


  

   

  لمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراقلمهمة البيان 
  
لخطط والبرامج والعمليات األميرآية في العراق الخاصة بإغاثة وإعادة إعمار العراق، ما يتعلق با في
 : المفتش العام إلعادة إعمار العراق بصورة مستقلة وموضوعيةيقدم

 
 فتيش وتحقيق شاملةاإلشراف والمراجعة عبر عمليات تدقيق وت  
 والفعاليةتوفيرال  عزيزالنصح 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 أخرىلى المبالغ المخصصة أو التي صالحيات المكتب إتمتد 
 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 ت والمخدرا

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

  
 

ديسمبر / آانون األول١٢-١١في جولة تقديم العطاءات الثانية لعقود خدمة النفط، التي أقامتها وزارة النفط العراقية في 
المختومة في صندوق شفاف، لداللة على شفافية العملية، قبلت الوزارة سبعة ، قدم مسؤولو شرآات النفط عطاءاتهم ٢٠٠٩

  . القادمة١٥- ١٠ وقد ترفع نتائج هذه العملية من موقع العراق آمصدر عالمي للنفط في السنوات ال عطاءات



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لالستعالم الرجاء االتصال بمكتب الشؤون العامة للمفتش العام
  mil.PublicAffairs@sigir: لكترونيإبريد 

  703.428.1100: هاتف
  مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق: عنوان بريدي

400 Army Navy Drive 
Arlington, VA 22202-4704 
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  رسالة المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
  

ن من المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق ُيحلل آخر وقرير ربع السنوي الرابع والعشرهذا الت
 بعثة إلىاألحداث في العراق في الوقت الذي تتحّول فيه الجهود األميرآية إلغاثة وإعادة إعمار العراق 

ريخية خالل  أهمية تالهما سياق هذا التحول، سوف يحصل حدثان ضمن. آثر نظاميةأارجية خمساعدة 
  :األشهر السبعة القادمة، وسوف يؤثران بصورة أساسية على البرنامج األميرآي

  
 واضعًا ائتالف ٢٠٠٥مارس، سيجري العراق أول انتخابات برلمانية منذ سنة /في آذار ،

رئيس الوزراء المالكي في مواجهة مع تشكيلة واسعة من المنافسين ومسجًال أول مرة 
ة العراقية الحديثة العهد حكومة قائمة تواجه حكم الناخبين في طييكون فيها للديمقرا
 .صناديق االقتراع

 
 جندي أميرآي مقاتل من العراق، ٦٠،٠٠٠أغسطس، سوف ينسحب /بحلول نهاية آب 

قبل .  جندي٥٠،٠٠٠ُمخفضين مستويات القوات األميرآية في العراق إلى حوالي 
، سوف تواصل تدريب وإرشاد ٢٠١١ر مغادرة هذه القوات المتبقية العراق في أواخ

 .قوات األمن العراقية
  

االقتصادي األآثر بروزًا في تاريخ العراق الحدث األآثر بروزًا خالل ربع السنة الماضي، وربما الحدث 
 آانون ١٢-١١التي جرت في العروض لعقود خدمات النفط الجديدة من الحديث، آان أول جولة 

على سبعة حقول للنفط، بما في األسعار  عروض  العراقية وزارة النفطفقد قبلت. ٢٠٠٩بر مسدي/األول
جي ألآبر حقل، وعرضًا لشرآة رويال داتش شل وشرآة النفط ينرو-يوم روسيتسورنذلك عرضًا لكو

 شفافة ونزيهة، آما ان نتائجها تحمل على أنهاعملية العروض . ثاني أآبر حقلحول الوطنية الماليزية 
غير انه يترتب على الفائزين بالعروض، لكي ينجحوا، التغلب . قبل العراق االقتصاديوعودًا آبرى لمست

  . واألمن الهش،على البنية التحتية العراقية الُمتقادمة، والفساد المتفشي
  

العشرين، واجتمعت بعدة و، قمت بزيارة العراق للمرة الخامسة ٢٠٠٩نوفمبر /في تشرين الثاني
على في العراق، ة في الحكومة العراقية بما فيها رئيس مجلس القضاء األشخصيات رسمية عالية الرتب
 من خالل برزتلقد .  ورئيس المجلس األعلى للتدقيق، ومفوض النزاهة،ووزير العدل، ووزير المالية

  الماثل فيتحديالالحضور المتوّطن للفساد العام، و: هذه االجتماعات المختلفة بعض المواضيع المشترآة
. لى تنويع االقتصاد العراقيإ، والحاجة  للحكمانتخابات حرة ونزيهة يتبعها انتقال سريع وسلميتنظيم 

ميرآيين بما في ذلك الجنرال ريموند أودييرنو والسفير يضًا مع القادة العسكريين والمدنيين األأواجتمعت 
في . تحّول واالنسحاب وال الحكمميرآي هي انتقالفي الجانب األالمطروحة المواضيع . آريستوفر هيل
ميرآية وقيادة الحكومة لى العراق للتشاور مع القيادة األإفبراير، سوف أسافر مجددًا /أواسط شباط

  .العراقية، وألجل دعم جهود اإلشراف المتواصلة لمكتب المفتش العام إلعادة أعمار العراق
  

