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  لمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراقلمهمة البيان 

  
 وفرلخطط والبرامج والعمليات األميرآية في العراق الخاصة بإغاثة وإعادة إعمار العراق، ياب تعلقفيما ي

 :المفتش العام إلعادة إعمار العراق بصورة مستقلة وموضوعية
 
  يش وتحقيق شاملةاإلشراف والمراجعة عبر عمليات تدقيق وتفت •
  االقتصاد والفعاليةعزيزالنصح والتوصيات حول السياسات اآليلة إلى ت •
 منع واآتشاف وردع أعمال االحتيال والهدر واإلساءة •
 عبر  والشعب األميرآي،المعلومات والتحليالت إلى الكونغرس، ووزير الخارجة، ووزير الدفاع •

 .تقارير ربع سنوية
 
  

 ألي سنة مالية لصندوق تّم توفيرها بطرق أخرى المبالغ المخصصة أو التي صالحيات المكتب إلىتمتد 
 أو ،إغاثة وإعادة إعمار العراق، وصندوق قوات األمن العراقية، وبرنامج االستجابة الطارئة للقائد

 صندوق دعم االقتصاد، والصندوق الدولي للرقابة على من خاللللمساعدة في إعادة إعمار العراق 
  .تطبيق القانون أو أية أحكام أخرى للقانونفرض والمخدرات 

  
  ) تعديله، آما تّم106-108 من القانون العام ٣٠٠١القسم (
  

  
 مليون دوالر، الُممول من الواليات المتحدة والذي ٢٩مشروع التجديد والتوسعة البالغة آلفته :  شمشمال إصالحيةمرفق

عاين المفتش العام المرفق في . ةنظام السجون العراقيإلى  سرير ٣٠٠٠ف ا، أض٢٠٠٩مارس /ُأنجز في آذار
بحلول منتصف . كتظة، ووجد ان اإلنشاء آان مناسبًامليه من سجون بغداد الإ المساجين  أول قبل نقل٢٠٠٩يونيو /حزيران

  . نزيًال٢٦٣٧، ذآر ان المرفق يضم ٢٠٠٩تشرين األول 
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  عراقرسالة المفتش العام الخاص إلعادة إعمار ال

  
 الوجود العسكري األميرآي في مسوف تشهد األشهر الستة القادمة انخفاضًا هامًا في حج

السفارة األميرآية، وانتخاب في إعادة اإلعمار  العراق، وإعادة تنظيم متواصلة إلدارة
 الثالث –من جملة األشياء األخرى، يحلل التقرير ربع السنوي هذا . برلمان عراقي جديد

 ثالث قضايا أساسية سترسم شكل الجهود األميرآية المتواصلة –مفتش العام ن للووالعشر
  :في العراق

  
  نقل تدريب الشرطة من وزارة الدفاع إلى وزارة الخارجية •
  إعادة اإلعمار األميرآيةأموالدارة واإلشراف على المليارات المتبقية من اإل •
  في المحافظاتير الحضور األميرآتغّي •
  

يد للمفتش العام أيضًا قضايا السياسة ذات الصلة بإدارة األموال العراقية يستكشف تدقيق جد
 مليون دوالر من األموال ٢٧٫٥لتاريخه، عّين المفتش العام . من ِقَبل الحكومة األميرآية

 مليون دوالر أعيدت في ١٣:  إلى الحكومة العراقيةإلعادتها أو احتمال إعادتهاالعراقية 
 مليون أخرى ١٤٫٤وزراء المالكي، وعّينا خالل ربع السنة هذا مارس إلى رئيس ال/آذار

اننا نخطط للشروع عما قريب بدراسة األموال . يمكن جعلها الحقًا متوفرة لإلرجاع
  .األميرآية المخصصة التي انقضى تاريخها

  
 عن احتمال وجود فواتير بمبالغ تدقيق آخر للمفتش العام خالل ربع السنة هذا آشفصدر 
 ِقَبل مقاول أميرآي مكلف بتحسين صادرة من مليون دوالر ٤٫١ عن اللزوم بقيمةزائدة 

 دوالر لرزمة ١٩٦٫٥٠ مبلغ هذه الفواتيرشملت . البنية التحتية اللوجستية للجيش العراقي
.  دوالر١٫٢٢الرزمة هذه بموجب شروط العقد، آان يجب ان تكلف و؛ حلقات وصل ١٠

 المعهودة إليه قانونيًا الشرعيةًا أوليًا حول المراجعة وأصدر المفتش العام أيضًا تقرير
لقد سبق . والجارية لكافة أموال دافع الضرائب األميرآي، المخصصة إلعادة إعمار العراق

 ان عّين مئات الصفقات المشبوهة مما قاد إلى فتح ستة تحقيقات شرعيلمبادرة التدقيق ال
  . موضوع١٥٠تتعلق بـ 

  
 بصورة منتظمة مع وآاالت اإلشراف التابعة للحكومة العراقية، وعلى يتعاون المفتش العام

، وفي مبادرة اخالل ربع السنة هذ. (BSA)األخص، المجلس األعلى للتدقيق في العراق 
 في ، عمل ُمدققو المفتش العام مع مدققي المجلس األعلى للتدقيقهي األولى من نوعها

أصدر المفتش العام مراجعة . العراقفي  للقائد،  لتقييم برنامج االستجابة الطارئةالعراق
سوف أقوم عما قريب . شراف على البرنامج اإلمنعتوجدت ان السجالت غير الكاملة 

سأراجع خاللها النتائج التي توصلنا إليها مع رئيس وإلى العراق الخامسة والعشرين برحلتي 
  .ةالمجلس األعلى للتدقيق، في بغداد، وتأآيد الخطوات التالي

  
.  تقدم في العديد من القضايا الجارية تحقيق ُمحققو المفتش العام خالل ربع السنة هذااستطاع

 مليون دوالر من صندوق إيداع حديدي ١٫٧ القضايا، صادر المحققون أآثر من إحدىفي 
 إلى مشارك في مؤامرة واسعة النطاق لالحتيال على الحكومة األميرآية بماليين مؤجر



  

ن ُمقّدمين أميرآيين من سالح مشاة البحرية آانا مذنبين أي قضية أخرى، وجد ف. الدوالرات
 العسكرية لتصرفهما بصورة غير شرعية بالممتلكات الةبموجب القانون الموّحد للعد

  رشاوى بمبلغووجد جندي آخر من سالح مشاة البحرية مذنب لقبوله. العسكرية األميرآية
 تحقيقات أنتجتلتاريخه، . قوم بأعمال في العراق دوالر من شرآات مقاوالت ت٦٧٫٠٠٠

 مليون دوالر من الغرامات والمصادرة ٤٩ إدانة وأآثر من ٣١ وًا اتهام٢٤المفتش العام 
من المؤآد ان مزيدًا من االتهامات و، مفتوحة قضية ٩٦ هناك. واالستعادة بأوامر قضائية

  .واإلدانات سوف تحدث قبل نهاية العام
  

 ٢٠في أثنى  (CIGIE)ة والكفاءة ههيئة النزالالمفتشين العامين مجلس  ان يسرني ان أذآر
لمفتش العام بالنسبة التابعة لتفتيش التحقيقات وال مديريات  على٢٠٠٩أآتوبر /تشرين األول
 اللتزامهم السفر في جائزة سنتنر للتفاني والشجاعةنال مفتشو المفتش العام . عيلعملهم الرف

ة هومنحت  هيئة النزا. تقييم مشاريع إعادة اإلعمار األميرآيةل من أجأرجاء العراق 
 جائزتها لالمتياز إلى محققي المفتش العام لنجاحهم في مكافحة االحتيال (CIGIE)والكفاءة 
  .في العراق

  
 ساعة من الدعم اإلداري والفني ٦٧٠٠خالل السنة الماضية، قدم المفتش العام أآثر من 

 بغية مساعدة تلك (SIGAR)الخاص إلعادة إعمار أفغانستان والمهني للمفتش العام 
 مساعدة المفتش العام للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار  انتهت.المنظمة في القيام بعملياتها

 خالل ربع السنة هذا، ونتمنى للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار أفغانستان بنجاحأفغانستان 
(SIGAR)اجه فيه تحديات اإلشراف على المبادرات األميرآية  آل خير في الوقت الذي يو

  .إلعادة اإلعمار وترسيخ االستقرار في أفغانستان
  

 ال  الدوالراتعلى الرغم من ان معظم أموال إعادة إعمار العراق قد أنفق اآلن، فان مليارات
ونحن امًا  اإلشراف ه لتولي عمليةزال تفويضنايوهكذا، ال . تزال بحاجة إلى اإللزام واإلنفاق

 للمفتش العام شرعيةعالوة على ذلك، سوف تحمل مبادرة التدقيقات ال. نواصل تنفيذه بحذر
لكن، على ضوء تناقص برنامج إعادة اإلعمار في العراق، . ثمارًا تحقيقية لعدة سنوات قادمة

ن دوالر  ماليي٧بدأ المفتش العام تطبيق برنامج إنتقالي وحققنا آفاءات داخلية نتج عنها إعادة 
، سوف يتم خفض المنظمة بمعدل الثلث ٢٠١٠خالل السنة المالية . إلى الخزينة األميرآية

  عندما سيتم نقل مهمة اإلشراف الدائم٢٠١٠مع خطط لخفض ثلث آخر خالل السنة المالية 
  .إلى شرآائنا

  

  
  ستيوارت دبليو بووين جونيور

  المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
  
  
  
  



  

  خص أداء مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراقمل
  ٢٠٠٩ أآتوبر/تشرين األول ٣٠بتاريخ 

  
  التدقيق

  ١٥٥  التقارير الصادرة
  ٣٩٣  التوصيات الصادرة

      $٨٢  )بماليين الدوالرات ( واسترجاعهاتوفيرها التي تم األموال
    $١٢٥  )ين الدوالراتبمالي ( بصورة أفضلُأعيد استخدامها التي األموال

     $١٩   )بماليين الدوالرات(المدفوعات المشكوك بأمرها 
  

  التفتيش
  ١٥٩  حول المشاريعالتقييمات الصادرة 

  ٩٦  التقييمات المحدودة الصادرة التي جرت في الموقع
  ٨١٩  تقييمات صور األقمار الصناعية

  
  التحقيقات
  ٤٤٨  مباشر بهاالتحقيقات ال

  ٣٥٣  حيلتالتحقيقات التي ُأقفلت أو ُأ
  ٩٦  التحقيقات المفتوحة

  ٢٤  االعتقاالت
  ٣١  االتهامات الموجهة
  ٢٤  اإلدانات القضائية

  $٤٩،١٦٣،٩٩٦   أو المصادرة بأوامر قضائيةقيمة األصول المسترجعة
  

  ٢٠٠٩أآتوبر / تشرين األول٣١ بتاريخ االتصاالت عبر الخط المباشر
  ١٨  فاآس
  ٧٧  فهات

  ١١١  حضور شخصي
  ٣٥٧  رسائل إلكترونية

  ٢٦  إحاالت
  ٢٨  بريد

  ١٣٣  موقع المفتش العام على االنترنت
  ٧٥٠  مجموع االتصاالت عبر الخط المباشر

  
  منتجات غير تدقيقية

  ٢٧  شهادات أمام الكونغرس
  ٤  التقارير الصادرة حول الدروس المكتسبة



 جدول المحتويات
 
 

 

             
  القسم األول

العام الخاص إلعادة إعمار مالحظات المفتش 
  العراق

: ٢٠٠٩أآتوبر / تشرين األولإعادة إعمار العراق
  المرحلة االنتقالية

  التمويل واإلدارة األميرآية إلعادة اإلعمار
  الهواجس األمنية تتواصل

  االنتخابات في منطقة آردستان: الحكم
  االنتخابات النيابية: الحكم

  االقتصاد
  تطورات الطاقة

  أزمة المياه
  مكافحة الفساد
  حكم القانون
  الدوليةالتطورات 

  إشراف المفتش العام
  الكلفة البشرية

  
  ثانيالقسم ال

  مصادر واستخدامات تمويل إعادة إعمار العراق
  مصادر تمويل إعادة إعمار العراق

  إدارة إعادة اإلعمار في مرحلة انتقالية
  استخدام موظفي العقود

  اقاستخدامات تمويل إعادة إعمار العر
  األمن

  البنية التحتية
  الحكم

   االقتصاد
  

  ثالثالقسم ال
  إعادة اإلعمار حسب المحافظات

  نظرة عامة حول تنمية المحافظات     
       ِفَرق إعادة إعمار المحافظات

       لقطات سريعة حول المحافظات
       منطقة آردستان

       نينوى
       التأميم

       صالح الدين
       األنبار

    ديالي   
       بغداد
       واسط
       بابل

       القادسية
       آربالء
       النجف
       المثنى

   قار–ذي      
       ميسان
       البصرة

  
  

  رابعالقسم ال
 الخاص إلعادة إعمار إشراف المفتش العام

  العراق
       تدقيقات المفتش العام

       التفتيش
       التحقيقات

  لمفتش العامل      الخط المباشر
   اإلنترنت     موقع المفتش العام على شبكة

   التشريعات     تحديث معلومات
  
  

  خامسالقسم ال
  إشراف الوآاالت األخرى

       مقدمة
       تدقيقات الوآاالت األخرى
       تحقيقات الوآاالت األخرى

  
  الهوامش

  مختصرات وتعريفات
  
  

  
  

 على الموقع SIGIRنوي هذا للمفتش العام إلعادة إعمار العراق متوفر على موقع النص الكامل لصيغة التقرير ربع الس* 
mil.sigir.www . انه النص الرسمي للتقرير الذي يحتوي على آافة الملحقات والتصحيحات.  

  
  
  
  
  
  



 جدول المحتويات
 
 

 

  الملحقات
  

انها منشورة على موقع . لمطبوع لهذه النشرةلتقرير السنوي هذا ليست ُمضمنة في النص ااملحقات 
  .mil.sigir.wwwالمفتش العام على شبكة االنترنت 

  

شروط المفتش العام لرفع التقارير عن مع  لصفحات هذا التقرير إسناد ترافقي – الملحق أ
  .ا هو ُمعدل آم106-108 للقانون العام 3001ب القسم جاألوضاع بمو

  

 لنصوص الموازنة المتعلقة بصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق إسناد ترافقي - الملحق ب
(IRRF) وصندوق قوات األمن العراقية ،(ISFF) وصندوق دعم االقتصاد (ESF) وبرنامج ،

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

 لمشاريع وبرامج الوآاالت األميرآية المختلفة ضمن القطاعات التي  ترافقيإسناد - الملحق ج
  .يحددها المفتش العام

  

  . تقارير حول المساهمات الدولية في جهود إعادة إعمار العراق– الملحق د
  

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

  

  . يحتوي على قائمة شاملة لحاالت التوقيف والحظر الناتجة عن هذه التحقيقات– حق والمل
  

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

  

رير والشهادات المكتملة حول نشاطات إعادة  يحتوي على قائمة بالتدقيقات والتقا–الملحق ح 
  .إعمار العراق التي أصدرها المفتش العام ووآاالت التدقيق األميرآية األخرى



٩ 

  مالحظات
  المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق

   
  
  

  :٢٠٠٩أآتوبر / تشرين األول–إعادة إعمار العراق 
  المرحلة االنتقالية والتغيير

  التمويل واإلدارة األميرآية إلعادة إعمار العراق
  الهواجس األمنية متواصلة

  االنتخابات في إقليم آردستان: الحكمنظام 
  ات النيابيةاالنتخاب: الحكمنظام 

  االقتصاد
  تطورات الطاقة

  أزمة المياه
  مكافحة الفساد
  حكم القانون

  التطورات الدولية
  إشراف المفتش العام

  يةالكلفة البشر
  
  

  القسم   

    ١  
  



  عادة إعمار العراقالمفتش العام الخاص إلمالحظات 
  
 

١٠ 

  
  :٢٠٠٩ أآتوبر/ تشرين األولإعادة إعمار العراق
  المرحلة االنتقالية

  
ن مجلسًا جديدًا للنواب في أول انتخابات برلمانية في أقل من ثالثة أشهر، سوف يختار المواطنون العراقيو

عندما سيجتمع مجلس النواب الجديد العام القادم، ستكون مهمته األولى . ٢٠٠٥ ذ عامتجري في البالد من
.  لتشكيل الحكومة– الحالي أو أحدًا سواه رئيس الوزراءإما فهم سيختارون  –انتقاء رئيس للوزراء 

 معالجة تشكيلة من التحديات الهامة في مجاالت األمن وشكل الحكم وسيترتب على مجلس النواب
  .واالقتصاد

  
، يجب ان تغادر آافة القوات العسكرية (SA)وفقًا لالتفاقية األمنية األميرآية العراقية . األمن •

وسوف يبدأ خفض عديد القوات جديًا بعد . ٢٠١١ديسمبر / آانون األول٣١األميرآية العراق بحلول 
 إلى وضعرحيل القوات المبرمج على مراحل سوف يؤدي . ٢٠١٠يناير /ات آانون الثانيانتخاب

 التي (IFS)الخارجي حصريًا على آاهل قوات األمن العراقية و الداخلي يمن العراقاألمسؤولية 
عالوة على ذلك، على الحكومة العراقية . تعتمد حاليًا على الدعم اللوجستي والمخابراتي األميرآي

 . التمويل الكامل للجيش والشرطة والمؤسسات األمنية األخرىتأمين
 سيحتاج مجلس النواب الجديد إلى حل الخالفات حول . ال تزال المصالحة الوطنية عملية هشة.الحكم •

. السيطرة على آرآوك وإلى مواصلة عملية دمج المتمرّدين الُسّنة السابقين في الحكومة العراقية
 سلة شاملة من قوانين الهيدروآربون، ومعالجة قضية توزيع العائدات وسيدعى أيضًا إلى تمرير

 .المثيرة للجدل بين الحكومة القومية في بغداد وحكومة إقليم آردستان
.  ال يزال االقتصاد العراقي معتمدًا بصورة شبه آلّية على صناعة النفط التي تمتلكها الدولة.االقتصاد •

هم أسيكون أحد . لنفط العالمية عبر آل قطاع من االقتصاد صدم األسعار في سوق اتنعكسلذلك، 
 إصالح بنيتها التحتية القانونية لجعلها أآثر شفافية وأآثر ٢٠١٠التحديات أمام الحكومة العراقية سنة 

 .قدرة على مكافحة الفساد العام
 

ة للمساعدة خالل المرحلة  للحقائق الجديدة في العراق، عّينت وزارة الخارجية نائبًا لرئيس البعثلالستعداد
االنتقالية، باآرًا هذه السنة، إلدارة المرحلة القادمة من البرنامج األميرآي إلعادة اإلعمار، في حين حققت 

  .القيادية وخفض الحضورهيكليات وزارة الدفاع تقدمًا في خططها لتعزيز ال
  

  هواجس المرحلة االنتقالية
 إلى السفير ٢٠٠٩أغسطس / آب١٨في آتاب بتاريخ .  لألخطارأوضاعًا عرضةالفترات االنتقالية تخلق 

 القائد ريموند  ، الجنرال(MNF-I)آريستوفر هيل وإلى قائد القوة المتعددة الجنسيات في العراق  
 يمكن ان تؤثر على الجهود األميرآية إلعادة للقلقأوييرنو، لفت المفتش العام االنتباه إلى ثالثة مجاالت 

  .طور خالل األشهر القادمةاإلعمار وهي تت
القيادة األمنية ، دربت ٢٠٠٥  عاممنذ. نقل تدريب الشرطة من وزارة الدفاع إلى وزارة الخارجية •

آانون   ٣١في .   الشرطة العراقية(MNSTC-I)االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق 
 الجنسيات في العراق القيادة األمنية االنتقالية المتعددة، سوف توقف ٢٠٠٩ديسمبر /األول

)I-MNSTC(العراق بعثة التدريب واالستشارات في ىل  عملها، وسوف تتو )ITAM(  التابعة
ى ل، عندما ستتو٢٠١١ رسميًا مهمات تدريب الشرطة لغاية )I-USF(لقوات األميرآية في العراق ل
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 (INL)  ونالسفارة األميرآية في بغداد ومكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القان
  .التخطيط جاٍر إلعادة تصميم مهمة دعم الشرطة. السيطرة الكاملة

منذ تأسيس سلطة االئتالف المؤقتة . إدارة إعادة اإلعمار وخفض حجم السفارة والحضور العسكري •
لت الواليات المتحدة مشاريعًا إلعادة اإلعمار قامت بإدارتها سلسلة من الوآاالت ّو، م٢٠٠٣سنة 

ذآرت وزارة .  التابع لوزارة الخارجية(ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  آخرها المؤقتة آان
 مكتب شؤون ستوآل إلى (ITAO)الخارجية ان مسؤوليات مكتب المساعدة االنتقالية للعراق 

يجري أيضًا خفض حجم حضور سالح . ٢٠١٠يناير / ابتداء من آانون األول(OPA)المحافظات 
 في طور الحّد من نشاطها مع تحويل (GRD) األميرآي؛ فرقة منطقة الخليج الهندسة في الجيش

، مع بقاء قسم نشاطات عبر األطلسي في الواليات المتحدةمسؤولياتها على مستوى الفرقة إلى 
 منفقة من  غير مليار دوالر٦٫٣١ هناك. صغرالقضاء األمسؤوليات إدارة إعادة اإلعمار مع قيادة 

يجب أن تؤخذ بدقة  إدارة جهود إعادة اإلعمار المتواصلة هذه لذلك فإن األربعة، الصناديق الرئيسية
  . عين االعتبار بعنايةفي

 في العراق يديرها (PRTs) إلعادة إعمار المحافظات ا فريق٢٣هناك حاليًا . العمل في المحافظات •
ي، سوف خفض الحضور األميرآلتناغمًا مع خطة الرئيس و. (OPA)شؤون المحافظات مكتب 

أغسطس /بحلول آبفرقة  ١٦تخفض وزارة الخارجية عدد ِفَرق إعادة إعمار المحافظات إلى 
عندما ينخفض عديد . متواصل للقوات األميرآيةال اإلنسحاب معهذا الخفض سيحصل . ٢٠١٠

  تحديات أمنية أآبر، األمر الذي (PRTs) فرق إعادة إعمار المحافظات ميرآية، ستواجهاألقوات ال
 .طرها إما إلى العمل بوتيرة منخفضة أو بقبول مخاطر أآثر خالل تنقالتهاسيض

  
  مبادرات جديدة

خالل ربع السنة هذا، بدأت اإلدارة دراستين جديدتين قد تؤثران على طبيعة المراحل االنتقالية في 
 إال ان على الرغم من ان نطاق هذه المراجعات يغطى أآثر بكثير من السياسة بشأن العراق،. العراق

  .تم التوصل إليها ستؤثر على مستقبل الجهود األميرآيةيالنتائج التي س
  

، باشرت ٢٠٠٩يوليو / تموز١٠في . (QDDR)الدبلوماسية ومراجعة التنموية ربع السنوية  •
وزيرة الخارجية أول مراجعة تنموية ربع سنوية لتقييم اإلستراتيجيات الدبلوماسية واإلنمائية، 

 .ق أآثر فعالية بين الوآاالتياجة إلى تنسُمشّددة على الح
، وّقع ٢٠٠٩أغسطس /في آب. دراسة حول سياسة التنمية العالميةرئاسي إلجراء توجيه  •

مستشار األمن القومي ولرئيس مجلس االقتصاد رئاسي إلجراء دراسة يفوض فيه   توجيهالرئيس
 .ميةالقومي بقيادة مراجعة على نطاق حكومي للسياسة التنموية العال
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  ١-١الشكل 
  األموال غير المنفقة
  بمليارات الدوالرات

  
  $٦٫٣١: المجموع

  
  

  
بيانات . ات التي انقضت مدتهاصصاألموال غير المنفقة تشمل المخ. األرقام تتأثر بالتدوير. البيانات لم تدقق: مالحظة
 ٣٠ لربع السنة المنتهي في سابقة (OSD) التي قدمها مكتب وزير الدفاع (ISFF) األمن العراقية  قواتصندوق
 بيانات مخصصات والتزامات وإنفاقات برنامج االستجابة (OSD)لم يذآر مكتب وزير الدفاع . ٢٠٠٩سبتمبر /أيلول

لفئات المشاريع على أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنة المالية؛ بيانات مخصصات  (CERP)الطارئة للقائد 
 لتحليل (IRMS)إدارة إعادة إعمار العراق  من مستخرجة  (CERP)ج االستجابة الطارئة للقائد برناموالتزامات وإنفاقات 

 العثور عليها في القسم الفرعي عادل القيم التي تّمي هنا قد ال المجموع في السطر األعلىفئات المشاريع ولذا فان 
بغداد بيانات ُمحّدثة للمخصصات وااللتزامات لم تقدم السفارة األميرآية في . الستخدامات التمويل في هذا التقرير

جرائم النظام؛ لتصال االمكتب قطاعات و) األردن(واإلنفاقات لقطاعات الديمقراطية والمجتمع المدني، والالجئين العراقيين 
  . يم هذه القطاعات مأخوذة من ربع السنة السابقِق
  

؛ ٧/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)  في العراقوسطاستجابة مكتب شؤون الشرق األ: المصدر
؛ استجابة وزارة ١٠/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DFSA) دائرة المالية والمحاسبة في وزارة الدفاعاستجابة 

؛ استجابة وزارة المالية  لطلب المفتش العام للبيانات، ٥/٤/٢٠٠٧انات، بي لطلب المفتش العام لل(DoS)الخارجية 
 و ١٣/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)؛ استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ٢/٤/٢٠٠٩
؛ ٢/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USTDA) الوآالة األميرآية للتجارة والتنمية، استجابة ١٤/١٠/٢٠٠٩

؛ استجابة السفارة ١٤/١٠/٢٠٠٩ و ١٣/١٠/٢٠٠٩ت،  لطلب المفتش العام للبيانا(OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع 
؛ استجابة سالح الهندسة في ٣/١٠/٢٠٠٩ و١٦/٧/٢٠٠٩ و ٦/٧/٢٠٠٩األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، 

  .٢/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD) وفرقة منطقة الخليج (USACE)الجيش األميرآي 
  

 برنامج االستجابة الطارئة للقائد
٠٫٣٥$

  صندوق قوات األمن العراقية
٣٫٤٧$

صندوق إغاثة وإعادة 
 $١٫١١إعمار العراق 

  صندوق دعم االقتصاد
١٫٣٨$ 

٥٥% 
٢٢% 

١٨% 

٦% 
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  يرآية إلعادة اإلعمارألمالتمويل واإلدارة ا
  

خالل ربع السنة هذا، واصلت الجهود األميرآية إلعادة اإلعمار الترآيز على زيادة قدرات وزارات 
 مليار دوالر لبرنامج إعادة إعمار ٥٢٫٨٠  بمبلغزمت الواليات المتحدةالت، ٢٠٠٣منذ . الحكومة العراقية

صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق :  رئيسيةعظم هذه األموال ألربعة صناديقخصصت م) ١(.العراق
(IRRF)األمن العراقية  قوات، وصندوق (ISFF) وصندوق دعم االقتصاد ،(ESF) وبرنامج ،

 األموال األميرآية إلعادة اإلعمار المكرسة ١-١الشكل يفّصل . (CERP)االستجابة الطارئة للقائد 
  .للعراق والتي لم تنفق

  
  بة الطارئة للقائدهواجس حول برنامج االستجا

أذن الكونغرس لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد بالسماح للقادة المحليين بدعم المشاريع الصغيرة النطاق 
، خصص الكونغرس ٢٠٠٤منذ . التي تعالج مشاريع اإلغاثة وإعادة اإلعمار الُملحة في مناطق مسؤوليتها

لمشاريع في العراق؛ طالب وزارة الدفاع  (CERP)ئد  مليار دوالر لبرنامج االستجابة الطارئة للقا٣٫٦٥
(DoD) ٢٠١٠ مليون دوالر إضافية للسنة المالية ٣٠٠ بـ.  

  
خالل ربع السنة  (CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد التنسيق ما بين الوآاالت بخصوص تحسن 

 والوآالة (DoS)رجية  ووزارة الخا(MNC-I)الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق هذا مع مطالبة 
.  عند النظر في أية مشاريع تنوي تمويلها في المحافظاتعلومات بم(USAID)األميرآية للتنمية الدولية 

 المفتش حددها معالجة بعض المسائل التي بإمكانهفالتعاون األوثق بين وزارة الدفاع ووزارة الخارجية 
ل برنامج مثًال، مّو. (CERP)ابة الطارئة للقائد العام المتعلقة باالستخدام المناسب لبرنامج االستج

  : (CERP)االستجابة الطارئة للقائد 
  
 ".٢٠٠٩آشخصية عالمية لسنة " سّمت محافظ األنبار فاينانشال تايمز تابعة لـمجلة ملحق  •
 .ُمجمعًا رياضيًا في بغداد آلف عدة مئات آالف من الدوالرات •
 .داد الدولي مليون دوالر في مطار بغ٢٫٧ بقيمة فندق •

  
 مليون ٣٤ يدرس المنطقة االقتصادية لمطار بغداد التي تزيد آلفتها عن ًا تدقيق حاليًا المفتش العاميجري
  .دوالر
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  الهواجس األمنية مستمرة
  

 أعلى – شخصًا على األقل ٤٥٦أغسطس هذا، قتل في العراق /خالل آب. ال يزال الوضع األمني مرتبك
سبتمبر، هبط عدد الوفيات بنسبة تزيد عن /لكن في أيلول. ًا شهر١٣ في عدد من الوفيات جراء العنف

تنعمان باألمن النسبي أآتوبر بتفجيرات قتل جماعي في محافظتين آانتا / شهر تشرين األول جاء.النصف
  . آربالء واألنبار وهما٢٠٠٩ و٢٠٠٨خالل 

  

      
  .٢٠٠٩أغسطس / آب١٩الخارجية، في في أعقاب التفجيرات التي تعرضت لها وزارة المالية ووزارة 

  

  
  .)صورة للقوات المتعددة الجنسيات في العراق (ُيرّآز في بغداد" ار تِيبجد"حاجز من الخرسانة المسلحة معروف 

  
  تفجيرات وزارة المالية ووزارة الخارجية

حدة في ، في الذآرى السادسة للتفجير الذي دّمر المقر الرئيسي لألمم المت٢٠٠٩أغسطس / آب١٩في 
قتلت هذه . وزارة المالية ووزارة الخارجيةب ألحقت سلسلة من التفجيرات المنسقة أضرارًا بالغة ،بغداد

مهارات ال ذوي بمن فيهم اختصاصيين من ٧٥٠ عراقيًا على األقل وجرحت أآثر من ٧٥التفجيرات 
 سفراءهما، ووجه رئيس في أعقاب هذه الهجمات، استدعى آل من العراق وسوريا.  في الوزارتينالعالية

دفعت هذه الهجمات أيضًا الحكومة . الوزراء العراقي علنًا اللوم إلى سوريا إليوائها ُمدّبري هذه التفجيرات
") جدران تي("العراقية إلى التراجع عن الخطط المعلنة سابقًا إلزالة الحواجز األمنية الخرسانية 

  . لحياة شوارع بغدادالمتواجدة في آل مكان والتي أصبحت سمة مالزمة
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  العنف يميل إلى التراجع على العموم
خالل العامين الماضيين، % ٨٥على الرغم من التفجيرات األخيرة، تراجعت الهجمات على العموم بنسبة 

 ذلك، آان هناك باإلضافة إلى )٢ (.٢٠٠٩أغسطس / في آب٥٩٤ إلى ٢٠٠٧أغسطس / في آب٤٠٦٤من 
 )٣(.٢٠٠٦رمضان من شهر % ٩٨نسبة ب، أي أدنى ه السنةمضان هذ ر شهر خاللًا طائفيًا هجوم١٩

 إلى ٢٠٠٩يوليو / العدد التقريبي لإلصابات العراقية حسب األيام من األول من تموز٢-١الشكل ُيظهر 
 ١١٢ إلى بعض أهم الحوادث األمنية التي حصلت على امتداد ويشير، ٢٠٠٩أآتوبر / تشرين األول٢٠
  .يومًا

  
  داخلية مستمرةاإلنقسامات ال

ريموند أودييرنو، قائد القوات المتعددة الجنسيات في  في شهادة حديثة أمام الكونغرس، الحظ الجنرال
، ان المجموعات العنيفة تواصل محاولة استغالل التوترات السياسية الداخلية في (MNF-I)العراق 

توترات، أعلنت القوات المتعددة في جهد لتخفيف هذه الو. العراق، وعلى األخص في المناطق الشمالية
 انها تناقش مع الحكومة العراقية وحكومة إقليم آردستان إمكانية نشر (MNF-I)الجنسيات في العراق 

سوف تعمل هذه القوات إلى جانب قوات األمن العراقية . قوات أميرآية بصورة مؤقتة في شمال العراق
 )٤(. وإقليم آردستان–لى طول الحدود الداخلية العراقية والبشمرآة الكردية في األراضي المتنازع عليها ع

، يمكن ان تبدأ الدوريات المشترآة في محافظة (MNF-I)وفقًا للقوات المتعددة الجنسيات في العراق 
  .نينوى ثم تتوسع إلى مناطق حول مدينة آرآوك

  
  ٢-١الشكل 

  ٢٠/١٠/٢٠٠٩ – ١/٧/٢٠٠٩الحوادث األمنية ذات األهمية، 
  

  ٢٠٠٩يوليو /تموز
  . عراقيًا على األقل في انفجارين في الموصل٣١  أو جرح قتل:يوليو/ تموز٨ء الثالثا  

 عراقيًا في سلسلة من الهجمات اإلرهابية ٥٢ قتل أو جرح حوالي :يوليو/ تموز٩األربعاء 
  .في تل عفر، الموصل، بغداد وآرآوك

مات  في سلسلة هج١٠٠ عراقيًا وجرح حوالي ١٥ قتل حوالي :يوليو/ تموز٢١الثالثاء 
  .في بغداد
 على األقل في سلسلة تفجيرات في ٦٠ عراقيًا وجرح ٩٢ قتل :يوليو/ تموز٣١الجمعة 
 .بغداد

  ٢٠٠٩س أغسط/آب
  

 

ة هجمات في الموصل ل في سلس٩٠ عراقيًا وجرح ٤٨ قتل :أغسطس/ آب٧الجمعة 
  .وبغداد

 في سلسلة من التفجيرات ٣٥ وجرح  عراقيًا٢٠ قتل :أغسطس/ آب١٣الخميس 
  .االنتحارية في سنجار

 تفجيرات متعددة دّمرت جزئيًا وزارة المالية ووزارة الخارجية :أغسطس/ آب١٩األربعاء 
  . شخص وجرحت المئات١٠٠العراقية، وقتلت أآثر من 

  .ابل وبغدادب يفي تفجيرات ف ٧٣ عراقيون وجرح ٦ قتل :أغسطس/ آب٢٠الخميس 
  

  ٢٠٠٩سبتمبر /أيلول
  

  

 خالل سلسلة من التفجيرات بالقرب ٦٥ عراقيين وجرح ٨ قتل :سبتمبر/ أيلول٤الجمعة 
  .من مقام في بابل

ية في الرمادي، ر في تفجيرات انتحا١٨ عراقيين وجرح ٨ قتل :سبتمبر/ أيلول٧االثنين 
  .بغداد والموصل

 سجن أبو غريب ي شغب فأعمال خالل ٤٠سجين وجرح  قتل :سبتمبر/ أيلول١١الجمعة 
  .في بغداد
 آانت الهجمات خالل العيد أدنى هذه السنة مع هجوم في بابل :سبتمبر/ أيلول٢٢الثالثاء 

  . عراقيين٣نتج عنه مقتل 
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 ٢٠٠٩أآتوبر /تشرن األول

  

  

  
 خالل هجوم انتحاري في ٣٠يين وجرح  عراق٩ قتل :أآتوبر/ تشرين األول٧األربعاء 
  .الفلوجة

 خالل هجمات مسلحة في ٥٦ عراقيين وجرح ٩ قتل :أآتوبر/ تشرين األول١٤األربعاء 
  .بغداد وتفجيرات في آربالء

 خالل هجوم على مسجد في ٨٠ عراقيًا وجرح ١٤ قتل :أآتوبر/ تشرين األول١٦الجمعة 
  .تل عفر
 خالل سلسلة من الهجمات ١٨ عراقيًا وجرح ١٣ قتل :أآتوبر/ تشرين األول٢٠الثالثاء 

  .في أنحاء العراق
  

   إصابة٢٠-٠     إصابة٤٠-٢٠     إصابة٦٠-٤٠     إصابة٦٠>  
  

تلك ي اإلصابات العراقية في آافة أنحاء البالد في األرقام الواردة في الرسم البياني لهذه الروزنامة هي تقديرات شاملة إلجمال: مالحظة
النص إلى اليمين يصف بإيجاز الهجمات ذات األهمية في أيام منتقاة وال تنسحب على التفاصيل الشاملة لكافة الحوادث .  بالذاتاأليام

  .ة الُمعّينياماألمنية الحاصلة في تلك األ
  

يالت المفتش العام للمصادر المفتوحة وللمستندات والدراسات والتحليالت الرسمية  هنا إلى تحلواردةالمعلومات التستند : المصادر
آافة المعلومات مستندة إلى أفضل المعلومات المتوفرة عن اإلصابات وتمثل مجموع القتلى والجرحى . باللغتين االنكليزية والعربية

  .لكل حادث
  

 يظة نينوى الموقع األولي للعنف المستمر فإلى جانب بغداد، ال تزال منطقة الموصل الكبرى في محاف
، فّجر انتحاري نفسه داخل مسجد ُسّني في شمال غرب ٢٠٠٩أآتوبر / تشرين األول١٦في . العراق

 األماآن التقريبية لألحداث ٣-١الشكل يظهر . ٨٠ شخصًا على األقل وجرح أآثر من ١٤الموصل، فقتل 
  .ي بغداد والموصلاألمنية األآثر خطورة خالل ربع السنة هذا ف

  
  تطور الحضور العسكري األميرآي

خالل ربع السنة هذا، تواصلت إعادة انتشار القوات األميرآية تبعًا للجدول الذي أعلنه الرئيس بوضوح، 
غير ان وزير الدفاع أعلن ان هذا الجدول يمكن ان ُيسّرع إذا بقيت الظروف . ٢٠٠٩فبراير /في شباط

 ألوية مقاتلة فرقة ١١، آان للواليات ٢٠٠٩سبتمبر / بتاريخ أواخر أيلول.على األرض مستقرة نسبيًا
(BCTs) ١٤٣،٥٠٠أآثر من ( ألوية مقاتلة فرقة ١٤ بدًال من –)  جندي١٢٤،٠٠٠حوالي ( في العراق 

  .٢٠٠٩يناير /في آانون الثاني) جندي
  

نسبة يمثل راجع تب جندي أميرآي ٥٠،٠٠٠، سيبقى في العراق قرابة ٢٠١٠أغسطس / آب٣١بحلول 
القوة االنتقالية هذه على ستة ألوية للمشورة سوف ترآز . لمستويات الحالية للقواتا تقريبًا عن% ٦٠

ألوية للمشورة والمساعدة لتدريب قوات األمن .  وفي ثالثة مقرات ِفَرق رئيسية(AABs)والمساعدة 
اف إلى موظفي إعادة ضيم عنصر أمن ُمالعراقية، وللعمل عن آثب مع ِفَرق إعادة إعمار المحافظات لتقد

التي تضم فرقة التدريب والمشورة من المقرر أن تنسحب . اإلعمار المدنيين العاملين في العراق
  .٢٠١١ بحلول نهاية  فرد٥٠،٠٠٠

  
  قوات األمن العراقية تدير األمن

أآتوبر /ن تشرين األولبتاريخ األول م. القوات العراقية مسؤولة عن العمليات األمنية في أرجاء البالد
 وأآثر من ًا جندي٢٤٥،٠٠٠ شخص بما فيهم ٦٦٣،٠٠٠، آان عدد قوات األمن العراقية ٢٠٠٩

 قوات األمن العراقية بنجاح األمن خالل تولتأغسطس، /يوليو وآب/ في تموز)٥(. شرطي٤٠٠،٠٠٠
 القوات األميرآية في  دعمغير ان الجيش العراقي يواصل االعتماد على.  الشيعية للحشودمناسبات الحج

  .التدريب واللوجستية والعمليات والمخابرات
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  أحدث المعلومات عن أبناء العراق
ة لتوظيف المتمردين ر عندما مّولت الواليات المتحدة مباد٢٠٠٧ سنة (SOI)بدأ برنامج أبناء العراق 

 عن نّيتها المساعدة في دمج لقد أعلنت الحكومة العراقية مرارًا وتكرارًا. آحراس أمنالُسّنة السابقين 
 قوات األمن العراقية، مع إعطاء معاشات في ١٩،٠٠٠أعضاء أبناء العراق، بما في ذلك توظيف قرابة 

  .للمتبقين الذين توظفهم الوزارات الحكومية األخرى أو الذين يوضعون في مراآز في القطاع الخاص
  

 المدفوعات وإدارة آافة أعضاء عنية الكاملة ، توّلت الحكومة العراقية المسؤول٢٠٠٩مايو /في أيار
على الرغم من بعض التأجيل، أبلغت الحكومة العراقية . ٩٥،٠٠٠البالغ عددهم منظمة أبناء العراق 

 )٦(. ان آافة أفراد منظمة أبناء العراق يتلقون معاشات(MNF-I) المتعددة الجنسيات في العراق اتالقو
 ذآرت ان قوات األمن العراقية ضّمت إلى (MNF-I) في العراق القوات المتعددة الجنسياتغير ان 
 عنصر إضافي وظائف أخرى، ١٥،٦٠٠ في حين وجد له المخطط ١٩،٠٠٠ فقط نصف عددصفوفها 

 معدل  فيه ألف ُسّني غير متأآدين بشأن توظيفهم في المستقبل في بلد ُيقّدر٧٠،٠٠٠تارآين أآثر من 
  )٧(.ى األقلعل% ٣٠ بنسبةالبطالة على العموم 

  
  ٣-١الشكل 

   ١٥/١٠/٢٠٠٩ – ١/٧/٢٠٠٩األحداث األمنية المنتقاة، : بغداد والموصل الكبرى
  

                  
  

 والدراسات  الرسمية المفتش العام لمصادر مفتوحة وللمستنداتالتحاليل التي قام بهاستند إلى ت هنا المقدمةالمعلومات : المصدر
  .الصناعية باللغتين االنكليزية والعربيةوالخرائط وصور األقمار 

  
، باشرت القوات األميرآية المقيمة بالقرب من مدينة آرآوك المتململة محتملةلمعالجة هذه المشكلة ال

مدراء المساعدة على "برنامجًا جديدًا هذا الصيف يهدف إلى توظيف القادة السابقين ألبناء العراق بصفة 
راء سوف ُيكلّفون مساعدة األعضاء السابقين في منظمة أبناء العراق هؤالء المد. (EAMs)" التوظيف

  .شرآات المحليةالفي الحصول على وظائف بدوام آامل إما مع الحكومة العراقية أو مع 
  

  الحلف األطلسي يوسع مهمته التدريبية
األطلسي اتفاقية يوليو، وّقع وزير الدفاع العراقي ونائب األمين العام لمعاهدة حلف شمال / تموز٢٦في 
جرى تأسيس بعثة . (ISF) القاعدة القانونية للحلف لمواصلة تدريب ورعاية قوات األمن العراقية توفر

، واحتفظت ٢٠٠٤نوفمبر / في تشرين الثاني(NTM-I)التدريب التابعة لحلف شمال األطلسي في العراق 

 
تمثل األماآن 

التي التقريبية 
 على  فيهاحصلت

األقل خمس 
فيها حوادث قتل 

العديد من 
 األشخاص

 الموصل بغداد
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 تكتيك الشرطة، وأمن الحدود برامج تدريب البعثة على تشّدد. البعثة بحضور متواصل في العراق
  . من بلدان الحلفًا بلد١٢ من ًا موظف٢١٠حاليًا، تضم البعثة حوالي . واإلصالحات المؤسساتية

  
  االنتخابات في إقليم آردستان: الحكم

) دهوك والسليمانيةومحافظات إربيل (، انتخب الناخبون في إقليم آردستان ٢٠٠٩يوليو / تموز٢٥في 
 تجري في إقليم هي الثانية التياالنتخابات هذه آانت .  وبرلمانُا جديدينًااتي، رئيسذات االستقالل الذ

ناخب مؤهل أدلوا بأصواتهم مليون  ٢٫٥من أصل % ٧٨حوالي : آانت نسبة المقترعين عاليةو. آردستان
 ١١١ المقاعد في برلمان آردستان وعددها جميع آان الرهان على )٨(. مرآز اقتراع٥٤٠٠في أآثر من 

  . مراقب محلي٧٠٠٠ وأآثر من ًا أجنبيًا مراقب٣٥٠أشرف على االنتخابات حوالي . مقعدًا
  

  النتائج الرئاسية والبرلمانية
عندما اختار الناخبون الرئيس المنتهية على ما هو عليه  الوضع الراهن بقيفي االنتخابات الرئاسية 

حصل برزاني على . ة لوالية ثاني(KDP) واليته، مسعود برزاني، من الحزب الديمقراطي الكردستاني
 .من األصوات بوجه أربعة مرشحين آخرين% ٧٠حوالي 

  

  
  المسؤولون في الحكومة العراقية وفي الحلف األطلسي وافقوا على توسعة مهمة الحلف للتدريب في العراق 
  

ف األآثرية حصلت أحزاب المعارضة على نتائج أفضل في االنتخابات البرلمانية وخّفضت حجم ائتال
القائمة .  واالتحاد الوطني الكردستاني–التي تضم الحزبين الحاآمين، الحزب الديمقراطي الكردستاني 

 االسم الرسمي للتحالف بين الحزب الديمقراطي الكردستاني واالتحاد الوطني الكردستاني –الكردستانية 
حزب قائمة التغيير، بقيادة مسؤول آبير أما .  مقعد١٠٠ مقعدًا، بدًال من ٥٩من األصوات و% ٧٥ ت نال–

ونالت .  مقعدًا برلمانيًا٢٥من األصوات وبـ % ٢٤  بنسبةفازفقد سابق في االتحاد الوطني الكردستاني، 
بموجب .  مقعدًا١٣من األصوات و% ١٢مة اإلصالح والخدمات، ئ قاوهي ،مجموعة معارضة أخرى

 للمسيحيين ٦  ، ومنهالمتبقية إلى األقليات اإلثنية والدينية ا١٣ آردستان، أعطيت المقاعد الـ إقليمدستور 
 ونتائج ٢٠٠٥ آردستان سنة إقليم نتائج االنتخابات البرلمانية في حكومة ٤-١ الشكل  يقارن. للترآمان٥و

  )٩(.٢٠٠٩انتخابات 
  

  ًا للوزراء جديدًا آردستان تختار رئيسإقليمحكومة 
ان آردستان برهام صالح من االتحاد الوطني الكردستاني ، اختار برلم٢٠٠٩سبتمبر / أيلول١٦في 

 دحاز صالح، نائب رئيس الوزراء السابق في الحكومة العراقية، تأيي.  آردستانإقليمآرئيس جديد لحكومة 
  .أآتوبر، بدأ صالح تشكيل الحكومة الكردية الجديدة/في مطلع تشرين األول.  نائبًا٧٣
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   آردستانمقلياإلستفتاء حول دستور جديد إل
، وافق برلمان آردستان على إجراء استفتاء حول دستور جديد يطالب بكرآوك ٢٠٠٩يونيو /في حزيران

  . آردستانإقليممسودة الدستور أيضًا من سلطات رئيس سوف تزيد .  آردستانإقليمآجزء جغرافي من 
  

 االستفتاء حول هذا الدستور ، أّجلت اللجنة العليا المستقلة لالنتخابات في العراق٢٠٠٩يوليو /في تموز
  .٢٠١٠يناير /الذي قد يتم إجراؤه في آانون الثاني

  
  االنتخابات البرلمانية: الحكم

على المستوى  في العراق انتخابان نيابيان ي، أجر٢٠٠٣منذ أن أطاح االئتالف بالنظام السابق في ربيع  
 اعتبرت هذه االنتخابات .)٢٠٠٩و ٢٠٠٥سنة (وانتخابان في المحافظات ) ٢٠٠٥آالهما في (الوطني 

  .إلى حد آبير آإحدى أآثر االنتخابات حرية وأفضلها إدارة في الشرق األوسط
  

  مجلس النواب يدرس إدخال تغييرات على قانون االنتخابات
اللمسات األخيرة على بعد ، لم يكن مجلس النواب قد وضع ٢٠٠٩أآتوبر / تشرين األول٢٤بتاريخ 

يدرس . ٢٠١٠يناير / آانون الثاني١٦ المقررة في وطنية االنتخابات البرلمانية الالقانون الذي سيحكم
 حيث يختار الناخبون حزبًا وليس ٢٠٠٥مجلس النواب ما إذا آان سيستخدم إجراءات القائمة المقفلة لسنة 

تاني عن تّبني نظام لقد دافع آية اهللا علي السيس. فردًا، أم سيتحّول إلى نظام القائمة المفتوحة األآثر شفافية
  )١٠(.القائمة المفتوحة

  
  ٤-١الشكل 

  ٢٠٠٩ بعام مقارنة ٢٠٠٥ عامنتائج انتخابات برلمان آردستان /حكومة إقليم آردستان
  

  ائتالف الحزب الديمقراطي الكردستاني
  )هماؤوحلفا(واالتحاد الوطني الكردستاني 

   مقعد١٠٠

                           
  ٢٠٠٦               ٢٠٠٥  

  
النتائج النهائية النتخابات " ٢٠٠٥ آردستان، إقليمالنتائج النهائية النتخابات حكومة "، ig.ihec.wwwالحكومة العراقية : المصدر

  .١٤/١٠/٢٠٠٩ في الدخول إلى الموقعتم " ٢٠٠٩حكومة إقليم آردستان، 
          

  ائتالف الحزب الديمقراطي الكردستاني
  )هماؤوحلفا(واالتحاد الوطني الكردستاني 

  مقعدًا٥٩

  اآلخرون
   مقعد١١

  قائمة التغيير
   مقعد٢٥

  دماتقائمة اإلصالح والخ
   مقعد١٣

 المسيحيون
اعد مق٦

 الترآمان
  آخروناعد مق٥

 اعد مق٣
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  مبنى برلمان آردستان

  
 في ٢٧٥ آيان سياسي يسعون إلى آامل المقاعد ال ٢٩٦ االنتخابات البرلمانية المرشحين من شهدسوف ت

 توزيع المقاعد في مجلس النواب بعد االنتخابات البرلمانية في ٥-١ يظهر الشكل )١١(.مجلس النواب
  . بعد االنتخابات القادمةجذرية وهو توزيع قد يتغّير بصورة – ٢٠٠٥آانون األول 

  
   ٥-١الشكل 

  ٢٠٠٥انتخابات : مجلس النواب

  
  

 ، النتخابات مجلس النواب العراقي٢٠٠٥ديسمبر / آانون األول١٥، التقرير النهائي في ig.ihec.wwwالحكومة العراقية، : المصدر
  .١٤/١٠/٢٠٠٩ في الدخول إلى هذا الموقعتم 
  
  
  الوطنيةالنتخابات ل خالل اإلعدادف الحاآم  االئتالصدعت

 يسيطر حاليًا على مجلس (UIA) الموحد بالتحالف العراقي  سابقًاوالمعروفالشيعة االئتالف الذي يقوده 
لكن، خالل ربع السنة . ، اختار االئتالف نوري المالكي آرئيس للوزراء٢٠٠٥إبريل /في نيسان. النواب

د المالكي بإعادة تعيينه رئيسًا للوزراء في حال فاز االئتالف بالسيطرة هذا، رفض االئتالف الحاآم وع
شكل حلفاء رئيس الوزراء المالكي السابقون . يناير القادمة/على مجلس النواب في انتخابات آانون الثاني

  .دونهمن  (INA)التحالف الوطني العراقي 
  

 من األحزاب الشيعية الكبرى بما في ذلك  العراقي العديد الوطنيفي تشكيلته الحالية، يضم التحالف
، واالتحاد الصدري وبعض الحلفاء السابقين لرئيس الوزراء (SIIC)المجلس اإلسالمي العراقي األعلى 

المجلس اإلسالمي العراقي األعلى هو العضو األآبر في هذه الكتلة، ويمّر اآلن . هيم الجعفرياالسابق ابر

١٢٨
 مقعد
  ًا

ف العراقي الم
التحال

و
حد

  ًا مقعد٥٣
   في آردستانتحالف الديمقراطي الوطنيال

٤٤
 مقعد
  ًا

جبهة التوافق
 العراقية
 

٢٥
 مقعد
  ًا

القائمة الوطنية 
العراقية

٢٥
 مقعد
ب   ًا
األحزا

األخرى 
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بعد . ٢٠٠٩أغسطس / آب٢٦ده منذ زمن طويل، عبد العزيز الحكيم، في في مرحلة انتقالية بعد وفاة قائ
  . سنة زعيم المجلس اإلسالمي العراقي األعلى٣٨وفاة الحكيم بوقت قصير، أصبح ابنه البالغ من العمر 

  
  إئتالف دولة القانون يعيد تنظيم نفسه
 القانون بقيادة رئيس الوزراء ، نال ائتالف دولة٢٠٠٩يناير /في انتخابات المحافظات في آانون الثاني

آان ائتالف دولة القانون حرآة .  محافظة جرت فيها االنتخابات١٤ من أصل ٦األغلبية أو األآثريات في 
  . النزعةوطنيشيعية إلى حد آبير وإن آان خطابه 

  
بر ، حّول رئيس الوزراء ائتالف دولة القانون إلى تحالف عا٢٠٠٩أآتوبر /في األول من تشرين األول

للطوائف يضم عناصر من حزبه الدعوة، واألحزاب الشيعية األخرى، وعدة أحزاب ُسنّية، وبعض 
شخصيتين سنيتين الظاهر ان رئيس الوزراء آان عاجزًا عن اجتذاب . المستقلين واألآراد الشيعة الفليين

لنواب السابق ورئيس مجلس ا) أحد قادة صحوة األنبار( الشيخ أبو ريشة : وهماللترشح معهنافذتين 
  .محمود المشهداني

  
  األحزاب الكردية سوف تشارك

 الذين  االتحاد الوطني الكردستاني قائمة المرشحين–تحالف الحزب الديمقراطي الكردستاني سيقدم 
في محاولة للبناء على أدائها القوي في انتخابات المحافظات، في .  االنتخابات النيابيةسيخوضون
 السنة الوطنيةالئحة التغيير أيضًا انها تنوي تقديم المرشحين لشغل المراآز يونيو، أعلنت /حزيران
  .القادمة

  
  تشكيل تحالف وحدة العراق

 إلى الشيخ أبو ريشة لتشكيل تحالف قواهأآتوبر، ضم وزير الداخلية جواد البوالني / تشرين األول٢١في 
ت البرلمانية المقررة في آانون وحدة العراق، التحالف السياسي الجديد الذي سيخوض االنتخابا

  .حدوآان البوالني سابقًا متحالفًا مع التحالف العراقي الم. يناير/الثاني
  

 محتملةفجوة حكم 
لكن نتائج . سوف تغير االنتخابات البرلمانية المقبلة في العراق التوزيع الحالي للسلطة في مجلس النواب

حدث فترة ت يجب بعدها تشكيل حكومة وقد  إذ أنه:وريةفت يناير لن تنتج تغّيرا/انتخابات آانون الثاني
  .فراغ طويلة

  
، أجرى العراق أول انتخابات ٢٠٠٥ديسمبر / آانون األول١٥في ف. موجودةتأخير هذا الالسابقة لمثل 

إبريل / نيسان٢٢برلمانية حرة لم يسبق ان عرفها، لكن نوري المالكي لم ُيعّين رئيسُا للوزراء إال في 
مايو /عالوة على ذلك، مّر شهر قبل ان يسمي رئيس الوزراء الجديد أعضاء وزارته في أيار. ٢٠٠٦
 ٦-١ الشكل  يبين. العليا للحكومة العراقية خالل ذروة التمّردالمستويات، األمر الذي شّل عمليًا ٢٠٠٦

  . في العراقةمسار تطور الديمقراطي
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  ٦-١الشكل 
  ٢٠١٠ – ٢٠٠٥االنتخابات العراقية، 

 
  

 
 
  
 

وضعها على الجدول الزمني هو . عرضة للتأجيلم ٢٠٠٩أآتوبر / تشرين األول٣١ولها بعد المخطط لحصآافة األحداث ا: مالحظة
  .تقديري فقط بالنسبة لتاريخ حصولها

  
  .٤/٢٠٠٩ و٧/٢٠٠٦، ١/٢٠٠٦مكتب المفتش العام، التقارير ربع السنوية إلى آونغرس الواليات المتحدة، : المصدر

  
  اء حول االتفاقية األمنيةفتاالست

خالل المفاوضات الدقيقة التي قادت إلى موافقة مجلس النواب على االتفاقية األمنية، وافق مؤيدو االتفاقية 
آان االقتراع .  ُتعرض فيه االتفاقية األمنية على الناخبين العراقيين للموافقةوطنيعلى إجراء استفتاء 

 وقد يؤجل ٢٠١٠يناير / لكن هذا التاريخ قد أّجل إلى آانون الثاني٢٠٠٩أواسط ًا في األصل في محدد
  .مرة أخرى

  
إذا رفض الناخبون العراقيون تأييد االتفاقية األمنية، قد تضطر . ضخمةالستفتاء المحتملة لعواقب ال

 األميرآي خالل ربع السنة هذا، حّذر الجنرال. القوات األميرآية إلى تسريع انسحابها بشكل ملحوظ
 سوف يتطلب الترآيز سريعالمكلف إعادة نشر القوات األميرآية المنسحبة من العراق من ان االنسحاب ال

  .على التحديات اللوجستية لمثل هذه المهمة على حساب المهام األخرى مثل تدريب قوات األمن العراقية
  

  نشاط مجلس النواب
 من عدد الدورات التي آان باإلمكان عقدها خالل دإلى الح مجلس النواب في شهر رمضان أدى تعطيل

فهو لم يمّرر أية قوانين جديدة ذات أهمية، لكن آانت هناك بعض التطورات . ربع السنة هذا
  )١٢(:التشريعية

سلة قوانين الهيدروآربون التي طال  أعلن رئيس لجنة الهيدروآربون النيابية ان المجلس لن ينظر في •
  . السنة الجديدةانتظارها قبل انتخابات

عرض مجلس الوزراء على مجلس النواب مسودة قانون يعيد تأسيس شرآة النفط الوطنية العراقية  •
بموجب أحكام مشروع القانون هذا، سوف ترفع الشرآة التقارير إلى مجلس . ١٩٨٧التي فككت سنة 

 حين انتخاب مجلس ما من عمل متوقع بالنسبة لهذا االقتراح إلى.  وليس إلى وزير النفط،الوزراء
 )١٣(.٢٠١٠النواب الجديد في 

وفقًا لوزارة الخارجية، وافق مجلس الوزراء على مسودة التشريع التي تحظر على المسؤولين الكبار  •
في حال الموافقة، سوف يؤثر مشروع القانون على أآثر . في الحكومة العراقية حمل جنسية مزدوجة

أخرى، ال يتوقع هنا اتخاذ أي قرار بالنسبة لهذا االقتراح مرة . من نصف أعضاء الحكومة العراقية
 .قبل السنة القادمة على أقل تعديل

٣٠
  يناير/٢ك

انتخاب 
مجلس مؤقت 

لصياغة 
) ٢(دستور 

ومجالس 
 محافظات

١٥ 
 أآتوبر/١ت

استفتاء 
 وطني

يوافق على 
الدستور 
  الجديد

  
 فجوة الحكم

يوليو/تموز٢٥
انتخابات 
برلمانية 

ورئاسية في 
فجوة الحكم  آردستان إقليم

 محتملةال

  ؟٢٠١
استفتاء حول 

دستور جديد في 
  آردستانإقليم

٢٠١٠              ٢٠٠٩                ٢٠٠٨           ٢٠٠٧         ٢٠٠٦                 ٢٠٠٥  
آانون 
  ديسمبر/االول

أول انتخابات 
 نيابية حرة

  إبريل/ نيسان٢٢
نوري المالكي 

ُيعّين رئيسًا 
 للوزراء

آانون١٣
  يناير/الثاني

انتخابات المحافظات 
 من أصل ١٣في 
 محافظة١٨

 يناير/آانون الثاني
انتخابات نيابية 

 مخطط (وطنية
 )لها

  ؟؟؟؟
البرلمان 

الجديد 
يسمي 
رئيس 
 الوزراء

  ؟٢٠١
انتخابات 

المحافظات 
في التأميم 

وفي 
المحافظات 

الكردية 
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  االقتصاد
  

 ،عائدات الحكومة العراقية مما يجعل حجم األصول العراقيةمن تقدم صادرات النفط األغلبية العظمى 
  .فط العالمية متوقفة إلى حد آبير على سوق الن،وبالتالي القدرة على تقديم الخدمات

  
   التكميلية المقترحة للحكومة العراقية٢٠٠٩موازنة 

 مليارات ٥ قانون بخصوص موازنة تكميلية تبلغ حوالي حخالل ربع السنة هذا، ناقش مجلس النواب اقترا
 مليار ٦٣٫٦ إلى ٢٠٠٩دوالر من شأنها ان تزيد الحجم اإلجمالي لموازنة الحكومة العراقية لسنة 

 دوالر للبرميل الذي استندت ٥٠ض هذا االقتراح ألن أسعار النفط قد ارتفعت وبقيت فوق  ُعر)١٤(.دوالر
 ل سعر، تأرجحت األسعار حو٢٠٠٩أآتوبر /في أواسط تشرين األول.  في األساس٢٠٠٩إليه موازنة 

  . دوالر للبرميل٧٥
  

  ٧-١الشكل 
  ٢٠١٠ – ٢٠٠٦نفط السعر األسبوعي للنفط، موازنة الحكومة العراقية وتوقعات أسعار ال

  
 

  موازنة الحكومة العراقية
  

وافق مجلس الوزراء العراقي على موازنة . تعكس أسعار النفط متوسط السعر األسبوعي لنفط آرآوك الخام: مالحظة
  .، ويجب مراجعتها اآلن والموافقة عليها من ِقَبل مجلس النواب١٣/١٠/٢٠٠٩ في ٢٠١٠

  
، " متوسط منظمة البلدان المصدرة للنفط:أسعار النفط الخام العالمية"ية لمعلومات الطاقة اإلدارة األميرآ: المصادر

٣٠/٩/٢٠٠٩ ،gov.doe.ela.www://http.موازنة الحكومة العراقية"؛ ٥/١٠/٢٠٠٩ في الدخول إلى هذا الموقع ، تّم "
؛ استجابة )ديسمبر األخير/ وآتبت في آانون األول(TNA)  الجمعية الوطنية االنتقاليةلآما تمت الموافقة عليها من ِقَب(

؛ الحكومة العراقية، مجلس الوزراء، ٩/٤/٢٠٠٩ و٤/١/٢٠٠٨وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، 
iq.cabinet.www://http١٤/١٠/٢٠٠٩ في ، الذي تم الوصول إليه.  
  

موازنة 
الحكومة 
  العراقية

بمليارات (
 )الدوالرات

  سعر النفط
بالدوالر (

 )األميرآي

السعر 
 االسبوعي

توقعات
سعر 
فط الن
٥٠$ 

  برميل/

توقعات 
سعر النفط 

٩١$/ 
  برميل 

 

عر ات س توقع
نفط  ال

 برميل/$٥٠

توقعات سعر 
النفط 
 برميل/$٥٠
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  ٢٠١٠المسودة األولى لموازنة العراق لسنة 
 على مجلس ٢٠١٠، عرض مجلس الوزراء مسودة موازنته لسنة ٢٠٠٩أآتوبر / تشرين األول١٣في 

 مليار ٥٨٫٦ البالغة ٢٠٠٩ن موازنة ع% ١٤ مليار دوالر يزيد بنسبة ٦٦٫٧هذا االقتراح البالغ . النواب
  :ن يشكالن األساس للتوقعات المالية في هذه المسودة أساسيان توقعا)١٥(.دوالر

  
 دوالر للبرميل ٦٠ن متوسط سعر النفط سيكون بأفتراض اال إلى ٢٠١٠ موازنة ةمسودتستند . السعر

. ٢٠٠٩ دوالر للبرميل والمفترض لسنة ٥٠أعلى من سعر التصدير البالغ % ٢٠ وهذا )١٦(.السنة القادمة
  )١٧(. دوالر٦٨٫٥٤سط سعر برميل نفط آرآوك الخام في السوق العالمية خالل ربع السنة هذا، آان متو

 ٢٫١٥  بحدود٢٠١٠مسودة الموازنة أيضًا ان تكون مستويات التصدير سنة تفترض . مستويات التصدير
غير ان . يوم/ البالغ مليوني برميل٢٠٠٩بالنسبة لهدف % ٧٫٥ويمثل هذا زيادة . مليون برميل في اليوم

 ٢٠٠٨أآتوبر /يوم بين األول من تشرين األول/ مليون برميل١٫٨٥رات العراقية بلغ متوسط الصاد
% ١٦٫٢، و٢٠٠٩أقل من الهدف المرغوب لسنة % ٨ أي – ٢٠٠٩أآتوبر /واألول من تشرين األول

  )١٨(.٢٠١٠تحت هدف 
  

  .٢٠١٠ و٢٠٠٦ العالقة بين سعر النفط وحجم موازنة الحكومة العراقية بين ٧-١الشكل يظهر 
  

 سنة حصل آما -، ٢٠١٠يناير / بحلول األول من آانون الثاني٢٠١٠ الموافقة على موازنة تتمإذا لم 
األموال من السنة السابقة جزء من  من اثني عشر جزء لوزارة المالية الموافقة على يسمح – ٢٠٠٩
  .٢٠١٠يناير / الحكومة العراقية لشهر آانون الثانينشاطاتلتمويل 

  
 

  ةتطورات الطاق
  

  ارتفاع اإلنتاج: النفط
بالنسبة لمتوسط % ٣يوم، بزيادة / مليون برميل٢٫٤٩خالل ربع السنة هذا، بلغ متوسط إنتاج النفط الخام 

 لكن، يبقى على )٢٠(.ا بعد الغزوم من معدالت اإلنتاج العالية السابقة ل قليًالأعلىوربع السنة األخير 
سبتمبر، بلغ معدل /يوليو إلى أيلول/من تموز. يوم/برميل مليون ٢٫٠١ أي ٢٠٠٩اإلنتاج ان يبلغ هدف 

  )٢١(.عن ربع السنة األخير% ٧يوم، بزيادة / مليون برميل١٫٩٧الصادرات 
  

 آردستان في الوصول إلى اتفاق حول إقليمالشكوك القانونية التي سّببها فشل الحكومة العراقية وحكومة 
لمخاطر من االستثمار في التي تتجنب اددة الجنسيات تقاسم العائدات منع العديد من الشرآات المتع

 آردستان والحكومة العراقية هو إقليمإحدى عواقب الخالف الجاري بين حكومة . صناعات النفط العراقية
 ال تزال تنتظر المدفوعات لقاء وطقطقة الثالث التي تعمل في حقول النفط في طوق يان الشرآات الدول

  )٢٢(.خدماتها
  

 آردستان ان صادرات إقليم، أعلن وزير الموارد الطبيعية في حكومة ٢٠٠٩أآتوبر /ن األول تشري٢في 
 آردستان إقليم آردستان سوف تتوقف إلى حين تحترم بغداد العقود الموقعة بين حكومة إقليمالنفط من 

 وتعترفة  تنظر بغداد إلى المعاهدات على انها غير قانوني)٢٣(.ولية العاملة هناكدوشرآات النفط ال
  .نها غير قادرة على دفع المال للشرآات لقاء خدماتهابأ آردستان إقليمحكومة 
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  طرح حقوق اإلنتاج في مزادات علنية الجتذاب االستثمارات األجنبية: النفط
 حقول للنفط والغاز في ٦، طرح العراق في مزاد علني حقوق اإلنتاج في ٢٠٠٩يونيو / حزيران٣٠في 

 ٢٠ أآثر من تشارآ.  سنة٣٠حة أمام الشرآات األجنبية ألول مرة منذ أآثر من  مفتومزايدةعملية 
 الممنوحة الوحيدةيونيو، لكن اتفاقية التطوير / في حزيرانالمزايدة التي جرتشرآة عالمية في دورة 

 لحقل النفط في (CNPC) والشرآة الوطنية الصينية للنفط (BP) بريتش بتروليوم مجموعةذهبت إلى 
س الوزراء وافق على الشروط لأآتوبر، ذآر ان مج/ين األولرفي أواسط تش. ة في جنوب العراقالرميل

  )٢٤(.هذه المجموعةالنهائية لالتفاق مع 
  

 تشمل عشرة آبار المزايدات، ينوي العراق إجراء دورة ثانية من ٢٠١٠ أو مطلع ٢٠٠٩في أواخر 
 شرآة نفط ٤٠ أآثر من آانت، ٢٠٠٩سبتمبر /يلول أ٣٠بتاريخ . إضافية تفتقر إلى التطوير إلى حد آبير

 شرآات على األقل من ٧أجنبية قد تأهلت مسبقًا للمشارآة في الدورة الثانية من المزايدة، بما في ذلك 
  . من جمهورية الصين الشعبية٤ من روسيا، و٤ من اليابان و٥الواليات المتحدة و

  
  الشفافية في إدارة العائدات: النفط

 الدولية الهيئةشرف عليه ُت عائدات النفط العراقية في صندوق تنمية العراق الذي تودع، ٢٠٠٣منذ 
 االستشارية الدولية الهيئةغير ان تفويض .  لألمم المتحدةة التابع(IAMB)االستشارية والرقابية للعراق 

 أواخر عامتهي في  ين– وآذلك الحماية ضد مصادرة النفط العراقي من ِقَبل الدائنين – والرقابية للعراق
  . حيث سيتوجب تجديده أو إلغاؤه٢٠٠٩

  
ال تزال هناك حاجة "من انه فيه ، أصدر األمين العام لألمم المتحدة تقريرًا ُيحّذر ٢٠٠٩يوليو /في تموز

 وتوزيع النفط جنتاتحكم وقياس يعمل بصورة آامل إل تطبيق نظام التمكن منإلى عمل الكثير قبل 
  مطبقة فيه هذه اإلجراءاتتصبحوقّدر التقرير ان أقرب وقت يمكن ان .  العراقفي" ومبيعات الصادرات

  )٢٦(.٢٠١١سيكون 
  

  اإلنتاج القياسي المحقق: الكهرباء
 في  له ميغاواط المقرر٦٠٠٠، تجاوز معدل إنتاج الكهرباء في العراق هدف ٢٠٠٣  العامألول مرة منذ

 بلغ متوسطها –ما في ذلك اإلنتاج المحلي والواردات  ب–إمدادات الكهرباء اليومية . ٢٠٠٣أغسطس /آب
زيادة عن أرقام إمدادات ربع السنة % ١٠ يشكل هذا حوالي )٢٧(. ميغاواط خالل ربع السنة هذا٦،٤٣٩

 ال تزال غير مناسبة مما يضطرهم إلى وطنيةن العراقيين ذآروا ان الشبكة الماألخير؛ غير ان العديد 
  . مكلفةاالعتماد على مولدات خاصة

  
، أعلن رئيس الوزراء المالكي ان الحكومة العراقية ستكون عاجزة عن ٢٠٠٩أغسطس /في األول من آب

 مليار دوالر إلى شرآة جنرال إلكتريك لقاء معدات آهربائية للبنية التحتية ألن مجلس النواب ٢٫٤دفع 
نك المرآزي العراقي لوزارة نتيجة لذلك، سمح الب.  آانت ستمول الصفقةبيع سنداترفض الموافقة على 

 و ٢٠١٠المالية استدانة األموال من البنوك العراقية لتمويل شراء هذه المعدات المقرر ترآيبها بين 
٢٠١٢.  
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  أزمة المياه
  

أدت إلى حصول  في دجلة والُفرات واألنهار األخرى وتدني مستوى المياهسنة أخرى من هطول األمطار 
  :شمل عواقب ذلكت.  العراقمستدام فيالجفاف حالة من ال

  .هبوط في توليد الطاقة الهيدروآهربائية •
 .صناعة التمر العراقية التي آانت قويةفي انخفاض شديد  •
 .التّصحّرازدياد  •
  

ال يسيطر العراق على منابع نهري دجلة والُفرات مما يجعل التعاون اإلقليمي حول قضايا المياه مسألة 
 المسؤولون العراقيون بصورة منتظمة عن مخاوفهم بعرُي. ة العراقيةذات أهمية آبرى بالنسبة للحكوم

حيث يجري هذان النهران في مزيد من المياه الستخدامها من ِقَبل جيرانها ال رفض ترآيا إطالق من
 أتراك وسوريين مسؤولين، اجتمع ممثلو الحكومة العراقية مع ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٣في . أراضيها

مزيد من المياه من ال قسبتمبر، وافقت ترآيا على إطال/ في وقت الحق، في أيلول)٢٨(.اهلمناقشة قضايا المي
  .نهر الُفرات للعراق، لكن على أساس قصير األمد فقط

  

  
  .م بدورية على نهر الُفرات مع الشرطة العراقيةوقوات أميرآية ملحقة بلواء للمشورة والمساعدة تق

  
 
  

  مكافحة الفساد 
 

  لتدقيقالمجلس األعلى ل
انه مكلف اإلشراف .  في العراقفساد هو أآبر وأقدم مؤسسة لمكافحة ال(BSA)المجلس األعلى للتدقيق 

مواجهة آالف يستمر في على الرغم من ان المجلس األعلى للتدقيق .  العامة للحكومة العراقيةنفقاتعلى ال
 أجهزة اإلشراف العراقية ره على انه أآثالعقبات للقيام بمهمته لمنع واآتشاف وردع الفساد، فانه ُينظر إلي

  .آفاءة
  

 برنامجل هذه السنة، اتفق المفتش العام والمجلس األعلى للتدقيق على إجراء مراجعة مشترآة في أوائل
موجبه القوات المتعددة الجنسيات في العراق ب الذي تدير ،(I-CERP) العراق-  الطارئة للقائداالستجابة

، أصدر المجلس األعلى ٢٠٠٩يوليو /في تموز. لُممولة من الحكومة العراقيةمشاريع إعادة اإلعمار ا
 خلص هذا التقرير إلى ان .(I-CERP) الطارئة للقائد االستجابة برنامجللتدقيق تقريره الخاص عن 
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 وتعيق بالتالي إشراف ، غير آاملة(I-CERP) الطارئة للقائد االستجابة برنامجالبيانات األميرآية حول 
 برنامجوجدت مراجعة المفتش العام ل. ومة العراقية على البرنامج الذي تديره الواليات المتحدةالحك

 قد (MNF-I) ان القوات المتعددة الجنسيات في العراق (I-CERP) العراق- الطارئة للقائداالستجابة
يتها مع الحكومة أحكام اتفاق وفقًا (I-CERP) الطارئة للقائد االستجابة برنامجأدارت، على العموم، 

 ان تحسن (MNF-I)قوات المتعددة الجنسيات في العراق أنه يمكن للغير ان المفتش العام حّدد . العراقية
لمزيد من التفاصيل عن هذا التقرير، أنظر . دقة التقارير ربع السنوية التي تقدمها إلى الحكومة العراقية

  .٤تدقيقات المفتش العام في القسم 
  

  هيئة النزاهة
زيادة الشفافية الحكومية، التحقيق في مزاعم :  ثالث مهمات أوليةلديها (COI)هيئة النزاهة العراقية 

لكن . الفساد ضد المسؤولين في الحكومة العراقية، وتثقيف الناس العراقيين حول أخطار الفساد العام
ات في إقامة قدرات قوية ؤسسات الحكومة العراقية لمكافحة الفساد والقضاء يواصلون مواجهة الصعوبالم

 عدد األشخاص الذين أدينوا بتهم ٨-١ُيلّخص الشكل . قوي، وبنوع خاص خارج بغدادالتطبيق اللفرض 
  .٢٠٠٩أغسطس /يناير إلى مطلع آب/ محافظة عراقية، من آانون الثاني١٨ من أصل ٩الفساد في 

  
  ٨-١الشكل 

   ٨/٣/٢٠٠٩ – ١/١/٢٠٠٩إدانات بسبب الفساد، حسب المحافظات، 
  

  
لم تقدم .. ٢٠٠٩أغسطس / آب٣يناير و/تشير األرقام إلى عدد األفراد الذين تّمت إدانتهم في محاآم المحافظات بين األول من آانون الثاني: مالحظة

بب الفساد في تلك ال يجوز ان يعتبر ذلك افتراضًا على عدم حصول إدانات بس. هيئة النزاهة العراقية بيانات عن المحافظات التي ليس فيها رقم
  .المحافظات خالل اإلطار الزمني الُمعّين

  
  .٣/٨/٢٠٠٩، "تقرير إحصائي لبغداد والمحافظات"الحكومة العراقية، هيئة النزاهة، : المصدر

  
بعد هذا . أغسطس، اجتمع المفتش العام مع مفوض هيئة النزاهة للعمل على إقامة تعاون أفضل/في آب

. هة العراقية إلى المفتش العام معلومات حول نشاطات فرض التطبيق األخيرةاالجتماع، قدمت هيئة النزا
وفقًا لسجالت هيئة النزاهة العراقية الخاصة باألفراد المدانين بجرائم لها صلة بالفساد بين األول من 

  :)٢٩ (٢٠٠٩أغسطس / آب٣يناير و/آانون الثاني
  . تلقيهم رشاوىبسببمن المدانين وجدوا مذنبين % ٥ •
 .من اإلدانات آانت بسبب االختالس% ١٢ •
 .من الحاالت% ٧٩لم يكن باإلمكان تقييم الفساد في  •
 . دوالر١٣٦،٠٠٠ حالة حيث تمكنت هيئة النزاهة من تقدير الفساد، آانت قيمة الفساد حوالي ١٤في  •
 . األحكامتالوةمن المدانين آانوا متغيبين عن جلسات % ٤٢ •
 مع وزارة الداخلية وواحد مع آل من ٧ع وزارة المالية، و م٩عملوا مع وزارة الدفاع، و% ١٢ •

 .وزارات النفط والنقل والعمل والعدل والكهرباء والتهجير والهجرة
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عادة شهادات مدرسية (جنايات تتعلق بمستندات أو أوراق اعتماد مزورة  آانت لمن اإلدانات% ٤٢ •
 ).أو جامعية

 
  

  الفساد داخل الحكومة العراقية
ة هذا، حققت الحكومة العراقية بعض التقدم في التحقيق في مزاعم فساد على أعلى خالل ربع السن

 .مستويات الحكومة العراقية
  
لقد . ل نائب وزير النقل بسبب الفساداسبتمبر، قادت عملية للجنة النزاهة العراقية إلى اعتق/في أيلول •

آة تسعى إلى العمل مع  من شر تقريبًا دوالر١٠٠،٠٠٠ بقيمةقيل انه ُصّور وهو يقبل رشوة 
 )٣٠(.الحكومة العراقية

  
 وزير التجارة السابق الذي اعتقل خالل ربع  المتهم بهفسادالقضية في  مستمرة  المحاآمةإعدادات •

الوزير السابق متهم بسرقة أموال الدولة وبسوء . السنة الماضي وهو يحاول السفر بالطائرة إلى دبي
 )٣١(.إدارة نظام توزيع الغذاء

 
 حول مسائل تنطوي على فساد وإدارة غير فعالة عراقيينت هيئة النزاهة استجواب وزراء عاود •

قبل مدة غير بعيدة، استجوبت هيئة النزاهة العراقية وزير الكهرباء حول النقص الدائم في . لدوائرهم
 .الكهرباء في العراق

 
  

  حكم القانون
  

وعلى الرغم من انه لم ُيقتل أي قاض خالل ربع . ٢٠٠٣  العامقتل في العراق ثمانية وثالثون قاضيًا منذ
سبتمبر جهاز تفجير ارتجالي أمام منزل قاض في محكمة جنائية في محافظة /السنة هذا، انفجر في أيلول

  .نينوى، مما يؤآد األخطار التي يواجهها القضاة يوميًا
  

  المعتقلون
تقلين العراقيين الذين تحتجزهم القوات بموجب أحكام االتفاقية األمنية، يجب إطالق سراح جميع المع

 ا القرار، تقومللتقيد بهذ. قهم مذآرات اعتقال أو احتجازحاألميرآية في حال لم تصدر الحكومة العراقية ب
، بصورة منتظمة بنقل المعتقلين العراقيين إلى السجون (MNF-I) الجنسيات في العراق المتعددة القوات

 معتقل، آما تم نقل أآثر من ٥٢٠٠ إطالق سراح يناير، تّم/نذ آانون الثانيم.  سراحهمبإطالقالعراقية أو 
سبتمبر، آان عدد المواطنين العراقيين في السجون /لغاية أيلول.  آخرين إلى الحكومة العراقية١١٠٠

  )٣٢(. معتقًال٨،٣٠٥األميرآية 
  

 معسكر بوآا، (MNF-I)، أقفلت القوات المتعددة الجنسيات في العراق ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول١٧في 
 نقل جميع السجناء المتبقين إما تّم.  معتقل٢٣،٠٠٠السجن المعزول في الصحراء الذي ضم مرة أآثر من 

من .  تحت اإلدارة األميرآيةالوحيدان المتبقيان االعتقال وهما مرفقاإلى معسكر آروبر أو معسكر تاجي، 
  .٢٠١٠المقرر إقفال معسكري آروبر وتاجي سنة 
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لقي األضواء على أهمية الجهود الجارية يفال الفوري لكافة السجون التي تديرها الواليات المتحدة اإلق
 وتدريب الموظفين القادرين على إدارة المؤسسات الجزائية اتللحكومة العراقية لتطوير مرافق اإلصالح

  اإلصالحيشمشمالن سجخالل ربع السنة هذا، أصدر المفتش العام تقرير تفتيش يقّيم مرفق . الحديثة
 مليون دوالر، في إقليم آردستان، ووجد التقرير ان إنشاء ٢٩الُممّول من الواليات المتحدة والبالغة آلفته 

، ذآرت وزارة الخارجية ان شمشمال يضم ٢٠٠٩أآتوبر / تشرين األول١٤بتاريخ . المرفق آان جيدًا
  .وطنيةاء ال نزيل لكنه لم يتم بعد وصله بشبكة الكهرب٢٦٠٠أآثر من 

 
 
  

  التطورات الدولية
  

خالل ربع السنة هذا، وصل إلى بغداد الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة ، الذي عّين مؤخرًا، آما 
  .ان مهمة بعثة المساعدة التابعة لألمم المتحدة قد جّددت لسنة أخرى

  
  صندوق النقد الدولي

تزويد العراق على سبتمبر / في أواخر أيلول(IMF)ولي وفقًا لوزارة الخارجية، وافق صندوق النقد الد
وأعلن ناطق باسم البنك المرآزي العراقي ان هذه األموال .  مليار دوالر من أموال المساعدات١٫٨ بمبلغ

  )٣٣(.يمكن ان تستخدم لتمويل مشاريع البنية التحتية
  

في .  مليار دوالر٥٫٤ياطي من واصل العراق أيضًا التفاوض مع صندوق النقد الدولي بشأن ترتيب احت
، أجرت الحكومة العراقية وصندوق النقد الدولي مفاوضات لم تصل ٢٠٠٩أآتوبر /مطلع تشرين األول

  .إلى نتيجة حول شروط اتفاقية هذا القرض
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  إشراف المفتش العام
 
 
  

  التدقيقات
، أصدر ٢٠٠٤  العاممنذ. ذاأصدرت مديرية التدقيقات التابعة للمفتش العام ستة تقارير خالل ربع السنة ه

  :راجعت تدقيقات المفتش العام خالل ربع السنة هذا ما يلي.  تقرير تدقيق١٥٥المفتش العام 
 صندوق تنمية  التي تلقاها منألموالل (USACE)سالح الهندسة في الجيش األميرآي حسابات  •

ارة أموال صندوق تنمية بإدالمتعلقة  المفتش العام عددًا من قضايا السياسة حدد. (DFI)العراق 
 مليون دوالر التي من المحتمل ان تكون ١٤٫٤ التي تتطلب انتباه وزارة الدفاع و(DFI)العراق 

تشمل القضايا التي تحتاج إلى المعالجة، استخدام والتصرف . متوفرة إلعادتها إلى الحكومة العراقية
دسة في الجيش األميرآي سالح الهنيحتفظ بها  التي (DFI)بأموال صندوق تنمية العراق 

(USACE)أمر نفقات أوامر ع وأحد مقاوليه، وما إذا آان يجب استخدام أموال الحكومة العراقية لدف 
، وآيف يجب استخدام الفوائد التي (DFI)العمل القابلة لإلعادة والمتعلقة بعقود صندوق تنمية العراق 

 .فوعات غير المسموح بهاآانت ربما اآتسبت من ِقَبل عدة مقاولين بالنسبة للمد
 القوات المتعدد الجنسيات تدارأ .(CERP) الطارئة للقائد االستجابة رنامجإدارة وزارة الدفاع لب •

 وفقًا لألحكام الواردة (CERP) الطارئة للقائد االستجابة برنامج على العموم (MNF-I)في العراق 
-MNF)قوات المتعدد الجنسيات في العراق لكن وان آانت إدارة ال. في اتفاقية مع الحكومة العراقية

I)استخدام هذه األموال وصرفها، إال ان بإمكانها تحسين دقة التقارير التي تقدمها إلى ية تحتسب آيف 
. وما فوق دوالر ٥٠،٠٠٠الحكومة العراقية، وبنوع خاص تلك الخاصة بالمشاريع التي تبلغ قيمتها 

 من ٢٠٦ ِملفات حول (MNF-I)تعدد الجنسيات في العراق في تلك الحاالت، قدمت إدارة القوات الم
.  مشروعًا، آما ان بعض تلك الِملفات آانت تفتقر إلى المعلومات المفصلة عن المشاريع٣٤٤أصل 

 الداعمة التي توقعها إدارة القوات المتعدد الجنسيات في العراق الرسائلعالوة على ذلك، آانت 
(MNF-I)رسائلعندما آانت ال.  ِملفًا١٤ بداية المشاريع، ناقصة في  مع الحكومة العراقية عند 

 تفتقر ٣٠ منها آانت تفتقر إلى توقيع الحكومة العراقية وأآثر من ٢٠الداعمة ُمّضمنة، فان أآثر من 
 .إلى توقيع العسكريين األميرآيين

  

  
 احتسابمثًال، .  من ِقَبل مقاول حكوميمقدمةالر  ماليين دو٤  وجود فواتير محتمل أن تكون زائدة بمبلغ تدقيق المفتش العامحدد

  . دوالر١٫٢٢ن يكون السعر أ بينما يجب  دوالر١٩٦٫٥٠ رزمة حلقات الوصل أن سعر المقاول
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 إلنشاء المرافق أساسًا،  آيميكال انفايرومنتالمليار دوالر أنفقت على عقدين لشرآة ١٫١أآثر من  •

هذه األموال لكن الهواجس بتم إنشاؤها العديد من المرافق ن  حّدد المفتش العام ا.األمنية العراقية
 بليون ١٫١٢ مليون دوالر إلى ٦٥٥تكاليف من ارتفاع الاألمنية والتغير في طبيعة العمل قادت إلى 

  .دوالر
 الذي آان (GMASS)عقد الصيانة وإمداد الخدمات العالمية على فواتير إشراف وزارة الدفاع   •

، ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٣٠ في. جيش العراقي في تحسين قدراته اللوجستيةالهدف منه مساعدة ال
 من صندوق قوات األمن العراقية على ثالثة أوامر مهمات صادرة بلغت قيمة األموال الملتزم بها

من ذوي لكن عمليات مراجعة الفواتير الضعيفة وِقَلة الموظفين .  مليون دوالر٦٨٣ بموجب هذا العقد
تحاليل . أظهرت. فواتير بمبالغ زائدة عن اللزومالستالم حكومة األميرآية معرضة  الالخبرة جعلت

 ان (GMASS) مختارة مقدمة من عقد خدمات الصيانة واإلمدادات العالمية المفتش العام لفواتير
 ماليين دوالر ٤٫٤ بحوالي محتمل ان تكون زائدة عن اللزوممبالغ ب ، قدم فواتيرAECOMالمقاول، 

 مشتريات قطع غيار ،حّلل المفتش العام، على وجه التخصيص. عاجزًا عن تبرير هذا المبلغأو آان 
 مليون دوالر ٤٫١ حوالي حدد مليون دوالر، و٢٩٫٩العربات في أربعة فواتير يبلغ مجموعها 

 ١٠مثًال، على الرغم من ان السعر المتفق عليه في العقد لرزمة . محتمل ان تكون زائدة عن اللزوم
ووجد المفتش العام أيضًا ان .  دوالر لكل رزمة١٩٦٫٥٠ المقاول احتسب  دوالر، ١٫٢٢ات آان حلق

 دوالر إضافية من التكاليف المشكوك ٣٤٠،٠٠٠ صفقة مما أدى إلى ٣١العقد لم يقدم ما يدعم آلفة 
 .فيها

  
ة إلعادة إعمار تدقيق شرعي لكافة التمويالت األميرآيإجراء  يفرض المفتش العام يكلفالتشريع الذي 

خالل ربع السنة هذا، نشر .   مليار دوالر في تمويل البرامج٥٠العراق التي بلغ مجموعها لتاريخه 
المنهجية والنتائج األولية لجهود التدقيق الشرعي فيه  من سلسلة تقارير يصف  تقريرالمفتش العام أول

 حوالي تشمل لعقود إنشائية رئيسية ١٧ال  تدقيق المفتش العام  عملياتيناقش التقرير ان. للمفتش العام
 عدد من نقاط الضعف الداخلية، مثل إشراف حددت مليار دوالر من أموال إعادة إعمار العراق، قد ٦٫٤

إضافة إلى . ريتغيأوامر اليرات المبالغ فيها في عدد المهمات وي والتغ،المقاولين غير المناسب وفواتيرهم
 مليار دوالر من الصفقات ٣٥٫٢  لمبلغدراسة شرعيةجراء العام يخطط إلذلك، يناقش التقرير ان المفتش 

صندوق و، (IRRF) إغاثة وإعادة إعمار العراق  صندوقالمالية لوزارة الدفاع بموجب مخصصات
 الطارئة للقائد االستجابة برنامج و(ESF)صندوق دعم االقتصاد و ،(ISFF)قوات األمن العراقية 

(CERP)لوزارة الدفاع تشمل نفقاتمعاملة ٢٢،٠٠٠ حوالي  فيتدقيقال في طور  وان المفتش العام  
 مثل المدفوعات التي تبدو المعامالت المشبوهة المفتش العام عددًا من حددلتاريخه، .  مليار دوالر١٠٫٧
  على األرجح وقفهم عن العمل أو لعناوين خيالية، ولمقاولين تّمانها دفعت والمدفوعات التي تبدو متكررة

  . الشرعي آما هو مناسبه عملحولسوف يواصل المفتش العام تقديم التقارير . أصبحوا محظورين
  

 جوابًا على هواجس أثارها المجلس األعلى للتدقيق حول المدفوعات رسالةأخيرًا، أصدر المفتش العام 
ّلل المفتش العام ح. مقاوالتالتي قامت بها الحكومة األميرآية إلى شرآات الو المحتمل ان تكون متكررة

 أية حديد انه على الرغم من انه لم يتم توجدبيانات إعادة اإلعمار المقدمة إلى المجلس األعلى للتدقيق و
 غير واضحة وتعطي ت، إال ان المعلومات المقدمة إلى الحكومة العراقية آانتكررةمشاريع أو مدفوعات م

حاجة إلى االحتفاظ بسجالت دقيقة حول مبادرات هذا يعزز ال. تكررةالشعور بوجود مشاريع ومدفوعات م
  .٤لمزيد من المعلومات حول هذه التقارير، أنظر القسم . إعادة اإلعمار الُممولة من الواليات المتحدة
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  التحقيقات
 (CIGIE) النزاهة والكفاءة حول، قدم مجلس المفتشين العامين ٢٠٠٩أآتوبر / تشرين األول٢٠في 

 للمفتش العام وإلى سبعة من  التابعةياز إلى ثالثة أعضاء من مديرية التحقيقاتجائزته السنوية لالمت
 شتاين –آشف مؤامرة بلوم في  الجائزة عملهم قدرت. زمالئهم من األسرة الفدرالية لفرض تطبيق القانون

عترافات لالحتيال على سلطة االئتالف المؤقتة بعدة ماليين من الدوالرات مما أّدى إلى سبع إدانات أو ا
 إدانة آما وأآثر من ٢٤تهمة و ٣١، و اعتقاًال٢٤، نتج عن عمل المفتش العام التحقيقي هلتاريخ. بالذنب
 النقاط البارزة من النشاطات المبالغ المستردة تشمل مليون دوالر من الغرامات والمصادرات و٤٩٫١

  :التحقيقية خالل ربع السنة هذا
ري بيتاواي بذنب التآمر مع عّمها الرائد في الجيش ، اعترفت ناي٢٠٠٩يوليو / تموز٢٨في  •

 أآثر هام آوآروتلقيألموال ا وآخرين لتعطيل التحقيق حول تبييض هام،آوآر. األميرآي، جون س
عالوة على ذلك، فتشت .  ماليين دوالر من الرشاوى عندما آان يخدم آضابط عقود في الكويت٩من 

، زوجة جون، هاماع حديدي استأجرته ميليسا آوآرسبتمبر، صندوق إيد/ أيلول١٧السلطات في 
 .العملة األجنبيةب دوالر ٥٤،٠٠٠ مليون دوالر وأآثر من ١٫٥وصادرت 

، اعترف وليام درايفر، المحاسب من نيوجيرسي، بذنب تبييض األموال ٢٠٠٩أغسطس / آب١٥ في •
 من ،ي خدمت في الحلة العقيد السابق في الجيش األميرآي الت،التي سرقتها زوجته ديبرا هاريسون

 .سلطة االئتالف المؤقتة
 لويس لوبيز، في القوات البحرية، اعترف الرقيب في سالح المدفعية ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٣في  •

 دوالر من ثالثة مقاولين عندما آان ٦٧،٠٠٠ تلقي أمام المحكمة العسكرية، بذنب تهخالل محاآم
صادرة آامل المدفوعات والمخصصات وبغرامة حكم على لوبيز بم. ٢٠٠٥مقيمًا في العراق سنة 

وطلب منه أيضًا إعادة آافة األموال التي استلمها والتي ال .  يومًا٨٩ وباالحتجاز دوالر، ١٠،٠٠٠
 .تزال في حوزته

  
بالنسبة للتفاصيل اإلضافية المتعلقة بتلك التحقيقات، أنظر .  تحقيقًا مفتوحًا٩٦حاليًا، لدى المفتش العام 

  .٤القسم 
  

  التفتيش
جائزة سنتنر للتفاني أآتوبر، نالت عمليات التفتيش التي قام بها مفتشو المفتش العام /في تشرين األول

آّرمت الجائزة أعضاء الفريق الذين عانوا بصورة . (CIGIE)هيئة النزاهة والكفاءة من والشجاعة 
ات حول إغاثة وإعادة إعمار منتظمة المخاطر الشخصية خالل السفر في أرجاء العراق لتقديم المعلوم

  .العراق
  

نشر المفتش العام خمسة تقارير تفتيش خالل ربع السنة هذا، بما في ذلك تقييمات لسجن، ولدار لأليتام، 
ومسلخ، ومرفق قيادة لقوات األمن العراقية، ومجمع آمن لتخزين المستندات لحفظ سجالت المحاآم في 

  : تقارير ربع السنة هذاشملت. مشاريعلل ًا تقييم١٥٩لمفتش العام لتاريخه، أنتج ا. محاآمات جرائم الحرب
 مليون ٢٩البالغة آلفته  آان هدف هذا المشروع) إقليم آردستان(اإلصالحي  شمشمال سجنمرفق  •

 تحويل حصن (INL)دوالر والُممول من مكتب مكافحة المخدرات الدولي وفرض تطبيق القانون 
 ١٠٠٠ وة متوسطة أمني وتوفر لهم إجراءات نزيل٢٠٠٠ضم ت  يمكن انة حديثةقائم إلى إصالحي

 العيوب اإلنشائية البسيطة لكن بعضمفتشو المفتش العام حدد .  توفر لهم إجراءات أمنية متشددةنزيل
في ) جزء من وزارة العدل(نقل المشروع إلى المصلحة اإلصالحية العراقية . عمل اإلنشاء آان جيدًا

، لم يكن في ٢٠٠٩يونيو /ندما زار المفتش العام الموقع في حزيرانلكن، ع. ٢٠٠٩مارس /آذار
 آردستان لم تكرس أية موارد مالئمة في  إقليمالمرفق ُحّراس وال ضم مساجين ألن حكومة منطقة
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افتتح السجن خالل . ةالموازنة لتزويد السجن بإمداد ثابت للكهرباء وبعدد آامل من ضباط اإلصالحي
 نزيل لكنه ٢٦٠٠ت السفارة األميرآية في بغداد ان السجن يضم حاليًا أآثر من ربع السنة هذا، وذآر

 .وطنيةلم يوصل حتى اآلن بشبكة الكهرباء ال
آلفته و  حاليًاالغرض من مشروع قوات األمن العراقية الجاري). محافظة نينوى(مرآز قيادة الكسيك  •

 عاين المفتش .في الكسيك يش العراقيلجا تصميم وإنشاء مجمع لمرآز قيادة ، هو مليون دوالر٦٫٣
خالل وجودهم في الموقع شاهد .  بالمئة٥٦ ووجد انه منجز بنسبة ٢٠٠٩مايو /العام الموقع في أيار

.  نظام الصرف الصحي واألساساتفيمفتشو المفتش العام عدة قضايا إنشائية، بما في ذلك مشاآل 
 آردستان الذين أعلنوا ان إجراءات تصحيحية ليمإقأثار المفتش العام هذه القضايا مع ممثلي حكومة 

 .على العموم، حّدد المفتش العام ان النتائج متناغمة مع األهداف األصلية. سوف ُتتّخذ
آان هدف دار األيتام هذه ومرآز . ) آردستانإقليم(دار األيتام ومرآز إقامة المواطنين الُمسّنين  •

 مليون دوالر، إيواء ٣٫٧ دعم االقتصاد والبالغة آلفته إقامة المواطنين المسنين الُممول من صندوق
 إقليموجد المفتش العام ان إنشاء هذا المشروع النموذجي لحكومة .  مواطنًا مسنًا٦٠ و  طفًال٣٤٥

أثناء .  تصحيحهاالتي تّملحماية األطفال وآردستان جّيد على الرغم من بعض القضايا الصغيرة 
 .، آان المرآز شغاًال منذ خمسة أشهر٢٠٠٩يوليو /لعام في تموزالمفتش االذي قام به تفتيش ال

 الُممّول من  تنفيذه حاليًاالمشروع الجاريهذا آان الهدف من ).  آردستانإقليم(المسلخ في قلدزه  •
 مليون دوالر، بناء مجمع لمسلخ متعدد الطوابق ١٫١ والبالغة آلفته (ESF)صندوق دعم االقتصاد 

لحوم ُمعّدة بأفضل طرق النظافة على  مواطن مقيم بصورة منتظمة ١٢٠،٠٠٠ حوالي حصوليؤمن 
. نشاء عمد المقاول بسرعة إلى معالجتهااإل  وجود مشكلتين في مفتشو المفتش العامحدد. الممكنة

 مراحل بط الجودة المؤلف من ثالثلض المقاول ، وجد المفتش العام ان برنامج إدارةكعالوة على ذل
 . الضمان الجودة فعاالن ية وبرنامج الحكومة األميرآيةللرقابة على النوع

 آان الهدف من هذا المشروع الُممّول من صندوق ).محافظة بغداد(المرفق اآلمن لتخزين المستندات  •
 مليون دوالر تأمين مرفق آمن لتخزين ١٫٩ والبالغة آلفته (IRRF)إغاثة وإعادة إعمار العراق 

 ة لمقاضا(IHT)ت أو سوف تستخدم من ِقَبل المحكمة العليا العراقية المستندات الحساسة التي استخدم
فبراير، /شباط(عاين المفتش العام الموقع في ثالث مناسبات منفصلة . جرائم الحرب المزعومة

خالل الزيارة األولى، الحظ مفتشو المفتش العام عدة عيوب ). ٢٠٠٩سبتمبر /مارس وأيلول/آذار
لكن في وقت زيارة مفتشي المفتش العام الثالثة، . ع السقف ونظام التهوئةإنشائية بما فيها مشاآل م

ذآرت المحكمة العليا العراقية انها راضية عن المرفق وأعلنت انها . آان المقاول قد حل تلك المشاآل
 .ستساعدهم في القيام بمهمتهم

  
  .٤ حول عمليات التفتيش، أنظر القسم  من المعلوماتلمزيد
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  شريةالكلفة الب
  

في أول ربع سنة آامل منذ ان توقفت القوات األميرآية عن القيام بدوريات في شوارع بغداد على أساس 
منتظم، ظلت المنطقة الدولية هادئة إلى حد آبير نسبيًا على الرغم من حدوث عدة هجمات قتل جماعي 

  .خارج محيطها
  

  الحكومة العراقية تصدر أول تقرير عن عواقب الحرب
، نشرت الحكومة العراقية أول دراسة شاملة عن الكلفة البشرية ٢٠٠٩أآتوبر /شرين األول ت١٣في 

 ٢٠٠٤درس التقرير، الصادر عن الوزارة العراقية لحقوق اإلنسان، بيانات اإلصابات بين . للحرب
آان . ني آخر١٤٧،١٩٥رح  قتلوا خالل تلك الفترة الزمنية، وُجًا عراقي٨٥،٦٩٤، وقّدر ان ٢٠٠٨و

آانت خالصات التقرير مستندة إلى . ًا جامعيًا أستاذ٢٦٣ وًا صحافي٢٦٩ن آلفة الوفيات في التقرير  ضم
 بسبب صعوبة ٢٠٠٣ال تشمل بيانات سنة هي عدد من شهادات الوفيات الصادرة عن وزارة الصحة و

 أطاح  حصل خالل أشهر الفوضى األولى بعد انضحايا العنف الذيالحصول على معلومات دقيقة حول 
  )٣٤(.االئتالف بالنظام السابق

  
  المدنيون األميرآيون

 ٣٠يوليو و/ذآرت وزارة الخارجية ان ستة مدنيين أميرآيين توفوا في العراق بين األول من تموز
 ١٣ أطلق عليه الرصاص وقتل في ًا واحدًا مدني يشمل هذا العدد مقاوًال.٢٠٠٩سبتمبر /أيلول
 على ًا أميرآيًا مدني٢٩٤  القى.رآي في قاعدة عسكرية في شمال العراقسبتمبر، على يد جندي أمي/أيلول

  )٣٥(.٢٠٠٣مارس /األقل حتفهم في العراق منذ آذار
  

  المقاولون
 جديدة لمقاولين مدنيين حادثة وفاة ٤٧ حول ًا تقارير(DoL)خالل ربع السنة هذا، تلقت وزارة العمل 

 ٥١٩وتلقت وزارة العمل أيضًا تقارير عن . دة في العراقيعملون في مشاريع ُممّولة من الواليات المتح
فقدان أربعة أيام عمل على و سّببت تغيب المقاولين المصابين الحاليإصابة بجروح خالل ربع السنة 

  )٣٦(. حادثة وفاة إلى وزارة العمل١٤٤٢حصول أبلغ عن ، ٢٠٠٣منذ . األقل
  

، ٢٠٠٩يناير /قية حّيز التنفيذ في األول من آانون الثاني العرا–لغاية دخول االتفاقية األمنية األميرآية 
 ضد  لسلطة االئتالف المؤقتة يعطي حصانة بيضاء للمقاولين العاملين في العراق١٧آان األمر رقم 

 تمرفعت االتفاقية األمنية هذه الحصانة في معظم الحاالت، لكن لم ت. المالحقة بموجب القانون العراقي
فقد توجه التهمة إلى . قد يتغّير ذلك عما قريب. نبي في محكمة عراقية لجناية قتلمحاآمة أي مقاول أج

مقاول أمني بريطاني بموجب القانون الجزائي العراقي عقب حادثتي وفاة مقاولين أمنيين أجنبيين آخرين 
  .اةفي حال إدانته، يمكن ان يواجه المقاول حكم اإلعدام أو السجن لمدى الحي. جراء إطالق الرصاص

  
  الصحفيون

من .  القتلى هذه السنة إلى أربعةمما رفع مجموعأآتوبر، ُقتل صحفي في العراق / تشرين األول٢١في 
.  مهنتهميموت فيه الصحفيون الذين يمارسونبلد في العالم أآثر ، آان العراق ٢٠٠٨ وألخر ٢٠٠٣سنة 

فقد : ى االدعاء بهذا االمتياز المشبوه، بدا ان الصومال في طريقه إل٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٣٠لكن، بتاريخ 
  )٣٧(.٢٠٠٩تأآد مقتل ستة صحفيين هناك خالل األشهر التسعة األولى من سنة 
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  األشخاص المهجرون في الداخل

محاولة في  سلسلة من التقارير خالل ربع السنة هذا (IOM)المنظمة الدولية للهجرة في العراق أصدرت 
شملت النتائج التي توصلت إليها . ن في الداخل  في العراقي المهجرقياس نطاق وطبيعة مشكلة األشخاص

  )٣٨ (:(IOM)المنظمة الدولية للهجرة في العراق 
 (IOM)ن في الداخل الذين خمنتهم المنظمة الدولية للهجرة في العراق يمن األشخاص المهجر% ٤٥ •

 .، يقيمون حاليًا في بغداد٢٠٠٦فبراير /بعد شباط
 . مصدر دخللديها، في ديالى، ليس (IDP) في الداخل ةلمهجرعائالت االمن % ٥٨ •
 . عادت إلى المحافظة٢٠٠٦ عائلة مهجرة من منازلها في األنبار بعد ٥٦٠٠قرابة  •
 المسيحيون مأقليات دينية وإثنية في العراق، بما فيهينتمون إلى أآثر من ثلثي عائالت نينوى المهجرة  •

 .والترآمان واألآراد
  

 أماآن أصولهم أو إقامتهم الحالية، يواجه جميع األشخاص المهجرين في الداخل بصرف النظر عن
 صعوبة الحصول علىعلى الرغم من . مشاآل مشترآة تشمل الحاجة إلى التوظيف واإلسكان الدائم

 أحدث إال ان  إلى منازلهم،ن في الداخل العائدينيالتقديرات الدقيقة والمتماسكة لألشخاص المهجر
 مليون ٢٫٦٥ من المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة تظهر انه من أصل حوالي اإلحصائيات

 شخص فقط إلى ١٩٥،٨٩٠  عاد تحميهم أو تساعدهم األمم المتحدة،ممنعراقي من المهجرين في الداخل 
    )٣٩(.ديارهم
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   تمويلواستخداماتمصادر 
  إعادة إعمار العراق

   
  
  

  مصادر تمويل إعادة إعمار العراق
  

  إدارة إعادة اإلعمار في المرحلة االنتقالية
  

  استخدام موظفي العقود
  

  استخدامات تمويل إعادة إعمار العراق
  

  األمن
  

  البنية التحتية
  

  الحكمنظام 
  

  االقتصاد
  
  

  القسم  
                                                            ٢  
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  مصادر تمويل إعادة إعمار العراق
  

 بليون ١٤١٫٠١ متوفر إلغاثة وإعادة إعمار العراقالمبلغ الآان , ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٣٠بتاريخ 
  )٤٠(:جاءت هذه األموال من ثالثة مصادر رئيسية. دوالر تقريبًا

وال العراقية التي آانت تشرف عليها سلطة االئتالف موازنات العراق الرأسمالية واألم •
  . مليار دوالر٧١٫٢٠ – (CPA)المؤقتة 

 . مليار دوالر١٧٫٠١ –تعهدات المساعدة الدولية من مصادر غير أميرآية  •
 . مليار دوالر٥٢٫٨٠ –المخصصات األميرآية  •

  
  .نظرة عامة على مصادر التمويل هذهللحصول على  ١-٢أنظر الشكل 

  
  ل العراقي والدوليالتموي
 مليار دوالر لإلغاثة وإعادة ٧١٫٢٠، آان العراق قد قدم أآثر من ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٣٠بتاريخ 

اإلعمار بما في ذلك موازنات رأسمالية سنوية وتمويالت عراقية من عهد سلطة االئتالف المؤقتة 
(CPA).)ار دوالر لإلنفاقات  ملي٥٨٫٦، خصصت الحكومة العراقية في الموازنة ٢٠٠٩ سنة )٤١

 عالقة أمام  ال زالت مليارات دوالر٥هناك موازنة تكميلية مقترحة من حوالي . الرأسمالية والتشغيلية
 دوالر   مليار١٦٫٤ ما مجموعه ٢٠٠٩نفقات الحكومة العراقية من موازنة بلغت . مجلس النواب

  )٤٢(. على مشاريع رأسمالية مليار دوالر١٫٦أنفق من أصلها و، ٢٠٠٩يونيو /لغاية آخر حزيران
  

شر خالل ربع السنة الحالي عددًا من قضايا السياسة ذات الصلة بإدارة تقرير للمفتش العام ُنحدد 
على الرغم من ان الحكومة .  التي تتطلب انتباه وزارة الدفاع(DFI)صندوق تنمية العراق  أموال

، ال يزال سالح الهندسة في (DFI) العراق ن تعاد إليها آافة أموال صندوق تنميةأالعراقية طالبت ب
 (DFI) مليار دوالر من أموال صندوق تنمية العراق ٣ يحتفظ بـ (USACE)الجيش األميرآي 

 يحتفظ (USACE) آما ان مقاوًال لسالح الهندسة في الجيش األميرآي ،بانتظار إقفال بعض العقود
 مليون ٩٫٢ أيضًا (USACE)ألميرآي استخدم سالح الهندسة في الجيش ا.  مليار دوالر٢٫٢بـ 

دوالر من أموال الحكومة العراقية لتغطية نفقات لم تدفع من أوامر عمل سابقة لم تسترجع يعتقد سالح 
 ات إلىطالب المفتش العام وزارة الدفاع بتقديم اإلرشاد. الهندسة انها من مسؤولية الحكومة العراقية

 لمزيد من المعلومات، أنظر )٤٣(. حول هذه القضايا(USACE)سالح الهندسة في الجيش األميرآي 
  .٤القسم 
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 ١-٢الشكل 
  مصادر التمويل بمليارات الدوالرات

 ١٤١٫٠١المجموع 
    

  

  
  
 

 مليار دوالر من ١٫٧٢مؤقتة  سلطة االئتالف الفي فترة أموال العراق  تتضمن.األرقام تتأثر بالتدوير. البيانات لم تدقق: مالحظة
 مليار ٠٫٠٩ مليار دوالر من صندوق تنمية العراق، و٩٫٣٣ مليار دوالر من األموال المصادرة و٠٫٩٣ والممنوحةاألموال 

بيانات قوات األمن العراقية المقدمة من . ي قدمها البنك المرآزي العراقيتدوالر من أموال برنامج االستجابة الطارئة للقائد ال
 ال يبلغ مكتب وزير الدفاع عن بيانات . ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٣٠ لربع السنة المنتهي في هي أوليةب وزير الدفاع مكت

مخصصات والتزامات ونفقات برنامج االستجابة الطارئة للقائد لفئات المشروع على اساس ربع سنوي لجميع مخصصات السنة 
 االستجابة الطارئة للقائد مأخوذة من نظام إدارة إعادة إعمار العراق بيانات مخصصات والتزامات ونفقات برنامج. المالية

(IRMS) لتحليل فئات المشاريع ولذلك فإن المجاميع هنا قد ال تتطابق مع المبالغ الواردة في قسم استخدامات التمويل من هذا 
ونفقات قطاعات المجتمع المدني، الالجئين لم تقدم السفارة األميرآية في بغداد بيانات محدثة لمخصصات والتزامات . التقرير

  .مبالغ هذه القطاعات منقولة من ربع السنة السابق. ومكتب االتصال االقليمي لجرائم النظام) األردن(العراقيين 
 ، الحكومة العراقية،١٠/٤/٢٠٠٩   لطلب المفتش العام للبيانات،(DFAS)استجابة مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية : المصدر

موازنة "، الحكومة العراقية، ٢٠٠٣ديسمبر /يوليو، آانون األول/، تموز٢٠٠٣عائدات ونفقات الموازنة : الجمهورية العراقية"
 ).٢٠٠٥ديسمبر /آما تمت الموافقة عليها من الجمعية الوطنية المؤقتة والتي أصبحت قانونًا في آانون األول" (الحكومة العراقية

، المفتش العام، ٢٠٠٥، "٢٠٠٥ لسنة  للدولةموازنة العامةال:  الجمعية الوطنية العراقية المؤقتةرئاسة"الحكومة العراقية، 
 استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، .٢٦، صفحة ٤/٢٠٠٩التقرير ربع السنوي إلى آونغرس الواليات المتحدة، 

–P.L. 108–7; P.L. 108–11; P.L. 108–106; P.L. 108–287; P.L. 109، القانون العام ٢/١٠/٢٠٠٩ و٩/٤/٢٠٠٩، ٤/١/٢٠٠٨
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; P.L. 111–32  
 
 

 – مليار دوالر ١٧٫٠١تقديم بان المانحون الدوليون قد تعهدوا ، آ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٣٠بتاريخ 
. ٢٠٠٣ تم التعهد بمعظمها سنة - مليار دوالر قروض ١١٫٧٥ مليار دوالر على شكل منح و٥٫٢٦

 التغّير األآبر خالل ربع السنة الحالي آان التزام اليابان.  مليار دوالر١٠٫٦٤هؤالء المانحون ألزموا 
  )٤٤(.الر إضافية آقروض ُميّسرة لمشاريع في المنطقة الغربية من العراق مليون دو٧٨٠ بمبلغ

  

   التمويل الدولييإجمال
 ١٧٫٠١$ 

 $١٠٫٩٦لثنائي ا
 $٦٫٠٥المتعدد الجوانب 

إجمالي التمويل 
  العراقي
٧١٫٢٠$ 

  الموازنات الرأسمالية
٥٩٫١٣$ 

   سلطة االئتالف المؤقتةفترة 
  آخرون ١٢٫٠٧

٦٫٠٧ 

  برنامج االستجابة الطارئة للقائد
٣٫٦٥$ 

 $٤٫١٨ تصادصندوق دعم االق

 $١٨٫٠٤صندوق قوات األمن العراقية 

صندوق إغاثة وإعادة إعمار 
 $٢٠٫٨٦العراق 

 $٥٢٫٨٠إجمالي التمويل األميرآي 
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 ٢-٢الشكل 
  وضعية الصناديق األميرآية الرئيسية

  بمليارات الدوالرات
  

  
  

  السنة المالية    
  

بيانات . قضت مدتهااألموال غير المنفقة تشمل المخصصات التي ان. األرقام تتأثر بالتدوير.  البيانات لم تدقق:مالحظة
سبتمبر / أيلول٣٠ لربع السنة المنتهي في هي أوليةصندوق قوات األمن العراقية التي قدمها مكتب وزير الدفاع 

فئات ل ُيبلغ مكتب وزير الدفاع عن بيانات مخصصات والتزامات وانفاقات برنامج االستجابة الطارئة للقائد ال. ٢٠٠٩
بيانات مخصصات والتزامات وإنفاقات برنامج .  مخصصات السنة الماليةيعجم على أساس ربع سنوي ل،المشاريع

 قد المجاميع هنا إدارة إعادة إعمار العراق لتحليل فئات المشاريع ولذلك فإن نظاماالستجابة الطارئة للقائد مأخوذة من 
يانات بلسفارة األميرآية في بغداد الم تقدم . هذا التقريرالتمويل من استخدامات تتطابق مع المبالغ الواردة في قسم ال 

) األردن(محدثة لمخصصات والتزامات وانفاقات لقطاعات الديمقراطية والمجتمع المدني، والالجئين العراقيين 
  .من ربع السنة السابقمنقولة  القطاعات مبالغ هذهومكتب اتصال جرائم النظام؛ 

  
 لطلب المفتش العام للبيانات، (INL) القانون استجابة مكتب شؤون المخدرات الدولية وتطبيق: المصادر

، ١٠/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DFAS)استجابة مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية ، ٧/١٠/٢٠٠٩
 استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام .٥/٤/٢٠٠٧ استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات،

 ١٣/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID) استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية .٢/٤/٢٠٠٩للبيانات، 
 .٢/٤/٢٠٠٩  لطلب المفتش العام للبيانات،(USTDA)الوآالة األميرآية للتجارة والتنمية  استجابة .١٤/١٠/٢٠٠٩و

 استجابة السفارة األميرآية في .١٤/١٠/٢٠٠٩ و١٣/١٠/٢٠٠٩استجابة وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، 
 استجابة سالح الهندسة في الجيش .٣/١٠/٢٠٠٩ و١٦/٧/٢٠٠٩، ٦/٧/٢٠٠٩بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، 

  .٢/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USACE)األميرآي 
  

  التمويل األميرآي
 مليار دوالر لجهود إعادة اإلعمار ٥٢٫٨٠، خصص الكونغرس األميرآي أو وفر ٢٠٠٣  العاممنذ

ة، وإعادة يفي العراق، بما في ذلك بناء البنية التحتية المادية، وإقامة المؤسسات السياسية والمجتمع
  . قوات األمن وشراء المنتجات والخدمات لصالح الشعب العراقيأسيست
  

متوفرة عبر أربعة صناديق  مليار دوالر قد جعلت ٤٦٫٧٣، آانت ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٣٠بتاريخ 
  :رئيسية

  . مليار دوالر٢٠٫٨٦ – (IRRF)صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق  •
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  األموال غير المنفقة 
 $٦٫٣١: اإلجمالي

صندوق قوات 
األمن العراقية 

٠٫٣٫٤٧$ 

امج االستجابة الطارئة برن
 $٠٫٣٥للقائد 

صندوق إغاثة وإعادة 
 $١٫١١إعمار العراق 

صندوق دعم االقتصاد 
١٫٣٨$ 

٥٥%

٢٢%

١٨%
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٤٠ 

 . مليار دوالر١٨٫٠٤ – (ISFF)صندوق قوات األمن العراقية  •
  مليار دوالر٤٫١٨، (ESF)صندوق دعم االقتصاد  •
 . مليار دوالر٣٫٦٥ – (CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد  •
  

وإنفاق %) ٩٤( مليار دوالر ٤٤٫٠٣  بمبلغتزامل، آان قد تم اإل٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٣٠بتاريخ 
 مليون ٧٢٠قرابة  انقضى تاريخ .من الصناديق األربعة الرئيسية%) ٨٦( مليار دوالر ٤٠٫٤١

  .(IRRF)دوالر من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
  

  )٤٥(. عدة تيارات تمويل أصغر مليار دوالر عبر٦٫٠٧جعل الكونغرس متوفرة أيضًا 
  

، انظر الشكل ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٣٠لمخصصات وااللتزامات واإلنفاقات بتاريخ االحتساب آامل 
  .١-٢ والجدول ٢-٢
  

 مليار دوالر من المخصصات األميرآية من ٦٫٣١، ال تزال ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٣٠بتاريخ 
. لك مبلغ غير معروف من األموال التي انقضت مدتهاالصناديق األربعة الرئيسية غير ُمنفقة بما في ذ

 مليار ٣٫٤٧ أآبر مبلغ من األموال غير المنفقة بحدود (ISFF)لدى صندوق قوات األمن العراقية 
 االحتساب الدقيق لألموال غير المنفقة من تيارات التمويل الصغرى غير ممكن بسبب )٤٦(.دوالر

  .البيانات غير الكاملة
  

 المفتش العام إعداد تقرير التدقيق الشرعي على، آما تم تعديله، 106-108العام القانون يفرض 
خالل ربع . النهائي حول آافة مبالغ األموال المخصصة أو التي جعلت متوفرة إلعادة إعمار العراق

ن يالحظ التقرير ا.  من سلسلة تقارير لتلبية هذا التفويض تقريرالسنة الحالي، أصدر المفتش العام أول
 مواطن الضعف في الرقابة الداخلية ذات لتحديد عقدًا إلعادة اإلعمار ١٧المفتش العام قد راجع 

مواطن الضعف هذه في إدارة العقود تجعل البرامج عرضة .  مليار دوالر٦٫٤مبلغ الصلة باستخدام 
 .لالحتيال والهدر وسوء االستخدام
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٤١ 

  ١-٢الجدول 
  مخصصات التمويل األميرآي

  ت الدوالراتبمليارا
  
  مخصصات السنوات المالية السابقة  
  PL.108-7 

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

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

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

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  
            تمويالت رئيسية

صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني 
(IRRF2))أ( 

  ١٨،٣٨٩        

  ٥،٥٤٢  ٣،٠٠٧  ٥،٤٩٠      (ISFF)صندوق قوات األمن العراقية 
  ١،٤٧٨  ١،٥٤٥      ٥٠  )ب((ESF)صندوق دعم االقتصاد 

  ٧٤٧  ٧٠٨  ٧١٨  ١٤٠    )ج((CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق األول 

(IRRF1)  
٢،٤٧٥          

  ٧،٧٦٨  ٥،٢٦٠  ٦،٢٠٨  ١٨،٥٢٩  ٢،٥٢٥  المجموع الفرعي
           برامج المساعدات األخرى

صندوق إعادة إصالح األخطار التي 
  )د((NRRRF) تتعرض لها الموارد الطبيعية

٨٠١          

نشاطات أخرى (صندوق حرية العراق 
  )هـ()إلعادة اإلعمار

٧٠٠          

  ٤٥        ٣٧  (MRA)مساعدات الهجرة والالجئين 
بة على المخدرات الصندوق الدولي للرقا

   (INCLE)وتطبيق القانون
١٥٠  ٩١      ٢٠  

المساعدات الغذائية بموجب القانون 
P.L.480 ٢ العنوان  

٣    ٣١١      

  ٢٥٠          )الديمقراطية(صندوق الديمقراطية 
    ٨      ١٤٤  (IDA)هيئة التنمية الدولية 

صندوق حرية العراق، فريق العمل لتحسين 
   (TF-BSO) عمليات األعمال واالستقرار

        ٥٠  

 صندوق برامج إنقاذ حياة األطفال وصحتهم
(CSH)  

٩٠          

برامج عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، 
ومقاومة اإلرهاب ونزع األلغام واألمور 

  )و((NADR)المتصلة بها 

        ٧  

مساعدة ضحايا المجاعة والكوارث العالمية 
(IDFA) 

        ٤٥  

          ٥٠  (PKO)عمليات حفظ السالم التطوعية
        ٤٠    محطة الحرة في العراق

المساعدات اإلنسانية الخارجية وبمناسبة 
   (OHDACA)الكوارث والمدنية

  ١٧        

    ٦         (ECA)برامج التعليم والتبادل الثقافي
  ٣  ١٣         (OTA)المساعدات الفنية في الشؤون الدولية
التدريب العسكري والتعليمي الدولي 

(IMET)  
    ١    ١  

خدمات (مة مساعدي القضاة األميرآيين خد
  )دعم االحتكام إلى القضاء

      ١    

  ٢          وزارة العدل
  ٥٥٣  ١١٩  ٤  ٥٧  ٢،١٥٣ المجموع الفرعي
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٤٢ 

  )تابع (١-٢الجدول 
  
  مخصصات السنوات المالية السابقة  
  PL.108-7 

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

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

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

  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  

  
  

  :مالحظات
ام                  ١٨٫٣٨٩مثل مبلغ   ي )أ(   انون الع اني بموجب الق راق الث ار الع ادة إعم ة وإع رامج العراق في صندوق إغاث  مليار دوالر المبلغ الذي خصصه الكونغرس لب

P.L. 108-106ادة إعمار العراق مليار دوالر لصندوق إغاثة وإع١٨٫٦٤٩آان الكونغرس قد خصص في البداية . ٢٠٠٣نوفمبر / الذي أقر في تشرين الثاني  
ا والسودان               ٢١٠الثاني، لكنه خصص أيضًا        رامج في األردن وليبيري ابات أخرى لب ى حس ا إل ين دوالر لتحويله غ    .  مالي ار دوالر  ١٨٫٤٣٩من أصل مبل  ملي

رامج  ٥٦٢المتبقي، حّولت اإلدارة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق إلى حسابات أخرى حوالي   ذها       مليون دوالر إلى ب العراق ال يمكن تنفي ة ب ا عالق له
ويًال في حساب      ٣٥٢إال في حسابات أخرى، مثل مبلغ       ذي يتطلب تم  مليون دوالر الذي يمثل البرنامج الثنائي إلعفاء العراق من َدينه إزاء الواليات المتحدة ال

ك، وفي مخصصات السنة     . غاثة وإعادة إعمار العراقلقد تم تبليغ الكونغرس عن آل التحويالت من حساب صندوق إ         . وزارة المالية األميرآية   عالوة على ذل
وزارة            ٩٫٩٥، خصص الكونغرس   ٢٠٠٦المالية   ابع ل راق من حساب صندوق دعم االقتصاد الت ار الع ادة إعم ة وإع  مليون دوالر آي تنقل إلى صندوق إغاث

  .P.L-110 252 مليون دوالر ملغاة بموجب القانون ٥٠وتشمل أيضًا . الخارجية
  .P.L. 108-11 ماليين دوالر من القانون العام ١٠و لم يتم تسديدها ٢٠٠٣  مليون دوالر من حساب صندوق دعم االقتصاد األساسي لسنة ٤٠يشمل ) ب(
 وزارة الدفاع ذآر مكتب المفتش العام مخصصات من.  هي للجهود في العراق وأفغانستان(CERP)األموال المخصصة لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد  )ج(

  . إلى برنامج االستجابة الطارئة للقائد للعراق
  يتضمن األموال الممولة من صندوق حرية العراق)  د(
 تحت العنوان األول، والمحولة إلى نشاطات إعادة اإلعمار، P.L.108-11يتضمن األموال المخصصة إلى صندوق حرية العراق بموجب القانون العام ) هـ(

  . المسجلة تحت هذا الصندوق(NRRRF)ل المحولة إلى صندوق إعادة إصالح األخطار التي تتعرض لها الموارد الطبيعية باستثناء األموا

            التكاليف التشغيلية المتعلقة بإعادة اإلعمار
        ٨٣٣    )ز((CPA)سلطة االئتالف المؤقتة 

  ٦٣٠  ٢٠٠        )ح((PCO)مكتب المشاريع والعقود 
    ٧٩  ٢٤    ٢١  الوآالة األميرآية للتنمية الدولية

  ١٠٠          (PRT)دارية لصندوق حرية العراق التكاليف اإل
            المساهمات األميرآية إلى المنظمات الدولية

  ٧٣٠  ٢٧٩  ٢٤  ٨٣٣  ٢١  المجموع الفرعي
           اإلشراف على إعادة اإلعمار

المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 
(SIGIR) 

  ٣٥  ٢٤    ٧٥  

 DoD)  مكتب المفتش العام–وزارة الدفاع 
OIG)  

      ٥    

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

١    ٣  ٢  ٤  

  ١٦           (DCAA)وآالة تدقيق العقود الدفاعية 
 DoS)مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية 

OIG)  
      ٢  ١  

  ٥٣  ٣٠  ٣  ٧٧  ٤  المجموع الفرعي
  ٩،١٠٤  ٥،٦٨٨  ٦،٢٣٩  ١٩،٤٩٦  ٤،٧٠٢  المجموع
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٤٣ 

  ١-٢الجدول 
  مخصصات التمويل األميرآي

  بمليارات الدوالرات
  

  ٢٠٠٩السنة المالية   ٢٠٠٨السنة المالية 
  P.L.110-92, 

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

 
 
 

P.L.110-161  

P.L.110-252  P.L.111-32    وضع األموال  

  ٢١/١٢/
٢٠٠٧  

مجموع   ٢٤/٦/٢٠٠٩  ٣٠/٦/٢٠٠٨  ٢٦/١٢/٢٠٠٧
  المخصصات

المنتهية   المنفقة  الملتزم بها
  الصالحية

                  تمويالت رئيسية
صندوق إغاثة وإعادة 
إعمار العراق الثاني 

(IRRF2) 

        ٥٠٦  ١٧،٥٠٧  ١٨،٠١٣  ١٨،٣٨٩  

األمن صندوق قوات 
  (ISFF)العراقية 

  ١٤،٥٦٩  ١٦،٦٧٢  ١٨،٠٣٩  ١،٠٠٠  ١،٥٠٠  ١،٥٠٠    

صندوق دعم االقتصاد 
(ESF)  

٢،٧٩٦  ٣،٦٠٢  ٤،١٧٧  ٤٣٩  ٥٢٧  ١٥  ١٢٣    

برنامج االستجابة 
الطارئة للقائد 

(CERP)  

  ٣،٢٩٢  ٣،٤٧٨  ٣،٦٤٦    ٩٩٤  ٣٣٩    

صندوق إغاثة وإعادة 
إعمار العراق األول 

(IRRF1)  

        ٢١٤  ٢،٢٤٩  ٢،٢٦١  ٢،٤٧٥  

  ٧٢٠  ٤٠،٤١٣  ٤٤،٠٢٦  ٤٦،٧٢٦  ١،٤٣٩  ٣٫٠٢٠  ١،٨٥٤  ١٢٣  المجموع الفرعي
إجمالي برامج 

 المساعدات األخرى
                

صندوق إعادة إصالح 
األخطار التي تتعرض 
 لها الموارد الطبيعية

(NRRRF)  

        ٨٠١  ٨٠١  ٨٠١    

صندوق حرية 
  (IFF)العراق

  )نشاطات أخرى(

        ٦٥٤  ٦٨٠  ٧٠٠    

دات الهجرة مساع
  (MRA)والالجئين 

٣٧٢  ٤٥٥  ٥٢٠    ٢٦٩  ١٤٩  ٢٠    

الصندوق الدولي 
للرقابة على المخدرات 

وتطبيق 
   (INCLE)القانون

١٤٤  ٣٤٦  ٣٨٦  ٢٠  ٨٥    ٢٠    

 P.L.480القانون 
  ٢العنوان 

  ٣٣٨      ٢٤        

    ١٢٤  ٣١٥  ٣٢٥    ٧٥      الديمقراطية
هيئة التنمية الدولية 

(IDA)  
  ٣٥  ٨٢  ٢٤٧    ٤٥  ٥٠    

ندوق حرية العراق، ص
فريق العمل لتحسين 

عمليات األعمال 
-TF) واالستقرار

BSO)   

    ١٠٠    ٥٣        

صندوق برامج إنقاذ 
 حياة األطفال وصحتهم

(CSH)  

        ٩٠        

برامج عدم انتشار 
أسلحة الدمار الشامل، 

ومقاومة اإلرهاب 
ونزع األلغام واألمور 

  (NADR)المتصلة بها 

٢٧  ٣٢  ٦٠  ٢٠  ٥  ١٦  ١٢    
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٤٤ 
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٤٥ 

  ١-٢الجدول 
  مخصصات التمويل األميرآي

  بمليارات الدوالرات
  

  ٢٠٠٩السنة المالية   ٢٠٠٨السنة المالية 
  P.L.110-92, 

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

 
 
 

P.L.110-161  

P.L.110-252  P.L.111-32    وضع األموال  

  ٢١/١٢/
٢٠٠٧  

مجموع   ٢٤/٦/٢٠٠٩  ٣٠/٦/٢٠٠٨  ٢٦/١٢/٢٠٠٧
  تالمخصصا

المنتهية   المنفقة  الملتزم بها
  الصالحية

مساعدة ضحايا 
المجاعة والكوارث 

 (IDFA)العالمية 

٥٠        ٥        

عمليات حفظ السالم 
  (PKO)التطوعية

        ٥٠        

        ٤٠          محطة الحرة
المساعدات اإلنسانية 
الخارجية وبمناسبة 

الكوارث 
   (OHDACA)والمدنية

        ١٧        

لتبادل برامج التعليم وا
   (ECA)الثقافي

١٦      ٦  ٥        

المساعدات الفنية في 
الشؤون 
   (OTA)الدولية

        ١٤  ١٦  ١٦    

التدريب العسكري 
والتعليمي الدولي 

(IMET)  

٣  ٤  ٨  ٢    ٢  ١    

مساعدو القضاة 
  األميرآيون

    ٣    ٢        

        ٢          وزارة العدل
    ٢،١٧٤  ٢،٧٣١  ٣،٧٧١  ٤٢  ٥٣٣  ٢٤٧  ٦٤ المجموع الفرعي

اليف التشغيلية التك
المتعلقة بإعادة 

  اإلعمار

                

سلطة االئتالف 
  (CPA)المؤقتة 

        ٧٩٩  ٨٣٢  ٨٣٣    

مكتب المشاريع 
  (PCO)والعقود 

        ٨٣٠        

الوآالة األميرآية 
  للتنمية الدولية

  ٢٢٢    ٧٧  ٢١        

التكاليف اإلدارية 
لصندوق حرية العراق 

(PRT)  

        ١٠٠        

ية المساهمات األميرآ
  إلى المنظمات الدولية

    ٦٨    ٦٨        

    ٧٩٩  ٨٣٢  ٢،٠٥٣    ١٤٥  ٢١    المجموع الفرعي
اإلشراف على إعادة 

 اإلعمار
                

المفتش العام الخاص 
إلعادة إعمار العراق 

(SIGIR) 

    ١٤٨  ١٦٤  ١٨٠  ٧  ٣٩    

 مكتب –وزارة الدفاع 
   المفتش العام

  ٢٦      ٢١        

الوآالة األميرآية 
مكتب /وليةللتنمية الد

المفتش العام 
(USAID/OIG)  

١٨    ٤  ٣  ٣        
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  )تابع (١-٢الجدول 
  

  ٢٠٠٩السنة المالية   ٢٠٠٨السنة المالية 
  P.L.110-92, 

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

 
 
 

P.L.110-161  

P.L.110-252  P.L.111-32    وضع األموال  

  ٢٦/١٢  ٢١/١٢/٢٠٠٧/
٢٠٠٧  

موع مج  ٢٤/٦/٢٠٠٩  ٣٠/٦/٢٠٠٨
  المخصصات

المنتهية   المنفقة  الملتزم بها
  الصالحية

وآالة تدقيق العقود 
   (DCAA)الدفاعية 

        ١٦        

مكتب المفتش العام 
في وزارة الخارجية 

(DoS OIG)  

١٣    ٨  ١  ١        

    ١٤٨  ١٦٤  ٢٥٣  ٧  ٥١  ٢٥  ٤  المجموع الفرعي
  ٧٣٢  ٤٣،٥٣٤  ٤٧،٧٥٣  ٥٢،٨٠٣  ١،٤٨٨  ٣،٧٤٩  ٢،١٤٧  ١٩١  المجموع

  P.L.111-8 بموجب القانون ٢٠٠٩ مليون دوالر المبلغ عنه في التقرير للسنة المالية ٢٠ُخصص مبلغ ) و (
 P.L.108-106 مليون دوالر للمفش العام بموجب القانون ٧٥يستثنى مبلغ )  ز(
نشاطات مكتب ل متوفرة P.L.110-28 وP.L.109-234التقارير الصادرة وفقًا للمؤتمر حول أموال دعم إعادة اإلعمار المخصصة بموجب القانون )  ح(

  .               المشاريع والعقود

  
 مليار دوالر من الصفقات المالية ذات الصلة ٣٥٫٢يدرس المفتش العام حاليًا بصورة شرعية 

صندوق قوات األمن و، (IRRF)بإنفاقات وزارة الدفاع بموجب صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
. (CERP) وبرنامج االستجابة الطارئة للقائد (ESF)صندوق دعم االقتصاد و ،(ISFF)العراقية 

 حديدالصفقات المالية لتمن ف الآلايستخدم المفتش العام تقنيات استخدام البيانات لدراسة عشرات 
الصفقات غير االعتيادية أو المشبوهة التي قد تحتوي على احتيال، هدر أو سوء استخدام في منح أو 

ية استنادًا إلى عوامل والتحقيقات الُمفّصلة ودرس العقود ذات العالقة سوف تعطى األول. عقودإدارة ال
  .المشبوهلسلوك ا السابق لصاحبالمخاطر مثل مبالغ الصفقات، واحتمال االحتيال والتاريخ 

  
من المتوقع ان يقود مشروع التدقيق الشرعي إلى إجراءات إدارية السترداد تكاليف محاآمات 

عالوة على ذلك، ساعد المشروع في تقديم معلومات إضافية للتحقيقات . حتيال المدنية والجنائيةاال
  )٤٧(.الجارية

  
  المخصصات األميرآية المتبقية إلعادة إعمار العراق

 إلعادة إعمار العراق من نقطة الذروة في السنة المالية  المخصصتأمين التمويل األميرآيتراجع 
 ١٫٤٤، تم تخصيص ٢٠٠٩ في السنة المالية )٤٨(. مليار دوالر١٩٫٥٠يص  تخص، عندما تّم٢٠٠٤

أي األموال المتوفرة لإلنفاق أدنى من أصبحت  )٤٩(. التمويل الجديد إلعادة اإلعمارمنمليار دوالر 
 في تشرين (IRRF) صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق المصادقة على منذ وقت مضى

  )٥٠(.٢٠٠٣نوفمبر /الثاني
  
 . النظامية للموازنةاإلجراءات مليون دوالر عبر ٨٠٠، طلبت اإلدارة ٢٠١٠نسبة للسنة المالية بال

 بالمئة من إجمالي ٢ مليون دوالر في العمليات الخارجية ٥٠٠ بمبلغالعراق يمثل طلب تخصيص 
للقائد  مليون دوالر المطلوب لبرنامج االستجابة الطارئة ٣٠٠ مبلغمثل ي و)٥١(المساعدات الثنائية،

(CERP) من الطلب لعملية حرية العراق % ١ في العراق أقل من(OIF).)بالنسبة للتفاصيل )٥٢ 
 .٢-٢ إلعادة إعمار العراق، أنظر الجدول ٢٠١٠حول تمويل السنة المالية 

