤولون في ِفَرق إعادة إعمار المحافظات ممثلين عن مرآز مشاتل النخيل في النجف ودائرة 

ت تعمل بالطاقة الشمسية تمول خدمة توسيع الزراعة من أجل صنع نموذج للطواحين الهوائية ومضخا
تنوي ِفَرق إعادة إعمار المحافظات تمويل ترآيب خمس طواحين هوائية . من صندوق االستجابة السريعة

  )٥٧٧(.في المحافظة
  

 آلية إلى العربية باللغة قانون آتاب ٤٠٠ من اآثر المحافظات إعمار إعادة ِفَرق في مسؤولون زود :التعليم
 يلقي بأن أيضًا الجامعة عميد طلب )٥٧٨(.السريعة االستجابة صندوق من بتمويل وفةالك جامعة في الحقوق
  .األميرآي الدستور حول محاضرات عدة المحافظات إعمار إعادة فرقة من مستشار
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  تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة اإلعمار التي تنفذها فرقة منطقة الخليج

 ٤٢٫٨٩ مشاريع قيد التنفيذ في محافظة النجف بقيمة ٤ الخليج في ربع السنة هذا، آان لدى فرقة منطقة
  )٥٧٩(. مليون دوالر٣٠جرى تمويل مشاريع أمنية وصحية وتعليمية بقيمة . مليون دوالر

  
 الذي تديره حاليًا فرقة منطقة  إمداد مياه المشكاب بدأت الحكومة العراقية تنفيذ مشروع:الماء
يادة آمية وتحسين نوعية مياه الشرب المتوفرة للسكان المحليين في  يهدف المشروع إلى ز)٥٨٠(.الخليج

سوف تقام المحطة على ضفاف نهر الفرات بسعة تكفي لخدمة . مدينة المشكاب وسكان المناطق المجاورة
  )٥٨١(. آالف مواطن١١٠اآثر من 

  
في ربع السنة هذا  )٥٨٢(.اآتمل تنفيذ سبعة مشاريع للنقل والمواصالت في النجف: النقل والمواصالت

 الممتد بين شارع آربالء وشارع شارع الحزام مليون دوالر لترميم ١٫٧اآتمل تنفيذ مشروع بقيمة 
 الذي بنى جسرًا من الجسر الثالث في الكوفةآما اآتمل أيضًا في ربع السنة هذا مشروع . العدالة

  )٥٨٣(. مليون دوالر٦٫٥ مترًا عبر نهر الفرات بكلفة ١٢الخرسانة بطول 
  

وهناك مشروع .  خصصت معظم التمويالت للمشاريع المكتملة لفئة المباني والصحة والتعليم:التعليم
 مليون دوالر ٢٫٨ بدأ تنفيذ مشروع بقيمة )٥٨٤(.جامعة الكوفةتعليمي آخر قد أصبح مكتمًال تقريبًا في 

 ومن المتوقع أن يكتمل ٢٠٠٧سبتمبر /إلنشاء جناح هندسة ميكانيكية في مبنى آلية الهندسة في أيلول
  )٥٨٥(.٢٠٠٨سبتمبر /المشروع في أيلول
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  تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة اإلعمار التي تنفذها الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
  ملخص جهود الوآالة األميرآية للتنمية الدولية في محافظة النجف

  
  ر القدراتاالقتصاد والزراعة وتطوي  الديمقراطية ونظام الحكم

 زود برنامج :(LGP II)برنامج الحكم المحلي الثاني 
الحكم المحلي الثاني مساعدة فنية ألربعة مكاتب حكومية 

، حول مسك دائرة الطرق والجسور: في المحافظة هي
دفاتر حسابات اإليرادات المحلية، تحسين إجراءات 

تحصيل اإليرادات والطلبات المصرفية على الحساب 
وحدة المحاسبة يرادات الودائع الفعلية، المصرفي إل

، حول توضيح تنفيذ موازنة العام لمجلس المحافظة
، واإلعداد المحسن للتقارير ونشاطات تشغيلية ٢٠٠٨
مكتب المفتش العام للمحافظة، حول نظام التدقيق . اخرى

العام للحسابات الحكومية لدعم جهود محاربة الفساد 
، ئرتا الصحة والكهرباءدا. ورصد المخالفات المالية

 وإعداد تقارير ٢٠٠٨حول تعليمات تنفيذ موازنة العام 
حول النشاطات التشغيلية واحتساب معدالت تنفيذ بنود 

  . الموازنة
  

برنامج المساعدة السريعة /صندوق االستجابة السريعة
 يدعم هذا الصندوق :(QRF/IRAP)للعراق 

لعراقية والبرنامج تنسيق توزيع معلومات الحكومة ا
  .حول االنتخابات وتسجيل أسماء الناخبين

  
برنامج تخفيف النزاعات الناشئة في المجتمع المحلي 

أعد البرنامج تقييمًا للنزاعات :(ICCM)في العراق 
لدرس احتياجات المجتمعات المحلية في محافظة النجف 
وتاريخ ومصادر النزاعات فيها من أجل تطوير مشاريع 

د المشروع أيضًا تدريبًا على يزو. سريعة التأثير
المهارات للشباب في عمر العمل على مهارات صيانة 
الكمبيوتر والتلفزيون والمولدات الكهربائية الصغيرة 

  .المطلوبة بدرجة عالية في محافظة النجف
  

ينفذ : (CAP II)برنامج عمل المجتمع المحلي الثاني 
لنجف برنامج المجتمع المحلي الثاني سبعة مشاريع في ا

تشمل إعادة تأهيل المباني وتزويد المعدات المطلوبة 
بإلحاح للمدارس ومراآز الشباب وإنشاء ملعب رياضي 

  ..لألطفال
  

 نفذ صندوق :صندوق مارال روزيكا لضحايا الحرب
مرال روزيكا لضحايا الحرب مشروع إعادة إعمار 

  .منزل لعائلة واحدة وتزويد جردة لكشك بائع

  
 لم :(CSP)لمجتمع المحلي برنامج استقرار ا

  .يعمل هذا البرنامج في النجف
  

برنامج التنمية االقتصادية للمحافظات 
(PEG): مؤسسات " تجارة" يدعم برنامج

 قرضًا غير مسددًا ١٨٧تمويل صغيرة عبر 
منذ تأسيس هذا .  دوالر٦٦٠،٩٨٠بقيمة 

 قرضًا بقيمة إجمالية تبلغ ٥٣٠البرنامج تّم تقديم 
" تجارة"يزود برنامج . ر دوال١،٣٢٦،٩٧٠

أيضًا مساعدة فنية وتدريب وبناء القدرات 
لمراآز تطوير شرآات األعمال الصغيرة 

المملوآة من قبل عراقيين، مثل منظمة تمكين 
بصورة عامة، تقدم مراآز تنمية شرآات . المرأة

األعمال الصغيرة المملوآة من قبل عراقيين 
  .حليالتدريب واالستشارات في المجتمع الم

  
 لم يعمل برنامج ":إنماء"المشروع الزراعي 

  .في النجف” إنماء“
  

 ):NCD(برنامج تطوير القدرات القومية 
 موظفًا حكوميًا من ٦٦٠" تطوير"درب برنامج 

محافظة النجف على اإلدارة العامة واإلدارة من 
 مقررات دراسية تم إدخالها عند ٨خالل 

: عشملت المواضي. مستويات آفاءة متنوعة
القيادة واالتصاالت، إدارة المشاريع، إدارة 

الموارد البشرية، اإلدارة المالية، المشتريات، 
  .تكنولوجيا المعلوماتية ومكافحة الفساد

  
مكتب المساعدات األجنبية في حالة الكوارث 

(OFDA)/ الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
(USAID): يقدم المكتب المساعدة للمهجرين 

اخل في آربالء من خالل ثالثة شرآاء إلى الد
الصحة، الحماية، الملجأ، : في القطاعات التالية

/ والمأوى، اللوجستيات وسلع اإلغاثة، الماء
النظافة والصحة العامة وتنسيق المساعدات 

 .اإلنسانية والمعلومات، االقتصاد وأنظمة السوق

.٦/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات ) USAID( استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية :المصدر



  المثنى
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  المثنى
  

   ألف  نسمة٥٣٦ )أ(:عدد السكان
   بالمئة شيعة١٠٠) ب(:الدين

 مليون دوالر، ٨٣٫٤ )ج(::الموازنة الرأسمالية
   بالمئة ٩أنفق منها نسبة 

  ٧٤٢ )د(:المشاريع األميرآية
 مليون ٣١٤٫٥ )د(:أآالف المشاريع األميرآية

  ردوال
 )هـ(:تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة

  ٢٠٠٦يوليو /تموز
  

  
  

  )و(العدد اإلجمالي لألحداث األمنية في الشهر 
  
  

    

يناير /آانون الثاني
٢٠٠٤ 

 ٢٠٠٨سبتمبر /أيلول

٣٦  
  

١٨  
  

 صفر

 السماوة

  العاصمة
  ِفَرق دعم المحافظات

   توليد الطاقة الكهربائيةمحطة
  مرفق تدريب
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  )ز(تقييم التقدم حسب فريق إعادة إعمار المحافظات 

  

   
  ال تغيير             تراجع        تحسن       االتجاه منذ ربع السنة األخير

  
  

  )ح(مشاريع حسب القطاع آلفة ال
  

   
  
  
  

١٠%

  وحقوق اإلنسان والتعليمالالجئون 
٢%

النقل والمواصالت

العناية الصحية
٢%

 الكهرباء

 االعتماد على النفس  األداء  االستدامة  التطوير  البداية

  نظام الحكم
  

  التطوير السياسي
  

  التطوير االقتصادي
  

  حكم القانون
  

 المصالحة

٦٢%

 الماء

%١التطوير االقتصادي 

%١المباني 

٧% 

١٥%
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  )ط(مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمكتملة 
  )بماليين الدوالرات(
  
عدد المشاريع   

  المكتملة
آلفة المشاريع 

  المكتملة
عدد المشاريع 
  الجاري تنفيذها

آلفة المشاريع 
  الجاري تنفيذها

  __  __  $٠٫٤٧  ٣  النفط والغاز
  $٤٫٠٨  ٢  $٢٧٫٣٧  ٦١  الكهرباء
  $٤١٫٥١  ٢  $١٥١٫٩١  ٩١  الماء

  $٠٫٠٢  ١  $٥٫٠١  ٣٧  العناية الصحية
  $٤٫٠١  ٣  $١٩٫٥٢  ٤٩  النقل والمواصالت

  __  __  $٣٫٣٠  ٢٩  البناء
  $٤٩٫٦٢  ٨  $٢٠٧٫٥٨  ٢٧٠  المجموع

  
  . األرقام تتأثر بالتدوير.  المواقع الظاهرة على الخريطة هي تقريبية:مالحظات
  :المصادر

 تشرين ١٩، "سكان العراق حسب المحافظة: " (UNOCHA) ألمم المتحدة لتنسيق المساعدات اإلنسانيةمكتب ا  )أ (
 .٢٠٠٧نوفمبر /الثاني

بيانات المهجرين إلى الداخل التي استعملها موقع اإلنترنت لوآالة االسوشيتدبرس، : المنظمة الدولية للهجرة  )ب (
  .net.iraq.iom.www ٢٠٠٨مايو /أيار

 .٢/١٠/٢٠٠٨، زودته وزارة المالية األميرآية في بغداد ٢٠٠٨يونيو /وزارة المالية، التقرير الرأسمالي، حزيران  )ج (
، (ITAO) الملف النهائي لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق - (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق  )د (

/ ١٣/١٠،  (CERP)العراق، آتيب إآسيل لبرنامج االستجابة الطارئة للقائدنظام إدارة إعادة إعمار . ١/١٠/٢٠٠٨
؛ عدد المشاريع وآلفتها قد يختلفان عن العدد والكلفة الذين ابلغ عنهما خالل ربع السنة األخير ألنه تم ٢٠٠٨

األرقام . عراقمن مكتب إدارة إعادة إعمار ال (USAID)الحصول على بيانات الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
تشمل المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة وتبرر استعمال أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ) د(للمصدر 
(IRRF) وصندوق قوات األمن العراقية ،(ISFF) وصندوق دعم االقتصاد ،(ESF) وبرنامج االستجابة الطارئة ،

 .(CERP)للقائد 
 .٣٢، الصفحة ٣٠/٩/٢٠٠٨" واألمن في العراققياس االستقرار "وزارة الدفاع   )ه (
 .٦/١٠/٢٠٠٨استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات،   )و (
 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،   )ز (
، (ITAO)للعراق  الملف النهائي لمكتب المساعدة االنتقالية - (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق  )ح (

، (CERP)نظام إدارة إعادة إعمار العراق، آتيب إآسيل لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد. ١/١٠/٢٠٠٨
قد يختلف عدد وآلفة المشاريع عن تلك المبلغ عنها . يشمل فقط المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة. ٣/١٠/٢٠٠٨

 من مكتب  (USAID)يانات الوآالة األميرآية للتنمية الدولية في تقرير ربع السنة األخير ألنه تم الحصول على ب
استنادًا إلى هذه المصادر، يمثل قطاع النفط والغاز نسبة تقل عن نصف بالمئة من . إدارة إعادة إعمار العراق

 .إجمالي التمويل
 (ITAO)اق  الملف النهائي لمكتب المساعدة االنتقالية للعر- (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق  )ط (

، (CERP)نظام إدارة إعادة إعمار العراق، آتيب إآسيل لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد . ١/١٠/٢٠٠٨
قد تختلف عدد وآلفة المشاريع عن تلك المبلغ عنها في تقرير ربع السنة األخير ألنه تم الحصول . ٣/١٠/٢٠٠٨

 . من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق (USAID)على بيانات الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
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  المثنى في لمحة سريعة

آلفة المشاريع الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار 
  )IRRF 2(العراق الثاني 

٦٦٤$  

آلفة المشاريع الممولة من صندوق قوات األمن العراقية 
)ISFF( 

٥$  

  $٧٧  )ESF(م االقتصاد آلفة المشاريع الممولة من صندوق دع

التمويل للشخص 
  الواحد

آلفة المشاريع الممولة من برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
)CERP( 

٤٦$  

   مليون دوالر٨٣٫٤٠   ٢٠٠٨ تخصيصات المحافظة من الموازنة الرأسمالية للعام   التمويل العراقي
  ٢  ١/٧/٢٠٠٨-١/٤/٢٠٠٨مجموع االعتداءات 
  ١ ٣٠/٩/٢٠٠٨-١/٧/٢٠٠٨مجموع االعتداءات 

  األمن

  ٢٠٠٦يوليو /تموز  تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة
  االقتصاد  ٣  مصانع- مؤسسات تملكها الدولة

  ١٠ أعمال عقود وفق برنامج العراقيين أوًال
  ٢،٣٨٠  لربع السنة ) ساعة/ميغا واط(متوسط الحمل المزود 

  ٤،٦١٠ )ساعة/ميغا واط(متوسط الطلب 
  غير متوفر  تعملي اإلنترنتعدد مس

  البنية التحتية

  ٣  مراآز العناية الصحية األولية الممولة من الواليات المتحدة
  ٢٨١  عدد المهجرين إلى الداخل

إجمالي المبالغ المخصصة في موازنة لجان إعادة إعمار 
 والسنة المالية ٢٠٠٦السنة المالية (وتنمية المحافظات 

٢٠٠٧( 

   مليون دوالر٢٤٫٩٥

النسبة المئوية الممنوحة بموجب عقود من المبالغ المخصصة 
  للجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات

   بالمئة٥٠

حسب المحافظة " تطوير"عدد المتدربين في برنامج 
٢٠/٩/٢٠٠٨-١/٧/٢٠٠٨(  

٢٦٤  

  ٦٠  مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي

  نظام الحكم

  ون دوالر ملي١٫٧٨  قيمة مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي
  

  .األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
  . لمعرفة المصادر١-٣أنظر جدول مقارنات المحافظات : المصدر
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  تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة اإلعمار التي تنفذها ِفَرق إعادة إعمار المحافظات
لى لسالح الفرسان في  يسهل مكتب األمن اإلقليمي في السفارة األميرآية والكتيبة األو:تبصرات القيادة

تسهل ِفَرق إعادة إعمار المحافظات . اللواء الرابع التنقل اليومي لموظفي ِفَرق إعادة إعمار المحافظات
مع ان االنتباه آان مكرسًا بصورة . الكثير من االتصاالت مع زعماء عشائر والمدنيين ورجال األعمال

لمحافظات بدلت اآلن مقاربتها لتشمل العمل االستراتيجي أولية لالتصال بالعشائر، لكن ِفَرق إعادة إعمار ا
 مشروعًا قيد التنفيذ واآتمل تنفيذ ١٣٨ لدى برنامج صندوق االستجابة السريعة )٥٨٦(.مع مجلس المحافظة

 ابلغ قادة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات ان مهندسيها يعملون عن آثب مع )٥٨٧(. مشروعًا آخر٥٠اآثر من 
يتصل موظفو ِفَرق إعادة إعمار المحافظات بمكتب المحافظة في أحيان . ن نجاح المشاريععراقيين لتأمي

  )٥٨٨(.آثيرة ويقابلون المدراء العامين على أساس منتظم
  

 دربت ِفَرق إعادة إعمار المحافظات موظفين من دائرة التعليم في ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول١٤ في :التعليم
لمعلمين المحليين الذين تلقوا أجهزة آمبيوتر محمولة عبر مبادرة المثنى وأقامت ورشة عمل ثانية ل

 أنشأت وزارة التعليم لجنة لتقييم البرنامج لدرس إمكانية تطبيقه عبر )٥٨٩(.آمبيوتر محمول لكل ولد
 آمبيوتر محمول ٢٥٥من المقرر ان يستلم طالب مسجلين في ثالث مدارس في المثنى حوالي . العراق

  )٥٩٠(.٢٠٠٨أآتوبر /ولبنهاية تشرين األ
  

 قادت ِفَرق إعادة إعمار المحافظات ثالث حمالت توزيع أمنت الطعام إلى :مشارآة المجتمع المحلي
 عمل مسؤولون ورجال شرطة وجنود أميرآيون مع ِفَرق إعادة )٥٩١(. عائلة احتفاًال بإفطار رمضان٦٠٠

  .إعمار المحافظات على جمع وتوزيع الطعام
  

قائدان من ِفَرق إعادة إعمار المحافظات حفل قص شريط االفتتاح لتشغيل أربع مضخات  حضر :الزراعة
عالج موظفون من ِفَرق . ري جديدة مما مهد الطريق أمام اجراء مناقشات حول مسائل زراعية محلية

لية إعادة إعمار المحافظات وقادة من التعاونية الزراعية وأعضاء من العشيرة المحلية االحتياجات الما
والمادية لصيانة مضخات الري وتطبيق سياسات ِفَرق إعادة إعمار المحافظات ومعالجة الخالفات 

  )٥٩٢(.العشائرية
  

 قدم أعضاء في ِفَرق إعادة إعمار المحافظات وضباط من الجيش األميرآي إلى مستشفى :العناية الصحية
الحظ موظفو المستشفى وجود عدد خالل الزيارة، . محلي أجهزة ومعدات إلزالة وفحص رجفان القلب

من النواقص بضمنها آتب مدرسية لطالب السنة األولى في آلية الطب وآالت للتصوير بالرنين 
  )٥٩٣(.المغنطيسي ومعدات لقنطرة القلب وآالت لغسل الكلي

  
  تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة اإلعمار التي تنفذها فرقة منطقة الخليج

 مليون ٤٤٫١٢ مشاريع يجري تنفيذها حاليًا في محافظة المثنى بقيمة ٥خليج أن أبلغت فرقة منطقة ال
  )٥٩٤(.دوالر

  
مشروع طرق قرية : أغسطس تنفيذ مشروعين إلنشاء الطرق/في ربع السنة هذا اآتمل في آب: النقل
 في )٥٩٥(. آيلومترًا من الطرق الريفية٣٤تم بموجب هذا المشروع تعبيد .  مليون دوالر٢٫٩ بقيمة المثنى
تم بموجب هذا .  مليون دوالر١٫٦ بقيمة آثار الورآاء-طريق الخضرسبتمبر اآتمل تنفيذ مشروع /أيلول

  )٥٩٦(. آيلو مترًا من الطريق الممتدة من الخضر إلى آثار الورآاء١١المشروع تعبيد 
  

الممدة تحت سطح مشروع السماوة لخطوط الكهرباء  بدأ العمل في ربع السنة هذا على تنفيذ :الكهرباء
  )٥٩٧(. مليون دوالر١٫٨ الذي تقدر قيمته ب  آيلو فولت٣٣األرض 

  
 مع إغالق الصندوق في ربع السنة هذا بقيت بضعة مشاريع لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق :الماء

مشروع فعلى سبيل المثال، أصبح . غير منفذة، لكن أصبحت عدة مشاريع آبيرة على وشك االآتمال
بدأت أعمال اإلنشاء .  بالمئة٦٣ مليون دوالر، مكتمًال بنسبة ٣٨، الذي تبلغ آلفته الفرات الشرقيمصرف 
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سوف تشمل . ٢٠٠٩مارس /، ومن المتوقع ان تكتمل بحلول آذار٢٠٠٦نوفمبر / تشرين الثاني٢٥في 
  )٥٩٨(.أشغال المشروع إنشاء جسور للسيارات

  

  
  )صورة من السفارة األميرآية(ي المثنى يلتقون مع صناعيين محليين أعضاء من ِفَرق إعادة إعمار المحافظات ف
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  تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة اإلعمار التي تنفذها الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
  ملخص جهود الوآالة األميرآية للتنمية الدولية في محافظة المثنى

  
  تطوير القدراتاالقتصاد والزراعة و  الديمقراطية ونظام الحكم

 أقام :(LGP II)برنامج الحكم المحلي الثاني 
البرنامج خمس دورات تدريب على قانون 

. المحافظات الجديد ألعضاء مجلس محافظة المثنى
آما استمر أيضًا فريق أنظمة المعلومات الجغرافية 

 خريطة تغطي ٥٣في برنامج الحكم المحلي في دمج 
 مدينة السماوة آافة المناطق الواقعة ضمن حدود

تحت . ورسم أول خريطة لقاعدة إلكترونية للمنطقة
، نظم "النساء شريكات أساسيات في المجتمع"عنوان 

برنامج الحكم المحلي مؤتمرًا نسائيًا للتعامل مع 
شمل . العنف والمشارآة السياسية والقراءة والكتابة

المشارآون أعضاء في المجالس المحلية ومجلس 
وأعضاء في المديريات الحكومية محافظة المثنى 

  .ومنظمات نسائية لخدمة المجتمع المحلي
  

برنامج تخفيف النزاعات الناشئة في المجتمع 
أعد البرنامج تقييمًا : (ICCM)المحلي في العراق 

للنزاعات درس بموجبه حاجات المجتمعات المحلية 
في المثنى وتاريخ ومصادر النزاعات فيها من اجل 

تجمع في ربع السنة . سريعة التأثيرتطوير مشاريع 
 شابًا قادمين من مناطق واثنيات ١٤٠هذا اآثر من 

مختلفة في المثنى لالشتراك في مباريات رياضية، 
مما زود وسيلة للتفاعل البناء اإليجابي من خالل تنفيذ 

نشاطات وإجراء مناقشات حول مسائل مختلفة لحل 
  .النزاعات

  
: (CAP II)الثاني برنامج عمل المجتمع المحلي 

ليس هناك أية مشاريع جديدة لبرنامج الحكم المحلي 
  .الثاني في محافظة المثنى

  
 ليس هناك أية :صندوق مارال روزيكا لضحايا الحرب

مشاريع لضحايا الحرب في محافظة المثنى في ربع 
  .السنة هذا

  
 ال :(CSP)برنامج استقرار المجتمع المحلي 

  .ثنىيعمل هذا البرنامج في الم
  

 :(PEG)برنامج التنمية االقتصادية للمحافظات 
مؤسسات تمويل صغيرة " تجارة"يدعم برنامج 

 ٢٣٩،٣٠٠ قرضًا غير مسددًا بقيمة ٨٩عبر 
  . دوالر

  
 ال يعمل برنامج ":إنماء"المشروع الزراعي 

  .في المثنى” إنماء“
  

 درب ):NCD(برنامج تطوير القدرات القومية 
موظفًا حكوميًا من  ٦٥٠" تطوير"البرنامج 

محافظة المثنى على اإلدارة العامة واإلدارة من 
 مقررات دراسية تم إدخالها عند ٨خالل تقديم 

شملت المواضيع القيادة . مستويات آفاءة متنوعة
واالتصاالت، إدارة المشاريع، إدارة الموارد 

البشرية، اإلدارة المالية، المشتريات، تكنولوجيا 
يستطيع البرنامج ان . ة الفسادالمعلوماتية ومكافح

يستجيب لحاجات معينة لموظفي الوزارات بإقامة 
ورش عمل مصممة خصيصًا لهم او تنفيذ برنامج 

تدريب المدرب الذي يسمح للوزارات بإعداد 
  .مناهجها التدريبية الداخلية

  
مكتب المساعدات األجنبية في حالة الكوارث 

(OFDA)/دولية الوآالة األميرآية للتنمية ال
(USAID): يقدم المكتب المساعدة للمهجرين إلى 

الداخل في محافظة المثنى من خالل شريك واحد 
الصحة، الحماية، الملجأ، : في القطاعات التالية

/ والمأوى، اللوجستيات وسلع اإلغاثة، الماء
النظافة والصحة العامة، تنسيق المساعدات 
  .سوقاإلنسانية والمعلومات، االقتصاد وأنظمة ال

.٦/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات ) USAID( استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية :المصدر
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  ذي قار
  

   مليون  نسمة١٫٤ )أ(:عدد السكان
   بالمئة شيعة١٠٠) ب(:الدين

 مليون دوالر، ٢١٥٫٨ )ج(::الموازنة الرأسمالية
   بالمئة ١٧أنفق منها نسبة 

  ١،٢٣٤ )د(:ميرآيةالمشاريع األ
 مليون ٩١٢٫٨ )د(:أآالف المشاريع األميرآية

  دوالر
 )هـ(:تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة

  ٢٠٠٦سبتمبر /أيلول
  

  
  

  )و(العدد اإلجمالي لألحداث األمنية في الشهر 

  
  

    

يناير /آانون الثاني
٢٠٠٤ 

 ٢٠٠٨سبتمبر /أيلول
٨٠  

  

٤٠  
  

 صفر

 الناصرية

  العاصمة
ِفَرق إعادة إعمار المحافظات بقيادة قوات 

  التحالف
  المطار
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٢١٩ 

  

  )ز(تقييم التقدم حسب فريق إعادة إعمار المحافظات 

  

   
  ال تغيير             تراجع        تحسن       لسنة األخيراالتجاه منذ ربع ا

  
  

  )ح(آلفة المشاريع حسب القطاع 
  

   
  
  
  

١٦%

  الالجئون وحقوق اإلنسان والتعليم
٢%

النقل والمواصالت
٣%

  العناية الصحية
٢% 

 الكهرباء

 االعتماد على النفس  األداء  االستدامة  التطوير  البداية

  نظام الحكم
  

  التطوير السياسي
  

  التطوير االقتصادي
  

  حكم القانون
  

 المصالحة

%١صادي التطوير االقت الماء%٤٥

%١المباني 

٣٠%

األمن والعدل
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  )ط(مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمكتملة 
  )بماليين الدوالرات(
  
عدد المشاريع   

  المكتملة
آلفة المشاريع 

  المكتملة
عدد المشاريع 
  الجاري تنفيذها

لمشاريع آلفة ا
  الجاري تنفيذها

  __  __  $٠٫٤٣  ٣  النفط والغاز
  $١٣٫٨١  ٤  $١٣٢٫٢٥  ٦٦  الكهرباء
  $٢٦٫٨٢  ١٥  $٣٨٣٫٣٠  ١٦٩  الماء

  $٠٫٥٠  ١٣  $١٧٫١١  ٨٠  العناية الصحية
  $١٫٣٤  ٦  $٢٦٫٧٦  ١١٢  النقل والمواصالت

  __  ١  $٥٫٩٩  ٩٤  البناء
  $٤٢٫٤٧  ٣٩  $٥٦٥٫٨٤  ٥٢٤  المجموع

  
  . األرقام تتأثر بالتدوير. ظاهرة على الخريطة هي تقريبية المواقع ال:مالحظات
  :المصادر

 تشرين ١٩، "سكان العراق حسب المحافظة: " (UNOCHA) مكتب األمم المتحدة لتنسيق المساعدات اإلنسانية  )أ (
 .٢٠٠٧نوفمبر /الثاني

 لوآالة االسوشيتدبرس، بيانات المهجرين إلى الداخل التي استعملها موقع اإلنترنت: المنظمة الدولية للهجرة  )ب (
  .net.iraq.iom.www ٢٠٠٨مايو /أيار

 .٢/١٠/٢٠٠٨، زودته وزارة المالية األميرآية في بغداد ٢٠٠٨يونيو /وزارة المالية، التقرير الرأسمالي، حزيران  )ج (
، (ITAO) المساعدة االنتقالية للعراق  الملف النهائي لمكتب- (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق  )د (

/ ١٣/١٠،  (CERP)نظام إدارة إعادة إعمار العراق، آتيب إآسيل لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد. ١/١٠/٢٠٠٨
؛ عدد المشاريع وآلفتها قد يختلفان عن العدد والكلفة الذين ابلغ عنهما خالل ربع السنة األخير ألنه تم ٢٠٠٨

األرقام . من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق (USAID) الوآالة األميرآية للتنمية الدوليةالحصول على بيانات
تشمل المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة وتبرر استعمال أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ) د(للمصدر 
(IRRF) وصندوق قوات األمن العراقية ،(ISFF) وصندوق دعم االقتصاد ،(ESF) ، وبرنامج االستجابة الطارئة

 .(CERP)للقائد 
 .٣٢، الصفحة ٣٠/٩/٢٠٠٨" قياس االستقرار واألمن في العراق"وزارة الدفاع   )ه (
 .٦/١٠/٢٠٠٨استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات،   )و (
 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،   )ز (
، (ITAO) الملف النهائي لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق - (IRMS)رة إعادة إعمار العراقنظام إدا  )ح (

، (CERP)نظام إدارة إعادة إعمار العراق، آتيب إآسيل لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد. ١/١٠/٢٠٠٨
اريع عن تلك المبلغ عنها قد يختلف عدد وآلفة المش. يشمل فقط المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة. ٣/١٠/٢٠٠٨

 من مكتب  (USAID)في تقرير ربع السنة األخير ألنه تم الحصول على بيانات الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
استنادًا إلى هذه المصادر، يمثل قطاع النفط والغاز نسبة تقل عن نصف بالمئة من . إدارة إعادة إعمار العراق

 .إجمالي التمويل
 (ITAO) الملف النهائي لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق - (IRMS)عادة إعمار العراقنظام إدارة إ  )ط (

، (CERP)نظام إدارة إعادة إعمار العراق، آتيب إآسيل لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد . ١/١٠/٢٠٠٨
ر ألنه تم الحصول قد تختلف عدد وآلفة المشاريع عن تلك المبلغ عنها في تقرير ربع السنة األخي. ٣/١٠/٢٠٠٨

 . من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق (USAID)على بيانات الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
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  ذي قار في لمحة سريعة

آلفة المشاريع الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار 
  )IRRF 2(العراق الثاني 

١،٠١٣$  

 صندوق قوات األمن العراقية آلفة المشاريع الممولة من
)ISFF( 

١٢١$  

آلفة المشاريع الممولة من صندوق دعم االقتصاد 
)ESF(  

٤١$  

التمويل للشخص 
  الواحد

آلفة المشاريع الممولة من برنامج االستجابة الطارئة 
 )CERP(للقائد 

٢٩$  

 ٢١٥٫٨٠   ٢٠٠٨ تخصيصات المحافظة من الموازنة الرأسمالية للعام   التمويل العراقي
  مليون دوالر

  ١٧  ١/٧/٢٠٠٨-١/٤/٢٠٠٨مجموع االعتداءات 
  ٢١ ٣٠/٩/٢٠٠٨-١/٧/٢٠٠٨مجموع االعتداءات 

  ألمنا

  ٢٠٠٦سبتمبر /أيلول  تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة
  االقتصاد  ٢  مصانع-مؤسسات تملكها الدولة

  ٨٣٦ أعمال عقود وفق برنامج العراقيين أوًال
  ٦،٠٣٠  لربع السنة ) ساعة/ميغا واط(د متوسط الحمل المزو

  ٩،٢١٥ )ساعة/ميغا واط(متوسط الطلب 
  ٢،٠٠٠  عدد مستعملي اإلنترنت

  البنية التحتية

مراآز العناية الصحية األولية الممولة من الواليات 
  المتحدة

٨  

  ١،٩٦٦  عدد المهجرين إلى الداخل
إجمالي المبالغ المخصصة في موازنة لجان إعادة إعمار 

 والسنة المالية ٢٠٠٦السنة المالية (وتنمية المحافظات 
٢٠٠٧( 

   مليون دوالر٢٥٫٨٠

النسبة المئوية الممنوحة بموجب عقود من المبالغ 
  المخصصة للجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات

   بالمئة٤٣

حسب المحافظة " تطوير"عدد المتدربين في برنامج 
٢٠/٩/٢٠٠٨-١/٧/٢٠٠٨(  

٤٥٣  

  ٦٣   برنامج عمل المجتمع المحليمشاريع

  نظام الحكم

   مليون دوالر٦٫٢١  قيمة مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي
  

  .األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
  . لمعرفة المصادر١-٣أنظر جدول مقارنات المحافظات : المصدر
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  اتتحديث المعلومات حول مشاريع إعادة اإلعمار التي تنفذها ِفَرق إعادة إعمار المحافظ
 أبلغت ِفَرق إعادة إعمار المحافظات في ذي قار أن التقييد الرئيسي لتطوير المحافظة هو :تبصرات القيادة

 في وقت سابق، رآزت ِفَرق إعادة إعمار المحافظات )٥٩٩(.عدم وجود خبرات في جميع الحقول تقريبًا
تعمل ِفَرق . ي جميع المشاريععلى تطوير البنية التحتية ولكن مؤخرًا بدأت تشدد على بناء القدرات ف

إعادة إعمار المحافظات على إنجاز نظام تسجيل جديد للمشاريع يعزز الكفاءة في إدارة المشاريع الجاري 
  )٦٠٠(.تنفيذها وتحسين التنسيق بين األطراف

  
  في ربع السنة هذا، زودت ِفَرق إعادة إعمار المحافظات في ذي قار فرصة لألطباء الجراحين:التعليم

آما أدارت ِفَرق إعادة إعمار المحافظات حلقات دراسية حول . المحليين لتعلم تقنيات جديدة لمعالجة التقزم
حكم القانون أشرف عليها أساتذة إيطاليون وشملت مواضيع آحرية الدين وحقوق المرأة وجمع األدلة 

ولية المتعلقة بحقول عرَّفت دورات تدريب أخرى مهنيين عراقيين بالمقاييس الد. لمفتشي الشرطة
  )٦٠١(.اختصاصهم

  
.  شخص في اليوم٣٠٠ و٢٠٠ ما بين األسبوع الثقافي للناصرية، استقطب ٢٠٠٨أغسطس /في آب

المكتبة قدمت خالل هذا األسبوع الثقافي نشاطات في الهواء الطلق ومسرحيات وأفالم سينمائية وتنقلت 
  )٦٠٢(. العامة عبر المدينة توزع آتبًا عربية في المعارفالنقالة

  

  
  )٢٠٠٧، ٢٠٠٦صورة من ديجيتال غلوب (مرفق سجن الناصرية 

  
  

 الذي يجري إنشاؤه في مرآز التدريب في مشتل الجاتروفا مّول صندوق االستجابة السريعة :الزراعة
سوف يربي هذا المرفق الشتول لزرعها في قطعة أرض اختبارية في الجامعة المحلية . معسكر ميتينكا

تنتج بذور الجاتروفا زيتًا يمكن . لمهندسون الزراعيون في الكلية تدريبًا على إدارة مشاتل النباتويجري ا
  )٦٠٣(.استعماله محليًا آوقود بيولوجي او تصديره إلى الخارج لصنع األدوية والستعماالت أخرى

  
 لتصنيع منتجات نظمت ِفَرق إعادة إعمار المحافظات أيضًا دورات تدريبية حول الطرق األآثر فعالية

  )٦٠٤(.الحليب وحول األساليب اآلمنة لحصاد التمر
  

 في ربع السنة هذا، زودت ِفَرق إعادة إعمار المحافظات وحدة نقالة لتنقية المياه إلى معسكر ذي :الماء
بعد .  جندي١،٥٠٠تزود وحدات تنقية المياه هذه مياه الشرب إلى حوالي . قار الخاضع للسيطرة العراقية

تم إصالح محطة تنقية المياه الثابتة األآبر حجمًا في معسكر ذي قار سوف يتم نقل الوحدة النقالة إلى أن ي
  )٦٠٥(.القرى المحتاجة
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  تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة اإلعمار التي تنفذها فرقة منطقة الخليج
 قار بكلفة إجمالية تبلغ  مشروعًا يجري تنفيذهم في محافظة ذي٢٣أبلغت فرقة منطقة الخليج عن وجود 

 تعالج المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها األمن واألشغال العامة والماء )٦٠٦(. مليون دوالر١٦٠٫٦٢
  )٦٠٧(.والكهرباء

  
يستمر العمل . خالل ربع السنة األخيرمرفق سجن الناصرية اآتمل إنجاز المرحلة األولى من : العدل

 )٦٠٨(.تقرر بذل جهود لبناء أربع مجموعات خاليا إضافية. السجنعلى تنفيذ المراحل المتبقية لمشروع 
بدأ تنفيذ المرحلة الثالثة .  مليون دوالر٦٫٢ بالمئة وتبلغ آلفته ٤١أصبح المشروع حاليًا، مكتمًال بنسبة 

  )٦٠٩(. مليون دوالر٧٫٣ بالمئة وتبلغ قيمة هذا المشروع ٥لمبنى السجن، وأصبح اآلن مكتمًال بنسبة 
  

 تبني الحكومة العراقية حاليًا أحد أآبر مشاريع المياه في محافظة ذي قار من خالل برنامج هبة مع :ءالما
 مليون ٢٠أصبح مشروع إنشاء محطة ضخ مياه الصرف في الناصرية وقيمته . فرقة منطقة الخليج

ظة من بدأ االآتمال، ومع اقتراب المشاريع الكبيرة في المحاف. )٦١١( بالمئة ٧٢ مكتمًال بنسبة )٦١٠(دوالر
  .تنفيذ عدة مشاريع اصغر حجمًا
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  تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة اإلعمار التي تنفذها الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
  ملخص جهود الوآالة األميرآية للتنمية الدولية في محافظة ذي قار

  
  االقتصاد والزراعة وتطوير القدرات  الديمقراطية ونظام الحكم

 أدار :(LGP II)برنامج الحكم المحلي الثاني 
برنامج الحكم المحلي الثاني ورشة عمل حول تنفيذ 

 لموظفي مكتب المحافظ ٢٠٠٨قانون الموازنة للعام 
وألعضاء مجلس المحافظة واللجنة المالية ولموظفي 

يستمر عمل . وحدة المحاسبة وللمدراء العامين
 مديريات البرنامج في رسم وتنقيح الخرائط في

  .التخطيط المدني وأصبحت هذه المهمة مكتملة تقريبًا
  

برنامج المساعدة /صندوق االستجابة السريعة
 يمول برنامج :(QRF/IRAP)السريعة للعراق 

المساعدة السريعة للعراق مكتب االنتخابات لمحافظة 
ذي قار آما اتحاد رجال أعمال ذي قار ومرآز 

  .ي الناصريةتطوير شرآات األعمال الصغيرة ف
  

برنامج تخفيف النزاعات الناشئة في المجتمع 
يعالج البرنامج : (ICCM)المحلي في العراق 

النزاع القائم بين العشائر في قرية الحاجي آمباز 
وقد أنشأ آلية للتعاون بين . بالقرب من الناصرية

الشباب من خالل وضع قواعد مشترآة تعترف بها 
 تثقيفية وتنظيمية قّيمة المقاربة هي عملية. آل عشيرة

  .لتخفيف التوترات بين الشباب في القرية
  

: (CAP II)برنامج عمل المجتمع المحلي الثاني 
 مشروعًا للمجتمع ١٥بموجب هذا البرنامج تّم تنفيذ 

المحلي إلعادة تأهيل المدارس، رفع مستوى شبكة 
الطاقة الكهربائية للمجتمع المحلي، إصالح نظام 

تحسين شبكات توزيع المياه، إنشاء الصرف الصحي، 
آما . مرآز لمساعدة المعوقين وإقامة مرآز للنساء

زود البرنامج معدات وتجهيزات مطلوبة بإلحاح إلى 
  .المدارس

  
 نفذ الصندوق :صندوق مارال روزيكا لضحايا الحرب

ستة مشاريع للمساعدة في تأسيس شرآات أعمال 
 تجهيز صغيرة في ذي قار، آمتجر للسجاد وإعادة

  .االآشاك

  
 :(PEG)برنامج التنمية االقتصادية للمحافظات 

مؤسسات التمويل الصغيرة " تجارة"يدعم برنامج 
 ٢٥٤،٦٠٠ قرضًا غير مسددًا بقيمة ١٢٨عبر 
المساعدة الفنية " تجارة"آما يزود برنامج . دوالر

والتدريب وبناء القدرات لمراآز تطوير شرآات 
نها عراقيون األعمال الصغيرة التي يملك

(SBDC)بوجه عام تقدم . ، آمنظمة تمكين المرأة
هذه المراآز التدريب واالستشارات إلى المجتمع 

  . المحلي
  

 ال يعمل برنامج :”إنماء“المشروع الزراعي 
  .في محافظة ذي قار” إنماء“
  

 درب ):NCD(برنامج تطوير القدرات القومية 
يًا  موظفًا حكوم١،٧١٠أآثر من " تطوير"برنامج 

في محافظة ذي قار على اإلدارة العامة واإلدارة 
 مقررات دراسية تّم إدخالها عند ٨من خالل تقديم 

شملت المواضيع القيادة . مستويات آفاءة متنوعة
واالتصاالت، إدارة المشاريع، إدارة الموارد 

البشرية، اإلدارة المالية، المشتريات، تكنولوجيا 
  . المعلوماتية ومكافحة الفساد

  
مكتب المساعدات األجنبية في حالة الكوارث 

(OFDA)/ الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
(USAID): ال يعمل هذا المكتب في محافظة ذي 

  .قار

.٦/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات ) USAID(استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية : المصدر



  ميسان
  

 

٢٢٥ 

  
 

 

  ميسان
  

   ألف  نسمة٧٤٣ )أ(:عدد السكان
   بالمئة شيعة١٠٠) ب(:الدين

 مليون دوالر، ١٢٠٫٥ )ج(::الموازنة الرأسمالية
   بالمئة ٤١أنفق منها نسبة 

  ٧٥٦ )د(:المشاريع األميرآية
 مليون ٣٢٣٫٤ )د(:أآالف المشاريع األميرآية

  دوالر
 )هـ(:تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة

  ٢٠٠٧أبريل /نيسان
  

  
  

  )و(مالي لألحداث األمنية في الشهر العدد اإلج

  
  

    

يناير /آانون الثاني
٢٠٠٤ 

 ٢٠٠٨سبتمبر /أيلول
٦٠٠  

  

٣٠٠  
  

 صفر

 عمارة

  العاصمة
   ِفَرق دعم المحافظات 
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  )ز(تقييم التقدم حسب فريق إعادة إعمار المحافظات 

  

   
  ال تغيير              تراجع       تحسن       االتجاه منذ ربع السنة األخير

    
  

  )ح(آلفة المشاريع حسب القطاع 
  

   
  
  
  

٣٥%

  الالجئون وحقوق اإلنسان والتعليم
٢%

  النقل والمواصالت
 العناية الصحية

 الكهرباء

  النفساالعتماد على  األداء  االستدامة  التطوير  البداية

  نظام الحكم
  

  التطوير السياسي
  

  التطوير االقتصادي
  

  حكم القانون
  

 المصالحة

٧% 

 الماء

%٢المباني 

٣٧%
األمن والعدل

٨% 
٨% 



  ميسان
  

 

٢٢٧ 

  )ط(يذها والمكتملة مشاريع البنية التحتية الجاري تنف
  )بماليين الدوالرات(
  
عدد المشاريع    

  المكتملة
آلفة المشاريع 

  المكتملة
عدد المشاريع 
  الجاري تنفيذها

آلفة المشاريع 
  الجاري تنفيذها

  __  __  $٠٫٨٠  ٣  النفط والغاز
  $١٧٫٣٨  ١  $٩٦٫٣٥  ٣٥  الكهرباء
  $٠٫٩١  ١  $٢٠٫١١  ٩٨  الماء

  $٢١٫٧٠  ٣  $٤٫٩٤  ٢٦  العناية الصحية
  $٨٫٥٦  ٢  $١٦٫١١  ٢٤  النقل والمواصالت

  __  __  $٧٫٩٤  ١٨  البناء
  $٤٨٫٥٤  ٧  $١٤٦٫٢٤  ٢٠٤  المجموع

  
  . األرقام تتأثر بالتدوير.  المواقع الظاهرة على الخريطة هي تقريبية:مالحظات
  :المصادر

 تشرين ١٩، "افظةسكان العراق حسب المح: " (UNOCHA) مكتب األمم المتحدة لتنسيق المساعدات اإلنسانية  )أ (
 .٢٠٠٧نوفمبر /الثاني

بيانات المهجرين إلى الداخل التي استعملها موقع اإلنترنت لوآالة االسوشيتدبرس، : المنظمة الدولية للهجرة  )ب (
  .net.iraq.iom.www ٢٠٠٨مايو /أيار

 .٢/١٠/٢٠٠٨، زودته وزارة المالية األميرآية في بغداد ٢٠٠٨ يونيو/وزارة المالية، التقرير الرأسمالي، حزيران  )ج (
، (ITAO) الملف النهائي لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق - (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق  )د (

/ ١٣/١٠،  (CERP)نظام إدارة إعادة إعمار العراق، آتيب إآسيل لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد. ١/١٠/٢٠٠٨
 عدد المشاريع وآلفتها قد يختلفان عن العدد والكلفة الذين ابلغ عنهما خالل ربع السنة األخير ألنه تم ؛٢٠٠٨

األرقام . من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق (USAID)الحصول على بيانات الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
تعمال أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق تشمل المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة وتبرر اس) د(للمصدر 
(IRRF) وصندوق قوات األمن العراقية ،(ISFF) وصندوق دعم االقتصاد ،(ESF) وبرنامج االستجابة الطارئة ،

 .(CERP)للقائد 
 .٣٢، الصفحة ٣٠/٩/٢٠٠٨" قياس االستقرار واألمن في العراق"وزارة الدفاع   )ه (
 .٦/١٠/٢٠٠٨مفتش العام للبيانات، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب ال  )و (
 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،   )ز (
، (ITAO) الملف النهائي لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق - (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق  )ح (

، (CERP)امج االستجابة الطارئة للقائدنظام إدارة إعادة إعمار العراق، آتيب إآسيل لبرن. ١/١٠/٢٠٠٨
قد يختلف عدد وآلفة المشاريع عن تلك المبلغ عنها . يشمل فقط المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة. ٣/١٠/٢٠٠٨

 من مكتب  (USAID)في تقرير ربع السنة األخير ألنه تم الحصول على بيانات الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
استنادًا إلى هذه المصادر، يمثل قطاع النفط والغاز نسبة تقل عن نصف بالمئة من . ار العراقإدارة إعادة إعم
 .إجمالي التمويل

 (ITAO) الملف النهائي لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق - (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق  )ط (
، (CERP)الستجابة الطارئة للقائد نظام إدارة إعادة إعمار العراق، آتيب إآسيل لبرنامج ا. ١/١٠/٢٠٠٨
قد تختلف عدد وآلفة المشاريع عن تلك المبلغ عنها في تقرير ربع السنة األخير ألنه تم الحصول . ٣/١٠/٢٠٠٨

 . من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق (USAID)على بيانات الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
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٢٢٨ 

  
  ميسان في لمحة سريعة

آلفة المشاريع الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار 
  )IRRF 2(العراق الثاني 

٣٤٩$  

آلفة المشاريع الممولة من صندوق قوات األمن العراقية 
)ISFF( 

١٠٣$  

  $٨٥  )ESF(آلفة المشاريع الممولة من صندوق دعم االقتصاد 

التمويل للشخص 
  الواحد

ة للقائد آلفة المشاريع الممولة من برنامج االستجابة الطارئ
)CERP( 

٣٠$  

   مليون دوالر١٢٠٫٥٠   ٢٠٠٨ تخصيصات المحافظة من الموازنة الرأسمالية للعام   التمويل العراقي
  ١٢  ١/٧/٢٠٠٨-١/٤/٢٠٠٨مجموع االعتداءات 
  ٤٣ ٣٠/٩/٢٠٠٨-١/٧/٢٠٠٨مجموع االعتداءات 

  األمن

  ٢٠٠٧أبريل /نيسان  تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة
  صاداالقت  ٤  مصانع- مؤسسات تملكها الدولة

  ٤ أعمال عقود وفق برنامج العراقيين أوًال
  ٢،٧٤٧  لربع السنة ) ساعة/ميغا واط(متوسط الحمل المزود 

  ٦،٢٢٢ )ساعة/ميغا واط(متوسط الطلب 
  ١،٠٠٠  عدد مستعملي اإلنترنت

  البنية التحتية

  ٤  يات المتحدةمراآز العناية الصحية األولية الممولة من الوال
  ٢٨١  عدد المهجرين إلى الداخل

إجمالي المبالغ المخصصة في موازنة لجان إعادة إعمار 
 والسنة المالية ٢٠٠٦السنة المالية (وتنمية المحافظات 

٢٠٠٧( 

   مليون دوالر٢٥٫٩٤

النسبة المئوية الممنوحة بموجب عقود من المبالغ المخصصة 
  وتنمية المحافظاتللجان إعادة إعمار 

   بالمئة٧٣

حسب المحافظة " تطوير"عدد المتدربين في برنامج 
٢٠/٩/٢٠٠٨-١/٧/٢٠٠٨(  

٣٣٩  

  ٧٩  مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي

  نظام الحكم

   مليون دوالر٦٫١٢  قيمة مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي
  

  .األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
  . لمعرفة المصادر١-٣حافظات أنظر جدول مقارنات الم: المصدر



  ميسان
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  تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة اإلعمار التي تنفذها ِفَرق إعادة إعمار المحافظات
 تلقت ِفَرق إعادة إعمار محافظة ميسان الترخيص في ربع السنة هذا بالسفر إلى :تبصرات القيادة

ذه الفرق إلى االستقرار هناك والعمل المحافظة ونظرًا للتفاعل المتزايد مع مسؤولي المحافظة ُدعيت ه
   لكن عضوية الفرقة )٦١٢(.بدوام آامل

  )٦١٣(.بخمسة موظفين فقط بسبب وضعها السابق ولذلك يجب ا الن تأمين عدد أآبر من الموظفين
  

، أمضى موظفو ِفَرق إعادة إعمار محافظة ميسان أول ليلة لهم في ٢٠٠٨أآتوبر /في تشرين األول
حاليًا تأمين المكاتب واإلقامة للسماح بعدد أآبر من أعضاء الفرقة بأن يمضوا عدة أيام يجري . المحافظة

  )٦١٤(.وليالي في المحافظة
  

تستمر ِفَرق إعادة إعمار المحافظات في ميسان في إشراك مجلس المحافظة في العمل عبر التوترات 
لمحافظات أيضًا في تزويد التدريب على آما تنشط ِفَرق إعادة إعمار ا. السياسية ودفع المبادرات ُقدمًا

  )٦١٥(.االنتخاب لقادة المحافظة
  
  

  
  )صورة من سالح الهندسة في الجيش األميرآي. (عمال عراقيون يعملون على بناء مستشفى الجراحة الجديدة في العمارة

  
  تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة اإلعمار التي تنفذها فرقة منطقة الخليج

معظم .  مليون دوالر١٤٠٫٢١ مشروعًا في محافظة ميسان بقيمة ١٥٢لتاريخ، اآتمل تنفيذ حتى هذا ا
 آان )٦١٦(). مليون دوالر٥٠٫٤(وقطاع األمن )  مليون دوالر٦٨٫٨(التمويل آان لدعم قطاع الكهرباء 

  )٦١٧(. مليون دوالر٢٥ مشاريع قيد التنفيذ بقيمة تقارب ٥لدى فرقة منطقة الخليج 
  

سوف يزود هذا . إعادة تأهيل موقع مطمر العمارةفي ربع السنة هذا استمر العمل على : الصحةالنظافة و
 ٢ و١المرحلتين يستمر خالل ربع السنة هذا تنفيذ . المشروع إلى سكان العمارة مطمرًا ومحرقة حديثين

  )٦١٨(.من مستشفى ميسان
  

طريق السيارات بين العمارة   على مشروع٢٠٠٦اآتوبر / استمر العمل منذ تشرين األول:النقل
أصبح هذا المشروع .  آيلومترًا من طريق سريع بمسارين٤٠ الذي يشمل بناء ثالثة جسور ووالمأمونية

  )٦١٩(. بالمئة٨٥ مليون دوالر، مكتمًال بنسبة ٦٫٢وقيمته 
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  ليةتحديث المعلومات حول مشاريع إعادة اإلعمار التي تنفذها الوآالة األميرآية للتنمية الدو
  ملخص جهود الوآالة األميرآية للتنمية الدولية في محافظة ميسان

  
  االقتصاد والزراعة وتطوير القدرات  الديمقراطية ونظام الحكم

 أقام :(LGP II)برنامج الحكم المحلي الثاني 
برنامج الحكم المحلي الثاني دورة تدريبية حول 

بما الموازنة العامة وتدقيق حسابات الحكومة المحلية، 
في ذلك تقديم عروض لنظام محاسبة المحافظات 

وقع . (GAPTIS)ومعلومات تعقب تنفيذ المشاريع 
مسؤولون في المحافظة مذآرة تفاهم بشأن ترآيب 

يستمر عمل برنامج الحكم المحلي الثاني في . النظام
المحافظة في رسم وتنقيح الخرائط في مديريات 