ات، بما في ذلك ما آان بكل تأآيد خالل ربع السنة هذا، نشر المفتش العام خمسة تدقيقات وخمسة تفتيش
مراجعة متابعة إشراف وزارة الخارجية لعقد داين آورب انترناشونال : أهم تدقيق للمفتش العام لتاريخه

 مليار دوالر من أموال دافعي الضرائب التي آانت ٢٫٥أآثر من بتحديد  التدقيق قاملقد . لتدريب الشرطة
زة ليها المفتش العام بارإالنتائج التي توصل . لضعيف على العقدشراف اعرضة للهدر واالحتيال بسبب اإل
ويسرني ان . ٢٠١١ وزارة الخارجية سنة إلىيب الشرطة سوف ُينقل ردبنوع خاص لكون إدارة برنامج ت

المفروضة عليها من لمراجعة نجحت في اأذآر أيضًا ان مديرية ا لتدقيقات في مكتب المفتش العام قد 
  . السنة هذا بأعلى درجة ممكنةخالل ربعالنظراء 

  



  

يواصل مدققو المفتش العام التعاون عن آثب مع ُمحققي المفتش العام في مبادرتنا التدقيقية ا لشرعية 
 األموال متوفرة في إنفاق معاملةلينا الكونغرس يعيد النظر في آل إ  بههذا البرنامج الذي عهد. الجارية

 ووضع جانبًا معاملة ٧٣،٠٠٠حّلل مكتب المفتش العام أآثر من لتاريخه، . ميرآية إلعادة اإلعماراأل
الذي أّداه لقد قاد العمل .  مليون دوالر٣٤٠ بقيمة تزيد عن بأمرها مشكوك معامالت لمزيد من المراجعةل

  . قضية تحقيق جنائية٢٧ فتح إلىالمدققون السريون للمفتش العام 
  

تطبيق دروس : ، أول تقرير للدروس المكتسبة٢٠١٠فبراير / شباط٥أخيرًا، سوف ينشر المفتش العام في 
وسوف يقترح التقرير . ار الخاصة بإرساء االستقرار وإعادة االعماإلصالحالعراق القاسية على عمليات 

، ويوصي (SRO’s)ار  لعمليات االستقرار وإعادة اإلعماألميرآيةحلوًال ُمجددة حول إدارة الحكومة 
  . لعمليات الطوارئاألميرآيالمكتب أي - مسؤولة عن تخطيط وإدارة هذه العملياتوحيدةبإنشاء وآالة 

  
 لمكتب الهاممرة أخرى، أعرب عن امتناني لوزارتي الخارجية والدفاع لدعمهما المتواصل للحضور 

تش ومحّقق الذين يعملون في العراق  مدقق ومف٣٥وأقّدر فريقنا المؤلف من . المفتش العام في العراق
  .قسى مهمة إشراف في تاريخ الواليات المتحدةأ وشجاعتهم في القيام بما آان اللتزامهم

  
  .٢٠١٠يناير /مقدم بكل احترام في هذا اليوم الثالثين من آانون الثاني

  

  
  ستيوارت دبليو بووين جونيور

  المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق



  

  داء مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراقملخص أ
  ٢٠١٠ يناير/آانون الثاني ٣٠بتاريخ 

  
  التدقيق

  ١٦٠  التقارير الصادرة
  ٣٩٩  التوصيات الصادرة

    ٨١٫٧٩  بالدوالر  واسترجاعهاتوفيرها التي تم األموال
  ٢٢٩٫٧٢  بالدوالر  بصورة أفضلُأعيد استخدامها التي األموال

   ١٤٫٧٤   بالدوالرالمدفوعات المشكوك بأمرها 
  

  التفتيش
  ١٦٤  حول المشاريعالتقييمات الصادرة 

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

  

  التحقيقات
  ٤٧٤  التحقيقات المباشر بها

  ٣٦١  لتحيالتحقيقات التي ُأقفلت أو ُأ
  ١١٣  التحقيقات المفتوحة

  ٢٦  االعتقاالت
  ٣٣  االتهامات الموجهة
  ٢٥  اإلدانات القضائية

  $٥٣،٧٥٩،٤٧٠   أو المصادرة بأوامر قضائيةقيمة األصول المسترجعة
  

  ٢٠٠٩ ديسمبر/آانون األول ٣١ بتاريخ االتصاالت عبر الخط المباشر
  ١٨  فاآس
  ٧٨  هاتف

  ١١٢  حضور شخصي
  ٣٧٢  ترونيةرسائل إلك
  ٢٦  إحاالت
  ٢٨  بريد

  ١٤٦  موقع المفتش العام على االنترنت
  ٧٨٠  مجموع االتصاالت عبر الخط المباشر

  

  منتجات غير تدقيقية
  ٢٧  شهادات أمام الكونغرس

  ٤  التقارير الصادرة حول الدروس المكتسبة



 جدول المحتويات
 
 

 