 



  مصادر تمويل إعادة إعمار العراق
  

 

٤٧ 

خالل وف تستنفد في وقت ما يقدر المفتش العام ان الصناديق األميرآية الرئيسية إلعادة اإلعمار س
 ثالثة ٣-٢ الشكل  يبين. نظرًا للمعدل الحالي لاللتزامات واإلنفاقات،٢٠١٤-٢٠١٢المالية السنوات 

  )٥٣(:توقعات مستندة إلى السيناريوهات التالية

 مليون دوالر ٢٠٠لغ بمبصرف  توصية لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ المصادقة على •
ر لصندوق دعم االقتصاد  مليون دوال٣٧٥ و (CERP)لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد 

(ESF) ٢٠١٠ في المخصصات النظامية للسنة المالية.  
 ومليار دوالر إضافي من األموال ٢٠١٠ المخصصات النظامية للسنة المالية المصادقة على •

 .٢٠١٠التكميلية للسنة المالية 
 ١٫٥ مة ومبلغ إضافي بقي والتكميلية٢٠١٠ المخصصات النظامية للسنة المالية المصادقة على •

 .٢٠١٢مليار دوالر من المخصصات عبر السنة المالية 
 

يجب . تشمل توقيت ومبلغ المخصصات المستقبليةوالتوقعات على عوامل يصعب تقديرها، تتوقف 
ر في الوقت ب ال يشمل تيارات التمويل الصغرى التي قد تصبح ذات أهمية أآ٣-٢المالحظة ان الشكل 

 طبيعية اقتصادية وأمنيةر العراق مرحلة انتقالية ليصبح بعثة مساعدة الذي يجتاز فيه جهد إعادة إعما
  .أآثر

  
  ٢-٢الجدول 

  ٢٠١٠طلب وتوصيات مخصصات السنة المالية 
  بماليين الدوالرات

  
تقرير مجلس   الطلب  الصندوق  

مشروع /النواب
  القانون

مشروع /تقرير مجلس الشيوخ
  القانون

  الدفاع  ٠  ٠  ٠  (ISFF)صندوق قوات األمن العراقية
برنامج االستجابة الطارئة 

  )أ( (CERP)للقائد
٢٠٠٫٠  *  ٣٠٠٫٠  

  ٣٧٥٫٠  ٤٠٠٫٠  ٤١٥٫٧   (ESF)صندوق دعم االقتصاد
الصندوق الدولي للرقابة على 

  (INCLE)المخدرات وتطبيق القانون 
٥٢٫٠  ٥٢٫٠  ٥٢٫٠  

برنامج عدم انتشار أسلحة الدمار 
رهاب ونزع الشامل ومقاومة اإل

 (NADR)األلغام واألمور المتعلقة بها 
  )ب(

٣٠٫٣  *  ٣٠٫٣  

العمليات 
  الخارجية

التدريب العسكري والتعليمي الدولي 
(IMET)  

٢٫٠  ٢٫٠  ٢٫٠  

  ٦٥٩٫٣  *  ٨٠٠٫٠    المجموع
  

  . األرقام تتأثر بالتدوير.البيانات لم تدقق: مالحظة
 ٢٠٠بأقل نامج االستجابة الطارئة للقائد،  مليار دوالر لبر١٫٣أوصت لجنة المخصصات في مجلس النواب ما مجموعه   ) أ(

  . بتوصيات ُمعّينة للعراق وأفغانستانتصدرمليون من الطلب، لكنها لم 
مخصصات ُمعّينة للعراق من صندوق برنامج عدم  توجيه بخصوص  لجنة المخصصات في مجلس النواب أيتصدرلم   ) ب(

  .(NADR)األمور المتعلقة بها  أسلحة الدمار الشامل ومقاومة اإلرهاب ونزع األلغام وانتشار
  

 للجنة 230-111 التقرير .١٩- ٥، الصفحات ٥/٢٠٠٩" ، ملخص التبرير٢٠١٠طلب موازنة السنة المالية "وزارة الدفاع، : المصادر
 74-111 التقرير .٣٤٩ و٦، الصفحات ٢٤/٧/٢٠٠٩، "٢٠١٠مشروع قانون مخصصات وزارة الدفاع، "المخصصات في مجلس النواب، 

 وزارة الخارجية، .٢٤٤، صفحة ١٠/٩/٢٠٠٩، "٢٠١٠مشروع قانون مخصصات وزارة الدفاع، "المخصصات في مجلس الشيوخ، للجنة 
 للجنة المخصصات في مجلس النواب، 187-111 التقرير .٢٠، صفحة ٥/٢٠٠٩، ٢٠١٠تبريرات الكونغرس للموازنة السنة المالية "
 التقرير .٩٤، ٧٥، ٥٩، الصفحات ٢٦/٦/٢٠٠٩ ،٢٠١٠جية والبرامج المتعلقة بها، مشروع قانون مخصصات الدولة والعمليات الخار"

، ٢٠١٠ للجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، مشروع قانون مخصصات الدولة والعمليات الخارجية والبرامج المتعلقة بها، 111-44
  .٥٧، ٤٨، ٩، الصفحات ٩/٧/٢٠٠٩
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  ٣-٢الشكل 
  ة إلعادة إعمار العراقتوقعات األموال األميرآية المتوفر

  المخصصات ناقص االنفاقات، بمليارات الدوالرات
  

  
، صندوق دعم (CERP)تشمل التوقعات برنامج االستجابة الطارئة للقائد . األرقام تتأثر بالتدوير. البيانات غير مدققة: مالحظة

 وتفترض ان آافة األموال (ISFF)ألمن العراقية  وصندوق قوات ا(IRRF)، صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (ESF)االقتصاد 
المعدالت المتوقعة لاللتزام . ، وان آافة األموال الملزمة سوف تنفقيتم االلتزام بهاالمخصصة التي لم ينقِض وقتها بعد سوف 

توقع لربع السنة مساٍو معدل االلتزام الم.  سنة تستند إلى معدالت التزامات وانفاقات تاريخية في آل ربع سنةلكل ربعواالنفاق 
 بداية آل ربع سنة، الذي فيالمخصصات ناقص االلتزامات (لاللتزامات ربع السنوية مقسمة على المخصصات المتوفرة 

معدل اإلنفاق المتوقع مساٍو لالنفاقات ربع السنوية المقسمة على .  متوسطها على مدى السنوات األربع السابقةيستخرج
 متوسطها على مدى السنوات األربع يستخرجابتداء من آل ربع سنة، والتي ) لتزامات ناقص االنفاقاتاال(االلتزامات المتوفرة 

 أوصت به لجنة المخصصات  مليون الذي٥٧٥آل مبلغ  التوقعات الثالثة تفترض ان الكونغرس سوف يخصص جميع. السابقة
مليار دوالر إضافي في األموال التكميلية سوف يخصص التوقعات المتوسطة تفترض ان . ٢٠١٠في مجلس الشيوخ للسنة المالية 

، ومليار دوالر من ٢٠١٠التوقع النهائي يفترض مليار دوالر من األموال التكميلية للسنة المالية . ٢٠١٠للسنة المالية 
  .٢٠١٢  مليون دوالر من المخصصات للسنة المالية٥٠٠، و٢٠١١المخصصات للسنة المالية 

  

 استجابة مصلحة المالية .٧/١٠/٢٠٠٩تب شؤون الشرق األوسط في العراق لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة مك: المصادر
 استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام .١٠/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DFAS)والمحاسبة الدفاعية 

 استجابة وزارة المالية لطلب المفتش .٢/٤/٢٠٠٩عام للبيانات،  استجابة وزارة المالية لطلب المفتش ال.٥/٤/٢٠٠٩للبيانات، 
 ١٣/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAD) استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية .١٣/٤/٢٠٠٩العام للبيانات، 

 استجابة السفارة .١٤/١٠،٢٠٠٩ و١٣/١٠/٢٠٠٩العام للبيانات،  مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش  استجابة.١٤/١٠/٢٠٠٩و
 استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي .٣/١٠/٢٠٠٩ و٦/٧/٢٠٠٩األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، 

(USACE) فرقة منطقة الخليج ،(GRD) ،المفتش العام، التقارير ربع السنوية ونصف .٢/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات 
   .٧/٢٠٠٩-٣/٢٠٠٤غرس الواليات المتحدة، السنوية إلى آون

  

 التوقعات الفعلية

لسنة لتكميلية المخصصات الالتوقعات مع 
 ) مليار دوالر١٫٠ (٢٠١٠المالية 

التوقعات مع المخصصات المستقبلية المقدرة لغاية 
  مليار دوالر١٫٥ (٢٠١٢السنة المالية 
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  صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
 أآبر صندوق إلعادة اإلعمار يحتوي على (IRRF)آان صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 

  األولصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق:  مليار دوالر جعلت متوفرة عبر تخصيص٢٠٫٨٦
(IRRF-I)) الثانيو صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق)  مليار دوالر٢٫٤٨  (IRRF-2) 

 مليار ٢٠٫٢٧  بمبلغتزامل، آان قد تم اإل٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٣٠ بتاريخ )٥٤(). مليار دوالر١٨٫٣٩(
 مليار دوالر ١٩٫٧٦وتم إنفاق %) ٩٧ ((IRRF)دوالر من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 

ات بالتزام للقيام (IRRF-2)ة وإعادة إعمار العراق الثاني صندوق إغاثانقضت مدة  )٥٥(%).٩٥(
  )٥٦(.٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٣٠جديدة في 

 
 (ISFF)صندوق قوات األمن العراقية 

 لدعم وزارة (ISFF) مليار دوالر إلى صندوق قوات األمن العراقية ١٨٫٠٤خصص الكونغرس 
تخطط القيادة األمنية . )٥٧((ISF)لعراقية الدفاع ووزارة الداخلية العراقية في تطوير قوات األمن ا

 لتسليم السيطرة على هذه البرامج إلى بعثة (MNSTC-I)االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق 
 بحلول (ISAM) والى بعثة المساعدة األمنية للعراق (ITAM)التدريب والمشورة في العراق 

  )٥٨(.٢٠١٠يناير /آانون الثاني
  

من صندوق )  بالمئة٩٢( مليار دوالر ١٦٫٦٧  مبلغ ألزم تّم، آان قد٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٣٠بتاريخ 
يبقى هناك مبلغ غير منفق ).  بالمئة٨١( مليار دوالر ١٤٫٥٧ إنفاق و(ISFF)قوات األمن العراقية 

  .٤-٢بالنسبة لوضع هذه األموال، أنظر الشكل . )٥٩( تقريبًا مليار دوالر٣٫٤٧ بقيمة
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  ٤-٢الشكل 
  وق قوات األمن العراقيةصند

  بمليارات الدوالرات
  
  

  
 

بيانات . تشمل األموال غير المنفقة المخصصات التي انقضت مدتها. األرقام تتأثر بالتدوير.  البيانات لم تدقق:مالحظة
 ٣٠ في  لربع السنة المنتهيهي أولية التي قدمها مكتب وزير الدفاع (ISFF)صندوق قوات األمن العراقية 

  .٢٠٠٩سبتمبر /أيلول
  .١٣/١٠/٢٠٠٩ استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، :المصدر

 
 

 النشاطات ة مجموعوفق ربع السنوية (ISFF)التزامات وإنفاقات صندوق قوات األمن العراقية 
  الفرعية

 ١٧٫٠٦تخصيص  مليار دوالر المخصصة لصندوق قوات األمن العراقية، تم ١٨٫٠٤من أصل 
  :)٦٩(رئيسية من النشاطات الفرعية ألربع مجموعات )  بالمئة٩٥(مليار دوالر 

  
، والعربات ومعدات حماية القوات المعدات  والنقل لقوات األمن والشرطة، و-المعدات •

 .االتصاالت
 الشرطة ونفقات مراآز أآاديميات ومناطق التدريب، القواعد العسكرية و–البنية التحتية  •

 .قررات الرئيسيةالم
 . الصيانة، األسلحة، الذخائر، والدعم اللوجستي لالستثمارات القائمة-االستدامة •
 تدريب الجنود والشرطة، تنمية القدرات الوزارية، دعم المدربين، المعدات الطبية -التدريب •

 .والمكتبية، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات
 

أصغر  مخصص لمجموعات نشاط فرعية (ISFF)ما تبقى من صندوق قوات األمن العراقية و
" نشاطات ذات صلة"، المسماة جماعيًا األصغر حجمًا النشاطات الفرعية تشمل مجموعات. حجمًا

 التابع لصندوق قوات األمن العراقية، نزع السالح، التسريح من (QRF)صندوق االستجابة السريعة 
  )٦١(.حكم القانونالخدمة، وإعادة الدمج، عمليات المعتقلين ومجمعات 

  

 أموال لم تنفق
$٣٫٤٧: المجموع  

بهالم يلتزم 
١٫٣٧$  

 البنية التحتية
٠٫٧٠$  

  المعدات والنقل
٠٫٧٩$  

  التدريب 
  االستدامة   $٠٫٢٠

٠٫٢٤$  

$٠٫١٧نشاطات على صلة   

  $١٨٫٠٤خصصت  
  

  $١٦٫٦٧التزم بها 
  

%٣٩  $١٤٫٥٧أنفقت   

٢٠%  

٢٣%  

٦   %٧%  ٥%  
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 مليون ٧٩٥:  وتشمل بالمئة من النفقات الجديدة خالل ربع السنة الحالي٥٩مشتريات المعدات شكلت 
 مليون دوالر على تدريب ٣٨١قرابة أنفقت .  مليون لوزارة الداخلية١٤٧دوالر لوزارة الدفاع و

األآبر من األموال غير الحصة خصصت .  بالمئة من النفقات الجديدة٢٤وزارة الداخلية، وشكلت 
 مليون دوالر لوزارة الداخلية، على ٥٩٧ مليون دوالر لوزارة الدفاع و٦٥٥  ومنهاالمنفقة للمعدات،

 ٥٧٦(الرغم من ان مبلغًا آبيرًا من األموال غير المنفقة مخصص أيضًا للبنية التحتية لوزارة الدفاع 
 ات ومجموعات النشاطة الوزاروفقلعراقية  بالنسبة لوضع صندوق قوات األمن ا)٦٢().مليون دوالر

  .٣-٢الفرعية، انظر الجدول 
 

  مصادر التمويل المستقبلية لقوات األمن العراقية 
 لجان المخصصات في مجلس النواب ومجلس الشيوخ بمخصصات وصيلم تطلب اإلدارة آما لم ت

لمليار دوالر التي خصصها  غير ان ا)٦٣(.٢٠١٠إضافية لصندوق قوات األمن العراقية للسنة المالية 
 ٢٠٠٨يوليو / لالستخدام في تموزأصبحت متوفرة ٢٠٠٩ للسنة المالية 32-111القانون العام 

، آان قد تم ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٣٠ بتاريخ )٦٤(.٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٣٠ متوفرة لغاية تبقىوسوف 
 المليار دوالر مخصصات دوالر من ٣٠٠،٠٠٠ إنفاق  مليون دوالر فقط وتّم٥٨  بمبلغتزاماللا

  )٦٥(.هذا
  

يقود مجلس األمن القومي اآلن .  غير مؤآد(ISF)مستقبل التمويل لدعم قوات األمن العراقية يبقى 
 لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ طلبات توقع ت)٦٦(.عملية بين الوآاالت لتحديد االحتياجات

 بعد ان باتت  (INCLE) تطبيق القانونلصندوق الدولي للرقابة على المخدرات ولالتمويل اإلضافي 
 الشرطة  إلى"مساعدةالمشورة وتقديم ال" لمهمة البرمجيةوزارة الخارجية تتولى المسؤولية 

  )٦٧(.العراقية
  

إضافة إلى ذلك، ووفقًا لتحليل المفتش العام، فإن العديد من مشتريات المبيعات العسكرية األجنبية 
(FMS)وات األمن العراقية  الممولة حاليًا من صندوق ق(ISFF) قد تصبح مدعومة من برنامج 

 (OMB) وفقًا لوزارة الدفاع، يدرس مكتب اإلدارة والموازنة )٦٨(.التمويل العسكري الخارجي
يمكن استخدام   )٦٩(.٢٠١١ للسنة المالية (FMF)ووزارة الخارجية طلبًا للتمويل العسكري الخارجي 

 لتمويل ) الخارجي العسكريوالتمويل( (IMET) الدولي التدريب العسكري والتعليميصندوق 
 مليون دوالر فقط للتدريب ٦٫٥، آان قد ُخّصص ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٣٠بتاريخ . التدريب المهني

 عبر أموال (ISF)دعم قوات األمن العراقية سيؤدي  )٧٠(.العسكري والتعليمي الدولي في العراق
قابة على المخدرات وتطبيق القانون، والتمويل العسكري وزارة الخارجية، والصندوق الدولي للر

 وزارة الدفاعو  مسؤولة عن السياسةالخارجي والتدريب العسكري والتعليمي العالي، وزارة الخارجية
  )٧١(.األمر الذي يتناسب مع الممارسات التاريخيةإلى جعل ، مسؤولة عن التنفيذ

  
 (MNSTC-I)النتقالية المتعددة الجنسيات في العراق  إنفاق قادة القيادة األمنية ااتإرشادتعكس 
 في االشياء الضروريةصندوق قوات األمن العراقية، الذي يمّول فقط ل ات المتضائلحسابالميزان 

 فيه مشارآة الحكومة العراقية وإعطاء األولوية للمطالب التي تستطيع الحكومة تزدادالوقت الذي 
  )٧٢(.العراقية دعمها
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  ٣-٢الجدول 
  وضعية األموال حسب الوزارات وجماعات النشاطات الفرعية: صندوق قوات األمن العراقية

  بماليين الدوالرات
  
  التغيير ربع السنوي  وضعية األموال    

مجموعات   الوزارة
  النشاط الفرعي

  أنفقت  التزم بها  أنفقت  التزم بها  خصصت

  %)٢٥ (٧٩٥٫٤  %)٨ (٣٢٦٫٧  ٤،٠٤٠٫٣  ٤،٣٩٣٫٤  ٤،٦٩٤٫٩  المعدات
  %)٣ (٤٨٫٧  %)٢ (٦٥٫٠  ٢،٦٩٥٫٧  ٣،٠٨٨٫٠  ٣،٢٧٢٫١  البنية التحتية
  %)٣ (٤٧٫٦  %)٣ (٥٢٫٠  ١،٦٤٩٫١  ١،٨٣٣٫١  ١،٩٤٠٫٢  االستدامة
  %)١٤ (٤١٫١  %)٢٠ (٦٨٫٠  ٣٢٦٫٠  ٤٠١٫٥  ٦١٢٫٨  التدريب

  وزارة الدفاع

وع  المجم
  الفرعي

٩٦٨٫٧  %)٦ (٥١١٫٧  ٨،٧١١٫٠  ٩،٧١٦٫٠  ١٠،٥٢٠٫٠ 
)١٣(%  

  %)٢٠ (٣٨١٫٠  %)١١ (٢٤٧٫٣  ٢،٢٧٢٫٠  ٢،٣٩٨٫٧  ٢،٥٨٥٫٩  التدريب
  %)١٣ (١٤٦٫٥  %)١٦ (٢٤٣٫٥  ١،٣٠١٫٤  ١،٧٣٥٫١  ١،٨٩٨٫٦  المعدات

  %)٥ (٤٦٫٩  %)١ (١٢٫٥  ١،٠٦٧٫٣  ١،٣٧٩٫٦  ١،٤٤٧٫٨  البنية التحتية
  %)٣ (١٥٫٢  %)٨ (٤٥٫٠  ٥١٩٫٥  ٥٧٧٫٨  ٦١٠٫٥  االستدامة

وزارة 
  داخليةال

المجموع 
  الفرعي

٦،٥٤٢٫٩٦،٠٩١٫٢٥،١٦٠٫١٥٤٨٫٢ 
)١٠(%  

٥٨٩٫٥ 
)١٣(%  

اطات ذات   أخرى نش
  صلة

٥ (٣٢٫٢  %)٥ (٣٩٫٣ ٦٩٨٫٠ ٨٦٥٫٢ ٩٧٦٫٤%  

 ١،٠٩٩٫٣ ١٤،٥٦٩٫٢ ١٦،٦٧٢٫٥ ١٨،٠٣٩٫٣    المجموع
)٧(%  

١،٥٩٠٫٥ 
)١٢(%  

 
ها مكتب وزير بيانات صندوق قوات األمن العراقية التي قدم. األرقام تتأثر بالتدوير.  البيانات لم تدقق:مالحظة
  .٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٣٠ لربع السنة المنتهي في أوليةالدفاع

؛ المفتش العام، التقرير ربع ١٣/١٠/٢٠٠٩ استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، :المصدر
  .٧/٢٠٠٩إلى آونغرس الواليات المتحدة، المقدم السنوي والتقرير نصف السنوي 

  
  (ESF)اد صندوق دعم االقتص

صندوق دعم االقتصاد لتحسين البنية إلى  مليار دوالر ٤٫١٨، خصص الكونغرس ٢٠٠٣  العاممنذ
التحتية وأمن المجتمع األهلي، والترويج للديمقراطية والمجتمع المدني، ودعم بناء القدرات والتنمية 

  )٧٣(.االقتصادية
  

 مليار ٢٫٨٠ وإنفاق)  بالمئة٨٦(والر  مليار د٣٫٦٠، آان قد ألزم ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٣٠بتاريخ 
 بالنسبة لوضعية هذه األموال، )٧٤(. مليار دوالر ال تزال غير منفقة١٫٣٨قرابة ).  بالمئة٦٧(دوالر 

  .٥-٢انظر الشكل 
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   وفق البرنامجصندوق دعم االقتصادل  ربع السنويةالتزامات وإنفاقات
  

  :)٧٥(صندوق دعم االقتصاد مخصص لبرامج في ثالث مسارات
برامج مرآزة على الحّد من العنف، وتحسين امن البنية التحتية، وتعزيز الروابط بين -أمني •

 .الحكومة والمجتمع األهلي
 . نشاطات تهدف إلى زيادة قدرات الحكومة الوطنية وحكومات المحافظات-سياسي •
فيز نمو هدف إلى زيادة عمليات الحكومة العراقية وقدرات الصيانة، وتحت برامج -اقتصادي •

 .القطاع الخاص
  

.  مليون دوالر خالل ربع السنة الحالي٢٧٥االلتزامات الجديدة لصندوق دعم االقتصاد بلغ مجموع 
االلتزامات ربع السنوية لبرنامج الحكم المحلي، وتنمية القدرات الوزارية، الحصة األآبر من آانت 

عت االنفاقات ربع السنوية نمطًا تب. وبرنامج عمل المجتمع األهلي، وتنمية القدرات الوطنية
  .٤-٢ بالنسبة لوضعية صندوق دعم االقتصاد حسب المسارات والبرامج، انظر الجدول )٧٦(.مماثًال

  
  صندوق دعم االقتصاد بعد الفترة االنتقالية

 (ESF)خالل مجرى برنامج إعادة إعمار العراق، ساوت المخصصات لصندوق دعم االقتصاد 
لكن، إذا آان انخفاض متطلبات .  (CERP)رنامج االستجابة الطارئة للقائدتقريبًا المخصصات لب

، ولم تخصص أية أموال )٧٧(برنامج االستجابة الطارئة للقائد قد بدأ مع خفض عديد القوات األميرآية
، فإن صندوق دعم االقتصاد سوف يصبح المصدر (ISFF)أخرى إلى صندوق قوات األمن العراقية 

، آان طلب صندوق دعم االقتصاد ٢٠٠٩بالنسبة للسنة المالية . ة الثنائية للعراقالرئيسي للمساعد
آانت توصية لجنة المخصصات ) ٧٨(. بالمئة أعلى من طلب برنامج االستجابة الطارئة للقائد٤٠قرابة 

 بالنسبة لمقارنة تاريخية لمخصصات صندوق دعم )٧٩(. بالمئة أعلى٩٠في مجلس الشيوخ قرابة 
  .٦-٢وبرنامج االستجابة الطارئة للقائد، أنظر الشكل االقتصاد 
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  ٥-٢الشكل 
  وضعية األموال: صندوق دعم االقتصاد
  بمليارات الدوالرات

  
  

  
  

السفارة لم تقدم . تشمل األموال غير المنفقة المخصصات التي انقضت مدتها. األرقام تتأثر بالتدوير. البيانات لم تدقق: مالحظة
الالجئين وميرآية في بغداد البيانات المحدثة للمخصصات وااللتزامات واالنفاقات لقطاعات الديمقراطية والمجتمع المدني، األ

  . قيم هذه القطاعات مأخوذة من ربع السنة السابق. ومكتب اتصال جرائم النظام) األردن(العراقيين 
، استجابة فرقة منطقة ١٦/٧/٢٠٠٩ و٦/٧/٢٠٠٩تش العام للبيانات، استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المف: المصدر
، تقرير المؤشرات (ITAO) مكتب المساعدة االنتقالية للعراق .٤/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)الخليج 

اليات المتحدة، إلى آونغرس الوالمقدمة ، المفتش العام، التقارير ربع السنوية ونصف السنوية ١٤/٥/٢٠٠٩األساسية، 
٤/٢٠٠٩-٧/٢٠٠٨.  

 أموال لم تنفق
  $١٫٣٨: المجموع

   يلتزم بهالم
٠٫٧٥$ 

  التزامات أخرى
٠٫٤٢$  

لجان /مشاريع ِفَرق إعادة إعمار المحافظات
  $٠٫١٢ إعادة إعمار وتنمية المحافظات 

  $٠٫١٤برنامج الحكم المحلي 

برنامج عمل المجتمع األهلي 
٠٫١٢$  

  $٤٫١٨  خصصت
  
  

  $٣٫٦٠التزم بها 
  
  

  $٢٫٨٠     أنفقت

٣٩%  

٢٠%  

٢٣%  

١٠  %

٤٢  %

٩  %  

٣١%

٩  %  



  مصادر تمويل إعادة إعمار العراق
  

 

٥٥ 

  ٦-٢الشكل 
  (CERP) وبرنامج االستجابة الطارئة للقائد (ESF)مقارنة مخصصات صندوق دعم االقتصاد 

  بمليارات الدوالرات
 
 

  
   البيانات لم تدقق:مالحظة
–P.L. 108–7; P.L. 108–11; P.L. 108–287; P.L. 109–13; P.L. 109–102; P.L. 109–148; P.L. 109–234; P.L. 109 :المصادر

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; P.L. 111–32.  
 
 

 صندوق دعم االقتصاد

 برنامج االستجابة الطارئة للقائد
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  ٤-٢الجدول 
  وضعية األموال حسب المسارات والبرامج: صندوق دعم االقتصاد

  بماليين الدوالرات
  
   السنويالتغيير ربع  وضعية األموال    

  أنفقت  التزم بها  أنفقت  التزم بها  خصصت  البرنامج  المسار
مشاريع ِفَرق إعادة 

إعمار 
لجان /المحافظات

إعادة إعمار وتنمية 
المحافظات 

(PRT/PRDC)    

٩ (٢٩٫٣  %)٢ (٨٫٧  ٣٥٣٫٠  ٤٧٧٫٤  ٦٨٣٫٠(%  

برنامج استقرار 
  المجتمع األهلي

٣ (١٨٫٦  %)٠ (٠٫١  ٦١٥٫٤  ٦٤٦٫٣  ٦٤٦٫٥%(  

 ٥٥٫٠  ٢٧١٫٤  ٤١٠٫٥  ٤١٠٫٥  برنامج الحكم المحلي
)١٥(%  

٥ (١٣٫٤(%  

 المجتمع عملبرنامج 
  األهلي

٤٦٫٠  ١٩٢٫٩  ٣١١٫٠  ٣٢٥٫٠ 
)١٧(%  

٣٢٫١ 
)٢٠(%  

  األمني

حماية أمن البنية 
  التحتية

٢ (٣٫٣  %)٠ (٠٫٤  ١٧٧٫٦  ١٧٩٫٨  ٢١٤٫٨(%  

صندوق االستجابة 
السريعة لفرق إعادة 

إعمار المحافظات 
(PRT) 

٢٥٫٠  %)٣ (٥٫١  ١٣٢٫٠  ٢٠٠٫٥  ٢١٢٫٠ 
)٢٣(%  

 

 ١١٥٫٣ ١،٧٤٢٫٣  ٢،٢٢٥٫٥  ٢،٤٩١٫٨  المجموع الفرعي
)٥(%  

١٢١٫٦ 
)٨(%  

 ٤٥٫١  ٢٢٣٫٣  ٣٠٩٫٤  ٣٠٩٫٤  تنمية القدرات الوطنية
)١٧(%  

٣٢٫٩ 
)١٧(%  

الديمقراطية والمجتمع 
  المدني

١٤٤٫٥  ١٨٥٫٢  ١٨٨٫٩  -  -  

  السياسي

الحكم االقتصادي 
الثاني، السياسة 

اإلصالحات و
  النظامية

٨٥٫٠  ٨٥٫٠  ١٢٧٫٤  -  -  

تنمية القدرات 
  الوزارية

٤٩٫١  ٥٧٫٩  ٨٦٫٣  ١٠٣٫٥ 
)١٣٢(%  

٣٠٫١ 
)١٠٨(%  

الالجئون العراقيون 
  )األردن(

٣٦٫٠  ٥٨٫٠  ٥٨٫٠  -  -  

مكتب اتصال جرائم 
  النظام

٢٨٫٤  ٣٠٫١  ٣٣٫٠  -  -  

 

 ٩٤٫٢  ٥٧٥٫١  ٧٥٤٫٠  ٨٢٠٫٢  المجموع الفرعي
)١٤(%  

٦٢٫٩ 
)١٢(%  
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  )تابع (٤-٢الجدول 
  
  التغيير ربع السنوي  وضعية األموال    

  أنفقت  التزم بها  أنفقت  التزم بها  خصصت  البرنامج  المسار
استدامة التشغيل 

  والصيانة
٣٫٣-  ٢٦٦٫١  ٢٧٠٫٠  ٢٩١٫٦   

)-١(%  
-٥٫٣   
)-٢(%  

 األعمال تنمية 
  " نماءاإل"الزراعية 

٣١٫٥  ٧٢٫٤  ١٢٤٫٠  ١٢٤٫٠ 
)٣٤(%  

١٧ (١٠٫٥(%  

النمو االقتصادي 
  للمحافظات

٢٥٫٠  ٣٥٫٨  ٨٥٫٨  ٨٥٫٨ 
)٤١(%  

٢٤ (٦٫٩(%  

برنامج التنمية 
  المحددة األهداف

١٦ (٢٫٩  %)١ (٠٫٤  ٢١٫٣  ٥٧٫٨  ٥٧٫٤(%  

 االقتصادي

تنمية القدرات 
والتدريب الفني على 
  مستوى المحافظات

١ (٠٫٦  %)٠ (٠٫٢  ٤٧٫١  ٤٧٫٨  ٤٨٫٧(%  

  %)٠ (٠٫١-  -  ٢٢٫٤  ٢٣٫٨  ٢٣٫٨  "ازدهار"برنامج 
 ١١٫٩  ١٣٫٧  ١٣٫٧  ١٩٫٣  التخطيط والتصميم

)٦٧٥(%  
١١٫٩ 

)٦٧٥(%  

 

 ٦٥٫٧  ٤٧٨٫٧  ٦٢٣٫٠  ٦٥٠٫٦  المجموع الفرعي
)١٢(%  

٦ (٢٧٫٦(%  

 ٢٧٥٫٢  ٢،٧٩٦٫١  ٣،٦٠٢٫٤  ٣،٩٦٢٫٥    المجموع
)٨(%  

٨ (٢١٢٫١(%  

  
آية في بغداد بيانات محدثة عن المخصصات السفارة األميرلم تقدم . األرقام تتأثر بالتدوير.  البيانات لم تدقق:مالحظة

، ومكتب اتصال جرائم )األردن(وااللتزامات واالنفاقات لقطاعات الديمقراطية والمجتمع المدني، الالجئون العراقيون 
  .قيم هذه القطاعات مأخوذة من ربع السنة السابق. النظام

 ١٦/٧/٢٠٠٩، ٦/٧/٢٠٠٩ام للبيانات،  استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش الع:المصدر
 لطلب المفتش (GRD) وفرقة منطقة الخليج (USAID) استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية .٣/١٠/٢٠٠٩و

  .١٤/١٠/٢٠٠٩ استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، .٢/١٠/٢٠٠٩العام للبيانات، 
 

  بة الطارئة للقائدبرنامج االستجا
 مليار دوالر لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد لتمكين القادة ٣٫٦٥، خصص الكونغرس ٢٠٠٣منذ 

  )٨٠(.العسكريين االميرآيين من تقديم إغاثة وإعادة إعمار محلية محددة األهداف في أرجاء العراق
  

 إنفاقو)  بالمئة٩٥(مليار دوالر  ٣٫٤٨ تّم االلتزام بمبلغ، آان قد ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٣٠بتاريخ 
 مليون ٢٤٧ (MNC-I)المتعدد الجنسيات في العراق الفيلق أعاد ).  بالمئة٩٠( مليار دوالر ٣٫٢٩

دوالر من مخصصات برنامج االستجابة الطارئة للقائد إلى حساب عمليات وصيانة الجيش في 
  )٨١(.يونيو/حزيران

  
 بالنسبة لوضعية هذه األموال، انظر )٨٢(. تقريبًاون دوالر ملي٣٥٤ ال يزال هناك مبلغ غير منفق قدره

  .٧-٢الشكل 
  
   حسب القطاعات(CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد ل  ربع السنويةنفاقاتاإللتزامات والا
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، من )٨٣(فئة مشاريع) ٢٠(برنامج االستجابة الطارئة للقائد لعشرين بأموال  وزارة الدفاع تالتزم
من االلتزامات واإلجراءات %) ١٨( مليون دوالر ٦٣١ وحصتها والصرف الصحي بينها المياه

  )٨٤(). بالمئة١٢( مليون دوالر ٤٢٩ وحصتهاالوقائية 
  

 وزارة الدفاع بيانات المخصصات وااللتزامات واالنفاقات لفئات المشاريع على أساس ربع قدملم ت
الممكن تقديم حساب آامل عن غير ك، من نتيجة لذل.  لكافة مخصصات السنة المالية بالنسبةسنوي

 ٣٠ذآرت وزارة الدفاع انه بتاريخ . االلتزامات واالنفاقات ربع السنوية حسب فئات المشاريع
 مليون دوالر من برنامج االستجابة الطارئة للقائد من ٢٢٤، آان قد انفق ٢٠٠٩يونيو /حزيران

االنفاقات األآبر لمخصصات السنة المالية . ، منذ بداية السنة المالية٢٠٠٩مخصصات السنة المالية 
ولنشاطات التنظيف )  مليون دوالر٤١( آانت لعقد الحراس المؤقتين للبنى التحتية األساسية ٢٠٠٩
  )٨٥(). مليون دوالر٣٠(المدني 

  
بالنسبة لوضعية برنامج االستجابة الطارئة للقائد حسب فئات المشاريع، وفقًا للتقرير ربع السنوي 

 )٨٦(، المتوفر لدى مكتب إدارة إعادة إعمار العراق،(MNC-I) المتعدد الجنسيات في العراق للفيلق
  .٥-٢أنظر الجدول 

  
  سحابالبرمجة والتطبيق خالل االن

لقد اقترح مجلس . استخدام وإدارة برنامج االستجابة الطارئة للقائداهتمامه بكيفية واصل الكونغرس ي
رضه غانتظار مراجعة دقيقة لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد، وب" مليون دوالر، ٥٠٠النواب وقف 

 إليقاف عالوة على ذلك، طالب الكونغرس بجدول زمني لخفض، ولربما )٨٧(".واستخدامه ونطاقه
 مليون دوالر ٣٠٠  وجود متطلبات بقيمة توقعت وزارة الدفاع)٨٨(.استخدامه على مراحل في العراق

 البرنامج متطلبات انخفاض من المتوقع، و٢٠١٠ئة للقائد للسنة المالية من برنامج االستجابة الطار
برنامج االستجابة الطارئة للقائد في العراق سوف . ٢٠١٢مع بداية خفض القوات لغاية السنة المالية 

  )٨٩(.٢٠١١ديسمبر / آانون األول٣١ينتهي مع انسحاب القوات األميرآية في 
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  ٧-٢الشكل 
  وضعية األموال: طارئة للقائدبرنامج االستجابة ال
  بمليارات الدوالرات

  
  

  
 

لم يذآر مكتب وزير الدفاع بيانات المخصصات وااللتزامات . األرقام تتأثر بالتدوير.  البيانات لم تدقق:مالحظة
 الدقيق نتيجة لذلك، الحساب. واالنفاقات لفئات المشاريع على أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنوات المالية

  .اللتزامات برنامج االستجابة الطارئة للقائد حسب فئات المشاريع غير متوفر
 إدارة إعادة إعمار العراق نظام، ١٤/١٠/٢٠٠٩ استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، :المصدر

(IRMS) ،الجنسيات في العراق التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد (MNC-I) ،١٢/١٠/٢٠٠٩.  
 
 

  الحاليقبل خمس سنوات من ربع السنة 
  . أول مخصصات لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد

-١٠٨، خصص القانون العام ٢٠٠٤أغسطس / آب٨في 
 مليون دوالر لبرنامج االستجابة الطارئة ١٤٠  ،٢٨٧
لتمكين القادة العسكريين في العراق من االستجابة "للقائد 

قبل ". نسانية الملحة وإعادة اإلعمارلمتطلبات اإلغاثة اإل
ذلك، آان برنامج االستجابة الطارئة للقائد يمّول من 

  .األموال العراقية المصادرة
 

  
هذه السنة وألول مرة، آانت معظم األموال المطلوبة لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد مخصصة 

 دوالر على األقل لإلنفاق في العراق، اثار  مليون٣٥٤ لكن، مع بقاء )٩٠(.ألفغانستان بدًال من العراق
المفتش العام مخاوف حول ما إذا آانت خطط المرحلة االنتقالية تقدم الموظفين المناسبين إلدارة 

 ان انسحاب (MNC-I) المتعدد الجنسيات في العراق الفيلق ذآر )٩١(.برنامج االستجابة الطارئة للقائد
ة سيكون له الحد األدنى من األثر على حرآة ضباط مشتريات القوات األميرآية من المدن العراقي

 لضمان الرقابة على (ISF) الذين يشارآون المسؤولين في قوات األمن العراقية (PPOs)العقود 
وذآروا أيضًا أن حرآة ضباط مشتريات . المدنالنوعية بالنسبة للمشاريع الجارية داخل مناطق 

  )٩٢(. لن تتأثرمدنالعقود خارج مناطق ال
  

  األموال غير المنفقة
  $٠٫٣٥: المجموع

  ملتزم بها
٠٫١٩$  

 لم يلتزم بها
 ٠٫١٧$  

  $٣٫٦٥خصصت 
  $٣٫٤٨التزم بها 

  
  $٣٫٢٩أنفقت 

٢٠%  

٢٣%  

٤٢  % ٥٣ % 
٤٧   % 
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 تدقيقًا لتقييم ما إذا آانت لدى برنامج (USAAA)أجرت مؤخرًا وآالة التدقيق في الجيش األميرآي 
 ان القادة يطبقون البرنامج بصورة للتحقق مناالستجابة الطارئة للقائد في العراق الرقابة المناسبة 

. تمت مراجعتها آانت صالحة أظهرت نتائج التدقيق ان األغلبية العظمى للمشاريع التي )٩٣(.مناسبة
 تحديات عديدة تتعلق بتطبيق إرشاد برنامج حددت وجودغير ان وآالة التدقيق في الجيش األميرآي 

  .(MAAWS) في آتيب المال آنظام سالح ةاالستجابة الطارئة للقائد المقدم
  

ات ناقصة أو غير  وآالة التدقيق في الجيش األميرآي آانت مستندحددتهابعض التحديات العادية التي 
 التبرير، رسائل ومذآرات التفاهم، واالستمارات المالية والعملمفصلة بصورة آافية، مثل بيانات 

م ضباط مشتريات العقود في حاالت اخرى، قّس )٩٤(.األمر الذي جعل من الصعب رصد أداء العقود
(PPOS)الشمال - من الفرقة المتعددة الجنسيات(MND-N) إلى عدة مشاريع  المشاريع الكبرى

ضباط مشتريات األمر  هذا ساعد. لمراجعةالمستوى الذي يخضع لصغيرة إلبقاء التكاليف دون 
اإلضافي المطلوب للمشاريع  التدقيق  حوللكن إلتف تسريع المشاريع آخر السنة فيالعقود 
  )٩٥(.الكبرى

  
قد فّوض ف. اإلشراف أيضًا هفوات في (USAAA) تدقيق وآالة التدقيق في الجيش األميرآي حدد

في حاالت اخرى، لم .  واجباتهم، وخاطروا بفقدان الرقابة على األموال(PAs) أحيانًا الدفعوآالء 
 او لم يكونوا مقيمين في نفس األمكنة، الدفع عند اجراء دفعيرافق ضباط مشتريات العقود وآالء ال

 الرقابة المزدوجة على حصل في غيابت ان للقيام بنشاطات مشبوهة الممكنمما خلق فرصًا 
  )٩٦(.المدفوعات

  
ها وآالة التدقيق في الجيش األميرآي بالدرجة األولى بسبب مواطن حددتالتحديات التي حصلت 

 واإلشراف عليها  الموظفين الذين يقومون بإدارة األموالخبرةالتقصير في التدريب ومستوى 
 )٩٧(.اتخذوا اإلجراءات التصحيحية الفوريةعلى العموم، وافق القادة على نتائج التدقيق و. وصرفها

مستويات وأصدرت القوات المتعددة الجنسيات في العراق حظرا على تقسيم المشاريع وحّددت ان 
يوليو / تموز١٠ في مذآرة أرسلها في )٩٨(.بالبند أو المشروع هي شروط وليست مرتبطة التكاليف
 الحظ قائد القوات (CENTCOM)ألميرآية  إلى قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة ا٢٠٠٩

عرض " من الدفعالمتعددة الجنسيات في العراق انه وّسع تدريب ضباط مشتريات العقود ووآالء 
. )٩٩("تمارين عمليةتتضمن تدريبًا عمليًا و التي الرابعةساعة واحدة إلى دراسة من الثامنة إلى الساعة 

عقد جلسات تدقق أيضًا في عناصر اخرى وت اي العراق انهبعدها ، ذآرت القوات المتعددة الجنسيات ف
  .)١٠٠("المال آنظام سالح"راجع بصورة منتظمة آتيب تشهرية لمراجعة البرامج، و
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  ٥-٢الجدول 
  وضعية األموال حسب فئات المشاريع: برنامج االستجابة الطارئة للقائد

  بمليارات الدوالرات
  
  التغيير ربع السنوي  وضعية األموال  

  أنفقت  التزم بها  أنفقت  التزم بها  فئة المشروع
  %)٠ (١٫٠  %)١ (٨٫٥  ٦٣١٫٢  ٦٣١٫٢  المياه والصرف الصحي

  -  %)٠ (٠٫٩  ٤٢٨٫٩  ٤٢٨٫٩  اإلجراءات الوقائية
  %)٠ (٠٫٣  %)١ (٣٫٥  ٣٥٠٫١  ٣٥٠٫١  الكهرباء

  %)٠ (٠٫٠  %)١ (٢٫٤  ٣٣٠٫٠  ٣٣٠٫٠  النقل
  %)٠ (٠٫٠  %)١ (٤٫٤  ٣١٢٫٣  ٣١٢٫٣  التعليم

  %)٠ (٠٫٢  %)٢ (٤٫٠  ١٨٦٫٩  ١٨٦٫٩  نشاطات التنظيف المدني
  -  %)٣ (٣٫٦  ١٣٨٫٨  ١٣٨٫٨  مشاريع إنسانية وإنشائية أخرى

  %)١ (٠٫٦  %)١ (٠٫٩  ١٠٢٫٦  ١٠٢٫٦  العناية الصحية
  -  %)١ (٠٫٩  ٩٩٫١  ٩٩٫١  حكم القانون ونظام الحكم

  %)٠ (٠٫١  %)٢ (١٫٥  ٩٦٫٦  ٩٦٫٦  الزراعة
  -  %)١ (٠٫٩  ٨٨٫٥  ٨٨٫٥   والثقافيةإصالح المرافق المدنية

التحسينات االقتصادية والمالية 
  واإلدارية

٠ (٠٫٢  %)٧ (٦٫٤  ٩٨٫٣  ٩٨٫٣(%  

  -  %)٠ (٠٫٢  ٤٨٫٣  ٤٨٫٣  مدفوعات التعزية
  -  %)١ (٠٫٣  ٤٠٫٢  ٤٠٫٢  إصالح أضرار المعارك

  -  -  ٢٨٫٧  ٢٨٫٧  االتصاالت 
  %)١ (٠٫١  %)٣ (٠٫٧  ٢٣٫٩  ٢٣٫٩  عربات الدعم المدني
  -  %)٠ (٠٫٠  ١٣٫٦  ١٣٫٦  إنتاج وتوزيع الغذاء

  -  -  ١٫٠  ١٫٠  المدفوعات للمعتقلين السابقين
ال توجد   ال توجد بيانات  المدفوعات لألبطال

  بيانات
    

عقد الحراس المؤقتين للبنى التحتية 
  األساسية

ال توجد   ال توجد بيانات
  بيانات

    

  %)٠( ٢٫٦  %)١ (٣٩٫٢  ٣،٠١٩٫١  ٣،٠١٩٫١  المجموع الفرعي
لم تحتسب لمخصصات برنامج 

  االستجابة الطارئة للقائد
٢٣٫٤-  ٤٥٨٫٩  ٤٥٨٫٩   

)-٥(%  
١٢ (٩٠٫١(%  

  %)٣ (٩٢٫٦  %)٠ (١٥٫٩  ٣،٤٧٨٫٠  ٣،٤٧٨٫٠  المجموع
  

لم ُيبلغ مكتب وزير الدفاع عن بيانات المخصصات وااللتزامات . األرقام تتأثر بالتدوير. البيانات لم تدقق: مالحظة
 غير مخصصاتال"صف . لفئات المشاريع على أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنوات الماليةواالنفاقات 
 واالنفاقات المقدمة من مكتب المخصصات وااللتزامات بين  هي الفرق" برنامج االستجابة الطارئة للقائد المحتسبة في

  .(IRMS)  إدارة إعادة إعمار العراقنظام المتوفرة من اتوزير الدفاع، وبيانات الفئ
إدارة إعادة اعمار نظام  .١٤/١٠/٢٠٠٩استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : المصادر
 .١٢/١٠/٢٠٠٩، (MNC-I)المتعدد الجنسيات في العراق  التقرير ربع السنوي للفيلق ، (IRMS)العراق

  



 مصادر تمويل إعادة إعمار العراق
  

 

٦٢ 

   األصغر حجمًاتيارات التمويل
 مليار دوالر على األقل من تيارات التمويل الصغرى ٦٫٠٧ لقد خصص الكونغرس او جعل متوفرًا

 مليار دوالر ٣٫٧٣  بمبلغتزامل، آان قد تم اإل٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٣٠بتاريخ . إلعادة إعمار العراق
معظم تيارات التمويل هذه تديرها وزارة الخارجية .  مليار دوالر على األقل٣٫١٢على األقل وإنفاق 

نظرًا لتنوع اإلدارة، وأحيانًا آثيرة . خرى والوآاالت المؤقتة تلعب أدوارًا هامةعلمًا أن الوزارات األ
يواصل المفتش . تم فيها تحويل األموال، من الصعب تحديد المبالغ الصحيحةتالطريقة المعقدة التي 

  .العام تحليل هذه القضية
  

، وعلى األخص لتمويل مًااألصغر حج مليار دوالر المتوفر في تيارات التمويل ٦٫٧١ يعتبر مبلغ
البرامج في األماآن المالئمة أو البرامج المتخصصة، ولتمويل إدارة واإلشراف على جهود إعادة 

  :صّنف المفتش العام تيارات التمويل هذه في ثالث فئات. اإلعمار
  

  مليار دوالر٣٫٧٧ -برامج المساعدة األخرى •
 . مليار دوالر٢٫١٠ –نفقات التشغيل ذات العالقة بإعادة اإلعمار  •
 . مليون دوالر٢٥٣ –اإلشراف على إعادة اإلعمار  •

  
  .١-٢بالنسبة للتفاصيل حول وضعية هذه األموال، أنظر الجدول  . الحقًاوصف هذه الفئات يتبع

  
  برامج المساعدة األخرى

األصغر عادة إعمار العراق عبر برامج المساعدة إلتمويل ال مليار دوالر من ٣٫٧٧حوالي قدمت 
 بما في ذلك المخصصات التي أعطيت مباشرة إلى وزارة الخارجية ووزارة المالية ووزارة -جمًاح

 وعبر التحويالت من الصناديق الكبرى مثل صندوق حرية العراق –العدل للعمليات في العراق 
(IFF) . وانفق  على األقل مليار دوالر٢٫٧٣ ألتزم بمبلغ، آان قد ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٣٠بتاريخ 

  .١-٢ بالنسبة للتفاصيل حول هذه األموال، انظر الجدول .  مليار دوالر٢٫١٧على األقل 
  

  النفقات التشغيلية ذات الصلة بإعادة اإلعمار
 مليار دوالر مباشرة للنفقات التشغيلية ذات الصلة بإعادة إعمار ٢٫١٠لقد تّم تخصيص حوالي 

 وأنفق  على االقل مليار دوالر٠٫٨٣ زم بمبلغالت، آان قد ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٣٠بتاريخ . العراق
  .١-٢بالنسبة للتفاصيل حول وضعية هذه األموال، أنظر الجدول .  مليار دوالر٠٫٨٠على األقل 

  
 (OPA)النفقات التشغيلية لبعض وآاالت وزارة الخارجية، وعلى األخص، مكتب شؤون المحافظات 

 المجموعالموازنات التكميلية وليست مضمنة في ومكتب المساعدة االنتقالية للعراق، هي جزء من 
  .(LOGCAP)دعم الحياة، مثًال، ُيدفع عبر برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني . أعاله

  
خدمات  التابع لوزارة الخارجية، استنادًا إلى (NEA-I)ر مكتب شؤون الشرق األوسط في العراق قّدُي

 مليار دوالر سوف تنفق على النفقات ١٫٨٨ ان (ICASS)المساندة اإلدارية التعاونية الدولية 
 مليار ١٫٥٥مكتب المفتش العام لوزارة الخارجية يقّدر تقدير  ()١٠١( ٢٠٠٩التشغيلية في السنة المالية 

 النفقات فإن مجموع، (DoS OIG)وفقًا لبيانات مكتب المفتش العام لوزارة الخارجية ) ١٠٢()دوالر
 المخصصات  يقزم قيمة٢٠١١ ولغاية السنة المالية ٢٠٠٧ للسنة المالية التشغيلية للبعثة األميرآية
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التي أعطيت مباشرة لوآاالت إعادة االعمار األميرآية المؤقتة لهذا الغرض آما يتوقع ان تزداد 
 ٢٠٠٩بين السنة المالية )  بالمئة٢٣( مليون دوالر ٣٢٣٫٩النفقات التشغيلية، على العموم، بمبلغ 

  .٦-٢ بالنسبة للتفاصيل، أنظر الجدول )١٠٣(. أثناء عملية الخفض العسكري٢٠١١ة والسنة المالي
  

  اإلشراف على إعادة اإلعمار
 ٣٠بتاريخ .  مليون دوالر مباشرة لإلشراف على إعادة اإلعمار٢٥٣لقد تّم تخصيص حوالي 

مليون دوالر  ١٤٨إنفاق و مليون دوالر على األقل، ١٦٤  بمبلغلتزاماال، تم ٢٠٠٩سبتمبر /أيلول
هذه األموال تدعم المفتش العام واألعمال ذات الصلة بالعراق التي تقوم بها وآاالت . على األقل

بالنسبة للتفاصيل . ١-٢بالنسبة للتفاصيل حول وضعية هذه األموال، أنظر الجدول . اإلشراف األخرى
  .رير من هذا التق٥ و٤حول اإلشراف على إعادة إعمار العراق، انظر القسمين 

  
  ٦-٢الجدول 

   ٢٠١١السنة المالية -٢٠٠٧النفقات التشغيلية للبعثة األميرآية، السنة المالية 
  بماليين الدوالرات

  
  ٢٠٠٧ 

  )ةفعلي(
٢٠٠٨ 

  )ةفعلي(
٢٠٠٩ 

  )يةتقدير(
السنة المالية 

٢٠١٠ 
  )يةتقدير(

السنة المالية 
٢٠١١ 

  )يةتقدير(

التغيير بين السنة   المجموع
  ٢٠١١-٢٠٠٧المالية 

  %)١٨ (١٠٩٫٢  ٢،٨٨٧٫٦  ٧١٢٫٨  ٦٧٤٫٧  ٦٠٣٫٥  ٣١٩٫٣  ٥٧٧٫٣  األمن
فرق إعادة إعمار 

  المحافظات
٢٦ (١٢٧٫٦  ٢،٢٨٧٫٢  ٦١١٫٨  ٦٣٦٫٣  ٤٨٤٫٢  ٢١٨٫٠  ٣٣٦٫٩(%  

  %)٢٥ (٦٣٫٦  ١،٢٧٦٫٢  ٣٢٢٫٢  ٢٤٤٫٠  ٢٥٨٫٦  ٢٥٦٫٧  ١٩٤٫٧  الدعم اللوجستي
عمليات البعثة 

  األميرآية
١٦ (٢٩٫٢  ٩٨٠٫٤  ٢١٣٫٢  ٢٩٤٫٧  ١٨٤٫٠  ١٨٥٫١  ١١٣٫٣(%  

  %)٢٧- (٥٫٧-  ٩٢٫٩  ١٥٫٣  ١٥٫٣  ٢١٫٠  ١٧٫٥  ٢٣٫٨  تكنولوجيا المعلومات
  %)٢١ (٣٢٣٫٩  ٧،٥٢٤٫٣  ١،٨٧٥٫٣  ١،٨٦٥٫٠  ١،٥٥١٫٤  ٩٨٦٫٦  ١،٢٤٦٫٠  المجموع

  
  .األرقام تتأثر بالتدوير. البيانات لم تدقق: مالحظة
التخطيط االنتقالي للسفارة األميرآية "جية،  لمكتب المفتش العام لوزارة الخارMERO-A-09-10تدقيق ال: المصدر

.٣٢-٣١، صفحة ٨/٢٠٠٩، "حضور العسكري األميرآي في العراقلتخفيض الفي بغداد 



 مصادر تمويل إعادة إعمار العراق
  

 

٦٤ 

  
  

  إدارة إعادة اإلعمار في المرحلة االنتقالية
  

على الرغم من أن الواليات المتحدة بصدد 
االنتقال إلى مهمة دبلوماسية وتنموية تقليدية 

، ال تزال هناك محفظة هامة أآثر في العراق
من األعمال لإلآمال واإلقفال والنقل إلى 

  .الحكومة العراقية
  
  
  

في الوقت الذي يبدو فيه ان إطارًا عامًا للعمل آخذ في الظهور، ال يزال العديد من القرارات األساسية 
ق، بحاجة إلى ذات الصلة بالمسؤوليات التنظيمية وحاجات الموارد، وخطط البرامج، وآليات التنسي

خالل ربع السنة الحالي، تلقى المفتش العام تقارير أولية من الوآاالت حول االنتقاالت . اإلعداد
تقّيم السفارة األميرآية في بغداد، تحت إدارة نائب رئيس . الوشيكة، لكن القرارات النهائية لم تعلن

ة آما والخطط لتلك المشاريع التي لم البعثة للمساعدة االنتقالية، وضعية المشاريع األميرآية الجاري
 مليار دوالر من األموال األميرآية ٦٫٣١ لمبلغضمان أفضل تخصيص بتبدأ بعد، مع الهدف المعلن 

 )١٠٤(. بهاتزامل مليار دوالر ال زالت بحاجة إلى اال٢٫٧٠التي ال تزال غير منفقة بما في ذلك أآثر من 
البنية التحتية التي (األموال من مشاريع بتزام ل إعادة اإليمكن ان تقرر"ذآرت وزارة الخارجية انها 

 ربما الوآالة األميرآية تشرف عليهاالتي (، إلى مشاريع بناء القدرات ) فرقة منطقة الخليجتتوالها
  )١٠٥(".أو إعادة األموال) للتنمية الدولية

  
  

   ربع السنة الحاليفيخمس سنوات قبل 
شؤون  ومكتب (IRMO)نظام إدارة إعادة إعمار العراق 

   يتولّيان القيادة(PCO)المحافظات 
بدأت السفارة األميرآية المقامة حديثًا في بغداد ومكتب 

إعادة االعمار التابع لها العمل عن آثب مع الحكومة 
العراقية المؤقتة الحديثة العهد لمساعدة الوزارات الجديدة 

وأقام توجيه رئاسي مكتب . في العثور على طريقها
مشاريع والعقود الجديد آمنظمة مؤقتة تابعة للجيش للقيام ال

  .بشراء وإدارة خدمات الدعم إلعادة إعمار العراق 
  

فقد أعلن مدراء وزارة .  المسؤوليات التنظيميةرصف إعادة  حاليًااالنتقال الجاريةعملية تشمل 
ادة االعمار سوف تنسحب الخارجية ووزارة الدفاع ان بعض الكيانات التي لعبت دورًا في جهود إع

  . أدوارهابتعديل آيانات أخرى تقومتدريجيًا بينما 
  

 الدروس المكتسبة من إشراف المفتش العام على جهود إعادة االعمار خالل السنوات الست تظهر
الماضية ان على خطط المرحلة االنتقالية، لكي تكون ناجحة، ان تقدم مسؤوليات إدارية واضحة 

 في  شهرًا سوف تسحب١٢هذه بداية فترة زمنية من 
مع مرور ...  القوات المقاتلة األميرآية من العراقنهايتها
 هذه في سياق برامجنا تقدمًا وعندما تحققالزمن، 

األهداف االقتصادية والسياسية، سوف نخفض إلى حد 
آبير حضورنا المدني في المحافظات وفي السفارة في 

  )١٠٨(.بغداد
   ِهّل، السفير األميرآي لدى العراقرالسفير آريستوف -
  ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول١٠
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أغسطس، اطلع المفتش العام السفير ِهّل والجنرال اودييرنو على اآلثار /في آب. وآيانات محاسبة
  )١٠٦(. لثالثة تغييرات رئيسية في المسؤولية إلدارة إعادة االعمارمحتملةال
  
 ومكتب (GRD) مسؤوليات فرقة منطقة الخليج في سالح الهندسة في الجيش األميرآي عديلت •

 التابع للسفارة األميرآية في بغداد في الوقت الذي تخّفض (ITAO)المساعدة االنتقالية للعراق 
 . فيه قدرات المنظمتين

 
 مليون دوالر من ٦٥٠خفض حجم الحضور األميرآي في المحافظات وقدرة إدارة أآثر من  •

 .مخططة للسنة القادمةالالمساعدات الجديدة إلعادة اإلعمار 
  
زارة الدفاع إلى وزارة الخارجية، تحت تحويل مسؤولية تدريب قوات الشرطة العراقية من و •

 .(INL)إمرة مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون 
  

 التحويل بين الوآاالت األميرآية، على وزارة الخارجية ووزارة الدفاع التنسيق عن آثب الدعم هذ
  .منجزة ان الحكومة العراقية راغبة وقادرة على توّلي مسؤولية المشاريع اللتحقق منل

  
  تضاؤل القدرات األميرآية وتحويل المسؤوليات

إلنشاء واالستدامة واألمن إلى وزارة الخارجية التي عن القد بدأت وزارة الدفاع بتحويل مسؤولياتها 
 تهدف البعثة األميرآية في ،هذه المسؤوليات اإلضافية في القدرات للقيام بتواجه تضاؤالت رئيسية

للتلزيم التنافسي للخدمات إلى " االستخدام الجريء"مستقلة تمامًا عبر  إلى إقامة سفارة العراق
بعد تكييف عملياتها، تتوقع السفارة األميرآية في بغداد ان والتواجد في المناطق  )١٠٧(مصادر خارجية

  .تكون هناك حاجة اقل إلى الدعم العسكري األمني األميرآي، وفي مجال االتصاالت واللوجستية
  

على مدى " الحجم الصحيح" بالنسبة للموظفين آجزء من عملية ء الكثير من التغييراتيخطط إلجرا
على العموم، تتوقع السفارة خفض حجمها آما ان اإلدارة التشغيلية، وإدارة . السنوات الثالث القادمة

سوف تلغى تدريجيًا المنظمات المؤقتة مثل مكتب . المعلومات والموظفين األمنيين سوف تنخفض
 في حين تجمع برامج إعادة االعمار في آيانات دائمة تحت (ITAO)ساعدة االنتقالية للعراق الم

 عناصر أخرى  سوف توّسع.(USAID)إدارة وزارة الخارجية والوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
) لتلبية الطلب المتزايد على خدمات التأشيرات(من البعثة األميرآية بما في ذلك القسم القنصلي 

  )١٠٩().لمواصلة دعم النمو االقتصادي للعراق(وبرامج الخدمات التجارية الخارجية 
  

خالل المرحلة االنتقالية، سوف يحتفظ رئيس البعثة بالمسؤوليات النهائية إلدارة واإلشراف على 
ة  عامة على خطط المرحلة االنتقالية المعلنلالطالع على نظرة. البرنامج األميرآي إلعادة االعمار

لوآاالت إعادة االعمار التابعة لوزارة الدفاع ووزارة الخارجية، ولتغييرات مسؤولياتها الحالية 
  .٨-٢والمستقبلية وخفض عدد الموظفين الدائمين، انظر الشكل 
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 اإللغاء التدريجي إلعادة إعمار البنية التحتية
بنهاية ربع السنة الحالي، .  مشروعًا للبنية التحتية في العراق٤٦٥٨أنجزت فرقة منطقة الخليج 

تقوم فرقة .  مليار دوالر١٫٥ تبلغ أو ممنوح بكلفة إنشاء ًا قيد التنفيذ مشروع٤٥٧ذآرت الفرقة وجود 
عمالن تحت ي قضائينمنطقة الخليج اآلن بوقف نشاط وبنقل إدارة اشغال إعادة االعمار الجارية إلى 

تقع اآلن . (USACE) ندسة في الجيش األميرآيإمرة الفرقة العابرة لألطلسي التابعة لسالح اله
مسؤوليات إدارة البرنامج، بما في ذلك مسؤولية مساندة استدامة المشاريع المنجزة على عاتق وزارة 

  )١١٠(.الخارجية
 

التخفيضات في عدد الموظفين والموارد من القدرات لتأمين إشراف آاٍف، تارآة من الممكن أن تتخذ 
ال يزال المفتش . مج إعادة االعمار عرضة لالحتيال والهدر أو سوء االستخدامالقسم األخير من برا

العام متخوفًا حول ما إذا آان باإلمكان تنفيذ تلك المشاريع بالطريقة المنتظمة، ومع الرقابة الكافية 
خلص تدقيق نشره مكتب المفتش العام لوزارة . لضمان مساندة استدامتها من قبل الحكومة العراقية

أغسطس ان النقص في عدد الموظفين قد اّثر على قدرة وزارة الخارجية على تنفيذ /لخارجية في آبا
 مليون ٧٠٠ لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق ال زالت جارية بقيمة ًا مشروع٢١٦هناك . المشاريع
راء تصميم عالوة على ذلك، وجد التدقيق ان وزارة الخارجية قد تحتاج إلى تمويل إضافي لش. دوالر

القطاع الخاص، وإعداد العقود وخدمات اإلشراف على العقود لكي تحل محل خدمات الدعم لسالح 
  )١١١(.الهندسة في الجيش األميرآي

  
 البوابة المرآزية للبيانات – (IRMS)لة مستقبل نظام إدارة إعادة إعمار العراق أوهناك أيضًا مس

 على هذا (GRD)افظ موظفو فرقة منطقة الخليج في الماضي، حف. حول مشاريع إعادة االعمار
 ذآرت وزارة الدفاع )١١٢(.(MNC-I) المتعدد الجنسيات في العراق للفيلقالنظام في المقر الرئيسي 

 سوف يمّول إدارة نظام إعادة إعمار العراق (USACE)ان سالح الهندسة في الجيش األميرآي 
(IRMS) ر الواضح من الذي سيقوم بصيانة وبتحديث هذا  ومن غي)١١٣(.٢٠١٠ عبر السنة المالية

  .النظام في المستقبل
 

  خفض الحضور في المحافظات
 الجنسيات ة المتعددالقوات عن آثب مع الحكومة العراقية و(OPA)مكتب شؤون المحافظات عمل 

مكتب إقليمي و فرقة إلعادة إعمار المحافظات ٢٣ ألجل تنسيق برامج ال (MNF-I)في العراق 
 أولويات إعادة اإلعمار في المجتمعات األهلية المحلية في محافظات تنفيذ في (REO)ارة للسف

 ٥١٧يرأس مكتب شؤون المحافظات ضابط آبير في الخدمة الخارجية يدير حاليًا . ١٨العراق ال 
  )١١٤(.موظفًا لوزارة الخارجية

  
جتمعات األهلية في المناطق التي  دعمًا إضافيًا للم(CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد يقدم 

 مليون دوالر إضافية ٣٠٠لقد ُطلب تخصيص . تقوم فيها الوحدات العسكرية األميرآية بعمليات
ت العسكرية ا غير أن خفض حضور القو)١١٥(.٢٠١٠لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد للسنة المالية 

رنامج االستجابة الطارئة للقائد ستخفض هي  يعني ان القدرة على إدارة أموال ب٢٠١٠األميرآية سنة 
  .أيضًا
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ذآر مكتب شؤون المحافظات ان موظفيه آانوا ضروريين لتوجيه أولويات برنامج االستجابة الطارئة 
للقائد في المحافظات، وانه عّين مديرًا تابعًا للبرنامج لدعم تخطيط واإلشراف على هذه 

 إضافي من فرق إعادة اعمار المحافظات وطلبت بان يضم  طالبت وزارة الدفاع بدعم)١١٦(.النشاطات
موظفو إعادة االعمار المرافقين للوحدات العسكرية التي تدير برنامج االستجابة الطارئة للقائد مثل 

القوات المتعددة الجنسيات في العراق، نشاطاتهم تحت إمرة القيادة الجديدة للقوات األميرآية في 
برنامج فرق إعادة إعمار المحافظات يتضاءل من حيث الحجم العام غير ان . (USF-I)العراق 

والنطاق، آما ان فرقه تتحول إلى ادوار بناء القدرات التي تقع أآثر ضمن مسؤولية القسم السياسي 
  )١١٧(. لكي تحذف منه ثمانية مراآز هذه السنةاآلن وهو مكتب مرشح -في السفارة األميرآية
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  ٨-٢الشكل 
  صورة ناشئة: ر األميرآية في المرحلة االنتقاليةإدارة االعما

  

  
، الصادر في MERO-A-09-10تكاليف التشغيل المتوقعة المبينة أعاله ابلغ عنها مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية في تقرير التدقيق : مالحظة

. ٢٠١١ مليون دوالر للسنة المالية ٦١١و. ٢٠١٠ مليون دوالر للسنة المالية ٦٣٦ و٢٠٠٩ مليون دوالر للسنة المالية ٤٨٤ عن أفاد تقرير التدقيق. ٨/٢٠٠٩
  .ال زالت طبيعة هذا االنتقال في مراحل التخطيط ولم تتخذ بعد القرارات النهائية

، MERO-A-09-10تقرير التدقيق لمكتب المفتش العام لوزارة الخارجية . ٣٠/٥/٢٠٠٩استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : المصادر
تقرير لجنة المخصصات التابعة لمجلس النواب . ٢٢-١، صفحة ٨/٢٠٠٩تخطيط العملية االنتقالية للسفارة في بغداد لتخفيض الوجود العسكري في العراق، "

شهادة قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق . ٣٥٠-٣٤٩ و٧-٦، صفحة ٢٤/٧/٢٠٠٩، "٢٠١٠قانون مخصصات وزارة الدفاع، "، ٢٣٠-١١١رقم 
، ٢٦٩٤السفارة األميرآية في بغداد، البرقية رقم . ٣٠/٩/٢٠٠٩وضع الجهود  الجارية في العراق، " أمام لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس النواب،

رسالة المفتش . ١/٩/٢٠٠٩، البيانات بدءًا من  mil.army.usace.grd.www، " إعادة اإلعمار التراآميةصفحة وقائع عملية"فرقة منطقة الخليج، . ٧/١٠/٢٠٠٩
استجابة السفارة . ١٨/٨/٢٠٠٩ العام ستيوارت بوين إلى رئيس البعثة األميرآية في السفارة األميرآية في بغداد وقائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق،

  .١٥/١٠/٢٠٠٩استجابة  فرقة منطقة الخليج طلب المفتش العام للبيانات، . ٦/١٠/٢٠٠٩ و٤/١٠/٢٠٠٩األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، 

 ة األميرآيالقوات
١٢٠،٠٠٠ 

٥٠،٠٠٠ 

٣١/١٢/٢٠١١بحلول   

   آانون         آانون       شباط        آذارايلول       تشرين       تشرين       آانون         آانون        شباط        آذار        نيسان          ايار       حزيران     تموز       آب          أيلول       تشرين      تشرين      
 ل          الثاني                      األول       الثاني        األول         الثاني                                                                                                                         األول       الثاني        األو

  األمن
    الدعمةقياد             موظفًا ٩١: بعثة التدريب واالستشارات/ ٣٣٧بعثة المساعدة األمنية/بعثة التدريب واالستشارات في العراقالقيادة األمنية االنتقالية المتعددة     

 ٥٧٤ارة الدفاع سوف تنقل وز التشغيلي في العراق                              الجنسيات في العراق
مستشارًا دوليًا للشرطة إلى 

بحلول تشرين . وزارة الخارجية
 ٢٠١٠أآتوبر /األول

وزارة الدفاع تبدأ بنقل التدريب إلى 
مكتب شؤون المخدرات الدولية ويستمر 

 ٢٠١١سبتمبر /ذلك حتى أيلول
 في ٢١ من NEC الدولية وتطبيق القانون انه عليه ان يزيد عدد موظفي مؤسسة  عنصرًا من الشرطة، يقول مكتب شؤون المخدرات٣٥٠لتولي مهمة تدريب 

  ٢٠١١ في العام ٢٧ إلى ٢٠١٠العام 

 ٥: مكتب شؤون المخدرات
 ٥٢مشرفين لمهمة الشرطة و

موظفًا من وزارة الخارجية 
 أو شرآات أمنية ٣١٦١(

 )خاصة

األهداف األميرآية إلعادة 
 وما بعد ٢٠١١اإلعمار في 

تشكل من خالل تقييمين سوف ت
للسياسة األميرآية للمساعدات 

الخارجية المعلنة في صيف 
٢٠٠٩.  

 توجيه رئاسي الجراء دراسة -
حول سياسة التنمية العالمية، 

ومراجعة سياسة التنمية العالمية 
  .األميرآية بمجملها

 مراجعة الدبلوماسية -
واستراتيجيات التنمية التي تقوم 

  سنوات وزارة٤بها آل 
الخارجية والتي تقيم الدبلوماسية 

واستراتيجية التنمية لوزارة 
 الخارجية

  البنية التحتية
  

   موظفو فرقة منطقة الخليج             قوات المقاول/                                             سالح الهندسة في الجيش األميرآي
  

  ١قضاء : ٢٠١٠ نيسان ١٠                                     أقضية         ٢:  تشرين األول١فرقة منطقة  
  الخليج

إدارة البرنامج بما في 
ذلك استدامة المشاريع 
المكتملة تقع اآلن على 
 عاتق وزارة الخارجية

سالح الهندسة في الجيش األميرآي سوف يمول 
نظام إدارة إعادة إعمار العراق حتى السنة المالية 

 الواضح من سيقوم بصيانة ، لكن من غير٢٠١٠
 وتحديث النظام

مكتب المساعدة 
 ٢١٦: االنتقالية للعراق

مشروعًا جاري تنفيذه 
 ) مليون دوالر٧٠٠(

سوف تعين مسؤوليات 
مكتب المساعدة 

االنتقالية للعراق إلى 
مكتب المحافظات في 

يناير /آانون الثاني
٢٠١٠  إعادة إعمار المحافظات

  قالية للقوات المتعددة              القوات األميرآية في العراقالقيادة االمنية االنت
  الجنسيات في العراق

 مليون دوالر غير ٣٥٤: برنامج االستجابة الطارئة للقائد
مع أموال إضافية سوف ترد في السنة المالية (منفقة 
طلبت وزارة الدفاع أن يرافق فرق إعادة إعمار .) ٢٠١٠

عمار آي يساعدوا وحدات المحافظات موظفو إعادة إ
القوات األميرآية في العراق الذين يديرون برنامج 

.االستجابة الطارئة للقائد

يعتقد هذا المكتب بأن تخفيض موارد فرق إعادة إعمار المحافظات والفيلق المتعدد الجنسيات في العراق قد يؤدي إلى مشاآل، بما في ذلك إعادة تخصيص : مكتب شؤون المحافظات
 .رد فرق إعادة إعمار المحافظات لالبقاء على اإلشراف الالزم على مشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائدموا
   فرق إعادة ٩      ة إعمار  فرق إعاد٦ فرقة إعادة إعمار المحافظات                       ١٦ فرق إعادة إعمار المحافظات                                       ٧ فرقة                    ١٦

         المحافظات                        إعمار المحافظات              إعادة إعمار المحافظات
  دور فرق إعادة إعمار المحافظات                مليار دوالر غير منفقة                               ١٫٣٨:صندوق دعم االقتصادهداف مبادرات فرق إعادة إعمار المحافظات التي يديرها                أ

   محامي مكتب              تدعو وزارة الخارجية الشرآاء العراقيين في الحكومة                                               ينتقل إلى القسم السياسي في حكم القانون: منسقو مكتب شؤون المحافظات
   االقتصاد مسؤول                   العراقية تولي المسؤولية عن مشاريع صندوق دعم                                                  السفارةRoLCشؤون المحافظات عبر مكتب 

  ن مدير برنامج االستجابة الطارئة للقائد          االقتصاد المنفذة بعد أن يترك المدراء األميرآيو:البنية التحتية االقتصاد 
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، ٢٠١٠بحلول . يع والبرامج مدراء إعادة االعمار في وزارة الدفاع نقل المشارأمع انسحاب القوات األميرآية من العراق، بد
. (USF-I)سوف تصبح وحدات الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق المتبقية جزءًا من قيادة القوات األميرآية في العراق 

نقل  أفراد المجموعة الثانية خالل حفل يحيي (MLG-F)الجنرال قائد المجموعة األمامية اللوجستية الثانية لسالح مشاة البحرية 
صورة لقسم العالقات العامة للمجموعة اللوجستية في  (.٢٠٠٩سبتمبر /العراق، في األول من أيلول- في بغدادة الذي أقيمالسلط

  ).البحرية األميرآية
  

   إعادة االعمار في القطاع األمنينقل
ين ، يجب خفض عدد الجنود األميرآي(SA)تماشيًا مع التوجيهات الرئاسية واالتفاقية األمنية الثنائية 

 آانون ٣١، والى الصفر بحلول ٢٠١٠أغسطس / آب٣١ بحلول ٥٠،٠٠٠ إلى ١٢٠،٠٠٠من 
، ما لم تتفق الواليات المتحدة والحكومة العراقية على تمديد الحضور العسكري ٢٠١١ديسمبر /األول

يل يناير وتشك/ معظم القوات لغاية انتخابات آانون الثانيعلى ة التخطيط الحاليتبقي جداول. األميرآي
سبتمبر /الوزارة العراقية الجديدة، التي يتبعها إعادة انتشار سريعة لبلوغ الموعد المحدد في أيلول

٢٠١٠.  
 

، سوف تصبح وحدات الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق ٢٠١٠يناير /في األول من آانون الثاني
 لن مهمات هذه الوحدات  لكن(USF-I)المتبقية جزءًا من آيان قيادة القوات األميرآية في العراق 

ستقوم وحدتان جديدتان بأداء مهمات التدريب والمشورة والمساعدة .  خالل السنة القادمة آثيرًاتتغير
  للقيادة األمنية اإلنتقالية، وسوف يشمل هذا الدعم الواجبات الحالية(ISF)دعمًا لقوات األمن العراقية 

 آانون ٣١ عندما ستتوقف هذه األخيرة في (MNSTC-I)للقوات المتعددة الجنسيات في العراق 
  )١١٨(.٢٠٠٩ديسمبر /األول

 
وهي وآالة تسهل شراء المعدات والخدمات والتدريب  -(ISAM) بعثة المساعدة األمنية للعراق

  : يؤدون هذه األدوار٩١ يصل عدد موظفيها إلى، وسوف )سابقًا، مكتب المساعدة األمنية(
  

شتريات لتجهيز قوات الشرطة وتساعد في تجهيز قدرات تسهل الم: تعزيز قدرات القوات •
 .الدفاع الذاتي
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 رسائل  تترجم. الموارد المناسبةؤمنتوسع البرامج التدريبية وت: احترافية وتخصص القوات •
تسهل تطوير وانتقاء وإعداد و، (FMS)لمشتريات العسكرية األجنبية ل الطلب ورسائل القبول

 .ليم العسكري والتدريب، وللتدريب والخدمة في الخارجالمرشحين للبرنامج الدولي للتع
ن إدارة تحّسون التخطيط االستراتيجي وتطوير السياسة، تحّس: تعزيز القدرات الوزارية •

 دعمًا لعالقات التعاون نخراطموارد الحكومة العراقية، وتوسع التمارين اإلقليمية، وبرامج اال
 .األمني المستقبلي مع الحكومة العراقية

 
 موظفًا مكلفين دعم وزارة الدفاع ٣٣٧ ضم ت--(ITAM)بعثة التدريب والمشورة في العراق 

حددت وزارة .  مستشار شرطة دولي لتدريب قوات الشرطة العراقية٥٧٤ووزارة الداخلية إلى جانب 
  :الدفاع هذه األدوار لبعثة التدريب والمشورة في العراق

 
فؤسة ومهنية، تعزيز مراقبة الحدود العراقية،  تطوير قوة شرطة آ:تعزيز قدرات القوات •

تحسين القيادة والسيطرة في أرجاء العراق، تطوير قدرات جديرة بالثقة للدفاع الذاتي، 
 .وتعزيز البرامج الطبية واللوجستية وبرامج الصيانة لقوات األمن العراقية

منة التخطيط مع مزا.  السياسات تحسين التخطيط االستراتيجي:تعزيز القدرات الوزارية •
 وتطوير برامج إدارة الدورة تحسين إدارة موارد الحكومة العراقية. قرارات البرمجة

 والتجهيز، وتوسعة االلتزام واأليدي العاملة والتدريب عملية التوظيف تحسين .الحياتية
 .وبرامج االتصاالت اإلستراتيجية

ثقافة الغربية للترويج للتسامح، لالقيم وا ف العراقيين على تعري:احترافية وتخصص القوات •
 مع القوات التشغيل المتبادلوتمديد برامج التدريب وضمان الموارد المناسبة، وزيادة 

 .األميرآية وقوات االئتالف، وتحسين التدريب الطبي والمعدات
 تقوية برامج مكافحة الفساد، تحسين مساءلة القادة، تعزيز األمن :أولوية حكم القانون •

 .تحسين برامج التفتيشالقضائي و
 

  التحديات الكامنة بوجه النجاح
مثل القوة المناسبة من ت ٢٠١٠ لسنة (JMD)  وثيقة األيدي العاملة المشترآةتعلن وزارة الدفاع ان

 وبعثة المساعدة األمنية للعراق (ITAM) لبعثة التدريب والمشورة في العراق ينالموظفين المطلوب
(ISAM)في هذا الوقت، ليس هناك مخطط إلجراء خفض إضافي . تراتيجية لتحقيق أهدافها اإلس

 قبل ان (ISAM) وبعثة المساعدة األمنية للعراق (ITAM)لبعثة التدريب والمشورة في العراق 
 القوات األميرآية في العراق مهماتها لتعزيز القدرات الوزارية، وقدرات القوات، وأولوية نقلت

 (OSC-I) في بغداد، تحت إدارة مكتب التعاون األمني في العراق السياسة إلى السفارة األميرآية
  )١١٩(.٢٠١١سنة 

 
 هو ٢٠١٠لسنة  (JMD)  المتمثلة في وثيقة األيدي العامة المشترآةقوةاللكن، حتى وان آان خفض 

قد  "(ITAM)فان وزارة الدفاع تحّذر من ان بعثة التدريب والمشورة في العراق  بالمئة، ٢٠بنسبة 
 الخفض في بعثة المساعدة  فإنعالوة على ذلك،. لتحقيق أهدافها" قرابة آافة إمكاناتها وقدراتهاتخسر 

 تجهيز قوات األمن العراقية بشكل مالئم، وربما قد يؤخر يؤثر سلبًا على قد (ISAM)األمنية للعراق 
العراق إلى لبنية التحتية للوجستية، وقد تضطر بعثة التدريب والمشورة في اأو يوقف مشتريات 
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 التي لديها عمليات في الواليات المتحدةاالعتماد بصورة أقوى على وآاالت المساعدة األمنية "
  )١٢٠(."متأصلة متأنية أآثر وموارد مكرسة اقل

 
 مسؤولية تدريب آافة أفراد قوات األمن نقل (ITAM)لقد بدأت بعثة التدريب والمشورة في العراق 

 آما أنها تخطط لخفض الجهود (AABs)إلى ألوية المشورة والمساعدة العراقية دون مستوى الفرقة 
لقد شددت وزارة الدفاع على ان أي ". المشورة فقط"إلى " المشورة والمساعدة"في الوزارات من 

 و وبعثة المساعدة األمنية للعراق (ITAM)تخفيض لقدرات بعثة التدريب والمشورة في العراق 
(ISAM) التعاون األمني في العراق ها إلى مكتبنقل قبل (OSC-I) الذي مّر عليه سنتان، سوف 

  )١٢١(."سيد ومستقر وآمن ويعتمد على نفسه"يشكل مخاطر عالية للهدف االستراتيجي لعراق 
  

تدريب الشرطة يتواصل بالتنسيق مع مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون 
(INL)  

 
 تتغير القوات األميرآية المتشارآة مع قوات الشرطة العراقية مع تطور مهمة تدريب الشرطة، سوف

الحكومة   موافقةبعد أخذن تجري العمليات العسكرية أ بتفرضلتلبي أحكام االتفاقية األمنية التي 
 الخطة الرامية إلى تقديم الدعم الضروري )١٢٢(.العراقية وبالتنسيق الكامل مع السلطات العراقية

قوات الاية القوات لهذه الفرق يجب إذا ان تكون مندمجة تمامًا مع التخطيط لخفض للحياة، والنقل وحم
  .(MNF-I)المتعدد الجنسيات في العراق 

  
 القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقعملت بعثة التدريب والمشورة في العراق و

(ITAM/MNSTC-I)ع لمكتب شؤون المخدرات الدولية  بالتعاون مع مدير برنامج الشرطة التاب
 تدريجي لبرامج دعم وزارة الداخلية وقوات الشرطة إلجراءوفرض تطبيق القانون للتخطيط 

 الضرورية للتدريب الناجح للشرطة يتطلب تنسيقًا ساسيةالحظ المفتش العام ان القدرات األ. العراقية
 (ISAM)بعثة المساعدة األمنية للعراق  و(ITAM)مستدامًا بين بعثة التدريب والمشورة في العراق 

 لضمان ان يظل دور هذا األخير (INL)ومكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون 
  .متناغمًا مع قدراته

  
 ان المكونات األساسية لتدريب (INL)يعتقد مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون 

إلى حد آبير، وذآر انه سوف يرآز على تطوير المدراء خدمات الشرطة العراقية، قد تحققت 
 وفقًا للخطط )١٢٣(.في الطب الشرعيالتنفيذيين، والتدريب اإلداري، والبرامج األخرى المتخصصة 

 مرآز تدريب أولي ٣٨ قد خفضت حضورها من ٢٠١١الحالية، ستكون بعثة تدريب الشرطة بحلول 
زمني لمراحل التخطيط الذي اللجدول لالطالع على ا )١٢٤(.ربيل والبصرةأ بغداد و في مراآز٣إلى 

  .٩-٢نظر الشكل أ، عملية انتقال السلطاتيقود إلى
  



  إدارة إعادة اإلعمار في المرحلة االنتقالية
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  ٩-٢الشكل 
  .١٢/٢٠١١-٨/٢٠٠٩ تدريب قوات الشرطة العراقية، انتقال

  

  
  .لم تتخذ بعد ال زالت في مرحلة التخطيط آما ان القرارات النهائية االنتقالطبيعة هذا : مالحظة

 
 

  
  

تشرين -أغسطس/بآ
   ٢٠٠٩أآتوبر /األول

  تقييم تدريب الشرطة
  
  ٢٠٠٩أغسطس /آب

  بداية خفض 
مستشاري الشرطة 

  الدوليين

  ٢٠٠٩سبتمبر /أيلول
تطوير متطلبات فريق 

تدريب على ال
  التخصص

 ٢٠٠٩أآتوبر /تشرين األول
دمج مدراء المساعدة التابعين 

 في شؤون المخدراتلمكتب 
بعثة التدريب والمشورة شرطة 

   ووزارة لداخليةفي العراق

 ٢٠١٠يناير /الثانيآانون
جمع عقود مستشاري 

فرض حماية الحدود مع 
عقد مستشاري الشرطة 

  الدولية

-مارس/آذار
  ٢٠١٠ابريل /نيسان

إعادة تنظيم مستشاري 
  الشرطة الدوليين

تشرين-ابريل/نيسان
  ٢٠١٠أآتوبر /األول

  مهمة ثابتة
  

  ٢٠١٠-ابريل/نيسان
تشكيل شرطة 

المحافظات وفرق 
 تدريب الحدود اإلقليمية

تشرين
 أآتوبر/األول
٢٠١٠-
 يوليو/تموز
٢٠١٢  

  مهمة ثابتة

 يناير/آانون الثاني
٢٠١١  

بداية التوظيف  
 مرآز ٥٢ لملء

في وزارة 
  الخارجية

  
آانون الثاني 

  ٢٠١١اير ين/
  العمل أمر تلزيم

  ٢٠١١ يوليو/تموز
مكتب شؤون 

المخدرات يتولى آامل 
مسؤوليات إدارة عقد 

مستشاري الشرطة 
  الدوليين

آانون  –سبتمبر/أيلول 
  ٢٠١١ ديسمبر/األول
 بعثة التدريب انتقال

 منشأةوالمشورة إلى 
  التعاون األمني

٢٠١١    ٢٠١٠   ٢٠٠٩ 

القوات المتعددة    للعراق األمنية المساعدة بعثة /بعثة التدريب والمشورة في العراق 
 الجنسيات في العراق

٢٠٠٩تشرين األول
ددة الجنسيات في تغيير قيادة القوات المتع

 العراق

وزارة الدفاع تبدأ تحويل التدريب الجاري
 لغاية شؤون المخدراتحاليًا إلى مكتب 

  ٢٠١١سبتمبر /أيلول
 OSC-Iمكتب التعاون األمني في العراق 

(INL)مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون 
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  استخدام موظفي العقود
  

يواصل المقاولون لعب دور جوهري في دعم العمليات العسكرية والدبلوماسية والمساندة المستديمة 
أغسطس /ذآرت وزارة الدفاع انه بتاريخ آب. برامج إعادة اإلعمار في العراقفي األميرآية، آما و

بالنسبة لتوزيع هؤالء حسب . مقاوليندى الل موظف ١٧٤،٠٠٠، آان يعمل في العراق ٢٠٠٩
 المقاولين آثافة وجود بالمئة في ١٠هذه األرقام تعكس انخفاضًا بنسبة . ٧-٢الوآاالت، أنظر الجدول 

  )١٢٥(.في العراق منذ ربع السنة األخير

  
 للمساعدة في وظائف إدارة االستحواذ لديهاوسعت وزارة الدفاع استخدام المقاولين في عمليات 

 يواصل صناع السياسة )١٢٦(. على المقاولين للقيام بالعمليات في العراقشدةالبرامج، واعتمدت ب
األميرآيون اإلعراب عن مخاوفهم بخصوص اإلشراف على العقود العراقية لعدة أسباب، من بينها 

تخدام آلفة وصعوبة إدارة عقود الدعم اللوجستي، وآذلك المزاعم عن الهدر واالحتيال وإساءة االس
  )١٢٧(.للعقود وسوء اإلدارة المالية

  
 خالل ربع السنة الحالي ان قوتها من (MNF-I)ذآرت القوات المتعددة الجنسيات في العراق 

 القادمة، ١١ بالمئة، وتتوقع، مع استمرار انخفاضها خالل األشهر ال ٥المقاولين قد ُخّفضت بنسبة 
لكن بعض فئات المقاولين .  في العراقأفرادهاواحد من آل مقابل االحتفاظ بمعدل حوالي مقاول واحد 

ذآرت . قد تزيد بصورة مؤقتة لتوفير األعداد الكافية من اللوجستيين والمهندسين وأخصائيي النقل
وزارة الدفاع انها سوف تشدد على الحّد من عدد المقاولين في آافة المجاالت، لالنتقال من توظيف 

  )١٢٨(".وخفض التكاليف بأي طريقة ممكنة" توظيف المقاولين العراقيين المقاولين غير العراقيين إلى
  

بالنسبة لتوزيع مقاولي وزارة الدفاع حسب األصول القومية ونوع الخدمات التي يقدمونها، أنظر 
  .١٠-٢الشكل 
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  تعقب المقاولين
قائد قيادة المنطقة الوسطى تعمل وزارة الدفاع مع 

 لمواصلة (CENTCOM)للقوات المسلحة األميرآية 
 اليدوي لموظفي المقاولين إلى حتساباالنتقال من اال

االنترنت نظام التعقب قائمة على شبكة البيانات الأداة 
 Synchronized) إلعادة االنتشار والعمالني المتزامن

Redeployment and Operational Tracker (SPOT)- 
دراء  بقدرات التعقب في الوقت المناسب للمالتي تسمح
  )١٢٩(. العملياتفي مسرح

  
قاعدة البيانات طالبت وزارة الدفاع بأن يتم تسجيل مقاولي الحاالت الطارئة وآذلك موظفيهم في 

إذا آانت أعمالهم متعاقدة ألآثر من ثالثين يومًا أو إذا تجاوزت قيمة العقود  )SPOT(" سبوت"
بأن يكون لدى المقاولين آتب ترخيص إضافة إلى ذلك، طالبت القيادة المرآزية .  دوالر٢٥،٠٠٠

)LOAs( سبوت "قاعدة البيانات مولدة من" )SPOT(  لنشرها في العراق، وليكونوا مستخدمين
نتيجة لذلك، ذآرت وزارة الدفاع أن لديها مستوى ثقة رفيع بأن معظم . (GFS)للخدمات الحكومية 
موظفي المقاولين الذين لم يتلقوا بالنسبة ل. )SPOT( "سبوت "قاعدة البياناتالمقاولين هم في 

ولكنهم بحاجة إلى الوصول إلى منشأة، طّور مكتب  (GFS)مستخدمين للخدمات الحكومية ترخيص آ
 للوصول ونظام التعريف البيومتري )SPOT( "سبوت " جسرًا بين طلبات)OSD( وزير الدفاع

   )١٣١(.المستخدم في العراق
  

وزارة الدفاع والدولة والوآالة األميرآية
للتنمية الدولية تواصل مواجهة التحديات في

ود فيتعقبها لموظفي المقاولين والعق
   )١٣٠(.العراق

  
  مكتب المحاسبة التابع للحكومة األميرآية

 .٢٠٠٩أآتوبر /تشرين األول
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  ٧-٢الجدول 
  دعم المقاولين للعراق

  
المواطنون  الوآالة

 األميرآيون
مواطنو البلدان 

 الثالثة
  مواطنون عراقيون

 
 إجمالي المقاولين

  ٤،٠٧٩  -  -  ٤،٠٧٩  وزارة الخارجية
  ١١٩،٧٠٦  ٣٢،٠٤٠  ٥٦،١٢٥  ٣١،٥٤١  وزارة الدفاع

  ٥٠،٠٦١  ٥،٦٢٧  ٣٥،٠٥٣  ٩،٣٨١  آخرون
  ١٧٣،٨٤٦  ٦٦٧٣٧،٣  ٩١٣،١٧٨  ٤٥،٠٠٣  المجموع

  
  .ل المواطنين العراقيين ومواطني البلدان الثالثة المتعاقدين مع وزارة الخارجية لم تكن متوفرةالمعلومات حو: مالحظة

  
  .٤، ص ٥/٢٠٠٩، "دعم العقود في العمليات الطارئة"معاون نائب وزير الدفاع لدعم البرنامج، : المصادر

  
  ١٠-٢الشكل 

  ٣٠/٦/٢٠٠٩مقاولو وزارة الدفاع في العراق، بتاريخ 
  مالي المقاولين                                              نوع الخدمات الُمقدمة إج١١٩،٧٠٦

  األصول القومية

                                                     
  
  

ولين العاملين في إجمالي المقا. هذه األرقام تعكس أعداد مقاولي وزارة الدفاع فقط. األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
  .العراق في الوآاالت األخرى غير متوفر

  
دعم المقاولين للعمليات األميرآية في القيادة "وزارة الدفاع، مساعد نائب وزير الدفاع لبرنامج الدعم، : المصادر

  . ٨/٢٠٠٩، "، في العراق وأفغانستان(US CENTCOM AOR) الوسطى للقوات المسلحة األميرآية

  
٢٦%  

  
٢٧%  

  
  
  

٤٧% 

  مواطنون أميرآيون
٣١،٥٤١  

  
  مواطنون عراقيون

٣٢،٠٤٠  
  

  مواطنون من بلدان ثالثة
٥٦،١٢١ 

١٣% 

٨% 

١١% 

٩%

٦٠% 

آخرون 
١٥٦،٥٦٠

  مفسرون/مترجمون
٩،١٢٨  

  األمن
١٣،١٤٥ 

  اإلنشاء
١٠،٠٩٠ 

  الدعم الحياتي
٧١،٧٨٣  

٨%
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، انه لم يتم إدخال ٢٠٠٩أآتوبر / نشر في تشرين األول(GAO)كتب المحاسبة الحكومية وجد تدقيق لم
 آما هو مطلوب بموجب مذآرة )SPOT( "سبوت " قاعدة البيانات جميع موظفي المقاولين في 

 والوآالة األميرآية للتنمية الدولية، وقوانين ،االتفاق الموقعة من وزارة الدفاع، ووزارة الخارجية
إضافة إلى . ٢٠٠٨ للسنة المالية (NDAA) )األميرآي(قانون تفويض الدفاع القومي  و،هموزارت

 وبنوع خاص معظم ،(LOAs)كتب ترخيص ذلك، ال يحتاج جميع موظفي المقاولين حاليًا ل
أبلغ المسؤولون في الوآالة مكتب المحاسبة الحكومية ان العديد من هؤالء . المواطنين المحليين

  )١٣٢.()SPOT( "سبوت "جِر بعد إدخالهم في قاعدة البياناتالموظفين لم ي
  

وأبلغ المسؤولون في وزارة الخارجية مدققي مكتب المحاسبة الحكومية ان وزارة الخارجية لم تتعقب 
بدًال من ذلك، أجرت . ، بصورة منتظمة، موظفي المقاولين في قاعدة البيانات٢٠٠٩قبل السنة المالية 

ة مسوحات دورية لمقاوليها، غير ان مسح آل مكتب غطى فترات زمنية مكاتب وزارة الخارجي
ويبدو انه، حتى عند االعتماد على جمع من المسوحات الدورية وعلى قاعدة البيانات، ان . مختلفة

 اعتمدت الوآالة األميرآية )١٣٣(.وزارة الخارجية ذآرت أعدادًا دون العدد الحقيقي لموظفي المقاولين
  )١٣٤(.ية بالكامل على المسوحات الدورية لمقاوليهاللتنمية الدول

  
  وفيات المقاولين

آما ميرآيين األمواطنين ال ، منمقاولينلدى  موظف ١٤٤٢، توفي في العراق أآثر من ٢٠٠٣منذ 
  )١٣٥(. ومن بلدان ثالثة،عراقيينال
  

ة على تعقب آافة وفقًا لتدقيق لمكتب المحاسبة الحكومية، ليس لدى قاعدة البيانات حاليًا القدر
المعلومات المطلوبة عن العقود وال هي قادرة على توليد التقارير التاريخية عن إجمالي عدد موظفي 

عالوة على ذلك، وجد التدقيق انه ال يمكن اعتبار آافة الوفيات . المقاولين القتلى او الجرحى
قانون جرحوا ضمن سياق واإلصابات المذآورة بموجب قانون قاعدة الدفاع آمقاولين قتلوا أو 

إضافة إلى ذلك، قد ال تبّلغ بعض . ٢٠٠٩ للسنة المالية (NDAA) )األميرآي(تفويض الدفاع القومي 
وبنوع خاص، قد تكون وفيات .  آما هو مطلوب،وفيات او إصابات المقاولين إلى وزارة العمل

  )١٣٦(.لعدد الحقيقيوإصابات المقاولين المحليين أو من البلدان الثالثة، المذآورة دون ا
  

، ذآرت وزارة الخارجية ان نشر قاعدة البيانات في اتهذه الفجومثل آجزء من الجهود لمعالجة 
على وجه التخصيص، يتمتع النظام اآلن .  أفضلوفر إمكانية وظيفية ٢٠٠٩يناير /آانون الثاني

 حقل قائمة الخيارات بوضعية أآثر وضوحًا حول القتلى أثناء العمل والجرحى أثناء العمل بموجب
 وضعية عند التغير في الذي يجب تحديثه من قبل المقاولين (drop-down menu) المفتوحة
 على الرغم من التغيير األخير لقاعدة البيانات، رفع المفتش العام تقارير تحمل تواريخ )١٣٧(.الموظفين

  .١١-٢ الشكل انظر. حول وفيات المقاولين من المعلومات التي قدمتها وزرة العمل
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  ١١-٢الشكل 
   ٣٠/٦/٢٠٠٩ – ١/١/٢٠٠٤وفيات المقاولين في العراق حسب أرباع السنة، 

  

  
التقارير ربع السنوية إلى ، مكتب المفتش العام، ٢/١٠/٢٠٠٩ و١/٧/٢٠٠٩استجابة وزارة العمل لطلب المفتش العام للبيانات، : المصادر

  .٤/٢٠٠٩ – ٧/٢٠٠٤ آونغرس الواليات المتحدة،

  

  بيانات غير متوفرة
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  استخدامات التمويل األميرآي إلعادة اإلعمار
  

 أربعصّنف المفتش العام التمويل األميرآي الرئيسي إلعادة إعمار العراق حسب استخداماته إلى 
مجاالت التطورات في األمن، سوف تتم مناقشة .  قطاعًا حصريًا١٧عمار تضم اإلإعادة من مجاالت 

  .هذا التقريرمن قتصاد في صفحات تالية  واال، ونظام الحكم،والبنية التحتية
  

بالنسبة و. ٨-٢بالنسبة لوضعية التمويل األميرآي إلعادة اإلعمار حسب استخداماته، أنظر الجدول 
  .١٢-٢لنظرة عامة حول مصادر التمويل األميرآي إلعادة اإلعمار واستخداماته، أنظر الشكل 

  
  ٨-٢الجدول 

  عادة االعمار حسب االستخداموضعية التمويل األميرآي الرئيسي إل
  بماليين الدوالرات

  

  التغيير ربع السنوي  وضعية األموال    
  أنفقت  التزم بها  أنفقت  التزم بها  خصصت  القطاع  المجال

 %)١٩(٠٫٩٤  %)٩ (٠٫٥٧  ٦٫٠٣  ٦٫٨٢  ٧٫٢٩  المعدات
  %)٨(٠٫٤٢  %)٦ (٠٫٣١  ٥٫٤٥  ٥٫٦٨  ٦٫١١  التدريب

  %)٣(٠٫١٣  %)١ (٠٫٠٨  ٥٫١٧  ٥٫٥٥  ٥٫٨١  البنية التحتية
  %)٣(٠٫٠٦  %)٤(٠٫١٠  ٢٫١٧  ٢٫٤١  ٢٫٥٥  مساندة االستدامة

  -  -  ١٫٢٧  ١٫٤٨  ١٫٥٠  حكم القانون
النشاطات ذات 

  الصلة
٣(٠٫٠٣  %)٤ (٠٫٠٤  ٠٫٩٧  ١٫١٥  ١٫٢٧(%  

  األمن

  %)٨(١٫٥٩  %)٥ (١٫١٠  ٢٠٫٧٢  ٢٣٫٠٩  ٢٤٫٥٢  المجموع الفرعي
  %)٠(٠٫٠١  -  ٤٫٨٦  ٤٫٩٩  ٥٫١٦  الكهرباء

المياه والصرف 
  الصحي

٠(٠٫٠١  %)٠(٠٫٠١  ١٢٫٤٧  ٢٫٦٣  ٢٫٧٤(%  

  -  -  ١٫٩١  ١٫٩٢  ٢٫٠٦  النفط والغاز
البنية التحتية 

  العامة
١٫٢٤  ١٫٢٤  ١٫٢٥  -  -  

  -  -  ٠٫٩٩  ١٫٠٩  ١٫١٥  النقل واالتصاالت

البنية 
  التحتية

  %)٠(٠٫٠٢  %)٠(٠٫٠١  ١١٫٤٧  ١١٫٨٨  ١٢٫٣٥  المجموع الفرعي
  %)٨(٠٫١٥  %)٦(٠٫١٢  ١٫٩١  ٢٫٢٩  ٢٫٥٠  دراتتنمية الق

الديمقراطية 
  والمجتمع المدني

٣(٠٫٠٥  %)٥(٠٫١٠  ١٫٦٦  ٢٫٠٤  ٢٫٠٣(%  

  %)٠(٠٫٠١  %)١(٠٫٠١  ١٫٧٣  ١٫٩١  ١٫٩٣  الخدمات العامة
  -  -  ٠٫٧٥  ٠٫٨٢  ٠٫٨٢  اإلغاثة اإلنسانية

نظام 
  الحكم

  %)٣(٠٫٢٠  %)٣(٠٫١٤  ٦٫٠٤  ٧٫٠٦  ٧٫٢٨  المجموع الفرعي
  -  %)١(٠٫٠١  ٠٫٧٤  ٠٫٨٠  ٠٫٨٢  االقتصاديالحكم 

تنمية القطاع 
  الخاص

٤(٠٫٠٢  %)٩(٠٫٠٦  ٠٫٥٧  ٠٫٧٤  ٠٫٧٤(%  
  االقتصاد

  %)٢(٠٫٠٢  %)٤(٠٫٠٦  ١٫٣٢  ١٫٥٤  ١٫٥٦  المجموع الفرعي
  %)٢(١٫٨٣  %)٣(١٫٤١  ٣٩٫٥٤  ٤٣٫٥٧  ٤٥٫٧٢    المجموع
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 ٣٠ الدفاع سابقة لربع السنة المنتهي في  التي قدمها مكتب وزير(ISFF) بيانات صندوق قوات األمن العراقية: مالحظة
لم يذآر مكتب وزير الدفاع بيانات المخصصات وااللتزامات واالنفاقات لفئات المشاريع على أساس ربع . ٢٠٠٩سبتمبر /أيلول

ن مجموع ما لم يحتسب من مخصصات برنامج االستجابة الطارئة للقائد هو الفارق بي. "سنوي لكافة مخصصات السنة المالية
بيانات الواردة في السطر األعلى للمخصصات وااللتزامات واالنفاقات المقدمة من مكتب وزير الدفاع والبيانات الفئوية المتوفرة 

لم تقدم السفارة األميرآية في بغداد بيانات محدثة للمخصصات وااللتزامات واالنفاقات . من مكتب إدارة أعادة إعمار العراق
قيم هذه القطاعات . ومكتب اتصال جرائم النظام) األردن(راطية والمجتمع المدني، والالجئين العراقيين بالنسبة لقطاعات الديمق

  .مأخوذة من ربع السنة السابق
  

؛ استجابة مصلحة المالية ٧/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق -استجابة مكتب الشرق األوسط: المصادر
، استجابة وزارة الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ١٠/٤/٢٠٠٩   لطلب المفتش العام للبيانات،(DFAS)والمحاسبة الدفاعية 

، مكتب إدارة إعادة إعمار العراق، القيادة األمنية المتعددة الجنسيات في العراق، التقرير ربع السنوي، ٥/٤/٢٠٠٧
، استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لطلب ٢/٤/٢٠٠٩يانات استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للب. ١٢/١٠/٢٠٠٩

 لطلب المفتش العام (USTDA)الوآالة األميرآية للتجارة والتنمية ، استجابة ١٤/٤/٢٠٠٩ و١٣/٤/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، 
، استجابة السفارة ١٤/١٠/٢٠٠٩و ١٣/١٠/٢٠٠٩، استجابة وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢/٤/٢٠٠٩للبيانات، 

استجابة سالح الهندسة في الجيش  ،٣/١٠/٢٠٠٩ و١٦/٧/٢٠٠٩، ٦/٧/٢٠٠٩األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، 
، المفتش العام، التقرير ربع السنوي ٢/١٠/٢٠٠٩، فرقة منطقة الخليج، لطلب المفتش العام للبيانات، (USACE)األميرآي 

  .٧/٢٠٠٩وي إلى آونغرس الواليات المتحدة، ونصف السن
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  ١٢-٢لشكل ا
  ٣٠/٩/٢٠٠٩مخصصات التمويل األميرآي إلعادة اإلعمار، بتاريخ 

  بمليارات الدوالرات
  

  برنامج االستجابة   صندوق دعم     صندوق قوات األمن العراقية           صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
    (IRRF)             (ISFF)   االقتصاد (ESF)      الطارئة للقائد(CERP) 

  
  
  

  
. ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٣٠ التي قدمها مكتب وزير الدفاع سابقة لربع السنة المنتهي في  (ISFF)بيانات صندوق قوات األمن العراقية: مالحظة

ع على أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنة لم يذآر مكتب وزير الدفاع بيانات المخصصات وااللتزامات واالنفاقات لفئات المشاري
مجموع ما لم يحتسب من مخصصات برنامج االستجابة الطارئة للقائد هو الفارق بين بيانات الواردة في السطر األعلى للمخصصات . المالية

لم تقدم السفارة . ادة إعمار العراقوااللتزامات واالنفاقات المقدمة من مكتب وزير الدفاع والبيانات الفئوية المتوفرة من مكتب إدارة أع
األميرآية في بغداد بيانات محدثة للمخصصات وااللتزامات واالنفاقات بالنسبة لقطاعات الديمقراطية والمجتمع المدني، الالجئين العراقيين 

  .قيم هذه القطاعات مأخوذة من ربع السنة السابق. ومكتب اتصال جرائم النظام) األردن(
  

، استجابة مصلحة المالية والمحاسبة ٧/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق -ابة مكتب الشرق األوسطاستج: المصادر
، مكتب إدارة ٥/٤/٢٠٠٧، استجابة وزارة الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ١٠/٤/٢٠٠٩   لطلب المفتش العام للبيانات،(DFAS)الدفاعية 

استجابة وزارة المالية لطلب المفتش . ١٢/١٠/٢٠٠٩لقيادة األمنية المتعددة الجنسيات في العراق، التقرير ربع السنوي، إعادة إعمار العراق، ا
، استجابة ١٤/٤/٢٠٠٩ و١٣/٤/٢٠٠٩، استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢/٤/٢٠٠٩العام للبيانات 

، استجابة وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USTDA)جارة والتنمية الوآالة األميرآية للت
 ١٦/٧/٢٠٠٩، ٦/٧/٢٠٠٩، استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ١٤/١٠/٢٠٠٩ و١٣/١٠/٢٠٠٩
  .٢/١٠/٢٠٠٩، فرقة منطقة الخليج، لطلب المفتش العام للبيانات، (USACE) األميرآي استجابة سالح الهندسة في الجيش ،٣/١٠/٢٠٠٩و

٣٫٦٥$    ٣٫٩٦       $١٨٫٠٤                   $٢٠٫٧٢$  

١٫٥٦$        ٧٫٢٨    $١٢٫٣٥      $٢٤٫٥٠$  

 القتصادنظام الحكم      ا البنية التحتية    األمن
٠٫٦٥$  

 مخصصات برنامج -لم تحتسب
 (CERP)االستجابة الطارئة للقائد 
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  األمــن
  

على الرغم من التطورات االيجابية، يواصل العراق العيش 
المصالحة الوطنية والتسوية ال تزال . في بيئة أمنية خطيرة

تعيقها االنقسامات االثنية الطائفية حول توزيع السلطة 
السلم الهزيل يتحداه االنقسام بين العرب واألآراد . والموارد

الحدود الداخلية المتنازع عليها، وحقوق : حول قضايا أساسية
بشمرآة التابعة ال، ووضعية ميليشيا التعويضالملكية و

 وإطار ،لحكومة إقليم آردستان، ووضعية محافظة التأميم
لعراقي التوتر بين الجيش ا آما أن .عمل قانون الهيدروآربون

والبشمرآة داخل وحول األراضي المتنازع عليها ال يزال 
 آما ال يزال الخالف ،لعنف الكامنشرارة تتعلق بانقطة ُيشكِّل 
   )١٣٨(.الشيعي القديم باٍق-السني

  

يونيو، قامت الواليات المتحدة، بموجب االتفاقية األمنية الثنائية، بتسليم آافة / حزيران٣٠في 
، غادرت القوات االنتقالآجزء من هذا . (ISF)ة الداخلية إلى قوات األمن العراقية المسؤوليات األمني

العسكرية األميرآية المراآز المدنية باستثناء قوات صغيرة تبقى في المدن للتدريب والمشورة 
  )١٣٩(.والتنسيق مع قوات األمن العراقية

  
 خالل ربع السنة بوجه عامط التمرد على الرغم من انه لم يكن هناك أي زيادة ذات أهمية في نشا

الحالي، إال ان القاعدة والمجموعات المتطرفة األخرى قامت بسلسلة هجمات قتل جماعي بارزة في 
  )١٤٠(.عدة أجزاء من البالد

  
 ١٠٠، قتلت الهجمات بواسطة السيارات المفخخة في بغداد أآثر من ٢٠٠٩أغسطس / آب١٩في 

مماثلة في األسبوع عينه حول آرآوك والموصل قتلت هجمات وحصلت . شخص وجرحت المئات
، بقيت مستويات األحداث وبوجه عام )١٤١(. شخصًا وترآت عددًا أآبر من الجرحى٢٠أآثر من 

مرتفعة في األراضي المتنازع عليها في شمال العراق حيث واصلت المجموعات المعارضة المسلحة 
وفيات المرتبطة بالتفجيرات المميتة المتعددة، انظر لمزيد من المعلومات حول ال. استغالل التوترات

  .١٣-٢الشكل 
  

 في ٤٫٠٦٤ بالمئة خالل السنتين الماضيتين، من ٨٥بوجه عام، تراجعت الهجمات بنسبة 
 ٥٦٥، آان هناك ٢٠٠٩سبتمبر /في أيلول. ٢٠٠٩أغسطس / في آب٥٩٤ إلى ٢٠٠٧أغسطس /آب

 بالمئة، ٩٣يات بين الجنود األميرآيين بنسبة هجوم خالل نفس الفترة الزمنية، وتراجعت الوف
 بالمئة، آما تراجعت أعمال القتل االثنية ٧٩وتراجعت الوفيات بين قوات األمن العراقية بنسبة 

 آان أعلى ٢٠٠٩أغسطس / غير ان الحكومة العراقية أعلنت ان آب)١٤٣(. بالمئة٨٨الطائفية بنسبة 

 لم يصبح مع أن األمن في تحسن إال انه
دونال يزال هناك مصادر أساسية . ثابتًا

اسميها . حلول للنزاعات الكامنة
  )١٤٢(" لعدم االستقرارمحرآات

  
الجنرال ريموند أوديرنو، قائد القوات 

 ٣٠لمتعددة الجنسيات في العراق، ا
 .٢٠٠٩سبتمبر /أيلول



  ألمنا
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 للمعلومات حول الحوادث األمنية اليومية )١٤٤(.ن سنةشهر بالنسبة لإلصابات المدنية في أآثر م
  .١٤-٢انظر الشكل ٢٠٠٤يناير /والسنوية، منذ آانون الثاني

  

  
، الجنود األميرآيون يصلون لمساعدة الجيش العراقي في تقديم المساعدات اإلنسانية في ٢٠٠٩أغسطس / آب٢٧في 

  .البصرة
  

  ١٣-٢الشكل 
  ٢٠/٩/٢٠٠٩-١/١/٢٠٠٧دة المميتة في العراق، حسب المجموعات المستهدفة، وفيات مرتبطة بالتفجيرات المتعد

  

    التحالف،/الواليات المتحدة                                         
  /        التمييزيةقوات األمن العراقية،                      

   غير معروفين   موظفي الحكومة العراقيةأآراد              سنة  شيعة

  
  ١،٩٠١  ١،٥٩٦  ٨٢٢  ١،٠٫٩  ٣،٩٫٣    المجموع

  
  وفياتال مئة منآل شخص يمثل 

  
يتطابق المجموع مع الهجمات التي استهدفت مجموعة معينة أو حدثت في مناطق آانت فيها المجموعة من : مالحظة
تتوافق مع هجمات " غير معروفين. "حدثت في مناطق سكانها من طوائف مختلطة" الالتمييزية"التفجيرات . األغلبية

  .مواقع او  طائفيةحيث لم تذآر معلومات
  

  .١٠-٩، ص ٢٢/٩/٢٠٠٩مؤسسة بروآنغز، مؤشر العراق، : المصدر

٢٠٠٧ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
٢٠٠٨ 
 
 
 
٢٠٠٩ 
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   ربع السنة الحاليفي مثلقبل سنت سنوات 
  تفجير بعثة األمم المتحدة

، أودى هجوم بالقنابل على ٢٠٠٣أغسطس / آب١٩في 
ي األمم المتحدة،  من موظف٢٢فندق القنال في بغداد بحياة 

بما فيهم أعلى مندوب للهيئة العالمية في العراق سيرجيو 
بعد ست .  إنسان١٥٠فييرا دي ميللو، وجرحت أآثر من 

سنوات، أحيت الجمعية العمومية لألمم المتحدة ذآرى هذا 
  .أغسطس اليوم اإلنساني العالمي/ آب١٩الحدث بتعيين 

  
  نيةوضعية التمويل األميرآي للبرامج األم

 بصورة تم تمويلهاالجهود األميرآية لبناء قدرات وإمكانات الجيش العراقي وقوات األمن العراقية 
  .أولية عبر صندوق قوات األمن العراقية خالل السنوات األخيرة

  
 انخفضت بنسبة الثلثين بالمقارنة مع السنة الماضية ولم تطلب أية ٢٠٠٩مخصصات السنة المالية 
 ١٫٣٧ ال يزال هناك )١٤٥(.٢٠١٠دوق قوات األمن العراقية للسنة المالية مخصصات جديدة لصن

 مليار دوالر غير منفقة من صندوق قوات األمن ٣٫٤٧مليار دوالر غير ملزمة آما بقي 
سوف تسلم القيادة األمنية المتعددة .  إدارة البرامج األميرآية هي أيضًا في مرحلة انتقالية)١٤٦(.العراقية

 البعثة الجديدة للتدريب والمشورة في  إلى العراق مسؤوليات تدريب الجيش العراقيالجنسيات في
 (INL) آما سيبقى التدريب بإدارة مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون ،العراق

  )١٤٧(.التابع لوزارة الخارجية
  

مليار دوالر، والتزم  ٢٤٫٥٢، آانت الواليات المتحدة قد خصصت ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٣٠بتاريخ 
 مليار دوالر لبرامج ومشاريع ألجل تطوير قوات االمن ٢٠٫٧٢ مليار دوالر، وانفقت ٢٣٫٠٩بها 

 )١٤٨(. ودعم القدرات المتزايدة لحكم القانون في العراق،العراقية، وإنشاء البنية التحتية ذات الصلة
  .١٥-٢بالنسبة لملخص حول االلتزامات واالنفاقات، أنظر الشكل 

  
  نظرة عامة على القوات االمنية

تدعو الخطط الحالية للقوات المتعددة الجنسيات في العراق الى خفض حضورها في العراق إلى 
بموجب هيكلية قيادة القوات األميرآية الجديدة في . ٢٠١٠أغسطس / آب٣١ جندي بحلول ٥٠،٠٠٠

 "مشورة ومساعدة"ألوية ثالث فرق وستة المراآز الرئيسية ل، سوف تواصل (USF-I)العراق 
(AABs)منذ آانون .  دعم برامج وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ألجل تطوير قوات األمن العراقية

 فريق ألوية قتالية ١٤من ( بالمئة ١٤، تم خفض القوات األميرآية بنسبة حوالي ٢٠٠٩يناير /الثاني
 في ١٤٩،٠٠٠ها قوة مقاوليها من ذآرت وزارة الدفاع انه بخفض.  قاعدة١٠٠آما أغلقت ). ١١إلى 

تنفق أصبحت ) ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٣٠بتاريخ  (١١٥،٠٠٠يناير إلى أآثر قليًال من /آانون الثاني
  )١٤٩(. مليون دوالر اقل٤٤١اآلن 
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  ١٤-٢الشكل 
  .٩/٢٠٠٩-١/٢٠٠٤متوسط الحوادث اليومية ومعدالت اإلصابات اليومية المقدرة، 

  

  
  

دث هجمات ضد البنية التحتية العراقية والمؤسسات الحكومية، القنابل التي يعثر عليها وتزال، تشمل الحوا: مالحظة
، هجمات بالقنابل والقنابل المتفجرة، قناصة، ومكامن وقنابل يدوية، وهجمات )أجهزة التفجير المرتجلة واأللغامتشمل (

 الحكومة العراقية تقديم المعلومات عن ، بدأت٢٠٠٩يونيو / حزيران٣٠بعد . جو–بالمدفعية والصواريخ وارض 
تشمل القوات المتعددة الجنسيات في العراق اآلن هذه البيانات . الحوادث األمنية آجزء من االتفاقية األمنية الثنائية

  .آجزء من التقارير التي ترفعها
  

، مؤسسة ٣٠/٩/٢٠٠٩ت، استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق لطلب المفتش العام للمعلوما: المصادر
، شهادة قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق أمام لجنة الخدمات المسلحة ٢٢/٩/٢٠٠٩بروآنغز، مؤشر العراق، 

  .٢ص . ٣٠/٩/٢٠٠٩، "وضعية الجهود الجارية في العراق"في مجلس النواب، 
  

رة الدفاع تطبيق المرحلة بعد ان غادرت القوات العسكرية األميرآية المدن هذا الصيف، بدأت وزا
 جندي ومعداتهم والى خفض قوتهم ٨٠،٠٠٠الثانية من خطتها االنتقالية التي تدعو إلى سحب 

 خالل السنة القادمة، ثمة )١٥٠(.٢٠١٠أغسطس / رجل بحلول آب٧٥،٠٠٠التعاقدية المدنية إلى 
وقع وزارة الدفاع ان ، تت٢٠١٠سبتمبر /بحلول أيلول.  قاعدة مرشحة للدمج او اإلقفال٢٠٠حوالي 
  تدعى برامقأصغر قاعدة ٢٠ وحوالي إمدادات دعم آبيرة قواعد ٦ فقط لديهايكون 

(Spokes).)١٥١(  
  

 جندي أميرآي ٤،٣٤٥، آان قد قتل ٢٠٠٩سبتمبر /منذ بداية عملية حرية العراق ولغاية آخر أيلول
 قوات كبدتهابات الني تبالنسبة لجدول زمني لإلصا. ساحة القتال في ٣٢،٠٠٠وجرح أآثر من 

  .١٦-٢االئتالف، انظر الشكل 
  

دخلت القوات المتعددة الجنسيات في العراق مرحلة انتقالية مع قيام قواتها باالستعداد إلعادة انتشارها 
ذآر القادة انه على . يناير/وبالقيام بالعمليات األمنية قبيل االنتخابات الوطنية العراقية في آانون الثاني

ن التغيرات في بيئة العمليات، ال تزال مهماتهم آما هي، وانهم يواصلون القيام بتشكيلة واسعة الرغم م
 بالنسبة لوضعية الموظفين األمنيين العاملين في العراق، )١٥٢(.من العمليات مع شرآائهم العراقيين

  .٩-٢انظر الجدول 
  

 اإلصابات اليومية
 الحوادث األمنية اليومية
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  من الخاصمقاولو األ
 إلى حد آبير، منذ ان بلغت ذروتها في تراق تراجععلى الرغم من ان الهجمات المميتة في الع

الموظفون تحت سلطة رئيس البعثة استفادوا آثيرًا . ال يزال الوضع األمني صعبًاف، ٢٠٠٧ و٢٠٠٦
من المظلة األمنية التي قدمتها القوات العسكرية األميرآية في بغداد والمدن الرئيسية العراقية 

لحماية ووظيفة التخطيط التي يقوم بها مكتب األمن اإلقليمي حتى اآلن، لم تتأثر مهمة ا. األخرى
(RSO)فباإلضافة إلى ال .  التابع للسفارة األميرآية، بصورة ملحوظة جراء خفض القوات العسكرية
 ١٣٠٠الذين يشكلون قوة السفارة األمنية، يعتمد مكتب األمن اإلقليمي على حوالي عنصر  ١٩٠٠

معهم بموجب عقد خدمات الحماية الشخصية حول العالم البالغة موظف امني متخصص تم التقاعد 
  )١٥٣(.قيمته حوالي ملياري دوالر

  
  ١٥-٢الشكل 
  وضعية األموال: األمن

  بمليارات الدوالرات
  

  
 

يانات ب. المخصصات التي انقضت مدتهاتشمل األموال غير المنفقة . األرقام تتأثر بالتدوير. البيانات لم تدقق: مالحظة
سبتمبر / أيلول٣٠ لربع السنة المنتهي في أولية التي قدمها مكتب وزير الدفاع (ISFF)صندوق قوات األمن العراقية 

لم يذآر مكتب وزير الدفاع بيانات مخصصات والتزامات وانفاقات برنامج االستجابة الطارئة للقائد لفئات . ٢٠٠٩
بيانات مخصصات والتزامات وانفاقات برنامج . نة الماليةالمشاريع على اساس ربع سنوي لمخصصات آامل الس

  مع القيم القصوى المذآورةاالستجابة الطارئة للقائد مأخوذة من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق، لذلك قد ال تتوافق
ات محدثة عن لم تقدم السفارة االميرآية في بغداد بيان.  التقريرفي هذا" مصادر التمويل"المعنون في القسم الفرعي 

  .المنصرم القيم مأخوذة من ربع السنة ؛المخصصات وااللتزامات واالنفاقات لمكتب اتصال جرائم النظام
  

، استجابة ١٠/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DFAS)استجابة مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية : المصادر
لدى  إدارة وإعادة إعمار العراق، نظام، ١٧/٩/٢٠٠٩ و٥/٤/٢٠٠٩مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، 

 العراق -، استجابة مكتب الشرق األوسط١٢/١٠/٢٠٠٩المتعدد الجنسيات في العراق، التقرير ربع السنوي، الفيلق 
، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٧/١٠/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 

  .١٦/٧/٢٠٠٩، استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ١٣/١٠/٢٠٠٩
  
  

  أموال لم تنفق
  $٣٫٨٠: المجموع

لم يلتزم بها
١٫٤٣$

 المعدات
٠٫٧٩$  

 يةالبنية التحت
٠٫٧١ 

القطاعات األمنية األخرى 
٠٫٨٦$  

  
  $٢٤،٥٢٢خصصت

  

  $٢٣٫٠٩التزم بها     
  

%٣٨ $٢٠٫٧٢        أنفقت   

٢١%  

٢٥%  

١٩%  
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  ١٦-٢الشكل 
  ٩/٢٠٠٩-٣/٢٠٠٣الخسائر العسكرية في عملية حرية العراق، 

  خسائر تراآمية
  

  
  

  .من العراقية خسائر قوات األُأستثنيت: مالحظة
  .١٧ و١٥ تان الصفح،٢٢/٩/٢٠٠٩مؤسسة بروآنغز، مؤشر العراق، : المصدر

  

 خسائر أميرآية 

 خسائر غير  أميرآية من قوات االئتالف
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  ٩-٢الجدول 
  ٣٠/٩/٢٠٠٩القوات األمنية التي تحمي العراق، بتاريخ 

  
الموظفون   منحىال  الوضعية

  عينونالم
  الخدمة  

 بحلول نهاية ١٠٠،٠٠٠ -الخفض يتواصل
٢٠٠٩  

 
 

  القوات األميرآية    ١٢٠،٠٠٠

تواصل وزارة الدفاع خفض عدد الموظفين 
  األمنيين المتعاقدين

مقاولو األمن     ٢٥،٥٠٠  
  )أ(الخاص

قوات األمن         
  العراقية

 من جانبآافة العمليات القتالية تجري اآلن 
  الجيش العراقي  ٢١٨،٣٠٠    .الجيش العراقي

نتج آتيبًا طبق برنامج تقييم التدريب وُتُت
  جديدًا لتقييم التدريب

  التدريب والدعم  ٢٣،٤٥٢  __

رين، القدرات تطوير آادرات الطيا
  القوات الجوية  ٢،١٠٠    ١٢/٢٠١٠التأسيسية متوقعة في 

المبادرات جارية للتغلب على القيود في 
  ٢٠٠٩موازنة 

  البحرية  ١،٩٠٠  __

  إجمالي وزارة الدفاع  ٢٤٥،٧٥٢    

  )ب(وزارة الدفاع

  الشرطة العراقية  ٢٩٢،٤٠٠    دارة مستقلة للقواتإتواصل العمل باتجاه 
 بعد الحاليتسميتها خالل ربع السنة أعيدت 

الشرطة الفدرالية   ٥٣،٢٠٠    "الشرطة القومية"ُتسمى أن آانت 
  العراقية

  حماية أمن الحدود  ٤٢،٤٣١  __  .ميرآية لخفض عدد القوات األاالستعداد
  شرطة النفط  ٢٩،٤١١  __  . مجمدًاقيود الموازنة تبقي التوظيف

ة التشريع االصالحي معلق لجعل خدم
مرة ُأحماية المرافق دائرة رسمية تحت 

  .وزارة الداخلية
خدمة حماية المرافق   ٩٠،٠٠٠  

(FPS)  

إجمالي وزارة   ٥٠٧،٤٤٢    
  الداخلية

  )ب(وزارة الداخلية

صالحي معلق في مجلس التشريع اإل
  .النواب لجعلها وزارة عراقية جديدة

   اإلرهابكافحةم  العمليات الخاصة  ٤،١٦٠  __

من إجمالي قوات األ    ٧٥٧،٨٥٤    
  العراقية

  المجموع اإلجمالي    ٩٠٢،٨٤٥   
   األرقام تتأثر بالتدوير:مالحظة

  . ةأعداد مقاولي األمن الخاص تتغير باستمرار على أساس تغير نشاطات العقود ومستوى الخدمات األمنية المطلوب  )أ (
 ١١٢،٠٠٠حوالي . باتهمأعداد المكلفين تصّور بيانات جداول الرواتب، وال تعكس إجمالي الحاضرين للقيام بواج  )ب (

 .موظف من وزارة الداخلية غير مدرجين في أعداد قوات األمن العراقية
 موظفو خدمة حماية المرافق غير محتسبين في جداول الخدمة الرسمية لوزارة الداخلية، النهم متعاقدون وألن تشريع  )ج (

 . لم يصادق عليهاإلصالح
  

، ٤/٢٠٠٩ و١/٢٠٠٩ ونصف السنوية إلى آونغرس الواليات المتحدة، المفتش العام، التقارير ربع السنوية: المصادر
، وزارة الدفاع، قياس االستقرار واألمن في ٢/٤/٢٠٠٩، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٧/٢٠٠٩و

  .٣٠/٩/٢٠٠٩ و١/٧/٢٠٠٩، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٣١/١٢/٢٠٠٨العراق، 
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 في العراق، العديد منهم من (PSC) مقاولي األمن الشخصي ن لدىموظفيمن الالف اآليواصل 
هواجس الكونغرس .  األميرآية ووزارة الخارجية األميرآيةالمواطنين األجانب، دعم وزارة الدفاع
فاع قانون تفويض الد" معكوسة في فقرة هؤالء الموظفينحول انتقاء وتدريب وتجهيز وسلوك 

 وزارة الدفاع تطوير إرشاد حول موظفي ، وهو القانون الذي يطلب من٢٠٠٨ للسنة المالية "القومي
 حد أدنى بوضعطالبت وزارة األمن الداخلي الوآاالت الحكومية األميرآية . مقاولي األمن الشخصي

 المحاسبة صحيح ان تدقيقًا حديثًا لمكتب. من شروط غربلة الخلفيات قبل إصدار أذونات الوصول
لخلفية الغربلة لالحكومية قد وجد ان وزارة الخارجية ووزارة الداخلية قد طورتا سياسات وإجراءات 

 ان وزارة ، لكنمقاولي األمن الشخصيل ن بصفة موظفي،لموظفين األميرآيين العاملين في العراقل
ًا لوزارة الدفاع، طورت  وفق)١٥٤(. بالنسبة للمواطنين األجانب التي قامت بذلكوحدهاهي الخارجية 

 ألجل إجراء مستوى الوزارة بأآملهاالقوات المتعددة الجنسيات في العراق آافة اإلجراءات على 
  )١٥٥(. األجانبغربلة لخلفيات موظفي مقاولي األمن الشخصي

  
 ، أن عدد الموظفين الذين أدوا خدمات أمنية٢٠٠٩أغسطس / آب٣١ذآرت وزارة الدفاع انه بتاريخ 

  )١٥٦(. موظف١٢،٢٥٠ بلغ عراقفي ال
  

  
، بدأ سالح الجو العراقي عمليات جوية مستقلة تمامًا ٢٠٠٩سبتمبر /يلولأ ٢٩في : قاعدة المثنى الجوية الجديدة

  االنتشار في سرب ٣٢١ مع وقف نشاط الفرقة الجوية األميرآية بالتزامن C-130مستخدمًا طائرات من طراز 
  



 مصادر تمويل إعادة إعمار العراق
  

 

٨٩ 

  ١٧-٢الشكل 
  حسب ارباع السنةب لقوات األمن العراقية، تراآميالعدد المقّدر ال

  
فرض أمن قوات ، والوطنية، والشرطة العراقية، والشرطة  العراقية للجيش العراقي، والبحرية هياالرقام التراآمية: مالحظة

  .م، هي تقديرات المفتش العا٢٠٠٩سبتمبر / أيلول–يونيو /بيانات حزيران. الحدود، وأفراد العمليات الخاصة
  

، ٨/٢٠٠٦، ٥/٢٠٠٦/ ٢/٢٠٠٦، ١٠/٢٠٠٥، ٧/٢٠٠٥: قياس االستقرار واالمن في العراق: وزارة الدفاع: المصادر
، وزارة الخارجية، ١٢/٢٠٠٨، ٩/٢٠٠٨، ٦/٢٠٠٨، ٣/٢٠٠٨، ١٢/٢٠٠٧، ٩/٢٠٠٧، ٦/٢٠٠٧، ٣/٢٠٠٧، ١١/٢٠٠٦

، ٣٠/٩/٢٠٠٩ و١٤/٧/٢٠٠٩فتش العام للبيانات، ، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب الم١٨/٣/٢٠٠٩تقرير وضعية العراق، 
وضعية الجهود الجارية في "شهادة قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق أمام لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب، 

 .٣٠/٩/٢٠٠٩، "العراق
  
 

   الحاليقبل سنتين من ربع السنة 
  لقواتل البناء الكاملنصف الطريق إلى 

 ٣٥٩،٦٠٠، آان حوالي ٢٠٠٧سبتمبر /لول أي٣بتاريخ 
موظف عراقي قد تلقوا تدريبًا ومعدات ممولة من الواليات 

نظرًا الستمرار ". دّرب وجهز"من ترخيص المتحدة 
العنف من جانب المتمردين والميليشيات، سوف تحتاج 

القوات العراقية إلى هيكلية قوة إضافية وتدريب متواصل 
تين القادمتين لتولي السيطرة وموسمي، ومعدات خالل السن

  .على العمليات األمنية
 
 

 قوات األمن العراقية
 ألف عنصر يخدمون في قوات األمن العراقية، ٦٦٣، آان أآثر من ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٣٠بتاريخ 

 )١٥٧((INCTF)في وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية القوات الوطنية العراقية لمكافحة اإلرهاب 
  .١٧-٢جدول زمني، أنظر الشكل لالطالع على 

  
آافة . منذ تبّني االتفاقية األمنية، تولت قوات األمن العراقية مزيدًا من المسؤوليات لتأمين األمن

وفي المناطق العراقية اآلمنة عمومًا . العمليات القتالية األميرآية تجري اآلن مع الجيش العراقي
وحيث .  فيها قوات األمن العراقية بمفردها تقريبًاومستوى تهديد العنف فيها متدٍن، فإن القيادة

التهديدات تفرض تنفيذ عمليات آبرى، تأخذ القوت المتعددة الجنسيات دورًا أآبر بالشراآة مع قوات 
  .تنظيف المنطقة ثم االحتفاظ بالسيطرة عليها والمباشرة في البناء فيها"األمن العراقية للقيام بعمليات 

  

  القوات المرخصة
  

        
          القوات المدربة



  ألمنا
  

 

٩٠ 

 للقوات المتعددة الجنسيات في العراق ريموند اودييرنو، يواصل الجيش العراقي وفقًا للقائد العام
في بعض الحاالت، . والشرطة الفدرالية تحسين انتشارهما والتخطيط وتنفيذ جهود لمكافحة المتمردين

تتواصل التحسينات المتواضعة في . ُجعلت األولوية للشرطة في المدن، لكن ذلك ال زال جدهًا يبذل
جستية، وفي تقاسم ودمج االستخبارات والعمليات عبر مراآز العمليات اإلقليمية ومراآز التنسيق اللو

  )١٥٩(.المشترك في المحافظات
  

  أبناء وبنات العراق
 ١٩٥ البالغ عددهم (SOI) بالمئة من أعضاء منظمة أبناء العراق ٢٠تخطط الحكومة العراقية لنقل 

في الوظائف العامة أو الخاصة، وهو )  بالمئة٨٠(ة دمج ما تبقى ألف إلى قوات األمن العراقية وإعاد
، لم ينجح إال ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٣٠غير انه بتاريخ . هدف لم يتغير منذ ان بدأت المبادرة قبل سنة

 إلى ٦٨٠٠ ألف، لدخول قوات األمن العراقية، بينما انتقل ١٩نصف األعضاء المرشحين أو عددهم 
 توّلت الحكومة )١٦٠(. إلى وظائف خارج القطاع األمني٨،٨٠٠تم نقل حوالي الحكومة العراقية، و

، وذآرت ان المدفوعات تتواصل في ٢٠٠٩مايو /العراقية مسؤولية دفع رواتب أبناء العراق في أيار
 ان الوتيرة (DoD) ذآرت وزارة الدفاع )١٦١(.آافة المحافظات التي يعمل فيها آان أبناء العراق

ماج يحتمل أن تؤدي إلى تقويض الثقة السنية بالحكومة العراقية، وفي حال لم تعالج البطيئة لإلد
  )١٦٢(.المشكلة قد يصل األمر إلى تقويض التقدم األمني

  
ردًا على االستخدام المتزايد لالنتحاريين من النساء في العراق، بدأ الفيلق المتعدد الجنسيات في 

 دعوة النساء إلى االنضمام إلى منظمة بنات العراق، وهي  وقادة المجتمع األهلي (MNC-I)العراق
ومع ان حجم منظمة بنات . نظير نسائي لمنظمة أبناء العراق التابعة لبرنامج شرطة المجتمع األهلي

   )١٦٣(. عضوة، إال ان هذه المبادرة قد استحوذت على الكثير من االهتمام٨٠٠العراق ال زال بحدود 
  

  جنبيةالمبيعات العسكرية األ
 طلب شراء ١٣٠، ذآر برنامج المبيعات العسكرية األجنبية ان ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٣٠بتاريخ 

 مليارات دوالر من أموال الحكومة العراقية هي قيد ٥٫٥معدات موقع من العراقيين تقدر قيمتها ب 
 )١٦٤(.ار دوالر ملي٤٫٥ تتجاوز ٢٠٠٥القيمة اإلجمالية المسلمة إلى الحكومة العراقية منذ . التنفيذ

تواصل الحكومة األميرآية استكشاف الخيارات لمساعدة الحكومة العراقية مع تعزيز قواتها ومعداتها 
  )١٦٥(.(FMS)عبر برنامج المبيعات العسكرية األجنبية 

  
  القدرات اللوجستية والمساندة المستديمة

الزمن أآثر آفاءة وذات ذآرت وزارة الدفاع ان وحدات قوات األمن العراقية أصبحت مع مرور 
لكنها شددت على ان . اعتماد ذاتي اآبر وانها أجرت تعديالت تنظيمية مناسبة خالل العمليات األخيرة

قوات األمن العراقية لن تبلغ االآتفاء الذاتي إال عندما ستكون لها قدرات استدامة ولوجستية اآبر على 
ل وزارة الدفاع العراقية تطوير شبكة قومية  تواص)١٦٦(.المستوى االستراتيجي ومستوى العمليات

وتخطط وزارة الدفاع إلنشاء . لإلمدادات والتوزيع لمرآز قيادة محلية لدعم وحدات الجيش العراقي
ان ثمانية من مراآز . مراآز تموين لدعم الحياة في تلك المراآز ولتعزيز قدرات التخزين والتوزيع

القواعد الثالث المتبقية هي قيد اإلنشاء اآلن ويتوقع .  تجديدهاالقيادة هذه على وشك انجاز إنشاءها أو
  )٢٦٧(.٢٠٠٩ان تصبح شغالة بحلول نهاية العام 
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  أعضاء من منظمة بنات العراق يقفن في صفوف بانتظار دفع رواتبهم