  .كتمًال تقريبًاالتخطيط المدني وقد أصبح هذا العمل م
  

برنامج المساعدة /صندوق االستجابة السريعة
 يدعم الصندوق :(QRF/IRAP)السريعة للعراق 

تمويل المقاولين المحليين والمهنيين من خالل 
مشروع السجاد ألهالي الطيب ويجعل إقامة حلقات 
دراسية وتوزيع معلومات حول الصحة العامة أمرًا 

  .ممكنًا
  

عات الناشئة في المجتمع برنامج تخفيف النزا
أعد البرنامج تقييمًا : (ICCM)المحلي في العراق 

للنزاعات يتفحص احتياجات المجتمعات المحلية في 
ميسان وتاريخ ومصادر النزاعات فيها من أجل 

مشروع آخر يتمثل . تطوير مشاريع سريعة التأثير
بتنظيم ماراتون ميسان لتوحيد العناصر االجتماعية 

تترك المنافسات الرياضية . ي المجتمعالمختلفة ف
تأثيرًا هامًا على التواصل بين، الشباب وتشرك 

الحكومة المحلية منظمات الشباب ومنظمات غير 
  .حكومية في التخطيط لهذا الحدث

  
 :(CAP II)برنامج عمل المجتمع المحلي الثاني 

تنفذ بموجب برنامج عمل المجتمع المحلي ثالثة 
قاولين المحليين بالتدريب وبإعادة مشاريع لمساعدة الم

  .تأهيل العيادات المحلية
  

 ليس :صندوق مارال روزيكا لضحايا الحرب
  .للصندوق أية مشاريع في ميسان

  
 هذا البرنامج :(CSP)برنامج استقرار المجتمع 

  .ال يعمل في ميسان
   

 :(PEG)برنامج التنمية االقتصادية للمحافظات 
سات التمويل الصغيرة مؤس" تجارة"يدعم البرنامج 

 ١٨٠،٣٥٠ قرضًا غير مسددًا بقيمة ١٥٢عبر 
  . دوالر

  
ال ” إنماء“ برنامج :”إنماء“المشروع الزراعي 

  .يعمل في محافظة ميسان
  

 درب ):NCD(برنامج تطوير القدرات القومية 
 موظفًا حكوميًا في ٨٨٠أآثر من " تطوير"برنامج 

ارة من محافظة ميسان على اإلدارة العامة واإلد
 مقررات دراسية تم إدخالها عند ٨خالل تقديم 

شملت المواضيع القيادة . مستويات آفاءة متنوعة
واالتصاالت، إدارة المشاريع، إدارة الموارد 

البشرية، اإلدارة المالية، المشتريات، تكنولوجيا 
يستطيع البرنامج ان . المعلوماتية ومكافحة الفساد

لوزارات بإقامة يستجيب إلى احتياجات موظفي ا
ورش عمل مصممة خصيصًا لهم وبرنامج تدريب 

المدرب الذي يسمح للوزارات بإعداد مناهجها 
  . التدريبية الداخلية

  
مكتب المساعدات األجنبية في حالة الكوارث 

(OFDA)/ الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
(USAID): هذا المكتب ال يعمل في محافظة 

  .ميسان

.٦/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات ) USAID(ابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  استج:المصدر



  البصرة
  

 

٢٣١ 

  
 

 
  
  
  

  لبصرةا
  

   مليون  نسمة١٫٨ )أ(:عدد السكان
   بالمئة شيعة١٠٠ صفر بالمئة سنة،) ب(:الدين

 مليون دوالر، ٣٠٦٫١ )ج(::الموازنة الرأسمالية
   بالمئة ٠٫٤أنفق منها نسبة 

  ٣،٣٤٥ )د(:ألميرآيةالمشاريع ا
  مليار دوالر٢٫٢ )د(:أآالف المشاريع األميرآية

 )هـ(:تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة
  ٢٠٠٧ديسمبر /آانون األول

  

  
  

  )و(العدد اإلجمالي لألحداث األمنية في الشهر 

  
  

    

يناير /آانون الثاني
٢٠٠٤ 

 ٢٠٠٨سبتمبر /أيلول
٥٠٠  

  

٢٥٠  
  

 صفر

 البصرة

  العاصمة
  ِفَرق إعادة إعمار المحافظات بقيادة قوات التحالف

  المطار
  محطة توليد الطاقة الكهربائية

  الميناء
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  )ز(تقييم التقدم حسب فريق إعادة إعمار المحافظات 

  

   
  ال تغيير              تراجع       تحسن        ربع السنة األخيراالتجاه منذ

  
  

  )ح(آلفة المشاريع حسب القطاع 

  
  

   
  
  
  

١٤%

  تعليمالالجئون وحقوق اإلنسان وال
٢%

النقل والمواصالت

العناية الصحية

 النفط والغاز

 االعتماد على النفس  األداء  االستدامة  التطوير  البداية

  نظام الحكم
  

  التطوير السياسي
  

  التطوير االقتصادي
  

  حكم القانون
  

 المصالحة

٢٩%

الماء

%ذالمباني 

٩% 

 األمن والعدل

٢٧% ١٤%

٥% 

 الكهرباء

التطوير االقتصادي
١%



  البصرة
  

 

٢٣٣ 

  )ط(مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمكتملة 
  )بماليين الدوالرات(
  
عدد المشاريع   

  المكتملة
آلفة المشاريع 

  المكتملة
عدد المشاريع 

  يذهاالجاري تنف
آلفة المشاريع 
  الجاري تنفيذها

  $١٨٫٧٤  ٣  $٦٢٤٫٥٠  ١٤٦  النفط والغاز
  $٢٢٫٧٥  ٥  $٥٦٢٫٣١  ٤٧٤  الكهرباء
  $٢٥٫٠٠  ٧  $٢٨٠٫٩٩  ٢٩٤  الماء

  $٣٦٫٨٧  ١٣  $٦٤٫٤٩  ١٥٩  العناية الصحية
  $٣٥٫٩٩  ١٣  $١٧٤٫٨٧  ٢١٦  النقل والمواصالت

  $٠٫٤٤  ١  $١٣٫١٢  ٢٧٠  البناء
  $١٣٩٫٧٩  ٤٢  $١،٧٢٠٫٢٨  ١،٥٥٩  المجموع

  
  . األرقام تتأثر بالتدوير.  المواقع الظاهرة على الخريطة هي تقريبية:مالحظات
  :المصادر

 تشرين ١٩، "سكان العراق حسب المحافظة: " (UNOCHA) مكتب األمم المتحدة لتنسيق المساعدات اإلنسانية  )أ (
 .٢٠٠٧نوفمبر /الثاني

لداخل التي استعملها موقع اإلنترنت لوآالة االسوشيتدبرس، بيانات المهجرين إلى ا: المنظمة الدولية للهجرة  )ب (
  .net.iraq.iom.www ٢٠٠٨مايو /أيار

 .٢/١٠/٢٠٠٨، زودته وزارة المالية األميرآية في بغداد ٢٠٠٨يونيو /وزارة المالية، التقرير الرأسمالي، حزيران  )ج (
، (ITAO) الملف النهائي لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق - (IRMS)لعراقنظام إدارة إعادة إعمار ا  )د (

/ ١٣/١٠،  (CERP)نظام إدارة إعادة إعمار العراق، آتيب إآسيل لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد. ١/١٠/٢٠٠٨
 األخير ألنه تم ؛ عدد المشاريع وآلفتها قد يختلفان عن العدد والكلفة الذين ابلغ عنهما خالل ربع السنة٢٠٠٨

األرقام . من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق (USAID)الحصول على بيانات الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
تشمل المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة وتبرر استعمال أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ) د(للمصدر 
(IRRF) وصندوق قوات األمن العراقية ،(ISFF) وصندوق دعم االقتصاد ،(ESF) وبرنامج االستجابة الطارئة ،

 .(CERP)للقائد 
 .٣٢، الصفحة ٣٠/٩/٢٠٠٨" قياس االستقرار واألمن في العراق"وزارة الدفاع   )ه (
 .٦/١٠/٢٠٠٨استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات،   )و (
 .٢/١٠/٢٠٠٨عام للبيانات، استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش ال  )ز (
، (ITAO) الملف النهائي لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق - (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق  )ح (

، (CERP)نظام إدارة إعادة إعمار العراق، آتيب إآسيل لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد. ١/١٠/٢٠٠٨
قد يختلف عدد وآلفة المشاريع عن تلك المبلغ عنها . المكتملةيشمل فقط المشاريع الجاري تنفيذها و. ٣/١٠/٢٠٠٨

 من مكتب  (USAID)في تقرير ربع السنة األخير ألنه تم الحصول على بيانات الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
ة من استنادًا إلى هذه المصادر، يمثل قطاع النفط والغاز نسبة تقل عن نصف بالمئ. إدارة إعادة إعمار العراق

 .إجمالي التمويل
 (ITAO) الملف النهائي لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق - (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق  )ط (

، (CERP)نظام إدارة إعادة إعمار العراق، آتيب إآسيل لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد . ١/١٠/٢٠٠٨
بلغ عنها في تقرير ربع السنة األخير ألنه تم الحصول قد تختلف عدد وآلفة المشاريع عن تلك الم. ٣/١٠/٢٠٠٨

 . من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق (USAID)على بيانات الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
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  البصرة في لمحة سريعة

آلفة المشاريع الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار 
  )IRRF 2(العراق الثاني 

١،٥٧٧$  

آلفة المشاريع الممولة من صندوق قوات األمن العراقية 
)ISFF( 

١٥٩$  

  $٢٢٦  )ESF(آلفة المشاريع الممولة من صندوق دعم االقتصاد 

التمويل للشخص 
  الواحد

آلفة المشاريع الممولة من برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
)CERP( 

١٤٧$  

   مليون دوالر٣٠٦٫١٠   ٢٠٠٨ة للعام  تخصيصات المحافظة من الموازنة الرأسمالي  التمويل العراقي
  ١٠٨  ١/٧/٢٠٠٨-١/٤/٢٠٠٨مجموع االعتداءات 
  ٢٦ ٣٠/٩/٢٠٠٨-١/٧/٢٠٠٨مجموع االعتداءات 

  األمن

ديسمبر /آانون األول  تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة
٢٠٠٧  

  االقتصاد  ٩  مصانع- مؤسسات تملكها الدولة
  ٤٤١ وًالأعمال عقود وفق برنامج العراقيين أ

  ١٥،٥٧٦  لربع السنة ) ساعة/ميغا واط(متوسط الحمل المزود 
  ٢٠،٩٦٦ )ساعة/ميغا واط(متوسط الطلب 

  ٥٣،٠٠٠  عدد مستعملي اإلنترنت

  البنية التحتية

  ١١  مراآز العناية الصحية األولية الممولة من الواليات المتحدة
  ٤٦،٠٦٠  عدد المهجرين إلى الداخل

الي المبالغ المخصصة في موازنة لجان إعادة إعمار إجم
 والسنة المالية ٢٠٠٦السنة المالية (وتنمية المحافظات 

٢٠٠٧( 

   مليون دوالر٦٦٫٩٥

النسبة المئوية الممنوحة بموجب عقود من المبالغ المخصصة 
  للجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات

   بالمئة٧٣

حسب المحافظة " تطوير"عدد المتدربين في برنامج 
٢٠/٩/٢٠٠٨-١/٧/٢٠٠٨(  

٣٨٧  

  ١٢٥  مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي

  نظام الحكم

   مليون دوالر٨٫٣٢  قيمة مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي
  

  .األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
  . لمعرفة المصادر١-٣أنظر جدول مقارنات المحافظات : المصدر
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  دة اإلعمار التي تنفذها ِفَرق إعادة إعمار المحافظاتتحديث المعلومات حول مشاريع إعا
 يدعم فريق الحكم في فرقة إعادة إعمار المحافظات خطة العمل لتنفيذ موازنة البصرة :تبصرات القيادة

التي تدمج جهود الواليات المتحدة، المملكة المتحدة وبرنامج التنمية لألمم المتحدة من أجل تحسين عمليات 
ضافة إلى ذلك، يجري هذا الجهد المشترك تحاليًال آلليات اإلدارة والعقود ويعزز تنمية باإل. الموازنة

أبلغت ِفَرق إعادة إعمار . القدارت من خالل نظام معلومات لتعقب تنفيذ المشاريع بصورة فعالة أآثر
ية للعام ، مشيرة إلى االلتزام الكامل بالموازنة الرأسمال"التقدم واضح"المحافظات في البصرة أن 

٦٢٠(.٢٠٠٨(  
  

تحاول أيضًا ِفَرق إعادة إعمار المحافظات والسفارة األميرآية تحسين تطوير البنية التحتية، وخاصة 
في صيف هذا العام، عانى سكان البصرة من درجات الحرارة المرتفعة لم تتأمن لهم الكهرباء . الكهرباء

لمحافظات مساعدة حكومة المحافظة على تحسين تحاول ِفَرق إعادة إعمار ا. سوى ثماني ساعات باليوم
إمكانية الوصول إلى هذه الخدمة األساسية لكن السيطرة على محطات توليد  الطاقة والشبكة الوطنية 

 ازدادت موافقات وعقود )٦٢١(.للكهرباء تظل تحت اإلشراف المرآزي في بغداد من قبل وزارة الكهرباء
ابة السريعة خالل فصل الصيف، لكن تسعى ِفَرق إعادة إعمار ومعدالت إنجاز مشاريع صندوق االستج

المحافظات إلى إيجاد شريك جديد إلدارة المشروع منذ أن اصبح القسم الجنوبي من ِفَرق منطقة الخليج 
  .عاجزًا عن تقديم هذه الخدمة إلى ِفَرق إعادة إعمار المحافظات

  
ظات في البصرة تقريرًا سنويًا حول عمليات إعادة في ربع السنة هذا، وزعت ِفَرق إعادة إعمار المحاف

اإلعمار والتنمية والتطوير آجزء من جهد لنشر الخطط العراقية بموجب بيان موارد المحافظة للعام 
  )٦٢٢(. ولدعم وزارة المالية في تطبيق هذه الخطط على جميع المحافظات٢٠٠٨

  
زارت . ت تشجيع االستثمار في البصرة استمرت خالل ربع السنة هذا نشاطا:التطوير االقتصادي

 لمناقشة استثمارات ممكنة قد تشمل تدريب مطار البصرة الدوليمجموعة تمثل مطارات دولية رئيسية 
  )٦٢٣(.موظفي الدعم

  
  )صورة من سالح الهندسة في الجيش األميرآي. (عمال يقومون بإصالح مدرسة سجد في البصرة

  
االستثمار من خالل مساعدة حكومة المحافظة في  دة إعمار المحافظاتيشجع فريق االقتصاد في ِفَرق إعا

  . )٦٢٥(ونشاطات استثمارية أخرى) ٦٢٤(.تشكيل لجنة االستثمارات في البصرة
  
بانتظار بدء اآتمال إعادة تجهيز مرافق لجنة االستثمارات في البصرة، حدد تاريخ بدء عمل لجنة  •

  .٢٠٠٨نوفمبر /رين الثانياالستثمارات في البصرة في األول من تش
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تّم التأآيد رسميًا على زيارة مستثمرين جديدين، ويتسمر المستشار األميرآي للجنة االستثمارات  •
في البصرة في التفاوض مع السلطة المحلية في أيرلندا الشمالية لكي تقيم عالقة دائمة بين البصرة 

 .والمستثمرين هناك
 
لى تولي لجنة االستثمارات في البصرة مراقبة موازنتها بدًال وافقت لجنة االستثمارات الوطنية ع •

 آافيًا لتنفيذ ذلك، ولهذا سوف ٢٠٠٨لكن لم يكن تمويل الحكومة العراقية للعام . من وزارة المالية
 .تزود ِفَرق إعادة إعمار المحافظات الموارد اإلضافية

  
 مشروعًا للبنية التحتية في البصرة ٣٤ (CSP) ينفذ برنامج استقرار المجتمع األهلي :البنية التحتية

 هبة لتطوير شرآات ٣٢٨، قدم البرنامج ٢٠٠٨في السنة المالية .  مشروع آخر١٢ويوجد قيد التخطيط 
يستمر فريق االقتصاد في ِفَرق إعادة إعمار المحافظات في دارسة الطرق لتوسيع القروض آي . األعمال

  )٦٢٦(.تشمل الشرآات الصغيرة والمتوسطة الحجم
  

خطة الخدمات  دعم فريق الحكم في ِفَرق إعادة إعمار المحافظات في البصرة تطوير :نظام الحكم
، التي تهدف  إلى توجيه االنتباه الدولي إلى تحسن مناطق  الخدمة األساسية للصرف الصحي األساسية

ين إعداد استراتيجية تعمل المبادرة مع أصحاب المصلحة العراقي. والماء والكهرباء وإزالة النفايات
  )٦٢٧(.٢٠١٣-٢٠١٠متوسطة المدى لدمجها مع استراتيجية تطوير المحافظات لألعوام 

  
  تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة اإلعمار التي تنفذها فرقة منطقة الخليج

 في ربع )٦٢٨(. مليار دوالر١٫٠٢ مشروعًا في محافظة البصرة بقيمة ٢٦٩أآملت فرقة منطقة الخليج 
  . مليون دوالر١١٢ مشروعًا بقيمة تزيد عن ١٦لسنة هذا، آان يجري تنفيذ ا
  

بدأ تنفيذ هذا . مبنى الملحق لمرفق حماية الشهود في البصرةاآتمل في ربع السنة هذا إنشاء ال: العدل
آما اآتمل في ربع السنة هذا إنشاء مبنى . ٢٠٠٦يوليو / مليون دوالر، في تموز٢٫٠المشروع، وقيمته 

  )٦٢٩(. مليون دوالر٨٫٣ الجديد بقيمة مة البصرةمحك
  

 بالمئة بعد ان واجه المشروع عدة ٩٤ أصبح مستشفى األطفال في البصرة مكتمًال بنسبة :الصحة
وسوف يتم تزويد . ٢٠٠٩يناير / آانون الثاني٣١ من المقرر ان تكتمل األشغال في )٦٣٠(.تأخيرات

 للعمليات الجراحية وعيادات للتصوير الشعاعي والعالج الخدمات من خالل مرفق عيادة خارجية، غرف
مراآز للعناية  ألف دوالر إلنشاء ٣٠٠تبقى ستة مشاريع قيد التنفيذ بضمنها مشروعين بقيمة . الفيزيائي

  )٦٣١(.الخليج العربيوالصحية األولية في حي الحسين 

  

أبلغت فرقة منطقة الخليج ان . نتهاء شارفت عدة مشاريع إلعادة تأهيل محطات التحويل على اال:الكهرباء
 آيلو فولت في الميناء، حمار، الغرمة، القرنة وطوبا، والتي ١٣٢مشاريع إعادة تأهيل محطات التحويل 

  )٦٣٢(. بالمئة٩٥ مليون دوالر، أصبحت مكتملة بنسبة ٥٠٫١تبلغ قيمتها 
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  إشراف
  (SIGIR)المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 

    
  
  
  

  تدقيقات المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
  عمليات التفتيش للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق

  مفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراقتحقيقات ال
  إعمار العراقخط االتصال المباشر للمفتش العام الخاص إلعادة 

  مواقع اإلنترنت للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
  تحديث التشريعات

  
  

٤القسم  
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  إشراف
  (SIGIR)المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 

    
  
  
  

  تدقيقات المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
  عمليات التفتيش للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق

  مفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراقتحقيقات ال
  إعمار العراقخط االتصال المباشر للمفتش العام الخاص إلعادة 

  مواقع اإلنترنت للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
  تحديث التشريعات

  
  

٤القسم  



  (SIGIR)تدقيقات المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 
  

 

٢٣٩ 

  
 (SIGIR)تدقيقات المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 

  
  

، ٢٠٠٨أآتوبر / تشرين األول٣٠ و٢٠٠٨أغسطس /أآمل المفتش العام بين األول من آب
مارس /منذ آذار  تقرير تدقيق١٢9 المفتش العام اصدر سبع عمليات تدقيق جديدة علمًا أن

  . الذي يدرج تقارير التدقيق هذه١-٤أنظر الجدول . ٢٠٠٤
  

في ربع السنة هذا، عالجت تقارير التدقيق التي أعدها المفتش العام مجموعة متنوعة من 
  :المسائل والبرامج

  
 في العراق التي تقوم نقاط القوة والضعف في جهود إدارة برنامج بناء الديمقراطية •

 (USAID)بها وزارة الخارجية األميرآية والوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
 .وفرص تقوية إدارة النتائج

 
المحدودية المستمرة إلمكانية الوثوق بالبيانات وفائدة البيانات المتعلقة بعدد قوات  •

 .األمن العراقية الذين تم تعيينهم وتدريبهم
 

يزود أحد التقارير البيانات المتوفرة حول عدد : حول مسائل العقودثالثة تقارير  •
مقاولي األمن الخاص، العاملين في العراق وااللتزامات المترافقة مع ذلك، ويرآز 

التقرير الثاني االهتمام على إنهاء العقود واألعمال المحدودة المتخذة ضد 
لسلسلة متواصلة من المقاولين من أصحاب المشاآل، والثالث هو الثامن في 

تدقيقات العقود المرآزة التي تتعامل مع النتائج والتكاليف ومسائل اإلشراف 
 .المترافقة مع عقود إعادة اإلعمار الرئيسية في العراق

 
لماذا آانت معدالت اإلنفاق على االلتزامات الخاصة بنشاطات صندوق دعم  •

ي حددتها وزارة الخارجية أدنى االقتصاد المنفذة بموجب اتفاقيات بين الوآاالت الت
 .من معدالت اإلنفاق من التخصيصات األخرى المستعملة في العراق

 
لماذا لم يستلم دائمًا السفير األميرآي في العراق معلومات حول المشاآل  •

 .والتأخيرات المترافقة مع مشاريع إعادة اإلعمار
  

  . كومية مقبولة عامةينفذ المفتش العام أعمال التدقيق بموجب مقاييس تدقيق ح
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أعطت تقارير المفتش العام عشرات من التوصيات المصممة لتحقيق تحسينات على اإلدارة 
يعتبر تطبيق . والقتراح أعمال تصحيحية مطلوبة في نشاطات إعادة اإلعمار واإلغاثة

ق يتابع مدققو المفتش العام بانتظام التوصيات المفتوحة لتحقي. توصيات التدقيق أمر حاسم
  .التطبيق الكامل لها إلى المدى العملي

  
للحصول على معلومات حول آافة مشاريع التدقيق التي يقوم بها ) ط(أنظر الملحق  •

 .٢٠٠٨أآتوبر /المفتش العام آما آانت في تشرين األول
ى النص الكامل  للمفتش العام للحصول علmil.sigir.wwwأنظر موقع اإلنترنت  •

 .لجميع تقارير التدقيق النهائية
للحصول على معلومات حول وضع تطبيق توصيات تدقيق " ي"أنظر الملحق  •

 .المفتش العام والتوصيات التي بقيت مفتوحة
  

  ١-٤الجدول 
  ٢٠٠٨أغسطس /تقارير التدقيق للمفتش العام منذ األول من آب

  
  تقريررقم ال  عنوان التقرير  تاريخ إصدار التقرير

فرص تعزيز االستراتيجية األميرآية لبناء الديمقراطية في   ١٠/٢٠٠٨
  العراق

09-001 

استمرار التحديات في الحصول على بيانات موثوقة ومفيدة   ١٠/٢٠٠٨
  حول قوات األمن العراقية

09-002  

الكلفة والنتائج واإلشراف على عقود برنامج الحكم المحلي   ١٠/٢٠٠٨
 Research Triangle)لث األبحاث الموقعة مع معهد مث

Institute)  

09-003  

تمثل عمليات إنهاء مشاريع إعادة اإلعمار في العراق   ١٠/٢٠٠٨
  مجموعة من األعمال

09-004  

مالية تحتاج الوآاالت إلى تحسين التقارير حول البيانات ال  ١٠/٢٠٠٨
  لمقاولي األمن الخاص

09-005  

وضع اتفاقات وآاالت صندوق دعم االقتصاد الذي تديره   ١٠/٢٠٠٨
وزارة الخارجية الموقعة مع سالح الهندسة في الجيش 

  األميرآي في العراق

09-006  

التحسينات المطلوبة في إعداد تقارير الوضع حول مشاريع   ١٠/٢٠٠٨
  .س البعثةإعادة اإلعمار المرفوعة إلى رئي

09-007 

  
باإلضافة إلى التوصيات المحددة لتحسين عمليات اإلدارة، حدد المفتش العام أيضًا دروسًا 

عديدة تعلمها في العراق قد تنطبق أيضًا على أحداث طارئة جارية ومتوقع حدوثها في 
  .المستقبل
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. تتعلق بالعراقينسق عمل المفتش العام بشكل جيد مع هيئات تدقيق اخرى تشارك في أعمال 
يعزز هذا التنسيق ممثلو هذه الهيئات الذين يجتمعون في آل ربع سنة في مجلس المفتشين 

 لمنع االزدواجية في الجهود ولتقاسم المعلومات والتجارب (IIGC)العامين في العراق 
، اجتمع أعضاء ٢٠٠٨أغسطس / آب٢٠في . المكتسبة من نشاط التدقيق الجاري تنفيذه

شين العامين في المرآز الرئيسي للمفتش العام في ارلنغتون، فرجينيا، وشارك مجلس المفت
ضم . بعض األعضاء عبر الهاتف من بغداد ومن مواقع أخرى في الواليات المتحدة

المشارآون ممثلين عن المفتش العام، مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع، مكتب المفتش 
فتش العام في الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، وآالة العام في وزارة الخارجية، مكتب الم

  .تدقيق العقود الدفاعية، وآالة التدقيق في الجيش األميرآي ومكتب المحاسبة الحكومية
  
  

  التقارير النهائية لتدقيقات المفتش العام إلعادة إعمار العراق لربع السنة هذا
  

  مقراطية في العراقفرص تعزيز االستراتيجية األميرآية لبناء الدي
  ).٢٠٠٨أآتوبر /، تشرين األولSIGIR-09-001تقرير المفتش العام (
 

  المقدمة
 مليار ١٫٩التزمت وزارة الخارجية والوآالة األميرآية للتنمية الدولية بإنفاق ما يزيد عن 

-110نص القانون العام .  لتنفيذ برامج تنمية الديمقراطية في العراق٢٠٠٤دوالر منذ عام 
 على ان يزود وزير الخارجية لجان التخصيصات المالية في مجلس الشيوخ ومجلس 28

استراتيجية شاملة، طويلة المدى مع األهداف والنتائج المتوقعة لتعزيز وتقدم "النواب 
، أصدرت وزارة الخارجية والوآالة ٢٠٠٧يوليو /في تموز". الديمقراطية في العراق

تيجية إجمالية للديمقراطية ونظام الحكم في العراق لألعوام األميرآية للتنمية الدولية استرا
الهدف اإلجمالي من هذه االستراتيجية هي ان يتعاون المواطنون . ٢٠١٠ حتى ٢٠٠٧

العراقيون والمجتمع المدني والمؤسسات الديمقراطية من أجل تخفيض أعمال العنف وبناء 
من أجل المساعدة .  لمطالب الناسنظام حكم مستدام، يخضع للمحاسبة والمساءلة ويستجيب

  :في تحقيق هذا الهدف، تحتوي االستراتيجية على ثالثة أغراض استراتيجية هي
  

إضفاء اإلطار المؤسساتي على العمليات التشريعية والسياسية الديمقراطية التي تحل  .١
 .النزاعات بشكل سلمي

 .وميةتحسين القدرات والمساءلة والمحاسبة عند آافة المستويات الحك .٢
تعزيز البيئة وتطوير المجتمع المدني ووسائل اإلعالم في العراق للعمل بصورة  .٣

مستقلة، حرة وفعالة في سبيل تعزيز الديمقراطية والشفافية والتسامح واحترام حقوق 
 .اإلنسان



 (SIGIR)ام الخاص إلعادة إعمار العراق لمفتش العل التفتيشعمليات 
  

 
 

٢٤٢ 

أظهرت مراجعة قام بها المفتش العام لمكتب المحاسبة الحكومية السابقة أن مكتب المحاسبة 
 حدد ست خصائص الستراتيجية قومية فعالة تزود صانعي السياسات ووآاالت الحكومية

حدد مكتب . التنفيذ بأداة إدارية تساعد في المساءلة والمحاسبة وتحقق نتائج أآثر فعالية
المحاسبة والمساءلة الحكومية هذه الخصائص الست المرغوب بها باالستناد إلى الدعم 

د التشريعي او التنفيذي والوتيرة التي أشير إليها في الممكن أن تقدمه في مجال اإلرشا
  :فيما يلي الخصائص الست وفق ما تم اقتباسها لهذه المراجعة. مصادر أخرى

  
 .وضوح الغرض والنطاق والمنهجية •
 .مناقشة مفصلة للمشاآل والمخاطر والتهديدات التي تنوي االستراتيجية معالجتها •
 .راءات األداء المتعلق بالنتائجاألهداف والغايات المرغوب بهم وإج •
 .وصف لموارد الواليات المتحدة المطلوبة لتنفيذ االستراتيجية •
 .تحديد واضح لألدوار والمسؤوليات وآليات التنسيق التي تقوم بها الحكومة األميرآية •
وصف آيفية دمج االستراتيجية داخليًا بين الوآاالت األميرآية وخارجيًا مع الحكومة  •

 .المنظمات الدوليةالعراقية و
  

تتماشى هذه الخصائص مع المبادئ الموجهة نحو النتائج المفصلة في قانون األداء الحكومي 
  :آانت أهداف إعداد المفتش العام للتقارير تحديد المدى الذي يتم فيه. والنتائج

  
احتواء االستراتيجية األميرآية للديمقراطية والحكم في العراق على خصائص  •

 . فعالةاستراتيجية
جهود وزارة الخارجية والوآالة األميرآية للتنمية الدولية لتقييم التقدم الذي حققناه في   •

  .تلبية أهداف وغايات االستراتيجية
  

  النتائج
أعدت وزارة الخارجية والوآالة األميرآية للتنمية الدولية استراتيجية أميرآية لتطوير 

تحتوي االستراتيجية على عدد من الخصائص . وتعزيز الديمقراطية ونظام الحكم في العراق
وفي نفس الوقت، يمكن تعزيز االستراتيجية آأداة . الضرورية لخطة استراتيجية فعالة

تخطيط وآوسيلة إلعالم الكونغرس حول التقدم الحاصل في مجال تحقيق الغايات 
  :اظهر تحليل المفتش العام لالستراتيجية ما يلي. االستراتيجية للخطة

  
ا تشمل غرض ونطاق محددين بوضوح، ويؤآد ان مشارآة الواليات المتحدة أمر إنه •

حاسم في المساعدة على بناء حكومة عراقية تمثيلية وديمقراطية وتستجيب لمطالب 
 .الناس
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إنها تعترف بالحاجة إلى تطوير حكومة تسعى لحل ا الختالفات في العراق بصورة  •

 .ت الطائفية والعرقيةسلمية وتعالج في نفس الوقت االنقساما
  
توفر وصفًا شامًال لألهداف واالستراتيجية وقياس األداء لتقييم التقدم الحاصل في  •

 .إنجاز األهداف والغايات المحددة
  
إنها ال تحتوي على التكاليف الحالية والمستقبلية لتنفيذ االستراتيجية، مثل تكاليف بناء  •

 .ي ومستوى المحافظاتقدرات الحكومة العراقية على المستوى القوم
  
 .ال تعين بوضوح المساءلة والمحاسبة عن تطبيق الجوانب الرئيسية لالستراتيجية •
  
ال تعالج آيفية دمج األهداف واألغراض األميرآية مع أهداف وغايات الحكومة  •

  .العراقية والمنظمات الدولية
  

يرآية للتنمية الدولية الحظ المفتش العام أيضًا ان بإمكان وزارة الخارجية والوآالة األم
. تحسين عمليات تقييم التقدم الحاصل في مجال تحقيق األهداف االستراتيجية لالستراتيجية

مع ان وزارة الخارجية والوآالة األميرآية للتنمية الدولية تعقدان اجتماعات ربع سنوية لتقييم 
ذآر . ه االجتماعاتتطبيق االستراتيجية، لكنهما ال تعدان تقارير مكتوبة توثق نتائج هذ

مسؤولون في وزارة الخارجية والوآالة األميرآية للتنمية الدولية ان المراجعات الربع سنوية 
تتلقى وزارة . تستند إلى تقارير تقدم العمل الخاصة ببرامجها الفردية لبناء الديمقراطية

الوآالة األميرآية الخارجية تقارير ربع سنوية لتقدم العمل من الذين منحتهم المشاريع وتسلم 
للتنمية الدولية تقارير شهرية، أو ربع سنوية او نصف سنوية حول تقدم العمل حسب 

ومع ان هذه التقارير تصف تقدم البرامج الفردية، فأنها ال تظهر بالكامل . البرنامج الفردي
راتيجية، التقدم في تحقيق األهداف االستراتيجية الواسعة الثالثة أو النتائج المتوقعة لالست

باإلضافة إلى ذلك، ال تلقي . آتحسين القدرات والمساءلة والمحاسبة لكافة مستويات الحكم
  .على أي مكتب مسؤولية تقييم التقدم في تحقيق األهداف االستراتيجية الثالثة

  
يخطط المفتش العام بأن يجري في المستقبل القريب عملية متابعة حول إدارة البرنامج 

  .بات محددة قدمتها وزارة الخارجيةواإلشراف على ه
  

  التوصيات
من أجل زيادة فعالية االستراتيجية آأداة للتخطيط وللتحسين فائدتها بالنسبة إلى الكونغرس، 

  :يوصي المفتش العام بأن يوجه وزير الخارجية التعليمات لتنفيذ األعمال التالية
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آية للتنمية الدولية ان الطلب من مدراء برامج وزارة الخارجية والوآالة األمير •

 .يراجعوا االستراتيجية بحيث تشمل التكاليف الحالية والمستقبلية الضرورية للتنفيذ
توضيح أدوار ومسؤوليات وزارة الخارجية والوآالة األميرآية للتنمية الدولية في  •

تطبيق االستراتيجية وذآر آيفية دمج األهداف والغايات األميرآية مع أهداف 
 .كومة العراقية والمنظمات الدوليةوغايات الح

تسمية مكتب يكون مسؤوًال عن اإلشراف على التقدم نحو تحقيق األغراض  •
 .االستراتيجية الثالثة

الطلب من مدراء برامج وزارة الخارجية والوآالة األميرآية للتنمية الدولية توثيق  •
اللها تطبيق نتائج االجتماعات ربع السنوية لدراسة تقدم العمل التي يقيمون خ

  .االستراتيجية
  

  تعليقات اإلدارة واالستجابة للتدقيق
زودت وزارة الخارجية تعليقات حول التقرير اإلجمالي ولكنها لم تعالج التوصيات بصورة 

  .محددة
  

  استمرار التحديات في الحصول على بيانات موثوقة ومفيدة حول قوات األمن العراقية
  ).٢٠٠٨أآتوبر /، تشرين األولSIGIR-09-002تقرير المفتش العام (
 

  المقدمة
-110، القانون العام ٢٠٠٨ من قانون التخصيصات التكميلية للعام 9204بموجب القسم 

، يتوجب على وزير الدفاع ان يقدم تقريرًا آل ربع سنة إلى الكونغرس يعرض فيه 252
العسكري والسياسي مجموعة شاملة من مؤشرات األداء وقياسات التقدم في مجال االستقرار 

، الذي أصدرته وزارة الدفاع ٢٠٠٨سبتمبر /ورد مؤشران في تقرير أيلول. في العراق
وهما عدد قوات األمن العراقية المعينين وعدد الذين " قياس االستقرار واألمن في العراق"

تّم استخراج عدد قوات األمن العراقية الذي جرى تعيينهم من بيانات جدول . تم تدريبهم
يمثل عدد األفراد الذين جرى . لرواتب لوزارة الدفاع العراقية ووزارة الداخلية العراقيةا

 اآملوا المستوى األساسي المحدد من دورة التدريب، آما أفادت عن ذلك نتدريبهم أولئك الذي
  .ِفَرق التدريب التابعة لقوات التحالف

  
ًا حول موثوقية وفائدة اإلبالغ عن  اصدر المفتش العام تقريرًا مرحلي٢٠٠٨أبريل /في نيسان

. عدد أفراد قوات األمن العراقية والمنهجية المستعملة لتحديد ومراجعة صحة هذه األرقام
استنتج المفتش العام انه رغم ان وزارة الدفاع تبذل جهودًا لتحسين إمكانية الوثوق بهذه 
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عالوة . ة هذه المعلوماتالمعلومات، آانت هناك ضرورة التخاذ الحذر فيما يخص دقة وفائد
على ذلك، ابلغ المفتش العام ان وزارة الدفاع بذلت جهودًا لتقييم إمكانية الوثوق بهذه 

البيانات، لكن إمكانية االطالع على البيانات ستصبح أقل عندما تتولى الحكومة العراقية 
 أنظمة الموارد وأخيرًا، ابلغ المفتش العام عن جهود مكننة. سيطرة أآبر على تدريب قواتها

البشرية وجدول الرواتب من اجل تحسين دقة وموثوقية البيانات داخل وزارة الدفاع 
  :يزود هذا التقرير معلومات إضافية حول هذه المواضيع. العراقية

  
عملية جمع البيانات حول أفراد قوات األمن العراقية المعينين والمدربين، بضمنهم  •

 إلعداد التقارير األميرآية وإمكانية مقارنتها خالل دقة وفائدة البيانات المستعملة
 .فترات إعداد التقارير

 
وضع وتحديات تحسين دقة وموثوقية البيانات من خالل تطوير أنظمة مكننة للموارد  •

البشرية وجداول الرواتب التي سوف تستعملها وزارة الدفاع ووزارة الداخلية 
  .العراقية

  
  النتائج

د وأفراد وقوات األمن العراقيين المدربين في احتواء األخطاء، تستمر البيانات حول عد
ولذلك فان إمكانية مقارنتها في التقارير ربع السنوية لوزارة الدفاع األميرآية تكون صعبة 

تستمر في ظهور األخطاء في البيانات الن أنظمة . بسبب التعريفات والمقاييس المتغيرة
ئق تقارير غير مالئمة حول أعمال الموظفين جداول الرواتب في العراق تحتوي وثا

آما احتوت أيضًا معلومات غير منسجمة نتيجة الفساد . والموظفين غير المخولين
عالوة على ذلك، فإن فائدة البيانات حول عدد أفراد قوات . والممارسات غير النظامية

 يتم تدريب جميع الشرطة العراقية المعينين والمدربين تستمر في أن تكون محدودة ألنه لم
أفراد الشرطة المعينين وباإلضافة إلى ذلك، ال يلتحق جميع الذين جرى تدريبهم من أفراد 

فبعض الذين ابلغ عن تعيينهم اآملوا واجباتهم، وبعضهم في : الشرطة والجيش بالخدمة
ات ونظرًا لتغير المقاييس والتعريف. إجازة او يتغيبون بدون إذن، وآخرون أصيبوا او قتلوا

  .في آتابة التقارير يبقى من الصعب إجراء تحليل مفيد للمنحى الذي تتخذه هذه البيانات
  

تستمر الجهود األميرآية والعراقية في مكننة أنظمة الموارد البشرية وجداول الرواتب 
. وتحسين قدرات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية العراقية في تأمين إدارة افضل لموظفيها

استنادًا . ظمة تؤمن بعض اإلمكانيات، فهي ال تزال غير آاملة ولم تنفذ بالكاملرغم ان األن
إلى مسؤولين، وزارة الدفاع األميرآية فان المشاآل المترافقة مع إدخال البيانات وتدريب 
الموظفين والكفاءة ودعم البنية التحتية تعيق التطبيق الكامل لنظام إدارة معلومات الموارد 

 والنظام اإللكتروني لوزارة الداخلية (HRIMS)ارة الدفاع العراقية البشرية في وز
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باإلضافة إلى ذلك، فإن التحديد السيئ للشروط واألداء غير المرضي للمقاول أعاقا . العراقية
 مليون دوالر من األموال األميرآية المخصصة من ٢١٫٢تطوير هذا النظام، الذي آلف 
 الحكومة العراقية النظام اإللكتروني لوزارة الداخلية تمول. صندوق قوات األمن العراقية

لكن من المحتمل أن تؤثر معارضة المساءلة والمحاسبة .  مليون دوالر٢٧٫٨العراقية وقيمته 
وتعريف األفراد على دقة البيانات المدخلة وأن تخفض قدرة النظام اإللكتروني للوزارة في 

  .لهاتزويد معلومات يمكن الوثوق بها بعد إآما
  

  الدروس المكتسبة
لم تشمل القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان وال القيادة األمنية االنتقالية المتعددة 
الجنسيات في العراق نتائج محددة أو يمكن قياسها في بيان العمل لعقد نظام إدارة معلومات 

لم يكونوا راضين عن أداء ونتيجة لذلك، ورغم أن المسؤولين . (HRIMS)الموارد البشرية 
المقاول لكنهم لم يتمكنوا من إنهاء العقد ألنهم آانوا عاجزين عن اتهام المقاول بالتخلف عن 

فإذا آانت الحكومة األميرآية تنوي جعل المقاولين مسؤولين عن األداء . تلبية شروط العقد
وتنفيذ " النتائج "السيئ، يتوجب عليها ان تحدد بوضوح في نص العقد ما آانت تتوقعه من

  .العقد
  

  تعليقات اإلدارة واالستجابة للتدقيق
قدمت القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق تعليقات على مسودة هذا التقرير 

  .تتفق فيها، بوجه عام مع استنتاجات التقرير والدروس المكتسبة
  

م المحلي الموقعة مع معهد مثلث الكلفة، النتيجة واإلشراف على عقود برنامج الحك
  األبحاث 

  ).٢٠٠٨أآتوبر /، تشرين األولSIGIR-09-003تقرير المفتش العام (
 

  المقدمة
 على قانون تمكين المفتش العام على ان ٢٠٠٦ديسمبر /نّص تعديل ُأدخل في آانون األول

وق إغاثة المفتش العام يجب أن ُيعد تقرير تدقيق شرعي حول األموال التي توفرت لصند
 هذا الشرط ليشمل ٢٠٠٨مّدد قانون الترخيص لوزارة الدفاع عام . وإعادة إعمار العراق

بموجب هذا الشرط اجرى المفتش . صناديق تمويل اخرى بضمنها صندوق دعم االقتصاد
العام مجموعة من المراجعات المرآزة على العقود لتفحص عقود رئيسية إلعادة إعمار 

تدقيقات إلى تفحص آلفة العقد ونتيجته واإلشراف اإلداري عليه تهدف هذه ال. العراق
  .والتشديد على مسائل تتعلق باحتماالت التعرض للتزوير والهدر وإساءة االستعمال
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يدرس هذا التقرير، وهو الثامن في سلسلة من المراجعات المرآزة للعقود، عقدين يتعلقان 
قيين في خلق بيئة أفضل للحكم المحلي ولبناء بنشاطات برنامج الحكم المحلي لمساعدة العرا

قدرات المجالس التمثيلية ومكاتب وزارات الحكومة المرآزية في المناطق من أجل إدارة 
، ٢٠٠٥ و٢٠٠٣في عامي . خدمات الزبائن بصورة أآثر فعالية وآفاءة واستجابة لمطالبهم
 ٣٠وفي . ث األبحاثمنحت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية عقدين إلى معهد مثل

 بلغت القيمة اإلجمالية للعقدين لبرنامج الحكم المحلي األول وبرنامج ٢٠٠٨يونيو /حزيران
  . دوالر٥٩٨،٢١٨،٦٢٦الحكم المحلي الثاني 

  
آانت أهداف المفتش العام تتمثل في تحديد تكاليف ونتائج عمل معهد مثل األبحاث بموجب 

  .لوآالة األميرآية للتنمية الدولية على هذه العقدينالعقدين الموقعين معه وتقييم إشراف ا
  

  النتائج باختصار
  التكاليف ال ترتبط بسهولة بالنتائج

، بلغت القيمة اإلجمالية لعقدي برنامج الحكم المحلي األول ٢٠٠٨يونيو / حزيران٣٠في 
 دوالر ٢٣٩،٣١٧،٣٢٢ دوالر، منها مبلغ ٥٩٨،٢١٨،٦٢٢وبرنامج الحكم المحلي الثاني 

 دوالر لعقد برنامج الحكم المحلي ٣٥٨،٩٠١،٣٠٠عقد برنامج الحكم المحلي األول ومبلغ ل
  دوالر من عقد٢٣٩،٣١٧،٣٢٢:  من هذا المبلغ٥١٣،٠٢٧،٣٣٦وأبلغ أنه تم إنفاق . الثاني

.  دوالر من عقد برنامج الحكم المحلي الثاني٢٧٣،٧١٠،٠١٤برنامج الحكم المحلي األول و
، لم تعرف تقارير معهد مثلث األبحاث تكاليف النشاطات الفردية، ٢٠٠٧أبريل /قبل نيسان

وبالتالي، لم يتمكن المفتش العام خالل السنوات . بل أتم تعريف هذه التكاليف بشكل إجمالي
 ٢-٤انظر الجدول . األربع األول من العقد تقييم النتائج المترافقة مع آلفة النشاطات الفردية

  .امات آل عقد والمبالغ المنفقة منهللحصول على تفاصيل التز
  

  :تّم تمويل عقد برنامج الحكم المحلي األول من خالل تخصيصات متعددة شملت
  
 ).11-108القانون العام  ((IRRF-1)صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق األول  •
 )106-108القانون العام  ((IRRF-2)صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني  •
 الذي تديره الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  (ESF)م االقتصادصندوق دع •

(USAID) 
 .(DFI)صندوق تنمية العراق  •
  

 مليون دوالر ١٠٤٫٧ حوالي (IRRF-1)زود صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق األول 
زود .  مليون دوالر١٢٥٫٧ (IRRF-2)وزود صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني 

 ماليين دوالر، وزود صندوق تنمية العراق ٦ حوالي (ESF)م االقتصاد صندوق دع
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(DFI) جرى تمويل عقد برنامج الحكم المحلي الثاني من قبل .  مليون دوالر٢٫٩ حوالي
زود صندوق إغاثة . صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني وصندوق دعم االقتصاد

يين دوالر وزود صندوق دعم االقتصاد حوالي  مال١٠٧وإعادة إعمار العراق الثاني حوالي 
  . مليون دوالر٢٥١

  
  آانت نتائج العقدين غير واضحة في بادئ األمر

منذ ان وافقت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية على خطة رصد أداء العقد األول لمعهد مثلث 
. رجة افضل، بدأت نتائج البرنامج في أن تصبح موثقة بد٢٠٠٧أبريل /األبحاث في نيسان

لكن مع ان العمل الذي يقوم به المفتش العام حاليًا يوحي بأن النتائج الحالية لهذا البرنامج 
إيجابية، لم يتمكن المفتش العام من تحديد ما إذا آانت الحكومة حققت قيمة مناسبة مقابل 

تم أية عملية السبب األول، هو انه لم ت: المبلغ المستثمر خالل مدة هذين العقدين وذلك لسببين
خالل السنوات األربع األولى للمشروع لتحديد أغراض المشروع وتقييم النتائج، والسبب 

الثاني، هو انه تم اإلبالغ عن تكاليف البرنامج على المستوى اإلجمالي للسنوات األربع 
 األولى وليس على مستوى النشاطات األمر الذي يحول دون اجراء تقييم للكفاءة والفعالية أو

  .قيمة النشاطات الفردية
  

وجد تقريران أصدرهما المفتش العام اإلقليمي لدى الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
(USAID/RIG) انه خالل السنوات األربع األولى لم تطبق الوآالة األميرآية للتنمية 

ضرورية الدولية شرطها الذي ينص على قيام المقاول بتقديم الخطط وتقارير تقدم العمل ال
  :لتحديد النتائج بما في ذلك

  
 .خطة مراقبة أداء نقاط االرتكاز واألهداف •
لتحديد النشاطات ) ُدميت الحقًا بخطط التطبيق ربع السنوية(خطط عمل ربع سنوية  •

 .التي خطط معهد مثلث األبحاث لتنفيذها
ط االرتكاز تقارير مراقبة األداء نصف السنوية التي تبين مدى التقدم باتجاه تحقيق نقا •

 .واألهداف
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  ٢-٤الجدول 
  .٣/٦/٢٠٠٨قيمة عقود ومدفوعات برنامج الحكم المحلي آما آانت في 

  
  العقد  فترة األداء  االلتزامات   المدفوعات

٢٦/٣/٢٠٠٣  $٢٣٩،٣١٧،٣٢٢  $٢٣٩،٣١٧،٣٢٢-
٩/٥/٢٠٠٥  

  برنامج الحكم المحلي األول 
EDG-C-00-03-00010-00 

٩/٥/٢٠٠٥  $٣٥٨،٩٠١،٣٠٠  ٢٧٣،٧١٠،٠١٤-
٣١/١٢/٢٠٠٨  

 برنامج الحكم المحلي الثاني 
267-C-00-05-00505-00  

  المجموع    $٥٩٨،٢١٨،٦٢٢  $٥١٣،٠٢٧،٣٣٦
  

  . لم يدقق المفتش العام البيانات او يتحقق من صحة أدوات مراقبة نظام الكمبيوتر لمعهد مثلث األبحاث:مالحظة
هد ثلث األبحاث والتقارير المالية لمعهد مثل األبحاث وفواتير معهد  مراجعة المفتش العام للعقود الموقعة مع مع:المصدر

  .مثلث األبحاث
  

بالنتيجة، استنتج المفتش العام اإلقليمي لدى الوآالة األميرآية للتنمية الدولية انه ال يستطيع 
  .تحديد ما إذا آانت العقود تحسن قدرات الحكم المحلي في العراق

  
بشكل خاص إلى البرنامج منذ آخر تقرير أعده المفتش العام نظرت مراجعة المفتش العام 

الذي أشار إلى انه في ) ٢٠٠٧يوليو /تموز(اإلقليمي لدى الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
، وافقت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية على خطة مراقبة أداء معهد ٢٠٠٧أبريل /نيسان

راجع المفتش العام هذه .  األولى ربع السنوية للتنفيذمثلث األبحاث وقدم هذا المعهد خطته
الخطط والخطط التالية وتقارير تقدم العمل ووجد أنها تحتوي على المعلومات المطلوبة حول 

تظهر هذه الوثائق سوية . النشاطات الحالية للمقاول سوية مع نقاط االرتكاز لتقييم مدى التقدم
اختار المفتش . ية حصل تقدم في تحسين الحكم المحليانه خالل األشهر الثمانية عشر الماض

العام نشاطين للتقييم وهما تطوير استراتيجيات تنمية وتطوير المحافظات ونظام المعلومات 
الجغرافية لمساعدة العراقيين على تخطيط البنية التحتية الحكومية، ووجد ان النتائج موثقة 

ين ملمين بنشاطات برنامج الحكم المحلي، قابل المفتش العام أيضًا موظف. بدرجة افضل
بضمنهم موظفين من وزارة الخارجية مسؤولين عن شؤون المحافظات وموظفين عسكريين 

  .وأيد آافة هؤالء الموظفين  البرنامج. ومدنيين يعملون في المحافظات
  

نشاط الحظ المفتش العام أيضًا أن تقارير نشاط معهد مثلث األبحاث، باألخص التقارير حول 
مع ان قياس . التدريب، ال ترتبط في بعض األحيان باألهداف والغايات المحددة للبرنامج

تأثير التدريب صعب بدون أي شك، يعتقد المفتش العام أن باإلمكان تحقيق تحسينات في هذا 
  .المجال
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  إدارة العقد واإلشراف تحسنًا مع مرور الوقت
ة لم تضع عملية لتحديد أهداف المشروع وتقييم نتائج مع أن الوآالة األميرآية للتنمية الدولي

هذه العقود خالل السنوات األربع األولى من النشاط، فقد حسنت التغييرات الحديثة عملية 
، حولت الوآالة األميرآية ٢٠٠٦ديسمبر /فعلى سبيل المثال، وفي آانون األول. اإلشراف

رنامج إلى ممثلي الوآالة األميرآية للتنمية للتنمية الدولية مسؤولية اإلشراف األآبر على الب
ساعد هؤالء الممثلون، الذين . الدولية المعينين للعمل مع فرق إعادة إعمار المحافظات

ووضعت الوآالة األميرآية . يعرفون باسم مدراء النشاط، في اإلشراف على تنفيذ العقود
 في ِفَرق إعادة إعمار للتنمية الدولية دليل عمليات يحدد بصورة رسمية دور الممثل
حدد المفتش العام عددًا من . المحافظات، ولكن هذا الجهد ال يزال بحاجة إلى صياغة نهائية

  : مشاآل اإلدارة واإلشراف على عقود أخرى شملت
  
في بادئ األمر، لم تعين الوآالة األميرآية للتنمية الدولية عددًا آافيًا من الموظفين  •

إن .  الفترة المحددة ألداء العقد تّم تعيين ضابط فني مطلعخالل معظم. إلدارة العقد
عدد الضباط الفنيين المطلعين مسألة يعود قرارها للوآالة، لكن المفتش العام يعتقد ان 

ضابطًا فنيًا مطلعًا ال يستطيع إدارة هذه العقود بفعالية بسبب حجم ونطاق عقود 
والمسؤوليات )  محافظة١٨ في  مليون دوالر ونشاطات٥٩٨(برنامج الحكم المحلي 

من المتوقع ان يؤدي تعيين ممثلي الوآالة األميرآية . الممنوحة للضابط الفني المطلع
للتنمية الدولية في ِفَرق إعادة إعمار المحافظات للمساعدة في عملية اإلشراف إلى 

 .تحسين هذا الوضع
  
داء المقاول سنويًا، ولكن في يطلب من الوآالة األميرآية للتنمية الدولية إجراء تقييم أل •

لم ينتهي تقييم . السنوات الثالث الماضية أنجزت عمليات التقييم في وقت متأخر
الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لنشاطات معهد مثلث األبحاث للسنة المنتهية في 

ولم ينتهي التقييم للسنة المنتهية في . ٢٠٠٧مايو / أيار٢٣ حتى ٢٠٠٦مايو /أيار
مع ذلك، طبقت الوآالة األميرآية . ٢٠٠٧أغسطس / آب٢٩ حتى ٢٠٠٧مايو /ارأي