             
  القسم األول

مالحظات المفتش العام الخاص إلعادة إعمار 
  قالعرا

  سنة القرار والرحيل : ٢٠١٠عراق  
  إصالح عمليات إرساء االستقرار ما وراء البحار

  إعادة اإلعمار
   إلعادة اإلعمار وآثارهاألميرآيالتمويل 
  األمن
  الحكمنظام 

  تطورات الطاقة
  االقتصاد

  مكافحة الفساد
  التطورات الدولية

  إشراف المفتش العام
  الكلفة البشرية

  
  ثانيالقسم ال
 وإدارة تمويل إعادة إعمار العراقمصادر 

  امجالبر
  مصادر تمويل إعادة إعمار العراق

  نتقاليةاال امج في المرحلةالبرإدارة 
  

  ثالثالقسم ال
  دامات ونتائج تمويل إعادة اإلعمارخاست

   استخدامات التمويلولعامة حنظرة 
  األمن

  البنية التحتية
  نظام الحكم
  االقتصاد

  البنية التحتية
  نظام الحكم
  االقتصاد

  
  رابعالقسم ال

 الخاص إلعادة إعمار إشراف المفتش العام
  العراق

 اتمبادر/التعاونيةة عيالشرتدقيقات ال     
  التحقيقات

       تدقيقات المفتش العام
  ات المفتش العام     تفتيش

   المفتش العام     تحقيقات
  لمفتش العامل     الخط المباشر 

  ات التشريع     تحديث معلومات
  

  خامسالقسم ال
  إشراف الوآاالت األخرى

       مقدمة
       تدقيقات الوآاالت األخرى
       تحقيقات الوآاالت األخرى

  
  الهوامش

  مختصرات وتعريفات
  

  
  
  
  
  
  

شبكة  على SIGIRالنص الكامل لصيغة التقرير ربع السنوي هذا للمفتش العام إلعادة إعمار العراق متوفر على موقع * 
  .انه النص الرسمي للتقرير الذي يحتوي على آافة الملحقات والتصحيحات . mil.sigir.www نترنتاإل
  
  
  



  جدول المحتويات
 
 

 

  الملحقات
  

انها منشورة على موقع .  هذا ليست ُمضمنة في النص المطبوع لهذه النشرةنويربع الس لتقريراملحقات 
  .mil.sigir.wwwت المفتش العام على شبكة االنترن

  
 المفتش المتطلبات القانونية لرفع تقاريرمع  لصفحات هذا التقرير اإلسنادات الترافقية – الملحق أ

  . آما هو ُمعدل106-108 للقانون العام 3001ب القسم جالعام عن األوضاع بمو
  

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

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

يرآية المختلفة ضمن القطاعات  لمشاريع وبرامج الوآاالت األمةترافقيال اتسناداإل - الملحق ج
  .التي 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

  
  .التوقيف والحظر الناتجة عن هذه التحقيقات يحتوي على قائمة شاملة لحاالت – الملحق و

  
 يقدم ملخصات للتدقيقات والمراجعات المكتملة والجارية على يد الوآاالت األميرآية – الملحق ز

  .األخرى حول برامج ونشاطات إعادة إعمار العراق
  

ادة  يحتوي على قائمة بالتدقيقات والتقارير والشهادات المكتملة حول نشاطات إع–الملحق ح 
  .إعمار العراق التي أصدرها المفتش العام ووآاالت التدقيق األميرآية األخرى



١ 

 

 مالحظات
 المفتش العام إلعادة إعمار العراق
 

  سنة القرار والرحيل: ٢٠١٠العراق 
  في الخارجإصالح عمليات إرساء االستقرار 

  إعادة اإلعمارو
  التمويل األميرآي إلعادة اإلعمار وآثاره

  األمن
   الحكمنظام

  تطورات الطاقة
  االقتصاد

  مكافحة الفساد
  التطورات الدولية

  مإشراف المفتش العا
  الكلفة البشرية

  
  

  القسم  

  ١  



 مالحظات المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق

 
 

٢ 

  
  

  سنة القرار والرحيل: ٢٠١٠العراق 
  

 ٧االنتخابات البرلمانية في ) ١: (٢٠١٠حدثان هامان سوف يترآان عالماتهما على سنة 
، والتي سوف ُتحدد ما إذا آان سيحصل ٢٠٠٥ديسمبر /مارس، األولى منذ آانون األول/آذار

أغسطس، / آب٣١ جندي أميرآي بحلول ٧٠،٠٠٠حيل ر) ٢(تغّير في مقعد رئيس الوزراء، 
 ونتائج هذان تداعيات. الذي يضع حدًا رسميًا لعمليات القوات األميرآية المقاتلة في العراق

التطوران، وان آانت غير متعلقة مباشرة بإعادة اإلعمار، سوف يكون لها أثر آبير على طبيعة 
  .ونطاق الجهود األميرآية المتواصلة في العراق

  
لقد شهدت األشهر الثالثة الماضية التطورات البارزة التالية في قطاعات األمن ونظام الحكم 

  :واالقتصاد في العراق
  

 الهجمات ضد مرافق الحكومة العراقية والشخصيات السياسية خالل ربع تصاعد :األمن 
ذي السنة هذا، وعلى األخص في محافظة األنبار، دّل على الخطر الجدي المتواصل ال

ان سالمة وأمن العراق يتوقفان اآلن على قدرات . تشكله عناصر التمرد المتبقية
، التي ال تزال تعاني من ضعف آبير، على  (ISF)وآفاءات قوات األمن العراقية

 .األخص فيما يتعلق باالستخبارات واللوجسيتة
  

 ظات ديالىالكردي ُيوّلد االضطرابات في محاف- ال يزال الخالف العربي:نظام الحكم، 
 على آرآوك الغنية بالنفط هو نقطة الترآيز ةفالسيطر.  والتأميم، وصالح الدين،ونينوى