 
 آان. ، أجرى المفتش العام تقييمًا على الموقع لمشروع مرآز قيادة الكسيك٢٠٠٩مايو / أيار١٦في 

 مليون دوالر، تصميم وإنشاء مرآز قيادة جديد للجيش ٦٫٣الهدف العام لهذا المشروع البالغة قيمته 
يشمل المشروع إنشاء عدة مرافق متعددة الطوابق وترآيب خطوط . العراقي في محافظة نينوى

م بعض يتطلب المشروع أيضًا هد. الكهرباء والمياه وترآيبات للمباني الجديدة آما وتسييج المحيط
  )١٦٨(.المباني القائمة وإصالحات وتجهيزات

  
شاهد المفتش العام أشغال اإلنشاء .  بالمئة٥٦في وقت زيارة الموقع، آان المشروع منجزًا بنسبة 

وشاهد المفتش العام عددًا من مشاآل . الجارية مثل ترآيب أطر صب الخرسانة واإلعداد لصبها
 بخالف ذلك تبّين انه لتاريخه تتطابق النتائج مع )١٦٩(.لتقرير من هذا ا٤اإلنشاء الموصوفة في القسم 
  .أهداف المشروع األصلية

  
  البعثة األميرآية للمشورة والمساعدة

الواليات المتحدة بصدد إعادة تشكيل األلوية المقاتلة للترآيز على تقديم المشورة والمساعدة وتطوير 
هو الطريقة " المتعدد الجنسيات في العراق ان هذا المسار قال القائد العام للفيلق. قوات األمن العراقية

الصحيحة للعمل، ونحن ننتقل من عمليات مكافحة التمرد إلى استراتيجيتنا إنهاء العمليات القتالية 
الفرق األربعة األولى من األلوية المقاتلة سوف تنتشر ". ٢٠١٠أغسطس /للقوات األميرآية في آب

ادة إعمار المحافظات وتدريب قوات األمن العراقية، وستقوم باألدوار هذا الخريف دعمًا لفرق إع
  )١٧٠(:التالية

  
طبية، هندسية، طيران، استخبارات (المشورة والمساعدة في وسائل التمكين الميداني  •

 .٢٠٠٩سنة ) وأصول أخرى
من المشورة والمساعدة في تطوير موازنة وبرمجة القدرات لدعم أهداف إدارة بناء قوات األ •

 .العراقية
الدعم والمساعدة في تحديد متطلبات شراء المعدات ألجل دعم أهداف بناء قوات األمن  •

 .٢١١ و٢٠١٠العراقية لسنتي 
 .M1A1المشورة والمساعدة في الميدان وتطوير التدريب على برنامج الدبابة طراز  •
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  خطة اإلنفاق لدعم قوات األمن العراقية

. وزارة الدفاع ان ال تغيير في خطة اإلنفاق لقوات األمن العراقيةخالل ربع السنة الحالي، ذآرت 
تطوير قدرات زيادة القوات في وزارة الداخلية يتواصل مع تحول التمويل األميرآي من المساندة 

وتواصل القوات المتعددة الجنسيات في . المستديمة والتدريب إلى تأمين مزيد من دعم المعدات والنقل
 لالطالع على )١٧١(.ر قدرات التدريب المهني لوزارة الداخلية ووزارة الدفاعالعراق دعم تطوي

  .١٠-٢، انظر الجدول ٢٠٠٩ملخص لبنود خط الموازنة المعدلة للسنة المالية 
  

  
 على القتال أربعة أسابيع تهقائد في الجيش العراقي يقدم عرضًا موجزًا ألفراد الكوماندوس في أول يوم من تدريب مد

  .٢٠٠٩أآتوبر، / تشرين األول٣قار في - في محافظة ذيالحربي
  

  برامج حكم القانون األميرآية
 العنف المتواصلة  أعمال غياب الموارد وتهديداتفإنعلى الرغم من ان األمن القضائي في تحسن، 

 أحيانًا آثيرة فعناصر المتمردين وغيرهم يرهبون. تطبيق العراق لخطة شاملة لألمن القضائييعيق 
 للقضايا ما قبل آبيرعالوة على ذلك، أدت القدرات القضائية المحدودة إلى تراآم . قضاة وعائالتهمال

  . لفترات طويلة وغير قانونية قيد االعتقال إبقاء المعتقلينمثلالمحاآمة مما قاد إلى إساءة التصرف، 
  

حراسًا إضافيين  القضاة ولتسريع مراجعة القضايا، وّظف مجلس القضاء األعلى إرهابللحد من 
لبعض القضاة، وعلى الرغم من التأخير في الحصول على الموافقة الوزارية والتمويل لخطط األمن 

ويواصل مكتب شؤون المخدرات الدولية . القضائي، تواصل الحكومة العراقية تنفيذ جهودها المؤقتة
  األمنية، ودعم تقييم العمل مع مجلس القضاء األعلى لتحسين قدراته(INL)وفرض تطبيق القانون 

 المعلومات المجمعة خالل هذه التقييمات بوجود.  مهنيي األمن القضائيجانب محكمة من ٢٢ أمن
األمنية، يتعاون مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون مع مجلس مشروع األمن 

  )١٧٢(.(JEDI)القضائي التابع لمجلس القضاء األعلى لتطوير مناهج لها عالقة باألمن 
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  مفتشو المفتش العام يعاينون مرفق سجن شمشمال اإلصالحي في محافظة السليمانية

  



  ألمنا
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  ١٠-٢الجدول 
  خطط إنفاق صندوق قوات األمن العراقية

  بماليين الدوالرات
 

      ٢٠٠٨/٢٠٠٩السنة المالية   ٢٠١٠/ ٢٠٠٩السنة المالية 
طلب جسر السنة   خطة اإلنفاق

  ٢٠٠٩المالية 
اق خطة اإلنف
  المعّدلة

موافق عليها 
  )٩/٢٠٠٨(سابقًا 

مجموعة النشاط 
  الفرعي

  

  مساندة االستدامة  ١٥٤٫٧  ١٧٣٫٩  ٩١٫٨  ٩١٫٨
  المعدات  ٩١٧٫٩  ٩٢٥٫٠  ١،٠٣٠٫١  ٢٦٠٫١
  التدريب  ١١٦٫١  ١٩٢٫٤  ٢٣٤٫٠  ١٩٦٫٥

  البنية التحتية  ٢٩٨٫٥  ٢٩٨٫٥  -  -
   الفرعيالمجموع  ١،٤٨٧٫٢  ١،٥٨٩٫٨  ١،٣٥٥٫٩  ٥٤٨٫٤

وزارة 
  الدفاع

  مساندة االستدامة  ١٠٦٫٠  ٦٦٫٠  ٢٠٫٠  ٢٠٫٠
  المعدات  ٣٩٢٫٠  ٤٣٢٫٠  ١٢٥٫٦  ١٢٥٫٦
  التدريب  ٦٥٠٫٠  ٦٥٠٫٠  ٤١٧٫٢  ٢٣١٫٠

  البنية التحتية  ١١٠٫٠  ١١٠٫٠  -  -
  المجموع الفرعي  ١،٢٥٨٫٠  ١،٢٥٨٫٠  ٥٦٢٫٨  ٣٧٦٫٦

وزارة 
  الداخلية

النشاطات ذات   ٢٥٤٫٨  ١٥٢٫٢  ٩٦٫٢  ٧٥٫٠
  الصلة

  آخرون

  المجموع    ٣،٠٠٠٫٠  ٣،٠٠٠٫٠  ٢،٠١٤٫٩  ١،٠٠٠٫٠
  .األرقام تتأثر بالتدوير. البيانات لم تدقق: مالحظة
  ٣٠/٩/٢٠٠٩ و٢/٧/٢٠٠٩استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

  
لتشغيلية قسم حكم القانون في السفارة األميرآية في بغداد ُيرآز بالدرجة األولى على المسائل ا

لمساعدة التحقيقات األميرآية والقضايا المتعلقة بالعراق، بما في ذلك قضايا االحتيال والفساد وجرائم 
  :ويعمل قسم حكم القانون بالتعاون مع هذه الكيانات. العنف واإلرهاب

  
 وزارة الداخلية •
 المحاآم الجنائية المرآزية العراقية •
 مكتب وزير العدل األميرآي •
 ، قسم األمن القومي والقسم الجنائيوزارة العدل •
 .وحدة اإلرهاب في مكتب التحقيقات الفدرالي في واشنطن العاصمة •
 مكتب التحقيقات الفدرالي في العراق •

  
يعمل مكتب الملحق العدلي أيضا مع وزارة الداخلية العراقية ومجلس القضاء األعلى للمساعدة في 

تواصل الواليات المتحدة المساعدة . ضائي في العراقاألمن القضائي ولتشجيع تبني خطة لألمن الق
في تأمين أمن دور العدل وحماية القضاة وعائالتهم عن طريق إسكان القضاة في مجمعات آمنة في 

  )١٧٣(.أنحاء العراق، لكن عدة تحديات ال تزال قائمة
  

لمكرسة منسق حكم القانون يشير إلى قسم حكم القانون في السفارة يفتقر إلى األموال ا •
  لدعم جهوده
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 من ٢٠١٠منسق حكم القانون يتوقع استالم الستالم بعض األموال المباشرة خالل السنة المالية 
  .٢٠١٠يناير /وزارة العدل، لكن هذه األموال لن تكون متوفرة لالستخدام قبل آانون الثاني

  
 ةزال قائمت الفساد المتفشي ال مشكلة •

ميرآية انه يعمل عن آثب مع مكتب تنسيق أعمال مكافحة ذآر قسم حكم القانون في السفارة األ
مكافحة ل لبناء قدرات المؤسسات القانونية العراقية ولتشجيع إجراءات وقائية أقوى  (ACCO)الفساد
  .للفساد

  
ال تزال البنية التحتية العراقية بحاجة إلى التعافي تمامًا من التدهور الذي سمح به النظام  •

 السابق وأضرار الحرب
هذه . ، بدأت مرفق شمشمال اإلصالحي العمل في محافظة السليمانيةالحاليخالل ربع السنة 

إنشاء السجون العائد  سجين تم إنشاؤها آجزء من برنامج ٣٠٠٠اإلصالحية القادرة على إيواء 
، ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول١٩في . (INL)مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون ل

 ، وآان يرافق المجموعة سجين من سجن معسكر بوآا٣٦٠نزالء وآانت تضم موعة  أول مجوصلت
  . ضباط عراقيين إلصالح السجناء١٠

  
 ضابط عراقي ٢٤٠ نزيل و٢٦٣٧ ضمت اإلصالحية، ٢٠٠٩أآتوبر / تشرين األول١٢بتاريخ 

 .ءإلصالح السجنا
  

مرفق إعادة ترميم لمشروع ، أجرى  المفتش العام تقييمًا في الموقع ٢٠٠٩يونيو / حزيران٢٠في 
مّول المشروع مكتب مكافحة المخدرات الدولي وفرض تطبيق القانون . شمشمال، في العراقسجن 

(INL) .مليون دوالر، أوصى المفتش العام ٢٩لحماية استثمار الحكومة األميرآية البالغ حوالي و 
 التنسيق مع حكومة (INL) بان يواصل مدير مكتب مكافحة المخدرات الدولي وفرض تطبيق القانون

 هذه )١٧٤(. الكهرباء والموظفين والموازنة التشغيلية الفتتاح وإدارة المرفقلتأمين آردستان إقليم
  .سبتمبر/التوصية تمت تلبيتها وتم افتتاح المرفق في أيلول

  
  .١٨-٢ األميرآية، أنظر الشكل (RoL) حكم القانونلالطالع على مواقع فروع مكتب فرض 
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  ١٨-٢ل الشك
   حكم القانون للنظام القضائي للحكومة العراقية فيمساعدةال

  
  

 حول دور (INL)تقرير مكتب مكافحة المخدرات الدولي وفرض تطبيق القانون  "(DoS)  وزارة الخارجية: المصدر
  .١٥/١٠/٢٠٠٩لمفتش العام للبيانات، ؛ استجابة الملحق العدلي في السفارة األميرآية لطلب مكتب ا١٠/٢٠٠٨، "لمحاآما

  
  

   إعادة إعمار المحاآمحول المعلومات تحديث
  المحاآم الجنائية المرآزية العراقية

  
 ِمرفقين في بغداد، واحد في الرصافة وآخر في (CCC-I) ُتشغل المحاآم الجنائية المرآزية العراقية

قدمت .  متواجدة في آافة المحافظات(MCCs)عالوة على ذلك، هناك محاآم جنائية رئيسية . الكرخ
الحكومة األميرآية دعمًا لوجستيًا وفنيًا هاما إلى آل من المحاآم الجنائية المرآزية في الكرخ وإلى 

  )١٧٥(.محكمة التحقيق في الرصافة
  

   الرصافة  التحقيق فيمحكمة
 تطوير (JALEA) وفرض تطبيق القانون الةآّلف رئيس المحكمة مدحت برنامج مساعدة في العد

 التحاليل األولية في  تّم إآماللقد.  لمحكمة الرصافةا إلى تحليلهاستنادًا محكمة نموذجية برنامج إلنشاء
ُمكّون التعليم القضائي يهدف . ثالثة مجاالت شملت التعليم القضائي، إدارة القضايا واألمن القضائي

 حكم القانون لدى ِفَرق إعادة إعمار المحافظات لمستشار 
 تّم تحسينها جديدة أو محاآمدور 

  داهوك

  نينوى  أربيل

  التأميم
  السليمانية

  صالح الدين

  ديالى

  بغداد
  األنبار

  بابل  آربالء
  واسط

  ميسان

  قار-ذي
  القادسية

  النجف

  المثنى
  البصرة
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ئيين والمدعين العامين الذين يعملون في إلى تسهيل تدريب آافة القضاة المحققين، والمحققين القضا
المجال الثاني يتعلق بنظام لسجالت القضايا وإدارتها، بما في ذلك . (IJ)محكمة القاضي التحقيقي 

 الةأخيرًا، يعمل برنامج المساعدة في العد. نظام إدارة السجالت للمحاآم مستقل عن وزارة الداخلية
 التدريب وفير برنامج لألمن القضائي يهدف إلى تدادإع على (JALEA)وفرض تطبيق القانون 

يواصل برنامج . للموظفين األمنيين في الرصافة، وشراء المعدات األمنية، مثل المرايا والعصي
 عمله مع المحكمة العليا العراقية ويأمل أن (JALEA) وفرض تطبيق القانون الةالمساعدة في العد

  .للبرامج المقترحة في الرصافةيحصل على الموافقة على التطبيق الكامل 
  

يجري محامو . تقديم خدمات الدفاع القانوني لمعتقلي الرصافةمرآز الدفاع القانوني في بغداد يواصل 
مرآز الدفاع مقابالت مع المعتقلين ويراجعون ملفاتهم التحقيقية لمساعدة المحاآم في تسريع 

 معتقًال، ٨٥٠لمحامون مقابالت مع حوالي خالل ربع السنة الحالي، أجرى ا. إجراءاتهم الجنائية
وقدم المرآز أيضًا المساعدة .  مقابلة تم إجراؤها منذ بداية مرآز الدفاع١٠،٠٠٠  مقدارهمعَلوبلغوا َم

برنامج مرآز الدفاع القانوني آان الهدف منه .  إلى المعتقلين الذين أطلق سراحهماالندماجإعادة في 
  .ستخدم اآلن آنموذج لبرامج مشابهة في أرجاء البالدريًا، وهو ُيان يكون المرآز برنامجًا اختبا

  
 (Oracle) أورآل  برنامج الكمبيوترلقد طورت المحكمة العليا العراقية نظام تعقب للقضايا قائم على

يساعد مكتب مكافحة المخدرات الدولي . يتماشي مع قاموس بيانات مشروع التكامل العدلي العراقي
وزارة الداخلية ووزارة العدل في تطوير وإدارة قواعد بيانات مماثلة  (INL) نون وفرض تطبيق القا

  )١٧٦(.٢٠٠٩أآتوبر / في تشرين األولنظام إلخراج البيانات من ذاآرة الكمبيوترمع 
  

  (CCC-I) العراق –محكمة الكرخ الجنائية المرآزية 
في العراق يساعد الحكومة العراقية  التابع للقوات المتعددة الجنسيات (TF-134) ١٣٤-فريق المهمة

في مقاضاة المذنبين الخطرين عندما يكون هناك أدلة تدعم االتهامات، وآذلك في تسريع إطالق 
 – الفريق مكتب اتصال مع محكمة الكرخ الجنائية المرآزية لدى. لعدم آفاية األدلةسراح الموقوفين 

يها قوات االئتالف ضحية تعديات جنائية أو حيث  للمساعدة في مقاضاة القضايا التي تكون فيةالعراق
ُينسق المكتب . تحقق قوات االئتالف في جنايات خطيرة ضد الجنود العراقيين أو الضحايا المدنيين

ظهور المعتقلين ويشهد ويساعد الضباط المحققين العراقيين في جمع وعرض األدلة آما يساهم في 
  .حل القضايا العدلية المتعلقة باألحداث

  
واصل مكتب المحلق العدلي ضمن قسم حكم القانون دعم محكمة الكرخ الجنائية المرآزية العراقية 

، بما فيها تقديم المشورة إلى القضاة حول التحقيقات المتعلقة بالمسؤولين في محافظة مجاالت ةعدب
  )١٧٧(.األعلىديالى وحول القضايا األخرى ذات األولوية 
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  الحالينة  سنوات من ربع الس٣قبل 

  محاآمة صدام حسين
، ُوجهت تهم رسمية ضد صدام ٢٠٠٥يوليو / تموز١٧في 

حسين ومدعى عليهم آخرين على صلة باألعمال الوحشية 
بدأت محاآمة . الحكومية التي ارُتكبت ضد الناس في الُدجيل

؛ أدين ٢٠٠٥أآتوبر / تشرين األول١٩القادة السابقين في 
 ٣٠، وُأعدم في ٢٠٠٦مبر نوف/ تشرين الثاني٥صدام في 

  ٢٠٠٦ديسمبر /آانون األول
  
  

  تراآم الدعاوى لدى المحاآم
 تقول المحاآم التي تستمع إلى أآثر جرائم التمرد خطورة، وعلى األخص في بغداد، انها متخمة

 ١٢ قضية اعتقال قد تمت معالجتها خالل األشهر الـ ٥٥٠٠فعلى الرغم من ان حوالي . بالقضايا
مواعيد  معتقل في مرافق االعتقال في بغداد ينتظرون ٩٠٠٠ يزال هناك حوالي الماضية، ال

قضايا من القدرة المحاآم على معالجة القضايا بطريقة عادلة وسريعة يعيقها العدد الكبير . تهممحاآم
 ئةدارة الردياإللمعتقلين، واملفات عدم آفاية  التحقيقات في الوقت المناسب، ووعدم اآتمالالجنائية، 
، أظهرت مكاتب المحاآم الجنائية المرآزية (DoD)وفقًا لوزارة الدفاع .  القضاةإرهاب، وللمحاآم

  )١٧٨(. تحقيق المزيدُينتظرلكن  والعراقية في الكرخ والرصافة بعض التحسن في مدة معالجة القضايا
  

 عددي تخفيف  ف(HJC)خطوات لمساعدة مجلس القضاء األعلى عدة لقد اتخذت الحكومة األميرآية 
 فيعلى المدى القصير، يساعد مستشارو حكم القانون في العديد من المحافظات ف. القضايا المتراآمة

 أيضًا (MNF-I)تنقل القوات المتعددة الجنسيات في العراق و. تقديم المساعدة اللوجستية األساسية
في من الموظفين القضائيين لكي تقوم  التي تفتقر إلى العدد الكايةالمعتقلين والقضاة إلى المناطق العراق

  )١٧٩(.بمعالجة مناسبة للكمية الهائلة من القضايا الناجمة عن العمليات األمنية

  

 وعلى –والمحاآم العراقية العراقية يعمل موظفو الحكومة األميرآية أيضًا مع وزارة الداخلية 
أحد .  والشرطة(IJs)اة التحقيق  لتحسين العالقات التشغيلية بين قض- (IJs)األخص قضاة التحقيق 

 التأخير الذي ُيسّببه نقل الملفات بين الشرطة والقضاة للقيام الحد من  هوأهداف هذه الجهود الجارية
 العاملون مع ِفَرق إعادة إعمار (RoLAs)لهذه الغاية، أقام مستشارو حكم القانون . بتحقيقات إضافية

تشجيع الشرطة والقضاة والجيش من أجل جنائي تنسيق العدل اللمجالس  (PRTs)المحافظات 
  .العراقي على العمل معًا وعلى تقاسم المعلومات

  
  (INL)على المدى الطويل، يقوم مكتب مكافحة المخدرات الدولي وفرض تطبيق القانون 

مجلس زيادة لهذا الالذي يسمح مشروع إدارة محاآم مجلس القضاء األعلى في العراق  بتطوير 
في البداية، (افة جوانب اإلدارة القضائية، بما في ذلك ُمعايرة نظام قومي إلدارة القضايا قدرته في آ

 يفتقر مجلس القضاء األعلى حاليًا )١٨٠(. عبر نظام آمبيوتر تدريجيًاعن طريق نظام يدوي، ومن ثم
ابعتها  التي تجري متإلى نظام مرآزي إلدارة القضايا، وهناك، أحيانًا آثيرة، قليل من القضايا

  )١٨١(.وتعقبها
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 حول مرفق التخزين اآلمن للمستندات التابع الحالي خالل ربع السنة ،أنتج المفتش العام تقرير تفتيش

، بنصف آلفته  هذا المشروعيؤمنآان من المفترض ان . ، في بغداد(IHT)للمحكمة العراقية العليا 
، حجرات آمنة (IRRF)دة إعمار العراق  من صندوق إغاثة وإعاة مليون دوالر والُممول١٫٩البالغة 

جرائم بتهم الوثائق الحساسة التي استخدمت أو سوف تستخدم لمقاضاة أعضاء النظام السابق تخزين ل
 مفتوحة تستخدم إلدارة مساحة من الكلفة النصف اآلخر يؤمنآان من المفترض ان و ،ضد اإلنسانية

  .موظفي المحكمة العليا العراقيةو
  

بعد قصور إنشائي . المطلوب في العقد" المبنى السابقة هندسته"لعام ان المقاول لم يقدم وجد المفتش ا
آان من المفترض ان . ذاتيحصل خالل اإلنشاء، دل تقييم ان الهيكلية سوف تنهار تحت وزنها ال

م عالوة على ذلك، لم يقد. اإلطارات الفوالذية ذات القياس المناسب" المبنى السابقة هندسته"يشمل 
لكن، بعد زيارة متابعة للموقع، .  لالستدامة ألن المواد العازلة المطلوبة لم ُترّآبقابًالالتصميم مرفقًا 

  )١٨٢(. والمغطاة بالكفالة سابقًاالمحددةعيوب عالج الحددت معاينة المفتش العام ان المقاول قد 
  

  فريق مهمة الجرائم الكبرى
قدرات بتنمية لحكومة العراقية والواليات المتحدة ل (MCTF) فريق مهمات الجرائم الكبرى يقوم

عّينت الحكومة العراقية محققين ُمجّربين لفريق .  الفسادفيها جرائمللتحقيق في الجرائم الكبرى بما 
المهمة من قسم الشؤون الداخلية لوزارة الداخلية، ومن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، ومن 

ات والتحقيقات، ومن قسم التحقيقات الجنائية وآذلك قاضي تحقيق من المحاآم الوآالة الوطنية للمعلوم
وقدمت الحكومة األميرآية وآالء فدراليين من الوآاالت .  (CCC-I)الجنائية المرآزية العراقية 

  :تقديم النصح للمشارآين العراقيينوللتدريب التالية، 
  

  (FBI)مكتب التحقيقات الفدرالي  •
 (DEA) مكافحة المخدرات إدارة فرض قوانين •
 مكتب الكحول والتبغ واألسلحة النارية والمتفجرات •
 المساعدون القضائيون األميرآيون •
 مصلحة التحقيقات الجنائية الدفاعية •
 قيادة التحقيقات الجنائية في الجيش •

  
 الوآالة الوطنية للتحقيقات  منطلببناًء على  (MCTF)يعمل فريق مهمات الجرائم الرئيسية 

 فريق مؤلف من ثمانية أشخاص يعمل بدوام آامل تشكيلمخابرات التابعة للحكومة العراقية، لوال
  )١٨٣(.  األدلة عند الطلبلجمع

  
  مرافق االعتقال وإطالق سراح المعتقلين

 أعاد تدريجيًا ترآيز (ICITAP) التحقيقات الجنائية على التدريب فيالبرنامج الدولي للمساعدة 
 –سحاب العسكري األميرآي من ثالثة معسكرات اعتقال رئيسية في العراق موازاة االنبمهمته 

آان . ومرآز التاجي إلعادة إدماج المرفق الداخلي لمسرح العملياتمعسكر بوآا، ومعسكر آروبر، 
   )١٨٤(.، بعد افتتاحه قبل ست سنوات٢٠٠٩سبتمبر / أيلول١٧معسكر بوآا أول من أقفل في 
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 ة خمسفيآي والنقل التالي للمعتقلين سوف يؤثر، في نهاية المطاف، االنسحاب العسكري األمير

 التحقيقات الجنائية على التدريب في حيث يقدم مستشارو البرنامج الدولي للمساعدة ،مجاالت
(ICITAP)، اإلصالح العراقية إلى وآاالت المساعدة (ICS) . وسوف تؤثر في هذه المجاالت أيضًا

 التحقيقات الجنائية على التدريب فيمة البرنامج الدولي للمساعدة  التمويل الُمخّصص لمهخفض
(ICITAP) بالمئة، وتخفيضات أخرى ٥١بنسبة للمستشارين  اإلصالحية، الذي نتج عنه خفض 

  )١٨٥(.٢٠١٠مجدولة خالل 
  

عهدة  معتقلين إلى ١٠٧ معتقل بعد نقل ٨٩٧٤عدد المعتقلين العراقيين في عهدة األميرآيين هبط إلى 
 في عهدةهذا أدنى عدد من المعتقلين العراقيين . ٢٠٠٩أغسطس / آب٢٧الحكومة العراقية في 
 تنص على وجوب إطالق سراح المعتقلين (SA)االتفاقية األمنية . ٢٠٠٥مارس /األميرآيين منذ آذار

 ُتراجع القوات.  توقيف أو أوامر اعتقال صادرة عن الحكومة العراقيةمذآراتإذا لم يكن بحقهم 
إذا آان يجب ما  والحكومة العراقية ملف آل معتقل لتحديد (MNF-I)المتعددة الجنسيات في العراق 

 معتقل آخرين ٥٢٣٦، تم إطالق سراح ٢٠٠٩يناير /منذ آانون الثاني. مذآرة توقيف بحقهإصدار 
  )١٨٦(. إلى سجون الحكومة العراقيةغرم ١١٧٩آما تم نقل 

  
  .١١-٢ل مشاريع السجون األميرآية، أنظر الجدول معلومات ُمحدثة حولالطالع على 

  
  إطالق سراح المعتقلين بموجب العفو

ألف  ١٣٢، آانت لجان مراجعة العفو قد وافقت على حوالي ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٣٠بتاريخ 
وعلى الرغم من العدد المرتفع للعرائض الموافق عليها، لم يكن قد .  ألف٣٣عريضة عفو ورفضت 

 بموجب ٢٠٠٩يناير / معتقل من مرافق االعتقال منذ آانون الثاني٧٩٤٦  إالق سراحتأآد سوى إطال
إجمالي عدد العرائض أعلى بكثير من عدد األفراد المعتقلين ألن بعض . أوامر العفو إلطالق السراح

 .األفراد صدرت بحقهم إدانات وتحقيقات متعددة، آما ان آل واحد منهم تلقى اعتبارًا  مستقًال للعفو
آالف طلبات العفو تعود للذين وجهت إليهم تهم تتعلق بجنايات لكنهم لم يعتقلوا أو لم يؤَت بهم إلى 

  )١٨٧(.المحاآم
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  ١١-٢الجدول 
  (INL) بتمويل من مكتب مكافحة المخدرات الدولي وفرض تطبيق القانون  تنفيذها السجون الجاريإنشاءات

  
قدرة  سبب التأخير

االستيعاب 
 المقدرة

  اإلنجاز تاريخ
 المقدر

اإلنجاز نسبة 
  بتاريخ(

 ٣٠/٩/٢٠٩( 

  الكلفة وقعالم
بماليين (

 )الدوالرات

 السجن

تأخر بعد ان قّصر 
  التصميمتقديمالمقاول في 

موافقة للحصول على 
USACE  

البصرة  ٩٫٧ البصرة %٤٥ ١٢/٢٠٠٩ ١،٢٠٠
 المرآزي

أنظر تفتيش المفتش العام 
 من هذا ٣في القسم 
 التقرير

 شمشمال ٢٨٫٧ السليمانية %١٠٠ ُأنجز ٣،٠٠٠

 ICSتأخر بانتظار توقيع 
 المناطق إنجاز أعمال

  المرممة/المجددة

: حصن سوس ٦٫٠ السليمانية %٩٣ ٩/٢٠٠٩ ٦٨٩
المرحلة 
 األولى

سالح الهندسة في ألغ 
 أقسامًا الجيش األميرآي

من المشروع بتوجيه من 
 مكتب شؤون المخدرات
ألن المهندسين اآتشفوا 

يوبًا بنيوية في ع
المستويات الدنيا للحصن 

  القائم

: حصن سوس ١١٫١ السليمانية %٦٠ ١٢/٢٠٠٩ ٥٠٠
 الثالثةالمرحلة 

: الناصرية ٨٫٧  قار–ذي  %٩٠ - ٤٠٠ تأخر سببه توقف األشغال
 الثانيةالمرحلة 
تجديد " PA-09-177 للمشروع، ذآرت الكلفة اإلجمالية لمشروع مرفق شمشمال اإلصالحي في تقييم المفتش العام: مالحظة

  .٢٠٠٩أآتوبر /، الذي نشر في تشرين األول"وتوسعة مرفق شمشمال اإلصالحي، شمشمال، العراق
  

  ٢/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، INLالسفارة األميرآية في بغداد؛ استجابة : المصدر
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  البنية التحتية
  

 مليار دوالر إلعادة ١٢٫٣٥، آانت الحكومة األميرآية قد خصصت ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٣٠بتاريخ 
لقد . تأهيل البنية التحتية العراقية بما في ذلك مشاريع في قطاعات الطاقة والمياه والنقل واالتصاالت

وضعية طالع على لال )١٨٨(. مليار دوالر١١٫٤٧ مليار دوالر آما تم إنفاق ١١٫٨٨تم التزام أآثر من 
  .١٩-٢األموال األميرآية الخاصة بالبنية التحتية، أنظر الشكل 

  
  ١٩-٢الشكل 

  وضعية األموال: البنية التحتية
  بمليارات الدوالرات

  

  

  
 

تب وزير الدفاع لم يذآر مك. األموال غير المنفقة تشمل المخصصات التي انقضت مدتها. األرقام تتأثر بالتدوير. البيانات لم تدقق: مالحظة
بيانات مخصصات . بيانات المخصصات وااللتزامات واإلنفاقات لفئات المشاريع على أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنة المالية

 األرقام ؛ لذلك، قد ال تتوافق(IRMS) من إدارة إعادة إعمار العراق ة مأخوذ(CERP)والتزامات وانفاقات برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
  . في هذا التقرير"مصادر التمويل" فرعيفي القسم الالقصوى المذآورة قيم الاإلجمالية مع 

  

؛ إدارة إعادة إعمار العراق ١٠/٤/٢٠٠٩ لطلب مكتب المفتش العام للبيانات، (DFAS)استجابة مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية : المصادر
(IRMS)عراق ، الفيلق المتعدد الجنسيات في ال(MNC-I) ،؛ استجابة مكتب شؤون الشرق األدنى ١٢/١٠/٢٠٠٩ التقرير ربع السنوي– 
، فرقة منطقة الخليج (USACE)؛ استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي ٧/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)العراق 
(GRD) ،لة األميرآية للتنمية الدولية ؛ استجابة الوآا٢/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات(USAID) ،لطلب المفتش العام للبيانات 

١٣/٤/٢٠٠٩.  
  

مع تراجع مشاريع إعادة اإلعمار األميرآية، تبقى جهود الحكومة العراقية لتمويل تنمية البنية التحتية 
ان تزايد لقد آ.  وبنوع خاص في قطاع الطاقة–ب االستثمارات األجنبية مرآزية لتحقيق التقدم اواجتذ

إنتاج النفط والكهرباء في منطقة آردستان واالستخدام المتزايد للغاز الطبيعي لتغذية توليد الكهرباء 
لكن التقدم الذي تحقق حتى اآلن في إعادة بناء البنية التحتية . الحاليتطورات بارزة خالل ربع السنة 

 بكثافة برز وهو موضوع –ات العراقيين العراقية وتأمين الخدمات األساسية لم يتناغم دائمًا مع توقع
عالوة على ذلك، آان للجفاف الطويل . ٢٠١٠يناير /أآبر مع اقتراب البالد من انتخابات آانون الثاني

  أموال لم تنفق
  $٠٫٨٩: المجموع

لم يلتزم بها
٠٫٤٧$

  المياه والصرف الصحي
٠٫١٦$

  الكهرباء
٠٫١٣

القطاعات األمنية األخرى 
٠٫٠٢$  

  
  $٢ ١٢٫٣٥خصصت  

  
  $١١٫٨٨       التزم بها 

  
  

  $١١٫٤٧            أنفقت

٥٣%  

١٨%  

١٢%  

١٥%  

   النقل واالتصاالت
٠٫١٠$  
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 للمياه من البلدان المجاورة أثر سلبي على إمدادات مياه الشرب، وري شحيحةإضافة إلى التدفقات ال
  .مائيةوحطات الكهرإنتاج المحاصيل وتوليد الكهرباء في الم

  
  

  الطاقة
  

  النفط والغاز
 مليار دوالر، والتزم ٢٫٠٦، آانت الحكومة األميرآية قد خصصت ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٣٠بتاريخ 

  )١٨٩(. مليار دوالر إلعادة تأهيل قطاع النفط والغاز في العراق١٫٩١ مليار دوالر وأنفقت ١٫٩٢بها 
  

جولة الثانية من عطاءات عقود الخدمات لعشرة حقول نفط ، أعيدت جدولة الالحاليخالل ربع السنة 
جزء من ( بينما ال يزال اقتراح إلعادة تشكيل شرآة النفط الوطنية العراقية )١٩٠(.عراقية إضافية

) ١٩١(.، على ما يبدو، معلقًا إلى ما بعد االنتخابات القومية السنة القادمة)قوانين الهيدروآربون الُمعّلقة

آما . )١٩٢( شهرًا١٨ في ،، عّينت وزارة النفط المدير العام الثالث لشرآة نفط الجنوبإضافة إلى ذلك
ان حكومة منطقة آردستان أوقفت تصدير النفط إلى حين التوّصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية 

  )١٩٣(.حول تسديد المدفوعات إلى شرآات النفط الدولية العاملة في منطقة آردستان
  

   النفط الخامإنتاج وصادرات
 مليون برميل في اليوم ٢٫٤٩آان متوسط إنتاج النفط الخام العراقي خالل ربع السنة الحالي 

(MBPD)إبريل /، متجاوزًا قليًال الرقم القياسي السابق لما بعد الغزو في ربع السنة نيسان– 
 لكنه آان أدنى )١٩٥(المنصرم بالمئة عن ربع السنة ٣ آان هذا زيادة بنسبة )١٩٤(.٢٠٠٨يونيو /حزيران

 مع بالمقارنةو )١٩٦(.٢٠٠٩  باليوم في العام مليون برميل٢٫٥ إنتاج  وهومن هدف الحكومة العراقية
 خالل ربع (MBPD)  باليوم مليون برميل٢٫١٦، آان متوسط إنتاج النفط الخام السنوات السابقة

  )١٩٧(.٢٠٠٨ من العام خالل ربع السنة نفسه ٢٫٤٧، و٢٠٠٧ من العامالسنة نفسه 
  

  باليوم مليون برميل٢٫٠١ الحاليآان متوسط صادرات النفط الخام خالل ربع السنة 
(MBPD))وأعلى قليًال المنصرم بالمئة أعلى من مستوى صادرات ربع السنة ٧ أي حوالي )١٩٨ ،

بق  مع ما سبالمقارنةو )١٩٩(. باليوم مليون برميل٢٫٠، أي ٢٠٠٩من هدف الحكومة العراقية لسنة 
  خالل ربع السنة نفسه سنة  باليوم مليون برميل١٫٩٥، بلغ متوسط صادرات النفط الخام من السنوات

  )٢٠٠(.٢٠٠٨ خالل ربع السنة نفسه سنة  باليوم مليون برميل١٫٧٣ و٢٠٠٧
  

-٢، أنظر الشكل ٢٠٠٩ و٢٠٠٣  العامينمستويات إنتاج وتصدير النفط الخام، بينلالطالع على 
٢٠.  

  
  ود الخدماتعطاءات عق

 (MBPD)  باليوم ماليين برميل٦وضعت الحكومة العراقية هدف زيادة اإلنتاج القومي للنفط إلى 
 تقدم )٢٠٢(.عقود خدمات النفطل لتحقيق ذلك، أطلق العراق جولتين من العطاءات )٢٠١(.٢٠١٧بحلول 



  لبنية التحتيةا
  

 

١٠٤ 

 عن الهدف المتفق عقود النفط إلى الشرآات األجنبية رسمًا عن آل برميل من النفط ُمنتج زيادة
  . بدًال من حصة في إنتاج حقول النفط العراقية)٢٠٣(عليه

  
 ١٤ شرآة نفط أجنبية ٢٢يونيو الماضي، شكلت /خالل الجولة األولى التي جرت خالل حزيران

 آانت الشرآات الصينية األآثر )٢٠٤(.لتقاسم المخاطر وعرض العطاءات) إتحاد مالي(آونسورسيوم 
 انتجت الجولة األولى عرضًا واحدًا )٢٠٥(. آونسورسيوم٨ شرآات صينية في ٤ فقد شارآت: نشاطًا

حصة ب ((BP) ُقّدم لحقول النفط في الرميلة من ِقَبل آونسورسيوم بقيادة بريتيش بتروليوم –تم قبوله 
سوف يتشارك . )٢٠٦(). بالمئة٣٧حصة  ((CNPC)والشرآة الوطنية الصينية للنفط )  بالمئة٣٨ بلغت
  )٢٠٧(. بالمئة٢٥سورسيوم بقيادة بريطانية مع شرآة النفط العراقية التي ستكون لها حصة الكون

  
 أعيدت برمجتها عدة ، آانت قدنفطال حقول  إضافية من مجموعاتبعشر الثانية للعطاءات جولةال

 عقدت وزارة النفط )٢٠٨(.٢٠١٠ أو في مطلع ٢٠٠٩ وسوف تجري حسبما ذآر إما في آخر ،مرات
  )٢٠٩(: ضمتثارة االهتمام وإلعالن عدة تغييرات أساسية لشروط عقودهات في اسطنبول إلاجتماعا

  
  . الفائزين بالعطاءاتجانبالتي تدفع للحكومة العراقية من عالوات التوقيع خفض مبلغ  •
تغيير بعض شروط اإلنتاج بما في ذلك طول المدة الزمنية المعطاة للِمشغلين للحفاظ على  •

 .تاجإلنلمعدل مستهدف 
  

. البارز أيضًا عدد شرآات النفط المملوآة من الدولة التي سبق تأهيلها للمشارآة في العطاءات
. ١٢-٢قائمة بالشرآات المؤهلة مسبقًا للمشارآة في الجولة الثانية، أنظر الجدول لالطالع على 

 آبار إضافة إلى ذلك، أشارت التقارير الصحفية ان وزارة النفط تجري مفاوضات منفصلة مع
 Eni فقد أعلنت شرآة )٢١٠(.لحقول التي لم تمنح خالل الجولة األولىحول االمشارآين في العطاءات 

SpA قد  الذي تنتمي إليهكونسورسيومال، ان ٢٠٠٩أآتوبر / تشرين األول١٣ المقيمة في إيطاليا، في 
 Eniآونسورسيوم  يضم )٢١١(.رض في الجولة األولىنح ترخيصًا لحقل الُزبير الذي سبق ان ُعُم

SpA أوآسيدنتال بتروليوم وشرآة الغاز الكورية، اما شريكها العراقي، فسيكون شرآة النفط ،
  )٢١٢(.الجنوبية
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  ٢٠-٢الشكل 
    ٢٠٠٩ /٩ – ٦/٢٠٠٣إنتاج وصادرات النفط الخام، حسب األشهر، 

  مليون برميل في اليوم

  
  

فال حكومة منطقة آردستان . م في أو الصادرات من منطقة آردستانهذه البيانات ال تشمل إنتاج النفط الخا: مالحظة
وفقًا لوزير الموارد . وال وزارة الداخلية نشرت اإلحصاءات الرسمية حول إنتاج وصادرات النفط من منطقة آردستان

ليوم برميل في األف  ١٠٠الطبيعية في حكومة منطقة آردستان، دّلت حكومة منطقة آردستان على قدرتها إنتاج 
  .غير ان اإلنتاج الفعلي غير معروف. للتصدير

  
، ورقة العمل المفصلة للواردات واإلنتاج والتصدير الشهرية، (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق : المصادر

؛ وزارة الخارجية، تقرير ٢/١٠/٢٠٠٨؛ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ١/٢٠٠٨
 لطلب (NEA-I) العراق –؛ استجابة مكتب شؤون الشرق األدنى ١٤/١٠/٢٠٠٩ و٢٧/٥/٢٠٠٩ العراق، الوضع في

  .٢/٧/٢٠٠٩مكتب المفتش العام للبيانات، 
  

  الجهود لزيادة إنتاج وتكرير النفط في آردستان
 ال حكومة مقاطعة آردستان وال الحكومة العراقية نشرت إحصاءات رسمية عن إنتاج وصادرات

 غير ان وزير الموارد الطبيعية في حكومة منطقة آردستان الحظ، )٢١٣(.النفط من منطقة آردستان
، ان حكومة منطقة آردستان قد برهنت عن ٢٠٠٩أآتوبر / تشرين األول٥في آتاب مؤرخ في 

 للتصدير خالل األشهر الماضية وان باإلمكان (BPD)  باليومبرميلألف  ١٠٠قدرتها على إنتاج 
  )٢١٥(. وتجدر اإلشارة إلى أنه ال يمكن إثبات هذه االدعاءات)٢١٤(.ة هذه الكمية بسهولةمضاعف

  

 االنتاج

 الصادرات
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  ١٢-٢الجدول 
   لالشتراك بجولة العطاءات الثانيةالمؤهلةالشرآات 

  
  شرآات تملكها الدولة    شرآات ذات ملكية خاصة

  البلد  الشرآة    البلد  الشرآة
BHP أنغوال  تملكها الدولة جزئيًا(سونانغول     استراليا  بيلتون المحدودة  

  شرآة النفط الوطنية الصينية      وود سايد بتروليوم المحدودة
 ٦٦تملك الدولة  (CNOOC Ltdالمحدودة     آندا نكسن المحدودة

  )بالمئة من  الشرآة
  شرآة النفط الوطنية الصينية    الدانمارك مايرسك

SAسينوشم آورب    فرنسا   توتال  

  *الصين

 ٧٤تملك الدولة (شرآة النفط والغاز الطبيعي     المانيا  BASFونترشل 
  )بالمئة من الشرآة

  نفط الهند    اليابان SpAأديسون 

  الهند

جابان بتروليوم المحدودة للتنقيب 
 عن النفط 

  PTاندونيسيا   بيرتامينا  

 بالمئة من ٣٠تملك الدولة  (Eni SpA   .ميتسوبيشي آورب
  )الشرآة

  إيطاليا

 سوي للتنقيب عن النفطشرآة ميت

  

 بالمئة من ٢٩تملك الدولة (شرآة إنبكس   
 )الشرآة

  اليابان

اسستها (الشرآة اليابانية للنفط والغاز والمعادن      شرآة نيوبن للنفط
 )٢٠٠٤الحكومة اليابانية سنة 

  

شرآة آاز مونيا غاز للتنقيب عن النفط     آوريا  الشرآة الكورية للغاز
 وإنتاجه

  آزاخستان

OAOماليزيا  بتروناس     لوآويل القابضة  
OAOتنفط  

  روسيا
من % ٦٣تملك الدولة  (ASAستاتويل هيدرو   

  )الشرآة
  نروج

تملكها الدولة (باآستان بتروليوم المحدودة     االرجنتين/اسبانيا YPFربسول 
  )جزئيًا

  باآستان

الدولة تملك ( روز نفط اويل آومباني PLC  BG    OJSCمجموعة 
  )من الشرآة% ٧٥

  روسيا

PLC BP 

  المملكة المتحدة

  OAO ن % ٥٠تملك الدولة ( غازبروم
 )الشرآة

  

  ترآيا AOترآية بتروليري      آارين إنرجي
المملكة   PLCرويال داتش شل 

  هولندا/المتحدة
  فيتنام  بتروفيتنام  

        شرآة  أنا دارآو بتروليوم
        شيفرون آورب

        آو فيليبسآونو
        ايكسون موبيل آورب

        هيس آورب
        باراتون اويل آورب

  أوآسيدانتال بتروليوم آورب

الواليات المتحدة 
  األميرآية

      
 شرآات النفط الوطنية مأخوذة من مجلة بتروليوم إنتّلجانس ويكلي، الملكية فيالنسبة المئوية لحصص : مالحظة

١/١٢/٢٠٠٨.  
  .قوة من الحكومة الصينية قد ُمنعت من االشتراك في الجولة الثانية الصينية المدعومة بسينبوكذآر ان شرآة * 

  .١٥/٩/٢٠٠٩ مديرية العقود النفطية والتراخيص التابعة لوزارة النفط العراقية، :المصدر
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من  المحدودة لتكرير النفط، أول آميات  شرآة آار، تلقت محطة تكرير النفط في إربيل التي تملكها٢٠٠٩يوليو / تموز١٨في 

  .النفط من حقل نفط خورماال دوم
  

نفط                         ة تسويق ال ة آردستان سمحت لمنظم ة منطق ة وحكوم ة العراقي ين الحكوم ترتيبات غير رسمية ب
(SOMO)                ول تج في حق ام المن نفط الخ وي و  التابعة للدولة العراقية ببيع ال  )٢١٦(.طق طق للتصدير    طق

ة             ي غير انه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق بين حكوم ة بشأن من سيدفع           مإقل ة العراقي  آردستان والحكوم
ول   غل الحق ي تش ة الت نفط الدولي رآات ال ة  )٢١٧(.لش ة ان حكوم ة العراقي ول الحكوم يم تق تان إقل  آردس

ة                دات ألن حكوم يم مسؤولة عن الدفع للشرآات األجنبية من حصتها من العائ م تعرض       إقل  آردستان ل
  (KRG)موقف حكومة إقليم آردستان . وافقة النفطية على الحكومة العراقية للمهاعقود

ّدر                    هو ان على الحكومة العراقية ان تدفع لشرآات النفط األجنبية ألن النفط المنتج هو نفط عراقي ُمَص
يم آردستان               . عبر خطوط األنابيب العراقية    ة إقل ة في حكوم وارد الطبيعي  ٩ في    (KRG)قال وزير الم

رين األول وبر /تش ى ٢٠٠٩أآت دًا عل ط     ، مؤآ د اآلن أي نف ح بع ن ُيّض ه ل زاع، ان رة للن ية المثي  القض
دفوعات                )٢١٨(.للتصدير من منطقة آردستان إلى حين التوصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية حول الم

ن                         ذا يبقى بال حل؛ وأعل اهم ه ي ان سوء التف دروآربون يعن ة للهي وانين الوطني التقصير في تمرير الق
ان ال   ي البرلم ر ف و آبي وانين       عض ن ق لة م ة س درس أي ن ي واب ل س الن ؤخرًا ان مجل ي م عراق

  )٢١٩(.٢٠١٠الهيدروآربون لغاية 
  
  

  الحاليسنوات قبل ربع السنة  ٣
  هدف طموح بخصوص الهيدروآربون

ي  وز٢٧ف و / تم دة  ٢٠٠٦يولي م المتح راق واألم ق الع ، أطل
ذي وضع              نوات ال شراآة العهد الدولي مع العراق لمدة خمس س

  .٢٠٠٧فقة على قانون الهيدروآربون بحلول نهاية هدف الموا
  

ول طق طق وط                    يوق لهذه األسباب، لم يجر تسديد المدفوعات للشرآات الدولية الثالث العاملة في حق
ن، دي إن أو   – وم آوربوريش س بترولي ذي      (DNO) آداآ نفط ال اء ال ي، لق ل إنرج نال وجيني  انترناش

ه ي )٢٢٠(.انتجت رين األول٢ ف وبر / تش ينية٢٠٠٩أآت رآة الص ترت الش ينوبك، اش  (SINOPEC)  س
رغم من ان الشرآة الصينية          )٢٢١(.شرآة آداآس بتروليوم   ينوبك   وعلى ال ة   ((SINOPEC)  س المدعوم
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ة الصينية وة من الحكوم ان ) بق ة من العطاءات، ف ة الثاني ي الجول ارآة ف ا المش ه مسموح له دعي ان ت
ة أشاروا           نفط العراقي م                 مسؤولين في وزارة ال ا ل ع من االشتراك م ى ان الشرآة الصينية سوف تمن إل
يم آردستان      ة إقل ود حكوم تخلص من عق م حظر      )٢٢٢(.(KRG)ت داد، ت ة في بغ فارة األميرآي ًا للس  وفق

  )٢٢٣(.الشرآة الصينية من المشارآة في الجولة الثانية
  

ة إ                  نفط، تواصل حكوم دات ال ة حول تقاسم عائ يم آردستان   على الرغم من الخالفات الحالي  (KRG)قل
 للشرآات األجنبية حصة في   (KRG)تقدم حكومة إقليم آردستان   . دفع عقود تطوير النفط في أراضيها     

تان         يم آردس ة إقل ى حكوم االت، تتلق ي بعض الح ا، وف ي تطوره ول الت ي  (KRG)الحق ًا ف  حصص
يم      أعلن وزير الموارد ا)٢٢٤(. وتطوير النفط التنقيبالشرآات التي ُمنحت عقود      ة إقل ة في حكوم لطبيعي

تان  ي (KRG)آردس رين األول٩ ف وبر / تش ن  "، ان ٢٠٠٩أآت ر م ودًا   ٣٠أآث ت عق د منح رآة ق  ش
ى     )٢٢٥(.في منطقة آردستان  " نفطية نفط في         ألحدث النشاطات   جدول زمني     لالطالع عل  في مجال ال
  .١٢-٢ آردستان، أنظر الشكل إقليم

  
و   / تموز ١٨في   ة إق     ٢٠٠٩يولي يم آردستان     ، أطلقت حكوم اال           (KRG)ل تج من خروم نفط المن دفق ال  ت

ه                       ر خط أنابيب طول ل عب نفط في إربي دوم، الذي هو جزء من حقل نفط آرآوك، إلى محطة لتكرير ال
  (KRG)خالل حفل االفتتاح، قال رئيس وزراء حكومة إقليم آردستان .  آيلومتر٤٠
ة آردستان وفي أرجاء            يملكها القطاع   ) مصفاة(المرفق هو أول محطة تكرير      " ان   الخاص في منطق

ة   ة جدي ل بطاق راق، وتعم تمكن     )٢٢٧(".الع م ت نفط ل وزارة ال روعًا ل ًال مش ر أص ة التكري ت محط  آان
ازه   ن إنج وزارة م تان     . ال يم آردس ة إقل ى حكوم روع إل ّلم المش ين    (KRG)ُس راآة ب ت ش ي أقام  الت

ام والخاص إل اعين الع ازهالقط زود الم)٢٢٨(.نج ع ان ت از   يتوق ازوت والك تان بالم ة آردس ة منطق حط
  )٢٢٩(.لالستهالك المحلي

  
  أمن البنية التحتية للنفط وشرطة النفط العراقية

ى أمن خطوط األنابيب         التتولى الحكومة العراقية آامل مسؤولية       ك،     )٢٣٠(.تمويل والحفاظ عل  يشمل ذل
نفط    ة لل ة التحتي ن للبني ؤمن األم ي ت نفط، الت رطة ال ز ش دريب وتجهي راقت ي الع نة . ف ع الس خالل رب

  )٢٣١(. عراقي التدريب وتخرجوا من مرآز تدريب شرطة النفط الشمالي١٣٤٢، تابع الحالي
  

نة  ه، شهدت س راق ٢٠٠٩لتاريخ ي الع نفط ف ة لل ة التحتي ى البني ات عل ة هجم رت وزارة ،، ثماني  اعتب
ة  االً  (DoD)الداخلي ان فع ط آ دًا فق ًا واح م تحصل أي )٢٣٢(. ان هجوم نة    ول ع الس الل رب ات خ ة هجم
ة الحظر                   ٢٠٠٧سبتمبر  / منذ أيلول  )٢٣٣(.الحالي ، لم تحصل أية هجمات ضد أي خط أنابيب في منطق

ة الحظر حول    فكما الحظ المفتش العام سابقًا، آانت مشاريع   )٢٣٤(.(PEZ)حول خطوط األنابيب       منطق
  )٢٣٥(. من الواليات المتحدة بين أنجح مشاريع البنية التحتية الُممولة(PEZ)خطوط األنابيب 

  
  شرآة النفط الوطنية العراقية

و   / تموز  ٢٩في   وزراء العراقي          ٢٠٠٩يولي انون        (CoM)، وافق مجلس ال ى مشروع ق جزء من   ( عل
ة     (INOC)إلعادة تأسيس شرآة النفط الوطنية العراقية       ) قوانين الهيدروآربون  ديرها الدول  )٢٣٦(. التي ت

ة  نفط الوطني رآة ال ر ان ش ة وذآ دراء(INOC)العراقي ا مجلس م رئيس )٢٣٧( سوف يحكمه ا ان ال  آم
وزراء              ى مجلس ال ارير مباشرة إل ع التق والمدير التنفيذي للمجلس سوف يشغل رتبة وزير وسوف يرف
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نفط     – ر ال ى وزي انون          )٢٣٨(. وليس إل ات آ ل انتخاب انون قب ام أي عمل بالنسبة لمشروع الق ع قي  ال يتوق
  )٢٣٩(.٢٠١٠يناير /الثاني

  
  ٢١-٢الشكل 

   آردستانإقليم في مجال النفط في ٢٠٠٩ سنة ألحدث نشاطاتالجدول الزمني 
  
  

  
  : المصادر

 ،)KRG(نشرة صحفية لحكومة إقليم آردستان . أ
29807=&anr223=&rnr02010100=&smap12=asp?lngnr.detail/articles/org.gkr.www://http  تم التوصل إليها في

٢٦/١٠/٢٠٠٩. 
 تم التوصل إليها في، com.gulfkeystone.www، ٢٠/٧/٢٠٠٩غالف آيستون بتروليوم المحدودة، أحدث المعلومات عن آردستان، . ب
٢١/١٠/٢٠٠٩.  
 . ١٨/٧/٢٠٠٩ خالل افتتاح مشروع النفط في خورماال دوم، (KRG)مالحظات رئيس وزراء حكومة إقليم آردستان . ج

http://www.krg.org/articles/detail.asp?lngnr=12&smap=02010100&rnr=223&anr=30604   
  ٢٧/٧/٢٠٠٩ نشرة صحفية، لزنغفورد، أنرجي إنك،. د
  ٢، ص ٧/٩/٢٠٠٩، ٣٦، الرقم LII، التقرير األسبوعي، المجلد Middle East Economic Survey. هـ
  ١٧/٨/٢٠٠٩صحفية، النشرة ال، Plcهيريتدج أويل . و
 Energy، " غينيا الجديدةمشاريع تالسمان إنرجي الجديدة في العراق وبابوا،"، ٥/٢٠٠٩تالسمان إنرجي إنك، عرض مفتوح للمستثمرين، . ز

Business Review ،٨/٩/٢٠٠٩  
http://oilgasexploration.energy-business-review.com/News/talisman energy plans new projects in iraq and papua new 

guinea 090908٧/٩/٢٠٠٩أويل سيرش المحدود، تقرير، حفر اآلبار .  ح  
 ، ٩/١٠/٢٠٠٩، (KRG)عية في حكومة إقليم آردستان مالحظات وزير الموارد الطبي. ط

http://www.krg.org/articles/detail.asp?lngnr=12&smap=02010100&rnr=223&anr=31849   
  

  لمعلومات الغاز الطبيعيتحديث 
ال دات        ٢٠٠٨سبتمبر  /في أيلول  ة إلنشاء           ، توصلت وزارة النفط وشرآة روي اوين اتفاقي ى عن ش شل إل

يم البصرة                  تج في إقل از الطبيعي المن رة     )٢٤٠(.اتحاد شرآات اللتقاط ومعالجة واستخدام الغ ات آبي  آمي
اءً   من الغاز الطبيعي المرتبطة بإنتاج النفط الخام         ة              تشتعل هب ة التحتي ى البني ر إل راق يفتق ًا ألن الع  حالي

تغاللها أن االتف )٢٤١(.الس ن ش ان م از    آ رآة البصرة للغ كيل ش ة تش ع حصة (BGC)اقي ة ٥١ م  بالمئ
ل و ٤٤لشرآة الغاز الجنوبية و    ة لميتسوبيشي  ٥ بالمئة لشرآة ِش ان      )٢٤٢(. بالمئ ه آ رغم من ان ى ال  وعل

ول الموعد األقصى،              د بحل ى أي عق ة عل ام أو الموافق قد ُحّدد مدة سنة إلآمال المفاوضات، لم يجر إتم
ول ٢١في   اني     )٢٤٣(.٢٠٠٩سبتمبر  / أيل انون الث ات آ د انتخاب ع ان يجر أي عمل إال بع اير / وال يتوق ين

٢٤٤(.٢٠١٠(   

 األول من
  ٢٠٠٩يونيو /حزيران

حفل افتتاح صادرات 
 إقليمالنفط الخام من 

 آردستان

 ٢٠٠٩يوليو/ تموز٢٧
شرآة لونغفورد إنرجي الكندية 
تعلن حصولها على حصة في 

 إقليمآتلة تشّيا صورخ في 
آردستان

 ٢٠٠٩أغسطس/آب
شرآة هيريتادج أويل تكمل 
 ١-اختبار اآتشاف ميدان وست

 في منطقة آردستان

  ٢٠٠٩سبتمبر /يلول أ٨
تالسمان إنرجي تعلن ن الخطط المستقبلية لتطوير 
مشاريع جديدة في منطقة آردستان سوف تنتظر 

 والحكومة  حكومة إقليم آردستانإلى حين تتوصل
 العراقية إلى اتفاق حول قضايا عائدات النفط

 أآتوبر/سبتمبر                   تشرين األول/       أيلولأغسطس                  /            آب  يوليو /     تموز  يونيو/حزيران

  ٢٠٠٩يوليو / تموز١٨
 تطلق تدفق حكومة إقليم آردستان

النفط الُمنتج في حقل النفط 
بخورماال دوم إلى محطة التكرير 

 الجديدة في إربيل

يوليو / تموز٢٠
 غالف آيستون ٢٠٠٩

بتروليوم المحدودة 
 تقاسم إنتاج امنح عقدُت

 إقليميدين في جد
 آردستان

أغسطس / آب٣١
 بايو بند ٢٠٠٩

بتروليوم تعلن عن 
 حكومة اتفاقيات مع

 للتنقيب إقليم آردستان
وتطوير ثالث آتل 

 نفطية

 ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٨
رش المحدودة تعلن يأويل س

عن نتائج أولية في بئر 
، المتواجد في آتلة ١-شاآال

 إقليمحصلت عليها في 
 ٢٠٠٨آردستان سنة 

  ٢٠٠٩أآتوبر /١ ت٩
 تعلن انه لن حكومة إقليم

يجر بعد اآلن ضخ أي نفط 
للتصدير من منطقة 

آردستان إلى حين يتم 
التوصل إلى اتفاق مع 

الحكومة العراقية حول 
ات دف ال
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  الحالي سنوات قبل ربع السنة ٦

   ميغواط٦،٠٠٠هدف الـ 
ي           ى الشعب العراقي ف ة إل ة موجه ، ٢٠٠٣أغسطس  / آب٢٩في آلم

بعد حوالي سنة من اآلن، وألول      "بول بريمر الثالث،    . أعلن السفير ل  
ة، آل             مرة في   التاريخ، سيكون لكل عراقي، في آل مدينة وبلدة وقري

وم، آل        ٢٤ما يحتاجه لالستخدام وسيكون عنده آهرباء        ي الي  ساعة ف
ى      ١٦٠٠زيادة  ه إلى هدف     هذ تترجم". يوم  ميغاواط من الكهرباء إل

ول صيف         ة بحل داد          ٢٠٠٤الشبكة الوطني ة من إم وغ ذروة إجمالي  لبل
  .لم يتحقق ذلك إال بعد خمس سنوات. اط ميغاو٦٠٠٠الكهرباء تبلغ 

  
  الكهرباء

ا         ٥٫١٦، آانت الواليات المتحدة قد خصصت        ٢٠٠٣منذ   زم به ار دوالر، والت ار دوالر    ٤٫٩٩ ملي  ملي
  )٢٤٥(. مليار دوالر لمساعدة العراق في تحسين توليد ونقل وتوزيع الكهرباء٤٫٨٦وأنفقت 

  
دول  ّين ي١٣-٢الج ة  ب اريع الُممول ع المش ب     توزي دة حس ات المتح ن الوالي وأ م ذه . اريعع المشان ه

ات  ع       –اإلنفاق ة، وتراج ة العراقي ود الحكوم دولي، وجه ع ال ل المجتم ن ِقَب اهمات م ب المس ى جان  إل
  . زيادة في إمداد الكهرباء في معظم أرجاء البالدأدت إلى –الهجمات على البنية التحتية للكهرباء 

  
  ١٣-٢الجدول 

  ، حسب نوع المشروع الممولة من الواليات المتحدةقيم مشاريع الكهرباء
  بماليين الدوالرات

  
 فئة المشروع منجزة جارية لم تباشر المجموع

  التوليد  ٢،٠٣٢٫٤٧  ٢١٫٥٤  ٩٫٨٩  ٢،٠٦٣٫٩٠
  التوزيع  ١،٢٢٨٫٠٤  ٩٫٤٧  ٢٥٫٢٤  ١،٢٦٢٫٧٥
  النقل  ٩١٩٫٦٥  ١٠٦٫١٠  ٦٧٫٤٦  ١،٠٩٣٫٢٢
اندة المس  ٣٠٠٫٨٧  ٢٫٨٤  ٠٫٧٠  ٣٠٤٫٤١ تديمة المس

  وقطع الغيار
  البنية التحتية العامة  ٢٧٨٫٥٨  ١١٫٣٧  ٣٫٩٤  ٢٩٣٫٩٠
  الرصد والرقابة  ١٣١٫١٣  -  ١١٫٥٩  ١٤٢٫٧١
  أخرى  ٢٠٫٧٦  ٨٫٩٠  ٣٫٧٢  ٣٣٫٣٨

  المجموع  ٤،٩١١٫٥٠  ١٦٠٫٢٣  ١٢٢٫٥٤  ٥،١٩٤٫٢٧
دوير : مالحظة أثر بالت ام تت ات –األرق ى بيان تندة إل ذه مس ار ه ادة اإلعم اريع إع ة مش راق  قائم ار الع ادة إعم إدارة إع

(IRMS)  ًا ة تمام ة أو آامل ت دقيق ي ليس ع    .  الت ق م اريع ال يتواف الي المش ان إجم ذلك ف يم القصوى ل ات الق  لاللتزام
  .واإلنفاقات التي قدمتها الوآاالت

  .٩/١٠/٢٠٠٩، المعلم العالمي، (IRMS)إدارة إعادة إعمار العراق : المصدر
  

راق              لربع السنة الخامس على التوا     ة في الع ى الشبكة الوطني اء عل داد الكهرب ًا  لي، حقق متوسط إم رقم
د الغزو     ًاجديدقياسيًا   ن في آب               حيث ي  .  لما بع فير بريمر المعل داد اآلن هدف الس أغسطس  /تجاوز اإلم
د      – أثناء ذروة إنتاج النظام  ميغاواط من الكهرباء ٦٠٠٠، حول تزويد ٢٠٠٣ م بلوغه بع م ت  وهو معل

  .تاريخ الهدفخمس سنوات من 
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ذ          ا أيضًا من اء نم ى الكهرب د أصبحت  ، ٢٠٠٣وألن الطلب عل داد والطلب ضعفي     فق ين اإلم ن  الفجوة ب

نتين الماضيتين، إال ان              ع تقريبًا د تحسن خالل الس ل ست سنوات؛ ومع ان الوضع ق ما آانت عليه قب
اتهم من              ة العراقيين ال يستطيعون االعتماد على الشبكة الوطنية لتلبية حاج اء . الطاق ارة  أثن ع  في  زي  رب

ام، ان        الحاليالسنة   ة ، قال نائب رئيس الوزراء للخدمات، رافع العيساوي، للمفتش الع الحصول    إمكاني
ى راق عل ي الع ة ف كلة جدي زال مش اء ال ي ن  .  الكهرب اة م ة يواصل المعان ي بالطاق راق الغن فشعب الع

ا ان   اء آم اع الكهرب ذلك انقط ام ب انهم القي ذين بإمك اء   ال داد الكهرب تكملون إم اء يس دات آهرب ن مول  م
  . في الجوار من مولدات تجاريةأو"  الخارجيفنائهمفي  "خاصة يرآبونها

  
  إمداد الكهرباء

ع      بلغ معدل إمداد الكهرباء إلى الشبكة الوطنية التي تشمل آل من اإلنتاج المحلي والواردات، خالل رب
وم    (MWH)ساعة  / ميغاواط ١٥٤،٥٠٠ ميغاواط أو    ٦،٤٣٩، حوالي   الحاليالسنة   ذا حوالي    .  في الي ه
ادة  ١٠ ة زي ن  بالمئ نة ال ع ع الس رمرب بة  منص ادة بنس ة ٤٣ وزي نة     عن بالمئ ن س ه م نة نفس ع الس رب

ى ا  )٢٤٦(.٢٠٠٧ الع عل ي وال لالط اج المحل تورداتإلنت بة، مس انون   ل بالنس ذ آ در، من ب المق لطل
  .٢٢-٢، أنظر الشكل ٢٠٠٤يناير /الثاني

  
  ٢٢-٢الشكل 

   ٩/٢٠٠٩ – ١/٢٠٠٤معدل إمداد الكهرباء والطلب المقدر، حسب األشهر، 

  
          
ادر راق : المص ة للع اعدة االنتقالي ب المس اء، (ESD)/(ITAO)مكت ومي للكهرب ارير األداء الي  – ١/٦/٢٠٠٦، تق

  .١١ ، ص٩/٥/٢٠٠٧، و١١، ص ٢٥/١٠/٢٠٠٦ العراق،  فيوضعال؛  وزارة الخارجية، تقرير ٣٠/٩/٢٠٠٩
  ٢٣-٢الشكل 

الطلب المقدر

ا إجمالي اإلمدادات الواردات
إنتاج محطات الكهرباء
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   ٢٠٠٩ مقابل ٢٠٠٧،  الكهرباءتدامصادر إمدا
  ، ميغا واط٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٣٠متوسط ربع السنة المنتهي 

  

  
  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
راق      /صندوق دعم االقتصاد  : المصادر ومي للكهرب   (ESD/ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للع ارير األداء الي اء، ، تق

٣٠/٩/٢٠٠٩، ١/٧/٢٠٠٧.  
 

الي،                       ع السنة الح غ، خالل رب اء بل د الكهرب ى تولي درة العراق عل ا ان    ١٥،٣٠٠متوسط ق اواط آم  ميغ
ى من مستويات           .  ميغاواط ١١،١٥٠متوسط قدرة اإلنتاج العملية آان حوالي        ا أعل آال المتوسطين آان

ة  ٤ربع السنة األخير بنسبة      ا يحد       .  بالمئ درة المتاحة آم اج األقصى   اإلدها الُمصنّعون هي وحدة      الق نت
دما   ه عن ن توقع ذي يمك غيل ال تم التش روف ال تحت ي درة . قصوىالظ اً الق ة عملي اج  الممكن ي اإلنت  ه

رى          روف األخ تعمل والظ ود المس وع الوق ة، ون روف المحط ار ظ ين االعتب ذ بع د األخ األقصى بع
اء       الحاليخالل ربع السنة    . المحيطة راق بنسبة       ، عملت محطات الكهرب درتها       ٣٨في الع ة من ق  بالمئ

درتها  ٥٢المتاحة، وبنسبة    ة من ق اً  بالمئ ة عملي ع السنة   وهي، ، الممكن ادات متواضعة بالنسبة لرب  زي
  )٢٤٧(.٢٠٠٧نفسه من سنة 

  
ن أصل  داد ١،٩٥١م ن اإلم اواط م ن      ميغ ر م يتين، أآث نتين الماض الل الس بكة خ ى الش المضاف إل

ى  ب إل يًال ُينس ف قل ة  النص ا الحكوم ي تملكه اء الت د الكهرب ات تولي عة محط د أو توس ادة تجدي إع
اري دوالر            )٢٤٨(العراقية، ر من ملي ة من     ٢٩ حوالي    )٢٤٩(. التي أنفقت عليها الواليات المتحدة أآث  بالمئ

ة آردستان، و                       ا مستثمرون خاصون في منطق دتين بناه اء جدي  ١٩الزيادات جاءت من محطتي آهرب
دان المجاورة         بالمئة جاءت من الك     اء المستوردة من البل ة حول مصادر           )٢٥٠(.هرب  بالنسبة لنظرة عام

  .٢٣-٢زيادة إمدادات الكهرباء خالل السنتين الماضيتين، أنظر الشكل 
  

  محطات توليد الكهرباء ذات الملكية الخاصة
دا                         دأت بإم از التي ب ل للغ ّغلها القطاع الخاص هي محطة إربي ا وش د الشبكة   أولى المحطات التي بناه

ع        . ٢٠٠٨بالكهرباء سنة    دها، في ربي ا     ٢٠٠٩محطة السليمانية جاءت بع زداد إنتاجه ع ان ي ا يتوق ، آم
ة         ة والرابع د الثالث دات التولي ط وح ى الخ دخل عل دما ت نة عن ذه الس ًا ه وعن ان المحطتاهات. الحق  ن

ل     ذ توهي   (Mass Global Company)توربينات االحتراق الداخلي تملكها شرآة ماس غلوب  ىتغ
ليمانية                        از في خور مور في الس ل الغ از الطبيعي المسحوب من حق اتين   )٢٥١(.بالدرجة األولى بالغ  له

د         ( ميغاواط   ٧٣٨ تبلغالمحطتين حاليًا قدرة متاحة مجمعة       تمال بع م تك ، )باستثناء وحدتي التوليد اللتين ل
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٣٧٩ 
المساهمون في النمو إلى 

  ميغا واط١٩٥١

  محطات توليد الكهرباء ذات الملكية الخاصة
  المستوردات

 محطات توليد الكهرباء المملوآة من الدولة

              ٢٠٠٩                         ٢٠٠٧ 
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اواط    ٥٦٠وأنتجتا، آمتوسط، حوالي     درة    ٧٦( ميغ ة من الق ع السنة   خال )  بالمئ دى  )٢٥٢(.الحالي ل رب  ل
ر من               درة  ٢٥٠محطة ُقدس في بغداد، التي أنفقت عليها الواليات المتحدة أآث ون دوالر، ق   أساسية  ملي

درة      ٤٧( ميغاواط   ٤٢٩ ميغاواط ومتوسط إنتاج من      ٩١٠ تبلغمتاحة   ة من الق ع السنة      )  بالمئ خالل رب
  )٢٥٤(.الحالي

  
ة    " بناء وامتالك وتشغيل  "ماس غلوبل مؤخرًا في عقد      وفقًا للتقارير الصحفية، دخلت شرآة       مع حكوم

ذه المحطة،       )٢٥٥(. إلنشاء محطة أخرى، هذه المرة في دهوك       (KRG)إقليم آردستان    دما ستنجز ه  عن
ة خاصة متصلة بالشبكة                        اء ذات ملكي ة آردستان محطة آهرب سيكون لكل واحدة من محافظات منطق

  )٢٥٦(.في باقي العراقة خاص محطة عدم وجود أيبالمقارنة مع 

                 
  

محطة آهرباء الُقدس، المحطة التي تديرها مؤسسة تملكها 
 ٢٥٠الدولة والتي أنفقت عليها الواليات المتحدة أآثر من 
 الحاليمليون دوالر، آان متوسط إنتاجها خالل ربع السنة 

 . المتاحة األساسية بالمئة من قدرتها٤٧ ميغاواط، أي ٤٢٩

حطة آهرباء غاز إربيل، التي بناها وشغلها القطاع الخاص،            م
نة         اواط،   ٣٦٨،  الحالي آان متوسط انتاجها، خالل ربع الس  ميغ

 . المتاحة األساسية بالمئة من قدرتها٧٥أي 

  
   الكهرباءمستوردات
 ٢ ميغاواط، أي حوالي ٦٦٩ الحالي العراق من الكهرباء خالل ربع السنة مستورداتبلغ متوسط 

 بالمئة بالنسبة للكمية المستوردة خالل ربع ١٣١ لكن أآثر بنسبة منصرملمئة أقل من ربع السنة البا
قبل عامين، آان . هذه الكهرباء تم توليدها في محطات في ترآيا وإيران. ٢٠٠٧السنة نفسه من 

 من رداتمستومنذ ذلك الحين، تراجعت ال.  بالمئة من الكهرباء المستوردة يأتي من ترآيا٦٠حوالي 
 من إيران أآثر من أربعة أضعاف بمتوسط حوالي مستورداتترآيا بنسبة الربع تقريبًا بينما ازدادت ال

 لالطالع على )٢٥٧(.خالل ربع السنة الحالي)  الكهرباءاستيراد بالمئة من إجمالي ٨٠( ميغاواط ٥٣٧
  .٢٤-٢، أنظر الشكل ٢٠٠٤لتغّيرات في استيراد الكهرباء منذ ا
  

  اإلمداد والطلب بين فجوة ال
 إمداد الكهرباء الذي تجاوز معدل الطلب المتزايد خالل السنتين الماضيتين، تمّكن  فينموالمع معدل 

يمكن قياس إمداد الكهرباء لكن بسبب النقص في . العراق من تضييق الفجوة بين اإلمداد والطلب
 طريق استخدام نماذج على اإلمدادات، يمكن فقط تقدير الطلب على الكهرباء في العراق عن

، آانت (ITAO)استنادًا إلى تقديرات مكتب المساعدة االنتقالية للعراق . الكمبيوتر أو أساليب أخرى
، أي أعلى بنسبة الحالي بالمئة من طلب البالد الُمقّدر خالل ربع السنة ٦٩ حوالي الموفرةالحمولة 

  )٢٥٨().٢٥-٢الشكل ( من ربع السنة نفسه قبل عامين  بالمئة٥٤
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يعيشون في محافظات حيث تم تضييق الفجوة بين إمداد أصبحوا أربعة من آل خمسة عراقيين 
لكن، آما هو مناقش في القسم . الكهرباء المتوفر والطلب الُمقّدر، إلى حّد ما، خالل السنتين الماضيتين

  )٢٥٩(. من هذا التقرير، ال تزال الفوارق قائمة بين المحافظات٣
  

الفجوة بين اإلمداد والطلب قد ُخّفضت على العموم، لكنها ال تزال تؤثر على العراقيين بعدة قد تكون 
  :طرق
، قال المقيمون العراقيون انهم تلقوا متوسط ٢٠٠٩مارس /في استطالع للرأي أجري في آذار •

  )٢٦٠(. من الكهرباءثماني ساعات في اليوم
حدة فقط موصولة بالشبكة الوطنية،  قاعدة للجيش العراقي، هناك قاعدة وا٢٨٤من أصل  •

 )٢٦١(.وتعتمد آافة القواعد على آهرباء ُمكلفة تولدها مولدات في المواقع
ذآر قائد فريق إعادة إعمار المحافظات في بابل ان آل اجتماع حضره في المكاتب الحكومية  •

 )٢٦٢(.قد توقف بسبب انقطاع الكهرباء
  

  الُمولّدات الخاصة الصغيرة الحجم
لكهرباء من الشبكة الوطنية غير قادرة على تلبية الطلب، يشتري العديد من العراقيين مولداتهم ألن ا

للحصول على .  المجاورة أو يشترون الكهرباء من وحدات توليد خاصة تخدم األحياءلنقالةالخاصة ا
بكة، رعت صورة أدّق عن المدى الذي تعتمد فيه األسر العراقية على الكهرباء غير الصادرة عن الش

   دراسة حول توليد الكهرباء الخاص(MOE)  العراقيةالسفارة األميرآية في بغداد ووزارة الكهرباء
 بالمئة من سكان بغداد يعيشون في تلك ٧٥ ماليين إنسان، أي ٥حوالي . وسطى بغداد ال منطقةفي

 أسرة ٤٦٦،٠٠٠ وحدة توليد خاصة تخدم حوالي ٤٩٠٠حوالي هناك وجدت الدراسة ان . المنطقة
 معظم هذه الُمولدات تعمل على المازوت )٢٦٤(. ماليين مقيم٣ أو قرابة )٢٦٣(في بغداد المرآزية،

ساعة من الكهرباء آل / ميغاواط٤٠٠٠ حوالي توفرانها . الُمشترى بأسعار مدعومة من وزارة النفط
التيار هذا لكن، قوة . الشبكة من ِقَبل الوسطى بالمئة من الطاقة الُمزوّدة في بغداد ١٠ قرابة ، أييوم

، متدنية جدًا لتأمين الكهرباء لمكيفات الهواء أو األجهزة الثقيلة بوجه عامالكهربائي باالمبيرات، 
 قادرة على تقديم حد أقصى من اإلنتاج في أي ساعة  الخاصةنظريًا، إذا آانت هذه المولدات. األخرى

 في بغداد قريب بالكامل اإلمداد والطلب الفارق بينن كويآان، وإذا ُدمجت مع الكهرباء من الشبكة، س
  .طاقة إضافية متوفرة مع وسطى،ال
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١١٥ 

  ٢٤-٢الشكل 
   ٩/٢٠٠٩ – ١/٢٠٠٤ الكهرباء حسب األشهر، مستوردات

  ساعة في اليوم/ميغاواط
  

  
    
 – ١/٦/٢٠٠٦ي، ، تقارير األداء الكهربائي اليوم(ESD)/(ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق : المصادر

، ٢٥/١٠/٢٠٠٦، تقرير وضعية العراق األسبوعي، (NEA-I) العراق –؛ مكتب شؤون الشرق األدنى ٣٠/٩/٢٠٠٩
  .١١ص 

  
  ُتشكِّل هذه الوحداتفإن هذه،  المحاورةفي األحياءالخاصة على الرغم من فوائد وحدات التوليد 

لمولدات الخاصة متواجدة في مناطق وجدت الدراسة ان معظم ا. مخاطر بالنسبة للبيئة والسالمة
العديد من المواقع مغطاة بالوقود الذي تسّرب أو رشح من صهاريج . مكشوفة دون حاويات وقائية

وألن .  للسيطرة على الدخان والضجيجأدنى قدر من الجهديبذل الُمشغلون و. آافيةتخزين غير 
 للكهرباء بمنازلهم، تكون الوصالت المستهلكين مسؤولون عن تشغيل أسالك تربط الوحدات المولدة

  )٢٦٥(.عادة غير منظمة وغير سليمة
  

  ٢٥-٢الشكل 
   ٩/٢٠٠٩ – ٧/٢٠٠٧الطلب المقدر على الكهرباء الُموّفرة من آهرباء الشبكة الوطنية، حسب األشهر، 

  
ظام التوزيع المحلي؛  ُمقاسة على مستوى المحطات الفرعية وهي آمية الكهرباء التي تدخل نالموفرةالحمولة : مالحظة

 أقل من الموفرةالفرعية، تكون الحمولة التحويل وبسبب خسائر النقل التي تحصل بين محطات الكهرباء ومحطات 
  .إجمالي إمداد الكهرباء

  
 – ١/٧/٢٠٠٧، تقارير األداء الكهربائي اليومي، (ESD)/(ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق : المصادر

٣٠/٩/٢٠٠٩.  

مستورداتإجمالي ال

 من إيرانمستوردات

  سوريا منمستوردات
مستوردات من ترآيا
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  د الحكومة العراقية لتوسعة قدرات التوليد واإلنتاججهو
توسعة قدرات التوليد العراقية تم على ما في  (MOE)المأزق المالي الذي أخر خطة وزارة الكهرباء 

، دخلت وزارة الكهرباء في اتفاقية ٢٠٠٨ديسمبر /في آانون الثاني. الحالييبدو حّله خالل ربع السنة 
 توربين احتراق داخلي ٧٢ وسيمنز تقدم بموجبها هاتين الشرآتين (GE)جنرال إلكتريك شرآتي مع 

قدرة ال ميغاواط إلى ١٠،٠٠٠ المعدات والخدمات المتصلة بها التي سوف تضيف أآثر من وآذلك
  )٢٦٦(.الشبكة الوطنيةلدى توليد األساسية لل

  

  
منطقة باء من المولدات الخاصة إلى نصف األسر في  الكهرنقلتشابك من األسالك الكهربائية التي رآبها المستهلكون والتي ت

  . على األقلوسطىبغداد ال
  

، لم يوافق مجلس النواب على بيع سندات الخزينة ٢٠٠٩ التشريعية في ربيع دورتهلكن، خالل 
أغسطس، وبعد ان لفت رئيس الوزراء المالكي االنتباه حول هذا /في آب. لتسديد آلفة هذه التوسعة

 احتياجاتالبنك المرآزي العراقي على السماح للبنوك بإقراض وزارة المالية من التأخير، وافق 
 وفقًا للسفارة األميرآية في بغداد، رصد مكتب الملحق المالي الوضع )٢٦٧(.ها لتمويل التوسعةتاحتياط

أصبحت وشّجع الحكومة العراقية على تمويل آخر المدفوعات إلى جنرال إلكتريك آما ان المدفوعات 
  )٢٦٨(.٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٣٠ بتاريخ كتملةم
  

-٢الشكل (ًا في العراق وقع م٢٠وفقٌا لوزارة الكهرباء، سوف ُترآب هذه التوربينات الجديدة في 
 آردستان، على محطة آهربائية جديدة على إقليمسوف تحصل آل محافظة، باستثناء محافظات  ).٢٦
 القدرات الجديدة على ان تبدأ، ٢٠١١ أو مطلع ٢٠١٠  يتوقع ان يبدأ اإلنشاء في أواخر)٢٦٩(.األقل

، عقدت وزارة الكهرباء ُقدمًا لدفع هذا المشروع )٢٧٠(. بعد سنتين إلى ست سنواتباإلنتاج الفعلي
 مع الشرآات الهندسية واإلنشائية ٢٠٠٩أآتوبر /مؤتمرًا في إربيل، في األول من تشرين األول

  )٢٧١(.المهتمة
  

يغاواط من القدرات الجديدة المخططة تقريبًا خمسة أضعاف الكمية المضافة  م١٠،٠٠٠الـ تساوي 
 آما سبق للمفتش )٢٧٢(.خالل السنتين الماضيتين وسوف تزيد قدرة التوليد الحالية للبالد بنسبة الثلثين

قدرة التوليد أن تترافق مع رفع مستوى أنظمة النقل في العام ان ذآر، تحتاج الزيادات الهامة 
 ال علم )٢٧٣(. الحموالت المتزايدةمناولةزيع في العراق، وإال ستكون هذه األنظمة عاجزة عن والتو
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للسفارة عن أية عقود قائمة لتسهيل ترآيب المعدات أو لرفع المستوى الضروري للشبكة 
 إلى أي درجة الكافية والمثلى إمدادات الوقود  فيتوفرال أآثر من ذلك، سوف ُيحّدد )٢٧٤(.الوطنية

المحطات الجديدة العاملة بواسطة توربينات . وف تعمل هذه المحطات الجديدة بصورة جيدةس
نتاجية تبلغ إمثل محطتي إربيل والسليمانية، قد عملتا ب. االحتراق الداخلي والمغذاة بالغاز الطبيعي

 بالمئة من قدراتها المتاحة مقابل ٧٦ –ضعفي متوسط إنتاجية محطات الكهرباء في العراق 
٢٧٥(%.٣٨(  

  
في الوقت الذي تستعد فيه وزارة الكهرباء إلطالق مشروعها الطموح لتوسعة القدرات، تواصل القيام 

مثًال، اإلنتاج من محطتي . بإضافة تزايدية على إمدادات الكهرباء مع مشاريع أخرى أصغر حجمًا
 قد –ناء أم قصر  واحدة متواجدة في خور الّزبير واألخرى على مقربة من مي–آهرباء عائمتين 
 ، آارتت شرآةالبواخر الكهربائية تقوم بتزويدهاهذه . ٢٠٠٩بحلول نهاية اإلنتاج تدخل على خط 

 ميغاواط آما ستحرق وقود النفط ٢٥٠ قدرهاوهي شرآة ترآية، وسوف يكون لها قدرة مجمعة 
  )٢٧٦(.الثقيل لتوليد الكهرباء
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  ٢٦-٢الشكل 
   في العراقمحطات الكهرباء القائمة والمخططة

   ميغا واط١٥،٣٠٠: القدرة الحالية المتاحة األساسية
   ميغا واط٢٥،٠٠٠: القدرة المتاحة األساسية)  او بعدها٢٠١٦(المقدرة 

  
  

اء المخططة فقط تلك التي هي تشمل محطات الكهرب.  ميغاواط١٥٠تشمل الخريطة فقط المحطات التي لها قدرات متاحة أآبر من : مالحظة
  .جزء من خطة وزارة الكهرباء المتكاملة لبناء وحدات توليد جديدة تعمل على توربينات االحتراق الداخلي

  
؛ وزارة ٣٠/٩/٢٠٠٩ – ١/٧/٢٠٠٧، تقارير األداء الكهربائي اليومي، (ESD)/(ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق : المصادر

 في  إلى هذا الموقع، تم الوصولcom.gppproject.www://Http. ازغة العامة لمشاريع محطات الكهرباء العاملة على الالكهرباء، المديري
١٤/٩/٢٠٠٩.  

  مصادر الطاقة المتجددة
د الك             دة لتولي ة الوحي ة المتجددة الهام ة الطاق ًا ان     ال تزال القوة الكهربائية المائي راق، علم اء في الع هرب

اف و     في ظل   مساهمتها ال تزال ملغاة      ار الجف اقض  آث رات          تن ة والُف اه في نهري ُدجل اج    .  المي ان اإلنت آ

  ) ميغا واط٧٥٠(الموصل الرئيسية 
 ) ميغا واط٢٤٠(ضخ الموصل 
الموصل واط٢٦٠(غاز )ميغا

 ) ميغا واط٥٠٠(القيارة 

  ) ميغا واط٤٧٧(غاز بايجي 
 ) ميغا واط١٣٢٠(بايجي 

  ) ميغا واط٩٦٠(بايجي 
 ) ميغا واط١٨٤(بايجي موبايل 

 ) ميغا واط٢٣٨(امراء س

 ) ميغا واط٦٦٠(سد حديثة 

 ) ميغا واط٥٠٠(االنبار 

  ) ميغا واط٢٤٦(قديمة -غاز جنوب بغداد
  ) ميغا واط٢٨٠(جديدة -غاز جنوب بغداد

بغداد واط٣٥٥(جنوب )ميغا

  )ميغا واط٧٥٠(القريات 

  ) ميغا واط٤٥٠(المسّيب 
  ) ميغا واط٥٠٠(المسيب 
واطمي١،٢٠٠(المسّيب )غا

  ) ميغا واط١٦٠(الحّلة 
  ) ميغا واط٥٠٠(الحيدرية 

 ) ميغا واط١٨٩(قديمة -غاز النجف
 ) ميغا واط٢٥٠(جديدة -غاز النجف

  ) ميغا واط٥٠٠(السماوة 

  ) ميغا واط١٨٢(سكر 

  محطات آهرباء قائمة
  

مخططة محطات

 ) ميغا واط٢٥٠(الكسيك 
) ميغا واط٤٩٢(غاز اربيل   

) ميغا واط٢٢٢(جديدة-اهللامال عبد 
  ) ميغا واط٢٤٠(قديمة -مال عبد اهللا

) ميغا واط٢٦٠(تازا 
  ) ميغا واط٣٢٠(دبيس 

) ميغا واط٤٠٠(دوآان   
) ميغا واط٣٢٥(آرآوك   

) ميغا واط٤٩٢(غاز السليمانية   

 ) ميغا واط٤٢٩(دربنديخان 

 ) ميغا واط٢٥٠(منصورية 

) ميغا واط٣٢٠(الصدر   

  ) ميغا واط٩١٠(ُقدس 
) ميغا واط٢٥٠(ٌقدس 

  ) ميغا واط٦٤٠(الدورة 
) ميغا واط٧٥٠ (٣الدورة 

) ميغا واط٢٥٠(واسط  

 ) ميغا واط٥٠٠(الديوانية 

 ) ميغا واط٢٥٠(العمارة 

  ) ميغا واط٥٠٠(الناصرية 
 ) ميغا واط٨٤٠(الناصرية

  ) ميغا واط٨٠٠(حارثة 
 ) ميغا واط٢٠٠(ناجبية

 ) ميغا واط١٣٠٠(الرميلة 
شط البصرة 

 ميغا٧٥٠(

 ٤٩٨(الزبير 
 )ميغا واط
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١١٩ 

ع السنة    ٩الهيدرومائي خالل ربع السنة الحالي أدنى بنسبة    ى  المنصرم  بالمئة مما آان خالل رب ، وأدن
  )٢٧٧(.امين بالمئة مما آان في ربع السنة نفسه قبل ع٤٣بنسبة 

  
  :ال تزال الطاقة الشمسية تستخدم في مجاالت ُمعّينة

ديم لوحات                      • ة لتق دًا مع شرآة أوروبي ادن عق خالل هذا الصيف، وقعت وزارة الصناعة والمع
  )٢٧٨(. واط من الكهرباء٢٥٠شمسية قادرة آل واحدة منها على توليد 

راق          مع القيادة األمنية االنت    (GRD)فرقة منطقة الخليج    تعمل   • ددة الجنسيات في الع قالية المتع
(MNSTC-I)              ة الشمسية ، على اإلشراف على إنشاء نظام يهدف إلى استخدام آل من الطاق

وب  اوالري ى الجن ة إل دود النائي ى الح ة عل يش أمني اط تفت اء لنق اه الشرب والكهرب أمين مي ح لت
 )٢٧٩(.الغربي من بغداد

داد، ترآيب        ، أنجز فريق اللواء الحاليخالل ربع السنة    • ة في بغ اني في حي الغزالي القتالي الث
اء الشمسية        االشتغال نظام ُيمّكن العيادة األميرآية الجديدة من         ى الكهرب دما آانت    .  فقط عل عن

اء في                  العيادة تعتمد على الشبكة الوطنية للكهرباء، آانت تتلقى فقط حوالي ساعتين من الكهرب
وم ًا  . الي واء أيض ل الل د  ويعم ى تزوي ل  دعل ة تعم و   بار محكم ي أب ية ف اء الشمس الكهرب
 )٢٨٠(.غريب

وز  • ي تم يج    /ف ة الخل ة منطق زت فرق و، أنج ة  (GRD)يولي ة الثاني وني  ( المرحل درة بملي المق
د   ) دوالر ة للقائ تجابة الطارئ امج االس روع برن ن مش وارع  (CERP)م ب أضواء للش  لترآي

ع إنجاز ال         ة   تعمل على الكهرباء الشمسية في الفلوجة وتتوق ة الثالث ـ   (مرحل درة ب ين  ٣المق  مالي
 )٢٨١(.٢٠١٠يونيو /في حزيران) دوالر

  

  المشاريع األميرآية الجاري تنفيذها
 مشروع آهرباء قيد ١٩ (GRD)، آان لدى فرقة منطقة الخليج ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٣٠بتاريخ 
إلنفاقات هي لمشاريع أآثر من ثالثة أرباع هذه ا.  مليون دوالر١٨٠كلفة إجمالية بحوالي بالتنفيذ 

 آيلوفولت في فارابي ١٣٢المشروع األآبر، وهو إنشاء المحطتين الفرعيتين . النقل والتوزيع
، بكلفة إجمالية تبلغ ٢٠٠٩نوفمبر /وجميلة، في مدينة الصدر، يتوقع إنجازهما في تشرين الثاني

ى وشك إنجاز إنشاء  أيضًا انها عل(GRD)ذآرت  فرقة منطقة الخليج .  مليون دوالر٥٠حوالي 
 ١٣٢وإعادة تأهيل المحطة الفرعية )  مليون دوالر٣٠( آيلوفولت ١٣٢محطة الرمادي الفرعية 

المشروع : مشروع توليد آبير واحد فقط ال يزال قيد التنفيذ).  مليون دوالر١٧(آيلوفولت في الفلوجة 
حطة آهرباء ُقدس وعمليات تفتيش مإلى  قطع الغيار زويد مليون دوالر والذي هدفه ت٢٨البالغة آلفته 

  )٢٨٢(.مسار الغاز الحار في محطة آهرباء جنوب بغداد
  

  المياه
وّفر ة   َت ي آاف اآل ف ق مش د خل ر ق اف األخي ة إذ ان الجف انية ماّس راق حاجة إنس ي الع اه الشرب ف  مي

وم والثقاف          الحاليخالل ربع السنة    . مجاالت استخدام المياه   يم والعل ة التعل م     ، ذآرت منظم ة لألم ة التابع
ازلهم بسبب           ألف    ١٠٠ هجر أآثر من      ٢٠٠٥انه منذ   ) اليونسكو(المتحدة   إنسان في شمال العراق من
اه         ). أرضية لجر المياه   قنوات تحت ( تدفق المياه من نظم آارز       نقص راقيين بالمي نظم الع ذه ال زّودت ه
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١٢٠ 

اف واال            ٧٠مئات السنين لكن     ًا جراء الجف ة        بالمئة منها أصبح اآلن جاف اه الجوفي رط للمي . ستغالل المف
ول آب طس /بحل اك ٢٠٠٩أغس ان هن ل  ١١٦، آ ن أص ارز م ام آ زود  ٦٨٣ نظ زال ت ام ال ت  نظ

  )٢٨٣(.المياه
  

ا        ٢٫٧٤سبتمبر، آانت الواليات المتحدة قد خصصت       / أيلول ٣٠بتاريخ   زم به  ٢٫٦٣ مليار دوالر، والت
ت  ار دوالر وأنفق اريع الم ٢،٤٧ملي ى مش ار دوالر عل راق  ملي ي الع اه ف ارت )٢٨٤(.ي ةأش ة   فرق منطق

يج  از (GRD)الخل رّي     ٦٩٧ إنج اه وال ة المي اه، ولمعالج دادات المي روع إلم اك ( مش  ٣٧ال زال هن
اه الصرف الصحي                 ١٨٨إضافة  ) مشروع قيد اإلنجاز   اه المصروفة، وجمع مي  مشروع لمعالجة المي

لبة  ات الص اريع النفاي د التنف ١٣. (ومش ت قي روع ال زال ذ مش ة  )٢٨٥()ي اعدة االنتقالي ب المس ًا لمكت  وفق
دة              (ITAO)للعراق   ات المتح ة من الوالي ع الُممول اه والتوزي ة لمرافق معالجة المي درة الحالي ، تبلغ الق
اه               ٨٫٣ مليون متر مكعب، وتخدم      ٢٫٤  مليون إنسان، آما ان القدرة الحالية لمرافق معالجة وجمع المي

ى   )٢٨٦(. مليون إنسان   ٥٫٣، وتخدم    مليون متر مكعب   ١٫٢المصروفة هي    ة  لالطالع عل مشاريع  ب قائم
ات           الحاليالمياه المنجزة خالل ربع السنة       ، ومشاريع المياه الكبرى الجاري تنفيذها والُممّولة من الوالي

  .١٥-٢ والجدول ١٤-٢المتحدة، أنظر الجدول 
  

اه  لضمان الوصول إلى المصادر     ضاغطًااستجابة للنقص في المياه، اتخذت الحكومة العرقية موقفًا          مي
ا ار فيم دودهااألنه ي ف.  وراء ح ول٣ف بتمبر / أيل ة ٢٠٠٩س وارد المائي ر الم رأس وزي  (MoWR)، ت

ة            ومتين السورية والترآي اه المتقاسمة            . وفدًا عراقيًا اجتمع مع الحك ى قضايا المي ز المشارآون عل رّآ
ات نهر ال      ر وتقلب رات وعلى الظروف المائية والجفاف األخي دفقت  حيث  ،ُف اه في آل من نهري      ت  المي

ة  ٤٠بنسبة  هطول األمطار    بمعدل  انخفاض  مع  دون المتوسط،   بكميات بالتزامن،   دجلة والُفرات     بالمئ
ة عن إحباطه           )٢٨٧(. في المياه  عن المعدل الوسطي مما أدى إلى نقص حاد        ة العراقي  أعرب وفد الحكوم
اه لمع        ة الترآي الضغط          . الجة حاجات العراق     جّراء الرفض الترآي زيادة تدفق المي ر الطاق ل وزي قاب

اه        دًا من المي العراقي بالقول ان ترآيا تتعامل أيضًا مع الجفاف وانها قد أطلقت، آتّصرف إنساني، مزي
  )٢٨٨(.أآثر من المعتاد

  
زرع  ة ل ة حمل وارد المائي ت وزارة الم اف، نظم ار الجف ة آث رى لمعالج وات األخ ة الخط ن جمل م

ى        ش٦٠،٠٠٠ اظ عل راق للحف اء الع ي أنح رات ف دود والبحي ن الس القرب م غيرة ب ات ص جيرة ونبت
  )٢٨٩(.رطوبة التربة
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١٢١ 

  ١٤-٢الجدول 
   المنجزة خالل ربع السنة الحالي(GRD)مشاريع مياه فرقة منطقة الخليج 

  
الكلفة 

 )$بماليين (
 اسم المشروع المحافظة تاريخ اإلنجاز البرنامج

  
١٫٠٠  

تصاد صندوق دعم االق
(ESF)  

وحدة معالجة المياه المدمجة في   واسط  ٢٤/٨/٢٠٠٩
  واسط

  
٠٫٨٠  

صندوق إغاثة وإعادة 
 (IRRF)إعمار العراق 

  وحدة المياه المدمجة في الفاضلية   قار–ذي   ٢/٨/٢٠٠٩

  
٢٫٤١  

صندوق دعم االقتصاد 
(ESF)  

  مشروع رانيا للمياه  السليمانية  ٣٠/٧/٢٠٠٩
  

  
١٫٣٢  

برنامج االستجابة 
  (CERP)طارئة للقائد ال

  محطة معالجة المياه في الُمسّيب  بابل  ١٩/٩/٢٠٠٩

صندوق إغاثة وإعادة   ٠٫٤٠
  (IRRF)إعمار العراق 

  محطة أبو نواس لمعالجة المياه  بغداد  ٢٥/٨/٢٠٠٩

  
١٫٠٠  

صندوق دعم االقتصاد 
(ESF)  

مشروع مياه أثربان التابع للجان   التأميم  ٨/٨/٢٠٠٩
لمحافظات إعادة إعمار وتنمية ا

(PRDC)   
  

٣٫٠٢  
صندوق إغاثة وإعادة 

  (IRRF)إعمار العراق 
 ٧ مدينة الصدر –مشروع المياه   بغداد  ٧/٧/٢٠٠٩

  قطاعات
صندوق دعم االقتصاد   ١٫١٥

(ESF)  
وحدة المياه المدمجة في الجهاد   البصرة  ٢٤/٨/٢٠٠٩

  ساعة/٣م٢٠٠
  

٠٫١٥  
صندوق دعم االقتصاد 

(ESF)  
راق    مكتب    بغداد  ٣٠/٩/٢٠٠٩ المساعدة االنتقالية للع

(ITAO) – CD ة  – ٩ المهم
  الدعم اللوجستي من البنك الدولي

  
  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة

  

ات،         (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج     : المصدر ام للبيان تش الع ؛ استجابة   ١٥/١٠/٢٠٠٩ و ٢/١٠/٢٠٠٩ لطلب المف
يج  ة الخل ة منطق ي GRD( ،pdf.03-09-09NR/releases/news/mil.army.usace.grd.www(فرق ه ف ول إلي م الوص ، ت

١٥/١٠/٢٠٠٩.  
   
  

  ١٥-٢الجدول 
   الجاري تنفيذها(GRD)مشاريع مياه فرقة منطقة الخليج 

  
 نسبة اإلنجاز

بتاريخ 
٢/١٠/٢٠٠٩ 

الكلفة 
 )$بماليين (

تاريخ اإلنجاز  البرنامج
 توقعالم

  اسم المشروع المحافظة

  
٧٣%  

  
٣٨،٦٢  

صندوق إغاثة 
وإعادة إعمار 

  (IRRF)العراق 
  
١/١١/٢٠٩  

  
  الُمثنى

ر رق  ص اه ش ف المي
  (GRANT)الفرات 

  
٨٩%  

  
٣١٫١٠  

صندوق إغاثة 
وإعادة إعمار 

  (IRRF)العراق 
  

٣١/١٢/٢٠٠٩  
  

  األنبار
ام  رف نظ اه الص مي
  لوجة في الفالصحي

  
٦٥%  

  
٢٣،٤٨  

صندوق إغاثة 
وإعادة إعمار 

  (IRRF)العراق 
  

٣١/٣/٢٠١٠  
  

  النجف
اه   داد المي روع إم مش
كاب  ي مش ف

(GRANT)  
  
٠%  

  
١٢،٤٠  

صندوق دعم 
  (ESF)االقتصاد 

  
٢٣/٩/٢٠١٠  

  
  البصرة

ة ل  بكة الكبل اه ش مي
حي رف الص  الص

  ومياه األمطار
  
٩%  

  
١٢،٠٤  

صندوق دعم 
  (ESF)االقتصاد 

  
١/٧/٢٠١٠  

  
  العباس

رف   بكة الص ة ش إقام
   العباس–الصحي 
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١٢٢ 

  
٨٧%  

  
١١،١٣  

برنامج االستجابة 
الطارئة للقائد 

(CERP)  
  

٣١/١٢/٢٠٠٩  
  
  

  األنبار
 لضخ   F2 و   F1محطة  

مياه الصرف الصحي     
  في الفلوجة

  
٩٢%  

  
١٠٫٨٧  

صندوق دعم 
  (ESF)االقتصاد 

  
٢٨/١/٢٠١٠  

  
  البصرة

اه      دة بالمي التغذية المرت
  في غارما

  األرقام تتأثر بالتدوير: ظةمالح
  ؛ ١٥/١٠/٢٠٠٩ و٢/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج : المصدر

 

  
  يتواصل اإلنشاء في مشروع إمدادات المياه في ِمشكاب
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١٢٣ 

  معالجة المياه
رين األول ن تش اريخ األول م وبر /بت يج ٢٠٠٩أآت ة الخل ة منطق رت فرق ر (GRD)، ذآ ا، عب  انه

راق،                ار الع ادة إعم ة وإع ى          ،(IRRF)المشاريع الُممولة من صندوق إغاث درة العراق عل د زادت ق  ق
ين إنسان    ٥معالجة المياه مليون متر مكعب في اليوم، وخدمت أآثر من             ة       .  مالي ود جاري زال الجه ال ت

اه      مكعب   متر   ١٠٠،٠٠٠ لتوفير ثًال، ذآرت    )٢٩٠(.إضافي من قدرة معالجة المي يج        م ة الخل ة منطق  فرق
ي  ل ف ا ان العم ق غارم ة لمرف دة للتغذي اهالمرت ه لمي ة آلفت ن  ١٠٫١ البالغ ول م ون دوالر والمم  ملي

ًا   ًامنجزاصبح   ٢٠١٠يناير  / آانون الثاني  ٢٨ المتوقع إنجازه في     ،(ESF)صندوق دعم االقتصاد      حالي
  )٢٩١(. إنسان٢٢٠،٠٠٠ إلى بالمئة، ومن المتوقع ان يؤمن مياه الشرب ٩٢بنسبة 

  
ة من            ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢٤في   ون دوالر ُممول ة ملي ، جرى رسميًا افتتاح محطة لمعالجة المياه بكلف

م االقتصاد  ي محافظة واسط(ESF)صندوق دع ه . ، ف د مشترك قامت ب آانت المحطة حصيلة جه
 ٣٥،٠٠٠حطة    ان تخدم الم   (GRD)فرقة منطقة الخليج والحكومة المحلية؛ تتوقع فرقة منطقة الخليج          

يم  يج    )٢٩٢(.مق ة الخل ة منطق ه   أيضًا  (GRD) وذآرت فرق ع السنة   أن الي، يجري  خالل رب ل، الح  العم
اه في الكرخ     بالشراآة مع الحكومة العراقية، في     ة    محطة معالجة المي ون  ٨،٣ وهو مشروع بكلف  ملي

اطي      ائي االحتي د الكهرب ام الُمول اء نظ ادة بن ّرر  (back-up)دوالر إلع ذي تض وم   ال الل هج خ
وأم   تصليحات   . ٢٠٠٥ سنة    للمتمردين ة         ت ز النفاث ز روي ات رول زال        انجزت توربين ار ال ي  لكن االختب

ـ           . جاريًا اه ل اج المي  ٤٠وفقٌا لفرقة منطقة الخليج، من المتوقع ان يسمح المشروع للمحطة بمواصلة إنت
داد خالل توقف  ي بغ ين ف ة من المقيم بكة ابالمئ اء من الش داد الكهرب ةإم از . لوطني ع إنج ومن المتوق

  )٢٩٣(.٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني٣٠المشروع في 
  

ًا                داد الشرقية، وضع الجيش األميرآي نظام د أطراف بغ ة عن اه   في مادين، المنطقة النائي لتصفية المي
ة تشغيله     وجرى تعليم يعمل على الكهرباء الشمسية،      ة   .  المقيمين آيفي اه   أنظم ة المي ذه     تغطي  الصغيرة ه

د  ترآيب  آما يعتزم الجيش األميرآي )٢٩٤( غالون من المياه في اليوم،٦٠٠٠إمكانها تنقية حوالي  ب  مزي
  )٢٩٥(. المقيمين في منطقة بغداد الكبرى لصالحمن هذه األنظمة

  



  لبنية التحتيةا
  

 

١٢٤ 

  معالجة المياه المصروفة
ة   في محافظة النجف، الب       مشروع إمداد المياه في ِمشكاب      ان   (GRD)ذآرت فرقة منطقة الخليج      الغ

ار العراق          ٢٣٫٥آلفته   ادة إعم ة وإع دأ في    (IRRF) مليون دوالر والُممول من صندوق إغاث ذي ب ، ال
اني٢٤ انون الث اير / آ بة ٢٠٠٧ين ز بنس ع    ٦٥، منج ى جم درة عل زز الق ع ان يع ن المتوق ة، وم  بالمئ

ة ر  العفون ى النه ا إل م إعادته ن ث ا وم ة لمعالجته اطق المحيط ن المن اه الصرف الصحي م ) ٢٩٦(. . ومي

د         ذا مع وزارة البل ول             يمشروع المنحة ه ع إنجازه بحل ة يتوق ة العراقي ة في الحكوم ات واألشغال العام
  )٢٩٧(.٢٠١٠مارس /آخر آذار

  

  النقل واالتصاالت
اريخ   ول ٣٠بت د خصصت      ٢٠٠٩سبتمبر  / أيل ات المتحدة ق زم  ١٫١٥، آانت الوالي ار دوالر، والت  ملي

  )٢٩٨(. مليار دوالر لتحسين أنظمة النقل واالتصاالت في العراق ٠٫٩٩ مليار دوالر وأنفقت ١٫٠٩بها 
  

  الموانئ
وبر   /بتاريخ األول من تشرين األول     يج       ٢٠٠٩أآت ة الخل ة منطق ة مشاريع   (GRD)، أنجزت فرق  ثماني

موانئ في العراق بما في ذلك أشغال في مشروع الرصيف والجدار البحري ألم قصر، الُممول من                      
أمين             )٢٩٩(.الحكومة العراقية   تواصل الواليات المتحدة أيضًا دعم عمليات الموانئ العراقية عن طريق ت

ة               و. محطات التحميل الرئيسية  األمن عند    ين حماي رآيين مكلف ة وحرس الشواطئ األمي زال البحري ال ت
اءً   ومع ان هذه المحطة   . (ABOT) النفطمحطة البصرة لتحميل     ديًا،     ليست مين ا ( تقلي ى   توجد  فإنه  عل

يج الفارسي        ٣٠سافة  م ل الرئيسية    ) ميًال تجاه الساحل العراقي في الخل  تخدم آمحطة   محطات التحمي
  )٣٠٠(.رئيسية لشحن صادرات النفطتحميل 

  
و              (MOT)إضافة إلى الجهود األميرآية، افتتحت وزارة النقل         اء أب ة من إنشاء مرسى مين  أول مرحل

  )٣٠١(. النقل لوزارةخطة المشاريع االستثماريةفلوس آجزء من 
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١٢٥ 

  الطرق والجسور
رين األول   ن تش اريخ األول م وبر /بت زت، أ٢٠٠٩أآت يج   نج ة الخل ة منطق رق  ٢٧٤ فرق روع ط  مش

يج      أشارت )٣٠٢(. مشروع قيد التنفيذ   ٣٣سريعة وطرق قرى، وال زال هناك         (GRD) فرقة منطقة الخل
  :أغسطس/ في منتصف آب النقاط البارزة في ثالثة مشاريع أنجزتإلى 
، (ESF) دوالر من صندوق دعم االقتصاد        ٣٦٠،٠٠٠ جسر الخضير للمشاة الُممّول بـ       ؤمني •

  .)٣٠٢(. من سكان مدينة الخضير، في محافظة الُمثنى٥٠،٠٠٠عبورًا فوق نهر الُفرات للـ 
ه         • ة            ٣٫٤مشروع صندوق دعم االقتصاد البالغة آلفت ة خطوط طولي ون دوالر إلنشاء أربع  ملي

 )٣٠٤(.يعة، أنجز في حي األعمال بالحّلة، في بغدادجديدة من الطرق السر
ة          • ون دوالر لتوسعة طريق جداول الغربي في       ١٫١مشروع صندوق دعم االقتصاد بكلف  ملي

 )٣٠٢(.الهندية، أنجز في محافظة بابل
  

  سكك الحديد
ذآر مكتب ملحق    . فتوحة في العراق  ممن خطوط السكك ال   )  ميل ١٥٠٠حوالي  ( آيلومتر   ٢٤٠٠هناك  
ى الموصل        (OTA)قل  الن  في السفارة األميرآية في بغداد حصول تحسينات في الخط من أم قصر إل

ك، يسافر حوالي           . "تكريت  –القشط  "وخط   ى ذل ى خط             ٢٥٠٠إضافة إل ًا آل أسبوع عل  راآب حالي
داد  رة-بغ رين األول ) ٣٠٢(. البص ن تش اريخ األول م وبر /بت يج   ٢٠٠٩أآت ة الخل ة منطق زت فرق ، أنج

(GRD) ٣٠٢(. مشروع تجديد لسكك الحديد١١٢(  
  

  الطيران
ع السنة        تحقق معلم رئيسي في قطاع الطيران العراقي         ران         الحالي  خالل رب ة الطي دما تسلمت هيئ  عن

. ٢٠٠٩أغسطس  / آب٢٥ السيطرة على بعض عمليات الطيران المدني في      (ICAA)المدني العراقية   
ة الطائرات   ة بتنسيق حرآ   (RAMCC)آة الجوية   قبيل التسليم، قام المرآز اإلقليمي لمراقبة الحر        آاف

داد    ة بغ ي منطق ة ف ن  –المدني ر م ة  ٤٠٠ أآث ة يومي ة    – رحل دني العراقي ران الم ة الطي اعد هيئ  وس
(ICAA)           دني ا الم درات طيرانه ران             )٣٠٨(. في تطوير وتسوية ق ة الطي و حرآ دأ مراقب ليم، ب د التس  بع

دني ا          ران الم ة الطي ابعين لهيئ ة، مع مساعدة من مجموعة واشنطن االستشارية              المرخصين الت لعراقي
(WCG)        وق وي ف ال الج ة المج دة مراقب ات المتح ي الوالي ة ف دم٢٤،٠٠٠ المقيم وات  .  ق ًا للق وفق

راق    ي الع يات ف ددة الجنس اهزة    (MNF-I)المتع ة ج دني العراقي ران الم ة الطي ت هيئ يطر ، ليس لتس
  )٣٠٩(. على عمليات الطيران المدنيسيطرة آاملة

  

  الحاليخمس سنوات قبل ربع السنة 

   سنة١٤الخطوط الجوية العراقية تستأنف رحالتها بعد 
ة     ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٢٣في   ، قامت الخطوط الجوية العراقية بأول رحل

 من عمان باألردن إلى بغداد منذ ان أبقت عقوبات األمم المتحدة            اختبارية
نة     ى األرض س ة عل ائرات العراقي وم، . ١٩٩٠الط وط  الي غل الخط تش

ائرات     دة ط ة ع ة العراقي يالجوي رق     ف ي الش ات ف ى محط الت إل  رح
  .األوسط وأوروبا

  



  لبنية التحتيةا
  

 

١٢٦ 

ة                    (OTA)ذآر مكتب ملحق النقل      ع مستوى البني ى ورف اظ عل افي للحف ل الك دم التموي  ان العراق لم يق
ة   ة الجوي ى الحرآ ة عل ة للرقاب ًا . (ATC)التحتي ري حالي ف ويج ن ٧٥توظي افي لك ب إض  مراق

زال متخلروع المش ن  فال ي نة ع ن س ر م از ًا أآث ائي لإلنج د النه دني  . الموع ران الم ة الطي ت هيئ تلق
ة               ١٧ (ICAA)العراقية   ود حيوي دة عق د    .  مليون دوالر على شكل تمويل عراقي خاص لع د التمدي عق

ة      (WCG) ماليين دوالر مع مجموعة واشنطن االستشارية        ٩البالغة قيمته     ُيغطي التدريب على مراقب
دربين    ؤمنالحرآة الجوية وي   راقبين الم ين  عدد الم وق     الالزم ة المجال الجوي ف دم  ٢٤،٠٠٠ لمراقب  ق

د،               (DoS)وافقت وزارة الخارجية    . خالل السنة القادمة   ذا العق اتي له دعم الحي ل ال ى مواصلة تموي  عل
ود    الثمانية ماليين دوالر المتبقي. ووافقت الحكومة العراقية على تغطية األجور والنقل  ة هي لخمسة عق

وات   . ، آلها حاليًا في مرحلة المفاوضات النهائية لدعم مختلف جوانب نظام الطيران     منفصلة ذآرت الق
ة              (MNF-I)المتعددة الجنسيات في العراق      دني العراقي ران الم  انه آان من المتوقع ان ُتوقع هيئة الطي

غ، في          (Jeppesen)ثالثة عقود مع جيبيسن      ا بوين وبر   / تشرين األول   ١٥ التي تملكه ، وان  ٢٠٠٩أآت
ة   د المراجع ي قي ة ه ود المتبقي اءات للعق ايير   . العط ًا بمع ة حالي دني العراقي ران الم ة الطي د هيئ ال تتقي

دني     ددة الجنسيات في العراق             . المنظمة الدولية للطيران الم وات المتع د    (MNF-I)ذآرت الق  ان التقّي
ي التمو     ة ف ادات هام ًا بزي ب التزام وف يتطل نوات      س دة س الل ع دد خ وظفين ج ف م ي توظي ل وف ي

  )٣١٠(.قادمة
  

وطني               (OTA)يعمل مكتب ملحق النقل      داد ال ات التع ة لتطوير متطلب  مع هيئة الطيران المدني العراقي
ران         ن الطي ؤولين ع يح للمس رادار، ليت طة ال ة بواس ق المراقب راج ومراف ة األب ران لكاف ة الطي لحرآ

راقيين  مالع راق أفضل للوضع الحفه ي الع ران ف ة )٣١١(.الي للطي اقالت الجوي وب من الن ًا، مطل  حالي
وق العراق           ة          إعالم الراغبة في العمل في أو ف دني العراقي ران الم ة الطي ذلك     (ICAA) هيئ ا ب برغبته

  )٣١٢(.والحصول على موافقتها
  

ة للخطوط    (BMI)على أثر اتفاقية ثنائية ُموّقعة بين العراق وبريطانيا، أعربت شرآة بي إم آي                التابع
ة المتحدة ال        بتسيير رحالت الجوية البريطانية عن اهتمامها بالبدء       ة المملك ًا ان حكوم ى العراق علم  إل

ر       –تسمح حاليًا للناقالت الجوية البريطانية بالسفر إلى العراق    ر المرجح ان يتغي ذي من غي  الوضع ال
دأ رحالت             . قريبًا د تب ة ق ة المتحدة في القريب العاجل           غير ان الخطوط الجوية العراقي ى المملك   إال .إل

ن    ة  تكون مسموحة  الرحالت المباشرة من بغداد ل ا ان قضايا الصيانة سوف تتطلب      . ألسباب أمني  آم
ون من                 . على األرجح استئجار طائرات أخرى     د ينزل دة ق ة المتح ى المملك مثًال، الرآاب المسافرون إل

اد         ب  تفتيشهم الطائرة في اسطنبول، وُيع ة المتحدة بواسطة                ألس ى المملك ة ويواصلون السفر إل اب أمني
اء خدمات الخطوط                     . الخطوط الجوية الترآية   ادة بن دم الحاصل في إع ه يظهر التق انه خيار ُمكلف لكن

  )٣١٣(.الجوية العراقية
  

رين األول  ن تش اريخ األول م وبر /بت يج  ٢٠٠٩أآت ة الخل ة منطق روع ٢٧ (GRD)، أنجزت فرق  مش
ة لخمسة     طيران تهدف إل راق   ) ٥(ى تحسين الوظائف العام ع  )٣١٤(.مطارات في الع درج موق ة    ُي  هيئ

ة   دني العراقي ران الم ماء  (ICAA)الطي ت أس بكة االنترن ى ش ارًا ٢٣ عل غيل مط د التش ي قي ًا ف  حالي
  )٣١٥(.العراق

  

  االتصاالت السلكية والالسلكية



 مصادر تمويل إعادة إعمار العراق
  

 

١٢٧ 

واب   س الن ي مجل دمات ف ة الخ ة لجن رت رئاس ودة(CoR)ذآ لكية  ان مس االت الس انون لالتص  ق
ا    التي   (CMC) لجنة وسائل االتصاالت     تساعدوالالسلكية قد    ؤخرًا     عّين له الكي م وزراء الم يس ال  رئ

عطيت مؤخرًا مسودة عن قانون االتصاالت       لجنة وسائل االتصاالت، هيئة منظمة مستقلة، أُ      . مفوضين
ر المرجح ان يتحقق          السلكية والالسلكية للمراجعة، لكن على ضوء االنتخابات ال        قومية القادمة، من غي

اني        انون الث ات آ د انتخاب ا بع ة م لكية لغاي لكية والالس االت الس ريع االتص ق بتش دم يتعل اير /أي تق ين
ا      إلنشاء أيضًا بذل الجهود     (MOC)تواصل وزارة االتصاالت    . ٢٠١٠  شرآة للهاتف الخليوي تمتلكه

ة   الدولة تتنافس مع    ة     –ي السوق   ف الشرآات الخاصة العامل ة األميرآي .  وهي خطة تعارضها الحكوم
اط             ل بنش االت تواص داد ان وزارة االتص ي بغ ة ف فارة األميرآي رت الس ك، ذآ ن ذل رغم م ى ال عل

ة    ي عملي ارآة ف تراتيجي  "المش ل اإلس اق العم ة نط ي "اتفاقي ؤولي   الت وظفي ومس يح لم ة تت  الحكوم
ة  دة العراقي ات المتح كيلفرص والوالي ي تش اون ف ة لتع ن القضايا االقتصادية واالجتماعي عة م لة واس
  )٣١٦(.والسياسية

  
ار       ادة إعم ة وإع ن صندوق إغاث ول م أمون الُمم ي الم لكية ف لكية والالس ز االتصاالت الس د مرآ عق

ذا   . ٢٠٠٩يوليو  / تموز ٣١ مليون دوالر، أعيد منحه في       ١٨٫٣ البالغة قيمته    (IRRF)العراق   أوقف ه
يج    . تقدمعدم حصول   ، بسبب   ٢٠٠٦ العقد الذي بدأ أصًال في     هذا المشروع الذي تقدر فرقة منطقة الخل

(GRD)     ال    ًاوزارة االتصاالت مرآز    يؤمن ل  بالمئة، يتوقع ان     ٥٠ انه منجز بنسبة ز ب    لألعم آخر يتمي
ا وزارة االتصاالت                ة رؤي ا ألجل تلبي ومي لالتصاالت     في إنشاء     ما توصلت إليه التكنولوجي . مجمع ق

  )٣١٧(.٢٠١٠أغسطس / آب١٥ز المخطط لهذا المشروع هو تاريخ اإلنجا
  

  
  ٢٠٠٣ تابعة للخطوط الجوية العراقية متوقفة في مطار بغداد الدولي سنة اتطائرة نفاثة بدون محرآ

  
  ٢٠٠٨طائرات تكسي نفاثة تابعة للخطوط الجوية العراقية في مطار بغداد الدولي سنة 
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  خدمات الهاتف واالنترنت
ذآرت السفارة .  االتصاالت خدماتاتف الخلوية الوسيلة األولية لوصول العراقيين إلىال تزال الهو

 مليون ١٫٢٥ مليون مشترك في الهاتف الخلوي، وقرابة ١٩٫٥األميرآية في بغداد ان هناك قرابة 
لالطالع  )٣١٨ (. مليون مشترك في االنترنت١٫٥مشترك من مستخدمي الخطوط األرضية، وحوالي 

، أنظر الجدول  للمشترآين الهاتف الخلوي في العراق الشرآات الرئيسية المزودة لخدمةعلى تقاسم
١٦-٢.  