يوليو وفي /للتنمية الدولية فترتين اختياريتين لبرنامج الحكم المحلي الثاني، في تموز
، بدون  تزويد معلومات أساسية حول األداء الممكن أن ٢٠٠٦ديسمبر /آانون األول

 اإلقليمي لدى الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ذآر المفتش العام. يرتكز إليها القرار
وجد المفتش العام ان تقرير التقييم . ٢٠٠٧يوليو /ذلك في تقريره المؤرخ في تموز

 ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٢٣ لم ينتهي، ولكن في ٢٠٠٨مايو /للفترة المنتهية في أيار
هر ان عملية التقييم زودت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية المفتش العام وثائق تظ

  . قيد التنفيذ٢٠٠٨للعام 
  



  (SIGIR)لمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق ل التفتيش عمليات
  

 

٢٥١ 

مراجعة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية وعملية الموافقة على فواتير ومستندات  •
 من عقد برنامج G-1ينص القسم . الدفع العائدة لمعهد مثلث األبحاث غير مالئمة

ن الحكومة الحكم المحلي الثاني ان الضابط الفني المطلع هو الممثل المخول م
وينص أيضًا آتاب التعيين الموقع . للمصادقة على مستندات الدفع بموجب هذا العقد

من قبل الضابط الفني المطلع ان يزود هذا الضابط الموافقة اإلدارية على مستندات 
لكن نظرًا الن العقد ينص على وجوب ان يتم الدفع بواسطة . الدفع او فواتير المقاول
نتيجة ذلك ال . ، يسحب معهد مثلث األبحاث األموال مسبقًاآتاب اعتماد مصرفي

الضابط الفني المطلع يكون في . يوافق الضابط الفني المطلع على مستندات الدفع هذه
الوضع األفضل لتحديد ما إذا آانت نفقات معهد مثلث األبحاث المدرجة في الفواتير 

الموافقة الخطية للضابط الفني لم يجد المفتش العام أي دليل يؤآد . الشهرية مالئمة
 .المطلع على فواتير معهد مثلث األبحاث

 
خالل فترة عمله على تنفيذ عقد برنامج الحكم المحلي، خسر معهد مثلث األبحاث  •

باالتفاق مع ضابط العقود، طالب معهد مثلث األبحاث .  دوالر١٨٥،٠٠٠مبلغ 
دم فاتورة بالمبلغ الذي التعويض عن هذه الخسارة على أساس نفقة مسموح بها وق

شملت الفاتورة الرسوم العامة واإلدارية لمعهد مثلث األبحاث ورسومه الثابتة . خسره
 دوالر ٥٦،٩٠٦دفعت الحكومة الحقًا إلى معهد مثلث األبحاث مبلغ . لهذه الرسوم

يتساءل المفتش العام عن صحة قرار دفع رسوم على المال . تسديدًا لهذه الرسوم
 .المفقود

  
  التوصيات

يوصي المفتش العام بأن يتخذ مدير بعثة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية في العراق 
  :اإلجراءات التالية

  
أن يأمر موظفي الوآالة األميرآية للتنمية الدولية بإعداد إطار زمني إلآمال دليل  •

 .لالعمليات الذي يزود اإلرشاد إلى مدراء النشاطات لإلشراف على أداء المقاو
 
أن يأمر الضابط الفني المطلع بالمراقبة والمصادقة على مستندات الدفع والفواتير  •

المقدمة من معهد مثلث األبحاث حسب ما تنص عليه شروط العقد آما أن يطلب من 
 .الضابط الفني المطلع االحتفاظ بوثائق المصادقة في ملف العقد

  
اإلدارية والرسوم الثابتة المدفوعة أن يأمر باتخاذ اجراء الستعادة الرسوم العامة و •

 . دوالر الذي خسره١٨٥،٠٠٠إلى معهد مثلث األبحاث على مبلغ 
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  الدروس المكتسبة
بالتالي، تحتاج اإلدارة إلى . يحدد النجاح اإلجمالي للعقد بنجاح نشاطاته أو مهماته الفردية

ق النتائج واالآالف معلومات على مستوى النشاط حول النتائج المتوقعة والتقدم نحو تحقي
. لتحديد آيفية مساهمة النشاطات المنفصلة في تحقيق أهداف وغايات البرنامج اإلجمالية

  .يصح ذلك بصورة خاصة بالنسبة لعقود قيمتها آبيرة بالدوالرات
  

   واالستجابة للتدقيقةتعليقات اإلدار
 الخطوات التي تتخذها وافقت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية على نتائج التقرير وحددت

استنادًا إلى الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، فهي قد أصدرت إرشادات . لمعالجة آل توصية
إلى ممثليها في ِفَرق إعادة إعمار المحافظات التي توضح دورهم وحسنت عمليات مراجعة 

دفوعة إلى معهد مثلث آما وافقت أيضًا على أن المبالغ الم. المستندات والفواتير التي تقوم بها
األبحاث عن األموال التي خسرها آانت غير مالئمة وذآرت أنها سوف تشمل هذه المسألة 

  .آجزء من عملية التصفية
  

  عمليات إلغاء مشاريع إعادة إعمار العراق تمثل مجموعة من األعمال
  ).٢٠٠٨أآتوبر /، تشرين األولSIGIR-09-004تقرير المفتش العام (
  

  المقدمة
 مليار دوالر إلعادة إعمار ٥٠  أآثر من ٢٠٠٣ت الحكومة األميرآية منذ العام خصص
 مليار دوالر عبر أربعة حسابات إلعادة إعمار العراق ٤٦تم تخصيص اآثر من . العراق

  :أدارتهما مبدئيًا وآالتان تابعتان لوزارة الدفاع هما
  
 . األميرآي التابعة لسالح الهندسة في الجيش(GRD)فرقة منطقة الخليج  •
 .(JCC-I/A)القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان  •
  

 مليار دوالر تقريبًا معظمه ٣٨٫٣٧، آان قد تم التعهد بإنفاق مبلغ ٢٠٠٨يوليو /وفي تموز
  .بموجب ترتيبات تعاقدية

  
ُيسأل المفتش العام في أحيان آثيرة حول المشاآل في البرنامج األميرآي إلعادة إعمار 

تتضمن . عراق، بما في ذلك المدى الذي يتم عنده إلغاء العقود بسبب األداء السيئ للمقاولينال
العقود الحكومية بوجه عام على شروط تسمح للحكومة األميرآية بإلغاء عقد لعدد من 

  :األسباب تشمل
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 .في حال انتفاء الحاجة إلى التجهيزات او الخدمات •
 في حال اصبح أداء المقاول غير مرضي •
 .في حال تطور وضع آخر يبرر إنهاء العقد •
  

من أجل المعالجة األولية لمسألة إلغاء العقود، أعد المفتش العام في السابق تقريرًا مرحليًا 
حول توفر المعلومات اإلجمالية حول نشاطات هذه العقود المتعلقة بإعادة إعمار العراق التي 

د ذلك التقرير المرحلي نظرة إجمالية لعملية زو. تديرها وآاالت تنفيذ تابعة لوزارة الدفاع
يزود تقرير المتابعة هذا . إلغاء العقد لمالئمة ذلك وللتقصير آما معلومات حول إلغاء العقود

تبصرات إضافية على العوامل والظروف المتعلقة بإلغاء العقود العائدة لمشاريع مختارة 
  .وأسباب هذا اإللغاء

  
  :المفتش العام تحديدفي هذا التقرير آانت أهداف 

  
أعداد وأنواع وأسس جميع عمليات إلغاء عقود إعادة إعمار العراق لوزارة الدفاع  •

 .آما خصائص بعض عمليات اإللغاء المختارة
 .ما إذا آانت المشاريع الملغية قد نتج عنها هدر في الموارد الحكومية •
 الشرآات المختارة ما إذا آانت وآاالت وزارة الدفاع قد تأآدت من نزاهة وأهلية •

لتنفيذ العقود التي ألغيت بسبب التقصير وما إذا آانت قد اتخذت عمًال مناسبًا، مثل 
 .التوقيف المؤقت والحظر، ضد المقاولين ذوي األداء السيئ

 .ما إذا ما زالت األموال ملتزم بها إزاء العقود الملغية •
  

اآتمال ملفات عقود المشاريع التي آانت مراجعة المفتش العام محدودة نوعًا ما بسبب عدم 
مع ان . جرت مراجعتها مما جعل من الصعب اجراء تقييم شامل لعمليات اإللغاء المبلغ عنها

معظم الملفات احتوت على تعديالت او إنذارات حول اإللغاء فقد احتوى عدد قليل منها فقط 
بة للعقود الممنوحة، حقوق الوثائق اإلدارية المطلوبة، مثل سجل المراجعة القانونية المطلو

األطراف وإجراءات اإللغاء، المسؤوليات، اقتراحات واتفاقيات التسوية وأمور تعاقدية 
احتوى عدد قليل جدًا من الملفات على معلومات حول نسبة العمل الذي أآمله المقاول . أخرى

. ل األموال المنفقةوعندما آانت هذه النسبة تذآر، فقد آانت ببساطة حسابًا لمجم. عند اإللغاء
وأيضًا، لم تتضمن ملفات العقود إّال نادرًا سجالت العمال الوآاالت من اجل تحديد العقود 

  .السابقة واألداء السابق للمقاول قبل منحه العقود الجديدة
  

  النتائج
 مشروعًا ألغتها وزارة الدفاع ١،٢٦٢، حدد المفتش العام ٢٠٠٨يونيو /اعتبارًا من حزيران

آانت لهذه المشاريع الملغية .  لتقصير المقاول٥٣٠ لمالئمة الحكومة، و٧٣٢ بضمنهم
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 مليون دوالر دفع ٦٠٠إلتزامات أولية تبلغ حوالي مليار دوالر من بينها مبلغ يقارب 
.  مليون دوالر دفعوا إلى مقاولين عن مشاريع ألغيت بسبب التقصير٨٩٫٧للمقاولين بضمنه 

على وشك االآتمال في ذلك الوقت، فان غالبيتها لم تكن مع ان بضعة مشاريع فقط آانت 
 مشروعًا ملغى إلجراء مراجعة مفصلة عليها مستندًا بدرجة ١٩٥اختار المفتش العام . آذلك

 بالمئة من المبالغ ٨٠آبيرة على مشاريع بقيمة مليون دوالر او اآثر التي ُتشكِّل نسبة حوالي 
  .الملتزم بها مبدئيًا

  
 عمليات ٤ عملية إلغاء بسبب التقصير و٥٦ عملية إلغاء للمالءمة و١٣٥لعام راجع المفتش ا

وجد المفتش العام أن . إلغاء بسبب تحديدها الخاطئ في نظام إدارة إعادة إعمار العراق
العقود التي ألغيت للمالءمة آانت في أحيان آثيرة نتيجة تغييرات في النطاق او الشروط أو 

في حاالت قليلة ألغيت المشاريع .  الحاجة بعد اآلن لهذه المشاريعبسبب مشاآل األمن أو عدم
ألغيت عدة مشاريع للمالءمة رغم وجود ما . ألن الحكومة العراقية لم تزود الدعم المتوقع

  .يشير إلى أن أداء المقاول لم يكن جيدًا
  

لذي آان قد الغي الحظ المفتش العام أيضًا ان عدة مقاولين آخرين تلقوا عقودًا إلآمال العمل ا
  .للمالءمة

  
 من ١٦ من فرقة منطقة الخليج، ٣٩:  عملية إلغاء بسبب التقصير٥٦راجع المفتش العام 

القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان، وواحدة من القوات المتعددة الجنسيات في 
الباطن ولكن بعض الغي معظم العقود بسبب األداء السيئ للمقاولين والمقاولين من . العراق

  .أنجزت بعض هذه المشاريع فيما بعد من قبل مقاولين آخرين. العقود ألغيت ألسباب أمنية
  

يمكن أن يحصل الهدر في حال ألغيت المشاريع قبل إآمالها ولم يتم الحقًا إآمالها او 
 اآثر بعضها(حدد المفتش العام عدة مشاريع آبيرة آان قد بوشر بتنفيذها وألغيت . استعمالها

ألغيت مشاريع اخرى بعد وقت قصير من بدء تنفيذها . ولم يتم إآمالها الحقًا) من مرة واحدة
قد يبدو ان ماليين . مما فرض على الحكومة األميرآية ان تسدد النفقات التي تحملها المقاول

  .من الدوالرات قد هدرت على مثل هذه المشاريع
  

لم يجد المفتش العام أية سجالت تشير إلى أي فيما يخص المشاريع التي تمت مراجعتها، 
ولقد منح بعض المقاولين عقودًا . عمل اتخذ إليقاف المقاولين المقصرين بسبب أداءهم السيئ

مع ان األنظمة الفدرالية للتملك ال تفرض على الوآاالت ان توقف مؤقتًا او أن تضع . إضافية
ح للوآاالت بأن توقف مؤقتًا او تضع حظرًا على المقاولين بسبب األداء السيئ، بل تسم

حظرًا  على المقاولين بسبب تخلفهم أو رفضهم تنفيذ العقد، وألي عمل جسيم آخر يؤثر على 
  .المسؤولية
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وجد المفتش العام انه في حالتين منحت الحكومة عقودًا جديدة إلعادة اإلعمار إلى شرآات 

طراف المبعدين، باالستناد إلى نشاطات موقفة مؤقتًا او محظورة مدرجة على نظام الئحة األ
ال عالقة لها بالمشاريع التي راجعها المفتش العام باإلضافة إلى ذلك، حدد المفتش العام 

مقاولين اثنين مدرجين على نظام الئحة األطراف المبعدين يستمران في العمل على عقود 
ع تنفيذ خطوات إللغاء أحد وبالتالي، بدأت وزارة الدفا. منحت لهما قبل توقيفهما المؤقت

وتأخر إلغاء العقد اآلخر الن الحكومة العراقية لم تؤمن ملكية األرض التي . هذين العقدين
في الخالصة تستمر وزارة الدفاع في استخدام مقاولين . آانت المدرسة سوف تبنى عليها

  .اثنين آانوا قد أوقفوا مؤقتًا بسبب مسائل تتعلق باالحتيال والمسؤولية
  

 مليون دوالر من ١٦٫٦٢وأخيرًا، وجد المفتش العام ان المشاريع الملغية تتضمن حوالي 
اعتبر مسؤولون في القيادة . االلتزامات التي لم تصفى بعد وقد تتمكن الحكومة من إلغائها

المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان انه ممكن أن ال يكون المسؤول عن إلغاء العقود قد 
غير أمن مسؤولين في فرقة منطقة الخليج قالوا انه يجب على نظام . موالحرر هذه األ

وبعد ان . اإلدارة المالية في سالح الهندسة في الجيش األميرآي تحديد سبب حجز األموال
 وآاالت وزارة الدفاع بهذه االلتزامات التي لم ٢٠٠٨يونيو /ابلغ المفتش العام في حزيران
ت أنها سوف تحقق بكافة االلتزامات وتتخذ التدابير تصفى بعد، ذآرت هذه الوآاال

 بقي مبلغ ٢٠٠٨سبتمبر /في أيلول. الضرورية إللغاء االلتزام باألموال غير الضرورية
  . مليون دوالر على شكل التزامات لم تصفى بعد١٤٫٥٠

  
  التوصيات

ي العراق يوصي المفتش العام بان تشدد فرقة منطقة الخليج والقيادة المشترآة للعقود ف
وأفغانستان على أهمية غربلة المقاولين من اجل التحقق من أنهم لم يوقفوا عن العمل ولم 

  .يوضع حظر عليهم
  

يوصي المفتش العام أيضًا فرقة منطقة الخليج والقيادة المشترآة للعقود في العراق 
الملغية للتحق  دوأفغانستان ومرآز القوات الجوية للهندسة والبيئة بأن يراجعوا جميع العقو

  .من إلغاء االلتزام باألموال غير الضرورية
  

  تعليقات اإلدارة واالستجابة للتدقيق
زودت فرقة منطقة الخليج والقيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان تعليقات آتابية 

ة آما زودت فرقة منطقة الخليج والقيادة المشترآ. تتفق في الرأي مع توصيات المفتش العام
للعقود في العراق وأفغانستان والقوات المتعددة الجنسيات في العراق والفيلق المتعدد 
  .الجنسيات في العراق تعليقات فنية أخذت في االعتبار عند اإلعداد النهائي لهذا التقرير
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  تحتاج الوآاالت إلى إعداد تقارير أفضل حول البيانات المالية لمقاولي األمن الخاص
  ).٢٠٠٨أآتوبر /، تشرين األولSIGIR-09-005ش العام تقرير المفت(
  

  المقدمة
، قامت شرآات من القطاع الخاص وأفراد يعرفون عادة بأنهم ٢٠٠٣أبريل /منذ نيسان

مقاولين لألمن الخاص بتقديم خدمات أمنية خاصة لحماية األفراد، المرافق وأمالك الحكومة 
أطراف أخرى يدعمون البعثة األميرآية في األميرآية ومقاوليها، ومقاوليها من الباطن و

 من المفتش العام أن يعد ٢٠٠٨طلب قانون تفويضات الدفاع القومي للسنة المالية . العراق
تتعلق بأداء " خطة شاملة إلجراء سلسلة من تدقيقات العقود وأوامر المهمات والتسليم"

، راجع المفتش العام آجزء من هذا التفويض. وظائف األمن وإعادة اإلعمار في العراق
البيانات المتوفرة من وزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، والوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
وغيرهم من المصادر الحكومية حول خدمات أمنية خاصة ممولة من الحكومة األميرآية 

لخدمات حددت هذه ا. ومزودة إلى الحكومة األميرآية ومقاوليها ومتلقي الهبات في العراق
، وتقدم المرافقة لقوافل األفراد )األمن المستقر(في هذا التقرير على أنها تحمي المواقع 

  .والمعدات وتزود المشورة األمنية والتخطيط األمني
  

هدف هذا التقرير إلى تحديد مدى تلقي الوآاالت الفدرالية بصورة نظامية بيانات مالية حول 
 ومحاولة تحديد عدد عقود وتكاليف ٢٠٠٣ منذ العام الخدمات األمنية الخاصة في العراق

  .الخدمات األمنية الخاصة في العراق من مصادر البيانات المتوفرة
  

  النتائج 
لم يطلب من وزارة الدفاع ووزارة الداخلي والوآالة األميرآية للتنمية الدولية أن يحددوا 

بناء على ذلك، ال . األمنية الخاصةبصورة نظامية البيانات المالية المتعلقة بخدمات الشرآات 
تحصل أنظمة اإلدارة المالية بصورة روتينية على بينات تظهر إجمالي االلتزامات المالية 

استنادًا إلى البيانات التي حصل عليها من مصادر . والمبالغ المنفقة لهذه الخدمات الفردية
  :حكومية متعددة، حدد المفتش العام ما يلي

  
 مليار دوالر تقريبًا بموجب ٥٫٣اصة مترافقة مع التزامات بقيمة  شرآة أمنية خ٧٧ •

عقود مباشرة وعقود من الباطن لتزويد خدمات أمنية إلى مشاريع وبرامج ممولة من 
 .٢٠٠٣الحكومة األميرآية منذ العام 

 
 مليون دوالر ٦٦٢ شرآة أمنية خاصة إضافية مترافقة مع التزامات بقيمة ٢٣٣ •

د خدمات أمنية قد تكون لتزويد حراس او مرافقين ولكن وصف تقريبًا لعقود تزوي
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العمل آان على درجة من العمومية بحيث يمكن أن يعزى إلى خدمات أخرى آتزويد 
 .األمن لشبكة المعلومات

  
هذه هي أفضل المعلومات المتوفرة ألنه لم يطلب من الوآاالت أن تحدد وتجمع هذه البيانات 

مل أن تعني أن االلتزامات المحددة من المصادر الحكومية آما من المحت. بصورة خاصة
  :فعلى سبيل المثال. المختلفة أقل مما هي في الواقع

  
 شرآة تّم تحديدها في قواعد ١٩١لم تتوفر معلومات مالية حول االلتزامات لـِ  •

 .البيانات المختلفة على أن لديها عقود لتقديم الخدمات األمنية
 
ودة حول عقود الباطن للمقاولين األصليين، الذين ينفذون برامج البيانات المالية محد •

لم يطلب من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية والوآالة األميرآية . إعادة اإلعمار
للتنمية الدولية أن تقوم بالتتبع الروتيني لهذه االآالف بصورة عامة وال ان تفعل ذلك 

قواعد بيانات مختلفة ومصادر أخرى، حدد لكن استنادًا إلى . بالنسبة لالآالف األمنية
يبدو .  مليار دوالر على شكل أآالف لعقود أمنية من الباطن١٫٢المفتش العام مبلغ 

هذا الرقم ضئيل على اعتبار ان البيانات المحدودة المتوفرة حول عقود الباطن 
 .المحددة

  
افضل في مجالين الحصول على بيانات مالية مكتملة اآثر قد يزود المدراء بمعلومات 

أوًال بما أن جهد إعادة اإلعمار . رئيسيين لدعم القرارات المستقبلية حول استثمار الموارد
ينطلق من مشاريع للبنية التحتية واسعة النطاق ومن مشاريع لبناء القدرات من المحتمل ان 

ن تجعل من تستطيع هذه الزيادة ا. ُيشكِّل األمن المادي جزءًا أآبر من مجموع آلفة العقد
المهم اآثر مقارنة القيمة المحتملة لنتيجة المشروع مقابل األآالف األمنية المحتمل ان تكون 

ثانيًا، والى مدى سحب القوات األميرآية، وعلى افتراض بقاء بعثات ذات شأن . أآبر
للمساعدة الفنية لمدنية، من المحتمل ان تزداد طلبات الخدمات األمنية الخاصة لوزارة 

ارجية والوآالة األميرآية للتنمية الدولية للتعويض عن الدعم المزود سابقًا من قبل الخ
قد تزداد أيضًا الطلبات على شرآات أمنية خاصة الن االنخفاض الحديث ألعمال . الجيش

العنف يساهم في تمكين الموظفين من التحرك أآثر ضمن العراق ولكن مع استمرار الحاجة 
منية الخاصة لكافة الرحالت خارج المناطق المحمية من الواليات للدعم من الشرآات األ

  .المتحدة
  

وأخيرًا توجد أآالف إضافية مترافقة مع تزويد األمن ذات صلة وثيقة أيضًا، بضمنها تزويد 
سيارات مدرعة، وتقوية مكاتب ومساآن الموظفين، والنفقات العامة التي يحملها المقاول 

قد تسمح المعلومات الفنية لهذه . اب العقود األمنية من الباطناألساسي والتي تقيد في حس
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العقود للوآاالت األميرآية بتقييم أآالفها األمنية المتعلقة بالفوائد واالآالف المتوقعة 
  .للمشاريع آما قد تكون مفيدة للتخطيط لعمليات طارئة

  
  التوصيات

ة ومدير الوآالة األميرآية للتنمية يوصي المفتش العام بأن يتخذ وزير الدفاع ووزير الخارجي
  :الدولية الخطوات التالية

  
تصميم عمليات للجمع الروتيني للمعلومات المالية بالنسبة لكافة العقود العائدة  -١

يجب ان يشمل هذا العمل أيضًا األآالف اإلضافية مثل . للخدمات األمنية الخاصة
 .المعدات التي تجهزها الحكومة وتقوية المكاتب

 
يأخذ مدراء البرامج مباشرة  في اعتبارهم االآالف األمنية المتعلقة بالفوائد أن  -٢

 .المتوقعة من جميع المشاريع الجديدة
  
 .تعريف األآالف األمنية على مستوى المقاول من الباطن لجميع المشاريع الجديدة -٣
  

  الدروس المكتسبة
ف المرتفعة المترافقة مع ، لم تكن االآال٢٠٠٣عند بداية نشاطات إعادة اإلعمار في عام 

عالوة على ذلك، . تزويد األمن للموظفين االميرآيين العاملين في العراق ظاهرة بسهولة
ونظرًا لعدم وجود شرط لتعقب هذه االآالف، لم يكن واضحًا تمامًا لسنوات عديدة ما إذا 

ن أصبح اآلن لك. آانت األآالف األمنية تستهلك أجزاءًا آبيرة من موازنات إعادة اإلعمار
واضحًا أن هذه األآالف آانت مرتفعة للغاية وبالنتيجة يعتقد المفتش العام ان درسًا مهمًا 

جرى اآتسابه من تجربة العراق وهو ضرورة شمول األآالف األمنية في إصدار القرارات 
عند االشتراك في التعاقد بشأن نشاطات إعادة اإلعمار في أية عملية طارئة بضمنها 

  .تانأفغانس
  

  تعليقات اإلدارة واالستجابة للتدقيق
تلقى المفتش العام تعليقات فنية على مسودة التقرير من وزارة الخارجية والوآالة األميرآية 
للتنمية الدولية والقوات المتعددة الجنسيات في العراق وعالج هذه التعليقات في التقرير حيث 

يقات من وزارة الدفاع في الوقت المناسب إلدخالها لم يستلم المفتش العام تعل. آان ذلك مناسبًا
  .في هذا التقرير
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وضع اتفاقيات وآاالت صندوق دعم االقتصاد التابع لوزارة الخارجية مع سالح الهندسة 
  في الجيش األميرآي في العراق

  ).٢٠٠٨أآتوبر /، تشرين األولSIGIR-09-006تقرير المفتش العام (
  

  المقدمة
 حول حساب للتخصيصات مرخص بموجب قانون المساعدة (ESF)د صندوق دعم االقتصا

تتطلب المبالغ المحددة بالدوالر لصندوق دعم االقتصاد يجب أن تذآر .  ١٩٦١األمنية للعام 
في موازنة الرئيس المقدمة إلى الكونغرس، ويصادق عليها الكونغرس بموجب برنامج 

بية، برنامج تمويل الصادرات والعمليات العمليات األجن–وزارة الخارجية للشؤون الدولية 
، المساعدة االقتصادية الثنائية األخرى، وحساب )العمليات الخارجية(المتعلقة بذلك 

 مليار دوالر إلى صندوق دعم ٣٫٢٠، خصص الكونغرس مبلغ ٢٠٠٣منذ العام . الموازنة
ح السياسة تعزز تقديمات صندوق دعم االقتصاد مصال. االقتصاد إلعادة إعمار العراق
  :الخارجية األميرآية من خالل

  
زيادة دور القطاع الخاص في االقتصاد، تخفيف السيطرة الحكومية على األسواق،  •

 .تعزيز إيجاد فرص لعمل وتحسين التنمية االقتصادية
 .تطوير نظام قانوني فعال ومستقل ويمكن الوصول إليه ويعمل تحت حكم القانون •
 .كم شفاف ومسؤول وتمكين المواطنينالمساعدة في االنتقال إلى ح •
 .تطوير وتقوية المؤسسات الضرورية للديمقراطية المستدامة •
تقوية القدرة على إدارة البعد اإلنساني للفترة االنتقالية إلى الديمقراطية واقتصاد  •

 .السوق وللمساعدة في استدامة القطاعات األشد فقرًا من السكان خالل الفترة االنتقالية
  

، آانت وزارة الخارجية مسؤولة عبر مدير العمليات الخارجية عن ٢٠٠٦تصف عام منذ من
وقد أعطيت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ومكاتب . قرارات برامج صندوق دعم االقتصاد

  .وزارة الخارجية مسؤولية التنفيذ ألموال صندوق دعم االقتصاد المخصصة للعراق
  

خارجية طرفًا في ثالث اتفاقيات للوآاالت مع سالح ، دخلت وزارة ال٢٠٠٦وفي عام 
في هذه االتفاقيات عهدت إلى مكتب . الهندسة في الجيش األميرآي لتنفيذ برامج في العراق

المساعدة االنتقالية في العراق وسالح الهندسة في الجيش األميرآي أدوار لتنفيذ نشاطات 
آان دور مكتب المساعدة االنتقالية في . صندوق دعم االقتصاد بالتنسيق مع وزارة الخارجية

العراق هو التنسيق واإلشراف على عملية االختيار والمصادقة على المشاريع، وباألخص 
  .(PRDC)تلك المتعلقة باتفاقية وآاالت لجنة إعادة إعمار وتنمية المحافظات 
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ق دعم  على أن تنفق الوآاالت أموال صندو١٩٦١نص قانون المساعدة األمنية للعام 
ولكن يسمح بإجراء . االقتصاد على نشاطات وبرامج ومشاريع تبرر فائدتها للكونغرس

تغييرات على النشاطات، والبرامج والمشاريع في حال تّم إبالغ اللجان المختصة في 
  .الكونغرس بذلك

  
، نفذت وزارة الخارجية وسالح الهندسة في الجيش األميرآي ثالث اتفاقيات ٢٠٠٦في عام 

، الذي زود التمويل 234-109االت بموجب السلطة والتمويل التي يمنحها القانون العام للوآ
التخصيص يبقى نافذًا لسنتين . ١٩٦١من أجل تنفيذ أغراض قانون المساعدة األجنبية للعام 

  .٢٠٠٧سبتمبر / أيلول٣٠تنتهي فترة نفاذ استعمال األموال المخصصة في 
  

  األهداف
 أحيان آثيرة عن سبب االنخفاض النسبي لمعدل اإلنفاق من صندوق ُيسأل المفتش العام في

من أجل . دعم االقتصاد في العراق بالمقارنة مع التخصيصات األخرى المستعملة في العراق
تحديد سبب هذا االنخفاض، حلل المفتش العام وضع االلتزامات والنفقات الخاصة بثالث 

 مليار دوالر والممارسات ١٫٢٥القتصاد بقيمة اتفاقيات للوآاالت ممولة من صندوق دعم ا
  .المستعملة لاللتزام باألموال وإنفاقها

  
  النتائج

حدد المفتش العام ثالث مسائل مهمة ومترابطة تؤثر على معدل االلتزامات واإلنفاق من 
مع ان تخصيصات : أوًال. تخصيصات صندوق دعم االقتصاد الذي يمول هذه االتفاقيات

تصاد تغطي فترة سنتين، لكن االلتزامات المسجلة المستندة إلى اتفاقيات صندوق دعم االق
 ال تلغي تلقائيًا االلتزامات بعد ١٩٦١الوآاالت بموجب تفويض قانون المساعدة األمنية للعام 

بدًال من ذلك، تبقى األموال متوفرة إللغائها وإعادة االلتزام بها من جديد . انتهاء فترة توفرها
ثانيًا، رغم ان األموال المحددة في . ة أربع سنوات بعد نفاذ تاريخ االلتزاماتالحقًا لفتر

االتفاقيات جرى االلتزام بها وقت توقيع االتفاقيات، فإن المشاريع ال تترافق دائمًا مع 
أظهرت مراجعة المفتش العام ان سالح الهندسة في الجيش . االتفاقيات في ذلك الوقت
 مليون دوالر المتبقي من تخصيصات صندوق دعم ١٢٦ لمبلغ األميرآي لم يمنح عقودًا
 مليون دوالر المتبقي من ٢٢٤وال لمبلغ )  بالمئة١٥ (٢٠٠٦االقتصاد للسنة المالية 

ثالثًا، الغرض من االتفاقيات وطبيعتها، أي ).  بالمئة٥٨ (٢٠٠٧تخصيصات السنة المالية 
  . معدل اإلنفاق الذي قد يحصل عادةتطوير القدرات العراقية، يساهمان أيضًا في إبطاء

  
  :آان المقصود من االتفاقيات الثالث التي راجعها المفتش العام تمويل مشاريع تدعم
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 .ِفَرق إعادة إعمار المحافظات ولجان تنمية وإعادة إعمار المحافظات •
 .الحماية األمنية للبنية التحتية العائدة لقطاعات النفط، الماء والكهرباء •
 وتنمية القدرات الفنية في قطاعات الكهرباء، الماء، الصحة، النقل االستدامة •

 .والمواصالت
  

ينفذ سالح الهندسة في الجيش األميرآي مشاريعًا بموجب هذه االتفاقيات بعد ان يتم تحديدها 
والموافقة عليها من قبل مكتب المساعدة االنتقالية للعراق الذي يختار المشاريع بعد مراجعة 

بعد ان يوافق مكتب المساعدة . لواردة من عناصر برامج أخرى في العراقالطلبات ا
االنتقالية للعراق على تنفيذ مشروع وبعد أن يمنح سالح الهندسة في الجيش األميرآي عقدًا 

لتنفيذه، يسجل العقد آالتزام فرعي باألموال مقابل األموال التي تم االلتزام بها لتسديد أآالف 
  .المشاريع

  
مراجعة المفتش العام لألموال الملتزم بها بموجب هذه االتفاقيات ان المبلغ اإلجمالي أظهرت 

دفع . ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٢٢ مليار دوالر، اعتبارًا من ١٫٢٥الحالي لالتفاقيات يبلغ تقريبًا 
 ٤٧ مليون دوالر، أي حوالي ٥٨٧سالح الهندسة في الجيش األميرآي من هذا المبلغ حوالي 

 بالمئة فقط ٧٢معدل اإلنفاق منخفض جزئيًا ألن نسبة .  القيمة اإلجمالية لالتفاقياتبالمئة من
 مليار دوالر هي التزامات فرعية، مما يعني ان سالح الهندسة في الجيش ١٫٢٥من مبلغ 

لم يمنح سالح الهندسة في الجيش األميرآي عقود بمبلغ . األميرآي منح عقدًا لمشروع محدد
تبقى هذه األموال متوفرة . من أموال صندوق دعم االقتصاد)  بالمئة٢٨( مليون دوالر ٣٥٠

  .الستعمال وزارة الخارجية
  

  التوصيات
  .تّم إعداد هذا التقرير لإلعالم فقط وال يحتوي أية توصيات

  
  تعليقات اإلدارة واالستجابة للتدقيق

خليج ومكتب المساعدة تلقى المفتش العام تعليقات مكتوبة من وزارة الخارجية، فرقة منطقة ال
تساءلت جميع هذه اإلدارات حول صحة بيان . االنتقالية للعراق على مسودة هذا التقرير

المفتش العام بأنه يجري إنفاق األموال بموجب هذه االتفاقيات بمعدل أبطأ مما آان سيحصل 
ودت فرقة ز. أضاف المفتش العام قسمًا إلى مسودة التقرير يبحث معدالت اإلنفاق. نموذجيًا

منطقة الخليج أيضًا تفاصيل إضافية حول المشاريع الممولة بموجب هذه االتفاقيات إلظهار 
يوافق المفتش العام على المعلومات المزودة ويعتقد أنها تضيف إلى . آيفية استعمال األموال

ر عبرت وزارة الخارجية عن قلقها من ان مسودة التقري. الشرح المعطى بشأن وتيرة اإلنفاق
احتوت معلومات غير دقيقة واستنتاجات مضللة حول السلطات القانونية التي تتمتع بها 

ال يتساءل المفتش العام حول سلطة وزارة الخارجية في . وزارة الخارجية وطبيعة اإلنفاق
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الدخول في هذه االتفاقيات آما ال يعتقد ان إدارة وزارة الخارجية لهذه االتفاقيات غير 
 بالمئة من األموال التي ٤٧ان الغرض من الدراسة تحديد لماذا جرى إنفاق لكن آ. مالئمة

حدد المفتش العام سببين لمعدل . ابلغ بأنه تم االلتزام بها بالكامل قبل حوالي سنتين تقريبًا
اإلنفاق المنخفض في المسودة األصلية واستنادًا إلى التعليقات المكتوبة التي تلقاها أضاف 

يعتقد المفتش العام ان هذه األسباب تشرح . بًا ثالثًا يعود إلى طبيعة االتفاقياتالمفتش العام سب
  .بدقة معدالت اإلنفاق لهذه االتفاقيات الثالث

  
تحسينات مطلوبة في إعداد التقارير حول وضع مشاريع إعادة اإلعمار المرفوعة إلى 

  رئيسي البعثة
  ).٢٠٠٨أآتوبر /، تشرين األولSIGIR-09-007تقرير المفتش العام (
  

  المقدمة
أسئلة حول توفر ) رئيس البعثة(، أثار السفير األميرآي في العراق ٢٠٠٨يوليو /في تموز

. المعلومات اإلدارية المطلوبة لإلشراف على مشاريع إعادة اإلعمار التي تنفذها الوآاالت
عمليات المستعملة ونزوًال عند طلب رئيس البعثة، بدأ المفتش العام مراجعة لتحديد مالءمة ال

  .إلبالغ الوضع الحالي لمشاريع إعادة اإلعمار إلى رئيس البعثة
  

، وضع تقرير السفارة األميرآية في بغداد حول التنظيم والموظفين ٢٠٠٧مايو / أيار٢٣في 
اإلطار الرسمي لعدد من التغييرات المصممة لتحسين الكفاءة والفعالية اإلجمالية للمنظمات 

أوصى التقرير . مليات والجهود الجاري تنفيذها للفترة االنتقالية في العراقمن اجل دعم الع
عقد اجتماعات محددة على مستوى المرآز للسماح بإجراء تنسيق أآبر حول المسائل 

  .المتقاطعة والموجزات اليومية المرفوعة إلى رئيس البعثة
  

، ويعمل آمنسق لفترة يلعب وزير االقتصاد دورًا مهمًا في التراصف التنظيمي الجديد
ينسق برنامج االنتقال االقتصادي في العراق سياسة الحكومة . االنتقال االقتصادي في العراق

األميرآية حول التنمية االقتصادية في العراق، بضمنها تنسيق آافة العناصر الوثيقة الصلة 
كومة األميرآية بالموضوع في السفارة األميرآية، من أجل تسهيل فترة انتقال هادئ من الح

. ُتشكِّل إدارة دفق المعلومات عنصرًا رئيسيًا لهذه المسؤولية. والمساعدة الخارجية األخرى
يرفع منسق االنتقال االقتصادي في العراق  تقاريره مباشرة إلى رئيس البعثة ونائب رئيس 

  .البعثة
  

  النتائج
اريع إعادة اإلعمار في تتوفر لوزارة الخارجية طرق مختلفة إليصال المعلومات حول مش

العراق، ولكن جميع هذه الطرق تفشل في أن تؤمن لرئيس البعثة معلومات حاسمة التخاذ 
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تشمل العملية الحالية اإلبالغ رئيس البعثة عن وضع . القرارات حول مشاريع إعادة اإلعمار
  :مشاريع إعادة اإلعمار ثالث مصادر معلومات هي

  
عمار، التي تجتمع اسبوعيًا مع ممثلين من منظمات المجموعة األساسية إلعادة اإل •

إعمار رئيسية إلعادة اإلعمار، هي المصدر األول الذي يعتمد عليه رئيس  البعثة 
 .بالنسبة للمعلومات المتعلقة بالمشاريع

، وهو تقرير ربع سنوي يرفع إلى الكونغرس، آلفة إآمال 2207يقدر تقرير القسم  •
 .(IRRF)ن صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق المشاريع الفردية الممولة م

يزود نظام إدارة إعادة إعمار العراق بيانات مجملة حول جهود إعادة إعمار العراق  •
 .الممولة من الحكومة األميرآية

  
بالرغم من آليات إعداد التقارير هذه ال توجد سياسات أو إرشادات رسمية لتحديد ماذا ومتى 

عالوة على . لقة بوضع مشاريع إعادة اإلعمار إلى رئيس البعثةوآيف تعد التقارير المتع
ذلك، ال توجد عملية او معايير نظامية لتحليل الكلفة، برنامج العمل، األداء أو التأثير 

المترافق مع ذلك التي تؤدي تلقائيًا إلى البدء بتقديم التقارير إلى رئيس البعثة باالستناد على 
داد التقارير عن المشاريع إلى مدراء المشاريع، الخبراء يترك أمر إع. هذه المعايير

بموضوع البحث، والى القادة اآلخرين فعلى سبيل المثال، آان رئيس البعثة حتى وقت قريب 
يجهل مختلف المسائل التي تؤثر على اإلآمال الناجح لمشروع مياه الصرف الصحي في 

هموم األمن، ". من األساسات"ني الفلوجة، وهو مشروع مياه الصرف الصحي الوحيد المب
التصميم غير المالئم، األداء السيئ للمقاول، والتوقف عن العمل بسبب عدم دفع فواتير 

بدون وجود عملية رسمية إلعداد . المقاول سببت تأخيرات متكررة في إنجاز المشروع
لمتعلقة بالتأخيرات التقارير، او معايير ثابتة إلعداد التقارير، فإن المعلومات حول المشاريع ا

المهمة، األآالف المتصاعدة، االهتمامات األمنية، أو المسائل األخرى ذات المخاطر العالية 
قد ال تصل إلى رئيس البعثة، فيؤدي ذلك على األرجح إلى اتخاذ قرارات إدارية سيئة وهدر 

 .أموال دافع الضرائب
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  التوصيات
  :رآي في العراق الخطوات التاليةيوصي المفتش العام بأن يتخذ السفير األمي

  
وضع ونشر سياسة وإرشادات من أجل إعداد تقارير موحدة حول وضع مشاريع  -١

يجب أن تأخذ السياسة واإلرشادات في . إعادة اإلعمار لتقديمها إلى السفير األميرآي
. االعتبار تحديد أولويات المشاريع الواجب إعداد تقارير عنها إلى السفير األميرآي

ضافة إلى ذلك، يجب ان تضع السياسة واإلرشادات وسيلة للتعريف بالعناصر باإل
الرئيسية للمشروع، مثل الكلفة وبرنامج العمل واألداء، من أجل تزويد وضع مشروع 

 .بطريقة موضوعية
  
توجيه منسق االنتقال االقتصادي في العراق لكي يضع عملية تستند إلى اإلرشادات  -٢

ل التأآد من دقة التقارير المرفوعة إلى السفير األميرآي حول السياسية الجديدة من أج
في . آافة مشاريع إعادة اإلعمار، بغض النظر عن مصدر التمويل او إدارة الوآالة

حال تأخر تنفيذ او إلغاء برنامج، يجب ان يأخذ المنسق في اعتباره أيضًا تأثير ذلك 
وع ينحرف عن المعايير أي مشر. على نوعية الحياة والعالقات الدبلوماسية
 .الموضوعة يجب يبلغ به السفير األميرآي

  
  تعليقات اإلدارة واالستجابة للتدقيق

في التعليقات المكتوبة في مسودة هذا التقرير، آان رأي نائبة رئيس البعثة واللواء القائد 
رت نائبة لسالح الهندسة في الجيش األميرآي، وفرقة منطقة الخليج متوافقًا مع التقرير، وذآ

ذآرت نائبة رئيس البعثة أنها . رئيس البعثة ان العمل جار على تطبيق توصيات المفتش العام
طلبت من منسق فترة االنتقال االقتصادي في العراق أن يصمم عملية إلعداد تقارير عن 

  ..وضع المشاريع التي تعاني من مشاآل بقدر ما يمكن من الموضعية
  

 انه لصالح الوضوح، يجب ان تعاد صياغة التوصية الثالثة التي اقترحت نائبة رئيس البعثة
جميع "لتصبح " جميع المشاريع، بغض النظر عن مصدر التمويل او إدارة الوآالة"تشمل 

، مما يشير إلى "المشاريع غير العسكرية، بغض النظر عن مصدر التمويل أو إدارة الوآالة
لم يغير .  الممولة من قبل الجيش األميرآيان رئيس البعثة ال يملك سلطة على المشاريع

المفتش العام نص التوصية ألن غالبية مشاريع إعادة االعمار المتبقية ممولة من وزارة 
بالتالي يعتقد المفتش العام ان العملية التي يجب وضعها لتزويد معلومات إلى رئيس . الدفاع

مع ان المفتش . قبل وزارة الدفاعالبعثة يجب ان تشمل مشاريع إعادة اإلعمار الممولة من 
العام يدرك انه يوجد تقسيم للمسؤوليات بين السفارة والقوات المتعددة الجنسيات في العراق، 

باإلضافة إلى ذلك، أآد األمر . فإن ذلك ال يستثني تقاسم المعلومات ذات الفائدة المشترآة
ية سوف يكون مسؤوًال عن ان وزير الخارج) ٢٠٠٤مايو / أيار١١(الرئاسي لألمن القومي 
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نتيجة ذلك، يعتقد المفتش . اإلشراف المتواصل والتوجيه العام لكافة المساعدات إلى العراق
العام ان العملية التي يجري وضعها لتزويد معلومات إلى رئيس البعثة يجب ان تتضمن 

 المعلومات إن تضمين مثل هذه. مشاريع إعادة اإلعمار في العراق الممولة من وزارة الدفاع
ينسجم مع عالقة  العمل التعاوني القائمة بين رئيس البعثة و اللواء قائد القوات المتعددة 

قد يتقرر مدى ونطاق المعلومات آجزء من العملية الجارية التي . الجنسيات في العراق
  .وصفت في تعليقات نائبة رئيس البعثة

  
منطقة الخليج تعليقات إضافية تضمنت زودت القوات المتعددة الجنسيات في العراق وفرقة 

أخذ المفتش العام هذه التعليقات . في معظمها اقتراحات إلدخال تغييرات فنية على التقرير
  .بعين االعتبار عند إعداد التقرير النهائي واجرى التغييرات التي اعتبرها مناسبة

  
  التدقيقات الجارية والمخطط إلجرائها

ت األولية لألداء التي تقّيم االقتصاد والكفاءة والفعالية ونتائج برامج يقود المفتش العام التدقيقا
إعادة إعمار العراق، وفي أحيان آثيرة مع الترآيز على مالءمة وسائل المراقبة الداخلية، 

تشمل هذه األمور سلسلة من . واحتمال التعّرض لالحتيال والهدر وإساءة االستعمال
لعقود رئيسية إلعادة أعمار العراق من اجل تمكين المفتش  على ا)٦٣٣ (التدقيقات المرآزة

لإلنفاق األميرآي " تدقيق شرعي"العام من االستجابة إلى تفويض من الكونغرس إلجراء 
  .المترافق مع إعادة إعمار العراق

  
  التدقيقات الجارية 

  :يعمل المفتش العام حاليًا على التدقيقات التالية
  
• SIGIR-8003 :فاق واألداء لمشاريع إعادة اإلعمار لشرآة آيلوغ مراجعة اإلن

 ).تدقيق مرآز للعقود(، قطاع النفط (KBR)براون أند روت سرفيسيس انك 
• SIGIR-8017 : مراجعة عقود وزارة الدفاع األميرآية في العراق مع شرآة ايجيس

 .(Aegis Private Security Company)األمنية الخاصة 
• SIGIR-8018 : االستجابة السريعة مراجعة صندوق(QRF) وبرنامج المساعدة 

 .(IRAP)السريعة للعراق 
• SIGIR-8019 : مراجعة مشترآة مع مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية لعقد

شرآة بالآواتر وأوامر المهمات المترافقة معه لخدمات شرآة وورلد وايد برسونال 
 ).7018ابق يحل محل مشروع المفتش العام الس(بروتكتيف سرفيسيس 

• SIGIR-8022 : مراجعة فترة انتقال مشاريع إعادة إعمار العراق إلى الحكومة
 .العراقية
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• SIGIR-8031 : مراجعة تجارب القادة العسكريين الميدانيين الذين يعملون مع
 .الشرآات األمنية الخاصة في مسرح العمليات في العراق ويديرونها

• SIGIR-8032 :كيورتي سرفيسيس الموقع مع وزارة مراجعة عقد ثياتر وايد سي
 .(TWISS)الدفاع 

• SIGIR-8033 : مراجعة الخطط األميرآية ونتائج تدريب وتجهيز قوات األمن
 .العراقية

• SIGIR-8034 :مراجعة فرص زيادة ترتيبات تقاسم أآالف إعادة إعمار العراق. 
• SIGIR-8035 : على بدء مراجعة برنامج وزارة الدفاع لمساعدة الحكومة العراقية

 .تشغيل المصانع التي تملكها الدولة
• SIGIR-8036 : مراجعة فعالية استخدام ِفَرق إعادة إعمار المحافظات لمقاييس

 .األداء في العراق
• SIGIR-8037 : تدقيق مرآز (مراجعة عقد الصيانة القومية والعقود ذات الصلة

 ).للعقود
• SIGIR-8038 :ارجية المتعلقة بالمنح مراجعة الممارسات اإلدارية لوزارة الخ

المقدمة إلى المعهد الجمهوري الدولي والمعهد القومي الديمقراطي بالنسبة لمشاريع 
 .بناء الديمقراطية في العراق

• SIGIR-8039 : مراجعة تخطيط وإدارة وتأثير النشاطات األميرآية لبناء القدرات
 .في العراق

  
  التدقيقات المخطط إجراؤها

ام إلجراء عمليات تدقيق مع هدفين رئيسيين واردين في خطة التدقيق تنسجم خطة المفتش الع
  :االستراتيجي للمفتش العام

  
تحسين ممارسة األعمال وتحمل المسؤولية والمحاسبة في إدارة العقود والهبات  •

 .المترافقة مع إعادة إعمار العراق
تسهيل إعادة تقييم وتقوية اقتصاد وآفاءة و فعالية البرامج والعمليات المصممة ل •

 .إعمار العراق
  

تعترف الخطة االستراتيجية للمفتش العام بتفويضين قانونيين محددين يؤثران على تدقيقات 
األول هو التفويض الممنوح للمفتش العام بإنجاز تقرير تدقيق شرعي على . المفتش العام

لعراق قبل ان آافة األموال المخصصة او التي جرى تأمينها بأشكال اخرى إلعادة اعمرا ا
آجزء من ذلك الجهد، أنجز المفتش العام ثماني عمليات تدقيق . تنتهي مهمة المفتش العام

مرآزة للعقود تتعاطى مع النتائج والكلفة واإلشراف اإلداري المترافقين مع العقود الرئيسية 
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. مالإلعادة إعمار العراق آما احتماالت التعرض ألخطار االحتيال والهدر وإساءة االستع
أعطى . يجري حاليًا تنفيذ عملية مراجعة اخرى مماثلة وتم التخطيط لتنفيذ عمليات اخرى

التفويض الثاني للمفتش العام دورًا رئيسيًا في إعداد خطة تدقيق شاملة لسلسلة من عمليات 
تدقيق عقود الوآاالت الفدرالية، العقود من الباطن، أوامر المهمات وأوامر التسليم ألداء 

يمكن الحصول . ئف أمنية وإعادة إعمار في العراق بالتشاور مع مفتشين عامين آخرينوظا
على نص خطة التدقيق االستراتيجي للمفتش العام على موقع اإلنترنت 

pdf.ic_PlanAudit_Strateg/pdf/audits/mil.sigir.www://http.  
  