 سوف يواجهان الحكومة الجديدة التي أساسيانتحديان . لهذه التوترات القابلة لالنفجار
 القومي الذي تأجل إلحصاءالعادل لآمال اإل: سوف تنتخب بعد االنتخابات البرلمانية

الكردية، والحفاظ - في العالقات العربيةاالشتعال منذ زمن طويل نقطة ن ُيشكِّلآاوالذي 
الذي يفصل (ليه المتنازع ع" الخط األخضر" وتشجيع المصالحة على طول األمنعلى 

 ). أقسام العراق ذات الغالبية العربيةمنطقة آردستان عن
  

 خالل الثانيةوهي ط،  ربع السنة هذا حول عقود خدمة النفمناقصاتجولة : االقتصاد 
غير ان البنية التحتية .  وتبشر بالخير لنمو العراق االقتصاديناجحة، آانت ٢٠٠٩ العام

المتقادمة في البالد بحاجة إلى استثمارات سريعة وهامة لكي يتحول وعد جولة آانون 
 .واقع إلى ديسمبر/األول

  

  
  يات انطالقًا من معسكر تاجي من طراز آباتشي تغادر موقف الطائرات لقيادة عملمروحية
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   وإعادة اإلعمارفي الخارجإصالح عمليات إرساء االستقرار 
  

، تقريره الخامس حول ٢٠١٠فبراير / شباط٥سوف ينشر المفتش العام إلعادة إعمار العراق في 
تطبيق دروس العراق القاسية على إصالح عمليات إرساء االستقرار وإعادة : الدروس المكتسبة

هذا التقرير الجديد مقسم إلى ثالثة أجزاء، يقدم الجزء األول تاريخًا موجزًا . (SRO)ر االعما
حول جهود إصالح عمليات إرساء االستقرار وإعادة االعمار، ويضع الجزء الثاني سلسلة من 

التغييرات األساسية لتحسين الطريقة التي تقود بها الحكومة األميرآية حاليًا هذه العمليات، 
الجزء الثالث بإنشاء وآالة متكاملة إلدارة عمليات إرساء االستقرار وإعادة اإلعمار ويوصي 

 السفير األميرآي السابق لدى العراق، .(USOCO)المسماة المكتب األميرآي لعمليات الطوارئ 
والمستشار ) ٢٠٠٢-٢٠٠١ في أفغانستان سنة باألعمالالذي خدم أيضًا آقائم (ريان آروآر، 
 القومي، الفريق برنت سكوآروفت، يدعمان مفهوم المكتب األميرآي لعمليات السابق لألمن
تطبيق دروس العراق   تقريرفكما الحظ السفر آروآر مؤخرًا، بعد مراجعة مسودة. الطوارئ هذا

الوضع "الن " فكرة جيدة"ُيشكِّل  (USOCO)، ان المكتب األميرآي لعمليات الطوارئ القاسية
 أولئك الذين جانب من الجهود من آمية هائلة ولإلمكاناتتكار متواصلة الحالي يتطلب إعادة اب

  ." الحوادث الطارئةإدارةيحاولن 
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  التمويل األميرآي إلعادة اإلعمار وآثاره
  

.  العراقإعمار مليار دوالر لجهود إعادة ٥٣، خصصت الواليات المتحدة أآثر من ٢٠٠٣منذ 
 مليون دوالر إضافية لبرنامج االستجابة ٢٠٠صيص خالل ربع السنة هذا، سمح الكونغرس بتخ

لم . (ESF) مليون دوالر لصندوق دعم االقتصاد ٣٨٢٫٥ للعراق، و(CERP)الطارئة للقائد 
 يعرض ١-١الشكل . )١((ISFF)تخصص أية أموال جديدة لصندوق قوات األمن العراقية 
  .االلتزامات غير المنفقة التابعة لجهود إعادة إعمار العراق

  
  ١-١الشكل 

   غير المنفقةااللزامات
  $٣٫٠٩: المجموع    بمليارات الدوالرات

  

  
 

 ربع سنوي أساسنفاقات لفئات المشاريع على اإلزامات ولمخصصات واالال لم يذآر مكتب وزير الدفاع بيانات :مالحظة
 برنامج االستجابة الطارئة للقائد توإنفاقايسحب المفتش العام بيانات مخصصات وإلزامات . لكافة مخصصات السنة المالية

 قيم الخط األعلى وافقلذلك قد ال تت.  التي يتأخر ربع سنة في إصدار تقاريره(IRMS)من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق 
التي تم العثور عليها في القسم الفرعي لمصادر التمويل في هذا التقرير مع إجماليات القطاع في قسم استخدامات التمويل 

  .هذا التقريرل
  

 (NEA-I) األدنى، استجابة مكتب الشرق ٥/٤/٢٠٠٧استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : المصادر
، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠/١/٢٠١٠ و١٣/١/٢٠١٠لطلب المفتش العام للبيانات، 

استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ، ١٤/١/٢٠١٠ و١٣/١/٢٠١٠، ١٠/٤/٢٠٠٩
، ٢/٤/٢٠٠٩، استجابة وزارة المالية األميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠/١/٢٠١٠ و١٤/١/٢٠١٠، ١١/١/٢٠١٠

بة الوآالة ، استجا٢/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (USACE)استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي 
، استجابة الوآالة األميرآية ٢٠/١/٢٠١٠ و١٣/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID) الدولية للتنمية األميرآية