  

  ١٦-٢الجدول 
  لهاتف الخلوي في العراقالشرآات الرئيسية المزودة لخدمة ا

  
  عدد المشترآين 

 )بالماليين(
 اسم الشرآة

  )سابقًا عراقنا(زين   ١٠٫٢
  آسياسل  ٧٫١
  آوِرك  ٢٫٠

  ام تتأثر بالتدوير األرق: مالحظة
٤/١٠/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر
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١٢٩ 

  

  نظام الحكم
  

يواصل العراق احتالل مرآز القاع في جمع 
 الحكم للبنك الدولي ومؤسسة نظاممؤشرات 
وفقًا لهذه ). ٢٧-٢أنظر الشكل . (بروآنغز

ت آبرى في المؤشرات، يواجه العراق تحديا
معالجة قضايا االستقرار السياسي وحكم القانون 

  .والسيطرة على الفساد
  
 
 
 

 مجال نظام الحكم، االنتخابات، مكافحة الفساد، حقوق مجاالت نظامتغطي المساعدة األميرآية 
المهجرين في واإلنسان، العناية الصحية، التعليم، تنمية القدرات، التشريع وبرامج دعم الالجئين 

 مليار دوالر، والتزم بها ٧٫٢٨، خصصت الواليات المتحدة حوالي ٢٠٠٣منذ ف.  (IDPs) لداخل ا
 لالطالع على )٣٢٠(. الحكم في العراقنظام مليار دوالر لنشاطات ٦٫٠٤ مليار دوالر، وأنفقت ٧٫٠٦

  .٢٨-٢وضعية هذه األموال، أنظر الشكل 
  

كم التي شهدت معظم النشاط من ِقَبل صندوق دعم  الحنظام، تم تمويل برامج الحاليخالل ربع السنة 
 الذي يسعى إلى بناء قدرات الوزارات العراقية ،برنامج تنمية القدرات القومية. (ESF)االقتصاد 
 ى هذا البرنامج آان لد.)٣٢١(يةات المهارات اإلدارية وجعل نشاطات التدريب مؤسسوتطويرالرئيسية 

 برنامج عمل )٣٢٢(. مليون دوالر من اإلنفاقات الجديدة٣٣يدة و مليون دوالر من االلتزامات الجد٤٥
 مليون دوالر ٤٦ آان لديه )٣٢٣(المجتمع األهلي الذي يشجع مشارآة المواطنين على مستوى القاعدة،

 تشمل البرامج األخرى التي )٣٢٤(. مليون دوالر من اإلنفاقات الجديدة٣٢من االلتزامات الجديدة و
، تنمية القدرات الوزارية، ومشاريع ِفَرق إعادة اإلعمار مهمةفاقات ربع سنوية لديها التزامات وإن

 وصندوق االستجابة السريعة لِفَرق (PRT/PRDC)لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات /المرافقة
نظرة عامة حول االلتزامات واإلنفاقات ربع السنوية لالطالع على  )٣٢٥(.إعادة إعمار المحافظات

  .١٧-٢ الحكم، والبرامج المنتقاة، أنظر الجدول نظاملقطاعات 

   فكرة– وتعترف وتؤيد –تتفهم الواليات المتحدة تمامًا 
  لكننا نبقى على استعداد . وجود حكومة عراقية سيدة

  .الوطنيةالستخدام وساطتنا لدعم وحدة العراق 
  قبل آل شيء، ال تزال الواليات المتحدة

  لة األمد مع عراقملتزمة إقامة عالقات ثنائية طوي
  )٣١٩(.ُموّحد

  

   نائب الرئيس-
  جوزيف بايدن، إربيل، العراق،

  ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول١٧في
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  ٢٧-٢الشكل 
  . مؤشرات نظام الحكم
  النسبة المئوية للبلدان

  
  السيطرة         االستقرار السياسي  الحرية   

  على الفساد  حكم القانون  النوعية التنظيمية  الكفاءة الحكومية  اإلرهاب/وغياب العنف      والمساءلة
  

  الكويت
  األردن

  
  سعوديةال
  
  

  إيران
  باآستان

  
  
  

  سوريا
  العراق

  أفغانستان

١٠٠%  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٣%  

  

٠%  

  
  الكويت

  
  األردن

  السعودية
  
  

  سوريا
  

  إيران
  باآستان

  
  

  العراق
  أفغانستان

١٠٠%  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
١%  

  

٠%  

  
  

  األردن
  السعودية
  الكويت

  
  

  باآستان
  
  
  

  العراق
  سوريا

  أفغانستان
  إيران

١٠٠%  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١٥%  
  

  

  
٠%  

  
  

  األردن
  الكويت

  االسعودية
  
  

  سوريا
  باآستان
  إيران

  
  

  أفغانستان
  العراق

  

١٠٠%  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٦%  

  

٠%  

  
  

  الكويت
  
  
  

  األردن
  السعودية
  سوريا

  
  إيران

  
  

  باآستان
  أفغانستان
  العراق

  

١٠٠
%  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

.٠٤%  
٠%  

  
  
  
  
  
  

  الكويت 
  األردن
  باآستان
  العراق

  أفغانستان
  إيران

  السعودية
  اسوري

  
  . المدى الذي يستطيع المواطنون عبر المشارآة في انتقاء حكوماتهم، وحرية التعبير والجمعيات والوسائل الحرة:الصوت والمحاسبة

  . احتمال زعزعة استقرار الحكومات او قلبها بوسائل غير دستورية أو عنيفة:اإلرهاب/االستقرار السياسي وغياب العنف
  .ات العامة، نوعية الخدمات المدنية واستقالليتها بالنسبة للضغوط السياسية، ونوعية صياغة السياسة وتطبيقها نوعية الخدم:آفاءة الحكومات
  . قدرة الحكومات على صياغة وتطبيق سياسات وقوانين سليمة تسمح بتشجيع تنمية القطاع الخاص:النوعية التنظيمية

انين المجتمع، وعلى االخص، نوعية فرض تطبيق العقود، وحقوق الملكية، والشرطة  المدى الذي يثق به الوآالء ويتقيدون بقو:حكم القانون
  .والمحاآم

  . المدى الذي تمارس فيه السلطات العامة للمكاسب الخاصة بما في ذلك أشكال الفساد الصغرى والكبرى:السيطرة على الفساد
  

ول نوعية نظام الحكم التي أعطاها عدد آبير من الشرآات  مجموع مؤشرات نظام الحكم تعكس جمعًا إحصائيًا لألجوبة ح:مالحظة
  .والمواطنين، والمستجيبين من الخبراء

  .ُصففت البلدان بالنسبة لبعضها البعض، لكن المواقع النسبية عرضة لهامش من الخطأ
، موقع ٦/٠٩٢٠، "٢٠٠٨-١٩٩٦مجموعة مؤشرات نظام الحكم " مشروع مؤشرات أنظمة الحكومات في العالم،  :المصادر

xls.wgidataset/pdf/wgi/governance/org.worldbank.info://http دانييل آاوفمان، آرت آراي ١٩/١٠/٢٠٠٩، الذي تم الوصول إليه في ،
، ٦/٢٠٠٩، سياسة االبحاث في البنك الدولي، "٢٠٠٨-١٩٩٦ نظام الحكم ل ، مؤشراتVIIIمسائل أنظمة الحكم "وماسيمو ماستروزي، 

رات ، وآالة االستخبا١٩/١٠/٢٠٠٠٩، الذي تم الوصول إليه في cfm?abstract_id.papers/3sol/com.ssrn.papers://http=1424591موقع 
، منظمة الصحة ١٤/١٠/٢٠٠٩، الذي تم الوصول إليه في gov.cia.www، آتاب الوقائع في العالم، موقع )CIA(المرآزية األميرآية 

، استجابة السفارة األميرآية في بغداد ١٣/١٠/٢٠٠٩ي تم التوصل اليها في ،  التint.who.emro.wwwالعالمية، صورة البلدان الجانبية، موقع 
   . ٣/١٠/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 

  مكافحة الفساد
ال يزال الفساد مشكلة جدية للغاية في العراق آما ان جهود الحكومة العراقية لمعالجة قضايا الفساد 

مسودة التشريعات لتعزيز المؤسسات . ما فيه الكفايةجارية لكنها ال زالت حتى اآلن غير فعالة ب
 موافقة مجلس  بانتظارزااليالعراقية المكافحة للفساد، والقانون الشامل المقترح لمكافحة الفساد ال 

، معالجة قضية الرشوة ٢٠٠٩يونيو /بدأت حملة أطلقتها الحكومة العراقية في حزيران. النواب
  )٣٢٦(.الخطيرة في الحكومة

  
 إلى التزام ، قد تشيرقضايا الفسادمهتمين ود الحديثة لجعل آبار الرسميين في الحكومة العراقية الجه

، أعلن مجلس القضاء ٢٠٠٩سبتمبر /في أيلول. الحكومة العراقية إزاء هذه القضيةجانب متزايد من 
في . ٢٠٠٩ حتى تاريخه من العام قضية على صلة بالفساد ٤٤٥ انه تلقى (HJC)األعلى في العراق 

١٠٠%  
  
  
  
  
  

١٢%  
  
  
  
  
  
  
  
  
٠% 
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١٣١ 

 اعتقال نائب وزير النقل عدنان العبيدي بتهمة (COI)، أعلنت هيئة النزاهة ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢
 دوالر ٥٠٠،٠٠٠تم توقيف العبيدي وهو ينتظر المحاآمة إثر تلقيه جزءًا من رشوة بقيمة . االرتشاء

الحكومة العراقية ان ذآر مسؤولون في . طلبها لتمديد عقد أمن خاص لخدمات في مطار بغداد الدولي
ينتظر المحاآمة أيضًا . مساعدات بناء القدرات التي قدمتها الواليات المتحدة جعلت االعتقال ممكنًا

 بعد استقالته وسط مزاعم ٢٠٠٩مايو /وزير التجارة السابق عبد الفالح السوداني الذي اعتقل في أيار
داد في حين سيحاآم مسؤولون آبار آخرون أشارت السلطات القضائية انه سوف يحاآم في بغ. بالفساد

  )٣٢٧(.في وزارة التجارة بتهم الفساد بصورة منفصلة في محافظة الُمثنى حيث نشأت القضايا
  

هناك تقارير متنامية حول نشاطات مكافحة الفساد التي تقوم بها السلطات في المحافظات، بما في ذلك 
مسؤولين رسميين في محافظة آربالء الستيالئهم  وسجن أربعة ٢٠٠٩سبتمبر /إدانة تّمت في أيلول

، آشفت حكومة إقليم آردستان عن إستراتيجية ٢٠٠٩يوليو /في تموز. على أموال تخص المحافظة
 )٣٢٨(للحكم الصالح والشفافية مستندة إلى تقييم صادر عن شرآة برايسووترهاوس آوبرز االستشارية

  .بتكليف من الحكومة األميرآية
  

  ٢٨-٢الشكل 
  وضعية األموال : نظام الحكم

  بمليارات الدوالرات
  

  
 

مكتب وزير . األموال غير المنفقة تشمل المخصصات التي انقضت مدتها. األرقام تتأثر بالتدوير. البيانات لم تدقق: مالحظة
بيانات . كافة مخصصات السنة المالية لةسنويالالدفاع لم يذآر بيانات المخصصات وااللتزامات واإلنفاقات لفئات المشاريع ربع 

؛ (IRMS)إدارة إعادة إعمار العراق نظام  من ة مأخوذ(CERP)مخصصات والتزامات وانفاقات برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
لم  . التقرير في هذا"مصادر التمويل"  المعنون في القسم الثانويالقيم القصوى المذآورةلذلك، قد ال تتوافق األرقام اإلجمالية مع 

تقدم السفارة األميرآية في بغداد بيانات محدثة للمخصصات وااللتزامات واالنفاقات لقطاعات الديمقراطية والمجتمع المدني، 
  .لمنصرمقيم هذه القطاعات مأخوذة من ربع السنة اف. ومكتب اتصال جرائم النظام) األردن(والالجئين العراقيين 

  

، (IRMS)، نظام إدارة وإعادة إعمار العراق ٥/٤/٢٠٠٧ الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة مكتب وزير: المصادر
العراق -، استجابة مكتب الشرق االدنى١٢/١٠/٢٠٠٩، (MNC-I) لفيلق المتعدد الجنسيات في العراقالتقرير ربع السنوي ل

(NEA-I) ،ألميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ، استجابة السفارة ا٧/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات
، فرقة منطقة الخليج (USACE)، استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي ٣/١٠/٢٠٠٩ و١٦/٧/٢٠٠٩، ٦/٧/٢٠٠٩

(GRD) ،استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ٢/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات ،(USAID)لطلب المفتش العام  
  .١٣/٤/٢٠٠٩للبيانات، 

  

  أموال لم تنفق
  $١٫٢٥: المجموع

لم يلتزم بها
٠٫٢٣$

 تنمية القدرات
٠٫٣٩$

  الخدمات العامة
 ٠٫١٨$  

  
  $٧٫٢٨٢خصصت  

  
  $٧٫٠٦التزم بها     

  
  

  $٦٫٠٤أنفقت      

٦%  

١٨%  

٣١%  

٣١%  

  دنيالديمقراطية والمجتمع الم
٠٫٣٨$  

المساعدات 
 اإلنسانية
٠٫١٨$ 

١٤%  
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١٣٢ 

  (UNCAC) الفساد  لمكافحةمعاهدة األمم المتحدةب التقّيد
 دعم مبادرات مكافحة الفساد (ACCO)يواصل مكتب تنسيق مكافحة الفساد في السفارة األميرآية 

 وطنية والمستويات الوطني العامالهادفة إلى تحسين القدرات والشفافية العراقية على المستوى ال
 يساعدهم خبراء من ،، اجتمع آبار المسؤولين عن مكافحة الفساد٢٠٠٩سبتمبر /في أيلول. ةالفرعي

 بموجب مشروع ُممّول من الواليات المتحدة، لوضع اللمسات األخيرة على إستراتيجية .األمم المتحدة
مم  التقيد بأحكام معاهدة األالوصول إلى مستوى ألجل ،جديدة للحكومة العراقية لمكافحة الفساد

 التي ١٨اإلستراتيجية الجديدة التي تحل محل خطة النقاط . (UNCAC) الفساد لمكافحةالمتحدة 
أآتوبر /نشر في تشرين األول، يتوقع ان ُت٢٠٠٨يناير /أصدرتها الحكومة العراقية في آانون الثاني

نشر في  لم ُت غير ان خطة الحكومة العراقية)٣٢٩(.لتشكل خطوة إلى األمام في جهود مكافحة الفساد
  .الوقت الذي نشر فيه هذا التقرير

  

  الحاليسنتان قبل ربع السنة 
  القاضي راضي يغادر العراق

، غادر القاضي راضي الراضي، رئيس ٢٠٠٧أغسطس / آب٢٣في 
 هيئة النزاهة –إحدى الوآاالت الرئيسية لمكافحة الفساد في العراق 

. ى حياته وحياة عائلته العراق بسبب التهديدات المتزايدة عل–العامة 
  .نح حق اللجوء إلى الواليات المتحدةوقد ُم

  
  المبادرات األميرآية األخرى لمكافحة الفساد

 مع الوآالة األميرآية للتنمية (ACCO)  مكتب تنسيق مكافحة الفساد في السفارة األميرآيةينسق
آية مشاريع ونشاطات مكافحة  ومكاتب السفارة األمير األميرآية، ووزارة الدفاع(USAID)الدولية 

 (USAID)لوآالة األميرآية للتنمية الدولية ل" تطوير" برامج ها نشاطًا بما في٣٠الفساد ويرصد حوالي 
 (COI)لتدريب المنظمات غير الحكومية، وبرامج التدريب التابعة لوزارة العدل في هيئة النزاهة 

 امين في وزارتي الدفاع والداخلية للمفتشين الع(DoD)  األميرآيةومشورة وزارة الدفاع
وضعية برامج مكافحة الفساد الجارية الُممولة من الواليات المتحدة، لالطالع على  ) ٣٣٠(.العراقيتين

  .١٨-٢أنظر الجدول 
  

  نظرة عامة على االنتخابات
بي المتوقعة  تستعد حاليًا النتخابات المجلس النيا(IHEC) العليا المستقلة لالنتخابات في العراق هيئةال

لناخبين للوصول اتسجيل متحرآة ل جهود توعية الناخبين وناشرة وحدات ، معززًة٢٠١٠في مطلع 
 غير ان الممثل الخاص لألمين العام لألمم )٣٣١(.إلى المناطق النائية وإلى المهّجرين في الداخل

، مع االقتراب أآتوبر، عن قلقه بانه/ تشرين األول١١ أعرب، في (SRSG)المتحدة إلى العراق 
السريع لالنتخابات، ال يزال على مجلس النواب توضيح إطار العمل القانوني لالنتخابات في قانون 

 العليا المستقلة هيئة، ذآرت األمم المتحدة ان ال٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٠ بتاريخ )٣٣٢(.لالنتخابات
 ٢٥٠ادمة بما في ذلك  آيان سياسي لالشتراك في االنتخابات الق٢٩٦لالنتخابات صادقت على 

  )٣٣٣(.إليهم التراخيص أعيدت ١٣٠ جدد و١٦٦ فردًا بينهم ٤٦مجموعة و



  نظام الحكم
  

 

١٣٣ 

 
  ١٧-٢الجدول 

  االلتزامات واالنفاقات ربع السنوية لقطاعات نظام الحكم مع برامج منتقاة
  بماليين الدوالرات

  
ام   البرنامج  وضعية األموال  التغيرات ربع السنوية اع نظ قط

  الحكم
ز  ٣٠٩ م الت

  بها
  

  أنفقت  ٢٢٣  

ة   درات القومي ة الق م  (تنمي ندوق دع ص
 (ESF)) االقتصاد

زم   ٨٦ الت
  بها

  

  أنفقت  ٥٨  

ة    درات الوزاري ة الق م  (تنمي ندوق دع ص
  (ESF)) االقتصاد

زم   ٤٧٧ الت
  بها

  

  أنفقت  ٣٥٣  

ار    ادة إعم رق إع اريع ف مش
ات ة  /المحافظ ار وتنمي ادة إعم ان إع لج

ات  ندوق (، (PRT/PRDC)المحافظ ص
  (ESF)) دعم االقتصاد

زم   ٢٠١ الت
  بها

  

  أنفقت  ١٣٢  

ادة  ة إع ريعة لفرق تجابة الس صندوق االس
ات،   ار المحافظ م  (إعم ندوق دع ص

  (ESF)) االقتصاد
زم   ٦٤٦ الت

  بها
  

  أنفقت  ٦١٥  

دني،   ع الم تقرار المجتم امج اس برن
  (ESF)) صندوق دعم االقتصاد(

زم   ١٢ الت
  بها

  

  أنفقت  ١٢  

ار      ادة إعم رق إع ميم لف يط والتص التخط
ات  ة المحافظ ندوق (، (PRDC)وتنمي ص

  (ESF)) دعم االقتصاد
زم   ٥٥٩ الت

  بها
  

  أنفقت  ٥١٢  

  تنمية القدرات األخرى

  تنمية القدرات

زم   ٣١١ الت
  أنفقت  ١٩٣    بها

ي،      امج عمل المجتمع األهل صندوق (برن
  (ESF)) دعم االقتصاد

زم   ٤١١ الت
  انفقت  ٢٧١    بها

ي،  م المحل امج الحك م (برن ندوق دع ص
  (ESF)) االقتصاد

ة   الديمقراطي
  ع المدنيوالمجتم

زم   ١٣٢٠ الت
  بها

  

  
  أنفقت  ١١٩٤

دني   ع الم ة والمجتم رامج الديمقراطي ب
  األخرى

  

زم   ٨١٩ الت
    بها

  أنفقت  ٧٤٧

  اإلغاثة االنسانية  

زم   ١٩٠٦ الت
  أنفقت  ١٧٢٨    بها

  العامةالخدمات   

  
مكتب وزير . األموال غير المنفقة تشمل المخصصات التي انقضت مدتها. األرقام تتأثر بالتدوير. البيانات لم تدقق: مالحظة

بيانات .  لكافة مخصصات السنة الماليةةسنويالالدفاع لم يذآر بيانات المخصصات وااللتزامات واإلنفاقات لفئات المشاريع ربع 
؛ (IRMS)إدارة إعادة إعمار العراق نظام  من ة مأخوذ(CERP)ات والتزامات وانفاقات برنامج االستجابة الطارئة للقائد مخصص

لم  . في هذا التقرير"مصادر التمويل"  المعنون في القسم الثانويالقيم القصوى المذآورةلذلك، قد ال تتوافق األرقام اإلجمالية مع 
 بغداد بيانات محدثة للمخصصات وااللتزامات واالنفاقات لقطاعات الديمقراطية والمجتمع المدني، تقدم السفارة األميرآية في

  .لمنصرمقيم هذه القطاعات مأخوذة من ربع السنة اف. ومكتب اتصال جرائم النظام) األردن(والالجئين العراقيين 
  



 مصادر تمويل إعادة إعمار العراق
  

 
 

١٣٤ 

، (IRMS)، نظام إدارة وإعادة إعمار العراق ٥/٤/٢٠٠٧استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : المصادر
العراق -، استجابة مكتب الشرق االدنى١٢/١٠/٢٠٠٩، (MNC-I) لفيلق المتعدد الجنسيات في العراقالتقرير ربع السنوي ل

(NEA-I) ،بيانات، ، استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام لل٧/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات
، فرقة منطقة الخليج (USACE)، استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي ٣/١٠/٢٠٠٩ و١٦/٧/٢٠٠٩، ٦/٧/٢٠٠٩

(GRD) ،استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ٢/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات ،(USAID) لطلب المفتش العام 
  .٧/٢٠٠٩تقرير ربع السنوي ونصف السنوي إلى آونغرس الواليات المتحدة،  المفتش العام، ال،١٣/٤/٢٠٠٩للبيانات، 

  



  نظام الحكم
  

 

١٣٥ 

  ١٨-٢الجدول 
  الُممولة من الواليات المتحدةو  تنفيذهابرامج مكافحة الفساد الجاري

  
  آلفة المشروع  الوآاالت األميرآية  الوصف

  )$بماليين (
  البرنامج

برنامج لتعزيز القدرات الحكومية على مكافحة 
غرس ثقافة الشفافية والمساءلة والحكم الفساد و
  الصالح

  
مكتب منسق أعمال 

مكافحة الفساد 
(ACCO) 

  
٢٫٣٦  

المحاسبة في 
المحافظات وبرنامج 

  نظام الحكم

 
 التقّيد بشروط الوصول إلى مستوىتشجيع 

   الفساد لمكافحةمعاهدة األمم المتحدة
  

مكتب منسق أعمال 
مكافحة الفساد 

(ACCO) 

 
٨٫٠٠  

كتب األمم خطة عمل م
المتحدة للمخدرات 

برنامج األمم /والجريمة
  المتحدة للتنمية

 هيئة النزاهة ومجلس النواب في مساعدة
  إصالح إطار العمل القانوني العراقي القائم

  
 مكتب منسق /السفارة

أعمال مكافحة الفساد 
(ACCO)  

  
٢٫٠٠  

برنامج جامعة يوتاه 
  لمكافحة الفساد

مكتب /وزارة العدل   مكافحة الفسادلهيئات بناء القدرات تشجيع
منسق أعمال مكافحة 

 / (ACCO)الفساد
البرنامج الدولي 
للمساعدة على 
التدريب في 

 التحقيقات الجنائية
(ICITAP)  

  
١٥٫١٧  

  برنامج هيئة النزاهة

 االتجاهات متعددةالدبلوماسية بذل الجهود ال
الحكومة العراقية في تطوير برامج لمساعدة 

  جمهورالوصول إلى ال
  

 مكتب منسق /السفارة
أعمال مكافحة الفساد 

(ACCO)  

  
٠٫٦٥  

المدى الذي بلغته 
  مكافحة الفساد

  .٧/١٠/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، في : المصدر
  

   للديمقراطية، وحقوق اإلنسان والعمل، لالنتخابات(DoS)دعم مكتب وزارة الخارجية 
 لدى (DRL)، آان مكتب الديمقراطية، وحقوق اإلنسان والعمل ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٣٠ريخ بتا

 مليون دوالر لمساعدة االنتخابات في المحافظات، ٥٩٫٤ قد ألزم حوالي  األميرآيةوزارة الخارجية
 يتوقع مكتب الديمقراطية، وحقوق اإلنسان.  في العراقعامةقليم آردستان واالنتخابات الإحكومة و

 دعمًا النتخابات ٢٠٠٩لسنة المالية ل مليون دوالر إضافية تكميلية ١١٫٨ التزام (DRL)والعمل 
الُممولة من مكتب الديمقراطية، األحدث الجاري تنفيذها وتشمل المبادرات . ٢٠١٠يناير /آانون الثاني

  )٣٣٤(، ما يليينفذها شرآاء هذا المكتبوالتي  (DRL)وحقوق اإلنسان والعمل 
في المساعدة َ شَارك مع منظمة عراقية (NDI)) في العراق(د الوطني للديمقراطية المعه •

يوليو / إقليم آردستان في تموزفي تنظيم جداول الناخبين لالنتخابات الرئاسية والبرلمانية على
يدرب المعهد حاليًا أعضاء الكيانات السياسية حول إستراتيجيات التفاوض للدخول . ٢٠٠٩

  .٢٠١٠يناير /بقة النتخابات آانون الثانيفي ائتالفات سا
لعناصر من الحزبين  قدم تدريبًا سابقًا لالنتخابات (IRI) الدولي الجمهوريالمعهد  •

 ، األحزاب الرئيسية والكيانات الناشئة الملتزمة تطوير الديمقراطيةالرئيسيين ولعناصر من
والوطن  واألحياء  البلدياتمستوى من أجل آسب المقاعد على وذلك على الحمالت االنتخابية

عن طريق وسائل ، وهو يعمل أيضًا مع منظمات المجتمع المدني لتثقيف الناخبين بشكل عام
 . الناخبينسجالت، بما في ذلك تحديث اإلعالم والدروس األساسية

نظم ورش عمل في المحافظات حول رفع  (IREX)مجلس األبحاث والتبادل الدولي  •
، والتدقيق في وعود الحمالت االنتخابية، وفحص البيانات الحزبية، التقارير عن االنتخابات
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 العليا المستقلة لالنتخابات في العراق، ودعم إذاعة برمجة هيئةوتعلم قواعد وإجراءات ال
 .االنتخابات على التلفزة واإلذاعة خالل انتخابات حكومة إقليم آردستان

 مراسل حول تغطية االنتخابات ٧٥ب دّر (IWPR)معهد رفع التقارير عن الحرب والسلم  •
 مراسل، وناشر ٤٠استعدادًا النتخابات حكومة إقليم آردستان لتقديم تدريب في الوظيفة لـ 

 .ومصور صحفي
تواصل تقديم التثقيف األساسي للناخبين في محافظات نينوى  (AU)الجامعة األميرآية  •

شخاص المهجرين في الداخل وصالح الدين واألنبار، مع ترآيز ُمعّين على النساء واأل
 والناخبين األميين

   لالنتخابات (USAID) دعم الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
 مليون دوالر لبرنامجها القائم ١٠٣ حوالي (USAID)التزم بها الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 

من هذا المبلغ، ٌتقّدر . (IFES)للدعم االنتخابي الذي تطبقه المؤسسة الدولية لألنظمة االنتخابية 
تطور المؤسسة . ٢٠١٠ مليون دوالر سوف تنفق سنة ٤٢الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ان حوالي 
تصاالت لتدوين نتائج االنتخابات وتحديث سجالت االدولية لألنظمة االنتخابية أنظمة معلومات و

 (USAID)لوآالة األميرآية للتنمية الدولية  برنامج دعم االنتخابات التابع ل)٣٣٥(.تسجيل الناخبين
 العليا المستقلة لالنتخابات في العراق في إدارة أربعة أحداث انتخابية رئيسية منذ لهيئةساعد ا
٣٣٦(.٢٠٠٤(  

  
المؤسسة ، عملت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية و٢٠١٠يناير /استعدادًا النتخابات آانون الثاني

 بغية االستجابة لحاجات التدريب واإلمداد والمعدات المذآورة في (IFES) تخابيةالدولية لألنظمة االن
 العليا المستقلة لالنتخابات، على مستوى المحافظات، التي يشار إليها هيئةتقييم احتياجات مكاتب ال

برنامج الدعم االنتخابي التابع للوآالة . (GEOs)تحت اسم المكاتب االنتخابية في المحافظات 
 العليا هيئة سوف ينظم تدريبًا إلدارة االنتخابات لموظفي ال(USAID)ميرآية للتنمية الدولية األ

المستقلة لالنتخابات وللمكاتب االنتخابية في المحافظات، وسوف يدعم التطور المتواصل لمكتب 
 بعد خالل فترة ما. الوصول إلى الجماهير، ودائرة تكنولوجيا المعلومات، ومرآز إدخال البيانات

االنتخابات، سوف تواصل الوآالة األميرآية للتنمية الدولية تقديم الدعم المؤسساتي وبناء القدرات 
  )٣٣٧(. العليا المستقلة لالنتخابات في العراقهيئةلل
  

  دعم األمم المتحدة لالنتخابات
ة بعثة  لتمديد مهم١٨٨٣، تبنى مجلس األمن التابع لألمم المتحدة القرار ٢٠٠٩أغسطس / آب٧في 

 العليا هيئة تواصل البعثة تزويد ال)٣٣٨(. لسنة أخرى(UNAMI)األمم المتحدة لمساعدة العراق 
وفقًا .  بخبراء االنتخابات الذين يساعدون في إدارة العملية االنتخابية(IHEC)المستقلة لالنتخابات 

 عراقي مراآز ٢٥٠،٠٠٠زار أآثر من إنه قد ، (SRSG) للممثل الخاص لالمني العام لالمم المتحدة
هذه السنة، صدر . ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٥تاريخ  مرآزًا حتى ١٠٨٢البالغ عددها تسجيل الناخبين 
 ٢٥٠٠ استمارة لإلضافات والشطب وتغيير لوائح الناخبين بالمقارنة مع ٤٧٥٠يوميًا ما ُمعّدله 

 مليون بطاقة معلومات ١٨زيع  العليا المستقلة لالنتخابات توهيئةتواصل ال. استمارة السنة الماضية
  )٣٣٩(.للناخبين العراقيين المسجلين
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  (KRG)حكومة إقليم آردستان لاالنتخابات الرئاسية والبرلمانية 

 آردستان ذات االستقالل الذاتي في شمال إقليم هي الجهاز الحاآم في (KRG)حكومة إقليم آردستان 
 ميًال مربعًا لها رئيس، ورئيس وزراء ١٥،٠٠٠غطي مساحة تزيد عن الذي ي آردستان إقليم. العراق

 ١٫٨، أدلى أآثر من ٢٠٠٩يوليو / تموز٢٥في . (IKP) برلمان آردستان العراق –وبرلمان منتخب 
في االنتخابات الرئاسية والبرلمانية )  بالمئة من الناخبين المؤهلين٨٠حوالي (مليون ناخب بأصواتهم 

  . في العراقوطنيةون في آردستان أيضًا في االنتخابات ال يشارك الناخب)٣٤٠(. آردستانإقليمفي 
  

  حقوق اإلنسان
فعلى الرغم من ان إطار العمل القانوني في . ال تزال بيئة حقوق اإلنسان في العراق مجال هواجس

ال تزال العراق يقدم حماية واسعة لحقوق اإلنسان، إال ان المضايقات غير القضائية والعنف 
 لنسة (USAID)يًا تصميم مبادرة جديدة للوآالة األميرآية للتنمية الدولية يجري حال. مستحكمة
، ألجل تسحين وصول المواطنين العراقيين إلى النظام العدلي، وعلى األخص للمجموعات ٢٠١٠

دفاع المجتمع المدني، ونشاطات المساعدة القضائية، مجموعة واسعة من محامي الضعيفة، عبر 
 مليون دوالر من األموال التكميلية ٢٤تمويل هذه المبادرة يبلغ حاليًا . حّسنوالتثقيف القانوني الُم

 مليون ٦٠، آما يتوقع ان ترفع االلتزامات القادمة إجمالي المبالغ الملزمة إلى ٢٠٠٩للسنة المالية 
عديد ، يتوقع ان يتحول ترآيز ال٢٠١٠يناير / إضافة إلى ذلك، وبعد انتخابات آانون الثاني)٣٤١(.دوالر

 نحو معالجة قضايا (DRL)من البرامج الُممولة من مكتب الديمقراطية، وحقوق اإلنسان والعمل 
المصالحة المذهبية، وتقديم التدريب على التوّسط، ونصح األحزاب السياسية حول قضايا بناء التفاهم 

سائل الجماعي، وتعزيز قدرات وزارة حقوق اإلنسان، ومجلس النواب، والنظام القضائي وو
  )٣٤٢(.االعالم

  

  جهود الحكومة العراقية لمعالجة قضايا حقوق اإلنسان
 ، استضاف وزير الدفاع مؤتمرًا لحقوق اإلنسان في بغداد لمعالجة٢٠٠٩أآتوبر / تشرين األول٦في 

 وزارة في المسؤولين الرسميين ومعهمالعراقيون، .  حقوق اإلنسان والمعاملة العادلة للمساجينقضايا
أعلن وزير ف. حقوق المعتقلينب تأآيد التزام الحكومة العراقية  أعادوانسان ووزارة الداخلية،حقوق اإل

  )٣٤٣(.تعلق بمعتقلين مفقودين أو موتىي تحقيق ٤٩٠الداخلية العراقي المباشرة في 
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  االضطهاد والعنف ضد المماثلين
تسعى للكسب، هيومان ، نشرت مجموعة الدفاع عن حقوق اإلنسان التي ال ٢٠٠٩أغسطس /في آب

تصف .  تقريرًا حول الوضع الذي يواجه المجتمع المماثلي في العراق،(HRW)رايتس ووتش 
التي تستهدف الرجال المشتبه بتورطهم في " ِفَرق الموت"هيومان رايس ووتش العصابات المتنقلة لـ 

العراق، وبنوع خاص يشتبه بان هذه المجموعات مرتبطة بميليشيات تعمل في . لواطي/سلوك مماثلي
عالوة على ذلك، ذآرت هيومان رايتس ووتش ان السلطات . جيش المهدي التابع لمقتدى الصدر

  )٣٤٤(.العراقية لم تفعل الكثير لوقف العنف ضد المماثلين
  

  العناية الصحية
ة على  مقبولةال تزال الحكومة العراقية تكافح لتلبية حاجات العناية الصحية لشعبها وتفتقر إلى رؤي

 وفقًا لمنظمة الصحة العالمية )٣٤٥(.نطاق واسع وإلى إستراتيجية لتطبيق نظام للعناية بالصحة العامة
(WHO) سرير مستشفى لكل ١٢٫٦ أطباء جراحين و ٦٫١، ٢٠٠٨، آان لدى العراق سنة 
 سرير ٢٢٫١ طبيب و٢١ العربية السعودية  المملكةالمقارنة، آان لدىوب )٣٤٦(. إنسان١٠،٠٠٠

  )٣٤٨(. إنسان١٠،٠٠٠ سرير مستشفى لكل ١٨ طبيب و٢٦٫٧ ولدى األردن )٣٤٧(ستشفى،م

  

، آان قد تم ٢٠٠٩أآتوبر / انه بتاريخ األول من تشرين األول(GRD)ذآرت فرقة منطقة الخليج 
 ُممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (PHCs) مرآز للعناية الصحية األولية ١٣٣تسليم 

(IRRF) تقدر فرقة منطقة الخليج ان مراآز العناية . وزارة الصحة في الحكومة العراقية إلى
  مليون مريض خارجي سنويًا، وذآرت فرقة منطقة الخلج ٤٫٦الصحية األولية تعالج حوالي 

(GRD) تقدر فرقة و.  مشاريع ال تزال قيد التنفيذ٦ مستشفى، وأن ٤٧ أيضًا انها أنجزت تجديد
  )٣٤٩(.مريض آل سنةمليون  ٦٫٦ ان هذه المستشفيات تخدم (GRD)منطقة الخليج 

  
مؤخرًا، عمل مكتب الملحق الصحي في السفارة األميرآية مع الحكومة العراقية لتحديد مستوى 

خالل ربع . (ESF) الُممول من صندوق دعم االقتصاد )٣٥٠(مستشفى ميسان الجراحيالتزامها إزاء 
 النهائي المقرر ن مشروع المستشفى آان متخلفًا عن الموعد، ذآر المفتش العام انصرمالسنة الم
 الملحق الصحي في السفارة ذآر, ٢٠٠٩أغسطس /بتاريخ آب. )٣٥١(. وان فيه عيوب إنشائيةلإلنجاز

 ومكتب المساعدة االنتقالية للعراق (GRD) بالتنسيق مع فرقة منطقة الخليج (OHA) األميرآية
(ITAO)الدعم الطبي والقضايا التشغيلية من ِقَبل لتقديم  اإلنشائية وبعيو ان التقدم حاصل لحل ال

  )٣٥٢(.وزارة الصحة العراقية
  

  العناية باألمومة وبالتوليد
الُممول من مستشفى التوليد في ُمسّيب ، أنجزت فرقة منطقة الخليج إنشاء الحاليخالل ربع السنة 

جيل حفل االفتتاح إلى حين يتم تجهيز غير ان وزارة الصحة طلبت تأ. (ESF)صندوق دعم االقتصاد 
يعمل فريق إعادة إعمار المحافظات في بابل مع وزارة . المستشفى بصورة مناسبة وبالموظفين
في وقت بالظرف المناسب  سوف يأتي هذا المستشفى )٣٥٣(.الصحة بخصوص شراء التجهيزات
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 بالمئة ٣٠٠ عن زيادة بنسبة فمحافظة بابل تشهد فورة والدات مع حديث المدير العام للصحة. حرج
 ٢٥،٠٠٠ والدة، و ٥٠٠٠سوف يكون هناك حاجة لكي يخدم المرفق وبالتالي . ٢٠٠٣للوالدات منذ 

  )٣٥٤(.لعناية الجيدة باألطفال في السنةلزيارة 
  

 دار توليد ٣١، سلم صندوق السكان التابع لألمم المتحدة الحكومة العراقية ٢٠٠٩أغسطس /في آب
 مراآز للعناية ٧ مستشفى و٢٤قاعات ، الذي سيتيح ل العناية بالوالدات الطارئةآجزء من مشروع

  . ماليين إمرأة٤ منالصحية األولية تقديم الخدمات لما يقدر 
  

  (H1N1)ن ان إن واإنلفونزا إيتش و
، رصد ورفع التقارير  العراقية، بالتعاون مع وزارة الصحة(OHA)  مكتب الملحق الصحيواصلي

يتواصل و.  الوبائية(H1N1)ن اتشمل الجهود الحالية، إنفلونزا إيتش وان إن و. مرضعن تفشي ال
 واألبحاث الطبية البحرية لفنيي الصحة  منهتقديم التدريب بالتعاون مراآز مراقبة المرض والوقاية

، جرى نشاط تدريب ُمنّسق ٢٠٠٩أغسطس /في آب. العامة العراقيين من وزارتي الصحة والزراعة
 إضافة إلى ذلك، تقدم )٣٥٦(. مهني عراقي في الصحة العامة والبيطرة٤٢ن باألردن، لـ في عما

 حاليًا المساعدة الفنية إلى وزارة الصحة لزيادة قدرتها (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
 أيضًا يتوقع. (H1N1)ن ان إن واعلى تصميم وتطبيق برامج توعية فعالة بالنسبة إلنفلونزا إيتش و

الستجابة ألية أمراض معدية تصيب على ان يعزز هذا البرنامج القدرة العامة لوزارة الصحة 
  )٣٥٧(.العراقيين

  
القطاع الصحي التابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة ناتج ، استجاب فريق ٢٠٠٩أغسطس /في آب

اقية، النتشار فيروس ، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة العر(UNAMI)العراق 
في .  عن طريق رصد المرض المتفشي ونشاطات التثقيف الصحي(H1N1)ن ان إن واإيتش و

منطقة آردستان، أعدت وزارة الصحة المدعومة من صندوق طوارئ األمم المتحدة الدولي لألطفال 
(UNICEF)ن ان إن وا، سلسلة من النشرات القصيرة حول إيتش و(H1N1)قائية  واإلجراءات الو

  )٣٥٨(.الموسمية ضد اإلنفلونزا لبثها بواسطة اإلذاعة والتلفزيون

  

  التعليم
 بالمئة من السكان هم حاليًا دون سن الخامسة ٤٠ان أآثر من . سكان العراق شباب ويتزايدون بسرعة

 ماليين ٥،٨ ماليين، من ٣ ويتوقع ان يزيد عدد سكان العراق خالل العقدين القادمين حوالي  عشرة
بالمتوسط، تميل العراقيات إلى الزواج وبدء حمل . ٢٠٢٥ مليون ملحوظة سنة ٨،٦ إلى ٢٠٠٥نة س

  )٣٥٩(.األطفال في سن مبكرة، وتنجب ما بين أربعة وخمس اطفال
  

حاليًا، يوجد أآبر عدد من الشبان اُألميين في الشرق األوسط في العراق واليمن ومصر؛ تمثل البنات 
نظر إليه على انه األفضل في النظام التعليمي العراقي، الذي آان ُي. وعةأآثر من ثلثي هذه المجم

وهكذا حصل . الشرق األوسط، آان في تراجع تدريجي منذ أواسط الثمانينات من القرن الماضي
 ٢٠٠٧وفقًا لبيانات لسنة . السكان األآبر سنًا الحاليون في العراق على تعليم أآثر من الجيل األصغر

دة من المؤسسة المرآزية لإلحصاءات وتكنولوجيا المعلومات العراقية، آان تسجيل  الوار٢٠٠٨ –
 بالمئة مع أدنى معدل للبنات الريفيات ٨٤٫٨ سنة، بنسبة ١١ و٦التالمذة الذين تتراوح أعمارهم بين 
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 بالمئة؛ لكن معدالت التسجيل تضاءلت بصورة ملحوظة في مستويات المدارس المتوسطة ٧٠٫١ –
  )٣٦٠().٢٩-٢أنظر الشكل (ة والثانوي

  
 يدعم التعليم (DoS)األميرآية  وزارة الخارجية لدى (ECA)مكتب الشؤون التعليمية والثقافية 

. والديمقراطية، والمجتمع المدني ونشاطات التراث الثقافي في العراق عبر مبادالت تعليمية وثقافية
مية والثقافية في العراق للسنة المالية  مليون دوالر ُخصّصت لبرامج الشؤون التعلي١٢٫٤٧حوالي 
أغلبية األموال دعمت المنح الثقافية بما فيها برامج القيادة في المدارس الثانوية وما دون . ٢٠٠٩

 مليون دوالر ٣٫٣٩أآثر من ).  مليون دوالر١٫٢٥(والمشورة التعليمية )  ماليين دوالر٣(التخرج 
 عراقي على المنح الدراسية الطالبية ١٧٠ حصل حوالي ،٢٠٠٣منذ . تدعم تعليم اللغة االنكليزية

 للسماح لهم بالحصول على ٢٠٠٩ منحة في السنة المالية ٢٩ بما في ذلك (Fullbright)فولبرايت 
يتوقع ان يعود الطالب إلى العراق لتقاسم المعارف والخبرات . شهادة الماجستير في الواليات المتحدة

 يتخّوف من ان المشارآين قد (ECA)ون التعليمية والثقافية مع زمالئهم؛ غير ان مكتب الشؤ
تدعم برامج المبادالت الثقافية األخرى . يحاولون تجّنب العودة  إلى العراق بعد إنجاز البرنامج

 )٣٦١(.التدريب المهني في منتصف الحياة المهنية وتنمية القيادات

 

 ١١٣٠، ٢٠٠٩أآتوبر /من تشرين األول انها أنجزت في األول (GRD)ذآرت فرقة منطقة الخليج 
 توفر.  مشروع قيد التنفيذ٤١ ُممولة من الواليات المتحدة في أرجاء العراق آما ان مدرسةمشروع 

قائمة بمشاريع إنشاء لالطالع على  )٣٦٢(.هذه المشاريع إنشاءات جديدة آما وتجديد مرافق قائمة
  .١٩-٢، أنظر الجدول الحاليخالل ربع السنة المدارس الُممولة من الواليات المتحدة والمنجزة 

 
  ٢٩-٢الشكل 

  معدالت التسجيل في المدارس المتوسطة والثانوية
  

  المتوسطةالتسجيل في المدارس           ثانويةالتسجيل في المدارس ال
  ) سنة١٤ – ١٢       (            ) سنة١٧ – ١٥       (

  

  
  

   ٣/١٠/٢٠٠٩ولية لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الد: المصدر
  

  صبيان       صبيان          بنات       صبيان         بنات                  صبيان          بنات  بنات    
   حضريون                          ريفيون          ريفيون                        حضريون                 



  نظام الحكم
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  التشريعات
 لدورته الكاملة وهو يدرس حاليًا مسودة ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٨عاد مجلس النواب لالجتماع في 

إضافة إلى قانون االنتخابات، يواجه مجلس . ٢٠١٠يناير /القوانين لدورة انتخابات آانون الثاني
، والموازنة التكميلية للسنة المالية ٢٠٠٩لموازنة التكميلية لسنة النواب أجندة تشريعية تشمل ا

، وقوانين إطار عمل االستثمارات والهيدروآربون، والموافقة على االتفاقية األمنية مع المملكة ٢٠١٠
  )٣٦٣(.المتحدة

  
  الالجئون والمهجرون في الداخل

اقي في الواليات المتحدة بما في  عر٣٣،٥٦٥، آان قد أعيد توطين ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٣بتاريخ 
لقد تمت .  المقرر لتلك السنة١٧،٠٠٠، أي بتجاوز هدف الـ ٢٠٠٩ في السنة المالية ١٨،١٣٥ذلك 

 وبصورة  رئيسية –معالجة طلبات أغلبية الالجئين العراقيين الذين أعيد توطينهم من بلدان ثالثة 
  )٣٦٤(.عالجة طلبات الالجئين في بغداد أعيد توطينهم عبر برنامج م١٤٨٨ مع –األردن وسوريا 

  
استخدام منهجيات مختلفة لتعّقب حرآة المهجرين في الداخل والالجئين يمكن ان تثمر عن نتائج 

 ٢٫٦٥ ان حوالي (UNHCR)ذآرت المفوضية العليا لشؤون الالجئين . منوعة وأحيانًا متناقضة
 مليون عراقي الجئون مقيمون خارج ١،٩٠ ُمهجرين داخل العراق وان حوالي زالوامليون عراقي ال 

المهجرين و عدد الالجئين لالطالع على أماآن وجود )٣٦٥(.٢٠٠٩يناير /العراق، بتاريخ آانون الثاني
  .٣٠-٢في الداخل العراقيين، أنظر الشكل 

  

  
ينا جولي في مخيم خارج بغداد ، أنجل(UNHCR)سفيرة  النوايا الحسنة للمفوضية العليا لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة 

   .٢٠٠٩أغسطس /لمهجرين في الداخل، قي آبل
     

 ٢٣في ف. ٢٠٠٩المهجرين في الداخل العراقيين قد استحوذ انتباهًا متزايدا سنة ومصير الالجئين 
، قامت الممثلة السينمائية األميرآية وسفيرة النوايا الحسنة للمفوضية العليا لشؤون ٢٠٠٩يوليو /تموز

، السفيرة أنجلينا جولي، برحلتها الثالثة إلى العراق إللقاء (UNHCR)الجئين التابعة لألمم المتحدة ال
 وذآرت )٣٦٦(.الضوء على حاجات المهجرين في الداخل، في العراق، وإلطالق نداء لمزيد من العون

قط من هدف الـ  بالمئة ف٤٨ ان (UNHCR)المفوضية العليا لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة 
 وهو تقصير قد يؤثر على مستقبل – مليون دوالر للعراق والمنطقة قد مّونها المانحون ٢٩٩

  )٣٦٧(.البرامج
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  التابع لوزارة الخارجية(PRM)، ساهم مكتب السكان والالجئين والهجرة الحاليخالل ربع السنة 
 العليا لشؤون الالجئين التابعة لألمم  مليون دوالر للنداء الُمعّدل للمفوضية٧٣ بـ (DoS) األميرآية
 مليون ١٣من أصل هذا المبلغ، خّصص . ، للعراق وللمنطقة المحيطة بالعراق(UNHCR)المتحدة 

دوالر لبرمجة العودة وإعادة الدمج داخل العراق، مما رفع المجموع للمبادرات ذات الصلة 
والر المتبقية أوصلت إجمالي المساهمات  مليون د٦٠الـ .  مليون دوالر٣٣بالمهجرين في الداخل إلى 

 مليون دوالر لدعم الالجئين في المنطقة ١٦٥غير المخصصة للسكان والالجئين والهجرة إلى 
 أيضًا بمليوني دوالر للمنظمة الدولية للهجرة (PRM)وساهم مكتب .  العراقيالمهجرين في الداخل

(IOM)ماليين دوالر لبرنامج ١٠ على مساهمة سابقة بـ  لمساعدة األسر العائدة بقيادة نسائية، بانيًا 
  )٣٦٨(.على صلة يستهدف العائدين بصورة أوسع

  
 (UNHCR)فوضية العليا لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة م، بادرت الالحاليخالل ربع السنة 

ظات بغداد  أسرة عائدة في محاف٢٠٠٠إلى إقامة شراآات إلعادة إعمار أو إعادة تأهيل المنازل لـ 
 شخص والجئ مهجرين في الداخل في نينوى لمئةوصالح الدين وديالى، آما وإعادة تأهيل مالجئ 

 (UNHCR)واصلت للمفوضية العليا لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة و. عاصمة الموصل
تعمل مع  في بغداد و(RICCs)مساعدة العائدين عبر ستة مراآز للعائدين والدمج والمجتمع األهلي 

وتعاونت المفوضية أيضًا مع وزارة . شرآاء لفتح مراآز إضافية في الموصل وفي جنوب العراق
 أسرة تأثرت بالتفجيرات في مطلع ٢٠٠الهجرة والتهجير العراقية لتقديم اإلمدادات الطارئة إلى 

  )٣٦٩(.أغسطس في نينوى/آب

  

آبير جديد للشؤون المتعددة األطراف ، اعلن الرئيس أوباما تعيين مدير ٢٠٠٩أغسطس / آب١٤ في 
وحقوق اإلنسان في مجلس األمن القومي لتنسيق الجهود األميرآية لمساعدة الالجئين والمهجرين في 

المسؤول الرسمي الجديد في البيت األبيض يعمل مع السفارة األميرآية في بغداد . الداخل العراقيين
ألة سياسة أآثر إلحاحًا بالنسبة للحكومة العراقية، لجعل قضايا المهجرين في الداخل والالجئين مس

الشرآاء الُممولون من الواليات المتحدة الذين يّضمون المفوضية العليا . ولتقديم موارد أآثر إلعانتهم
، واللجنة الدولية للصليب األحمر، والمنظمة الدولية (UNHCR)لشؤون الالجئين التابعة لألمم المتحدة 

سي آوربس، والِفَرق الطبية الدولية، واللجنة الدولية لإلنقاذ وغيرهم يقدمون  ومير(IOM)للهجرة 
  )٣٧٠(.تشكيلة واسعة من المساعدات اإلنسانية والقانونية والحياتية لالجئين والمهجرين في الداخل

  
  ١٩-٢الجدول 

  (GRD)   لفرقة منطقة الخليجالحاليمشاريع إنشاء المدارس المنجزة خالل ربع السنة 
  

  لفة المشروعآ
  )$بماليين (

  اسم المشروع  المكان  تاريخ اإلنجاز  صندوق التمويل

  
١٫٣٣  

صندوق دعم 
 (ESF)االقتصاد 

  
١٣/٧/٢٠٠٩  

  
  بغداد

مدرسة عامر بن 
  يزير اإلبتدائية

  
١٫١١  

صندوق دعم 
  (ESF)االقتصاد 

  
٣٠/٧/٢٠٠٩  

  
  دهوك

مدرسة زاريالند 
  الثانوية

  
٠٫٩٤  

صندوق دعم 
  (ESF)االقتصاد 

  
٢٨/٧/٢٠٠٩  

  
  بغداد

روضة األطفال في 
  أبو غريب

  
٠٫٦٣  

صندوق دعم 
  (ESF)االقتصاد 

  
٨/٧/٢٠٠٩  

  
  األنبار

  مدرسة الثواب

  
  .٢/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)استجابة فرقة منطقة الخليج : المصدر
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  ٣٠-٢الشكل 
  ٢٠٠٩الالجئون العراقيون والمهجرون في الداخل سنة 

  

  
  

  . تستثنى إحصاءات الالجئين إلى أوروبا وأستراليا:مالحظة
 "" صورة العمليات في البلد"، ) UNHCR (مفوضية األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئين :المصادر

html.486426e49/pages/org.unhcr.www٨/١٠/٢٠٠٩ول اليه في  الذي تم الوص ،)USCIS( ورقة الوقائع حول ،
 الذي تم  pd.09feb11iraqi_refugee_fs_/article/files/gov.uscis.www://http ، الموقع"معالجة طلبات الالجئين العراقيين

  .٣/١٠/٢٠٠٩، استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٨/١٠/٢٠٠٩الوصول إليه في 

  ترآيا 
  الواليات المتحدة ٧،٠٠٠

١٩،٩١٠ 

  الجئون يغادرون العراق
  الجئون يعودون إلى العراق

  سوريا
١،٢٠٠،٠٠٠ 

  لبنان
٥٠،٠٠٠ 

  العراق
٢،٦٤٧،٢٥١  

أشخاص مهجرون 
في الداخل في آافة 

 ارجاء العراق

  إيران
٥٨،٠٠٠ 

  األردن
٤٥٠،٠٠٠ 

  مصر
٤٠،٠٠٠ 

المملكة العربية 
 السعودية

١٥٠،٠٠٠  
  دول الخليج

تشير إلى البحرين، الكويت، (
عمان، قطر، المملكة العربية 
السعودية واإلمارات العربية 

  )المتحدة
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  االقتصاد
  

 للنمو االقتصادي والعائدات ، مسيطر في البالد،يواصل العراق االعتماد على موارده النفطية آمصدر
 على توصية بأن يتولى خالل ربع السنة الحالي، صادق مجلس األمن التابع لألمم المتحدة. الحكومية

العراق مسؤولية أآبر في اإلشراف على موارده النفطية المودعة حاليُا في صندوق تنمية العراق 
(DFI))هذه خطوة في اتجاه نقل اإلشراف عمليًا على صندوق تنمية العراق من الهيئة الدولية )٣٧١ 

 – في الحكومة العراقية (COFE)ن  إلى هيئة الخبراء الماليي(IAMB)االستشارية والرقابية للعراق 
وهو معلم اقتصادي سوف يعطي العراق السيطرة الكاملة على عائداته النفطية ألول مرة منذ 

 شملت التطورات األخرى التي أثرت على اقتصاد العراق، ارتفاعًا متواضعًا ألسعار )٣٧٢(.٢٠٠٣
نية من استدراج العروض بالنسبة لعقود النفط، وارتفاعًا في أسعار الغذاء وإعادة جدولة الجولة الثا

  .خدمات النفط
  

 مليار دوالر، والتزم ١٫٥٦، آانت الواليات المتحدة قد خصصت ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٣٠بتاريخ 
 في ما يلي بعض )٣٧٣(. مليار لدعم تنمية العراق االقتصادية١٫٣٢ مليار دوالر، وأنفقت ١٫٥٤بها 

  :يرآيةأحدث األمثلة عن جهود الحكومة األم

باستثناء المشاريع (توظيف المواطنين العراقيين في المشاريع الُممولة من الواليات المتحدة  •
 الحالي ازداد قليًال خالل ربع السنة )(CERP)الُممولة من برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

 ٢٦ ألسبوع ٨٦،١٣٦ إلى ٢٠٠٩يوليو / تموز٣ في أسبوع المسجلة ٨٥،٩٦٠ من –
  )٣٧٤(.٢٠٠٩تمبر سب/أيلول

بذلت الواليات المتحدة جهدًا خاصًا لدعم التعزيز االقتصادي لقدرات النساء العراقيات عبر  •
، لالطالع على أمثلة )٣٧٥(.طيف واسع من المجاالت والطبقات االجتماعية في آل محافظة

 . من هذا التقرير٣أنظر القسم 
  

حكم االقتصادي ولتنمية القطاع الخاص، أنظر وضعية األموال األميرآية الداعمة لللالطالع على 
  .٣١-٢الشكل 
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  ٣١-٢الشكل 
  وضعية األموال: االقتصاد

  بمليارات الدوالرات
  
  

  
 

مكتب وزير . األموال غير المنفقة تشمل المخصصات التي انقضت مدتها. األرقام تتأثر بالتدوير. البيانات لم تدقق: مالحظة
بيانات .  لكافة مخصصات السنة الماليةةسنوياللمخصصات وااللتزامات واإلنفاقات لفئات المشاريع ربع الدفاع لم يذآر بيانات ا

؛ (IRMS)إدارة إعادة إعمار العراق نظام  من ة مأخوذ(CERP)مخصصات والتزامات وانفاقات برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
   . في هذا التقرير"مصادر التمويل"المعنون  في القسم الثانوي وىالقصقيم اللذلك، قد ال تتوافق األرقام اإلجمالية مع 

  

، (MNC-I) لفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، التقرير ربع السنوي ل(IRMS)نظام إدارة وإعادة إعمار العراق : المصادر
، استجابة وزارة ٧/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)العراق -، استجابة مكتب الشرق االدنى١٢/١٠/٢٠٠٩

، استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢/٤/٢٠٠٩المالية لطلب المفتش العام للبيانات، 
 ١٣/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)، استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ٣/١٠/٢٠٠٩
  .٢/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USTDA)لة األميرآية للتجارة والتنمية ، استجابة الوآا١٤/١٠/٢٠٠٩و

 

  المؤشرات االقتصادية األساسية
، استفاد االقتصاد العراقي من أسعار النفط ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٣٠خالل ربع السنة المنتهي في 

نفط آرآوك الخام أرقامًا بلغت أسعار . الصاعدة ومن زيادة متواضعة في إنتاج النفط والصادرات
 بلغ )٣٧٦(.الحالي دوالر للبرميل خالل ربع السنة ٦٨٫٥٤ دوالر وآان متوسطها ٧٣٫٣٥مرتفعة من 

، أي الحالي مليار دوالر خالل ربع السنة ١٢٫٠١مجموع العائدات من صادرات النفط العراقية 
 آانت (CBI)ك المرآزي العراقي  وفقًا للبن)٣٧٧(.المنصرم مليار دوالر عن ربع السنة ٨٫٤٥بزيادة 

  )٣٧٨(. مليار دوالر٢٦٫٣  مبلغ،٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٣٠ لغاية خالل سنةعائدات النفط 
  

أعاد صندوق النقد الدولي النظر بالنسبة لتوقعاته بشأن النمو الحقيقي إلجمالي الناتج المحلي للعراق، 
. التضخم متدٍن على العموم ولكن متقلب لقد بقي )٣٧٩(.٢٠٠٩ بالمئة سنة ٤٫٣ بالمئة إلى ٦٫٩من 

 ١٠٫٨ إلى ٢٠٠٩يونيو / بالمئة في حزيران٨٫٨ارتفع معدل التضخم الجوهري من سنة لسنة، من 
 مع هبوط )٣٨١(. تقوده إلى حّد آبير أسعار الغذاء الصاعدة)٣٨٠(،٢٠٠٩أغسطس /بالمئة في آب

خالل معظم أرباع السنة الثالثة ) الطاقة األسعار المتقلبة للغذاء والذي يستثني ( الجوهريالتضخم
 ٧ إلى ٢٠٠٩يناير / بالمئة في آانون الثاني١٤األولى، خّفض البنك المرآزي العراقي المعدالت من 

واصل البنك المرآزي العراقي اإلبقاء على سعر الصرف في و )٣٨٢(.٢٠٠٩يونيو /بالمئة في حزيران

  تنفقأموال لم 
  $٠٫٢٥: المجموع

لم يلتزم بها
٠٫٠٢$

  تنمية القطاع الخاص
٠٫١٧$

  
  $١٫٥٦خصصت  

  
  $١٫٥٤التزم بها     

  
  

%٨  $١٫٣٢أنفقت        

٢٤%  

٦٧%  

  الحكم االقتصادي
٠٫٠٦$  
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 )٣٨٣(. ارتفاعًا آبيرًا في الدينار السنة الماضيةز دينار للدوالر بعد ان حّف١١٧٠العراق بمعدل 
  .٢٠-٢لمؤشرات االقتصادية األساسية في العراق، أنظر الجدول ا اتجاهات لالطالع على أحدث

  

  اإلشراف على عائدات النفط العراقية
، أصدر األمين العام لألمم المتحدة تقريرًا حول صندوق تنمية العراق ٢٠٠٩أغسطس / آب٢٤في 
  هيئة الخبراء الماليينننأ ب(IAMB)الهيئة الدولية االستشارية والرقابية للعراق  ظ ان تقييموالح

(COFE) جاهزة لتولي اإلشراف على صندوق تنمية العراق عندما تنقضي مدة تكليف الهيئة الدولية 
 (COFE) لقد أقامت )٣٨٤(.٢٠٠٩ديسمبر / في آانون األول(IAMB)االستشارية والرقابية للعراق 

غير .  التقارير المالية ومحاضر االجتماعاتيتضمن net.iq.cofe.wwwموقعًا على شبكة االنترنت 
 الشفافية والمساءلة  آل من حول غيابذآر تفاصيل عن الهواجس المتواصلةان تقرير األمم المتحدة 

 على مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ان )٣٨٥(.وإدارته لهاالعراق عن عائداته النفطية في تقارير 
 (IAMB)يعمل قبل نهاية هذا العام لمواصلة إشراف الهيئة الدولية االستشارية والرقابية للعراق 

 ان حصانة أصول صندوق تنمية العراق من الملحق الذي سّنته األمم )٣٨٦(.على صندوق تنمية العراق
 إال ان هناك أمر تنفيذي أميرآي ُيمّدد )٣٨٧(.٢٠٠٩ديسمبر / آانون األول٣١ي المتحدة تنتهي أيضًا ف

  )٣٨٨(.٢٠١٠مايو /حصانة األصول العراقية المودعة في الواليات المتحدة لغاية أيار
  

 أوصت سنة (IAMB)الحظ تقرير األمن العام ان الهيئة الدولية االستشارية والرقابية للعراق 
 العراقية الرقابة المالية الداخلية عن طريق ترآيب أنظمة القياس المتري  بان تعزز الحكومة٢٠٠٤

 ٣١ ومع هذا، وبتاريخ )٣٨٩(.في آافة حقول النفط ومحطات شحن النفط الطرفية ومصافي النفط
، وضع المدققون الخارجيون للهيئة الدولية االستشارية والرقابية للعراق ٢٠٠٨ديسمبر /آانون األول
(IAMB) بالمئة فقط من إجمالي ٣٣ترآيبات القياسات المترية للنفط في العراق بنسبة  مستوى 

يوليو / في تموز(IAMB) في اجتماع للهيئة الدولية االستشارية والرقابية للعراق )٣٩٠(.القدرة
 تقريرًا حول وضعية برنامج وضع أجهزة (BSA)، قدم المجلس األعلى للتدقيق في العراق ٢٠٠٩
  )٣٩١(:المتريةالقياس 
دعت ا.  موقع من شرآة نفط الشمال آانا شّغاالن٢١ ُرآّبا في ٣٤جهازان فقط من أصل  •

 ان أجهزة القياس المترية سوف ٢٠٠٩أغسطس /رسالة من الشرآة مؤرخة في األول من آب
  .٢٠٠٩ترآب في أغلبية المواقع وانه سيعاد قياس الصهاريج خالل ربع السنة األخير من 

سان للنفط أية أجهزة مترية مرآبة على ضخ أنابيب النفط إلى محطات لم يكن لدى شرآة مي •
التصدير، لكن الشرآة ذآرت ان عملية استدراج العروض ومنح العقود للتجهيزات سوف 

 .تباشر
 بين الكميات الداخلة والخارجة فيمالم يكن لدى شرآة مصفاة الجنوب أية مترات لقياس  •

تفيدين، وآانت تعتمد بدًال من ذلك على أنظمة قياس المستودعات، ودوائر اإلنتاج، والمس
 قار تقيس آميات النفط عن طريق استخدام –مصفاة ذي . بواسطة الرادار أو اآلليات األخرى

 مترات، قد شكلت لجنة  مقاييس مترية أيةفيهاقضيب عمق، آما ان مصفاة ميسان التي ليس 
المصافي الجنوبية تحتاج  في العراق ان ذآر المجلس األعلى للتدقيق. لتحديد أدوات القياس

 آتب ائتمان في السجالت لشراء توجد لكن حتى زمن قريب، لم ، متري قياس جهاز٥٩ إلى
 . أوامر شراء قيد التنفيذ٤وذآر أنه ال توجد إّال األجهزة، 
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  ٢٠-٢الجدول 

  إجمالي الناتج المحلي، التضخم ومعدالت سعر الصرف في العراق
  

  

 

  )التغّير المئوي السنوي(تج المحلي إجمالي النا
 لكن بوتيرة أبطأ من سنة ٢٠٠٩واصل االقتصاد العراقي النمو سنة 

 ٩،٥ عندما دفعت أسعار النفط القياسية النمو إلى ما يقدر بـ ٢٠٠٨
 النظر في توقعاته حول (IMF)أعاد صندوق النقد الدولي . بالمئة

 بالمئة إلى ٦٫٩قي من النمو الحقيقي إلجمالي الناتج المحلي العرا
  .٢٠٠٩ بالمئة سنة ٤٫٣

  

 

  
  التضخم العام

مقارنة من سنة لسنة للمتوسطات الشهرية لمؤشر أسعار االستهالك 
 في (CBI)عبر سياسة حذرة، ساعد البنك المرآزي العراقي . العام

 ٥٣دفع التضخم نزوًال من متوسطاته التي بلغت أرقامًا قياسية بلغت 
  .٢٠٠٦بالمئة سنة 

  

  
  
 

  
  التضخم الجوهري

مقارنة من سنة لسنة للمتوسطات الشهرية لمؤشر سعر االستهالك 
لقد هبط . الجوهري الذي يستثنى الوقود والكهرباء النقل واالتصاالت

التضخم الجوهري خالل معظم أرباع السنة الثالثة األولى من هذا 
  .العام مع استثناء أسعار الغذاء المتقلبة

  

 

  
  عر الصرفمعدالت س

هذه السنة، حافظ البنك المرآزي العراقي على معدل لسعر الصرف 
لقد ارتفعت قيمة الدينار مقابل .  دينار للدوالر١١٧٠الي بلغ حو

نوفمبر / بالمئة منذ تشرين الثاني٢٤الدوالر األميرآي بأآثر من 
 عندما بدأ البنك المرآزي العراقي استهداف معدالت الفائدة ٢٠٠٦

  .لى التضخم الصاعدللسيطرة ع
  

أآتوبر /تشرين األول". مساندة استدامة التعافي: World Economic Outlook"صندوق النقد الدولي : المصادر
الموقع ، ١٦/٩/٢٠٠٩البنك المرآزي العراقي، المؤشرات المالية األساسية . ١٧٥، الملحق اإلحصائي، ص ٢٠٠٩

iq.cbi.www٦/١٠/٢٠٠٩ تم الوصول إليه في ذي، ال.  
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   ٣٢-٢الشكل 
  ٢٠١٠-٢٠٠٦موازنة الحكومة العراقية وتنفيذ الموازنة، 

  بمليارات الدوالرات
  

  
  

   نفذت     الموازنة التشغيلية
   الموازنة الرأسمالية

  
لس الوزراء العراقي على موازنة وافق مج. ٣٠/٦/٢٠٠٩ تستثني االنفاقات لغاية ٢٠٠٩تنفيذ الموازنة لسنة : مالحظة
سعر النفط هو . ويجب االن إعادة النظر فيها والموافقة عليها من جانب مجلس النواب. ١٣/١٠/٢٠٠٩ في ٢٠١٠

  .بالدوالر االميرآي
  

، )٢٠٠٩ديسمبر / وحّولت إلى قانون في آانون األولTNAآما وافق عليها " (موازنة الحكومة العراقية ": المصادر
، ٦/١/٢٠٠٩، ٣١/١٢/٢٠٠٨، ٤/١/٢٠٠٨ وزارة المالية األميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة

ن ١٢/٢٠٠٨، "٠٣/٣٨٣تقرير البلدان رقم "، صندوق النقد الدولي، ٣/١٠/٢٠٠٩ و٩/٤/٢٠٠٩، ١٦/١/٢٠٠٩
ل إليه في الوصو   الذي تمwww.cabinet.iq، الحكومة العراقية، مجلس الوزراء، الموقع  ٢١، ١٩صفحة 

١٤/١٠/٢٠٠٩.  
  

   ٢٠١٠ – ٢٠٠٩ للعامالموازنة العراقية 
 دوالر ٥٠ مليار دوالر استنادًا إلى سعر النفط ٥٨٫٦ هي ٢٠٠٩موازنة الحكومة العراقية لسنة 

تكميلية لزيادة الموازنة مبالغ ، ادخل مجلس النواب ٢٠٠٩ خالل ربع السنة الثالث من ) ٣٩٢(.للبرميل
 لقد آانت لمجلس النواب قراءة واحدة فقط للموازنة التكميلية ولم يوافق )٣٩٣(.الر مليار دو٥بحوالي 
 مليار دوالر التي يمكن ١٦ مقدر بحوالي ٢٠٠٩ عجز موازنة الحكومة العراقية لسنة )٣٩٤(.عليها بعد

 )٣٩٥(.٢٠٠٨ مليار دوالر بتاريخ آخر ٢١تغطيته بواسطة االحتياطي المالي المتراآم المقدر بحوالي 
 بالمئة من إجمالي موازنات ٥٠وفقًا للسفارة األميرآية في بغداد، أطلقت الحكومة العراقية و

 بالمئة من موازناتها ٣٠ آما أنفقت المحافظات حوالي ٢٠٠٩يونيو /المحافظات في أواخر حزيران
ر متوفرة، جزئيًا  غيالحالي إنفاقات موازنة الحكومة العراقية لربع السنة )٣٩٦(.االستثمارية الرأسمالية

 لقد قتل أو جرح )٣٩٧(.أغسطس التي ألحقت أضرارًا بالغة بوزارة المالية/ آب١٩بسبب هجمات 
مهنيون ذوو مهارات رفيعة من الوزارة، آما ان عددًا هامًا من األوراق والملفات اإللكترونية قد 

  )٣٩٨(.ُفِقد
  

افتراض 
: سعر النفط

 دوالر ٦٠
 للبرميل

افتراض
: سعر النفط

 دوالر ٥٠
 للبرميل

افتراض 
: سعر النفط

 دوالر ٩١
 للبرميل

افتراض
: سعر النفط

 دوالر ٥٠
 للبرميل
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 البالغة ٢٠١٠راقي على موازنة العام ، وافق مجلس الوزراء الع٢٠٠٩أآتوبر / تشرين األول١٣في 
 ٢٫١٥ دوالرًا للبرميل وصادرات متوقعة تبلغ ٩٠ مليار دوالر استنادًا إلى سعر للنفط يبلغ ٦٧حوالي 

 تذهب الموازنة اآلن إلى مجلس النواب )٣٩٩(. مليار دوال١٥٫٣برميل باليوم وعجز متوقع ان يكون 
  .للمراجعة والتعديل والموافقة

  
  .٢٠١٠ حتى العام ٢٠٠٦ تفاصيل موازنة الحكومة العراقية وتنفيذها من العام ٣٢-٢ل يبين الشك



  االقتصاد
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 ٣ التابع للوآالة األميرآية للتنمية الدولية ستة ماليين سمكة صغيرة بموجب اتفاقية بمبلغ "إنماء"اشترى برنامج 

مائية يؤآد أهمية الموارد المائية المناسبة االهتمام المتزايد بالزراعة ال. ماليين دوالر لمزرعة األسماك في الُفرات
  .للزراعة العراقية

  

  القطاعات االقتصادية األساسية
  

  الزراعة
 في تدفق نقصالزراعة، ثاني أآبر قطاع لالقتصاد العراقي، تعاني من آثار جفاف دام سنتين ومن 

الوضع مع تحويل إيران  هذه السنة، تفاقم )٤٠٠(.المياه في األنهار العراقية من البلدان المجاورة
لمجاري نهري آارون وآرخا لمشاريع محلية وقطعها التام للتدفق من آارون إلى نهر شط العرب في 

 مستويات المياه الدنيا إلى زيادة الملوحة التي تضر بالزراعة وتسّمم األسماك أدت )٤٠١(.العراق
  )٤٠٢(.والحيوانات

  
.  يمكن ان ُتخّفف من آثار تدفقات األنهار المخفضةمعالجة استخدام العراق لمياه الري السطحية

التقديرات المحافظة هي ان قسمًا آبيرًا من األراضي الُمكّرسة للزراعة مروية بإفراط بنسبة تتراوح 
  )٤٠٣(. بالمئة من إمدادات المياه السطحية مفقودة في نظام التسليم٥٠وان  بالمئة ٥٠و ٢٥بين 

  
ضل لموارد العراق المائية، استضافت وزارة الزراعة األميرآية ووزارة دارة أفإلمعالجة الحاجة إلى 

، عراقيةالزراعة العراقية وعدة وزارات أخرى من الحكومة العراقية مؤتمرًا حول ملوحة التربة ال
خالل المؤتمر، وافق آبار الرسميين في الحكومة العراقية . ٢٠٠٩يوليو / تموز١٧ – ١٥عقد في 

وزارة الزراعة آذلك حكومة العراقية لمعالجة هذه القضية التي وافقت عليها على خطة ألعمال ال
  )٤٠٤(.العراقية

  



 مصادر تمويل إعادة إعمار العراق
  

 

١٥١ 

 – دعم القطاعات الزراعية األربعة األآثر ربحًا (USAID)تواصل الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
 الدعم مقدم عبر هذا. الفواآه المعّمرة، الخضار السنوية، الزراعة المائية والدجاج والبقر والخراف

 مليون دوالر  والذي بدأ في ٩٢٫٥البالغة موازنته " إنماء"برنامج األعمال الزراعية التجارية 
 ٦" إنماء "وّقع برنامج، الحاليخالل ربع السنة . ٢٠١٠أغسطس / وينتهي في آب٢٠٠٧مايو /أيار

التقنيات المتقدمة  ُمزارع أسماك عراقي على ١٠٠ حوالي ودّرب،  منح لخيم توضيب٣ واتفاقيات
 مليون دوالر للقروض الزراعية الجزئية وعقدت عدة ١٫٥للزراعة المائية، وجعلت ممكنا مبلغ 

  )٤٠٥(. حول المالية والمواشي والدجاجوطنيةمؤتمرات زراعية 
  

  االستثمارات األجنبية والخصخصة
فكما الحظ البنك . العراق من التحديات يواجه االستثمارات األجنبية والخصخصة في  ال يزال العديد

يأتي العراق في المرتبة " اإلصالح في أوقات عصيبة: ٢٠١٠  في العامالقيام باألعمال"الدولي، في 
 اإلصالحات التي تشجع نمو القطاع الخاص  بلد من حيث سّن١٨٣ من أصل ١٥٣

ي حين قدمت أآثر  المثال على المناخ غير المناسب لألعمال في العراق هو انه ف)٤٠٦(.واالستثمارات
 شرآة ِملفات للحصول على تراخيص استثمار، لم يتقدم إلى مرحلة تنفيذ االستثمار سوى عدد ٨٥من 

 ترتيب العراق، بالمقارنة مع جيرانه، الذي يضعه في قاع ٢١-٢الجدول يبّين  )٤٠٧(.قليل منها
  )٤٠٨(.المنطقة

  

 من آبار ١٢٠ولية دراسة حول ، نشر مرآز شرآات األعمال الخاصة الد٢٠٠٩أغسطس /في آب
أخذت الدراسة عّينات آراء حول ست مجموعات من قوانين األعمال . رجال األعمال العراقيين

  )٤٠٩(:حددت بعض المشاآل الكبرىالعراقية، و
  غياب األنظمة القانونية والنظامية الفعالة •
  غير آاٍف حماية حقوق الملكية الخاصةقوانينفرض  •
  بالمئة إلى آلفة القيام باألعمال٣٠ إلى ٢٠ يضيف الفساد اإلداري الذي •
 الروتين اإلداري •
 .صعوبة الحصول على حاجيات األعمال األساسية مثل آتب االئتمان الدولية •

  
 الذي يشجع الفساد ألنه غير فّعال في وضع ، باألخص،أشار الُمجيبون إلى قانون االستيراد والتصدير

 لإلعالن عن فرص االستثمار في العراق، عقدت )٤١٠(.التجاريةإطار عمل عادل وتنافسي للمعامالت 
وزارتي الخارجية والتجارة بالتعاون مع غرفة التجارة األميرآية مؤتمرًا آبيرًا لشرآات األعمال 

 اإلنجاز )٤١١(.٢٠٠٩أآتوبر / تشرين األول٢١ – ٢٠ األميرآية في واشنطن العاصمة، في –العراقية 
لمشترك بين الواليات المتحدة والحكومة العراقية، حول التجارة األساسي لفريق العمل ا

، آان ضمان مشارآة المئات من القياديين في الحكومتين الحاليواالستثمارات، خالل ربع السنة 
  )٤١٢(.األميرآية والعراقية ومن قادة القطاع الخاص في هذا المؤتمر



  االقتصاد
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  الحاليسنة واحدة قبل ربع السنة 
  قطاع الخاصتشجيع تنمية ال

، اجتمعت الوزارات األساسية في الحكومة العراقية ٢٠٠٨يوليو / تموز٢-١في 
ووآاالت األمم المتحدة والمؤسسات االقتصادية األخرى ألول مرة لتنسيق 

  .اإلصالح االقتصادي استنادًا إلى التنويع وإلى تنمية القطاع الخاص

  
خ االستثمار أآثر جاذبية، مثل تمرير قانون لقد اتخذت حكومة إقليم آردستان خطوات لجعل منا

باستثناء األراضي التي تحتوي على النفط ( بالمئة ١٠٠لالستثمار يسمح لألجانب بامتالك األراضي 
وتساهم حكومة إقليم آردستان أيضًا في آلفة البنية التحتية األساسية ) ٤١٣()والغاز أو الموارد المعدنية

المتعلقة ...) حي، الطرق العامة، االتصاالت السلكية والالسلكية، الخالمياه، الكهرباء، الصرف الص(
 على عكس ذلك، تقيد الحكومة العراقية امتالك األجانب لألراضي )٤١٤(.بمشاريع االستثمار األجنبية

في معظم العراق وتطالب الشرآات األجنبية بتحّمل آلفة البنية التحتية األساسية عندما تستثمر في 
يعيق ذآرت السفارة األميرآية في بغداد ان قضية استخدام األراضي هي السبب الذي ) ٤١٥(.العراق

 ففي حين آانت حكومة إقليم آردستان أآثر نشاطًا في معالجة )٤١٦(. أآثر األحيان تنفيذ المشاريعفي
خاص في العقبات القانونية بوجه االستثمارات األجنبية، ال يزال الفساد عقبة بوجه تنمية القطاع ال

  )٤١٧(. آردستان تمامًا آما هي الحال في باقي العراقإقليم
  

  ٢١-٢الجدول 

  اإلصالح في أيام عصيبة: ٢٠١٠القيام باألعمال 

  
  البلد  الترتيب
  العربية السعودية  ١٣
  الكويت  ٦١
  ترآيا  ٧٣
  األردن  ١٠٠
  إيران  ١٣٧
  سوريا  ١٤٣
  العراق  ١٥٣

 الموقع اإلصالح في أيام عصيبة، : ٢٠١٠  في العامعمالالقيام باأل: البنك الدولي: المصدر
"http://web.worldbank.org/WEBSITE/EXTERNAL/NEW S0,contentMDK:22301788-pagePK:64257043-

piPK:437376-theSite PK:4607,00.html ،١٤/١٠/٢٠٠٩ في الذي تم الوصول إليه.  
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  نظرة عامة حول تنمية المحافظات
 

يناير الماضي /مع رغبة العراقيين الكبيرة للبناء على أساس انتخابات المحافظات التي جرت في آانون الثاني
بعت المشاريع الممولة من الحكومة االميرآية واالنتخابات في إقليم آردستان التي جرت في ربع السنة الحالي، تا

وعلى . والمنفذة في العديد من المحافظات باالنتقال إلى بناء القدرات الحكومية واالبتعاد عن مشاريع بناء الحجر
 وسط أعمال (ISF)جبهة األمن، قامت فرق إعادة إعمار المحافظات بتنسيق تحرآاتها مع قوات األمن العراقية 

عبرت ِفرق عديدة إلعادة إعمار المحافظات عن القلق بأن تحرآاتهم أصبحت مقيدة أآثر بسبب . رقةالعنف المتف
  . يونيو/ حزيران٣٠إعادة انتشار الجيش األميرآي في 

  
خالل ربع السنة الحالي، أصدرت فرق إعادة إعمار المحافظات تقييمًا جديدًا للتقدم الذي حققته آل حكومة من 

حو االعتماد على الذات، وتضمن هذا التقييم تصنيف التقدم في خمس فئات، وهي نظام حكومات المحافظات ن
عرفت سابقًا باسم المصالحة (الحكم، حكم القانون، التنمية السياسية، التنمية االقتصادية، والوحدة الوطنية 

بعض المقاييس ، التي تتضمن أيضًا "(CMM)نموذج نضوج القدرات "، وذلك باستعمال أداة تدعى )الوطنية
. ) ٤١٨((PRTs)واألهداف، إال ان الُمْدَخل الرئيسي هو تقييم موضوع أعدته فرق إعادة إعمار المحافظات 

تظهر نتائج هذا التقييم إضافة إلى . ٢٠٠٩مايو / أيار٣١مارس إلى /ويغطي أحدث تقييم الفترة من أول آذار
  . ١-٣مقارنة مع تقييمات سابقة في الشكل 

  
لوحيدة التي حققت وضع االعتماد على الذات في أي من الفئات آانت محافظة الواسط، التي ارتفعت المحافظة ا

من التنمية البسيطة إلى تنمية آبيرة في فئة نظام الحكم بعد إقالة المدير العام للكهرباء في هذه المحافظة الذي لم 
ئة نظام الحكم بسبب ارتفاع مستوى الشفافية سجلت محافظة بابل تقدمًا ملحوظًا في ف. يكن يؤدي عمله آما يجب

في عملية اتخاذ القرارات، لكنها سجلت تقدمًا ضعيفًا في فئة التنمية السياسية ألن رئيس مجلس المحافظة الجديد 
بدأت محافظة ميسان بعملية التوظيف على أساس الكفاءة التقنية . لم يتواصل مع أعضاء هذا المجلس بشكل فّعال

نتماء القبلي أو الحزبي، مما مّكن هذه المحافظة من تسجيل أعلى المستويات في فئتي التنمية السياسية بدًال من اال
وقد تحسن الوضع في القادسية في فئة الوحدة الوطنية بعد أن عمل المحافظ الجديد على حل . ونظام الحكم

ى رآودًا في فئة الوحدة الوطنية بسبب وقد شهدت محافظة نينو. الخالفات بين قادة القبائل عبر الحوار السلمي
وقد خّفض فريق إعادة إعمار المحافظة مرتبة محافظة بغداد للحريات . مقاطعة األآراد لمجلس المحافظة

التأثير اإلرهابي " بسبب (CMM)نضوج القدرات الفردية، وهي فئة متفرعة عن التنمية السياسية في نموذج 
  . ) ٤١٩("عناصر المليشيات المتطرفة"الذي نتج عن عودة ظهور " فعلى حرية الفرد في التعبير والتصر

  
  نظام الحكم 

، بما في ذلك إعادة تشكيل التحالفات السياسية، ٢٠١٠تتواصل التحضيرات لالنتخابات التي سوف تجري عام 
سارت عمليات التسجيل بشكل سلس في معظم . في مختلف المحافظات العراقية خالل ربع السنة الحالي

وفي محافظة التأميم، أفاد تقرير لفريق إعادة إعمار المحافظة إلى وجود امتناع عن التسجيل . المحافظات
في محافظة ديالى آان هناك قلق من ان يتأثر التسجيل .  ) ٤٢٠(لالنتخابات من جانب ممثلي الترآمان والعرب 

 الحدود الداخلية قد أثرا على السياسة في وآانت مشكلة التأميم والخالف حول. باالنقسامات الطائفية العرقية
محافظات أقصى الشمال، بما فيها محافظات التأميم ونينوى وديالى وصالح الدين آما أربيل والسليمانية 

  .والدهوك في إقليم آردستان
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يوليو، اقترع العراقيون في إقليم آردستان لمرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود / تموز٢٥في 
 ٨٧اقترع ما نسبته . ) ٤٢١(ازاني آرئيس لحكومة إقليم آردستان خالل أول انتخابات مباشرة لهذا المنصبالبر

  . ) ٤٢٢(بالمئة من الناخبين المسجلين
  
  

  
ات  في محافظة االنبار مع قوات مشاة البحرية من القو(INL)فريق األمن القضائي لدى مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون 

  )صورة للسفارة األميرآية في بغداد(المتعددة الجنسيات في المنطقة الغربية ُيجري تقييمًا أمنيًا لمبنى المحكمة في الكرمة 
  
  

  ١-٣الشكل 
  . ٥/٢٠٠٩ بالمقارنة مع ٢/٢٠٠٩عمليات تقييم نضوج القدرات لفريق إعادة إعمار المحافظة، 

  
  أميم                      نينوى                    إقليم آردستان صالح الدين                     الت    

  
  

    الواسط                         بغداد                     ديالى                               األنبار

  
  

         بابل              آربالء                    القادسية                   النجف        

  
  

    البصره                   ميسان                        ذي قار                      المثنى       

  
   ٥/٢٠٠٩        تقييم ٢/٢٠٠٩   تقييم  
GOV = ،نظام الحكمPD =  ،التنمية السياسيةNU =  ،الوحدة الوطنيةECON =  ،التنمية االقتصاديةROL =انونحكم الق  

  

  .  ١/١٠/٢٠٠٩ و١٧/٤/٢٠٠٩مكتب شؤون المحافظات، استجابة مكتب شؤون المحافظات لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر
  

  االعتماد على الذات
  األداء

  االستدامة
  التنمية
 البداية 

  االعتماد على الذات
  األداء

  االستدامة
  التنمية
البداية

  االعتماد على الذات
  األداء

  االستدامة
  التنمية
ايةالبد

  االعتماد على الذات
  األداء

  االستدامة
  التنمية
البداية
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١٥٦ 

نتج عن انتخابات البرلمان الكردي التي جرت في نفس الوقت انتصار تحالف الحزب الديمقراطي الكردي الحاآم 
تغيير الجديد، المنشق عن االتحاد الوطني الكردي الذي يرأسه لكن حزب الئحة ال. مع االتحاد الوطني الكردي

األمين العام المساعد السابق لالتحاد، ربح شريحة واسعة من المقاعد آافية آي يتمكن من إعادة تحديد السياسة 
في اإلقليم الذي سيطر عليه لعشرات السنوات الحزب الديمقراطي الكردي بقيادة مسعود البرازاني واالتحاد 

  .)٤٢٣(الوطني الكردي بقيادة جالل الطالباني
  

آان قد جرى تحديد موعد التصويت إلستفتاء تبني دستور جديد إلقليم آردستان في يوم االنتخابات نفسه، إال ان 
يوليو ان مسألة االستفتاء لن تكون مشمولة في / تموز٦ أعلنت في (IHEC)الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات 

ويبقى في االنتظار االستفتاء الوطني المنفصل المتعلق بمحافظة التأميم المتنازع عليها، ولم يتم . )٤٢٤(االقتراع
  . تحديد موعد النتخابات االقضية والنواحي في المحافظات

  
تتابع فريق إعادة إعمار المحافظات العمل مع معظم حكومات المحافظات لمساعدتها في تنمية طرق شفافة وآفوءة 

شرفت الوآالة االميرآية للتنمية الدولية على عدة برامج معدة لتحسين عملية تنمية نظام الحكم واالقتصاد أ. للحكم
على الصعيد المرآزي وعلى مستوى المحافظات واألقضية، بما في ذلك المساعدة على خلق إدارات للموارد 

  . ن تتعلق باألخالق والشفافيةالبشرية، وتنظيم الدورة الحياتية للمشاريع االستراتيجية، ووضع قواني
  

مع المدراء في عشر وزارات عراقية لتحسين اإلدارة والمهارات اإلدارية، وتقديم " تطوير"وعمل برنامج 
قد أنجز " التطوير"حتى تاريخه، أفاد تقرير للوآالة األميرآية للتنمية الدولية ان برنامج . الخدمات الحكومية

" تطوير"خالل ربع السنة الحالي، أنجز برنامج . ٥٨٫٣٩١ الحكوميين بلغ  مقررًا لعدد من الموظفين٣٫٥٦٦
يدعم برنامج تخفيف النزاعات في . األعمال الضرورية لفتح مكاتب األقمار الصناعية في أربع محافظات

  .)٤٢٥( جهود تحقيق السالم(ICCM)المجتمعات المحلية في العراق 
  

  األمن وحكم القانون
يوليو ان مستوى العنف في العراق هو األدنى خالل / في أوائل تموز(DoD)لدفاع األميرآية  اأفاد تقرير لوزارة

ست سنوات بما في ذلك انخفاض عدد الوفيات في الجيش األميرآي، والوفيات في قوات األمن العراقية ووفيات 
، األنبار، ديالى، التأميم حصلت عدة تفجيرات خالل ربع السنة الحالي في نينوى. )٤٢٦(الصراع الطائفي العراقي 

تموز الحظ رئيس فريق مستشاري قيادة /في يوليو. )٤٢٧(في بغداد، جرى تفجير وزارة الداخلية والمالية. وبابل
آما بقي أمن القضاة . )٤٢٨(عمليات بغداد ان النزاع العربي الكردي حول الحدود الداخلية الزال يخلق تحديات أمنية

لإلطالع على منحى الحوادث األمنية في . )٤٢٩(محافظات، خاصة في نينوى وديالىوالمحامين تحديًا في عدة 
  .٢-٣، انظر الشكل ٢٠٠٤المحافظات منذ العام 
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  ٢-٣الشكل 
  شخص، بحسب المحافظة١٠،٠٠٠الحوادث األمنية السنوية لكل 

 
٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤  

 
       حادثة٢-٠    حوادث١٠-٢    حادثة٢٠-١٠  حادثة ٢٠أآثر من  

  
بما في ذلك أجهزة ( الحوادث تتضمن الهجمات ضد البنية التحتية العراقية والمؤسسات الحكومية والقنابل التي ّتم العثور عليها وإزالتها :مالحظة

  .جو-الصواريخ وأرض، والقنابل المفجرة، والقنص، والكمائن وغيرها من الهجمات باألسلحة الخفيفة والمدافع و)التفجير واأللغام
  

، استجابة قيادة ٣٠/٩/٢٠٠٩، ٢/٧/٢٠٠٩، ٦/١٠/٢٠٠٨استجابة القوات المتعددة الجنسيات  في العراق لطلب المفتش العام للبيانات، : الموارد
  . ١٠/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (CENTCOM)المنطقة الوسطى للقوات المسلحة األميرآية 

    
  البنية التحتية 

أغلب مشاريع البنى التحتية الكبيرة الجاري تنفيذها في المحافظات هي لقطاعات الكهرباء ومياه الصرف 
ففي االنبار مثًال ال . وانتقل معظم الجهد إلى مساعدة العراقيين على استدامة المشاريع المنجزة. الصحي والمياه

 أو برنامج المساعدة السريعة (QRF) توجد مشاريع إلعمار الحجر ممولة من صندوق االستجابة السريعة
بعض . ، بينما يوجد فيها عدد محدود من المشاريع الممولة من برنامج االستجابة الطارئة للقائد(IRAP)للعراق 

فرق إعادة  إعمار المحافظات أفاد بأن بعض محاوريهم العراقيين طلبوا منهم مشاريع مثل السدود أو المراآز 
-٣لى تفاصيل أآالف مشاريع البنى التحية بحسب المحافظات والقطاعات انظر الجدول لإلطالع ع. )٤٣٠(الطبية

١ .  
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  ١-٣الجدول 
  أآالف مشاريع البنى التحتية، بحسب المحافظات والقطاعات 

  
المياه والصرف  الكهرباء المحافظة

 الصحي
البيئة التحتية  النقل واالتصاالت النفط والغاز

 العامة
 المجموع

 ٧٨٫٣٠ ٧٫٦٣ ٠٫٩٣  ٨٫٣٤  ٦١٫٤٠ داهوك
 ٣١١٫٨٢ ٢٫٤٦ ٥٫٠٧ ٠٫٠٨ ٢٠١٫٦٧ ١٠٢٫٥٤ اربيل

 ٦٨٫٣٥ ١٫٠٦ ٢٫٩٨  ١٥٫٢٨ ٤٩٫٠٣  السليمانية
 ٣١٨٫٧١ ٦٫٩٧ ٦٦٫٠٦ ٨٫٠٨ ١٢٦٫٨٧ ١١٨٫٧٤  نينوى
 ٦٢٢٫٠٥ ٨٫٤٧ ٢١٫٠٩ ١٨٧٫٣٩ ٤٢٫٨٧ ٣٦٢٫٢٣  التأميم

 ٥١٥٫٣٥ ٧٫٣٧ ٦٥٫٧٥ ٧١٫٥٢ ٥٩٫٥١ ٣١١٫١٩  صالح الدين
 ٥١٤٫٥٣ ٣٫٩٢ ٧٠٫١٥ - ١٨٨٫٨٨ ٢٥١٫٥٨  ارااالنب
 ٢٥٧٫٠٥ ٦٫٢٤ ٢٣٫٧٩ ٢٫٨٩ ١٤٣٫٤٧ ٨٠٫٦٦  ديالى
 ٢،٩٢٣٫٩٧ ٣٤١٫٦٨ ٢٨٢٫١٧ ٤٠٫٦٠ ٧٥٥٫٣١ ١،٥٠٤٫٢٢  بغداد
 ١٠٥٫٠١ ١٠٫٢٣ ١٩٫١٨ - ٣٠٫٢١ ٤٥٫٣٨  واسط
 ٢٠٨٫٧٨ ٣٫٤٩ ٣٦٫٠١ - ٤٧٫٦٣ ١٢١٫٦٥  بابل

 ١٤١٫٦٣ ٢٫٦٥ ٢١٫٧٥ - ٣٠٫٤٦ ٨٦٫٧٨  القادسية
 ٩٢٫٤٥ ١٫٥٨ ٤٫٨٨ - ٣٩٫٠٠ ٤٦٫٩٩  الءآرب

 ١٥٢٫٣١ ٤٫٤٣ ١٤٫٢٦ - ٦٠٫٨٤ ٧٢٫٧٩  النجف
 ٢٢٧٫٨٧ ٣٫٨٧ ١٩٫١٢ ٠٫٠٧ ١٨٩٫٧٩ ١٥٫٠٢  المثنى
 ٥٤١٫٢٦ ١٣٫٠٦ ٢١٫٤٢ ٠٫٤٣ ٣٩٩٫٦٩ ١٠٦٫٦٧  قار-ذي

 ١١٧٫٠١ ٦٫٣٢ ١٤٫٠٦ ٠٫٠٦ ٢٠٫٢٦ ٧٦٫٣١  ميسان
 ١،٥٢٠٫٥٢ ٨٫٣٩ ١٧١٫٨٠ ٥٥٨٫٥٥ ٢٣٨٫٣٢ ٥٤٣٫٤٦  البصرة

آل البالد 
 واألقاليم

٢،٩٦٤٫٧١ ٢٨٫١٦ ٤١٨٫١٤ ٩١٦٫١٤ ٤٨٧٫١٨ ١،١١٥٫١٠ 

 ١١،٦٨١٫٦٩ ٤٦٧٫٩٧ ١،٢٧٨٫٦٠ ١،٧٧٧٫٨١ ٣،٠٨٥٫٥٨ ٥،٠٧١٫٧٣ المجموع
  

ير دقيقة أو هذه الالئحة تستند إلى بيانات نظام إدارة إعادة إعمار العراق، وهذه البيانات غ. األرقام تتأثر بالتدوير.  البيانات غير مدققة:مالحظة
  . لذلك فإن مجاميع المشاريع ال تتوافق مع االلتزامات واإلنفاقات المزودة من الوآاالت. مكتملة تمامَا

  
  . ٩/١٠/٢٠٠٩ نظام إدارة إعادة إعمار العراق، المعايير العالمية، :المصدر

  
على تأمين الطلب على  خاصًة عدم قدرة الحكومة المتواصلة -إن مسألة توفير الخدمات األساسية للمواطن 

مع ان . ٢٠١٠يناير / أصبحت المادة الرئيسية في الحمالت االنتخابية تحضيرًا النتخابات آانون الثاني–الكهرباء 
من العراقيين يعيشون في محافظات حيث الهوة بين الطلب واإلمداد قد ضاقت خالل العامين المنصرمين، % ٨٠

، علمًا أن وضع بعض ٢٠٠٣بأآملها أآثر مما آانت عليه في العام فإن هذه الهوة اتسعت على صعيد البالد 
ففي بغداد، آان الطلب . ، آان التباين األآبر بين بغداد واألنبار٢٠٠٧في العام . المحافظات أحسن من غيرها

ى هذا التباين قد انخفض في المحافظتين ووصل إل. في األنبار% ٨٩، مقارنة مع %٣٧على الكهرباء يلبي بنسبة 
فقط أربع محافظات هي السليمانية، أربيل، البصرة، وديالى تلقت أآثر %. ٦٨أقل بقليل من المعدل الوطني البالغ 

من الطلب المقّدر، وأصبحت السليمانية تحتل اآلن المرتبة األعلى في القدرة على تأمين الطلب فبلغ % ٨٠من 
ارنة بين معدل خدمة الحمل الكهربائي والطلب لإلطالع على مق%. ٥١أما معدل الواسط فبلغ %. ٩٩معدلها 

  .٣-٣، انظر الشكل ٢٠٠٩ و ٢٠٠٧المقدر في العامين 
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١٥٩ 

  
٩/٢٠٠٧ – ٧/٢٠٠٧ 

  
     ٩/٢٠٠٩ – ٧/٢٠٠٩ 

 %٨٠ أآثر من %   ٨٠-%٦٠ %  ٦٠-%٤٠ %   ٤٠أقل من 
  

. هرباء التي تدخل إلى أنظمة توزيع الكهرباء المحليةيقاس الحمل الكهربائي المخدوم على مستوى محطات التحويل وهو آمية الك: مالحظة
وبسبب الخسارات التي تحصل على خطوط النقل بين محطات توليد الكهرباء ومحطات التحويل، فإن الحمل الكهربائي الفعلي المخدوم هو أقل 

  . من اإلمداد الكهربائي
  

  .٣٠/٩/٢٠٠٩ – ١/٧/٢٠٠٧، (ITAO/ESD)قالية للعراق مكتب المساعدة االنت/  تقارير األداء الكهربائي اليومي:المصدر
  

  
صورة للسفارة األميرآية في  (٢٠٠٩تموز / يوليو٢٥يصطف العراقيون في إقليم آردستان لالقتراع خالل االنتخابات الرئاسية والبرلمانية في 

  )بغداد
  

  االقتصاد
ية المرتبطة مع هيئة االستثمار الوطني عملت هيئات االستثمار في المحافظات، وهي الهيئات الحكومية العراق

(PICs) على تصميم خطة لتنمية المؤسسات الخاصة المحلية واالستثمار في المؤسسات التي تملكها الدولة، وفقًا ،
رغبت محافظتا األنبار والمثنى في تطوير مبادرات النفط . للظروف االقتصادية والموارد الطبيعية في محافظاتهم

لذلك رآزت معظم فرق إعادة إعمار المحافظات جهودها في . ات أخرى بتنمية السياحةورغبت عدة محافظ
  :هما)٤٣٢(مجالين

  

تحسين بيئة العمل عن طريق تطوير مراآز أعمال وطاوالت مستديرة لجذب المستثمرين المحليين  •
 . واألجانب، آما المساعدة على خلق قروض مصرفية للشرآات المتوسطة والصغيرة الحجم
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ير أو تنفيذ مشاريع لتحسين قطاع الزراعة في مجاالت مثل تكاثر الحيوانات وتلقيحها وتقنيات توفير تطو •
 . مياه ري المزروعات

  

 جهودها لتنشيط القطاع الخاص في المحافظات من خالل (USAID)تواصل الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
ات للمصارف التي تعطي قروضًا للشرآات الصغيرة ، الذي يقدم ضمان"التجارة"برنامجها المعروف بإسم 

على تنمية " إنماء"رآزت برامج . والمتوسطة الحجم، وتساعد في التمويالت الصغيرة، من بين مشاريع أخرى
. األعمال الزراعية، بما في ذلك التدريب وتحسين أنظمة األسواق وإدخال تقنيات جديدة وتقديمها إلى المزارعين

 وظيفة وإيرادات ٧،١٠٠سوف تؤمن " إنماء"الة األميرآية للتنمية الدولية ان مشاريع برنامج أفاد تقرير للوآ
  .)٤٣٣(٢٠١٠ و ٢٠٠٩ مليون دوالر في العامين ١٢٠إجمالية تفوق 
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  ِفَرق إعادة إعمار المحافظات
  

  فرق إعادة إعمار المحافظات في المرحلة االنتقالية 
  

 إلعادة إعمار ٢٣ة المتنامية على الوضع األمني، آما على دور الفرق الـأثرت العالقة األميرآية العراقي
التي تنفذ مشاريع (RRT) ، وفريق إعادة إعمار اإلقليم(ePRT)فرق إعادة اإلعمار المرافقة  و،(PRTs)المحافظات 

من ِفرق إعادة ريق  هو الفريق اإلقليمي الوحيد، ويعمل آل ف(RRT)إعادة إعمار أربيلِفرق . إنشائية في المحافظات
في محافظة واحدة، وآان بعضها يعمل خارج المكاتب اإلقليمية للسفارة األميرآية (PRT) إعمار المحافظات

(REOs)وصف مكتب شؤون . ، وقد أغلقت آافة مكاتب السفارة اإلقليمية باستثناء مكتب الهالل في محافظة بابل
 بالحرج بالنسبة لجهود الواليات المتحدة (PRT)  عمل فرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)المحافظات 

مستقر، ينعم بالسالم، موحد، وآمن مع اقتصاد نامي، ونظام حكم تشارآي بظل حكم القانون "للوصول إلى عراق 
  .)٤٣٤(والنظام المدني

  
حافظات في في ربع السنة الحالي، ناقشت السفارة األميرآية في بغداد خططًا لمواصلة عمل فرق إعادة إعمار الم

، يمكن لبعض الفرق أن ٢٠١١-٢٠١٠في وقت ما من العام . محافظات العراق لمدة سنتين إضافيتين على األقل
ستبقى قيادة فرق إعادة اإلعمار مسؤولة . تتنقل من عواصم المحافظات لتنجز معظم أعمالها من مراآز األقاليم

بظل المخطط الحالي، سيجري خفض عدد الفرق إلى . )٤٣٥(عن إدارة تنفيذ السياسة العامة والبرامج في محافظتهم
خالل ربع السنة . )٤٣٦(٢٠١١ديسمبر / فرق بحلول آانون األول٦ والى ٢٠١١أغسطس / فريقًا بحلول آب١٦

 أن هذا األخير آان يعمل مع الفيلق المتعدد الجنسيات في (OPA)الحالي أفاد تقرير لمكتب شؤون المحافظات 
ة االميرآية في بغداد على تطوير مخططات لخفض عدد فرق إعادة إعمار المحافظات العراق ومع السفار

(PRT) والفرق المرافقة (ePRT) وغلقها، بما في ذلك غلق الفرق المرافقة أو تحويلها إلى مكاتب األقمار 
، وخفض عدد ٢٠١٠أغسطس / وذلك ليس بعد آب(PRT)الصناعية الشريكة لفرق إعادة إعمار المحافظات 

 وفرق إعادة إعمار (FOBs)الموظفين وإعداد جدول زمني لخفض عدد مراآز العمليات األمامية الداعمة 
  . بها وغلقها)٤٣٧( المتعلقة(PRTs)المحافظات 

  
يرآز مكتب شؤون المحافظات على موارد فرق إعادة إعمار المحافظات لدعم المصالح األميرآية االستراتيجية 

ومع أن برنامج االستجابة الطارئة للقائد هو برنامج . ة، وخفض النشاطات االختياريةذات األولوية في آل محافظ
 أن فرق إعادة إعمار المحافظات منخرطة بشكل (OPA)تابع لوزارة الدفاع، الحظ مكتب شؤون المحافظات 

 العراق، بما في ذلك  التابع للفيلق المتعدد الجنسيات في(CERP)آبير في عملية برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
 أن هذا (OPA)أفاد تقرير لمكتب شؤون المحافظات . تحديد وتنسيق مشاريع هذا البرنامج واإلشراف عليها

 (MNC-I)األخير قلق بشأن خفض عدد فرق إعادة إعمار العراق وموارد الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق 
ة المشاريع الممولة من برنامج االستجابة الطارئة للقائد في المحافظات ألن ذلك قد يؤدي إلى مشاآل في إدار

(CERP) أو إلى إعادة تخصيص موارد دعم فرق إعادة إعمار المحافظات لإلبقاء على إمكانية اإلشراف على 
أفاد مكتب شؤون المحافظات انه اتخذ عدد من الخطوات . (CERP)مشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

لمشاآل الممكن حدوثها الحقًا، بما فيها إضافة ضابط مراقبة تابع لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد للتقليل من ا
(CERP) وتنسيق العمل مع الفيلق المتعدد الجنسيات لخفض مشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد (CERP) 

  .)٤٣٨ ((PRT)قبل خفض عدد فرق إعادة إعمار المحافظات 
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  ٤-٣الشكل 
  . ٩/٢٠٠٩ -١١/٢٠٠٥رق إعادة إعمار المحافظات، ف
  

   (PRTs) فرق إلعادة إعمار المحافظات٤ ٢٠٠٥نوفمبر /تشرين الثاني
 

  

   (PRTs) فرق إلعادة إعمار المحافظات٥  ٢٠٠٦أغسطس /آب
  

  

  (PRTs) فرق إلعادة إعمار المحافظات١٠ ٢٠٠٦ديسمبر /آانون األول

عادة إعمار  فرق إل١٠  ٢٠٠٧يوليو /تموز
  (PRTs)المحافظات

  

 فريق مرافق إلعادة اإلعمار ١٥
(ePRTs)  

 

  (PSTs)ِفرق لدعم المحافظات  ٧
 

ديسمبر /آانون األول
٢٠٠٧  

  (PRTs) فرق إلعادة إعمار المحافظات١٠

  
 فريق مرافق إلعادة اإلعمار ١٥

(ePRTs)  

 

  (PSTs)ِفرق لدعم المحافظات  ٧
 

  (PRTs)عادة إعمار المحافظات فريق إل١٤  ٢٠٠٨أغسطس /آب

   

 فريق مرافق إلعادة اإلعمار ١٣
(ePRTs)  

 

  (PSTs)ِفرق لدعم المحافظات  ٤
 

 فريق إلعادة إعمار ١٤  ٢٠٠٥نوفمبر /تشرين الثاني
  (PRTs)المحافظات

  

 فريق مرافق إلعادة اإلعمار ١١
(ePRTs)  

 

  (PSTs)ِفرق لدعم المحافظات  ٤
 

ريق إلعادة إعمار  ف١٤  ٢٠٠٩مارس /آذار
  (PRTs)المحافظات

  

 فرق مرافقة إلعادة إعمار ١٠
(ePRTs)  

 

  (PSTs)ِفرق لدعم المحافظات  ٧
 

 فريق إلعادة إعمار ١٦  ٢٠٠٩يوليو/تموز
  (PRTs)المحافظات

  

 فرق مرافقة إلعادة اإلعمار ٧
(ePRTs)  
  

 

  

 فريق إلعادة إعمار ١٦   ٢٠٠٩سبتمبر/أيلول
  (PRTs)المحافظات

  

 فرق مرافقة إلعادة اإلعمار ٧
(ePRTs)  
 

  

 
، ١/١٠/٢٠٠٨، فرق إعادة إعمار المحافظات في أفغانستان والعراق، تاريخ GAO-09-86Rرقم  تقرير مكتب المساءلة والمحاسبة الحكومية :المصادر

وضعية توسيع "، SIGIR 07-014تدقيق المفتش العام ، تقرير ٢٩، الشريحة ٩/٨/٢٠٠٦، وزارة الخارجية األميرآية، تقرير وضع العراق، ٥-٤الصفحتان 
؛ تقرير المفتش العام ربع السنوي ونصف السنوي إلى الكونغرس األميرآي، ٢، الصفحة ٢٨/٧/٢٠٠٧، "برنامج فرق إعادة إعمار المحافظات في العراق

؛  تقرير ٢، صفحة ٢٨/١/٢٠٠٩، "إعادة إعمار المحافظاتتحسن قياس أداء فرق "، SIGIR 09-013؛ تقرير تدقيق المفتش العام ٨١، صفحة ٣٠/١/٢٠٠٨
، ٢٨/٤/٢٠٠٩، "فرق إعادة إعمار المحافظات تقوم بتطوير نظام لمتابعة األآالف مما سيعزز عملية اتخاذ  القرارات"، SIGIR 09-020تدقيق المفتش العام 

؛ استجابة مكتب شؤون المحافظات لطلب المفتش العام للبيانات، ٦/٧/٢٠٠٩ت، ؛ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانا٢صفحة 
١/١٠/٢٠٠٩ .  
  

-٣ مع مرور الزمن، انظر الشكل (PRT)للحصول على معلومات عن أثر أعمال ِفرق إعادة إعمار المحافظات 
  . ٥-٣، ولإلطالع على المواقع الحالية لهذه الفرق، أنظر الشكل ٤
  

إعادة اإلعمار، أعادت السفارة األميرآية في بغداد تحديد أدوار فرق إعادة إعمار مع تسارع نقل إدارة 
  :)٤٣٩(المحافظات 

  
 .دعم االنتخابات والعمل آمنصة لمنظمات األمم المتحدة والمنظمات الدولية األخرى •
 . إلدارة وتخفيف التوترات بين المجتمعات المحلية" الوسيط الشريف"لعب دور  •
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المدني العراقي والمؤسسات الحكومة لتقوية قدرتها على حماية حكم القانون ومجابهة مساعدة المجتمع  •
 .الفساد، وتقديم الخدمات األساسية

 .دعم األشخاص المهجرين •
 .تشجيع االستثمارات األجنبية والتنوع االقتصادي •

  
هناك عملية . في بغدادُتشَمل مصاريف ِفرق إعادة إعمار المحافظات حاليًا ضمن مصاريف السفارة األميرآية 

تقوم وزارة الخارجية األميرآية . تجري حاليًا لمتابعة األآالف المخصصة لِفرق إعادة إعمار المحافظات
التعويضات المقدرة التي قدمتها وزارة الخارجية خالل الربع . بتعويض وزارة الدفاع عن أآالف الدعم اإلضافية

  . )٤٤٠( ٢٠٠٩يوليو    / تموز١ آلفة الموظفين حتى الرابع بلغت خمسة ماليين دوالر، بما فيها
  

  (PRT)التدقيقات المتعلقة بِفرق إعادة إعمار المحافظات 
أغسطس، اظهر مكتب المفتش العام لدى وزارة الخارجية قلقًا حول األآالف /في تدقيق نشر في شهر آب

 والمكاتب اإلقليمية (PRTs)لمحافظات والمخاطرات األمنية التي يمكن أن تنجم عن تشغيل ِفرق إعادة إعمار ا
 مكاتب أو ٣الحظ التقرير أنه يوجد تقريبًا أربعة مقاولو دعم لكل موظف في . (REOs)للسفارة األميرآية 

أآثر من ذلك، يقيم فريق إعادة إعمار محافظة أربيل في مكاتب غير مناسبة .  موظفًا٢٥٦ موظف دعم لـ١٠٢٧
دينة أربيل، التي وجد مفتش الحريق لدى وزارة الخارجية أنها تفتقر إلى وغير آمنة في ضاحية من ضواحي م

المكاتب والمجمعات السكنية منتشرة بين المنازل والمتاجر المحلية، . األسالك الكهربائية المناسبة وطرق النجاة
على إجراء التصليحات تتردد وزارة الخارجية في أمر تغيير مواقع المرافق أو الموافقة .مما يعقد المسألة األمنية

  .)٤٤١(الالزمة إلى ان يتخذ قرارا بشأن استمرار فريق إعادة إعمار إقليم   آردستان
  

 تدقيقًا (USAID)، نشر مكتب المفتش العام لدى الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ٢٠٠٩أغسطس / آب١٦في 
ة األميرآية للتنمية الدولية، بتمويل من صندوق  التابع للوآال(IRAP)منفصًال لبرنامج المساعدة السريعة للعراق 

برنامج .  وبرنامج المجتمع المدني وحل النزاعات التابع للوآالة األميرآية للتنمية الدولية(ESF)دعم االقتصاد 
المساعدة السريعة للعراق مصمم لتزويد فرق إعادة إعمار المحافظات في العراق  بآلية مرنة لتمويل مبادرات 

جتمعات والمؤسسات المحلية العراقية لتحسين إمكانية الحصول على الخدمات العامة، التعليم، والفرص قادة الم
  . االقتصادية

على األقل من % ٧٥وجد مكتب المفتش العام لدى الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ان العراق يحقق الهدف في 
ح لم تحقق بالكامل نتائجها المرجوة وحدد وجود شوائب غير أن التدقيق وجد أن بعض الِمن. المنح التي راجعها

مارس / آذار٣١بحلول . مالية، مثل الفواتير المشكوك بأمرها إضافة إلى إصدار فواتير بطريقة غير صحيحة
اقترح .  مليون دوالر٦٤ مليون دوالر من خالل البرنامج، وّتم إنفاق ١٦٥، ّتم االلتزام بما يقارب من ٢٠٠٩

العام لدى الوآالة األميرآية للتنمية الدولية إدخال تحسينات على إجراءات وضوابط الرقابة مما مكتب المفتش 
استنتج مكتب المفتش . يضمن تنفيذ المنح بالشكل الصحيح عبر الشريك المنفذ، وهي شرآة ديفلوبمنت الترناتيف

  . )٤٤٢(سائل قد تناولت هذه الم(USAID)العام ان الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
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  ٥-٣الشكل 
  ٢٠٠٩سبتمبر /، أيلول(PRT)تأثير عمل فرق إعادة إعمار المحافظات 

  

  
  .٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

  

 داهوك

 نينوى

 اربيل 

 السليمانية
 التأميم

 صالح الدين

ديالي

 واسط

 بغداد

 آربالء بابل

 ميسان القادسية

 المثنى
 البصرة

ذي قار

 النجف

  ٧  (ePRT)فرق إعادة اإلعمار المرافقة   
  ١٤  (PRT)  ِفرق إعادة إعمار المحافظات 
  ١  (PRT)  ِفرق إعادة إعمار المحافظات 

____________________________  
  ٢٣المجموع                                 
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  لقطات سريعة للمحافظات
  

 ابتداًء بإقليم آردستان ومحافظاته ١٨ات في آل من المحافظات الـتقدم الصفحات التالية لقطات سريعة للنشاط
جرى تقديم معظم المعلومات إلى المفتش العام إلعادة إعمار العراق من قادة فرق إعادة إعمار . الثالث

 المحافظات، لكن هذه اللقطات السريعة تستقي المعلومات أيضًا من تلك التي يقدمها قادة األلوية، وفرقة منطقة
  . الخليج والوآالة األميرآية للتنمية الدولية وغيرهم

  
لإلطالع على . ٢-٣لإلطالع على مقارنة على مستوى المحافظات بين المؤشرات الرئيسية، انظر الجدول 

تفاصيل مشاريع إعادة اإلعمار األميرآية، نظام الحكم، وحكم القانون في آل محافظة، انظر إلى اللقطات 
  .  التاليةالسريعة للمحافظات

  
  ٢-٣الجدول 

  مقارنات مختارة للمحافظات العراقية 
   )٣٠/٩/٢٠٠٩-١/٧/٢٠٠٩(بيانات الكهرباء  الترآيب األثني الديني   
المساحة  عدد السكان المحافظة

 )٢آلم(
الكثافة 

السكانية 
شخص  (
 ) ٢آلم/

المهجرون  آخرون أآراد سني شيعي
من (العائدون

يناير إلى 
اغسطس
٢٠٠٩( 

سط المتو
اليومي 
للحمل 

الكهربائي 
المخدوم 

ميجا (
 )واط

المتوسط 
اليومي 
المقدر 
للطلب 

على 
الكهرباء 

ميجا (
 )واط

المتوسط 
اليومي 
للطلب 

المستجاب 

الحمل 
الكهربائي 
المخدوم 

ميجا (
واط لكل 

مليون 
  )شخص

  ١٤٧ %٦٥ ٢٠٣ ١٣٢ - %١٠ %٩٠ %٠ %٠ ١٣٧  ٦،٥٥٣ ٨٩٥،٠٠٠ داهوك
  ٢٥٢ %٨٦ ٤١١ ٣٥٦ ٣٠ %٥ %٩٥ %٠ %٠ ٩٣ ١٥،٠٧٤ ١،٤٠٩،٠٠٠ اربيل

  ٢٢٤  %٩٩  ٣٥٧  ٣٥٢ ١٠  %٥  %٩٥  %٠  %٠  ٩٢  ١٧،٠٢٣  ١،٥٧٤،٠٠٠  السليمانية
  ١٧٤  %٥٨  ٨٥١  ٤٩١ ٣،١٦٠  %٢٥  %١٥  %٥٥  %٥  ٧٦  ٣٧،٣٢٣  ٢،٨٢٠،٠٠٠  نينوى
١٥  ١١٧  ٩،٦٧٩  ١،١٢٩،٠٠٠  التأميم

%  
١٩٦  %٦٨  ٣٢٤  ٢٢٢  ٦٠  %٢٥  %٤٠  %٢٠  

صالح 
  الدين

٢٣٨  %٧١  ٣٨٥  ٢٧٥  ٦٠  %٠  %١  %٩٦  %٣  ٤٨  ٢٤،٠٧٥  ١،١٥٨،٠٠٠  

  ١٥٤  %٦٧  ٣٢٩  ٢١٩  ٦٧٠  %٠  %٠  %٩٥  %٥  ١٠  ١٣٨،٢٢٨  ١،٤٢٧،٠٠٠  ااالنبار
  ١٤٨  %٨٣  ٢٣٦  ١٩٦  ٣٩،١٧٠  %١٠  %١٠  %٥٥  %٢٥  ٧٥  ١٧،٦٨٥  ١،٣٢٣،٠٠٠  ديالى
  ٢٤٦  %٦٧  ٢،٥٧١  ١،٧١٨  ٦٩،٢١٠  %١  %٠  %٢٩  %٧٠  ١،٥٣٦  ٤،٥٥٥  ٦،٩٩٥،٠٠٠  بغداد
  ١٤٧  %٥١  ٣٠٤  ١٥٥  ٧٢٠  %٠  %٥  %٥  %٩٠  ٦٢  ١٧،١٥٣  ١،٠٥٦،٠٠٠  واسط
  ١٥٢  %٥٦  ٤٢٥  ٢٤٠  ٨٠٠  %٠  %٠  %١٥  %٨٥  ٣٠٧  ٥،١١٩  ١،٥٧٤،٠٠٠  بابل

  ١٤٦  %٥٩  ٢٥٣  ١٥٠  -  %١  %٠  %١  %٩٨  ١٢٧  ٨،١٥٣  ١،٠٣٣،٠٠٠  القادسية
  ١٨٢  %٦٠  ٢٧٣  ١٦٤  ٣٠  %٠  %٠  %١٥  %٨٥  ١٧٩  ٥،٠٣٤  ٩٠٢،٠٠٠  آربالء
  ١٩٤  %٤٨  ٣٧٥  ٢١٦  -  %٠  %٠  %١  %٩٩  ٣٩  ٢٨،٨٢٤  ١،١١٣،٠٠٠  النجف
  ٢١٠  %٦٨  ٢٠٢  ١٣٧  -  %٠  %٠  %٢  %٩٨  ١٣  ٥١،٧٤٠  ٦٥٠،٠٠٠  المثنى
  ١٧١  %٧١  ٤٠٥  ٢٨٩  ١٠  %٠  %٠  %٠  %١٠٠  ٧٠  ٢٤،٠٧٥  ١،٦٨٧،٠٠٠  قار-ذي

  ١٥٤  %٥٣  ٢٧٣  ١٤٥  ٨٠  %٤  %٠  %١  %٩٥  ٥٩  ١٦،٠٧٢  ٩٤٤،٠٠٠  ميسان
  ٣٣٥  %٨٧  ٩٢٩  ٨٠٦  ٦٠٠  %٠  %٠  %١٥  %٨٥  ١٢٦  ١٩،٠٧٠  ٢،٤٠٨،٠٠٠  البصرة

  
آافة أنحاء "تتضمن أآالف مشاريع الواليات المتحدة الجارية حاليًا والمنجزة المشاريع في . األرقام تتأثر بالتدوير. البيانات غير مدققة: مالحظة
ور في قسم  مجموع اإلنفاق المذآ(IRMS)مكتب إدارة إعادة إعمار العراق  ال تساوي آلفة مشاريع. ، غير المحددة بحسب المحافظات"البالد

  .(IRMS)مصادر تمويل إعادة إعمار العراق ألنه لم يتم اإلبالغ عن آل المشاريع في تقرير مكتب إدارة إعادة إعمار العراق 
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مزارع في محافظة التأميم يرتدي البذلة المناسبة لتفقد النحل التي تلقاها عبر منحة 
ريق المقاتل في الكتيبة الثانية، صورة للف(من الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 

  )الشؤون العامة في فرقة الفرسان األولى

صورة (امرأة تحمل حصاد قمح شتوي بالقرب من الترمية 
  )للقوات المتعددة الجنسيات في العراق
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  ٢٠٠٩الموازنة العراقية للمحافظات 

 
زة   ًا والمنج ة حالي دة الجاري ات المتح اريع الوالي الف مش اآ

 )الدوالراتماليين (
 األحداث األمنية  

تخصيصات 
الميزانية 

ماليين (
 )الدوالرات

تخصيصا
ت 

الميزانية 
 لكل فرد

االنفاقات 
الفعلية 

ماليين (
 ) الدوالرات

النسبة 
المئوية 
 لالنفاقات

برنامج 
االستجابة 

الطارئة 
للقائد

(CERP) 

صندوق دعم 
 (ESF)االقتصاد

صندوق 
إغاثة وإعادة 

إعمار 
العراق 

(IRRF) 

صندوق 
قوات األمن 

العراقية 
(ISFF) 

أآالف  المجموع
المشاريع 
اإلجمالية 

 )لكل فرد(

متوسط 
عدد 

الهجمات 
باألسبوع 

ربع السنة (
 )المنصرم

متوسط 
عدد 

الهجمات 
باألسبوع 

ربع (
السنة 
 )الحالي

النسبة 
المئوية 

للتغير عن 
ربع السنة 
 المنصرم 

ر  غي
  متوفرة

ر  غي
  متوفرة 

ر   غير متوفرة  غي
  وفرة مت

٦٨-  ٠٫٢  ٠٫٥  ١٥٢٫٩  ١٣٦٫٩  ٧٫٩  ٩٥٫٧  ٢١٫١  ١٢٫٢%  

ر  غي
  متوفرة

ر  غي
  متوفرة 

ر   غير متوفرة  غي
  متوفرة 

٩٠  ٠٫٤  ٠٫٢  ٣٥٣٫٦  ٤٩٨٫٣  ٤٢٫٦  ٣٣٨٫٧  ٣٦٫١  ٨٠٫٩%  

ر  غي
  متوفرة

ر  غي
  متوفرة 

ر   غير متوفرة  غي
  متوفرة 

١٠٠-  ٠٫٠  ٠٫٣  ١٤١٫٠  ٢٢١٫٩  ١٦٫٠  ١٦٣٫٥  ٣٠٫١  ١٢٫٣%  

١٩-  ٥٣٫١  ٦٥٫٥  ٣٧٢٫٥  ١،٠٥٠٫٥  ٣٦٣٫٥  ٤٥٤٫٢  ١٩٫٩  ٢١٢٫٩  %٠  ٠  ٨٤  ٢٣٦%  
٥-  ١٩٫٨  ٢٠٫٩  ٩٦١٫٥  ١،٠٨٥٫٥  ١٤٢٫٩  ٦٤٨٫٦  ١١٠٫٤  ١٨٣٫٦  %٥٥  ٥٤  ٨٨  ٩٩%  
٣  ٢٥٫٨  ٢٥٫٢  ٧٥٢٫٤  ٨٧١٫٢  ١٠٦٫٩  ٤٠٧٫٣  ٩٣٫٨  ٢٦٣٫٢  %١٨  ١٧  ٨٤  ٩٧%  
١،٣٠٥٫  ١،٨٦٢٫٧  ٨٤٠٫٣  ٥١٢٫٤  ٨١٫٤  ٤٢٨٫٦  %٧٠  ٧٨  ٧٨  ١١٢

٣  
٣٧-  ٩٫٢  ١٤٫٥%  

٢٨-  ١٧٫٨  ٢٤٫٧  ٧٠٥٫٠  ٩٣٢٫٧  ٢٤٦٫٣  ٤٥٥٫٣  ١٣٫٤  ٢١٧٫٦  %٢٣  ٢٤  ٧٩  ١٠٤%  
١٦-  ٦٣٫١  ٧٤٫٨  ٩٦٦٫٣  ٦،٧٥٩٫٦  ١٦١٢٫٧  ٣٢٠٢٫٠  ٧٧٩٫٠  ١،١٦٥٫٩  %٣٣  ١٨٢  ٧٩  ٥٥١%  
٣٢-  ١٫١  ١٫٥  ٤٢٤٫٤  ٤٤٨٫١  ٦٤٫٧  ٣٠٠٫٩  ٢٦٫٥  ٥٦٫٠  %٤٠  ٣٦  ٨٦  ٩١%  
٢٩  ٥٫١  ٣٫٩  ٢٧٠٫٨  ٤٢٦٫٣  ٢٠٫٥  ١٩٤٫٩  ٣٢٫٦  ١٧٨٫٢  %٤١  ٥٥  ٨٥  ١٣٤%  
١٢٨  ٠٫٩  ٠٫٤  ٢٥١٫٤  ٢٥٩٫٧  ٢٧٫٤  ١٤٠٫٥  ١٥٫٨  ٧٦٫١  %٥٤  ٤٧  ٨٣  ٨٦%  
١٤  ٠٫٤  ٠٫٣  ١٧٦٫١  ١٥٨٫٩  ١٫٠  ٨٦٫٦  ١٦٫٢  ٥٥٫٠  %٢٩  ٢٣  ٨٦  ٧٨%  
٧٠-  ٠٫٤  ١٫٢  ٢٤٣٫٨  ٢٧١٫٤  ٢٩٫٦  ١٨٢٫٢  ١٧٫٤  ٤٢٫٢  %٣٢  ٢٩  ٨٤  ٩٣%  
٧١  ٠٫٣  ٠٫٢  ٤٦٣٫٠  ٣٠١٫٠  ٢٫٦  ٢٥٦٫٨  ١٣٫٥  ٢٨٫١  %٢٨  ١٦  ٨٦  ٥٦%  
٣-  ١٫٦  ١٫٦  ٥٢٠٫٣  ٨٧٧٫٨  ٦٢٫٤  ٧٣٤٫٧  ٣٤٫١  ٤٦٫٥  %٤٨  ٦٩  ٨٥  ١٤٣%  
٣٠-  ٢٫٤  ٣٫٤  ٢٧٦٫٢  ٢٦٠٫٨  ٣٨٫٢  ١٦٩٫٥  ٢٦٫٠  ٢٧٫٠  %٣٧  ٣٠  ٨٥  ٨٠%  
٢١-  ٤٫١  ٥٫٢  ٨٦٢٫١  ٢،٠٧٥٫٨  ١٥٢٫٩  ١،٥٥٧٫٨  ١٠٨٫٨  ٢٥٦٫٣  %٢٥  ٥٠  ٨٣  ٢٠١%  

  
  :المصادر

  . ٢٩/٣/٢٠٠٩استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، : عدد السكان
  .٧/٢٠٠٩ إلى ٣/٢٠٠٩ لمحة عامة عن المحافظات، (OCHA) مكتب تنسيق المساعدات اإلنسانية: المنطقة
  . ١٦/٧/٢٠٠٩ و٦/٧/٢٠٠٩ و٢٩/٣/٢٠٠٩ت، استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانا: القطاعات

  .٣/١٠/٢٠٠٩ استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، :المهجرون إلى الداخل
  . ٣٠/٩/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I) استجابة القوات المتعددة الجنسيات :الحوادث األمنية

، واستجابة الفيلق المتعدد ٣٠/٦/٢٠٠٩  لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I) استجابة القوات المتعددة الجنسيات :٢٠٠٩موازنة المحافظات للعام 
  .١٣/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNC-I)الجنسيات في العراق 

   :٩/١٠/٢٠٠٩نظام إدارة إعادة إعمار العراق، المعيار العالمي، : أآالف المشاريع األميرآية
  . ٣٠/٩/٢٠٠٩ حتى ١/٧/٢٠٠٩ تقارير األداء اليومي للكهرباء، ،(EFC)خلية دمج الطاقة  / (ITAO) مكتب المساعدة االنتقالية للعراق :البيانات الكهربائية



  إعادة إعمار حسب المحافظة
 

 

١٦٨ 

  إقليم آردستان
  

ان اإلقليم، أغلبية سك. يشمل إقليم آردستان المحافظات العراقية الشمالية الثالثة وهي أربيل والدهوك والسليمانية
محافظات اإلقليم الثالث . ، هم من األآراد)من سكان العراق% ١٢٫٩( ماليين نسمة ٣٫٩المقدر عددهم بـ

مستقرة وآمنة نسبيًا ويقوم النفط والزراعة والسياحة آمحرآات لالقتصاد تدعم اإلقليم داخليًا وتخدم آقاعدة 
، هي من الذين سجلوا أعلى (RRT)إعمار اإلقليم محافظة أربيل التي تستضيف فريق إعادة . )٤٤٣(للتصدير

معدالت نضوج القدرات في العراق فيما يتعلق بنظام الحكم والتنمية السياسية والوحدة الوطنية والتنمية 
  .)٤٤٤(االقتصادية وحكم القانون

  
ينتخب اإلقليم . قي نائبًا في مجلس النواب العرا٣٥تدير حكومة إقليم آردستان المحافظات الثالثة التي يمثلها 

المجلس الوطني "، وآان يعرف سابقًا بإسم أيضًا رئيسه ومجلس نوابه الذي يدعى البرلمان الكردي العراقي
  . ٢٠٠٩يوليو / تموز٢٥جرت انتخابات اإلقليم خالل ربع السنة الحالي في ". الكردي

  
ب الخالف حول وضع الحدود الداخلية آانت العالقة بين حكومة إقليم آردستان والحكومة العراقية متوترة بسب

وتأثرت . في المحافظات، بما في ذلك محافظة التأميم أيضا، التي تمتد إلى خارج حدود آردستانالمتنازع عليها 
هذه العالقة أآثر خالل ربع السنة الحالي بسبب دعوة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى تعديل الدستور العراقي 

المرآزية، وبسبب تصريحات رئيس إقليم آردستان مسعود البرازاني الذي أيد إجراء من اجل تقوية الحكومة 
  . )٤٤٥(إحصاء سكاني واستفتاء، آما ينص عليه الدستور العراقي، قبل حل مسالة الحدود الداخلية المتنازع عليها

  
  نظام الحكم

بحلول . ٢٠١٠يناير /  آانون الثانييستعد إقليم آردستان، مثل بقية العراق، لإلنتخابات الوطنية المقررة في
توحد الحزبان الرئيسيان .  حزب لخوض انتخابات مجلس النواب الكردستاني١٥، تسجل ٢٠٠٩سبتمبر /أيلول

  ". الالئحة الكردية"،  واالتحاد الوطني الكردستاني، في في اإلقليم، وهما الحزب الديمقراطي الكردي
  

  
  

صورة لمكتب شؤون  (٢٠٠٩يوليو / تموز٢٥القتراع في االنتخابات الرئاسية البرلمانية الكردية في عراقيون في إقليم آردستان يصطفون ل
  )المحافظات

  



 إعادة إعمار حسب المحافظة
 
 

١٦٩ 

، والتخفيف من خالفاتهم ومحاولة استقطاب ٢٠١٠من المتوقع ان تشكل هذه الالئحة جبهة موحدة في انتخابات 
 إلى نوع من االئتالف آإستراتيجية –تغيير  الئحة ال-الحزب الجديد المنشق عن االتحاد الوطني الكردستاني

  .)٤٤٦(لتقوية مواقف األآراد بمواجهة الخالف مع الحكومة العراقية
  

عبر . خالل ربع السنة الحالي، استحوذت انتخابات إقليم آردستان على أنشطة الدعم التي تقوم بها الواليات المتحدة
 آمراقبين لالنتخابات وأقاموا جلسات تدريب (RRT)مار اإلقليم إعادة إعآافة أنحاء اإلقليم، عمل موظفون في فريق 

وانخرط عراقيو إقليم آردستان في . )٤٤٧(نظمتها الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات والمعهد الديمقراطي الوطني
برازاني قبل انتخابات تموز أطلق رئيس الوزراء المنتهية واليته نشيرفان . مبادرات لبناء القدرة بتمويل ذاتي

تشارآت برايس . )٤٤٨(مبادرة لمراجعة القدرات الحكومية ووضع خطة عمل لمكافحة الفساد وعدم الكفاءة 
   .)٤٤٩("هذه"واترهاوس آوبرز مع حكومة إقليم آردستان في مبادرة نظام الحكم الجيد والشفافية 

  
  نتائج انتخابات حكومة إقليم آردستان 

خاب زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني،  مسعود البرزاني، رئيسًا لحكومة ، ّتم انت٢٠٠٩يوليو / تموز٢٥في 
وصل صهر الرئيس العراقي جالل الطالباني، . من الناخبين% ٧٠إقليم آردستان، بعدد آبير من األصوات بلغ 
ي، مرشح  بالمئة من األصوات بفارق آبير خلف آمال ميراودل٣٫٥حالو إبراهيم أحمد، الى المرآز الثالث ونال 

لإلطالع على نتائج . )٤٥٠(من األصوات% ٢٥الئحة التغيير المشكلة حديثًا لمنصب الرئاسة، الذي حاز على 
  . ٣-٣االنتخابات الرئاسية، انظر الجدول 

 

صورة (ي إقليم آردستان يوليو ف/ تموز٢٥فرق إعادة إعمار المحافظة المتنقلة لتثقيف المقترعين تصل إلى المزارعين العراقيين قبيل انتخابات 
  )لمكتب شؤون المحافظات

    

في االنتخابات البرلمانية التي جرت في وقت واحد مع االنتخابات الرئاسية، فازت الئحة الحزب الديمقراطي 
% ٢٥من المقاعد، بينما حصلت الئحة التغيير على حوالي % ٥٣ االتحاد الوطني الكردي، على –الكردستاني 

وأظهر الحزب الديمقراطي الكردستاني قوة في آل من االنتخابات البرلمانية والرئاسية . )٤٥١(أصوات الناخبين
والى حدود اقل، احتفظ االتحاد الوطني الكردي بنفوذه أيضًا عن . مما عزز قدرة هذا الحزب في إقليم آردستان

  .ج عنه ظهور الئحة التغييرطريق تحالفه مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بعد االنشقاق الذي حصل فيه ونت
  

نائب رئيس الوزراء (بعد االنتخابات، انتخب البرلمان الجديد عضو حزب االتحاد الوطني الكردي برهام صالح 
 وهذه إشارة إلى قوة االتحاد الوطني الكردي في التحالف –آرئيس للوزراء ) في الحكومة العراقية مؤخرًا



  نظرة عامة حول تنمية المحافظات
 

 

١٧٠ 

، الذي آان رئيسًا للوزراء )ابن أخت مسعود البرازاني(نشيرفان برازاني خلف صالح . بالرغم من أعداده القليلة
من المبكر معرفة مدى نفوذ الئحة التغيير التي تكمن قاعدة قوتها األساسية في السليمانية مبدئيًا . ٢٠٠٦منذ العام 

  . على الحزبين الكرديين العريقين–
  

ا المقاعد المفتوحة وتلك العائدة ألحزاب األقليات انظر إلى لإلطالع على نتائج االنتخابات البرلمانية بما فيه
  . ٤-٣الجدول 

  
  الئحة التغيير وانشقاق االتحاد الوطني الكردستاني

تشكلت الئحة التغيير على يد نوشيروان مصطفى، بعد استقالته من منصبه آنائب لألمين العام لالتحاد الوطني 
نشقاق بدأت قبل ذلك بكثير، عندما بدأ إقليم آردستان بنيل درجة أآبر ، لكن بذور اال٢٠٠٦، في العام الكردستاني

لعب مصطفى دورًا فاعًال في التمثيل المؤقت لحكومة  إقليم . من االستقاللية بعد الغزو األميرآي للعراق
بعد تعاظم الخالف بين صفوف االتحاد الوطني الكردستاني، . آردستان خالل مباحثاتها مع الحكومة العراقية

 في إقليم آردستان ومجددًا ازداد هذا الخالف خالل االنتخابات الداخلية لإلتحاد في العام ٢٠٠٥انتخابات العام 
وفي العام نفسه أسس مصطفى شرآة ويشا، وهي عبارة عن مجموعة إعالمية استخدمها آمنصة . ٢٠٠٧

   .)٤٥٢(لترويج رسالة التغيير لحملته االنتخابية
  

    ٣-٣الجدول 
  ٢٠٠٩يوليو /ئج االنتخابات الرئاسية لحكومة إقليم آردستان التي جرت في تموزنتا
  

 نسبة األصوات التي فاز بها االنتماء االسم
 %٧٠ تحالف الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرازاني 
 %٢٥  الئحة التغيير   آمال ميراودلي

  %٣٫٥  الئحة التقدم  هالو إبراهيم أحمد
  %١٫٤  مستقل  صافين شيخ محمد

  %صفر  مستقل  حسين آرمياني 
  

  . ١٥/٩/٢٠٠٩، تاريخ .org.krg.www" هيئة االنتخابات تعلن النتائج النهائية النتخابات إقليم آردستان"حكومة إقليم آردستان، : المصدر
  



 إعادة إعمار حسب المحافظة
 
 

١٧١ 

    ٤-٣الجدول 
  ٢٠٠٩يوليو/ آردستان التي جرت في تموزنتائج االنتخابات البرلمانية لحكومة إقليم

  
النسبة المئوية لعدد  االنتماء الحزب 

 األصوات التي فاز بها
عدد المقاعد في 

 البرلمان
ديمقراطي    الالئحة الكردية زب ال الف الح تح

تاني وطني -الكردس اد ال  االتح
 الكردستاني

٥٩ %٥٧ 

ن ا   الئحة التغيير قة ع ة المنش اد المجموع التح
  الوطني الكردستاني

٢٥  %٢٤  

  ١٣  %١٢  االئتالف االسالمي  الئحة الخدمات واإلصالح
  ٢  %٢أآثر من   حزب االعتدال اإلسالمي  الحرآة اإلسالمية 

  ١  %١أآثر من   الحزب العلماني التقدمي   العدالة االجتماعية والحرية

  
 المقاعد الحرة 

  ١٠٠      مجموع المقاعد الحرة 
  ٣  %٢أآثر من   ترآمان   الحرآة الديمقراطية الترآمانية

  ١  %١أآثر من   ترآمان  الئحة اإلصالح الترآمانية 
  ١  %١أآثر من   ترآمان  الئحة اربيل الترآمانية 

دان   رياني للكل س الس المجل
  السريان 

  ٣  %٢أآثر من   االئتالف المسيحي 

  ٢  %٢أآثر من   اني المسيحياالئتالف السري  الئحة الرافدين 

  
المقاعد المحجوزة 

عات لمجمو
  األقليات

  ١  %١أآثر من   مسيحي ارمني   آرام شاهين داوود باآوفيان
وزة      د المحج وع المقاع مجم

  لمجموعات األقليات
    ١١  

  ١١١      مجموع المقاعد في البرلمان   
  

، تاريخ .org.krg.wwwردستان حكومة إقليم آردستان، هيئة االنتخابات تعلن النتائج النهائية النتخابات إقليم آ: المصدر: المصدر
١٥/٩/٢٠٠٩ .  

  



  نظرة عامة حول تنمية المحافظات
 

 

١٧٢ 

    ٦-٣الشكل 
  . ٢٠٠٩ حتى ٢٠٠٣الجدول الزمني للنشاطات السياسية في إقليم آردستان من 

  

  
، التقرير ربع السنوي ٤-٢،  صفحة ٥/٢/٢٠٠٨األآراد في العراق بعد صدام، "، (CRS)منسق إعادة اإلعمار وإرساء االستقرار: المصدر

  .٧/٢٠٠٩ونصف السنوي للمفتش العام إلعادة إعمار العراق المقدم إلى الكونغرس األميرآي، 
  

يناير /آانون الثاني  
تان في انتخابات برلمانية اقترع المقيمون في إقليم آردس

الذي (الختيار أعضاء جدد للبرلمان الكردستاني العراق 
)آان يعرف آنذاك بالجمعية الكردستانية الوطنية  

 نوفمبر/تشرين الثاني
تأجيل إلى أمد غير محدد لالستفتاء الذي آان مقررًا إجراءه 

نوفمبر لتقرير وضع الحدود المتنازع /  تشرين الثاني١٥في 
 عليها داخليًا  
 مايو/أيار

ت األمن تسليم أمن إقليم آردستان إلى وحدات قوا
العراقية التي تألفت بمعظمها من قوات آردية 

 وبشمرآيه

 ديسمبر/آانون األول
االنتخابات الداخلية لالتحاد الوطني 

 الكردستاني

  أغسطس/آب
عيين برهام صالح من االتحاد الوطني ت

الكردستاني رئيسًا لوزراء حكومة إقليم 
استقال من منصبه آنائب لرئيس . آردستان

 وزراء الحكومة العراقية المرآزية
  مايو/أيار

الحزب الديمقراطي واالتحاد 
الكردستاني يؤلفان الالئحة الكردية 

  الموحدة
  أبريل/نيسان

مصطفى يعلن ان الئحة التغيير 
ستنافس اللوائح األخرى في 

  ٢٠٠٩يوليو /انتخابات تموز
  

  ابريل/نيسان
الل البرلمان العراقي يختار القائد الكردي ج

  الطالباني آرئيس للعراق
  

  يونيو/حزيران
مسعود البرازاني يقسم اليمين آرئيس إلقليم 

آردستان، نشيرقان البرازاني، انتخب رئيسًا 
  لوزراء حكومة إقليم آردستان 

  يناير/آانون الثاني
اتفاقية توحيد بحري في 

 آانون ٢١
 وتحدد ٢٠٠٦ايرين/الثاني

الشروط لتقاسم السلطة بين 
الحزب الديمقراطي 
  .واالتحاد الكردستاني

  مارس/آذار
القوات األميرآية تغزو العراق؛ 

ينضم األآراد إلى قوات الواليات 
تعيين الواليات . المتحدة وبريطانيا

المتحدة أربعة أآراد بمن فيهم 
مسعود البرازاني وجالل طالباني 

أعضاء في الحكومة العراقية 
  المؤقتة

  

 ديسمبر/آانون األول
نوشيروان مصطفى 
يستقيل من منصبه 
آنائب لألمين العام 

لالتحاد الوطني 
الكردستاني؛ ثم يؤسس 

شرآة ويشا، 
المجموعة اإلعالمية 

التي استخدمها إلطالق 
حزبه المنشق الذي 

  . سماه التغيير
  

 

  مارس/آذار
الل الطالباني يعلن ج

انه لن يترشح لوالية 
  ثانية آرئيس للعراق

  
  يونيو/حزيران

البرلمان الكردستاني العراقي 
  يصادق على دستور إقليم آردستان

  
  يوليو/تموز

انتخابات برلمانية ورئاسة القليم 
  يوليو/ تموز٢٥آردستان تجري في 
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، ّتم الدخول إليه في com.investorsiraq.wwwتحليل المفتش العام إلعادة إعمار العراق، حكومة إقليم آردستان، تغيير في األفق : المصدر
    . ١٥/٩/٢٠٠٩، ّتم الدخول إليه في org.krg.www؛ الهيئة االنتخابية إلقليم آردستان تعلن نتائج االنتخابات،١٦/١٠/٢٠٠٩
  

اد الوطني الكردستاني سوف تنافس في ، أعلن مصطفى ان حرآته االنفصالية عن االتح٢٠٠٩أبريل /في نيسان
جاد معظم الدعم لهذا الحزب الجديد من  محافظة . االنتخابات آحزب مستقل، بإسم حزب الئحة التغيير

ويحظى حزب االتحاد الوطني . السليمانية، حيث الدعم القوي التقليدي لحزب االتحاد الوطني الكردستاني
لإلطالع على تفصيل نفوذ األحزاب في . لتأميم، جنوبي إقليم آردستانالكردستاني أيضًا بدعم قوي في محافظة ا

  .  ٧-٣، انظر الشكل ٢٠٠٣، ولإلطالع على الخط الزمني لقادة األآراد منذ العام ٧-٣المحافظات، انظر الشكل 
  

 الدهوك

 أربيل

 التأميم
 السليمانية 

   يمقراطي الكردستانيالداألغلبية تدعم الحزب 
 وحزب االتحاد الوطني الكردستاني األغلبية تدعم 
  الئحة التغيير

أراض متنازع عليها؛ معظم األآراد يدعمون االتحاد 
  الوطني الكردستاني وحزب الئحة التغيير 
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  المأزق الدستوري في إقليم آردستان
تور األخير إلقليم آردستان، وهو وثيقة قد تتعرض حكومة إقليم آردستان للضغط من أجل تغيير مشروع الدس

. مثيرة للجدل تطرح مسألة المطالبة باألراضي المتنازع عليها خارج حدود إقليم آردستان، آنتيجة لالنتخابات
ما قبل (يونيو، خرج سبعة أعضاء من البرلمان دون التصويت على مشروع الدستور / حزيران٢٤في 

 بعد خمسة أيام، .)٤٥٣(  عضو من أعضاء البرلمان الكردي العراقي١١١ من ٩٦وحصل على تأييد ). االنتخابات
.  عضوًا من مجلس النواب على عريضة تنتقد مشروع الدستور قائلين انه ال يتوافق مع الدستور العراقي٥٠وّقع 

. )٤٥٤(وحث عضو آردي من مجلس النواب القادة العراقيين واألآراد لفتح حوار وطني حول المواضيع الحساسة 
ويبدو من طبيعة الخالف المتأجج منذ وقت طويل ان الجانبين لن يصال على األرجح إلى اتفاق، في وقت قريب، 

  .)٤٥٥(على اقتراحات الحلول لألراضي المتنازع عليها بما فيها أراضي محافظة التأميم
  

  بناء القدرات في مجال نظام الحكم
  :  أخرى، خالل ربع السنة هذا، في إقليم آردستانمولت الواليات المتحدة األميرآية عدة مشاريع

  

، وهو مدرسة غير دينية "بيت الطفل" ألف دوالر منحة من صندوق االستجابة السريعة إلى ٢٠ •
ومرآز نشاطات ألطفال المهجرين الذي فروا من العنف الحاصل في محافظتي بغداد 

 .)٤٥٦(ونينوى
 ألف دوالر من صندوق االستجابة ٢٥حة بمبلغ المرآز الثقافي للصائبة المندائيين، تلقى من •

العديد من أعضاء مجتمع الصائبة المندائيين في . السريعة، لشراء مواد تعليمية وآالت موسيقية
 .)٤٥٧(أربيل هم مهجرون من جنوب العراق

 غرفة ١٢المؤلفة من " زاريالند"سبتمبر، افتتح فريق إعادة إعمار المحافظة مدرسة /في أيلول •
 مليون دوالر من صندوق دعم ١٫١هذه المدرسة الممولة بمبلغ . في مدينة الدهوكتدريس 

االقتصاد، سوف تستقبل صفوف في اللغة إنكليزية وسوف تكون بمثابة مدرسة تجتذب أآثر من 
  .)٤٥٨(ألف تلميذ     استثنائي

  
  األمن وحكم القانون

حالي، باستثناء حوادث متفرقة ومن العنف التي ابلغ عن األمن في إقليم آردستان، آان مستقرًا خالل ربع السنة ال
وفي األراضي . حدثت أربع حوادث قتل فيها شخصان أو أآثر. معظمها في الفترة التي سبقت انتخابات اإلقليم

المجاورة لإلقليم المتنازع عليها، وبقي الوضع متوترًا خاصة في محافظة نينوى، حيث ُوضعت خطة إلستقدام 
أفاد تقرير لفريق إعادة إعمار محافظة . آه لإلنضمام إلى قوات األمن العراقية على نقاط التفتيشقوات البشمر

هذا االقتراح أثار حفيظة . أربيل ان موظفي حكومة إقليم آردستان قد شجعوا على تشكيل نقاط تفتيش مشترآة
من العراقية على نقاط مسؤولين عرب في محافظة نينوى، عارضوا السماح للبشمرآه بالعمل مع قوات األ

  .)٤٥٩(التفتيش هذه
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  الحوادث األمنية في إقليم آردستان
  .١٥/١٠/٢٠٠٩ - ١/٧/٢٠٠٩، )تسببت بمقتل شخصين أو أآثر (
  

  
  

من العائالت المهجرة التي تنتمي إلى % ٣٩، استضاف إقليم آردستان (IOM)بحسب المنظمة الدولية للهجرة 
وآان نصف هؤالء تقريبًا من المسيحيين بحسب تقدير المنظمة الدولية . األآرادأقليات أثنية دينية، بمن فيهم 

وأآثر من النصف أفاد أنهم يفضلون ان يستقروا نهائيًا في المحافظة . للهجرة، وجاء معظمهم من نينوى وبغداد
ة يشكلون أيضا بعض من السّنة العرق  واألآراد الذي هربوا من منازلهم بعد استهدافهم ألسباب أثنية طائفي. )٤٦٠(

من العائالت هذه تتدبر % ١٠٠يعيش العديد من هؤالء في مخيمات و. السكان المهجرين في إقليم آردستان
  .)٤٦١(أمورها النساء 

  

                                
الصورة القديمة (آما تبدو حاليًا ) ليمينإلى ا (قالدزي :١٩٨٨خالل عمليات األنفال في العام ) إلى اليسار (آاالدزينزوح جماعي من قرية 

  ).تعود إلى حكومة إقليم آردستان والصورة الحديثة تعود إلى المفتش العام
  

 خالل قالدزي عندما قامت قوات صدام حسين بتدمير مدينة. ١٩٨٩يونيو /حزيران٢٩قصة صمود في :آاالدزي
فّجر الجيش العراقي بالديناميت ودّمر . عمهم إليرانحملة األنفال السيئة الصيت التي أطلقت لمعاقبة األآراد لد
 ألف نسمة، إما هربوا ٧٠سكان المدينة البالغ عددهم . بالجرافات بيوت المدينة وحمالتها ومدارسها ومستشفياتها

خالل تلك الفترة، بعض .  إلى ترآيا وإيران أو أنهم ُرحِّلوا قسرًا إلى مستوطنات حيث يمكن مراقبتهم عن آثب
بعد عشرين عامًا، وجدها المفتش العام وقد أعيد بناؤها بالكامل ومزدانة . قيمين في المدينة اختفوا ببساطةالم

 . بمباني تتألف من عدة طوابق وطرقات معبدة حديثة
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رة لمكتب شؤون صو(األآراد يتلقون العكازات والكراسي من برنامج يموله صندوق االستجابة السريعة لمساعدة ضحايا الحرب والتعذيب 

  )المحافظات
ساعد فريق إعادة إعمار المحافظات، قسم حكم القانون على إقامة معهد للتدريب القضائي يهدف إلى تقديم تدريب 

وفي المناطق األخرى، استمر هذا الفريق في جهوده الهادفة إلى . وتعليم متواصل للقضاة والمحامين في اإلقليم
لية الحقوق في اإلقليم، لكن المخططات الموضوعة إلعداد خريطة طريق إعداد منهاج دراسي قانوني في آ

لإلصالح القانوني، بما في ذلك، ربط القضاء في حكومة إقليم آردستان مع الحكومة العراقية المرآزية، توقفت 
   .)٤٦٢(بانتظار التمويل من صندوق االستجابة السريعة

  
مًا لتوثيق وتعقب العنف ضد المرأة، لتحديد آيفية تأثر الضحايا سلبًا أعدت الوآالة االميرآية للتنمية الدولية نظا

   .)٤٦٣(بالقوانين والممارسات التي يميز ضد النساء، والقوانين الحمائية التي يجري تجاهلها بشكل آبير
  

  البنية التحتية
ل في ربع السنة بحسب حكومة إقليم آردستان، فإن أول مصفاة نفط خاصة في اإلقليم بدأت العمل في أربي

يوليو أيضًا أعلن مكتب رئيس الوزراء أن محطة المعالجة المرآزية والمصفاة قد / تموز١٨وفي . )٤٦٤(الحالي
ومن بين مشاريع اإلعمار الجاري تنفيذها والمدعومة من الواليات ا لمتحدة نذآر . )٤٦٥(افتتحتا في حقول خرماله

  : ما يلي
  

وهذا .  المشروع مصمم إلضافة مئة سرير-)٢٠١٠متوقع في نيسان اإلنجاز  (ئمستشفى أربيل للطوار •
 .)٤٦٦(ئالرقم يضاعف أآثر من مرتين تقريبًا قدرة المستشفى على معالجة حاالت الطوار

ستقدم هذه المستشفى . ٢٠٠٩أآتوبر / المستهدف إنجازها في تشرين األول–مستشفى زاخو في الدهوك  •
 .)٤٦٧( في المحافظةولى لحاالت الطوارئطة التوجه األ سريرًا وستصبح نق٣٠

. ٢٠٠٩أآتوبر  /المرحلة األولى من سجن قلعة سوس في السليمانية المستهدف إنجازه في تشرين األول •
 .)٤٦٨(سيخفف هذا السجن من النقص الحاد في مساحة سجن المحافظة 

  
ليم آردستان في ربع السنة الحالي نشر المفتش العام إلعادة إعمار العراق ثالث عمليات تفتيش لمشاريع في إق

  ):لإلطالع على التفاصيل، انظر القسم الرابع من هذا التقرير(
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، وهو مشروع بقيمة مرفق سجن شمشمال اإلصالحيأصدر المفتش العام إلعادة إعمار العراق تقرير تفتيش عن 

ة، وقد جرى تسليمه إلى الحكومة  مليون دوالر أميرآي وممول من الواليات المتحدة لبناء سجن في السليماني٢٩
 سجينًا إلى هذا السجن من ٣٦٠سبتمبر، جرى افتتاح السجن، وّتم تحويل /وفي أيلول. العراقية في آذار الماضي

وجد المفتش العام أن وزارة المالية العراقية آانت قد . سجن بغداد عقب أعمال شغب قام بها السجناء هناك
لتشغيل المرفق وأن اإلشراف على تشغيله آانت تقوم به حكومة إقليم  مليون دوالر بالشهر ١١٫١خصصت 
  . )٤٦٩(لم يتضمن تقرير المفتش العام أية توصيات ألعمال تصحيحيه. آردستان

  
في تفتيش أجراه المفتش العام في مرآز سكني لأليتام ولكبار السن في أربيل، تبين ان اإلنشاء مناسب مع 

لم يتضمن تقرير المفتش العام أية توصيات . بسيطة التي جرى تصحيحهامالحظة بعض مشاآل السالمة ال
 مليون دوالر قدمها صندوق دعم االقتصاد ٣٫٧سيوفر المرآز الذي بلغت قيمته . ألعمال تصحيحية إضافية

(ESF) ٤٧٠( مسنًا٦٠ طفًال و٣٤٠ مكانًا لإلقامة مريحًا وحديثًا وآمنًا لأليتام والمسنين بما في ذلك( .  
  