أنجز المفتش العام خالل ربع السنة هذا، بالتشاور مع مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع 
ومكتب المفتش العام في وزارة الخارجية ومكتب المفتش العام في الوآالة األميرآية للتنمية 

 المفتش العام مع ان. الدولية، تدقيقات خطة التدقيق الشاملة لعقود الشرآات األمنية الخاصة
سوف ينجز بعض عمليات التدقيق المحددة في الخطة، من المتوقع ان تنجز مكاتب اخرى 

في ربع السنة هذا، أصدر المفتش العام أول تقرير . للمفتش العام عمليات تدقيق اخرى
 (SIGIR-09-005)بموجب هذا التفويض 

يجري ". للشرآات األمنية الخاصةلوآاالت بحاجة إلى تحسين إعداد تقارير البيانات المالية "
يمكن الحصول على نص هذه الخطة على . حاليًا تدقيق عقود أخرى لشرآات أمنية خاصة

  .audits.mil.sigir.www://http: موقع اإلنترنت
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عمليات التفتيش للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 

(SIGIR) 
  

. في ربع السنة هذه أجرى مفتشو المفتش العام تسع عمليات تقييم واصدر ثالثة تقارير حولها
شملت ثالثة من المشاريع التسعة تقييمًا ألعمال اإلغاثة وإعادة اإلعمار الممولة من برنامج 

تضمنت عمليات التقييم الست األخرى . (I-CERP)االستجابة الطارئة للقائد في العراق 
 مشاريع ممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ومشروعين ممولين من ثالثة

  . ومشروع واحد ممول من برنامج االستجابة الطارئة للقائد(DFI)صندوق تنمية العراق 
  

  :عالجت عمليات تقييم اإلنشاءات المسائل العامة التالية
  
 ؟هل مكونات المشروع مصممة بشكل مالئم قبل اإلنشاء والترآيب •
 هل تلبي أعمال اإلنشاء أو إعادة التأهيل معايير التصميم؟ •
هل آانت برامج المقاول لمراقبة النوعية وبرامج الحكومة األميرآية لضمان النوعية  •

 .مالئمة
 هل عولجت مسألة استدامة المشروع وفعاليته التشغيلية بصورة مالئمة؟ •
 هل آانت نتائج المشروع متناسقة مع األهداف األصلية؟ •
  

يرآز تقييم االستدامة الذي ينفذه المفتش العام على ما إذا آانت المشاريع المسلمة إلى 
من أجل . العراقيين تعمل بالقدرة المقررة لها في العقد األساسي أو وفق هدف أمر المهمة

تحقيق ذلك حدد المفتش العام ما إذا آانت المشاريع تعمل بالقدرة المقررة لها عندما تسلمتها 
باإلضافة إلى . ومة األميرآية، وعند تحويلها إلى مشغلين عراقيين وخالل إجراء التقييمالحك

ذلك حّدد المفتش العام ما إذا آانت االستدامة مخططة بصورة مالئمة وعما إذا آان من 
  .المحتمل لها أن تستمر

  
يم  تقرير تقي١٣١ أنجز المفتش العام ٢٠٠٥منذ أن بدأ برنامج التفتيش في صيف عام 

  . عملية تقييم جوية٦٤٠ عملية تفتيش محدودة في موقع العمل و٩٦للمشاريع و
  

في ربع السنة هذا، قيمت عمليات التفتيش التي قام بها المفتش العام وللمرة األولى النشاطات 
الممولة من برنامج االستجابة الطارئة للقائد في العراق، وهذه األموال هي من صندوق تنمية 

ة إلى الواليات المتحدة إلنفاقها وفقًا إلجراءات التشغيل القياسية لبرنامج العراق محول
تم . االستجابة الطارئة للقائد في العراق التي أصدرها الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق
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 ضمن إطار برنامج االستجابة الطارئة مدارس القدس والمعلمين والفاوتمويل مشاريع 
  .للقائد في العراق

  
أبلغ ممثلو الفيلق . كن مشاريع المدارس الثالث مكتملة وقت إجراء عمليات التفتيشلم ت

 أن المقاول العراقي المحلي طلب تحريره من (MNC-I)المتعدد الجنسيات في العراق 
ذآر المقاول . العقود ألنه تلقى طلبات متعددة لدفع رشاوى من ممثلي الحكومة العراقية

وى وتلقى تهديدات تمس سالمته الشخصية وسالمة زمالئه العراقي انه رفض دفع الرشا
ابلغ ممثلو الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق ان قوات التحالف ألغت العقد . وأفراد عائلته

  .وأجرت دفعات جزئية إلى المقاول مقابل العمل المنفذ عند إلغاء العقد
  

الت للحصول على مقاول آخر أبلغ الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق انه تجري محاو
  .إلآمال التجهيزات

  
  ٣-٤الجدول 

  )بآالف الدوالرات(تسعة مشاريع جرى تقييمها خالل ربع السنة هذا 
  

منطقة فرقة 
منطقة 
  الخليج

مصدر   المقاول
  التمويل

الوآالة 
  المنفذة

الكلفة 
  المقررة

نوع   المحافظة
  التقييم

  اسم المشروع

واشنطن   الوسطى
انترناشونال 

بالك أند /كإن
  فيتش

صندوق 
إغاثة وإعادة 

إعمار 
  العراق

فرقة منطقة 
الخليج 

  المرآزية

محطة معالجة المياه   إنشاء  بغداد  $٦٥،٨٤٨
R3 في مدينة 

  الصدر

شرآة فليور   الوسطى
  أميك

صندوق 
إغاثة وإعادة 

إعمار 
  العراق

فرقة منطقة 
الخليج 

  المرآزية

محطة معالجة مياه   إنشاء  األنبار  $٢٩،٥٥٨
صرف الصحي ال

  في الفلوجة

صندوق   محلي  الوسطى
إغاثة وإعادة 

إعمار 
  العراق

فرقة منطقة 
الخليج 

  المرآزية

المجاري الصحية،   إنشاء  األنبار  $٢،٩٠٦
، إنشاء )أ(المنطقة 
  وإصالح

برنامج   محلي  الوسطى
االستجابة 

الطارئة 
  للقائد

فرقة منطقة 
الخليج 

  المرآزية

 الصحية، المجاري  إنشاء  األنبار  $٧،٢٢٣
 ١محطة المضخات 

  ٢و

صندوق   محلي  الوسطى
  تنمية العراق

فرقة منطقة 
الخليج 

  المرآزية

المجاري الصحية   إنشاء  األنبار  $١،٨٠٤
المجرى -في الفلوجة
  الرئيسي

صندوق   محلي  الوسطى
  تنمية العراق

فرقة منطقة 
الخليج 

  المرآزية

المجاري الصحية   إنشاء   األنبار  $٢،٧٦٩
فريات ح-في الفلوجة

لمشروع معالجة 
مياه الصرف 

  WWTPالصحي 
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  )تابع (٣-٤الجدول 
  

منطقة فرقة 
منطقة 
  الخليج

مصدر   المقاول
  التمويل

الوآالة 
  المنفذة

الكلفة 
  المقررة

نوع   المحافظة
  التقييم

  اسم المشروع

برنامج   محلي  الوسطى
االستجابة 

الطارئة 
للقائد في 
  العراق

الفيلق 
المتعدد 

الجنسيات 
  عراقفي ال

  مدرسة القدس  استدامة  بغداد  $٤٢٠

برنامج   محلي  الوسطى
االستجابة 

الطارئة 
للقائد في 
  العراق

الفيلق 
المتعدد 

الجنسيات 
  في العراق

  مدرسة المعلمين  استدامة  بغداد  $٣٨٩

برنامج   محلي  الوسطى
االستجابة 

الطارئة 
للقائد في 
  العراق

الفيلق 
المتعدد 

الجنسيات 
  في العراق

  مدرسة الفاو  استدامة  ادبغد  $٤٤١

  
  

 بحيث يكلف معالجة مياه الصرف الصحي في الفلوجة نظامآان قد تم في األصل تخطيط 
، وان يخدم مدينة ٢٠٠٦يناير / مليون دوالر على ان يكتمل في آانون الثاني٣٢٫٥إنجازه 

في األصل أما اآلن فهو سيكلف على األقل ثالثة أضعاف المبلغ المخطط له . الفلوجة بكاملها
 على أقل تقدير تاريخ وسوف يخدم أقل ٢٠٠٩أبريل /وسوف يصبح شغاًال جزئيًا في نيسان

  .من نصف المنطقة المقصودة في األصل
  

صممت في األصل محطة معالجة مياه الصرف الصحي لنظام معالجة مياه الصرف  
لبلديات واألشغال الصحي في الفلوجة باستعمال نظام بحيرة، لكن نزوًال عند إصرار وزارة ا

بدا أن العمل المكتمل يلبي . العامة أعيد تصميمها باستعمال نظام ميكانيكي للحمأة المنشطة
يجب التغلب على عدد من . مواصفات العقد نتيجة ضمان النوعية الجيدة من قبل الحكومة

  :صحيالمشاآل قبل ان يتمكن أي مقيم في الفلوجة من االستفادة من نظام معالجة الصرف ال
  
يجب توفير إمداد آاٍف من الوقود او الطاقة من الشبكة الوطنية العراقية من أجل  •

التشغيل المتواصل للمولدات في محطة معالجة مياه الصرف الصحي ومحطات 
 .الضخ
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في الوقت . يجب العمل على وصل المنازل بنظام تجميع مياه الصرف الصحي •
ميرآية أو من الحكومة العراقية لوصل الحاضر ال يتوفر أي تمويل من الحكومة األ

 .المنازل بالنظام
  
لم يتلَق عدد من المقاولين عقود ممولة من صندوق تنمية العراق دفعات من الحكومة  •

إن عدم . العراقية األشغال التي نفذوها لفترات طويلة وصلت أحيانًا إلى حوالي سنتين
في إحدى الحاالت إلى قيام تسديد متوجبات المقاولين بسرعة أعاق التقدم وأدى 

مقاول بمنع استعمال خط األنابيب الرئيسي إلى نظام معالجة مياه الصرف الصحي 
 .من خالل قفل فتحات الدخول وصناديق الصمامات

  
  ٢-٤الشكل 

  عمليات تقييم المشاريع 
  

  . عنها حتى هذا التاريخ مشروعا عند إجراء عمليات التفتيش وتحليلها وإعداد التقارير١٣١المواقع التقريبية ل 
  

  
  
  

  في ربع السنة هذا
 ىخرفي أرباع السنة األ
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 الممولة من صندوق في مدينة الصدر) ٣آر (محطة معالجة المياه آشفت عمليات تفتيش 
إغاثة وإعادة إعمار العراق عن مشروع آان سينفذ باألساس بموجب عقد للوآالة األميرآية 

ارسونز غلوبال تعاقدت بكتل مع شرآة ب). بكتل(للتنمية الدولية مع شرآة بكتل ناشونال إنك 
عندما اصبح المشروع مكتمًال بنسبة . لتصميم وإنشاء المشروع) بارسونز(سرفيسيس إنك 

 بالمئة غادرت بكتل وبارسونز العراق وسلم المشروع إلى سالح الهندسة في الجيش ٨٥
تعاقد سالح الهندسة في الجيش األميرآي مع شرآة واشنطن انترناشونال . األميرآي إلآماله

رغم تحديد وجود مشاآل في التصميم . ك اند فيتش إلآمال تصميم وإنشاء المشروعبال/إنك
وأعمال اإلنشاء بموجب العقد األصلي، نتج عن اإلنشاء المالئم والمراقبة الفعالة للنوعية من 

قبل المقاول وضمان النوعية من قبل الحكومة األميرآية تحت إشراف سالح الهندسة في 
 بالمئة ويعمل بالقدرة والسعة ٩٢ع تقدر نسبة إنجازه حاليًا ب الجيش األميرآي مشرو

  .المقررتين الكاملتين تقريبًا
  

.  عمليات تقييم المشاريع التي أآملها المفتش العام خالل ربع السنة هذا٣-٤يبين الجدول 
للحصول على الجدول الكامل لعمليات تقييم المشاريع التي جرت في ) ي(أنظر الملحق 

  .سنة السابقينأرباع ال
  

 الموقع التقريبي لكل مشروع جرى تقييمه في ربع السنة هذا وفي أرباع ١-٤يظهر الشكل 
  .السنة السابقين

  

  
  خزان المياه الداخلة ومنشأة الصفايات. مشروع مياه الصرف الصحي في الفلوجة
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  خزان النفط والرمل وجهاز التصنيف. مشروع مياه الصرف الصحي في الفلوجة

  
  مليات تقييم المشاريع من قبل المفتش العامع

. يزود هذا القسم موجزات لتقارير تقييم المشاريع التي أآملها المفتش العام في ربع السنة هذا
  .mil.sigir.wwwأنظر موقع اإلنترنت للمفتش العام 

  
  الفلوجة، العراقنظام معالجة مياه الصرف الصحي في الفلوجة، 

 SIGIR PA-08-144تقرير المفتش العام 
  PA-08-145 SIGIRتقرير المفتش العام
 PA-08-146  SIGIRتقرير المفتش العام
  PA-08-147 SIGIR تقرير المفتش العام
   PA-08-149 SIGIRتقرير المفتش العام

  
نظام معالجة مياه لكون " قلقه البالغ"، أعرب السفير األميرآي عن ٢٠٠٨يوليو /في تموز

وبالتحديد، ." انحرف بعيدًا جدًا عن مساره ولفترة طويلة ")٦٣٤(الصرف الصحي في الفلوجة
 مليون دوالر ويكتمل إنجازه في ٣٢٫٥فإن المشروع الذي خطط له في األساس بأنه سيكلف 

ة  على يد أحد المقاولين وان يخدم مدينة الفلوج٢٠٠٦يناير / شهرًا في آانون الثاني١٨
 شهرًا في ٥٦ مليون دوالر وسوف يكتمل جزئيًا فقط خالل ٩٨بكاملها، سوف يكلف اآلن 

 منزل، ٩،٣٠٠ عقدًا آخر، وسيخدم فقط ٤٥ بموجب العقد األصلي، و٢٠٠٩أبريل /نيسان
أعرب السفير عن قلقه ليس فقط لجهة .  بالمئة من مجمل منازل مدينة الفلوجة٣٨أي نسبة 

. بالوقت ونطاق االنشاء، وأيضًا لتقارير تقدم العمل غير المالئمةاالآالف وعدم االلتزام 
يعالج تقرير التفتيش هذا اهتمامات السفير بشأن االآالف، عدم االلتزام بالوقت ونطاق 

تعالج مديرية التدقيق اهتمامات السفير حول تقارير تقدم العمل غير المالئمة في . اإلنشاء
التحسينات المطلوبة في إعداد التقارير حول " المعنون 007-09تقرير التدقيق للمفتش العام 

  ."أوضاع مشاريع إعادة اإلعمار المقدمة إلى رئيس البعثة
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آمية غير محددة، وعلى / ، منح عقد على أساس تسليم غير محدد٢٠٠٤مارس / آذار٢٣في 
ياه، مياه أساس الكلفة زائدًا رسم من أجل إعادة تأهيل، إعادة إنشاء وتطوير مشاريع الم

الصرف الصحي والنفايات الصلبة للمساعدة في إعادة تأهيل البنية التحتية العراقية إلى 
يونيو / حزيران٢٦في .  من غرينفيل، ساوث آارولينا(Fluor Amek)شرآة فليور اميك 

 مليون دوالر لتصميم وإنشاء نظام جديد ٣٢٫٥، منح أمر تسليم مقابل العقد بمبلغ ٢٠٠٤
ه الصرف الصحي يشمل شبكة جمع مياه المجاري، الخطوط الرئيسية، محطات لمعالجة ميا

  .الضخ ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي لمدينة الفلوجة
  

 وآان من المقرر إآمال ٢٠٠٤يوليو /ُحدد تاريخ البدء بتنفيذ المشروع في األول من تموز
لمشروع من تأخيرات ، بعد ان عانى ا٢٠٠٥سبتمبر /في أيلول.  شهرًا١٨المشروع خالل 

 مليون دوالر، الغى مكتب إدارة إعادة ٢٥٫٨في برامج تنفيذ األعمال ونمو الكلفة بحوالي 
في ذلك الوقت آان قد اآتمل . إعمار العراق العقد األصلي الموقع مع شرآة فليور اميك

 إلى  عقدًا منفصًال٤٥إنشاء قسم واحد فقط من شبكة جمع المياه ومنذ ذلك الوقت جرى منح 
مقاولين عراقيين إلآمال أقسام من نظام معالجة مياه الصرف الصحي وتزويد المعدات 

خالل إعداد تقييم المفتش العام، آانت آلفة نظام معالجة مياه . والتجهيزات الضرورية
 مليون ١٨٫٧ مليون دوالر من بينها مبلغ ٩٨الصرف الصحي في الفلوجة قد ارتفعت إلى 

 مليون دوالر ٧٩٫٣ التسليم لشرآة فليور  اميك وجرى االلتزام بمبلغ دوالر دفع بموجب أمر
  .  عقدًا إلآمال تنفيذ المشروع٤٥لتسديد 

  
. اختار المفتش العام بصورة موضوعية خمسة عقود لمراجعتها في تقرير التقييم الذي أعده

 للمشروع تزود العقود المختارة تغطية لكافة مصادر التمويل الثالثة واألوجه المتعددة
ومحطة معالجة مياه . لجمع مياه الصرف الصحي والخط الرئيسي" أ"بضمنهم المنطقة 
  .الصرف الصحي

  
  أهداف تقييم المشروع

الهدف من عمليات تقييم هذه المشاريع هو تزويد معلومات في الوقت الحقيقي حول مشاريع 
اذ العمل المناسب عندما تدعو اإلغاثة وإعادة اإلعمار إلى الفرقاء المعنيين للتمكين من  اتخ

  .الحاجة
  

أجرى المفتش العام عمليات تقييم هذه المشاريع وفقًا لمقاييس النوعية لعمليات التفتيش التي 
مفتش /آان فريق التقييم يتألف من مهندس . أصدرها مجلس الرئيس حول النزاهة والفعالية

  .مفتش/ومدقق
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  هدف المشروع
عقد الموقع مع شرآة فليور آميك آان تصميم وإنشاء نظام الغرض األساسي ألمر تسليم ال

 منزل في آامل مدينة ٢٤،٤٠٠معالجة لمياه الصرف الصحي لخدمة ما آان يقدر آنذاك بـ 
آان من المفترض أن يشمل النظام ثماني شبكات لجمع مياه الصرف الصحي وخط . الفلوجة

الجة مياه الصرف الصحي رئيسي وخطوط أنابيب رئيسية وسبع محطات ضخ ومحطة لمع
  . ومحطة لضخ الفائض تصب في نهر الفرات

  
 مليون دوالر ٩٨يعتبر نظام معالجة مياه الصرف الصحي في الفلوجة الذي بلغت آلفته 

النظام الرئيسي الجديد الوحيد الذي يجري إنشاؤه وأحد أآبر مشاريع المياه ) ٦٣٦(تقريبًا
حدد هذا المشروع على أنه مشروع ُيشكِّل أولوية . اقالممولة من الحكومة األميرآية في العر

بالنسبة للحكومة األميرآية والحكومة العراقية النه يؤمن معالجة مياه الصرف الصحي 
  .لمنطقة سنية في غالبيتها

  
  المسائل التي أّثرت على األآالف واإلنجاز في الوقت المناسب ونطاق اإلنشاء

لمشروع آثيرًا عن الجدول الزمني الذي آان محددًا رغم أن عدة عوامل ساهمت في تأخر ا
  :له والتكاليف المتصاعدة، فإن األسباب الرئيسية لذلك تشمل ما يلي

  
توقعات غير واقعية من جانب الحكومة األميرآية فيما يخص الجدول الزمني  •

 .وتقديرات األآالف نظرًا للوضع األمني
صحي من نظام بحيرة إلى نظام قرار إعادة تصميم محطة معالج مياه الصرف ال •

 .للحمأة المنشطة
 .مسائل تمويل وعقود •
 .تردد الحكومة األميرآية بالنسبة لتحديد مسار تقدم هذا المشروع •
مجموعة محدودة من المقاولين والمقاولين من الباطن لالختيار بينهم ومسائل النوعية  •

 .الناتجة عن ذلك
 .عمسائل سالمة أماآن العمل في مواقع المشرو •
  

  االستنتاجات
  :حددت عملية التقييم ما يلي

  
صممت في األصل محطة معالجة مياه الصرف الصحي لنظام معالجة مياه  -١

لكن نظرًا لرفض وزارة . الصرف الصحي في الفلوجة آي تستعمل نظام بحيرة
البلديات واألشغال العامة حتى دراسة موضوع نظام البحيرة، وافقت الحكومة 

ادة تصميم محطة معالجة مياه الصرف الصحي باستعمال نظام األميرآية على إع
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استنادًا إلى  ممثلي مكتب المساعدة ). وحدات تعمل الحمأة المنشطة(ميكانيكي 
االنتقالية للعراق وسالح الهندسة في الجيش األميرآي آانت رسوم التصاميم 

غير مالئمة من "لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي ومحطات المضخات 
مما أجبر الحكومة األميرآية على التعاقد مع شرآة واشنطن " وجهة الفنيةال

فعلى سبيل المثال، . بالك اند فيتش، إلآمال مجموعة اإلنشاء/انترناشونال انك
العديد "آان في التصميم الذي قدمه المقاول لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي 

بالك اند /نترناشونال انكالتي تطلبت من شرآة واشنطن ا" من المسائل الفنية
فيتش أن تضع تصاميمًا مفصلة لنظام المعالجة بالكلور، وحدة الغسل ونظام 

باإلضافة إلى ذلك، طلب إجراء مراجعة للتصميم من نظراء لجعل . البوليمر
آما آانت ". تتوافق مع قوانين السالمة الدولية والهندسية"محطات المضخات 

ة الجمع الثالثة غير مالئمة من الوجهة الفنية ألن التصاميم األساسية لكافة أنظم
المهندس الذي وضع التصميم األساسي آان عاجزًا عن إآمال عمليات مسح 

  .للموقع بسبب شؤون أمنية
  

بعد أن أعيد تصميم المشروع مرتين منفصلتين بكلفة إضافية مهمة على الحكومة 
اصفات العقد لكي تصبح األميرآية، أعيدت في نهاية األمر مراجعة تصميم ومو

محددة بدرجة آافية إلنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي والمرافق 
أخذ التصميم المراجع في االعتبار مراحل تتابع العمل والعالقة . المترافقة معها

تبدو الرسوم والمواصفات التي روجعت بأنها آاملة . مع أعمال عقود أخرى
 المالحظة بأن االهتمام بالتصميم األولي من لكن يجب. ومتوافقة مع شروط العقد

قبل وزارة البلديات واألشغال العامة، لجهة الرائحة التي يولدها نظام البحيرة، لم 
يعالج في التصميم األساسي لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي ذات وحدات 

 تم تحديد ذلك خالل عملية مراجعة التصميم، لكن بسبب القيود. الحمأة المنشطة
نتيجة لذلك سوف . المفروضة على تمويل المشروع لم تجري معالجة األمر

يتعرض سكان الفلوجة لروائح قوية صادرة من محطة معالجة مياه الصرف 
  .الصحي، مع ان العديد منهم غير موصولين بنظام المجاري الصحية
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  :حي في الفلوجة   مشروع مياه الصرف الص    :مشروع مياه الصرف الصحي في الفلوجة

  ١   إنشاء جدار حطة المضخات ف        إنشاء محطة مضخات الصبيب
  

ونظرًا . لبى معظم العمل الذي جرى تفتيشه استوفى مقاييس التصاميم المراجعة -٢
للوضع األمني تمكن فريق التفتيش من ان يفتش فقط محطة معالجة مياه الصرف 

الصرف الصحي لم في محطة معالجة مياه . ١الصحي ومحطة المضخات ف
 الحظ فريق ١يالحظ وجود عيوب ذات شأن لكن في محطة المضخات ف
استنادًا إلى ممثل من . التفتيش وجود مساحة مغطاة بالخرسانة بشكل غير مالئم

مكتب المهندس المقيم في معسكر الفلوجة التابع لسالح الهندسة في الجيش 
 العمل الخرساني غير المقبول األميرآي، فرقة منطقة الخليج الوسطى، تّم تسجيل

على الئحة العيوب وسوف يتم تفتيشه إلزالته واستبداله قبل إصدار أمر الدفع 
أستنتج فريق التفتيش ان مكتب المهندس المقيم في معسكر الفلوجة أّمن . النهائي

 .إشرافًا  مالئمًا للتأآد من أن اإلنشاء يستوفي مقاييس التصميم
  
ية لدى المقاول مفصلة بشكل آاٍف وشملت استعمال آانت خطط مراقبة النوع -٣

وثقت التقارير . تقارير يومية لمراقبة النوعية من اجل توثيق العيوب في اإلنشاء
اليومية لمراقبة النوعية، عدد العمال في الموقع، نشاطات اإلنشاء المنفذة، 

ادًا إلى استن. وزودت صورًا فوتوغرافية عديدة للنشاطات المنفذة في موقع العمل
ممثلي مكتب المهندس المقيم في معسكر الفلوجة، آانت التقارير اليومية لمراقبة 

آان برنامج . النوعية مفيدة ولكنها أظهرت ماذا أراد المقاول أن يراه المفتشون
ضمان النوعية للحكومة األميرآية فعاًال في ضمان مالءمة إنشاء النظام الكامل 

آان الوضع األمني في وحول هذا . ي الفلوجةلمعالجة مياه الصرف الصحي ف
المشروع غير مستقر للغاية األمر الذي قّيد بشدة قدرة ممثلي مكتب المهندس 

المقيم في معسكر الفلوجة على تنفيذ إشراف عميق على ضمان النوعية 
التهديد المتواصل لهجمات تنفذ أما . الضرورية لمشروع بهذا الحجم وهذا التعقيد

 او خالل التنقل من والى موقع العمل قّيد تكرار وفترات زيارات على الموقع
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ممثلي مكتب المهندس المقيم في معسكر الفلوجة لموقع المشروع إلى ساعة او 
  .أسبوعينساعتين في آل 

  
تطلبت مسائل الدقة الفنية والسالمة لنظام معالجة مياه الصرف الصحي إشرافًا 

 مكتب المهندس المقيم في معسكر الفلوجة على ضمان النوعية أآثر مما يستطيع
لذلك منح عقد إلى مقاول محلي وظف مهندسين . تقديمه بسبب الوضع األمني

عراقيين من منطقة الفلوجة آممثلين لضمان النوعية من اجل تنفيذ خدمات 
آان ممثلو ضمان النوعية موجودين في موقع . هندسية وتفتيشات خالل اإلنشاء

 اإلنشاء ورصدوا النشاطات الميدانية واآملوا تقارير ضمان العمل خالل عمليات
النوعية اليومية التي توثق نشاطات إنشائية ذات شأن وسجلوا في تقاريرهم 

استنادًا إلى ممثلي مكتب . صورًا فوتوغرافية العمال اإلنشاء المنفذة خالل اليوم
عيون "مثابة المهندس  المقيم في معسكر الفلوجة خدم ممثلو ضمان النوعية ب

  ."وآذان على األرض
  

ُيشكِّل عدم وجود مقاولين محليين يملكون القدرات الفنية لتنفيذ نشاطات اإلنشاء 
استنادًا إلى ممثلي مكتب المهندس المقيم . التي تلبي المقاييس الدولية تحديًا مستمرًا
واقع في م" نوعية بالحد األدنى المقبول"في معسكر الفلوجة، آان هدفهم تحقيق 

يعتقد ممثلو . المشروع التي يعتقدون بأنها مقاربة واقعية إلدارة هذا المشروع
مكتب المهندس المقيم في معسكر الفلوجة ان هذا الهدف ال يعني تخفيض النوعية 

بل انه مقاربة عملية عند األخذ في االعتبار األمن والسالمة والرغبة في تقدم 
  .المشروع

  
 المقيم في معسكر الفلوجة مواصفات محسنة للخرسانة أنشأ ممثلو مكتب المهندس

في محطة معالجة مياه الصرف الصحي ومحطات المضخات التي زودت متانة 
محسنة بدرجة آبيرة بسبب الكثافة الخرسانية األآبر ونتائج اختبار لقوة ضغط 

يعتبر ممثلو مكتب . الخرسانة تجاوزت بدرجة آبيرة الحد األدنى المطلوب للقوة
للتغلب على " سياسة تأمين"مهندس المقيم في معسكر الفلوجة ان هذا ُيشكِّل ال
العيوب الكامنة في إنتاج الخرسانة وصبها والموجودة في صناعة اإلنشاءات "

باإلضافة إلى ذلك، يساعد ممثلو مكتب المهندس ". العراقية في الوقت الحاضر
حليين بتزويدهم بموجزات أمنية المقيم في معسكر الفلوجة المقاولين العراقيين الم

خالل مواصلة تنفيذ هذا المشروع، قام مكتب المهندس المقيم في . وتقنيات اإلنشاء
. معسكر الفلوجة بتجهيز مرآز لترويج السالمة والنوعية لدى المقاولين المحليين

تشهد . حصلت عدة أحداث في مواقع المشاريع، نتج عنها مقتل أربعة أشخاص



  (SIGIR)لمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق ل التفتيش عمليات
  

 

٢٧٩ 

ت على رفض المقاولين المحليين االلتزام بممارسات السالمة التي هذه االغتياال
  .أوصى ممثلو مكتب المهندس المقيم في الفلوجة

  
عّوض برنامج ضمان النوعية القوي لمكتب المهندس المقيم في معسكر الفلوجة 

على األخص شجع هذا البرنامج . عن القيود الفنية واألمنية للمقاولين المحليين
  .النوعية بينما أمن في نفس الوقت إآمال المشروعالسالمة و

  
في بداية تنفيذ المشروع . لم تعالج مسألة االستدامة بصورة مالءمة لهذا المشروع -٤

أرادت الحكومة األميرآية ان تستعمل محطة معالجة مياه الصرف الصحي نظام 
 البحيرة ألنها تتطلب طاقة آهربائية أقل وال تتطلب وجود موظفين ماهرين

لكن وزارة البلديات واألشغال العامة . ووجود قدر قليل من الصيانة لتشغيلها
وبدًال من ذلك طلبت ". لدول العالم الثالث"رفضت نظام البحيرة النه مخصص 

في نهاية األمر وافقت ). وحدة الحمأة المنشطة(الوزارة استعمال نظام ميكانيكي 
سوف يكون . عمال نظام ميكانيكيالحكومة األميرآية على اقتراح الوزارة باست

لهذا القرار تشعبات مهمة ال يمكن تغييرها وطويلة األمد على مستقبل تشغيل 
 .وصيانة محطة معالجة مياه الصرف الصحي والمرافق المترافقة معها

  
، آانت الطاقة الكهربائية ٢٠٠٤عندما منح أمر التسليم األصلي في منتصف العام 

 ألن محطة معالجة مياه الصرف الصحي صممت على الدائمة المطلوبة قليلة
 عندما وافقت ٢٠٠٥نوفمبر /في تشرين الثاني. أساس استعمال نظام البحيرة

الحكومة األميرآية على إعادة تصميم محطة معالجة مياه الصرف الصحي من 
في . بحيرة إلى نظام ميكانيكي، أصبحت الحاجة ماسة لطاقة دائمة يعتمد عليها

، منح عقد ممول من صندوق تنمية العراق لتزويد الطاقة ٢٠٠٦نيو يو/حزيران
من اجل تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي الميكانيكية المصممة من 

، وعلى وجه الخصوص خطوط تغذية تصل ١ومحطة المضخات ف. جديد
  .المحطة ومحطة المضخات بمحطة تحويل محلية

  
و الحكومة األميرآية ان الشبكة ، أدرك ممثل٢٠٠٧يوليو /لكن بحلول تموز

في ) للطاقة الدائمة(أية تحسينات مهمة "الكهربائية القومية العراقية لن تؤمن 
وبالنتيجة آان الحل عدم توفر طاقة آهربائية دائمة إعادة " المستقبل المنظور

تصميم محطة معالجة مياه الصرف الصحي لتشغيلها بواسطة مولدات تشتغل 
  .ًال من مولدات احتياطيةبصورة متواصلة بد
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استنادًا إلى ممثلي فرقة منطقة الخليج، سوف يتطلب تشغيل المولدات من أجل 
 غالون من الوقود ٥٢٠التشغيل الكامل لنظام معالجة مياه الصرف الصحي 

جميع المجموعات األربع لمحطة معالجة مياه ) ( غالون باليوم١٢،٤٨٠(بالساعة 
مع انه ). ت الثالث لثماني مناطق تجميعالصرف الصحي ومحطات المضخا

 غالون ٦،٠٠٠-٤،٨٠٠( غالون من الوقود بالساعة ٢٥٠ و٢٠٠يطلب ما بين 
اثنان من مجموعات محطة (لتشغيل قسم الخدمة المحدد لهذا المشروع ) باليوم

  ).معالجة مياه الصرف الصحي األربع ومحطتا مضخات لثالث مناطق تجميع
  

وجد عقد ينص على تزويد الوقود الضروري لتشغيل في الوقت الحاضر، ال ي
ابلغ . المولدات في محطة معالجة مياه الصرف الصحي ومحطات المضخات

لسوء الحظ لم . فريق التفتيش ان الوزارة سوف تكون مسؤولة عن تزويد الوقود
تتعهد وزارة البلديات واألشغال العامة لحد اآلن بتزويد الوقود المطلوب لتشغيل 

  .معالجة مياه الصرف الصحي ومحطات المضخات الثالثمحطة 
  

تمثل مسألة االستدامة هذه مشكلة خطيرة للحكومة األميرآية آما للحكومة 
وعلى  وجه الخصوص في حال لم تتمكن الحكومة العراقية من تزويد . العراقية

آمية مالئمة من الوقود للتشغيل المتواصل لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي 
طات المضخات، لن يعمل نظام معالجة مياه الصرف الصحي في الفلوجة ومح

  .وسوف يهدر االستثمار الهمم الذي وضعته الحكومة األميرآية
  

لن تنسجم نتائج مشروع نظام معالجة مياه الصرف الصحي في الفلوجة مع  -٥
آان هدف المشروع في . األهداف األصلية أو األهداف المراجعة للمشروع

. د نظام شامل لمعالجة مياه الصرف الصحي لمدينة الفلوجة بكاملهااألصل تزوي
لكن بسبب الزيادة المهمة في االآالف والتأخيرات التي واجهها المشروع، تّم 

تعديل األهداف من أجل تأمين العمود الفقري لنظام معالجة مياه الصرف الصحي 
)  األنابيبأي محطة معالجة مياه الصرف الصحي، محطات المضخات وخطوط(

. وجعله متوفرًا لثالث مناطق تجميع من أصل مناطق التجميع الثماني في الفلوجة
آان القصد األصلي تزويد أنابيب توصيل للمنازل إلى حدود متر واحد من خط 

الملكية وعلى ان تكون وزارة البلديات واألشغال العامة مسؤولة عن تأمين 
وفي إجراء آان الغرض منه . عالتوصيالت من آل منزل إلى نظام التجمي

االقتصاد في النفقات، اقترحت الوزارة السماح لكل صاحب منزل بإجراء الوصل 
يقلق ممثلو المهندس المقيم في معسكر الفلوجة بشأن هذا . مع نظام التجميع

االقتراح، ألنهم يعتقدون ان أصحاب المنازل سوف يحفرون بكل بساطة حفرة 
بدون وصل . األمر الذي يلحق الضرر بنظام التجميععبر جدران فتحة الدخول، 
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المنازل بأنظمة التجميع لن توجد أي طريقة لنقل مياه الصرف الصحي من 
في الوقت الحاضر لم . المنازل الفردية إلى نظام معالجة مياه الصرف الصحي

تؤمن ال الحكومة األميرآية وال الحكومة العراقية تمويًال لتنفيذ أعمال الوصل 
لمنازل لذلك لن يستفيد أي مواطن في الفلوجة من نظام معالجة مياه الصرف با

 .الصحي
  

باإلضافة إلى ذلك، لم يتلَق عدد من المقاولين لديهم عقود ممولة من صندوق 
تنمية العراق منذ مدة طويلة أية مدفوعات مقابل عملهم على نظام معالجة مياه 

لمقاول الذي أنشأ خط األنابيب فعلى سبيل المثال، يطالب ا. الصرف الصحي
يتابع مكتب .  مليون دوالر من وزارة المالية بموجب عقده١٫٣الرئيسي بحوالي 

المساعدة االنتقالية للعراق تسديد العقود الممولة من صندوق تنمية العراق مع 
أثر نشر مسودة التقرير ذآر ممثلو مكتب المساعدة االنتقالية . وزارة المالية

 ألف دوالر من قبل ٥٧٠تم تسديد دفعتين بقيمة إجمالية تبلغ حوالي للعراق انه 
  .وزارة المالية

  
استنادًا إلى ممثلي الحكومة األميرآية فان وزارة المالية أصبحت مستعدة لتسديد 

مع ان هذه الدفعة مستحقة منذ حوالي " أيام معدودة"مستحقات المقاول ضمن 
 يمنع المقاول استعمال خط األنابيب الرئيسي والى ان يتم استالم الدفعة،. السنتين

إلى نظام معالجة مياه الصرف الصحي وذلك بإقفال فتحات الدخول وصناديق 
بدون استعمال خط األنابيب الرئيسي لن تتدفق مياه الصرف الصحي . الصمامات

  . إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي١من محطة المضخات ف
  
  التوصيات

 مليون دوالر، يوصي ٩٨ثمار الحكومة األميرآية الذي يبلغ حوالي من أجل حماية است
  :المفتش العام مدير مكتب المساعدة االنتقالية للعراق

  
تنسيق الجهود مع الحكومة العراقية لتأمين تزويد آمية مالئمة من الوقود إلى ان  •

رف يتم تزويد طاقة آهربائية دائمة يعتمد عليها لتشغيل محطة معالجة مياه الص
 .الصحي ومحطات المضخات

 
تنسيق الجهود مع الحكومة العراقية لتأمين إيجاد حل للطاقة الدائمة لمحطة  •

 .معالجة مياه الصرف الصحي ومحطة المضخات
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تنسيق الجهود مع الحكومة العراقية لتأمين تسديد مستحقات المقاولين اآلخرين من  •
 .عقود ممولة من صندوق تنمية العراق

  
  دارةتعليقات اإل

تلقى المفتش العام تعليقات على مسودة تقريره من السفارة األميرآية في العراق تتوافق في 
آما تم تزويد تعليقات محددة لتوضيح الجوانب . الرأي مع التوصيات الواردة في التقرير

زود سالح الهندسة في الجيش األميرآي، فرقة منطقة الخليج، تعليقات . الفنية من التقرير
راجع المفتش العام هذه التعليقات وأعاد آتابة نص التقرير النهائي .  أيضًا للتوضيحفنية

يقدر المفتش العام اتفاق رأي السفارة األميرآية في العراق مع التوصيات . حسب ما يلزم
  .الواردة في مسودة التقرير

  
  في مدينة الصدر، بغداد، العراق) ٣أر (محطة معالجة المياه 

  )SIGIR-08-143 العام تقرير المفتش(
  

بوشر بتقييم هذا المشروع آجزء من عمليات التقييم المتواصلة التي يقوم بها المفتش العام 
أجري تقييم هذا المشروع وفقًا لمقاييس . لنشاطات إعادة اإلعمار المختارة في قطاع المياه

شمل فريق . ةالنوعية العمال التفتيش التي أصدرها مجلس الرئيس حول النزاهة والكفاي
  . مفتشًا مهنيين/ مفتشًا ومدققًا/التقييم مهندسًا

  
  أهداف المشروع

 ماليين ٤( آالف متر مكعب ٤ إلى تزويد  في مدينة الصدر٣محطة معالجة المياه أرتهدف 
صمم .  ألف مواطن في مدينة الصدر١٩٢بالساعة من مياه الشرب لخدمة حوالي ) لتر

عالجة من نظام إمداد المياه غير المعالجة الموجود وتزويد مياه المشروع لتلقي المياه غير الم
من المقرر أن توظف هذه المحطة . معالجة صالحة للشرب إلى نظام التوزيع الموجود

  . شخصًا في مجاالت التشغيل والصيانة واإلدارة١٥٠حوالي 
  

ب عقد  في مدينة الصدر بموج٣آان المفروض باألساس إنشاء محطة معالجة المياه أر
وقعت بكتل عقدًا من الباطن . الوآالة األميرآية للتنمية الدولية مع شرآة بكتل ناشونال انك

عندما أصبح المشروع . مع شرآة بارسونز غلوبال سرفيسيس انك لتصميم وإنشاء المشروع
 بالمئة غادرت بكتل وبارسونز العراق، وسلم المشروع إلى سالح الهندسة ٨٥مكتمًال بنسبة 

بالك /تعاقد هذا األخير مع شرآة واشنطن انترناشونال إنك. جيش األميرآي إلآمالهفي ال
  .فيتش إلآمال تصميم وإنشاء المشروع
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  مشروع مدينة المياه في مدينة الصدر

  
  أهداف تقييم المشروع

آان الهدف من تقييم هذا المشروع تزويد معلومات في الوقت الحقيقي حول مشاريع اإلغاثة 
  .إعمار العراق إلى الفرقاء المعنيين لتمكينهم من اتخاذ اإلجراء المالئم عند اللزوموإعادة 

  
  االستنتاجات

  :حدد التقييم ما يلي
  

 في مدينة الصدر فعالة ٣آانت الخطط والتصاميم النهائية لمحطة معالجة المياه أر -١
صممت بكتل وبارسونز في األساس مباني ومرافق محطة . إلنشاء المرفق

 في مدينة الصدر بموجب عقد موقع مع الوآالة األميرآية ٣ة المياه أرمعالج
عند نقل المشروع إلى سالح الهندسة في الجيش األميرآي . للتنمية الدولية

إلآماله، تعاقد سالح الهندسة في الجيش األميرآي مع شرآة واشنطن 
مالئمة بالك اند فيتش التي  أآملت التصميم األصلي بصورة /انترناشونال انك

أو /بسبب العيوب التي آان من المفترض توضيحها، أو تغييرها في رسوم و
سالح الهندسة في . مواصفات  العقد المزودة من شرآة بكتل وشرآة بارسونز

الجيش األميرآي، فرقة منطقة الخليج ومكتب المساعدة االنتقالية للعراق ومكتب 
وا عمًال أوليًا إلبالغ بكتل بنيتهم في بغداد للوآالة األميرآية للتنمية الدولية اتخذ

  .رفع قضية للمطالبة بالتعويض عن التصميم وأعمال اإلنشاء التي لم تصلح
  

ُطلب من المقاول تصميم وإنشاء خط أنابيب للترسبات الصلبة التي قد تطرح 
ونظرًا لالهتمامات . محلول المواد الصلبة المترسبة في قناة الشرطة الموجودة
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رر المقاول إنشاء بحيرة من ثالث خاليا لترسيب المواد الصلبة البيئية، ق
  .الموجودة في محلول المواد الصلبة المترسبة

  
أصدرت الحكومة األميرآية اتفاقية منحة مع وزارة الموارد المائية إلنشاء ثالث 

 في مدينة الصدر بمبلغ ٣بحيرات للحمأة المترسبة لمحطة معالجة المياه أر
، آان إنشاء البحيرة قد ٢٠٠٨أغسطس /وفي شهر آب. ر دوال٤،١٦١،١٧٦

تأخر بسبب التردد في تحديد الموقع، والتعّرف على هويات مالكي األراضي 
والى ان يكتمل إنشاء . وإعادة إسكان المواطنين القاطنين على هذه األراضي

البحيرات سوف يستمر ضخ المواد الصلبة المترسبة من عمليات الترسيب 
  .في محطة معالجة المياه في مدينة الصدر إلى قناة الشرطةوالترشيح 

  
. بدا أن أعمال اإلنشاء المترافقة مع المشروع تلبي مقاييس التصميم بصورة فعالة -٢

بالك /حافظ سالح الهندسة في الجيش األميرآي وشرآة واشنطن انترناشونال انك
ان النوعية اند فيتش على القيام بدور فعال في إدارة المشروع من اجل ضم

فعلى سبيل المثال، أظهر الجدار الشمالي الشرقي لمبنى . وااللتزام بشروط العقد
آان الهدف .  تدل على تنفيذ عمل إصالحي خرساني مهم عليهإشاراتالمرشح 

من أعمال اإلصالح تصحيح عيب محدد على قائمة المهمات الصغيرة الواجب 
تسرب من أعمال إصالح الخرسانة لم تكن الماء ت. إنجازها في نهاية المشروع

لكن إصالحها قد أدى إلى تأخير التاريخ المحدد الآمال . وقت اجراء التفتيش
 .المشروع وآلف حكومة الواليات المتحدة أمواًال إضافية الصالح العيب

 
آان نظام مراقبة النوعية لدى المقاول فعاًال في توجيه برنامج مراقبة النوعية  -٣

ر مراقبة النوعية اليومية معلومات مطلوبة حول المشروع احتوت تقاري. لديه
ونشاط العمل لتوثيق مدى التقدم في اإلنشاء وتحديد المشاآل مع العمل 

سوف يساعد برنامج مراقبة النوعية المتبع من المقاول في . اإلصالحي المطلوب
 .ر آالف متر مكعب بالساعة من المياه الصالحة للشرب إلى مدينة الصد٤تزويد 

  
آان برنامج ضمان النوعية للحكومة األميرآية فعاًال في مراقبة برنامج مراقبة 

حافظ ممثل برنامج ضمان النوعية على وجوده في . النوعية المتبع من المقاول
موقع اإلنشاء وزود تقارير يومية لضمان النوعية احتوت معلومات متعلقة 

اآمل ممثل ضمان . على العيوببالمشاريع لتوثيق مدى التقدم وتسليط األضواء 
النوعية أيضًا التقارير اليومية بإرفاق صور فوتوغرافية تعزز المعلومات 

  .المزودة في التقارير
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نص العقد على ان يدرب المقاول . عولجت مسألة االستدامة ضمن شروط العقد -٤
غيل افرادًا مناسبين وان يقدم الدعم للتشغيل والصيانة خالل مراحل إنشاء وبدء تش

المشروع ووضعه قيد الخدمة الفعلية وان يكمل نشاطات بدء تشغيل ووضعه قيد 
  .الخدمة الفعلية وأن يزود خيارات للتوسع المحتمل للمحطة

  
بالك اند فيتش التدريب على استعمال /زودت شرآة واشنطن انترناشونال انك

يائية، تشغيل معدات المختبر، إدارة نظام مياه الشرب، تشغيل مبنى المواد الكيم
وصيانة األنظمة الكيميائية، مد األنابيب واصالحها، إصالح األنابيب المصنوعة 

تزود آتيبات تعليمات التشغيل . من الحديد وضخ المياه من محطة معالجة المياه
والصيانة نظرة شاملة حول المعدات من خالل تعريف الوحدات الرئيسية للعملية، 

دات وقدراتها وشرح ممارسات التشغيل الرئيسية إدراج األجزاء المكونة للمع
باإلضافة إلى ذلك تحدد هذه الكتيبات . ومتطلبات الصيانة للمحطة آوحدة آاملة

  .مهمات الصيانة الوقائية والجداول الزمنية لتزييت المعدات
  

  
  أجهزة قياس المياه غير المعالجة ومحطة مراقبة التدفق: مشروع مياه مدينة الصدر

  
ن مصلحة المياه في بغداد تزويد المواد القابلة لالستهالك لتشغيل محطة يطلب م

. معالجة المياه، آالشب، الكلور، البوليمر ووقود الديزل، لدعم التشغيل المتواصل
 آالف متر مكعب بالساعة من ٤آان التصميم األساسي للمرفق ينص على تزويد 

انية توسيع القدرة في لكن التصميم ينص على إمك. المياه الصالحة للشرب
.  آالف متر مكعب بالساعة في عمليات توسيع متعددة للخاليا٦المستقبل لتزويد 

نص العقد الموقع بين الوآالة األميرآية للتنمية الدولية وشرآة بكتل على تزويد 
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تدعم الكفالة المقاول العراقي المحلي من الباطن . آفالة لمدة سنة واحدة بعد التسليم
يكفل آتاب الكفالة الموقع من المقاول العراقي المحلي ان . سؤوليتهوهي من م

على مقاول الباطن عند استالمه بالغًا خطيًا بوجود عيب ان يؤمن بسرعة، بدون 
أي آلفة على المقاول او المالك، األيدي العاملة والمعدات والمواد الضرورية 

حددت . فاالت السابقة الذآرلتصحيح مثل هذه العيوب وجعل العمل يلتزم آليًا بالك
 عيبًا في التصميم واإلنشاء ٩٣بالك اند فيتش /شرآة واشنطن انترناشونال انك

وافقت شرآة واشنطن انترناشونال . بموافقة سالح الهندسة في الجيش األميرآي
بالك اند فيتش على إعادة توظيف نفس مقاول الباطن العراقي المحلي إلآمال /انك

  :شروطشملت ال. المشروع
  
يكمل المقاول العراقي المحلي البنود المحددة على أنها غير مكتملة من  •

 .المشروع مقابل الرصيد غير المدفوع على عقد الباطن السابق
أية بنود أخرى بضمنها تصحيح العيوب السابقة سوف يتم التعريف عليها  •

 .تخضع لتعويض إضافي" بنود اآتشاف"على أنها 
  

  .لفة إضافية على الحكومة إلصالح او الستبدال العيوبنتج عن االتفاق هذا آ
  

بالك اند فيتش معلومات فنية إلى المقاول /زودت شرآة واشنطن انترناشونال انك
أرسل . المحلي العراقي لدعم جهود الحكومة األميرآية في تطبيق مطالبات الكفالة

 للعراق طلبًا سالح الهندسة في الجيش األميرآي إلى مكتب المساعدة االنتقالية
بإبالغ الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ان تسجل طلبًا للتعويض عن العمل 

أفادت هذه الرسالة ان اآتشاف العمل المعيب نتج عنه . المعيب الذي لم يصلح
  . ماليين الدوالرات من النفقات إلعادة إصالحه

  
ة الصدر  في مدين٣من المفترض ان يكون مشروع محطة معالجة المياه أر -٥

 ٩٢مشروعًا عمليًا خالل إجراء عملية التقييم أبلغ ان المشروع آان مكتمًال بنسبة 
فإذا استمرت النوعية الحالية لإلنشاء واإلدارة الفعالة للمشروع سوف . بالمئة

 في مدينة الصدر وسوف تتوافق نتائج المشروع ٣تكتمل محطة معالجة المياه أر
  .مع األهداف األساسية
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  القسم الخارجي مدهون: مدرسة الفاو      نالقسم الخارجي مدهو :رسة المعلمينمد

  
  التوصيات

  :يوصي المفتش العام بما يلي
  
ان يستمر اللواء القائد لفرقة منطقة الخليج في تزويد معلومات ووثائق لمساعدة  -١

 .ء المعينةالوآالة األميرآية للتنمية للدولية في تقييم التصميم الخاطئ واعمال اإلنشا
  
ان ُيقيم مدير بعثة مكتب بغداد للوآالة األميرآية للتنمية الدولية ومدير مكتب  -٢

المساعدة االنتقالية للعراق المسائل المثارة في تقرير المفتش العام وان يتخذا العمل 
 .المناسب

  
  تعليقات اإلدارة

ج، مكتب المساعدة تلقى المفتش العام تعليقات على مسودة تقريره من فرقة منطقة الخلي
استجابت التعليقات للتوصيات األساسية . االنتقالية للعراق والوآالة األميرآية للتنمية الدولية

للمفتش العام التي تطلبت اتخاذ إجراء قانوني للمطالبة بالتعويض عن األخطاء في التصميم، 
ة للتنمية الدولية أيضًا ذآر مكتب المساعدة االنتقالية للعراق والوآالة األميرآي. واإلنشاءات

أشارت . انه لم يتوفر لهما الوقت الكافي لدرس ما إذا آان اتخاذ إجراء قانوني له ما يبرره
الوآالة األميرآية للتنمية الدولية أيضًا إلى ان البيانات في التقرير احتوت أخطاء، نواقص 

لم تكن نية المفتش .  العامأو إهماالت رغم عدم تقديم أمثلة او نماذج إلى المفتش/وإغفاالت و
العام طلب اتخاذ عمل قانوني بل التوصية بإجراء تقييم للمسائل المثارة في هذا التقرير ومن 

  .ثم اتخاذ اإلجراء المالئم
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  مدارس القدس والمعلمين والفاو في بغداد، العراق
 PA-08-149 SIGIRتقرير المفتش العام 
 SIGIR  PA-08-150تقرير المفتش العام 
 SIGIR  PA-08-151تقرير المفتش العام 

 
ُيقيم المفتش العام المشاريع الممولة من الحكومة العراقية بموجب برنامج االستجابة الطارئة 

 بغية تزويد معلومات في الوقت الحقيقي حول مشاريع اإلغاثة (I-CERP)للقائد في العراق 
  .خاذ العمل المناسب عند الضرورةوإعادة اإلعمار إلى الفرقاء المعنيين من اجل تمكين ات

  
  أهداف تقييم المشاريع

آان الهدف من تقييم هذه المشاريع تحديد ما إذا آانت المشاريع تعمل بالقدرة المقررة في 
إلنجاز هذا الهدف، سعى فريق التقييم إلى تحديد ما إذا آانت المشاريع تعمل . العقد األصلي

تها حكومة الواليات المتحدة وعند تحويلها إلى مشغلين بالقدرة أو بالسعة الكاملة عندما قبل
أجرى المفتش العام . ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول١٧عراقيين وخالل تفتيش موقع العمل في 

عمليات التقييم هذه المحدودة النطاق وفقًا لمقاييس النوعية لعمليات التفتيش الصادرة من 
  .مفتشًا/ مفتشًا ومدققًا/ييم مهندسًاشمل فريق التق. مجلس الرئيس حول النزاهة والكفاية

  
الهدف اإلجمالي للمشروع آان إعادة تأهيل مدارس القدس والمعلمين والفاو في ضاحية 

 طالب في آل واحدة ٤٠٠ و٣٥٠جميلة في مدينة الصدر، بغداد، العراق يستفيد منها ما بين 
  .من المدارس الثالث
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  ديقة المدرسة ظاهرة في ساحة مدرسة القدسال توجد ستائر على النوافذ واألنقاض في ح

  

  
  التوصيالت الكهربائية غير المالئمة في مدرسة المعلمين

  
  

آان من المقرر . ، منحت عقود بسعر ثابت إلى مقاول محلي٢٠٠٨يونيو / حزيران٢٩في 
  .٢٠٠٨يوليو / تموز٢٩ان تكتمل إعادة تأهيل المدارس في 

  
  االستنتاجات

، آانت عملية إعادة ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول١٧م بزيارة المواقع في وقت قيام المفتش العا
ابلغ ممثلو الفريق المتعدد الجنسيات في . تحسين مدارس القدس والمعلمين والفاو غير مكتمل

العراق ان المقاول العراقي المحلي طلب إعفاؤه من العقود النه تلقى عدة طلبات لدفع 
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ر المقاول العراقي انه رفض دفع الرشاوى وتلقى ذآ. رشاوى من ممثلي الحكومة المحلية
ابلغ ممثلو الفريق المتعدد . تهديدات لسالمته الشخصية وسالمة زمالئه وأفراد عائلته

الجنسيات في العراق ان قوات التحالف أقفلت العقود ودفعت مبالغًا جزئية للمقاول مقابل 
عدد الجنسيات في العراق ان محاوالت أبلغ الفريق المت. األعمال المكتملة وقت إقفال العقود

  .تجري للحصول على مقاول آخر آي يكمل التحسينات
  

خالل زيارته للمواقع الحظ المفتش العام ان معظم شروط بيان العمل المتعلقة بإعادة تحسين 
المدارس الثالث آانت قد نفذت على ما يبدو، لكن بقي عدد من البنود التي يشملها العقد غير 

على سبيل المثال لم يتم تأمين سالمة منطقة لوحة المفاتيح الكهربائية، وآانت . مكتملين
  .األنقاض وقطع األثاث القديمة المفروض نقلها ال تزال في الموقع

  
شكل وضع لوحة المفاتيح الكهربائية خطر حصول صدمة آهربائية وحريق، وشكلت 

يانات العمل للعقود بوضوح آاف عرفت ب. األنقاض وقطع األثاث المتروآة حالة غير آمنة
أقسام المدارس المطلوب تحسينها، على وجه الخصوص مناطق المدارس، المعدات 

آما تضمنت هذه البيانات أيضًا الشروط المطلوبة . والمرافق الواجب ترآيبها او استبدالها
حددت . التي تنص على استبدال المواد والمعدات بأخرى جديدة وليس بمعدات مستعملة

وبخالف ذلك لم . شروط العقد أيضًا ان نوعية العمل يجب ان تلبي مقاييس وزارة التعليم
تحدد شروط العقد المقاييس الواجب االلتزام بها في تنفيذ العمل او نوعية المواد التي سوف 

 ٩٢٦لم يكن بإمكان الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق ولواء الهندسة ال . تستعمل
نتيجة ذلك، ورغم ان شروط العقد تحدد بوضوح آاٍف . ييس وزارة التعليمالحصول على مقا

  .العمل المطلوب، لم تكن المواصفات التي يجب ان يخضع لها العمل الذي سينفذ مالئمة
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  القسم الخارجي مدهون: مدرسة القدس

  
لعراقية إلى يهدف برنامج االستجابة الطارئة للقائد في العراق الذي أنشأته ومّولته الحكومة ا

. تمكين القادة من تنفيذ مشاريع إعادة اإلعمار الضرورية التي يستفيد منها الشعب العراقي
والذي وضعه الفيلق المتعدد " المال آنظام سالح"وينص دليل إجراءات التشغيل القياسي 

الجنسيات في العراق والذي يوفر اإلرشادات إلى برنامج االستجابة الطارئة للقائد في 
عراق، على ان النجاح اإلجمالي لعملية إعداد تقارير البرنامج يستند إلى نظام العوائق ال

والتوازنات والى إشراف الحكومة العراقية على البرنامج وهو األمر الذي يتطلب إعداد 
. تقارير آل أسبوعين حول المشاريع الواجب عرضها على الحكومة العراقية لمراجعتها

ًا ان تكون البيانات حول المشاريع في أنظمة إدارة إعادة إعمار تستلزم اإلرشادات أيض
  .العراق دقيقة ويتم تحديثها أسبوعيًا لضمان مزامنة المشاريع بين وزارات الحكومة العراقية

  
أوجزت الوثائق المزودة إلى فريق التقييم عملية بدء المشروع ماليًا وتعاقديًا، لكن ال الفيلق 