  .٢/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USTDA)للتجارة الدولية 
  

 $٠٫١٤  (CERP)لطارئة للقائدبرنامج االستجابة ا
 $٠٫٤٨  (IRRF)صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

 $٠٫٨٢  (ESF)صندوق دعم االقتصاد

 $١٫٦٦  (ISSF)صندوق قوات االمن العراقية
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  األمن
  

 وآان شهر آانون )٣(٢٠٠٣منذ نوفمبر أقل عدد من الخسائر المدنية العراقية / تشرين الثانيَشِهَد
 لقد )٤(ديسمبر أول شهر منذ الغزو الذي لم يمت فيه أي جندي أميرآي في القتال في العراق/األول

استبدلت الهجمات ضد األهداف المدنية السهلة مثل ساحات السوق، بهجمات تستهدف الدولة، إما 
 يقدم نظرة ٢-١الشكل . الت عن طريق االغتياأوعن طريق تفجير السيارات على نطاق واسع 

 ٢٠٠٩أآتوبر / من تشرين األولاألولشاملة عن أرقام الخسائر اليومية عبر العراق ابتداًء من 
  .٢٠١٠يناير / آانون الثاني٢٠لغاية و
  

   األساسية للحكومة العراقيةاألهدافالهجمات تتحول نحو 
 بحصولون الخارجية  أعمال قصف وزراتي المالية والشؤأنذرت، ٢٠٠٩أغسطس / آب١٩في 

 وبصورة ُملفتة أآثر مع ي الذي استمر خالل ربع السنة هذا،تحّول مشؤوم في نمط العنف المتنام
  : التاليةاألهدافالقصف في بغداد الذي أصاب 

  
  ٢٠٠٩أآتوبر /األول تشرين ٢٥(وزارة العدل( 
  ٢٠٠٩أآتوبر /األول تشرين ٢٥(مجلس محافظة بغداد( 
  ٢٠٠٩ديسمبر / آانون األول٨(لعمل وزارة ال عائدُمجّمع( 
 بالكرخالمحكمة الجنائية المرآزية العراقية ) (CCC-I-Karkh) آانون ٨ 

 ).٢٠٠٩ ديسمبر/األول
  ٢٠٠٩ديسمبر /األول آانون ٨(وزارة المالية لمرفق( 

  
 رئيس الوزراء المالكي الجنرال في أقال، ٢٠٠٩ ديسمبر/ آانون األول٨في أعقاب هجمات 

 سلطته أيضًا وأآد مجلس النواب )٥(. العراقية المسؤول عن مرآز العمليات في بغداداألمنقوات 
 ٣-١الشكل . عن طريق دعوة آل من رئيس الوزراء ووزيري الدفاع والداخلية للمثول أمامه

  .العراقيةيظهر أماآن بعض التفجيرات الرئيسية في منشآت الحكومة 
  

 العراقية انهم اآتشفوا األمنلمسؤولون في قوات ، أعلن ا٢٠١٠يناير / آانون الثاني١٢في 
وأفشلوا مؤامرة على نطاق واسع لقصف مباني وزارات الحكومة العراقية واغتيال شخصيات 

 المنوي األهداف وذآر ان وزارتي الدفاع والتجارة آانتا بين تلك )٦(.سياسية رفيعة المستوى
 لمشارآتهم المزعومة في تلك األقل على  مشتبهًا بهم٢٥اعتقلت السلطات العراقية . تدميرها
  .المؤامرة

  
 خالل ربع السنة هذا مع الهدف األهدافلقد انتشرت في العراق موجة من العنف السياسي المحدد 

. الظاهر الرامي إلى حرمان الحكومة العراقية من االستقرار وتأجيج التوترات المذهبية واالثنية
الكبار، وآبار المسؤولين الرسميين في المدن الكبرى بما  األمن القضاة، وضباط األهدافشملت 

  .في ذلك الموصل وتل عفر
  

 انتحاري أصابلقد آانت آلفة هذه الهجمات باهظة جدًا بنوع خاص في محافظة االنبار حيث 
 حاآم المحافظة بجروح بالغة وقتل عدة مسؤولين  ٢٠٠٩ديسمبر /األول آانون ٣٠فجّر نفسه في 
 يقدم قائمة بالشخصيات السياسية البارزة التي يبدو انها آانت ١-١الجدول . أنباريين آخرين

 ان أعضاء حرآة الصحوة السنية، الذين آان من الواضح. الل ربع السنة هذامستهدفة للموت خ
ن الواليات المتحدة آانوا أحيانًا آثيرة ضحايا م الممولة (SOI) العراق أبناءتحولوا إلى منظمة 

خالل ربع السنة هذا، أعلن المفتش العام عن تدقيق بخصوص برنامج أبناء العراق  .هذه الهجمات
  .٢٠١٠وسوف يصدر النتائج التي سيتم التوصل إليها في أواسط 
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  قائدان عراقيان ينظران إلى المستقبل
  

  
  المفتش العام يقابل وزير المالية

، اجتمع المفتش ٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني١٤في 
. لوزير بيان جبر في وزارة المالية في بغدادالعام مع ا

 من المواضيع بما في ةغّطت مناقشاتهما تشكيلة واسع
 ومشكلة الفساد العام ٢٠١٠ذلك موازنة العراق لسنة 