 المنجز جزئيًا، خالل ربع السنة الحالي تبين ان المقاول قد قام سلفًا  قالدزيفي تفتيش أجراه للمفتش العام لمسلخو

باألعمال التصحيحية للعيوب اإلنشائية التي تمت مالحظاتها سابقًا، وأن الجزء المنجز من المشروع قد توافق مع 
  .)٤٧١(المعايير اإلنشائية المنصوص عنها في العقد

  
  

  اإلنفاق ألميرآي على البنية التحتية في إقليم آردستان  
  

 المجموع القطاع
 ٢١٢٫٩٧ الكهرباء

 ٢٢٥٫٢٩ المياه والصرف الصحي
 ٠٫٠٨ النفط والغاز

 ٨٫٩٨ النقل واالتصاالت
  ١١٫١٥ البنية التحتية العامة 

  ٤٥٨٫٤٧ المجموع
  

  االقتصاد
دروآربون مع الحكومة العراقية المرآزية أعاق جهود استثمار الموارد اإلقليم غني بالنفط، لكن غياب اتفاقية هي

في ربع السنة الحالي، اثر الخالف حول حقوق العائدات النفطية مع الحكومة العراقية المرآزية على . النفطية
ت التي اتفاقيات استخراج النفط مع الشرآات األمنية، بعد ان هددت الحكومة العراقية المرآزية بوضع الشرآا

آما أوقف هذا الخالف الدفع إلى الشرآات الدولية التي . تتعامل مع حكومة إقليم آردستان على الالئحة السوداء
  .)٤٧٢(تستورد النفط من إقليم آردستان

  
خالل ربع السنة الحالي، التقى . )٤٧٣(سوقت حكومة إقليم آردستان نفسها آمكان آمن صديق لألعمال في العراق

أبرمت الصفقات مع عدة . )٤٧٤(اني مع وزير االستثمار المصري وأرسل وفد اقتصادي إلى بريطانياالرئيس براز
وطلبت حكومة إقليم آردستان حصص . شرآات صغيرة ومتوسطة الحجم من آندا واستراليا وبريطانيا وترآيا

  .)٤٧٥(منصفة في بعض االستثمارات بدًال من االنخراط في تشغيل شرآات النفط المحلية
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ومع انه آان من الممكن ان تزيد صفقات النفط الجديدة من اإلنتاج وتعزز االقتصاد المحلي، توقعت وحدة 
االستخبارات االقتصادية أن الخالفات مع الحكومة العراقية المرآزية حول عقود النفط ستستمر في تأخير 

  .)٤٧٦(الصادرات
  

" إنماء"اليات المتحدة خالل ربع السنة الحالي سجل برنامج من بين النشاطات الداعمة لالقتصاد التي تمولها الو
  :)٤٧٧(، النشاطات التالية(USAID)التابع للوآالة االميرآية للتنمية الدولية 

  
 إمرأة في محافظة أربيل تعمل في صناعة ٤٠مقررات تعليمية لتطوير األعمال الصغيرة لحوالي  •

 ).١٢٠ليمية لمجموع يخطط لتنفيذ إلعطاء مقررات تع(مشتقات الحليب 
تمويل زراعة قطعة ارض بعلف لألبقار واألغنام في محافظة الدهوك لتسريع نمو العجول واألغنام  •

 . لتحسين آفاء السوق العراقي في تزويد اللحم األحمر
 . تدريب المزارعين على طريقة الري بالتنقيط •
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  محافظة نينوى  
  

  نظام الحكم  
اإلختالط السكاني الديني أدى إلى . )٤٧٨(ى مع الدهوك وأربيل في إقليم آردستان هناك خالف على محافظة نينو

  .)٤٧٩(توترات بين العرب واألآراد آان لها تأثيرًا آبيرًا على السياسة واألمن 
  

بالرغم من هذه العوائق، نظم فريق إعادة إعمار المحافظة أول حوار ناجح بين العرب وأعضاء مجلس المحافظة 
  . )٤٨٠( المقاطعيناألآراد

  
واصل أعضاء من الئحة إخوة نينوى التي يدعمها األآراد مقاطعتهم لمجلس المحافظة اعتراضًا على عدم وجود 

خالل ربع السنة . )٤٨١(اتفاقية للمشارآة في السلطة مع تجمع الحدباء الذي شكل األآثرية بعد انتخابات المحافظات
ة مع الطرفين في محاولة إلقناع الئحة اإلخوة الوطنية بإنهاء مقاطعتها الحالي عمل فريق إعادة إعمار المحافظ

إضافة إلى ذلك، نسق فريق إعادة إعمار المحافظة مع القوات االميرآية لحشد الدعم إلقتراح . لمجلس المحافظة
 المتنازع جمع البشمرآة الكردية مع قوات األمن العراقية والقوات االميرآية في دوريات مشترآة في المناطق

أغسطس، تأهبت قوات البشمرآة العاملة في إقليم آردستان لمشارآة قوات األمن /في آب. عليها في المحافظة
العراقية في دورياتها، لكن الحكومة العراقية المرآزية أبدت قلقًا حيال القيادة والرقابة، مما أّخر تنفيذ 

  . )٤٨٢(المبادرة
  

نونيًا في إقليم آردستان، لكن مرآز عملهم آان في نينوى أدخلوا إلى الئحة الجنود وأفراد الشرطة المقيمون قا
راقب فريق إعادة .  الرئاسية والبرلمانية في إقليم آردستان٢٠٠٩يوليو / تموز٢٥الناخبين الغائبين في انتخابات 
ردية في المحافظة لمعالجة آما قام هذا الفريق بالتحدث فيها بانتظام إلى القيادة الك. إعمار المحافظة االنتخابات

سبتمبر، رعى فريق إعادة إعمار المحافظة إفطار رمضاني جمع /في أيلول. مشاآل أخرى على صعيد المحافظة
فيه األقطاب المتعارضين معًا، ومعهم العشرات من القادة السياسيين والعسكريين ورجال األعمال من مجموعات 

  . )٤٨٣(أثنية دينية مختلفة
  

  
  )صورة لمكتب شؤون المحافظات(ة إعمار نينوى يقيم إفطارًا رمضانيًا يجمع فيه أعضاء من عدة مجموعات من المحافظة فريق إعاد
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  األمن وحكم القانون
حصلت معظم ". متحرآا وال يمكن توقع اتجاهه"أفاد تقرير لفريق إعادة إعمار نينوى أن الوضع األمني بقي 

وذآر، تقرير لفريق . من المحافظة، في أراضي يتنازع عليها األآراد والعربالحوادث األمنية في القسم الشمالي 
إعادة إعمار المحافظة أيضًا أن البيئة السياسية غير المستقرة قد ولدت شريطًا من األراضي غير اآلمنة حيث 

  . )٤٨٤(استطاع المتمردون تنفيذ سلسلة من التفجيرات الكبيرة خالل ربع السنة الحالي
  

أغسطس، قتل مسلحون عضوًا في حزب   /ففي آب.  المجموعات المسلحة اخصامها السياسييناستهدفت
أغسطس، فجرت شاحنتان في منطقة / آب١٠في : وآانت معظم أعمال العنف تستهدف األقليات.  )٤٨٥(الحدباء

عد ثالثة أيام، قام ب.  شخصًا٤١لطائفة الشبك الشيعية، التي تخضع لسلطة حكومة إقليم آردستان آأمر واقع، فقتل 
 ٢١انتحاريان بتفجير نفسيهما في مقهى في منطقة لليزيديين تقع أيضًا تحت سيطرة حكومة إقليم آردستان فقتل 

ففي . آانت أقلية الشبك الشيعية مستهدفة، آما آانت أيضًا األحياء الشيعية والمساجد الشيعية األخرى.   )٤٨٦(شخصا
 آرديًا على ٢٠وقتل .  شخصًا أثناء مغادرتهم مسجد بالقرب من الموصل٣٨أغسطس، ُقتل /تفجير نفذ في آب

وآان رئيس بلدية تلعفر قد نجا من محاولة اغتيال آما . األقل، خالل تفجير انتحاري في واردك، جنوب الموصل
ي الذي أفاد تقرير لفريق إعادة إعمار المحافظة ان التدريب العسكر. نجا أيضًا قاٍض من محاولة اغتيال أخرى

لكن المحافظة بقيت مهددة بغياب الحلول . أجرته القوات األميرآية مع قوات األمن العراقية قد حّسن الوضع األمني
  . )٤٨٧(السياسية الدائمة

  
سجل قسم حكم القانون، لدى فريق إعادة إعمار المحافظة تقدمًا خالل ربع السنة الحالي، مفيدًا في تقرير له ان 

" ية، التي آان لها تأثير صغير وآانت ال تحظى سوى بالقليل من الثقة، أصبحت اآلن شبه فّعالةالمؤسسات القانون
القضاة الموجودون بشكل دائم في نينوى بدأوا في سماع القضايا،  خالل ربع السنة . من الناس" آاٍف"وتعمل بدعم 

ادة إعمار المحافظة ان نقابة محامي نينوى يعتبر فريق إع. الحالي، آما ان استقدام قضاة من بغداد لم يعد ضروريًا
المحاآم مفتوحة عادًة أمام الجمهور في أيام العمل . قوية وتتضمن مجموعة من المحامين المعلمين تعليمًا جيدًا

  . )٤٨٨(العادية
  

  الحوادث األمنية في نينوى
  ١٥/١٠/٢٠٠٩ – ١/٧/٢٠٠٩) أسفرت عن مقتل اثنين أو أآثر(
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قية بالتصدي للفساد والمحافظة على القانون والنظام، ولكن فريق إعادة إعمار المحافظة ذآر بدأت الشرطة العرا
ان التحقيقات في مسارح الجريمة آانت تنفذ تنفيذًا سيئًا، وآثيرًا ما آانت األدلة تتعرض للعبث أو التغيير أو 

اقي ألن يكون أول المستجيبين للقدوم النقص الحاد للشرطة في المحافظة يدفع الجيش العر. التدمير أو االختفاء
يفتقر الجيش العراقي إلى التدريب الكافي في مسرح . إلى مسرح الجريمة، آما ذآر فريق إعادة إعمار المحافظة

ويفتقر مختبر فحس أدلة إلى ما يكفي من الموظفين والتجهيزات ليكون له . الجريمة مما يؤدي إلى ضياع األدلة
  .)٤٨٩(ت الجنائية وهكذا يبقى األمن القضائي موضع قلق آبيرتأثير مهم في المالحقا

  
  البنية التحتية 

 مع العراقيين لتطوير مشاريع المياه، والصرف الصحي، (USAID)عملت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
 والطرقات والمدارس وساعدت الحكومة المحلية في تلعفر إلقامة برنامج تدريب على تطوير األعمال

آما دربت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية اللجنة القانونية لدى مجلس المحافظة لوضع لوائح . للمزارعين
ووفقا لقائد الفرقة المتعددة الجنسيات في الشمال، آانت أعمال تحسين البنية التحتية األساسية جارية . )٤٩٠(قوانين

  :)٤٩١(في الموصل خالل ربع السنة الحالي
  

مشروعان من مشاريع برنامج . من المنازل في الموصل تتوفر فيها خدمة الكهرباء% ٧٠: الكهرباء •
 . ، آانا قيد اإلنشاء لتوسيع شبكة توزيع الكهرباء(CERP)االستجابة الطارئة للقائد 

يحصلون عليها عن طريق % ٣٣من السكان يحصلون على المياه عن طريق األنابيب، و% ٥٠: المياه •
 محطات لضخ المياه ٨خالل ربع السنة الحالي، أنجزت . بقى بواسطة مصادر أخرىالصهاريج، وما ت

 .  ألف شخص٤٢ومشاريع مياه رئيسية، مما ساهم في إمداد المياه عبر األنابيب إلى 
أغسطس، مما اتاح تصريف المياه / مشاريع للصرف الصحي في آب٣أنجزت : الصرف الصحي •

 . المبتذلة لعشرين ألف مواطن عراقي
  

  االقتصاد
تأمل لجنة . تعتمد القاعدة االقتصادية لمحافظة نينوى على الزراعة والنفط واإلسفلت والمنسوجات والسكر

. االستثمار لدى مجلس المحافظة االستفادة من قدرات المحافظة لتطوير الصناعات البتروآيميائية والكبريت
  . المصنوع يدويًا)٤٩٢(أللبان والسجادتشمل الشرآات المملوآة من الدولة مصانع القطن والسكر وا

  
  ق الواليات المتحدة على البنية التحتية في نينوى انفا

  )بماليين الدوالرات(
  

 القطاع المجموع
 الكهرباء ١١٨٫٧٤
 المياه والصرف الصحي ١٢٦٫٨٧
 النفط والغاز ٠٫٠٨
 النقل واالتصاالت ٦٦٫٠٦
 البنية التحتية العامة   ٦٫٩٧

 عالمجمو  ٣١٨٫٧١
  

  : من بين األنشطة الممولة من الواليات المتحدة لدعم االقتصاد، خالل ربع السنة الحالي يذآر
  

 .سوق للبيع بالمفرق لقاعدة عمل متقدمة، مما يتيح فرص أعمال للنساء ولألقليات •
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  .)٤٩٤(دورة تدريبية لثالثين امرأة تنتمين إلى الجمعية النسائية الزراعية األولى من نوعها •
م منح صغيرة جدًا ومشتريات قليلة جدًا إلى مجتمعات المهجرين والذين يعيشون في المناطق تقدي •

 .)٤٩٥(المتنازع عليها في المحافظة
منح صغيرة من صندوق االستجابة السريعة لمساعدة الشباب على البدء بإنشاء مزارع وتأمين معدات  •

 .)٤٩٦(زراعية إلى الجمعيات الزراعية
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  محافظة التأميم

  
  نظام الحكم 

ال يزال الوضع اإلداري لمحافظة التأميم موضع نزاع ألن آل  من الحكومة العراقية المرآزية وحكومة إقليم 
تقدم المادة . لم تفلح الجهود العراقية والدولية حتى اآلن  بإيجاد حلول لهذه المشكلة. آردستان يطالبان باألراضي

بدأ بإجراء إحصاء وطني للسكان واستفتاء وطني عام، ولكن حتى تاريخه،  من الدستور العراقي مسارًا لقرار ي١٤٠
وبسبب النزاع، لم يقترع مواطنو محافظة التأميم ال في انتخابات المحافظات التي جرت . لم يحدد موعد ألي إحصاء

المبعوث الخاص انتقل . )٤٩٧(في آانون الثاني أو في انتخابات إقليم آردستان التي جرت خالل ربع السنة الحالي
للسفير األميرآي للمناطق الشمالية إلى التأميم خالل ربع السنة الحالي للترآيز على إيجاد حلول للنزاع على 

أفاد تقرير لفريق إعادة إعمار المحافظة ان مشاآل ونزاعات المحافظة التي لم ُتحل عرقلت إحراز . )٤٩٨(األراضي
  .)٤٩٩(تقدم في مجال نظام الحكم واالستثمار

  

  
  )صورة لمكتب شؤون المحافظات(أعضاء من جمعية أرض البرآة يتلقون منح من صندوق االستجابة السريعة 

  
مع أنهم لم يشارآوا في االنتخابات، راقبت المجموعات الكردية في التأميم هذه االنتخابات بحماس وأفادت فرقة 

ومع ان . أثر دائم على توزع السلطة في المحافظةإعادة إعمار المحافظة انه من المرجح أن التصويت سيكون له 
األثر النهائي لم يظهر بعد، ظهر ان االحتكار السياسي للسلطة من جانب تحالف الحزب الديمقراطي الكردي 

واالتحاد الوطني الكردستاني، بدأ ينحسر، إذ اظهر بعض المواطنين علنًا دعمهم لحزب الئحة التغيير المشكل 
يخطط الحزب اآلن إلى فتح مكتبين سياسيين في محافظة التأميم بإشراف رئيس . )٥٠٠(آردستانحديثًا في إقليم 

على الجبهة الوطنية، ساعد فريق إعادة إعمار . )٥٠١(حزب االتحاد الوطني الكردستاني السابق في المحافظة
، وهو موضوع صعب آخر ٢٠١٠يناير /المحافظة في تنظيم عمليات التسجيل لالنتخابات المقبلة في آانون الثاني

أعرب فريق إعادة إعمار المحافظة عن قلقه حيال الالمباالة . مطروح للنقاش مع القادة المحليين لمحافظة التأميم
التي يظهرها الناخبون العرب والترآمان، وهو ما سيؤدي باالنتخابات إلى نتيجة سيكون فيها لألآراد النسبة 

 فريق أعادة إعمار المحافظة باألآثر تنظيمًا من الناحية السياسية من األآبر من السيطرة، وهم من يصفهم
  .)٥٠٢(المجموعات االثنية الدينية األخرى
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  األمن وحكم القانون
البيئة األمنية ال تزال فقيرة في محافظة التأميم، التي ال تزال تتواصل فيها عمليات التفجير والقتل المرآزة حول 

آما قتل .  حادثة أمنيًا في المحافظة أسفرت عن مقتل شخصين أو أآثر١٧حصلت .  آرآوك عاصمة المحافظة
رجال من الشرطة بالرصاص على يد مهاجمين في آرآوك، ووضعت متفجرة على جانب الطريق أدت إلى 

والحظت فرقة منطقة . اختطف مسلحون مدير مستشفى سابق. مقتل قائد الشرطة في بلدة أميرلي المجاورة
يد الشعور باإلرهاق والتعب بين أعضاء مجلس المحافظة حيال معالجة الوضع السياسي في الخليج تزا
  .)٥٠٣(المحافظة

  

  
  )صورة لمكتب شؤون المحافظات(جرافه تجمع النفايات في معمل تحويل النفايات الصلبة األولى في آرآوك في محافظة التأميم 

  
  الحوادث األمنية في التأميم

  )ن أو أآثرأسفرت عن مقتل شخصي(
١٥/١٠/٢٠٠٩ – ١/٧/٢٠٠٩  

  
  

  
عَقد قسم حكم القانون لدى فريق إعادة إعمار المحافظة اجتماعًا مشترآًا للقضاة وموظفي الشرطة خالل ربع السنة 

عمل قسم الحكم على مشروع . )٥٠٤(الحالي من أجل تحسين التواصل فيما بينهم حول مسائل فرض تطبيق القانون
لنساء وبادر إلى مراجعة مسألة أمن المحاآم، وهذه مبادرة سينفذها سالح الهندسة في الجيش لفتح عيادة شرعية ل

 مع هيئة (PRT)آما اجتمع قسم حكم القانون لدى فريق إعادة إعمار المحافظات . )٥٠٥ ((USACE)األميرآي 
في محاولة لخفض مستوى . )٥٠٦( لمناقشة استراتيجيات استخدام المخبرين السريين أثناء التحقيقات(COI)النزاهة 
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فقد وضع القسم اقتراحًا لمشروع يموله برنامج االستجابة الطارئة للقائد من أجل تعزيز مكتب . الفساد في المحافظة
 إلطالق حملة ضد جرائم (CERP)وحاز القسم أيضا على موافقة برنامج االستجابة الطارئة للقائد. هيئة النزاهة

  .)٥٠٧(دة الشرعية للنساءالشرف وتوسعة عيادة المساع
  

  البنية التحتية
ووفقًا لقائد . )٥٠٨(استمر العمل في ربع السنة هذا على إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الرشيد 

الفرقة المتعددة الجنسيات في الشمال، فإن المحطة الثانية لمعالجة مياه الصرف الصحي في الحويجه قد أنجزت 
ستقوم المحطة الجديدة أيضا بإعادة توزيع %. ٣٠وقد زاد حجم مياه المدينة المنتج بنسبة في ربع السنة، هذا 

والحظ قائد اللواء ان المحافظة ال زالت تفتقر إلى مرفق يعمل لمعالجة . المياه إلى المناطق الريفية عبر األقنية
 مياه الصرف الصحي في جنوب لكن تقدمًا قد سجل خالل ربع السنة هذا في إنجاز مرفق. مياه الصرف الصحي

  .)٥٠٩(ألف مواطن٥٠مدينة آرآوك وهو يخدم 
  

إال ان . في ربع السنة الحالي على طريق رئيسي يؤدي إلى مطار في المحافظة% ٢٥آان العمل منجزًا بنسبة 
  . المقاول صدر بحقه أمر إيقاف عن العمل بسبب عدم آفاءة المخططات المقدمة إضافة إلى عدم فهم العقد

  
 خالل ربع السنة الحالي على معمل إلدارة النفايات الصلبة (USAID)عملت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 

في الحويجة، ودّربت المشرفين على تقنيات إدارة النفايات، وساعدت بلدية آرآوك على إنشاء مناطق لجمع 
إلى إنشاء معمل لتحويل النفايات الصلبة تبلغ آلفته وساعدت الوآالة أيضًا البلدية على تصميم والمبادرة . النفايات
  .   مليون دوالر١٫٥

  
  انفاقات الواليات المتحدة على البنية التحتية في التأميم 

  )بماليين الدوالرات(
  

 القطاع المجموع
 الكهرباء ٣٦٢٫٢٣
 المياه والصرف الصحي ٤٢٫٨٧
 النفط والغاز ١٨٧٫٣٩
 النقل واالتصاالت ٢١٫٠٩
 البنية التحتية العامة   ٨٫٤٧

 المجموع  ٦٢٢٫٠٥
  

  االقتصاد
والى جانب إنتاج النفط يعتمد اقتصاد التأميم على الزراعة . يعتمد نمو اقتصاد محافظة التأميم على إنتاج النفط

  . )٥١٢(وصناعة البالستيك والسجاد والماشية
  

للقائد إلنجاز اهراءات ما بين النهرين لدعم القطاع الزراعي، خصصت أموال من برنامج االستجابة الطارئة 
بدورهم، تعهد مدراء المرفق بتجديد . االستراتيجية في تازا، وهي تعتبر مفتاح البنية التحتية للزراعة في التأميم

  . وتوسعة معمل لتصنيع بذور الذرة
  

تصادية لدى فريق إعادة خالل هذا العام، حال الجفاف المتواصل من زيادة إنتاج الحبوب، وعمل قسم التنمية االق
ساعدت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ، . )٥١٤(إعمار المحافظة على تقديم تقنية الري بالتنقيط إلى المزارعين
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، في الحصول على منحة لزراعة قطعة أرض بعلف لألبقار تستعمل فيها طرق "أنماء"من خالل برنامجها
 قروض زراعية ٨وأصدر البرنامج أيضًا . وزن أآبر بطريقة أسرعزراعية تساعد على نمو العجول وإآتسابها 

  . )٥١٥( ألف دوالر٢٥وصل مجموعها إلى أآثر من 
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  صالح الدين 

  
  نظام الحكم  

أفاد فريق إعادة إعمار محافظة صالح الدين أن عالقتها بقادة المحافظة تغيرت خالب ربع السنة الحالي مع إعادة 
أشار رئيس مجلس المحافظة أنه آان جاهزًا إلدخال . خارج مراآز المدن الكبيرةانتشار القوات االميرآية 
أآثر، خاصًة عندما يتعلق األمر باالستثمارات األجنبية والوظائف والبنية " طبيعية"محافظته في عالقة ثنائية 

 إعادة إعمار المحافظة اسم غالبًا ما ُيطلق قادة المحافظات على فريق. )٥١٦(التحتية الحرجة وبناء القدرات المدنية
 عضوًا جديدًا ٤٠الحظت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ان المواطنين انتخبوا . )٥١٧(موظفو السفارة األميرآية"

عزت الوآالة هذا األمر إلى مستوى عاٍل من فهم العملية . لمجلس المحافظة، وأعادوا اقتراع مرشحًا واحدًا فقط
  .)٥١٨(الديمقراطية

  

  
  )صورة لمكتب شؤون المحافظات(فريق إعادة إعمار محافظة صالح الدين يعقد اجتماعًا مع المحافظة وأعضاء من مجلس المحافظة 

  
 أآثر على بناء قدرات الحكومة خالل ربع السنة الحالي، (PRT)رّآزت مشاريع فرق إعادة إعمار المحافظات 

الرئيسيين واحتمال عزل المحافظ قد ابعدا مجلس المحافظة عن على الرغم من ان االنقسام السياسي بين الحزبين 
آان فريق إعادة إعمار المحافظات يتصل بانتظام مع مجلس المحافظة، . )٥١٩(أهدافه المرسومة لنظام الحكم

ذآر . وأشار إلى وجود استعداد شديد عند القادة المحليين لزيارة مواقع المشاريع الممولة من الواليات المتحدة
في أوائل . قرير لفريق إعادة إعمار المحافظات إلى حصول تحسن في فعالية وشفافية حكومة المحافظةت

  .)٥٢٠(سبتمبر، انتخب مجلس المحافظة وأخرج المحافظ من منصبه، وهناك استئناف جاري    حاليا/أيلول
  

ها على انها شرعية أو تمثل على مستوى القضاء، الحظ فريق إعادة إعمار المحافظات أن الحكومات ال ينظر إلي
ال تزال حكومات األقضية تبدي سوءًا في التخطيط وإعداد الموازنات، آما ان الموظفين الرسميين . إرادة الشعب

  .)٥٢١(على مستوى المحافظة واآلخرين على المستوى المحلي ال يتواصلون بشكل جيد
  

  األمن وحكم القانون 
ئيس السابق صدام حسن، آانت وال تزال من المحافظات األقل أمنًا، صالح الدين وهي محافظة مسقط رأس الر

عانت المحافظة من موجات العنف الطائفي . لكنها خالل ربع السنة الحالي سجلت انخفاضًا في مستوى العنف
وعلى الرغم من ان قبب . ٢٠٠٧ ومجددًا في العام ٢٠٠٦ابتدءًا من حادثة تفجير المسجد الذهبي في العام 
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١٨٨ 

جد ارتفعت من جديد، وغيرت بشكل ايجابي ما آان سابقًا يعتبر رمز العنف الطائفي، فإن التفجيرات المسا
المزروعة على جوانب طرقات المحافظة في جميع أنحائها ظهرت من جديد خاصة في النصف الشرقي من 

في نشاط ، عن ارتفاع (PRT)سبتمبر، أفاد فريق إعمار المحافظات/أغسطس وأيلول/وفي آب. األراضي
  .)٥٢٢(وان مواطني القضاء تاجروا بالسالح بصورة غير شرعية" التوز"المتمردين في 

  
  الحوادث األمنية في محافظة صالح الدين

  )أسفرت عن مقتل شخصين أو أآثر(
١٥/١٠/٢٠٠٩ – ١/٧/٢٠٠٩  

  
  

بي واستقرار خالل ربع إال أن فريق إعادة إعمار المحافظات أفاد ان سمراء، عاصمة المحافظة، تمتعت بسالم نس
ومرآز عمليات سمراء " أبناء العراق"السنة الحالي، وذلك بسبب جهود المصالحة بين المسؤولين المحليين وقادة 

مع وسائل الحماية المناسبة، آان عناصر . ٢٠٠٧ و٢٠٠٦الذي تأسس بعد تفجيري المسجد الذهبي في العامين 
 في أي مكان في المحافظة، لكن المرافقة األمنية من الشرطة فرق إعادة إعمار المحافظات يتنقلون بحرية

العراقية التي ال يمكن االعتماد عليها وعدم إمكانية الوصول إلى بعض األماآن بسبب طبيعة عربات النقل 
  .)٥٢٣(التكتيكية بقيت تشكل عقبات أمام الحرآة

  
 أربيل خالل ربع السنة الحالي لحضور مؤتمر انتقل قادة قسم حكم القانون في فرق إعادة إعمار المحافظات إلى

المواضيع التي يحثها المؤتمر شملت . )٥٢١( قاضيًا من المحافظات السبعة في أقصى الشمال٤٠قضائي يحضره 
واصل فريق إعادة . )٥٢٥(الترتيبات األمنية بعد إعادة نشر القوات االميرآية، وعزل السجون واألمن القضائي

  .)٥٢٦( نقل المحتجزين العراقيين من السيطرة األميرآية إلى السيطرة العراقيةإعمار المحافظات أيضًا

  
  )صورة للحكومة العراقية(، ٢٠٠٦المسجد الذهبي في سمراء بعد تفجير العام 
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ورة ص (٢٠٠٧ و ٢٠٠٦، الحجاج يزورون المسجد الذهبي في سمراء، وهو قيد اإلنشاء بعد تفجيري العامين ٢٠٠٩مارس /آذار ٦في 

  ) للحكومة العراقية
  

  البنية التحتية 
وصف فريق إعادة إعمار محافظة صالح الدين انتقال المحافظة من المشاريع اإلنشائية الثقيلة إلى بناء القدرات 

أفاد تقرير لقائد الفرقة المتعددة الجنسيات في الشمال، ان معظم . )٥٢٥(" مرحلة الطفولة"الحكومية وآأنها في 
 ٦الصرف الصحي آانت في حالة سيئة وانه يوجد مرفقان جديدان لمعالجة المياه يوصالن المياه إلى أنظمة مياه 

عملت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، مع بلدية تكريت وبلدية طوز لتحسين وسائل . )٥٢٨(آالف عراقي يوميًا
  .  إدارة المياه والنفايات الصلبة في مرافق البنية التحتية

  
  اداالقتص

في ربع السنة الحالي سعت . الصناعات الكبرى في محافظة صالح الدين هي تربية الحيوانات وتكرير النفط
المحافظة إلى توسعة القطاع السياحي عن طريق حفظ المواقع األثرية والترويج لها، خاصة مدينة أشور 

  .)٥٣٠(السريانية وعدة أضرحة إسالمية
  

  ية التحتية في صالح الدين إنفاق الواليات المتحدة على البن
  )بماليين الدوالرات(
  

 القطاع المجموع
 الكهرباء ٣١١٫١٩
 المياه والصرف الصحي ٥٩٫٥١
 النفط والغاز ٧١٫٥٢
 النقل واالتصاالت ٦٥٫٧٥
 البنية التحتية العامة   ٧٫٣٧

 المجموع  ٥١٥٫٣٥
  

عادة محطة لتوليد الكهرباء إلى العمل من أملت هيئة االستثمار في المحافظة في تعزيز االقتصاد عن طريق إ
تقيم الهيئة حاليًا مباحثات مع مستثمر بريطاني لتطوير مطار في . جديد ودعم شرآات الصناعات البيتروآيمياوية

 هي اآلن في مرحلة توزيع المنح الصغيرة )٥٣٢(التحضيرات النهائية. )٥٣١(قاعدة جوية سابقة خارج مدينة تكريت
  .)٥٣٣(ن برنامج االستجابة الطارئة للقائد إلى أصحاب المتاجر بالقرب من المسجد    الذهبيجدًا الممولة م

  
رآزت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية وفريق إعادة إعمار المحافظة في ربع السنة الحالي على الزراعة، 

  :وشمل ذلك
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الستثمار بعض من  من المزارعين المستعدين ٣٠ آالف دوالر إلى ٦برنامج منح لتقديم  •
 . أموالهم

 .)٥٣٥( عامًال١٦٠للتعليب الذي يوظف أآثر من " البلد"إعادة تأهيل مصنع  •
  

بالرغم من هذه الجهود، أشار فريق إعادة إعمار المحافظة إلى تحديات اقتصادية عبر آامل المحافظة، بما في 
لمام بفكرة السوق الحرة والتخطيط ذلك قلة فرص الحصول على قروض تجارية، والجفاف المتواصل، وعدم اإل

تختلف النجاحات الزراعية من منطقة إلى أخرى، مع تحقيق محاصيل فائضة في بعض مناطق . االستثماري
  . )٥٣٦(المحافظة ال تجد لها أسواق مناسبة، وانخفاض اإلنتاج في مناطق أخرى
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  األنبار 

  
  نظام الحكم 

، خالل ربع السنة الحالي، وذلك بعد ظهور عدة تكتالت سياسية بدأت السياسية في األنبار تعيد االصطفاف
  . جديدة

  
على يد " وطني يحارب الطائفية"أغسطس تشكل أيضًا تحالف /يوليو، تَّشكل تكتل شيعي، وفي آب/ففي تموز

وفي . ٢٠١٠يناير/ينوي الحزبان الجديدان المنافسة في االنتخابات المقبلة في آانون الثاني. شيخ سني من القبائل
. )٥٣٧(تحّول آخر أعلن مجلس الصحوة العراقي تحالفه مع تحالف دولة القانون بقيادة رئيس الوزراء    المالكي
وعلى الرغم من ذلك، أعلن فريق إعادة إعمار المحافظة ان مستوى استجابة المواطن العراقي للتسجيل 

  .)٥٣٨(لالنتخابات الوطنية المقبلة آان منخفضًا
  

عادة إعمار المحافظة، انه في هذه األثناء، رّآز مجلس المحافظة على الفساد خالل ربع السنة وذآر فريق إ
الحالي، وعلى التدقيق في المشاريع التي إجازتها الحكومة، وعلى تسليط الضوء على العقود التي منحت من دون 

 .)٥٣٩(عملية تلقي عروض متنافسة
 

عمار األنبار برؤساء مجلس المدينة في غرب األنبار، الذين اشتكوا لدى فريق إعادة إ" نظام الحكم"اجتمع قسم 
رّآزت مشاريع . )٤٥٠(من شعورهم باإلحباط بسبب النقص في الخدمات وفي دعم الميزانية من الحكومة المرآزية

، آما الوآالة األميرآية للتنمية الدولية في المحافظة على مساعدة مجلس المحافظة في إنجاز قوانينه الداخلية
  .)٥٤١(مساعدة المجلس ومكاتب المحافظ في التخطيط للميزانية

  
  األمن وحكم القانون

بقيت محافظة األنبار إحدى المحافظات التي تعاني من أقل نسبة من األمن خالل ربع السنة الحالي وترآزت 
رجال الشرطة استهدف االنتحاريون . الحوادث األمنية في أقصى الزاوية الشرقية من أراضي المحافظة

.  حادثة أمنية على األقل أسفر عنها مقتل شخصين أو أآثر٢٦ُسجلت . والمواطنين المنتظرين عند نقاط التفتيش
قلل فريق إعادة إعمار المحافظة من تحرآاته في عاصمة المحافظة، الرمادي، وذلك بعد إعادة انتشار القوات 

رآات فريق إعادة إعمار المحافظة، خالل ربع السنة تطلبت آل تح. ٢٠٠٩يونيو / حزيران٣٠األميرآية في 
الحالي، مرافقة من الشرطة العراقية، مما تسبب في بعض األحيان في حصول تأخيرات، علما ان التحرآات في 

ذآر تقرير لفريق إعادة إعمار محافظة األنبار ان تحرآاته الشهرية بلغت ُخمس ما . )٥٤٢(المناطق الريفية لم تتأثر
  . )٥٤٣(يه في الشتاء المنصرمآانت عل

  
تحرك زعماء المحافظة في هذه األثناء في حملة ضد أئمة المساجد الذين سعوا إلى استخدام منابر المساجد 

ذآر فريق إعادة إعمار المحافظة أن المحافظ يطلب اآلن من أئمة المساجد . للتحريض السياسي المعارض
سبتمبر، منعت السلطات الحكومية /ففي أيلول. مية قبل إلقاء خطبهمالحصول على موافقة السلطات الدينية الحكو

  .  )٥٤٤(سبعة من رجال الدين من تأدية صالة الجمعة ألنهم لم يحصلوا على إذن حكومي بذلك
  

خفف قسم حكم القانون لدى فريق إعادة إعمار المحافظة، من اتصاالته مع القيادة القضائية في المحافظة إلى 
الشهر، وأفاد تقرير لفريق إعادة إعمار المحافظة ان القضاء في األنبار آان يعمل باستقاللية ولم اجتماعين في 
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واصل فريق حكم . يسعى إلى الحصول على توجيهات من فريق إعادة إعمار المحافظة أو التعاون الوثيق معه
مج المساعدة السريعة للعراق برنا/القانون استخدام المنح المقدمة من الوآالة األميرآية للتنمية الدولية

(USAID/IRAP) إلنشاء عيادة للمساعدة القانونية في الرمادي وغيرها من المشاريع األخرى مثل شراء ،
وأعلن فريق إعادة إعمار المحافظة في تقريره عن تراآم آبير للقضايا القضائية . )٥٤٥(آتب قانون لصالح المحاآم

  . )٥٤٦(ورة المحكمة الجنائية في الفلوجةلدى القضاء في األنبار بسبب إغالق د
  

  البنية التحتية
جرى تحديد عدة مشاريع ضمن برنامج االستجابة الطارئة للقائد خالل ربع السنة الحالي، بما فيها ثمانية أنظمة 

  .)٥٤٧("بحيرات بيولوجية"لمعالجة مياه الصرف الصحي في 
  

إضافة إلى ذلك، وافق المدير العام لسكك الحديد في المحافظة على اتخاذ ترتيب لتقاسم آلفة إعادة بناء خدمة 
تنص هذه االتفاقية أن تقوم مؤسسة سكة جديد في الجمهورية العراقية بإعادة بناء . قطار الرآاب في الرمادي

حاز اقتراح استخدام . نشاء محطة القطار ومنصتهقضبان السكك الحديدية وبأن تقوم حكومة الواليات المتحدة بإ
  .)٥٤٨(أغسطس/تمويل من برنامج االستجابة الطارئة للقائد على الموافقة في آب

  
عملت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية على حل مشاآل البنية التحتية المتعلقة بالمياه والكهرباء والنفايات الصلبة 

آما قدمت الوآالة االميرآية .  محطة لمعالجة المياه١٨رت تقديرات إلصالح والطرقات في قضاء الرطبة، وأج
  .)٥٤٩( مزارع بطاطا٢٥للتنمية الدولية مشورة الى 

  
  الحوادث األمنية في محافظة األنبار

  )أسفرت عن مقتل شخصين أو أآثر(
١٥/١٠/٢٠٠٩ – ١/٧/٢٠٠٩  
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١٩٣ 

  ألنبار انفاقات الواليات المتحدة على البنية التحتية في ا
  )بماليين الدوالرات(
  

 القطاع المجموع
 الكهرباء ٢٥١٫٥٨
 المياه والصرف الصحي ١٨٨٫٨٨

 النفط والغاز 
 النقل واالتصاالت ٧٠٫١٥
 البنية التحتية العامة   ٣٫٩٢

 المجموع  ٥١٤٫٥٣
  
  

  االقتصاد
ن الدوليين من أجل االستثمار في األنبار هي محافظة فقيرة ومعرضة دائمًا للجفاف، وقد سعت إلى جذب المستثمري

النفط، وبناء المنازل، والصناعة البتروآيماوية والكهرباء آما رّوج لهذه المشاريع المحافظ الذي يتمتع بتفكير 
ومع ان العديد من األفكار آان ال يزال في مرحلة التخطيط، حصل المحافظ على تسمية الشخصية العالمية .  تجاري

ّتم تمويل ملحق الفايننشال تايمز من مبادرة . )٥٥٥( الصادرة عن صحيفة فايننشال تايمزfDi من نشرة ٢٠٠٩لسنة 
  .)٥٥١(برنامج االستجابة الطارئة للقائد التابع للقوات المتعددة الجنسيات في الغرب

  
في أصدرت هيئة االستثمار في المحافظة، في هذه األثناء، ثمانية تراخيص إلى الشرآات الراغبة في العمل 

  .)٥٥٢(األنبار في مشروعين سكنيين، وفندق في الرمادي ومشاريع متنوعة ومحطة لتكرير النفط
  
  

  
  )صورة لفرقة منطقة الخليج(، يتفقدون مرآز شرطة المحمدية في محافظة األنبار (GRD)مهندسون من فرقة منطقة الخليج 

  

ي على المشاريع الزراعية، وطلب شراء رّآز فريق إعادة إعمار محافظة األنبار خالل ربع السنة الحال
  . )٥٥٣(مجموعات تشخيص تستطيع آشف أمراض الدواجن وأنجز مشروع قمح يستهدف زيادة المحاصيل

  
التابع للوآالة االميرآية للتنمية الدولية خالل ربع السنة الحالي، إلى " إنماء"ّتم منح مليون دوالر من برنامج 

، بحيث تتمكن من إعطاء قروض إلى الشرآات "الصغيرة والصغير جدًاتمويل الشرآات العراقية "مؤسسة 
، "زوزيك"قامت شرآة . الزراعية المتوسطة والصغيرة الحجم بتمويل من برنامج االستجابة الطارئة للقائد

ا  من المهندسين الزراعيين المحليين على تقنيات حديثة لزراعة القمح بم٦٥بالتنسيق مع قادة المحافظة، بتدريب 
  .)٥٥٤(فيها عمليات التخصيب واستخدام اآلالت واالستخدام األمن للمبيدات 
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١٩٤ 

  

  

  ديالى

  

  
  نظام الحكم 

أفاد تقرير لفريق إعادة إعمار محافظة ديالى ان حملة االعتقال الجماعية للسياسيين السنة استمرت خالل ربع 
ظة، على الرغم من تأآيدات الحكومة السنة الحالي، بمن فيهم نائب المحافظ واثنين من أعضاء مجلس المحاف

المرآزية من ان المرشحين في انتخابات شهر آانون الثاني المنصرم النتخابات المحافظة تّم تبرئتهم من أية 
عالوة على االعتقاالت، فإن لعبة السلطة داخل مجلس المحافظة أدت إلى تحريض مجموعات . مخالفات

بقيادة رئيس الوزراء المالكي، ضد ائتالف العرب السّنة واألآراد معارضة، بمن فيهم تحالف دولة القانون 
 لمستوى أدنى بكثير من (CMM)وبالرغم من ذلك، وعلى الرغم من تسجيل نموذج نمو القدرات . الحاآم

مستويات االستدامة، ذآر فريق إعادة إعمار المحافظة ان مجلس المحافظ زاد من قدرته على ممارسة الحكم، 
  .)٥٥٥(ولو ببطء

  
 المقبل ُيحتمل ان تكون شرارة ٢٠١٠يناير /أفاد تقرير لفريق إعادة إعمار المحافظة ان انتخابات آانون الثاني

راقب فريق إعادة إعمار المحافظة بقلق االدعاءات التي تقول ان . إلندالع التوترات الطائفية في محافظة ديالى
. تي يكون فيها موظف الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات شيعيًاتسجيل الناخبين السّنة آان بطيئًا في المناطق ال

وبالمثل آان هناك قلق من ان الشيوخ السّنة المسؤولين عن توزيع رزم تسجيل الناخبين ال يوزعونها بالشكل 
ياسي وبنظر فريق إعادة إعمار محافظة ديالى، فإن االستقرار الس. )٥٥٦(الصحيح في المناطق الشيعية والترآمانية

  .)٥٥٧(٢٠١٠على المدى الطويل قد يعتمد على درجة اعتقاد الجمهور بمصداقية وقانونية نتائج انتخابات العام 
  

إن استمرار اعتقال السياسيين السّنة في محافظة ديالى قد عرقل جهود حكومة ديالى إلجراء إصالحات محاربة 
خالل ربع السنة المنصرم تراآم . ة إعمار المحافظةالفساد وتحديث إدارة وإشراف الحكومة آما ذآر فريق إعاد

الكثير من أوامر االعتقال غير المبتوت فيها، بحيث أن مجلس المحافظة انتخب أستاذًا ال ينتمي إلى أي حزب، 
وصف فريق إعادة إعمار محافظة ديالى موجة االعتقاالت بأنها . )٥٥٨(آمحافظ، ألنه ال يوجد أي أمر اعتقال بحقه

يالى من المعتدلين الذين تشكل مشارآتهم العملية السياسية عنصرًا أساسيًا لتحقيق ديمقراطية حرمان د
  .)٥٥٩("مستدامة

  
ما يثير القلق الخاص هو محاولة قائد عراقي محلي تولي مهام الحكومة المدنية، مما خلق فعًال هيكلية ضمن 

م من جهود فريق إعادة إعمار المحافظة تسليط الجيش العراقي موازنة للحكومة المدنية المنتخبة، على الرغ
وعلى الرغم من . )٥٦٠(الضوء على سيطرة مجلس المحافظة على الخدمات األمنية في شؤون تتعلق بنظام الحكم
في " بداية جيدة"هذه الصعوبات، أفاد تقرير لفريق إعادة إعمار المحافظة، ان حكومة المحافظة قد بدأت 

  .)٥٦١( حديثةالتأسيس لممارسات إدارية
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١٩٥ 

  
  )صورة للقوات المتعددة الجنسيات في العراق(جندي أميرآي يقدم الحلوى إلى أطفال عراقيين في محافظة ديالى 

  
  األمن وحكم القانون

 تفجيرًا على األقل، بما في ذلك ٢٠بقي الوضع األمني مضطربًا في ديالى خالل ربع السنة الحالي حيث حصل
. )٥٦٢(يوليو لمكتب حزب سني مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص/ف تموزالتفجير الذي حصل في منتص

عاد نائب المحافظ . استمرار االعتقاالت والعنف ضد القادة السّنة ألقى بظالله على السياسية في محافظة ديالى
 دفاع سبتمبر بعد عدة أسابيع من االختباء بسبب تهديده باالعتقال؛ ُقتل بالرصاص محامي/إلى عمله في أيلول

أمام مبنى المحكمة، وُخطف وقتل ابن أحد أعضاء مجلس المحافظة، ونجا عضو آخر من محاولة      
أدت التشكيلة االثنية المتنوعة لديالى التي تتكون من األآراد والترآمان والعرب إلى انتشار المشاآل . )٥٦٣(اغتيال

من المهجرين في الداخل الذين % ٨٠قرب من ما ي. األمنية والى هجرة سكان إلى أماآن أخرى داخل البالد
يعيشون اآلن في ديالى هم أصًال من ديالى وقد هربوا إلى أجزاء أخرى من المحافظة لتجنب استهدافهم بسبب 

الحدود المتنازع عليها مع إقليم آردستان ساهم أيضًا في التوترات، ومع ان الوضع . انتمائهم السياسي أو الطائفي
  .)٥٦٤( لكنه بقي متوترًا أآثر منه في المحافظات األخرىاألمني قد تحسن،

  

خفف فريق إعادة إعمار المحافظة من تعامله مع المسؤولين المحليين بعد انسحاب القوات األميرآية من المدن 
أفاد تقرير . ، وذلك بسبب نقص المرافقة األمنية من الشرطة العراقية٢٠٠٩يونيو / حزيران٣٠العراقية في 

عادة إعمار المحافظة انه من غير الواضح ان آانت قوات األمن العراقية قادرة بنحو آاٍف على تأمين لفريق إ
  .)٥٦٥(األمن في المحافظة

  

ذآر فريق إعادة إعمار المحافظة ان إنشاء عيادة دفاع ديالى آان خطوة أساسية نحو تطوير نظام قضائي يؤدي 
المحافظة، فإن العديد من األشخاص في األغلبية السنية في وبحسب فريق إعادة إعمار . وظيفته بشكل أفضل

ديالى يعتبرون أن المحاآم والسجون منحازة ضدهم، وان السجناء إما انهم ال يتلقون خدمات محامي دفاع أو انهم 
  . )٥٦٦(ال يثقون بهم
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  الحوادث األمنية في محافظة األنبار
  )أسفرت عن مقتل شخصين أو أآثر(
١٥/١٠/٢٠٠٩ – ١/٧/٢٠٠٩  

  
  

  البنية التحتية
ذآر فريق إعادة إعمار المحافظة ان الوضع األمني السيئ أدى إلى تخلف محافظة ديالى وراء عدة محافظات 

التفجيرات وعمليات الخطف ومحاوالت اغتيال الموظفين الحكوميين لم . فيما يتعلق بإعادة إعمار بنيتها التحتية
ناء مثلما سمح الوضع األآثر أمنا بالنسبة إلى لِفرق إعادة إعمار تسنح لديالى بفرصة لتطوير مشاريع ب

  . )٥٦٨(المحافظات األخرى
  

وقد قبل موظفو المحافظة خالل ربع السنة الحالي اقتراحًا للنفايات . مع ذلك، فقد تقدم العمل على بعض المشاريع
المشروع . مًا لمياه الصرف الصحيالصلبة من فرق إعادة إعمار المحافظات، يتضمن ست مكبات للنفايات ونظا

حاليًا، تصّرف المياه الصحية من المنازل . معد لرفع سعة نظام مياه الصرف الصحي المحدود جدًا في المحافظة
تتصدى معظم مشاريع برنامج االستجابة الطارئة . )٥٦٩(إلى الشوارع مما يؤدي إلى مستنقعات مليئة بالنفايات

 الجاري تنفيذها حاليًا المشاآل في (I-CERP)تجابة الطارئة للقائد في العراق وبرنامج االس (CERP)للقائد 
  .)٥٧٠(قطاع المياه

  
  انفاقات الواليات المتحدة على البنية التحتية في ديالى 

  )بماليين الدوالرات(
  

 القطاع المجموع
 الكهرباء ٨٠٫٦٦
 المياه والصرف الصحي ١٤٣٫٤٧
 النفط والغاز ٢٫٨٩
 ل واالتصاالتالنق ٢٣٫٧٩
 البنية التحتية العامة   ٦٫٢٤

 المجموع  ٢٥٧٫٠٥
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  االقتصاد
يعتمد اقتصاد محافظة ديالى على الزراعة بالدرجة األولى، وتشكل الحمضيات والتمر والرمان وصيد األسماك 

ت المملوآة تستخدم الشرآا. يجري إمداد عاصمتها بعقوبة بالكهرباء من إيران. من صناعاتها الزراعية األولية
  .)٥٧١(من الدولة عمال المصانع لمنتوجات الطوب والكهرباء

  
عملت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية مع موظفي المحافظة على تنفيذ إجراءات للتخفيف من حدة الجفاف،  

ة بنى فريق إعادة إعمار محافظة ديالى على القاعد.   بئر مياه١٤٦وساعدت في الحصول على تمويل لحفر 
لمشاريع مثل مطاحن " إنماء"خصصت أموال برنامج االستجابة الطارئة للقائد وبرنامج . الزراعية للمحافظة

  :العلف وإنتاج الطيور
  

خالل ربع السنة الحالي شرآة تملكها عائلة في سعيها من جديد " إنماء"ساعد مشروع تابع لبرنامج  •
 مطحنة علف عصرية وتدعم أسعار العلف لسنة ستمول المنحة. لتوفير علف طيور إلى مزارعي الطيور

 .  )٥٧٣(آاملة
ساعد فريق إعادة إعمار المحافظة أيضًا هيئة االستثمار في المحافظة، التي استولت الشرطة العراقية  •

وساعد غرفة التجارة في جهودها لتنظيم سلسلة ورش لتطوير األعمال في . على مكاتبها
 .)٥٧٤(سبتمبر/أيلول

وق أروبا، مرآز ديالى التجاري الرئيسي، خالل ربع السنة الحالي ومن المتوقع أن يخلق تَّم افتتاح س •
تواصلت أو أطلقت عدة مبادرات لتقديم المنح من صندوق االستجابة .  فرصة عمل١٠٠٠أآثر من 

السريعة خالل ربع السنة الحالي لتطوير الفرص االقتصادية للنساء، بما في ذلك التدريب على الزراعة 
 ألف دوالر إلى المنظمة النسائية للمساواة بين ١٥٠ من النساء عبر منحة بقيمة ٥٠٠وتربية الحيوانات لـ

 .)٥٦٧(الجنسين
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  بغداد

  
  نظام الحكم

ذآر فريق إعادة إعمار محافظة بغداد ان االنتقال السليم للسلطة إلى مجلس محافظة جديد قد تواصل خالل ربع 
بين مؤسسات المحافظة " باالحتكاآات التقليدية" وصفه فريق إعادة إعمار المحافظة السنة الحالي مع استئناف ما

الحظ قائد فريق إعادة إعمار المحافظة أن نقص خبرة الحكم . والوزارات الوطنية حول السلطة، المال، والتنظيم
وجود العسكري لدى معظم أعضاء مجلس المحافظة،  وتحديات الموازنة، واالهتمامات األمنية، وتخفيف ال

 شكلت جميعها المناخ السياسي خالل ربع ٢٠١٠يناير /االميرآي، والمعارضة السياسية إلنتخابات آانون الثاني
  . )٥٧٧(السنة الحالي

  
  :)٥٧٨(أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة عن مخاوفه التالية بشكل خاص

  
قدرة المحدودة لدى تحول التمويل إلى بقيت المنظمات العراقية عير الحكومية هشة، بمواجهة تحديات ال •

 . مصادر عراقية متعددة الجنسيات ومصادر غير أميرآية
بقي هنالك سلسلة بطيئة من العمل بين وزراء الحكومة المرآزية والحكومات المحلية فيما يتعلق بتطوير  •

 .والموافقة على مشاريع البنية التحتية ونقل األراضي
 . قع هامشية ضمن لوائح أولويات معظم الوزاراتبقيت األقضية الريفية في موا •

  
 مليون دوالر ٢٫٥وسط هذه المخاوف، ساعد فريق إعادة إعمار المحافظة بغداد في وضع برنامج بقيمة 

شددت اقتراحات صندوق االستجابة .  موظف بلدي١٤٠٠٠لرفع مستوى مهارات " ألآاديمية األمانات للتدريب"
نفذ فريق إعادة إعمار المحافظة . المشاريع المسبق التخطيط إلى التمويل العراقيالسريعة على االستدامة ونقل 

عملت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية بشكل . )٥٧٩(تحوًال في الترآيز من القضايا البلدية نحو المجاالت الزراعية
سهلت الوآالة االجتماعات بين آما . وثيق مع حكومة المحافظة لمراقبة وصول الخدمات الحكومية إلى المواطنين

وزعت الوآالة االميرآية للتنمية الدولية أيضا . الشيوخ المحليين والمانحين الدوليين لتنفيذ برنامج لمحو األمية
 موظفًا حكوميًا لمتابعة مشاريع البنية التحتية، وقدمت المشورة إلى المنظمات غير ٢٧آتب أطفال، دّربت 

  .)٥٨٠( قضايا المرأةالحكومية والناشطة في مجال
  

آان تصور فريق إعادة إعمار المحافظة ان توقعات العراقيين بالنسبة لمساعدة الواليات المتحدة بدأت تتحول عن 
من ناحية ثانية، . مشاريع البناء، وان االعتماد على التمويل االميرآي لدعم الوقود، الرواتب والصيانة قد خّف

نفيذ مشاريع صندوق االستجابة السريعة وبرنامج االستجابة الطارئة فإن الصعوبات البيروقراطية في ت
 قد تعاظمت، مما أخر المشاريع التي تستهدف تلبية – من قبل الجانبين األميرآي والعراقي - (CERP)للقائد

  . )٥٨١(الحاجات الطارئة
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  الحوادث األمنية في محافظة بغداد
  )أسفرت عن مقتل شخصين أو أآثر(
١٥/١٠/٢٠٠٩ – ١/٧/٢٠٠٩  

  
  

  األمن وحكم القانون
القنابل الموضوعة على جوانب الطرقات، القتل المستهِدف، وأعمال الخطف تواصلت في محافظة بغداد خالل 

أغسطس / آب١٩ربع السنة الحالي، وشملت تفجيرين آبيرين منسقين استهدفا وزارتي الخارجية والمالية في 
ترآز العنف في مدينة بغداد، مع حصول . )٥٨٢(٢٠٠٩يوليو/ تموز١١فجرت عدة آنائس في بغداد في . ٢٠٠٩

 شخصًا مصرعهم عندما انفجرت سيارة مفخخة ٢٠ولقي ما ال يقل عن . بعض الحوادث في المناطق الريفية
آما قتل رميا بالرصاص عنصر من الالئحة الوطنية العراقية بقيادة رئيس الوزراء السابق . خارج مسجد للشيعة

  .وقتل أربعة أشخاص في تفجير وقع في سوق شعبي. ويأياد عال
  

خفض فريق إعادة إعمار المحافظة، والفرق المرافقة له من تحرآاتهم في مدينة بغداد خالل ربع السنة الحالي، 
تعاونت قوات األمن العراقية في أغلب األحيان لتسهيل انتقال فريق . وسهلوا التنقل عبر تفاهمات غير رسمية محلية

دة إعمار المحافظات و ِفرق إعادة االعمار المرافقة له إلى المرافق الحكومية ومواقع المشاريع في المدينة، إعا
  .)٥٨٣(باستثناء مدينة الصدر المجاورة، حيث ال يمكن للقوات االميرآية الدخول إلى هناك

  

لظهور وحيال تأثيرهم على السلوك ابدي فريق إعادة إعمار المحافظة قلقًا حيال عودة الميليشيات المتطرفة إلى ا
  . )٥٨٤(االجتماعي

  
خالل ربع السنة الحالي، واصل قسم حكم القانون لدى فرق إعادة إعمار المحافظة تدريب موظفي وأساتذة آلية 

نفذ فريق إعادة إعمار بغداد مشتريات . الحقوق ودعم وتمويل مشاريع البناء في المناطق الواقعة خارج بغداد
وآان هذا . تجابة السريعة الصغيرة لتمويل شراء الكتب لمكتبات الحقوق العامة في اآبر محكمتينصندوق االس

ذآر فريق حكم . )٥٨٥(الفريق يحضر مشاريع ممولة من برنامج االستجابة الطارئة للقائد خاصة بمحكمة الرصافة
  . )٥٨٦(القانون مشروعين مثيران للقلق 

  
أفادت عن انفاق ال يتطابق ) ممولة من برنامج التنمية المستهدفة(ماعية العيادة النسائية الشرعية واالجت •

مع اتفاقية المنحة الخاصة بها، وبقي فريق إعادة إعمار بغداد قلقًا من أن مستويات الخدمة المقدمة لن 
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٢٠٠ 

ُنقلت هذه المخاوف إلى مدراء المنح في مكتب المساعدة . تلبي تلك المتوقعة بموجب شروط المنحة
 . قالية للعراقاالنت

تمويل من برنامج استقرار المجتمع األهلي التابع للوآالة (برنامج المساعدة القانونية الممول بالكوبونات  •
يبدو انه طغى على القدرات اإلدارية لملتقى المنح، واتحاد ) حل النزاعات/األميرآية للتنمية الدولية

ميرآية للتنمية الدولية المكلف باإلشراف على  لدى الوآالة األ(DAI)المقاول . المحلفين العراقيين
آان وال زال يعمل مع االتحاد . وتنفيذه (CSCM)برنامج استقرار المجتمع األهلي وحل النزاعات 

 . لمعالجة النقص اإلداري
  

ية اقترح فريق حكم القانون تنفيذ دورة تدريب على تقنيات إدارة البرامج التي ترآز عليها المنظمات غير الحكوم
  . من اجل تخفيف من مشاآل اإلدارة والمحاسبة في المستقبل

  
  البنية التحتية

أفاد تقرير فريق إعادة إعمار المحافظة، أن جهوده تحولت بشكل متزايد إلى عملية بناء قدرات الحكومة على 
 الفرقة المتعددة فانخفضت التزامات برنامج االستجابة الطارئة للقائد التي تقوم بها. االستدامة في المحافظة

. ٢٠١٠ مليون دوالر، ويتوقع أن تحصل انخفاضات أآثر في عام  ١٢٨، إلى (MND-B)الجنسيات في بغداد 
 ألف دوالر إلعادة فتح الخط الرئيسي ٦٠٠تتضمن مشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد المتبقية خطة قيمتها 

أخر من الطريق السريع، الذي تأخر إنجازه بسبب لمياه الصرف الصحي وخطة أخرى لتصليح الجزء المت
  .)٥٨٧(الصراعات األثنية واالنحراف عن شروط العقد

  
 أن التمويل يواجه العديد من الصعوبات اإلدارية (MND-B)أفاد تقرير قائد الفرقة المتعددة الجنسيات في بغداد 

لقائد أن األعمال المكتبية الثقيلة أعاقت تخصيص وقال ا. بحيث أن البرنامج لم يعد مرنًا أو متجاوبًا على اإلطالق
التمويل المتوفر وخلقت الكثير من القيود على العراقيين بحيث أصبحوا مترددين وأحيانًا رافضين لفكرة قبول 

إال أن الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق الحظ ان اآلليات موجودة . )٥٨٨(أموال برنامج االستجابة الطارئة للقائد
 مواقعها من أجل تجنب تنفيذ المشاريع غير الضرورية، وان المشاريع تحتاج إلى تعهد من الحكومة العراقية في

  . )٥٨٩(باستدامتها قبل إنجازها
  

وعمل فريق . ذآر فريق إعادة إعمار المحافظة أن بعض مشاريع البنية التحتية قد تقدمت خالل ربع السنة الحالي
لتحسين إمداد مياه " شي شي"بمحطة الضخ في " قاقا"بط محطة معالجة المياه في إعادة إعمار المحافظة على ر

وباإلجمال أفاد فريق إعادة إعمار محافظة بغداد انه قد أدار مذآرات االتفاقية مع السلطات . الشرب في المحافظة
، خالل السنة (CERP) برنامج االستجابة الطارئة للقائد. )٥٩٠(البلدية لمدينة بغداد مع اإلشراف على مشاريع

  .   )٥٩٠(المنصرمة
  

وفي قطاع المياه أيضًا، عمل فريق إعادة إعمار بغداد مع خلية عمليات إعادة اإلعمار المشترآة والقسم 
 مليون دوالر لمحطة معالجة مياه ٥٠٠االقتصادي في السفارة لمحاولة الحصول على تمويل دولي بقيمة 

حاليًا، تتجاوز مياه الصرف الصحي . ٢٠٠٥ شّغالة آخر مرة في العام الصرف الصحي في الكرخ، التي آانت
  .)٥٩١(المحطة لتصب في نهر الفرات
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  انفاقات الواليات المتحدة على البنية التحتية في بغداد 
  )بماليين الدوالرات(
  

 القطاع المجموع
 الكهرباء ١،٥٠٤٫٢٢
 المياه والصرف الصحي ٧٥٥٫٣١
 النفط والغاز ٤٠٫٦٠
 النقل واالتصاالت ٢٨٢٫١٧
 البنية التحتية العامة   ٣٤١٫٦٨

 المجموع  ٢،٩٢٣٫٩٧
  

  االقتصاد
تشمل الصناعة الرئيسية لمحافظة بغداد تكرير النفط، والخدمات المالية واألغذية المصنعة والتبغ واإلنشاءات، 

 في السياحة والتجارة والعناية ترى هيئة االستثمار في المحافظة نموًا محتمًال. إلى جانب الصناعات الخفيفة
الزراعة هي أيضًا عنصر اقتصادي رئيسي بالنسبة لحوالي مليون عراقي . )٥٩٢(الصحية وتكنولوجيا المعلومات
رّآز فريق إعادة إعمار العراق انتباهه على المناطق الريفية خالل ربع السنة . يسكنون في أرجاء المحافظة

آما قام فريق . نجاز مشروع لتربية الدجاج وتسويقه ومشروع للري بالتنقيطالحالي وذلك عن طريق العمل على إ
إعادة إعمار المحافظة بدعم اتحاد لألعمال الصغيرة وخمسة مراآز نسائية تؤمن تشكيلة واسعة من 

  .)٥٩٣(الخدمات
  

وض التجارية التي أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة انه ال تزال توجد تحديات اقتصادية، بما فيها هيكلية القر
غالبًا ما تعتمد على الروابط الشخصية والسياسة، والمخططات غير الواقعية لخصخصة مؤسسات تملكها الدولة، 

واشتكى المصنعون الصغار من االستيراد غير المنظم والمنافسة غير العادلة من . والري غير الكفوء
  . التي تتلقى إعانات)٥٩٤(المؤسسات
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  الواسط

  
  حكمنظام ال

أفاد فريق إعادة إعمار محافظة الواسط ان المسؤولين العراقيين واصلوا خالل ربع السنة الحالي الضغط لتنفيذ 
مشاريع آبيرة النطاق تستفيد منها األجيال القادمة مثل السدود،  ومستشفيات البحوث العلمية الكبرى، والمنشآت 

لة جديدة من عملية تقديم المساعدات قد بدأت، وتحولت وأوضح فريق إعادة إعمار المحافظة ان مرح. الصناعية
أخبار هذا التحول قابلها ردات فعل مختلطة، فالعديد من المؤسسات . األولويات إلى جهود بناء القدرات الحكومية

الحكومية العراقية رّحب بترآيز المبادرات على نظام الحكم، والحظ البعض اآلخر عدم اآتمال العمل في البنية 
  .)٥٩٥(تحتية ومشاريع إعادة اإلعمار الكبرىال
  

أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة عن عقد اجتماع مع الداعمين الكبار لمقتدى الصدر الذين عبروا عن استعدادهم 
إلى االنخراط في جهود فريق إعادة إعمار المحافظة، وهو تطور وصفه فريق إعادة إعمار المحافظة بـ 

وقد رأى الفريق ان هذا األمر فرصة للتواصل مع آل أتباع الصدر ". تيادية في العراقالديناميكية غير االع"
  بحيث قد يخفف من التوترات، ويعزز األمن، ويزيد من التأييد للمصالحة السياسية في 

  . )٥٩٦(المحافظة
  

فعات نقدية هامة خالل فيما يتعلق الميزانية، فقد ذآر فريق إعادة إعمار المحافظة أن خزينة المحافظة قد تلقت د
إال ان آمية األموال النقدية التي تم . ربع السنة الحالي من منطقة لتحميل الشاحنات تديرها الحكومة في المحافظة

  . جمعها لم تتوضح بعد
  

  
 التي يبذلها شارك فريق إعادة إعمار المحافظة الواسط  في إفطار رمضاني مع سكان قرية زراعية آجزء من جهود التواصل والمصالحة

  )صورة لمكتب شؤون المحافظات(الفريق في المحافظة 
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  الحوادث األمنية في محافظة الواسط
  )أسفرت عن مقتل شخصين أو أآثر(
١٥/١٠/٢٠٠٩ – ١/٧/٢٠٠٩  

  
  

أفاد فريق إعادة إعمار المحافظات عملية الشاحنات، آمصدر مهم لإليرادات وآنقطة محتملة لبروز الجدل حول 
  .)٥٩٧( والفساد، قد فرضت التدقيق المتواصلالشفافية

  
 موظف محافظة في موضوعي ٤٠٠التابع للوآالة األميرآية للتنمية الدولية ما يقرب من " تطوير"دّرب برنامج 

اإلدارة العامة واإلدارة، وعمل مع مسؤولي األقضية والمواطنين من أجل تحديد حاجات المجتمع األهلي والطرق 
  .)٥٩٨(ة لهذه الحاجات في أدنى مستويات الحكومةالفعالة لالستجاب

  
  األمن وحكم القانون

أفاد تقرير لفريق إعادة إعمار محافظة الواسط إن الوضع األمني في المحافظة آان بشكل عام مستقرًا خالل ربع 
ية والقوافل السنة الحالي، على الرغم من ارتفاع عدد الحوادث األمنية الموجهة ضد مرآز دلتا للعمليات األمام

 مدنيًا ١٥أفادت التقارير عن تفجيرين منفصلين أسفرا عن مقتل . يونيو/ حزيران٣٠التي تتنقل في المحافظة بعد 
وآان هناك بضع القيود على التحرآات .  وهما التفجيرات األولى منذ بعض الوقت–أغسطس /عراقيًا في آب

ن بعض الجماعات مثلت خطرًا أآبر نسبيًا من غيرها بسبب األوضاع األمنية، خالل ربع السنة الحالي، مع ا
وتوقع الفريق انه مع بدء القوات االميرآية باالنسحاب أآثر، فإن القدرة . بالنسبة لفريق إعادة إعمار المحافظة

على التنقل عبر محافظة الواسط ستنخفض، وبالتالي ستحتاج جهود إعادة االعمار إلى إعادة توجيه نحو المناطق 
  .  )٥٩٩(ر حيوية األآث

  
واصل قسم حكم القانون لدى فريق إعادة إعمار المحافظة العمل مع القضاة والمدعين العامين بانتظام في ست 

خالل أحد الزيارات، أثار أحد القضاة مسألة معاملة المحتجزين في . محاآم يجري العمل على تجديد أبنيتها
أفاد تقرير لقسم حكم القانون أن القضاة بدأوا يدرآون . اءالسجن، بما في ذلك قضية سوء معاملة أحد السجن

من ناحية ثانية واصلت الشرطة التدرب على التحرآات في مسارح . المسائل المتعلقة بأصول المحاآمات
دعم فريق إعادة إعمار المحافظة، خالل ربع السنة . الجريمة أثناء التحقيقات وعلى إصدار مذآرات التوقيف

  .)٦٠٠(تثقيف المحامين العراقيينالحالي ندوة ل
  

  البنية التحتية
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 مشاريع من ضمن برنامج االستجابة الطارئة للقائد ١٠ فقط من أصل ٢أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة أن 
اما الحصول على الموافقة على ما تبقى من . المقدمة للموافقة بنهاية ربع السنة الحالي قد حظيت بالموافقة

وذآر قائد الفرقة المتعددة الجنسيات . )٦٠١(شكل أحد أهم األولويات لفريق إعادة إعمار المحافظةالمشاريع، فقد 
الترآيز آان على تحسين إمداد .  مشروعًا في  مرحلة التخطيط٢٩ مشروعًا قيد التنفيذ و٣٥في الجنوب انه يوجد 

  )٦٠٢ (: بما في ذلكمياه الشرب ومياه الري وبناء مباني المحاآم، والمدارس، وأمن الحدود،
  

منحة من صندوق قوات األمن العراقية لتوفير طاقة شمسية وطاقة ريح لمخفر على الحدود، األمر الذي  •
 . يمكن استنساخه في مخافر أخرى

مشروع لصندوق قوات األمن العراقية مصمم لخفض التهريب عن طريق إقامة جمارك عند نقطة  •
 .الدخول الحدودية

 . إلمداد المياه للزراعة والطبخ واالستحمام" ى قناة االهوارمحطة لضخ المياه عل •
  

  
  )صورة لمكتب شؤون المحافظة( متر مكعب من المياه بالساعة في محافظة الواسط ٢٠٠وحدة معالجة المياه المدمجة في الجهاد تنتج 

  
  انفاق الواليات المتحدة على البنية التحتية في الواسط 

  )بماليين الدوالرات(
  

 القطاع جموعالم
 الكهرباء ٤٥٫٣٨
 المياه والصرف الصحي ٣٠٫٢١

 النفط والغاز --
 النقل واالتصاالت ١٩٫١٨
 البنية التحتية العامة   ١٠٫٢٣

 المجموع  ١٠٥٫٠١
  

إضافة إلى ذلك، أصبح مشروع ممول من برنامج االستجابة الطارئة للقائد إلعادة تأهيل مدرسة المتنبي االبتدائية 
 مليون دوالر من أموال برنامج االستجابة الطارئة للقائد إلعادة ٤٫٨وجرى تخصيص .  )٦٠٣(ه األخيرةفي مراحل

  .)٦٠٤(، التي ستساعد المجتمعات األهلية في غرب وشمال محافظة الواسط"جسان دابوني"تأهيل محطة ضخ قناة 
  

ة لضخ المياه مما سيوفر إمداد مياه ال قدمت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية مساعدة وصيانة لمحطة الشحيمي
  .)٦٠٥( ألف شخص٤٠ينقطع إلى 
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وهذا . خالل ربع السنة الحالي% ٩٨أفادت فرقة منطقة الخليج ان مختبر آلية الهندسة في الواسط أنجز بنسبة 
 سوف يتضمن ترآيب معدات مخبرية جديدة ٢٠٠٩أآتوبر / تشرين األول١٥المشروع المقرر إنجازه آليا في 

وتقديم التدريب للهيئة التعليمية على مختبرات الكومبيوتر الحديثة، ومختبرات فحص التربة واإلسفلت، ومختبر 
  .)٦٠٦(المسح في آلية الهندسة الجامعية في الواسط

  
  االقتصاد

 في أفاد تقرير لفريق إعادة إعمار المحافظة ان قطاع الزراعة في الواسط اآتنفته المشاآل الخطيرة، مثل النقص
موارد المياه، تزايد ملوحة التربة، وطرق الري غير الكفوءة، والنقص في المعدات الحديثة والقصور 

طلب مجلس المحافظة، . )٦٠٧(غرافي مما دفع بالمزارعين إلى ترك أراضيهم والهجرة إلى مناطق المدنوالديم
فقد عقد القسم . )٦٠٨(لمشاريع الزراعيةخالل ربع السنة الحالي، من فريق إعادة إعمار المحافظة الترآيز على ا

االقتصادي لدى فريق إعادة إعمار المحافظة إجتماعًا طويًال مع مجلس مدراء غرفة التجارة لتحديد الشرآات 
قام فريق إعادة إعمار المحافظة بمعاينة سوق . )٦٠٩(الواجب االتصال بها من أجل جذب استثمارات إلى المحافظة

بة الطارئة للقائد وقّوم إدارة مشروع استئجار ترآتورات ممول من صندوق االستجابة يموله برنامج االستجا
التابع للوآالة األميرآية للتنمية الدولية مساعدة تقنية إلى مرآزين لتطوير " تجارة"وقدم مشروع . السريعة

  . األعمال الصغيرة
  

من اليد % ٣٨عات المحافظة، فهي توظف تعتبر هيئة االستثمار في محافظة الواسط الزراعة من بين أهم صنا
ومعجون البندورة والمسامك هي أيضا مجاالت إنتاج . العاملة في زراعة القمح والشعير، والفاآهة والتمور

للمساعدة في هذا القطاع، نظم فريق إعادة إعمار محافظة الواسط مؤتمرًا زراعيًا، وسهل التدريب . )٦١٢(مهمة
  . )٦١٣( ورعى ورشة عمل حول التكنولوجيا الخضراءالزراعي في ربع السنة هذا،

  
الذي رعاه " فرص االستثمار"افُتتحت وآالة لبيع السيارات في الواسط خالل ربع السنة الحالي نتيجة لمعرض 

تعتمد الوآالة تمويل شراء السيارات ولديها خطط الفتتاح . فريق إعادة إعمار المحافظة، واجتذب شرآة لبنانية
  .)٦١٤( أول قسمين من  نوعهما في المحافظة–ة وبيع قطع الغيار قسم للصيان
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٢٠٦ 

  
  بابل 

  
  نظام الحكم  

أفاد تقرير لفريق إعادة إعمار محافظة بابل أن الحضور في مجلس المحافظة آان ضعيفًا جدًا خالل ربع السنة 
وفي هذه . )٦١٥(جلساتالمنصرم، إلى درجة ان رئيس مجلس المحافظة هدد بأنه سيغّرم آل من يغيب عن ال

، األمر الذي رآه فريق إعادة إعمار المحافظة "أمانة سر المحافظة"األثناء، اقترح موظفو الحكومة إنشاء وظيفة 
والوآالة أميرآية للتنمية الدولية طريقة لتحسين الشفافية وتخفيف الفساد وتشجيع المشارآة العامة في نشاطات 

  .)٦١٦(مجلس المحافظة
  

 من صعوبات الموازنة، أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة ان مجلس المحافظة خصص تمويًال وعلى الرغم
لشراء سيارة جديدة لكل عضو في المجلس، قبل فترة قصيرة من إقالة مدير في البلدية إلنقاذ األموال العامة من 

 ٤٠٠ إلى ٣٠٠مدني، ان وفي مسألة منفصلة، إدعى وزير لمحافظة، المسؤول عن منظمات المجتمع ال. الضياع
  ". وهمية"منظمة غير حكومية مسجلة في المحافظة آانت 

  
  األمن وحكم القانون

 ٣٠أفاد فريق إعادة إعمار محافظة بابل ان ردة فعل  المواطنين في بابل على إعادة انتشار القوات األميرآية في 
. )٦١٨("متفهمون"ومن هم " ال مبالون" من هم يونيو قد تم إسكاتها، وأن المزاج الشعبي آان مختلطًا بين/حزيران

لكنه أفاد أيضًا " مستقرة"والمحافظة بأنها " جيد"وصف فريق إعادة إعمار المحافظة األمن في المحافظة بأنه 
وفي الشهر نفسه، قام رجال . )٦١٩(يوليو/عن ارتفاع عدد التفجيرات على جوانب الطرقات في شهر تموز

أغسطس، /وفي آب. )٦٢٠(وتعرضت نقطة تفتيش إلطالق نار. في حادثتين مختلفتينمجهولين بمهاجمة الشرطة 
التيار "انفجرت قنبلة في مكتب لحزب ). ٣٩ أشخاص وجرح ٣أسفرت عن مقتل ( سيارات مفخخة ٨انفجرت 

وذآر فريق إعادة إعمار المحافظة احتمال ارتفاع وتيرة . ، وقتل رجل مسلح أخ مدير وزارة"الوطني العراقي
  .)٦٢٢(قد يهدد األمن " أبناء العراق"وحذر سياسي محلي من ان التأخير في دفع رواتب . )٦٢١(النزاعات القبلية

  
آانت . أفاد تقرير لفريق إعادة إعمار المحافظة ان ارتفاع مستوى العنف سجل تغيرًا عن أرباع السنة السابقة

هجرين المقيمين في المحافظة إلى مستطليع الرأي  آمنة آي يقول أقل من نصف الم–محافظة بابل آمنة نسبيًا 
بالرغم من الوضع . بأنهم يريدون العودة إلى منازلهم، مع ان جزء منهم آان يأمل االستقرار في مكان ثالث

  .)٦٢٣(للشيعة من دون حوادث أمنية ُتذآر" الشبانية"األمني المتدهور، جرى االحتفال بعيد  
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  ابلالحوادث األمنية في محافظة ب
  )أسفرت عن مقتل شخصين أو أآثر(
١٥/١٠/٢٠٠٩ – ١/٧/٢٠٠٩  

  
  

بدعم من فريق إعادة إعمار المحافظة وجود انطباع " الميزان القانونية"أظهر استطالع للرأي أجرته صحيفة 
 سبتمبر، أفتتح مرآز للدفاع/في أواسط أيلول. )٦٢٤("ةفائضة وغير آفوء"إلدارية المرآزية واسع بأن المحكمة ا

  . )٦٢٥(عن المحتجزين اعتباطيًا بدعم من االتحاد األوروبي واألمم المتحدة ومنظمة إيطالية
  

  البنية التحتية 
أفاد تقرير لفريق إعادة إعمار محافظة بابل ان التحول من مشاريع البناء آان قد بدأ خالل ربع السنة الحالي 

ان ابتدائيتان، ومدرستان ثانويتان، ومبنى محكمة ال تزال مدرست. وليس هناك من خطط لتنفيذ إنشاءات آبيرة
مرآز المسيب المدني، آخر المنشآت الكبيرة التي ستبنى بتمويل أميرآي، مقرر أن ينتهي في . إقليمية قيد اإلنشاء

فقد أصبح قريب جدًا من االنتهاء خالل ربع السنة الحالي ومن " الهالل"اما مبنى محكمة . ٢٠١٠أغسطس /آب
  . )٦٢٦(٢٠١٠تاحه في المقرر افت

  
في مجاالت الكهرباء والمياه ومياه الصرف الصحي، عمل فريق إعادة إعمار المحافظة، والوآالة األميرآية 

  : للتنمية الدولية على
  

عن طريق تدريب الموظفين " القرية العصرية"ومشروع مياه " جباله"استدامة محطة التمويل في  •
 .)٦٢٧(العراقيين واختبار المعدات

 .)٦٢٨(تجنب انتشار وباء الكوليرا بسبب الجفاف ونوعية المياه السيئة •
إحضار خزانات مياه إلى المناطق الريفية التي توجد فيها مياه ملوثة أو سيئة النوعية والمساعدة على  •

 .)٦٢٩(إنشاء وحدات لتصفية المياه تعمل بالطاقة الشمسية من أجل تنقية مياه الري الملوثة
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٢٠٨ 

  اليات المتحدة على البنية التحتية في بابل انفاقات الو
  )بماليين الدوالرات(
  

 القطاع المجموع
 الكهرباء ١٢١٫٦٥
 المياه والصرف الصحي ٤٧٫٦٣

 النفط والغاز --
 النقل واالتصاالت ٣٦٫٠١
 البنية التحتية العامة   ٣٫٤٩

 المجموع  ٢٠٨٫٧٨
  

  
   )صورة لمكتب شؤون المحافظات( صهاريج مياه جديدة إلى محافظ بابل فريق إعادة إعمار بابل يسلم مفاتيح سبع شاحنات

 
 قيد ٣١ مشروعًا قيد التنفيذ و٢٩، آان يوجد (MND-I)وبحسب قائد لواء الفرقة المتعددة الجنسيات في الجنوب 

ن امن التطوير، خالل ربع السنة الحالي، بما في ذلك مشروع لصندوق دعم االقتصاد بقيمة مليون دوالر لتحسي
  .)٦٣٠(الشمالية " الخضر"قوة الشرطة المحلية في قرية 

  
خالل ربع السنة الحالي % ٧٠أصبحت منجزة بنسبة " اإلسكان"أفادت فرقة منطقة الخليج الوحدة المدمجة لمياه 

ات ولدى إنجازها ستعالج هذه الوحدة المياه وتوفر خزان. ٢٠١٠ابريل / نيسان١٥ومن المقرر ان تنجز بالكامل في 
  .)٦٣١( آالف شخص١٠من المتوقع أن يمد المشروع مياه الشرب إلى. تخزين وبحيرات ترسيب

  
  االقتصاد

. بابل مهد الحضارات العراقية القديمة، وهي غنية باآلثار التاريخية التي يمكن أن تشكل أساسًا للصناعة السياحية
ميرآي، خالل ربع السنة الحالي، لتجديد  ألف دوالر أ٥٠٠لهذا الهدف خصصت وزارة السياحة واآلثار مبلغ 
  . المواقع األثرية بهدف فتحها أمام الجمهور قريبًا

  

باإلضافة .  )٦٣٢(االختالف في الرأي ال زال قائمًا حول طريقة حفظ التراث األثري مع إبقائه مفتوحًا أمام السياح
  .)٦٣٣( تقريبًامن السكان% ٢٥إلى اآلثار، تعرف بابل بتمورها، ويوظف قطاع الزراعة 

  

خالل ربع السنة الحالي، ساعد فريق إعادة إعمار المحافظة والوآالة األميرآية للتنمية الدولية على تطوير 
  : االقتصاد من خالل المشاريع التالية

  

 أسواق مجاورة جرى إنشاؤها عبر جهد مشترك بين ٦ وهو الثالث في سلسلة من –" أبو غراق"سوق  •
 .)٦٤٣(محافظة وحكومة المحافظةفريق إعادة إعمار ال
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 .مبادرة تطوير األعمال الصغيرة من اجل تقديم االعتمادات الى الشرآات الصغيرة والمتوسطة •
 ٢٠ وظيفة ومعدل أرباح محتمل بقيمة ٤٥٠إعادة هيكلة مصنع الخياطة والمخمل في بابل الذي سيوفر  •

 . مليون دوالر
  

ثمرين المحتملين سيواجهون مصاعب في الحصول على اعتمادات، الحظ فريق إعادة إعمار المحافظة أن المست
يتوقع . إضافة إلى االحتكارات السياحية واإلجراءات اإلدارية المعقدة على مستوى المحافظة والمستوى الوطني

فريق إعادة إعمار المحافظة إيجاد صعوبات في  تغيير سلوك المحافظة في اعتبار ان الحكومة المرآزية يمكنها 
  .)٦٣٧(ن تحل آل مشاآل األعمالا
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٢١٠ 

  
  القادسية

  
  حكم القانون

أفاد فريق إعادة إعمار محافظة القادسية انه أجرى تخطيط مدني وتدريب على إدارة المجتمع األهلي على 
شارك أربعة من مخاتير االقضية في البرنامج، الذي يعّلم مسؤولي . مستوى االقضية خالل ربع السنة الحالي

أفاد فريق . آيفية تصور والتخطيط لتطوير المجتمع األهلي باستهداف موارد التمويل المتوفرةالحكومة على 
إعادة إعمار المحافظة بأن المحافظ الجديد ومجلس المحافظة الجديد هم أآثر انفتاحًا للعمل مع فريق إعادة إعمار 

دة إعمار المحافظة عرض أفكار جديدة في هذا المناخ، استطاع فريق إعا. المحافظة من إدارة المحافظة السابقة
ألفضل الممارسات، بما في ذلك استراتيجية لتغيير سلوك الحكومة وسلوك المواطنين تجاه المنظمات غير 

أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة أيضا ان هيئة النزاهة في المحافظة قد بدأت . الحكومية التي ينظر إليها بريبة
  .)٦٣٩(جهودًا لمكافحة الفساد

  
 من موظفي المحافظة قد شارآوا في برنامجها ٣٠أفاد تقرير للوآالة األميرآية للتنمية الدولية ان حوالي 

الذي تطلع إلى تحسين قدرات الحكم عن طريق دورات في القيادة والموارد البشرية وإدارة المشاريع " تطوير"
  .)٦٤٠(واألموال والمشتريات ومكافحة الفساد

  
  نوناألمن وحكم القا

أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة ان القادسية تمتعت بوضع أمني مستقر نسبيًا، مع انه، خالل ربع السنة الحالي، 
فالمحافظة آمنة ما يكفي ألن يفيد نصف المهجرين بأنهم يأملون . )٦٤١(حدثت محاولة اغتيال لمدير عام الزراعة

تأثرت تحرآات فريق إعادة . )٦٤٢(قيرة وفرص العمل   المحدودةالبقاء في القادسية بالرغم من بنيتها التحتية الف
من وقت . إعمار محافظة القادسية أحيانا بغياب مرافقة الشرطة العراقية له في مهماته ضمن عاصمة المحافظة

آلخر، منعت هذه المشكلة فريق إعادة إعمار المحافظة من زيارة مواقع المشاريع واالجتماع بالموظفين 
  . )٦٤٣(ن في مكاتبهمالعراقيي

  
مع ذلك عمل الفريق . أفاد فريق إعادة إعمار محافظة القادسية انه عمل من دون مستشار لنظام الحكم لعدة اشهر

على عدة نشاطات لها عالقة بنظام الحكم خالل ربع السنة الحالي، بما في ذلك زيارة لرئيس القضاء األعلى والى 
 المحافظة حاليًا مع صندوق برنامج االستجابة الطارئة للقائد من أجل إعادة يعمل فريق إعادة إعمار. عدة محاآم

  .)٦٤٤( في المحافظة(COI)تأهيل مكاتب هيئة النزاهة 
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  الحوادث األمنية في محافظة القادسية
  )أسفرت عن مقتل شخصين أو أآثر(
١٥/١٠/٢٠٠٩ – ١/٧/٢٠٠٩  

  
  

 
  )صورة لمكتب شؤون المحافظات(ة خزانات مياه مرآب في الزهور، محافظة القادسي

   
  البنية التحتية

أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة ان حكومة المحافظة رآزت خالل ربع السنة الحالي على تحسين أنظمة إمداد 
بهدف ذلك، تلقى فريق إعادة إعمار المحافظة، تمويًال من برنامج االستجابة الطارئة للقائد . الكهرباء والمياه لديها

عادة ترآيب واستبدال مرشح لمحطة معالجة مياه الديوانية، إضافة إلى مشاريع ألربعة خطوط نقل إل
بمجملها، بلغت . لدى إنجازها، يجب ان توفر المحطة مياه الشرب إلى عاصمة المحافظة، الديوانية. )٦٤٥(آهربائية

حالي، بحسب قائد الفرقة المتعددة خالل ربع السنة ال.   في مرحلة التخطيط١٦المشاريع عشرة قيد التنفيذ و
إضافة إلى محطة معالجة المياه، توجد ثالثة مشاريع مخطط لها لتحسين أنظمة مياه الصرف . )٦٤٦(الجنسيات

  .)٦٤٧(الصحي وأربعة مراآز للشرطة العراقية قيد اإلنشاء
  

 غرف تدريس، وحمامات ٦فيها يوليو، ّتم االنتهاء من تجديد وتوسيع مدرسة اإلخالص االبتدائية، بما /في تموز
وتلقت مدرستان أخرتان تمويل من .  تلميذ٥٠٠جديدة وملعب جديد ليصبح بإمكان المدرسة بأآملها استيعاب 

  .)٦٤٩(صندوق االستجابة السريعة لحمامات وطاوالت وآراسي ومكيفات جديدة
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٢١٢ 

  انفاقات الواليات المتحدة على البنية التحتية في القادسية 
  )الدوالراتبماليين (
  

 القطاع المجموع
 الكهرباء ٨٦٫٧٨
 المياه والصرف الصحي ٣٠٫٤٦

 النفط والغاز --
 النقل واالتصاالت ٢١٫٧٥
 البنية التحتية العامة   ٢٫٦٥

 المجموع  ١٤١٫٦٣
  

  االقتصاد
هذا القطاع الزراعة هي في قلب النشاط االقتصادي في القادسية ويسعى فريق إعادة إعمار المحافظة إلى تقوية 

. عن طريق تدريب المزارعين على استخدام التقنيات المتقدمة إلآتشاف موارد المياه المحدودة في المحافظة
وتمت الموافقة على تمويل مختبر لفحص التربة، وذآر فريق إعادة إعمار المحافظة حصول تحّسن في القدرات 

 وإنماء المحاصيل التي تحتاج إلى مياه أقل الزراعية للمحافظة لضمان الحصول على تخصيص أفضل للمياه
  .)٦٥٠(لتنمو

  
 أالف سيارة ١٠لشراء " هيونداي"أغسطس، أعلن رئيس مجلس المحافظة عن حصول اتفاق مع شرآة /في آب

للمواطنين العاطلين عن العمل والمتخرجين من الجامعات الجدد الستخدامها آسيارات أجرة أو نقل أثناء بحثهم 
  . )٦٥١(عن عمل

  
أفادت هيئة االستثمار الوطنية العراقية ان حكومة المحافظة سعت أيضًا، خالل ربع السنة الحالي، لبناء مجمع 

استشار المسؤولون مستثمرين في القطاع الخاص مهتمين في تحويل الموقع األثري . )٦٥٢(رياضي ومطار دولي
ة إعمار المحافظة ذآر ان هذه الفكرة قد يكون لها إلى موقع يستقطب السياح علمًا ان فريق إعاد" نيفار"التاريخي 

  .   )٦٥٣(تأثيرات مدمرة على الموقع، الذي يحتاج إلى حفريات آاملة ووسائل لحفظه 
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٢١٣ 

  
  آربالء

  

  نظام الحكم 
 قد بدأت خالل ربع ٢٠١٠يناير / أفاد فريق إعادة إعمار محافظة آربالء ان آتحضيرات إلنتخابات آانون الثاني

 بالمئة من ناخبي آربالء قد تلقوا بطاقات تسجيل انتخابية محّدثة ٨٥وأفاد موظفو االنتخابات ان . اليالسنة الح
  .)٦٥٤(أغسطس /في منتصف آب

  

              
  )صورة لمكتب شؤون المحافظات(العراقيون الشيعة في محافظة آربالء يحتفلون بعيد الشبانية 

  
 انه عمل مع موظفي المحافظة، خالل ربع السنة الحالي لتنفيذ أنظمة أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة أيضًا

إال ان . تكنولوجية متقدمة مصممة لمساعدة الحكومة في التخطيط والزراعة، وأن مجلس المحافظة يدعم هذه الجهود
عمار المحافظة المدير المالي للمحافظة رفض الدفع إلى موظفي إدخال البيانات إلى األنظمة مما جعل فريق إعادة إ

بشكل عام، أفاد فريق إعادة . )٦٥٥(إلى ان يضمن الدعم المالي لمشروع قصير األمد للدفع إلى العمال اإلضافيين
إعمار المحافظة عن تحسن في نظام الحكم لدى مجلس المحافظة، بما في ذلك نشاط التشكيل لجنة تضمن تنفيذ 

  .)٦٥٦(د، بالتشارك مع مكتب المحافظالقرارات وإنجازها، آما بذل جهد لمكافحة الفسا
  

 مليون دوالر من الحكومة المرآزية لتغطية ميزانية ٢٣يوليو، أفاد تقرير لمجلس المحافظة انه تلقى /في تموز
 بالمئة ٦٠أغسطس، آان مجلس المحافظة قد تلقى /وبحلول آب. )٦٥٧( مليون دوالر٧٧ المقدرة بمبلغ ٢٠٠٩العام 

فكر المسؤولون المحافظة في فرض ضرائب على السياحة الدينية في . لميزانيةمن موازنته، لسد قصور ا
 موظفًا رسميًا في دورات تدريبية للوآالة االميرآية للتنمية الدولية ٤٢٠شارك حوالي . )٦٥٨(المحافظة

(USAID)٦٥٩( على اإلدارة واإلدارة العامة، بما في ذلك، اإلدارة المالية والمشتريات ومكافحة الفساد(.  
  

  األمن وحكم القانون
فقد حصل . أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة ان القلق األمني ال زال قائمًا لكنه انخفض، خالل ربع السنة الحالي

آما انه لم تسجل أية حوادث خالل . إنفجاران وضعا على جانب الطريق، لكنهما لم يسفرا عن أضرار أو جرحى
نفذت .  ماليين إلى المعالم الدينية األساسية في المحافظة٧ إلى ٦تقطب حوالي االحتفال بذآرى الشبانية التي تس

.  ألف موظف أمني إضافي ودعم طبي طارىء، ومسح جوي٢٠قوات األمن العراقية خطة أمنية ناجحة تضمنت 
.  )٦٦٠(خرىاما تحرآات فريق إعادة إعمار المحافظة فقد آانت مقيدة أثناء االحتفاالت ولكن ليس في األوقات األ



  نظرة عامة حول تنمية المحافظات
 

 

٢١٤ 

الوضع األمني الهادىء نسبيًا واألغلبية الشيعية في المحافظة أديا إلى قدوم العديد من الشيعة الهاربين من العنف 
  .)٦٦١(في بغداد وديالى، إلى البحث عن ملجأ في المحافظة

 
  الحوادث األمنية في محافظة آربالء

  )أسفرت عن مقتل شخصين أو أآثر(
١٥/١٠/٢٠٠٩ – ١/٧/٢٠٠٩  

  
  

  :)٦٦٢(أفاد قسم حكم القانون لدى فريق إعادة إعمار المحافظة عن عدة مبادرات تتعلق بالنساء، منها
  

لتحقيق برنامج للنساء في مناطق الحرب وفي " النساء للنساء الدولية" من منظمة –إقتراح  •
لسنة ، خالل ربع ا(IRAP)بانتظار مراجعة التمويل لمنحة من برنامج . مناطق ما بعد الحرب

الحالي، فإن الدورة التي ستدوم سنة مصممة لمساعدة النساء على تعلم آيفية التعامل مع آثار 
 . حقوق اإلنسان األساسية وتقديم التدريب المهنيئالحرب، وتعلم مباد

مشروع لتطوير المهارات الوظيفية، ومحو األمية وتعرف النساء في منطقة غرب آربالء على  •
 .حقوق اإلنسان

مشروع لتقديم خدمات قانونية مجانية للنساء من خالل تمويل من المنظمة غير الحكومية توسيع  •
أفاد تقرير لفريق إعادة إعمار المحافظة أن المنظمة غير الحكومية تلبي طلب ". العدالة للنساء"

للمحاآم العائلية بتوفير مناخ آمن لزيارات األهل لألطفال في حاالت الحضانة وقضايا   
 . )٦٦٣(الطالق

  
إضافة إلى ذلك، زار فريق إعادة إعمار المحافظة مختبر التدريب الشرعي في آلية الشرطة في بغداد من أجل 

زار عناصر فريق إعادة إعمار . )٦٦٤(ترتيب جولة مستقبلية لعناصر المجتمع القانوني الكربالئي في هذا المرفق 
آان فريق إعادة . كنه مكتظ، وبشكل عام ظروفه جيدةالمحافظة السجن الرئيسي ووجد ان مرقق السكن مناسب ل

وبرنامج االستجابة الطارئة للقائد في  (CERP)إعمار المحافظة ينتظر موافقة برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
استضافت الوآالة األميرآية للتنمية . )٦٦٥(، لبناء مبنى محكمة الهندية ومبنى محكمة عين تمر(I-CERP)العراق 

 شخصًا، منهم شيوخ محليين ونشطاء في حقوق اإلنسان ٥٧٥ ورشة عمل لحل النزاعات شارك فيها ٢٠لية الدو
  .)٦٦٦(وأساتذة قانون
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٢١٥ 

  البنية التحتية
أفاد فريق إعادة إعمار محافظة آربالء ان لديه تعليمات بالحفاظ على مستوى عاٍل من نشاط برنامج االستجابة 

تواصل التقدم خالل ربع السنة الحالي في سبعة مشاريع من ضمن . )٦٦٧(٢٠١٠أغسطس /الطارئة للقائد حتى آب
، وفي ثالثة مشاريع من ضمن )خمس مدارس، عيادة ومحكمة(برنامج االستجابة الطارئة للقائد في العراق، 

دفع المن-وسبعة مشاريع من ضمن برنامج االستجابة للقائد) حمامات مدرسة(برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
محوالت آهربائية، مبنى محكمة ومختبر ومرفق إلختبار المواد ومجمع رياضي للشباب، وتجديد مدرسة (

  . )٦٦٨ ()ومرافق للتخزين البارد
  

  انفاقات الواليات المتحدة على البنية التحتية في آربالء 
  )بماليين الدوالرات(
  

 القطاع المجموع
 الكهرباء ٤٦٫٩٩
 صحيالمياه والصرف ال ٣٩٫٠٠

 النفط والغاز --
 النقل واالتصاالت ٤٫٨٨
 البنية التحتية العامة   ١٫٥٨

 المجموع  ٩٢٫٤٥
  
  

  
  )صورة لمكتب شؤون المحافظات(عراقيون في محافظة آربالء يحضرون احتفاًال بافتتاح طريق جديد 

  
عًا في مرحلة التخطيط، خالل  مشرو١٦ مشروعًا قيد التنفيذ و١٤أفاد قائد الفرقة المتعددة الجنسيات انه يوجد 

ألربع مدارس " حفر األرض"بدأ العمل على مرحلة . ربع السنة الحالي، بما في ذلك إنشاء مدرسة ومبنى محكمة
  .)٦٦٩(بينما يجري التخطيط لمبني محكمة

  
 مزارعي سمك ٥اختارت الوآالة االميرآية للتنمية الدولية موقع معرض علف البرسيم، وسجلت أسماء 

 آالف ٨ئيين لتلقي تدريب في محافظة آربالء المجاورة، وقدمت قرضين زراعيين بلغت قيمتهما آربال
  .)٦٧٠(دوالر
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٢١٦ 

  االقتصاد
. آربالء هي موطن ألحد المقدسات الشيعية الكبرى، من أآثر األماآن السياحية التي يقصدها الزوار في العراق

إضافة إلى .  منتجعًا سياحيًا٦٢قية والمزدهرة، بما في ذلك افتخرت هيئة االستثمار في المحافظة بالصناعة الفند
يوليو، أعلنت هيئة االستثمار في /في تموز. )٦٧١(ذلك تنتج المحافظة آميات آبيرة من القمح والشعير والتمور

ال تزال ,  مليون على ضفاف بحيرة ممولة من رجل أعمال إماراتي١٨المحافظة عن مجمع سكني وتجاري بقيمة 
  .)٦٧٢( تحتاج إلى موافقة من هيئة االستثمار الوطني وتخصيص ألرض المشروعالخطة

  
أفاد تقرير لفريق إعادة إعمار المحافظة عن جهود خالل ربع السنة الحالي لمساعدة العراقيين في إعداد برامج 

ة ُعقدت خالل طاولة عمل مستدير. قروض مصرفية لشرآات األعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم في المحافظة
وهناك طاولة .  خالل ربع السنة الحالي، أوصى المشارآون بتحسين عملية تسجيل شرآات األعمال الجديدة

شارك فريق إعادة إعمار محافظة آربالء مع . )٦٧٣(ديسمبر/مستديرة أخرى مخطط النعقادها في آانون األول
  :ة الحاليالوآالة األميرآية للتنمية الدولية في مبادرتين، خالل ربع السن

  
مساعدة تقنية لثالثة مشاريع زراعية مصممة الستيراد البذور والشتول، وإنشاء بيوت خضراء،  •

 . وتحسين طريقة مناولة الفاآهة والخضار بعد حصادها
مشروع لتثقيف المزارعين على إدارة األعالف وإلدخال عشب برمودا الذي ال يتأثر باألمالح  •

 .)٦٧٤(إلى العراق
  

. إعادة إعمار المحافظة أيضا مع مستثمرين ألمان مهتمين بافتتاح وآالة البيع السيارات في آربالءاجتمع فريق 
آان هؤالء المستثمرون مقيمين في فنادق محلية ويتنقلون في سيارات غير مدرعة ومن دون أية مرافقة أمنية، ما 

ستثمرين لألمن المحلي ومناخ االستثمار اعتبره فريق إعادة إعمار محافظة الكربالء إشارة تعبر عن ارتياح الم
  .  )٦٧٥(في المحافظة
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٢١٧ 

  
  النجف

  
  نظام الحكم

واصلت حكومة محافظة النجف تسجيل عالمات عالية نسبًا، خالل ربع السنة الحالي، في اختبار نموذج نضوج 
م النجف آمحافظة مع ان فريق إعادة إعمار المحافظة لم يقّي. القدرات الذي يجريه فريق إعادة إعمار المحافظة

يمكنها االعتماد على نفسها، إال انه أعطى مجلس المحافظة عالمة عالية نسبيًا في فئة الوحدة الوطنية وفي فئة 
 موظف حكومي على اإلدارة ٥٠٠دربت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية أآثر من . )٦٧٦(التنمية السياسية

  .نسانية ومكافحة الفسادواإلدارة العامة، بما في ذلك، الموارد اإل
  

أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة ان مجلس المحافظة طلب بانتظام المساعدة في مشاريع بناء البنية التحتية، 
رغم ان فريق إعادة إعمار المحافظة لم يعد يسعى لمشاريع البناء الكبيرة، . خاصة في قطاع المياه والكهرباء

، خالل ربع السنة الحالي، وقدم (I-CERP)الستجابة الطارئة في العراق اشرف الفريق على مشاريع برنامج ا
  .)٦٧٨(المشورة في المسائل التكنولوجية

  
  األمن وحكم القانون

أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة ان الحوادث األمنية في النجف آانت نادرة، خالل ربع السنة الحالي، لكنه الحظ 
لمناطق، مثل مدينة النجف القديمة ومدينة الكوفة المجاورة، بسبب التأثير ان تحرآاته آانت مقيدة في بعض ا

  .)٦٧٩(اإليراني ووجود جيش المهدي، الجناح المسلح لحزب مقتدى الصدر
  

مايو /منذ أيار.  قضية جدية٣٠" مساعدة النساء"في قسم حكم القانون، فتح المحامون العاملون في مشروع 
  .)٦٨٠( قضية٤٧ أرملة وأنجز ٤٨٣، ِقبل المشروع تمثيل ٢٠٠٩

  
أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة النجف انه أحرز تقدمًا في حصول المحتجزين على استشارات قانونية واأليتام 

  . )٦٨١(على خدمات قانونية عبر منظمات غير حكومية يدعمها فريق إعادة إعمار المحافظة
  

 مشروعًا آخر في ٥٦ مشاريع قيد التنفيذ في النجف و٦ انه يوجد أفاد قائد الفرقة المتعددة الجنسيات في الجنوب،
أحد المشاريع الجارية سيشتري ثمانية مولدات آهربائية بأموال من . مرحلة التخطيط، خالل ربع السنة الحالي

 قيد توجد أربع عيادات صحية. برنامج االستجابة الطارئة للقائد لتوفير تغذية آهربائية أآثر للمباني التجارية
  . )٦٨٢( جسر للمشاة  وللعربات في مرحلة التخطيط٢٧اإلنشاء خالل ربع السنة الحالي، و

  
  البنية التحتية 

أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة ان مجلس إعادة إعمار النجف، وهو منظمة هندسية عراقية، وافق على توفير 
وخالل . )٦٨٣((I-CERP)ارئة للقائد في العراق مهندسين محترفين على نفقته لكل مواقع برنامج االستجابة الط

ربع السنة الحالي أيضا، أفاد تقرير لفريق إعادة إعمار المحافظة ان العمل متواصل على أربعة مستوصفات في 
من المتوقع تسليم .  بالمئة٥٠األقضية وفق جدولها الزمني وبالكلفة المقررة وأنجزت منها نسبة تزيد عن 

  . )٦٨٤(رة الصحة خالل السنة القادمةالمستوصفات إلى وزا
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٢١٨ 

  الحوادث األمنية في محافظة النجف
  )أسفرت عن مقتل شخصين أو أآثر(
١٥/١٠/٢٠٠٩ – ١/٧/٢٠٠٩  
  

  
  
  
  

  
   )صورة لمكتب شؤون المحافظات(محاميات في مشروع مساعدة النساء العرقيات، تعملن مع موآالتهن في محافظة النجف 

  
 مليون دوالر في محطة توليد ٦٢لمحافظة انه قد تَّم ترآيب مولدات آهربائية بقيمة أآد فريق إعادة إعمار ا

 ميجا واط إضافية من ٢٥٠وبترآيب المولدات الجديدة فإن محطة الغسق، ستنتج . الكهرباء في الغسق
  .)٦٨٥(الكهرباء

  
ريع برنامج االستجابة طلب مجلس المحافظة من فريق إعادة إعمار المحافظة المساعدة في اإلشراف على مشا

أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة . الطارئة للقائد في العراق للمدارس والمراآز الصحية خالل ربع السنة الحالي
مشاريع إعادة إعمار (ان معظم التمويل الحالي لصندوق االستجابة السريعة والوآالة االميرآية للتنمية الدولية 

  .)٦٨٦(ناء القدرات الحكومية أو المشاريع الصغيرة وابتعدت عن مشاريع البناءيستهدف اآلن ب) ومساعدة العراق
  

  االقتصاد
النجف هي مقر أحد أهم مزارات الشيعة ومقام يستقطب ماليين الزوار سنويًا، وهي تنتج آميات آبيرة من القمح 

 ٢٤٠٠طاط توظف حوالي وتوجد شرآة تملكها الدولة تنتج إطارات السيارات والم. والشعير واألرز والتمور



 إعادة إعمار حسب المحافظة
 
 

٢١٩ 

وتأمل هيئة االستثمار في المحافظة في توسيع قدرات المحافظة إلستيعاب االستثمارات األجنبية، وقد . عامل
  .)٦٨٧(أشارت الهيئة إلى اهتمام أبدته شرآات عربية في المجمعات التجارية والفنادق

  
، زيارة قام بها عدد من االختصاصيين وسهل فريق إعادة إعمار المحافظة النجف، خالل ربع السنة الحالي

. ّتم تجهيز الموقع بآبار عميقة توفر المياه النظيفة. الزراعيين الذين قاموا بجولة على موقع لزراعة علف البرسيم
 مواسم حصاد في ١٠ومن المتوقع ان يوفر الموقع , الخطوة التالية هي إدخال خاليا نحل لتلقيح أزهار البرسيم

  .)٦٨٨( طن متري من علف البرسيم ٢٠٠٠السنة وحوالي  
  

في مناطق زراعية أخرى، أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة انه عمل مع اللجنة الزراعية في محافظة النجف 
  .)٦٨٩(للحصول على بيوت بالستيكية خضراء، وترويج استعمال أنظمة الري بالتنقيط وتنويع المحاصيل

  
  نية التحتية في النجف انفاقات الواليات المتحدة على الب 
  )بماليين الدوالرات(
  

 القطاع المجموع
 الكهرباء ٧٢٫٧٩
 المياه والصرف الصحي ٦٠٫٨٤

 النفط والغاز --
 النقل واالتصاالت ١٤٫٢٦
 البنية التحتية العامة   ٤٫٤٣

 المجموع  ١٥٢٫٣١
  



  نظرة عامة حول تنمية المحافظات
 

 

٢٢٠ 

  
  المثنى

  
  نظام الحكم 

، "من دون استخدام العنف"و" جيد ومعقول"فظة يعمل بشكل أفاد تقرير إعادة إعمار المحافظة ان مجلس المحا
مع انه حصلت حوادث نزاعات قبلية، خالل ربع السنة الحالي، منها اختطاف شيخ قبيلة لفترة وجيزة جدًا 

وافقت حكومة المحافظة على خطة لخمس سنوات تحدد أولويات . )٦٩٠(وسرعان ما أطلق سراحه دون أي أذى
لية، ويصمم فريق إعادة إعمار المحافظة إلستخدامها آآلية تساهم في تحديد أفضل لمشاريع االستثمارات الرأسما

الخبراء في األمر لدى فريق إعادة . برنامج االستجابة الطارئة للقائد ومع تعاون أوثق مع مسؤولي المحافظة
كن فقط عندما ُيطلب منهم إعمار المحافظة بدأوا باتخاذ المزيد من الدور الداعم في نصح مسؤولي الحكومة ول

  .)٦٩١(ذلك
  

إجتمع فريق إعادة إعمار المحافظة المثنى خالل ربع السنة الحالي مع قادة المحافظة، ومنهم مدير مكتب 
يناير /االنتخابات في المحافظة، لتقييم آيف يمكن لهذا الفريق أن يدعم االنتخابات البرلمانية في آانون الثاني

ام أموال صندوق االستجابة الطارئة ومشاريع برنامج االستجابة الطارئة لدعم تثقيف ، بما في ذلك استخد٢٠١٠
  .)٦٩٢(الناخبين

  
  األمن وحكم القانون 

ساعد قسم حكم القانون لدى . أفاد فريق إعادة إعمار المثنى ان الوضع األمني خالل ربع السنة الحالي بقي هادئًا
ى محو األمية لدى السجناء وقدم المشورة لمسؤولي المحافظة حول فريق إعادة إعمار المحافظة في التدريب عل

  .)٦٩٣(سبل التخفيف من االآتظاظ في السجن
  

  البنية التحتية
األمراض التي تنقلها . الحظ فريق إعادة اإلعمار ان محافظة المثنى تعاني على وجه الخصوص من نقص المياه

خالل ربع السنة الحالي آان هناك تفشي لمرض . هر الفراتالمياه هي مشكلة بسبب انخفاض منسوب المياه في ن
. واحد على األقل، وهو التيفوئيد، الذي ذآر فريق إعادة إعمار المحافظة ان سببه قد يعود إلى تدهور نوعية المياه

آلبار،  للمياه وتطوير ائقيم فريق إعادة إعمار المحافظة محطات معالجة المياه غير العاملة وناقش التوزيع الطار
  . )٦٩٤(وتصليح محطات معالجة المياه

  
  : )٦٩٥(خالل ربع السنة الحالي، أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة عن حصول تقدم في المشاريع التالية

  
 . توزيع وحدات تنقية المياه على المستشفيات ومراآز الشبان ومراآز المياتم •
 ". الورآا"ومسلخ " الرميثى"بناء مسلخ  •
 .مشاريع، شملت توزيع المياه  والطرقات، ومدرسة تتألف من أربع غرف تدريستمويل سبعة  •

  
 بالمئة خالل ربع السنة ٨٨إضافة إلى ذلك، أفادت فرقة منطقة الخليج ان محطة وقود أصبحت منجزة بنسبة 

نون على الحالي، مما يسمح بتزويد الوقود إلى المرآبات والمعدات المستخدمة من جانب دائرة فرض تطبيق القا
  .)٦٩٦(الحدود في المناطق البعيدة في المحافظة

  



 إعادة إعمار حسب المحافظة
 
 

٢٢١ 

 أالف رأس غنم وماشية ١١٠عملت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية مع المسؤولين المحليين على تلقيح أآثر من 
 آخرين يعملون في الصناعات الزراعية، وروجت لبرنامج تلقيح اصطناعي ما ١٠٠ طبيبًا بيطريًا و٤٥ودّربت 

  .)٦٩٧(من قطعان الماشية في المحافظةزاد 
  

  انفاقات الواليات المتحدة على البنية التحتية في المثنى 
  )بماليين الدوالرات(
  

 القطاع المجموع
 الكهرباء ١٥٫٠٢
 المياه والصرف الصحي ١٨٩٫٧٩
 النفط والغاز ٠٫٠٧
 النقل واالتصاالت ١٩٫١٢
 البنية التحتية العامة   ٣٫٨٧

 وعالمجم  ٢٢٧٫٨٧
  

  الحوادث األمنية في محافظة المثنى
  )أسفرت عن مقتل شخصين أو أآثر(
١٥/١٠/٢٠٠٩ – ١/٧/٢٠٠٩  
  

  
  

  االقتصاد
صحراء المثنى الشاسعة ذات الكثافة السكانية المنخفضة تحتوي على النفط والملح، وهذه المحافظة هي المنتج 

وخالل ربع . وينتجون آميات آبيرة من التموريعمل مزارعو المحافظة في تربية الطيور . الرئيسي لإلسمنت
السنة الحالي، أعلن المحافظ عن مخططات لتطوير آبار نفط جديدة بتمويل خاص، بينما وسعت وزارة النفط 

  .)٦٩٨( آالف برميل يوميًا١٠العراقية مصفاة النفط القائمة في السماوة عاصمة المحافظة، التي تنتج 
  

فظة ان هيئة االستثمار في المحافظة آانت ناجحة خالل ربع السنة الحالي في أفاد فريق إعادة إعمار المحا
أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة أيضا أن مشاريع الصناعات . الترخيص لصفقات استثمار فاقت المليار دوالر

ارها في الثقيلة إلنتاج االسمنت والبالستيك واألمالح ومنتوجات التنظيف واألوآسجين الطبي إذا أتت بثم



  نظرة عامة حول تنمية المحافظات
 

 

٢٢٢ 

والحظ فريق إعادة إعمار . )٦٩٩(السنوات القليلة المقبلة، فالمحافظة لديها القدرة على تغيير المشهد االقتصادي
  .)٧٠٠(المحافظة عائقًا واحدًا أمام االستثمار وهو االفتقار إلى الوصول إلى األراضي العمومية

  
  

  
   )صورة لمكتب شؤون المحافظات(تدريب النساء في المثنى أطفال عراقيون يشاهدون االفتتاح الكبير لمعرض البسط و

  



 إعادة إعمار حسب المحافظة
 
 

٢٢٣ 

  
   قار-ذي 

  
  نظام األمن 

قار أن هذه المحافظة تتمتع بمناخ سياسي متطور بشكل جيد نسبيًا، حيث أن -أفاد فريق إعادة إعمار محافظة ذي
آما أفاد الفريق . )٧٠١(مجلس المحافظة قادر على التوسط بين األهداف السياسية المتنافسة بطريقة سليمة نسبيًا

أيضا عن نجاح في جهود مكافحة الفساد بعد سجن شيخ قبيلة له تأثيره  وثالثة آخرين بسبب مزاعم ابتزاز في 
واعتبر قائد فريق إعادة إعمار المحافظة أن هذه القضية تمثل دليًال على فعالية النظام . عقود إعادة اإلعمار
 موظفًا حكوميًا محليًا على حسن التعامل مع ٢٨٠الة االميرآية للتنمية الدولية دّربت الوآ. )٧٠٢(القضائي العراقي

  .)٧٠٣(آثار االنتماء القبلي والسياسي على نظام الحكم
  

أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة والوآالة األميرآية للتنمية الدولية أنهما ساعدا مجلس المحافظة في إعداد 
ى مسائل نظام الحكم، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا وصياغة استراتيجية لتنمية ميزانية المحافظة والتدريب عل

  .)٧٠٤(المحافظة
  

  األمن وحكم القانون
قار بضعة حوادث أمنية فقط خالل ربع السنة الحالي، علمًا ان الشرطة المحلية عثرت على -سجلت محافظة ذي

اء القبض على شيخ القبيلة بتهمة الفساد، فإن فريق إعادة وعلى الرغم من إلق. أسلحة وأبطلت مفعول قنابلئ مخاب
رفون آيف إعمار المحافظة قد أفاد ان رئيس قضاء المحافظة اشتكى ان شرطة المحافظة وقضاتها ال يع

مع ذلك، يتواصل التدريب في هذا . )٧٠٥(داد القضايا ولم يتعاونوا مع بعضهم البعضيستخدمون التكنولوجيا إلع
اصر من قوات األمن العراقية من سبع محافظات شارآوا في ندوة ليوم واحد حول جمع وحفظ المجال مع عن

  . )٧٠٦(واستخدام أدلة الطب الشرعي التي يتم العثور عليها في مواقع التفجير
  

   قار-الحوادث األمنية في محافظة ذي 
  )أسفرت عن مقتل شخصين أو أآثر(
١٥/١٠/٢٠٠٩ – ١/٧/٢٠٠٩  

  
  



  نظرة عامة حول تنمية المحافظات
 

 

٢٢٤ 

  يةالبنية التحت
قار للحصول على تمويل من برنامج االستجابة الطارئة للقائد لمشاريع -سعى فريق إعادة إعمار المحافظة ذي

  : المياه  والعناية البيطرية من بين قطاعات أخرى خالل ربع السنة الحالي، وقد شملت
  

 .)٧٠٧(قار البيطري-إقتراح إلنشاء وحدة جراحة في مستشفى ذي •
عمل بمبدأ التناضح العكسي من أجل رفع نوعية المياه في شبكات المياه  اقتراح لترآيب نظام ي •

 .)٧٠٨(الحالية
  

أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة انه عمل مع حكومة المحافظة لوضع مقترحات لمشاريع البناء الممولة من 
  .)٧٠٩(برنامج االستجابة الطارئة للقائد

  االقتصاد
 . دة برامج تدريب زراعي خالل ربع السنة الحاليمّول فريق إعادة إعمار المحافظة ع

  
  قار -انفاقات الواليات المتحدة على البنية التحتية في ذي

  )بماليين الدوالرات(
  

 القطاع المجموع
 الكهرباء ١٠٦٫٦٧
 المياه والصرف الصحي ٣٩٩٫٦٩
 النفط والغاز ٠٫٤٣
 النقل واالتصاالت ٢١٫٤٢
 البنية التحتية العامة   ١٣٫٠٦

 المجموع  ٥٤١٫٢٦
  
سيوزع . عشرة مزارعين من سوق الشيوخ والشوبيش تم تدريبهم في مخيم ميتيكا على إنتاج مشتقات األلبان •

 .)٧١٠(اتحاد المزارعين الحليب والجبن خالل شهر رمضان
نيات طالب من محطة نخيل العقاد تَّم تدريبهم على إجراءات حصاد التمور بطريقة أآثر أمنًا، بما في ذلك تق •

 .)٧١١(آلية للحصاد
 صوص دجاج خالل ربع السنة الحالي، وتَّم تلقيح جميع الفراخ الموجودة في ٦٠٠تلقى اتحاد المزارعين  •

 .)٧١٢(موقع التربية في الناصرية
 ١٠طلب تمويل من برنامج االستجابة الطارئة ما زال معلقًا إلنشاء وترآيب فقاسة سمك مصممة إلنتاج  •

 . قار- الشبوط إلمداد آل مزارع السمك في ذيماليين فرج من سمك
  

أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة انه بغياب السياسات الوطنية التي من شأنها خلق بيئة مؤاتية ألعمال يقودها 
  .)٧١٤(السوق فإن  التنمية االقتصادية الزالت تشكل تحديًا

  
  
  
  



 إعادة إعمار حسب المحافظة
 
 

٢٢٥ 

  
  ميسان

  

  نظام الحكم
ان ان الوصول إلى مسؤولي المحافظة استمر بالتحسن خالل ربع السنة أفاد فريق إعادة إعمار محافظة ميس

آما ذآر الفريق ان ذلك . الحالي، وان المحافظ شّجع قادة المحافظة على العمل مع فريق إعادة إعمار المحافظة
ماه فريق  والى ما س٢٠٠٩يعود في جزء منه إلى التخفيضات المهمة في الميزانية الرأسمالية للمحافظة في العام 

طلب احد أعضاء مجلس المحافظة . )٧١٥(لمجلس المحافظة السابق" اإلنفاق المسرف"إعادة إعمار المحافظة 
  .)٧١٦(بشكل خاص مساعدة لعقد ورشة عمل للمصالحة هدفها مساعدة قادة القبائل في حل نزاعاتهم    بسالم

  
 ٢٠١٠يناير /الناخبين النتخابات آانون الثانيعمل فريق إعادة إعمار المحافظة مع قادة المحافظة على تسجيل 

مع اقتراب .)٧١٧(لمناقشة مقترحات برنامج تثقيف الناخبين" نحو الديمقراطية"واجتمع مع ممثلين عن منظمة 
االنتخابات، يخطط فريق إعادة إعمار المحافظة أيضًا للترآيز على زيادة االتصاالت مع األحزاب السياسية 

  .)٧١٨(ابة التقارير السياسيةوالصحفيين لتسهيل آت
  

أنجزت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية تدريبًا حول النظام الداخلي ألعضاء مجلس المحافظة وإنشاء لجان 
 موظف محافظة على اإلدارة العامة ٦٨٠دّربت الوآالة أيضًا ما يقرب من . ومساعدتها في وضع الميزانيات
  .)٧١٩(الية والمشتريات ومكافحة الفسادواإلدارة، بما في ذلك اإلدارة الم

  
  األمن وحكم القانون

وشمل ذلك رغبة اآبر لدى " تحسن الوضع األمني إنما ليس انتظامه"أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة عن 
مع ذلك، أفاد عن استمرار . المرافقين األمنيين من الشرطة العراقية في المساعدة على التنقل عبر المحافظة

  . )٧٢٠(النار من أسلحة صغيرة ضد مراآز العمليات المتقدمة للجيش األميرآيإطالق 
  

على الرغم من عدم وجود مستشار لقسم حكم القانون لفترة من ربع السنة الحالي، ذآر فريق إعادة إعمار 
ة في المحافظة انه أقام عالقة عمل ممتازة مع قضاة المحافظة واستطاع ترتيب مشارآة قضاة تحقيق ألول مر

  .)٧٢١(يومي تدريب على طرق جمع األدلة ينفذها الجيش األميرآي
  

  البنية التحتية
ذآر فريق إعادة إعمار المحافظة إن قادة المحافظة آانوا يعتمدون خالل ربع السنة الحالي على اإلنجاز الناجح 

 وممر العربات البالغ  سريرًا،٧٠لبضعة مشاريع مباني آبيرة، بما فيها مستشفى ميسان الجراحي الذي يضم 
  :  آيلومترًا بين العمارة، وميمونة، لكن وضع آلي المشروعين هو قيد المساءلة٢٣طوله 

  



  نظرة عامة حول تنمية المحافظات
 

 

٢٢٦ 

  الحوادث األمنية في محافظة ميسان
  )أسفرت عن مقتل شخصين أو أآثر(
١٥/١٠/٢٠٠٩ – ١/٧/٢٠٠٩  

  
  
مرآزية خالل ربع السنة عن موظفو الملحق الصحي مع الحكومة العراقية ال: مستشفى ميسان الجراحي •

خالل ربع . الحالي لتحديد مستوى التزام الحكومة العراقية بالمستشفى الممول من صندوق دعم االقتصاد
السنة المنصرم، أفاد المفتش العام أن مشروع المستشفى تأخر عن موعده بسبب عيوب في اإلنشاء، وآان 

لكن الملحق الصحي أفاد ان أعمال اإلنشاء آانت .  )٧٢٢(هناك مخاوف من ان يلغى العمل المتبقي للمستشفى
 .)٧٢٣(ال تزال جارية وان تقدمًا قد أحرز لحل المشاآل البارزة

أعلنت فرقة منطقة الخليج، خالل ربع السنة الحالي، ان مشروع ممر : ممر العربات بين العمارة وميمونة •
المقاول الذي اختارته فرقة منطقة الخليج في أوائل العربات بين العمارة والميمونة لن يعاد العمل به بعد تعثر 

مشيرة إلى غياب التمويل الالزم لتصحيح العيوب .   بالمئة من المشروع٨٠ وآان قد أنجز ٢٠٠٩العام 
وإنجاز المشروع، فضًال عن تحديات التشغيل في ميسان، اقترحت فرقة منطقة الخليج إنهاء المشروع أو 

أفاد فريق إعادة إعمار . حكومية أخرى، في حال العثور على تمويل إضافيتسليمه إلى مؤسسة اميرآية 
المحافظة أن حكومة المحافظة تعتبر ان مشروع ممر العربات هو األولوية الثانية لديها وهي حريصة على 

 .)٧٢٤(مساعدة الحكومة األميرآية على استكمال إنجاز هذا المشروع
  

  ة التحتية في ميسان انفاقات الواليات المتحدة على البني
  )بماليين الدوالرات(
  

 القطاع المجموع
 الكهرباء ٧٦٫٣١
 المياه والصرف الصحي ٢٠٫٢٦
 النفط والغاز ٠٫٠٦
 النقل واالتصاالت ١٤٫٠٦
 البنية التحتية العامة   ٦٫٣٢

 المجموع  ١١٧٫٠١
  



 إعادة إعمار حسب المحافظة
 
 

٢٢٧ 

ن مدمجتين لمعالجة المياه إلى قادة في أماآن أخرى في المحافظة، أحيلت مسؤولية مشروعين إلعادة تأهيل وحدتي
 ألف دوالر أميرآي يقصد منهما رفع ٣٠٠هذان المشروعان البالغة آلفتهما . المحافظة خالل ربع السنة الحالي

 بالمئة فقط قبل إعادة ٥٠الوحدتان آانتا تعمالن بقدرة .  ألف مقيم في المنطقة٢٢المستوى المعيشي ألآثر من 
  .)٧٢٥(ن بقدرة مئة بالمئةالتأهيل وهما اآلن تعمال

  
  االقتصاد

، لكن جهتها الشرقية تحتوي )٧٢٦(عانت محافظة ميسان من البنية التحتية المتداعية وسؤ الوصول إلى الموارد
تأمل هيئة . علي بئر نفط آبير، إضافة إلى إنتاج المحافظة لكمية آبيرة عن الصوف، السمك، السكر، والورق

  .)٧٢٧(تشاف الغاز الطبيعي آما النفطاالستثمار في المحافظة اآ
  

أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة ان مستشارها االقتصادي اجتمع مع أعضاء من فريق التدريب الزراعي المتنقل 
طلب الفريق . الذي يقدم التدريب والمعلومات والمساعدة للنساء والفتيات في المجتمعات األهلية الريفية الزراعية

  .)٧٢٨(مار المحافظة إيصال برامجه إلى النساء والفتيات المقيمات في المناطق الريفيةمن فرق إعادة إع
  

  
  )صورة القوات المتعددة الجنسيات في العراق(جنود من آتيبة الهندسة السابعة يعاينون جسر في محافظة ميسان 

  



  نظرة عامة حول تنمية المحافظات
 

 

٢٢٨ 

  
  البصرة

  
  نظام الحكم

سنة الحالي تخلفت المحافظة وراء العديد من المحافظات أفاد فريق إعادة إعمار محافظة البصرة انه خالل ربع ال
األخرى في فئة نظام الحكم وفئة التنمية االقتصادية وفئة حكم القانون، وهو ما عزاه فريق إعادة إعمار المحافظة 

أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة ان تجاوز هذه المشاآل في نظام الحكم وفي . إلى سنوات من الحرب والقمع
 بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي للعراق يأتي من البصرة، من ٥٠نمية االقتصادية أمر حرج، ألن قرابة الت

صناعة النفط في المقام األول ومن ثم من مجاالت أخرى تمر غالبية التجارة العراقية مع الخارج عبر خطوط 
  .)٧٢٩(أنابيب البصرة ومرفأها وطرقاتها

  
محافظة البصرة انه آان يعمل خالل ربع السنة الحالي على توجيه أصحاب المصالح أفاد فريق إعادة إعمار ال

بانتظار . العراقية آي يتوقفوا عن االعتماد على الواليات المتحدة في تمويل المشاريع لتحسين الخدمات األساسية
يل العمليات  ومعظم  لتمو٢٠١٠حصول البصرة على موارد لموازنتها من الحكومة العراقية المرآزية في العام 

حاجات االستثمارات الرأسمالية األآثر إلحاحًا، بدأ فريق إعادة إعمار المحافظة البصرة يحّول دوره على نحٍو 
وأفاد فريق إعادة إعمار المحافظة أيضا ان الوضع األمني . )٧٣٠(صارم إلى مهمة بناء القدرات الحكومية فقط

ميرآية للتنمية الدولية بالترآيز على تحسين قدرات المسؤولين المحليين المستقر سمح لهذا الفريق وللوآالة اال
  .)٧٣١(على الحكم

  
  األمن وحكم القانون

حصلت بضعة حوادث أمنية خالل ربع السنة الحالي في محافظة البصرة، مع حصول ثالثة حوادث فقط أسفرت 
أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة عن . تلعن مقتل أآثر من شخصين، ومقتل اثنين من المندائيين خالل جريمة ق

 إطالق نار غير مباشر خالل ربع السنة الحالي، وقد أسفرت أحد هذه (COB)استمرار تلقي قيادة البصرة 
والحظ فريق إعادة . يوليو وقد تعرضت التحرآات العسكرية للهجمات أيضًا/الهجمات عن مقتل جندي في تموز
 من الجنود لتأمين التحرآات وللسماح لفريق إعادة إعمار المحافظة بالتنقل إعمار المحافظة حاجة إلى المزيد

  . )٧٣٢(٢٠١٠يناير /خالل انتخابات آانون الثاني
  

  
صورة  (٢٠٠٩يوليو / تموز١٥مجموعة تضم شرآات عراقية وأميرآية تناقش مشروع المدينة الرياضية قبل حفل وضع حجر األساس في 

  )لمكتب شؤون المحافظات
  



 إعادة إعمار حسب المحافظة
 
 

٢٢٩ 

  لحوادث األمنية في محافظة البصرها
  )أسفرت عن مقتل شخصين أو أآثر(
١٥/١٠/٢٠٠٩ – ١/٧/٢٠٠٩  
  

  
  

أفاد تقرير لفريق إعادة إعمار المحافظة ان جهود قسم حكم القانون لديه في البصرة تتضمن عنصر بناء فعلي بما 
ر لمبنى محكمة المحافظة،  ماليين دوال١٠في ذلك أعمال إنشاءات ممولة من الواليات المتحدة بقيمة 
أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة ان هذه المشاريع . ومشروعين لبناء محكمتين آبيرتين، وإنشاء مبنى سجن

حاجة "أرضت القضاة المحليين ومسؤولي اإلصالحيات والشرطة، وأفاد الفريق أيضا عن وجود ما أسماه 
، لإلثبات للجماهير ان الخدمات األساسية تتحسن بظل العراق "استراتيجية للتحصين ضد التأثير اإليراني الحاقد

  .)٧٣٣(الجديد
  

والحظ الفريق غياب شرآاء . أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة أيضا ان ترهيب القضاء والفساد بقيا يشكالن قلقًا
امين المحلية العراقية آانت العالقة مع نقابة المح. في حكم القانون من المجتمع المدني محددين وجديرين بالثقة

 ألف ٣٠٠واتحاد القضاة العراقيين ضعيفة بسبب القيادة المترددة والمعرقلة، بالرغم من المشروع البالغ قيمته 
سعى فريق إعادة إعمار المحافظة لتحسين هذه العالقة . ٢٠٠٨دوالر لتجديد مبنى اتحاد القضاة العراقيين عام 

  . )٧٣٤(خالل ربع السنة الحالي
  
  بنية التحتية ال

استمر فريق إعادة إعمار المحافظة خالل ربع السنة الحالي اإلشراف على تنفيذ مشاريع بناء تزيد قيمتها عن 
لدى االنتهاء . خالل ربع السنة الحالي% ٩٣مشروع الغرمة إلمداد المياه آان منجزًا بنسبة .  مليون دوالر١٠٠

  .)٧٣٦( ألف شخص في البصرة٢٢٠ه الشرب إلى من هذا المشروع، سيكون قادرًا على إمداد ميا
  



  نظرة عامة حول تنمية المحافظات
 

 

٢٣٠ 

  انفاقات الواليات المتحدة على البنية التحتية في البصره 
  )بماليين الدوالرات(
  

 القطاع المجموع
 الكهرباء ٥٤٣٫٤٦
 المياه والصرف الصحي ٢٣٨٫٣٢
 النفط والغاز ٥٥٨٫٥٥
 النقل واالتصاالت ١٧١٫٨٠
 البنية التحتية العامة   ٨٫٣٩

 المجموع  ١،٥٢٠٫٥٢
  

  االقتصاد
أفاد فريق إعادة إعمار المحافظة حصول حدثين هامين خالل ربع السنة الحالي من المحتمل ان يؤثرا على 

  .)٧٣٧(التنمية االقتصادية ومناخ األعمال التجارية في البصرة
  

 . مليون دوالر٤٨٥بناء مرآز رياضي بقيمة  •
د ممنوح في الجولة األولى من تقديم العروض للحصول على اعادة تجهيز حقل نفط الرميله في إطار عق •

 . عقود خدمات نفطية
  

عمل فريق إعادة إعمار المحافظة مع هيئة االستثمار في المحافظة للترويج لهذه األحداث من أجل اجتذاب 
  . االستثمارات األجنبية إلى المحافظة



٢٣١ 

  
  
  
 
  

  إشراف
  (SIGIR)المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق 

    
  
  

  عمليات التدقيق للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
  عمليات التفتيش للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق

  مفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراقللتحقيق عمليات ال
  الخاص إلعادة إعمار العراقخط االتصال المباشر للمفتش العام 

  موقع اإلنترنت للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
  تحديث التشريعات

 القسم  

    ٤ 
    



 تحديث معلومات التشريعات
  

 

٢٣٢ 

  

 (SIGIR)عمليات التدقيق للمفتش العام إلعادة إعمار العراق 
  

 دقيقت عمليات ت س٢٠٠٩ أآتوبر/تشرين األول ٣٠ أغسطس حتى/من األول من آبأنجز المفتش العام 
 ثالثة تقارير ، استجابتفي ربع السنة هذا . تقرير تدقيق١٥٥،  ٢٠٠٤مارس /صدر منذ آذاروأيدة جد

 آافة المبالغ التي تم ول حشرعي تقرير تدقيق نجازطلب من المفتش العام إيللتفويض القانوني الذي 
شاطات إعادة تعالج ثالثة تقارير إدارة نآما  ،تخصيصها أو توفرت بطرق أخرى إلعادة إعمار العراق

  :اإلعمار
  

 مليار دوالر منحت بموجب أوامر ١٫١٢تقرير حول األآالف، النتائج واإلشراف على مبلغ  •
لبناء مرافق  (EEC)انفيرومنتال آاميكال آوربوريشن ( إلى الشرآة الكيميائية البيئية اتمهم

 .لقوات األمن العراقية
 

ثارها رئيس أ يستجيب لحاالت القلق التي داريةنظمة المعلومات اإل ألخدمة غير تدقيقيتحليل  •
، والذي يتم اإلبالغ على في العراق التي تستنسخ بيانات المشروع والمدفوعاتمجلس التدقيق األ

 .دارية للحكومة األميرآيةعنها في أنظمة المعلومات اإل
  

آرة تقرير حول المدى الذي حققته القوات المتعددة الجنسيات في العراق في تلبية شروط مذ •
التفاهم مع الحكومة العراقية والمدى الذي حققه الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق في االحتفاظ 

 تنفيذًا لهذه (I-CERP) بسجالت المشاريع الممولة من برنامج االستجابة الطارئة للقائد في العراق
 .المتطلبات

  
جهود التدقيق لنتائج الة ومجموعة تقارير مؤقتة يصف المنهجيبين تقرير مؤقت هو األول من  •

 .القانوني التي قام بها المفتش العام
  

 لتحديد احتمال (GMASS) الخدمات العالمية امدادتقرير يفحص النفقات بموجب عقد الصيانة و •
 . قد تكون قد حدثتقيد نفقات زائدة

  
حة  أعد حسابات صحي(USACE)تقرير لتحديد ما إذا آان سالح الهندسة في الجيش األميرآي  •

 .(DFI)عن األموال التي تلقاها من صندوق تنمية العراق 
  

 . لالطالع على تفاصيل نتائج عمليات التدقيق هذه١-٤أنظر الجدول 
  

.  حاليًا وعمليات اخرى يتوقع ان يبدأ بتنفيذها خالل ربع السنة هذاجارية  تدقيقة عملي١٤لدى المفتش العام 
  .ب معايير التدقيق الحكومية المقبولة عامةيقوم المفتش العام بأعمال التدقيق بموج

  
 لتحقيق تحسينات إدارية وأعمال تصحيحية هادفةأنتجت تقارير المفتش العام العشرات من التوصيات ال

ويتابع مدققو المفتش . آما ان تنفيذ توصيات التدقيق أمر حاسم. مطلوبة في نشاطات اإلغاثة وإعادة اإلعمار



 عمليات التدقيق للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
  

 

٢٣٣ 

 سعيًا وراء تحقيق تطبيقها الكامل إلى المدى العملي المقدمةيات المفتوحة العام بصورة منتظمة التوص
  .الممكن

  
  ١-٤الجدول 

  ٣٠/٧/٢٠٠٩منتجات عمليات التدقيق التي أجراها المفتش العام منذ 
  

  تاريخ إصدار التقرير  عنوان التقرير  رقم التقرير
حققت نتائجًا مشاريع : مرافق قوات األمن العراقية  10-001

 زيادات إضافةرآة الكيميائية البيئية ولكن بعد الش
  .تسليممهمة على الكلفة وبرنامج ال

  
١٠/٢٠٠٩  

البيانات المزودة إلى الحكومة العراقية حول  10-002
 آان ينقصها المشاريع األميرآية إلعادة اإلعمار

  .الوضوح

١٠/٢٠٠٩  

برنامج االستجابة الطارئة للقائد ُمدار بصورة جيدة   10-003
شكل عام ولكن يمكن تحسين وثائق المشاريع ب

  .شراف عليهاواإل

١٠/٢٠٠٩  

 ١التقرير المؤقت رقم : موال إعادة إعمار العراقأ 10-004
حول عمليات التدقيق الشرعي التي حددت 

  .، الهدر وإساءة االستعمالحتيالاال

١٠/٢٠٠٩  

شراف سمح اإل: من العراقيةصندوق قوات األ 10-005
عقد بعدم اآتشاف احتماالت تسجيل الضعيف على ال

  (AECOM)نفقات زائدة من قبل شرآة ايكوم 

١٠/٢٠٠٩  

رشاد حول السياسة اإل: صندوق تنمية العراق 10-006
 عن الصناديق محاسبيةمطلوب لتعزيز المسؤولية ال

المدارة من قبل سالح الهندسة في الجيش األميرآي 
(USACE).  