 يقدمان التقارير آل أسبوعين أو ٩٢٦العراق وال لواء الهندسة ال المتعدد الجنسيات في 
  .التقارير حول الوضع التي تصف تقدم العمل خالل اإلنشاء
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يخطط المفتش العام للقيام بتقييم . ١٦/٧/٢٠٠٨ و٤/٤/٢٠٠٧صورة من الجو لمرآز عرعر عند نقطة الدخول، أخذت في 
  المشروع في هذا الموقع

  
  التوصيات
 المفتش العام بأن يتخذ قائد الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق وقائد لواء الهندسة ال يوصي
  : اإلجراءات التالية٩٢٦

  
منح عقد أخر إلآمال إعادة تحسينات المدارس وباألخص أقسام العقود التي  -١

 مثل لوحة المفاتيح الكهربائية التي ُتشكِّل خطر حدوث –تطرح مسائل أمنية 
ية وحريق واألنقاض واألثاث المتروك الذين يمثلون وضعًا غير صدمة آهربائ

باإلضافة إلى ذلك، يجب معالجة الكفالة التي لم تعد صالحة من المقاول . آمن
األصلي، آما البنود غير المكتملة من العقود األصلية وعدم وجود ستائر على 

م، وإلى غير النوافذ ووحدات تكييف للهواء ال تعمل وتجهيزات مدرسية لم تسل
 .ذلك

  
إن تعرف العقود المستقبلية لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد في العراق ليس فقط  -٢

العمل المطلوب تنفيذه بل وأيضًا المواصفات التي يتوجب على العمل ان ينفذ وفقًا 
 .لها

  
" المال آنظام سالح"االلتزام بأحكام دليل الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق،  -٣

 : وجه الخصوصوعلى
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تقديم التقارير حول المشاريع مرة آل أسبوعين لمراجعة الحكومة  •
 .العراقية

تحديث بيانات المشروع في أنظمة إدارة إعادة إعمار العراق على أساس  •
 .أسبوعي لضمان تزامن المشاريع بين وزارات الحكومة العراقية

  
  تعليقات اإلدارة

 على مسودة التقرير الذي أعده من القوات المتعددة تلقى المفتش العام تعليقات غير رسمية
يقدر . الجنسيات في العراق التي أفادت بأن هذه القوات توافق على نتائج التقرير والتوصيات

المفتش العام اتفاق الرأي من جانب القوات المتعددة الجنسيات في العراق مع توصيات 
  .مسودة التقرير

  
  برنامج المسح الجوي للمشاريع

جري مجموعة التصوير عبر األقمار الصناعية التابعة للمفتش العام، ومرآزها في ت
ارلنغتون بوالية فرجينيا، تقييمات جوية عبر العراق لمشاريع إعادة اإلعمار الممولة من 

يزود محلل صور األقمار الصناعية لدى مكتب المفتش العام صورًا . الحكومة األميرآية
 إلى الصور، وخرائط إلى إدارات مكاتب المفتش العام، أي حديثة، واستخبارات تستند

مّكن هذا العمل المفتش العام من تزويد معلومات حديثة . إدارات التفتيش والتدقيق والتحقيق
  .حول مواقع العمل النائية وتعقب تقدم اإلنشاء في مواقع المشاريع عبر العراق

  
 منتج ٩٢ صورة وأعد ١٢٩للصور شمل في ربع السنة هذا، أجرى المفتش العام تحليًال 

تؤمن .  األقمار الصناعية والمعلومات المحدودة المتوفرة حول العقودرصور باستخدام صو
قام محلل . الصور تقييمًا مرئيًا لمدى التقدم الحاصل في مواقع إعادة اإلعمار عبر العراق

 االستجابة الطارئة للقائد الصور لدى المفتش العام بتقييم ومراجعة مشاريع ممولة من برنامج
(CERP) وصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ،(IRRF) التي جرى تقييمها في ربع ،
  . للمراجعة الشاملة للصور المنتجة٤-٤انظر الجدول . السنة هذا

  

  
 في ربع السنة هذا. ٢٤/١١/٢٠٠٦ و٢٦/٦/٢٠٠٦ في مدينة الصدر أخذت في ٣صور جوية لمحطة معالجة المياه أر

   في مدينة الصدر٣أجرى المفتش العام تقييما لمحطة معالجة المياه أر
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تستخدم منتجات الصور الداعمة، بما في ذلك النظرة الشاملة للمواقع وتفاصيل مواقع 
في ربع . المشاريع، وتقييم المواقع لإلعداد لزيارات تفتيش المواقع ولتحديد المشاآل المحتملة

 مواقع جرى ٩تج صور لمساعدة المفتشين في تقييم المشاريع في  من٩٢السنة هذا، تم إنتاج 
  .تقييمها خالل ربع السنة هذا ولتزويد تحاليل لمواقع محتملة في المستقبل

  
بالمشارآة مع الوآالة القومية الستخبارات الفضاء الخارجي والمرآز القومي لالستخبارات 

ية تقييم لصور األقمار الصناعية  عمل٦٤٠األرضية نتج عن تحليل المفتش العام للصور 
  ).٢-٤انظر الشكل (ومنتجات الصور 

  
  ٤-٤الجدول 

  الصور التي جرى تقييمها لدعم تقييمات المشاريع
  

  نوع المشروع  عدد منتجات الصور
  محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الفلوجة  ١١
   في مدينة الصدر٣نظام معالجة المياه أر  ٧
  مدرسة القدس  ٣
  رسة المعلمينمد  ٣
  مدرسة الفاو  ٣
  مدرسة االقتدار  ٣
  مدرسة الصخرة   ٢
  مدرسة شرحبيل  ٢

  
 

  تقييمات للمتابعة  
  طرق المثنى  ٧
  مرفق إعادة التأهيل في دهوك  ٦
  مكتبة آربالء  ٥
  ميسان-المخفر الحدودي في الشيب  ٣
   مهمات خاصة-مرآز شرطة بابل  ٣
  سد الموصل  ٢
   آردستانوزارة الداخلية في  ٢
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  منتجات إضافية  
   األنبار–نقطة الدخول في تربيل   ١٠
   األنبار-نطة الدخول في عرعر  ٩
   بيجي-محطة تكرير النفط في صالح الدين  ٤
   األنبار-نقطة الدخول في الوليد  ٤
   األنبار-نقطة الدخول في القيام  ٣

  
  

  
 في حكومة إقليم آردستان التي قيمها المفتش العام في السابق  لمبنى وزارة الداخلية٢٥/٦/٢٠٠٨صور جوية التقطت في 

  SIGIR PA-08-119بموجب تقريره 
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  ٢-٤الشكل 
  تقييم الصور الجوية

  

  
  

  ربع السنة هذا
 أرباع السنة األخرى
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  تحقيقات المفتش العام
  

يستمر المفتش العام العمل على تحقيقاته مع مجموعة واسعة من الشرآاء من الوآاالت 
تيال والهدر وإساءة االستعمال في أعمال إعادة إعمار األميرآية لمتابعة االدعاءات باالح

 مسؤولين ٥في ربع السنة هذا، تّم تعيين .  عملية تحقيق مفتوحة٦٧العراق من خالل تنفيذ 
 ١١ وآالء خاصين في المرآز الرئيسي للمفتش العام في ارلنغتون، فيرجينيا و٨في بغداد و

، فلوريدا، أوهايو، ميتشيغن، ماريالند وآيل خاص في مكاتب المفتش العام في بنسلفانيا
  .وتكساس لدعم التحقيقات الجارية وقوات المهمات في تلك المناطق

  
 شخصًا، ١٦حتى هذا التاريخ نتج عن عمليات التحقيق التي أجراها المفتش العام توقيف 

  مليون دوالر١٧ أحكام بالسجن وأآثر من ٥ متهم، ١١ آخرين، إصدار الحكم على ١٨إدانة 
يواجه حاليًا ثالثة متهمين المحاآمة في . في غرامات، مصادرات، استعادات واسترجاعات

المحكمة الفدرالية في ترننتون، نيو جرسي وينتظر أربعة متهمون آخرون تحديد موعد 
  .محاآمتهم

  
  .للحصول على قائمة شاملة باالتهامات واالدانات الصادرة) ل(أنظر الملحق 

  
   خالل ربع السنة هذااإلجراءات القانونية

في ربع السنة هذا، استمر المفتش العام في تحقيقاته ليقود عددًا من الدعاوى تتعلق بإعادة 
  .إعمار العراق

  
  سبتمبر/بدء محاآمة جديدة في أيلول

المحاآمة في " خطة بلوم ستاين"يواجه حاليًا ثالثة أشخاص متهمون بالتآمر ومن مدبري 
الكولونيل آيرتيس وايتفورد، العقيد مايكل اتهم . نتون، نيوجرسيالمحكمة الفدرالية في ترن

 تهمة بهذه الخطة، بضمنها التآمر، الرشوة، ٢٥ب ويلر والمدني سايمور موريس جونيور 
 (CPA)آان وايتفورد موظفًا آبيرًا في سلطة التحالف المؤقتة . تبييض األموال وغير ذلك

قتة لمشاريع إعادة إعمار العراق، وآان موريس وعمل ويلر مستشارًا لسلطة التحالف المؤ
  .يملك ويدير شرآة خدمات مالية في قبرص

  
نائبة مراقب الكولونيل ديبورا هاريسون، : وجهت التهم أيضًا إلى شخصين آخرين وهما

في الجنوب األوسط التي أشرفت على إنفاق أموال . الحسابات في سلطة التحالف المؤقتة
. ، الجنوب األوسط على مشاريع إعادة اإلعمار، وزوجها وليام درايفرسلطة التحالف المؤقتة

  .اعترفت هاريسون بالتهمة الموجهة إليها، أما درايفر، فسوف يحاآم في وقت الحق
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في . عند إرسال هذا التقرير ربع السنوي إلى المطبعة، آانت هيئة المحلفين تناقش األمر

 سوف يزود المفتش العام تفاصيل ٢٠٠٨يناير /انيتقرير المفتش العام لربع سنة آانون الث
حقق المفتش العام بهذه القضية سوية مع الوآالة األميرآية لفرض قوانين . نتائج المحاآمة

 ومكتب (IRS) ومصلحة ضريبة الدخل في الواليات المتحدة (JCE)الهجرة والجمارك 
  .التحقيقات الفدرالية

  
  الرشوة في معسكر عريفجان

، اعترف رائد في الجيش األميرآي بتهمة تلقي رشاوى والتآمر ٢٠٠٨غسطس أ/ آب١٣في 
، ٢٠٠٥الرتكاب الرشوة عندما آان ضابط عقود في معسكر عريفجان في الكويت عام 

 في ٢٠٠٨أغسطس / آب١٣استنادًا إلى اتفاقية اإلقرار بالذنب الموقعة في . ٢٠٠٦وعام 
 في مؤامرة ائد جيمس مومون جونيورالرمحكمة محلية في مقاطعة آولومبيا، اشترك 

جنائية لقبول رشاوى نقدية من خمس شرآات متعاقدة مع وزارة الدفاع زودت سلعًا 
ومقابل ذلك، منح عقودًا واتفاقيات . وخدمات إلى القواعد العسكرية األميرآية في الكويت

الر من  مليون دو٥٫٨وافق مومون على قبول رشوة بمبلغ . شراء إلى هؤالء المقاولين
يواجه مومون حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات عن مادة . المتآمرين معه آدفعة مقابل أعماله

 ألف دوالر عن آل ٢٥٠ سنة عن آل رشوى، آما دفع غرامات بقيمة ١٥التآمر وحتى 
 مليون دوالر يعود للخزينة ٥٫٨وافق مومون أيضًا على االعتبار ان مبلغ . اتهام موجه إليه

  .األميرآية
  

  
مثال لإلنشاء السيئ بموجب عقود ممنوحة إلى . نظام خزن أقذار المجاري الصحية المنهار في أآاديمية الشرطة في الحلة

  فيليب بلوم
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  تعزيز أسطح المبنى المنهار في أآاديمية الشرطة في الحلة، مثال آخر لإلنشاء السيئ بموجب عقد منح إلى بلوم

  
آما حققت بها آل من قيادة التحريات الجنائية للجيش حقق المفتش العام بهذه القضية 

األميرآي ووحدة الكشف عن االحتيال في المشتريات الرئيسية ودائرة التحقيقات الجنائية في 
وزارة الدفاع، مكتب التحقيقات الفدرالية، وآالة فرض قوانين الهجرة والجمارك ومصلحة 

  .ضريبة الدخل
  

يئة محلفين فدرالية آبرى في مقاطعة آولومبيا إدانة ، ردت ه٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٤في 
 التهامه بدفع رشاوى إلى موظفي العقود في الجيش األميرآي في مقاول مدنيمعلقة ضد 

اإلدانة ). عبر شبكة االتصاالت السلكية(معسكر عريفجان والرتكاب عمليات احتيال سلكي 
وبمادتين . وة، وبمادتين، لتقديم الرشوةالمعلقة تتهم المقاول بمادة تآمر واحدة الرتكاب الرش

 ووجهت إليه ٢٠٠٧نوفمبر / تشرين الثاني٢٠أدين المقاول باألساس في . لالحتيال السلكي
أدار . مادة واحدة لتقديم الرشوة إلى مسؤول عقود في الجيش األميرآي في معسكر عريفجان

كويت بضمنها شرآة فريدوم المقاول عدة شرآات آانت لها عقود مع الهيئات العسكرية في ال
. (TGA) وشرآة توتال غوفرمانت إليجيانس (FCC)آونسلتنغ اند آاترينغ آومباني 

عكست اإلدانة المعلقة ان شرآة فريدوم آونسلتنغ اند آاترينغ آومباني وشرآة توتال 
 سياج  مليون دوالر من عقود لتسليم المياه المعبأة وإقامة١٧غوفرمانت إليجيانس تلقتا تقريبًا 

أمني لوزارة الدفاع في الكويت والعراق، وتدعي أن المقاول قدم الرشوة إلى رائدين في 
 ٢٠٠٤الجيش األميرآي آانا مسؤولين عن عقود الجيش في معسكر عريفجان بين عام 

  .٢٠٠٦و
  

، اعترف ديفيد ريكاردو راميرز موظف عقود وزارة ٢٠٠٨أآتوبر / تشرين األول٩في 
لد الجوية في العراق بذنبه أمام محكمة محلية أميرآية، في سان انطونيو، الدفاع في قاعدة ب

تكساس في تهم تهريب األموال النقدية وترآيب المعامالت المصرفية لتجنب اإلبالغ عن 



 (SIGIR)ام الخاص إلعادة إعمار العراق لمفتش العل تحقيقات
  

 
 

٣٠٠ 

، أدين راميرز بتهم تهريب األموال النقدية وترآيب ٢٠٠٨مارس /في آذار. األموال النقدية
يناير /لذنب وافق راميرز على ان يسجن في آانون الثانينتيجة االعتراف با. المعامالت
 الف ٢٥ الف دوالر وقطعة ارض بقيمة ٩٥ شهرًا وان تصادر شقة بقيمة ٥٠ لمدة ٢٠٠٩

 ٨٠ بقيمة ١٩٨٩ الف دوالر، وسيارة المبورغيني ٣٣ بقيمة ٢٠٠٧دوالر ودراجة دوآاتي 
  .  دوالر١٥٩،٤٢٥لة آان المبلغ اإلجمالي لألموال النقدية المشمو. الف دوالر

  
أرسلت األموال المذآورة من قاعدة بلد إلى تكساس حيث أودعت في حسابه من آانون 

عمل راميرز مع شرآة رديناس مانيجمنت . ٢٠٠٧أآتوبر /يناير إلى تشرين األول/الثاني
 وعمل آمقاول متعاقد مع وزارة الدفاع في قاعدة بلد الجوية من تشرين (RMS)سابورث 

آان لشرآة رديناس مانيجمنت . ٢٠٠٧نوفمبر / إلى تشرين الثاني٢٠٠٦وفمبر ن/الثاني
 مليون دوالر آما ٣٣سابورث عقود ممولة من صندوق قوات األمن العراقية بقيمة تزيد عن 

عقود مع قيادة السالح الجوي األميرآي ممولة من أموال العمليات والصيانة لقوات السالح 
لم يفِش راميرز .  في تخطيط إنشاء مرافق القاعدة األساسيةساعد راميرز. الجوي األميرآي

  .عن سجله اإلجرامي الطويل الذي شمل حكمًا بالقتل من الدرجة الثانية
  

يحقق المفتش العام بهذه القضية سوية مع وحدة الكشف عن االحتيال في مشتريات الجيش 
الة فرض قوانين الهجرة األميرآي، مكتب التحقيقات الخاصة للسالح الجوي األميرآي، وآ

  .والجمارك ومكتب التحقيقات الفدرالي
  

  التوقيف والحظر
،  أوقف فرع آشف ٢٠٠٨يوليو /منذ صدور تقرير المفتش العام ربع السنوي في تموز

 شخصًا وشرآة آخرين استنادًا إلى ادعاءات ٣٣االحتيال في مشتريات الجيش األميرآي 
بإعادة اإلعمار واحتيال المقاولين في العراق والكويت باالحتيال وإساءة السلوك المرتبطة 

باإلضافة .  حالة١٠١وأفغانستان مما جعل مجموع الذين أوقفوا عن العمل حتى هذا التاريخ 
 فردًا وشرآة في الحظر مما جعل مجموع حاالت الحظر ٢٦إلى ذلك، تّم اقتراح إدخال 

أصبح اآلن . فية وأفراد إضافيين شرآة إضا١٦حظر التعامل مع . ٦٩المقترحة يصل إلى 
 عمل المفتش العام عن ٢٠٠٥ديسمبر /منذ آانون األول.  عملية٤١مجموع حاالت الحظر 

آثب مع وزارة العدل قيادة التحقيقات الجنائية في الجيش، مكتب خدمات التحقيق من الجرائم 
ونية للجيش األميرآي المرتبطة بوزارة الدفاع وفرع االحتيال في المشتريات في الدائرة القان

من اجل التدقيق المؤقت وحظر التعامل مع مقاولين بسبب االحتيال او الفساد داخل الجيش 
تنشأ هذه . بضمنهم عقود إلعادة إعمار العراق أو عقود دعم الجيش في العراق وأفغانستان

ءات عدم القضايا نتيجة االدانات الجنائية الصادرة من المحاآم المحلية الفدرالية وادعا
مسؤولية المقاول التي يحتاج إثباتها فحصًا يستند إلى وقائع من قبل المسؤول عن التدقيق 

  .المؤقت والحظر في الجيش



  (SIGIR)لمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق ل تحقيقات
  

 

٣٠١ 

  
  مشروع مراجعة فواتير دائرة المالية والمحاسبة الدفاعية من قبل المفتش العام

  
اسبة الدفاعية يستمر المفتش العام في دعم مشروع مراجعة فواتير دائرة المالية والمح

(DFAS)أطلقت دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع هذا .  في روما، نيويورك
 مليارات دوالر دفعت بموجب سندات دفع تتعلق ١٠المشروع المتفاعل لتحليل اآثر من 

حدد المشروع نشاطات احتيالية . بمشتريات الجيش األميرآي لدعم جهود الحرب في العراق
ا تتعلق بجهود الحرب في العراق، وتم إحالة قضايا إلى وآاالت فريق عمل مشكوك بأمره

  . بما في ذلك المفتش العام، للتحقيق فيها. (TCCTF)الفساد في العقود الدولية 
  

 من محطات الدفع (CAPS)تم الحصول على معلومات حول نظام الذمم الدائنة التجارية 
 البيانات التي سوف تستعمل لتحديد نشاطات المنتشرة وأدخلت هذه المعلومات في قاعدة

 الف مستند ٨٠٠يشمل ذلك حوالي . االحتيال من خالل استخراج البيانات الضرورية منها
باإلضافة إلى الجهود .  مليار دوالر١٤ مليار دوالر إلى ١٣دفع بقيمة إجمالية تتراوح بين 

ئرة المالية والمحاسبة الدفاعية التحليلية لرفع القضايا، زودت بيانات مراجعة فواتير الدا
لتستعمل من قبل الوآاالت المشارآة لدعم التحقيقات الجارية التي تشمل االحتيال والفساد في 

  .العراق
  

بدأت دائرة المالية والمحاسبة الدفاعية بتصوير آافة المستندات التاريخية المتعلقة بالدفعات 
أرست هذه الدائرة معدات تصوير .  في روماالطارئة لدائرة المالية والمحاسبة الدفاعية 

إلى العراق والكويت لتصوير مستندات القيد الجديدة وهي في طور المعالجة ) سكانرز(
سمحت الدائرة باالطالع على هذه البيانات من اجل رفع قضايا جديدة ودعم . لدفعها

الية والمحاسبة سوف تساعد قاعدة البيانات هذه الخاصة بدائرة الم. التحقيقات الجارية
الدفاعية سوية مع قاعدة بيانات نظام الذمم الدائنة التجارية المحققين في متابعة قضايا 

  .االحتيال في جنوب غرب آسيا
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  تحقيقات أخرى للوآالة في العراق
راجع . ينسق المفتش العام بانتظام مع وآاالت حكومية اخرى تجري تحقيقات في العراق

  .ات التحقيق التي تقوم بها وآاالت اخرى لمعرفة نشاط٥-٤الجدول 
  

  ٥-٤الجدول 
  .٣٠/٩/٢٠٠٨معلومات زودتها وآاالت أميرآية اخرى آما آانت في 

  
    المحققون في العراق  المحققون في الكويت  جارية/قضايا مفتوحة

في /وحدة الكشف على االحتيال  ٨  ٤  ٩٦
المشتريات الرئيسية لدى قيادة التحريات 

  ألميرآيالجنائية للجيش ا
  دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع  ٦  ٢  ١٣٤
  مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية  ٠  ٠  ٤
  مكتب التحقيقات الفدرالية  ٤  ٢  ٧٩
  الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  ٢  ٠  ٦

  المجموع  ٢٠  ٨  ٣١٩
  

  .األرقام تشمل قضايا معلقة تجري متابعتها مع وآاالت اخرى: مالحظة
  



  (SIGIR)خط االتصال المباشر لدى المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 
  

 

٣٠٣ 

  
خط االتصال المباشر لدى المفتش العام الخاص إلعادة إعمار 

  (SIGIR)العراق 
  
  

يسهل خط االتصال المباشر لدى المفتش العام إعداد التقارير حول االحتيال، والهدر، وسوء 
، واالنتقام في آافة البرامج المترافقة مع جهود إعادة إعمار العراق اإلدارةاالستخدام، وسوء 

عندما يتلقى خط االتصال المباشر للمفتش العام . ن دافع الضرائب األميرآيالممولة م
قضايا، ليس لها عالقة بالبرامج والعمليات الممولة بأموال أميرآية مخصصة أو متوفرة 

يتلقى خط . إلعادة إعمار العراق، يحول المفتش العام هذه القضايا إلى الجهات المناسبة
العام زيارات شخصية، أو اتصاالت عبر الهاتف، أو بالبريد، االتصال المباشر لدى المفتش 

  .أو بالفاآس، أو عبر شبكة اإلنترنت من العراق والواليات المتحدة ومن آافة أنحاء العالم
  

  تقرير ربع السنة الثالث
، أّدى خط االتصال المباشر للمفتش العام إلى بدء التحقيق ٢٠٠٨سبتمبر  / أيلول٣٠بحلول 

أنظر الجدول .  قضية ال زالت مفتوحة حاليًا٨٩ قضية أغلقت، و٥٩٢، منها  قضية٦٨١في 
  . للحصول على ملخص هذه القضايا المفتوحة١-٤
  

  القضايا الجديدة
 شكوى ١٧خالل الفترة التي يشملها هذا التقرير، تلقى خط االتصال المباشر للمفتش العام 

وقد ُصنفت . خط االتصال المباشر قضية عبر ٦٨١جديدة ليصبح العدد المتراآم للقضايا 
  :الشكاوى الجديدة حسب الفئات التالية

  
 . شكوى تتعلق باالحتيال١٢ •
 شكويان تتعلقان بمسائل متنوعة •
 شكويان تتعلقان بمسائل شخصية •
 شكوى واحدة تتعلق بالهدر  •

يتلقى خط االتصال المباشر لدى المفتش العام معظم تقارير االحتيال، والهدر، وسوء 
 شكوى ١٧تلقى هذا الخط . خدام، وسوء اإلدارة، واالنتقام بواسطة البريد اإللكترونياالست

  :جديدة عبر الوسائل التالية
  

 . بواسطة البريد اإللكتروني١٠ •
 . عبر موقع اإلنترنت للمفتش العام٥ •
 . بواسطة اتصاالت هاتفية عبر خط االتصال المباشر للمفتش العام٢ •



   (SIGIR)خط االتصال المباشر لدى المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 
  

 

٣٠٤ 

  
  القضايا المغلقة

 قضايا آان قد ُأبلغ عنها بواسطة خط االتصال ٩السنة الحالي، جرى إغالق خالل ربع 
  :المباشر

  
 . قضايا أحيلت إلى وآاالت أخرى للمفتشين العامين٧ •
 .قضية ُصرف النظر عنها لكونها خارج نطاق تحقيقات المفتش العام •
 .شكوى واحدة أغلقت من جانب المحققين لدى المفتش العام •

  
  ٦-٤الجدول 
  .٢٠٠٨/ ٣٠/٩ضايا خط االتصال المباشر لدى المفتش العام آما آانت في موجز ق

  
 القضايا المفتوحة 
 تحقيقات ٧٧
 تدقيق ١١
  تفتيش  ١
 مجموع القضايا المفتوحة ٨٩

  
المجموع 
  *التراآمي

  الربع الثالث
٢٠٠٨  

الربع الثاني 
٢٠٠٨  

الربع األول 
٢٠٠٨ 

 القضايا المغلقة

 عالمقانون حرية اإل  ٠  ٠  ٠  ٤
 مراجعة قيادة الدعم التشغيلي ٠  ٠  ٠  ٢
 عمليات مساعدة ١  ٠  ٠  ٤٦
 قضايا ُصرف النظر عنها ٤  ٣  ١  ١٢٠
  قضايا ُأحيلت ١٠  ١٠  ٧  ٢٥٩
  عمليات تفتيش ٠  ٠  ٠  ٧٩
  تحقيقات ١  ١  ١  ٧٣
  تدقيقات ٠  ٠  ٠  ٩

  مجموع القضايا المغلقة ١٦  ١٤  ٩  ٥٩٢
توحة للقضايا المف* المجموع التراآمي     ٦٨١

  والمغلقة
  .٢٠٠٨/ ٣٠/٩ إلى ٢٤/٣/٢٠٠٤تغطي المجاميع التراآمية الفترة  منذ بدء تشغيل خط االتصال المباشر أي من * 
  

  الشكاوى الُمحالة
بعد إجراء مراجعة شاملة أحيلت عشر شكاوى إلى وآاالت خارجية التخاذ اإلجراء 

  .المناسب
 رة الدفاع شكاوى أرسلت إلى مكتب المفتش العام لدى وزا٥ •
شكوى واحدة أرسلت إلى مكتب المفتش العام لدى القوات المتعددة الجنسيات في  •

 .العراق
 شكوى واحدة أرسلت إلى مكتب المفتش العام لدى قيادة الجيش •



  (SIGIR)موقع اإلنترنت للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 
  

 

٣٠٥ 

  
  موقع اإلنترنت للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق

  
  

لعام على اإلنترنت خالل الفترة التي يشملها هذا التقرير، سّجل موقع المفتش ا
(www.sigir.mil)النشاطات التالية :  

  
 ألف شخص موقع المفتش العام على اإلنترنت خالل ربع السنة ٩٤زار أآثر من  •

 . زائر باليوم١٠٢٥هذا، أي أآثر بقليل من 
 

وجاءت النسبة المتبقية %). ٨٠(آان معظم الزّوار من داخل الواليات المتحدة  •
 دولة مختلفة وبصورة رئيسية من أوروبا ١٦٥ من ،%٢٠من الزوار البالغة 

 %).٢(والشرق األوسط %) ٤(وآسيا   %) ٧(الغربية 
  

 .  زيارة١٤٨١في ربع السنة هذا، تلقى قسم اللغة العربية للموقع ما يزيد عن  •
  

جاءت نسبة ذات شأن من الزائرين لموقع المفتش العام على اإلنترنت من  •
 ووزارة الخارجية عرة خاصة من وزارة الدفاوآاالت أميرآية حكومية، وبصو
 .ومن مجلس النواب األميرآي

  
 .زار المستخدمون دائمًا قسم إعداد تقارير المفتش العام •
آانت أآثر المستندات التي تّم استنساخها آخر تقارير المفتش العام ربع السنوية  •

 .المرفوعة إلى الكونغرس
  

ول الزيارات اليومية لموقع المفتش العام على  للحصول على نظرة عامة ح٣-٤أنظر الشكل 
 .اإلنترنت



   (SIGIR)موقع اإلنترنت للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 
  

 

٣٠٦ 

  ٣-٣الشكل 
  معدل عدد الزائرين في اليوم لموقع المفتش العام على اإلنترنت

  

  
.٣٠/٩/٢٠٠٨ تحليالت شبكة اإلنترنت، آما آانت في :المصدر



  تحديث معلومات التشريعات
  

 

٣٠٧ 

  تحديث معلومات التشريعات
 
  

، وهو ن دونكان 417-110ن رقم ، وقع الرئيس القانو٢٠٠٨أآتوبر  / تشرين األول١٤في 
أدخل هذا القانون تغييرات مهمة تؤثر . ٢٠٠٨هانتر لتفويض الدفاع القومي للسنة المالية 

تبدو عدة تغييرات على أن . على برنامج إعادة إعمار العراق وسياسة التملك الفدرالي
  . المقصود منها التعامل مع مسائل أثيرت في سياق عمل المفتش العام

  
، وهو ن 409-110، وّقع الرئيس القانون ٢٠٠٨أآتوبر / تشرين األول١٤ًا في وأيض

غّير هذا القانون الطريقة التي سوف تتبعها مكاتب . ٢٠٠٨إصالح المفتشين العامين لعام 
المفتش العام عبر الفروع الحكومية، مثل النص بأن المفتشين العامين يتلقون مشورة قانونية 

  .ييرات بدرجة آبيرة منفذة بالنسبة للمفتش العامآانت هذه التغ. مستقلة
  

-110القانون العام  (٢٠٠٩قانون دونكان هانتر لتفويض الدفاع القومي للسنة المالية 
417.(  

  
 من 853يوسع القسم . المقاولون الذين يؤدون مهمات أمنية في مناطق العمليات الحربية

فئات الحوادث ) القانون (٢٠٠٩ المالية قانون دونكان هانتر لتفويض الدفاع القومي للسنة
أعاد . التي يجب على مقاولي األمن الخاص العاملين في مناطق عمليات القتال اإلبالغ عنها

القانون التشديد على وجوب التزام مقاولو األمن الخاصين العاملين لدى آافة الوآاالت 
ظمة مطبقة أخرى وأوامر الفدرالية باألنظمة التي نص عليها وزير الدفاع وقوانين وأن

  :وتوجيهات صادرة من القادة في ساحة القتال
  

  جرائم يرتكبها مقاولون
 من القانون، يطلب من وزير الدفاع أن يبلغ عن الجرائم المرتكبة ضد 854بموجب القسم 

. موظفي المقاولين في العراق وأفغانستان وأن يضمن تلقي هؤالء الضحايا المساعدة المالئمة
ذا القسم على المقاولين المتعاقدين مع وزارة الدفاع ووزارة الخارجية والوآالة ينطبق ه

  .األميرآية للتنمية الدولية وبضمنهم األفراد او المقاولين من الباطن من أي مستوى آانوا
  

  قانون القيود على استخدام القوات المسلحة
على استخدام القوات المسلحة  من القانون بضع القوانين المتعلقة بالقيود 855يوسع القسم 

  .األميرآية في بعض الظروف
  



   تحديث معلومات التشريعات
  

 

٣٠٨ 

  اتفاقية وضع القوات
حول اتفاقية وضع ) أو تزويد نص( من القانون تقديم تقرير مفّصل عن 1212يفرض القسم 

  .القوات التي قد تتوصل إليها الواليات المتحدة مع العراق
  

  لمتحدةِفَرق إعادة إعمار محافظات العراق بقيادة الواليات ا
أن تدعم ِفَرق ) ١( من القانون أن يكون لدى الرئيس استراتيجية تضمن 1213يفرض القسم 

إعادة إعمار المحافظات في العراق األهداف االستراتيجية والعمالنية لقوات التحالف في 
أن تطور ِفَرق إعادة إعمار المحافظات في العراق قدرات الحكومة العراقية ) ٢(العراق و
راف واإلشمن المؤسسات المدنية بغية تولي مسؤولية متزايدة عن صياغة وتطبيق وغيرها 

  .على نشاطات إعادة اإلعمار والتنمية
  

  برنامج االستجابة الطارئة للقائد
 مليار دوالر لنشاطات هذا البرنامج ١٫٧ من القانون تخصيص مبلغ 1214يفرض القسم 
  .٢٠٠٩ المالية  مليار دوالر للسنة١٫٥، و٢٠٠٨للسنة المالية 

  
 مليون دوالر على قيمة أموال برنامج االستجابة الطارئة ٢يفرض هذا القسم أيضًا حدًا بقيمة 

. للقائد التي يمكن المساهمة بها في أي مشروع إنساني او إعادة إعمار فردي في العراق
وري لتلبية يسمح البند لوزير الدفاع بإلغاء هذا التحديد في حال قرر الوزير ان اإللغاء ضر

ال . حاجات إغاثة إنسانية وإعادة إعمار مستعجلة لتقديم المساعدة الفورية الشعب العراقي
ينطبق هذا التحديد إذا آانت األموال المدارة من قبل وزارة الدفاع بموجب برنامج االستجابة 

زير ينص البند أيضًا على وجوب ان يشهد و. الطارئة للقائد وردت من خارج وزارة الدفاع
الدفاع او نائبه بان أي مشروع ممول بأموال من برنامج االستجابة الطارئة للقائد بمستوى 
مليون دوالر أو اآثر يعالج حاجات إغاثة إنسانية وإعادة إعمار مستعجلة لتقديم المساعدة 

  .الفورية إلى الشعب العراقي
  

تجابة الطارئة للقائد يفرض التعديل وجوب إدخال عناصر إضافية في تقارير برنامج االس
وهو يعبر عن شعور الكونغرس بأن على . المرفوعة إلى لجنتي الدفاع في الكونغرس

الحكومة العراقية ان تتولى مسؤولية متزايدة لتمويل وتنفيذ مشاريع ممولة حاليًا من قبل 
 آافة الواليات المتحدة عبر برنامج االستجابة الطارئة للقائد وان تتولى الحكومة العراقية

  .االآالف المترافقة مع تنظيم أبناء العراق بأسرع وقت ممكن
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  ِفَرق إنتقال رجال الشرطة
 من القانون على إجراء دراسة وإعداد تقرير مع توصيات من قبل وزير 1218ينص القسم 

الدفاع بالتشاور مع وزير الخارجية والحكومة العراقية، حول ِفَرق انتقال رجال الشرطة 
  .اعدة وتقديم المشورة إلى دائرة الشرطة الوطنية العراقيةلتدريب ومس

  
  القيود على صندوق قوات األمن العراقية

 من القانون األموال المفوضة بموجب القانون، او المخصصة في قانون 1505يخضع القسم 
والموضوعة تحت تصرف ) 252-110القانون العام  (٢٠٠٨التخصيصات التكميلية للعام 

ع لصالح صندوق قوات األمن العراقية، إلى الشروط الموضوعة في األقسام وزارة الدفا
 ٢٠٠٨من قانون تفويض الدفاع القومي للسنة المالية 1512من القسم ) ز(إلى ) ب(الفرعية 

تتعلق هذه الشروط بأنواع المساعدة المسموحة، وهي الطلب بأن ). 181-110القانون العام (
 للمساعدة المزودة، على بعض سلطات االنتقال وهي الطلب يوافق وزير الخارجية بالنسبة

  .بأن يوافق البيانات والتقارير المطلوب تزويدها إلى الكونغرس وعلى مسائل أخرى
  

منع استعمال األموال األميرآية لمشاريع مرافق معينة في العراق والمشارآة العراقية في 
  اآالف عمليات معينة

 استعمال أموال فوض بتخصيصها بموجب البند الخامس  من القانون1508يفرض القسم 
 من البند التاسع عشر من قانون التخصيصات التكميلية ٢عشر من القانون او في الفصل 

أو ان ُيلتزم بها او إنفاقها للتملك، ) وبوجه عام لصندوق قوات األمن العراقية (٢٠٠٨للعام 
حكومة العراقية، أو الفروع السياسية في تحويل، إعادة تأهيل أو ترآيب مرافق الستعمال ال

  .العراق او الوآاالت، الدوائر او قوات الحكومة العراقية أو فروعها
  

آما حددت في ( برنامج االستجابة الطارئة للقائد، اإلنشاءات العسكرية 1508استثنى القسم 
  .او المساعدة الفنية) القانون

  
ة األميرآية بالتفاوض من أجل التوصل إلى  أيضًا على ان تبدأ الحكوم1508يفرض القسم 

اتفاق مع الحكومة العراقية لتقاسم اآالف العمليات المشترآة بين الحكومة العراقية والقوات 
ينص البند على ان تعمل الحكومة األميرآية على ضمان . المتعددة الجنسيات في العراق

. واالستدامة لقوات األمن العراقيةاستعمال األموال العراقية لدفع اآالف التدريب، التجهيز 
يجب إعداد تقارير حول جهود الحكومة األميرآية بشأن األعمال والمفاوضات المذآورة في 

  .هذه الفقرة
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٣١٠ 

  مسائل التملك
،ـ ) من القانون855 حتى 853المتعلقة باألقسام (باإلضافة إلى البنود الثالثة المذآورة أعاله 

 عددًا من التغييرات األخرى البعيدة التأثير على قانون التملك يتضمن البند الثامن من القانون
  :الفدرالي

  
 . للقوى العاملة في حقل التملك تسريع سلطة التوظيف على833ينص القسم  •
 أن توضع السياسات ضمن المنظمات الرئيسية لوزارة الدفاع من 834يفرض القسم  •

 إلى حقل ظفين العسكريينمسارات مهنية تستقطب أعلى نوعية من المواجل تزويد 
 .التملك، بما في ذلك حجز بيوت مختارة إليواء الضباط العامين وضباط األرآان

  
 المتعلقة بتضارب المصالح تقوية اإلجراءات الوقائية األخالقية إلى 841يهدف من القسم 

دارة للمقاول عند أدائه مهام تملك مرتبطة بوثوق بمهام حكومية، بما في ذلك إعداد ومنح وإ
  .العقود الحكومية

  
 .قانون قواعد الدفاع اعتماد استراتيجية تملك لتأمين 843يفرض القسم  •
استخدام الشرآات التابعة في الخارج  إعداد تقارير حول 844يفرض القسم  •

 .من قبل مقاولي العقود الدفاعية
 سنة واحدة على يحدد بوجه عام مدة عقود غير تنافسية معينة 862القسم  •

 .األآثر
أنظمة إضافية  تعديل نظام التملك الفدرالي بحيث يؤمن 864يفرض القسم  •

 آما يفرض إعداد تقارير حول هذه حول استعمال العقود التي تسترد نفقاتها
العقود من قبل مكتب اإلدارة والموازنة ومراجعة المفتشين العامين في 

 .ةوآاالت تنفيذية معينة لمسألة تقيد الوآالة باألنظمة الجديد
تخفيف  أنظمة إضافية لوآاالت غير وزارة الدفاع من أجل 866يفرض القسم  •

 الذين ال يضيفون أية قيمة، االستعمال المفرط لطبقات المقاولين من الباطن
ومن اجل التحقق من أن المقاولين او المقاولين من الباطن ال يتلقون أآالف او 

لين من الباطن من الطبقة فوائد غير مباشرة عن العمل المنفذ من قبل مقاو
 .األدنى منهم عندما ال يضيف إليه المقاول من الطبقة األعلى أية قيمة

 التملك رابط بين رسوم المكافأة والحوافز ونتائج وجود 867يفرض القسم  •
 .في وآاالت غير وزارة الدفاع

تتألف " هيئة عقود للطوارئ على نطاق الحكومة" تشكيل 870ينص القسم  •
 حاليين في الحكومة الفدرالية وأعضاء من القوات المسلحة من موظفين

جاهزين لالنتشار من اجل االستجابة إلى آارثة طارئة او آبيرة، او عملية 
 .غير متوقعة، تحصل داخل او خارج الواليات المتحدة



 تحديث معلومات التشريعات
  

 

٣١١ 

قاعدة بيانات  على أن يؤسس مدير إدارة الخدمات العامة 872ينص القسم  •
زاهة أداء األشخاص الذين تمنح لهم عقود من وآاالت للمعلومات المتعلقة بن

يجب ان تشمل قاعدة البيانات هذه معلومات حول إذا آان الشخص . فدرالية
الذي منح عقد فدرالي أو هبة فدرالية قد أدين بجريمة، وجد في قضية إدارية 

او مدنية بأنه آان على خطأ فرض عليه دفع غرامة او إعادة دفع مبالغ، 
 مبالغ او أضرار من حجم محدد، أو أوقف أو حظر التعامل معه، استرجاع

دخل طرفًا في اتفاقية إدارية لحل مسألة توقيفه أو حظره عن العمل، او جرى 
 .إلغاء عقد فدرالي معه او هبة فدرالية مقدمة له بسبب التقصير

  
سط أن يراجع يجب على المسؤول الذي يمنح هبة أو عقد رسمي تتجاوز قيمته حد التملك المب

قاعدة البيانات ويدرس المعلومات الواردة فيها فيما يخص أي اقتراح أو عند اتخاذ أي قرار 
  .مسؤول أو تقييم أداء سابق لمقدم العقد

  
  اإلدارة المدنية إلعادة اإلعمار واالستقرار

ة لإلدار) HR1084 (٢٠٠٨البند السابع عشر من القانون يدمج العديد من أحكام قانون عام 
مارس / آذار٥المدنية إلعادة اإلعمار واالستقرار الذي صادق عليه مجلس النواب في 

 الذي أبلغت عنه لجنة مجلس S613 وقانون مرافق أرسل إلى مجلس الشيوخ رقم ٢٠٠٨
 ولكن لم يعمل به من قبل مجلس ٢٠٠٧أبريل / نيسان١٠الشيوخ للعالقات الخارجية في 

  .الشيوخ بكامل أعضائه
  
 داخل مكتب منسق إعادة اإلعمار واالستقرار في وزارة الخارجية 1605قسم ينشئ ال •

هيئة الجهوزية لالستجابة وهيئة االحتياط المدني لتزويد المساعدة دعمًا لعمليات 
 . إعادة اإلعمار واالستقرار

 وزير الخارجية بالتشاور مع مدير الوآالة األميرآية للتنمية 1607يوجه القسم  •
 .ضع استراتيجية للوآاالت تستجيب لعمليات االستقرار وإعادة اإلعمارالدولية نحو و

 وزير الخارجية بأن يقدم تقارير سنوية إلى لجنة العالقات 1608يوجه القسم  •
الخارجية في مجلس الشيوخ والى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب حول 

  .تطبيق أحكام العنوان السادس عشر
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 إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٣١٢ 

  المقدمة
  

 مجلس (SIGIR)، شكل المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق ٢٠٠٤مارس /في آذار
عراق ولتعزيز  لتوفير منتدى لمناقشة عملية اإلشراف في ال(IICG)المفتشين العامين العراقي 

التعاون والتشارك بين المفتشين العامين التابعين للوآاالت التي تشرف على صناديق تمويل إعادة 
 عن الوآاالت األعضاء في المجلس لتبادل  الممثلونسنة  في آل ربعيجتمع. إعمار العراق

المتاحة للتعاون التفاصيل المتعلقة بعمليات التدقيق الحالية والمخطط لتنفيذها، ولتحديد الفرص 
  . إلى الحد األدنى التكرارتخفيفلو
  

.  في مكتب المفتش العام في أرلنغتون بوالية فرجينيا٢٠٠٨ أغسطس/ آب٢٠ُعقد آخر اجتماع في 
  : االجتماع الوآاالت التاليةتوقد حضر

  
 .(DoD OIG)مكتب المفتش العام لدى وزارة الدفاع  •
 .(DoS OIG)مكتب المفتش العام لدى وزارة الخارجية  •
 .(USAAA)وآالة التدقيق لجيش الواليات المتحدة  •
 .(USAID OIG)مكتب المفتش العام لدى الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  •
 .(GAO)مكتب المحاسبة الحكومية  •
 .(DCAA)وآالة تدقيق العقود الدفاعية  •
 .(SIGIR)المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق  •

  
 حول نشاطاتها األعضاءمعلومات محدثة من المنظمات  المفتش العام طلب ي ربع سنة ،في آل

يلخص هذا القسم عملية التدقيق والتحقيقات . الجاري تنفيذها والمخطط لتنفيذهاو المنجزة اإلشرافية
،  وزارة الدفاعالتي أبلغت إلى المفتش العام في ربع السنة هذا من قبل مكتب المفتش العام لدى

العام لدى الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، مكتب المحاسبة الحكومية ووآالة تدقيق مكتب المفتش 
، لم )م( أنظر الملحق الدفاعية،بالنسبة للمعلومات المحدثة لوآالة تدقيق العقود . الدفاعيةالعقود 

   .نة هذا عمليات تدقيق جديدة في ربع السأيةتكمل وزارة المالية ووزارة التجارة أو تبدأ بتنفيذ 
  



  إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٣١٣ 

  تدقيقات الوآاالت األخرى
يحّدث هذا القسم معلومات التدقيق التي نقلتها الوآاالت األعضاء في مجلس المفتشين العامين 

  . (SIGIR) إلى مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق(IIGC)العراقي 
  
  اإلشراف المكتملة حديثًالالطالع على تقارير ١-٥أنظر الجدول  •
 نشاطات اإلشراف الجاري تنفيذها من قبل وآاالت لالطالع على ٢-٥ الجدول أنظر •

 . أخرى خالل فترة إعداد هذا التقريرأميرآية
للحصول على معلومات إضافية حول عمليات التدقيق التي قامت بها ) م(أنظر الملحق  •

 .وآاالت أخرى بضمها موجزات التدقيق
خية لعمليات التدقيق والمراجعات حول إعادة للحصول على قائمة تاري) ن(أنظر الملحق  •

 .إعمار العراق التي قامت بها آافة الهيئات
  
  



  إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٣١٤ 

  ١-٥الجدول 
  ٣٠/٩/٢٠٠٨تقارير اإلشراف المنجزة مؤخرًا على يد وآاالت أميرآية أخرى حتى 

  
  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير

ترك مراقبات حول دورة حياة بطاقة الوصول المش
  للمقاول

٣٠/٩/٢٠٠٨  D-2008-137  وزارة الدفاع(DoD)  

تقييم متابعة مشترآة لوضع معدات قوات عملية قوات 
  حرية العراق

٢٥/٩/٢٠٠٨  D-2008-133  وزارة الدفاع(DoD)  

طلب تعريف التردد الالسلكي في العقود الخاصة 
  بالتجهيزات

٢٩/٩/٢٠٠٨  D-2008-135  وزارة الدفاع(DoD)  

  (DoD)وزارة الدفاع  D-2008-132  ٢٦/٩/٢٠٠٨  Power Trackلنقل باستعمال دفاعات ل
  (DoD)وزارة الدفاع   D-2008-131  ١٦/٩/٢٠٠٨   التردد الالسلكيعلى األمنتعريف 

وضع سيارات التدريب للقوات البرية األميرآية المنتشرة 
  دعمًا لعملية حرية العراق

٦/٨/٢٠٠٨  D-2008-115  وزارة الدفاع(DoD)  

موجز المسائل التي تؤثر على عمليات حرية العراق 
 عنها منظمات إشراف رئيسية أبلغتوالحرية الدائمة التي 

  ٢٠٠٧ حتى السنة المالية ٢٠٠٣ابتداء من السنة المالية 

١٨/٧/٢٠٠٨  D-2008-086  وزارة الدفاع(DoD)  

ادعاءات دفاعية تلقاها خط االتصال المباشر بشأن عقود 
ة إدارة دورة حياة نظام االتصاالت التكتيكية  قيادأصدرتها

، فرقة واألسلحة البرية BAE أنظمة إلىللجيش األميرآية 
  . البريةاألنظمة

٣/٧/٢٠٠٨  D-2008-107  وزارة الدفاع(DoD)  

المساءلة الحسابية عن الذخائر المزودة إلى قوات األمن 
  العراقية

٣/٧/٢٠٠٨  D2007-D000IG-
0239.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

تقرير معلومات حول تقييم دعم وزارة الدفاع إلى 
   العراقيةاألمنالمفتشين العامين لقوات 

٣١/٧/٢٠٠٨  IE-2008-010  وزارة الدفاع(DoD)  

 الخاصة بالمهاجرين الدخولوضع برامج تأشيرات 
  العراقيين

  (DoS)وزارة الخارجية  MERO-IQO-08-01  ٢٠٠٨يوليو /تموز

ستيطان الالجئين من المواطنين وضع معالجة إعادة ا
   إلى الواليات المتحدةالعراقيين

  (DoS)وزارة الخارجية  MERO-IQO-08-02  ٢٠٠٨يوليو /تموز

  (DoS)وزارة الخارجية  GAO-08-905RSU  ٢٦/٩/٢٠٠٨  .ِفَرق إعادة إعمار المحافظات في العراق وأفغانستان
نفقات ، الاإليرادات: تأمين استقرار وإعادة بناء العراق

  والفوائض العراقية
١٦/٩/٢٠٠٨  GAO-08-1144T   مكتب المحاسبة

  (GAO)الحكومية
، النفقات اإليرادات: تأمين استقرار وإعادة بناء العراق

  والفوائض العراقية
٥/٨/٢٠٠٨  GAO-08-1031  مكتب المحاسبة

  (GAO)الحكومية
 في التعهدات المبلغ عنها اإلرهابلى عالحرب العالمية 

  الدفاعلوزارة 
١٥/٩/٢٠٠٨  GAO-08-1128R  مكتب المحاسبة

  (GAO)الحكومية
األعمال المطلوبة لتعزيز تخطيط : عملية حرية العراق

وزارة الدفاع إلعادة تمرآز القوات األميرآية الخارجية 
  من العراق

١٠/٩/٢٠٠٨  GAO-08-930   مكتب المحاسبة
  (GAO)الحكومية

 



  إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٣١٥ 

  )تابع (١-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
وزارة الدفاع ووزارة الخارجية : إعادة بناء العراق

 الخاص األمننسيق على مقاولي حسنتا اإلشراف والت
العراق ولكن المطلوب تنفيذ أعمال الحقة الستدامة  يف

  التحسينات

٣١/٧/٢٠٠٨  GAO-08-966  مكتب المحاسبة
  (GAO)الحكومية

دم قتادة بناء العراق في تقرير  وإعتأمين استقرار
 محدثة تحقيق بعض المكاسب، استراتيجية: العمل

  وبةلطم

٢٣/٧/٢٠٠٨  GAO-08-1021T   مكتب المحاسبة
  (GAO)الحكومية

وآالة التدقيق في الجيش   A-2008-0286-ALL  ٣٠/٩/٢٠٠٨   الكويت،إدارة حاويات الشحن في جنوب غرب آسيا
  (USAAA)األميرآي 

 عملية –ق رؤية األصول وإدارة الحاويات  تدقيمتابعة
    القيادة المرآزية األميرآية-حرية العراق

٣٠/٩/٢٠٠٨ A-2008-0287-  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)األميرآي 

وآالة التدقيق في الجيش  A-2008-0255-FFS ٣٠/٩/٢٠٠٨  المساءلة الحسابية للمقاولين في ساحة القتال
  (USAAA)األميرآي 

ريات تشغيلية لمعدات تكنولوجيا المعلوماتية، مشت
  . قيادة قوات الجيش األميرآي– والخدمات األنظمة

١/٧/٢٠٠٨ A-2008-0178-FFI  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)األميرآي 

 للجنود واإلسكانتغيير مؤقت ألوامر المحطات 
  المحشودين

١٥/٧/٢٠٠٨  A-2008-0182-FFS  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)األميرآي 

-A-2008-0190  ٢٢/٧/٢٠٠٨   صيانة االستدامة-إعادة ضبط المقاييس
ALM 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

استعمال العبي أدوار للتدريب في مراآز التدريب 
  على القتال

٢/٩/٢٠٠٨  A-2008-0234-FFF   وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)األميرآي 

المكتب التنفيذي - الميداني السريعمبادرة الحشد
  لبرنامج الجندي فورت بلفوار، فيرجينيا

٥/٩/٢٠٠٨  A-2008-0213-ALA   وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)األميرآي 

ط إلى المستوى باإلشراف على العقود إلعادة الض
  الميداني، قيادة االستدامة للجيش األميرآي

١٧/٩/٢٠٠٨  A-2008-0256-
ALM 

تدقيق في الجيش وآالة ال
  (USAAA)األميرآي 

مشتريات تشغيلية لمعدات تكنولوجيا المعلوماتية، 
   العراق والكويت–مشتريات وخدمات 

٢٥/٩/٢٠٠٨  A-2008-0179-FFI  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)األميرآي 

برنامج عمل /الدوليةتدقيق الوآالة األميرآية للتنمية 
 المجتمع المحلي العراقي

٥/٨/٢٠٠٨  E-267-08-005-P  الوآالة األميرآية للتنمية
  (USAID)الدولية 

برنامج رصد /تدقيق الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
   في العراقاألداءوتقييم 

٣/٧/٢٠٠٨  E-267-08-004-P   الوآالة األميرآية للتنمية
  (USAID)الدولية 

 



  إشراف الوآاالت األخرى
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   ٢-٥الجدول 
 ٠/٩/٢٠٠٨ أميرآية أخرى حتى تاريخ نشاطات اإلشراف الجارية على يد وآاالت

  
  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
-D2008-D000AE  ٢٣/٩/٢٠٠٨  تكتيكية ال المرآبات تهديد النظام في تملك استعمال تقييم

0287-0000 
  (DoD)وزارة الدفاع 

وآالة إدارة العقود الدفاعية القوة العاملة للتملك في 
  الجنوب غرب آسي

١٨/٩/٢٠٠٨  D2008-D000AB-
0266.000  

  (DoD)وزارة الدفاع 

-D2008-D000AE  ١٦/٩/٢٠٠٨   في األرضالمزروعة األلغامعقد نظام اآتشاف 
0280.000  

  (DoD)وزارة الدفاع 

 لدعم ةالجراحي/عقود البائع الرئيسي للمعدات الطبية
  قوات التحالف في العراق وأفغانستان