  .المستمرة
 
  

  
  :شملت مالحظات الوزير جبر

 لقد شرح الوزير جبر ان . ٢٠٠٩ لن يعرف العراق عجزًا سنة :الموازنة
ت أعلى من المستويات المتوقعة بينما آانت إنفاقات الحكومة عائدات النفط آان
 .العراقية أدنى

 
 مليار دوالر من ٣٫٨ سوف يتلقى العراق قرضًا بقيمة :المساعدة الدولية 

 . مليون دوالر من البنك الدولي٥٠٠صندوق النقد الدولي و
 

 ماليين برميل في اليوم٦سوف تزداد صادرات النفط إلى : صادرات النفط  
 مليون ٢٫٥المستويات الحالية هي حوالي . خالل السنوات الست القادمة

 .برميل في اليوم
 

 سوف ُيقّر البرلمان الذي سوف ينتخب سلة من قوانين :قوانين الهيدروآربون 
 . مما سيوّضح توزيع عائدات النفط٢٠١٠الهيدروآربون سنة 

 
 جب خصخصة  لكي يبلغ االقتصاد العراقي طاقته الكامنة، ي:الخصخصة

ما من شرآة من تلك الشرآات تجني أرباحًا . الشرآات التي تمتلكها الدولة
 .حاليًا

 
 بعد أول انتخابات برلمانية حرة في العراق في آانون : االنتخابات

بريل أ/، لم تتم تسمية رئيس للوزراء لغاية نيسان٢٠٠٥ديسمبر /األول
ميق الذي سببته هذه لقد شدد الوزير جبر على عدم االستقرار الع. ٢٠٠٥

وقال انه من الضروري تجّنب حصول مثل هذه . الفجوة الطويلة في الحكم
 .٢٠١٠الفجوة بعد انتخابات 

 
 ٢٠٠٣ الفساد في العراق هو اآلن أسوأ من أي وقت سابق منذ غزو :الفساد .

يجب ان يبدأ الحل عند الرأس الن سلوك آبار المسؤولين الرسميين يؤثر بال 
 .لم يحّدد الوزير جبر مع من يجب ان يبدأ الحل. ك مرؤوسيهمشك على سلو

  

 وزير المالية بيان جبر
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المفتش العام يناقش األمن القضائي وحكم القانون مع 
  رئيس مجلس القضاء األعلى في العراق

، اجتمع المفتش ٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني١٥في 
العام مع رجل القانون األعلى رتبة في العراق، رئيس 

رّآز . يل، مدحت المحمودالقضاة منذ زمن طو
: االجتماع على تحديين ُمّلحيين يواجهان العراق اليوم

  .األمن القضائي والفساد
 
  

 موظف أمني ٥٠٠٠ يشرف مجلس القضاة األعلى على :األمن القضائي 
الحظ القاضي مدحت ان آل قاض .  في العراقيا قاض١٢٦٨ُمكلفين حماية 
معظم، ولكن ليس آل، هؤالء . نين أو ثالثة ضباط أمنيالديه فقط ضابط
غير ان مجلس القضاء األعلى ال يشرف على الحراس . الضباط ُمسّلحين

هؤالء الحراس موظفون في . المسؤولين عن حماية مباني المحاآم في العراق
 القاضي مدحت من تشعب المسؤوليات ودافع بقوة عن ىكتشا. وزارة الداخلية

وتقوم بحماية آل من القضاة وجوب وجود قوة أمنية قضائية موحدة 
آنموذج لما ) مارشالز(فقد ذآر مثال هيئة ضباط األمن األميرآيين . والمحاآم

 .يجب ان تكون عليه هذه الهيئة
 

 الحظ القاضي مدحت سيطرة الفساد في الحكومة العراقية لكنه أثنى :الفساد 
. ابعلى عمل اإلشراف الذي يقوم به المجلس األعلى للتدقيق ومجلس النو

 هيئة النزاهة -والحظ ان الوآالتين األميرآيتين القائمتين لمكافحة الفساد
 قد آافحتا إلثبات وجودهما وال تعمالن -والمفتشون العامون للوزارات

وتحدث القاضي مدحت عن أهم قضيتين للفساد العام اللتين . بصورة جيدة
عرب عن ثقته في تواصالن طريقهما حاليًا عبر النظام القانوني العراقي، وأ

 ٨الذي حكم عليه الحقًا بالسجن لمدة (ما يتعلق بالقضية ضد نائب وزير النقل 
لكنه قال ان ثمة حاجة إلى ) ٢٠٠٩ديسمبر / آانون األول١٧سنوات، في 

  .مزيد من األدلة بالنسبة للقضية ضد وزير التجارة السابق
  

 رئيس القضاة مدحت المحمود
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  ٢-١الشكل 
  ٢٠/١/٢٠١٠-١٠/١/٢٠٠٩الحوادث األمنية الهامة، 

  
أآتوبر /تشرين األول

٢٠٠٩  

  

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

 خالل هجوم على ٨٠ عراقيًا وجرح ١٤ قتل :أآتوبر/ تشرين األول١٦الجمعة، 
  .مسجد في تل عفر

 في األقل على ٥٠٠وجرح  عراقيا ١٣قتل : أآتوبر/ تشرين األول٢٥األحد، 
  .تفجيرات خارج وزارة العدل ومبنى المرآز الرئيسي لمجلس محافظة بغداد