١٠/٢٠٠٩  

  
 للحصول على معلومات حول آافة منتجات mil.sigir.wwwللمفتش العام ت نترنإرجع إلى موقع اإل

  .٢٠٠٩أآتوبر / تشرين األول٣٠عمليات التدقيق التي أجراها المفتش العام آما آانت في 
  

يعزز هذا . علق بالعراقيتم تنسيق عمل المفتش العام بشكل جيد مع هيئات تدقيق اخرى تشارك في أعمال تت
 ،(IIGC) يالتنسيق ممثلو هذه الهيئات الذين يجتمعون في آل ربع سنة في مجلس المفتشين العامين العراق

  .لمنع االزدواجية في الجهود ولمشاطرة المعلومات والتجارب المكتسبة من نشاط التدقيق الجاري تنفيذه
  

افتتح المفتش العام بوين االجتماع . ر عبر الهاتف عبر مؤتم٢٠٠٩أغسطس / آب١٩عقد أحدث اجتماع في 
  :وحضرت المنظمات التالية االجتماع. من العراق

  
 .(CENTCOM) المفتش العام في قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة األميرآية •
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 وآالة تدقيق العقود الدفاعية •
 مكتب المفتش العام في وزارة الجيش •
 فاعمكتب المفتش العام في وزارة الد •
 مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية •
  والمساءلة الحكوميمكتب المحاسبة •
  (SIGIR)المفتش العام إلعادة إعمار العراق •
 (USAID OIG)مكتب المفتش العام في الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  •
  (USAAA)وآالة التدقيق في الجيش األميرآي •
  لجنة العقود في زمن الحرب •

  
  ربع السنة هذا  التي أجراها المفتش العام خالليات التدقيق النهائيمنتجات عمل

  
 ضافة نتائجًا ولكن بعد إ(ECC) حققت مشاريع الشرآة الكيميائية البيئية: من العراقيةمرافق قوات األ

  التسليمزيادات مهمة على الكلفة وبرنامج
 ).٢٠٠٩/ ١٠ SIGIR-10-001تقرير المفتش العام ( 
 

  المقدمة
 تقرير تدقيق شرعي نهائي حول المبالغ التي توفرت بتحضيرلى المفتش العام مهمة قانونية تتلخص إ عهد
 أجرى المفتش العام عمليات تدقيق لفحص العقود المتطلبات، وللمساعدة في تنفيذ هذه .عادة إعمار العراقإل

 على المسائل شديدشراف مع التالرئيسية إلعادة إعمار العراق من اجل تحديد اآالف العقود، النتائج واإل
  .، الهدر وإساءة االستعمالحتيالالمتعلقة باحتماالت التعرض لال

  
وامر مهمة صدرت من أ مليار دوالر انفق على ١٫١٢عملية التدقيق هذه على استعمال مبلغ ترآز 
لعراقية عبر من ا إلنشاء مرافق متعددة لقوات األية بصورة أول٢٠٠٨مارس / وحتى آذار٢٠٠٤أبريل /نيسان

تم تمويل وقد . (ECC)لى الشرآة الكيميائية البيئية إوامر المهمة بموجب عقدين ُمنحا أصدرت .  العراقملآا
 مليون ٧٦٨٫٨٢ة يم مليون دوالر من صندوق إعادة إعمار العراق وبق٣٥٠٫٨٧أوامر المهمة هذه بقيمة 

 القيادة األمنية االنتقالية  وأشرفت عليهامهمةأدار تنفيذ أوامر ال. من العراقيةدوالر من صندوق قوات األ
  .(AFCEE) ومرآز القوات الجوية لالمتياز البيئي (MNSTC-I)المتعددة الجنسيات في العراق 

  
  النتائج

 الحظ المفتش العام انه تّم إنشاء مرافق عديدة بموجب أوامر مهمة منحت إلى الشرآة الكيميائية البيئية
(ECC)الرئيسية األسبابآانت .  وتم هدر بعض األموال، تأخرتالتسليم وبرامج  ولكن االآالف زيدت 
. تداعيات متالزمة مع بناء مرافق في بيئة طوارئوهي ، باألمن تغييرات في العمل ومسائل تتعلق إدخال

 آانا صحيحين بصورة عامة وحدد فقط عددًا قليًال من واإلشرافالحظ المفتش العام أيضًا ان اإلدارة 
  .جسالهوا

  
 أمر مهمة منحت لها مباٍن لمراآز القيادة، ثكنات، قاعات طعام، ٣٨أنشأت الشرآة الكيميائية البيئية بموجب 

 مليون دوالر ٦٥٥لكن ازدادت اآالف أوامر المهمات هذه من حوالي . عيادات طبية ومباٍن لقوات الشرطة
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، %٤٠٠ت آلفة ثالثة أوامر مهمة بأآثر من ادازدو).  بالمئة تقريبًا٧١بنسبة ( مليار دوالر ١٫١٢إلى حوالي 
تأخر : تأخيرات ذات أهميةهناك باإلضافة إلى ذلك، آانت .  مليون دوالر١٥٠ تجاوزت إجماليةأي بزيادة 

  . شهرًا أو أآثر١٨ أمر مهمة لمدة ١٤تنفيذ 
  

غيرات في الكلفة وبرامج  الرئيسية التالية للتاألسبابمن خالل تحليل اآالف ونتائج العمل، حدد المفتش العام 
  :تسليمال
  

 وفي بعض ،جرى تعديل أوامر المهمة بدرجة ذات شأن بعد منحها بحيث تم تغيير نطاق العمل •
 حدد المفتش . مهدورةأموالزاد هذا التغيير في االآالف ونتج عنه .  مواقع إنشاء المرافق،الحاالت

 االنتقالية األمنية مسؤولون في القيادة أفاد. ر مليون دوال١٫٧١ بلغت إجمالية بقيمة أمثلةالعام ثالثة 
المتعددة الجنسيات في العراق ومرآز القوات الجوية لالمتياز البيئي بأن بيئة زمن الحرب، الجيش 

  النهائي للخطط ومن ثماإلعداد منح أوامر المهمة قبل ت والوضع السائد سببغير المتطور،العراقي 
 .تعديلها مع تغير الحاجات

 
شكلت ين خاصين من الباطن،  مقاولين أمني مليون دوالر إلى١٥٠ دفع األمنعن الحاجة إلى  نتج •

 التنفيذ وزادت األمنيةعالوة على ذلك، أخرت المسائل .  بالمئة من االآالف اإلجمالية١٤حوالي 
مالي  تحديد التأثير اإلجباإلمكانلم يكن .  واآالف المقاولين من الباطنينجداول الرواتب للمقاول

 .تسليمف وبرامج الال على االآاألمنيةللظروف 
  

 االنتقالية المتعددة الجنسيات في األمنية وقيادة القوات (AFCEE) تشاطر مرآز القوات الجوية لالمتياز البيئي
منح مرآز القوات الجوية .  على أوامر المهمة والعقودواإلشراف اإلدارة أعمال  (MNSTC-I)العراق

 باتباع عملية تنافسية وزود  (ECC) مهمة إلى الشرآة الكيميائية البيئيةأمر ٣٨ من اصل ٢٦ لالمتياز البيئي
دارة إلحول ا عالوة على ذلك، زودت ملفات عقود المشاريع دليًال واسعًا .التبريرات عند عدم تطبيقها

 أحد الشراء اجراء عملياتفي  ولكن حدد تحقيق حول شذوذ . البيئيةية الشرآة الكيميائأداءشراف على واإل
 ومسائل صحيحة المتعددة الجنسيات في العراق وجود عالقات غير ية االنتقالاألمنيةدة ياالمسؤولين في الق

 دققت بشكل واسع وآالة تدقيق العقود ،وأيضًا. راء المتابعة الموصى بهاجاخرى تتعلق بالنزاهة دون ا
  مليون دوالر٥٫٧١ وجود مبلغ الكيميائية البيئية وحددت المهمة الممنوحة إلى الشرآة وأوامرالدفاعية عقود 
  .نظمة الشرآة الكيميائية البيئيةحاسمة ألالتدقيقات ال موضع الشك ولكنها لم تجِر  فيمن االآالف

  
دفعت . ئدة المدفوعة إلى الشرآة الكيميائية البيئية تبدو زا- أي األرباح-المكافآت ان بعض وجد المفتش العام

لزيادة  المقرر األساسوهو لم تكن مقابل عمل مضاف، والكلفة عند التعديل  يلى الزيادات ف عالمكافآت
 مبلغ بما في ذلك ، آأرباحالمكافآت مليون دوالر من ٨٠٫٣٦استلمت الشرآة الكيميائية البيئية مبلغ . المكافآت
  . لزيادات الكلفة عند التعديلمكافأت مليون دوالر على شكل ٤٠٫٥٥

  
 لها ما يبررها الن متطلبات المكافآت ان (AFCEE) ولون في مرآز القوات الجوية لالمتياز البيئياعتقد مسؤ

  . سببت الزيادات في الكلفةاألمنيةالعمل المتغيرة والمسائل 
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  التوصيات
أو دروس مكتسبة لمعالجة المسائل المتعلقة بزيادات الكلفة /شملت التقارير السابقة للمفتش العام توصيات و

عولجت المسائل الرئيسية المحددة في هذا . وتأخيرات تنفيذ برنامج العمل في مشاريع إعادة إعمار العراق
تبعًا لذلك، لم يشمل .  غير المستقرةاألمنيةظروف التغييرات في نطاق العمل بعد منح العقود وال  أيالتقرير،

  . توصيات ودروسًا مكتسبةأيةالمفتش العام في هذا التقرير 
  

لمفتش دى ا إلى دائرة التحقيقات ل (MNSTC-I) االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراقاألمنية القيادة تزود
  . تتابعهاقامت بتعيينها والتي لمالعام مسائل النزاهة في المشتريات التي 

  
  تعليقات اإلدارة واالستجابة للتدقيق

  . للحصول على تعليقات اإلدارةmil.sigir.www للمفتش العام اإلنترنتراجع هذا التقرير على موقع 
  

 آان إعمار العراقالبيانات المزودة إلى الحكومة العراقية حول المشاريع األميرآية إلعادة 
   ينقصها الوضوح

 ).٢٠٠٩/ ١٠ SIGIR-10-002تقرير المفتش العام (
 

  المقدمة
 من وجود (BSA) للتدقيق في العراق األعلى رئيس المجلس أثارها التي يستجيب هذا التقرير للهواجس

لم يحدد . اإلدارية األميرآية للمعلومات األنظمةازدواجية في بيانات المشاريع والمدفوعات الواردة في 
ت دواجية في المشاريع والمدفوعات ولكن البيانا المفتش العام لبيانات النظام وجود ازأجراهالتحليل الذي 

. المشاريع والمدفوعات يأعطت مظهر وجود ازدواجية ف و،المزودة إلى الحكومة العراقية لم تكن واضحة
يعزز تحليل المفتش العام الحاجة للمحافظة على بيانات واضحة ودقيقة حول المشاريع األميرآية إلعادة 

خرين بيانات آراقية او مستعملين  المسائل التي قد تظهر عند تزويد ممثلي الحكومة العويبّينإعمار العراق 
غير  آخدمة ٢٠٠٩سبتمبر /يلولأاجرى المفتش العام هذه المراجعة خالل . غير واضحة حول المشاريع

  .تدقيقية
  

  النتائج
على للتدقيق آان ينقصها الوضوح  بيانات إلى المجلس األ(IRMS)زود نظام إدارة إعادة إعمار العراق 

 يع والمدفوعات بالنسبة للمشاريعواجية في المعلومات المتعلقة بالمشاروبدت على انها تظهر وجود ازد
  يبّين مظهر االزدواجيةفإنمع ان المفتش العام لم يجد مدفوعات متعددة . األميرآية إلعادة اعمار العراق

ن  نوعية إعادة اإلعمار المزودة إلى الحكومة العراقية ومستعمليبةضرورة تزويد بيانات افضل حول مراق
 للتدقيق ونتائج تحليل المفتش العام النتائج والتوصيات األعلىتعزز هواجس المجلس . آخرين لقاعدة البيانات

  .الواردة في تقاريرنا السابقة
  

  التوصيات
  . في هذا التقريرتوصيات أيةلم يزود المفتش العام 
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  تعليقات اإلدارة واالستجابة للتدقيق
  . للحصول على تعليقات اإلدارةmil.sigir.www للمفتش العام نترنتاإلراجع تقرير التدقيق على موقع 

  
للقائد في العراق ُمدار بصورة جيدة ولكن يمكن تحسين وثائق المشاريع برنامج االستجابة الطارئة 

  .شراف عليهاواإل
 ).٢٠٠٩/ ١٠ SIGIR-10-003تقرير المفتش العام (
 

  دمةالمق
  وقعت قيادة القوات المتعددة الجنسيات في العراق والحكومة العراقية مذآرة تفاهم٢٠٠٨ أبريل/في نيسان
(MOU) تنشئ برنامج االستجابة الطارئة للقائد في العراق (I-CERP) اآثر من إآمال ومنذ ذلك الوقت تم 

  مليون دوالر المخصص٢٧٠لغ صل مب مليون دوالر تقريبًا من ا٢٢٩ مشروع بالتزام اآالف بلغت ٨٠٠
 تستعمل ،جابة الطارئة للقائد في العراقستبموجب برنامج اال .لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد في العراق

 اخرى يعموال الحكومة العراقية لتنفيذ مشاريع إعادة اإلعمار ومشارأالقوات المتعددة الجنسيات في العراق 
  .لفائدة المواطنين العراقيين

  
 هي فحص المدى الذي لبت عنده القوات المتعددة الجنسيات في العراق شروط مذآرة قرير هذا التدافأه

الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق بسجالت به  والمدى الذي احتفظ ،التفاهم الموقعة مع الحكومة العراقية
 األعلىوافق المفتش العام والمجلس . جابة الطارئة للقائد في العراق تنفيذًا للمتطلباتستمشاريع برنامج اال

 سجابة الطارئة للقائد في العراق، لكن اصدر المجلستامج االنردقيق على اجراء مراجعة مشترآة لبللت
  . تقريرًا منفصًال حول هذا البرنامج٢٠٠٩يولي / للتدقيق في تموزاألعلى

  
  النتائج
 جابة الطارئة للقائدتسعامة برنامج االفي العراق بصورة  (MNF-I) القوات المتعددة الجنسيات أدارت

(CERP) استنادًا إلى الشروط الواردة في مذآرة التفاهم وذلك من خالل تخصيص مشاريع إلى المحافظات 
باإلضافة إلى ذلك، تشير بيانات . ا في مذآرة التفاهميهحسب اللزوم وبناء نوع البنية التحتية المنصوص عل

 آيفية استعمال  حولمحاسبةالعراق ان القوات المتعددة الجنسيات تقوم بالفيلق المتعدد الجنسيات في ال
 تحسين شمولية التقارير ربع السنوية التي تزودها إلى مكان القوات المتعددة الجنسياتإلكن ب. األموال ودفعها

حاالت، في هذه ال.  دوالر او اآثرألف ٥٠خص حول المشاريع التي تقدر قيمتها ب الحكومة العراقية وباأل
 مشروع ٢٠٦ حول الوقائع ألواح حول المشاريع، سميت لةزودت القوات المتعددة الجنسيات معلومات مفص

 الوقائع هذه آان ينقصها معلومات مفصلة عن المشاريع مثل ألواحعض  بلكن.  مشروع٣٤٧فقط من اصل 
االتصال  يسماء مسؤول وا،ط للمساعدة في تحديد النشاوأرقام المشاريعاألموال الملتزم بها والمنفقة، 

 التي توقعها القوات المتعددة الجنسيات ،عالوة على ذلك، آانت رسائل االستدامة. االميرآيين والعراقيين
آانت وفي الحاالت التي .  لوح وقائع١٣ موجودة في لم تكنمشروع، أي والحكومة العراقية عند بدء تنفيذ 

 منها غير موقعة من الحكومة ين آان اآثر من عشر،لوقائع األواحفي .  مشمولة رسائل االستدامةفيها
لكن لم تلبي القوات المتعددة . العراقية وآان اآثر من ثالثين منها غير موقعة من الحكومة األميرآية

الجنسيات الطلب المنصوص عليه في مذآرة التفاهم بتدريب مسؤولين في الحكومة العراقية على إدارة 
ضافي من إن إلى عدم توفر تمويل ويشير المسؤول .ليهمإبرنامج االستجابة الطارئة للقائد البرنامج ونقل إدارة 
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من يل آسبب لعدم تنفيذ شرط التدريب آما الحكومة العراقية لتأمين استدامة البرنامج على المدى الطو
  .المحتمل عدم تنفيذه

  
جابة الطارئة للقائد تنقص ملفات ست االرغم الجهود المبذولة لتحسين مسؤولية المحاسبة والتدقيق لبرنامج

 بسبب اإلشراف غير الحرجةداخلية ال بةمراقالثائق تثبت اجراء ة للفيلق المتعدد الجنسيات ويدعدمشاريع 
في بعض . رشاد غير الواضح وغير الكامل حول متطلبات التوثيق واإل،تيانسجالكافي للفيلق المتعدد ال

 المتعلقة بالدفعات النقدية يصاالت أساسية آاإليةع وثائق مراقبة داخلالحاالت، آان ينقص ملفات المشاري
 ملفًا تنقصهم ٨٧ التي فحصت ١٠٣ ال فاتلتصوير ذلك، آان من بين المل.  لألموالاإللكترونيةوالتحويالت 
 قيام  المتعدد الجنسيات اإلشراف الضروري لتأمينفيلق لم ينفذ ال،عالوة على ذلك.  الدفعات النقديةإيصاالت

 وشمول هذه الوثائق في ملفات الحرجة والقرارات اإلداريةالوحدات العسكرية األميرآية بتوثيق هذه األعمال 
عمال وآانت النتيجة تعريض هذه المشاريع أل. ضات غير الواضح حدوث هذه التناقاإلرشادب سّب. المشاريع

  .ساءة االستعمالإ، الهدر وحتيالاال
  

 إشراف مما أعاق ، للتدقيق في العراق بان البيانات األميرآية آانت غير آاملةلىاألعابلغ أيضًا المجلس 
لم يراجع . ميرآية مثل برنامج االستجابة الطارئة للقائدالحكومة العراقية على برامج تديرها الحكومة األ

  .يق للتأآد من دقتهدقعلى للتالمفتش العام تقرير المجلس األ
  

  التوصيات
جابة تس برنامج االات المتعددة الجنسيات في العراق إدارةوقم بان يحسن القائد العام لل العايوصي المفتش

دات التابعة الرئيسية تزويد معلومات شاملة حول آافة المشاريع ايالطلب من الق) ١(للقائد من خالل الطارئة 
تحديد ما إذا آانت توجد ) ٢( و، دوالرألف ٥٠المكتملة لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد بقيمة ال تقل عن 

 العراقية والموظفين الحكوميين في المحافظات على إدارة برنامج األمنضرورة مستمرة لتدريب قوات 
  .االستجابة الطارئة للقائد حسب ما نصت عليه مذآرة التفاهم

  
 بتحسين مسؤولية  العام للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق بان يقوم القائدأيضًاي المفتش العام صآما يو

 وتحديد الوثائق التي يتوجب ٢٠١٠ عام إرشاداتتوضيح مراجعة ) ١(شراف من خالل المحاسبة واإل
نسيات جالطلب من الفيلق المتعدد ال) ٢( و،شمولها في ملفات مشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد

  . الموجودباإلرشادمها ن التزا الطارئة للقائد للتأآد مجابةستمراجعة ملفات مشاريع برنامج اال
  

  تعليقات اإلدارة واالستجابة للتدقيق
. (MNC-I) نسيات إلى الفيلق المتعدد الج التعليقات(MNF-I)  القوات المتعددة الجنسيات في العراقحولت

لى  من التوصيات الواردة في التقرير ولكنه لم يوافق عأربعيات في العراق على وافق الفيلق المتعدد الجنس
ذآر الفيلق . للقائد نظام لتعقب مواقع وجود ملفات مشاريع برنامج االستجابة الطارئة إلنشاء توصية مسودة

لم يشمل المفتش العام في تقريره .  تنفيذ موازنتهإرشادات موجود في اإلرشاديات ان مثل هذا المتعدد الجنس
  . هذه التوصيةسودةالنهائي م
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يق الشرعي التي حددت ق حول عمليات التد١تقرير المؤقت رقم ال:  إعادة إعمار العراقأموال
  ساءة االستعمالإ، الهدر وحتيالاال
 ).٢٠٠٩/ ١٠ SIGIR-10-004تقرير المفتش العام (
 

  المقدمة
 تقرير تدقيق شرعي نهائي حول بإعداد وتعديالته على ان يقوم المفتش العام 108-106ينص القانون العام 

من اجل .  مليار دوالر٥٠ إلعادة اعمار العراق التي بلغ مجموعها حتى اليوم حوالي آافة األموال المزودة
 منهجية ، من التقارير المؤقتةبين سلسلة من ،ؤقت األول، يصف هذا التقرير المعلى اطالعغرس  الكونإبقاء

رة تراآمية  عن النتائج بصواإلبالغ سوف يتم .ونتائج جهود التدقيق الشرعي الذي يجريه المفتش العام
  . إعادة اإلعمارأموالجمالي إنهائي التقرير الوسوف يشمل 

  
 عملية تدقيق لعقود رئيسية إلعادة ١٧اجرى المفتش العام على مدى السنتين الماضيتين مجموعة من 

بة الداخلية قا الرأنظمةيق هذه، بصورة جزئية، تحديد نقاط الضعف في قدآان القصد من عمليات الت. العمارا
استعمل المفتش العام نتائج هذه . عمالتس االوإساءة، الهدر حتيالمارسة االملفرص ال توفري تستطيع ان الت

  .المخالفات بغية تحديد الحاالت المحتملة الرتكاب استهدافيةالتدقيقات لتطوير مقاربات تدقيق شرعية 
  

عمار العراق إغاثة واعادة نفقات إءة معامالت  عمليات تدقيق شرعية لكفابإجراء مؤخرًا باشر المفتش العام
عمليات التدقيق هذه هي .  والوآالة األميرآية للتنمية الدولية،وزارة الخارجيةوالتي نفذتها وزارة الدفاع، 

بيانات المعامالت . عمليات فحص نظامية لنفقات برنامج إعادة اعمار العراق من اجل تحديد الحاالت الشاذة
عملية االستخراج في  مقاربة المفتش العام تجمع بين االستعمال وإساءة الهدر ،حتيالالتي قد تشير إلى اال

 أدلةطوير لي للبيانات مع تقنيات التدقيق والتحقيق القياسية من اجل اآتشاف معامالت موضع شك وتاآل
  .حتيال باالالمتعلقةجنائية المقاضاة ال  فيمدنية اوال او داريةاإل اإلجراءات ي فا بها الستعمالهةمتعلق

  
عمار العراق المعروفة باحتوائها إ واعادة إغاثةامج نر بمجاالت من مراجعة بإجراء بادر المفتش العام أيضًا

بها  التحقيق التي يقوم/يرآز هذا الجهد التفاعلي، مبادرة التدقيق.  الداخليةبة المراقأنظمةلنقاط ضعف في 
 على فة مراقبة ضعيأنظمة بسهولة حيث توجد إلى النقد الوصول عبرها على البرامج التي يمكن المفتش العام

 اتيدير فريق التدقيق الشرعي لدى المفتش العام عدة مشاريع تفاعلية وحدد عددًا من حاالت النشاط. النفقات
  .موضع شكالتي هي 

  
  األوليةمنهجية المفتش العام والنتائج 

 أموالالر من  مليار دو٦٫٤تي تشمل مبلغ حوالي ال للعقود الرئيسية إلعادة اإلعمار ١٧التدقيق ال عمليات 
 ،ليةخة الدا المراقبأنظمةإعادة اعمار العراق حددت عددًا من نقاط الضعف المشترآة او المتعارضة في 

  :تشمل
  

 . على العقودلإلشراف من الموظفين وعدم وجود عدد آاٍف مسؤولي العقود في عالية يلحرآة تباد •
 اولين والمقاولين من الباطنقمل على اآاٍف غير إشراف •
 .ر المقاولينيت لفواآافيةمراجعة غير  •
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 ناقصةر ووثائق اخرى يتفوا •
  التغييروأوامر أوامر المهمة إعدادإفراد في  •
  او الموجودات الكافية لألمالكالمحاسبة غير  •

  
 . االستعمالساءةوإ، الهدر حتيال المراقبة جعلت البرامج معرضة لالأنظمةضعف في ال من نقاط األنواعهذه 

  . قد حدثت بالفعلاألنشطة الذي قام به المفتش العام إلى ان من المحتمل ان تكون مثل هذه ولييشير العمل اال
  

  وزارة الدفاع تتعلقأجرتها مليار دوالر ٣٥٫٢ فحص شرعي لمعامالت بقيمة إلجراءتش العام فميخطط ال
صندوق و العراقية، األمنصندوق قوات و العراق، ة وإعادة اعمارثابنفقات بموجب تخصيصات لصندوق إغ

تش العام حاليًا فمفيذ هذا الجهد يقوم ال بتنرةبغية المباش. جابة الطارئة للقائد وبرنامج االست،دعم االقتصاد
 وقد حدد عددًا من ،مليارات دوالر تقريبًا ١٠٫٧ ملتش في وزارة الدفاع إنفاق معاملة ألف ٢٢بتدقيق حوالي 

  : شملت، الشاذةالمعامالت
  

 دفعات تبدو على انها ازدواجية •
 خياليين او بأسماء عامة االستعمال/ُمختلفيندفعات إلى بائعين  •
 أنشطة المدفوعاتحوظة في ل متفاوتات •
 حصول الدفعات قبل او عند تاريخ صدور الفاتورة •
 فواتير مقاولين مرقمة بالتتابع •
 ان عناوينها مختلفةات إلى شرآات يبدو دفع •
 . التعامل معهم مؤقتًا أو نهائيًاان تم تحريم آانوا من المحتمل ينت إلى مقاولدفعا •

  
. غير صحيحة واحدة من هذه المعامالت مزورة أو أية حاليًا في عملية تحديد ما إذا آانت  منهمكالمفتش العام

قة الصلة لملفات العقود الوثيومن اجل القيام بذلك يجري فحصًا مفصًال للمعامالت يشمل مراجعات 
 مثل نوع ومبلغ مخاطر عمليات فحص المعامالت استنادًا إلى عوامل الأولوياتسوف يتم تحديد . بالموضوع

  .  سابق من نشاط موضع شكيخالمعاملة ووجود تار
  

بة  حددت المراجعة التفاعلية التي قام بها المفتش العام للبرامج المعروف بان نظام المراق،باإلضافة إلى ذلك
فريق من المحققين، يراجع .  موضع شكأنشطة ية فيها يعاني من نقاط ضعف، وجود عدد من حاالتلخالدا
  . ما يبرر اجراء عمل الحقهناك والمدققين المعلومات المتعلقة بالموضوع لتحديد ما إذا آان ،المحللينو
  

في بشكل إجمالي ه عام تش العام بوجفمالتدقيق الشرعي التي يقوم بها ال نتائج جهود يتم اإلبالغ عنسوف 
آما سيزود المفتش العام أيضًا الدروس . ذلك ويكون مفيدًاالتقرير وسوف تشمل نتائج محددة حيث يلزم 

لن تقدم .  مثًالأفغانستان في ،خرىاألطارئة اللحاالت لالت يولتي يمكن تطبيقها عند استعمال تمالمكتسبة ا
  . محتملةية ذات طبيعة جنائأنشطة الجارية او يةلجنائهذه التقارير معلومات مفصلة بشأن التحقيقات ا

  
  التوصيات

  .فقطعالمي إ توصيات، هذا التقرير هو تقرير أيةتش العام فميقدم اللم 
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  جابة إلى التدقيقتسواالتعليقات اإلدارة 
  . للحصول على تعليقات اإلدارةmil.sigir.www للمفتش العام اإلنترنتانظر تقرير هذا التدقيق على موقع 

  
سمح اإلشراف الضعيف على العقود عدم اآتشاف االآالف : صندوق قوات األمن العراقي

 (AECOM) المحتملة التي أضافتها شرآة ايكوم الزائدة
 ).٢٠٠٩/ ١٠ SIGIR-10-005تقرير المفتش العام (
 

  المقدمة
 تفويض الكونغرس بإجراء تدقيق شرعي ية من جهوده الرامية لتلبأجرى المفتش العام هذه الدراسة آجزء

يفحص هذا التقرير النفقات على عقد خدمات . لألموال األميرآية المنفقة على نشاطات إعادة إعمار العراق
منية المتعددة الجنسيات في العراق  الذي يدعم برنامجًا للقيادة االنتقالية األ(GMASS) واالمداداتالصيانة 

ُيشكِّل هذا العقد أحد اآبر العقود . هدف إلى مساعدة الجيش العراقي في تطوير قدرة لوجستية ذاتية االآتفاءي
  .من العراقيةالممولة من صندوق قوات األ

  
 مليون دوالر ودفعت ٦٨٣ آانت الحكومة األميرآية قد التزمت بدفع اآثر من ،٢٠٠٩سبتمبر /يلولأبتاريخ 

لم يجد المفتش العام في .  على عقد خدمات الصيانة الشاملة والتجهيز،ون دوالر ملي٥٦٧بالفعل اآثر من 
االآالف التي فرضها المقاول  عملية تدقيق سابقة لهذا العقد تبريرًا في وثائق العقد او في سجالت اخرى لكافة

رنة  لم يتمكن المفتش العام من مقا،على وجه الخصوص. (AECOM)الحكومية ايكوم شرآة الخدمات 
  .التصليحالبيانات المالية التي أعدها الجيش وشرآة ايكوم حول مشتريات قطع 

  
تير  محتملة على فوازائدةدخلت اآالف أآان الغرض من إعداد المفتش العام للتقرير تحديد ما إذا آانت قد 

  .(GMASS)مختارة لعقد خدمات الصيانة واإلمدادات 
  

  النتائج
ش األميرآي عملية لمراجعة الفواتير العائدة لعقد خدمات الصيانة الشاملة آان لدى قيادة العقود في الجي

لكن لم يكن لدى مكتب العقود موظفين .  وتحسنت تلك العملية مع مرور الوقت،(GMASS)والتمديدات 
خطار دفع ذوي خبرة لمراجعة الفواتير بصورة شاملة، األمر الذي ترك الحكومة األميرآية معرضة أل

تمت مراجعتها في فترة مبكرة من  جرى تفحص الفواتير التي ،بصورة خاصةو غير مبررة ةزائداآالف 
وبعد تحسين عملية الفوترة، .  فيما بعدتمت مراجعتهالعقد بدرجة اقل من التفحص التي جرت للفواتير التي ا

لمئة من الفواتير  با٠٫١ بالمقارنة مع نسبة ، بالمئة من الفواتير٣٣وصل حتى رفض مكتب العقود دفع مبلغ 
  .التي رفضت قبل إدخال ذلك التحسين

  
 بصورة هافوترتتمت أظهر تحليل المفتش العام لفواتير مختارة من عقد خدمات الصيانة الشاملة والتجهيز 

حتوت الفواتير المقدمة من شرآة ا.  مليون دوالر آأآالف٤٫٤نفاق حوالي إ او لم تتمكن من تبرير زائدة
دمات الصيانة الشاملة والتجهيز أخطاء متعددة استنادًا إلى التوثيق الذي تم الحصول عليه ايكوم لعقد عقد خ

 ٢٠٠٩سبتمبر / إلى أيلول٢٠٠٥يوليو / شرآة ايكوم من تموزقامت. من مكتب العقود وتحليل المفتش العام
ريات قطع فحص المفتش العام مشت.  مليون دوالر٥٦٧ قدره فاتورة للدفع بمبلغ إجمالي ١٣٩ بتقديم
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 وحدد وجود مبلغ ،ربع من هذه الفواتيرأ بموجب  مليون دوالر٢٩٫٩ يةجمالالسيارات التي بلغت قيمتها اإل
  : شملت، محتملةزائدةآالف ألتسجيل من ال مليون دوالر ٤٫١

  
 .ولاقًا المبلغ المضاف المسموح به للم مليون دوالر ألسعار تتجاوز قيمة الكلفة زائد٢٫١حوالي  •
 . مليون دوالر ألسعار تجاوزت المبالغ المتفق عليها بموجب العقد٠٫٣ثر من مبلغ اآ •
 . مليون دوالر ألسعار تجاوزت قيمة السوق١٫٥حوالي  •
 . مليون دوالر في أوامر عمل وردت بنسختين وثالث نسخ١٫٢حوالي  •

  
 دوالر سجل ١٫٢٢ آان  وصل فلكات١٠فعلى سبيل المثال، رغم ان السعر المتفق عليه لرزمة مكونة من 

ة ايكوم ان أخطاء الفوترة حدثت مبكرة آرمسؤولون في شذآر .  دوالرًا لكل رزمة١٩٦٫٥٠المقاول مبلغ 
 ذآر ،باإلضافة إلى ذلك.  هذا التعديلبكفاية يشك المفتش العام ،لكنو ،في العقد وان تعديًال تراآميًا أجري

 زائدةشكال من االآالف الايكوم لجهة هذه األمسؤولون في مكتب العقود انهم لم يراجعوا فواتير شرآة 
  . عملية المراجعة لديهمين بعد تحسوال قبل الالمحتملة 

  
 معاملة ولكنها لم تزود وثائق تدعم ٢٣٩عالوة على ذلك، زودت شرآة ايكوم وثائقًا تدعم الكلفة بالنسبة ل 

ف المشكوك المفتش العام لالآالت في حسابات شملت بعض هذه المعامال.  معاملة طلبها المفتش العام٣١
.  ويشك المفتش العام بصحة هذه االآالف، مليون دوالر في أي مكان آخر٠٫٣لكن لم تتم محاسبة مبلغ . بها

  .عند انتهاء العمل الميداني للمفتش العام آانت شرآة ايكوم ال تزال تبحث عن الوثائق المفقودة
  

ضعف في ال نقاط ووجودا المفتش العام خالل مراجعته المحدودة، نظرًا للمشاآل المتعلقة بالفوترة التي حدده
عقد خدمات الصيانة الشاملة والتجهيز، آانت الحكومة األميرآية لآالف آما اال ،جراءات مراجعة الفواتيرإ

  .معرضة بدرجة آبيرة لخطر دفع اآالف اخرى مشكوك بصحتها
  

  التوصيات
يذي لقيادة العقود الدفاعية للجيش األميرآي ضابط العقود الذي يوصي المفتش العام بأن يأمر المدير التنف

  :اجرى عقد خدمات الصيانة الشاملة والتجهيز بأن
  

 مليون دوالر في الفواتير واالآالف التي شك المفتش العام ٤٫٤ُيحدد ما إذا آان مبلغ حوالي  -١
  .بصحتها يجب رفضه واستعادته

موجب العقد لتحديد ما إذا آان من الضروري استعادة ُيبادر بإجراء تدقيق لالآالف المفوترة ب -٢
 في الفواتير ولالآالف غير المدعومة بوثائق زائدةضافية من شرآة ايكوم للزيادات الإمبالغ 

 .بموجب عقد خدمات الصيانة الشاملة والتجهيز
  

  تعليقات اإلدارة واالستجابة للتدقيق
  . للحصول على تعليقات اإلدارةmil.sigir.wwwنترنت انظر تقرير هذا التدقيق على موقع اإل
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 عن المحاسبيةاإلرشاد حول السياسة مطلوب لتعزيز المسؤولية : صندوق تنمية العراق 
  سالح الهندسة في الجيش األميرآيالتي يديرهااألموال 

 ).٢٠٠٩/ ١٠ SIGIR-10-006تقرير المفتش العام (
 

  ةالمقدم
  : من أجل١٤٨٣أنشأ مجلس األمن الدولي صندوق تنمية العراق بموجب القرار رقم 

  
اآالف اإلدارة المدنية ) ٣(استمرار نزع سالح العراق، ) ٢(إعادة اإلعمار االقتصادي للعراق، ) ١(

 .آان من المفروض استعمال األموال بطريقة شفافة. أغراض أخرى تفيد الشعب العراقي) ٤(العراقية، و
موال أ المراقب المالي لدى سلطة االئتالف المؤقتة أدار للعراق، (CPA)خالل إدارة سلطة االئتالف المؤقتة 

صندوق "الذي أصدرته سلطة االئتالف المؤقتة تحت عنوان  ٢يصف القانون رقم . صندوق تنمية العراق
نهاء إعندما تم . دوق تنمية العراقالمسؤوليات المتعلقة بإدارة، استعمال، محاسبة وتدقيق صن" تنمية العراق

 صندوق تنمية العراق أموال، نقلت مسؤولية إدارة ٢٠٠٤يونيو /أعمال سلطة االئتالف المؤقتة في حزيران
شراف الحكومة األميرآية على صندوق تنمية إانتهى . الوسطى-إلى مجموعة الدعم للمنطقة المشترآة 

يدت آافة األموال المتبقية إلى الحكومة العراقية حسب طلب  وأع٢٠٠٧بر مديس/ آانون األول٣١العراق في 
  .الحكومة العراقية

  
 شملت سالح الهندسة في الجيش ، في وزارة الدفاع أمواًال من صندوق تنمية العراقعناصر عدة استلمت

الغرض من هذا التدقيق هو تحديد ما إذا آان سالح الهندسة في الجيش األميرآي . (USACE)العراقي 
  .(DFI)رى حسابات مالئمة لألموال التي استلمها من صندوق تنمية العراق اج
  

  النتائج
 التي تحتاج إلى انتباه (DFI)موال صندوق تنمية العراق أالمفتش العام عددًا من المسائل المتعلقة بإدارة حدد 

 صندوق تنمية العراق موالأ مليون دوالر من ٢٧٫٥حدد المفتش العام حتى هذا التاريخ مبلغ . وزارة الدفاع
 مليون دوالر إلى ١٣٫١ مبلغ  وقد تمت إعادة إعادتها إلى الحكومة العراقية، احتمال أو،يتوجب إعادتها

  . المفتش العاماام بهق ة مبكرأعمال استنادًا إلى ٢٠٠٩مارس /الحكومة العراقية في آذار
  
  .مالية إعادتها إلى الحكومة العراقية مليون دوالر قد يتوجب بصورة احت١٤٫٤يحدد هذا التقرير مبلغ و
  

بعد بعض التأخيرات، زود سالح الهندسة في الجيش األميرآي قائمة بالعقود الممولة من صندوق تنمية 
لكن لم يؤآد المفتش . ن على تزويد قائمة بنفقاته وهو يعمل اآل، مليار دوالر٢٫٤العراق بلغ مجموع قيمتها 

تولى سالح الهندسة في الجيش األميرآي المسؤولية عن العديد  .عمال التدقيقأ العام هذه البيانات عند اآتمال
من نشاطات صندوق تنمية العراق التي باشرت بتنفيذها منظمات مبكرة إلعادة اإلعمار ولم يتم استعمال 

لك، تم بدًال من ذ. إلعادة اإلعمارنظام محاسبة يستند إلى المعامالت في وقت مبكر من البرنامج األميرآي 
تسجيل البيانات على أوراق عمل مفصلة وجرى دفع المبالغ النقدية دون إدخالها في قاعدة بيانات سالح 

باإلضافة إلى ذلك، لم يتم وضع قوانين محاسبة مفصلة لفصل صندوق تنمية . الهندسة في الجيش األميرآي
  .خرىالعراق عن مصادر التمويل األ
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ديسمبر / آانون األول٣١ية العراق إلى الحكومة العراقية بحلول  إعادة أموال صندوق تنمبرغم وجو
موال أ مليون دوالر من ٣٫٠الح الهندسة في الجيش األميرآي في االحتفاظ بحوالي س، يستمر ٢٠٠٧

حصل هذا الوضع الن . غالق النهائي لبعض العقود الممولة من الصندوقصندوق تنمية العراق بانتظار اإل
لجيش األميرآي منح عقودًا جعلت الحكومة األميرآية مسؤولة عن آافة االآالف حتى سالح الهندسة في ا

 في الجيش األميرآي إلى أموال  المفتش العام ان من المحتمل ان يحتاج سالح الهندسةدركي. غالق العقدإ
رة الدفاع ال رشاد حول السياسة الصادر من وزاالعراق، لكن اإل  مع العقود الممولة من صندوق تنميةمترافقة

 موال صندوق تنمية العراق لتلبية هذه االلتزاماتأ آان من المالئم االحتفاظ او استعمال يذآر شيئًا حول ما إذا
   .أو استعمالها

  
 مليون دوالر ٢٫٢حظ المفتش العام ان مقاوًال متعاقدًا مع سالح الهندسة في الجيش األميرآي يحتفظ بمبلغ يل

ميرآي في  اصدر سالح الهندسة في الجيش األ،على وجه الخصوصو. عراقموال صندوق تنمية الأمن 
 بيريني للخدمات  هم،دت إلى استالم ثالثة مقاولينأ تعديالت على العقود ٢٠٠٦نوفمبر /تشرين الثاني

اآالف لم عن  مليون دوالر ١١٫٢ وفلور انترآونتيننتال، حوالي ،ن غروب انترناشونالطدارية، واشناإل
رفضت بالتالي وآالة تدقيق العقود .  هؤالء المقاولينجانب من مستندات النفقاتع قبل وقت تقديم تتوجب الدف

التي تحتفظ ووال ألم المصادقة على هذه الدفعات وأعادت آل من شرآة بيريني وفلور ا(DCAA)الدفاعية 
 مليون ٣٫٠ مبلغ عادت فقدألكن شرآة واشنطن غروب . عيدت إلى الحكومة العراقية بعد ذلكأبها التي 

 مليون دوالر ألعمال تقول ٢٫٢ دوالر الذي استلمته وتستمر في االحتفاظ بحوالي ٥٫٢دوالر من اصل مبلغ 
 بمستندات نفقاتق حاليًا وآالة تدقيق العقود الدفاعية قتد.  غير مصادق عليها للدفعتبقىبأنها أنجزتها ولكنها 

الفوائد المكتسبة على األموال التي زودها سالح الهندسة في  قبضقد يتوفر لوزارة الدفاع فرصة . المقاول
  . وآالة تدقيق العقود الدفاعية فيما بعد المصادقة عليهاوالتي رفضتالجيش األميرآي إلى عدة مقاولين 

  
موال الحكومة العراقية أ مليون دوالر من ٩٫٢ش األميرآي انه استعمل مبلغ يذآر سالح الهندسة في الج

 ٨٫٩: ت غير مدفوعة عن عقود مبكرة يعتقد انها آانت تقع ضمن مسؤولية الحكومة العراقيةلتغطية نفقا
قد تتعارض هذه .  مليون دوالر ألجور األعمال ونفقات عامة٠٫٣مليون دوالر لالآالف الفعلية للعقود و

 الذي نص على )ي الرئيسالمسؤول المالي/المراقب المالي(رشاد الصادر من وآيل وزير الدفاع الدفعة مع اإل
خالل المراجعة لم يتمكن المفتش العام من اجراء .  المقدمة لهذا الغرضتبقيةرصدة األموال المأعدم استعمال 

آما لم . نه جرى مزج األموالموال الموجودات المصادرة ألأموال صندوق تنمية العراق وحساب منفصل أل
  .موال الحكومة العراقية لدفع هذه النفقاتأض استعمال يتمكن المفتش العام من التحقق ما إذا آان من المفرو

  
  التوصيات

 إرشادات إلى ) الرئيسيالمسؤول المالي/المراقب المالي(يوصي المفتش العام بأن يصدر وآيل وزير الدفاع 
  : التاليةاألمورسالح الهندسة في الجيش األميرآي حول 

  
الح الهندسة في سلتي يحتفظ بها حاليًا او  والتصرف بهااستعمال أموال صندوق تنمية العراق -١

  .الجيش األميرآي وأحد مقاوليه
قابلة ما إذا آان من المفروض استعمال أموال الحكومة العراقية لدفع نفقات أوامر عمل  -٢

 .لالسترداد
 التي آان من المحتمل ان يكتسبها عدة مقاولين على الفوائدآيف آان من المفروض استعمال  -٣

 .الدفعات المرفوضة
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  تعليقات اإلدارة واالستجابة للتدقيق

وسالح الهندسة في الجيش ) المراقب المالي(تلقى المفتش العام تعليمات من مكتب وآيل وزير الدفاع 
الح س وافق المراقب المالي على التوصيات الواردة في التقرير وزود .األميرآي على مسودة هذا التقرير

  .ما هو مالئممفصلة شملها المفتش العام في التقرير النهائي حسب الهندسة في الجيش األميرآي تعليقات 
  

  عمليات التدقيق الجارية والمخطط لتنفيذها
يجري المفتش العام بصورة أولية عمليات تدقيق لألداء تقوم بتقييم االقتصاد، والفعالية، والكفاءة والنتائج 

قبة الداخلية مة أنظمة المراالترآيز على مالءًا ما تترافق مع لبرامج إعادة إعمار العراق، والتي آثير
يشمل هذا العمل تنفيذ سلسلة من عمليات تدقيق مرآزة على .  وسوء االستعمالواحتماالت االحتيال والهدر

 الرئيسية إلعادة إعمار العراق، األمر الذي يمكن المفتش العام من االستجابة ألوامر الكونغرس )٥٣١ (العقود
  . المترافق مع إعادة إعمار العراقاألميرآيإلنفاق ل" يتدقيق شرع"بإجراء 

  
  عمليات التدقيق الجارية

  :يجري المفتش العام حاليًا عمليات التدقيق التالية
  

 .تدقيق نظام إدارة إعادة إعمار العراق: 1001المشروع  •
تدقيق النتائج، الكلفة واإلشراف على العقود الموقعة مع شرآة وامار : 9007Aالمشروع  •

 .انترناشونال المتعلقة بعمليات تفتيش محطات توليد الطاقة في العراق
 تدقيق النتائج، الكلفة واإلشراف على العقود الموقعة مع شرآة وامار: 9007Bالمشروع  •

 . لتسليم سيارات مدرعة إلى العراقانترناشونال
 .تدقيق بيانات المعامالت لصندوق تنمية العراق: 9011Bالمشروع  •
 عقد موقع مع ستانلي باآر هيل الخاص بمعالجة النواقص بموجبتدقيق الجهود : 9019المشروع  •

 .في المشاريع الصحية الممولة من الحكومة األميرآية
 . وزارة الدفاع الداعمة للجهود األميرآية في العراقتدقيق التزامات: 9020المشروع  •
تدريب، تجهيز وتطوير القوات تدقيق استعمال صندوق قوات األمن العراقية ل: 9023المشروع  •

 .الجوية، القوات البحرية وقوات العمليات الخاصة العراقية
 من جانب وزارة الخارجية المتعلقة بالمنح المقدمة إلى اإلداريةتدقيق الممارسات : 9024المشروع  •

 .لعراق لتنفيذ مشاريع بناء الديمقراطية في اقوميالمعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي ال
 إلى شرآة دين آورب انترناشونال الخاصة ببرنامج وجهةتدقيق أوامر المهمة الم: 9025المشروع  •

 .تدريب قوات الشرطة العراقية
تدقيق مشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد داخل المنطقة االقتصادية في مطار : 9026المشروع  •

 .بغداد الدولي
فرقة منطقة الخليج والقيادة لدى لهندسة في الجيش األميرآي تدقيق خطط سالح ا: 9027المشروع  •

 .المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان لجمع وتسليم المعدات المزودة من الحكومة
 .تدقيق الممارسات اإلدارية المتعلقة ببرنامج تدريب قوات الشرطة العراقية: 9028المشروع  •
 .لمستودع الوطني للصيانة في التاجيتدقيق عقود تجديد وإنشاء ا: 9029المشروع  •
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في مرافق والمحافظة عليها تدقيق خطط نقل ملفات عقود إعادة إعمار العراق : 9030المشروع  •
 .تخزين دائمة

  
  عمليات التدقيق الشرعي الجاري تنفيذها

فحص بيانات مخصصات والتزامات ونفقات وزارة الدفاع المتعلقة بإغاثة وإعادة : 9012المشروع  •
 .ار العراقإعم

فحص بيانات مخصصات والتزامات ونفقات الوآالة األميرآية للتنمية الدولية : 9013المشروع  •
 .المتعلقة بإغاثة وإعادة إعمار العراق

  
  عمليات التدقيق المخطط لتنفيذها

طة يتوافق التخطيط لعمليات التدقيق التي يقوم بها المفتش العام مع ثالثة أهداف رئيسية مذآورة في الخ
  : وهي،االستراتيجية للتدقيقات التي يقوم بها

  
  عملياتبية في إدارة العقود والمنح المترافقة معاسحمتحسين ممارسات إدارة األعمال والمساءلة ال •

 .إعادة إعمار العراق
تقييم وتعزيز االقتصاد، الفعالية والكفاءة في البرامج والعمليات المصممة لتسهيل إعادة إعمار  •

 .العراق
 في جهود إعادة عيوبزويد قيادة مستقلة وموضوعية وتوصيات أو سياسات مصممة لمعالجة الت •

 .اإلعمار وتثبيت االستقرار
  

ًا في هذا القسم سابقتعترف الخطة االستراتيجية للمفتش العام بوجود التفويض القانوني الذي جرت مناقشته 
.  إلعادة إعمار العراقبأشكال أخرىرت  تدقيق شرعي حول آافة األموال التي خصصت او توفنجازإل

 عملية تدقيق مرآزة على عقود تتعامل مع النتائج واألآالف ١٥ المفتش العام نجزوآجزء من هذا الجهد أ
، الهدر حتيالواإلشراف المترافقة مع عقود رئيسية إلعادة اإلعمار في العراق آما مع احتماالت تعرضها لال

جرى التخطيط إلجراء عمليات ، آما  آما ذآر أعالهإضافية عمليات تدقيق تجري حاليًا. وإساءة االستخدام
 األمنسوف ترآز عمليات التدقيق هذه بصورة متزايدة على عقود ممولة من صندوق قوات . تدقيق أخرى

   .العراقية وصندوق دعم االقتصاد
  

نشر وقد  .يق الشرعي المكلف بهايحول المفتش العام أيضًا آمية أآبر من موارده لتنفيذ مبادرات التدقآما 
 والتوصيات او توجيهاتعالوة على ذلك يستمر المفتش العام في تزويد ال. التقرير األول حول جهوده

سوف يعالج .  االستقرار في العراقيت في جهود إعادة اإلعمار وتثبعيوبالسياسات المصممة لمعالجة ال
ارة الدفاع في العراق ونقل نشاطات إعادة اإلعمار إلى المفتش العام قضايا تتعلق بتقليص حجم تواجد وز

  .وزارة الخارجية
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  إلعادة إعمار العراقليات تفتيش المفتش العام عم
  

  : مشاريع هي بخمسة المفتش العام تقارير تقييمالحالي أنجزفي ربع السنة 
  

 إنشاء مبنى آمن لتخزين الوثائق، بغداد •
 .ي شمشمال فمرفق اإلصالحيةتجديد وتوسيع مبنى  •
 .، اربيلسنلمواطنين المتقدمين في الا  ولمساعدةأليتاملإنشاء دار  •
 .دزيآاالإنشاء مسلخ في  •
 .إنشاء مرآز قيادة لموقع الكسيك •

  
مت ِفَرق خالل ربع السنة هذا، قّي.  موقع١٤٧ غّطت  مشروع تقييم١٥٩ المفتش العام نجزتاريخه، أحتى 

، (IRRF)مار العراق ُممّولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق المفتش العام مشاريع إغاثة وإعادة إع
، ومكتب شؤون المخدرات (ISFF) العراقية األمنوصندوق قوات ، (ESF)وصندوق دعم االقتصاد 

  .(INL)وفرض تطبيق القانون 
  

 العراقيين تعمل  إلىالُمسلمة المفتش العام حول ما إذا آانت المشاريع  االستدامة التي نفذها تقييماتتترآز
 إذا  مالتحقيق ذلك، حّدد المفتش العام.  المهمةأوامرفي في العقد األصلي أو لها حسب القدرات المخططة 

 وعندما نقلت إلى الُمشغّلين ،بالقدرات المخططة عندما قبلتها الحكومة األميرآيةتعمل آانت المشاريع 
 بصورة  لهامفتش العام ما إذا آانت االستدامة مخططإضافة إلى ذلك، حّدد ال.  وخالل التقييم،العراقيين
  .المحتمل أن تستمرإذا آان من ما مالئمة و

  
  : العامةاألسئلةهذه التي نفذها المفتش العام   اإلنشاءات الجاريةمشاريععالجت تقييمات 

  هل آانت مكّونات المشاريع ُمصممة بصورة مالئمة قبل اإلنشاء أو الترآيب؟ .١
 إعادة التأهيل معايير التصميم؟وأعمال  ات اإلنشاءلّبتهل  .٢
النوعية وهل آانت برامج الحكومة األميرآية لضمان الجودة رقابة على  المقاول أنجزهل  .٣

 مناسبة؟
 استدامة المشاريع وفعاليتها التشغيلية بصورة مالئمة؟هل تمت معالجة  .٤
  مع األهداف األصلية؟متطابقةهل آانت نتائج المشاريع  .٥

  
 تفتيشًا محدودًا على الموقع ٩٦ المفتش العام أيضًا نجز قبل أربع سنوات، أرنامج عمليات التفتيشبمنذ بداية 

  . تقييمًا جويًا٨١٩و
  

 إجراء في العام تش المفمهمة تسهيل  جهودتسمرت. تواصل مخاطر العنفتمع ان األمن قد تحّسن في العراق، 
منية، ودعم ، المرافقة األالنقل المناسبةين وسائل  بفضل تأمالتقييمات في مواقع مشاريع إعادة اإلعمار

 القوات المتعددة الجنسيات في العراق، الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، أمنتها التي الظروف المعيشية
فرقة و لسالح الهندسة في الجيش األميرآيالفرقة المتعددة الجنسيات في شمال الخليج والمكاتب المحلية 



  (SIGIR)إشراف المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
  

 

٢٤٨ 

في مواقع طويل رغم أنه آان من غير الممكن لفرق التفتيش التابعة للمفتش العام قضاء وقت  .منطقة الخليج
بعض المشاريع بقدر ما هو ممكن بالنسبة لمواقع في الواليات المتحدة، فقد جرى بذل آل جهد لتمكين 

  .ومساعدة عمليات التفتيش التي أجراها المفتش العام
  

. نشاءات قيد التنفيذ ثالث عمليات تقييم لالستدامة وعمليتي تقييم إللحالياأجرى المفتش العام في ربع السنة 
  :نشاءاتإللآانت النتائج مماثلة للنتائج التي توصل إليها المفتش العام في عمليات تقييم سابقة لالستدامة و

  
  .قد أجريت مدالصيانة الطويلة األلم تكن عمليات وأعمال  •
  من جانب الوزارات العراقيةلم يتم إعداد الموازنات المالئمة •
 .الصيانة الروتينية دائمًالم يتم تنفيذ أعمال  •
  

 المفتش العام خالل ربع السنة نجزها للحصول على قائمة بعمليات تقييم المشاريع التي أ٢-٤أنظر الجدول 
الل أرباع  المفتش العام خنجزهاللحصول على قائمة آاملة لعمليات التقييم التي أ) هـ"أنظر الملحق . هذا

  .السنة السابقة
  

  . وأرباع السنة السابقةالحالي الموقع التقريبي لكل مشروع جرى تقييمه خالل ربع السنة ١-٤يبين الشكل 
  

  ٢-٤الجدول 
  الحالي مشاريع ُقّيمت خالل ربع السنة خمسة

  بآالف الدوالرات
  

الكلفة  المحافظة نوع التقييم اسم المشروع
 المقررة

 المنطقة المقاول مصدر التمويل الوآالة المنفذة

 المدة ضرورية جدًامبنى 
 لتخزين الوثائق

فرقة شمال  $١،٩١٦  بغداد استدامة
  منطقة الخليج

(GRS) 

صندوق إغاثة وإعادة 
إعمار العراق 

(IRRF)  

سيما 
  انترنشونال

 وسطال

مرفق تجديد وتوسيع مبنى 
  في شمشمال اإلصالحية

فرقة شمال  $٢٨،٦٩١ السليمانية مساندة االستدامة
  منطقة الخليج

(GRS) 

مكتب شؤون 
المخدرات وفرض 

 (INL)تطبيق القانون 

 شمالال  محلي

مساعدة و األيتامدار 
لمواطنين المتقدمين في ا
  في اربيلسنال

فرقة شمال  $٣،٧٢٥ أربيل مساندة االستدامة
  منطقة الخليج

(GRS) 

صندوق دعم 
 (ESF)االقتصاد 

 الشمال  محلي

فرقة شمال  $١،١٠٠ السليمانية إنشاء دزياالآالمسلخ في 
  منطقة الخليج

(GRS) 

صندوق دعم 
 (ESF)االقتصاد 

 شمالال  محلي

فرقة شمال  $٦،٣١١ نينوى إنشاء قيادة موقع الكسيك
  منطقة الخليج

(GRS) 

 األمنصندوق قوات 
 (ISFF)العراقية 

 الشمال  محلي

  
  تقييمات المفتش العام للمشاريع

  

بالنسبة . الحالي خالل ربع السنة أنجزت ملخصات لتقارير تقييمات المفتش العام للمشاريع التي يقدم هذا القسم
  .mil.sigir.www اإلنترنت أنظر موقع المفتش العام على شبكة ،للتقارير الكاملة
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   بغداد، العراق(SDSF) المبنى اآلمن لتخزين الوثائق
 SIGIR PA-08-166  
  

   المشروعهدف
إغاثة وإعادة إعمار لممول من صندوق ل مليون دوالر ١٫٩ ، البالغة قيمته اإلجمالي لهذا المشروعالهدفآان 

 يحتوي سوف )٧٣٨(.(IHT) كمة العليا في العراقحلما تزويد مبنى آمن لتخزين وثائق ،(IRRF)العراق 
حساسة التي استعملت او سوف تستعمل لمقاضاة أعضاء نصف المبنى غرفًا آمنة لتخزين وثائق الحرب ال

 النصف اآلخر مكاتبًا مفتوحة وحيزًا يحتويوسوف . اإلنسانيةنظام الحكم السابق عن الجرائم المرتكبة ضد 
  .إداريًا لموظفي المحكمة العليا في العراق

  
  االستنتاجات

فرقة منطقة الخليج المرآزية ملكية لدى ، نقل سالح الهندسة في الجيش األميرآي ٢٠٠٨فبراير / شباط٩في 
 المسؤول عن تزويد مساعدة (RCLO) االتصال لجنايات نظام الحكممن للوثائق إلى مكتب مبنى التخزين األ

ذآرت رسالة النقل والقبول الموقعة من جانب ممثلي فرقة . العراق يالمحكمة العليا ففنية ولوجستية إلى 
  :التصال ما يليمكتب اومنطقة الخليج المرآزية 

  
 وفقًا لوثائق العقد باستثناء ما ذآر في نجزتالموجودات أو الخدمات المدرجة في هذه الرسالة أ

طارئة وانه تم تسلم آافة مكونات  تحت ظروف إنجازهمنح العقد وتم . الوثائق المرفقة، ان وجدت
  .المعمدينالمبنى ) ممثلي(المشروع التي يمكن نقلها إلى ممثل 

  
 المعتمدين وسلم إلى المدراء ٢٠٠٨فبراير / شباط٩شغال المفيد لهذا المبنى في جرى األ
فقرة المبنى بكافة الحقوق حسب ما نصت عليه /يحتفظ ممثلو الحكومة. المبنى/للمنشأة

  .في العقد" الضمانات"
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  ١-٤الشكل 
  عمليات تقييم المشاريع

  

  
  
  

 ومواقع عمليات التقييم خالل أرباع الحاليخالل ربع السنة المواقع التقريبية للمشاريع التي جرى تقييمها 
  .السابقة بحسب المحافظاتالسنة 

  الحاليربع السنة 
 أرباع السنة األخرى
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  باب مرآب بصورة سيئة في المبنى اآلمن لتخزين الوثائق          تشقق

  
قة مكتب المقيم في المنطاللتفتيش النهائي الذي أجراه للم تشمل الوثائق المحفوظة في ملف المشروع ال وثيقة 

تفتيش  جرت مالحظتها وبنود ُتدرج أية عيوب وال وثيقة مرفقة مرآزية لفرقة منطقة الخليج ال(IZ)الدولية 
ية صور التقطت للمبنى يوم التفتيش النهائي لتوثيق أ في الملف لم توضع باإلضافة إلى ذلك، .بارزة

  . المبنى عند تسلمهالبارزة ولتوثيق وضع/ السابقةالعيوبصالحات إ
  
نادًا إلى وثائق تسليم فرقة منظمة الخليج المرآزية في المنطقة الدولية، انتهت فترة الضمان لهذا المشروع است
  .٢٠٠٩فبراير / شباط٩في 

  
فشل المقاول في بناء المبنى لنشائي وإفشل خالل إنشاء هذا المشروع، أوقف المقاول العمل مرتين نتيجة ل

راجع المفتش العام التصميم .  األولنشائياثر الفشل اإلسابقًا ت نشائي التي وضعوفقًا لخطة التحسين اإل
نشاء والضرورة الالحقة  لإلعيبين مهمين ساهما في الفشل األولي الذي قدمه المقاول وحدد وجود األولي

  :لتسليحل
  

 ولكن ، دعم وسط اإلطار اإلنشائي بعمودترضتشير حسابات التصميم األصلية إلى انه آان من المف •
 . المقاول األصلية أهملت تنفيذ أي دعم لوسط اإلطار اإلنشائيرسوم

 
 بين قاعدة )٧٣٩( وجود نقل للعزمأدت إلى افتراض عدمإلطار اإلنشائي الفوالذي ا تصميم حسابات •

هذا التشكيل نموذجي إلنشاء إطار . العمود الفوالذي والقاعدة المصنوعة من الخرسانة المسلحة
ية طريقة أساسات  تفاصيل األُتعطى فيلم . عمدةقواعد األ مقيدات لتحرك بناء، لكن يجب )٧٤٠(العزم

 .للتقييد الجانبي
  

في مراجعة لحسابات .  تتعلق بمعايير الحمل للمشروعمشكلةباإلضافة إلى ذلك، حدد المفتش العام وجود 
حمال األ تتعلق بمشاآل التي قدمها المقاول، حددت فرقة منطقة الخليج المرآزية وجود التصميم الهندسي

خمسة أرطال للقدم المربع ب للمبنى )٧٤١(التصميميآان قد تقرر الحمل المتحرك . صلي للمبنىالتصميم األ
إنشاء "نشاء على انه  هذا من خالل التصنيف الخاطئ لإليحمل التصميمالبّرر مهندس التصميم . الواحد

نشاء، آما  الصحيح لمثل هذا النوع من اإليميمحمل التصال". مبنى مدعوم بهيكلية جاسئة من الوزن الخفيف
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قد تؤثر الزيادة في الحمل المتحرك .  رطًال للقدم المربع الواحد٢٠ هو ،حددته فرقة منطقة الخليج المرآزية
  .ضعاف على تصميم المبنىأربعة أبمقدار 

  
راء عملية تفتيش ، قام مهندس إنشاءات لدى فرقة منطقة الخليج المرآزية بإج٢٠٠٧يوليو / تموز٢٦في 

 اإلنشائيةتوقفت آافة األعمال وبالتالي  إنشائية عيوبحّدد تقرير مراقبة وجود عدة . هللمبنى حتى تاريخ
 قّدم المقاول إلى فرقة ٢٠٠٧سبتمبر /في أيلول.  بينما آان المقاول ينفذ عملية تقييم إنشائية أخرىمجددًا

 إلى ان وأشار التقرير. نشائية شملت تحليًال إنشائيًاتحسينات إتقريرًا تضمن منطقة الخليج المرآزية 
شمل االقتراح إنشاء صف .  هيكلية ثابتة تحت ثمانية ظروف تحميل مختلفةعطيالتحسينات المقترحة سوف ت

 تحسينات تقوية اخرى مثل تكثيف الزوايا، التكثيف إضافة إلى على طول الخط الوسطي للمبنى األعمدةمن 
   )٧٤٢(.يته قويةخلفر داالمتعارض وج

  
وقت اجراء تقييم الموقع آانت . عورتش العام تقييمًا في الموقع للمش، أجرى المف٢٠٠٩فبراير /ط شبا٣في 

الحظ المفتش العام موظفي المحكمة العليا في . المحكمة العليا في العراق قد شغلت المبنى لحوالي السنة
ذآر مدير .  للمحاآمات الجنائية في المستقبلبحاثاألالعراق وهم يؤدون عملهم اليومي الذي شمل إعداد 

 انه بسبب عدد المحاآمات الجنائية القادمة ازداد حجم القوة العاملة (SDSF)من التخزين الوثائق المبنى اآل
 ر!وف لتخزين الوثائق اآلمنلكن المبنى .  موظف٢٠٠ إلى ١٠٠في المحكمة العليا في العراق من حوالي 

وقت القيام بزيارة الموقع آانت حجرة حصينة واحدة للتخزين . من الموظفيند المتزايد حيز عمل آاٍف للعد
استنادًا إلى مدير المبنى اآلمن لتخزين الوثائق ال زالت معظم الوثائق . مستعملة لتخزين الوثائق الثبوتية

 أجل القيام بمعالجة ومن. الثبوتية التي سوف تستعمل في محاآمات حالية او مستقبلية محفوظة في موقع آخر
إلى المبنى اآلمن معتنى بها وتسجيل الكمية الهائلة من الوثائق الثبوتية المهمة، نقلت هذه الوثائق بشكل متزايد 

حولت المحكمة العليا في العراق غرف التخزين الحصينة المتبقية إلى حيز إضافي للمكاتب . لتخزين الوثائق
  .والى متحف

  

  
  ارجية في المبنى اآلمن لتخزين الوثائقتضرر من عناصر دعم خ

  
  

 آالتشققات في الجدران الداخلية إنشائية عيوبحددت أول زيارة قام بها المفتش العام للموقع وجود 
 الهواء،  التسخين، التهوية وتكييفألنابيببالطات المراحيض، عزل غير محكم في والخارجية، تشوهات 

باإلضافة إلى ذلك، ابلغ مدير المبنى عن وجود .  الحريقإنذار في نظامتسربات في السقف وسوء اشتغال 
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لهواء غير صالحة للعمل وأضرار لحقت لوحدات تدفئة وتهوية وتكييف وجود  اخرى مثل إنشائيةنواقص 
 وحدات تدفئة وتهوية وتكييف رّآبان المقاول أيضًا ذآر مدير المبنى .  الداخلية والخارجيةاألبواببأطر 

بنى ان ذآر مدير المو. واألطر األبوابنتج عن ذلك انهيار ف األبوابلة ورآب بشكل سيئ أطر لهواء مستعمل
لهواء توقفتا عن العمل بعد وقت قصير من اشغال المحكمة العليا في العراق لتي تدفئة وتهوية وتكييف وحد

ت ولكن المقاول لم ح الوحدالي المحكمة العليا في العراق مكالمات عديدة مع المقاول لتصأجرت. للمبنى
ومع اقتراب حرارة الصيف الخانقة حاول موظفو الصيانة . استنادًا إلى تأآيد مدير المبنىوذلك ، يستجب أبدًا

  . الوحداتإصالحلدى المحكمة العليا في العراق 
  

فتش  الماعلم معدودة فقط من انتهاء اجل ضمانات المقاول ولذلك أيامجرت زيارة المفتش العام للموقع قبل 
زار ممثلو فرقة منطقة الخليج المرآزية . اإلنشاء في العيوب هذه عنالعام فرقة منطقة الخليج المرآزية 

مروا المقاول بمعالجة البنود التالية المشمولة أ ٢٠٠٩مارس / آذار٣وفي .  لتخزين الوثائقاآلمنالمبنى 
  :بالضمانة

  
  .األربع في آافة غرف المراحيض األرضيات إصالح -١
 لإلنشاء عزل أنابيب نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء ووصل األنابيب القابلة إصالح -٢

 .بمخارج الهواء الجانبية
 لتصحيح التسرب الصغير  ربطالجلفطة واستبدال مشبكبطريقة  وصلة االلتئام المعدنية إصالح -٣

 .من السقف
 .حها إن وجدت فيه والبحث عن األعطال وتصليإعادة ضبط نظام إنذار الحريق في المبنى -٤

  
  

 لمعالجة المسائل ٢٠٠٩مارس / آذار١٧حددت فرقة منطقة الخليج المرآزية للمقاول موعدًا أخيرًا هو 
  .المشمولة بالضمانة

  
 استنتجت فرقة منطقة الخليج المرآزية ان األبواب وأطرفيما يخص نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء 

العبث، الصيانة السيئة والعمال غير "بموجب ضمانة المقاول بسبب  تكييف الهواء ليست مغطاة شكلةم
 من جانب موظفي الصيانة لدى وآذلك فإن إعادة ربط أطر األبواب". لون هذه المعداتالماهرين الذين يشّغ

ن لم يتمك.  بندًا مشموًال بالضمانةأعتبر تعديل من جانب المستخدم وبالتالي لم يعدالمحكمة العليا في العراق 
 التي لحقت بأطر األضرارالمفتش العام من تحديد علل تعطل وحدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء او 

  : وذلك لسببيناألبواب
  

بضمنه ( تفتيش نهائي يوثق االختبار الكامل لنظام تدفئة وتهوية وتكييف الهواء قريرعدم وجود ت •
 ).تشغيل نظام آل منطقة لفترة زمنية محددة

 . التي رآبها المقاول آانت مغطاة بالجصباألبواأطر  •
  

وألن مدير المبنى اآلمن لتخزين الوثائق اعترف بأن موظفي الصيانة لدى المحكمة العليا في العراق اجروا 
إصالحات على نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وأطر األبواب بدًال من ان يترآوا تنفيذ هذه اإلصالحات 

  .لم تعد الضمانة العائدة لكل منهما صالحةإلى ممثلي المقاول، 
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 عيوبلموقع وحّدد ان المقاول عالج الاعملية تفتيش متابعة ، قام المفتش العام ب٢٠٠٩سبتمبر /أيلول ٢٧في 
 قة لفريةالمنطقة الدول يمكتب المقيم فالان ذآر مدير المبنى و. مشمولة في نطاق الضمانةالالمحددة سابقًا و
رآزية قام بعمل جيد من خالل الطلب من المقاول العودة إلى المبنى ثالث مرات للتأآد من منطقة الخليج الم

استعملت المحكمة العليا في العراق تمويلها الخاص . ان آل بند مشمول في الضمانة قد عولج بصورة مالئمة
 واألبواباء لتصحيح بعض المسائل غير المغطاة بالضمانة مثل وحدات التدفئة والتهوية وتكييف الهو

  .الخارجية/الداخلية
  

من لتخزين الوثائق ان المحكمة العليا في العراق سعيدة جدًا بهذا المبنى الذي سوف أبلغ مدير المبنى اآل
 مكان آمن لتخزين الوثائق الخطيرة التي يتوجب استعمالها في أمينيستمر في لعب دور حيوي في ت

  .ابق ألعضاء نظام الحكم السمقبلةالمحاآمات ال
  

  التوصيات
 التي حددها المفتش العام لم اإلنشائية عيوب الإصالحألن فرقة منطقة الخليج المرآزية طلبت من المقاول 

  . توصيات لتنفيذ عمل الحق ولم تكن التعليقات على مسودة التقرير مطلوبةأية مسودة التقرير تحتِو
  

  تعليقات اإلدارة
م تعليقات من فرقة منطقة الخليج لسالح الهندسة في الجيش األميرآي  فقد استلم المفتش العا،رغم عدم طلبها

يثّمن المفتش العام موافقة . ومن القوات المتعددة الجنسيات في العراق توافق على ما جاء في مسودة التقرير
دة فرقة منقطة الخليج لسالح الهندسة في الجيش األميرآي والقوات المتعددة الجنسيات في العراق على مسو

  .التقرير
  

  
  لمتحف في المبنى اآلمن لتخزين الوثائقصورة داخلية ل

  
   في شمشمال، شمشمال، العراقمرفق اإلصالحيةتجديد وتوسيع مبنى 

 SIGIR PA-08-177  
  

  هدف المشروع
ممول من مكتب شؤون المخدرات وال مليون دوالر ٢٨٫٧ ته قيم، البالغةالهدف اإلجمالي لهذا المشروع

العراقية التابعة  (ICS) اإلصالحات في وآاالت سرةاأل زيادة عدة ،(INL)ض تطبيق القانون الدولية وفر
 إنساني آمن ة إصالحيمرفقلوزارة العدل من خالل تجديد، توسيع وتحويل حصن قائم في شمشمال إلى 
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  حوالي ألفي سرير بأمن متوسط للسجناء الذآورسوف يؤمن هذا المرفقعلى وجه الخصوص، . ومأمون
الراشدين على شكل مهاجع والف سرير بأمن عاٍل للسجناء الراشدين على شكل خاليا للمساعدة في تخفيف 

  .طلبت حكومة إقليم آردستان المساعدة في تنفيذ هذا المشروع. شدة االآتظاظ في نظام السجون العراقية
  

  
   الجاري في شمشمالاإلنشاء

  
مني عبر العراق القبض على عدد آبير من حسن الوضع األوثائق ملف المشروع، نتج عن تاستنادًا إلى 

لعدد ا هذا ولكن النظام الجنائي العراقي ال يملك عددًا آافيًا من السجون الستيعاب ،رهابيين والمجرميناإل
باإلضافة إلى ذلك، ال تلبي السجون العراقية .  والمجرمين الذين يلقى القبض عليهماإلرهابيينالمتزايد من 

  .مم المتحدةنسان المقررة من األحقوق اإلمعايير 
  

  االستنتاجات
، سلم بصورة رسمية سالح الهندسة في الجيش األميرآي، شمال منطقة الخليج، ٢٠٠٩مارس / آذار١٨في 

وقع القائد . (ICS)  العراقيةاإلصالحات شمشمال إلى وآاالت مرفق إصالحيةمكتب منطقة آرآوك مشروع 
 العراقية اإلصالحاتلجيش األميرآي، فرقة منطقة الخليج وممثل عن وآاالت العام لسالح الهندسة في ا
  :مذآرة مسجلة جاء فيها

  
 ُأنجز. المصادقة على وقبول آافة األعمالوقام سالح الهندسة في الجيش األميرآي بالتفتيش، "

  .هبناء المنشآت وال يجب تنفيذ أي عمل آخر بموجب هذا العقد ما لم يذآر في الفقرة أدنا
  

التي قام بها مكتب منطقة والتي وجدت خالل عملية التفتيش النهائي للمنشأة الخامسة العيوب حددت الفقرة 
 ٣١ المشار اليها بحلول عيوب طلبت وثيقة التسليم من المقاول تصحيح آافة ال.آرآوك، شمال منطقة الخليج

 التي عيوبوع قام المقاول بإصالح آافة الواستنادًا إلى الوثائق المحفوظة في ملف المشر. ٢٠٠٩مارس /آذار
  .جرى تحديدها في السابق

  
التصاميم بصورة إجمالية، بدت .  التي قدمها المقاول تصاميم المشروع، راجع المفتش العامقبل زيارة الموقع

 شمشمال، شملت مرفق إصالحيةنظمة لبنية واألنشاء مختلف األ إلة انها تحتوي تفاصيًال مالئمالمقدمة
ميكانيكية، الكهربائية، المعمارية، الهندسية الرسوم ال، والمرفقبنية أء إنشاتصاميم رسومًا استعملت في ال

أظهر المخطط اإلجمالي للموقع المخطط العام لموقع المشروع الذي شمل مواقع . والمسكرية واإلنشائية
ط الهندسة المعمارية الموقع، حددت خط. مني ومنشآت الموقعبنية ومناطق مرآب السيارات، السياج األاأل
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 المعمارية على انها بدت خطط الهندسة.  داخل المنشأةمساحاتبعاد واالستعماالت المفترضة لمختلف الاأل
 الملحقة، واألبنية تحتوي على معلومات مفصلة تتعلق بالخاليا الفردية، مناطق الزوار، ثكنات الحرس آاملة،

باإلضافة إلى ذلك، وجه . هربائي، أنابيب المياه والنظام الميكانيكيوشملت معلومات مفصلة حول النظام الك
نظمة مراقبة السجن تتطلب ان أ والبالليع بما ان ،راحيض، الدوشاتمالمقاول اهتمامًا خاصًا إلى مسائل ال

  .تكون هذه البنود دائمة ويستحيل تفكيكها
  

وط بيان العمل الخاص بالعقد، الحظ المفتش التصاميم التي قدمها المقاول لّبت بصورة مالئمة شررغم أن 
 نظرًا ألن الجدران األصليةلمنشأة التوسيع الممتدة إلى خارج االعام ان بيان العمل لم يعالج وصالت 

).  في فصل الصيف وثلوج في فصل الشتاءزائدةحرارة (الخارجية معرضة للظروف المناخية القصوى 
 جزءًا من بيان التوسيع الممتدة إلى الخارجان ُتشكِّل وصالت يرى المفتش العام انه آان من الضروري 

  .العمل
  

، اجرى المفتش العام تقييمًا للمشروع في موقع العمل ونظرًا لحجم الموقع، ٢٠٠٩يونيو / حزيران٢٠في 
، أجرى المفتش العام فقط تقييمًا )حوالي ساعتين في الموقع(ودرجة تعقيد المشروع، والتعقيدات الزمنية 

على وجه .  المكتملة في السجنواألنظمةشملت عملية التفتيش عينة تمثيلية للمباني وستعجًال للمشروع، م
)  سجينًا أو اقل في آل خلية٥٠( المتوسط من نوع المهاجع لألمنالخصوص فتش المفتش العام عدة خاليا 

 إجراء مراجعة باإلمكانم يكن لكن ل).  سجناء في آل خليةوأربعةما بين سجين واحد ( العالي لألمنوخاليا 
  .نجزةآاملة لكافة األعمال الم

  

  
   في موقع شمشمالالمنشآت الجاري تنفيذها

  
 (ICS)  العراقيةاإلصالحات ونقلت رسميًا هذا المشروع إلى وآاالت اإلنشاءاتالحكومة األميرآية نجزت أ

 شمشمال أي مرفق إصالحيةجد في لكن وقت زيارة المفتش العام للموقع لم يكن يو. ٢٠٠٩مارس /آذارفي 
 لكن المرفقآانت الحكومة األميرآية مسؤولة عن بناء . سجين او حارس ولم يكن موضوعًا قيد االستعمال

 آردستان مسؤولة عن تأمين موازنة تشغيلية لدفع رواتب الموظفين وآلفة الطاقة إقليمآانت حكومة 
  .الكهربائية لتشغيل المنشأة

  
باستطاعة المفتش العام ان لم يكن  شمشمال لم يكن قيد االستعمال وقت اجراء التقييم حيةمرفق إصالوبما ان 
  : لألنظمة التالية في المرفق-اإلطالق أي تقييم على  فقط أو ال تقييمًا محدودًاإّاليجري 
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 توزيع مياه الشرب •
  المستعملة الصرف الصحيالتخلص من مياه/نقل •
 إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية •
 البياناتواتصاالت االتصاالت الصوتية  •
   الخارجيةاألمنية اإلنارةنظام  •

  
  

  
  اإلنارةو التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، ألنظمة الكهربائية األسالكقفص معدني يحمي 

  
لمبنى ا توسيع ثانوية مثل نظام غير مكتمل لوصالت إنشائية عيوب للموقع وجود ة المفتش العامحددت زيار
عالوة على ذلك، في غرفة التبريد، صمم المقاول وأنشأ الغرفة . تعثر لدى الخروج من مبنى المطبخوخطر ال

 القابلة للفساد في مكان األغذيةذآر آمر السجن انه آان من الالزم تخزين .  مقابس آهربائيةأيةبدون تأمين 
 ان ق آمر السجن من احتماليقل.  إلى غرفة التبريدأخرىآخر او استعمال آبالت تمديد طويلة من غرفة 

 من مقابسها او التمديداحتمال نزع آبالت إلى زيادة  النشطة في هذه المنطقة األقدام حرآة السير على تؤدي
  . او حصول حريقاألغذية الذي قد يؤدي إلى فساد األمرقطعها 

  
 شمشمال آان مالئمًا  إصالحيةمرفق الثانوية، استنتج المفتش العام بان إنشاء اإلنشائية شاآلفيما عدا هذه الم

 إمداد آردستان إقليم قلق ممثلو الحكومة األميرآية من عدم قدرة حكومة .وقت قيام المفتش العام بالتقييم
  .الموظفين وتأمين موازنة تشغيلية لهذا المشروعتأمين الطاقة، و

  
 قد انقضى اجلها إنشائيةيوب  عأية التي قدمها المقاول الصالح ، لمدة سنة واحدة،آان نصف عدد الضمانات

 والمقابس األضواء البالليع، المراحيض، الدوشات، -بدون ان يستعمل سجين او حارس واحد المنشأة
ذآر ممثلو مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق .  لتحديد العيوب الكامنة–الكهربائية والى آخره 

 وتأمين الطاقة الكهربائية وتخصيص إضافييناس  آردستان التزمت بتعيين حرإقليمالقانون ان حكومة 
  . المنشأةإلدارة يةموازنة تشغيل

  



  (SIGIR)إشراف المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
  

 

٢٥٨ 

     
   الموجودة سابقًاوصالت التوسيع الممتدة إلى الخارج

  
  

   التي جعلت سجن شمشمال صالحًا لالستعمالاألعمال
صابة ما إاء و وفاة أحد السجن)٧٤٣(، نتج عن شغب حصل في سجن بغداد المرآزي٢٠٠٩سبتمبر /في أيلول

قررت وزارة العدل ان . "قامة فيهغير صالح لإل"ضرار حريق جعل السجن أ سجينًا بجروح و٤٠يقرب من 
  .ن الرصافة وسجن الكاظميةلسجناء إلى سجون أخرى في بغداد آسجتنقل مؤقتًا ا

  
ين عراقيسجون ًا وعشرة ضباط ين سج٣٦٠، أعادت وزارة العدل إسكان ٢٠٠٩سبتمبر /يلولأ ١٩في 

(ICOs)  استمرت وزارة العدل في ،وطوال األسبوع التالي. سجن بغداد المرآزي إلى سجن شمشمالمن 
 المحافظاستنادًا إلى .  في سجون بغدادظسجن شمشمال بغية تخفيف شدة االآتظاإلى ضافيين إنقل سجناء 

 ضابط ٢٥٠ سجين و٢٦٣٧، نقل ٢٠٠٩أآتوبر / تشرين األول١٢ آان قد تم بحلول ،المؤقت لسجن شمشمال
  .عراقي إلى سجن شمشمالسجون 

  
استنادًا إلى ممثلي الحكومة األميرآية، زودت القوات العسكرية األميرآية الطائرات لنقل السجناء من بغداد 

العراقيون آافة شؤون الحرآة اللوجستية على األرض إلى موقع السجون إلى السليمانية وتولى ضباط 
العراقيون السجون  ضباط يقوم. ساس مؤقتأعلى   عراقي سجون ضابط٢٤٠  نقلت وزارة العدل.السجن
استنادًا إلى . لحلول محل الحراس المؤقتينويدربونهم ل مجموعة من الحراس من مدينة شمشمال باختيار

.  منهم حاليًا للتدريب٤٦٠المنشأة يخضع  ي فمل حارسًا للع٦٢٠األمر المؤقت لسجن شمشمال، تم توظيف 
السجون شهريًا لضباط )  مليون دوالر١١٫١( مليار دينار عراقي ١٣رة المالية العراقية مبلغ خصصت وزا

 تستعمل هذه األموال حاليًا لتزويد الطاقة والدعم. العراقيين إلصالح السجناء إلدارة واستدامة سجن شمشمال
  .العراقيين في الموقعالسجون لضباط اللوجستي للسجناء و

  
  التوصية

 وفرض تطبيق القانون يةش العام في مسودة التقرير بأن يتخذ مكتب شؤون المخدرات الدولأوصى المفت
(INL) حيث . شغاًال مليون دوالر ٢٩جراءات لجعل سجن شمشمال الممول من الحكومة األميرآية بكلفة إ

  .حذف المفتش العام هذه التوصية من التقرير النهائيفقد  ، حاليًاأصبح شغاًالأن السجن 
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  عليقات اإلدارةت
 انهم (INL) خالل مراجعة المفتش العام، ذآر ممثلو مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون

وبعد أن اصبح . قليم آردستان بشأن استعمال واستدامة سجن شمشمالإآانوا على اتصال مستمر مع حكومة 
السجون لتواريخ الفعلية وعدد السجناء وضباط  إلى المفتش العام االمذآورمكتب ال زود ممثلو عامًالالسجن 
عالوة على ذلك، تلقى المفتش العام تعليقات على مسودة التقرير من .  المنقولين إلى سجن شمشمالالعراقيين

. سالح الهندسة في الجيش األميرآي، فرقة منطقة الخليج، تشير إلى انه يوافق على ما جاء في مسودة التقرير
 لتشجيع الحكومة (INL) م على الخطوات السريعة التي اتخذها مكتب شؤون المخدراتُيثني المفتش العا

 سالح الهندسة في الجيش آما ُيثمن المفتش العام أيضًا موافقة. العراقية على بدء استعمال سجن شمشمال
  .فرقة منطقة الخليج على مسودة التقريرو األميرآي

  

  
  سنينساعدة الحياتية للمواطنين الميتام ومبنى إدارة مرآز الممبنى دار األ

  

  
  ة المرآزيةرولي للقاعة المستديبئر السلم األ
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  ، اربيل، العراقالمسنينيتام ومرآز المساعدة الحياتية للمواطنين مبنى دار األ
 SIGIR PA-08-178  
  

   المشروعهدف
منة ومريحة للمواطنين في اربيل، العراق، المعرضين  من هذا المشروع آان لتزويد منشأة حديثة، آهدفال

 هذا المشروع  مليون دوالر وسوف ينتج عن٣٫٧ة المشروع بحوالي يمقدرت ق.  للمخاطراألآثر تعرضًا
يتام ومرآزًا للمواطنين ول منشأة من نوعها تضم مبنى دار األأ (ESF)م االقتصاد الممول من صندوق دع

 الحكومة على تلبية الحاجات األساسية للسكان وسوف يزود هذا المشروع يظهر المشروع قدرة. المسنين
سوف ينتج المشروع مرآزًا مالئمًا . مسنًا مواطنًا ٦٠ول )  فتاة١٨٠ و صبيًا١٦٥( طفًال ٣٤٥مسكنًا آمنًا ل 

  . من خالل تأمينه بيئة حياة آمنة ونظيفةمسنونيتام معدمون ومواطنون أللحياة يستفيد منه 
  

 يمشروع مبنى إداريًا، قاعدة متعددة األغراض، مبنى لسكن الفتيات ومبنى لسكن الصبيان، مبنى سكنشمل ال
لسيارات وطرقًا ل خزان مياه، حديقة، سياجًا، طرقًا ،، مبنى للحرس سباحةمالعب، برآةلل مساحات، للمسنين

  .خرىمساندة أمباٍن و ،لمشاة، منطقة مرآب للسياراتل
  

  االستنتاجات
، سلم بصورة رسمية مكتب المهندس المقيم في اربيل لشمال منطقة الخليج ٢٠٠٩فبراير /اط ضب٧في 

 إلى مدير وزارة الشؤون االجتماعية المسنينمشروع مبنى دار االيتام ومرآز المساعدة الحياتية للمواطنين 
الرسوم حسب ما و ،نةالوثائق المقدمة ان المدير استلم آتب التشغيل والصياذآرت شهادة . في محافظة اربيل

  . ومستندات الضمانة،تم تنفيذه
  

 اجرى موظفو مكتب المهندس المقيم لشمال منطقة الخليج (GRN) واستنادًا إلى وثائق شمال منطقة الخليج
. ٢٠٠٩اير ين/ آانون الثاني١٥، و٢٠٠٨ديسمبر / آانون األول٢٧عمليات التفتيش ما قبل النهائية في 

بدأت . صالحهاإبنية يتوجب على المقاول  قبل النهائية وجود مشاآل ثانوية في األحظت عمليات التفتيش مال
يناير / آانون الثاني٢٣ واآتملت في ٢٠٠٩ديسمبر / آانون األول٢٨بنية في تفتيش النهائية لألالعمليات 
واقص  بموجب العقد بدون وجود نبنجاز العمل المطلوإظهرت عمليات التفتيش النهائية انه تم أ. ٢٠٠٩
  .تذآر

  

  
  منظر خارجي للمبنى السكني للصبيان
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  .المسنينلوحة قواطع الدائرة األولية بدون حواجز في مبنى دار االيتام ومرآز المساعدة الحياتية للمواطنين 

  
  

، أجرى المفتش العام عملية تقييم للمشروع في الموقع بمرافقة مهندس المشروع من ٢٠٠٩ يوليو/ تموز٩في 
 وموظفين من ،موظفين من حكومة إقليم آردستانوهندس المقيم في اربيل لشمال منطقة الخليج، مكتب الم

خالل زيارة الموقع آان مبنى دار االيتام . المسنين ومرآز المساعدة الحياتية للمواطنين ،مبنى دار االيتام
  .ن ويعمالن مشغوالالمسنينومرآز المساعدة الحياتية للمواطنين 

  
طبقة، جرى تزويد المقاول مل آمراجع لقوانين ومعايير أخرى  بيان العمل المفصل والشمدًا إلىاستنا

باإلضافة إلى ذلك، زود .  في المواصفات من اجل إآمال التصميم النهائي وبناء المنشأةكافيةبالمعلومات ال
رآز المساعدة المقاول خطط ورسوم التصميم النهائي المفصلة مع معلومات محددة لبناء دار االيتام وم

  . المسنينالحياتية للمواطنين 
  

مع ان العقد لم يفرض تزويد تقرير جغرافي فني، زود المقاول تقريرًا جغرافيًا فنيًا أعده مختبر محلي 
 وقدرة ،الخصائص الطبيعية والكيميائية للتربةو احتوى التقرير معلومات حول الحفريات، .نشاءاتلإل

  .احتمال التربة المسموح بها
  

حدد . حددت مراجعة المفتش العام لوثائق التصميم ان التصميم االبتدائي وإنشاء المشروع يبدوان مالئمين
ولكن تم إزالة هذه . المفتش العام خالل تفتيش الموقع عددًا من الهواجس المتعلقة باحتماالت السالمة

  .الهواجس قبل إعداد التقرير النهائي
  

 السالمة التي لوحظت، وان وللمنشأة آان مالئمًا، لوال الهواجس الثانوية حاستنتج المفتش العام ان بناء ا
وقت القيام بزيارة الموقع، آان مبنى دار في . المشروع آان يعمل عند القدرة المنصوص عليها في العقد

  . يعمالن لمدة خمسة اشهر تقريبًاالمسنينااليتام ومرآز المساعدة الحياتية للمواطنين 
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  دارةتعليقات اإل
رغم انه لم تكن تعليقات اإلدارة مطلوبة تلقى المفتش العام تعليقات من سالح الهندسة في الجيش األميرآي 

ُيثمن المفتش العام موافقة فرقة منطقة الخليج على . لفرقة منطقة الخليج توافق على ما جاء في مسودة التقرير
  .التقرير

  
 اق، السليمانية، العردزيمبنى المسلخ في آاال

 SIGIR PA-08-179  
  

  هدف المشروع
 مليون دوالر الممول من صندوق دعم االقتصاد آان تصميم ١٫١ اإلجمالي لهذا المشروع بقيمة هدفال
شمل المشروع إنشاء قاعة للذبح، قاعات .  في محافظة السليمانيةدزيمنطقة آاال ينشاء مبنى مسلخ فوإ

، مختبر، مرفق إداريحشاء، مخزن لحوم، قاعة لنزع األ للحرس، مخزن للجلود، يانشتائية وصيفية، مبن
  . عام، غرفة تبريد، ومحرقةخزنم
  

  االستنتاجات
  :حددت عملية التقييم ما يلي

  
زود مكتب المهندس المقيم في آرآوك لسالح الهندسة في الجيش األميرآي، شمال منطقة الخليج  -١

ت آشملت هذه التصاميم منش. لخ إلى المفتش العاممسمشروع ال بتصاميم المشروع الخاصة
بنية ومناطق  األإنشاءشمل مواقع وأظهر التصميم العام للموقع المخطط العام للموقع، . الموقع

 حددت .الحدائقتنسيق ومني، منشآت الموقع، نظام إنارة الموقع، مرآب السيارات، الجدار األ
ترحة لمختلف الحيوز داخل بعاد واالستعماالت المقالخطط الهندسية المعمارية المواقع، األ

لة وتحتوي معلومات مفصلة حول االبنية متبدو خطط الهندسة المعمارية على انها آا .رفقالم
باإلضافة إلى ذلك، اظهر التصميم اإلجمالي مستوى عاٍل من التخطيط بين . والغرف االفرادية

اول المشروع بحيث فعلى سبيل المثال، صمم المق. المقاول ومكتب المهندس المقيم في آرآوك
من (لنفايات، واحد للكميات الصغيرة من النفايات البشرية لتخلص من ا منفصلين لموقعينيضم 

وبما أن النفايات الحيوانية . وآخر لنفايات المنتجات الحيوانية آالدم والروث) غرفة المراحيض
. النفايات البشرية من رة يتوجب فصلها عن الكمية الصغي،تولد مخاطرًا ذات أهمية على الصحة

 والتخلص  بشكل صحيحسوف يتم جمع النفايات الحيوانية في صهاريج وإرسالها بعيدًا لمناولتها
 .منها

  
 وترآيب مرفقبصورة إجمالية بدت عروض التصميم على انها تحتوي تفاصيًال مالئمة لبناء ال

  .مرفقنظمة المختلفة داخل الاأل
  

 ولذلك ،لمئة با٤٠ و٣٥لمشروع قد اآتمل بنسبة تراوحت بين وقت القيام بزيارة الموقع آان افي  -٢
نشائي المالحظ  آان العمل اإل،بصورة عامة. المسلخ ال زالت جارية ينشاء فعمال اإلأآانت 

صلة  نظام و:اتنشاء نقص في اإلتيحدد المفتش العام حال. يلبي على ما يبدو معايير بيان العمل
درجة  و)٧٤٤(لحاجز السقف فيها ورفقية والخارجية للملخدارضية الغير آاملة لألآانت تمدد ال
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جراء وآنتيجة إل.  سببت خطر التعثرالخرسانيمبنية بصورة غير صحيحة لوحدة السلم صعود 
  .لمعالجة حالتي النقصتصحيحية عماًال أمكتب المهندس المقيم في آرآوك، نفذ المقاول 

  
ظهرت استعمال أنشائية  المفتش العام ان األعمال اإلنتجتسهاتين المسالتين اإلنشائيين، اباستثناء 

  .ة ومهارة عمل فوق المعدل واهتمامًا بالتفاصيليدمواد بناء ج
  

  
  اإلنشاء الجاري في مبنى المسلخ

  
أنشأ المقاول نظام مراقبة للنوعية .  لدى المقاول فعاًال(QC) آان برنامج إدارة مراقبة النوعية -٣

قدم المقاول . نشاءات بشروط العقداإلالتزام ن لضما)  ومتابعةيةابتدائعدادية، إ(من ثالثة مراحل 
ساس يومي راجعها مدير المشروع في مكتب المهندس المقيم في أتقارير مراقبة النوعية على 

 النوعية صورًا فوتوغرافية بة النوعية مع التقارير اليومية لمراقبةارفق ممثلو مراق. آرآوك
 النوعية بةباإلضافة إلى ذلك، آان ممثلو مراق. ميةيو في التقارير التدعم المعلومات المزودة

  .حاضرون عند آل عملية صب واختبار للخرسانة ذات شأن وتابعوا نتائج االختبارات
  

 النوعية لدى بة برنامج مراقرصدآان برنامج ضمان النوعية للحكومة األميرآية فعاًال في 
ي مكتب المهندس المقيم في آرآوك بتقارير يومية احتفظ ممثل ضمان النوعية ف. المقاول

فعلى سبيل المثال، . مل وجود اية نواقص لوحظت في موقع العآانت توثقلضمان النوعية التي 
 درجةنشائي للمقاول في بناء  النقص اإلووّثقممثل ضمان النوعية لدى الحكومة األميرآية حدد 

نادًا إلى مراجعة المفتش العام، آانت تقارير ممثل است.  الذي وجده المفتش العامخرسانيالسلم ال
باإلضافة إلى احتوائها .  في الوقت المناسب ومقدمةدقيقةوة آافية، جضمان النوعية آاملة بدر

كمل ستواقص، انضواء على النشاء وتسليط األعمال اإلأ ثيقمعلومات محددة عن المشروع لتو
رفاق صور فوتوغرافية مفصلة عززت إية بممثل ضمان النوعية أيضًا تقارير ضمان النوع

  .المعلومات الموصوفة
  

عالوة على ذلك، عندما آان يتم تحديد النواقص، آان المهندس المقيم في آرآوك يتصل بسرعة 
برنامج ضمان النوعية لدى من  .شاآللمعالجة الموصالحية، بالمقاول لتحديد األعمال اإل

  . الناجح لمشروع المسلخالمهندس المقيم في آرآوك يؤمن اإلآمال
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شمل بيان العمل عناصر االستدامة الهادفة إلى . عولجت مسألة االستدامة في شروط العقد -٤
 ينص العقد . عن تشغيل هذا المشروع بعد تسليمهفي النهايةمساعدة الوزارة العراقية المسؤولة 

 عالوة .قبول النهائي للعملنشائية لمدة سنة واحدة بعد العمال اإلعلى ان يزود المقاول آفالة لأل
على ذلك، تنص مواصفات العقد على ان يزود المقاول ويصادق على الكفاالت الصادرة باسم 

 ، يتوجب على المقاول انمرفقبعد إآمال آل .  لكافة المواد والمعداتبةالوزارة المالئمة بالنس
سب ما تم ترآيبه  حللمرفق تكون بمثابة سجل لكيع وريعد ويزود رسومًا آما نفذت للمش

  .وإآماله
  

  
  منظر داخلي لغرفة المسلخ

  

  
  جدار أمني مكتمل جزئيًا يحيط بالمسلخ
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  منظر جوي لمشروع المسلخ

  
يمثل المسلخ أخطارًا . صلية للعقد األهداف نتائج المسلخ مع األوافقحتى تاريخ هذا اليوم، تت -٥

بالتخلص من النفايات والفوائض الملوثة صحية وبيئية ذات أهمية للمجتمعات المحلية فيما يتعلق 
 قبل هذا المشروع أي مسلخ لذبح ومعالجة لحوم دزيلم يكن في مدينة آاال. بدرجة عالية

 سكان المدينة المرفق افيد هذي سوف ،نشاءات اآتمال اإلعند. المواشي في بيئة آمنة وصحية
 ومعالج ج الحصول على لحم طازمكانيةإ وذلك من خالل تزويدهم ب، ألفًا١٢٠الذين يبلغ عددهم 

  .تم إنتاجه وفق افضل طريقة صحية ممكنة
  

  التوصيات
نشاء التي حددها في آرآوك قد طلب من المقاول تنفيذ أعمال تصحيحية لنواقص اإلبما أن المهندس المقيم 

ما لم يطلب المفتش العام خالل زيارة الموقع، لم تحتوي مسودة التقرير اية توصيات حول تنفيذ عمل الحق آ
  .فتش العام تعليقات على مسودة التقريرمال
  

  تعليقات اإلدارة
فقد تلقى المفتش العام تعليقات من سالح الهندسة في الجيش األميرآي، . رغم ان التعليقات لم تكن مطلوبة

 األميرآي ُيثّمن المفتش العام موافقة سالح الهندسة في الجيش. فرقة منطقة الخليج توافق على مسودة التقرير
  .على مسودة التقرير

  
 إنشاء مرآز قيادة موقع الكسيك، الكسيك، العراق

 SIGIR PA-08-182  
  

  هدف المشروع
 تصميم ،من العراقية الممول من صندوق قوات األ، مليون دوالر٦٫٣ بقيمة الهدف اإلجمالي لهذا المشروع

  :يشمل المشروع إنشاء ما يلي. حافظة نينوىوإنشاء مرآز قيادة جديد للجيش العراقي في منطقة الكسيك في م
  

 االسترداد لفصيلة مرفق •
 المخازن لفصيلة مرفق •
 معبأةالمواد غير ال لتخزين رفقم •
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 )التشحيم(التزييت الزيت ومواد ومرآز توزيع للنفط،  •
  غير المعبأةييت لتخزين مواد التزمرفق •
 بنية الجديدةخط إمداد للطاقة إلى األ •
 بنية الجديدةومياه المجاري الصحية باأل للمياه توصيلأنابيب  •
 .إنشاء جدار للمحيط •

  
 داخل ة جديداتوألن هذا المشروع دعا إلى تنفيذ إنشاء. بنية القائمة األإزالةينص المشروع أيضًا على 

  .صالحها وتجديدهاإنص المشروع على فقد  رفق القائمالم
 

  االستنتاجات
  :حددت عملية التقييم ما يلي

  
طلب بيان العمل من المقاول تطوير . ة األميرآية التصميم التمهيدي إلى المقاولزودت الحكوم -١

وعلى وجه الخصوص طلب بيان . مجموعة األعمال التمهيدية ضمن مجموعة تصميم آاملة
تصحيح أي تعارض او نقص وان يزود أيضًا "العمل من المقاول ان يراجع التصاميم التمهيدية و

  ." او مطلوبةأية تفاصيل او رسوم ناقصة
  

بنية راجع المفتش العام الرسوم التي وضعها المقاول التي احتوت معلومات محددة حول األ
صرف المياه من الموقع، نظام تجميع مياه نظام  الموقع، مرافق تخزين الوقود، رافقالمقترحة، م

  . أخرى للمشروعوسمات ،الصرف الصحي
  

  .رفقة إلآمال التصميم النهائي وبناء المحدد المفتش العام انه تتوفر معلومات مالئم
  

  
  لواح الخارجية في الكسيكمرآب صيانة السيارات قبل إآمال ترآيب األ
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  زاد جسر الربط العمق بدًال من العتبة العلوية في مبنى المراحيض في الكسيك

  
  

رية مثل عمال البناء الجاأ المفتش العام شاهد، ٢٠٠٩مايو / أيار١٦خالل تقييم الموقع في  -٢
 المفتش العام عددًا من المسائل شاهد. سمنتعداد لصب اإلالقوالب المؤقتة الخرسانية واإل

  :نشائية بضمنهااإل
  

 . بالكاملًا مرآب)٧٤٥(لواح التحميلأتكتيف صفوف لم يكن  •
 .جرى تمديد أنابيب المياه ومياه الصرف الصحي في نفس الخندق •
 لالستمرار في تثبيت حديد ترتيباتية أ )٧٤٦(ساسات المتصلة الخرسانيةلم تحتوي األ •

 .نشاء وصلة اإلداخلالتسليح 
  

 شمال منطقة الخليجل  مع موظفين في مكتب منطقة الموصلناقش المفتش العام المسائل التالية
(GRN)التابع لفرقة منطقة الخليج (GRD) سالح الهندسة في الجيش األميرآيدى ، ل(USACE) 

:  
  

 بعد ألواح التحميلالمقاول تنفيذ عملية آشف نهائية على نظام آان من المفروض على  •
نشاء للتأآد من ترآيب آافة الكتائف ومن انه جرى التثبيت المحكم لكافة المقاطع اآتمال اإل

 .صبة األرضيةعلى 
 

للصرف المياه ومياه الصرف الصحي مع ترآيب فتحة دخول إمداد  أنابيب عدم التوافق بين •
 .مداد المياهإ الفعلي لنظام ن الممكن التلوث يجعل م مماالصحي

  
 وضع حديد ترتيبات للتمكن من االستمرار فيية ألم تحتوي االساسات المتصلة الخرسانية  •

 .حكام سد أنابيب الوقود لمنع التسربات او تأمين وسائل إل،نشاء اإلالتسليح داخل وصلة
  

 ية، ان المقاول سوف يقوم بعمل(GRN) شمال منطقة الخليجلذآر موظفو مكتب منطقة الموصل 
الكتائف مرآبة نشاء للتأآد من أن آافة عمال اإلأآمال إ بعد ألواح التحميلآشف نهائية على نظام 
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خرى  معالجة المسائل األسوف تتم.  األرضيةصبةومن انه تم التثبيت المحكم لكافة المقاطع على 
  .ب ما يلزم حسيةصحيحت اتجراءإ وسوف تتخذ تنفيذ المشروع أثناء

  
اول مفصلة بدرجة آافية للتوجيه الفعال لبرنامج  لدى المق(QC) اقبة النوعيةآانت خطة مر -٣

النوعية التي قبلتها فرقة شمال منطقة  ةبقدم المقاول خطة مراق. إدارة النوعية لدى المقاول
). نشاءة اإلإدارة نوعي (6-1-1180 الخليج على انها تلبي المعايير المقررة في النظام الهندسي

 وفرترصد موظفو مراقبة النوعية النشاطات الميدانية واآملوا تقارير مراقبة النوعية التي 
ة موجزة حول عدد العمال في موقع العمل، نشاطات العمل المنفذة والمعدات الرئيسية في يخلف

  .موقع العمل
  

نامج مراقبة  للحكومة األميرآية فعاًال في رصد بر (QA)آان برنامج ضمان النوعية
وّظف مكتب منطقة الموصل ممثلين محليين عراقيين لضمان .  لدى المقاول (QC)النوعية

  .النوعية من اجل رصد النشاطات الميدانية وإآمال التقارير اليومية حول ضمان النوعية
  

م  راجع المفتش العا.موقع العمل والعمل اليومي المنفذ التقارير اليومية عدد العمال في وّثقت
تقارير ضمان النوعية ووجد أن ممثلي ضمان النوعية قاموا بعمل فعال في تحديد وتصحيح 

   .نشائية في موقع المشروعالنواقص اإل
  

  
  . التقلص لحقن الفراغات في الكسيكالط عديم قبل وضع ملعمودلوحة قاعدة 
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  االساسات المتصلة الخرسانية لتخزين البنزين بالكسيك

  
  

مة لمساعدة الوزارة استداالشمل العقد عناصر . الستدامة في شروط العقدعولجت مسألة ا -٤
نصت . مر عن تشغيل هذا المشروع بعد تسليمهالعراقية التي ستكون مسؤولة في نهاية األ

مواصفات العقد على ان يزود المقاول ويصادق على الكفاالت باسم الوزارة المناسبة بالنسبة 
 طلب من المقاول تنفيذ تدريب مالئم على التشغيل ،ضافة إلى ذلكباإل. لكافة المواد والمعدات

و التي أعيد تأهيلها ضمن نطاق أ ،المبنيةأو صيانة بالنسبة لكافة المنشآت والمعدات المرآبة، الو
عالوة على ذلك، يتوجب . صيانةال سوية مع تزويد آتيبات تعليمات للتشغيل و،هذا المشروع

، ان يعد ويزود رسومات آما نفذت، ستكون سجًال مرفقفيذ آل ، عند إآمال تنالمقاولعلى 
  .نشاء آما جرى تنفيذه وإآمالهلإل

 ٥٦عند قيام المفتش العام بتقييم الموقع آان مشروع مرآز القيادة لموقع الكسيك مكتمًال بنسبة  -٥
د للجيش صلي للمشروع القاضي ببناء مرآز قيادة جدي األالهدف مع تتوافق النتائج  آانت.بالمئة

 .العراقي في منطقة الكسيك في محافظة نينوى
  

  التوصيات
  .لم يحتوي التقرير على اية توصيات حول تنفيذ أعمال تصميمية، لذلك لم تكن تعليقات اإلدارة مطلوبة

  
  تعليقات اإلدارة

سة في الجيش رغم عدم طلب تعليقات اإلدارة، تلقى المفتش العام تعليقات من فرقة منطقة الخليج لسالح الهند
ُيثّمن المفتش . األميرآي ومن القوات المتعددة الجنسيات في العراق توافق على ما جاء في مسودة التقرير

  .ضافيةإتقديم تعليقات ل لزوم وال .العام الموافقات على مسودة التقرير
  

  برنامج المسح الجوي للمشاريع
مفتش العام الذي يوجد مرآزها في ارلنغتون، تنفذ مجموعة التصوير عبر األقمار الصناعية في مكتب ال

أنحاء بوالية فرجينيا عمليات تقييم جوية لمواقع مشاريع إعادة اإلعمار الممولة من الحكومة األميرآية عبر 
يزود محلل صور األقمار الصناعية في مكتب المفتش العام صورًا حالية، ومعلومات استخباراتية . العراق

. ، لمديريات المفتش العام، أي مديريات التفتيش، والتدقيق، والتحقيقنتجات الخرائطمتستند إلى التصوير، و
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مّكن هذا البرنامج المفتش العام من تزويد معلومات جارية حول مواقع نائية ومن القيام بتعقب التقدم في 
  . العراق مجملالعمل في مواقع المشاريع عبر

  
ذلك ل منتجًا صوريًا مستعمًال ٤٠ أنتجو صورة ٥٧يًال صوريًا ل في ربع السنة هذا، أجرى المفتش العام تحل

تزود مجموعة . صور األقمار الصناعية بالترافق مع المعلومات المحدودة حول العقود المتوفرة للمفتش العام
  . الصور تقييمًا بصريًا لتقدم العمل في مواقع إعادة اإلعمار عبر العراق

  
  .رة إجمالية للصور المنتجة خالل ربع السنة هذا للحصول على نظ٣-٤أنظر الجدول 

  
 مع الوآالة القومية لالستخبارات الجغرافية الحيزية، والمرآز القومي لالستخبارات األرضية، نتج بالشراآة

.  تقييمًا تراآميًا ومنتجات لصور األقمار الصناعية٨١٩عن التحاليل الصورية التي أجراها المفتش العام 
  . للحصول على نظرة إجمالية للمواقع التقريبية لعمليات التقييم هذه٢-٤انظر الشكل 

  
  ٢-٤الشكل 

  ر الجويةوعمليات تقييم الص
  

  
  

المواقع التقريبية لعمليات تقييم الصور الجوية التي أجراها المفتش العام في ربع السنة هذا والمواقع حسب آل محافظة لعمليات 
  .نة السابقةرباع السأجراها في أالتقييم التي 

  ربع السنة هذا
 أرباع السنة األخرى
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  ٣-٤الجدول 
  م عمليات التقييم للمشروع التي أجراها المفتش العام ومديريات اخرى التي جرى تقييمها لدع الجويةالصور

  
  عدد المنتجات  نوع المشروع
  ١٦  دزيالمسلخ في آاال

  ٤  لصالح نصب الجندي المجهوإ
  ٣  مستشفى الطوارئ في زاخو
  ٣  يرالمرآز الصحي هومر آو

اعدة الحياتية للمواطنين سمر االيتام ومرآز الامبنى د
   في أربيلالمسنين

٢  

  ٢   صف في بنجوين١٨مدرسة من 
  

    منتجات إضافية
  ٣   محافظة ديالى-بعقوبة
  ٢   محافظة ديالى-السعدية

  ٢  وسط المدينة في السليمانية
  ١  مكاتب حكومة إقليم آردستان في أربيل

  ١  محافظة بغداد
  ١  محافظة نينوى

  

                  
لمستشفى ) إلى اليسار (٢٠٠٩مارس / آذار٢١إلى ) إلى اليمين (٢٠٠٨سبتمبر / أيلول١٠بفارق زمني من صورة جوية 

  .مشروع سوف يتم تقييمه في وقت الحق من هذه السنةوهو الطوارئ في زاخو، 
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          \  
  ٢٠٠٩-٢يونيو / حزيران١٠ جوية التقطت في   صورة   الذي سوف يتمصورة جوية لنصب الجندي المجهول
  يتام ومرآز المساعدة الحياتية للمواطنين دار األشروع مبنى  لم  أغسطس/ آب٣٠تقييمه في ربع سنة قادم، التقطت في 

  . السنة هذا في ربعه في أربيل جرى تقييمالمسنين              ٢٠٠٩
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  عمليات التحقيق للمفتش العام

  
 قسم التحقيقات في مكتب المفتش العام في متابعة ادعاءات االحتيال، والهدر، تمرخالل ربع السنة هذا، اس

 ٨آان لقسم التحقيقات لدى المفتش العام .  عملية تحقيق مفتوحة٩٦وإساءة االستخدام في العراق من خالل 
الية في المرآز الرئيسي للمفتش العام في ارلنغتون، بو ١٣ للعمل في بغداد، وموظفي تحقيق معينين

 في مكاتب المفتش العام في واليات بنسلفانيا، مريالند، نورث آارولينا، فلوريدا، تكساس، ١٤فيرجينيا، و
توقيف عمل محققي المفتش العام إلى حتى تاريخه، أدى .  والمكتب الجديد في آاليفورنياأوهايو، وميشيغن

رض غرامات، ومصادرات، واستعادات، ًا وففرد ٢٤ بحقإلى إصدار أحكام وًا، فرد ٣١، وإدانة فردًا ٢٤
  . مليون دوالر٥٠ بحواليوإعادات 

  
إعادة إعمار المتعلقة بخالل ربع السنة هذا، واصل المفتش العام إجراء عدد من التحقيقات الجنائية الهامة 

 أحد الشرآاء ومحققي للشريك األميرآي،العراق، والعمل عن آثب مع المدعين العامين، ووآاالت التحقيق 
 مدعى ١٢نتيجة لتحقيقات المفتش العام، ينتظر خمسة مدعى عليهم المحاآمة، آما ينتظر . في االئتالف

 قائمة شاملة لإلدانات التي جمعتها وزارة العدل، لالطالع على. القضاياعليهم إضافيين األحكام في عدد من 
  . في نهاية هذا القسم٤-٤أنظر الجدول 

  
  :خالل ربع السنة هذا التي تم التوصل اليها ات األآثر أهمية التحقيقيشير المفتش العام إلى نتائج

  
قبل اثنان من المقدمين في سالح البحرية األميرآية عقوبة غير قضائية نتيجة تحقيق في حصول فريق  •

 .المهمات على رشوة
 في الفلوجة  مواًال من مقاولينأاتهم عنصر من قوات مشاة البحرية األميرآية وأدين وحكم عليه لتلقيه  •

 . ألف دوالر من األموال المسروقة٦٠تمت استعادة مبلغ . في العراق
 
يداع إدوق نصعة في دئدات غير قانونية آانت مو مليون دوالر من عا١٫٧صادر المحققون اآثر من  •

 .آمن في مصر
 . مليون دوالر نتيجة تحقيق واسع في تلقي الرشاوي١٤٫١صدرت أحكام بإعادة مبلغ  •
 . ضابط عقود بالذنب إلعاقتها إجراء تحقيق حول تبييض اموالأخة قرت ابنأ •
 . عن حضور جلسات المحاآمةالتخلفتآمر ووحكم على مقاول بدعوى رشاوى،  •
 . في الجيش اقر بالذنب بجرم تبييض اموال مسروقة من العراقزوج ضابطة سابقة •
 غير قانونية وحصوله الفعلي وزارة الخارجية لطلبه الحصول على دفعاتالقي القبض على موظف في  •

 .من مقاولين عراقيينعلى الدفعات 
 فرد ١٤سماء أدخال إربعة أفراد واقترح أ في مشتريات الجيش األميرآي العمل مع حتيالعلق فرع اال •

 شرآة وفرد الرتكابهم جرائم ١٦ وتم بالفعل حظر التعامل مع ،وشرآة آخرين في قائمة المحظورين
علق آل من السالح الجوي والسالح البحري . مشاريع إعادة إعمار العراق والفساد في حتيالاال

 . واحدفرداألميرآي العمل مع 
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  ان على عقوبة غير قضائية في عملية تحقيق في الفسادضابطان في سالح البحرية يوافق

ح ، وافق مقدمان من سال٢٠٠٩أغسطس / آب١٨نتيجة تحقيق أجرته قوة المهمات لدى المفتش العام في 
 الة من القانون الموحد للعد١٥مشاة البحرية األميرآية على قبول عقوبة غير قضائية بموجب المادة 

التصرف الخاطئ بموجودات عسكرية ذنبين بارتكاب تقصير في الواجب، جدا مُو. (UCMJ) ةالعسكري
 وبالتأثير ،حتيالبالغ عن حدوث االالتخلف عن اإلعمال غير قانونية، أصدار أوامر بارتكاب إميرآية، أ

ترأس ضابط برتبة فريق . الخاطئ على شهادة موظفين تابعين لهما عندما آانا يقومان بمهمتهما في العراق
  .١٥ استنادًا إلى المادة االستماعفي سالح مشاة البحرية جلسة 

  
ئية في جرته قوة مهمات بصورة مشترآة مع دائرة التحقيقات الجناأتشكل هذه القضية جزءًا من تحقيق 

  .، المفتش العام ومع دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع(NCIS)القوات البحرية 
  

  عنصر من سالح مشاة البحرية األميرآية يقر بالذنب ويحكم عليه لتلقيه اموال من مقاولين
المدفعي األول ، أقر الرقيب ٢٠٠٩سبتمبر /يلولأ ٣ في ،نتيجة تحقيق أجرته قوة المهمات لدى المفتش العام

) الرشوة (١٣٤لويس أي لوبيز، من سالح مشاة البحرية األميرآية بالذنب الرتكابه ثالث مخالفات للمادة 
جراءات محاآمة عسكرية عقدت في قاعدة فريق إ خالل (UCMJ)ة  العسكريالةبموجب القانون الموحد للعد

موال من ثالثة مقاولين عندما آان يقوم بعمله أه اتهم لوبيز بتلقي. مشاة البحرية، آمب ليجون، نورث آارولينا
 ا على انه  الرشوة(UCMJ)للعدالة العسكرية  القانون الموحد  يعرف.٢٠٠٥العسكري في العراق عام 

  . رسمي عندما ال يكون التعويض واجب الدفعحول موضوعتعويض عن خدمات تقدم 
  

.  مقاوالت زودت تجهيزات وخدمات في العراق ألف دوالر من ثالث شرآات٦٧يز بذنب تلقي مبلغ اقر لوب
 وبالمصادرة الكاملة لكل رواتبه ومخصصاته وبدفع غرامة بمقدار عشرة آالف أنيبحكم على لوبيز بالت

 ألف دوالر ٦٠استعاد المحققون مبلغ .  يومًا٨٩ وسجنه لمدة E-6دوالر وبتخفيض رتبته العسكرية إلى الفئة 
  .من لوبيز

  
ية جزءًا من تحقيق أجرته قوة مهمات بصورة مشترآة مع دائرة التحقيقات الجنائية في ُتشكِّل هذه القض
  .(DCIS) والمفتش العام ودائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع (NCIS)القوات البحرية 

  
   مليون دوالر من مؤامرة آوآرهام١٫٧مصادرة اآثر من 

يداع مصرفي استأجرته ميليسا آوآرهام وصادرا مبلغ فتش محققو صندوق إ، ٢٠٠٩ سبتمبر/ أيلول١٧في 
 ٢٦٨،٠٦٦،٣٧٠ دوالرًا بالعملة األميرآية و١،٥٠٨،٩٠٠  وتشكل هذا المبلغ من دوالر،١،٧٧٦،٩٦٦٫٣٧

قرر التحقيق ان ميليسا آوآرهام، زوجة الرائد جون آوآرهام تلقت األموال من . دوالرًا بعمالت أجنبية
جرى االحتفاظ بالمال المصادر المكون . الشرآاتتلك الحكومة األميرآية إلى مقاولين مقابل منح عقود من 

ميرآيين لحين إآمال عمليات المعالجة أ ينجنبية تحت وصاية مسؤولأميرآية وعمالت أمن عملة 
  .والمصادرة

  
ت  في المشترياحتيال المفتش العام، وحدة الكشف عن االعلى يد هذا التحقيق بصورة مشترآة يتم إجراء

، دائرة التحقيقات الجنائية في (CTD-MPFU)الرئيسية لدى قيادة التحريات الجنائية في الجيش األميرآي 
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٢٧٥ 

 (ICE)، وآالة فرض قوانين الهجرة والجمارك  (IRS) الدخلبة، مصلحة ضري (DCIS)وزارة الدفاع
  . (FBI)ومكتب التحقيقات الفدرالي

  
، ٢٠٠٧وليو ي/ الذي أعده المفتش العام في تموزغرسانظر التقرير الفصلي ونصف السنوي إلى الكون

  .والتقارير الفصلية الالحقة
  

  
   مليون دوالر من العمالت في قضية آوآرهام١٫٧تمت مصادرة أآثر من 

  
   مليون دوالر١٤٫١ تحكم بغرامات مالية بقيمة أميرآيةمقاطعة محكمة 

حكام أانطونيو، والية تكساس ثالثة صدرت محكمة المقاطعة في سان أ، ٢٠٠٩سبتمبر /يلولأ ٢٢في 
  . مليون دوالر يتعلق بقضية آوآرهام١٤٫١منفصلة إلعادة مبلغ إجمالي بقيمة 

  
 مليون دوالر لمصلحة الواليات المتحدة تمثل عائدات المؤامرة واتهامات ٩٫٦أمرت المحكمة بمصادرة 

  .دانة جون آوآرهامإتبييض األموال في 
  

 أخرى يملكها آوآرهام حتى المبلغ أصولية أق للواليات المتحدة مصادرة آما أمرت المحكمة بأنه يح
صدار الحكم شمول الحكم بمصادرة المال في صلب الحكم الصادر إالمنصوص عليه في الحكم وان يتم وقت 

  .في قضيته الجنائية
  
، وعلى )ن دوالر مليو٣٫١مبلغها عن يقل ال (ك حكامًا مماثلة على آارولين باليأصدرت المحكمة أيضًا أ

  ). مليون دوالر١٫٤ال يقل مبلغها عن (ميلسيا آوآرهام 
  

ية لدى هذا التحقيق يقوم به شراآة مكتب المفتش العام، ووحدة الكشف عن االحتيال في المشتريات الرئيس
 دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع، (CID-MPFU)لجيش األميرآي في اقيادة التحريات الجنائية 

(DCIS) ، مصلحة ضريبة الدخل(IRS) الهجرة والجمارك قوانين، دائرة فرض (ICE) ومكتب ،
  .(FBI)التحقيقات الفدرالية األميرآية 
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٢٧٦ 

   تبييض أمواليةعملود تقر بالذنب في إعاقة التحقيق حول  ضابط عقأخبنة إ
في التآمر مع الرائد في ، اقرت نايري بيتاواي بالذنب الرتكاب مخالفة واحدة ٢٠٠٩يوليو / تموز٢٨في 

عاقة إفي  وغيرهم ،)عمتها وشقيقة آوآرهام(يك آارولين بالو، )عمها(الجيش األميرآي جو نسي آوآرهام 
 مليون دوالر آرشاوى عندما ٩التحقيق في عمليات تبييض األموال المتعلقة باستالم آوآرهام لمبلغ يزيد عن 

  .آان يعمل آضابط عقود في الكويت
  

، عندما علم آوآرهام بانه اصبح معرضًا للتحقيق طلب مساعدتها ٢٠٠٦واخر عام أاواي انه في اعترفت بيت
 ماليين دوالر نقدًا إلى المتأمرين ٣عادة مبلغ ماليين الدوالرات التي استلمها وإلاختالق قصص لتغطية في 

 ،يكال النقدي من بالاعترفت بيتاواي بانها سافرت إلى الكويت واستلمت الم. معه لحفظها في مكان آمن
آما اعترفت بانها سلمت وثائقًا مزورة إلى مقاولين في . عطته إلى آخرين لالحتفاظ به لمصلحة آوآرهامأو

  . ة قدمت لكوآرهامشرعيالكويت في محاولة لجعل مبالغ الرشاوى المدفوعة تبدو للمحققين على انها قروض 
  

 في المشتريات حتيالالعام، وحدة الكشف عن اال المفتش على يد هذا التحقيق بصورة مشترآة يجري
، دائرة التحقيقات الجنائية في (CTD-MPFU)الرئيسية لدى قيادة التحريات الجنائية في الجيش األميرآي 

 ومكتب ،(ICE)، وآالة قوانين الهجرة والجمارك  (IRS)، مصلحة ضريبة الدخل (DCIS)وزارة الدفاع
  . (FBI)التحقيقات الفدرالي

  
  التآمر والتخلف عن حضور جلسات المحاآمةورشوة، بالول أدين مقا

 في اوآالهوما سيتي، والية يةدانت هيئة محلفين آبرى فدرالأ، ٢٠٠٩أآتوبر / تشرين األول٧في 
التآمر الرتكاب جريمة تقديم و إدانة سابقة واتهمته بتقديم الرشوة، أبطلت إدانةيلي سمير شدياق إاوآالهوما، 

 آان شدياق يعمل مدير موقع ٢٠٠٧، وعام ٢٠٠٦في عام .  جلسات المحاآمةورخلف عن حض والت،الرشوة
في العراق لشرآة رامان آوربوريشن، شرآة لبنانية لها فرع في والية تكساس، رامان انترناشونال انك 

بتة رائد في دانة، ساهم شدياق في تنفيذ مؤامرتين قدم فيهما رشاوى إلى ضابطة براستنادًا إلى اإل). رامان(
 هذه أبطلت. تيريزا جان بايكر فيما يتعلق بالعقود الممنوحة في آمب فكتوري، العراقهي الجيش األميرآي، 

 بارتكاب حالتين من التآمر الرتكاب اق اتهمت شدي٢٠٠٨يناير / آانون الثاني٢٢دانة صدرت في إانة داإل
  .جريمة تقديم رشاوى

  
 ٢٠٠٧مارس / إلى آذار٢٠٠٦يوليو /امان وشدياق من حوالي تموزعطت شرآة رأدانة، استنادًا إلى اإل

في مؤامرة . على عقود من وزارة الدفاع في آمب فكتوري امواًال وهدايا اخرى إلى بايكر مقابل الحصول
، ألغت بايكر عقودًا ممنوحة إلى ٢٠٠٧مارس /آذارو ٢٠٠٦نوفمبر / حصلت تقريبًا بين تشرين الثانيثانية

ياق استالم دفعات نقدية مقابل هذه دش اجازت ل وأعادت منحها بصورة احتيالية إلى شدياق ثممقاولين آخرين
 بالمقابل أعاد شدياق بعض هذه األموال .ية خدماتأية سلع ولم ينفذ أ حتى ولو لم يكن شدياق قد سلم ،العقود

  .إلى بايكر
  

 ألف دوالر ٨٢٥مرت بدفع مبلغ أ شهرًا و٧٠ن لمدة جس بال٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٢٠يكر في حكم على با
يناير بدفع غرامة / آانون الثاني٣٠حكم على شرآة رامان في . بمثابة إعادة لألموال التي تلقتها آرشاوى

  . ألف دوالر٥٠٠مقدارها 
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٢٧٧ 

 في المشتريات حتيال المفتش العام، وحدة الكشف عن االعلى يد هذا التحقيق بصورة مشترآة يتم إجراء
، دائرة التحقيقات الجنائية في (CTD-MPFU)ادة التحريات الجنائية في الجيش األميرآي الرئيسية لدى قي
 ومكتب ،(ICE)، وآالة قوانين الهجرة والجمارك  (IRS)، مصلحة ضريبة الدخل (DCIS)وزارة الدفاع

  . (FBI)التحقيقات الفدرالي
  

  قزوج ضابطة جيش سابقة يقر بالذنب في تبييض اموال مسروقة من العرا
مام محكمة المقاطعة في أ ،، اقر بالذنب وليام درايفر، محاسب من نيو جرسي٢٠٠٩أغسطس / آب٥في 

 ألف دوالر آجزء ٣٠٠قسام من مبالغ يزيد مجموعها على أترنتون، في والية نيو جرسي، بأنه قام بتبييض 
ي العراق وأدخلتها زوجته  االئتالف المؤقتة فسلطةسرقت هذه األموال من . تاينش-من دوره في مؤامرة بلوم

يونيو /ابريل حتى حزيران/من نيسان. برا هاريسون، مقدم سابق في الجيش األميرآي إلى الواليات المتحدةيد
 -مراقب مالي مؤقت لدى سلطة االئتالف المؤقتةآلمراقب المالي ولنائب آ، آان هاريسون يعمل ٢٠٠٤

  .(CPA-SC) وسطمنطقة الجنوب األ
  

 منطقة - اعترف درايفر بأنه سرق األموال من سلطة االئتالف المؤقتة، في الدعوىخالل جلسة النظر
 المساآن ثم تعاقد درايفر مع شرآة لتحسين.  ونقلها إلى منزله في ترينتون(CPA-SC) وسطالجنوب األ
 اآتوبر حتى آانون/قة من تشرين األولوراريسون األموال المس منزله، استعمل هو وهشرفة فيعلى بناء 

اعترف درايفر .  آالف دوالر٩ربع دفعات إلى المقاول آل واحدة منها بقيمة أ لتسديد ٢٠٠٤ديسمبر /ولاأل
 المقاول األموال في يودعبالغ عن المعامالت عندما دفع األموال نقدًا لتفادي شروط اإل أيضًا بأنه مع زوجته

 في محكمة المقاطعة ٢٠٠٩يسمبر، د/ آانون األول٣الحكم على درايفر في  رقرر ان يصدممن ال. مصرف
  .سيرجن، والية نيو في ترينتو

  
، ووآالة  (IRS) المفتش العام، مصلحة ضريبة الدخلعلى يد عملية التحقيق هذه بصورة مشترآة يتم إجراء

 هذه القضية قسم النزاهة العامة في وزارة يقوم بالمقاضاة في.  (ICE)فرض قوانين الهجرة والجمارك
 شهادة تقدير للتحقيق  (CIGIE)ع السنة هذا قدم مجلس المفتشين العامين حول النزاهة والكفاءةفي رب. العدل

  .تاينش-مالممتاز إلى هيئة التحقيق في قضية بلو
  

  اعتقال موظف في وزارة الخارجية لقيامه بإجراء دفعات غير قانونية
الخارجية استنادًا إلى ًا في وزارة  موظفالعام، اعتقل وآالء المفتش ٢٠٠٩اآتوبر / تشرين األول١٦في 

 ،جور العمالأجزاء من ارتكاب التآمر، االسترداد غير القانوني ألبعي شكوى رفعت إلى محكمة المقاطعة تّد
مقاول آ بصفته على انه ادعت الشكوى.  عبر البريدحتيال وارتكاب اال، غير القانوني للرشاوىاالستالم

جور أجزاء من  هذا الشخص وتلقى استردادات غير قانونية ألوموظف الحق في وزارة الخارجية طلب
  . األميرآيةالعمال ورشاوى من مقاولين عراقيين مقابل تسهيل حصولهم على عقود من الحكومة

  
 المفتش العام، دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة على يد عملية التحقيق هذه بصورة مشترآة يتم إجراء

  .، ومكتب المفتش العام في وزارة الخارجية (ICE)رض قوانين الهجرة والجمارك، وآالة ف (DCIS)الدفاع
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٢٧٨ 

  العام يستمر في عملية التدقيق الشرعيالمفتش 
تنفيذ مبادرة مشترآة بدأت في بخالل ربع السنة هذا واصلت دائرتا التدقيق والتحقيقات لدى المفتش العام 

نفاق  ومعامالت اإل،االلتزاماتو ، الدفاع بشأن التحقيقات لمراقبة بيانات وزارة٢٠٠٩ديسمبر /آانون األول
صمم هذا المشروع الخاص بالتدقيق الشرعي ). 9005المشروع رقم  (المتعلقة بإغاثة وإعادة إعمار العراق

في . ٢٠٠٨-٢٠٠٣ البيانات المتعلقة بصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق للسنوات المالية اجعةلمر
المشروع رقم (ع المفتش العام نطاق تلك المبادرة لتشمل نفقات وزارة الخارجية ، وّس٢٠٠٩مارس /آذار

  .)9013المشروع رقم (والوآالة األميرآية للتنمية الدولية ) 9012
  

ة للمعامالت وتقنيات التنقيب عن البيانات من ن هذا المشروع هو فحص خيارات توحيد البيانات الممكنهدف
من المتوقع ان يقود مشروع التدقيق الشرعي إلى . غاثة وإعادة إعمار العراقإات لنفقمالئمة المراجعة الاجل 

  . والتحقيقات التي يجريها المفتش العام،المنتجاتوجهود المتابعة، 
  

. دت تحقيقات المفتش العام إلى فتح تحقيق تفاعليأ التدقيق لدى المفتش العام، رة خالل العمل بالتالزم مع دائ
في  مختلفة عناصرن مع لمدققون الخاصون لدى المفتش العام هذا الجهد وهم يعملون اآلنسق الوآاالت وا

وزارة الخارجية، الوآالة األميرآية للتنمية  اإلدارة المالية والتدقيق والتحقيق في وزارة الدفاع، دارة العقود،إ
). بيق الجرائم الماليةطفرض تشبكة مصلحة ضريبة الدخل و(دائرة البريد األميرآية ووزارة المالية الدولية 

 خمسة مسارات رئيسية لفائدة عمليات التحقيق والتحري المحددة وّسع المفتش العام ذلك الجهد وحدد
الف من الوثائق  والمحققون لدى المفتش العام عشرات اآل يفحص المدققون.بالتشارك مع وآاالت أخرى

 او فساد في عملية منح احتيالبها قد تشير إلى حصول مشتبه لتحديد وجود معامالت مالية غير اعتيادية او 
 عددًا من معامالت مشتبه بها تبرر اجراء حتى هذا التاريخ، حدد المفتش العام. وغدارة العقود والهبات

  .ضافية للتحقيقات الجارية اآلنإ المشروع أيضًا مساعدًا في تزويد معلومات  هذاآان .تحاليل بعمق اآبر
  

  المحاسبة الدفاعية في مدينة روم، بوالية نيويوركمصلحة المالية و
في ربع السنة هذا، بدعم المراجعة الجارية لفواتير مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية يستمر المفتش العام 

(DFAS)وقد أطلقت دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع .  في مدينة روم بوالية نيويورك(DCIS) هذا 
فاعلي لتحليل مدفوعات بعدة مليارات من الدوالرات تعود لمشتريات للجيش األميرآي دعمت المشروع الت

  نشرت،وللمساعدة في المعالجة الكفوءة واسترداد مستندات القيود الطارئة. المجهود الحربي في العراق
الجديدة وإدخالها  أجهزة مسح في العراق والكويت لمسح مستندات القيود مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية

إضافة إلى عملية المسح اليومي لمستندات القيود  .صلحة المالية والمحاسبة الدفاعيةمإلى قاعدة بيانات تخص 
الجديدة الطارئة والوثائق الداعمة لها، بدأت مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية عملية مسح وإدخال إلى 

 لتاريخية المتعلقة بالمدفوعات الطارئة المخّزنة في هذه المصلحةقاعدة البيانات نفسها آافة مستندات القيود ا
(DFAS-Rome) . ١٣ ألف مستند قيد بقيمة حوالي ٨٠٠وثائق المدفوعات الطارئة التاريخية تشمل نحو 
  .٢٠١٠ صيف يستمر حتى، ومن المتوقع أن ابتدأمسح هذه الوثائق قد .  مليار دوالر١٤مليار دوالر إلى 

  
 للعمل في مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية في روم بوالية نيويورك العام محققًا جنائيًا رئيسيًاعّين المفتش 

تحقيقات لتطوير من اجل تنسيق مراجعة وثائق الحاالت الطارئة التاريخية الداعمة للتحقيقات الجارية، آما 
لعام ووآاالت التحقيق المشترآة معه نت مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية إلى المفتش ا أّم.جنائية جديدة

روم يعد في  مشروع مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية .مكانية الوصول الكامل إلى قواعد البيانات لديهاإ



(SIGIR) لمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراقإشراف ا
  

 

٢٧٩ 

ُيشكِّل هذا . حاليًا قضايا ويزود الدعم للتحقيقات الجارية إلى المفتش العام ووآاالت التحقيق المشترآة معه
  .لتدقيق الشرعي الذي يقوم به المفتش العام جزءًا متكامًال لالعمل