١٢/٩/٢٠٠٨  D2008-D000LF-
0267.000  

  (DoD)وزارة الدفاع 

نتيجة القتالية وزارة الجيش، صيانة مؤجلة لعربة برادلي 
  اإلرهابالحرب العالمية على 

٣/٩/٢٠٠٨  D2008-D000FL-
0253.000  

  (DoD)وزارة الدفاع 

 تقرير موجز حول التحديات المؤثرة -معلوماتال تحديث
 عنها على عمليات حرية العراق والحرية الدائمة المبلغ

 من السنة المالية ًاابتداءمن قبل منظمات إشراف رئيسية 
  ٢٠٠٨ وحتى السنة المالية ٢٠٠٣

٢٨/٨/٢٠٠٨  D2008-D000JC-
0274.000  

  (DoD)وزارة الدفاع 

 مؤسسةوسائل مراقبة ضمان المعلومات على شبكة 
في عالقاتها األميرآية القارية في الخارج  البحريةالقوات 

  باإلرهابالحرب على 

٢٨/٨/٢٠٠٨  D2008-D000FN-
0230.000  

  (DoD)وزارة الدفاع 

-D2008-D000LD  ٢٧/٨/٢٠٠٨  مرافق مسألة مرآزية
0245.000  

  (DoD)وزارة الدفاع 

تخطيط التحول إلى عقد البرنامج الرابع لزيادة اللوجستية 
  المدنية

٢٥/٨/٢٠٠٨  D2008-D000AS-
0270.000  

  (DoD)وزارة الدفاع 

-D2008-D00SPO  ١٩/٨/٢٠٠٨   الرؤية الليليةألجهزةية المسألة الحساب
0271.000  

  (DoD)وزارة الدفاع 

-D2008-D000JA  ١٤/٨/٢٠٠٨  شروط وزارة الدفاع الختبار السترات الوقائية
0263.000  

  (DoD)وزارة الدفاع 

-D2008-D000CD  ٧/٨/٢٠٠٨  األبحاث حول عقود وزارة الدفاع للسترات الوقائية
0256.000  

  (DoD)رة الدفاع وزا

تحديث المعلومات حول مياه الشرب والمياه غير 
  الصالحة للشرب في العراق

٦/٨/٢٠٠٨  D2008-D000JC-
0258.000  

  (DoD)وزارة الدفاع 

وزارة القوات الجوية، دفعات عسكرية دعمًا للحرب 
  اإلرهاب على ةالعالمي

١/٨/٢٠٠٨  D2008-D000FP-
0252.000  

  (DoD)وزارة الدفاع 

 في واإلرهابقود تدعم برنامج مكافحة المخدرات ع
  الدفاعوزارة 

٣١/٧/٢٠٠٨  D2008-D000AS-
0255.000  

  (DoD)وزارة الدفاع 

 العقود تفرض عند منحاستعمال الجيش لرسوم المنح 
  تدعم الحرب العالمية على اإلرهابل

٢١/٧/٢٠٠٨  D2008-D000AE-
0251.000  

  (DoD)وزارة الدفاع 

-D2008-D000AE  ١٨/٧/٢٠٠٨  وحشد حلول المواد داخل القوات البحريةالتملك السريع 
0247.000  

  (DoD)وزارة الدفاع 

 



  إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٣١٧ 

  )تابع (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
-D2008-D000AS  ١٧/٧/٢٠٠٨  دعم لوجستي للقيادة األميرآية للعمليات الخاصة

0248.000  
  (DoD)وزارة الدفاع 

عقود الصيانة وإصالح المعدات للطائرات ومكونات 
الطائرات التي تدعم قوات التحالف في العراق 

  وأفغانستان

١٤/٧/٢٠٠٨  D2008-D000LH-
0249.000  

  (DoD)وزارة الدفاع 

العناية الصحية المزودة من مرافق المعالجة العسكرية 
  إلى المقاولين في جنوب غرب آسيا

١٤/٧/٢٠٠٨  D2008-D000LF-
0241.000  

  (DoD)وزارة الدفاع 

 لنقل المواد دعما لعمليات في العراق أساليباختيار 
  وأفغانستان

١٤/٧/٢٠٠٨  D2008-D000LH-
0250.000  

  (DoD)وزارة الدفاع 

استعمال المحتمل لمواد تبديل العقل إمكانية التحقيق في 
 المحتجزين استجوابمن قبل موظفي وزارة الدفاع خالل 

اء الذين القي القبض عليهم خالل الحرب على أو السجن/و
  اإلرهاب

١٠/٦/٢٠٠٨  D2007-DINT01-
0092.005  

  (DoD)وزارة الدفاع 

 لجندي رايان ماسيثا بقتلمراجعة أعمال العقود المتعلقة 
  .بالصدمة الكهربائية

١٢/٥/٢٠٠٨  D2008-DIPOE2-
0196.000  

  (DoD)وزارة الدفاع 

ول االعتداء الجنسي في تقييم استجابة وزارة الدفاع ح
  مناطق عمليات الحرية الدائمة وحرية العراق

٧/٢/٢٠٠٨  2008C003 
2/7/2008  

  (DoD)وزارة الدفاع 

متابعة تدقيق العقود المتعلقة بنشاطات إعادة إعمار 
  العراق

٨/١١/٢٠٠٨  D2008-DIP0AI-
0086.000  

  (DoD)وزارة الدفاع 

لمتوسطة الحجم  االتكتيكيةقبول شروط وإنتاج العربات 
  اإلرهابللجيش لدعم الحرب العالمية على 

١٠/٧/٢٠٠٨  D2006-D000AE-
0225.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

التعاقد لشراء واستئجار عربات غير تكتيكية لدعم عملية 
  حرية العراق وعملية الحرية الدائمة

٢٦/٦/٢٠٠٨  D2008-D00LH-
0235.000  

  (DoD)وزارة الدفاع 

 C-130صيانة مؤجلة للطائرة : األميرآيةالقوات الجوية 
  اإلرهابنتيجة الحرب العالمية على 

٢٠/٦/٢٠٠٨  D2008-D000FH-
0225.000  

  (DoD)وزارة الدفاع 

  عاليةاألغراض متعددة لمرآباتمشتريات الجيش 
  .الحرآة

١٩/٦/٢٠٠٨  D2008-D000CH-
0236.000  

  (DoD)وزارة الدفاع 

قود الدفاعية لمنع جهود وزارة الدفاع ومقاولي الع
المضايقة الجنسية من قبل موظفي المقاول /االعتداء

ضمن مناطق عمليات الحرية الدائمة وعمليات حرية 
  العراق

٩/٦/٢٠٠٨  D2008-D000CE-
0221.000  

  (DoD)وزارة الدفاع 

 غير المصفاه الخاصة المعداتوسائل المراقبة على 
لعالمية على بعقود وزارة القوات الجوية الداعمة للحرب ا

  اإلرهاب

٩/٦/٢٠٠٨  D2008-D000FC-
0208.000  

  (DoD)وزارة الدفاع 

وزارة الجيش، صيانة مؤجلة لقوافل دبابات ابرامز نتيجة 
  الحرب العالمية على العراق

٣٠/٥/٢٠٠٨  D2008-D000FJ-
0210.000  

  (DoD)وزارة الدفاع 

 القتالعقود وآالة اللوجستيات الدفاعية لقطع عربات 
  اإلرهاب للحرب العالمية على دعمًا

٢٠/٥/٢٠٠٨  D2008-D000FD-
0214.000  

  (DoD)وزارة الدفاع 



  إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٣١٨ 

  )تابع (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
تعيين وتدريب ممثلي ضابط العقود في القيادة المشترآة 

  للعقود في العراق وأفغانستان
١٢/٥/٢٠٠٨  D2008-D000JC-

0203.000  
  (DoD)وزارة الدفاع 

-D2008-D000JC  ١٢/٥/٢٠٠٨  برنامج زيادة عقود القوات الجوية في جنوب غرب آسيا
0202.000  

  (DoD)وزارة الدفاع 

 المدفوعةوسائل المراقبة على جداول الرواتب العسكرية 
من قبل القوات البحرية لدعم الحرب العالمية على 

  اإلرهاب

١٣/٥/٢٠٠٨  D2008-D000FC-
0189.000  

  (DoD)وزارة الدفاع 

استعمال باخرة مواد عضوية لدعم الحرب العالمية على 
  اإلرهاب

٢٤/٤/٢٠٠٨  D2008-D000AB-
0193.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

 المتعددة األغراض ذات للمرآباتتملك زجاج باليستي 
   العاليةحرآةال

٢٣/٤/٢٠٠٨  D2008-D000CE-
0187.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

اء وتوزيع الوقود من الدرجة الثالثة في جنوب غرب شر
  آسيا

٢٣/٤/٢٠٠٨  D2008-D000JC-
0186.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

عملية بيان الحاجة الشاملة بتنفيذ  سالح مشاة البحرية قيام
 ومقاومة األلغاممحمية من آمائن للمرآبات الالمستعجلة 

  لها

١٠/٣/٢٠٠٨  D2008-D000AE-
0174.000 

  (DoD)دفاع وزارة ال

-D2008-D000CK  ٢٦/٢/٢٠٠٨  عقد مواد احتياطية للحرب
0161.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

وسائل المراقبة الداخلية على الصندوق العام، النقد 
 النقدية األخرى للجيش المحتفظ بها في جنوب واألصول
  غرب آسيا

٢٥/٢/٢٠٠٨  D2008-D000FP-
0132.000  

  (DoD)وزارة الدفاع 

-D2008-D000AB  ١٩/٢/٢٠٠٨   للقوات الجويةواإلنقاذالبحث و للقتال هليكوبتر
0133.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

 للذخائر المزودة إلى قوات  والمحاسبة بالنسبةالمساءلة
  المرحلة الثانية- العراقيةاألمن

١٣/٢/٢٠٠٨  D2008-000IG-
0141.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

دة األميرآية للعمليات  للعقود في القيااألسعار المعقولة
  الخاصة

٧/٢/٢٠٠٨  D2008-D000CG-
0123.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

وسائل المراقبة على دورة حياة بطاقة الوصول المشترك 
  للمقاول في جنوب غرب آسيا

٢٤/١/٢٠٠٨  D2007-D000LA-
0199.002 

  (DoD)وزارة الدفاع 

  على إعداد تقارير أآالف النقل دعمًاالمراقبةوسائل 
  .اإلرهابللحرب العالمية على 

٢٧/١٢/٢٠٠٧  D2008-D000FI-
0083.000  

  (DoD)وزارة الدفاع 

 للحرب العالمية على الدفاعيةصندوق االستجابة الطارئة 
  اإلرهاب

١٩/١٢/٢٠٠٧  D2008-D000FE-
0106.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

المعدات الطبية المستعجلة لدعم العمليات في جنوب 
  غرب آسيا

٢٨/١١/٢٠٠٧  D2008-D000LF-
0093.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

 مرآباتنظام الدعم الناري للحمالت العسكرية وبرامج 
  تنقل داخليًا

٢٧/١١/٢٠٠٧  D2008-D000AB-
0091.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

 



  إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٣١٩ 

  )تابع (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
 الصغيرة لدعم الحرب األسلحةإدارة صندوق ذخائر 

  اإلرهابالعالمية على 
١١/١٠/٢٠٠٧  D2008-D000FJ-

0014.000 
  (DoD)وزارة الدفاع 

 البيانات في نظام وموثوقيةوسائل المراقبة الداخلية 
  المنشوراإلنفاق 

٣١/٨/٢٠٠٧  D2007-D000FL-
0252.000  

  (DoD)وزارة الدفاع 

-D2007-DINT01  ٣١/٨/٢٠٠٧  اإلرهابكافحة تدقيق إدارة محللي إشارات استخبارات م
0092.003 

 (DoD)وزارة الدفاع 

 االستعمال النهائي للبنود والخدمات الدفاعية مراقبة
  أجانبالمنقولة إلى زبائن 

٦/٨/٢٠٠٧  D2007-D000LG-
0228.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

-D2007-D000CK  ١٣/٧/٢٠٠٧  شراء وتسليم عربات محمية مدرعة للخدمة المشترآة
0230.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

 والعراق معالجة عبر ألفغانستاناألموال المخصصة 
  األجنبىصندوق االئتمان العسكري 

١٩/٦/٢٠٠٧  D2007-D000FB-
0198.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

 اإلنشاءاتأموال العمليات والصيانة المستعملة لعقود 
  اإلرهابالعسكرية للحرب العالمية على 

١٨/٦/٢٠٠٧  D2007-D000CK-
0201.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

مراجعة موارد االستخبارات عند قوات مهمة 
 وقيادة العمليات اإلرهاباالستخبارات المشترآة لمحاربة 

  الخاصة دعمًا لعملية الحرية الدائمة وعملية حرية العراق

١٤/٦/٢٠٠٧  D2007-DINT01-
0092.001  

  (DoD)وزارة الدفاع 

شاة البحرية لبرامج االسترجاع وإعادة إدارة سالح م
  الضبط

١٣/٤/٢٠٠٧  D2007-D000LD-
0129.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

النقد ووسائل المراقبة الداخلية على الصندوق العام 
 المحتفظ بها البحرية للقوات األخرى النقدية واألصول

  .خارج الواليات المتحدة القارية

٢٧/٢/٢٠٠٧  D2007-D000FN-
0142.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

ممارسات التوظيف المتبعة لتعيين الموظفين لدى 
  السلطات المؤقتة العراقية

١٤/١٢/٢٠٠٦  D2007-D000LC-
0051.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

استعمال وزارة الدفاع للتحويل التكميلي المؤمن 
  للمشتريات واالبحاث والتنمية، االختبار والتقييم

٤/٨/٢٠٠٦  D2006-D000AE-
0241.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

وسائل مراقبة الصادرات التي تتجاوز البنود الدفاعية 
  الزائدة

١/٣/٢٠٠٦  D2006-D000LG-
0136.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

عالقة حكومة الواليات المتحدة مع مجلس النواب الوطني 
  العراقي

١٤/٢/٢٠٠٥  D2005-DINT01-
0122 

  (DoD)وزارة الدفاع 

  (DoS)وزارة الخارجية  03AUD3023  ٧/٢٠٠٨   بغداد NECإلدارة، التشغيل والمصادقة على تدقيق عقد ا
مراجعة نشاطات شرآة داين آورب انترناشونال وشرآة 

 عبر الشخصيةتريبل آاندبي بموجب عقود خدمة الحماية 
  العالم التابعة لوزارة الخارجية في العراق

٦/٢٠٠٨  08 MER03005   وزارة الخارجية(DoS)  

 



  إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٣٢٠ 

  )تابع (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
مراجعة تطبيق توصيات عن تقرير لجنة وزارة 

الخارجية حول خدمات الحماية الشخصية في العراق 
يعرف بصورة شائعة بتقرير آينيدي حول خدمات (

   في العراق)الحماية الشخصية

٦/٢٠٠٨  08 MER03004  ارجية وزارة الخ(DoS)  

 الدبلوماسي في األمنموظفي وفعالية  ومراجعة دور
  تطوير وتطبيق خدمات الحماية الشخصية في العراق

٦/٢٠٠٨  08 MER03003   وزارة الخارجية(DoS)  

مجمع السفارة الجديد في : مراجعة التنافس في المشتريات
  بغداد

٤/٢٠٠٧  07AUD3034   وزارة الخارجية(DoS)  

ة لعقد بالك واتر لخدمات الحماية مراجعة مشترآ
  الشخصية عبر العالم

٣/٢٠٠٨  08AUD-3016   وزارة الخارجية(DoS)  

 مكتب المحاسبة الحكومية   لم يبلغ عنه  ٩/٢٠٠٨  عناصر القوات االحتياطية/جهوزية قوات الجيش العامل
(GAO)  

جهوزية عناصر القوات العاملة واالحتياطية في القوات 
  شاة البحريةالبحرية وفيلق م

 مكتب المحاسبة الحكومية   لم يبلغ عنه  ٩/٢٠٠٨
(GAO)  

خطط وزارة الدفاع لدعم برامج نظام الطائرات غير 
  المزودة بالرجال

 مكتب المحاسبة الحكومية   351271  ٩/٢٠٠٨
(GAO)  

التعويضات والعناية الطبية للمدنيين الفدراليين والحوافز 
   في الخارجالمعينين

 مكتب المحاسبة الحكومية   351166  ٢/٢٠٠٨
(GAO)  

إدارة تقييم تكنولوجيا المنظمة المشترآة لهزيمة أجهزة 
  التفجير المرتجل

 مكتب المحاسبة الحكومية   351231  ٦/٢٠٠٨
(GAO)  

اإلدارة االستراتيجية للمنظمة المشترآة لهزيمة أجهزة 
  التفجير المرتجل

 مكتب المحاسبة الحكومية   351230  ٦/٢٠٠٨
(GAO)  

 مكتب المحاسبة الحكومية   351236  ٦/٢٠٠٨  المتطلبات العاجلة لزمن الحرب
(GAO)  

مكتب المحاسبة الحكومية  351172  ٣/٢٠٠٨  الطلب على الوقود في المواقع المتقدمة
(GAO)  

مكتب المحاسبة الحكومية  320587  ٣/٢٠٠٨  وضع صناديق الدعم االقتصادي للعراق
(GAO)  

مكتب المحاسبة الحكومية  120724  ٢/٢٠٠٨  وأفغانستانالعقود في العراق 
(GAO)  

 لوزارة الدفاع ٢٠٠٨تحليل أآالف تمويالت السنة المالية 
  اإلرهابللحرب العالمية على 

مكتب المحاسبة الحكومية  351155  ١/٢٠٠٨
(GAO)  

ة مكتب المحاسبة الحكومي 320557  ١٢/٢٠٠٧   األمن العراقية ونقل مسؤوليات األمنقوات 
(GAO)  

 



  إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٣٢١ 

  )تابع (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
 العراقيين الالجئينالمساعدة األميرآية والدولية 

  والمهجرين إلى الداخل
١١/٢٠٠٧  N/A   مكتب المحاسبة الحكومية

(GAO)  
 المحاسبة الحكومية مكتب  351096  ١٠/٢٠٠٧  خطط وزارة الدفاع للطائرات غير المزودة بالرجال

(GAO)  
مكتب المحاسبة الحكومية   351076  ٨/٢٠٠٧  برامج السترات الوقائية واختبارها

(GAO)  
مكتب المحاسبة الحكومية   351083  ٨/٢٠٠٧  استخدام مقاولي أمن خاصين في العراق

(GAO)  
 التفجير أجهزة لهزيمةعمليات المنظمة المشترآة 

 التفجير أجهزةاومة المرتجل لتنسيق استخبارات مق
  المرتجل

مكتب المحاسبة الحكومية   351016  ٣/٢٠٠٧
(GAO)  

عمليات التعاقد في القيادة المشترآة للعقود في العراق 
   سليرنو وآابول-وأفغانستان

4QR/FY 2008 A-2008-ALL-
0401.000  

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

-4QR/FY 2008  A-2008-ALL  الكويت–ة  مجموعة دعم المنطق– اإلسكانعقود 
0403.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

 قيادة -سائل المراقبة على المدفوعات إلى البائعينو
 - العراقيةالجنوبية المنطقة -العقود في الجيش األميرآي

  األولىالمرحلة -الكويت

4QR/FY 2008  A-2008-ALL-
0501.000 

الجيش وآالة التدقيق في 
  (USAAA)األميرآي 

وسائل المراقبة على برنامج زيادة الدعم اللوجستي 
   بناية وايت-المدني

4QR/FY 2008  A-2008-ALL-
0398.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

وظائف عقود سالح الهندسة في الجيش األميرآي في 
   المرحلة الثانية-العراق

4QR/FY 2008  A-2008-ALL-
0685.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

-4QR/FY 2008  A-2008-ALA  اختبار السترات الوقائية
0640.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

تدقيق نقطة ( المستقبلية للموازنة األساسية المتطلباتتقييم 
  )المراقبة

4QR/FY 2008  A-2008-FFM-
0630.000 

يق في الجيش وآالة التدق
  (USAAA)األميرآي 

 مجموعة - للموازنة األساسيةالمستقبلية المتطلباتتقييم 
  (PEG)تقدير برنامج التزويد بالرجل 

4QR/FY 2008  A-2008-FFM-
0549.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

 مجموعة -تقييم المتطلبات المستقبلية للموازنة األساسية
  التجهيزتقدير برنامج 

4QR/FY 2008  A-2008-ALA-
0498.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

مجموعة - المستقبلية للموازنة األساسيةالمتطلباتتقييم 
  تقدير برنامج التدريب

4QR/FY 2008  A-2008-FFF-
0647.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

مجموعة -موازنة األساسية المستقبلية للالمتطلباتتقييم 
  تقدير برنامج التدريب

4QR/FY 2008  A-2008-ALO-
0741.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

 



  إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٣٢٢ 

  )تابع (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
مجموعة - المستقبلية للموازنة األساسيةالمتطلباتتقييم 

  ريبتقدير برنامج التد
4QR/FY 2008  A-2008-FFS-

0660.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
مجموعة - المستقبلية للموازنة األساسيةالمتطلباتتقييم 

  تقدير برنامج التدريب
4QR/FY 2008  A-2008-ALM-

0690.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
مجموعة -نة األساسية المستقبلية للموازالمتطلباتتقييم 

  تقدير برنامج التدريب
4QR/FY 2008  A-2008-ALE-

0090.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
-CONUS  4QR/FY 2008  A-2008-FFS التصديق للجنود المحشودين في قاعدة متطلبات

0443.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
-4QR/FY 2008  A-2008-ALA  (AAO) الجيش بهرخص  التملك المة أهدافعملي

0468.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
متابعة عمليات تدقيق العقود، قيادة العقود في الجيش 

  )األولىالمرحلة (الكويت - غرب آسياجنوباألميرآي، 
4QR/FY 2008  A-2008—ALL-

0625.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
-3QR/FY 2008  A-2008-ALL   العراق–برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

0624.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
 الحرس القومي -متطلبات ضبط المستوى الميداني

  للجيش
3QR/FY 2008  A-2007-ALM-

0306.002 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
 برنامج تأمين قانون -في الجيش األميرآي الهندسةسالح 

  الدفاع عن القواعد العسكرية الرائدة
3QR/FY 2008  A-2008-ALL-

0633.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
-2Q/FY 2008  A-2007-ALL  أفغانستان-إدارة حاويات الشحن في جنوب غرب آسيا

0081.005 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
-3Q/FY 2008  A-2007-ALL  الكويت-آسياعمليات ارتجاعية في جنوب غرب 

0858.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
دعم _الكويت -عمليات ارتجاعية في جنوب غرب آسيا

  )المؤخرة
4Q/FY 2008  A-2007-ALL-

0858.001 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
عاقد في القيادة المشترآة للعقود في العراق عمليات الت

  )فكتوري-أفغانستان(
4Q/FY 2008  A-2007-ALL-

0887.002 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
، اإلرهاب احتجاز الحاويات للحرب العالمية على فواتير

  قيادة االنتشار والتوزيع البري العسكري
2Q/FY 2008  A-2007-ALR-

0259.002 
لة التدقيق في الجيش وآا

  (USAAA)األميرآي 
-2Q/FY 2008  A-2007-FFD  السترات الوقائية

0067.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
تأثير ممتلكات العربات المحمية من الكمائن المقاومة 

   اخرىأنظمة على لأللغام
4Q/FY 2008  A-2007-ALA-

0978.000  
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)ألميرآي ا
-2Q/FY 2008  A-2008-ALM  عملية ارتجاعية-األوتوماتيكىبنود إعادة الضبط 

0312.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
 



  إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٣٢٣ 

  )تابع (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
-3Q/FY 2008  A-2007-ALM  الضبطعقود إعادة 

0306.000 
ة التدقيق في الجيش وآال

  (USAAA)األميرآي 
-2Q/FY 2008  A-2008-FFS  تدريب قبل حشد احتياطي الجيش

0101.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
-1Q/FY 2008  A-2008-FFS  تدريب قبل حشد الحرس القومي

0353.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
-2Q/FY 2008  A-2008-ALR  ، فرقة المشاة الثالثةاألمالك تعزيز إمداد وحدة سجل

0307.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
-2Q/FY 2008  A-2008-ALR  ، الفرقة الجيلية العاشرةاألمالكتعزيز إمداد وحدة سجل 

0360.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
-2Q/FY 2008  A-2008-ALR   الجيش األول،األمالكتعزيز إمداد وحدة سجل 

0357.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
بدون مراآز (استعمال العبي أدوار على مستوى الجيش 

  )التدريب على القتال
1Q/FY 2008  A-2008-FFF-

0148.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
-3Q/FY 2008  A-2007-ALR  تثبيت أسعار شحن الحاويات

0259.001 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
-1Q/FY 2008  A-2007-ZBI   عقود– في الجيش األجنبيةبرنامج تعليم اللغات 

0344.003 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
-3Q/FY 2008  A-2008-ALM  إعادة ضبط دعم حمل العمل لوزارة العمل

0311.000 
 التدقيق في الجيش وآالة

  (USAAA)األميرآي 
إدارة قوافل العربات الموضوعة مسبقًا في مراآز 

  التدريب على القتال
2Q/FY 2008  A-2008-FFF-

0044.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
-ACP   1Q/FY 2008  A-2008-ALR-األمالكتعزيز إمداد وحدة سجل 

0039.000 
جيش وآالة التدقيق في ال

  (USAAA)األميرآي 
-3Q/FY 2008  A-2008-ALL  متابعة المشتريات غير الموصولة بالخط

0466.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
-3Q/FY 2008  A-2008-ALM   مستودع– األوتوماتيكىبنود إعادة الضبط 

0313.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
-3Q/FY 2008  A-2008-ALM   المتروآة في المؤخرةاستدامة المعدات

0247.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
-3Q/FY 2008  A-2008-FFD  تدريب متقدم لجنود التخلص من المعدات المتفجرة

0098.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
عمليات التعاقد في القيادة المشترآة للعقود في 

  باغرام-أفغانستان/لعراقا
2Q/FY 2008  A-2008-ALL-

0320.001 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
تدقيق عمليات التعاقد في القيادة المشترآة للعقود في 

  بلد-أفغانستان/العراق
2Q/FY 2008  A-2008-ALL-

0319.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
 



  إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٣٢٤ 

  )عتاب (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
تدقيق وظائف التعاقد في العراق لسالح الهندسة في 

  ).فرقة منطقة الخليج(الجيش األميرآي 
2Q/FY 2008  A-2008-ALL-

0318.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
ليات  عم- الحكومية المزودة إلى المقاوليناألمالكتدقيق 

  قاعدة الكويت
2Q/FY 2008  A-2008-ALL-

0204.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
-4Q/FY 2006  A-2007-ALL  موجز إدارة شحن الحاويات في جنوب غرب آسيا

0081.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
-4Q/FY 2007  A-2007-ALL  تدقيق قيادة العقود المشترآة في العراق، بغداد

0887.001 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
تدقيق عمليات برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني دعمًا 

  مولدات الطاقة-لعملية حرية العراق
4Q/FY 2007  A-2007-ALL-

0212.001 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
 جنوب غرب -رآيتدقيق قيادة العقود في الجيش األمي

  الكويت-آسيا
1Q/FY 2007  A-2007-ALL-

0329.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
-3Q/FY 2006  A-2006-ALL  آسياعمليات ارتجاعية في جنوب غرب 

0397.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
  الذي تديرهالعراقمتابعة تدقيق برنامج الحكم المحلي في 

  الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
4QR/FY 2008  الوآالة األميرآية للتنمية  لم يبلغ عنه

  (USAID)الدولية 
تدقيق البرنامج الثاني للحكم المحلي االقتصادي في 
  العراق الذي تديره الوآالة األميرآية للتنمية الدولية

4QR/FY 2008  الوآالة األميرآية للتنمية  لم يبلغ عنه
  (USAID)لية الدو

 الخاصين في األمنتدقيق برنامج اإلشراف على مقاولي 
  العراق

4QR/FY 2008  الوآالة األميرآية للتنمية  لم يبلغ عنه
  (USAID)الدولية 

برنامج تنمية القدرات الوطنية في العراق الذي تديره 
  الوآالة األميرآية للتنمية الدولية

يرآية للتنمية الوآالة األم لم يبلغ عنه  لم يبلغ عنه
  (USAID)الدولية 

  



  إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٣٢٥ 

  تحقيقات الوآاالت األخرى
  

 بصورة منتظمة مع الوآاالت الحكومية األخرى التي تقوم  أعمالهينسق مكتب المفتش العام
إلحصاءات حول نشاطات التحقيق للوآاالت األميرآية لإلطالع على ا. بالتحقيق في العراق

  .٣-٥األخرى، أنظر الجدول 
  

  ٣-٥الجدول 
  ٣٠/٩/٢٠٠٨وضعية نشاطات التحقيق المنفذة على يد وآاالت أميرآية أخرى آما آان في 

  
  الوآالة  عدد المحققين في العراق  عدد المحققين في الكويت  المغلقة/القضايا المفتوحة

قيادة التحقيقات الجنائية في الجيش   ٨  ٤  ٩٦
األميرآي، وحدة آشف االحتيال في 

  المشتريات الرئيسية
  دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع  ٦  ٢  ١٣٤
  مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية  ٠  ٠  ٤
  مكتب التحقيقات الفدرالية  ٤  ٢  ٧٩
  الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  ٢  ٠  ٦

  المجموع  ٢٠  ٨  ٣١٩
  

  العمليات المشترآةتشمل األرقام القضايا المعلقة التي يجري العمل بها مع وآاالت أخرى داخل مرآز * 
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، موجز الموازنة، استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام الخاص إلعادة ٢٠٠٣ديسمبر / آانون األول–

 . ٢٠٠٨/إعمار العراق للبيانات، تشرين األول

-www.mnf، ١٦/٩/٢٠٠٨، دليل مكافحة التمرد، (MNF-I)قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٧
iraq.com،  ١٨/١٠/٢٠٠٨ تم الوصول إليه في . 

األمن واالستقرار في "شهادة وزير الدفاع روبرت ام غيتس أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب  -٨
 . ١٠/٩/٢٠٠٨، "أفغانستان والعراق

التحليل المرحلي للمعلومات المتعلقة "، SIGIR 08-015تدقيق المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق  -٩
 . ٢٥/٤/٢٠٠٨ي زودها تقرير وزارة الدفاع، قياس االستقرار واألمن في العراق بقوات األمن العراقية الت

 ١٠/١٠/٢٠٠٨، اعد بمثابة دخل بيانات التقرير ربع السنوي (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٠
 .للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق

دعم وآاالت األمم المتحدة لجهود العراق لكبح انتشار "، (UNAMI)بعثة مساعدة العراق التابعة لألمم المتحدة  -١١
 . ١٠/٩/٢٠٠٨، "الكوليرا

، "خطاب إلى مؤتمر المراجعة السنوية األولى للميثاق الدولي مع العراق"األمين العام لألمم المتحدة،  -١٢
٢٩/٥/٢٠٠٨ ،www.un.org، ١٠/١/٢٠٠٨ تم الوصول إليه في.  

الرئيس بوش يزور برنامج المحاضرات المميزة في جامعة الدفاع : ةنسخ"خطاب رئيس الواليات المتحدة،  -١٣
 تم الوصول إليه ،www.whitehouse.gov، ٩/٩/٢٠٠٨، "، ويبحث الحرب العالمية على اإلرهاب"القومي
١٨/١٠/٢٠٠٨. 

األمن واالستقرار في "شهادة وزير الدفاع روبرت ام غيتس أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب  -١٤
 .١٠/٩/٢٠٠٨، "غانستان والعراقأف

األمن واالستقرار في "شهادة وزير الدفاع روبرت ام غيس أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب  -١٥
 .١٠/٩/٢٠٠٨، "أفغانستان والعراق

، تاريخ ٢٦العدد رقم "، (UNAMI Focus)، بعثة مساعدة العراق التابعة لألمم المتحدة (UN)األمم المتحدة  -١٦
 . ٢٠٠٨بتمبر س/أيلول

 .١٥/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNC-I)  الفيلق المتعدد الجنسيات في العراقاستجابة  -١٧



  المالحظات
  

 

٣٢٧ 

 .١٥/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNC-I)  الفيلق المتعدد الجنسيات في العراقاستجابة  -١٨

 ، تم www.mnf-iraq.com، ١/٩/٢٠٠٨" االنبار"، (MNF-I)  القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٩
 . ١٩/١٠/٢٠٠٨الوصول إليه في 

 .١٥/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNC-I)  الفيلق المتعدد الجنسيات في العراقاستجابة  -٢٠

أول مراجعة بموجب الترتيب االحتياطي ومراجعة : العراق"، ٨٣٠٣ رقم ،(IMF)تقرير صندوق النقد الدولي  -٢١
 تقرير المالك؛ ملحق تقرير المالك؛ بيان صحفي حول مناقشة المجلس التنفيذي وبيان المدير –ة التأمينات المالي

 . ٢٠٠٨/ ١٩/١٠تم الوصول إليه في ، www.imf.org، ٢٠٠٨سبتمبر /، أيلول"التنفيذي حول العراق

 . ٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية لطلب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق للبيانات  -٢٢

 .٢٠٠٨سبتمبر /، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات أيلول"تقرير لجنة النزاهة: "ملحق وزارة العدل -٢٣

مدارس القدس، المعلمين والفاو تحت برنامج "، SIGIR PA-08-149, 150, 151تقارير تدقيق المفتش العام  -٢٤
 .١٠/٢٠٠٨االستجابة الطارئة للقائد في العراق، 

أول مراجعة بموجب الترتيب االحتياطي ومراجعة : العراق"، ٨٣٠٣ رقم ،(IMF)قد الدولي تقرير صندوق الن -٢٥
 تقرير المالك؛ ملحق تقرير المالك؛ بيان صحفي حول مناقشة المجلس التنفيذي وبيان المدير –التأمينات المالية 

 . ٢٠٠٨/ ١٩/١٠تم الوصول إليه في ، www.imf.org، ٢٠٠٨سبتمبر /، أيلول"التنفيذي حول العراق

إطار العمل االستراتيجي لبناء "، (MNF-I)والقوات المتعددة الجنسيات في العراق  (DoS)وزارة الخارجية  -٢٦
، اإلستجابة لطلب المفتش العام للبيانات "٧/٨/٢٠٠٨القدرة واالستدامة في حكومات المحافظات العراقية، 

٢٢/٩/٢٠٠٨ . 

، تم الوصول إليها في www.cpj.org" ٢٠٠٨عام الصحافيون القتلى "لجنة حماية الصحافيين،  -٢٧
١٩/١٠/٢٠٠٨ . 

/ ٥/١٠، تم الوصول إليها في www.cpj.org" الصحافيون العراقيون في خطر"لجنة حماية الصحافيين،  -٢٨
٢٠٠٨. 

 ٩األمم المتحدة تعبر عن قلقها حول تهجير أآثر من "، (UNAMI)بعثة مساعدة العراق التابعة لألمم المتحدة  -٢٩
 . ١٧/١٠/٢٠٠٨" يحي عراقي من الموصلآالف مس

 . ٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية لطلب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق للبيانات  -٣٠

 لتخفيف حدة وضع الالجئين والمهجرين إلى ةتقرير حول تدخل المفوضية األوروبي: "المفوضية األوروبية -٣١
 .٩/٢٠٠٨" الداخل

 لتخفيف حدة وضع الالجئين والمهجرين إلى ةقرير حول تدخل المفوضية األوروبيت: "المفوضية األوروبية -٣٢
 . ٩/٢٠٠٨" الداخل

 .٢/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات ، (DCAA)استجابة وآالة تدقيق العقود الدفاعية  -٣٣

امات االلتز: وضع صندوق دعم االقتصاد لوزارة الخارجية"، SIGIR 09-006تقرير تدقيق المفتش العام  -٣٤
 .١٠/٢٠٠٨" والنفقات إلعادة إعمار العراق

 . ١٢/١٠/٢٠٠٨ تم الوصول إليها في ،/www.worldbank.org/datastatisticsالبنك الدولي  -٣٥

 .P.Lيستند هذا الرقم إلى التخصيصات التي توفرت إلعادة إعمار العراق بموجب القوانين العامة              -٣٦
108-7, P.L. 108-11, P.L.108-106, P.L. 108-287, P.L. 109-13, P.L. 109-102, P.L. 109-

148, P.L. 109-234, P.L. 110-28, P.L. 110-92, P.L. 110-116, P.L. 110-137, P.L. 110-
149,P.L. 110-161, P.L. 110-252.. 

 ٤١٧-١١٠، القانون العام ٢٠٠٩قانون دونكان هانتر للترخيص الدفاعي القومي للسنة المالية  -٣٧
)١٤/١٠/٢٠٠٨.( 



  مالحظاتال
  

 

٣٢٨ 

 ٤١٧-١١٠، القانون العام ٢٠٠٩ قانون دونكان هانتر للترخيص الدفاعي القومي للسنة المالية  -٣٨
)١٤/١٠/٢٠٠٨.( 

 .١/١٠/٢٠٠٨تقرير الوضع األسبوعي في العراق،  "(Dos)وزارة الخارجية -٣٩

 .١٤/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات ، (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٤٠

 .١٤/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات ، (OSD) وزير الدفاع استجابة مكتب  -٤١

استجابة ؛ ٢/١٠/٢٠٠٨  لطلب المفتش العام للبيانات،،(USAID)استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية  -٤٢
استجابة الوآالة . ١٤/١٠/٢٠٠٨، لطلب المفتش العام للبيانات (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق 

 .١٤/١٠/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، ،(USAID)يرآية للتنمية الدولية االم

 .١/١٠/٢٠٠٨تقرير الوضع األسبوعي في العراق،  "(DoS)وزارة الخارجية -٤٣

 .٣/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٤٤

 .١/١٠/٢٠٠٨راق، تقرير الوضع األسبوعي في الع "(DoS)وزارة الخارجية -٤٥

تقرير الوضع "وزارة الخارجية . ١/١٠/٢٠٠٨تقرير الوضع األسبوعي في العراق، "(DoS)وزارة الخارجية  -٤٦
 .٩/٧/٢٠٠٨األسبوعي في العراق، 

 .١٥/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات،  ،(GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٤٧

 .١٥/١٠/٢٠٠٨العام للبيانات، لطلب المفتش  ،(GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٤٨

 إلى السنة ٢٠٠٣ مليار دوالر لصندوق قوات األمن األفغانية للسنة المالية ١٥٫٥بالمقارنة تم تخصيص حوالي  -٤٩
  .٢٠٠٨المالية  

إدارة صندوق قوات األمن العراقية في " لمكتب المفتش العام في وزارة الدفاع D-2008-026تقرير رقم  -٥٠
 .٣٠/١١/٢٠٠٧" ة الثالثةجنوب غرب آسيا، المرحل

التحدي : قف لكي يتم عدك: "اللجنة الفرعية لإلشراف والتحقيقات في لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب -٥١
 .٢٧/٧/٢٠٠٧، "المستمر أمام بناء قوات األمن العراقية

حاجات ، لتلبية (MOI)، ووزارة الداخلية العراقية (MOD)يصف المستويات التي تطلبها وزارة الدفاع  -٥٢
 . ٩/٢٠٠٨قياس االستقرار واألمن في العراق، "، (DoD)وزارة الدفاع . موازنتيهما والعجز فيهما

 ٤١٧-١١٠، القانون العام ٢٠٠٩قانون دونكان هانتر للترخيص الدفاعي القومي للسنة المالية  -٥٣
)١٤/١٠/٢٠٠٨.( 

 ٤١٧-١١٠قانون العام ، ال٢٠٠٩قانون دونكان هانتر للترخيص الدفاعي القومي للسنة المالية  -٥٤
)١٤/١٠/٢٠٠٨.( 

 . ٣٠/٩/٢٠٠٨، قياس االستقرار واألمن في العراق، (DoD)وزارة الدفاع  -٥٥

 .١٤/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات ، (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٥٦

 .١٤/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات ، (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٥٧

 .١٤/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات ، (OSD) وزير الدفاع استجابة مكتب  -٥٨

 .١٤/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات ، (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٥٩

 .١٤/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات ، (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٦٠

 .١٤/١٠/٢٠٠٨بيانات لطلب المفتش العام لل، (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٦١

 .١٤/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات ، (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٦٢



  المالحظات
  

 

٣٢٩ 

،            (ITAO)، ملف إنهاء مكتب المساعدة االنتقالية للعراق (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق  -٦٣
١/١٠/٢٠٠٨ . 

،            (ITAO)لمساعدة االنتقالية للعراق ، ملف إنهاء مكتب ا(IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق  -٦٤
١/١٠/٢٠٠٨. 

،            (ITAO)، ملف إنهاء مكتب المساعدة االنتقالية للعراق (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق  -٦٥
١/١٠/٢٠٠٨. 

 ). ٦/٢٠٠٨ (٢٥٢-١١٠، القانون العام ٢٠٠٨قانون التخصيصات التكميلية للعام  -٦٦

مكتب المساعدة ؛ استجابتا ١٤/١٠/٢٠٠٧، لطلب المفتش العام للبيانات (DoS)جية وزارة الخاراستجابة  -٦٧
استجابة فرقة منطقة ؛ ١٠/٢/٢٠٠٨ و٤/١/٢٠٠٨؛ لطلب المفتش العام للبيانات (ITAO)االنتقالية للعراق 

ولية ؛ استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الد٦/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات،  ،(GRD)الخليج 
(USAID)، ،مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ؛ ٢/١٠/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات(ITAO) ؛ تقرير

 .٢/١٠/٢٠٠٨المؤشرات األساسية، 

 .٧/٢٠٠٨، "٢٢٠٧تقرير القسم "، (DoS)وزارة الخارجية  -٦٨

مكتب المساعدة  ؛ استجابتا١٤/١٠/٢٠٠٧، لطلب المفتش العام للبيانات (DoS)وزارة الخارجية استجابة  -٦٩
استجابة فرقة منطقة ؛ ١٠/٢/٢٠٠٨ و٤/١/٢٠٠٨، لطلب المفتش العام للبيانات (ITAO)االنتقالية للعراق 

؛ استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية ٦/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات،  ،(GRD)الخليج 
(USAID)، ،المساعدة االنتقالية للعراق مكتب ؛ ٢/١٠/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات(ITAO)، تقرير 

 .٢/١٠/٢٠٠٨المؤشرات األساسية، 

مكتب المساعدة ؛ استجابتا١٤/١٠/٢٠٠٧، لطلب المفتش العام للبيانات (DoS)وزارة الخارجية استجابة  -٧٠
استجابة فرقة منطقة ؛ ١٠/٢/٢٠٠٨ و٤/١/٢٠٠٨، لطلب المفتش العام للبيانات (ITAO)االنتقالية للعراق 

؛ استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية ٦/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات،  ،(GRD)لخليج ا
(USAID)، ،مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ؛ ٢/١٠/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات(ITAO) تقرير ،

 .٢/١٠/٢٠٠٨المؤشرات األساسية، 

 .٧/٢٠٠٨، "٢٢٠٧تقرير القسم "، (DoS)وزارة الخارجية  -٧١

مكتب المساعدة ؛استجابتا ١٤/١٠/٢٠٠٧، لطلب المفتش العام للبيانات (DoS)وزارة الخارجية استجابة  -٧٢
استجابة فرقة منطقة ؛ ١٠/٢/٢٠٠٨ و٤/١/٢٠٠٨، لطلب المفتش العام للبيانات (ITAO)االنتقالية للعراق 

 الوآالة االميرآية للتنمية الدولية ؛ استجابة٦/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات،  ،(GRD)الخليج 
(USAID)، ،مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ؛ ٢/١٠/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات(ITAO) تقرير ،

 .٢/١٠/٢٠٠٨المؤشرات األساسية، 

مكتب المساعدة ؛ استجابتا ١٤/١٠/٢٠٠٧، لطلب المفتش العام للبيانات (DoS)وزارة الخارجية استجابة  -٧٣
استجابة فرقة منطقة ؛ ١٠/٢/٢٠٠٨ و٤/١/٢٠٠٨، لطلب المفتش العام للبيانات (ITAO)قالية للعراق االنت

؛ استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية ٦/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات،  ،(GRD)الخليج 
(USAID)، ،للعراق مكتب المساعدة االنتقالية ؛ ٢/١٠/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات(ITAO) تقرير ،

 .٢/١٠/٢٠٠٨المؤشرات األساسية، 

مكتب المساعدة ؛ استجابتا ١٤/١٠/٢٠٠٧، لطلب المفتش العام للبيانات (DoS)وزارة الخارجية استجابة  -٧٤
استجابة فرقة منطقة ؛ ١٠/٢/٢٠٠٨ و٤/١/٢٠٠٨، لطلب المفتش العام للبيانات (ITAO)االنتقالية للعراق 

؛ استجابة الوآالة االميرآية للتنمية الدولية ٦/١٠/٢٠٠٨لمفتش العام للبيانات، لطلب ا ،(GRD)الخليج 
(USAID)، ،مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ؛ ٢/١٠/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات(ITAO) تقرير ،

 .٢/١٠/٢٠٠٨المؤشرات األساسية، 

االلتزامات : قتصاد لوزارة الخارجيةوضع صندوق دعم اال"، SIGIR 09-006تقرير تدقيق المفتش العام  -٧٥
 .١٠/٢٠٠٨" والنفقات إلعادة إعمار العراق



  مالحظاتال
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االلتزامات : وضع صندوق دعم االقتصاد لوزارة الخارجية"، SIGIR 09-006تقرير تدقيق المفتش العام  -٧٦
 .١٠/٢٠٠٨" والنفقات إلعادة إعمار العراق

االلتزامات :  االقتصاد لوزارة الخارجيةوضع صندوق دعم"، SIGIR 09-006تقرير تدقيق المفتش العام  -٧٧
 .١٠/٢٠٠٨" والنفقات إلعادة إعمار العراق

 .١٥/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات،  ،(GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٧٨

،            (ITAO)، ملف إنهاء مكتب المساعدة االنتقالية للعراق (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق  -٧٩
١/١٠/٢٠٠٨. 

 –منطقة الحظر حول خطوط أنابيب النفط من آرآوك إلى بيجي "، SIGIR PA-08-137تقرير المفتش العام  -٨٠
 . ٢٤/٧/٢٠٠٨، ٣المرحلة 

 .١٥/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات ، (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٨١

 ٤١٧-١١٠نون العام ، القا٢٠٠٩قانون دونكان هانتر للترخيص الدفاعي القومي للسنة المالية  -٨٢
)١٤/١٠/٢٠٠٨.( 

" اآسيل وورآبوك"، (CERP)، برنامج االستجابة الطارئة للقائد (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق  -٨٣
٣/١٠/٢٠٠٨ . 

، المجمعة حسب تسلسل تاريخ بدء (CERP)الطارئة للقائد تستند األرقام إلى مشاريع برنامج االستجابة  -٨٤
اآسيل "، (CERP)، برنامج االستجابة الطارئة للقائد (IRMS) إعمار العراق إنشائها، نظام إدارة إعادة

 .٣/١٠/٢٠٠٨" وورآبوك

، المجمعة حسب تسلسل تاريخ بدء (CERP)الطارئة للقائد تستند األرقام إلى مشاريع برنامج االستجابة  -٨٥
اآسيل "، (CERP)قائد ، برنامج االستجابة الطارئة لل(IRMS)إنشائها، نظام إدارة إعادة إعمار العراق 

 .٣/١٠/٢٠٠٨" وورآبوك

 .١٠/٢/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات ، (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٨٦

" اآسيل وورآبوك"، (CERP)، برنامج االستجابة الطارئة للقائد (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق  -٨٧
٣/١٠/٢٠٠٨. 

، الحظ إن عدد المشاريع المكتملة المذآورة في االستجابة (MNC-1)الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق  -٨٨
 استجابة مكتب وزير الدفاع . أغسطس/يوليو وآب/لطلب المفتش العام للبيانات يمثل المشاريع المكتملة في تموز

(OSD) ٢/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات. 

 .١٠/٢/٢٠٠٨ات لطلب المفتش العام للبيان، (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٨٩

إجراءات "مضمنة في ، (I-CERP) قسياسات وإجراءات وأغراض برنامج االستجابة الطارئة للقائد في العرا -٩٠
 . ، الملحق ج٥/٢٠٠٨، (CERP)التشغيل القياسية لمجموعة صناديق برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

 التابع لسكرتارية مجلس الوزراء والقوات ،(I-SRC)مذآرة تفاهم بين المجلس األعلى إلعادة إعمار العراق  -٩١
 . ٤/٢٠٠٨المتعددة الجنسيات في العراق، 

التقرير المرحلي حول عمليات إلغاء عقود إعادة إعمار  "،SIGIR 08-013تقرير تدقيق المفتش العام  -٩٢
 . ٢٨/٤/٢٠٠٨، "العراق

، (PMNC) وآافة البنود ترفع إلى(PMCON)آافة البنود ترفع إلى " نظام اإلدارة المالية في سالح الهندسة،  -٩٣
 .١٠/١٠/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، ،(USAID) الوآالة االميرآية للتنمية الدولية استجابة

 .٣٠/٩/٢٠٠٨نظام اإلدارة المالية في سالح المهندسين  -٩٤

 ،(USAID)لدولية الوآالة االميرآية للتنمية ااستجابة، ٣٠/٩/٢٠٠٨نظام اإلدارة المالية في سالح المهندسين  -٩٥
 .١٠/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات، 



  المالحظات
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، "إلغاء مشاريع إعادة إعمار العراق تمثل مجموعة من األعمال"، SIGIR 09-004تقرير تدقيق المفتش العام  -٩٦
١٠/٢٠٠٨ . 

، "إلغاء مشاريع إعادة إعمار العراق تمثل مجموعة من األعمال"، SIGIR 09-004تقرير تدقيق المفتش العام  -٩٧
١٠/٢٠٠٨   . 

الكلفة والنتيجة واإلشراف على عقود برنامج الحكم المحلي مع "، SIGIR 09-003تقرير تدقيق المفتش العام  -٩٨
 .١٠/٢٠٠٨معهد مثلث األبحاث، 

الكلفة والنتيجة واإلشراف على عقود برنامج الحكم المحلي مع "، SIGIR 09-003تقرير تدقيق المفتش العام  -٩٩
 .١٠/٢٠٠٨معهد مثلث األبحاث، 

األمن واالستقرار في "شهادة وزير الدفاع روبرت ام غيتس أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب  -١٠٠
 .١٠/٩/٢٠٠٨، "أفغانستان والعراق

 .      ٣٠/٩/٢٠٠٨، قياس االستقرار واألمن في العراق، (DoD)وزارة الدفاع  -١٠١

 .٦/١٠/٢٠٠٨انات لطلب المفتش العام للبي(OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٠٢

 .٢٢/٩/٢٠٠٨، قائد الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، (DoD)نسخة وزارة الدفاع  -١٠٣

"      السيطرة العراقية على محافظتي األنبار وبابل"، (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٠٤
٢٣/١٠/٢٠٠٨ ،www.mnf-iraq.com ، ٢٣/١٠/٢٠٠٨تم الوصول إليها. 

 .٣٠/٩/٢٠٠٨، قياس االستقرار واألمن في العراق، (DoD) وزارة الدفاع -١٠٥

"      السيطرة العراقية على محافظتي األنبار وبابل"، (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٠٦
٢٣/١٠/٢٠٠٨ ،www.mnf-iraq.com ، ٢٣/١٠/٢٠٠٨تم الوصول إليها. 

، لطلب المفتش العام للبيانات (CENTCOM) ة للقوات المسلحة األميرآيقيادة المنطقة الوسطىاستجابة  -١٠٧
١٥/١٠/٢٠٠٨ . 

 .٣٠/٩/٢٠٠٨، قياس االستقرار واألمن في العراق، (DoD)وزارة الدفاع  -١٠٨

 .٢/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات،  ،(GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -١٠٩

 .٢/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات،  ،(GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -١١٠

، البيانات آما آانت في        ٣٠/٩/٢٠٠٨، قياس االستقرار واألمن في العراق، (DoD)وزارة الدفاع  -١١١
١٥/٨/٢٠٠٨. 

، البيانات آما آانت في        ٣٠/٩/٢٠٠٨، قياس االستقرار واألمن في العراق، (DoD)وزارة الدفاع  -١١٢
١٥/٨/٢٠٠٨. 

ار تحديات الحصول على بيانات يعتمد عليها ومفيدة استمر"، SIGIR 09-002تقرير تدقيق المفتش العام  -١١٣
 .١٠/٢٠٠٨، "حول قوات األمن العراقية

استمرار تحديات الحصول على بيانات يعتمد عليها ومفيدة "، SIGIR 09-002    تقرير تدقيق المفتش العام  -١١٤
 .١٠/٢٠٠٩، "حول قوات األمن العراقية

 .٦/٢٠٠٨ي العراق، ، قياس االستقرار واألمن ف(DoD)وزارة الدفاع  -١١٥

 .٩/٢٠٠٨، قياس االستقرار واألمن في العراق، (DoD)وزارة الدفاع  -١١٦

 .٩/٢٠٠٨، قياس االستقرار واألمن في العراق، (DoD)وزارة الدفاع  -١١٧

 .٩/٢٠٠٨، قياس االستقرار واألمن في العراق، (DoD)وزارة الدفاع  -١١٨

 .٩/٢٠٠٨، قياس االستقرار واألمن في العراق، (DoD)وزارة الدفاع  -١١٩
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 .٣/١٠/٢٠٠٨، لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٢٠

لطلب االستجابة " موجز القيادة، (DoIA)مديرية الشؤون الداخلية "، (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٢١
 .٣/١٠/٢٠٠٨المفتش العام للبيانات 

فريق التدريب االستشاري لجيش سلطة : موجز القيادة"، (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٢٢
 . ٢٠، الشريحة ٢/١٠/٢٠٠٨، االستجابة لطلب المفتش العام للبيانات ١٣/٩/٢٠٠٨االئتالف 

، تم اعداد هذه المعلومات آدخل بيانات لتقرير المفتش العام (MNF-I) القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٢٣
 .١٠/١٠/٢٠٠٨اق، ربع السنوي، الخاص إلعادة إعمار العر

، تم اعداد هذه المعلومات آدخل بيانات لتقرير المفتش العام (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٢٤
 .١٠/١٠/٢٠٠٨الخاص إلعادة إعمار العراق، ربع السنوي، 

تحالف في الشكل الجيش العراقي تحدث بأعداد وقدرات آافية لتنفيذ عمليات مكافحة التمرد مع قوات ال" -١٢٥
المناسب للمراقبة وقادر على استدامة وإعادة توليد نفسه مع دعم منخفض لقوات التحالف بقيادة عدد آاف من 

موجز قيادة فريق : نّية قائد فريق التدريب االستشاري لجيش سلطة االئتالف(القادة الكفوئين والمحترفين 
القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق ، (CAATT)التدريب االستشاري لجيش سلطة االئتالف 

(MNSTC-I) موجز قيادة فريق التدريب االستشاري لجيش سلطة االئتالف ،(CAATT)  ،١٣/٩/٢٠٠٨ ،
 . ٤، الشريحة التوضيحية ٢/١٠/٢٠٠٨استجابة لطلب المفتش العام للبيانات 

، لطلب المفتش العام للبيانات،    (INL) يق القانونلرقابة على المخدرات وتطبالدولي لصندوق الاستجابة  -١٢٦
٣/١٠/٢٠٠٨. 