 عراقيًا خالل هجمات في بغداد ٢٣جرح : أآتوبر/ تشرين األول٣١السبت، 
  والموصل

    
نوفمبر /تشرين الثاني

٢٠٠٩  

  

لة من  عراقيًا خالل سلس٢٠ جرح أآثر من :نوفمبر/ تشرين الثاني٤األربعاء، 
  التفجيرات في بغداد

 خالل هجمات في ٢٠ قتل عراقيان وجرح :نوفمبر/ تشرين الثاني٥الخميس، 
  الموصل والرمادي والحلة

 عراقيًا خالل هجمات في آرآوك وبغداد ٢٤ قتل :نوفمبر/ تشرين الثاني١٦االثنين، 
  وأبو غريب

ديسمبر /آانون األول
٢٠٠٩  

  

 خالل انفجار في مدينة ٤١ عراقيين وجرح ٧قتل  :ديسمبر/ آانون األول٧االثنين، 
  الصدر ببغداد

 في ٢٠٠ وجرح األقل عراقيين على ١١٠ قتل :ديسمبر/ آانون األول٨الثالثاء، 
  سلسلة من الهجمات في بغداد استهدفت المرافق الحكومية العراقية

في  عراقيًا وجرح أآثر من مئة في قصف ٢٥ قتل :ديسمبر/ آانون األول٢٥الجمعة، 
  .الِحّلة

 عراقيًا خالل هجوم في الرمادي أصيب ٢٣ قتل :ديسمبر/ آانون األول٣٠، األربعاء
  .خالله حاآم االنبار بجروح

يناير /آانون الثاني
٢٠١٠  

  

 في هجمات في الموصل ٢٤ قتل عراقيان وجرح :يناير/ آانون الثاني٢السبت، 
  .وبغداد

 في سلسلة من ١١١ عراقيًا وجرح ٢٧ قتل حوالي :يناير/ آانون الثاني١٤الخميس، 
  .التفجيرات في النجف

  . عراقيًا خالل هجوم في الموصل٣٦جرح حوالي : يناير/ آانون الثاني٢٠األربعاء، 

   إصابة٢٠٠٠  إصابة    ٤٠- ٢١  إصابة    ٦٠-٤١  إصابة    ٦١ > 
 

 العراقية في آافة أنحاء البالد اإلصاباتمالي األرقام الممثلة في الرسم البياني التقويمي هي تقديرات إلج: مالحظة
ل الشاملة  مختارة وال عالقة لها بالتفاصيأياميصف بإيجاز الهجمات الهامة في النص إلى اليمين . في اليوم الُمعّين

  . التي حصلت في ذلك اليوم المحددلكافة الحوادث األمنية
  

، والدراسات مستندات الرسمية اإلنكليزية والعربيةتحليالت المفتش العام للمصادر المفتوحة وال: المصادر
 وتمثل مجموع عدد القتلى والجرحى اإلصابات مستندة إلى أفضل المعلومات المتوفرة عن األرقامآافة . والتحاليل

  .اثر آل حادث
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  ٣-١الشكل 
  ٢/٢٠١٠-٨/٢٠٠٩رافق األساسية للحكومة العراقية، م للينتمّردملاتفجيرات مختارات من 

  
  ٢٢/١/٢٠١٠استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

  

  وزارة المالية
  

الموقع المؤقت لوزارة 
  المالية

  
  

  وزارة العدل
  

  وزارة الشؤون الخارجية
المحكمة الجنائية 
-المرآزية العراقية

  الكرخ

 المنطقة الدولية

 السفارة االميرآية
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  ١-١الجدول 
  ٩/١/٢٠١٠-٩/١٠/٢٠٠٩، االستهدافي على ما يبدولعنف السياسي احوادث مختارات من 

  
  المكان  الضحايا/األهداف

  )المحافظة(
  النتائج  الظروف  التاريخ

رجل دين سني مقاوم 
  للتمرد

  مقتل رجل الدين  قنبلة ربطت بسيارة  ٩/١٠/٢٠٠٩  االنبار

عدة قنابل فجرت   ١١/١٠/٢٠٠٩  االنبار  اجتماع المصالحة الوطنية
  بسيارات

 على األقل ١٤قتل 
  وجرح العشرات

رائد من وزارة الداخلية 
يحقق في تفجيرات 

٢٥/١٠/٢٠٠٩  

إطالق نار من   ٢٩/١٠/٢٠٠٩  بغداد
  بندقية

  مقتل الرائد

سياسية سنية شخصية 
  قيادية

سياسي سني وأآثر   امعدإ ثم طفخ  ١٦/١١/٢٠٠٩-١٥  االنبار
   آخرين قتلوا١٠من 

إطالق نار من   ١٧/١١/٢٠٠٩  ديالى  قائد في الصحوة
  سالح ناري صغير

قائد من الصحوة 
  قتل

إطالق النار . مكمن  ١٧/١١/٢٠٠٩  نينوى  قاٍض
  سالح ناري صغير

  فشل الهجوم

إطالق نار . مكمن  ١٨/١١/٢٠٠٩  ديالى  قائد في الصحوة
من سالح ناري 

  صغير

  فشل الهجوم

قنابل ربطت   ٢٤/١١/٢٠٠٩  االنبار/بغداد  قائدان دينيان سنيان
حادثان (بسيارات 
  )منفصالن