  
  التعليق والحظر

 قيادة التحقيقات الجنائية في  وزارة العدل،، مع٢٠٠٥ديسمبر /عمل المفتش عن آثب، منذ آانون األول
 التحقيقات الجنائية في ، دائرة (MPFU)، ودائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع(CID) الجيش األميرآي

 لوآالة الخدمات القانونية في  التابع (PFB) في المشترياتحتيالاالاآتشاف وقسم  (DCIS)دفاع وزارة ال
بسبب االحتيال او الفساد ومع موظفين حكوميين  تعليق وحظر التعامل مع مقاولين المسؤولة عنالجيش 

عم الجيش في داخل الجيش، بضمنهم المقاولين المشارآين في عقود إعادة إعمار العراق او في عقود د
 جنائية تحال إلى محاآم فدرالية محلية وادعاءات حول الالمسؤولية تهاماتتبرز هذه القضايا نتيجة ا. العراق

  . في دائرة التعليق والحظر في الجيشالموظف لدى المقاول التي تتطلب فحصًا مدعومًا بالوقائع من جانب
  
، اتخذ سر ونصف السنوي إلى الكونغرير ربع السنوي التق،٢٠٠٩يوليو / أن قدم المفتش العام في تموزمنذ
  : التاليةالتابعة لوآالة الخدمات القانونية في الجيش األعمال االحتيال في المشتريات  اآتشاففرع

  
  . في العراق والكويتحتيال اربعة أفراد استنادًا إلى ادعاءات االتعليق العمل مع •
يال بريدي،  احتاوى، ارتكاب رشادعاءات بدفعادًا إلى  استنة وشرآفردًا ١٤  التعامل معح حظرااقتر •

 المحققين الجنائيين ووزارة جانبتبييض أموال عثر عليها في مواد قّدمت إلى الجيش من وسرقة، 
 .العدل

صدرت بحقهم والى تحريات استندت إلى استنادًا إلى إدانات جنائية وفرد  شرآة ١٦  التعامل معحظر •
 .التعليق والحظر في الجيش إلى مسؤول (PFB)ف االحتيال في المشتريات ها قسم اآتشاالوقائع زود

  
ظهرت مراجعة السجالت التي تحتفظ بها وآالة التحقيق الفدرالية ان خمسة اقتراحات أباإلضافة إلى ذلك، 

 في السابق في تكن مشمولة لم ،٢٠٠٩يناير /نتجت خمسة أوامر حظر خالل آانون الثانيأالتي للحظر، 
 إلى المفتش (PFB)لقسم اآتشاف االحتيال في المشتريات ئم المزودة آجزء من تقديمات ربع سنوية القوا
  .العام

  
عمار اإلتدامة وإعادة ساال فردًا وشرآة متورطين في عقود ٨٨حتى هذا التاريخ علق الجيش التعامل مع 

ظر التعامل معهم ونتج عن  فردًا وشرآة لح٩٦سماء أجرى اقتراح . العراق والكويت يلجيش فالداعمة ل
قسم اآتشاف ن بنشاط ابع اآلتي . تتراوح مدتهم بين تسعة اشهر وعشر سنواتمل قرار لحظر التعا٧٨صدور 

 ترافقت مع عقود احتيالضافيين شارآوا في عمليات إفراد أ شرآات و(PFB)االحتيال في المشتريات 
تعليق وحظر   وتدرس قرارات، آماسياالكويت، ومواقع اخرى في جنوب غرب آو العراق، يالجيش ف

  .٢٠٠٩ خالل العام يةضافإ
  

فغانستان إلى  أية اإلعمار ودعم الجيش ف في عقود إعادحتيالتبّلغ قرارات التعليق والحظر المتعلقة باال
والتي فغانستان، أصل في القضايا التي برزت باأل.  (SIGAR)المفتش العام الخاص إلعادة إعمار أفغانستان

 ومواقع اخرى في جنوب ،يتالكووصل في العراق،  في السابق مع القضايا التي برزت باألمدرجةآانت 



  عمليات التحقيق للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
  

 

٢٨٠ 

 من قوائم وآالة التحقيق الفدرالية المقدمة إلى المفتش العام في الربع الثالث من قد تم حذفها اآلنغرب آسيا، 
  . أعده المفتش العامن مشمولة في تقرير ربع السنة الذي وهي اآل٢٠٠٩سنة 

  
 للحصول على قائمة آاملة )و ( وانظر الملحق. الحظروامر للحصول على قائمة آاملة أل٥-٤أنظر الجدول 

  .ق والحظريوامر التعلأب
 

  ٤-٤الجدول 
  )آما جمعتها وزارة العدل األميرآية(اإلدانات 

  

تاريخ   االتهامات  االسم
 اإلدانة

  الحكم

  لقعم  ١١/٩/٢٠٠٩  تآمر وسرقة  روبرت جيفري
  لقعم  ٥/٨/٢٠٠٩  تبييض أموال   درايفروليام

  لقعم  ٢٨/٧/٢٠٠٩  التآمر العاقة العدل  تايري بيتاواي
  لقعم  ١٤/٧/٢٠٠٩  التآمر وسرقة موجودات حكومية  وبرت يونغر

  خاطئة عن ضريبةبياناتتقديم   تيجاني سعاني
  الدخل

  لقعم  ٢٥/٦/٢٠٠٩

 شهر إقامة جبرية ١٢ ،ر أشه٦سجن لمدة   ٢٧/٥/٢٠٠٩  االحتيال البريدي  ديان دميلتا
 ، سنتا إطالق سراح مراقب،في المنزل
 ٧٠،٠٠٠ وإعادة ، دوالر غرامة٢٠،٠٠٠

  .دوالر
  لقعم  ١٨/٥/٢٠٠٩  تستر على جريمة  آافكا. بنجامين آر

  معلق  ١٨/٥/٢٠٠٩  سرقة أمالك حكومية؛ تآمر  إلبرت جورج
  معلق  ١٨/٥/٢٠٠٩   أمالك حكومية؛ تآمرسرقة  روي غرين جونيور

التآمر لالحتيال على الحكومة   يفين دايست
  األميرآية بتشويه الحقائق

  معلق  ١٣/٤/٢٠٠٩

ِجّف أِلكس مازون، مقاول، شرآة 
  آيلوغ، براون أن روت

عمليات احتيال رئيسية ضد الواليات 
  المتحدة واحتيال بريدي

  معلق  ٢٤/٣/٢٠٠٩

آارولين بالك، شقيقة الرائد جون 
  آوآرهام

  معلق  ١٩/٣/٢٠٠٩  التآمر وتبيض أموال

مايكل آارتر، مهندس مشاريع 
  فورس بروتكشن إندستريز

  معلق  ٢٥/١/٢٠٠٩  انتهاك قانون مكافحة دفع العموالت

  معلق  ٢٢/١/٢٠٠٩  التآمر، الرشوة، وبيانات خاطئة  حارث الجبواي، مقاول
الرائد آريستوفر موراي، ضابط 

  عقود أميرآي
  معلق  ٨/١/٢٠٠٩  الرشوة وبيانات خاطئة

الرائد تيريزا بايكر، ضابطة عقود 
  في الجيش األميرآي

  معلق  ٢٢/١٢/٢٠٠٨  التآمر والرشوة

العقيد آورتيس وايتفورد، مسؤول 
 في الجيش األميرآي، إدارة آبير

منطقة الجنوب األوسط لسلطة 
  االئتالف المؤقتة

  معلق  ٧/١١/٢٠٠٨  التآمر، الرشوة واالحتيال البريدي

شار إعادة المقدم مايكل ويلر، مست
 سلطة –اإلعمار، الجيش األميرآي 

  االئتالف المؤقتة
التآمر، الرشوة واالحتيال البريدي، 

نقل أموال مسروقة عبر الواليات 
  وتهريب مبالغ نقدية

  معلق  ٧/١١/٢٠٠٨

ديفيد راميرز، مقاول، شرآة 
  رديناس سابورت مانجمانت

تهريب مبالغ نقدية وإجراء 
  المعامالت

 سنوات إطالق ٣ شهرًا؛ ٥٠مدة سجن ل  ٩/١٠/٢٠٠٨
 دوالر رسم تقييم ٢٠٠سراح مراقب و

  خاص
  



(SIGIR) لمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراقإشراف ا
  

 

٢٨١ 

  )تابع (٤-٤الجدول 
  

  

تاريخ   االتهامات  االسم
 اإلدانة

  الحكم

 دوبوا، مقاول، شرآة فيوتشر يل
سيرفيسز جنرال ترايدنغ أند 

  آونتراآتنغ آومباني
  معلق  ٧/١٠/٢٠٠٨  سرقة أمالك حكومية

 يوم بقاء في المنزل؛ ١٨٠ مراقبة،سنة   ٢٨/٨/٢٠٠٨  متلكات مسروقةاستالم م  جاآلين فانكهوزر
 ساعات خدمة المجتمع األهلي؛ ١٠٤

 دوالر ١٠٠ دوالر غرامة؛ و١٠،٠٠٠
  رسم تقييم خاص

روبرت بينيت، مقاول شرآة آيلوغ، 
  براون أند روت

  معلق  ٢٨/٨/٢٠٠٨  انتهاك قانون مكافحة دفع العموالت

 الرائد جيمس مومون جونيور،
  ضابط عقود لدى الحكومة األميرآية

  معلق  ١٣/٨/٢٠٠٨  التآمر والرشوة

هاريسون، المراقبة . المقدم ديبرا إم
المالية بالوآالة لمنطقة الجنوب 

  األوسط لدى سلطة االئتالف المؤقتة
التآمر، الرشوة، تبيض األموال، 

االحتيال البريدي، نقل أموال 
مسروقة عبر الواليات، تهريب 

 خاطئة عن بياناتدية وتقديم أموال نق
  الضريبة

 شهر؛ إطالق سراح مراقب ٣٠سجن لمدة   ٢٨/٧/٢٠٠٨
  . دوالر٣٦٦،٦٤٠لمدة سنتين وإعادة 

النقيب سيدر النمون، الواليات 
  المتحدة

  سجن لمدة سنة؛  ٢٣/٧/٢٠٠٨  قبول عموالت غير قانونية
  إطالق سراح مراقب لمدة سنة

الرائد جون لي آوآرهام، ضابط 
  د أميرآيعقو

  معلق  ٢٤/٦/٢٠٠٨  الرشوة، التآمر، وتبيض األموال

ميليسا آوآرهام، زوجة الرائد جون 
  آوآرهام

  معلق  ٢٤/٦/٢٠٠٨  التآمر وتبيض األموال

المقدم ليفوندا ِسلف، ضابطة عقود 
  أميرآية

  معلق  ١٠/٦/٢٠٠٨  التآمر والرشوة

 دوالر؛ وإعادة ٥٠٠،٠٠٠غرامة   ٣/٦/٢٠٠٨  التآمر والرشوة  رامان إنترناشنال آورب
   دوالر٣٢٧،١٩٢

النقيب أوستن آاي، ضابط عقود 
  أميرآي

  معلق  ١٩/١٢/٢٠٠٧  الرشوة

الرائد جون ريفارد، ضابط عقود في 
  الجيش األميرآي

 سنوات؛ إطالق سراح ١٠سجن لمدة   ٢٣/٧/٢٠٠٧  الرشوة، التآمر وتبييض األموال
 دوالر، ٥٠٠٠ سنوات، ٣مراقب لمدة 

  بقيمة مليون دوالروأمر مصادرة 
آيفين سموت، المدير اإلداري، 
  شرآة إيغل غلوبال لوجستكس

انتهاك قانون مكافحة دفع العموالت 
  وتصريحات خاطئة

 شهرًا؛ إطالق سراح ١٤ لمدةسجن   ٢٠/٧/٢٠٠٧
 دوالر؛ ٦٠٠٠مراقب لمدة سنتين؛ غرامة 

   دوالر١٧،٩٦٤وإعادة 
أنطوني مارتن، مدير المقاولين من 

 لدى شرآة آيلوغ، براون الباطن،
  أند روت

 سنة ويوم؛ إطالق سراح مراقب مدةسجن ل  ١٣/٧/٢٠٠٧  انتهاك قانون مكافحة دفع العموالت
   دوالر٢٠٠،٥٠٤لمدة سنتين؛ وإعادة 
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٢٨٢ 

  )تابع (٤-٤الجدول 
  

  

تاريخ   االتهامات  االسم
 اإلدانة

  الحكم

 ٢٢٣جيسي الين، المفرزة المالية 
  في الجيش األميرآي

مر واالحتيال البريدي للخدمات التآ
  الصادقة

 ٣٢٣،٢٢٨ شهرًا؛ وإعادة ٣٠ لمدةسجن   ٥/٦/٢٠٠٧
  دوالر

ستيفن ميرآس، مدني يعمل لدى 
  وزارة الدفاع، مخطط دعم تشغيلي

 ٢٤،٠٠٠ سنة ويوم؛ إعادة مدةسجن ل  ١٦/٢/٢٠٠٧  قبول عموالت غير قانونية
  دوالر

بيليتي جونيور، ضابط صف 
دمات األطعمة رئيسي، استشاري خ

للجيش األميرآي في الكويت 
  والعراق وأفغانستان

 ٥٧،٥٠٠ شهرًا؛ وغرامة ٢٨ مدةسجن ل  ٩/٢/٢٠٠٧  الرشوة وتهريب األموال النقدية
  دوالر ومصادرات

جينيفر أنجاآوس، المفرزة المالية 
  في الجيش األميرآي٢٢٣

 ٨٦،٥٥٧، إعادة بةتحت المراق سنوات ٣  ١٣/١١/٢٠٠٦  التآمر الرتكاب احتيال بريدي
   دوالر١٠٠دوالر ورسم تقييم 

الرقيب لوميلي شافيز، المفرزة 
   في الجيش األميرآي٢٢٣المالية 

 ٢٨،١٠٧، إعادة تحت المراقبة سنوات ٣  ١٣/١١/٢٠٠٦  التآمر الرتكاب احتيال بريدي
   دوالر١٠٠دوالر، ورسم تقييم 

الرقيب ديريل هوليير، المفرزة 
   األميرآي في الجيش٢٢٣المالية 

 ٨٣،٦٥٧، إعادة تحت المراقبة سنوات ٣  ١٣/١١/٢٠٠٦  التآمر الرتكاب احتيال بريدي
   دوالر١٠٠ سنت ورسم تقييم ٤٧دوالر و

الرقيب لويس لوبيز، المفرزة المالية 
   في الجيش األميرآي٢٢٣

 ٦٦،٨٦٥، إعادة تحت المراقبة سنوات ٣  ١٣/١١/٢٠٠٦  التآمر الرتكاب احتيال بريدي
   دوالر١٠٠ سنت ورسم تقييم ٤٧ ودوالر

إطالق سراح مراقب لمدة سنة واحدة   ٧/١١/٢٠٠٦  قبول عموالت غير قانونية  بوني ميرفي، ضابطة عقود
   دوال١٥٠٠وغرامة 

سمير محمود، موظف لدى شرآة 
  أميرآية لإلنشاءات

يوم واحد تعويض لمدة البقاء في السجن   ٣/١١/٢٠٠٦  إعطاء بيانات خاطئة
  اح مراقب لمدة سنتينوإطالق سر

شيفارغيزي بابن موظف مدني لدى 
  سالح الهندسة في الجيش األميرآي

سجن لفترة سنتين، إطالق سراح مراقب   ١٢/١٠/٢٠٠٦  طلب وقبول عموالت غير قانونية
   دوالر٢٨،٩٠٠لمدة سنة واحدة وإعادة 

المقدم بروس هوبفنغاردنر، 
استشاري خاص في الجيش 

قة الجنوب األميرآي لدائرة منط
  األوسط لسلطة االئتالف المؤقتة

التآمر، التآمر الرتكاب احتيال 
بريدي، تبييض األموال وتهريب 

  عملة نقدية
 شهرًا؛ إطالق سراح ٢١سجن لمدة   ٢٥/٨/٢٠٠٦

 ٢٠٠ سنوات؛ غرامة ٣مراقب لمدة 
 ١٤٤،٥٠٠دوالر ومصادرات بقيمة 

  دوالر
فهيم موسى سالم، مترجم، شرآة 

  شنتيتان آوربوري
انتهاك أحكام منع الرشوة في قانون 

  ممارسات الفساد الدولية
 سنوات؛ إطالق سراح ٣سجن لمدة   ٨/٤/٢٠٠٦

مراقب لمدة سنتين؛ خدمة للمجتمع المحلي 
 ساعة ورسم تقييم خاص بقيمة ٢٥٠لمدة 
   دوالر١٠٠

محمد شبير خان، مدير العمليات 
للكويت والعراق لدى شرآة تميمي 

  غلوبال المحدودة
 شهراًً؛ إطالق سراح ٥١سجن لمدة   ٢٣/٦/٢٠٠٦  انتهاك قانون مكافحة دفع العموالت

 ١٠،٠٠٠مراقب لمدة سنتين؛ غرامة 
 ١،٤٠٠ دوالر و١٣٣،٨٦٠دوالر؛ إعادة 
  دوالر تقييم

يليب بلوم، مالك شرآة غلوبال ف
 جي بزنس غروب، جي بي

هولدنغز، وقسم اللوجستيات في جي 
  بي جي

 شهرًا؛ إطالق سراح ٤٦سجن لمدة   ١٠/٣/٢٠٠٦  التآمر، الرشوة وتبييض األموال
 مليون ٣٫٦مراقب لمدة سنتين؛ مصادرات 

 ٣٠٠  مليون دوالر،٣٫٦ دوالر؛ إعادة
  دوالر رسم تقييم خاص

ستيفن سيمانز، مدير العقود من 
ون أند الباطن في شرآة آيلوغ، برا

  روت
 شهراًً ويوم واحد؛ إطالق ١٢سجن لمدة   ١/٣/٢٠٠٦  احتيال بريدي، تبييض أموال، وتآمر

 سنوات؛ إعادة ٣سراح مراقب لمدة 
   دوالر رسم تقييم٢٠٠ دوالر و٣٨٠،١٣٠

آريستوفر آاهيل، نائب المدير 
اإلقليمي للشرق األوسط والهند لدى 
  شرآة إيغل غلوبال لوجستكس إنك

 شهرًا؛ إطالق سراح ٣٠سجن لمدة   ١٦/٢/٢٠٠٦  سي ضد الواليات المتحدةاحتيال رئي
 ١٠،٠٠٠مراقب لمدة سنتين؛ غرامة 

تسوية مدنية . ( دوالر تقييم١٠٠دوالر؛ 
مع شرآة  إيغل غلوبال لوجستكس ناتجة 

 ٤عن نفس الوقائع أدت إلى تسوية بقيمة 
  )ماليين دوالر

روبرت شتاين، مراقب مالي وضابط 
 منطقة الجنوب األوسط تمويل في

  لسلطة االئتالف المؤقتة
جرم حيازة سالح ناري وامتالك 

 ورشوة وتبييض أموال اترشاش
  وتآمر

 سنوات؛ إطالق سراح ٩سجن لمدة   ٢/٢/٢٠٠٦
 ٣٫٦ مصادرة سنوات؛ ٣مراقب لمدة 

 مليون دوالر ٣٫٥مليون دوالر؛ إعادة 
   دوالر رسم تقييم خاص٥٠٠و

 من الباطن َغلن باول، مدير العقود
  لدى شرآة آيلوغ، براون أند روت

احتيال وانتهاك قانون مكافحة دفع 
  العموالت

  شهرًا؛ إطالق سراح١٥سجن لمدة   ١/٨/٢٠٠٥
 ٩٠،٩٧٣ سنوات؛ إعادة ٣ لمدة مراقب
   دوالر رسم تقييم٢٠٠ سنت و٩٩دوالر و
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  ٥-٤الجدول 
 قائمة الحظر

  
 الحظر األسم

  ٣٠/٩/٢٠٠٩  علي إن جاباك
  ٣٠/٩/٢٠٠٩  رتي أي جاباكليب

  ٣٠/٩/٢٠٠٩  شرآة ليبرتي آونستراآشوين
  ٣٠/٩/٢٠٠٩  ثروت طارش

  ٣٠/٩/٢٠٠٩  بابوات دورة العرب
  ٣٠/٩/٢٠٠٩  دورة العرب
  ٣٠/٩/٢٠٠٩  حسين اليحيى

  ٣٠/٩/٢٠٠٩  امينة علي عيسى
  ٣٠/٩/٢٠٠٩  عادل علي يحي

  ٢٠/٩/٢٠٠٩  محمد عبد اللطيف الزاهد
  ٤/٩/٢٠٠٩  جيرالد توماس آراغ
  ٤/٩/٢٠٠٩  اندرو جون آاسترو

  ٤/٩/٢٠٠٩  شرآة ايرفيدان المحدودة
  ٧/٨/٢٠٠٩  جاآلين آانكهاورز

  ٧/٨/٢٠٠٩  دبرا أم هاريسون، ضابطة في الجيش األميرآي
 ١/٧/٢٠٠٩  نزار عبد عالم

 ١/٧/٢٠٠٩  شرآة سان خوان
 ١/٧/٢٠٠٩  شرآة ميسيسبي للعقود العامة

 ١٧/٦/٢٠٠٩  لي داينامكس إنترناشنل
 ١٧/٦/٢٠٠٩  شرآة لي للخدمات الدفاعية

 ١٧/٦/٢٠٠٩  لي. جورج هـ
 ١٧/٦/٢٠٠٩  لي. ستين واج

 ١٧/٦/٢٠٠٩  واي لي
 ١٧/٦/٢٠٠٩  أنطوني. مارك ج
 ١٧/٦/٢٠٠٩  سيلف. ليفوندا ج

 ١٧/٦/٢٠٠٩  ستارآون لمتد، إل إل سي
 ٣/٦/٢٠٠٩  قيب، الواليات المتحدةنالنمون، . يدار جس

 ١٤/٥/٢٠٠٩  جي التجارية+شرآة دي
  ٣٠/١/٢٠٠٩  جيسي دي لين جونيور

  ٣٠/١/٢٠٠٩  جنيفر انجاآوس
  ٣٠/١/٢٠٠٩  آارلوس ال شافيز

  ٣٠/١/٢٠٠٩  داريل هوللر
  ٣٠/١/٢٠٠٩  لويس أي لوبيز
 ١٠/١٠/٢٠٠٨  محمد شبير خان

 ٣٠/٩/٢٠٠٨  آيفين أندريه سموت
  ١٧/٩/٢٠٠٨  )غرين فالي (ادي األخضرشرآة الو

١٨/٥/٢٠٠٧ 
 ١٧/٩/٢٠٠٨  شرآة ترياد للتكنولوجيا المتحدة

 ١٧/٩/٢٠٠٨  ديوا أوروبا
 ١٧/٩/٢٠٠٨  مؤسسة ديوا التجارية

 ١٧/٩/٢٠٠٨  شرآة الغنوم ونايير للتجارة العامة
 ١٧/٩/٢٠٠٨  المحدودة) خاصة(مشاريع ديوا 

 ١٧/٩/٢٠٠٨   المتحدةAIMفيوتشر 
AIM١٧/٩/٢٠٠٨   األولى للتجارة والمقاوالت 

 ١٧/٩/٢٠٠٨ فاسنتا نايير
 ١٧/٩/٢٠٠٨  غوبال. ف. ك

 ١٧/٩/٢٠٠٨  فالح العجمي
 ١٧/٩/٢٠٠٨  شرآة عبر الشرق للتجارة العامة

 ١٧/٩/٢٠٠٨  مؤسسة زينيت المحدودة
 ١٥/٦/٢٠٠٨  ضابط إصدار التراخيص، الواليات المتحدةبيليتي، " بيت"بيليتي 
 ١٣/٣/٢٠٠٨   السواري للتجارة والمقاوالتشرآة

 ١٤/١/٢٠٠٨   الجيش األميرآيالرائد فيجون آلن ريفارد، 
 ٢٩/١١/٢٠٠٧  سمير محمود

 ٣٠/١٠/٢٠٠٧  روبرت غروف
 ٢٧/٩/٢٠٠٧  ستيفن مرآس

 ٢٠/٩/٢٠٠٧   الجيش األميرآيمالزم أول فيهوبفنغاردنر، . بروس د
 ١٦/٨/٢٠٠٧  تاين جونيورش. روبرت ج
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  )تابع (٥-٤جدول ال
  

 الحظر األسم
 ٨/٨/٢٠٠٧  بلوم. فيليب هـ
 ٨/٨/٢٠٠٧  .S.R.Lنس غروب، زغلوبال ب

 ٢٧/٧/٢٠٠٧  ستيفن لويل سيمانز
 ٢٨/٦/٢٠٠٧   بابنغيفارغيزى

 ٢٨/٦/٢٠٠٧  فهيم موسى سالم
QAH٢٧/٦/٢٠٠٧   لألشغال الميكانيكية والكهربائية 

 ٢٧/٦/٢٠٠٧ عبد اهللا هادي ُقّصي
 ٢٦/١/٢٠٠٧  رياض للمختبرات والكهرباءشرآة ال

 ٢٤/١/٢٠٠٧  توماس نلسون بارنس
 ٢٨/١٢/٢٠٠٦  شرآة الدانوب للهندسة والمقاوالت العامة

 ٢٨/١٢/٢٠٠٦  ألوان فايق
 ٩/١١/٢٠٠٦  آريستوفر جوزيف آاهيل

 ٢٦/٩/٢٠٠٦  أحمد حسن دايخ
  ١٤/٥/٢٠٠٦  ضياء أحمد عبد اللطيف سالم

٢/٦/٢٠٠٦ 
  ١٤/٥/٢٠٠٩  تجارة والخدمات الدوليةشرآة ياسمين لل

٢/٦/٢٠٠٦ 
 ١٧/٣/٢٠٠٩  آاستر باتلز

 ٦/٣/٢٠٠٦ روبرت وزيمان
 ١٦/٣/٢٠٠٦  غلين آلن باول
 ١٢/٢/٢٠٠٦  َعمْر الخضرا

 ١٢/١/٢٠٠٦  دان للتجارة والمقاوالت
 ٢٩/١/٢٠٠٦  ستيفن لودفيغ
 ٢٩/٩/٢٠٠٥   إنترناشنالدي إآس بي
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فتش العام إلعادة إعمار العراق خط االتصال المباشر لدى الم
(SIGIR)  

  
يسهل خط االتصال المباشر لدى المفتش العام إعداد التقارير حول االحتيال، والهدر، وسوء االستخدام، 

، واالسترداد في آافة البرامج المتعلقة بجهود إعادة إعمار العراق الممولة من دافع اإلدارةوسوء 
 االتصال المباشر للمفتش العام قضايا ليس لها عالقة بالبرامج عندما يتلقى خط. الضرائب األميرآي

 إلعادة إعمار العراق، يحول المفتش  بشكل آخروالعمليات الممولة بأموال أميرآية مخصصة أو متوفرة
يتلقى خط االتصال المباشر لدى المفتش العام زيارات شخصية، . العام هذه القضايا إلى الجهات المناسبة

عبر الهاتف، أو بالبريد، أو بالفاآس، أو عبر شبكة اإلنترنت من العراق والواليات المتحدة أو اتصاالت 
  .ومن آافة أنحاء العالم

  
  ثالثل ربع السنة اتقارير
 قضية، ٧٥٠ ، آان خط االتصال المباشر للمفتش العام قد بدأ التحقيق في٢٠٠٩ سبتمبر/ أيلول٣٠بحلول 

 للحصول على ملخص ٦-٤أنظر الجدول .  زالت مفتوحة حاليًا قضية ال٥٧ أغلقت، وية قض٦٩٣منها 
  .هذه القضايا

  
  القضايا الجديدة

 شكوى جديدة ليصبح ٢١خالل الفترة التي يشملها هذا التقرير، تلقى خط االتصال المباشر للمفتش العام 
يدة حسب الفئات وقد ُصنفت الشكاوى الجد.  قضية عبر خط االتصال المباشر٧٥٠ العدد المتراآم للقضايا

  :التالية
  

  شكاوى تتعلق باالحتيال في العقود١٠ •
 الموظفين شكاوى تتعلق بقضايا ٥ •
  بقضايا متنوعةشكويان تتعلقان •
 سوء االستخدام بقضايا ان تتعلقشكويان •
  تتعلق بالهدرشكوى واحدة •
 شكوى واحدة تتعلق بسوء اإلدارة •

 
 تقارير االحتيال، والهدر، وسوء االستخدام، وسوء يتلقى خط االتصال المباشر لدى المفتش العام معظم

  : شكوى جديدة عبر الوسائل التالية٢٨تلقى هذا الخط . اإلدارة، واالسترداد بواسطة البريد اإللكتروني
  

 . عبر موقع اإلنترنت للمفتش العام١٠ •
 . بواسطة البريد اإللكتروني١١ •

  
  القضايا المغلقة

  قضية آان قد ُأبلغ عنها بواسطة خط االتصال المباشر٥٥تش العام خالل ربع السنة الحالي، أغلق المف
  :وهي
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  قضية أغلقت بعد تحقيقات من المفتش العام٣٧ •
 . أحيلت إلى وآاالت أخرى للمفتشين العامينايا قض١٣ •
 . قضايا أقفلت بعد تحقيقات أجراها المفتش العام٣ •
 .ا بسبب نقص المعلوماتم صرف النظر عنهقضيتان •

  
  ٦-٤الجدول 

  ٣٠/٩/٢٠٠٩موجز قضايا خط االتصال المباشر لدى المفتش العام آما آانت في 
  

  القضايا المفتوحة
 ٥٠  تحقيقعمليات
 ٦  تدقيقعمليات
  ١   تفتيشعمليات

 ٥٧ مجموع القضايا المفتوحة
  
  
  
  

الربع األول  القضايا المغلقة
٢٠٠٩ 

الربع الثاني 
٢٠٠٩  

  الربع الثالث
٢٠٠٩  

  *آميالمجموع الترا

  ٤  ٠  ٠  ٠ قانون حرية اإلعالم
مراجعة قيادة الدعم 

   (OSC)عمالنيال
٢  ٠  ٠ ٠  

  ٤٦  ٠  ٠ ٠ عمليات مساعدة
قضايا ُصرف النظر 

 عنها
١٢٨  ٢  ١ ٣  

  ٣٠٢  ١٣  ٨ ١٠  قضايا ُأحيلت
  ٧٩  ٠  ٠ ٠  عمليات تفتيش

  ١١٦  ٣٧  ٣ ١  تحقيقعمليات 
  ١٦  ٣  ٠ ٤  تدقيقعمليات 

  ٦٩٣  ٥٥  ١٢ ١٨  مجموع القضايا المغلقة
* المجموع التراآمي
للقضايا المفتوحة 

  والمغلقة

     ٧٥٠  

  .٣٠/٩/٢٠٠٩ إلى ٢٤/٣/٢٠٠٤تغطي المجاميع التراآمية الفترة  منذ بدء تشغيل خط االتصال المباشر أي من * 
  

  الشكاوى الُمحالة
  .جراء المناسب إلى وآاالت خارجية التخاذ اإلوى شك١٣بعد إجراء مراجعة شاملة أحال المفتش العام 

 .الجيش األميرآي شكاوى أرسلت إلى مكتب المفتش العام لدى ٤ •
 .إلعادة إعمار إفغانستان إلى مكتب المفتش العام شكويان أرسلتا •
 ت إلى القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستانل أرس شكاوى٤ •
 سيات في العراقلدى القوات المتعددة الجنشكوى واحدة أرسلت إلى مكتب المفتش العام  •
 المكتب األخالقي للحكومةوى واحدة أرسلت إلى شك •
 .شكوى واحدة أرسلت إلى الوآالة األميرآية للتنمية الدولية •
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   إلعادة إعمار العراقموقع اإلنترنت للمفتش العام
  

 (www.sigir.mil)خالل الفترة التي يشملها هذا التقرير، سّجل موقع المفتش العام على اإلنترنت 
  :النشاطات التالية

  

 زائر ٧٥٠، أي حوالي  موقع المفتش العام على اإلنترنت ألف شخص٦٩زار أآثر من  •
 .باليوم

 

 .  زيارة٩٦٤تلقى قسم اللغة العربية للموقع  •
  

 .آانت أآثر المستندات التي تّم استنساخها آخر تقارير المفتش العام ربع السنوية •
  

 . حول الزيارات اليومية لموقع المفتش العام على اإلنترنت للحصول على نظرة عامة٣-٤أنظر الشكل 
  

  ٣-٤الشكل 
  ٣٠/٩/٢٠٠٩ آما آانت في نترنتفي اليوم لموقع المفتش العام على شبكة اإلالزوار  معدل

  
.١٣/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (IMCEN)  وزارة الدفاع األميرآية، استجابة: المصدر
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  ريعاتتحديث معلومات التش
  

 السنة المالية لكونغرس األميرآي قد أنهى عمله لمخصصاتلم يكن ا، ٢٠٠٩ أآتوبر/تشرين األول ١٢في 
 تشرين ٢٢في .  لوزارة الخارجية، والبرامج ذات الصلةأو العمليات األجنبية لوزارة الدفاع ٢٠١٠
، قانون تفويض H.R.2647 وافق مجلس الشيوخ على تقرير المؤتمر حول قانون رقم ،٢٠٠٩أآتوبر /األول

 ٨وآان مجلس النواب قد وافق على تقرير المؤتمر في . ٢٠١٠ للسنة المالية (NDAA)الدفاع القومي 
عدة " القانون"يتضمن قانون  تفويض الدفاع القومي المشار إليه أدناه باسم . ٢٠٠٩أآتوبر /تشرين األول

  ".وقعه الرئيس ليصبح قانونًا نافذًاإجراءات تتعلق بعملية إعادة إعمار العراق ويتوقع أن ي
  

 األمور ذات الصلة بالدول – (NDAA)العنوان الثاني عشر من قانون تفويض الدفاع القومي 
  األجنبية

األمن وتثبيت "أو " ١٢٠٧القسم " من قانون تفويض الدفاع القومي يمدد التفويض لما ُيسمى ١٢٠١القسم 
  .  مليون دوالر١٠٠غ بمبلغ التفويض الحالي البال" االستقرار

  :ينص تقرير المؤتمر على
  

التنسيق المتزايد بين وزارة الدفاع ووزارة الخارجية الناتج عن أن  ... في حين
قرار بظل تفويض القسم  االستيتمن وتثبالصيغة المشترآة وتنفيذ مشاريع األ

يكون أن الكونغرس قد أراد دائمًا ان بتأآيد الر، يعيد المؤتمرون ، قد أثم١٢٠٧
 ال تكون وزارة الخارجية قد حققت وقد خاب أمله بأنتفويض النقل هذا مؤقتًا 

حث المؤتمرون اإلدارة ي. حتى اآلن القدرة على الوصول إلى متطلباتها القانونية
 أيضًا ان تتحقق نويوصو. على العمل على تحقيق هذا الهدف بأسرع ما يمكن

  . التفويض هذايق بغياباإلدارة من طريقة المحافظة على هذا التنس
  

 سلطات الرئيس ان يقدم، من بين أشياء أخرى، تقريرًا حول العالقة بين من القانون يتطلب من ١٢٠٤القسم 
 بناء قدرات طريقة أخرى، ، أو بأيتجهيزاللتدريب واتنفيذ برامج التعاون األمني و"وزارة الدفاع من اجل 

 يةجنبوآاالت المساعدات األولوزارة الخارجية " دة األمنيةلمساعاسلطات "و" القوات العسكرية األجنبية
 القانونية المتعلقة بهذه تجراءالمختلف اإل"  ونقاط الضعفنقاط القوة"ويجب ان يغطي التقرير . خرىاأل

في وزارة الدفاع ووزارة "  التنظيمية واإلجرائية، إذا وجدت، التي يجب تحقيقهاالتغييرات"والنشاطات، 
تنفيذ البرامج بناء قدرات القوات  "فيتها اخرى لتحسين قدرآاالت المساعدات األجنبية األووالخارجية 

 وعمليات تثبيت االستقرار، التي لعمليات العسكريةالمشارآة أو الدعم ل... بما في ذلك جنبية العسكرية األ
 كافين وصول التمويل ال والقوات وآليات التمويل المطلوبة لضما،"األميرآيةشارك فيها القوات المسلحة ت

  .لهذه البرامج
  

دور "حول " ع، مع موافقة وزير الخارجيةوزير الدفا" من يتطلب تقديم تقريرانون  من الق١٢٠٩القسم 
ضمن تويجب ان ي" ية والعسكرية العراقية تحقيق متطلبات القوات األمن فيجنبيةالمبيعات العسكرية األ

 ،"تهمن الداخلي واستداممنية والعسكرية العراقية لتحقيق األ للقوات األوصفًا لمتطلبات الحد األدنى"التقرير 
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المعدات  للتدريب، والمناسبضمان التوصيل بالوقت جنبية ات العسكرية األيعوصفًا لكيف يمكن دعم المب"و
عمليات ية توصيات لتحسين أ، ولخفض القوات ٢٠١١، بعد التاريخ النهائي في آانون الثاني واإلمدادات

مكانية ورغبة التعامل مع أي قرار تتخذه حكومة تقييمًا إل" و،"العراقالمتعلقة ب يةجنبلمبيعات العسكرية األا
عقود الدخلو في بهدف ... سلحة قانون تصدير األ ... بمثابة جهد موثوق آما هو موصوف في... العراق
  ." في ذلك القسما شراء مواد دفاعية وخدمات دفاعية آما منصوص عنهبغرض

  
 لبرنامج االستجابة الطارئة مخصصات من القانون يحتوي على تمديد لسنة واحدة لتفويض ال١٢٢٢القسم 
 مليار دوالر للسنة ١٫٥جرى خفض مستوى التفويض من لقد . ٢٠١٠ السنة المالية لكامل (CERP)للقائد 

 يومًا ١٨٠ير الدفاع، خالل يطلب القانون من وز. ٢٠١٠ مليار دوالر للسنة المالية ١٫٣ إلى ٢٠٠٩المالية 
 تلك المراجعة إلى لجان يقدممن سن القانون، ان ينفذ مراجعة شاملة لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد و

  .الكونغرس المختصة
  

  :بحسب تقرير المؤتمر
  

: تقييم لما يليال من هذه المراجعة، ، بمثابة جزءيوّجه المؤتمرون وزير الدفاع لتضمين
واإلشراف ، (CERP) وتبرير موازنة برنامج االستجابة الطارئة للقائد عملية إنتاج
لمتطلبات من او على تمويالت وعقود برنامج االستجابة الطارئة للقائد، الموجود

ق بدعم برنامج االستجابة الطارئة للقائد وعدد الموظفين لعًا لما يتتحديدموظفين ال
دة التعاقد ن، بمن فيهم الموجودين مع قيانستا هذه المتطلبات في أفغالتلبيةالموزعين 

 تنسيق المشاريع مع وآاالت يةمدى وفعالوفغانستان، أالمشترآة والقوات األميرآية في 
حكومية أميرآية أخرى ومنظمات دولية ومنظمات غير حكومية مسؤولة عن مشاريع 

تجابة فغانستان، والتنسيق مع الحكومة المضيفة مشاريع برنامج االسأفي العراق و
يلة إلى ضمان استدامة تلك المشاريع من جراءات اآل اإللكالطارئة للقائد، بما في ذ
  . الطويلى على المد حولجانب الحكومة المضيفة

  
برنامج " مليون دوالر من التمويل من جانب وزير الخارجية ألجل ٥٠ينص القسم نفسه على استخدام 

 مع المجتمع االندماج إلعادة يلزملخارجية، هذه األموال وآما ، وبموافقة وزير ا"فغانيالتضامن الوطني األ
  .فغانيةفراد الذين نبذوا العنف ضد الحكومة األفغاني لألاأل
  

العام تقديم تقرير عن تطابق خطة الحملة على العراق المالي طلب من المراقب ت من القانون ي١٢٢٦القسم 
  ". المشترآةاتتخطيط العملي"زارة الدفاع المعنونة مع المعايير العسكرية آما منصوص عنها في نشرة و

  
يتعلق بإعادة انتشار القوات " تقرير ربع سنوي  أن يقدم وزير الدفاعمنطلب ت من القانون ي١٢٢٧القسم 

التي أعلنها الرئيس أوباما في " المسلحة األميرآية في العراق بشكل مسؤول وبالتوافق مع السياسة المعلنة
  .منية الموقعة بين العراق والواليات المتحدةوفقًا لالتفاقية األو، ٢٠٠٩فبراير / شباط٢٧

  
مكانية والرغبة في حول اإل"طلب من وزير الدفاع تقديم تقرير إلى الكونغرس ت من التقرير ي١٢٢٨القسم 
م، صابتهإجانب تعويضًا عن خسارتهم، جراءات وتوجيهات عامة موحدة للمساعدة المالية للمدنيين األإوضع 

  ." للقوات المسلحة األميرآيةقتالية بحادث نتج عن نشاطات ...وفاتهماو 
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موافقة وزير الخارجية، بنقل معدات بض وزير الدفاع بأن يقوم، يو من القانون ينص على تف١٢٣٤لقسم ا

ة  لصالح قواتها وذلك خالل السن، دون دفع مقابل،حكومة العراقإلى  وخدمات دفاعية ذات صلة بهادفاعية 
فغانستان، أمشابهة إلى حكومة الرى ألخنقل االمع عمليات مترافقة  عمليات النقل هذه تكون. ٢٠١٠المالية 

 مليون دوالر ويجب ان يكون قد جرى استخدامها في العراق في وقت ٧٥٠ن ال تتجاوز قيمتها أيجب و
حاالت إلى الكونغرس، وفي يجب ان يقدم الوزير خطة  ، بثالثين يومقبل اجراء عمليات النقل هذه. معين

  .المحددة يومًا إلى بعض لجان الكونغرس ١٥بالغ قبل إنقل محددة يجب عليه تقديم مذآرة عمليات 
  

   المشترياتشؤون– (NDAA)العنوان الثامن عشر من قانون تفويض الدفاع القومي 
 مليون دوالر والتي ٢٠قيمتها  التي تتجاوز طلب تبريرًا خطيًا وموافقة على العقودت من القانون ي٨١١القسم 

، بما فيها بعض العقود التي هي اآلن معفية من التبريرات الوحيدساس المصدر أتكون ممنوحة على 
 فقط عندما قةد قد تمنح بهذه الطرييحيالحظ المؤتمرون ان عقود المصدر الو. والموافقات المطبقة بشكل عام

  .ة الفضلى للوآالة المعنيةلحها تمثل المصنأ تم التحديد علىتكون عمليات المنح هذه قد 
  
  وذلكلقانون التملك الفدراليمراجعة ملحق وزارة الدفاع ع افتطلب من وزير الد من القانون ي٨١٢ سمالق

النشاطات، هذه لضمان ان التقييدات التنظيمية المعتمدة لنشاطات العقود غير المحددة، تنطبق على آل فئات 
وامر أ غر المحددة، والتعديالت غير المحددة التي تجري على العقود والتسليموأوامر بما فيها أوامر المهمة 

  .سليمالمهمة وأوامر الت
  

 آجزء من العنوان  تّم إقرارهفغانستانأجراءات المطلوبة للتعاقد في العراق و من القانون يعّدل اإل٨١٣القسم 
من ) 181-110القانون العام  (٢٠٠٨لسنة المالية الثامن والعنوان الثامن عشر من قانون التفويض الوطني ل

  . للتقارير المتعلقة بتوظيف العراقييندنيااجل تغطية المنح واتفاقيات التعاون وخفض الحدود ال
  

 من القانون يوضح ان اتخاذ قرارات منع التعامل مع مقاول او تعليقه معه، ينطبق على مقاولي ٨١٥القسم 
 مقاولي الباطن المتعاقدين لتزويد بنود تجارية) ٢(و  تجاريًاتريات الجاهزةمقاولي المش) ١(الباطن غير 

  :حدد المؤتمرون توقعاتهم بأن. غير مقاولي الصف األول(
  

جراءات خرى المعنية بمراجعة هذه اإلتقوم وزارة الدفاع والوآاالت األ
، خرى المتأثرة والوآاالت األيةالتنسيق بين الوآاالت الفدرال) ١: (لضمان
بالغ المقاولين بقواعد إ) ٢(وقرارات المنع والتعليق آما هو مناسب، حول 

قرارات التعليق او المنح وإعطاءهم فرصة لالستجابة بأقرب ما يمكنهم، بما 
يتناسب مع الهدف األصلي المتمثل بحماية الحكومة الفدرالية ودافعي 

  .ن غير النزيهينيمن المقاولالضرائب 
  

ما يصبح (ون يمدد عمر لجنة التعاقد أثناء الحروب في العراق وأفغانستان لسنة واحدة  من القان٨٢٢القسم 
  .، وينص على مساعدة اللجنة من جانب الوآاالت الفدرالية) سنوات٣مجموعه 
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يتم الدخول فيها مستقبًال عقود معينة ان  من القانون ينص على ان وزير الدفاع يجب ان يضمن ٨٢٣القسم 
منح م الفي تقييمات أداء المقاول خالل فترة رس "لحوادث مغطاة"مكانية االعتبار إالمنح، توفر م باستخدام رس

  ساسأ في السابق على الرسم الذي آان قد تم دفعهم المنح او استعادة وتفويض الوزير خفض او رفض رس
ي جرى تحديدها عبر تلك الت" الحوادث المغطاة" تشمل .التأثير السلبي لحوادث معينة على أداء المقاول

ي موظف مدني او  ألوفاة أو جرمية تتسبب بحدوث إصابات جسدية خطيرة أو ، او مدنية،يةأعمال إدار
هي أيضًا " الحوادث المغطاة. " غير مسؤول لسالمة هؤالء الموظفينبسبب إهمال جسيم، تجاهلعسكري او 

  .نعمال مشابهة لمقاول من الباطحوادث آان فيها المقاول عرضة أل
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  المقدمة
  

 مجلس المفتشين العامين العراقي (SIGIR)، شكل المفتش العام إلعادة إعمار العراق ٢٠٠٤مارس /في آذار
(IICG) ية اإلشراف في العراق ولتعزيز التعاون والتشارك بين المفتشين العامين لتوفير منتدى لمناقشة عمل

يجتمع في آل ربع سنة الممثلون عن . التابعين للوآاالت التي تشرف على صناديق تمويل إعادة إعمار العراق
يذها، ولتحديد الوآاالت األعضاء في المجلس لتبادل التفاصيل المتعلقة بعمليات التدقيق الحالية وتلك المخطط لتنف

  .الفرص المتاحة للتعاون ولتخفيف التكرار إلى الحد األدنى
  

وقد حضر .  في مكتب المفتش العام في أرلنغتون بوالية فرجينيا٢٠٠٩ أغسطس/آب ١٨ُعقد آخر اجتماع في 
  :االجتماع ممثلون عن الوآاالت التالية

  

 . (CENTCOM IG)ة األميرآيةمكتب المفتش العام في قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلح •
  (USAAA)وآالة التدقيق في الجيش األميرآي •
 المفتش العام لدى وزارة الجيش •
  (DoD OIG)مكتب المفتش العام لدى وزارة الدفاع •
  (DoS OIG)مكتب المفتش العام لدى وزارة الخارجية •
  (GAO)مكتب المحاسبة الحكومية •
  (USAID OIG)للتنمية الدوليةمكتب المفتش العام لدى الوآالة األميرآية  •
 .لجنة التعاقد في زمن الحرب •

  
في آل ربع سنة، يطلب المفتش العام معلومات ُمحدثة من المنظمات األعضاء حول نشاطاتها اإلشرافية المنجزة 

م في ُيلخص هذا القسم عمليات التدقيق والتحقيق التي ُأبلغت إلى المفتش العا. والجاري تنفيذها والمخطط لتنفيذها
، مكتب المفتش العام  (DoD OIG)مكتب المفتش العام لدى وزارة الدفاع : ربع السنة هذا من الوآاالت التالية

، مكتب المفتش العام لدى الوآالة  (GAO)، مكتب المحاسبة الحكومية (DoS OIG)لدى وزارة الخارجية
) ك( أنظر الملحق.  (USAAA)األميرآي، مكتب التدقيق في الجيش  (USAID OIG)األميرآية للتنمية الدولية

  (DCAA)لإلطالع على تحديثات المعلومات المقدمة من وآالة تدقيق العقود الدفاعية 
  

 فإن هاتين ،مع أن المفتش العام قد زود في أرباع السنة السابقة تحديثات حول وزارة المالية ووزارة التجارة
 على مشاريع إلعادة إعمار العراق، أو مخطط لتنفيذها في السنة ا حاليًا أية نشاطات إشرافمالوزارتين ليس لديه

  .، وبالتالي لن يذآرها المفتش العام بعد اآلن في هذا القسم٢٠٠٩المالية 
  

على ان يقوم ) 110-881القانون العام  (٢٠٠٨ من قانون التفويض للدفاع القومي للسنة المالية ٨٤٢نص القسم 
خطة شاملة لتنفيذ سلسلة من عمليات التدقيق في "عداد إتشين عامين آخرين، بالمفتش العام، بالتشاور مع مف

العقود، والعقود من الباطن، وأوامر المهمات وأوامر التسليم للوآاالت الفدرالية ألداء وظائف األمن وإعادة 
شترك ، عمل المفتش العام عن آثب مع مجموعة التخطيط الم٨٤٢عقب صدور القسم ". اإلعمار في العراق
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خطة التدقيق الشاملة لجنوب "لجنوب غرب آسيا في مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع التي شملت إنتاج 
عمليات ) من ضمنهم المفتش العام(ُتلخص تلك الوثيقة، التي أعّدها المفتشون العامون المعنيون ". غرب آسيا

، قدمت ٢٠٠٩ أبريل/في نيسان. لعراق وللمنطقةالتدقيق الجاري تنفيذها والمخطط لتنفيذها في المدى القريب ل
خطة " إلى ٢٠٠٩عدة وآاالت إشرافية لدى وزارة الدفاع والحكومة الفدرالية تحديثات المعلومات السنة المالية 

، مكتب المفتش العام في وزارة )(SIGIR، ومن هذه الوآاالت المفتش العام "التدقيق الشاملة لجنوب غرب آسيا
، مكتب المفتش العام في الوآالة  (DoS OIG)، مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية(DoD OIG) الدفاع

، وآالة التدقيق في  (USAAA)، وآالة التدقيق في الجيش األميرآي (USAID OIG)األميرآية للتنمية الدولية
 العقود ، ووآالة التدقيق في (AFAA)، وآالة التدقيق في سالح الجو (NAVAUDS VC)سالح البحرية

توفر هذه الخطة محاسبة شاملة عن عمليات التدقيق الجاري تنفيذها والمخطط  لتنفيذها في .  (DCAA)الدفاعية
. جراء عمليات التدقيقتب المفتشين العامين المخولين بإمنطقة جنوب غرب آسيا، بضمنها العراق، على يد مكا

  .عاملةدقيق عبر مجموعات العمل والمجالس السوف تستمر وآاالت اإلشراف  المشارآة في تنسيق خطط الت



 إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٢٩٥ 

  
  عمليات تدقيق الوآاالت األخرى

 
  

يحّدث هذا القسم المعلومات المتعلقة بعمليات التدقيق التي أجرتها الوآاالت األعضاء في مجلس المفتشين العامين 
  . (SIGIR) إلعادة إعمار العراقوالتي أبلغتها للمفتش العام (IIGC)في العراق 

  
 . حديثًانجزة لإلطالع على تقارير اإلشراف الم١-٥ر الجدول أنظ •
 لالطالع على نشاطات اإلشراف الجاري تنفيذها على يد وآاالت أميرآية أخرى ٢-٥أنظر الجدول  •

 .خالل فترة إعداد هذا التقرير
 للحصول على معلومات إضافية حول عمليات التدقيق التي قامت بها وآاالت أخرى) ز(أنظر الملحق  •

 .بضمنها ملخصات التدقيق
للحصول على قائمة بتواريخ لعمليات التدقيق والمراجعة لمشاريع حول إعادة إعمار ) ح(أنظر الملحق  •

 .العراق التي قامت بها آافة الهيئات
  
  
  
  



  إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٢٩٦ 

  ١-٥الجدول 
  ٣٠/٦/٢٠٠٩تقارير اإلشراف المنجزة مؤخرًا على يد وآاالت أميرآية أخرى حتى تاريخ 

 
  عنوان التقرير  تاريخ التقرير التقريررقم   الوآالة

المعدات الطبية المستخدمة لدعم العمليات في   ٣٠/٩/٢٠٠٩  D-2009-113  (DoD)وزارة الدفاع 
  جنوب غرب آسيا

المراقب وسائل الرقابة الداخلية على عمليات   ٢٩/٩/٢٠٠٩  D-2009-118  (DoD)وزارة الدفاع 
  الخاصةة البحريقتالية القيادة الالمالي العام لدى

  دعمًا للعمليات الطارئة
 D-2009-117  (DoD)وزارة الدفاع 

  
 للقوات المسددة غير االلتزاماتالرقابة على   ٢٩/٩/٢٠٠٩

والقيادة الحربية الجوية للمحيط الهادئ الجوية 
من عقود وزارة القوات الجوية الداعمة 

  للعمليات الطارئة
  ملخص عقود عمليات المعلومات في العراق  ٢٩/٩/٢٠٠٩   D-2009-115  (DoD)وزارة الدفاع 
تخطيط النقل لعقد برنامج زيادة الدعم   ٢٥/٩/٢٠٠٩  D-2009-114  (DoD)وزارة الدفاع 

  اللوجستي المدني الرابع
 لدى القوات C-130الصيانة المؤجلة للطائرة   ٢٥/٩/٢٠٠٩ D-2009-112  (DoD)وزارة الدفاع 

  الجوية
تكنولوجيا عقود دعم مكتب برنامج مكافحة   ٢٥/٩/٢٠٠٩ D-2009-109  (DoD)وزارة الدفاع 

  المخدرات في وزارة الدفاعورهاب اإل
 D-2009-108  (DoD)وزارة الدفاع 

 
 الحربية المعدات العسكرية االحتياطيةعقد   ٢٣/٩/٢٠٠٩

  وسطىللقوات الجوية األميرآية ال
تؤثر  استخدام مخدرات التحقيق في ادعاءات  ٢٣/٩/٢٠٠٩ 09-INTEL-13  (DoD)وزارة الدفاع 

   لتسهيل استجواب المحتجزينلعقلا على
 األسعار للعقود الممنوحة من  معقوليةتحديد  ١٨/٩/٢٠٠٩ D-2009-102  (DoD)وزارة الدفاع 

  قيادة العمليات الخاصة
  عقود عمليات المعلومات في العراق  ٣١/٧/٢٠٠٩ D-2009-091  (DoD)وزارة الدفاع 
فاع دعمًا  صندوق االستجابة الطارئة للديةوضع  ٣٠/٧/٢٠٠٩ D-2009-098  (DoD)وزارة الدفاع 

  رهابللحرب العالمية على اإل
 خدمات النقل لصالح سالح الهندسة ألجلالتعاقد   ٢٩/٧/٢٠٠٩ D-2009-095  (DoD)وزارة الدفاع 

  في الجيش األميرآي لدى فرقة منطقة الخليج
ود البرنامج السادس لعمليات رفع األحمال عق  ٢٨/٧/٢٠٠٩ D-2009-096  (DoD)وزارة الدفاع 

  الثقيلة للجيش األميرآي في الكويت
 اإلعدام على الكرسي الكهربائيمراجعة حاالت   ٢٧/٧/٢٠٠٩ IPO-2009-E001  (DoD)وزارة الدفاع 

 حادثة غير حادثة ١٧ -الجزء الثاني: في العراق
  ".رايان دي ماسيث" في الجيش األميرآيالرقيب 

 اإلعدام على الكرسي الكهربائيمراجعة حاالت   ٢٤/٧/٢٠٠٩ IE-2009-006  (DoD)اع وزارة الدف
 الرقيب في إعدام -الجزء األول: في العراق

  "يثرايان دي ماس"الجيش األميرآي 
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٢٩٧ 

  )تابع (١-٥الجدول 
 

  عنوان التقرير  تاريخ التقرير رقم التقرير  الوآالة
 دعمًا للحرب العالمية على استعمال السفن  ١٥/٧/٢٠٠٩ D-2009-093  (DoD)وزارة الدفاع 

  اإلرهاب
 مكاتب  فيفعاليةال ووالتوظيف، األدوارمراجعة   ٢٥/٨/٢٠٠٩ MERO-IQO-09- 09  (DoS)وزارة الخارجية

  السفارة اإلقليمية في العراق
  مخطط النقل التابع للسفارة األميرآيةأداءتدقيق   ٢٥/٨/٢٠٠٩ MERO-A-09-10  (DoS)وزارة الخارجية

في بغداد لخفض الوجود العسكري األميرآي في 
  العراق

  ش السفارة األميرآية في بغداديتفت  ١/٧/٢٠٠٩ 09-ISP-3020   (DoS)وزارة الخارجية
مكتب المحاسبة 

   (GAO)الحكومية
GAO-09-1022R المبلغ االلتزامات :ارالعمليات الطارئة عبر البح  ٢٥/٩/٢٠٠٩ 

  عنها لوزارة الدفاع
بة مكتب المحاس

  (GAO)الحكومية
GAO-09-874 الالزمةضافية اإلخطوات ال: وزارة الخارجية  ١٧/٩/٢٠٠٩ 

في الفجوات ولمعالجة التوظيف المتواصل 
    الخبرات في المراآز الصعبة

مكتب المحاسبة 
  (GAO)الحكومية

GAO-09-1019T التعقب تحسين عمليات : الرأسمال اإلنساني  ١٦/٩/٢٠٠٩
  لضمان التسليمزمةال الاإلضافيةواألعمال 

 الطبية المناسب للفوائدالوقت في  الدقيق
  .لمدنيين المنشورينإلى اوالتعويضات 

مكتب المحاسبة 
  (GAO)الحكومية

GAO-09-351 إلى  تحتاجوزارة الدفاع: إدارة عقد الطوارئ  ٣١/٧/٢٠٠٩ 
 والمعايير التدقيقتطوير وإنهاء عمليات 

  األخرى لمقاولي األمن الخاص
المحاسبة مكتب 

  (GAO)الحكومية
GAO-09-791R االلتزامات :ارالعمليات الطارئة عبر البح  ١٠/٧/٢٠٠٩ 

  المبلغ عنها لوزارة الدفاع
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
A-2009-0245-ALL عمليات برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني   ٣٠/٩/٢٠٠٩

ة  مولدات الطاق-لدعم عملية حرية العراق
  الكهربائية

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

A-2009-0244-ALL وظائف عقد سالح الهندسة في الجيش   ٣٠/٩/٢٠٠٩
األميرآي في العراق، فرقة منطقة الخليج، 

  ، العراقبغداد
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
A-2009-0242-ALR عزز إلمدادات لنظام المسجل الممتلكات ل  ٣٠/٩/٢٠٠٩

   فيلق العراق وفورت لويس-الوحدات
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
A-2009-0228-ALL تراجعية في جنوب غرب آسيا، إدارة العمليات ال  ٣٠/٩/٢٠٠٩

  البنود الحرجةاالسترجاع اآللي و
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
A-2009-0132-ALL الجيش األميرآي عقود قيادة ،يات التعاقدعمل  ٢٩/٩/٢٠٠٩ 

  الكويت-في جنوب غرب آسيا
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  )تابع (١-٥الجدول 
 

  عنوان التقرير  تاريخ التقرير رقم التقرير  الوآالة
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
A-2009-0235-ALL العراق-برنامج االستجابة الطارئة للقائد  ٢٨/٩/٢٠٠٩   

ي الجيش وآالة التدقيق ف
  (USAAA)األميرآي 

A-2009-0233-ALA لجيشلعملية هدف التملك   ٢٥/٩/٢٠٠٩  

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

A-2009-0221-ALA تأثير تملك السيارات المدرعة المضادة للكمائن   ٢١/٩/٢٠٠٩
متطلبات  على (MRAP)والمقاومة لأللغام 

 األرآان نظام السيارات التكتيكية، مكتب رئيس
  G-3/5/7المساعد، 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

A-2009-0219-ALL البنود الحساسة والرقابة عليها،  عنمحاسبةال  ٢١/٩/٢٠٠٩ 
  مخازن أبو غريب، بغداد

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

A-2009-0212-FFS حتشدينمتطلبات الجنود الم  ١٧/٩/٢٠٠٩  

 التدقيق في الجيش وآالة
  (USAAA)األميرآي 

A-2009-0188-FFM للقواعدتقييم متطلبات الموازنة المستقبلية  ١/٩/٢٠٠٩   

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

A-2009-0164-FFS د للقواعالمستقبليةتقييم متطلبات الموازنة   ١/٩/٢٠٠٩  

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

A-2009-0202-FFF باستثناء –دوار للتدريب األ ياستخدام العب  ٢٨/٨/٢٠٠٩ 
  مراآز التدريب على القتال

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

A-2009-0196-ALO للقواعدتقييم متطلبات الموازنة المستقبلية  ٢٧/٨/٢٠٠٩   

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

A-2009-0192-FFF للقواعدالمستقبليةتقييم متطلبات الموازنة   ٢٥/٨/٢٠٠٩   

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

A-2009-0182-ALL العراق-برنامج االستجابة الطارئة للقائد  ١٨/٨/٢٠٠٩  

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

A-2009-0181-ALR الثالثة، اة المش الممتلكات، لفرقةحولالمحاسبة   ١٨/٨/٢٠٠٩ 
  ، فورست ستيوارت، جورجياة الخلفيةمفرزال

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

A-2009-0173-ALL الكويت -ينالرقابة على المدفوعات إلى البائع  ٢٩/٧/٢٠٠٩ 
، قيادة التعاقد لدى الجيش األولىالمرحلة (

األميرآي، جنوب غربي آسيا، مخيم عريفجان 
  ).الكويت

 التدقيق في الجيش وآالة
  (USAAA)األميرآي 

A-2009-0169-ALL العراق-برنامج االستجابة الطارئة للقائد  ٢٨/٧/٢٠٠٩  

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

A-2009-0159-ALM للقواعدتقييم متطلبات الموازنة المستقبلية  ٢٧/٧/٢٠٠٩   

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

A-2009-0144-ZBI أجنبيةالجيش بلغة  عقود  ٢٣/٧/٢٠٠٩  
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  عنوان التقرير  تاريخ التقرير رقم التقرير  الوآالة
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
A-2009-0165-ALL على اإلداريةتدقيق متابعة لوسائل الرقابة   ١٦/٧/٢٠٠٩ 

  خارج الخطالتي تتم المشتريات 
 التدقيق في الجيش وآالة

  (USAAA)األميرآي 
A-2009-0156-ALM عمليات الصيانة على المستوى الميداني، قيادة   ٩/٧/٢٠٠٩

 فورت لحامية الجيش األميرآي،دامة تاالس
  هود، تكساس

الوآالة األميرآية للتنمية 
 (USAID)الدولية 

E-267-09-005-P لدى تدقيق برنامج المساعدة السريعة للعراق  ١٦/٨/٢٠٠٩ 
  الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
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   ٢-٥الجدول 
 ٣٠/٩/٢٠٠٩نشاطات اإلشراف الجارية على يد وآاالت أميرآية أخرى حتى تاريخ 

  
  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير

 تنمية القدرات الوزارية لوزارات الدفاع والداخلية
  خليينالعراقية والمراقبين العامين الدا

  (DoD)وزارة الدفاع  غير متوفر  غير متوفر

التي   الفدراليةمتطلباتلل ين التجاريالباعة خدمات امتثال
 الضرائب للعقود الداعمة لعمليات تفرض اإلبالع عن
  جنوب غربي آسيا

٢٣/٩/٢٠٠٩  D2009-D000FH-
0292.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

لمقدمة من  االمحاسبة والتصرف بالممتلكاتالرقابة على 
  الحكومة في العراق

١٦/٩/٢٠٠٩  D2009-D000JB-0307.000  وزارة الدفاع(DoD)  

 ، والقدرات، النقل ضمن مسرح العملياتمخططمراجعة 
   العراق لخفض القوات فيوالتنفيذ

١٠/٩/٢٠٠٩  D2009-D000LC-240.002  وزارة الدفاع(DoD)  

 ، والقدرات، النقل ضمن مسرح العملياتمخطط تقييم
   العراقفي لخفض القواتالتنفيذ و

١٠/٩/٢٠٠٩  D2009-D00SPO-
0310.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

 حول تدقيقات الكلفة لعقودامتابعة ال مراجعة تدقيق
  المترتبة المتعلقة بعملية إعادة إعمار العراق

١/٩/٢٠٠٩  D2009-DIPOAI-0305  وزارة الدفاع(DoD)  

ستدامة االقدرات تقييم جهود الواليات المتحدة لتطوير 
   لقوات األمن العراقيةةاللوجستي

١١/٨/٢٠٠٩  D2009-D00SPO-
0286.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

تموضع  وإعادة لخفض القواتمخططات وزارة الدفاع 
  الممتلكات في العراق

١٠/٨/٢٠٠٩  D2009-D000JB-0280.000  وزارة الدفاع(DoD)  

-D2009-D000AS  ٣١/٧/٢٠٠٩   في الكويتلعمليات القاعدةالعقود الداعمة 
0266.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

 للقوات الجوية المعدات العسكرية االحتياطية الحربيةعقد 
  وسطىال

٢٠/٧/٢٠٠٩  D2009-D000AS-
0264.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

  بلدصيانة الدعم المباشر والتنظيمي في قاعدةلتعاقد ال
  المشترآة، العراق

١٣/٧/٢٠٠٩  D2009-D000JB-0254.000  وزارة الدفاع(DoD)  

واسع النطاق لمراقبة المسح البرنامج ل داعمةعقود 
  المنطقة البحرية

١٠/٧/٢٠٠٩  D2009-D000AS-
0247.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

عقود الشرآة الدولية لتجارة النفط المداد الوقود إلى 
  الجيش األميرآي في العراق

٧/٧/٢٠٠٩  D2009-D000CH-
0244.000 

  (DoD)رة الدفاع وزا

لموظفي وزارة الدفاع وإعادة تموضع البضائع من نقل ال
  خفض القوات في العراق 

١٨/٦/٢٠٠٩  D2009-D000LC-
0240.001 

  (DoD)وزارة الدفاع 

عقود الشحن الجوي دعمًا لعملية حرية العراق وعملية 
  الحرية الدائمة

١١/٦/٢٠٠٩  D2009-D000LC-
0237.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

 خط االتصال المباشر  التي وردت عبردعاءاتاالتقييم 
 الدماغ في إصابةأبحاث نزاهة لوزارة الدفاع فيما يتعلق ب

  العراق

١١/٦/٢٠٠٩  D2009-D00SPO-
0242.00 

  (DoD)وزارة الدفاع 
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  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
 قوات المهمات المشترآة لتهاالمعلومات التي شممراجعة 

في غوانتنامو عن الصحة العقلية للمحتجزين في تقارير 
  المعلومات االستخباراتية

١٠/٦/٢٠٠٩  D2009-DINT01-
0203.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

الذين بترت  حول عمليات إدارة قضايا  األبحاثتقييم
  أطرفاهم في القتال

١٥/٥/٢٠٠٩  D2009-
D000IGD00SPO022

5.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

 D2009-D000IGD00  ١٥/٥/٢٠٠٩   للمجندينداريةاإلفصل ال عمليات  األبحاث حولتقييم
SPO.0226.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

بيانات الحاجة العالمية لتقديم البحرية مشاة  سالح تلبية
  ألجهزة إبهار تعمل بالاليزر عاجلةال

٢٨/٤/٢٠٠٩  D2009-D000AE-
0210.000 

  (DoD)لدفاع وزارة ا

  المقدمة إلى موظفي وزارة الدفاع التفاوتاتالتقديمات و
  اإلرهابالمدنيين دعمًا للحرب العالمية على 

١٧/٤/٢٠٠٩  D2009-D000FC-
0199.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

الحرب ب، ٢٠٠٨لسنة المالية مشاة البحرية لأآالف 
د إعداالمحاسبة المعيارية،  عبر .اإلرهابالعالمية على 

   تحتاجالموازنة ورفع التقارير

٧/٤/٢٠٠٩  D2009-D000FG-
0183.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

الفيلق المتعدد /القوات المتعددة الجنسيات في العراق
خدمات مكافحة الحريق وبرنامج  - الجنسيات في العراق

  التدريب

٣/٤/٢٠٠٩  D2009-D000JB-
0181.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

-D2009-D000JA  ٢/٤/٢٠٠٩   في العراقعمليات المعلومات
0108.002 

  (DoD)وزارة الدفاع 

 لعقود )المصفاة(المسددة زامات غير تالرقابة على االل
  اإلرهابوزارة الجيش دعمًا للحرب العالمية على 

١٩/٣/٢٠٠٩  D2009-D000FC-
0176.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

رية وزارة البح على جداول الرواتب العسكرية لالرقابة
 في مراآز اإلرهاب لدعم الحرب العالمية على المعالجة
  غو في سان ديياإلنفاق

٤/٣/٢٠٠٩  D2009-D000FC-
0165.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

-D2009-D000AS  ٢/٣/٢٠٠٩   لدى البحرية والجيش الصغيرةعقود صيانة القوارب
0163.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

تفاقيات الشراآة  عبر االمصنوعةعمليات شراء المواد 
   آريستي بوسرومستودع الجيش في آمع 

١٣/٢/٢٠٠٩  D2009-D000FI-
0150.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

غير وآاالت للالرقابة على بطاقات الدخول المشترآة 
  .وزارة الدفاعالتابعة ل

٣٠/١/٢٠٠٩  D2009-D000JA-
0136.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

 القوات مستودع العامة لصيانة -آات الخاصة االشر
  الجوية

٣٠/١/٢٠٠٩  D2009-D000LD-
0110.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

ن عقد م األموال اقتطاعمراجعة قرار الجيش بعدم 
 LOGCAP)برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني الثالث 

III)  

٢٩/١/٢٠٠٩  D2009-DIPOAI-0141  وزارة الدفاع(DoD)  

 



  إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٣٠٢ 

  )تابع  (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  رعنوان التقري
 دروع )االستحواذ على( تملك إدارة دورة حياة
  .الوقاية الجسدية

١٣/١/٢٠٠٩  D2009-D000JA-0106.000  وزارة الدفاع(DoD)  

 في قيادة التعاقد القياسينشر نظام المشتريات 
  .المشترآة للعراق وأفغانستان

٥/١/٢٠٠٩  D2009-D000FB-0112.000 الدفاع وزارة (DoD)  

عقود أنظمة مكافحة أجهزة التفجير المرتجلة 
  .واأللغام

٩/١٢/٢٠٠٨  D2009-D000AE-0102.000  وزارة الدفاع(DoD)  

صيانة ودعم العربات المدرعة المقاومة لكمائن 
  .اإللغام

٩/١٢/٢٠٠٨  D2009-D000CK-0100.000  وزارة الدفاع(DoD)  

  (DoD)وزارة الدفاع  D2009-D000CF-0095.000  ١/١٢/٢٠٠٨  .الدفاععقود استخدام الوقت والمواد لوزارة 
مكافحة أجهزة التفجير المرتجلة المتحكم بها السلكيًا 

  .في برنامج الحرب اإللكترونية
١/١٢/٢٠٠٨  D2009-D000AS-0092.000  وزارة الدفاع(DoD)  

سكاي /الطائرة بريداتور "شراءتطبيق مذآرة قرار 
  .٢٠٠٨مايو / أيار١٩ريخ الصادرة بتا" واريور

١٢/١١/٢٠٠٨  D2009-D000CD-0071.000  وزارة الدفاع(DoD)  

إعادة اإلعالن عن تدقيق األموال المخصصة 
ألفغانستان والعراق والتي تتم معالجتها عبر 

  .لمبيعات العسكرية األجنبيةلئتمان االصندوق 

١٠/١٠/٢٠٠٨  D2007-D000FD-0198.001  وزارة الدفاع(DoD)  

جيش استجابة إلى التهديدات مليات الشرائية للالع
  .الموجهة إلى السيارات التكتيكية الخفيفة

٢٩/٩/٢٠٠٨  D2009-D0000AE-0007.000  وزارة الدفاع(DoD)  

 شراءلنظام في عمليات ا  فياستعمال تقييمات التهديد
  .السيارات التكتيكية

٢٣/٩/٢٠٠٨  D2008-D000AE-0287.000  وزارة الدفاع(DoD)  

 وآالة إدارة لجنوب غرب آسيا فيموظفون الشراء 
   العقود الدفاعية

١٨/٩/٢٠٠٨  D2008-D000AB-0266.000  وزارة الدفاع(DoD)  

للمعدات متقدمة عقود الشرآات البائعة ال
الجراحية دعمًا لقوات االئتالف في العراق /الطبية

  وأفغانستان

١٢/٩/٢٠٠٨  D2008-D000LF-0267.000  وزارة الدفاع(DoD)  

 القتال لمرآباتالصيانة المؤجلة في وزارة الجيش 
  برادلي آنتيجة للحرب العالمية على اإلرهاب

٣/٩/٢٠٠٨  D2008-D000FL-0253.000  وزارة الدفاع(DoD)  

 شبكة مشاريع علىالمعلومات صحة  الرقابة لضمان
سالح البحرية األميرآية خارج الواليات المتحدة 

  رب العالمية على اإلرهابالقارية حسب تعلقها بالح

٢٨/٨/٢٠٠٨  D2008-D000FN-0230.000  وزارة الدفاع(DoD)  

  (DoD)وزارة الدفاع  D2008-D000LD-0245.000  ٢٧/٨/٢٠٠٨   المرآزيةاتمرافق اإلصدار
  (DoD)وزارة الدفاع  D2008-D000CD-0256.000  ٧/٨/٢٠٠٩  .عقود دروع الوقاية الجسدية لوزارة الدفاع

سكرية في وزارة سالح الجو دعمًا الرواتب الع
  للحرب العالمية على اإلرهاب

١/٨/٢٠٠٨  D2008-D000FP-0252.000  وزارة الدفاع(DoD)  

استعمال الجيش للعقود القائمة على دفع رسم ومكافأة 
  لدعم الحرب العالمية على اإلرهاب

٢١/٧/٢٠٠٨  D2008-D000AE-0251.000  وزارة الدفاع(DoD)  

 



 إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٣٠٣ 

  )تابع(  ٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
التملك السريع ونشر الحلول للمعدات العسكرية في 

  سالح البحرية
١٨/٧/٢٠٠٨  D2008-D000AE-0247.000  وزارة الدفاع(DoD)  

لطائرات وأجزاء اعقود إصالح وصيانة معدات 
  التي تدعم قوات االئتالف في العراق وأفغانستان

١٤/٧/٢٠٠٨  D2008-D000LH-0249.000  وزارة الدفاع(DoD)  

التعاقد لشراء واستئجار سيارات غير  تكتيكية دعمًا 
  لعمليتي حرية العراق والحرية الدائمة

٢٦/٦/٢٠٠٨  D2008-D000LH-0235.000  وزارة الدفاع(DoD)  

جهود وزارة الدفاع ومقاول وزارة الدفاع لمنع 
 تشمل موظفي مضايقات جنسية/حصول اعتداءات

المقاول داخل مناطق عمليتي حرية العراق والحرية 
  .الدائمة

٩/٦/٢٠٠٨  D2008-D000CE-0221.000  وزارة الدفاع(DoD)  

الصيانة المؤجلة لوزارة الجيش على أسطول دبابات 
  أبرامز نتيجة الحرب العالمية على اإلرهاب

٣٠/٥/٢٠٠٨  D2008-D000FJ-0210.000  وزارة الدفاع(DoD)  

عقود قطع غيار األسلحة الصغيرة المرآبة على 
  سيارات دعمًا للحرب العالمية على اإلرهاب

٢٠/٥/٢٠٠٨  D2008-D000FD-0214.000  وزارة الدفاع(DoD)  

تعيين وتدريب ممثلي ضباط العقود لدى القيادة 
  المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان

١٢/٥/٢٠٠٨  D2008-D000JC-0203.000 اع وزارة الدف(DoD)  

 زجاج باليستي للمرآبات المتعددة األغراض شراء
   الحرآةسريعةال

٢٣/٤/٢٠٠٨  D2008-D000CE-0187.000  وزارة الدفاع(DoD)  

شراء الوقود من الدرجة الثالثة وتوزيعه في جنوب 
  غرب آسيا

٢٣/٤/٢٠٠٨  D2008-D000JC-0186.000  وزارة الدفاع(DoD)  

 للجيش، والنقد  العامة الداخلية على األموالالرقابة
وغيرها من األصول النقدية األخرى المحتفظ بها في 

  جنوب غرب آسيا

٢٥/٢/٢٠٠٨  D2008-D000FP-0132.000  وزارة الدفاع(DoD)  

تقييم رد وزارة الدفاع على االعتداء الجنسي في 
  مناطق عمليات الحرية الدائمة وحرية العراق

٧/٢/٢٠٠٨  2008C003  وزارة الدفاع(DoD)  

الرقابة على دورة حياة بطاقة الوصول المشترك 
  للمقاولين في جنوب غرب آسيا

٢٤/١/٢٠٠٨  D2007-D000LA-0199.002  وزارة الدفاع(DoD)  

الرقابة الداخلية على مصداقية البيانات في نظام 
  التوزيع القابل للنشر

٣١/٨/٢٠٠٧  D2007-D000FL-0252.000  وزارة الدفاع(DoD)  

يل والصيانة المستعملة للحرب صناديق التشغ
العالمية على اإلرهاب في عقود اإلنشاءات 

  العسكرية

١٨/٦/٢٠٠٧  D2007-D000CK-0201.000  وزارة الدفاع(DoD)  

 



  إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٣٠٤ 

  )تابع  (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
   (DoS)الخارجيةوزارة  ISP-3013-10  ١/٩/٢٠٠٩  برامج إزالة األلغام في العراق

  (DoS)وزارة الخارجية  09MERO3021  ١/٨/٢٠٠٩  قوة أمن السفارة األميرآية في بغداد
جردة الممتلكات والمحاسبة في السفارة األميرآية 

  في بغداد
١/٦/٢٠٠٩  09MERO3017  وزارة الخارجية(DoS)  

عقد برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني أمر مهمة 
(LOGCAP)ألميرآية في بغداد  للسفارة ا  

١/٦/٢٠٠٩  09MERO3016  وزارة الخارجية(DoS)  

، (WPPS)عقد تفاصيل الخدمات األمنية الشخصية 
ما يتعلق بالشؤون ) (العراق(شرآة دين آورب 
  )المالية والمشتريات

١/٤/٢٠٠٩  09MERO3013  وزارة الخارجية(DoS)  

، (WPPS)عقد تفاصيل الخدمات األمنية الشخصية 
ما يتعلق بالشؤون ) (العراق(ريبل آانوبي شرآة ت

  )المالية وبالمشتريات

١/٤/٢٠٠٩  09MERO3012  وزارة الخارجية(DoS)  

 والتفويضات والمصادقات العقودالتدقيق حول إدارة 
  للمجلس االقتصادي الوطني في بغداد

١/٧/٢٠٠٩  08MERO3023  وزارة الخارجية(DoS)  

مكتب المحاسبة الحكومية  351376  ١/٩/٢٠٠٩  لحملة القتاليةجهوزية القوات الجوية القتالية وا
(GAO)  

مكتب المحاسبة الحكومية  351385  ١/٩/٢٠٠٩  مراجعة التدريب على المهارات القتالية لقوات الدعم
(GAO)  

مكتب المحاسبة الحكومية  351387  ١/٩/٢٠٠٩  مراجعة القدرة التدريبية لسالح البحرية والجيش
(GAO)  

فر القوات المدربة والجاهزة للعراق مراجعة تو
  وأفغانستان

مكتب المحاسبة الحكومية  351388  ١/٩/٢٠٠٩
(GAO)  

متطلبات العناية الصحية لوزارة الدفاع للعمليات 
  الطارئة

مكتب المحاسبة الحكومية  351393  ١/٨/٢٠٠٩
(GAO)  

 التي لنفايات الصلبة في حفر مفتوحةاعمليات حرق 
   في العراق وأفغانستانيرآييقوم بها الجيش األم

مكتب المحاسبة الحكومية  361123  ١/٨/٢٠٠٩
(GAO)  

مخطط الوآالة المدنية األميرآية النسحاب الجيش 
  األميرآي من العراق 

مكتب المحاسبة الحكومية  320691  ١/٧/٢٠٠٩
(GAO)  

وحاملي تأشيرات الهجرة  العراق  توظيفالجئي
   في الواليات المتحدةالخاصة

مكتب المحاسبة الحكومية  320694  ١/٧/٢٠٠٩
(GAO)  

الجهود األميرآية والعراقية والدولية لمعالجة 
  المهجرين العراقييندمج تحديات إعادة 

مكتب المحاسبة الحكومية  320645  ٩/٣/٢٠٠٩
(GAO)  

 وزارة الدفاع لمستويات وخطط برنامج نظام أسس
  الطائرات من دون طيار لدعم هذه المستويات

مكتب المحاسبة الحكومية  351271  ١/٣/٢٠٠٩
(GAO)  

مخطط وزارة الدفاع النسحاب القوات األميرآية من 
  بغداد

مكتب المحاسبة الحكومية  351321  ١/٢/٢٠٠٩
(GAO)  

 



 إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٣٠٥ 

  )تابع  (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
مكتب المحاسبة الحكومية  120812  ١/٢/٢٠٠٩  أفغانستان/اإلشراف على مقاولي العراق

(GAO)  
مكتب المحاسبة الحكومية  320638  ١/١٠/٢٠٠٨   في تكاليف العراقترتيبات المشارآة

(GAO)  
 الموجودة في الخدمةلجيش اقوات  جهوزية
  ةاالحتياطي

مكتب المحاسبة الحكومية  351247  ١/٩/٢٠٠٨
(GAO)  

 االحتياطية الموجودة في الخدمةجهوزية القوات 
  الح البحرية وفيلق مشاة البحريةلس

مكتب المحاسبة الحكومية  351239  ١/٩/٢٠٠٨
(GAO)  

قدرات المعالجة االستخبارات والمسح والتعرف 
  األهدافعلى 

مكتب المحاسبة الحكومية  351242  ٧/٨/٢٠٠٨
(GAO)  

 التفجير أجهزة وزارة الدفاع لقدرات مكافحة دمج
  المرتجلة

اسبة الحكومية مكتب المح 351231  ١/٦/٢٠٠٨
(GAO)  

اإلدارة االستراتيجية للمنظمة المشترآة لمكافحة 
  أجهز التفجير المرتجلة

مكتب المحاسبة الحكومية  351230  ١/٦/٢٠٠٨
(GAO)  

مكتب المحاسبة الحكومية  351236  ١/٦/٢٠٠٨  متطلبات مستعجلة لزمن الحرب
(GAO)  

مكتب المحاسبة الحكومية  351282  ١/٨/٢٠٠٧  امج واختبار درع الوقاية الجسديةبر
(GAO)  

مقاول إعادة تدوير والتخلص من مواد النفايات في 
  مخيم ستيلر، العراق

/ ربع السنة الرابع
السنة المالية 

٢٠٠٩  

A-2009- ALL-
0571.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

/ ربع السنة الرابع  الكويت-عمليات حقل الوقود في مخيم بيوهرنغ
لسنة المالية ا

٢٠٠٩  

A-2009-ALL-
0590.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

/ ربع السنة الرابع  برنامج االستجابة الطارئة للقائد في أفغانستان
السنة المالية 

٢٠٠٩  

A-2009-ALL-
0531.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

/ ربع السنة الرابع  العراق-شحنالرقابة على مساءلة ورؤية حاويات ال
السنة المالية 

٢٠٠٩  

A-2009-ALL-
0593.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

برنامج زيادة الدعم تحديد رسوم المنح لعقد 
 أمر المهمة رقم ،(LOGCAP)اللوجستي المدني الثالث 

١٣٩  

٢١/٥/٢٠٠٩  A-2009-ALC-
0535.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)ألميرآي ا

-A-2009-FFS  ٣١/٣/٢٠٠٩  حشدها بعد  االحتياط تدريب وحدات
0075.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

-A-2009-ALL  ٢٦/٩/٢٠٠٩  )الكويت (ةاألمني اإلشارات -اتحماية القو
0133.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

 



  إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٣٠٦ 

  )تابع  (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  ان التقريرعنو
 جنوب غرب آسيا -الرقابة على الدفعات إلى البائعين

  )المرحلة الثانية(
١٠/٢/٢٠٠٩  A-2009-ALL-

0118.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
 االنتقالية المتعددة الجنسيات في األمنيةالقيادة 

   العراقية األمنوات  صندوق ق،(MNSTC-I)العراق 
٢/٢/٢٠٠٩  A-2009-ALL-

0110.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
 العراق -عمليات التعاقد في قيادة التعاقد المشترآة

  )أفغانستان( آابول وجالل أباد -وأفغانستان
٢/٢/٢٠٠٩  A-2009-ALL-

0106.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
التي ال تخضع إلى مواصفات ة المعدات استدام
   خاصة

٢٧/١/٢٠٠٩  A-2009-ALM-
0059.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

-A-2009-ALL  ٢٠/١/٢٠٠٩  . قواعد العمليات المتقدمةإغالق
0354.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

-A-2008-ALA  ٢٠/١/٢٠٠٩  المبيعات العسكرية األجنبية
0588.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

يات في س االنتقالية المتعددة الجناألمنيةالقيادة 
عقد برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني العراق، 

(LOGCAP)،المرحلة الثالثة، إغالق العقد  .  

٢٠/١٠/٢٠٠٨  A-2009-ALC-
0093.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

تدريب الوحدات على مكافحة أجهزة التفجير 
  االرتجالية

١٠/٩/٢٠٠٨  A-2008-FFF-
0081.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

دة المشترآة للعقود في ياعمليات التعاقد في الق
 سالرنو وآابول قندهار و-العراق وأفغانستان

  )أفغانستان(

١/٩/٢٠٠٨  A-2008-ALL-
0401.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

-الرقابة على برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني
  ملكية وايت

٢١/٧/٢٠٠٨  A-2008-ALL-
0398.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

 - (ASG) مجموعة دعم المناطق – اإلسكانعقود 
  الكويت

٧/٧/٢٠٠٨  A-2008-ALL-
0403.000 

تدقيق في الجيش وآالة ال
  (USAAA)األميرآي 

الدفاع عن القواعد  قانون  بموجببرنامج التأمين
  األميرآي لسالح الهندسة في الجيش األولى

١٨/٦/٢٠٠٨  A-2008-ALL-
0633.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

عمليات التعاقد، قيادة العقود للجيش ل  متابعةتدقيق
الكويت -الغربية لجنوبيةااألميرآي، المنطقة 

  )المرحلة األولى(

٩/٦/٢٠٠٨  A-2008-ALL-
0625.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

-A-2008-ALM  ١٩/٥/٢٠٠٨   المستودع- الضبط اآللي إعادةبنود
0313.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

ت  عمليا–ممتلكات حكومية مزودة إلى المقاولين 
  قاعدة الكويت

٤/٣/٢٠٠٨  A-2008-ALL-
0204.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

إعادة ضبط دعم أعباء العمل لمديرية اللوجستيات 
(DOL)  

١٨/٢/٢٠٠٨  A-2008-ALM-
0311.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

 



 إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٣٠٧ 

  )تابع  (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
إدارة مراآز التدريب على القتال في األسطول 

  المتموضع مسبقًا
١٢/٢/٢٠٠٨  A-2008-FFF-

0044.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
عمليات التعاقد في القيادة المشترآة للعقود في 

  )بلد(العراق وأفغانستان 
٢٩/١/٢٠٠٨  A-2008-ALL-

0319.000 
التدقيق في الجيش وآالة 

  (USAAA)األميرآي 
عمليات التعاقد في القيادة المشترآة للعقود في 

  )باغرام(العراق وأفغانستان 
٢٨/١/٢٠٠٨  A-2008-ALL-

0320.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
نقطة ( الوحدات إلمدادات سجل الممتلكات حسينت

  )مراقبة التدقيق
٣/١٢/٢٠٠٧  A-2008-ALR-

0039.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
عمليات التعاقد في القيادة المشترآة للعقود في 

  )كتورييف(العراق وأفغانستان 
٢٦/٧/٢٠٠٧  A-2007-ALL-

0887.002 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
عمليات التعاقد في القيادة المشترآة للعقود في 

  )بغداد(ان العراق وأفغانست
٢٤/٧/٢٠٠٧  A-2007-ALL-

0887.001 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
 -عمليات التعاقد، قيادة العقود في الجيش األميرآي

  )المرحلة الثانية(الكويت -منطقة جنوب غرب آسيا
١٨/٦/٢٠٠٧  A-2007-ALL-

0859.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
-A-2007-ALL  ٩/٦/٢٠٠٧  الكويت- في جنوب غرب آسيايةرجععمليات 

0858.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
 الوآالة األميرآية للتنمية تطبيقتدقيق 
لنظام معلومات اإلدارة المالية العراق /الدولية
  .العراقية

ربع السنة 
السنة المالية /الرابع
٢٠٠٩  

تنمية الوآالة األميرآية لل غير متوفر
  (USAID)الدولية 

  األمن المبلغ عنها من جانب مقاولي الحوادثمسح 
مقاولي /(USAID)للوآالة األميرآية للتنمية الدولية 

  ومانحي العراق

ربع السنة 
السنة المالية /الرابع
٢٠٠٩  

الوآالة األميرآية للتنمية  غير متوفر
  (USAID)الدولية 

 في جنبيةاألتدقيق مكتب برنامج مساعدة الكوارث 
  العراق

ربع السنة 
السنة المالية /الرابع
٢٠٠٩  

الوآالة األميرآية للتنمية  غير متوفر
  (USAID)الدولية 

OTHER AGENCY OVERSIGHT 



  إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٣٠٨ 

 

  الوآاالت األخرى تحقيقعمليات 
  

. عراق بصورة منتظمة مع الوآاالت الحكومية األخرى التي تقوم بالتحقيق في ال أعمالهينسق مكتب المفتش العام
  .٣-٥إلحصاءات حول نشاطات التحقيق للوآاالت األميرآية األخرى، أنظر الجدول لإلطالع على ا

  
  ٣-٥الجدول 

  ٣٠/١/٢٠٠١نفذة على يد وآاالت أميرآية أخرى، نشاطات التحقيق الم
  

القضايا 
  *المغلقة/المفتوحة

عدد المحققين في 
  الكويت

عدد المحققين في 
  العراق

  الوآالة

ادة التحقيقات الجنائية في الجيش األميرآي، وحدة آشف قي  ٧  ٢  ١٠٤
  االحتيال في المشتريات الرئيسية

 دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع  ٧  ٢  ٢٠١
  مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية  ١  ٠  ٢٠
   (FBI)مكتب التحقيقات الفدرالية  ٤  ٢  ١٢٤
 ية التحقيقات الجنائية في سالح البحر  ٣  ١  ٢١
  لدى القوات الجويةمكتب التحقيقات الخاصة   ١  ٠  ٣
   (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  ٢  ٠  ١٠

  المجموع  ٢٥  ٧  ٤٨٣
  

  تشمل األرقام القضايا المعلقة التي يجري العمل بها مع وآاالت أخرى داخل مرآز العمليات المشترآة* 



 الهوامش
  

 

٣٠٩ 

  
-P.L. 109؛  P.L. 109-13؛  P.L. 108-287؛  P.L. 108-106؛  P.L. 108-11؛  P.L. 108-7   القوانين العامة  -١

؛  P.L. 110-116؛  P.L. 110-92؛  P.L. 110-28؛  P.L. 109-289؛  P.L. 109-234؛  P.L. 109-148؛  102
P.L. 110-137  ؛P.L. 110-149  ؛P.L. 110-161  ؛P.L. 110-252  ؛P.L. 111-32. 

 ، أمام لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب(MNF-I)   شهادة قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٢
 .٣٠/٩/٢٠٠٩، "وضعية الجهود الجارية في العراق"

 أمام لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب، (MNF-I)   شهادة قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٣
 .٣٠/٩/٢٠٠٩" ضعية الجهود الجارية في العراقو"

 )I-MNF(  موجز إعالمي قدمه قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٤
131=&Itemid28143=view&id=nt&taskcom_conte=php?option.index/com.mnfiraq.www://http تم ،

 .١/١٠/٢٠٠٩الدخول إليه في 
 أمام لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب، (MNF-I)  شهادة قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٥

 .٣٠/٩/٢٠٠٩، "وضعية الجهود الجارية في العراق"
ارلز جاآوبي، قائد القوات المتعددة الجنسيات في ، موجز إعالمي فدمه الجنرال تش(DoD)  وزارة الدفاع  -٦

 .١٠/٩/٢٠٠٩، (MNF-I)العراق 
 .٣٠/٩/٢٠٠٩  استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات،  -٧
 .٨/٢٠٠٩ العراق،: تقرير البلدان إيكونومست،  وحدة المعلومات لمجلة  -٨
، تم org.krg.www" ئج النهائية النتخابات إقليم آردستاناللجنة االنتخابية تعلن النتا"  حكومة إقليم آردستان،  -٩

 .٨/٨/٢٠٠٩الدخول إليه في 
 .٤، الشريحة ٤/١٠/٢٠٠٩تقرير وضعية العراق،، (DoS)   وزارة الخارجية  -١٠
 .١٤/١٠/٢٠٠٩   استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات،  -١١
 .٥، الشريحة ١٩/٨/٢٠٠٩تقرير وضعية العراق،، (DoS)   وزارة الخارجية  -١٢
 .١٣، الشريحة ٢٩/٧/٢٠٠٩تقرير وضعية العراق،، (DoS)   وزارة الخارجية  -١٣
 لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –    وزارة الخارجية، استجابة مكتب شؤون الشرق األدنى  -١٤

١٥/١٠/٢٠٠٩. 
 لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –رة الخارجية، استجابة مكتب شؤون الشرق األدنى وزا    -١٥

١٥/١٠/٢٠٠٩  . 
 لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –   وزارة الخارجية، استجابة مكتب شؤون الشرق األدنى  -١٦

١٥/١٠/٢٠٠٩. 
السعر الصافي األسبوعي لنفط آرآوك في الخليج "، إدارة معلومات الطاقة، (DoE)   وزارة الطاقة  -١٧

، تم htm.wepckirkw/hist/pet/dnav/gov.doe.eia.tonto://http، "األميرآي بالدوالر األميرآي للبرميل
 .١/١٠/٢٠٠٩الدخول إليه في 

 لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –ابة مكتب شؤون الشرق األدنى    وزارة الخارجية، استج -١٨
١٥/١٠/٢٠٠٩. 

تحديث موازنة الحكومة "، (MNF-I)   وزارة المالية والقوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٩
 .١٠، الشريحة ١٣/٨/٢٠٠٩"العراقية

؛ ١٣، الشريحة ٣٠/٩/٢٠٠٩العراق، تقرير وضعية ، (NEA-I) العراق –   مكتب شؤون الشرق األدنى  -٢٠
. ١٥/١٠/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد، قسم االقتصاد، لطلب المفتش العام للبيانات، 

 .متوسط إنتاج النفط الخام في العراق خالل ربع السنة الثالث ال يشمل إنتاج النفط في منطقة آردستان
 .١٣، الشريحة ١٩/٨/٢٠٠٩اق،تقرير وضعية العر، (DoS)   وزارة الخارجية  -٢١
 .١٥/١٠/٢٠٠٩   استجابة السفارة األميرآية في بغداد، قسم االقتصاد، لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٢
 ٩/١٠/٢٠٠٩، في )KRG(   مالحظات وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم آردستان  -٢٣

31849=&anr223=&rnr02010100=&map12=asp?Ingnr.detail/articles/org.krg.www://http تم ،
 .١٥/١٠/٢٠٠٩الدخول إليه في 

 .   من غير الواضح إذا آان مجلس النواب بحاجة إلى الموافقة على قرار مجلس الوزراء -٢٤
 .١٥/٩/٢٠٠٩وزارة النفط،    مديرية عقود وتراخيص النفط في  -٢٥



  الهوامش
  

 
 .S/2009/430   تقرير مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، رقم  -٢٦
 – ١/٧/٢٠٠٨ تقارير األداء الكهربائي اليومي،، ESD / (ITAO)   مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٢٧

٣٠/٩/٢٠٠٩.  
 .٥، الشريحة ٢٣/٩/٢٠٠٩تقرير وضعية العراق،، (DoS)   وزارة الخارجية  -٢٨
ليل المفتش العام للبيانات المقدمة والمجمعة التي رفعتها هيئة النزاهة ال تعني ان هذه المعلومات تعطي    تح -٢٩

 و ١/١/٢٠٠٩صورة آاملة عن آافة الدعاوى القضائية المتعلقة بالفساد والتي حصلت في العراق بين 
ك، يجب المالحظة عالوة على ذل. ربما حصلت أحداث على صلة بالموضوع لم تذآر ههنا. ٣/٨/٢٠٠٩

ان بعض األحكام القانونية العراقية ليس لها مرادف أميرآي دقيق؛ لذلك ُبذل جهد لنقل بيانات هيئة 
 . بطريقة يفهمها القراء األميرآيون(COI)النزاهة 

 .٣/١٠/٢٠٠٩   استجابة السفارة األميرآية في بغداد، لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٠
 .٣/١٠/٢٠٠٩يرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،    استجابة السفارة األم -٣١
   .١٩، الشريحة ١٩/٨/٢٠٠٩تقرير وضعية العراق،، (DoS)   وزارة الخارجية  -٣٢
   .١٥، الشريحة ١٩/٨/٢٠٠٩تقرير وضعية العراق،، (DoS)   وزارة الخارجية  -٣٣
؛ ١٣/١٠/٢٠٠٩، تم الدخول إليه في org.khrp.www   الحكومة العراقية، وزارة حقوق اإلنسان،  -٣٤

iq.cabinet.www ١٣/١٠/٢٠٠٩، تم الدخول إليه في. 
 .١٥/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)   استجابة وزارة الخارجية  -٣٥
 . ١٦/١٠/٢٠٠٩عام للبيانات،  لطلب المفتش ال(DoL)   استجابة وزارة العمل  -٣٦
،  تم php.2009/deadly/org.cpj.www://http، "٢٠٠٩الصحفيون الذين ُقتلوا في "   لجنة حماية الصحفيين  -٣٧

 .١٠/١٠/٢٠٠٩الدخول إليه في 
، " وصور الحكومة العراقيةاألشخاص المهجرون في الداخل"   المنظمة الدولية للهجرة،  -٣٨

_reports09html#IDP_.library/net.iraq-iom.www://http ١٠/١٠/٢٠٠٩، تم الدخول إليه في. 
ريعة ، لقطات إحصائية س)UNHCR(   إدارة المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة  -٣٩

486426e49=page?page/vtx/texis/bin-egi/org.unhcr.www://http ١٦/١٠/٢٠٠٩، تم الدخول إليه في .
يناير / الثاني دقيقة بتاريخ آانون(UNHCR)بيانات إدارة المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة 

٢٠٠٩. 
؛ ١٠/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DFAS)   استجابة مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية  -٤٠

 آانون –يوليو /، تموز٢٠٠٣عائدات وانفاقات الموازنة : الجمهورية العراقية"الحكومة العراقية، 
آما وافقت عليها الجمعية " (لعراقيةموازنة  الحكومة ا"؛ الحكومة العراقية، ٢٠٠٣، "ديسمبر/األول

؛ الحكومة العراقية، ٢٠٠٥، )٢٠٠٥ديسمبر  /الوطنية المؤقتة وحولت إلى قانون في آانون األول
؛ المفتش العام، ٢٠٠٥، "٢٠٠٥الموازنة العامة للدولة لسنة : رئاسة الجمعية الوطنية العراقية المؤقتة"

؛ استجابة وزارة المالية لطلب ٢٦، ص ٤/٢٠٠٩ حدة،التقرير ربع السنوي لكونغرس الواليات المت
 .P.L؛  P.L. 108-7؛ القوانين العامة ٢/١٠/٢٠٠٩، و٩/٤/٢٠٠٩؛ ٤/١/٢٠٠٨المفتش العام للبيانات، 

-P.L. 109؛  P.L. 109-148؛  P.L. 109-102؛  P.L. 109-13؛  P.L. 108-287؛  P.L. 108-106؛  108-11
؛  P.L. 110-149؛  P.L. 110-137؛  P.L. 110-116؛  P.L. 110-92؛  P.L. 110-28؛  P.L. 109-289؛  234

P.L. 110-161  ؛P.L. 110-252  ؛P.L. 111-32. 
؛ ١٠/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DFAS)   استجابة مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية  -٤١

 آانون –يوليو /، تموز٢٠٠٣ات الموازنة عائدات وانفاق: الجمهورية العراقية"، (GOI)الحكومة العراقية 
آما وافقت عليها الجمعية " (موازنة  الحكومة العراقية"؛ الحكومة العراقية، ٢٠٠٣، "ديسمبر/األول

؛ الحكومة العراقية ٢٠٠٥، )٢٠٠٥ديسمبر / وحولت إلى قانون في آانون األول(TNA)الوطنية المؤقتة 
(GOI) ،"؛ المفتش ٢٠٠٥، "٢٠٠٥الموازنة العامة للدولة لسنة :  المؤقتةرئاسة الجمعية الوطنية العراقية
؛ استجابة وزارة المالية ٢٦، ص ٤/٢٠٠٩ التقرير ربع السنوي لكونغرس الواليات المتحدة،العام، 

 .٩/٤/٢٠٠٩؛ ٤/١/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات، 
 .٢/١٠/٢٠٠٩   استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٢
اإلرشاد السياسي الضروري لتعزيز محاسبة : صندوق تنمية العراق"، 006-10   تدقيق المفتش العام  -٤٣

 .١٠/٢٠٠٩، "(USACE)األموال التي يديرها سالح الهندسة في الجيش األميرآي 
 .  ٥/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –   استجابة مكتب شؤون الشرق األدنى  -٤٤
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-P.L. 109؛  P.L. 109-13؛  P.L. 108-287؛  P.L. 108-106؛  P.L. 108-11؛  P.L. 108-7القوانين العامة     -٤٥
؛  P.L. 110-116؛  P.L. 110-92؛  P.L. 110-28؛  P.L. 109-289؛  P.L. 109-234؛  P.L. 109-148؛  102

P.L. 110-137  ؛P.L. 110-149  ؛P.L. 110-161  ؛P.L. 110-252  ؛P.L. 111-32. 
؛ ٧/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –   استجابة مكتب شؤون الشرق األدنى  -٤٦

؛  ٧/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DFAS)استجابة مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية 
؛  ١٠/٤/٢٠٠٩نات،  لطلب المفتش العام للبيا(DFAS)استجابة مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية 

؛ استجابة وزارة المالية لطلب ٥/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية 
 لطلب المفتش (USAID)؛ استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ٢/٤/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، 

 لطلب (USTDA)ميرآية للتجارة والتنمية ؛ الوآالة األ١٤/١٠/٢٠٠٩ و ١٣/٤/٢٠٠٩العام للبيانات، 
 لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)؛ استجابة مكتب وزير الدفاع ٢/٤/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، 

؛ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ١٤/١٠/٢٠٠٩ و١٣/١٠/٢٠٠٩
، (USACE) سالح الهندسة في الجيش األميرآي ؛ استجابة٣/١٠/٢٠٠٩ و١٦/٧/٢٠٠٩، ٦/٧/٢٠٠٩

؛  المفتش العام الخاص بإعادة ٢/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)فرقة منطقة الخليج 
التقارير ربع السنوية ونصف السنوية إلى آونغرس الواليات  المتحدة، ، (SIGIR)إعمار العراق 

بيانات صندوق . مل المخصصات التي انقضت مدتهااألموال غير المنفقة تش. ٧/٢٠٠٩ – ٤/٢٠٠٣
 ٣٠ هي أولية لربع السنة المنتهي في (OSD) التي قدمها مكتب وزير الدفاع (ISFF)قوات األمن العراقية 

 حول CERP) بيانات برنامج االستجابة الطارئة للقائد (OSD)لم يذآر مكتب وزير الدفاع . ٢٠٠٩أيلول 
فاقات لفئات المشاريع على أساس ربع شهري لكافة مخصصات السنة المخصصات وااللتزامات واالن

 مأخوذة من (CERP)المالية؛ بيانات مخصصات والتزامات وانفاقات برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
 لفئات المشاريع؛ لذلك لن تتوافق األرقام اإلجمالية مع (IRMS)إدارة إعادة إعمار العراق نظام تحاليل 

لم تقدم السفارة األميرآية في بغداد البيانات . من هذا التقرير" استخدام التمويل"اجدة في قسم القيم المتو
الُمحّدثة للمخصصات وااللتزامات واالنفاقات لقطاعات الديمقراطية والمجتمع المدني، الالجئين 

 .  لسنة السابق، ومكتب اتصال جرائم النظام؛ قيم هذه القطاعات مأخوذة من ربع ا)األردن(العراقيين 
الشرعية لتعين االحتيال /التدقيقات السرية: أموال إعادة إعمار العراق" للمفتش العام، 004-10   التدقيق  -٤٧

 .١٠/٢٠٠٩، "١والهدر وسوء االستخدام، التقرير المؤقت رقم 
غاثة هذا الشكل يخص اإللغاءات الالحقة لصندوق إ.  P.L. 108-287؛ P.L. 108-106  القوانين العامة  -٤٨

 .(IRRF)وإعادة إعمار العراق 
؛ تقرير مجلس ٢٤/٦/٢٠٠٩، "٢٠٠٩قانون المخصصات التكميلية، " ، P.L. 111-32   القانون العام  -٤٩

، ٢٠٠٩سبتمبر /  أيلول٢٠إقرار المخصصات التكميلية للسنة المالية المنتهية في "، 20-111الشيوخ 
لتفاصيل ] موال األميرآية المخصصةاأل [١-٢أنظر الجدول . ١٤/٥/٢٠٠٩، "وإلغراض أخرى

 مليون دوالر لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد ٤٥٣تم تخصيص . المخصصات حسب السنة المالية
(CERP) بواسطة القانون العام P.L. 111-32عندما . ، لكنه لم يخصص بعد بين أفغانستان والعراق

 .وف تزداد إلعادة إعمار العراق س٢٠٠٩سيخصص، فان إجمالي مخصصات 
 – ٣/٢٠٠٤ التقارير ربع السنوية ونصف السنوية إلى آونغرس الواليات المتحدة،   المفتش العام،  -٥٠

٧/٢٠٠٩ . 
". ٢٠١٠تبرير الكونغرس لموازنة العمليات الخارجية، السنة المالية "، (DoS)   وزارة الخارجية  -٥١

 .٢٠و ١، جداول الملخصات، الصفحات ٥/٢٠٠٩
-٥، الصفحات ٥/٢٠٠٩، "تبرير ُملخص: ٢٠١٠مطلب موازنة السنة المالية  "(DoD)   وزارة الدفاع  -٥٢

 .١٩-٥و ١٧
، صندوق إغاثة (ESF)، صندوق دعم االقتصاد (CERP)   التوقعات تشمل برنامج االستجابة الطارئة للقائد  -٥٣

 األموال تفترض التوقعات ان آافة. (ISFF) وصندوق قوات األمن العراقية (IRRF)وإعادة إعمار العراق 
المعدالت .  المخصصة التي لم تنته مدتها بعد سوف يلتزم بها وان آافة األموال الملتزمة بها سوف تنفق

المتوقعة لاللتزامات واالنفاقات حسب أرباع السنة تستند إلى المعدالت التاريخية لاللتزامات واالنفاقات 
السنة مساٍو اللتزامات أرباع السنوات مقسمة معدل اإللزام المتوقع حسب أرباع . في أرباع السنة الخاصة
آما في بداية ربع السنة المعني، ومتوسطة ) المخصصات ناقص االلتزامات(بالمخصصات المتوفرة 

 .على مدى السنوات األربع السابقة
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 .P.L. 108-106؛ P.L. 108-11   القوانين العامة  -٥٤
؛ ٧/١٠/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (NEA-I) العراق –   استجابة مكتب شؤون الشرق األدنى  -٥٥

؛ ١٠/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DFAS)استجابة مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية 
؛ استجابة وزارة المالية لطلب ٥/٤/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية 

 لطلب المفتش (USAID)جابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ؛ است٢/٤/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، 
 لطلب المفتش العام (USTDA)؛ استجابة الوآالة األميرآية للتجارة والتنمية ١٣/٣/٢٠٠٩العام للبيانات، 

 .  ٢/٤/٢٠٠٩للبيانات، 
 .١/١٠/٢٠٠٨، تقرير وضعية العراق، (DoS)   وزارة الخارجية  -٥٦
-P.L. 110؛ P.L. 110-161؛ P.L. 110-28؛ P.L. 109-289؛ P.L. 109-234؛ P.L. 109-13   القوانين العامة  -٥٧

 .P.L. 111-32؛ 252
 . ٣٠/٩/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)   استجابة مكتب وزير الدفاع  -٥٨
قة األموال غير المنف. ١٣/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)   استجابة مكتب وزير الدفاع  -٥٩

 .تشمل المخصصات التي انقضت مدتها
 . ١٣/١٠/٢٠٠٩ و ٢/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)   استجابة مكتب وزير الدفاع  -٦٠
؛ اإلدارة المالية لسالح ١٣/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)   استجابة مكتب وزير الدفاع  -٦١

 . ٢/١٠/٢٠٠٩، (ISFF)ات األمن العراقية  تقرير تنفيذ صندوق قو، (CEFMS)الهندسة 
 .١٣/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)   استجابة مكتب وزير الدفاع  -٦٢
، برامج التشغيل (M-1)الموظفون العسكريون "، ٢٠١٠، موازنة السنة المالية (DoD)   وزارة الدفاع  -٦٣

قديرات موازنة الدفاع القومي للسنة ت"، (DoD)؛ وزارة الدفاع ٨٥، ص ٧/٢٠٠٩، "(O-1)والصيانة 
مشروع "، 230-111تقرير لجنة المخصصات في مجلس النواب . ١٩، ص ٦/٢٠٠٩، "٢٠١٠المالية 

؛ تقرير لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ ٢٤/٧/٢٠٠٩، "٢٠١٠قانون المخصصات الدفاعية، 
 . ١٠/٩/٢٠٠٩، "٢٠١٠مشروع قانون المخصصات الدفاعية، "، 111-74

 .٢/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)تجابة مكتب وزير الدفاع    اس -٦٤
 .١٣/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)   استجابة مكتب وزير الدفاع  -٦٥
 .٢/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)   استجابة مكتب وزير الدفاع  -٦٦
وزارة الخارجية، مشروع قانون العمليات "، 44-111   تقرير لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ  -٦٧

قررت لجنة . ٥٩، ١٠-٩، الصفحات ٩/٧/٢٠٠٩، "٢٠١٠الخارجية والبرامج المتصلة بها، 
المخصصات في مجلس الشيوخ أيضًا مخصصات لألردن وبلدان أخرى في الشرق األوسط لتلقي مزيد 

لحدود في حال تدهور الوضع في العراق من المساعدات لتمويل المشتريات العسكرية األجنبية ألمن ا
 ".بصور آبيرة

مراجعة بعثة التدريب "، (MNSTC-I)   القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق  -٦٨
االستثمار في :  الدفاعية(ISFF) لبرنامج صندوق قوات األمن العراقية (ITAM)واالستشارات في العراق 

 .٨/٢٠٠٩، "االستقرار اإلقليمي
 .١٩/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)   استجابة مكتب وزير الدفاع  -٦٩
  .......٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)   استجابة مكتب وزير الدفاع  -٧٠
مساعدة : العراق"، RL 31833 (CRS)، تقرير لخدمة الكونغرس لألبحاث (Curt Tarnoff)   آورت تارنوف  -٧١

 .٢، ص ٧/٨/٢٠٠٩، "إعادة اإلعمار
مراجعة بعثة التدريب "، (MNSTC-I)   القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق  -٧٢

االستثمار في :  الدفاعية(ISFF) لبرنامج صندوق قوات األمن العراقية (ITAM)واالستشارات في العراق 
 .٣، ص ٨/٢٠٠٩، "االستقرار اإلقليمي

-P.L. 110؛  P.L. 110-92؛  P.L. 110-28؛  P.L. 109-234؛  P.L. 109-102؛ P.L. 108-7    القوانين العامة  -٧٣
 .P.L. 111-32؛  P.L. 110-252؛  P.L. 110-161؛  P.L. 110-149؛  P.L. 110-137؛  116

 ١٦/٧/٢٠٠٩، ٦/٧/٢٠٠٩   استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٧٤
 (GRD)، فرقة منطقة الخليج (USACE)استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي ؛ ؛ ٣/١٠/٢٠٠٩و

؛  استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش ٢/١٠/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 
 لم تقدم السفارة األميرآية في بغداد البيانات الُمحّدثة للمخصصات. ١٤/١٠/٢٠٠٩العام للبيانات، 
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، ومكتب )األردن(المدني، والالجئين العراقيين  وااللتزامات واالنفاقات لقطاعات الديمقراطية والمجتمع
األموال غير المنفقة تشمل . اتصال جرائم النظام؛ قيم هذه القطاعات مأخوذة من ربع السنة السابق

 .المخصصات التي انقضت مدتها
 ١٦/٧/٢٠٠٩، ٦/٧/٢٠٠٩ المفتش العام للبيانات،    استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب -٧٥

 (GRD)، فرقة منطقة الخليج (USACE)؛ استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي ٣/١٠/٢٠٠٩و
؛  استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش ٢/١٠/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 

 .١٤/١٠/٢٠٠٩العام للبيانات،
 ١٦/٧/٢٠٠٩، ٦/٧/٢٠٠٩ابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،    استج -٧٦

 (GRD)، فرقة منطقة الخليج (USACE)؛ استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي ٣/١٠/٢٠٠٩و
لب  لط(USAID)  ؛  استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية٢/١٠/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 

التقارير ، (SIGIR)المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق . ١٤/١٠/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات،
 .٧/٢٠٠٩ربع السنوية ونصف السنوية إلى آونغرس الواليات  المتحدة، 

   آتاب من رئيس هيئة قادة األرآان المشترآة إلى رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ في  -٧٧
 .١٤/٩/٢٠٠٩ المتحدة، الواليات

-٥، الصفحات ٥/٢٠٠٩، "التبرير الملخص: ٢٠١٠طلب موازنة السنة المالية "، (DoD)   وزارة الدفاع  -٧٨
، جداول ٥/٢٠٠٩، "٢٠١٠تبرير الكونغرس لموازنة السنة المالية "، (DoD)؛ وزارة الخارجية ١٩

 .٢٠الملخصات، ص 
، "٢٠١٠مشروع قانون المخصصات الدفاعية، "، 74-111   تقرير لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ  -٧٩

وزارة الخارجية، "، 44-111؛ تقرير لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ ٢٤٤، ص ١٠/٩/٢٠٠٩
  .٤٨، ص ٩/٧/٢٠٠٩". ٢٠١٠مشروع قانون مخصصات العمليات الخارجية والبرامج المتعلقة بها، 

 .١٤/١٠/٢٠٠٩بيانات،  لطلب المفتش العام لل(OSD)   استجابة مكتب وزير الدفاع  -٨٠
 ١٤/١٠/٢٠٠٩ و ٢/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)   استجابة مكتب وزير الدفاع  -٨١
 .١٤/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)   استجابة مكتب وزير الدفاع  -٨٢
، الملحق ٢٧، الفصل ١٢د ، الُمجّل"(DoD)قوانين اإلدارة المالية في وزارة الدفاع "، (DoD)   وزارة الدفاع  -٨٣

 .أ
 ،(MNC-I)التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق ، (IRMS)   إدارة إعادة إعمار العراق  -٨٤

أو " المدفوعات لإلبطال" بيانات حول (IRMS)ليس لدى إدارة إعادة إعمار العراق . ١٢/١٠/٢٠٠٩
 . حسب فئات المشاريع"العقود المؤقتة لحراس للبنية التحتية الحيوية"

 .٢/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)   استجابة مكتب وزير الدفاع  -٨٥
بيانات . ١٢/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoD)   استجابة مكتب المفتش العام لوزارة الدفاع  -٨٦

تتوافق مع تقرير مكتب وزير  ال (IRMS)االلتزامات واالنفاقات الواردة من إدارة إعادة إعمار العراق 
 والمفتش العام ان (DoD)لقد اعتبر المفتش العام لوزارة الدفاع .  ربع السنوي عن االنفاقات(OSD)الدفاع 

 ال يمكن االعتماد عليه لكنه المصدر الوحيد المتوفر للبيانات (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق 
 لطلب (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع . ئات المشاريعالتاريخية لاللتزامات واالنفاقات حسب ف

 قادر فقط على تقديم البيانات من (OSD)مكتب وزير الدفاع . ٢/١٠/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، 
 .المخصصات الحالية للسنة المالية

مشروع قانون مخصصات وزارة الدفاع، "، 230-111   تقرير لجنة المخصصات في مجلس النواب  -٨٧
المراجعة المُعّمقة لبرنامج االستجابة الطارئة . "٣٥٠-٣٤٩، ٧-٦، الصفحات ٢٤/٧/٢٠٠٩، "٢٠١٠
مراجعة وشرح للعملية التي تنتج "، يجب ان يشمل "، وغرضه واستخدامه ونطاقه(CERP)للقائد 

جابة بواسطتها وُتبّرر طلبات الموازنات؛ مراجعة لممارسة االلتزامات  بمبلغ هام من تمويل برنامج االست
 في ربع السنة األخير من السنة المالية؛ مراجعة لإلدارة واإلشراف القائمين (CERP)الطارئة للقائد 

 من ِقَبل وزارة الجيش وقيادة المنطقة الوسطى (CERP)ألموال برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
(CENTCOM)موظفين المدربين بصورة  التي تشمل تقييمًا لمعرفة ما إذا آان هناك العدد الكافي من ال

، آما والمتطلبات "مناسبة لإلشراف على هذا البرنامج على مستوى الوزارة وفي منطقة العمليات
 .األخرى
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تقرير المخصصات التكميلية للسنة المالية " للجنة المخصصات في مجلس النواب 105-111التقرير     -٨٨

 .١٢/٥/٢٠٠٩ ،"، ولألغراض األخرى٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٣٠المنتهية في 
   آتاب من رئيس هيئة قادة األرآان المشترآة إلى رئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ في  -٨٩

 .١٤/٩/٢٠٠٩الواليات المتحدة، 
-٥، الصفحات ٥/٢٠٠٩، "التبرير الُملخص: ٢٠١٠مطلب موازنة السنة المالية  "(DoD)   وزارة الدفاع  -٩٠

١٩-٥، ١٧. 
 ٣٠ بتاريخ (CERP)ليون دوالر غير المنفق من برنامج االستجابة الطارئة للقائد  م٣٥٤   إضافة إلى مبلغ  -٩١

 مليون دوالر المخصص إلى برنامج ٤٥٣، سوف يخصص قسم من مبلغ ٢٠٠٩سبتمبر /أيلول
 .  إلى العراقP.L. 111-32 بموجب القانون العام (CERP)االستجابة الطارئة للقائد 

 .١٣/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)   استجابة مكتب وزير الدفاع  -٩٢
؛ تقرير ٨/٦/٢٠٠٩، (USAAA) لوآالة التدقيق في الجيش األميرآي A/2009-0119-ALL   تقرير التدقيق  -٩٣

؛ تقرير ٢٨/٧/٢٠٠٩، (USAAA) لوآالة التدقيق في الجيش األميرآي A/2009-0169-ALLالتدقيق 
؛ تقرير ١٨/٨/٢٠٠٩، (USAAA)في الجيش األميرآي  لوآالة التدقيق A/2009-0182-ALLالتدقيق 
قامت . ٢٨/٩/٢٠٠٩، (USAAA) لوآالة التدقيق في الجيش األميرآي A/2009-0235-ALLالتدقيق 

 بالعمل في أربعة أماآن في أرجاء العراق وأصدرت (USAAA)وآالة التدقيق في الجيش األميرآي 
الثة الباقين خالل ربع السنة الرابع من السنة المالية واحد خالل ربع السنة األول والث(تقارير منفصلة 

 آامل (USAAA)سوف ُتدمج وآالة التدقيق في الجيش األميرآي . حول نتائج مراجعة المواقع) ٢٠٠٩
سوف يشمل التقرير . ٢٠١٠نتائج تدقيقاتها العامة في تقرير ملخص سوف يصدر خالل السنة المالية 

ال أحد من تقارير . النتائج العامة للتدقيق، والخالصات والتوصياتالملخص موقف الجيش الرسمي حول 
 . الصادرة يشمل موقفًا رسميًا للجيش(USAAA)المواقع األربعة لوآالة التدقيق في الجيش األميرآي 

 .٦/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAAA)   استجابة وآالة التدقيق في الجيش األميرآي  -٩٤
تدقيق برنامج "، (USAAA) لوآالة التدقيق في الجيش األميرآي A/2009-0169-ALLقيق    تقرير التد -٩٥

 .٢٨/٧/٢٠٠٩ الشمال، –االستجابة الطارئة للقائد للفرقة المتعددة الجنسيات 
؛ ٦/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAAA)   استجابة وآالة التدقيق في الجيش األميرآي  -٩٦

تدقيق برنامج "، (USAAA) لوآالة التدقيق في الجيش األميرآي A-2009-0169-ALLتقرير التدقيق 
 .٢٨/٧/٢٠٠٩، " الشمال–االستجابة الطارئة للقائد للفرقة المتعددة الجنسيات 

 .٦/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAAA)   استجابة وآالة التدقيق في الجيش األميرآي  -٩٧
تدقيق برنامج "، (USAAA) لوآالة التدقيق في الجيش األميرآي A/2009-0169-ALL   تقرير التدقيق  -٩٨

 .٢٨/٧/٢٠٠٩ الشمال، –االستجابة الطارئة للقائد للفرقة المتعددة الجنسيات 
 .٢/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)   استجابة مكتب وزير الدفاع  -٩٩
 .١٢/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNC-I)   استجابة الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق  -١٠٠
 .٢/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –   استجابة مكتب شؤون الشرق األدنى  -١٠١
التخطيط االنتقالي للسفارة األميرآية في " للمفتش العام في وزارة الخارجية، MERO-A-09-10   التدقيق  -١٠٢

 .٣٢-٣١، الصفحات٨/٢٠٠٩، " األميرآي في العراقبغداد لتخفيض الحضور العسكري
التخطيط االنتقالي للسفارة األميرآية في " للمفتش العام في وزارة الخارجية، MERO-A-09-10   التدقيق  -١٠٣

 .٣٢-٣١، الصفحات ٨/٢٠٠٩، "لحضور العسكري األميرآي في العراقلتخفيض ابغداد 
؛  استجابة ٧/١٠/٢٠٠٩ المفتش العام للبيانات،  لطلب(NEA)   استجابة مكتب شؤون الشرق األدنى  -١٠٤

؛  استجابة ١٠/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DFAS)مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية 
؛ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش ٥/٤/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)وزارة الخارجية 

 لطلب المفتش العام (USAID)بة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية استجا. ٢/٤/٢٠٠٩العام للبيانات، 
  (USTDA)؛ استجابة الوآالة األميرآية للتجارة والتنمية ١٤/١٠/٢٠٠٩ و ١٣/٤/٢٠٠٩للبيانات، 

 لطلب المفتش العام (OSD)؛ استجابة مكتب وزير الدفاع ٢/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 
؛ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام ١٤/١٠/٢٠٠٩ و١٣/١٠/٢٠٠٩للبيانات، 
؛ استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي ٣/١٠/٢٠٠٩ و١٦/٧/٢٠٠٩، ٦/٧/٢٠٠٩للبيانات، 

(USACE) فرقة منطقة الخليج ،(GRD) ،بيانات صندوق . ٢/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات
 هي أولية بالنسبة لربع السنة المنتهي (OSD) المقدمة من مكتب وزير الدفاع (ISFF)قوات األمن العراقية 
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 بيانات مخصصات والتزامات (OSD)لم يذآر مكتب وزير الدفاع . ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٣٠في 
 حسب الفئات على أساس ربع سنوي لكافة (CERP)وانفاقات برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

ة؛ بيانات مخصصات والتزامات وانفاقات برنامج االستجابة الطارئة للقائد مخصصات السنة المالي
(CERP) من إدارة إعادة إعمار العراق نظام  مأخوذة(IRMS) لتحليل فئات المشاريع، ولذا فان المجموع 

رة لم تقدم السفا. اإلجمالي هنا قد ال يتوافق مع القيم المتواجدة في قسم استخدام التمويل لهذا التقرير
األميرآية في بغداد البيانات الُمحّدثة للمخصصات وااللتزامات واالنفاقات لقطاعات الديمقراطية 

، ومكتب اتصال جرائم النظام؛ قيم هذه القطاعات )األردن(الالجئين العراقيين ,والمجتمع المدني، 
 . مأخوذة من ربع السنة السابق

 للمفتش MERO-A-09-10آية في بغداد حول تقرير  التدقيق    مالحظات اإلدارة المقدمة من السفارة األمير -١٠٥
التخطيط االنتقالي للسفارة األميرآية في بغداد لتخفيض الحضور العسكري "العام في وزارة الخارجية، 

 .١١، الصفحة ٨/٢٠٠٩، "األميرآي في العراق
 ١٨/٨/٢٠٠٩   رسالة  المفتش العام ستيوارت بووين إلى السفير هيل والجنرال أودييرنو،  -١٠٦
التخطيط االنتقالي للسفارة األميرآية في " للمفتش العام في وزارة الخارجية، MERO-A-09-10   التدقيق  -١٠٧

 .١١، الصفحة ٨/٢٠٠٩، "بغداد لتخفيض الحضور العسكري األميرآي في العراق
سياسة    آريستوفر هيل، لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب تعقد جلسة استماع حول العراق و -١٠٨

 .١٠/٩/٢٠٠٩الواليات المتحدة، 
تقرير عن التفتيش، السفارة األميرآية في "، ISP-I-09-30A   مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية  -١٠٩

 .٦، ص ٨/٢٠٠٩،"بغداد، العراق
 .٣٠/٩/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)   استجابة مكتب وزير الدفاع  -١١٠
التخطيط االنتقالي للسفارة األميرآية في "فتش العام في وزارة الخارجية،  للمMERO-A-09-10   التدقيق  -١١١

 .١، الصفحة ٨/٢٠٠٩، "بغداد لتخفيض الحضور العسكري األميرآي في العراق
، األمين المساعد لمراقب ومدير الشؤون المالية للجيش، مذآرة إلى نائب المفتش (DoD)   وزارة الدفاع  -١١٢

 .العام إلعادة إعمار العراق
 .٤/١٠/٢٠٠٩   استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -١١٣
التخطيط االنتقالي للسفارة األميرآية في " للمفتش العام في وزارة الخارجية، MERO-A-09-10   التدقيق  -١١٤

 .١٢، الصفحة ٨/٢٠٠٩، "بغداد لتخفيض الحضور العسكري األميرآي في العراق
موجز إخباري موجز مع روبرت هايل، نائب وزير الدفاع، المراقب والمدير، "، (DoD)اع    وزارة الدف -١١٥

 .٧/٥/٢٠٠٩، )"األرآان المشترآة(ونائب االدميرال ستيف ستانلي ) هيكلية القوات والموارد
ات،  التابع للسفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيان(OPA)   استجابة مكتب شؤون المحافظات  -١١٦

٢/١٠/٢٠٠٩. 
التخطيط االنتقالي للسفارة األميرآية في " للمفتش العام في وزارة الخارجية، MERO-A-09-10   التدقيق  -١١٧

 .٦، الصفحة ٨/٢٠٠٩، "بغداد لتخفيض الحضور العسكري األميرآي في العراق
 . ٣٠/٩/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)   استجابة مكتب وزير الدفاع  -١١٨
 .٣٠/٩/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)ستجابة مكتب وزير الدفاع    ا -١١٩
 .٣٠/٩/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)   استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٢٠
 .٣٠/٩/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)   استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٢١
ة والجمهورية العراقية حول انسحاب القوات األميرآية من العراق اتفاقية بين الواليات المتحدة األميرآي   " -١٢٢

 .٢، الفقرة ٤، القسم ١٧/١١/٢٠٠٨، "وتنظيم نشاطاتها خالل حضورها المؤقت في العراق
 لطلب المفتش العام للبيانات، (INL)     استجابة مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون -١٢٣

٢/١٠/٢٠٠٩. 
 . ٣٠/٩/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD) وزير الدفاع    استجابة مكتب -١٢٤
دعم مقاولي العمليات األميرآية في . "، مساعد نائب وزير الدفاع لدعم البرنامج(DoD)   وزارة الدفاع  -١٢٥

، "المنطقة التي تقع تحت مسؤولية قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة األميرآية،  العراق وأفغانستان
٨/٢٠٠٩. 
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وزارة الدفاع : إدارة العقود الطارئة"، GAO-09-351، تدقيق (GAO)   تدقيق مكتب المحاسبة الحكومية  -١٢٦

بحاجة إلى تطوير ووضع اللمسات األخيرة على فحص الخلفيات والمعايير األخرى لمقاولي األمن 
 .٦، ص ٧/٢٠٠٩، "الخاص

القضايا : جستي الدفاعي في العراق وأفغانستان، عقود الدعم اللو(CRS)   تقرير لخدمة الكونغرس لألبحاث  -١٢٧
 .٥، ص ٢٤/٦/٢٠٠٩، "أمام الكونغرس

 لطلب المفتش العام للبيانات، (JCC-I/A)   استجابة القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان  -١٢٨
١٥/١٠/٢٠٠٩. 

حت مسؤولية قيادة المنطقة دعم مقاولي العمليات األميرآية في المنطقة التي تقع ت"، (DoD)   وزارة الدفاع  -١٢٩
 .٨/٢٠٠٩، "الوسطى للقوات المسلحة األميرآية، العراق وأفغانستان

تواصل وزارة الدفاع ووزارة الخارجية "، "GAO-10-1، تدقيق (GAO)   تدقيق مكتب المحاسبة الحكومية  -١٣٠
 المقاولين في  مواجهة التحديات في تعقب موظفي وعقود(USAID)والوآالة األميرآية للتنمية الدولية 

 .١، ص ١٠/٢٠٠٩، "العراق وأفغانستان
 مساعد نائب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، – (OSD)   استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٣١

١٣/١٠/٢٠٠٩   . 
تواصل وزارة الدفاع والخارجية "، "GAO-10-1، تدقيق (GAO)   تدقيق مكتب المحاسبة الحكومية  -١٣٢

 مواجهة التحديات في تعقب موظفي وعقود المقاولين في (USAID)لتنمية الدولية والوآالة األميرآية ل
 .٦و ٤، الصفحات ١٠/٢٠٠٩، "العراق وأفغانستان

تواصل وزارة الدفاع والخارجية "، "GAO-10-1، تدقيق (GAO)   تدقيق مكتب المحاسبة الحكومية  -١٣٣
يات في تعقب موظفي وعقود المقاولين في  مواجهة التحد(USAID)والوآالة األميرآية للتنمية الدولية 

 . ١١، ص ١٠/٢٠٠٩، "العراق وأفغانستان
تواصل وزارة الدفاع والخارجية "، "GAO-10-1، تدقيق (GAO)   تدقيق مكتب المحاسبة الحكومية  -١٣٤

 مواجهة التحديات في تعقب موظفي وعقود المقاولين في (USAID)والوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
 .١٣، ص ١٠/٢٠٠٩، "ق وأفغانستانالعرا

 .٢/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoL)   استجابة وزارة العمل  -١٣٥
تواصل وزارة الدفاع والخارجية "، "GAO-10-1، تدقيق (GAO)   تدقيق مكتب المحاسبة الحكومية  -١٣٦

 وعقود المقاولين في  مواجهة التحديات في تعقب موظفي(USAID)والوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
 .١٧، ص ١٠/٢٠٠٩، "العراق وأفغانستان

 لطلب المفتش العام للبيانات، (ADUSD) مساعد نائب وزير الدفاع – (OSD)   مكتب وزير الدفاع  -١٣٧
١٣/١٠/٢٠٠٩   . 

" العمليات الخارجية الطارئة"، ٢٠١٠، تبرير الطلب الملخص لموازنة السنة المالية (DoD)   وزارة الدفاع  -١٣٨
 .٤، ص ٩/٢٠٠٩

بينما تحترم الواليات المتحدة الموعد المحدد لالنسحاب،  "(MNF-I)   القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٣٩
 .٣، ص ٨/٢٠٠٩،  المستشار،"بغداد تعلنه يومًا وطنيًا

 من ٦ تقرير األمين العام لألمم المتحدة تبعًا للفقرة"، S/2009/393   مجلس األمن التابع لألمم المتحدة،  -١٤٠
 .١٠، ص ٣٠/٧/٢٠٠٩، )"٢٠٠٨ (١٨٣٠القرار 

 .١٨، ص ١٩/٨/٢٠٠٩ تقرير وضعية العراق،، (DoS)   وزارة الخارجية  -١٤١
 أمام لجنة الخدمات المسلحة في مجلس (MNF-I)   شهادة قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٤٢

 . ٦، ص ٣٠/٩/٢٠٠٩،"وضعية الجهود الجارية في العراق"النواب، 
 أمام لجنة الخدمات المسلحة في مجلس (MNF-I)  شهادة قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق   -١٤٣

 .٤، ص ٣٠/٩/٢٠٠٩،"وضعية الجهود الجارية في العراق"النواب، 
 .٥/١٠/٢٠٠٩، تم الدخول إليه في GOI( ،iq.cabinet.www(   الحكومة العراقية  -١٤٤
 .١٩-٥، ص ٥/٢٠٠٩، "التبرير الملخص: ٢٠١٠طلب الموازنة للسنة المالية "، (DoD)   وزارة الدفاع  -١٤٥
بيانات صندوق قوات . ١٣/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)   استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٤٦

 لربع السنة المنتهي في  هي أولية بالنسبة(OSD) المقدمة من مكتب وزير الدفاع (ISFF)األمن العراقية 
 .تشمل األموال غير المنفقة المخصصات التي انتهت مدتها. ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٣٠

 .١٣، ص ٧/٨/٢٠٠٩،"مساعدة إعادة اإلعمار: العراق"، (CRS)   تقرير لخدمة الكونغرس لألبحاث  -١٤٧
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٣١٧ 

؛ ١٠/٤/٢٠٠٩انات،  لطلب المفتش العام للبي(DFAS)   استجابة مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية  -١٤٨
؛ إدارة إعادة ١٧/٩/٢٠٠٩ و ٥/٤/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية 

، (MNC-I)التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق ، (IRMS)إعمار العراق 
المفتش العام للبيانات،  لطلب (NEA-I) العراق –؛ استجابة مكتب شؤون الشرق األدنى ١٢/١٠/٢٠٠٩
؛ ١٣/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع . ٧/١٠/٢٠٠٩

بيانات صندوق قوات . ١٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، 
أولية بالنسبة لربع السنة المنتهي في  هي (OSD) المقدمة من مكتب وزير الدفاع (ISFF)األمن العراقية 

 بيانات برنامج االستجابة الطارئة للقائد (OSD)لم يذآر مكتب وزير الدفاع . ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٣٠
(CERP حول المخصصات وااللتزامات واالنفاقات لفئات المشاريع على أساس ربع سنوي لكافة 

انفاقات برنامج االستجابة الطارئة للقائد مخصصات السنة المالية؛ بيانات مخصصات والتزامات و
(CERP) مأخوذة من نظام تحاليل إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS) لفئات المشاريع؛ لذلك لن تتوافق 

لم تقدم السفارة األميرآية . لهذا التقرير" استخدام التمويل"األرقام اإلجمالية مع القيم المتواجدة في قسم 
حّدثة للمخصصات وااللتزامات واالنفاقات لقطاعات الديمقراطية والمجتمع المدني، في بغداد البيانات الُم
، ومكتب اتصال جرائم النظام؛ قيم هذه القطاعات مأخوذة من ربع السنة )األردن(والالجئين العراقيين 

 .  السابق
سلحة في مجلس  أمام لجنة الخدمات الم(MNF-I)   شهادة قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٤٩

واستجابة قائد القوات المتعددة . ٧، ص ٣٠/٩/٢٠٠٩،"وضعية الجهود الجارية في العراق"النواب، 
 .٣٠/٩/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I)الجنسيات في العراق 

 يعطي (MNC-I)، الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق (MNF-I)  قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٥٠
 .٣٠/٨/٢٠٠٩، "تفاصيل آخر خطط خفض عديد القوات

 .١٩، ص ٢/٩/٢٠٠٩ تقرير وضعية العراق،"، (DoS)   وزارة الخارجية  -١٥١
"  لتحقيق االستقرار المستدامالتوجيهيةالخطوط "، (MNF-I)   قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٥٢

٣/٥/٢٠٠٩. 
، تدقيق أداء السفارة األميرآية في بغداد بشأن التخطيط (DoS OIG)   المفتش العام لوزارة الخارجية  -١٥٣

 .١٧، ص ٨/٢٠٠٩االنتقالي لتخفيض الحضور العسكري األميرآي في العراق، 
وزارة الدفاع : إدارة العقود الطارئة"، GAO-09-351، تدقيق (GAO)   تدقيق مكتب المحاسبة الحكومية  -١٥٤

لى فحص الخلفيات والمعايير األخرى لمقاولي المن بحاجة إلى تطوير ووضع اللمسات األخيرة ع
 .٦، ص ٧/٢٠٠٩، "الخاص

 لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I)  استجابة قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٥٥
١٥/١٠/٢٠٠٩. 

 لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I)  استجابة قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٥٦
١٣/١٠/٢٠٠٩. 