 ، استجابة مكتب وزير الدفاع  ٣٠/٩/٢٠٠٨، قياس االستقرار واألمن في العراق، (DoD)وزارة الدفاع  -١٢٧
(OSD) ، ،٢/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات . 

 .٨/١٠/٢٠٠٨ت لطلب المفتش العام للبيانا، (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٢٨

 .٨/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات ، (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٢٩

، البيانات آما آانت في       ٣٠/٩/٢٠٠٨، قياس االستقرار واألمن في العراق، (DoD)وزارة الدفاع  -١٣٠
١٥/٨/٢٠٠٨ . 

" موجز القيادة، (DoIA)مديرية الشؤون الداخلية ، (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٣١
 .٤ و٣، الشريحتان٢/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات االستجابة 

عندما أجرى المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق مراجعته للوجستيات وقدرات الصيانة لقوات األمن  -١٣٢
قال إلى سيطرة وزارة تطبيق القدرات اللوجستية داخل الجيش العراقي لالنت"، آان الهدف ٢٠٠٦العراقية عام 

قوات : المصدر. ٢٠٠٨يناير /ولتحويل آافة القدرات بحلول األول من آانون الثاني. الدفاع بصورة دورية
، SIGIR 06-32األمن العراقية، مراجعة خطط تطبيق القدرات اللوجستية، تقرير تدقيق المفتش العام 

ات لوجستية غير آافية لتقرير االولويات،  وجود قدر(GAO)حدد مكتب المحاسبة الحكومية. ٢٨/١٠/٢٠٠٦
باإلضافة إلى ذلك . (GAO-08-143R)مكتب المحاسبة الحكومية (التدريب واستدامة قوات األمن العراقية 

حددت مجموعة الدراسة للعراق عدم وجود خبرة آبيرة وضعف التجربة اللوجستية داخل القوات المسلحة 
تقرير اللجنة المستقلة حول قوات األمن العراقية، "، (CSIS).  وقدراتهاالعراقية، األمر الذي يعيق جهوزيتها

 . ١٠، النتيجة ٦/٩/٢٠٠٧المرفوع إلى الكونغرس، 

 .٩/٢٠٠٨/ ٣٠، قياس االستقرار واألمن في العراق، (DoD)وزارة الدفاع  -١٣٣

 .١٤/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٣٤

 .٦/٢٠٠٨، قياس االستقرار واألمن في العراق، (DoD)فاع وزارة الد -١٣٥

بعض المخازن داخل آل مستودع "، (MNSTC-I)القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق  -١٣٦
للعربات بعجالت وبجنازير بدأوا مبادرات االنتقال ولكن لم يتم تحديد موعد التسليم إلى ان تكتمل مبادرات 
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استجابة القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق . بدأ اإلنتاج على مقياس منخفضاالنتقال وي
(MNSTC-I)جهود الواليات المتحدة في مساعدة لوجستيات الجيش العراقي. "، لطلب المفتش العام للبيانات" ،

 المفتش العام للبيانات ، لطلب(MNF-I)، استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق ٢٩/٩/٢٠٠٨
٢/١٠/٢٠٠٨. 

 .٣٠/٩/٢٠٠٨، قياس االستقرار واألمن في العراق، (DoD)وزارة الدفاع  -١٣٧

 .٣٠/٩/٢٠٠٨، قياس االستقرار واألمن في العراق، (DoD)وزارة الدفاع  -١٣٨

-MNSTC)القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق "، (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٣٩
I) :  نقل وسائل دعم الحياة لوزارة الدفاع العراقية(MOD) ووزارة الداخلية العراقية ،(MOI) استجابة ،

 .٢٢/٩/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات، 

-MNSTC)القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق "، (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٤٠
I) : اة لوزارة الدفاع العراقية نقل وسائل دعم الحي(MOD) ووزارة الداخلية العراقية ،(MOI) استجابة ،

 .٢٢/٩/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات، 

؛ مكتب ٧/٧/٢٠٠٨، لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٤١
وسائل نقل ": (MNSTC-I)لمتعددة الجنسيات في العراق القيادة األمنية االنتقالية ا"، (OSD) وزير الدفاع 

، استجابة لطلب المفتش العام (MOI)، ووزارة الداخلية العراقية (MOD)دعم الحياة لوزارة الدفاع العراقية 
، (OSD) تشير وثائق أخرى إلى ان هذه العقود السبعة نقلت، مكتب وزير الدفاع . ٢٢/٩/٢٠٠٨للبيانات 

 . ٢/١٠/٢٠٠٨، االستجابة لطلب المفتش العام للبيانات،  ٢٠٠٨أآتوبر /، تشرين األول٣٤ أم :بيانات التدريب"

 .٢/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات ، (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٤٢

 .١٥/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNC-I)  الفيلق المتعدد الجنسيات في العراقاستجابة  -١٤٣

 .١٥/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNC-I)  فيلق المتعدد الجنسيات في العراقالاستجابة  -١٤٤

 .١٥/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNC-I)  الفيلق المتعدد الجنسيات في العراقاستجابة  -١٤٥

 .١٥/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNC-I)  الفيلق المتعدد الجنسيات في العراقاستجابة  -١٤٦

 .١٥/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNC-I)  الفيلق المتعدد الجنسيات في العراقاستجابة  -١٤٧

 .٦/٢٠٠٨، لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٤٨

؛ استجابة القوات المتعددة ٣/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات، "، (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٤٩
 .١٥/١٠/٢٠٠٨، لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I)الجنسيات في العراق 

 .٣٠/٩/٢٠٠٨، قياس االستقرار واألمن في العراق، (DoD)وزارة الدفاع  -١٥٠

 .٣/١٠/٢٠٠٨، لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٥١

 .١٥/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNC-I)  الفيلق المتعدد الجنسيات في العراقة استجاب -١٥٢

 .٦/١/٢٠٠٨، ١٢٢٧، تقرير القسم (DoS)وزارة الخارجية  -١٥٣

 .٣/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات ، (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٥٤

 .١٥/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات،  (MNC-I)  الفيلق المتعدد الجنسيات في العراقاستجابة  -١٥٥

العراق يشتري أسلحة صغيرة عبر مبيعات "، (MNF-I)بيان صحفي للقوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٥٦
الجيش "، (MNF-I)، بيان صحفي للقوات المتعددة الجنسيات في العراق ٧/١٢/٢٠٠٧" عسكرية أجنبية

، تم الوصول إليه في ٣/٥/٢٠٠٨، "والر عبر مبيعات عسكرية أجنبية مليون د٥٫٢العراقي يستلم معدات بقيمة 
١٨/١٠/٢٠٠٨ . 

 .٣٠/٩/٢٠٠٨، قياس االستقرار واألمن في العراق، (DoD)وزارة الدفاع  -١٥٧



  مالحظاتال
  

 

٣٣٤ 

 . ١٥/١٠/٢٠٠٨، لطلب المفتش العام للبيانات، (DSCA)استجابة وآالة التعاون األمني الدفاعي  -١٥٨

 .٣٠/٩/٢٠٠٨ر واألمن في العراق، ، قياس االستقرا(DoD)وزارة الدفاع  -١٥٩

 .١٥/١٠/٢٠٠٨، لطلب المفتش العام للبيانات، (DSCA)استجابة وآالة التعاون األمني الدفاعي  -١٦٠

 .١٥/١٠/٢٠٠٨، لطلب المفتش العام للبيانات، (DSCA)استجابة وآالة التعاون األمني الدفاعي  -١٦١

 .١٥/١٠/٢٠٠٨انات، لطلب المفتش العام للبي ،(GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -١٦٢

 .١٥/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات،  ،(GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -١٦٣

 .١٨/٨/٢٠٠٨نصف الشهرية برامج الوضح الحالي  ،(GRD)فرقة منطقة الخليج  -١٦٤

 .٣٠/٩/٢٠٠٨، قياس االستقرار واألمن في العراق، (DoD)وزارة الدفاع  -١٦٥

 . ٢/١٠/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات استجابة السفارة األميرآية في بغداد -١٦٦

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -١٦٧

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -١٦٨

 المفتش العام للبيانات،    ، لطلب(INL) لرقابة على المخدرات وتطبيق القانونالدولي لصندوق الاستجابة  -١٦٩
٣/١٠/٢٠٠٨. 

، لطلب المفتش العام للبيانات،    (INL) لرقابة على المخدرات وتطبيق القانونالدولي لصندوق الاستجابة  -١٧٠
٣/١٠/٢٠٠٨. 

، لطلب المفتش العام للبيانات،    (INL) لرقابة على المخدرات وتطبيق القانونالدولي لصندوق الاستجابة  -١٧١
 .٢/١٠/٢٠٠٩تجابة الملحق القضائي األميرآي لطلب المفتش العام للبيانات، ؛ اس٣/١٠/٢٠٠٨

، لطلب المفتش العام للبيانات،    (INL) لرقابة على المخدرات وتطبيق القانونالدولي لصندوق الاستجابة  -١٧٢
٣/١٠/٢٠٠٨. 

العام للبيانات،    ، لطلب المفتش (INL) لرقابة على المخدرات وتطبيق القانونالدولي لصندوق الاستجابتا  -١٧٣
 .١٥/١٠/٢٠٠٨و ٣/١٠/٢٠٠٨

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -١٧٤

" محكمة جديدة تفتتح في بغداد"، (GRD)سميت، آندال وبولي آيلر، بيان صحفي لفرقة منطقة الخليج  -١٧٥
١٠/٩/٢٠٠٨. 

 .٣٠/٩/٢٠٠٨ في العراق، ، قياس االستقرار واألمن(DoD)وزارة الدفاع  -١٧٦

 . ٢/١٠/٢٠٠٨استجابة الملحق القضائي األميرآي لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٧٧

، لطلب المفتش العام للبيانات،    (INL) لرقابة على المخدرات وتطبيق القانونالدولي لصندوق الاستجابة  -١٧٨
٣/١٠/٢٠٠٨. 

 .٢٠٠٨، تموز ١٢٢٧، تقرير القسم (DoS)وزارة الخارجية  -١٧٩

 .٢/١٠/٢٠٠٨تجابة الملحق القضائي األميرآي لطلب المفتش العام للبيانات، اس -١٨٠

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة الملحق القضائي األميرآي لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٨١

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة الملحق القضائي األميرآي لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٨٢

 .٢/١٠/٢٠٠٨لعام للبيانات، استجابة الملحق القضائي األميرآي لطلب المفتش ا -١٨٣

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة الملحق القضائي األميرآي لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٨٤



  المالحظات
  

 

٣٣٥ 

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة الملحق القضائي األميرآي لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٨٥

 .٧/٢٠٠٨استجابة المنسق األميرآي لحكم القانون، لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٨٦

 .٢/١٠/٢٠٠٨ القضائي األميرآي لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة الملحق -١٨٧

، لطلب المفتش العام للبيانات،    (INL) لرقابة على المخدرات وتطبيق القانونالدولي لصندوق الاستجابة  -١٨٨
 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة الملحق القضائي األميرآي لطلب المفتش العام للبيانات، ؛ ٣/١٠/٢٠٠٨

استجابة السفارة األميرآية ؛ ٢/١٠/٢٠٠٨ئي األميرآي، لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة الملحق القضا -١٨٩
 .٢/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات " فرق إعادة إعمار المحافظات في االنبار"

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة الملحق القضائي األميرآي لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٩٠

، لطلب المفتش العام للبيانات،    (INL)  على المخدرات وتطبيق القانونلرقابةالدولي لصندوق الاستجابة  -١٩١
٣/١٠/٢٠٠٨. 

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة الملحق القضائي األميرآي لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٩٢

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة الملحق القضائي األميرآي لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٩٣

 .١٤/١٠/٢٠٠٨ المفتش العام للبيانات، استجابة الملحق القضائي األميرآي لطلب -١٩٤

استجابة الملحق . قد يكون للمحتجزين قضايا متعددة أو أوامر إطالق سراح تؤثر على العدد اإلجمالي للقضايا -١٩٥
 .٢/١٠/٢٠٠٨القضائي األميرآي لطلب المفتش العام للبيانات 

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة الملحق القضائي األميرآي لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٩٦

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة الملحق القضائي األميرآي لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٩٧

، BUAتحديث " بغداد –، لطلب المفتش العام (MNF-I)استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٩٨
٨/١٠/٢٠٠٨. 

، ٣٠/٩/٢٠٠٨، (ESF)آلفة إآمال مشاريع قوات األمن العراقية: (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق -١٩٩
؛ نظام إدارة إعادة إعمار العراق ١/١٠/٢٠٠٨، (DoS)وزارة الخارجية تقرير الوضع األسبوعي في العراق ل

(IRMS)التقرير ربع السنوي لفيلق القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNC-I) ،١٤/١٠/٢٠٠٨ .
 وتمويل برنامج (IRRF2)العراق الثانياألرقام تشمل االلتزامات واالنفاقات لصندوق إغاثة وإعادة إعمار 

 .  (CERP) االستجابة الطارئة للقائد

 .١/١٠/٢٠٠٨، تقرير الوضع األسبوعي في العراق، (DoS)وزارة الخارجية  -٢٠٠

 .٢/١٠/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٢٠١

، ٣٠/٩/٢٠٠٨، (ESF)مشاريع قوات األمن العراقيةآلفة إآمال : (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق -٢٠٢
؛ نظام إدارة إعادة إعمار العراق ١/١٠/٢٠٠٨، (DoS)وزارة الخارجية تقرير الوضع األسبوعي في العراق ل

(IRMS)التقرير ربع السنوي لفيلق القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNC-I) ،١٤/١٠/٢٠٠٨ .
 وتمويل برنامج (IRRF2)اقات لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثانياألرقام تشمل االلتزامات واالنف

 .  (CERP) االستجابة الطارئة للقائد

 .١٤/١٠/٢٠٠٨، لطلب المفتش العام للبيانات (NEA-1)استجابة مكتب شؤون الشرق األدنى في العراق  -٢٠٣

تقرير وزارة المالية حول "، ٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب  المفتش العام للبيانات  -٢٠٤
 . ٢٠٠٨يونيو /الرأسمال، حزيران

الموازنة التكميلية للعام "، ٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد، لطلب المفتش العام للبيانات  -٢٠٥
٢٠٠٨ ." 



  مالحظاتال
  

 

٣٣٦ 

ة ان متوسط أفادت السفار. ٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٢٠٦
حدث مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق .  مليون برميل يوميا٢٫٥٠اإلنتاج لربع السنة هذا بلغ 

 . هذه المعلومات

 مليون ٢٫٤٣، ذآر أن متوسط اإلنتاج اليومي خالل ربع السنة بلغ ٢٠٠٨يوليو /في تقرير المفتش العام تموز -٢٠٧
 في (EFC) يومًا أبلغت عنها خلية صهر الطاقة ٣٠ت متواصلة لمدة برميل، أخذت هذه األرقام من متوسطا

فيما يخص تقرير مكتب المفتش العام لشهر . ٢٠٠٨يونيو / حزيران٣٠مايو و / أيار٢٩ابريل، / نيسان٣٠
أآتوبر ذآر المفتش العام ان أرقام اإلنتاج المبلغ عنها حسب ما أورده مكتب شؤون الشرق /تشرين األول
وقت نشر هذا التقرير لم يكن المفتش العام قد تمكن من .  في وزارة الخارجية(NEA-I)لعراق األوسط في ا

 .الوصول إلى متوسطات اإلنتاج ربع السنوي لربع السنة األخير الذي أعلن عنه مكتب شؤون الشرق األدنى

استعمل . ١٤/١٠/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات (NEA-I)مكتب شؤون الشرق األوسط في العراق  -٢٠٨
مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق أرقام النفط لربع السنة هذا التي زودها مكتب شؤون الشرق 

تختلف هذه األرقام عن أرقام ربع السنة السابق عندما آان مكتب المساعدة االنتقالية للعراق . األدنى في العراق
ذا أبلغت السفارة االميرآية ان متوسط الصادرات النفطية بلغ في ربع السنة ه. المصدر األولي إلحصائيات النفط

عن متوسط الصادرات النفطية لنفس ربع السنة من عام % ٣ مليون برميل يوميا  وهو رقم يزيد بنسبة ١٫٨٣
٢٠٠٧ . 

 .٢٠٠٨أغسطس /العراق، آب: ، تقرير البلدان"االيكونومست"صحيفة : وحدة االستخبارات -٢٠٩

، استجابة مكتب شؤون الشرق ١٠/٩/٢٠٠٨ تقرير الوضع األسبوعي في العراق، ،(DoS)وزارة الخارجية  -٢١٠
في ربع السنة هذا ابلغ مكتب . ١٤/١٠/٢٠٠٨، لطلب المفتش العام للبيانات (NEA-1)األدنى في العراق 

كتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق إحصائيات النفط استنادًا إلى المعلومات التي حصل عليها من م
، التي من المحتمل ان تختلف عن اإلنتاج التاريخي للنفط وأرقام (NEA-1)شؤون الشرق األدنى في العراق 

الصادرات النفطية التي زودها مكتب المساعدة االنتقالية للعراق وخلية صهر الطاقة في تقارير ربع السنة 
 .السابقة

 ٤٦٫٦، بلغت ٢٠٠٨أغسطس /العراقي حتى آبأبلغت وزارة المالية ان وصوالت النفط للمصرف المرآزي  -٢١١
 .١٥/١٠/٢٠٠٨استجابة وزارة المالية األميرآية لطب المفتش العام للبيانات . مليار دوالر

اإليرادات والنفقات : تثبيت استقرار وإعادة بناء العراق"، GAO 08-1144Tمكتب المحاسبة الحكومية  -٢١٢
 ١٥، التقرير األسبوعي عن الوضع في العراق،  (DoS)وزارة الخارجية . ١٦/٩/٢٠٠٨،"والفوائض العراقية

/١٠/٢٠٠٨. 

السعر األسبوعي الصافي لنفط آرآوك في العراق حسب أسعار خليج الواليات : "إدارة معلومات الطاقة -٢١٣
تم الوصول إليه  ،www.eia.doe.gov، ١٠/١٠/٢٠٠٨، ٥/١٠/٢٠٠٧، "دوالرًا للبرميل الواحد"المتحدة 

 . ٢٠/١٠/٢٠٠٨في 

 .مترجم، بدون تاريخ"٢٠١١-٢٠٠٩: التخطيط االستراتيجي"كومة العراقية الح -٢١٤

 .٢٤/٩/٢٠٠٨، تقرير الوضع األسبوعي في العراق، (DoS)وزارة الخارجية  -٢١٥

، يتعلق هذا الرقم باألسبوع ٢٤/٩/٢٠٠٨، تقرير الوضع األسبوعي في العراق، (DoS)وزارة الخارجية  -٢١٦
 .٢١/٩/٢٠٠٨المنتهي في 

ابلغ مكتب . ١٤/١٠/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات (NEA-I)ق األدنى في العراق مكتب شؤون الشر -٢١٧
من خالل مكتب (شؤون الشرق األدنى ان أرقامه تختلف عن تلك التي أبلغت عنها السفارة األميرآية في بغداد 

 ).المساعدة االنتقالية للعراق

 .٢٦/٩/٢٠٠٨ ، تقرير الوضع الحالي األسبوعي،(GRD)فرقة منطقة الخليج  -٢١٨

في استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، . تبقى بعض المشاريع غير الممولة من فرقة منطقة الخليج قيد التنفيذ -٢١٩
 ألف دوالر من أموال ٥٩ ان على الوآالة ان تنفق مبلغ  (USTDA)أبلغت الوآالة االميرآية للتجارة والتنمية 



  المالحظات
  

 

٣٣٧ 

 الذي تم االلتزام به لتنفيذ برنامج تدريب متعدد الوجوه (IRRF 2)صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني 
 ٥٠٠ مليون دوالر أآثر من ٢َدرب برنامج صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني بقيمة . لوزارة النفط

الهندسي عمليات الترويج، التعويض /تشمل النتائج المبلغ عنها للمتخرجين من برامج التدريب الفني . مندوب
 (USTDA)استجابة الوآالة األميرآية للتجارة والتنمية . لنقدي ومهمات جديدة تستند إلى المهارات المكتسبةا

 .١٤/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات، 

 . ٧/٢٠٠٨، الخطة الشهرية إلدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج   -٢٢٠

 . ٩/٢٠٠٨، ٢٢٠٧، تقرير القسم (Dos)وزارة الخارجية  -٢٢١

 استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، الحظ مكتب شؤون الشرق األدنى في العراق انه من غير الواضح في -٢٢٢
ذآر مكتب شؤون الشرق األدنى في . ما إذا آان هدف الوصول إلى سعة إنتاج شاملة للنفط الخام قد تحقق فعًال

 ماليين برميل يوميًا وهي في ٣تاج بقيمة نعتقد ان أنابيب النفط ال تستطيع ان تتعامل مع إن"، (NEA-I)العراق 
استجابة مكتب شؤون الشرق األدنى في العراق، لطلب المفتش العام للبيانات، ". حالتها الحاضرة

١٤/١٠/٢٠٠٨ . 

  موجز تحليلي للدول أصدرته وزارة الطاقة، اجتماع مع مسؤولين من (DOE)  –األرقام ما قبل الحرب  -٢٢٣
 . ٢٠٠٦يو ما/ أيار٣١وزارة الطاقة في 

، انه آان يوجد أمرا مهمة إداريان بقيا (GRD) أبلغت فرقة منطقة الخليج ٢٠٠٨أغسطس / آب٤في  -٢٢٤
 ابلغ نظام إدارة إعادة ٢٠٠٨أآتوبر، /في األول من تشرين األول. مفتوحين بينما جرى إنهاء إعمال اإلقفال

  ٥٨٫٠٣١٫٥٤٤مار العراق بقيمة  عن مشروع واحد مفتوح لصندوق إغاثة وإعادة إع(IRMS)إعمار العراق 
 . دوالر

 .٦/١٠/٢٠٠٨، لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابتا فرقة منطقة الخليج   -٢٢٥

 .١٤/١٠/٢٠٠٨ و١/١٠/٢٠٠٨، لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابتا فرقة منطقة الخليج  -٢٢٦

 . ٧/٢٠٠٨ع، ، خطة اإلدارة الشهرية للمشاري(GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٢٢٧

 . ١٤/١٠/٢٠٠٨، لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٢٢٨

، استجابة لطلب ٢٠٠٨يونيو / تقرير وزارة المالية حول رأس المال، حزيران–السفارة األميرآية في بغداد  -٢٢٩
 .٢/١٠/٢٠٠٨المفتش العام للبيانات، 

 . ١٧/١٠/٢٠٠٨فتش العام للبيانات، استجابة وزارة المالية االميرآية لطلب الم -٢٣٠

استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، " ٢٠٠٨الموازنة التكميلية للعام "السفارة األميرآية، بغداد  -٢٣١
٢/١٠/٢٠٠٨. 

 عن االداء (IRMO)  مكتب إدارة إعادة إعمار العراقتقرير"، (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٢٣٢
 ).٣٠/٩/٢٠٠٨ – ١/٧/٢٠٠٦ (اليومي للوحدات الكهربائية

 .٢٦/٩/٢٠٠٨، قياس االستقرار واألمن في العراق، (DoD)وزارة الدفاع  -٢٣٣

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٢٣٤

 عن االداء (IRMO)  مكتب إدارة إعادة إعمار العراقتقرير"، (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٢٣٥
 ).٣٠/٩/٢٠٠٨ – ١/٧/٢٠٠٦(اليومي للوحدات الكهربائية 

 عن االداء (IRMO)  مكتب إدارة إعادة إعمار العراقتقرير"، (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٢٣٦
 ).٣٠/٩/٢٠٠٨ – ١/٧/٢٠٠٦(اليومي للوحدات الكهربائية 

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٢٣٧

 . ١٥/١٠/٢٠٠٨، لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٢٣٨



  مالحظاتال
  

 

٣٣٨ 

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٢٣٩

قداره العراق تساعد في التقاط ما م/الوآالة األميرآية للتنمية الدولية"استجابة السفارة األميرآية في بغداد،  -٢٤٠
 . ٨/٩/٢٠٠٨مليار دوالر سنويًا من غاز التوهج لوقود محطة توليد الطاقة، 

 .٢٤/٩/٢٠٠٨، التقرير الوضع األسبوعي في العراق، (DoS)وزارة الخارجية  -٢٤١

 ٢٠٠٨محطات التشغيل والصيانة والدعم عرفت حاالت توقف اقل عام " ان (DoS)أبلغت وزارة الخارجية  -٢٤٢
 .٩/٢٠٠٨، ٢٢٠٧وزارة الخارجية تقرير القسم %. ١٧ وبلغ متوسطها الشهري نسبة

، نظام إدارة إعادة إعمار ٦/١٠/٢٠٠٨، لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٢٤٣
 .٢٩/٩/٢٠٠٨، (ITAO)، ملف إنهاء مكتب المساعدة االنتقالية للعراق(IRMS)العراق 

 ، (ESF)آالف إآمال مشاريع صندوق دعم االقتصادا، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق  -٢٤٤
٣٠/٩/٢٠٠٨ . 

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٢٤٥

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٢٤٦

، "توسيع إمكانية الوصول إلى الطاقة الكهربائية: الكهرباء"، (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  -٢٤٧
١٩/٤/٢٠٠٧ ،www.usaid.gov. 

 .٢٦/٩/٢٠٠٨، تقرير الوضع الحالي األسبوعي، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٢٤٨

، (ESF)اآالف إآمال مشاريع صندوق دعم االقتصاد، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق  -٢٤٩
؛ نظام إدارة ٢٠٠٨/ ١/١٠، تقرير الوضع األسبوعي في العراق، (DoS)؛ وزارة الخارجية ٣٠/٩/٢٠٠٨

/ ١٤/١٠،(MNC-I)، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق(IRMS)إعادة إعمار العراق
، صندوق (IRRF 2)لثانيواالنفاقات لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق اتشمل األرقام االلتزامات . ٢٠٠٨

 . (CERP)دعم االقتصاد وتمويالت برنامج االستجابة الطارئة للقائد

، لطلب "٢٠٠٨يونيو /تقرير وزارة المالية حول الرأس المال، حزيران"استجابة السفارة األميرآية بغداد،  -٢٥٠
 .٢/١٠/٢٠٠٨المفتش العام للبيانات،

 .١٧/١٠/٢٠٠٨ام للبيانات، استجابة وزارة المالية، بغداد لطلب المفتش الع -٢٥١

استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، " ٢٠٠٨الموازنة التكميلية للعام "السفارة األميرآية، بغداد  -٢٥٢
٢/١٠/٢٠٠٨. 

 .١/١٠/٢٠٠٨، تقرير الوضع األسبوعي في العراق، (DoS)وزارة الخارجية  -٢٥٣

 .١/١٠/٢٠٠٨، تقرير الوضع األسبوعي في العراق، (DoS)وزارة الخارجية  -٢٥٤

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٢٥٥

 .٢٦/٩/٢٠٠٨، قياس االستقرار واألمن في العراق (DoD)وزارة الدفاع  -٢٥٦

 .١/١٠/٢٠٠٨، تقرير الوضع األسبوعي في العراق، (DoS)وزارة الخارجية  -٢٥٧

 .٣١/٨/٢٠٠٨، تقرير الوضع الحالي الشهري، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٢٥٨

 بغداد، العراق، - في مدينة الصدرR3محطة  معالجة المياه  "،SIGIR 08-08تقرير تدقيق المفتش العام  -٢٥٩
١٠/٢٠٠٨. 

محطة معالجة مياه الصرف  "،SIGIR 08-144, 145, 146, 147, 148تقرير تدقيق المفتش العام  -٢٦٠
 . ١٠/٢٠٠٨، " الفلوجة–الصحي في الفلوجة 
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محطة معالجة مياه الصرف  "،SIGIR 08-144, 145, 146, 147, 148عام تقرير تدقيق المفتش ال -٢٦١
 .١٠/٢٠٠٨، " الفلوجة–الصحي في الفلوجة 

محطة معالجة مياه الصرف  "،SIGIR 08-144, 145, 146, 147, 148تقرير تدقيق المفتش العام  -٢٦٢
 .١٠/٢٠٠٨، " الفلوجة–الصحي في الفلوجة 

محطة معالجة مياه الصرف  "،SIGIR 08-144, 145, 146, 147, 148تقرير تدقيق المفتش العام  -٢٦٣
 .١٠/٢٠٠٨، " الفلوجة–الصحي في الفلوجة 

، (ESF)اآالف إآمال مشاريع صندوق دعم االقتصاد، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق  -٢٦٤
؛ نظام إدارة ٢٠٠٨/ ١/١٠، تقرير الوضع األسبوعي في العراق، (DoS)؛ وزارة الخارجية ٣٠/٩/٢٠٠٨

/ ١٤/١٠،(MNC-I)، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق(IRMS)إعادة إعمار العراق
، صندوق (IRRF 2)واالنفاقات لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثانيتشمل األرقام االلتزامات . ٢٠٠٨

 . (CERP)دعم االقتصاد وتمويالت برنامج االستجابة الطارئة للقائد

، لطلب "٢٠٠٨يونيو /تقرير وزارة المالية حول الرأس المال، حزيران"بة السفارة األميرآية بغداد، استجا -٢٦٥
 .٢/١٠/٢٠٠٨المفتش العام للبيانات،

 .١٧/١٠/٢٠٠٨استجابة وزارة المالية، بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٦٦

، ١٨/١٠/٢٠٠٨في . ١٧/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٦٧
 .  مليون دوالر١٫٣٤زودت وزارة المالية األميرآية رقما بديًال بلع 

 .١/١٠/٢٠٠٨، لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٢٦٨

 .١٤/١٠/٢٠٠٨، لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٢٦٩

مراجعة إدارة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لمشروع  "،SIGIR 06-026لعام تقرير تدقيق المفتش ا -٢٧٠
 .٣١/٧/٢٠٠٦مستشفى األطفال في البصرة، 

مراجعة إدارة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لمشروع  "،SIGIR 06-026تقرير تدقيق المفتش العام  -٢٧١
 .٣١/٧/٢٠٠٦مستشفى األطفال في البصرة، 

مراجعة إدارة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لمشروع  "،SIGIR 06-026مفتش العام تقرير تدقيق ال -٢٧٢
 .٣١/٧/٢٠٠٦مستشفى األطفال في البصرة، 

 .١/١٠/٢٠٠٨، لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٢٧٣

 .٢٦/٩/٢٠٠٨، تقرير الوضع الحالي األسبوعي، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٢٧٤

 .٧/١٠/٢٠٠٨، لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)تجابة فرقة منطقة الخليج اس -٢٧٥

 .٢٦/٩/٢٠٠٨، قياس االستقرار واألمن في العراق (DoD)وزارة الدفاع  -٢٧٦

، (ESF)اآالف إآمال مشاريع صندوق دعم االقتصاد، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق  -٢٧٧
؛ نظام إدارة ٢٠٠٨/ ١/١٠وضع األسبوعي في العراق، ، تقرير ال(DoS)؛ وزارة الخارجية ٣٠/٩/٢٠٠٨

/ ١٤/١٠،(MNC-I)، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق(IRMS)إعادة إعمار العراق
، صندوق (IRRF 2)واالنفاقات لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثانيتشمل األرقام االلتزامات . ٢٠٠٨

 . (CERP)ت برنامج االستجابة الطارئة للقائددعم االقتصاد وتمويال

، لطلب "٢٠٠٨يونيو /تقرير وزارة المالية حول الرأس المال، حزيران"استجابة السفارة األميرآية بغداد،  -٢٧٨
 .٢/١٠/٢٠٠٨المفتش العام للبيانات،

 .٣/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات ، (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع   -٢٧٩

 . ١٤/١٠/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات (NEA-I)رق األدنى في العراق مكتب شؤون الش -٢٨٠



  مالحظاتال
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 .٢/١٠/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٢٨١

 .٣/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات ، (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٢٨٢

 .٢/١٠/٢٠٠٨تش العام للبيانات استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المف -٢٨٣

مطار النجف : "وزارة الدفاع. ٢/١٠/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٢٨٤
 ، تم الوصول إليه www.defenselink.mil، ٢٢/٧/٢٠٠٨، "يعزز اقتصاد للمحافظات الجنوبية في العراق

 .٣/١٠/٢٠٠٨في 

، استجابة ٢/١٠/٢٠٠٨ة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجاب. األرقام تقديرية -٢٨٥
 . ٧/٧/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات الحصول على بيانات، (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق 

آية في بغداد،     المستشار األقدم، االتصاالت السلكية والالسلكية وتكنولوجيا المعلوماتية، السفارة األمير -٢٨٦
 . ٢٩/٦/٢٠٠٨، "االتصاالت السلكية والالسلكية: إعادة االعمار في العراق"؛ ٣١/٣/٢٠٠٨ -١/٩/٢٠٠٦

المستشار األقدم، االتصاالت السلكية والالسلكية وتكنولوجيا المعلوماتية، السفارة األميرآية في بغداد،      -٢٨٧
 .٢٩/٦/٢٠٠٨، " االتصاالت السلكية والالسلكية:إعادة اإلعمار في العراق"؛ ٣١/٣/٢٠٠٨ -١/٩/٢٠٠٦

 .١٤/١٠/٢٠٠٨، لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٢٨٨

 لصندوق ٢٠٠٤ مليون دوالر جرى االلتزام به بموجب تمويالت العام ٢٢٫٦إنشاء األبنية، مشروع بقيمة  -٢٨٩
ويقدر أن يكتمل في آانون % ٥٦ يشار إليه على انه اآتمل بنسبة ،(IRRF)إغاثة وإعادة إعمار العراق 

 .١/١٠/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج. ٢٠٠٨ديسمبر /األول

 .١٤/١٠/٢٠٠٨، لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٢٩٠

، قياس (DoD)؛ وزارة الدفاع ٩/٢٠٠٨" ،٠٨/٣٠٣تقرير البلدان رقم " "(IMF)صندوق النقد الدولي  -٢٩١
 .٢٦/٩/٢٠٠٨االستقرار واألمن في العراق، 

 . ٩/٢٠٠٨، ٠٨/٣٠٣تقرير البلدان رقم " "(IMF)صندوق النقد الدولي  -٢٩٢

 .٩/٢٠٠٨، ٠٨/٣٠٣تقرير البلدان رقم " "(IMF)صندوق النقد الدولي  -٢٩٣

، يقول رئيس سياسي "حان الوقت للعراقيين لتحقيق التقدم"، (UNAMI)العراق بعثة األمم المتحدة لمساعدة  -٢٩٤
 . ١٤/١٠/٢٠٠٨ ، تم الوصول إليه www.uniraq.org،٦/٨/٢٠٠٨في منظمة األمم المتحدة، 

معلومات حول برنامج خاص لوزارة الدفاع لتعزيز استعادة  "،SIGIR 08-024تقرير تدقيق المفتش العام  -٢٩٥
 .٢٩/٧/٢٠٠٨، "ة في العراقالعافية االقتصادي

 .٢٦/٩/٢٠٠٨، قياس االستقرار واألمن في العراق (DoD)وزارة الدفاع  -٢٩٦

وزارة . ٢٠٠٧يونيو /لم يتم تحديث هذه التقديرات التي أعدها المكتب المرآزي لإلحصاءات منذ حزيران -٢٩٧
 .٢٦/٩/٢٠٠٨قياس االستقرار واألمن في العراق، "، (DoD)الدفاع 

، يقول رئيس سياسي "حان الوقت للعراقيين لتحقيق التقدم"، (UNAMI)ة لمساعدة العراق بعثة األمم المتحد -٢٩٨
 .١٤/١٠/٢٠٠٨ ، تم الوصول إليه www.uniraq.org،٦/٨/٢٠٠٨في منظمة األمم المتحدة، 

 .١٥/١٠/٢٠٠٨، التقرير الوضع األسبوعي في العراق، (DoS)وزارة الخارجية  -٢٩٩

 .١٠/٩/٢٠٠٨وضع األسبوعي في العراق، ، التقرير ال(DoS)وزارة الخارجية  -٣٠٠

أبلغت السفارة األميرآية في بغداد ان هذه التحديثات زودت باالعتماد على التقارير اليومية إلنتاج النفط  -٣٠١
 . ٢/١٠/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،. ومصادر أخرى في السفارة

 .٩/٢٠٠٨، "٠٨/٣٠٣تقرير البلدان رقم " "(IMF)صندوق النقد الدولي  -٣٠٢

 .٩/٢٠٠٨، "٠٨/٣٠٣تقرير البلدان رقم " "(IMF)صندوق النقد الدولي  -٣٠٣



  المالحظات
  

 

٣٤١ 

المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يكمل أول مراجعة لترتيبات القروض "، (IMF)صندوق النقد الدولي  -٣٠٤
 . ٩/٥/٢٠٠٨، تم الوصول إليه www.imf.org، ٣/٩/٢٠٠٨ن "االحتياطية للعراق

،  "صفحة وقائع مبادرة الشفافية في الصناعات التعدينية"، (EITI)مبادرة الشفافية في الصناعات التعدينية  -٣٠٥
٨/٢٠٠٨ ،www.eitransparency.org ٢٩/٩/٢٠٠٨، تم الوصول إليها . 

،  "بيان مبادرة الشفافية في الصناعات التعدينية"، (EITI)مبادرة الشفافية في الصناعات التعدينية  -٣٠٦
٧/١٠/٢٠٠٨ ،www.eitransparency.org ١٩/١٠/٢٠٠٨، تم الوصول إليها. 

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٣٠٧

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٣٠٨

الوصول : قانون االستثمار العراقي الجديد"ة إعمار العراق، رئيس اللجنة القومية لالستثمارات، منتدى إعاد -٣٠٩
 لالجتماع الخامس للجنة المانحين، اسطنبول، ،(IRFFI)مرفق الصندوق الدولي إلعادة إعمار العراق". العالمي
 . ١٩/٣/٢٠٠٧ترآيا، 

 . ١٤/١٠/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات (NEA-I)العراق -استجابة مكتب شؤون الشرق األوسط  -٣١٠

 . ٦/٢٠٠٨، "٢٠٠٨األمم المتحدة، النداء الموحد للعراق  -٣١١

 .١٤/١٠/٢٠٠٨استجابة الوآالة األميرآية لخدمة الزراعة األجنبية لطلب المفتش العام للبيانا،  -٣١٢

 .٦/٢٠٠٨، "٢٠٠٨األمم المتحدة، النداء الموحد للعراق  -٣١٣

استجابة لطلب المفتش العام . ٣٠/٦/٢٠٠٥، "٢٠٠٧-٢٠٠٥: استراتيجية التنمية القومية: "الحكومة العراقية -٣١٤
 له تأثيرات ،(PDS)نظام التوزيع العام "، ان (NEA-I) العراق –للبيانات الحظ مكتب شؤون الشرق األوسط 

االعتماد الشديد لنظام التوزيع العام على المستوردات . مختلفة على األسواق الزراعية المحلية في العراق
 تدفع في أحيان آثيرة أسعارًا (GOI)جات محلية معينة ولكن الحكومة العراقية يخفض الطلب المحتمل على منت

تقدم الحكومة . أعلى من األسعار السائدة في السوق العالمية عندما تشتري القمح، الشعير واألرز المنتجين محليًا
نتاج محاصيل ذات قيمة العراقية إعانات مالية لإلنتاج المحلي للقمح، األرز والشعير األمر الذي يثبط همة إ

وبما ان قسمًا آبيرًا من إمداد األغذية ال يخضع ألي تنظيم عبر نظام التوزيع العام، ال يشجع هذا النظام . أعلى
استجابة ". تطور أسواق زراعية بالمفرق ويحرف االستهالك باتجاه السلع في سلة أغذية نظام التوزيع العام

 . ١٤/١٠/٢٠٠٨طب المفتش العام للبيانات،    العراق ل–مكتب شؤون الشرق األوسط 

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٣١٥

، الحظ تقرير مصلحة خدمات ٩/٢٠٠٨، "٠٨/٣٠٣تقرير البلدان رقم "، (IMF)صندوق النقد الدولي  -٣١٦
مصلحة خدمات األبحاث في . دوالر مليار ١٢٥األبحاث في الكونغرس ان إجمالي دين عهد صدام بلغ 

ابلغ . ٣١/٣/٢٠٠٨، "اإلجراء والتضمينات المحتملة لتخفيف الدين الدولي: تخفيف الديون العراقية"الكونغرس 
 مليار ٨٦ و ٥٣ العراق ان الدين الخارجي المتبقي بذمة العراق يتراوح بين -مكتب شؤون الشرق األوسط

 . ٣/١٠/٢٠٠٨ العراق لطلب المفتش العام للبيانات، –وسط استجابة مكتب شؤون الشرق األ. دوالر

، المرحلة الثالثة من تخفيض الديون ٩/٢٠٠٨، ٠٨/٣٠٣تقرير البلدان رقم "، (IMF)صندوق انقد الدولي  -٣١٧
 . ٢٠٠٩ – ٢٠٠٥، تفترض ترتيبات قروض احتياطية خالل ٢٠٠٨للعام 

 .٣/١٠/٢٠٠٨المفتش العام للبيانات  لطلب (NEA-I)العراق -استجابة مكتب شؤون الشرق األوسط  -٣١٨

 .٣/١٠/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات (NEA-I)العراق -استجابة مكتب شؤون الشرق األوسط  -٣١٩

 .٩/٢٠٠٨، "٠٨/٣٠٣تقرير البلدان رقم "، (IMF)صندوق النقد الدولي  -٣٢٠

 .٩/٢٠٠٨، "٠٨/٣٠٣تقرير البلدان رقم "، (IMF)صندوق النقد الدولي  -٣٢١

 .٣/١٠/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات (NEA-I)العراق -ؤون الشرق األوسط استجابة مكتب ش -٣٢٢

 .٣/١٠/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات (NEA-I)العراق -استجابة مكتب شؤون الشرق األوسط  -٣٢٣



  مالحظاتال
  

 

٣٤٢ 

 .٦/٢٠٠٨، " نظرة شاملة على الزراعة والري في العراق،(IMU)وحدة اإلدارة المكثفة  -٣٢٤

 .٦/٢٠٠٨، " نظرة شاملة على الزراعة والري في العراق،(IMU)وحدة اإلدارة المكثفة  -٣٢٥

 .١٤/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات، ، (USAID)استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  -٣٢٦

-E-267-08-006رقم التقرير ، (USAID OIG)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية مكتب المفتش العام لدى  -٣٢٧
P ٣٠/٩/٢٠٠٨، "الزراعية في العراق، تدقيق األعمال . 

-E-267-08-006رقم التقرير ، (USAID OIG)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية مكتب المفتش العام لدى  -٣٢٨
P٣٠/٩/٢٠٠٨، "، تدقيق األعمال الزراعية في العراق. 

-E-267-08-006 رقم التقرير، (USAID OIG)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية مكتب المفتش العام لدى  -٣٢٩
P٣٠/٩/٢٠٠٨، "، تدقيق األعمال الزراعية في العراق. 

-E-267-08-006رقم التقرير ، (USAID OIG)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية مكتب المفتش العام لدى  -٣٣٠
P٣٠/٩/٢٠٠٨، "، تدقيق األعمال الزراعية في العراق. 

 .٢/١٠/٢٠٠٨ام للبيانات استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش الع -٣٣١

-E-267-08-006رقم التقرير ، (USAID OIG)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية مكتب المفتش العام لدى  -٣٣٢
P٣٠/٩/٢٠٠٨، "، تدقيق األعمال الزراعية في العراق. 

 .٢٦/٩/٢٠٠٨، قياس االستقرار واألمن في العراق (DoD)وزارة الدفاع  -٣٣٣

 .٢/١٠/٢٠٠٨ي بغداد لطلب المفتش العام للبيانات استجابة السفارة األميرآية ف -٣٣٤

، لطلب المفتش العام (TF-BSO)استجابة فريق المهمة األميرآي لتحسين األعمال وعمليات االستقرار  -٣٣٥
 . ٢/١٠/٢٠٠٨للبيانات،     

 .٢/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات ، (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٣٣٦

 .٥/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات ، (OSD) ع استجابة مكتب وزير الدفا -٣٣٧

 .٢٦/٩/٢٠٠٨، قياس االستقرار واألمن في العراق (DoD)وزارة الدفاع  -٣٣٨

معلومات حول برنامج خاص لوزارة الدفاع لتعزيز استعادة  "،SIGIR 08-024تقرير تدقيق المفتش العام  -٣٣٩
 . ٢٩/٧/٢٠٠٨العافية االقتصادية في العراق، 

 .٣/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات ، (OSD) ب وزير الدفاع استجابة مكت -٣٤٠

 .٤/٩/٢٠٠٨، "، بائعون عراقيون فقط(JCC-I/A)القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان  -٣٤١

الوآالة ؛ استجابة ٢/١٠/٢٠٠٨ تقرير المؤشرات األساسية، (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٣٤٢
 (DoS) ؛ وزارة الخارجية١٤/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات، ، (USAID)الدولية األميرآية للتنمية 

، تقرير ربع (IRMS)؛ مكتب إدارة إعادة إعمار العراق١/١٠/٢٠٠٨تقرير الوضع األسبوعي في العراق، 
ج ، استجابة فرقة منطقة الخلي١٤/١٠/٢٠٠٨ ، (MNC-I)د الجنسيات في العراق\السنوي للفيلق المتعدد

(GRD)  ،استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق. ٦/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات(ITAO) لطلب 
 . ١٤/١٠/٢٠٠٨المفتش العام للبيانات، 

فرص تعزيز االستراتيجية األميرآية لتنمية الدمقراطية في  "،SIGIR 09-001تقرير تدقيق المفتش العام  -٣٤٣
 .١٠/٢٠٠٨، "العراق

 .٢/١٠/٢٠٠٨سفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات استجابة ال -٣٤٤

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٣٤٥



  المالحظات
  

 

٣٤٣ 

النقاش حول النسب المئوية الطائفية يتعلق بالمستوطنين العرب الذين انتقلوا إلى محافظات آردستان خالل  -٣٤٦
فإذا عاد هؤالء المستوطنون إلى . ساآن لتحفيزهم على ا لهجرة إلى المنطقةأعطوا أراض وم. حكم صدام

أثير النقاش حول المسائل المرآزية التي تتعلق بكيفية . مناطق سكنهم األساسية، يصبح األآراد أآبر أقلية أثنية
  . التعويض للعرب وأين يمكن إعادة إسكانهم

رايان سي آروآر أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، شهادة السفير " السفارة األميرآية في بغداد، -٣٤٧
، تم www.parliament.ia/Iraq، ١٥/١٠/٢٠٠٨قانون االنتخاب، " ؛ مجلس النواب العراقي٤/٢٠٠٨

 . ١٥/١٠/٢٠٠٨الوصول إليه في 

ي االنتقالي القانون اإلدار. ٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٤٨
(TAL) : من قبل ٢٠٠٥مارس /آذار٨الدستور العراقي المؤقت في فترة ما بعد الحرب مباشرة وقع في 

 بعد نقل السلطة من سلطة ٢٠٠٤يونيو / حزيران٢٨المجلس الحاآم في العراق وأصبح نافذ المفعول في 
ظل القانون ساري المفعول حتى تشكيل . إلى حكومة عراقية سيدة) بقيادة الواليات المتحدة(االئتالف المؤقتة 

 تشرين ٥ عندما ألغاه صدور الدستور الدائم الذي صودق عليه باستفتاء عام في ٢٠٠٦الحكومة الحالية في أيار 
 .٢٠٠٥أآتوبر /األول

 في ٥٠ستافان دي ميستورا بحث على إعادة إدخال المادة "، (UNAMI)بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق  -٣٤٩
 .٢/١٠/٢٠٠٨" نتخابقانون اال

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات   -٣٥٠

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٣٥١

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٣٥٢

يوليو /تموز١٥بدأ تحديث معلومات سجل الناخبين في "، (UNAMI)ة لمساعدة العراق بعثة األمم المتحد -٣٥٣
١٥/٧/٢٠٠٨، "٢٠٠٨. 

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٣٥٤

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٣٥٥

 .٢٠٠٨أغسطس /العراق، آب: ، تقرير البلدان"االيكونومست"صحيفة : وحدة االستخبارات -٣٥٦

مؤتمر صحفي مع المدعي العام ميكايل بي موآاسي والسفير رايان آروآر، "السفارة األميرآية في بغداد،  -٣٥٧
١٣/٢/٢٠٠٨. 

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات    -٣٥٨

 .٢/١٠/٢٠٠٨ألميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات استجابة السفارة ا -٣٥٩

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٣٦٠

تلقت جهود العراق في مكافحة الفساد دعما : األمم المتحدة"، (UNAMI)بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق  -٣٦١
 .٢٩/٩/٢٠٠٨، "من شرآاء دوليين

تلقت جهود العراق في مكافحة الفساد دعما : األمم المتحدة"، (UNAMI)بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق  -٣٦٢
 .٢٩/٩/٢٠٠٨، "من شرآاء دوليين

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٣٦٣

، لطلب المفتش العام للبيانات،    (INL) ونلرقابة على المخدرات وتطبيق القانالدولي لصندوق الاستجابة  -٣٦٤
٣/١٠/٢٠٠٨. 

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٣٦٥

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٣٦٦



  مالحظاتال
  

 

٣٤٤ 

 .٢/١٠/٢٠٠٨نات استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيا -٣٦٧

فرص تعزيز االستراتيجية األميرآية لتنمية الدمقراطية في  "،SIGIR 09-001تقرير تدقيق المفتش العام  -٣٦٨
 .١٠/٢٠٠٨، "العراق

فرص تعزيز االستراتيجية األميرآية لتنمية الدمقراطية في  "،SIGIR 09-001تقرير تدقيق المفتش العام  -٣٦٩
 .١٠/٢٠٠٨، "العراق

تدقيق برنامج عمل المجتمع " ، E-267-08-005-Pرقم ، (USAID) للتنمية الدولية الوآالة األميرآية -٣٧٠
 .٥/٨/٢٠٠٨، (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية / المحلي في العراق

 .٢٠٠٨/ ٧، ٢٢٠٧، تقرير القسم (DoS)وزارة الخارجية  -٣٧١

 .٢٠٠٨/ ٧، ٢٢٠٧، تقرير القسم (DoS)وزارة الخارجية  -٣٧٢

-www.lgp،١٠/٨/٢٠٠٨، "ورشة المحاسبة تعزز الحكم الشفاف في العراق"لمحلي، برنامج الحكم ا -٣٧٣
iraq.org ٣/١٠/٢٠٠٨، تم الوصول إليه في . 

الكلفة، النتائج واإلشراف على عقود برنامج الحكم المحلي مع  "،SIGIR 09-003تقرير تدقيق المفتش العام  -٣٧٤
 . ١٠/٢٠٠٨معهد مثلث األبحاث، 

 .٢٠٠٨/ ٧، ٢٢٠٧، تقرير القسم (DoS)وزارة الخارجية  -٣٧٥

 .٢٥/٩/٢٠٠٨، رسالة إخبارية حول صناديق االستجابة السريعة، (DoS)وزارة الخارجية  -٣٧٦

 .٢٥/٩/٢٠٠٨، رسالة إخبارية حول صناديق االستجابة السريعة، (DoS)وزارة الخارجية  -٣٧٧

 .٢٠٠٨/ ٧، ٢٢٠٧، تقرير القسم (DoS)وزارة الخارجية  -٣٧٨

، اإلصدار األول، ١العراق، رسالة إخبارية عن العراق، المجلد / (USAID)ة الدولية الوآالة األميرآية للتنمي -٣٧٩
٨/٢٠٠٨. 

، اإلصدار ١العراق، رسالة إخبارية عن العراق، المجلد / (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية   -٣٨٠
ش العام للبيانات، ، لطلب المفت(USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ؛ استجابة ٨/٢٠٠٨األول، 

١٤/١٠/٢٠٠٨. 

 .٨/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٣٨١

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٣٨٢

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٣٨٣

 .٢/١٠/٢٠٠٨ السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات استجابة -٣٨٤

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٣٨٥

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٣٨٦

 .٢/١٠/٢٠٠٨تش العام للبيانات استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المف -٣٨٧

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٣٨٨

وضع برامج تأشيرات الدخول الخاصة "، المكتب اإلقليمي للشرق األوسط، (DoS)وزارة الخارجية  -٣٨٩
 . ٧/٢٠٠٨، MERO-IQO-08-01، رقم التقرير "بالمهاجرين العراقيين

، موجز حول تطورات برامج قبول ومساعدة الالجئين العراقيين، المنسق الرئيسي (DoS)ارجية وزارة الخ -٣٩٠
لمسائل الالجئين العراقيين والمستشار الرئيسي لوزير األمن الوطني الالجئين العراقيين، واشنطن، دي سي، 

١٢/٩/٢٠٠٨ . 



  المالحظات
  

 

٣٤٥ 

ين العراقيين، المنسق الرئيسي ، موجز حول تطورات برامج قبول ومساعدة الالجئ(DoS)وزارة الخارجية  -٣٩١
لمسائل الالجئين العراقيين والمستشار الرئيسي لوزير األمن الوطني الالجئين العراقيين، واشنطن، دي سي، 

١٢/٩/٢٠٠٨. 