 أمام لجنة الخدمات المسلحة في مجلس (MNF-I)   شهادة قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٥٧
 .   ٦، ص ٣٠/٩/٢٠٠٩،"وضعية الجهود الجارية في العراق"النواب، 

 . ٤٠، ص ٧/٢٠٠٩ قياس االستقرار واألمن في العراق،، (DoD)   وزارة الدفاع  -١٥٨
 أمام لجنة الخدمات المسلحة في مجلس (MNF-I)دة الجنسيات في العراق    شهادة قائد القوات المتعد -١٥٩

 ٣، ص ٣٠/٩/٢٠٠٩،"وضعية الجهود الجارية في العراق"النواب، 
 .١٣/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)   استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٦٠
، الجنرال تشارلز جاآوبي، (MNC-I)   موجز إخباري من قائد الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق  -١٦١

٩/١٠/٢٠٠٩. 
 . ٤٠، ص ٧/٢٠٠٩ قياس االستقرار واألمن في العراق،، (DoD)   وزارة الدفاع  -١٦٢
 .١٣/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)   استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٦٣
 .٣٠/٩/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)   استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٦٤
 .٤٣، ص ٧/٢٠٠٩ قياس االستقرار واألمن في العراق،، (DoD)   وزارة الدفاع  -١٦٥
 .٤٢، ص ٧/٢٠٠٩ قياس االستقرار واألمن في العراق،، (DoD)   وزارة الدفاع  -١٦٦
  .١٣/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)   استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٦٧
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 .١٠/٢٠٠٩، " العراق–ة الكسيك، الكسيك موقع قياد"، PA-09-182   مكتب المفتش العام  -١٦٨
 .١٠/٢٠٠٩، " العراق–موقع قيادة الكسيك، الكسيك "، PA-09-182   مكتب المفتش العام  -١٦٩
، "األلوية تمثل المهمة الجديدة في العراق"، (MNF-I)   قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٧٠

الفريق االستشاري للتدريب التابع "، (MNF-I)راق ؛ قائد القوات المتعددة الجنسيات في الع١١/٩/٢٠٠٩
 .٨/٢٠٠٩، "للمقر الرئيسي المشترك للجيش

 .١٣/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)   استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٧١
 (INL)     استجابة السفارة األميرآية في بغداد، مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون -١٧٢

 .١٣/١٠/٢٠٠٩لمفتش العام للبيانات، لطلب ا
 .٣/١٠/٢٠٠٩   استجابة الملحق العدلي األميرآي لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٧٣
تجديد وتوسعة مرفق إصالحية "، PA-09-177 (SIGIR)   المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق  -١٧٤

 .١٠/٢٠٠٩، "، شمشمال، العراق"شمشمال
 أصًال المحكمة الجنائية المرآزية العراقية، تسمى محكمة الرصافة اآلن    آانت محكمة الرصافة تدعى -١٧٥

 .ومع هذا، تواصل محكمة الرصافة التعامل مع قضايا إرهابية خطيرة جدًا. محكمة التحقيق
 لطلب (INL)  استجابة السفارة األميرآية في بغداد، مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون    -١٧٦

 .١٥/١٠/٢٠٠٩م للبيانات، المفتش العا
 .٣/١٠/٢٠٠٩   استجابة الملحق العدلي األميرآي لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٧٧
 .٧، ص ٧/٢٠٠٩ قياس االستقرار واألمن في العراق،، (DoD)   وزارة الدفاع  -١٧٨
 .٣/١٠/٢٠٠٩   استجابة الملحق العدلي األميرآي لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٧٩
 .٣/١٠/٢٠٠٩ العدلي األميرآي لطلب المفتش العام للبيانات،    استجابة الملحق -١٨٠
 .٣/١٠/٢٠٠٩   استجابة الملحق العدلي األميرآي لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٨١
مرفق التخزين اآلمن للمستندات، "،  PA-08-166 (SIGIR)   المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق  -١٨٢

 .١٠/٢٠٠٩، " العراق–بغداد 
 (INL)  بة السفارة األميرآية في بغداد، مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون   استجا -١٨٣

   .٢/١٠/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 
، "إقفال مرآز االعتقال في معسكر بوآا، في العراق"، (DoD)   نشرة صحفية لوزارة الدفاع  -١٨٤

١٧/٩/٢٠٠٩. 
 (INL)   مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون   استجابة السفارة األميرآية في بغداد، -١٨٥

 .٢/١٠/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 
 .٢٠، ص ٢/٩/٢٠٠٩ تقرير وضعية العراق،، (DoS)   وزارة الخارجية  -١٨٦
 .٧، ص ٧/٢٠٠٩ قياس االستقرار واألمن في العراق،، (DoD)   وزارة الدفاع  -١٨٧
؛ نظام ١٠/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DFAS)ة الدفاعية    استجابة مصلحة المالية والمحاسب -١٨٨

، (MNC-I)، التقرير السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق (IRMS)إدارة إعادة إعمار العراق 
 لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –؛ استجابة مكتب شؤون الشرق األدنى ١٢/١٠/٢٠٠٩
 (GRD)، فرقة منطقة الخليج (USACE)ابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي ؛ استج٧/١٠/٢٠٠٩

 لطلب (USAID)؛ استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ٢/١٠/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 
لم يذآر مكتب وزير . األرقام تتأثر بالتدوير. البيانات لم تدقق. ١٣/٤/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، 

 حسب (CERP) بيانات مخصصات والتزامات وانفاقات برنامج االستجابة الطارئة للقائد (OSD)الدفاع 
الفئات على أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنة المالية؛ بيانات مخصصات والتزامات وانفاقات 

 لتحليل (IRMS) مأخوذة من نظام إدارة إعادة إعمار العراق (CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
فئات المشاريع، ولذا فان المجموع اإلجمالي هنا قد ال يتوافق مع القيم المتواجدة في قسم استخدام التمويل 

 .لهذا التقرير
؛ ١٠/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DFAS)   استجابة مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية  -١٨٩

؛ ٧/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –استجابة مكتب شؤون الشرق األدنى 
 لطلب المفتش العام (GRD)، فرقة منطقة الخليج (USACE)استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي 

   .األرقام تتأثر بالتدوير. ؛ البيانات لم تدقق٢/١٠/٢٠٠٩للبيانات، 
 .١٥/١٠/٢٠٠٩طلب المفتش العام للبيانات،    استجابة قسم االقتصاد في السفارة األميرآية في بغداد ل -١٩٠
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 .١/١٠/٢٠٠٩، تم الدخول إليه فيiq.parliament.www   الحكومة العراقية، مجلس النواب،  -١٩١
 .٩، الشريحة ١٢/٨/٢٠٠٩ تقرير وضعية العراق،، (DoS)   وزارة الخارجية  -١٩٢
، ٢٠٠٩أآتوبر / تشرين األول٩بيعية في حكومة آردستان،    مالحظات وزير الموارد الط -١٩٣

31849=&anr223=&rnr02010100=&smap12=asp?Ingnr.detail/articles/org.krg.www://http تم ،
 .١٥/١٠/٢٠٠٩الدخول إليه في 

استجابة قسم االقتصاد . ١٣، الشريحة ١٤/١٠/٢٠٠٩ تقرير وضعية العراق،، (DoS)   وزارة الخارجية  -١٩٤
متوسط إنتاج النفط الخام . ١٥/١٠/٢٠٠٩في السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، 

 .في العراق خالل ربع السنة الثالث ال يشمل إنتاج النفط في منطقة آردستان
 (NEA-I) العراق – بالمئة ُمستند إلى البيانات المقدمة من استجابة مكتب شؤون الشرق األدنى ٣   احتساب  -١٩٥

 .١٤/١٠/٢٠٠٩ و ٢/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 
 لطلب المفتش العام (NEA-I) العراق –، استجابة مكتب شؤون الشرق األدنى (DoS)  وزارة الخارجية  -١٩٦

 .١٤/١٠/٢٠٠٩للبيانات، 
ورقة العمل الشهرية المفصلة للواردات واإلنتاج والصادرات، , (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق     -١٩٧

مكتب . ٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، . ١/٢٠٠٨
 .٢٧/٥/٢٠٠٩ تقرير وضعة العراق،، (NEA-I) العراق –شؤون الشرق األدنى 

 .١٣، الشريحة ١٤/١٠/٢٠٠٩تقرير وضعية العراق، ، (DoS)   وزارة الخارجية  -١٩٨
 لطلب المفتش العام (NEA-I) العراق –، استجابة مكتب شؤون الشرق األدنى (DoS)   وزارة الخارجية  -١٩٩

 .أرقام صادرات النفط الخام ال تشمل الصادرات من منطقة آردستان. ١٤/٩/٢٠٠٩للبيانات، 
ورقة العمل الشهرية المفصلة للواردات واإلنتاج والصادرات، , (ITAO)دة االنتقالية للعراق   مكتب المساع -٢٠٠

وزارة . ٢/١٠/٢٠٠٨استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، . ١/٢٠٠٨
 .٢٧/٥/٢٠٠٩ تقرير وضعة العراق،،  (DoS)الخارجية 

 (IEA)إدارة معلومات الطاقة .١١، ص ١/٧/٢٠٠٩  العراق،تقرير وضعة،  (DoS)   وزارة الخارجية  -٢٠١
 على انه مفرط في التفاؤل وتتوقع ان ٢٠١٧ ماليين برميل في اليوم بحلول ٦تصف هدف العراق بإنتاج 
 ٢٫٧، قبل ان يزداد إلى ٢٠١١ – ٢٠١٠ مليون برميل في اليوم  بحلول ٢٫٢٣ينخفض إنتاج العراق إلى 
 .٢٠١٤ول مليون برميل في اليوم بحل

 . ١٦، ص ٦/٢٠٠٩ قياس االستقرار واألمن في العراق،، (DoD)   وزارة الدفاع  -٢٠٢
 .٩، الشريحة ١٠/٦/٢٠٠٩ تقرير وضعة العراق،،  (DoS)   وزارة الخارجية  -٢٠٣
 .١٧/٨/٢٠٠٩، ٣٣، الرقم LIIالُمجّلد التقرير األسبوعي، ، MEES   مجلة  -٢٠٤
 .١٧/٨/٢٠٠٩، ٣٣، الرقم LIIالُمجّلد التقرير األسبوعي، ، MEES   مجلة  -٢٠٥
مجلة ، MEES. ١٥/١٠/٢٠٠٩   استجابة قسم االقتصاد في السفارة األميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٠٦

منظمة تسويق النفط التابعة للدولة . ٣، ص ٥/١٠/٢٠٠٩، ٤٠، الرقم LIIالُمجّلد التقرير األسبوعي، 
 .فاقية الُرمّيلة بالمئة المتبقية من ات٢٥ حصة (SOMO)العراقية 

مجلة . ١٥/١٠/٢٠٠٩   استجابة قسم االقتصاد في السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٠٧
MEES ، ،الُمجّلد التقرير األسبوعيLII منظمة تسويق النفط التابعة . ٣، ص ٥/١٠/٢٠٠٩، ٤٠، الرقم

 .تفاقية الُرمّيلة بالمئة المتبقية من ا٢٥ حصة (SOMO)للدولة العراقية 
استجابة قسم االقتصاد في السفارة . ٩، ص ٢/٩/٢٠٠٩تقرير وضعية العراق، ، (DoS)   وزارة الخارجية  -٢٠٨

 .١٥/١٠/٢٠٠٩األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، 
مجلة . ١٥/١٠/٢٠٠٩   استجابة قسم االقتصاد في السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٠٩

MEES ، ،الُمجّلد التقرير األسبوعيLII ٢، ص ٣١/٩/٢٠٠٩، ٣٥، الرقم . 
 .١٥/١٠/٢٠٠٩   استجابة قسم االقتصاد في السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢١٠
٢١١-     Eni SpA ،ُمنحت "، موجز صحفي"Eni١٣/١٠/٢٠٠٩، " رخصة حقل الُزبير الضخم في العراق ،

shtml.zubairfield-13-10-2009/10/2009/releases-press/media/en_IT/it.eni.www://http تم الدخول ،
 .١٥/١٠/٢٠٠٩إليه في 

٢١٢-     Eni SpA ،ُمنحت "، موجز صحفي"Eni١٣/١٠/٢٠٠٩، "لُزبير الضخم في العراق رخصة حقل ا ،
shtml.zubairfield-13-10-2009/10/2009/releases-press/media/en_IT/it.eni.www://http تم الدخول ،

 .١٥/١٠/٢٠٠٩إليه في 
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 .٣/١٠/٢٠٠٩ابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،    استج -٢١٣
،  العراق، DNOمكتب     رسالة من وزير الموارد الطبيعية في حكومة آردستان إلى المدراء، -٢١٤

٥/١٠/٢٠٠٩ ،pdfon.231421345858/3/R/36/info.hugin://http10/6/2009 " . خالل األشهر القليلة
 برميل من النفط في ١٠٠،٠٠٠ان المنطقة قادرة على تصدير ) DNOبمساعدة (الماضية، دّلت المنطقة 

 ".اليوم بسهولة وان باإلمكان مضاعفة ذلك في فترة زمنية قصيرة
 لطلب المفتش العام (NEA-I)ق  العرا–، استجابة مكتب شؤون الشرق األدنى (DoS)   وزارة الخارجية  -٢١٥

 .١٥/١٠/٢٠٠٩للبيانات، 
 .٨، ص ٣١/٨/٢٠٠٩، التقرير الخاص عن األبحاث، MEES مجلة  -٢١٦
 . ١٥/١٠/٢٠٠٩   استجابة قسم االقتصاد في السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢١٧
، ٩/١٠/٠٠٩٢   مالحظات وزير الموارد الطبيعية في حكومة آردستان،  -٢١٨

31849=&anr223=&rnr02010100=&smap12=asp?Ingnr.detail/articles/org.krg.www://http تم ،
   .١٥/١٠/٢٠٠٩الدخول إليه في 

، iq.parliamment.www، ١/١٠/٢٠٠٩س لجنة النفط والغاز،    الحكومة العراقية، مجلس النواب، بيان رئي -٢١٩
 .١٦/١٠/٢٠٠٩تم الدخول إليه في 

bi.www://http-، ٩/٩/٢٠٠٩   معلومات األعمال في الشرق األوسط،  -٢٢٠
&mst2=&g17=&c1=&t40114=php?id.main/com.me= ؛ وزارة ٩/٩/٢٠٠٩،  تم الدخول إليه

 .١٢، ص ٢٦/٨/٢٠٠٩تقرير وضعية العراق، ، (DoS)الخارجية 
 بالمئة من حصص شرآة ١٠٠سينوبيك انترناشنال تشتري "   موجز صحفي لشرآة آداآس بتروليوم،  -٢٢١

، تم الدخول إليه في press_room/com.addaxpetroleum.www/162. ٥/١٠/٢٠٠٩، "آداآس بتروليوم
٦/١٠/٢٠٠٩. 

 . ١٠، الشريحة ٢٦/٨/٢٠٠٩ تقرير وضعة العراق،،  (DoS)   وزارة الخارجية  -٢٢٢
 . ١٥/١٠/٢٠٠٩م للبيانات،    استجابة قسم االقتصاد في السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العا -٢٢٣
٢٢٤-    MEES ، ،الُمجّلد التقرير األسبوعيLII ؛ استجابة قسم االقتصاد في ١، ص ٧/٩/٢٠٠٩، ٣٦، الرقم

 . ١٥/١٠/٢٠٠٩السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، 
   مالحظات وزير الموارد الطبيعية في حكومة آردستان،  -٢٢٥

٩/١٠/٢٠٠٩،
31849=&anr223=&rnr02010100=&smap12=asp?Ingnr.detail/articles/org.krg.www://http تم ،

 .١٥/١٠/٢٠٠٩الدخول إليه في 
؛ مجموعة ١٩/٧/٢٠٠٩اال دوم،     خطاب رئيس وزراء آردستان في حفل افتتاح مشروع النفط في خورم -٢٢٦

KAR ،html.refinery/net.kargroup.www://http ٢٠/١٠/٢٠٠٩،  تم الدخول إليه في 
. ١٩/٧/٢٠٠٩   خطاب رئيس وزراء حكومة آردستان في حفل افتتاح مشروع النفط في خورماال دوم،  -٢٢٧

 أعلنت ان مصفاتها في إربيل هي أول مصفاة ذات KARرير تختلف إال ان مجموعة صحيح ان التقا
 .١٦/١٠/٢٠٠٩، تم الدخول إليه في html.refinery/net.kargroup.www://httpملكية خاصة في العراق،

 لطلب المفتش العام (NEA-I) العراق –ن الشرق األدنى ، استجابة مكتب شؤو(DoS)  وزارة الخارجية  -٢٢٨
 .١٥/١٠/٢٠٠٩للبيانات، 

، تم الدخول إليه في articles/or.krg.www، ١٨/٧/٢٠٠٩   خطاب رئيس الوزراء ناشروان برازاني،  -٢٢٩
 في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ؛ استجابة قسم االقتصاد في السفارة األميرآية٢/١٠/٢٠٠٩
١٥/١٠/٢٠٠٩. 

 .١٥/١٠/٢٠٠٩   استجابة قسم االقتصاد في السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٣٠
بعثة التدريب واالستشارات / (MNSTC-I)استجابة القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق     -٢٣١

 .٣٠/٩/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAM)في العراق 
 .٣٠/٩/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNC-I) استجابة الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق    -٢٣٢
 .٣٠/٩/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، ESD / (ITAO)  استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٢٣٣
؛  استجابة مكتب شؤون ٢/٤/٢٠٠٩رآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،    استجابة السفارة األمي -٢٣٤

؛ استجابة السفارة ١٤/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –الشرق األدنى 
 .٦/٧/٢٠٠٩األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، 
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 . PA-08-137 (SIGIR)   المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق  -٢٣٥
 .١٣، الشريحة ٢٩/٧/٢٠٠٩تقرير وضعية العراق، ، (DoS)   وزارة الخارجية  -٢٣٦
 .١٣، الشريحة ٢٩/٧/٢٠٠٩تقرير وضعية العراق، ، (DoS)   وزارة الخارجية  -٢٣٧
 .  ١٣، الشريحة ٢٩/٧/٢٠٠٩تقرير وضعية العراق، ، (DoS)   وزارة الخارجية  -٢٣٨
 لطلب المفتش العام (NEA-I) العراق –ة مكتب شؤون الشرق األدنى ، استجاب(DoS)   وزارة الخارجية  -٢٣٩

 .١٥/١٠/٢٠٠٩للبيانات، 
، ١٥/١٠/٢٠٠٩   استجابة قسم االقتصاد في السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٤٠

ة المتعلقة هي المصطلح المستعمل لمستند غير ُملزم يوجز القضايا الرئيسي" رؤوس أقالم االتفاقية"
 .باتفاقية شراآة مؤقتة

 .١٥/١٠/٢٠٠٩   استجابة قسم االقتصاد في السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٤١
استجابة قسم االقتصاد في .  ١١، الشريحة ٢٦/٨/٢٠٠٩ تقرير وضعية العراق،، (DoS)   وزارة الخارجية  -٢٤٢

التقرير ، MEES؛ مجلة ١٥/١٠/٢٠٠٩تش العام للبيانات، السفارة األميرآية في بغداد لطلب المف
 .٢١/٩/٢٠٠٩، ٣٨، الرقم LIIالُمجّلد األسبوعي، 

، تم الدخول إليه في iq.parliament.www، ٢٤/٩/٢٠٠٩   الحكومة العراقية، الناطق باسم وزارة النفط،  -٢٤٣
 ".يمكن تمديدها" العراق قد يفوت عليه مهلة السنة التي قال الناطق ان. ١٦/١٠/٢٠٠٩

 ١٠، الشريحة ٩/٩/٢٠٠٩تقرير وضعية العراق، ، (DoS)   وزارة الخارجية  -٢٤٤
؛ إدارة ١٠/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DFAS)   استجابة مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية  -٢٤٥

، (MNC-I) للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق التقرير السنوي، (IRMS)إعادة إعمار العراق 
 لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –؛ استجابة مكتب شؤون الشرق األدنى ١٢/١٠/٢٠٠٩
 (GRD)، فرقة منطقة الخليج (USACE)؛ استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي ٧/١٠/٢٠٠٩

لم يذآر مكتب . األرقام تتأثر بالتدوير.  بيانات لم تدققال. ٢/١٠/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 
 (CERP) بيانات مخصصات والتزامات وانفاقات برنامج االستجابة الطارئة للقائد (OSD)وزير الدفاع 

حسب الفئات على أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنة المالية؛ بيانات مخصصات والتزامات 
؛ (IRMS) مأخوذة من نظام إدارة إعادة إعمار العراق (CERP)ئة للقائد وانفاقات برنامج االستجابة الطار

لتحليل فئات المشاريع، ولذا فان المجموع اإلجمالي هنا قد ال يتوافق مع القيم المتواجدة في قسم استخدام 
 .التمويل من هذا التقرير

 – ١/٧/٢٠٠٧ربائي اليومي، تقارير األداء الكه، ESD / (ITAO) مكتب المساعدة االنتقالية للعراق     -٢٤٦
٣٠/٩/٢٠٠٩. 

 – ١/٧/٢٠٠٧تقارير األداء الكهربائي اليومي، ، ESD / (ITAO)   مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٢٤٧
٣٠/٩/٢٠٠٩. 

 – ١/٧/٢٠٠٧تقارير األداء الكهربائي اليومي، ، ESD / (ITAO)   مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٢٤٨
٣٠/٩/٢٠٠٩. 

  .٩/١٠/٢٠٠٩المعيار العالمي، ، (IRMS)عادة إعمار العراق   نظام إدارة إ -٢٤٩
 – ١/٧/٢٠٠٧تقارير األداء الكهربائي اليومي، ، ESD / (ITAO)   مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٢٥٠

٣٠/٩/٢٠٠٩. 
، "مراجعة توليد الكهرباء في منطقة آردستان والعراق"   وزارة الكهرباء في حكومة آردستان،  -٢٥١

اضطراب على : ، العراق واألآراد"؛ مجموعة األزمات الدولية٢٥-٢٤، ١٨صفحات ، ال٢٦/٢/٢٠٠٩
تقيم " انترناشونال، RTI؛ ٢٢، ص ٨/٧/٢٠٠٩، ٨٨، تقرير الشرق األوسط رقم "طول الخط المثير

 بموجب (USAID)، الذي أنتجته الوآالة األميرآية للتنمية الدولية "التنمية االقتصادية في منطقة آردستان
محطة الغاز في إربيل المعروفة أيضا ببير : مالحظة. ٥٣، ص ١٢/٢٠٠٨ع الحكم المحلي، مشرو

 .داود، آما ان محطة السليمانية معروفة أيضًا تحت اسم شمشمال
 – ١/٧/٢٠٠٧تقارير األداء الكهربائي اليومي، ، ESD / (ITAO)   مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٢٥٢

٣٠/٩/٢٠٠٩.  
 .١٦/٩/٢٠٠٩المعيار العالمي، ، (IRMS)ة إعمار العراق   نظام إدارة إعاد -٢٥٣
 – ١/٧/٢٠٠٧تقارير األداء الكهربائي اليومي، ، ESD / (ITAO)   مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٢٥٤

٣٠/٩/٢٠٠٩. 
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 Pvt Kurdish Grp Gets $480M Pwr Plant Contract In“، (Dow Jones)   حسن حفيظ، إخبار داو جونز  -٢٥٥

”Iraq ،٢٨/٧/٢٠٠٩ ،
041302090728=1&20090728000006ZW=cfm?storyid.printstory/com.zawya.www://http تم ،
 .٢٢/٨/٢٠٠٩الدخول إليه في 

 .٤/١٠/٢٠٠٩العام للبيانات،    استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش  -٢٥٦
 – ١/٧/٢٠٠٧تقارير األداء الكهربائي اليومي، ، ESD / (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق     -٢٥٧

٣٠/٩/٢٠٠٩. 
 – ١/٧/٢٠٠٧تقارير األداء الكهربائي اليومي، ، ESD / (ITAO)   مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٢٥٨

٣٠/٩/٢٠٠٩. 
 / (ITAO)لمستند إلى البيانات المذآورة في تقارير مكتب المساعدة االنتقالية للعراق    تحليل المفتش العام ا -٢٥٩

ESD ،٣٠/٩/٢٠٠٩ – ١/٧/٢٠٠٧ عن األداء الكهربائي اليومي . 
 .١٨، ص ٦/٢٠٠٩ قياس االستقرار واألمن في العراق،، (DoD)   وزارة الدفاع  -٢٦٠
 .٦٠، ص ٧/٢٠٠٩راق، قياس االستقرار واألمن في الع، (DoD)   وزارة الدفاع  -٢٦١
-020809، (PRT)الملحق األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)   مكتب شؤون المحافظات  -٢٦٢

 .١٢-١١، الصفحات 080809
التقرير النهائي حول دراسة توليد الكهرباء : دراسة دمج توليد الكهرباء الخاص   بارسونز برنكرهوف،  -٢٦٣

 .٧/٢٠٠٩الخاصة في محافظة بغداد، 
نسبة الوفيات "مجلة نيو إنغالند الطبية،  شخص في األسرة آما هو وارد في ٦٫٤تفترض الحسابات متوسط  -٢٦٤

، ٣١/١/٢٠٠٨،"٢٠٠٦ إلى ٢٠٠٣العائدة إلى العنف في العراق، من 
358/5/484/ullf/content/egi/org.nejm.content://http ١٠/١٠/٢٠٠٩، تم الدخول إليه في. 

التقرير النهائي حول دراسة توليد الكهرباء : دراسة دمج توليد الكهرباء الخاصة   بارسونز برنكرهوف،  -٢٦٥
 .٧/٢٠٠٩الخاصة في محافظة بغداد، 

   وزارة الداخلية، المديرية العامة لمشاريع محطات الكهرباء العاملة على الغاز،  -٢٦٦
com.gppproject.www://http ؛ نشرة صحفية لجنرال إلكتريك، ١٥/٩/٢٠٠٩،  تم الدخول إليه في

 مليار ٣الحكومة العراقية ُتوّقع اتفاقية لتوليد الكهرباء مع شرآة جي إي إنرجي تقدر قيمتها بحوالي "
،  تم htm.121608/_press2008/en/press/about/gepower,com.www://http، ١٦/١٢/٢٠٠٨، "دوالر

 سيمنز تزّود المكونات –الكهرباء للعراق "؛ نشرة صحفية لشرآة سيمنز، ١٥/٩/٢٠٠٩الدخول إليه في 
، ٢٢/١٢/٢٠٠٩ مليار يورو تقريبًا، ١٫٥ بقيمة –األساسية لمحطات الكهرباء العاملة على الغاز 

Cfi%2&business0=Cfinance%php?business.index/pressrelease/en/press/com.siemens.1w://http
-&date11=mm-1-&date01=dd-1-&date1=&public0=&public1=&trade0=&trade1=nance
qIra=&search=&division2009=2-&date09=mm-2-&date10=dd-2-&date2008=1 تم الدخول إليه ،

 .١٠/٩/٢٠٠٩في 
، الشريحة ١٢/٨/٢٠٠٩؛ ١٣، الشريحة ٥/٨/٢٠٠٩تقارير وضعية العراق، ، (DoS)   وزارة الخارجية  -٢٦٧

١١. 
 .٤/١٠/٢٠٠٩   استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٦٨
 العاملة على الغاز،    وزارة الداخلية، المديرية العامة لمشاريع محطات الكهرباء -٢٦٩

com.gppproject.www://http ١٠/١٠/٢٠٠٩،  تم الدخول إليه في. 
 .٤/١٠/٢٠٠٩   استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٧٠
العاملة على الغاز،    وزارة الداخلية، المديرية العامة لمشاريع محطات الكهرباء  -٢٧١

com.gppproject.www://http ١٠/١٠/٢٠٠٩،  تم الدخول إليه في. 
 – ١/٧/٢٠٠٧تقارير األداء الكهربائي اليومي، ، ESD / (ITAO)   مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٢٧٢

٣٠/٩/٢٠٠٩. 
 .  ٣٠/٧/٢٠٠٩ ة ونصف السنوية إلى آونغرس الواليات المتحدة،تقارير المفتش العام ربع السنوي    -٢٧٣
 .٤/١٠/٢٠٠٩   استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٧٤
 – ١/٧/٢٠٠٧تقارير األداء الكهربائي اليومي، ، ESD / (ITAO)   مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٢٧٥

٣٠/٩/٢٠٠٩. 
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؛ ٣، الشريحة ٢٦/٩/٢٠٠٩تقرير المؤشرات األساسية، ، (ITAO)نتقالية للعراق    مكتب المساعدة اال -٢٧٦
 .٤/١٠/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، 

 – ١/٧/٢٠٠٧تقارير األداء الكهربائي اليومي، ، ESD / (ITAO)   مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٢٧٧
٣٠/٩/٢٠٠٩. 

 .١٤، الشريحة ٨/٧/٢٠٠٩تقارير وضعية العراق، ، (DoS) الخارجية    وزارة -٢٧٨
الطاقة الكهربائية "، (MNSTC-I) نشرة إخبارية للقيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق     -٢٧٩

، ١٠/١٠/٢٠٠٩، "البديلة لنقاط التفتيش النائية على الحدود
22=&Itemid27523=view&id=com_content&task=php?option.index/mil.army.7cjtf.www://http
تقرير الوضع األسبوعي، ، )GRD(؛ فرقة منطقة الخليج ١٢/٨/٢٠٠٩، تم الدخول إليه في 5
٧/٨/٢٠٠٩. 

، "الطاقة الشمسية تؤمن الكهرباء لعيادة في بغداد"، )I-MNF(دة الجنسيات في العراق  قائد القوات المتعد   -٢٨٠
٢٠/٩/٢٠٠٩ ،
22=&Itemid27523=idview&=com_content&task=php?option.index/mil.army.7cjtf.www://http
 ؛ ٢/١٠/٢٠٠٩، تم الدخول إليه في 5

 لطلب المفتش العام (GRD)، فرقة منطقة الخليج (USACE)  استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي   -٢٨١
 .٢/١٠/٢٠٠٩للبيانات، 

ام  لطلب المفتش الع(GRD)، فرقة منطقة الخليج (USACE)   استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي  -٢٨٢
 .٢/١٠/٢٠٠٩للبيانات، 

عجز المياه يساهم في تهجير السكان في شمال العراق، النتائج التي توصلت إليها دراسة "   اليونسكو،  -٢٨٣
-portal.unesco.org/en/ev.php، ١٠/٢٠٠٩، "اليونسكو

URL_ID=46631&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html تَّم الدخول إليه في ،
١٦/١٠/٢٠٠٩. 

التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق ، (IRMS) إدارة إعادة إعمار العراق    نظام -٢٨٤
(MNC-I)، العراق –؛  استجابة مكتب شؤون الشرق األدنى ١٢/١٠/٢٠٠٩ (NEA-I) لطلب المفتش 

، فرقة منطقة (USACE)؛ استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي ٧/١٠/٢٠٠٩العام للبيانات، 
لم . األرقام تتأثر بالتدوير. ؛ البيانات لم تدقق٢/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)لخليج ا

 بيانات مخصصات والتزامات وانفاقات برنامج االستجابة الطارئة للقائد (OSD)يذآر مكتب وزير الدفاع 
(CERP)نات مخصصات  حسب الفئات على أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنة المالية؛ بيا

 مأخوذة من نظام إدارة إعادة إعمار (CERP)والتزامات وانفاقات برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
 لتحليل فئات المشاريع، ولذا فان المجموع اإلجمالي هنا قد ال يتوافق مع القيم المتواجدة (IRMS)العراق 

 .في قسم استخدام التمويل من هذا التقرير
 .١/١٠/٢٠٠٩ورقة الوقائع التراآمية إلعادة اإلعمار، ، (GRD)ليج    فرقة منطقة الخ -٢٨٥
 لطلب المفتش العام (ITAO)   السفارة األميرآية في بغداد، استجابة مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٢٨٦

 .   ١٢/١٠/٢٠٠٩للبيانات، 
، تم الدخول إليه في english/iq.gov.mowr.wwwالحكومة العراقية، وزارة الموارد المائية،     -٢٨٧

١٥/١٠/٢٠٠٩. 
 . ١٨، الشريحة ٩/٩/٢٠٠٩تقارير وضعية العراق، ، (DoS)   وزارة الخارجية  -٢٨٨
، تم الدخول إليه في english/iq.gov.mowr.www   الحكومة العراقية، وزارة الموارد المائية،  -٢٨٩

١٥/١٠/٢٠٠٩. 
 .١/١٠/٢٠٠٩ورقة الوقائع التراآمية إلعادة اإلعمار، ، (GRD)   فرقة منطقة الخليج  -٢٩٠
 .٢/١٠/٢٠٠٩، لطلب من المفتش العام للبيانات، (GRD)   استجابة فرقة منطقة الخليج  -٢٩١
لنظيفة لمحافظة  تأتي بالمياه ا)GRD(فرقة منطقة الخليج "، )GRD(   فرقة منطقة الخليج  -٢٩٢

، تم الدخول إليه pdf.03-09-09NR/releases/news/mil.army.usace.grd.www، ٣/٩/٢٠٠٩،"الواسط
 .١٥/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)؛ استجابة فرقة منطقة الخليج ١٥/١٠/٢٠٠٩في 

، " تبني مرافق جديدة للجيش العراقي(GRD)فرقة منطقة الخليج "، (GRD)   فرقة منطقة الخليج  -٢٩٣
١٣/٩/٢٠٠٩ ،pdf.13-09-09NR/releases/news/mil.army.usace.grd.www تم الدخول إليه ،
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، لطلب من المفتش العام للبيانات، (GRD)؛ استجابة فرقة منطقة الخليج ١٥/١٠/٢٠٠٩في
٢/١٠/٢٠٠٩ . 

، "الشمس تطّهر المياه في المناطق النائية"، (MNF-I) قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق     -٢٩٤
٧/٩/٢٠٠٩. 

 الشرآاء في الجيش العراقي الجنود يعملون مع"، (MNF-I)   قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٢٩٥
 .١٦/٨/٢٠٠٩، "لتطهير مياه بغداد

 .٢/١٠/٢٠٠٩ لطلب من المفتش العام للبيانات، (GRD)   استجابة فرقة منطقة الخليج  -٢٩٦
 .١٥/١٠/٢٠٠٩ لطلب من المفتش العام للبيانات، (GRD)   استجابة فرقة منطقة الخليج  -٢٩٧
 ،(MNC-I)ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق التقرير ، (IRMS)   إدارة إعادة إعمار العراق  -٢٩٨

 لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –؛  استجابة مكتب شؤون الشرق األدنى ١٢/١٠/٢٠٠٩
 (GRD)، فرقة منطقة الخليج (USACE)؛ استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي ٧/١٠/٢٠٠٩

لم يذآر مكتب . األرقام تتأثر بالتدوير. ؛ البيانات لم تدقق٢/١٠/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 
 (CERP) بيانات مخصصات والتزامات وانفاقات برنامج االستجابة الطارئة للقائد (OSD)وزير الدفاع 

حسب الفئات على أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنة المالية؛ بيانات مخصصات والتزامات 
 (IRMS) مأخوذة من نظام إدارة إعادة إعمار العراق (CERP)جابة الطارئة للقائد وانفاقات برنامج االست

لتحليل فئات المشاريع، ولذا فان المجموع اإلجمالي هنا قد ال يتوافق مع القيم المتواجدة في قسم استخدام 
 .التمويل لهذا التقرير

 .١/١٠/٢٠٠٩عمار، ورقة الوقائع التراآمية إلعادة اإل، (GRD)   فرقة منطقة الخليج  -٢٩٩
محطة البصرة لشحن النفط أساسية لالقتصاد "، (MNF-I)   قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٣٠٠

 .١٠/٩/٢٠٠٩، "العراقي
، وزارة النقل، )GOI(   الحكومة العراقية  -٣٠١

19=articles&id=New&file=php?name.index/english/iq.gov.motrans.www://http ،٥/١٠/٢٠٠٩ ،
 .  ٥/١٠/٢٠٠٩تم الدخول إليه في 

 .١/١٠/٢٠٠٩ورقة الوقائع التراآمية إلعادة اإلعمار، ، (GRD)   فرقة منطقة الخليج  -٣٠٢
 .١٣، الشريحة ٢١/٨/٢٠٠٩، تقرير الوضع األسبوعي، (GRD)   فرقة منطقة الخليج  -٣٠٣
 .١٦، الشريحة ٢١/٨/٢٠٠٩، تقرير الوضع األسبوعي، (GRD)   فرقة منطقة الخليج  -٣٠٤
  .١٦، الشريحة ٢١/٨/٢٠٠٩، تقرير الوضع األسبوعي، (GRD)   فرقة منطقة الخليج  -٣٠٥
 .٣/١٠/٢٠٠٩   السفارة األميرآية في بغداد، استجابة ملحق النقل لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٠٦
 .١/١٠/٢٠٠٩ورقة الوقائع التراآمية إلعادة اإلعمار، ، (GRD)قة منطقة الخليج    فر -٣٠٧
هيئة الطيران العراقية جاهزة لتتولى الحرآة "، (MNF-I)   قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٣٠٨

 .٢٤/٨/٢٠٠٩، "الجوية التجارية في بغداد
 (ACCE)، استجابة عنصر تنسيق الجزء الجوي (MNF-I)   قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٣٠٩

 .١٥/١٠/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 
؛ استجابة   قائد القوات ٤/١٠/٢٠٠٩   استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣١٠

 .  ١٥/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I)المتعددة الجنسيات في العراق 
   .٣/١٠/٢٠٠٩   السفارة األميرآية في بغداد، استجابة ملحق النقل لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣١١
  .١٥/٩/٢٠٠٩، تم الدخول إليه في RAMCC( ،mil.dtic.ramcc(المرآز اإلقليمي لمراقبة الحرآة الجوية     -٣١٢
 .٤/١٠/٢٠٠٩  استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣١٣
 .١/١٠/٢٠٠٩ورقة الوقائع التراآمية إلعادة اإلعمار، ، (GRD)   فرقة منطقة الخليج  -٣١٤
، تم الدخول html.airports/menu/com.iraqcaa.www   الحكومة العراقية، هيئة الطيران المدني العراقي،  -٣١٥

 .١٥/٩/٢٠٠٩إليه في 
 .٤/١٠/٢٠٠٩   استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣١٦
؛   فرقة منطقة الخليج ١٥/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)   استجابة فرقة منطقة الخليج  -٣١٧

(GRD) ، ،٥، الشريحة ٧/٨/٢٠٠٩تقرير الوضع األسبوعي. 
 .٤/١٠/٢٠٠٩ بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،   استجابة السفارة األميرآية في -٣١٨
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مالحظات نائب الرئيس في بيان مشترك إلى الصحافة مع رئيس "   البيت األبيض، مكتب نائب الرئيس،  -٣١٩
، ١٧/٩/٢٠٠٩، "حكومة آردستان مسعود برازاني

-to-statement-joint-a-at-President-Vice-the-by-Remarks/the_press_office/gov.whitehouse.www
Barzani-Massoud-ernmentgov-regional-Kurdistan-the-of-President-with-press-the تم الدخول ،
 .٥/١٠/٢٠٠٩إليه في 

؛ نظام إدارة إعادة إعمار ٥/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)   استجابة وزارة الخارجية  -٣٢٠
؛ ١٢/١٠/٢٠٠٩ ،(MNC-I)للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق السنوي التقرير ربع ، (IRMS)العراق 

؛ ٧/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –استجابة مكتب شؤون الشرق األدنى 
، و ١٦/٧/٢٠٠٩، ٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، 

 (GRD)، فرقة منطقة الخليج (USACE)؛ استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي ٣/١٠/٢٠٠٩
 لطلب (USAID)ابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ؛ استج٢/١٠/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 

لم يذآر مكتب وزير . األرقام تتأثر بالتدوير. البيانات لم تدقق. ١٣/٤/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، 
 حسب (CERP) بيانات مخصصات والتزامات وانفاقات برنامج االستجابة الطارئة للقائد (OSD)الدفاع 

وي لكافة مخصصات السنة المالية؛ بيانات مخصصات والتزامات وانفاقات الفئات على أساس ربع سن
 لتحليل (IRMS) مأخوذة من نظام إدارة إعادة إعمار العراق (CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

 فئات المشاريع، ولذا فان المجموع اإلجمالي هنا قد ال يتوافق مع القيم المتواجدة في قسم استخدام التمويل
 .لهذا التقرير

 . ١٥/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)   استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  -٣٢١
 .٣/١٠/٢٠٠٩   استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٢٢
 .١٥/١٠/٢٠٠٩ للبيانات،  لطلب المفتش العام(USAID)   استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  -٣٢٣
 .٣/١٠/٢٠٠٩   استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٢٤
 .٣/١٠/٢٠٠٩   استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٢٥
لب المفتش العام  لط(ACCO)   السفارة األميرآية في بغداد، استجابة مكتب تنسيق اعمال مكافحة الفساد  -٣٢٦

 .٣/١٠/٢٠٠٩للبيانات، 
 لطلب المفتش العام (ACCO)   السفارة األميرآية في بغداد، استجابة مكتب تنسيق اعمال مكافحة الفساد  -٣٢٧

 .٣/١٠/٢٠٠٩للبيانات، 
 مكتب تنسيق اعمال مكافحة الفساد لطلب المفتش العام (ACCO)   السفارة األميرآية في بغداد، استجابة  -٣٢٨

 .٣/١٠/٢٠٠٩، للبيانات
 لطلب المفتش العام (ACCO)   السفارة األميرآية في بغداد، استجابة مكتب تنسيق اعمال مكافحة الفساد  -٣٢٩

 .٣/١٠/٢٠٠٩للبيانات، 
 لطلب المفتش العام (ACCO)   السفارة األميرآية في بغداد، استجابة مكتب تنسيق اعمال مكافحة الفساد  -٣٣٠

 .٣/١٠/٢٠٠٩للبيانات، 
االستعدادات تتكثف النتخابات مجلس النواب مع قيام "، (UNAMI)مم المتحدة لمساعدة العراق    بعثة األ -٣٣١

، ٩/٩/٢٠٠٩" )IHEC(الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات بتسريع حملة توعية الناخبين 
1134=asp?ArticleID.getarticle/ewsroomn/org.uniraq.www ١٥/٩/٢٠٠٩، تم الدخول إليه في. 

،المندوب الخاص لألمين العام لألمم المتحدة للعراق يعبر (UNAMI)  بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق  -٣٣٢
، " بشأن غياب الوضوح في قانون االنتخابات(UNAMI)عن مخاوف بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق 

١١/١٠/٢٠٠٩ ،1146=asp?ArticleD.getaricle/newsroom/org.uniraq.www تم الدخول إليه ،
١٤/١٠/٢٠٠٩. 

 .١٤/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)   استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  -٣٣٣
 .٣/١٠/٢٠٠٩   استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٣٤
 .٣/١٠/٢٠٠٩   استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٣٥
 .١٤/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)   استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  -٣٣٦
 .٣/١٠/٢٠٠٩ستجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،    ا -٣٣٧
، pdf.1883Resolution/misc/FileLib/org.uniraq.www، ١٨٨٣(   األمم المتحدة، قرار مجلس األمن رقم  -٣٣٨

 .١١/٩/٢٠٠٩تم الدخول إليه في 
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االستعدادات تتكثف إلنتخابات مجلس النواب مع قيام "، (UNAMI)  بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق  -٣٣٩

، ٩/٩/٢٠٠٩" )IHEC(الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات تسريع حملة توعية الناخبين 
1134=asp?ArticleID.getarticle/newsroom/org.uniraq.www ١٥/٩/٢٠٠٩، تم الدخول إليه في. 

، smap93=&rnr12&Ingnr48=asp?anr/detail/articles/org.krg.www&=04020000   حكومة آردستان،  -٣٤٠
 .١٤/٩/٢٠٠٩، تم الدخول إليه في ٨/٨/٢٠٠٩

 .١٤/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)   استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  -٣٤١
 .٣/١٠/٢٠٠٩   استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٤٢
القادة العراقيون : الوجه الجديد للعدل العراقي"، (MNF-I)العراق    قائد القوات المتعددة الجنسيات في  -٣٤٣

، ٧/١٠/٢٠٠٩، "ملتزمون حقوق اإلنسان، والمعاملة العادلة
128=&Itemid28210=view&id=content&taskcom_=php?option.index/mil.army.7cjtf.www تم ،

 .١٥/١٠/٢٠٠٩الدخول إليه في 
، ٨/٢٠٠٩، "القتل، التعذيب، الميول الجنسية والجنس في العراق: يريدون إفناءنا"   هيومان رايتس ووتش  -٣٤٤

 .٥-٤الصفحات 
 .٣/١٠/٢٠٠٩ت،   السفارة األميرآية في بغداد، استجابة الملحق الصحي لطلب المفتش العام للبيانا -٣٤٥
، تم الدخول إليه في irq=asp?Ctry.index/emriinfo/int.who.emro.www   منظمة الصحة العالمية،  -٣٤٦

١٣/١٠/٢٠٠٩. 
، تم الدخول إليه في irq=asp?Ctry.index/emriinfo/int.who.emro.www   منظمة الصحة العالمية،  -٣٤٧

١٣/١٠/٢٠٠٩. 
، تم الدخول إليه في irq=asp?Ctry.index/emriinfo/int.who.emro.www   منظمة الصحة العالمية،  -٣٤٨

١٣/١٠/٢٠٠٩. 
 . ١/١٠/٢٠٠٩ورقة الوقائع التراآمية إلعادة اإلعمار، ، (GRD)   فرقة منطقة الخليج  -٣٤٩
 .١٣/٨/٢٠٠٩   اجتماع نائب رئيس البعثة االنتقالية مع موظفي المفتش العام،  -٣٥٠
تقارير المفتش العام ربع السنوية ونصف السنوية  المقدمة إلى آونغرس الواليات المتحدة،     -٣٥١

 .١٠٠-٩٩، الصفحات ٣٠/٧/٢٠٠٩
 .  ١٠/٢٠٠٩ /١٥   السفارة األميرآية في بغداد، استجابة الملحق الصحي لطلب المفتش العام للبيانات، -٣٥٢
 .١٣، الشريحة ٢١/٨/٢٠٠٩ تقرير الوضع األسبوعي،، (GRD)    فرقة منطقة الخليج  -٣٥٣
 .١٦ ، الشريحة٢١/٨/٢٠٠٩ تقرير الوضع األسبوعي،، (GRD)    فرقة منطقة الخليج  -٣٥٤
: (UNAMI)، ترآيز بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI)   بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق  -٣٥٥

  .١٠، ص ٨/٢٠٠٩، ٣٦العدد صوت البعثة، 
 .  ١٠/٢٠٠٩ /٣   السفارة األميرآية في بغداد، استجابة الملحق الصحي لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٥٦
 .١٤/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)ية للتنمية الدولية    استجابة الوآالة األميرآ -٣٥٧
: (UNAMI)، ترآيز بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI)   بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق  -٣٥٨

 .١٠، ص ٨/٢٠٠٩، ٣٦العدد صوت البعثة، 
 .٣/١٠/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات،  لطلب (USAID)   استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  -٣٥٩
 .٣/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)   استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  -٣٦٠
 .٢/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –   استجابة مكتب شؤون الشرق األدنى  -٣٦١
 .١/١٠/٢٠٠٩ التراآمية إلعادة اإلعمار، ورقة الوقائع، (GRD)   فرقة منطقة الخليج  -٣٦٢
 .١٤/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)   استجابة مكتب وزير الدفاع  -٣٦٣
 .٣/١٠/٢٠٠٩   استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٦٤
UNHCR(، -egi/org.unhcr.www(   المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة  -٣٦٥

486426e49=page?page/vtx/texis/bin ١٥/١٠/٢٠٠٩، تم الدخول إليه في. 
أنجلينا جولي تقوم بزيارة ثالثة للعراق وتدعو "، (UNHCR)   المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة  -٣٦٦

 .١٤/٩/٢٠٠٩، html.29fa687a4/org.unhcr.www، ٢٣/٧/٢٠٠٩، " إعانة المهجرينإلى
جهود العراق اإلنسانية بحاجة للدعم "، (UNHCR)   المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة  -٣٦٧

 .١٤/٩/٢٠٠٩، تم الدخول إليه في html.2512176a4/org.unhcr.www، ٢/٦/٢٠٠٩، "الجاري
  .٣/١٠/٢٠٠٩   استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٦٨
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 .٣/١٠/٢٠٠٩   استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٦٩
 .٣/١٠/٢٠٠٩السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،    استجابة  -٣٧٠
، ٢٧/٨/٢٠٠٩   موجز صحفي لمجلس األمن التابع لألمم المتحدة،  -٣٧١

iraq&Crl=&Cr31875=asp?NewsID.story/news/apps/org.un.www://http= تم الدخول إليه في ،
١٤/١٠/٢٠٠٩. 

، S#2009/430   تقرير األمن التابع لألمم المتحدة،  -٣٧٢
2009/430/s=asp?m/journal/Docs/org.un.www://http ٢/١٠/٢٠٠٩، تم الدخول إليه في. 

-MNC)التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق   ، (IRMS)ر العراق نظام إدارة إعادة إعما -٣٧٣
I) ،؛ استجابة مكتب شؤون الشرق األدنى ١٢/١٠/٢٠٠٩(NEA) ،لطلب المفتش العام للبيانات 
؛  استجابة السفارة ٢/٤/٢٠٠٩؛ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ٧/١٠/٢٠٠٩

؛  استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ٣/١٠/٢٠٠٩في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، األميرآية 
(USAID) ،؛استجابة الوآالة األميرآية ١٤/١٠/٢٠٠٩ و ١٣/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات

األرقام تتأثر . البيانات لم تدقق. ٢/٤/٢٠٠٩  لطلب المفتش العام للبيانات، (USTDA)للتجارة والتنمية 
 بيانات مخصصات والتزامات وانفاقات برنامج االستجابة (OSD)لم يذآر مكتب وزير الدفاع . بالتدوير

 حسب الفئات على أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنة المالية؛ بيانات (CERP)الطارئة للقائد 
 مأخوذة من نظام إدارة إعادة (CERP)مخصصات والتزامات وانفاقات برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

 لتحليل فئات المشاريع، ولذا فان المجموع اإلجمالي هنا قد ال يتوافق مع القيم (IRMS)إعمار العراق 
 .المتواجدة في قسم استخدام التمويل لهذا التقرير

 – ٣/٧/٢٠٠٩تقارير المؤشرات األساسية، ، (ITAO) وزارة الخارجية، مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٣٧٤
٢٦/٩/٢٠٠٩. 

 . ٣/١٠/٢٠٠٩   استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٧٥
  
  

السعر الصافي األسبوعي لنفط آرآوك بالدوالر األميرآي " إدارة معلومات الطاقة، (DoE)وزارة الطاقة  -٣٧٦
 .١/١٠/٢٠٠٩، تم الدخول إليه في htm.wepckirkw/hist/pet/dnav/gov.doe.eia.tonto://http، "للبرميل

 .١٤/١٠/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية األميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٧٧
ام  لطلب المفتش الع(NEA-I) العراق –، استجابة مكتب شؤون الشرق األدنى (DoS)وزارة الخارجية  -٣٧٨

 .١٥/١٠/٢٠٠٩للبيانات، 
تشرين : استدامة النهوض االقتصادي: ،  المشهد االقتصادي العالمي(IMF)صندوق النقد الدولي  -٣٧٩

المشهد االقتصادي "، (IMF)؛ صندوق النقد الدولي ١٧٥، ملحق إحصائي، ص ٢٠٠٩أآتوبر /األول
 .٣٦، ص ٥/٢٠٠٩، "اإلقليمي للشرق األوسط وآسيا الوسطى

، تم الدخول إليه في iq.cbi.www، ١٦/٩/٢٠٠٩،"المؤشرات المالية األساسية"ي العراقي، البنك المرآز -٣٨٠
٦/١٠/٢٠٠٩. 

، (IMF)؛ صندوق النقد الدولي ٣/١٠/٢٠٠٩ استجابة وزارة المالية األميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٨١
 .١٨١، ملحق إحصائي، ص ١٠/٢٠٠٩ة النهوض االقتصادي، استدام: المشهد االقتصادي العالمي

 .١٤/١٠/٢٠٠٩ استجابة وزارة المالية األميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٨٢
 .١٤/١٠/٢٠٠٩ استجابة وزارة المالية األميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٨٣
 .١٤قرة ، الفS/2009/430 تقرير مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، الرقم  -٣٨٤
 ٢٤، ٢٢، ٢١، ١٨، ١٧، الفقرات S/2009/430 تقرير مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، الرقم  -٣٨٥
قرار مجلس األمن . ١، الفقرة النافذة المفعول )٢٠٠٨ (١٨٥٩  قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم  -٣٨٦

 .٢٢، الفقرة )٢٠٠٣ (١٤٨٣التابع لألمم المتحدة رقم 
قرار مجلس األمن . ١، الفقرة النافذة المفعول )٢٠٠٨ (١٨٥٩ن التابع لألمم المتحدة رقم   قرار مجلس األم -٣٨٧

 .٢٢، الفقرة )٢٠٠٣ (١٤٨٣التابع لألمم المتحدة رقم 
، "إشعار استمرار حالة الطوارئ القومية بالنسبة الستقرار العراق"  المكتب التنفيذي للرئيس،  -٣٨٨

١٨/٥/٢٠٠٩ ،-and-President-the-from-Message/the_press_office/gov.whitehouse.www://http
Iraq-regarding-Continuation-of-Notice ١٤/١٠/٢٠٠٩، تم الدخول إليه في. 
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، أول تقرير مؤقت للهيئة الدولية االستشارية والرقابية (IAMB)لدولية االستشارية والرقابية للعراق   الهيئة ا -٣٨٩

، تم الدخول إليه pdf.12142004iamb_/pdf/info.iamb.www://http، ١٤/١٢/٢٠٠٤، )IAMB(للعراق 
 .١٤/١٠/٢٠٠٩في 

 .٢١، الفقرة S/2009/430 تقرير مجلس األمن التابع لالمم المتحدة، الرقم   -٣٩٠
، ٢٠٠٨ لسنة (KPMG) حول مراجعته لمالحظات تدقيق شرآة (BSA)  تقرير من المجلس األعلى للتدقيق  -٣٩١

 ٢٣-٢٢، في فيينا بالنمسا، في (IAMB)المقدمة إلى اجتماع الهيئة الدولية االستشارية والرقابية للعراق 
، تم الدخول إليه pdf.2009IAMB_KPMG_report_Jul/pdf/info.iamb.www://http، ٢٠٠٩يوليو /موزت

 .٢٠/١٠/٢٠٠٩في 
 .٢/٤/٢٠٠٩  استجابة وزارة المالية األميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٩٢
 .١٤/١٠/٢٠٠٩ارة المالية األميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،   استجابة وز -٣٩٣
 .١٤/١٠/٢٠٠٩  استجابة وزارة المالية األميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٩٤
 .١٤/١٠/٢٠٠٩ و ٣/١٠/٢٠٠٩  استجابة وزارة المالية األميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٩٥
  .٢٢/٨/٢٠٠٩اد لطلب المفتش العام للبيانات،   استجابة السفارة األميرآية في بغد -٣٩٦
 .٦/١٠/٢٠٠٩  استجابة وزارة المالية األميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٩٧
 . ٦/١٠/٢٠٠٩  استجابة وزارة المالية األميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٩٨
 .١٤/١٠/٢٠٠٩، تم الدخول إليه في iq.cabinet.www، مجلس الوزراء، )GOI(  الحكومة العراقية  -٣٩٩
معلومات قدمها ضابط . ١٥/١٠/٢٠٠٩  استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٠٠

 . في السفارة األميرآية في بغدادCJ-9 (MNF-I)تابع للقوات المتعددة الجنسيات في العراق 
خطر : أزمة المياه في العراق"، ٥٣٧ئل اإلعالمية في الشرق األوسط، التقرير رقم   معهد أبحاث الوسا -٤٠١

 .٢٣/٧/٢٠٠٩، "التصّحر المتنامي
خطر : أزمة المياه في العراق"، ٥٣٧  معهد أبحاث الوسائل اإلعالمية في الشرق األوسط، التقرير رقم  -٤٠٢

 .٢٣/٧/٢٠٠٩، "التصّحر المتنامي
، استجابة الخدمة الزراعية الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات،   السفارة األميرآية في بغداد -٤٠٣

١٥/١٠/٢٠٠٩. 
 لطلب المفتش العام للبيانات، (USDA)  السفارة األميرآية في بغداد، استجابة وزارة الزراعة األميرآية  -٤٠٤

٣/١٠/٢٠٠٩. 
 ١٤/١٠/٢٠٠٩يانات،  لطلب المفتش العام للب(USAID)  استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  -٤٠٥
، "اإلصالح في األوقات العصيبة: ٢٠١٠القيام باألعمال "  البنك الدولي،  -٤٠٦

-22301788:,contentMDK0/NEWS/ERNALEXT/WBSITE/org.worldbank.web://http
html.4607,00:theSitePK-437376:piPK-64257043:pagePK ١٤/١٠/٢٠٠٩، تم الدخول إليه. 

 .٣/١٠/٢٠٠٩  استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٠٧
 ،"اإلصالح في األوقات العصيبة/ ٢٠١٠القيام باألعمال "  البنك الدولي،  -٤٠٨

-22301788:,contentMDK0/NEWS/EXTERNAL/WBSITE/org.worldbank.web://http
html.4607,00:theSitePK-437376:piPK-64257043:pagePK، ١٤/١٠/٢٠٠٩ تم الدخول إليه. 

٤٠٩-   CIPE ،"وجهات نظر شرآات األعمال حول : االستثمار في العراق وقفزة انطالق االقتصاد العراقي
 هو واحد من (CIPE)مرآز الشرآات الدولية الخاصة . ١٧/٨/٢٠٠٩، "اإلصالح القانوني والنظامي

، وعضو ال يبتغي الربح منضم إلى غرفة Endowment for Democracyالمعاهد الرئيسية األربعة لمؤسسة 
 .التجارة األميرآية

وجهات : االستثمار في العراق وقفزة انطالق االقتصاد العراقي"، (CIPE)مرآز الشرآات الدولية الخاصة  -٤١٠
 . ١٧/٨/٢٠٠٩، "نظر شرآات األعمال حول اإلصالح القانوني والنظامي

، تم asp.iraq_doc_events/iraq/gov.trade://httpرجية،   وزارة التجارة األميرآية، إدارة التجارة الخا -٤١١
 .٢/١٠/٢٠٠٩الدخول إليه في 

مجموعة عمل التجارة . ٣/١٠/٢٠٠٩  استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للقيانات،  -٤١٢
السفارة األميرآية في بغداد، ويترأسه مسؤولون اقتصاديون رئيسيون في واالستثمار هو جهد تقوده 

 .السفارة األميرآية وفي الحكومة العراقية
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. IV لالستثمار، القسم )KRG(  مجلس االستثمار في آردستان، قانون حكومة آردستان  -٤١٣
InvestmentLaw=sitecontents&c=aspx?page.Default/org.kurdistaninvestment.www://http تم ،
االستثمار في المستقبل : آردستان"، (KRG)؛ حكومة إقليم آردستان ١٧/١٠/٢٠٠٩الدخول إليه في 

، ١٣٩-١٣٨،  الصفحات "٢٠٠٩
pdf.2009invest_in_kurdistan_/documents/uploads/org.krg.www://http تم الدخول إليه في ،
١٧/١٠/٢٠٠٩. 

وجهات : االستثمار في العراق وقفزة إنطالق االقتصاد العراقي"، (CIPE)  مرآز الشرآات الدولية الخاصة  -٤١٤
انه "يالحظ المؤلفون . ٧، ص ١٧/٨/٢٠٠٩، "ال حول اإلصالح القانوني والنظامينظر شرآات األعم

في معظم المناطق العراقية، المستثمرون مسؤولون عن تطوير آافة البنى التحتية التي لها عالقة 
هذه التكاليف تثبط عزائم .  تزويد الكهرباء، والمياه والصرف الصحي واالتصاالت والطرق–باستثماراتهم 

غير ان آردستان تتولى تزويد البنى التحتية األساسية للمشاريع . عديد من المستثمرين المحتملينال
االستثمارية، آما انه باإلضافة إلى الوضع األمني المستقر، تم ربط مستويات رفيعة من االستثمارات بهذا 

-١٣٨، الصفحات "٢٠٠٨تقبل االستثمار في المس: قانون حكومة إقليم آردستان، إقليم آردستان". االلتزام
١٣٩ ،pdf.2009invest_in_kurdistan_/documents/uploads/org.krg.www://http تم الدخول إليه في ،
١٧/١٠/٢٠٠٩. 

وجهات : في العراق وقفزة إنطالق االقتصاد العراقياالستثمار "، (CIPE)مرآز الشرآات الدولية الخاصة  -٤١٥
االستثمار في : إقليم آردستان. ١٧/٨/٢٠٠٩، "نظر شرآات األعمال حول اإلصالح القانوني والنظامي

، ١٣٩-١٣٨، الصفحات "٢٠٠٨المستقبل 
pdf.2009invest_in_kurdistan_/documents/uploads/org.krg.www//:http تم الدخول إليه في ،
١٧/١٠/٢٠٠٩. 

 .٣/١٠/٢٠٠٩  استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤١٦
حظات مال. ٦/١٠/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات، (CIPE)  استجابة مرآز الشرآات الدولية الخاصة  -٤١٧

إقليم آردستان حول  ، وهو يطلق إستراتيجية٢٠٠٩يوليو / تموز١٢رئيس الوزراء ناشروان برزاني، 
الحكم الصالح والشفافية، 

268=&rnr30495=&anr12=&Ingnr02040100=asp?smap.detail/articles/org.krg.www://http.www ،
نحتاج ألن نفهم ان الفساد ليس ببساطة قضية : قال رئيس الوزراء. ١٤/١٠/٢٠٠٩تم الدخول إليه في 

 ".انه يؤثر علينا جميعًا، ويعيدنا إلى الوراء في تقدمنا نحو مستقبل أفضل. حكومية؛ انه قضية مجتمع
 .٢/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OPA) المحافظات استجابة مكتب شؤون   -٤١٨
 .٢/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OPA)  استجابة مكتب شؤون المحافظات  -٤١٩
 ٠٩٠٨٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٤٢٠

 .٥، ص ١٥٠٨٠٩ –
، "اللجنة االنتخابية تعلن النتائج النهائية النتخابات إقليم آردستان"،    حكومة إقليم آردستان -٤٢١

org.krg.www. ١٧/٩/٢٠٠٩، تم الدخول إليه في. 
 ٨/٢٠٠٩ العراق،: وحدة معلومات مجلة اإليكونومست، تقرير البلدان   -٤٢٢
 ١٠، ص ٨/٢٠٠٩ العراق،: نوحدة معلومات مجلس اإليكونومست، تقرير البلدا   -٤٢٣
حكومة إقليم آردستان : ٤، الشريحة ٢٣/٩/٢٠٠٩تقرير وضعية العراق، ، (DoS)  وزارة الخارجية  -٤٢٤

)KRG( ،" ١٤٠وفد حكومة إقليم آردستان إلى بغداد سوف يناقش تطبيق المادة" ،
com.investoriraq.www؛ حكومة إقليم آردستان، ١٩/١٠/٢٠٠٩ل إليه في ، تم الدخوorg.krg.www تم ،

 .٣٠/٩/٢٠٠٩الدخول إليه في 
 ١٥/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)  استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  -٤٢٥
 أمام لجنة الخدمات (MNF-I)المتعددة الجنسيات في العراق شهادة قائد القوات :   شهادة الجنرال أودييرنو -٤٢٦

 .٢، ص ٣٠/٩/٢٠٠٩، "وضعية الجهود الجارية في العراق"المسلحة في مجلس النواب، 
 أمام لجنة الخدمات (MNF-I)شهادة قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق :   شهادة الجنرال أودييرنو -٤٢٧

 .٢، ص ٣٠/٩/٢٠٠٩، " الجهود الجارية في العراقوضعية"المسلحة في مجلس النواب، 
  نيويورك تايمز،  رئيس الفريق االستشاري لقيادة العمليات في بغداد، مذآرة نشرت في صحيفة -٤٢٨

٣٠/٧/٢٠٠٩. 
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 لطلب المفتش العام (PRT)ِفَرق إعادة إعمار المحافظات  ، استجابة (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٤٢٩

 .٢/١٠/٢٠٠٩للبيانات، 
 لطلب المفتش العام (PRT)ِفَرق إعادة إعمار المحافظات  ، استجابة (OPA)ب شؤون المحافظات مكت   -٤٣٠

 .٢/١٠/٢٠٠٩للبيانات، 
 ESD / (ITAO)  تحليل المفتش العام يستند إلى بيانات ذآرت في تقارير مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٤٣١

  .٣٠/٩/٢٠٠٩ – ١/٧/٢٠٠٧ األداء الكهربائي اليومي،حول 
-٢٦٠٧٠٩، (PRT) لِفَرق إعادة إعمار المحافظات التقرير األسبوعي، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٤٣٢

 لِفَرق إعادة إعمار المحافظات التقرير األسبوعي، (OPA)؛ مكتب شؤون المحافظات ٢١، ص ٠١٠٨٠٩
(PRT) ،٩، ص ٠٤٠٧٠٩-٢٨٠٦٠٩. 

 .١٥/١٠/٢٠٠٩طلب المفتش العام للبيانات،  ل(USAID)  استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  -٤٣٣
التخطيط االنتقالي للسفارة األميرآية في " للمفتش العام في وزارة الخارجية، MERO-IQO-09-09  التدقيق  -٤٣٤

 ٩، الصفحة ٩/٢٠٠٩، "بغداد لتخفيض الحضور العسكري األميرآي في العراق
 .٣-٢، الصفحات ٩/٧/٢٠٠٩، ١٦٧٠  السفارة األميرآية في بغداد، البرقية رقم  -٤٣٥
التخطيط االنتقالي للسفارة األميرآية في " للمفتش العام في وزارة الخارجية، MERO-IQO-09-09  التدقيق  -٤٣٦

 ٩، الصفحة ٩/٢٠٠٩، "بغداد لتخفيض الحضور العسكري األميرآي في العراق
 .٣/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OPA)  استجابة مكتب شؤون المحافظات  -٤٣٧
 .٣/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OPA) استجابة مكتب شؤون المحافظات   -٤٣٨
 .٦-٥، الصفحات ٩/٧/٢٠٠٩، ١٦٧٠  السفارة األميرآية في بغداد، البرقية رقم  -٤٣٩
 .٣/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OPA)  استجابة مكتب شؤون المحافظات  -٤٤٠
التخطيط االنتقالي للسفارة األميرآية في "م في وزارة الخارجية،  للمفتش العاMERO-IQO-09-09  التدقيق  -٤٤١

 ٦، الصفحة ٩/٢٠٠٩، "لحضور العسكري األميرآي في العراقلتخفيض ابغداد 
، ١٦/٨/٢٠٠٩، E-267-09-005-P، التقرير رقم (USAID)  المفتش العام للوآالة األميرآية للتنمية الدولية  -٤٤٢

 .١ص 
، وحدة المعلومات والتحليالت ما بين الوآاالت، صورة حكومة (OCHA)ية مكتب تنسيق الشؤون اإلنسان   -٤٤٣

، تم org.krg.www، "احتماالته وتحدياته: اقتصاد آردستان"؛ حكومة إقليم آردستان، ٧/٢٠٠٩أربيل، 
، ٨/٢٠٠٩العراق، :  البلدانتقرير، اإليكونومست؛ وحدة المعلومات لمجلة ٨/١٠/٢٠٠٩الدخول إليه في 

 .٧-٦الصفحات 
 لطلب المفتش العام للبيانات، (OPA)  السفارة األميرآية في بغداد، استجابة مكتب شؤون المحافظات  -٤٤٤

٢/١٠/٢٠٠٩. 
الرئيس برازاني يجتمع بمبعوث األمم المتحدة إلى العراق ويرفض البدائل للمادة " حكومة إقليم آردستان،  -٤٤٥

١٤٠" ،org.krg.www تقرير ، اإليكونومست؛ وحدة المعلومات لمجلة ٦/٩/٢٠٠٩، تم الدخول إليه في
 من الدستور العراقي باالعتماد على آلمات ١٤٠المادة . ١٢-١٠، الصفحات ٨/٢٠٠٩العراق، : البلدان

ء إحصاء ومن ثم استفتاء قبل تنفيذ  من القانون اإلداري االنتقالي، تنص على وجوب إجرا٥٨من المادة 
 .أي اتفاقية حول الحدود الداخلية المتنازع عليها

؛ مكتب ١٢-١٠، الصفحات ٨/٢٠٠٩العراق، : تقرير البلدان، اإليكونومست  وحدة المعلومات لمجلة  -٤٤٦
-٣٠٠٨٠٩، (PRT) لِفَرق إعادة إعمار المحافظات التقرير األسبوعي، (OPA)شؤون المحافظات 

 .٤ ص ،٠٥٠٩٠٩
 ١٩٠٧٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٤٤٧

 .٣، ص ٢٥٠٧٠٩ –
، تم الدخول إليه  في org.krg.www، "معيار جديد في العراق"، )KRG( حكومة إقليم آردستان    -٤٤٨

٢٨/٧/٢٠٠٩. 
، ٢٨/٧/٢٠٠٩، تم الدخول إليه  في org.krg.www، "معيار جديد في العراق"آردستان ،   حكومة إقليم  -٤٤٩

 .١١، الصفحة ٩/٢٠٠٩العراق، : تقرير البلدان، اإليكونومستوحدة المعلومات لمجلة 
 .   ١٠الصفحة ، ٨/٢٠٠٩العراق، : تقرير البلدان، اإليكونومست  وحدة المعلومات لمجلة  -٤٥٠
، "اللجنة االنتخابية تعلن النتائج النهائية النتخابات إقليم آردستان"، )KRG (  حكومة إقليم آردستان  -٤٥١

org.krg.www. ٨/٨/٢٠٠٩، تم الدخول إليه في. 
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، تم الدخول إليه في com.investorsiraq.www" تغيير في األجواء ؟"، )KRG ( حكومة إقليم آردستان  -٤٥٢
١٨/٩/٢٠٠٩. 

 .٤، الشريحة ١/٧/٢٠٠٩تقرير وضعية العراق،  (DoS)  وزارة الخارجية  -٤٥٣
 .٤، الشريحة ١/٧/٢٠٠٩تقرير وضعية العراق،  (DoS)  وزارة الخارجية  -٤٥٤
 .٤، الشريحة ١٥/٧/٢٠٠٩تقرير وضعية العراق،  (DoS)  وزارة الخارجية  -٤٥٥
 – ٠٩٠٨٠٩، (PRT)التقرير األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٤٥٦

 .٦، ص ١٥٠٨٠٩
 – ٠٢٠٨٠٩، (PRT)التقرير األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٤٥٧

 .٧، ص ٠٨٠٨٠٩
 ٠٦٠٩٠٩، (PRT)لملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ا، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٤٥٨

 .٦، ص ١٢٠٩٠٩ –
؛ مكتب شؤون المحافظات ١٩، الشريحة ١٩/٨/٢٠٠٩تقرير وضعية العراق، ، (DoS)  وزارة الخارجية  -٤٥٩

(OPA) مكتب شؤون المحافظات ٣، ص ٢٢٠٨٠٩ – ١٦٠٨٠٩  الملخص األسبوعي ،(OPA) ، الملخص
 .٣، ص ١٩٠٩٠٩ – ١٣٠٩٠٩، (PRT)عادة إعمار المحافظات األسبوعي لِفَرق إ

 .٨/٢٠٠٩إربيل ودهوك، :   المنظمة الدولية للهجرة، صورة المحافظات -٤٦٠
 .٨/٢٠٠٩السليمانية، :   المنظمة الدولية للهجرة، صورة المحافظات -٤٦١
 للبيانات،  لطلب المفتش العام(OPA)  السفارة األميرآية في بغداد، استجابة مكتب شؤون المحافظات  -٤٦٢

٢/١٠/٢٠٠٩. 
 .٢/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)  استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  -٤٦٣
 ألف برميل بكلفة ٧٥تشغيل أول مصفاة خاصة للنفط غرب أربيل، قدرة "، (KRG)  حكومة إقليم آردستان  -٤٦٤

 .٢/١٠/٢٠٠٩يه في ، تم الدخول إلwww.investorsiraq.com مليون دوالر،٦و٧
، "خطاب رئيس الوزراء في حفل افتتاح مشروع النفط في آورماال دوم"، )KRG(  حكومة إقليم آردستان  -٤٦٥

org.krg.www ٢/١٠/٢٠٠٩، تم الدخول إليه في. 
 .٢/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD) استجابة فرقة منطقة الخليج    -٤٦٦
 .٢/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)  استجابة فرقة منطقة الخليج  -٤٦٧
 .٢/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)  استجابة فرقة منطقة الخليج  -٤٦٨
، "تجديد وتوسعة مرفق اصالحية شمشمال ، شمشمال، العراق"، PA-09-177  مكتب المفتش العام  -٤٦٩

١٠/٢٠٠٩. 
، "مرآز اإلقامة المساعدة لليتامى والمواطنين الُمسّنين، أربيل، العراق"، PA-09-178 العام   مكتب المفتش -٤٧٠

١٠/٢٠٠٩. 
 .١٠/٢٠٠٩، "المسلخ في قلدزه، السليمانية، العراق"، PA-09-179  مكتب المفتش العام  -٤٧١
 .١٢، ١٠، الشرائح ٢٦/٨/٢٠٠٩ تقرير وضعية العراق،، (DoS)  وزارة الخارجية  -٤٧٢
، تم الدخول إليه في org.krg.www://http، "لماذا االستثمار في آردستان"، )KRG(ليم آردستان   حكومة إق -٤٧٣

٧/١٠/٢٠٠٩. 
الرئيس برزاني يجتمع مع وزير االستثمار المصري والوفد التجاري "، (KRG)  حكومة إقليم آردستان  -٤٧٤

رجال "، )KRG(؛ حكومة إقليم آردستان ٢١/٩/٢٠٠٩، تم الدخول إليه في org.krg.www، "المصري
 .٧/١٠/٢٠٠٩، تم الدخول إليه في org.krg.www، "أعمال أآراد في المملكة المتحدة

 .١٣، الصفحات ٩/٢٠٠٩، العراق: تقرير البلدان، اإليكونومست  وحدة المعلومات لمجلة  -٤٧٥
 .٦، الصفحات ٨/٢٠٠٩العراق، : تقرير البلدان، اإليكونومست  وحدة المعلومات لمجلة  -٤٧٦
 . ٢/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAUD)  استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  -٤٧٧
ما بين الوآاالت، صورة حكومة ، وحدة المعلومات والتحليالت (OCHA)مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية    -٤٧٨

 .٣/٢٠٠٩نينوى، 
 – ٠٩٠٨٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٤٧٩

 .  ٤، ص ١٥٠٨٠٩
 . ٢/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OPA) استجابة مكتب شؤون المحافظات  -٤٨٠
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 ٠٦٠٩٠٩، (PRT) األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات الملخص، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٤٨١

الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار ، (OPA)؛ مكتب شؤون المحافظات ٢، ص ١٢٠٩٠٩ –
، ِفَرق (OPA)؛ استجابة مكتب شؤون المحافظات ٢، ص ١٩٠٩٠٩ – ١٣٠٩٠٩، (PRT)المحافظات 

 .١٥/١٠/٢٠٠٩للبيانات،  لطلب المفتش العام (PRT)إعادة إعمار المحافظات 
، مكتب شؤون ٢/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OPA)  استجابة مكتب شؤون المحافظات  -٤٨٢

 لطلب المفتش العام للبيانات، (PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)المحافظات 
١٥/١٠/٢٠٠٩. 

؛ مكتب شؤون ١٥/١٠/٢٠٠٩عام للبيانات،  لطلب المفتش ال(OPA)  استجابة مكتب شؤون المحافظات  -٤٨٣
، ٠٥٠٩٠٩ – ٣٠٠٨٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)المحافظات 

 .٢ص 
 . ٢/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OPA)  استجابة مكتب شؤون المحافظات  -٤٨٤
 .٣٠/٩/٢٠٠٩، تم الدخول إليه في iq.cabinet.www  الحكومة العراقية،  -٤٨٥
 ٠٩٠٨٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٤٨٦

 . ٢، ص ١٥٠٨٠٩ –
 .٢/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OPA)  استجابة مكتب شؤون المحافظات  -٤٨٧
 .٢/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OPA)ظات   استجابة مكتب شؤون المحاف -٤٨٨
؛ استجابة مكتب ٢/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OPA)  استجابة مكتب شؤون المحافظات  -٤٨٩

 .١٥/١٠/٢٠٠٩ للمفتش العام للبيانات، (PRT)، ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)شؤون المحافظات 
 .١٥/١٠/٢٠٠٩للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات،   استجابة الوآالة األميرآية  -٤٩٠
 .٢/١٠/٢٠٠٩، استجابة قائد اللواء لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)  مكتب وزير الدفاع  -٤٩١
 . ٢٤/٩/٢٠٠٩ول إليه في ، تم الدخiq.gov.investpromo.wwwنينوى، :   اللجنة القومية لالستثمارات -٤٩٢
 ٠٢٠٨٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٤٩٣

 .٢، ص ٠٨٠٨٠٩ –
 ٠٢٠٨٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٤٩٤

 . ٢، ص ٠٨٠٨٠٩ –
 .٢/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OPA)ظات   استجابة مكتب شؤون المحاف -٤٩٥
 ٠٩٠٨٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٤٩٦

 .٢، ص ١٥٠٨٠٩ –
، وحدة المعلومات والتحليالت ما بين الوآاالت، صورة حكومة (OCHA)  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  -٤٩٧

 .٣/٢٠٠٩نينوى، 
 ٢٣٠٨٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٤٩٨

 لطلب المفتش العام للبيانات، (OPA)؛ استجابة مكتب شؤون المحافظات ٣، ص ٢٩٠٨٠٩ –
١٥/١٠/٢٠٠٩. 

المفتش العام  لطلب (PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٤٩٩
 .٢/١٠/٢٠٠٩للبيانات، 

 ٢٦٠٧٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥٠٠
 .٤، ص ٠١٠٨٠٩ –

 ٢٦٠٧٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥٠١
 .٤، ص ٠١٠٨٠٩ –

 ١٣٠٩٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)افظات   مكتب شؤون المح -٥٠٢
التقرير األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)؛ مكتب شؤون المحافظات ٣، ص ١٩٠٩٠٩ –

(PRT) ،٣، ص ٢٩٠٨٠٩ – ٢٣٠٨٠٩. 
 ٠٥٠٧٠٩، (PRT)حافظات الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار الم، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥٠٣

– ١١٠٧٠٩. 
 ١٩٠٧٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥٠٤

 .٣-٢، الصفحات ٢٥٠٧٠٩ –
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 ٢٦٠٧٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥٠٥
 .٤، ص ٠١٠٨٠٩ –

 ٠٦٠٩٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA) المحافظات   مكتب شؤون -٥٠٦
 .٣، ص ١٢٠٩٠٩ –

 .٢/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OPA)  استجابة مكتب شؤون المحافظات  -٥٠٧
 ١٣٠٩٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥٠٨

 .٣، ص ١٩٠٩٠٩ –
 .٢/١٠/٢٠٠٩، استجابة قائد اللواء لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)  مكتب وزير الدفاع  -٥٠٩
 ٢/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD) استجابة فرقة منطقة الخليج    -٥١٠
 .١٥/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)  استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  -٥١١
محافظة : فرص االستثمار المقترحة من ِقَبل لجنة االستثمارات في المحافظة"  اللجنة القومية لالستثمارات،  -٥١٢

 .٢٣/٩/٢٠٠٩، تم الدخول إليه في org.krg.www، "آرآوك
 ٠٩٠٨٠٩، (PRT)ر المحافظات الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعما، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥١٣

 .٤، ص ١٥٠٨٠٩ –
؛ مكتب شؤون ٢/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OPA)  استجابة مكتب شؤون المحافظات  -٥١٤

، ٢٩٠٨٠٩ – ٢٣٠٨٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)المحافظات 
 .٢ص 

 .٢/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)ولية   استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الد -٥١٥
 ٠٩٠٨٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥١٦

 .٧-٦، الصفحات ١٥٠٨٠٩ –
 ٢٦٠٧٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥١٧

 .٧، ص ٠١٠٨٠٩ –
 .١٥/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)  استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  -٥١٨
 ٢٣٠٨٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥١٩

 .٤، ص ٢٩٠٨٠٩ –
 ٣٠٠٨٠٩، (PRT) إعادة إعمار المحافظات الملخص األسبوعي لِفَرق، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥٢٠

 (PRT)، ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)؛ استجابة مكتب شؤون المحافظات ٤، ص ٠٥٠٩٠٩ –
 .٢/١٠/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 

 .٢/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OPA)  استجابة مكتب شؤون المحافظات  -٥٢١
 .٢/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OPA)لمحافظات   استجابة مكتب شؤون ا -٥٢٢
 .٢/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OPA)  استجابة مكتب شؤون المحافظات  -٥٢٣
 ٠٢٠٨٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥٢٤

  . ٧، ص ٠٨٠٨٠٩ –
 ٢٦٠٧٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥٢٥

 . ٧، ص ٠١٠٨٠٩ –
 ٠٩٠٨٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥٢٦

 .٧، ص ١٥٠٨٠٩ –
 .٢/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OPA)  استجابة مكتب شؤون المحافظات  -٥٢٧
 .٢/١٠/٢٠٠٩، استجابة قائد اللواء لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)  مكتب وزير الدفاع  -٥٢٨
؛ اللجنة ١٥/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)  استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  -٥٢٩

، "ات في المحافظةفرص االستثمار المقترحة من ِقَبل لجنة االستمثار"القومية لالستثمارات، 
org.krg.www ٢٣/٩/٢٠٠٩، تم الدخول إليه. 

 ٢٦٠٧٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥٣٠
لجنة االستمثارات فرص االستثمار المقترحة من ِقَبل "؛ اللجنة القومية لالستثمارات، ٧، ص ٠١٠٨٠٩ –

 .٢٣/٩/٢٠٠٩، تم الدخول إليه org.krg.www، "في المحافظة



  الهوامش
  

 
 ١٦٠٨٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥٣١

 .٥، ص ٢٢٠٨٠٩ –
 ٢٨٠٦٠٩، (PRT)َرق إعادة إعمار المحافظات الملخص األسبوعي لِف، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥٣٢

  .٤، ص ٠٤٠٧٠٩ –
 ٢٦٠٧٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥٣٣

 .٧، ص ٠١٠٨٠٩ –
 .٢/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OPA)  استجابة مكتب شؤون المحافظات  -٥٣٤
 .٢/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)يرآية للتنمية الدولية   استجابة الوآالة األم -٥٣٥
 لطلب المفتش العام (PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥٣٦

 .٢/١٠/٢٠٠٩للبيانات، 
 ٣٠٠٨٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥٣٧

 .٩، ص ٠٥٠٩٠٩ –
 ٠٦٠٩٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥٣٨

 .١١، ص ١٢٠٩٠٩ –
 ٢٨٠٦٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥٣٩

  .٨، ص ٠٤٠٧٠٩ –
 ٣٠٠٨٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥٤٠

  .١٠، ص ٠٥٠٩٠٩ –
 .٢/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)  استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  -٥٤١
 ١٦٠٨٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥٤٢

 .٩، ص ٢٢٠٨٠٩ –
 لطلب المفتش العام للبيانات، (MNF-I)  استجابة قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -٥٤٣

١٥/١٠/٢٠٠٩. 
 ٣٠٠٨٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥٤٤

 .١٠-٩، الصفحات ٠٥٠٩٠٩ –
 .٢/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OPA)ات   استجابة مكتب شؤون المحافظ -٥٤٥
 ٠٥٠٧٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥٤٦

 .٧، ص ١١٠٧٠٩ –
 لطلب المفتش العام (PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥٤٧

 .٢/١٠/٢٠٠٩للبيانات، 
 ٢٨٠٦٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥٤٨

 لطلب المفتش العام للبيانات، (MNC-I) استجابة الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق  .٩، ص ٠٤٠٦٠٩ –
١٥/١٠/٢٠٠٩. 

 .١٥/١٠/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات،  لطلب (USAID)  استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  -٥٤٩
 ٠٩٠٨٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥٥٠

 .١٠، ص ١٥٠٨٠٩ –
 ٠٩٠٨٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥٥١

 .١١، ص ١٥٠٨٠٩ –
 ٢٨٠٦٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)لمحافظات   مكتب شؤون ا -٥٥٢

 .٩، ص ٠٤٠٧٠٩ –
 ٢٨٠٦٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥٥٣

الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات . ٩، ص ٠٤٠٧٠٩ –
  .٩، ص ٠٨٠٨٠٩ – ٠٢٠٨٠٩، (PRT)لمحافظات ا

 – ٠٢٠٨٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA) مكتب شؤون المحافظات  -٥٥٤
  .٩، ص ٠٨٠٨٠٩
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٣٣٥ 

 – ٢٣٠٨٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  -٥٥٥
الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)فظات مكتب شؤون المحا. ٦، ص ٢٩٠٨٠٩

(PRT) ،؛ استجابة مكتب شؤون المحافظات ٧-٦، الصفحات ٠٤٠٧٠٩ – ٢٨٠٦٠٩(OPA) لطلب 
 . ٢/١٠/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، 

 ١٦٠٨٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥٥٦
 .٧، ص ٢٢٠٨٠٩ –

 ٠٩٠٨٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥٥٧
 .٨، ص ١٥٠٨٠٩ –

 ٢٨٠٦٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥٥٨
 .٧-٦، الصفحات ٠٤٠٧٠٩ –

 ٢٨٠٦٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥٥٩
 .٦، ص ٠٤٠٧٠٩ –

 ٠٢٠٨٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥٦٠
 .٨، ص ٠٨٠٨٠٩ –

 ١٩٠٧٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥٦١
 .٦، ص ٢٥٠٧٠٩ –

 ٢٦٠٧٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥٦٢
 .٨، ص ٠١٠٨٠٩ –

 ٠٦٠٩٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥٦٣
 .٩-٨، الصفحات ١٢٠٩٠٩ –

، وحدة المعلومات والتحليالت ما بين الوآاالت، صورة محافظة (OCHA)ن اإلنسانية مكتب تنسيق الشؤو -٥٦٤
 . ٣/٢٠٠٩ديالى، 

 ٢٨٠٦٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥٦٥
لطلب  استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)؛ مكتب شؤون المحافظات ٦، ص ٠٤٠٧٠٩ –

 .٢/١٠/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، 
 ٢٦٠٧٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥٦٦

الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار ، (OPA)؛ مكتب شؤون المحافظات ٩، ص ٠١٠٨٠٩ –
 .٨، ص ١٥٠٨٠٩ – ٠٩٠٨٠٩، (PRT)المحافظات 

 ١٦٠٨٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)لمحافظات   مكتب شؤون ا -٥٦٧
 .٦، ص ٢٢٠٨٠٩ –

 لطلب المفتش العام (PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥٦٨
 .٢/١٠/٢٠٠٩للبيانات،  

 ٢٣٠٨٠٩، (PRT)دة إعمار المحافظات الملخص األسبوعي لِفَرق إعا، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥٦٩
 .٦، ص ٢٩٠٨٠٩ –

 ٠٦٠٩٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥٧٠
 .٩، ص ١٢٠٩٠٩ –

 .٢٤/٩/٢٠٠٩، تم الدخول إليه في iq.gov.investpromo.www  اللجنة القومية العراقية لالستثمارات،  -٥٧١
 .١٥/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)  استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  -٥٧٢
 ١٦٠٨٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥٧٣

 .٧، ص ٢٢٠٨٠٩ –
 ٠٩٠٨٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥٧٤

 .٧، ص ١٥٠٨٠٩ –
 ١٩٠٧٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥٧٥

 .٦، ص ٢٥٠٧٠٩ –
لمفتش العام  لطلب ا(PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥٧٦

 ٢/١٠/٢٠٠٩للبيانات، 
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 لطلب المفتش العام (PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥٧٧

 .١٥/١٠/٢٠٠٩ و ٢/١٠/٢٠٠٩للبيانات، 
 لطلب المفتش العام (PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥٧٨

 .١٥/١٠/٢٠٠٩ و ٢٠٠٩/ ٢/١٠للبيانات، 
 لطلب المفتش العام (PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥٧٩

 (PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)؛ مكتب شؤون المحافظات ٢٠٠٩/ ٢/١٠للبيانات، 
 .٢٠٠٩/ ١٥/١٠لطلب المفتش العام للبيانات، 

 .٢/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)وآالة األميرآية للتنمية الدولية   استجابة ال -٥٨٠
 لطلب المفتش العام (PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥٨١

 .٢٠٠٩/ ٢/١٠للبيانات، 
 ١٩٠٧٠٩، (PRT)محافظات الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار ال، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥٨٢

 .٢٩، ص ٢٥٠٧٠٩ –
 لطلب المفتش العام (PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥٨٣

 (PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)؛ مكتب شؤون المحافظات ٢٠٠٩/ ٣/١٠للبيانات، 
 .٢٠٠٩/ ١٥/١٠لطلب المفتش العام للبيانات، 

 لطلب المفتش العام (PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥٨٤
 .  ٢٠٠٩/ ٣/١٠للبيانات، 

 لطلب المفتش العام (PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥٨٥
 . ٢٠٠٩/ ٣/١٠للبيانات، 

 لطلب المفتش العام (PRT) استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات ،(OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥٨٦
 . ٢٠٠٩/ ٣/١٠للبيانات، 

 لطلب المفتش العام (PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥٨٧
 لطلب (PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)؛ شؤون المحافظات ٢٠٠٩/ ٣/١٠للبيانات، 

 .٢٠٠٩/ ١٥/١٠المفتش العام للبيانات، 
 .٣٠/٩/٢٠٠٩، استجابة قائد اللواء لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)مكتب وزير الدفاع    -٥٨٨
 .١٥/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (MNC-I) استجابة الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق   -٥٨٩
 لطلب المفتش العام (PRT)ة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، استجاب(OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥٩٠

 .٢٠٠٩/ ٣/١٠للبيانات، 
 لطلب المفتش العام (PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥٩١

 .٢٠٠٩/ ٣/١٠للبيانات، 
، تم الدخول إليه في iq.gov.investmentpromo.www  اللجنة القومية لالستثمارات، محافظة بغداد،  -٥٩٢

٢٣/٩/٢٠٠٩. 
 لطلب المفتش العام (PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA) مكتب شؤون المحافظات  -٥٩٣

 لطلب (PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)؛ شؤون المحافظات ٢٠٠٩/ ٣/١٠للبيانات، 
 .٢٠٠٩/ ١٥/١٠المفتش العام للبيانات، 

 لطلب المفتش العام (PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥٩٤
 .٢٠٠٩/ ٣/١٠للبيانات، 

 لطلب المفتش العام (PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥٩٥
 .٢٠٠٩/ ٣/١٠للبيانات، 

 لطلب المفتش العام (PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥٩٦
 .٢٠٠٩/ ٣/١٠للبيانات، 

 ٣٠٠٨٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥٩٧
 . ٢١، ص ٠٥٠٨٠٩ –

 .٢/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)مية الدولية   استجابة الوآالة األميرآية للتن -٥٩٨
 لطلب المفتش العام (PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٥٩٩

 .٢٠٠٩/ ٣/١٠للبيانات، 
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ام  لطلب المفتش الع(PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦٠٠
  .    ٢٠٠٩/ ٣/١٠للبيانات، 

 
  

 لطلب المفتش العام (PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦٠١
 .٢٠٠٩/ ٣/١٠للبيانات، 

 .٣٠/٩/٢٠٠٩، استجابة قائد اللواء لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)  مكتب وزير الدفاع  -٦٠٢
 ٠٦٠٩٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦٠٣

 .   ٢٠، ص ١٢٠٩٠٩ –
 ١٣٠٩٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦٠٤

 .١٩، ص ١٩٠٩٠٩ –
 .٢/١٠/٢٠٠٩انات،  لطلب المفتش العام للبي(USAID)  استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  -٦٠٥
 .٣/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)  استجابة فرقة منطقة الخليج  -٦٠٦
 لطلب المفتش العام (PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦٠٧

 .٢٠٠٩/ ٣/١٠للبيانات، 
 ٣٠٠٨٠٩، (PRT)دة إعمار المحافظات الملخص األسبوعي لِفَرق إعا، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦٠٨

  .٢١، ص ٠٥٠٩٠٩ –
 ٠٦٠٩٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦٠٩

 .٢٠، ص ١٢٠٩٠٩ –
 ٣٠٠٨٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦١٠

 .٢١، ص ٠٥٠٩٠٩ –
 .٢/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)  استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  -٦١١
، تم الدخول إليه في iq.gov.investentpromo.www  اللجنة القومية لالستثمارات، محافظة واسط،  -٦١٢

٢٣/٩/٢٠٠٩. 
 لطلب المفتش العام (PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)حافظات   مكتب شؤون الم -٦١٣

 .٢٠٠٩/ ٣/١٠للبيانات، 
 ٣٠٠٨٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦١٤

 .٢١، ص ٠٥٠٩٠٩ –
 ٢٨٠٦٠٩، (PRT)ة إعمار المحافظات الملخص األسبوعي لِفَرق إعاد، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦١٥

 .١٠، ص ٠٤٠٦٠٩ –
 ١٩٠٧٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦١٦

 .٩، ص ٢٥٠٧٠٩ –
 ٠٢٠٨٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦١٧

 .١١-١٠ ، الصفحات٠٨٠٨٠٩ –
 ٢٨٠٦٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦١٨

 .١٠، ص ٠٣٠٧٠٩ –
 ١٩٠٧٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦١٩

 .٩، ص ٢٥٠٧٠٩ –
 ٢٦٠٧٠٩، (PRT)وعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات الملخص األسب، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦٢٠

 .١١، ص ٠١٠٨٠٩ –
 ٠٢٠٨٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦٢١

 (PRT) استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)؛ مكتب شؤون المحافظات ١٠، ص ٠٨٠٨٠٩ –
 .٣/١٠/٢٠٠٩يانيات، لطلب المفتش العام للب

 – ٠٩٠٨٠٩، (PRT)التقرير األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦٢٢
 .١١، ص ١٥٠٨٠٩
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 لطلب المفتش العام (PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦٢٣

الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار ، (OPA)؛ مكتب شؤون المحافظات ٢٠٠٩/ ٣/١٠للبيانات، 
، وحدة (OCHA)؛ مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية ١٠، ص ٠٨٠٨٠٩ – ٠٢٠٨٠٩، (PRT)المحافظات 

 .٧/٢٠٠٩المعلومات والتحليالت، صورة محافظة بابل، 
 – ٠٢٠٨٠٩، (PRT)التقرير األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦٢٤

 .١١، ص ٠٨٠٨٠٩
 لطلب المفتش العام (PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦٢٥

 .٢٠٠٩/ ٣/١٠للبيانات، 
 لطلب المفتش العام (PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦٢٦

 .٢٠٠٩/ ٣/١٠للبيانات، 
 لطلب المفتش العام (PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)حافظات   مكتب شؤون الم -٦٢٧

 . ٢٠٠٩/ ٢/١٠للبيانات، 
 .١٥/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)  استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  -٦٢٨
 .١٥/١٠/٢٠٠٩ام للبيانات،  لطلب المفتش الع(USAID)  استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  -٦٢٩
 .٣٠/٩/٢٠٠٩، استجابة قائد اللواء لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)  مكتب وزير الدفاع  -٦٣٠
 .٣٠/٩/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)  استجابة فرقة منطقة الخليج  -٦٣١
 ١٩٠٧٠٩، (PRT) الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦٣٢

 .٩، ص ٢٥٠٧٠٩ –
، تم الدخول إليه في iq.gov.investmentpromo.www  اللجنة القومي لالستثمارات، محافظة بابل،  -٦٣٣

٢٤/٩/٢٠٠٩. 
 – ٠٩٨٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦٣٤

 .١١، ص ١٥٠٨٠٩
 لطلب المفتش العام (PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦٣٥

 .٢٠٠٩/ ٣/١٠للبيانات، 
 .٢/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)  استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  -٦٣٦
 لطلب المفتش العام (PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦٣٧

 .٢٠٠٩/ ٣/١٠للبيانات، 
 لطلب المفتش العام (PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦٣٨

 .٢٠٠٩/ ٣/١٠للبيانات، 
 ٠٥٠٧٠٩، (PRT)ار المحافظات الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعم، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦٣٩

 .١٢، ص ١١٠٧٠٩ –
 .١٥/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)  استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  -٦٤٠
 لطلب المفتش العام (PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦٤١

الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار ، (OPA)المحافظات ؛ مكتب شؤون ٢٠٠٩/ ٣/١٠للبيانات، 
 .١٣، ص ٠٤٠٧٠٩ – ٢٨٠٦٠٩، (PRT)المحافظات 

، وحدة المعلومات والتحليالت ما بين الوآاالت، صورة محافظة (OCHA)  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  -٦٤٢
 .٧/٢٠٠٩القادسية، 

 لطلب المفتش العام (PRT)ر المحافظات ، استجابة ِفَرق إعادة إعما(OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦٤٣
 .٢٠٠٩/ ٣/١٠للبيانات، 

 لطلب المفتش العام (PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦٤٤
 .٢٠٠٩/ ٣/١٠للبيانات، 

م  لطلب المفتش العا(PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦٤٥
 .٢٠٠٩/ ٣/١٠للبيانات، 

 .٣٠/٩/٢٠٠٩، استجابة قائد اللواء لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)  مكتب وزير الدفاع  -٦٤٦
 .٣٠/٩/٢٠٠٩  استجابة قائد اللواء لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٤٧
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 ١٩٠٧٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦٤٨
 .١٣، ص ٢٥٠٧٠٩ –

 ٢٦٠٧٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦٤٩
 .١٦-١٥، الصفحات ٠١٠٨٠٩ –

 لطلب المفتش العام (PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦٥٠
 .٢٠٠٩/ ٣/١٠للبيانات، 

 ٠٢٠٨٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)محافظات   مكتب شؤون ال -٦٥١
 .١٥، ص ٠٨٠٨٠٩ –

، تم الدخول إليه في iq.gov.investmentpromo.www  اللجنة القومية لالستثمارات، محافظة القادسية،  -٦٥٢
٢٤/٩/٢٠٠٩. 

 ٠٢٠٨٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA) المحافظات   مكتب شؤون -٦٥٣
 .١٥، ص ٠٨٠٨٠٩ –

 ٢٣٠٨٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦٥٤
 .١١، ص ٢٩٠٨٠٩ –

 ٣٠٠٨٠٩، (PRT)عمار المحافظات الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦٥٥
 .١٣-١٢، الصفحات ٠٥٠٩٠٩ –

 لطلب المفتش العام (PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦٥٦
 .٢٠٠٩/ ٣/١٠للبيانات، 

 ١٩٠٧٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦٥٧
 .١٠، ص ٢٥٠٧٠٩ –

 ٢٣٠٨٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦٥٨
 .١١، ص ٢٩٠٨٠٩ –

 .٢/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)  استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  -٦٥٩
 لطلب المفتش العام (PRT) إعمار المحافظات ، استجابة ِفَرق إعادة(OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦٦٠

 .٢٠٠٩/ ٣/١٠للبيانات، 
، وحدة المعلومات والتحليالت ما بين الوآاالت، صورة محافظة (OCHA)  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  -٦٦١

 .٤/٢٠٠٩آربالء، 
لعام  لطلب المفتش ا(PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦٦٢

 .٢٠٠٩/ ٣/١٠للبيانات، 
 لطلب المفتش العام (PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦٦٣

 .٢٠٠٩/ ٣/١٠للبيانات، 
 ٢٦٠٧٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦٦٤

 .١٢، ص ٠١٠٨٠٩ –
 لطلب المفتش العام (PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)محافظات   مكتب شؤون ال -٦٦٥

 .٢٠٠٩/ ٣/١٠للبيانات، 
 .٢/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)  استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  -٦٦٦
 ١٦٠٨٠٩، (PRT)افظات الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المح، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦٦٧

 .١٢، ص ٢٢٠٨٠٩ –
 لطلب المفتش العام (PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)  مكتب  شؤون المحافظات  -٦٦٨

 .٢٠٠٩/ ٣/١٠للبيانات، 
 .٣٠/٩/٢٠٠٩، استجابة قائد اللواء لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)  مكتب وزير الدفاع  -٦٦٩
 .٢/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)رآية للتنمية الدولية   استجابة الوآالة األمي -٦٧٠
، تقرير المحافظات، آربالء، تم iq.gov.investmentpromo.www  اللجنة القومية العراقية لالستثمارات،  -٦٧١

 .٢٧/٩/٢٠٠٩الدخول إليه في 
 ٢٦٠٧٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)افظات   مكتب شؤون المح -٦٧٢

 .١٢-١١، ص ٠١٠٨٠٩ –
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 لطلب المفتش العام (PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦٧٣

 .٢٠٠٩/ ٣/١٠للبيانات، 
 لطلب المفتش العام (PRT) المحافظات ، استجابة ِفَرق إعادة إعمار(OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦٧٤

 .٢٠٠٩/ ٣/١٠للبيانات، 
 لطلب المفتش العام (PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦٧٥

 .٢٠٠٩/ ٣/١٠للبيانات، 
 .٢٠٠٩/ ٢/١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (OPA)  استجابة مكتب شؤون المحافظات  -٦٧٦
 .٢/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)وآالة األميرآية للتنمية الدولية   استجابة ال -٦٧٧
 لطلب المفتش العام (PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦٧٨

 .٢٠٠٩/ ٢/١٠للبيانات، 
 لطلب المفتش العام (PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦٧٩

 .٢٠٠٩/ ٢/١٠للبيانات، 
 ٠٩٠٨٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦٨٠

 .١٣، ص ١٥٠٨٠٩ –
 لطلب المفتش العام (PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦٨١

 .٢٠٠٩/ ٣/١٠للبيانات، 
 .  ٣/١٠/٢٠٠٩، استجابة قائد اللواء لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)  مكتب وزير الدفاع  -٦٨٢
 ٢٦٠٧٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦٨٣

 .١٤، ص ٠١٠٨٠٩ –
 ٠٩٠٨٠٩، (PRT)ار المحافظات الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعم، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦٨٤

 .١٤، ص ١٥٠٨٠٩ –
 ٢٣٠٨٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦٨٥

 .١٢، ص ٢٩٠٨٠٩ –
 لطلب المفتش العام (PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦٨٦

 .٢٠٠٩/ ٣/١٠للبيانات، 
 .النجف: ، تقرير المحافظاتiq.gov.investmentpromo.www  اللجنة القومية العراقية لالستثمارات،  -٦٨٧
 ٣٠٠٨٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦٨٨

 .١٣، ص ٠٥٠٩٠٩ –
 لطلب المفتش العام (PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)ؤون المحافظات   مكتب ش -٦٨٩

 .٢٠٠٩/ ٣/١٠للبيانات، 
 لطلب المفتش العام (PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦٩٠

 لِفَرق إعادة إعمار الملخص األسبوعي، (OPA)؛ مكتب شؤون المحافظات ٢٠٠٩/ ٢/١٠للبيانات، 
 .١٩، ص ٢٥٠٧٠٩ – ١٩٠٧٠٩، (PRT)المحافظات 

 لطلب المفتش العام (PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦٩١
 .٢٠٠٩/ ٣/١٠للبيانات، 

 ٠٩٠٨٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦٩٢
 .٢٣، ص ١٥٠٨٠٩ –

 لطلب المفتش العام (PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦٩٣
 .٢٠٠٩/ ٣/١٠للبيانات، 

 ٢٣٠٨٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦٩٤
 (PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)؛ مكتب شؤون المحافظات ١٧، ص ٢٩٠٨٠٩ –

 .٢٠٠٩/ ٢/١٠لطلب المفتش العام للبيانات، 
 ٠٥٠٧٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦٩٥

الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار ، (OPA)؛ مكتب شؤون المحافظات ١٦، ص ١١٠٧٠٩ –
   .٢١، ص ٠٨٠٨٠٩ – ٠٢٠٨٠٩، (PRT)حافظات الم

 .٣/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)  استجابة فرقة منطقة الخليج  -٦٩٦
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٣٤١ 

 .٢/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)  استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  -٦٩٧
الُمثنى؛ مكتب : ، تقرير المحافظاتiq.gov.investmentpromo.www  اللجنة القومية العراقية لالستثمارات،  -٦٩٨

 – ٠٢٠٨٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)شؤون المحافظات 
 .٢١، ص ٠٨٠٨٠٩

 لطلب المفتش العام (PRT) ، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات(OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٦٩٩
 .٢٠٠٩/ ٢/١٠للبيانات، 

 ٢٦٠٧٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٧٠٠
 .٢١، ص ٠١٠٨٠٩ –

 لطلب المفتش العام (PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٧٠١
 .٢٠٠٩/ ٣/١٠للبيانات، 

 ٢٦٠٧٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب  شؤون المحافظات  -٧٠٢
 . ١٩، ص ٠١٠٨٠٩ –

 .٢/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)  استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  -٧٠٣
 لطلب المفتش العام (PRT)ر المحافظات ، استجابة ِفَرق إعادة إعما(OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٧٠٤

 .٢٠٠٩/ ٣/١٠للبيانات، 
 ٣٠٠٨٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٧٠٥

 .١٦-١٥، الصفحات ٠٥٠٩٠٩ –
 ١٦٠٨٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٧٠٦

 .١٦، ص ٢٢٠٨٠٩ –
 ٠٩٠٨٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٧٠٧

 .١٨، ص ١٥٠٨٠٩ –
 ٠٩٠٨٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٧٠٨

 .١٨، ص ١٥٠٨٠٩ –
 لطلب المفتش العام (PRT)استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٧٠٩

 .٢٠٠٩/ ٢/١٠للبيانات، 
 ١٦٠٨٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٧١٠

 .١٦، ص ٢٢٠٨٠٩ –
 ١٦٠٨٠٩، (PRT)ظات الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحاف، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٧١١

 .١٦، ص ٢٢٠٨٠٩ –
 ١٩٠٧٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٧١٢

 .١٥، ص ٢٥٠٧٠٩ –
 ١٩٠٧٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٧١٣

 .١٥، ص ٢٥٠٧٠٩ –
 لطلب المفتش العام (PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)محافظات   مكتب شؤون ال -٧١٤

 .٢٠٠٩/ ٣/١٠للبيانات، 
 لطلب المفتش العام (PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٧١٥

 .٢٠٠٩/ ٣/١٠للبيانات، 
 ١٩٠٧٠٩، (PRT)َرق إعادة إعمار المحافظات الملخص األسبوعي لِف، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٧١٦

 .٢١، ص ٢٥٠٧٠٩ –
 ٣٠٠٨٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٧١٧

 .٢٠، ص ٠٥٠٩٠٩ –
 لطلب المفتش العام (PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٧١٨

 .٢٠٠٩/ ٣/١٠ت، للبيانا
 .٢/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)  استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  -٧١٩
 لطلب المفتش العام (PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٧٢٠

 .٢٠٠٩/ ٣/١٠للبيانات، 
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 لطلب المفتش العام (PRT)َرق إعادة إعمار المحافظات ، استجابة ِف(OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٧٢١

 .٢٠٠٩/ ٢/١٠للبيانات، 
؛ مكتب المفتش ١٣/٨/٢٠٠٩  اجتماع المفتش العام مع نائب رئيس البعثة بخصوص  المساعدة االنتقالية،  -٧٢٢

، ٣٠/٧/٢٠٠٩التقرير ربع السنوي ونصف السنوي إلى آونغرس الواليات المتحدة، ، SIGIRالعام 
؛ ١٥/١٠/٢٠٠٩ الملحق الصحي في السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة

 لطلب المفتش العام (PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)مكتب شؤون المحافظات 
 .٢٠٠٩/ ١٥/١٠للبيانات، 

 لطلب المفتش العام (PRT)ات ، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظ(OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٧٢٣
 .٢٠٠٩/ ١٥/١٠للبيانات، 

 لطلب المفتش العام (PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٧٢٤
 .٢٠٠٩/ ٣/١٠للبيانات، 

 ٢٣٠٨٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٧٢٥
 .٢٠ - ١٩، الصفحات ٢٩٠٨٠٩ –

، وحدة المعلومات والتحليالت ما بين الوآاالت، صورة محافظة (OCHA)  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  -٧٢٦
 .٧/٢٠٠٩ميسان، 

٧٢٧-    PIC ،" الفرص االستثمارية التي اقترحهاPIC،www.nic.gov.iq ١٧/٩/٢٠٠٩، تم الدخول إليه في. 
 ٢٦٠٧٠٩، (PRT)سبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات الملخص األ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٧٢٨

 .٢٣، ص ٠١٠٧٠٩ –
 لطلب المفتش العام (PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٧٢٩

 .٢٠٠٩/ ٣/١٠للبيانات، 
تش العام  لطلب المف(PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٧٣٠

 .٢٠٠٩/ ٣/١٠للبيانات، 
 ٢٨٠٦٠٩، (PRT)الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٧٣١

 .١٥، ص ٠٤٠٧٠٩ –
 لطلب المفتش العام (PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٧٣٢

 .٢٠٠٩/ ٢/١٠للبيانات، 
 لطلب المفتش العام (PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)ن المحافظات   مكتب شؤو -٧٣٣

 .٢٠٠٩/ ٣/١٠للبيانات، 
 لطلب المفتش العام (PRT)، استجابة ِفَرق إعادة إعمار المحافظات (OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٧٣٤

 .٢٠٠٩/ ٣/١٠للبيانات، 
 لطلب المفتش العام (PRT)عادة إعمار المحافظات ، استجابة ِفَرق إ(OPA)  مكتب شؤون المحافظات  -٧٣٥

 .٢٠٠٩/ ٣/١٠للبيانات، 
 .٣/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)  استجابة فرقة منطقة الخليج  -٧٣٦
، وحدة المعلومات والتحليالت ما بين الوآاالت، صورة محافظة (OCHA) مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية  -٧٣٧

الملخص األسبوعي لِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، (OPA)ن المحافظات ؛ مكتب شؤو٧/٢٠٠٩البصرة، 
(PRT) ،١٤، ص ١١٠٧٠٩ – ٠٥٠٧٠٩. 

تأسست بأمر من سلطة " بالمحكمة الخاصة العراقية"  المحكمة العليا العراقية، التي آان ُيشار إليها أصًال  -٧٣٨
ة استلزم إدخال الجرائم الدولية في ألن إنشاء المحكم. ٢٠٠٣ديسمبر / االئتالف المؤقتة في آانون األول

أعيدت إقامة . القانون العراقي، تساءل العديد من الخبراء القانونيين عن صالحية إقامة هذه المحكمة
للمحكمة صالحيات . ٢٠٠٥أآتوبر /المحكمة بموجب القانون العراقي وأعيدت تسميتها في تشرين األول

ذي قيل انهم ارتكبوا اإلبادة الجماعية، وجرائم ضد اإلنسانية، على العراقيين وعلى المقيمين العراقيين ال
مايو / واألول من أيار١٩٦٨يوليو / تموز١٧وجرائم حرب، وانتهاآات لبعض القوانين العراقية بين 

٢٠٠٣. 
تعود إلى عزم القصور الذاتي الذي يتعرض له مبنى جراء ظروف " اطار العزم"عزم في العبارة "  عبارة  -٧٣٩

تواجه المباني نوعين اساسيين من عزم القصور الذاتي، االول هو العزم، . الهزات األرضيةالرياح او 
.  وهو نفس الضغط  الذي يتعرض له شخص واقف في رياح قوية–الخارجي الذي ُيسّببه ضغط الرياح 
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سوف يشعر . العزم الداخلي الذي يشبه ذلك الذي تسببه الهزات األرضية، يأتي من األرض صعودًا
والمهم في .  فيهتز من القدمين صعودًا–شخص بعزم مماثل عند الوقوف في قطار ينطلق بسرعة ال

 .العراق ان هذا العزم قد يحصل خالل انفجار جانبي يصيب منشأة ما
هو إطار على شكل علبة وصالت او مفاصل عزم خاصة تساعد في مقاومة الرياح أو " إطار العزم  " -٧٤٠

 .م يساعد المباني على اإلنثناء قدر الحاجة للحفاظ على سالمتهاالعز. أضرار الهزات األرضية
إنسان، ماآنة، تجهيزات، " (  وزن أي شيء موضوع فوق شيء آخر، أو مرتبط بصورة مؤقتة بهيكلية -٧٤١

ولكن من غير المادة المستعملة في صنعه أو في أي شيء متصل به بصورة ) مفروشات أو أدوات منزلية
 .دائمة

لمستعمل لتثبيت عارضة تقوية أو ما شابه إلى عضو إنشائي من األسمنت المصبوب يشمل   نظام الربط ا -٧٤٢
مرساة ترآز في اإلسمنت المصبوب مع جزء مكشوف طليق لمقبض من األسمنت المذآور، ويشمل أيضًا 

 .عمودًا بطرف مشقوق  لتلقي جزء من المقبض
 .  المعروف سابقًا بسحن أبو غريب -٧٤٣
 . جدار على طرف السقف أو السطحية أو الشرفة أو منشأة أخرى  الساتر حاجز على شكل -٧٤٤
 .  المنصات النقالة هي نظام لنقل وتخزين المواد مصمم لتخزين المواد على ِمنّصات -٧٤٥
مصادر الصور البيانية .   الحصيرة األساس هي أساس ُمكّون من طبقة ممتدة من اإلسمنت المسلح -٧٤٦

 .للمحافظات
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داد الخرائط األمنية عن طريق استخدام تحاليل المفتش العام للمصادر المفتوحة آما وللمستندات تَّم إع: الخرائط األمنية

  .الرسمية اإلنكليزية والعربية والدراسات والخرائط وصور األقمار الصناعية
  

ام إدارة إعادة المعلومات المستخدمة لجداول االنفاقات على البنية التحتية تستند إلى بيانات نظ: جداول البنية التحتية
لذلك فان المبالغ اإلجمالية للمشاريع ال تتوافق مع االلتزامات .  التي ليست دقيقة تمامًا أو مدققة(IRMS)إعمار العراق 

المبالغ اإلجمالية للقطاعات الفردية قد ال تتوافق مع األرقام اإلجمالية بسبب أخطاء . واالنفاقات التي تقدمها الوآاالت
  .التدوير

  
   المعلومات المقدمةمصادر

  إلدخالها في هذا التقرير
  

أموال .  ُمعرّضة للتغيير٢٠٠٩أآتوبر /تفاصيل آافة األحداث المتوقع حصولها بعد تشرين األول: مالحظة
  . مأخوذة من تقارير اجتماعات مجلس النواب ومجلس الشيوخ٢٠١٠مخصصات مخصصات السنة المالية 

  
تقرير لجنة المخصصات في مجلس : دة اإلعمار األميرآية في المرحلة االنتقاليةمصادر الجداول الزمنية إلدارة إعا

؛ ٣٥٠-٣٤٩، ٧-٦، ص ٢٤/٧/٢٠٠٩، "٢٠١٠مشروع قانون مخصصات وزارة الدفاع، "، 230-111النواب 
م ؛ استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العا٣١/١٢/٢٠٠٨وزارة الدفاع، قياس االستقرار واألمن في العراق، 

؛ شهادة قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق أمام لجنة ٣٠/٩/٢٠٠٩ و ١/٧/٢٠٠٩، ٢/٤/٢٠٠٩للبيانات، 
؛ فرقة منطقة الخليج، ٣٠/٩/٢٠٠٩، "وضعية الجهود الجارية في العراق"الخدمات المسلحة في مجلس النواب، 
؛ استجابة فرقة منطقة ١/٩/٢٠٠٩بتاريخ . mil.army.usace.grd.www، "ورقة الوقائع المتراآمة إلعادة اإلعمار

، ٢٦٩٤؛ السفارة األميرآية في بغداد، البرقية ١٦/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (GRD)الخليج 
، ٤/١٠/٢٠٠٩/ ٣/١٠/٢٠٠٩؛ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٧/١٠/٢٠٠٩
التخطيط االنتقالي "، MERO-A-09-10؛ تدقيق المفتش العام في وزارة الخارجية ١٤/١٠/٢٠٠٩ و ٦/١٠/٢٠٠٩

؛ آتاب ٢٢-١، الصفحات ٨/٢٠٠٩، "للسفارة األميرآية في بغداد للحضور العسكري األميرآي الُمخّفض في العراق
ميرآية، والسفارة األميرآية في العراق وإلى الجنرال قائد القوات المفتش العام ستيوارت بووين إلى رئيس البعثة األ

التقارير ربع السنوية ونصف السنوية ، (SIGIR)؛ مكتب المفتش العام ١٨/٨/٢٠٠٩المتعددة الجنسيات في العراق، 
  .٧/٢٠٠٩ – ١/٢٠٠٩، إلى آونغرس الواليات المتحدة

  
: ٢٠١٠طلب موازنة السنة المالية "، (DoD) وزارة الدفاع :يةمصادر الجداول الزمنية لعملية الموازنة األميرآ

تبرير الكونغرس للموازنة للسنة المالية  "(DoS)؛ وزارة الخارجية ١٩-٥، الصفحات ٥/٢٠٠٩، "التبرير الملخص
وزارة الخارجية، قانون مخصصات العمليات "، H.R. 3081؛ ٢٠، الجداول الملخصة، ص ٥/٢٠٠٩، "٢٠١٠

، "٢٠١٠، قانون مخصصات وزارة الدفاع، H.R. 3326؛ ٩/٧/٢٠٠٩، "٢٠١٠رامج المتعلقة بها، الخارجية والب
مشروع قرار مخصصات وزارة الدفاع، "، 230-111؛ تقرير لجنة المخصصات في مجلس النواب ٦/١٠/٢٠٠٩

إقرار "، 105-111؛ تقرير لجنة المخصصات في مجلس النواب ٣٤٩ و ٦، الصفحات ٢٤/٧/٢٠٠٩، "٢٠١٠
؛ تقرير ١٢/٥/٢٠٠٩، "، وألغراض أخرى٢٠٠٩سبتمبر  / أيلول٣٠لمخصصات التكميلية للسنة المالية المنتهية في ا

الدولة، العمليات الخارجية ومشروع قانون برامج المخصصات "، 187-111لجنة المخصصات في مجلس النواب 
زارة الخارجية، العمليات الخارجية و"، S.1434؛ ٩٤ و ٧٥ و ٥٩، الصفحات ٢٦/٦/٢٠٠٩، "٢٠١٠المتعلقة بها، 

-111؛ تقرير لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ ٩/٧/٢٠٠٩". ٢٠١٠وقانون المخصصات للبرامج المتعلقة بها، 
، "٢٠١٠وزارة الخارجية، العمليات الخارجية، ومشروع قانون مخصصات البرامج المتصلة بها، "، 44
مشروع "، 74-111رير لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ ؛ تق٥٩ و ٥٧ و ٤٨ و ١٠-٩، الصفحات ٩/٧/٢٠٠٩

؛  آتاب من رئيس رؤساء األرآان إلى رئيس ٢٤٤، ص ١٠/٩/٢٠٠٩، "٢٠١٠قانون مخصصات وزارة الدفاع، 
القيادة األمنية االنتقالية المتعددة "؛ ١٤/٩/٢٠٠٩لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ في الواليات المتحدة، 

 ،           (MNSTC-I)عراق الجنسيات في ال
 للقوات (ISFF)، مراجعة برنامج صندوق قوات األمن العراقية (ITAM)بعثة التدريب واالستشارات في العراق 

 لطلب المفتش العام (OSD)؛ استجابة مكتب وزير الدفاع ٨/٢٠٠٩، "االستثمار في االستقرار اإلقليمي: الدفاعية
  .١٩/١٠/٢٠٠٩ و ٢/١٠/٢٠٠٩للبيانات، 
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استجابة وزارة المالية األميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، : المصادر للمعلومات حول الحكومة العراقية

، تم الدخول إليه iq.cabinet.www؛ الحكومة العراقية، مجلس الوزراء، ١٤/١٠/٢٠٠٩ و ٣/١٠/٢٠٠٩، ٩/٤/٢٠٠٩
 لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –استجابة مكتب شؤون الشرق األدنى  ؛ ١٤/١٠/٢٠٠٩في 
التزام المانحين إزاء صندوق العراق التابع "، (IRFF-I)؛ الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق ٢/٤/٢٠٠٩

الصندوق الدولي لتمويل  "؛٣١/٨/٢٠٠٩، "للبنك الدولي وصندوق العراق لمجموعة التنمية التابعة لألمم المتحدة
؛وزارة الداخلية  ١٨/٢/٢٠٠٩، نابولي، إيطاليا، "، البيان األخير الجتماع لجنة المانحين(IRFF-I)إعادة إعمار العراق 

، تم الدخول إليه com.pprojecgp.www://httpالعراقية، المديرية العامة لمشاريع محطات الكهرباء العاملة على الغاز، 
الحكومة العراقية توقع اتفاقية توليد للكهرباء مع جنرال إلكتريك "؛ نشرة صحفية لجنرال إلكتريك، ١٥/٩/٢٠٠٩في 

، ١٦/١٢/٢٠٠٨، " مليارات دوالر٣إنرجي مقدرة بحوالي 
htm.121608/_press2008en/press/about/com.gepower.www://http ؛ نشرة ١٥/٩/٢٠٠٩، تم الدخول إليه في

 – سيمنز تزود المكونات األساسية لمحطات الكهرباء العاملة على الغاز –الكهرباء للعراق "صحفية لشرآة سيمنز 
 .index/enpressreleqase/press/com.siemens.wl://http، ٢٢/١٢/٢٠٠٩، " مليار يورو١٫٥قيمة العقد حوالي 

php?business%Cfinance\0&business%1Cfinance=1&trade=0&trade=1&public=1&public=0&public=1&da
te-1-dd=01&date-1-mm=11&date-1=2008&date-d-dd=10&date-2mm=09&date-

2=2009&division=&search=Iraq ؛ وزارة الداخلية، المديرية العامة لمشاريع ١٠/٩/٢٠٠٩، تم الدخول إليه في
؛ استجابة ١٠/١٠/٢٠٠٩، تم الدخول إليه في com.gppproject.www://httpمحطات الكهرباء العاملة على الغاز، 

 (SIGIR)؛ تحاليل مكتب المفتش العام ٤/١٠/٢٠٠٩ألميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، السفارة ا
  .للمصادر المفتوحة
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  المختصرات والتعريفات
  

  (SIGIR)  إلعادة إعمار العراق الخاصيتضمن هذا القسم جميع المختصرات الموجودة في تقرير المفتش العام
 
 

ACRONYMS DEFINITIONS ARABIC  
AAB  Advise and Assist Bridgade  لواء المشورة والمساعدة 
AAO  Adder Area Office مكتب منطقة آدر 
ABOT : Al Basrah Oil Terminal محطة البصرة لتحميل النفط 
ACCO Anticorruption Coordination Office مكتب تنسيق أعمال مكافحة الفساد  
ACOB Armed Contractor Oversight Branch فرع اإلشراف على المقاول المسلح 
AFCEE Air Force Center for Engineering and the 

Environment 
  مرآز القوات الجوية للهندسة والبيئة

AIG Association of Inspectors General جمعية المفتشين العامين  
BAO Basrah Area Office ب منطقة البصرةمكت  
BCH Basrah Children’s Hospital مستشفى األطفال في البصرة  
BCT Brigade Combat Team فريق اللواء القتالي 
BDOP Business Development and Outreach 

Program 
  برنامج الوصول البعيد المدى وتطوير األعمال

BPA Blanket Purchase Agreement البطانيات(طية اتفاقية شراء األغ(  
CCC-I Central Criminal Court of Iraq المحاآم الجنائية المرآزية العراقية  
CEFMS Corps of Engineers Financial Management 

System 
  نظام اإلدارة المالية لسالح الهندسة

CENTCOM 
U.S 

Central Command  القيادة المرآزية  

CERP Commander’s Emergency Response 
Program  

 برنامج االستجابة الطارئة للقائد

CID Criminal Investigation Division فرقة التحقيقات الجنائية  
CID-MPFU U.S. Army Criminal Investigation 

Command-Major 
 -قيادة التحقيقات الجنائية في الجيش األميرآي
  وحدة الكشف عن االحتيال في المشتريات

CMC Communications Media Commission لجنة اإلعالم واالتصاالت  
CMM Capacity Maturity Model نموذج نضوج السعة  
COFE Committee of Financial Experts لجنة الخبراء الماليين  
CoI Commission on Integrity (previously 

known as Commission on Public Integrity) 
تعرف سابقًا بهيئة النزاهة آانت (هيئة النزاهة 

  )العامة
CoM Council of Ministers مجلس الوزراء  
CoMSec Council of Ministers Secretariat 

 
  األمانة العامة لمجلس الوزراء

CONOC Contractor Operations Cells 
 

  خاليا عمليات المقاول 

CoR: Council of Representatives مجلس النواب  
COSIT Central Organization for Statistics and 

Information Technology 
 

المنظمة المرآزية لتقنية المعلومات 
  واإلحصاءات 

CPA Coalition Provisional Authority سلطة االئتالف المؤقتة 
CPA-SC CPA South Central Region الجنوب األوسط-سلطة االئتالف المؤقتة   
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CPJ Committee to Protect Journalists 

 
  لجنة حماية الصحفيين

DCAA Defense Contract Audit Agency 
 

  وآالة تدقيق العقود الدفاعية

DCIS Defense Criminal Investigative Service دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع  
DCM Deputy Chief of Mission 

 
  نائب قائد المهمة 

DCMA Defense Contract Management Agency 
 

  وآالة إدارة عقود الدفاع

DFAS Defense Finance and Accounting Service دائرة المالية الدفاعية والحسابات  
DFI Development Fund for Iraq صندوق تنمية العراق 
DoD Department of Defense وزارة الدفاع 
DoS OIG Department of State Office of Inspector 

General 
 مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية

DOI Daughters of Iraq 
 

  بنات العراق

DoS Department of State وزارة الخارجية 
DoS OIG Department of State Office of Inspector 

General 
 مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية

DRL Bureau of Democracy, Human Rights and 
Labor 

  مكتب الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل

EDMS Electronic Document Management System 
 

  نظام إدارة المستندات االلكترونية 

EG II Economic Governance II 
 

  نظام الحكم االقتصادي الثاني

EGP EGP Business Solutions Inc. 
 

   EGPشرآة حلول مشاآل األعمال 

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 and Catering Co. 

 
  اماستشارات الحرية  والطع"شرآة 

FMS Foreign Military Sales  مبيعات األسلحة إلى الخارج  
FPS Facilities Protection Service خدمة حماية المرافق  
FY Fiscal Year  السنة المالية 
GAO Government Accountability Office مكتب المحاسبة الحكومية 
GDP Gross Domestic Product 

 
  الناتج القومي اإلجمالي

GEO Governorate Electoral Office   مكتب االنتخاب في المحافظة  
GMASS Global Maintenance and Supply Services 

 
  عقد خدمات الصيانة واإلمدادات

GOI Government of Iraq الحكومة العراقية 
GRC Gulf Region Division-Central District 

 
  فرقة منطقة الخليج المرآزية

GRD Gulf Region Division فرقة منطقة الخليج 
GRN Gulf Region-North District شمال منطقة الخليج  
GRS Gulf Region South 

 
  جنوب منطقة الخليج
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HHS Department of Health and Human Services وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية  
HJC Higher Judicial Council مجلس القضاء األعلى 
IA Iraqi Army 

 
  الجيش العراقي

IAMB International Advisory and Monitoring 
Board 
 

  المجلس الدولي للمشورة والرقابة في العراق

IBC International Building Code 
 

  قانون البناء الدولي

ICAA Iraqi Civil Aviation Authority 
 

  هيئة الطيران المدني العراقية

ICBG Iraq Company for Bank Guarantees  الشرآة العراقية للكفاالت المصرفية  
ICCM Iraq Community-based Conflict Mitigation  تحقيق النزاعات المستندة إلى المجتمع المحلي

  العراقي
ICE Immigration and Customs Enforcement 

 
  وآالة فرض قوانين الهجرة والجمارك

I-CERP Iraq-Commander’s Emergency Response 
Program 

  برنامج االستجابة الطارئة للقائد العراق

ICF-SME Iraqi Company for SME Finance Ltd. 
 

) المؤسسات(الشرآة العراقية لتمويل األعمال 
  الصغيرة والمتوسطة الحجم

ICI International Compact with Iraq 
 

  التضامن الدولي مع العراق

ICITAP International Criminal Investigative 
Training Assistance program  

البرنامج الدولي للمساعدة في التدريب على 
  التحقيقات الجنائية

ICS Iraqi Corrections Services  خدمات السجون العراقية  
IDP Internally Displaced Person هيئة التنمية الدولية  
IEAT International Electoral Assistance Team 

 
  فريق مساعدة االنتخابات الدولي

IED Improvised Explosive Device جهاز تفجير مرتجل 
IFES International Foundation for Electoral 

Systems  
  المؤسسة الدولية لألنظمة الكهربائية

IFMIS Iraq Financial Management Information 
System 

  ة لإلدارة المالية في العراقنظام المعلوماتي

IG Inspector General المفتش العام 
IHEC Independent High Electoral Commission  اللجنة االنتخابية العليا المستقلة  
IIGC Iraq Inspectors General Council مجلس المفتشين العامين العراقي 
IJ Investigative Judge قاضي التحقيق  
IJU Iraqi Jurist Union 

 
  اتحاد القضاة العراقيين

IMF International Monetary Fund   صندوق النقد الدولي 
INCLE International Narcotics Control and Law 

Enforcement Fund (INL) 
لرقابة على المخدرات الدولي لصندوق ال

  وتطبيق القانون
INL Bureau of International Narcotics and Law 

Enforcement Affairs (DoS) 
 مكتب المخدرات الدولي وفرض تطبيق القانون

 )وزارة الخارجية(
IOM International Organization for Migration  المنظمة الدولية للهجرة  
IRAP Iraq Rapid Assistance Program برنامج المساعدة السريعة للعراق  
IRFFI International Reconstruction Fund Facility 

for Iraq 
 الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق

IRI International Republican Institute  المعهد الجمهوري الدولي  



  والتعريفاتمختصرات ال
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IRMS Iraq Reconstruction Management System نظام إدارة إعادة إعمار العراق 
IRRF Iraq Relief and Reconstruction Fund غاثة وإعادة إعمار العراقصندوق إ 
IRRF 1 Iraq Relief and Reconstruction   األولصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
IRRF 2 Iraq Relief and Reconstruction Fund-

funded 
 الثانيصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 

IRS Internal Revenue Service دائرة اإليرادات الداخلية  
ISAM Iraq Security Assistance Mission 

 
  مهمة مساعدة امن العراق

ISCI Islamic Supreme Council of Iraq 
 

  المجلس األعلى اإلسالمي العراقي 

ISF Iraqi Security Forces قوات األمن العراقية 
ISFF Iraq Security Forces Fund صندوق قوات األمن العراقية 
IT Information Technology 

 
  تكنولوجيا المعلومات

ITAM Iraq Training and Advisory Mission 
 

  البعثة التدريبية واالستشارية للعراق

ITAO Iraq Transition Assistance Office مكتب المساعدة االنتقالية للعراق 
ITPC Iraqi Telecommunications and Postal 

Company 
  ةشرآة الهاتف والبريد العراقي/مؤسسة

IWPR Institute for War and Peace Reporting 
 

  معهد تقارير الحرب والسالم

JCC-I/A Joint Contracting Command-
Iraq/Afghanistan 

 القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان

JCCS Joint Contingency Contracting System 
 

  نظام التعاقد الطارىء المشترك

JEDI Judicial Education and Development 
Institute 

  معهد التعليم والتطوير القضائي

JIC Joint Investigative Committee  لجنة التحقيق المشترآة  
KDP Kurdistan Democratic Party 

 
  الحزب الديمقراطي الكردستاني 

Km Kilometer   آيلومتر  
KRG Kurt  حكومة إقليم آردستان  
LAOTF Law and Order task Force قوة مهمة القانون والنظام  
LC Location Command قيادة الموقع  
LCCP Legislative Coordination Committee 

Program 
  برنامج لجنة التنسيق القانوني 

LGP Local Governance Programs برامج الحكم المحلي 
LNO Line of Operation خط العمليات  
LOGCAP  Logistics Civil Augmentation Program برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني  
LPG Liquid Petroleum Gas غاز البترول الُمسّيل  
MBPD Million Barrels Per Day مليون برميل في اليوم  
MCD Ministerial Capacity Development تنمية القدرات الوزارية  
MCTF Major Crimes task Force فريق مهمات للجرائم الكبيرة  
MNC-I: Multi-National Corps-Iraq الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق 
MNF-I Multi-National Force-Iraq القوات المتعددة الجنسيات في العراق 
MNSTC-I Multi-National Security Transition 

Command-Iraq 
الجنسيات في القيادة األمنية االنتقالية المتعددة 

 العراق
MOC Ministry of Communications  وزارة االتصاالت العراقية  



 والتعريفاتمختصرات ال
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MOD Ministry of Defense  وزارة الدفاع  
MoDM Ministry of Displacement and Migration وزارة المهجرين والهجرة العراقية  
MOE Ministry of Electricity وزارة الكهرباء  
MOF Ministry of Finance وزارة المالية  
MOH Ministry of Health   وزارة الصحة  
MOI Ministry of Interior وزارة الداخلية  
MOJ Ministry of Justice وزارة العدل  
MOT Ministry of Transportation   وزارة النقل  
MOU Memorandum of Understanding مذآرة تفاهم  
MoWR Ministry of Water Resources  وزارة الموارد المائية العراقية  
MSH Missan Surgical Hospital مستشفى الجراحة في ميسان  
MW Megawatt ميغا واط 
MWh Megawatt-hour ميغا واط ساعة  
NACB National Anticorruption Board المجلس الوطني لمكافحة الفساد  
NCD National Capacity Development رات القومية إنماء القد  
NEA-I Bureau of Near Eastern Affairs-Iraq (DoS)  العراق- األدنىمكتب شؤون الشرق 
NGO Non-governmental Organization منظمة غير حكومية 
OCO Overseas Contingency Operations العمليات الطارئة في الخارج  
OPA Office of Provincial Affairs  محافظات مكتب شؤون ال  
P.L. Public Law قانون عام 
PC Provincial Council مجلس المحافظات  
PDS Public Distribution System نظام التوزيع العام  
PEZ Pipeline Exclusion Zone مناطق حظر خطوط أنابيب النفط  
PFB Procurement Fraud Branch  فرع االحتيال في المشتريات  
PHC Primary Health Care العناية الصحية األولية 
PRDC Provincial Reconstruction Development 

Committees 
  وتنمية المحافظاتلجان إعادة إعمار

PRT Provincial Reconstruction Team ِفَرق إعادة إعمار المحافظات  
PSC Private security companies الشرآات األمنية الخاصة  
PSD Personal Security Detail مرافقو األمن الخاص  
PUK Patriotic Union of Kurdistan االتحاد الوطني الكردستاني  
QA Quality Assurance النوعية/ضمان الجودة  
QC Quality Control النوعية/مراقبة الجودة  
QRF Quick Response Fund صندوق االستجابة السريعة 
R&S Reconstruction and Stabilization إعادة االعمار وإرساء واالستقرار  
RoL Rule of Law  حكم القانون  
RoLC Rule of Law Coordinator تنسيق حكم القانون  
RoLSAP Rule of Law Strategic Action Plan مخطط عمل استراتيجي لحكم القانون  
RORO Roll-On/Roll-Off رصيف التحميل والتفريغ المباشر للسفن  
PRT Provincial Reconstruction Team ِفَرق إعادة إعمار المحافظات  
RTI Research Triangle Institute   معهد األبحاث ترايانغل  
SET Security Escort Team فريق المرافقة األمنية  
SIGAR Special Inspector General for Afghanistan 

Reconstruction 
  ار أفغانستانالمفتش العام الخاص إلعادة إعم

SIGIR Special Inspector General for Iraq إلعادة إعمار العراق الخاصالمفتش العام  



  والتعريفاتمختصرات ال
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Reconstruction 
SIV Special Immigrant Visa  تأشيرة هجرة خاصة  
SME Small- and Medium-Sized Enterprise 

 
  شرآات صغيرة ومتوسطة الحجم 

SOI Sons of Iraq راقمنظمة أبناء الع  
SOW Statement of Work 

 
  نطاق العمل

SPOT Synchronized Pre-Deployment Operational  
Tracker  

  المتتبع العمالني المتزامن قبل نشر القوات

SRSG Specific Representative of the UN 
Secretary-General for Iraq 

الممثل الخاص لألمين العام لألمم المتحدة في 
  العراق

TGA Total Government Allegiance  االنتماء التام للحكومة  
TNMD Taji National Maintenance Depot 

 
  مخزن الصيانة الوطني في التاجي

Treasury United States Department of Treasury وزارة المالية األميرآية  
UCMJ Uniform Code of Military Justice عسكريالقانون الموحد للعدل ال  
UN United Nations األمم المتحدة 
UNAMI UN UN Assistance Mission for Iraq بعثة مساعدة العراق التابعة لألمم المتحدة  
UNCAC United Nations Convention Against 

Corruption  
  اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

UNCC United Nations Compensation 
Commission 

  هيئة التعويض في األمم المتحدة 

UNDP: United Nations Development Programme برنامج األمم المتحدة للتنمية 
UNHCR United Nations High Commissioner for 

Refugees 
  المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة

UNODC United Nations Office of Drugs and Crime  األمم المتحدة للمخدرات والجريمةمكتب  
USAAA United States Army Audit Agency وآالة التدقيق في الجيش األميرآي  
USACE U.S. Army Corps of Engineers  سالح الهندسة في الجيش األميرآي  
USAID  U.S Agency for International Development الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  
USAID OIG 
US 

Agency for International Development 
Office of Inspector General 

مكتب المفتش  العام لدى الوآالة األميرآية 
  للتنمية الدولية

USF-I U.S. Forces-Iraq 
 

  القوات االميرآية في العراق

WOB Women Owned Businesses أعمال تملكها نساء  
 