 .٩/٢٠٠٨، "تقييمات الحاجات الطارئة"، (IOM)المنظمة الدولية للهجرة  -٣٩٢

 .٩/٢٠٠٨، "ةتقييمات الحاجات الطارئ"، (IOM)المنظمة الدولية للهجرة  -٣٩٣

، موجز حول تطورات برامج قبول ومساعدة الالجئين العراقيين، المنسق الرئيسي (DoS)وزارة الخارجية  -٣٩٤
لمسائل الالجئين العراقيين والمستشار الرئيسي لوزير األمن الوطني الالجئين العراقيين، واشنطن، دي سي، 

١٢/٩/٢٠٠٨. 

 .٩/٢٠٠٨، "جات الطارئةتقييمات الحا"، (IOM)المنظمة الدولية للهجرة  -٣٩٥

، موجز حول تطورات برامج قبول ومساعدة الالجئين العراقيين، المنسق الرئيسي (DoS)وزارة الخارجية  -٣٩٦
لمسائل الالجئين العراقيين والمستشار الرئيسي لوزير األدنى الوطني الالجئين العراقيين، واشنطن، دي سي، 

١٢/٩/٢٠٠٨. 

 ألف عراقي خالل ١٢الواليات المتحدة تتجاوز قبول "دث الرسمي، ، مكتب المتح(DoS)وزارة الخارجية  -٣٩٧
 . ١٢/٩/٢٠٠٨، المساعدة تسجل ارقامًا عالية جديدة، ٢٠٠٨السنة المالية 

، تحتوي ارقامًا لالجئين (IRRF 2)بيانات تمويل قطاع التعليم من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني -٣٩٨
، تقرير الوضع األسبوعي في العراق، (DoS)وزارة الخارجية .  بالضبطولحقوق اإلنسان وال يمكن تحديدها

، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق، ١/١٠/٢٠٠٩
 .١٤/١٠/٢٠٠٨،(MNC-I)العراق

ين والفاو تحت مدارس القدس، المعلم"، SIGIR PA-08-149, 150, 151تقارير تدقيق المفتش العام  -٣٩٩
 .١٠/٢٠٠٨برنامج االستجابة الطارئة للقائد في العراق، 

مدارس القدس، المعلمين والفاو تحت "، SIGIR PA-08-149, 150, 151تقارير تدقيق المفتش العام  -٤٠٠
 .١٠/٢٠٠٨برنامج االستجابة الطارئة للقائد في العراق، 

 .٢/١٠/٢٠٠٨م للبيانات استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العا -٤٠١

 .٢٩/٦/٢٠٠٨، لطلب المفتش العام للبيانات، (OPA)استجابة مكتب شؤون المحافظات  -٤٠٢

دليل نموذج "، (PRT)، موقع االنترنت لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٠٣
 .١٤/١٠/٢٠٠٨، تم الوصول إليه في "المالحق: النضوج

إطار العمل االستراتيجي إلعادة بناء القدرات واالستدامة في حكومات "د، السفارة األميرآية في بغدا  -٤٠٤
 .٧/٩/٢٠٠٨المحافظات العراقية، 

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٤٠٥

 .٢/١٠/٢٠٠٨ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٤٠٦

 .١٧/١٠/٢٠٠٨فارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات استجابة الس -٤٠٧

-١٤٠٩٠٨،  (PRT)، الموجز األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٠٨
 .، ديالى٢٠٠٩٠٨

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٤٠٩

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD) فرقة منطقة الخليج -٤١٠

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٤١١

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٤١٢



  مالحظاتال
  

 

٣٤٦ 

 .٧/٢٠٠٨لشهرية حول إدارة المشاريع، ، تحديث المعلومات ا(GRD)فرقة منطقة الخليج  -٤١٣

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٤١٤

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٤١٥

 .٧/٢٠٠٨، ، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع(GRD)فرقة منطقة الخليج  -٤١٦

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٤١٧

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٤١٨

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٤١٩

 .٢/١٠/٢٠٠٨ية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات استجابة السفارة األميرآ -٤٢٠

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٤٢١

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٤٢٢

-١٤٠٧٠٨، (PRT)المحافظات، الموجز األسبوعي لفرق إعادة إعمار (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٢٣
 .، نينوى٢٠٠٩٠٨

 .٢/١٠/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٤٢٤

، ٠٦٠٩٠٨-٢٦٠٨٠٨، الموجز األسبوعي لطرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٢٥
 .نينوى

 .٢٠/١٠/٢٠٠٨بيانات، ، لطلب المفتش العام لل(GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٤٢٦

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٤٢٧

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٤٢٨

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٤٢٩

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)منطقة الخليج فرقة  -٤٣٠

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٤٣١

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٤٣٢

 .٢/١٠/٢٠٠٨ب المفتش العام للبيانات استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطل -٤٣٣

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٤٣٤

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٤٣٥

، " اللواء مارك هيرتلنجموجز األخبار من وزارة الدفاع بحضور" الشمال، –قائد الفرقة المتعددة الجنسيات  -٤٣٦
١١/٨/٢٠٠٨ ،www.defenselink.mil ١/١٠/٢٠٠٨ ، تم الوصول إليه في. 

 .٣٠/٩/٢٠٠٨، قياس االستقرار واألمن في العراق (DoD)وزارة الدفاع  -٤٣٧

-١٤٠٩٠٨،  (PRT)، الموجز األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٣٨
 .، آرآوك٢٠٠٩٠٨

اشتراك السالح الجوي مع فرق إعادة إعمار المحافظات لتحسين "لسفارة األميرآية في بغداد، استجابة ا -٤٣٩
 .١١/٥/٢٠٠٨، "الظروف المعيشية للعراقيين

 .٢٠/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات،  ،(GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٤٤٠

 .١٥/١٠/٢٠٠٨ لطلب المفتش العام للبيانات، ،(GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٤٤١



  المالحظات
  

 

٣٤٧ 

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٤٤٢

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٤٤٣

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٤٤٤

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)لخليج فرقة منطقة ا -٤٤٥

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٤٤٦

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٤٤٧

 .٢/١٠/٢٠٠٨لمفتش العام للبيانات استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب ا -٤٤٨

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٤٤٩

استجابة السفارة األميرآية في بغداد، حكومة محافظة صالح الدين تعترف بفريق إعادة إعمار  -٤٥٠
 .٢١/٩/٢٠٠٨المحافظات،

-١٤٠٩٠٨،  (PRT)ق إعادة إعمار المحافظات، الموجز األسبوعي لفر(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٥١
 .، صالح الدين٢٠٠٩٠٨

-١٤٠٩٠٨،  (PRT)، الموجز األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٥٢
 .، صالح الدين٢٠٠٩٠٨

مراجعة شاملة "،  (PRT)، موقع االنترنت لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٥٣
 .٨/٩/٢٠٠٨، تم الوصول إليه في ٢/٦/٢٠٠٨، صالح الدين، "فظاتللمحا

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٤٥٤

 .١٥/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات،  ،(GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٤٥٥

 .٢٠/١٠/٢٠٠٨بيانات، لطلب المفتش العام لل ،(GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٤٥٦

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٤٥٧

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٤٥٨

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٤٥٩

 .٢٦/٩/٢٠٠٨نصف الشهرية برامج الوضع الحالي  ،(GRD)منطقة الخليج فرقة  -٤٦٠

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٤٦١

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٤٦٢

 .٢/١٠/٢٠٠٨تش العام للبيانات استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المف -٤٦٣

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٤٦٤

 .١٧/٦/٢٠٠٨، "الشمس تغذي محطات تطهير المياه في الفلوجة"استجابة السفارة األميرآية في بغداد،  -٤٦٥

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٤٦٦

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٤٦٧

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٤٦٨

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٤٦٩

 .٢/١٠/٢٠٠٨ي بغداد لطلب المفتش العام للبيانات استجابة السفارة األميرآية ف -٤٧٠



  مالحظاتال
  

 

٣٤٨ 

، "محافظة االنبار آمنة بدرجة آافية الستضافة المؤتمر الصحي األول"استجابة السفارة األميرآية في بغداد،  -٤٧١
١٦/٨/٢٠٠٨. 

 .٩/٢٠٠٨، ٢٦، العدد رقم (UNAMI Focus)مجلة ، (UNAMI)بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق  -٤٧٢

 .٢٠/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات،  ،(GRD)نطقة الخليج استجابة فرقة م -٤٧٣

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٤٧٤

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٤٧٥

 .٧/٢٠٠٨شهرية حول إدارة المشاريع، ، تحديث المعلومات ال(GRD)فرقة منطقة الخليج  -٤٧٦

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٤٧٧

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٤٧٨

 .٧/٢٠٠٨ ، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع،(GRD)فرقة منطقة الخليج  -٤٧٩

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٤٨٠

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٤٨١

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٤٨٢

 .٢/١٠/٢٠٠٨يرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات استجابة السفارة األم -٤٨٣

 . ٢٨/٨/٢٠٠٨ تقرير المؤشرات األساسية، (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٤٨٤

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٤٨٥

 .١٦/٧/٢٠٠٨، " التدريب األمنيبنات العراق يكملن"استجابة السفارة األميرآية في بغداد،  -٤٨٦

 .١٦/٧/٢٠٠٨، "بنات العراق يكملن التدريب األمني"استجابة السفارة األميرآية في بغداد،  -٤٨٧

-٢٧٠٩٠٨،  (PRT)، الموجز األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٨٨
 .، ديالي٠٤١٠٠٨

-٠٦٠٨٠٨،  (PRT)رق إعادة إعمار المحافظات، الموجز األسبوعي لف(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٨٩
 .، ديالي٢٣٠٨٠٨

 .٢٨/٨/٢٠٠٨ تقرير المؤشرات األساسية، (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٤٩٠

 .١٩/٨/٢٠٠٨" المزارعون العراقيون يبدأون بتخطيط مصائرهم"استجابة السفارة األميرآية في بغداد،  -٤٩١

-٢٣٠٨٠٨،  (PRT)سبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات، الموجز األ(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٩٢
 .، ديالي٢٣٠٨٠٨

، "الحكومة العراقية المحلية تقوم برد ايجابي تجاه الجفاف"استجابة السفارة األميرآية في بغداد،  -٤٩٣
٢٥/٧/٢٠٠٨. 

، "الحكومة العراقية المحلية تقوم برد ايجابي تجاه الجفاف"استجابة السفارة األميرآية في بغداد،  -٤٩٤
٢٥/٧/٢٠٠٨. 

-٠٧٠٩٠٨،  (PRT)، الموجز األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٩٥
، الموجز األسبوعي لفرق إعادة إعمار (OPA)مكتب شؤون المحافظات ، ديالي؛ ١٤٠٩٠٨
 .، ديالي٢٠٠٩٠٨-١٤٠٩٠٨،  (PRT)المحافظات

 .١٥/١٠/٢٠٠٨العام للبيانات، ، لطلب المفتش (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٤٩٦

 .٦/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -٤٩٧



  المالحظات
  

 

٣٤٩ 

 .١/٨/٢٠٠٨، تأثيرات المالك نصف الشهرية الوضع الحالي، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٤٩٨

 .١/٨/٢٠٠٨، تأثيرات المالك نصف الشهرية الوضع الحالي، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٤٩٩

 .٦/٢٠/٢٠٠٨، تأثيرات المالك نصف الشهرية الوضع الحالي، (GRD)طقة الخليج فرقة من -٥٠٠

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٥٠١

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٥٠٢

 .٧/٢٠٠٨لمعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ، تحديث ا(GRD)فرقة منطقة الخليج  -٥٠٣

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٥٠٤

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٥٠٥

 .٢/١٠/٢٠٠٨انات استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبي -٥٠٦

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٥٠٧

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٥٠٨

المراجعة الشاملة "، (PRT)، موقع االنترنت لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٠٩
 . ٨/٩/٢٠٠٨، تم الوصول إليه في ٦/٢٠٠٨، بغداد، "محافظاتلل

المراجعة "، (PRT)، موقع االنترنت لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات   -٥١٠
 .٨/٩/٢٠٠٨، تم الوصول إليه في ٦/٢٠٠٨، بغداد، "الشاملة للمحافظات

-١٤٠٩٠٨،  (PRT)إعمار المحافظات، الموجز األسبوعي لفرق إعادة (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥١١
 .، بغداد٢٠٠٩٠٨

النمران الصغيران يصالن إلى حديقة الحيوانات في "، (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٥١٢
 .١٤/٨/٢٠٠٨، "بغداد

النمران الصغيران يصالن إلى حديقة الحيوانات في "، (MNF-I)القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٥١٣
 .١٤/٨/٢٠٠٨، "بغداد

-٠٧٠٩٠٨،  (PRT)، الموجز األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥١٤
 .، بغداد١٤٠٩٠٨

 .٣٠/٩/٢٠٠٨، قياس االستقرار واألمن في العراق (DoD)وزارة الدفاع  -٥١٥

 .٢٠/١٠/٢٠٠٨، لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٥١٦

 .١٥/١٠/٢٠٠٨، لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD) منطقة الخليج استجابة فرقة -٥١٧

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٥١٨

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٥١٩

 .٧/٢٠٠٨الشهرية حول إدارة المشاريع، ، تحديث المعلومات (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٥٢٠

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٥٢١

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٥٢٢

 .٧/٢٠٠٨ع، ، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاري(GRD)فرقة منطقة الخليج  -٥٢٣

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٥٢٤

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٥٢٥



  مالحظاتال
  

 

٣٥٠ 

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٥٢٦

 .٢/١٠/٢٠٠٨ة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات استجابة السفار -٥٢٧

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٥٢٨

المراجعة الشاملة "، (PRT)، موقع االنترنت لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٢٩
 .٨/٩/٢٠٠٨صول إليه في ، تم الو٦/٢٠٠٨، واسط، "للمحافظات

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٥٣٠

أول مؤتمر صحفي على اإلطالق يعقد في الكوت، العراق، "استجابة السفارة األميرآية في بغداد،  -٥٣١
١١/٨/٢٠٠٨ ،usembassy.gov ٣٠/٩/٢٠٠٨، تم الوصول إليه في. 

 .٢٠/١٠/٢٠٠٨، لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)الخليج استجابة فرقة منطقة  -٥٣٢

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٥٣٣

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٥٣٤

 .٧/٢٠٠٨ حول إدارة المشاريع، ، تحديث المعلومات الشهرية(GRD)فرقة منطقة الخليج  -٥٣٥

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٥٣٦

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٥٣٧

-٠٧٠٩٠٨،  (PRT)، الموجز األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٣٨
  .، بابل١٤٠٩٠٨

-٢٣٠٨٠٨،  (PRT)، الموجز األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٣٩
 .، بابل٢٩٠٨٠٨

-١٤٠٩٠٨،  (PRT)، الموجز األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٤٠
 .، بابل٢٠٠٩٠٨

،  ٢٣/١٠/٢٠٠٨، "السيطرة العراقية على محافظة بابل "،(MNF-I)القوة المتعددة الجنسيات في العراق  -٥٤١
www.mnf-iraq.com ٢٣/١٠/٢٠٠٨، تم الوصول إليها في . 

 ،٢٤/٧/٢٠٠٨موجز اخباري مع العقيد توم جيمس واللواء عبد األمير، "، (DoD)وزارة الدفاع  -٥٤٢
www.defenselink.mil ١/١٠/٢٠٠٨، تم الوصول إليه في . 

 .٢٠/١٠/٢٠٠٨، لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)ليج استجابة فرقة منطقة الخ -٥٤٣

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٥٤٤

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٥٤٥

 .٧/٢٠٠٨ل إدارة المشاريع، ، تحديث المعلومات الشهرية حو(GRD)فرقة منطقة الخليج  -٥٤٦

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٥٤٧

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٥٤٨

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٥٤٩

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٥٥٠

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٥٥١

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٥٥٢



  المالحظات
  

 

٣٥١ 

 .٢/١٠/٢٠٠٨اد لطلب المفتش العام للبيانات استجابة السفارة األميرآية في بغد -٥٥٣

-٠٧٠٩٠٨،  (PRT)لمحافظاتموجز أسبوعي، فرق إعادة إعمار ا"السفارة االميرآية في بغداد،  -٥٥٤
 .، القادسية١٤٠٩٠٨

فريق إعادة "،  (PRT)، موقع االنترنت فرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٥٥
، القادسية، ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٢٧، ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٢١األسبوعي للفترة إعمار المحافظة، تقرير الحالة 

  .٢٧/٩/٢٠٠٨تم الوصول إليه 

-٢٩٠٨٠٨،  (PRT)، الموجز األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٥٦
 .، القادسية٠٦٠٩٠٨

فريق إعادة "،  (PRT)المحافظات، موقع االنترنت فرق إعادة إعمار (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٥٧
، القادسية، تم ٢٠٠٨أغسطس / آب٩-٢٠٠٨اغسطس/آب٢إعمار المحافظة، تقرير الحالة األسبوعي للفترة 

 . ٩/٨/٢٠٠٨الوصول إليه في 

فريق إعادة "،  (PRT)، موقع االنترنت فرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٥٨
، القادسية، ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٢٧، ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٢١لة األسبوعي للفترة إعمار المحافظة، تقرير الحا

 .٢٧/٩/٢٠٠٨تم الوصول إليه 

فريق إعادة "،  (PRT)، موقع االنترنت فرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٥٩
، القادسية، ٢٠٠٨سبتمبر /يلول أ٢٧، ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٢١إعمار المحافظة، تقرير الحالة األسبوعي للفترة 

 .٢٧/٩/٢٠٠٨تم الوصول إليه 

 .٢٠/١٠/٢٠٠٨، لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٥٦٠

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٥٦١

 .٧/٢٠٠٨ إدارة المشاريع، ، تحديث المعلومات الشهرية حول(GRD)فرقة منطقة الخليج  -٥٦٢

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٥٦٣

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٥٦٤

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٥٦٥

 .٢٠/١٠/٢٠٠٨، لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)فرقة منطقة الخليج استجابة  -٥٦٦

 .١٥/١٠/٢٠٠٨، لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٥٦٧

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٥٦٨

 .٧/٢٠٠٨الشهرية حول إدارة المشاريع، ، تحديث المعلومات (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٥٦٩

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٥٧٠

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٥٧١

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٥٧٢

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٥٧٣

-٢٩٠٨٠٨،  (PRT)، الموجز األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٧٤
 .، النجف٠٦٠٩٠٨

-٢٩٠٨٠٨،  (PRT)، الموجز األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٧٥
 .، النجف٠٦٠٩٠٨



  مالحظاتال
  

 

٣٥٢ 

-٢٩٠٨٠٨،  (PRT)، الموجز األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٧٦
 .، النجف٠٦٠٩٠٨

-٢٩٠٨٠٨،  (PRT)، الموجز األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٧٧
 .، النجف٠٦٠٩٠٨

-٢٩٠٨٠٨،  (PRT)سبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات، الموجز األ(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٧٨
 .، النجف٠٦٠٩٠٨

 .٢٠/١٠/٢٠٠٨، لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٥٧٩

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٥٨٠

 .١٥/١٠/٢٠٠٨ش العام للبيانات، ، لطلب المفت(GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٥٨١

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٥٨٢

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٥٨٣

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٥٨٤

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٥٨٥

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٥٨٦

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٥٨٧

 .٢/١٠/٢٠٠٨ بغداد لطلب المفتش العام للبيانات استجابة السفارة األميرآية في -٥٨٨

-١٤٠٩٠٨،  (PRT)، الموجز األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٨٩
 .، المثنى٢٠٠٩٠٨

-٠٧٠٩٠٨،  (PRT)، الموجز األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٩٠
 .، المثنى١٤٠٩٠٨

ء يقدم لكسر صيام بيوم يوما آامال خالل الشهر اإلسالمي رمضان، مكتب شؤون المحافظات اإلفطار عشا -٥٩١
(OPA) ، ،لفرق إعادة إعمار المحافظاتالموجز األسبوعي(PRT) :مكتب . ، المثنى٠٤٠٩٠٨ -٠٧٠٩٠٨

 . ٢٠٠٩٠٨ -١٤٠٩٠٨: شؤون المحافظات الموجز األسبوعي، فرق إعادة إعمار المحافظات

-١٤٠٩٠٨،  (PRT)، الموجز األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)افظات مكتب شؤون المح -٥٩٢
 .، المثنى٢٠٠٩٠٨

-٢٩٠٨٠٨،  (PRT)، الموجز األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٩٣
 .، المثنى٠٦٠٩٠٨

 .٢٠/١٠/٢٠٠٨، لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٥٩٤

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٥٩٥

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٥٩٦

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٥٩٧

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٥٩٨

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٥٩٩

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٦٠٠

 .٢/١٠/٢٠٠٨بيانات استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام لل -٦٠١



  المالحظات
  

 

٣٥٣ 

-٢٣٠٨٠٨،  (PRT)، الموجز األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٦٠٢
 . قار-، ذي٢٩٠٨٠٨

-٠٧٠٩٠٨،  (PRT)، الموجز األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٦٠٣
 . قار-، ذي١٤٠٩٠٨

 .٢/١٠/٢٠٠٨طلب المفتش العام للبيانات استجابة السفارة األميرآية في بغداد ل -٦٠٤

-١٤٠٩٠٨،  (PRT)، الموجز األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٦٠٥
 . قار-، ذي٢٠٠٩٠٨

 .١٥/١٠/٢٠٠٨، لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٦٠٦

 .٧/٢٠٠٨رية حول إدارة المشاريع، ، تحديث المعلومات الشه(GRD)فرقة منطقة الخليج  -٦٠٧

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٦٠٨

 .١٥/١٠/٢٠٠٨، لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٦٠٩

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٦١٠

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٦١١

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٦١٢

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٦١٣

-٢٧٠٩٠٨،  (PRT)وجز األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات، الم(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٦١٤
 .، ميسان٠٤١٠٠٨

، (PRT)، موقع االنترنت األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٦١٥
 . ٨/٩/٢٠٠٨، تم الوصول إليه ٦/٢٠٠٨ميسان، " المراجعة الشاملة للمحافظات

 .١٥/١٠/٢٠٠٨لب المفتش العام للبيانات، ، لط(GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٦١٦

 .٢٠/١٠/٢٠٠٨، لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٦١٧

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٦١٨

 .٧/٢٠٠٨ ، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع،(GRD)فرقة منطقة الخليج  -٦١٩

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٦٢٠

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٦٢١

-٢٧٠٩٠٨،  (PRT)، الموجز األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٦٢٢
 .، البصره٠٤١٠٠٨

-٠٧٠٩٠٨،  (PRT)، الموجز األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)كتب شؤون المحافظات م -٦٢٣
 .، البصره١٤٠٩٠٨

 .٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات  -٦٢٤

-١٤٠٩٠٨،  (PRT)، الموجز األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٦٢٥
 .، البصره٢٠٠٩٠٨

-٢٩٠٨٠٨،  (PRT)، الموجز األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٦٢٦
 .، البصره٠٦٠٩٠٨



  مالحظاتال
  

 

٣٥٤ 

-٢٩٠٨٠٨،  (PRT)، الموجز األسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٦٢٧
 .، البصره٠٦٠٩٠٨

 .٢٠/١٠/٢٠٠٨مفتش العام للبيانات، ، لطلب ال(GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج  -٦٢٨

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٦٢٩

 .٧/٢٠٠٨ المشاريع، إدارة، تحديث المعلومات الشهرية حول (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٦٣٠

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٦٣١

 .٧/٢٠٠٨، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، (GRD)فرقة منطقة الخليج  -٦٣٢

 . أشير إليها سابقا على انها تدقيقات مالية مرآزة -٦٣٣

يشار أيضا إلى مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في الفلوجة في وثائق مختلفة على انه مشروع  -٦٣٤
توزيع المجاري الصحية في الفلوجة وشبكة المجاري الصحية في المجاري الصحية في الفلوجة، مشروع شبكة 

من اجل التماسك ضمن هذا التقرير وما لم يذآر ذلك، يشير المفتش العام إلى هذا المشروع على انه . الفلوجة
 . نظام معالجة مياه الصرف الصحي في الفلوجة

 . ف باسم مكتب المساعدة االنتقالية يعر،(IRMO)، أصبح مكتب إدارة إعادة إعمار العراق ٢٠٠٧في عام  -٦٣٥

 مليون ٧٩٫٣ مليون دوالر انفقوا بموجب أمر تسليم عقد فليور امبك و ١٨٫٧ مليون دوالر، ٩٨يشمل مبلغ  -٦٣٦
هذا الرقم معرض للزيادة . دوالر انفقوا على عقود ملتزم بها إلآمال مشروع شبكة المجاري الصحية في الفلوجة

 . ثل تعديالت العقود ومنح عقود جديدةبسبب أعمال العقود الموقوفة م

  

  : مصادر الرسوم البيانية الواردة في مرفق هذا التقرير
، تقرير الوضع (DoS) الخارجية وزارة : التمويل الرئيسي وااللتزامات حسب مناطق إعادة االعمار  - أ

م  لطلب المفتش العا،(OSD)؛ استجابة مكتب وزير الدفاع ١/١٠/٢٠٠٨األسبوعي في العراق، 
، لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS) وزارة الخارجية؛ استجابة ١٤/١٠/٢٠٠٨للبيانات، 

 لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)؛ استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق١٠/٢٠٠٨م١٤
لطلب المفتش العام للبيانات،  (GRD)؛ استجابة فرقة منطقة الخليج ١٤/١٠/٢٠٠٨ و ٤/١/٢٠٠٨
لطلب المفتش العام للبيانات، ، (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ؛ استجابة ٦/١٠/٢٠٠٨
 تقرير المؤشرات األساسية، (ITAO) مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ؛١٤/١٠/٢٠٠٨
٢/١٠/٢٠٠٨.  

ام ، القانون الع١١-١٠٨، القانون العام ٧-١٠٨ القانون العام : التخصيصات حسب السنة المالية  - ب
، القانون العام ١٠٢-١٠٩، القانون العام ١٣-١٠٩، القانون العام ٢٨٧-١٠٨، القانون العام ١٠٦-١٠٨
، القانون العام ٩٢-١١٠، القانون العام ٢٨-١١٠، القانون العام ٢٣٤-١٠٩، القانون العام ١٤٨-١٠٩
القانون العام ، ١٦١-١١٠، القانون العام ١٤٩-١١٠، القانون العام ١٣٧-١١٠، القانون ١١٦-١١٠
٢٥٢-١١٠ . 

نظام إدارة إعادة إعمار :   مدى والكلفة المتوسطة لمشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد-ج
  .٣/١٠/٢٠٠٨، (CERP)، برنامج العمل اآسيل لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد(IRMS)العراق

ار األسبوعية الصافية لنفط آرآوك، العراق األسع"اإلدارة االميرآية لمعلومات الطاقة، :   أسعار النفط-د
، تم الوصول إليها www.eia.doe.gov ،١٥/١٠/٢٠٠٨في خليج الواليات المتحدة، 

١٧/١٠/٢٠٠٨ . 

، ٢/١٠/٢٠٠٨السفارة األميرآية في بغداد، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات،   : صادرات النفط-هـ
والتصدير الصادرة من مكتب المساعدة االنتقالية للعراق، ورقة العمل المفصلة لالستيراد، اإلنتاج 

 . ٣٠/١/٢٠٠٩ و٢٩/٥/٢٠٠٨، ٣٠/٤/٢٠٠٨؛ خلية صهر الطاقة، تقرير يومي عن النفط، ٤/٢٠٠٨
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مكتب إدارة إعادة  ،(ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق   :  اإلنتاج، الطلب والسعة للكهرباء-و
 . ٣٠/٩/٢٠٠٨ -١/٧/٢٠٠٦اء اليومي للوحدات، ، حول األد(IRMO)إعمار العراق 

 لطلب ،(OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع :ثالث لقطات سريعة في الوقت المطلوب:    أحداث أمنية-س
 . ٦/١٠/٢٠٠٨المفتش العام للبيانات، 

،  لطلب المفتش العام للبيانات،(OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع  :   أحداث أمنية وتدريب الجيوش-ح
، ١٠/٢٠٠٥، ٧/٢٠٠٥، قياس االستقرار واألمن في العراق، (DoD)وزارة الدفاع ، ٦/١٠/٢٠٠٨
١٢/٢٠٠٧، ٩/٢٠٠٧، ٦/٢٠٠٧، ٣/٢٠٠٧، ١١/٢٠٠٦، ٨/٢٠٠٦، ٥/٢٠٠٦، ٢/٢٠٠٦ ،
 .  ٩/٢٠٠٨، و ٦/٢٠٠٨، ٣/٢٠٠٨
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  المختصرات والتعريفات
  

  إلعادة إعمار العراق الخاصيتضمن هذا القسم جميع المختصرات الموجودة في تقرير المفتش العام
(SIGIR)  

 
 

ACRONY
MS 

DEFINITIONS ARABIC  

AAO  Authorized Acquisition Objective هدف تملك المرخص 
ACCO Anticorruption Coordination Office عمال مكافحة الفسادمكتب تنسيق أ  
ARGENT 
U.S. 

Army Central  القيادة الوسطى لقوات الجيش  

ARFORGE
N 

Army Force Generation  توليد قوات الجيش  

ASC U.S. Army Sustainment Command قيادة استدامة الجيش 
BCT Brigade Combat Team فريق اللواء القتالي 
BIC Basrah Investment Commission  لجنة البصره لالستثمار  
BPA Blanket Purchase Agreement  اتفاقية شراء غفل  
BSA Board of Supreme Audit مجلس التدقيق األعلى  
CA Civil Affairs  شؤون مدنيه  
CAATT Coalition Army Advisory Training 

Team  
فريق التدريب االستشاري لقوات 

  االئتالف
CAP Community Action Program  برنامج عمل المجتمع المحلي 
CAPS Commercial Accounts Payable 

System  
  نظام حسابات الدفع التجاري

CBI Central Bank of Iraq البنك المرآزي العراقي  
CCC-I Central Criminal Court of Iraq المحاآم الجنائية المرآزية العراقية  
CENTCOM 
U.S 

Central Command  القيادة المرآزية  

CERP Commander’s Emergency 
Response Program  

 برنامج االستجابة الطارئة للقائد

CETI Coordinator for Economic 
Transition in Iraq 

المنسق لعملية االنتقال االقتصادي في 
  العراق

CF Coalition Forces  قوات االئتالف  
CHRRP Commanders Humanitarian Relief 

and Reconstruction Program 
برنامج اإلغاثة اإلنسانية وإعادة اإلعمار 

  للقائد/للقادة
CID-MPFU 
U.S 

Army Criminal Investigation 
Command, Major Procurement 
Fraud Unit 

وحدة الكشف عن االحتيال في 
المشتريات الرئيسية لدى قيادة التحريات 

  الجنائية للجيش األميرآي
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CIO Chief Information Officer الضابط الرئيسي للمعلومات  
CMM Capacity Maturity Model نموذج نضوج السعة  
CNPC China National Petroleum 

Corporation  
  الشرآة الوطنية الصينية للنفط

CoI Commission on Integrity 
(previously known as Commission 
on Public Integrity) 

  هيئة النزاهة

CoM Chief of Mission 
Council of Ministers 

  مجلس الوزراء

CoR: Council of Representatives مجلس النواب  
CPA Coalition Provisional Authority سلطة االئتالف المؤقتة 
CPA-SC South Central Region of the 

Coalition provisional Authority  
  الجنوب األوسط-المؤقتةسلطة االئتالف 

CPATT: Civilian Police Assistance Training 
Team 

 فريق التدريب للمساعدة المدنية للشرطة

CRC Civilian Reserve Corps  
Constitutional Review Committee  

  فيلق االحتياط المدني 
  لجنة المراجعة الدستورية

CSO Civil Society Organization   المجتمع المدنيمنظمة  
CSP Community Stabilization Program هليبرنامج استقرار المجتمع األ 
CTC Combat Training Center  منظمة التدريب على القتال  
CY Calendar Year السنة التقويمية  
DAD Donor Assistance Database قاعدة بيانات مساعدات المانحين 
DCIS Defense Criminal Investigative 

Service 
دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة 

  الدفاع
DCS Deputy Chief of Staff نائب رئيس االرآان  
DFAS Defense Finance and Accounting 

Service 
  دائرة المالية الدفاعية والحسابات

DFI Development Fund for Iraq صندوق تنمية العراق 
DHS/USCI
S 

Department of Homeland Security وزارة االمن الوطني  

DoD Department of Defense وزارة الدفاع 
DoS Department of State وزارة الخارجية 
DoS OIG Department of State Office of 

Inspector General 
 مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية

DSCA Defense Security Cooperation 
Agency  

  وآالة التعاون األمني الدفاعي

EFT Electronic Funds Transfer  ألموالاإللكتروني ل التحويلنظام 
EITI Extractive Industries Transparency 

Initiative  
  مبادرة الشفافية للصناعات التعدينية

EPCO Emergency project Coordination 
office  

  مكتب تنسيق المشاريع المستعجلة

EPLS Excluded parties List System نظام قائمة االطراف المستثناة  
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ePRT Embedded Provincial 
Reconstruction Team 

 فرق إعادة اإلعمار المرافقة

ESF Emergency Support Funds أموال الدعم للطوارئ  
FBI Federal bureau of Investigation   مكتب التحقيقات الفدرالي 
FCC Freedom Consulting & Catering 

Co. 
شرآة االستشارة والتموين لبرنامج 

  حرية العراق
FMS Foreign Military Sales  مبيعات األسلحة إلى الخارج  
FOB Forward Operating Base القواعد العاملة األمامية 
FY Fiscal Year  السنة المالية 
GAO Government Accountability Office المحاسبة الحكوميةمكتب  
GAPTIS Governorates Accounting and 

Project Tracking Information 
System  

نظام معلومات حسابات المحافظة 
  وتعقب المشاريع

GEO Governorate Electoral Office   مكتب االنتخاب في المحافظة  
GIS Geographic Information Systems فيةأنظمة المعلومات الجغرا  
GOI Government of Iraq الحكومة العراقية 
GRD Gulf Region Division فرقة منطقة الخليج 
GWOT Global War On Terror  على اإلرهابالشاملةالحرب  
HHS Department of Health and Human 

Services  
  وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية

HJC her Judicial Council األعلىمجلس القضاء   
HMMWV High Mobility Multipurpose 

Wheeled Vehicles  
إجراءات إلدارة قوائم البنود القابلة 
لإلصالح القديمة في برنامج إعادة 

  التجديد
HQSOCEU
R US 

Army Headquarters, Special 
Operations Command- Europe 

القيادة المرآزية للجيش، قيادة العمليات 
   أوروبا-الخاصة

HRIMS Human Resource Information 
Management System 

نظام إدارة المعلومات المتعلقة بالموارد 
  البشرية

IA Inter-Agency اتفاقية بين الوآاالت  
IASD Iraq Association of Securities 

Dealers  
  هيئة معامالت األوراق المالية العراقية

IBS-CMM Integrated Booking System 
Container management Module  

نظام الحجز المتكامل، وحدة إدارة 
  الحاويات 

ICCM Iraq Community-based Conflict 
Mitigation  

تحقيق النزاعات المستندة إلى المجتمع 
  المحلي العراقي

ICCTF International Contract Corruption 
Task Force 

  صندوق الحكومة العراقية المؤقتة

ICE U.S Immigration and Customs 
Enforcement  

  تطبيق أنظمة الهجرة والجمارك

I-CERP Iraq-Commander’s Emergency 
Response Program 

  برنامج االستجابة الطارئة للقائد العراق
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ICITAP International Criminal Investigative 
Training Assistance program  

ساعدة في التدريب البرنامج الدولي للم
  على التحقيقات الجنائية

ID Iraqi Dinar  
Infantry Division  

  دينار عراقي
  فرقة المشاة

IDA International Development 
Association (World Bank) 

 )البنك الدولي (رابطة التنمية الدولية

IDP Internally Displaced Person هيئة التنمية الدولية  
IED Improvised Explosive Device جهاز تفجير مرتجل 
IG Inspector General المفتش العام  
IHEC Independent High Electoral 

Commission  
  اللجنة االنتخابية العليا المستقلة

IIGC Iraq Inspectors General Council مجلس المفتشين العامين العراقي 
IIGF Iraq Interim Government Fund  صندوق الحكومة االنتقالية العراقية  
IJ Investigative Judge  قاضي تحقيق  
IJIP Iraq justice Integration Project  مشروع دمج العدل في العراق  
IMET International Military and 

Education Training  
  التدريب والتعليم العسكري الدولي

IMF International Monetary Fund   صندوق النقد الدولي 
INL Bureau of International Narcotics 

and Law Enforcement Affairs 
(DoS) 

مكتب المخدرات الدولي وفرض تطبيق 
 )وزارة الخارجية (القانون

IP Iraqi Police  الشرطة العراقية  
IRAP Iraq Rapid Assistance Program برنامج المساعدة السريعة للعراق  
IRFFI International Reconstruction Fund 

Facility for Iraq 
الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار 

 العراق
IRMS Iraq Reconstruction Management 

System 
 نظام إدارة إعادة إعمار العراق

IRRF Iraq Relief and Reconstruction 
Fund 

 صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

IRRF 1 Iraq Relief and Reconstruction   صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
 األول

IRRF 2 Iraq Relief and Reconstruction 
Fund-funded 

صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
 الثاني

IRS Internal Revenue Service دائرة االيرادات الداخلية  
ISAD Iraqi Association of Securities 

Dealers 
الجمعية العراقية المتعاملين بالسندات 

  المالية
ISCI Islamic Supreme Council of Iraq  المجلس االسالمي األعلى في العراق  
ISF Iraqi Security Forces قوات األمن العراقية 
ISFF Iraq Security Forces Fund صندوق قوات األمن العراقية 
IPS Iraqi Police Service الشرطة العراقيةخدمة   
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ISX Iraq Stock Exchange  البورصة العراقية  
ITAO Iraq Transition Assistance Office مكتب المساعدة االنتقالية للعراق 
IZ International Zone منطقة دولية  
JAM Jaysh al-Mahdi جيش المهدي  
JCC-I/A Joint Contracting Command-

Iraq/Afghanistan 
ة المشترآة للعقود في العراق القياد

 وأفغانستان
JIEDDO Joint IED Defeat Organization  المنظمة المشترآة لمقاومة أجهزة تفجير

  مرتجل
JPS Judicial Protection Service  دائرة الحماية القضائية  
Km Kilometer   آيلومتر  
KPP Key Performance Parameter    َمعلم اداء رئيسي  
KRG Kurt  حكومة إقليم آردستان  
kV Kilovolt آيلو فولت  
LAOTF Law and Order Task Force  فريق مهمة فرض القانون والنظام  
LGP Local Governance Programs برامج الحكم المحلي 
MAAWS Money as a Weapon System المال آنظام سالح 
MAT Munitions Assessment Team ذخائر فريق تقييم ال  
MBPD Million Barrels Per Day مليون برميل في اليوم  
MFI Microfinance Institution  مؤسسة للتمويالت الصغيرة  
MNC-I: Multi-National Corps-Iraq الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق 
MNF-I Multi-National Force-Iraq القوات المتعددة الجنسيات في العراق 
MNSTC-I Multi-National Security Transition 

Command-Iraq 
القيادة األمنية االنتقالية المتعددة 

 الجنسيات في العراق
MOD Ministry of Defense  وزارة الدفاع  
MOI: Ministry of Interior وزارة الداخلية  
MW Megawatt ميغا واط 
MWh Megawatt-hour ميغا واط ساعة  
NCD National Capacity Development  إنماء القدرات القومية  
NCO Non-commissioned Officer صف ضابط  
NDAA National Defense Authorization Act   قانون تفويض الدفاع القومي 
NEA-I Bureau of Near Eastern Affairs-Iraq 

(DoS) 
 العراق- األدنىمكتب شؤون الشرق 

NEC New Embassy Compound  المجتمع الجديد للسفارة  
NGO Non-governmental Organization منظمة غير حكومية 
NIC National Investment Commission   اللجنة الوطنية لالستثمار  
NP National Police  العراقية(الشرطة الوطنية(  
NRRRF Natural Resources Risk 

Remediation Fund 
 د الطبيعية صندوق معالجة أخطار الموار

OEF Operation Enduring Freedom  عملية الحرية الدائمة  
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OFDA Office of Foreign Disaster 
Assistance  

مكتب المساعدة األجنبية في حالة 
  الكوارث

OIF Operation Iraqi Freedom عملية حرية العراق  
OMA Operation and maintenance, Army مكتب اإلدارة والموازنة 
OMB Office of Management and Budget مكتب اإلدارة والموازنة 
OMS Operations, Maintenance, and 

Sustainment  
  التشغيل، الصيانة واالستدامة 

ONE-NET Outside the Continental United 
States Navy Enterprise Network   

شبكة مشاريع الحرية خارج حدود 
  القاريةالواليات المتحدة 

OPA Office of Provincial Affairs   مكتب شؤون المحافظات  
OPE Overseas Processing Entity   هيئة المعالجة ما وراء البحار  
OPIC Overseas Private Investment 

Corporation  
شرآة االستثمارات الخاصة ما وراء 

  البحار
OPTEMPO Operating Tempo وتيرة التشغيل  
OSI US Air Force Office of Special 

Investigations 
  مكتب القوات الجوية للتحقيقات الخاصة 

OTI Office of Transition Initiatives مكتب المبادرات االنتقالية  
PAC Procurement Assistance Center 

(Iraq) 
  )العراق(مراآز المساعدة للمشتريات 

PC Provincial Council افظاتمجلس المح  
PDS Public Distribution System نظام التوزيع العام  
PEG Provincial Economic Growth  برنامج التنمية االقتصادية للمحافظات  
PEZ Pipeline Exclusion Zone مناطق حظر خطوط أنابيب النفط  
PIC Provincial Iraqi Control سيطرة المحافظات العراقية  
P.L. Public Law انون عامق 
PPAT Provincial Procurement Assistance 

Teams  
  فرق المساعدة لمشتريات المحافظات

PPS Personal Protective Services  خدمات الحماية الشخصية  
PRDC Provincial Reconstruction 

Development Committees 
  وتنمية المحافظاتلجان إعادة إعمار

PRM Bureau of Population, Refugees, 
and Migration 

  مكتب السكان، الالجئين والهجرة

PRT Provincial Reconstruction Team ِفَرق إعادة إعمار المحافظات  
PSC Private security companies الشرآات األمنية الخاصة  
PST Provincial Support Team  فريق دعم المحافظة  
QA Quality Assurance النوعية/ودةضمان الج  
QC Quality Control النوعية/مراقبة الجودة  
QRF Quick Response Fund صندوق االستجابة السريعة 
RDT&E Research, Development, Test, and 

Evaluation 
  البحث، التطوير، االختبار والتقييم
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RIE Restore Iraqi Electricity إعادة آهرباء العراق إلى وضعها السابق  
RIO Restore Iraqi Oil إعادة نفط العراق إلى وضعه السابق  
RMS Readiness Management Support دعم إدارة الجهوزية  
RRC Response Readiness Corps فيلق االستعداد لالستجابة  
RRT Regional Reconstruction Team  فريق إعادة إعمار االقاليم  
RSCMA Reconstruction and Stabilization 

Civilian management Act or 2008 
قانون إعادة اإلعمار وإدارة االستقرار 

  المدني 
RTI Research Triangle Institute   معهد األبحاث ترايانغل  
SBA Stand-By Arrangement (IMF) من  ( االحتياطية القروضترتيبات

 )صندوق النقد الدولي
SBDC Small Business Development 

Center  
  مرآز تطوير شرآات أعمال صغيرة

SDDC Military Surface Development and 
Distribution Command 

قيادة تطوير وتوزيع القوات العسكرية 
  البرية 

SFA Strategic Framework Agreement اتفاقية إطار العمل االستراتيجي  
SIGIR Special Inspector General for Iraq 

Reconstruction 
 إلعادة إعمار  الخاصالمفتش العام

 العراق
SIV Special Immigrant Visa تأشيرة دخول خاصة للمهاجرين  
SOE State-owned Enterprise مؤسسة تمتلكها الدولة 
SOFA Status of Forces Agreement  وضع اتفاقية القوات  
SOI Sons of Iraq منظمة أبناء العراق  
SPOT Synchronized Predeployment 

Operational  Tracker  
المتتبع العمالني المتزامن قبل نشر 

  القوات
TCS Temporary  Change Of Station  تغيير مؤقت للمحطات  
TGA Total Government Allegiance  االنتماء التام للحكومة  
Treasury United States Department of 

Treasury 
  ميرآيةوزارة المالية األ

UAS Unmanned Aircraft Systems  أنظمة الطائرة بدون طيارين  
UCP Unified Common Plan خطة مشترآة موحدة  
UN United Nations األمم المتحدة 
UNAMI UN UN Assistance Mission for Iraq  بعثة مساعدة العراق التابعة لألمم

  المتحدة
UNDG- ITF United Nations Development 

Group Iraq Trust Fund 
صندوق االئتمان العراقي لدى مجموعة 

  التنمية في األمم المتحدة
UNDP: United Nations Development 

Programme 
 برنامج األمم المتحدة للتنمية

UNHCR United Nations High Commissioner 
for Refugees 

المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم 
  ةالمتحد

UNICEF United Nations Children’s Fund  صندوق األمم المتحدة لألطفال  



 المختصرات والتعريفات
  

 

٣٦٣ 

UNODC United Nations Office of Drugs and 
Crime 

  نكتب األمم المتحدة للمخدرات والجريمة

UNOPS United Nations Office for Project 
Services 

  مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاريع

USAID U.S Agency for International 
Development 

  الوآالة األميرآية للتنمية الدولية

USAID OIG 
US 

Agency for International 
Development Office of Inspector 
General 

مكتب المفتش  العام لدى الوآالة 
  األميرآية للتنمية الدولية

USAI/RIG 
U.S 

Agency for International 
Development Office of Inspector 
General 

مكتب المفتش  العام لدى الوآالة 
  األميرآية للتنمية الدولية

USDA U.S Department of Agriculture  وزارة الزراعة  
USIP U.S Institute of Peace معهد السالم  
USTDA 
U.S 

Trade and Development Agency  وآالة التجارة والتنمية  

VRU Voter Registration Update  تحديث معلومات تسجيل الناخبين  
WB ITF World Bank Iraq Trust Fund صندوق ائتمان العراق لدى البنك الدولي  
WJO World Health Organization  منظمة الصحة العالمية  
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	يسرني أن أقدم هذا التقرير ربع السنوي التاسع عشر إلى الكونغرس وإلى وزيري الدفاع والخارجية. يتزامن إصدار هذا التقرير مع الذكرى الرابعة لإنشاء مكتب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق من قِبَل الكونغرس للإشراف على استخدام الأموال الأميركية لإعادة إعمار العراق. يملك مكتب المفتش العام، وكالة المتابعة للمفتش العام لدى سلطة الائتلاف المؤقتة، تفويضاً واسعاً لرفع التقارير حول أكثر من 50 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأميركيين. لقد شجع نجاح مكتب المفتش العام لإعادة إعمار العراق إنشاء مكاتب لمفتشين عامين خاصين إضافيين هذه السنة، هما المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان (SIGAR)، وقبل مدة قصيرة المفتش العام الخاص لبرنامج أصول الإغاثة المضطربة (SIGTARP). يقدم مكتب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق المساعدة الإدارية لمكتب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان (SIGAR).

	التفتيش
	التحقيقات
	منتجات غير تدقيقية
	ملاحظات المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق
	عودة ناشئة إلى الحالة العادية: تطور المساعدات الأميركية إلى عراق سيّد

	نظرة إجمالية حول إعادة الإعمار
	نظرة إجمالية حول المحافظات
	إشراف المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق
	تدقيقات المفتش العام

	إشراف الوكالات الأخرى
	قائمة الملحقات*
	الكونغرس يُقرّ قانوناً جديداً
	إشراف المفتش العام
	التحقيقات
	التفتيش
	التدقيق
	فجوة بيانات إعادة الإعمار
	الإشراف المشترك على مقاولي الأمن الخاص
	التدقيق الشرعي
	المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان
	لجنة التعاقد أيام الحرب
	الكلفة البشرية
	المقاولون
	المدنيون الأميركيون
	الصحفيون
	الأشخاص المهجرون في الداخل واللاجئون




	Section-2r.pdf
	نظرة إجمالية حول إعادة الإعمار
	مُلخص تمويل إعادة إعمار العراق
	 التمويل الأميركي
	مُلخص التمويل الأميركي
	استخدامات ونتائج التمويل الأميركي لإعادة الإعمار 
	مُلخص تمويل إعادة إعمار العراق
	برنامج إعادة الإعمار الأميركي المتطور
	المخصصات الأميركية لإعادة الإعمار
	المخصصات الأميركية لإعادة الإعمار
	صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
	فئة المشروع 
	الأمن وفرض القانون
	العدل، السلامة العامة والمجتمع المدني
	قطاع الكهرباء
	البنية التحتية للنفط
	النقل والاتصالات
	الموارد المائية والصرف الصحي
	الطرق، الجسور والإعمار
	العناية الصحية
	تنمية وتطوير القطاع الخاص
	التعليم، اللاجئون، حقوق الإنسان والحكم


	مشاريع إعادة الإعمار الكبرى لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
	المشروع
	بداية المشروع
	تاريخ الإنجاز الأصلي
	المحافظة
	توسعة محطة الطاقة في القُدَس
	17/2/2007
	31/12/2008

	إنشاء محطة تحويل في فارابي وجميلة 132  كيلو فولت
	31/7/2006
	31/12/2008

	إنشاء مصرف الفرات الشرقي (المناطق يب و4)
	25/11/2006
	1/3/2009

	مستشفى الأطفال في البصرة(أ)
	18/10/2006
	31/1/2009

	إنشاء محطة تحيول في الرمادي 132 كيلو فولت 
	30/1/2007
	15/10/2008

	إنشاء محطة تحويل في الديوانية 132 كيلو فولت 
	17/6/2007
	31/10/2008

	SS-016، إنشاء محطة لمعالجة المياه المهدورة في الفلوجة، المرحلة 2
	9/12/2006
	22/9/2009

	إنشاء مباني مراكز تحويل الهاتف في المأمون
	26/12/2005
	31/12/2008

	إنشاء مشروع مشكاب لتأمين المياه
	20/9/2007
	7/4/2009

	إنشاء محطة ضخ ملياه الصرف في الناصرية
	1/3/2007
	31/12/2008


	ملاحظة: التكاليف الواردة في الموازنة في الجدول أعلاه تمثل حصة بنود الخط لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق من كل مشروع كما هو وراد في نظام إدارة إعادة إعمار العراق وليس إجمالي تكاليف المشروع. بنود الخط قد تمثل جزءاً من المشاريع المنفذة على عدة مراحل أو بموجب عدة أوامر مهمة.
	المبلغ
	المجموع



	ملاحظة: الأرقام تتأثر بالتدوير
	صندوق قوات الأمن العراقية
	الإنفاق حسب مجموعة نشاطات الموازنة




	الوزارة
	وزارة الدفاع
	وزارة الداخلية 
	ألزم
	أنفق%
	3،598.28$
	2،849.26
	1،691.71
	266.43
	غير متوفر
	8،405.68$
	ألزم
	أنفق%
	1،346.73$
	1،299.15
	521.48
	1،877.40
	غير متوفر
	5،044.76$





	موازنة وزارة الدفاع لمجموعات النشاط
	موازنة وزارة الداخلية لمجموعات النشاطات
	الإنفاق عبر عدة سنوات مالية
	المعدات والنقل      البنية التحتية
	المشروع
	تاريخ البدء
	تاريخ الإنجاز المتوقع
	المحافظة
	موقع قيادة تكريت
	14/7/2008
	24/1/2009
	موقع قيادة شيّبة
	30/5/2008
	10/10/2009

	موقع قيادة ميمونة
	12/7/2008
	6/4/2009

	إنشاء مرافق في مركز العمليات الأمامي نورماندي
	19/9/2007
	31/10/2008

	مركز تدريب المجندين، كلية الشرطة في بغداد
	9/4/2008
	13/5/2009

	إنشاء مقرات اللواء الأول الفرقة السادسة (أ1) و3 كتائب في مركز العمليات الأمامي / العدل  
	28/6/2007
	15/7/2008

	إنجاز إنشاء مدرسة القوات الجوية العراقية والتدريب على الطيران في قاعدة كركوك الجوية الإقليمية
	6/3/2008
	30/1/2009

	إنشاء مقرات اللواء الأول الفرقة السابعة و3 كتائب في الرمادي
	18/1/2007
	25/2/2009

	إنشاء وتجديد المرافق لدعم الفرقة الخامسة
	31/5/2006
	29/4/2008

	إنشاء أكاديمية الشرطة في الموصل للمجندين
	16/6/2008
	20/1/2009



	صندوق دعم الاقتصاد
	برامج صندوق دعم الاقتصاد حسب المسار




	المسار الاقتصادي. أوسع برنامج اقتصادي لا يزال مساندة استدامة التشغيل والصيانة الذي يعدّ 50 بالمئة من أموال هذا المسار. يقدم هذا البرنامج الخدمات التي تساعد الحكومة العراقية في مساندة استدامة البنية التحتية المُمولة من الولايات المتحدة.(68) حوالي 85 بالمئة من مخصصات البرنامج تم إنفاقها.(69) يتضمن برنامج التنمية ذات الأهداف المُحددة (TDP) أكبر نسبة مئوية لا تزال متروكة للإنفاق؛ بتاريخ 30 أيلول/سبتمبر 2008، كان قد تم إنفاق 5.3 بالمئة من إجمالي المخصصات فقط. ارتفع إجمالي الإنفاقات للبرنامج 1.85 مليار دولار خلال ربع السنة هذا ليصل إلى 3,05 مليار دولار.(70) تأتي هذه الزيادة بعد الموافقة على ثلاث هبات لثلاث دعوات كبرى لتقديم الاقتراحات التي استهلكت كافة مخصصات برنامج التنمية ذات الأهداف المُحددة.(71)
	المسار السياسي: برنامج تطوير القدرات القومية (NCD) لديه أكبر مخصصات بين كافة البرامج الأخرى في المسار السياسي. غير أن برنامج الديمقراطية والمجتمع المدني تعدّى، من حيث الإنفاقات، مبلغ إنفاق برنامج تطوير القدرات القومية، خلال ربع السنة هذا. فقد أنفق البرنامج خلال ربع السنة هذا 57.48 مليون دولار رافعاً إجمالي الإنفاقات إلى حوالي 123 مليون دولار.(72)
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