  قتل القائدان الدينيان

مكافحة اإلرهاب   ٢٦/١١/٢٠٠٩  ديالى   سياسي آردي
(IED)  

  مقتل مرشح آردي

جنرال من االستخبارات 
  ةالعسكري

إطالق نار . مكمن  ٣٠/١١/٢٠٠٩  التأميم
من سالح ناري 

 صغير

  قتل الجنرال

شرطة مسؤول في 
  مكافحة اإلرهاب

قتل المسؤول في   تفجير انتحاري  ٣/١٢/٢٠٠٩  صالح الدين
  الشرطة وحراسه

مكافحة اإلرهاب   ١٦/١٢/٢٠٠٩  بغداد  قائد في الصحوة
(IED)  

مقتل القائد في 
  الصحوة

 تل منطقةقائد في مجلس 
  عفر

  مقتل قائد المجلس تفجير انتحاري  ٢١/١٢/٢٠٠٩  نينوى

  مقتل المرشح  قنبلة ربطت بسيارة  ٢٣/١٢/٢٠٠٩  االنبار  مرشح برلماني سني
مكافحة اإلرهاب   ٢٤/١٢/٢٠٠٩  نينوى   رئيس بلدية الموصل

(IED)  
  فشل الهجوم

مكمن، إطالق نار   ٢٥/١٢/٢٠٠٩  االنبار  مسؤول في شرطة االنبار
ح ناري من سال
 صغير

  فشل الهجوم

  مقتل الشيخ  قصف  ٢٧/١٢/٢٠٠٩  االنبار  شيخ قبلي
مكمن، إطالق نار   ٢٩/١٢/٢٠٠٩  التأميم  قاٍض

من سالح ناري 
  صغير

  جرح القاضي
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  )تابع ( ١-١الجدول 
  

  المكان  الضحايا/األهداف
  )المحافظة(

  النتائج  الظروف  التاريخ

حاآم محافظة االنبار 
  وقادة في الشرطة

أصيب الحاآم   ة متعددتفجيرات  ٣٠/١٢/٢٠٠٩  نباراال
بجروح بالغة وقتل 

 آخرين على ٢٤
  األقل

إلرهاب في مكافحة امقدم 
  المعاآس

أصيب المقدم   تفجيرات متعددة  ٧/١/٢٠١٠  االنبار
بجروح وقتل العديد 

من معاونيه 
  هوأقربائ

  
 ربع السنة هذا، ومحاوالت االغتيال ، ُيقدم هذا الجدول أمثلة عن بعض االغتياالت الكبرى خالل: مالحظة

ال يدعي هذا . شخاصًا او جماعات معينينأوأفعال العنف األخرى ذات النطاق الصغير التي يبدو انها تستهدف 
  . المهاجمينت آما ال يفترض انه يتدخل في دوافعالجدول انه يحتوي على آافة المعلوما

  
أجرتها الحكومة أو صنفتها، وللمصادر األخرى المتوفرة للعموم تحليل المفتش العام للمستندات التي : المصدر

  .نكليزية والعربيةباللغتين اإل
  

  ٢٠٠٩ سنة ا شخص٧٧ إعدام تبلغ عنالحكومة العراقية 
، أعلن رئيس القضاة مدحت المحمود ان الحكومة العراقية نفذت ٢٠٢٠يناير / آانون الثاني٥في 

فقًا لرئيس القضاة، أدين جميع األفراد بجرائم لها و. ٢٠٠٩ شخصًا سنة ٧٧حكم اإلعدام ب 
  )٨(.عالقة باإلرهاب

  
  الحضور العسكري األميرآي

 في فيلق تالميذ الضباط أمام ٢٠٠٩ديسمبر /في الخطاب الذي ألقاه في األول من آانون األول
المقاتلة  العسكرية األميرآية في وست بوينت، آرر الرئيس أوباما نّيته سحب األلوية األآاديمية

، وسحب جميع القوات األميرآية في نهاية ٢٠١٠أغسطس / آب٣١األميرآية من العراق بحلول 
 –، أآملت القيادات األميرآية المتبقية في العراق ٢٠١٠بعدها بشهر، في األول من يناير . ٢٠١١

 -ددة الجنسياتالقوات المتعددة الجنسيات في العراق والقيادة األمنية االنتقالية المتعبما في ذلك 
-USF)قوات الواليات المتحدة األميرآية في العراق وهي عملية االندماج في قيادة جديدة واحدة، 

I)تحت إمرة الجنرال ريموند أودييرنو .  
  

 مهمتهم في  بإنهاءنو مشاة البحرية األميرآيقام ،آإشارة إلى خفض عديد القوات األميرآية
  .٢٠١٠يناير / آانون الثاني٢٣الرمادي في 

  
  

  نظام الحكم
  

إقرار التشريعات وحل الخالفات حول األراضي، وتوزيع السلطة السياسية بين بغداد 
 عدد .مارس/ بعد اجراء العراق انتخاباته البرلمانية في مطلع آذارإلى ماآلها معّلقة والمحافظات، 

نواب المنتخبون بعدها، سيجتمع ال.  مقعدًا٣٢٥  هي في مجلس النوابالمنافسةالمقاعد موضوع 
 إلصدار فرصة أول هذه االنتخابات للمواطنين العراقيين وفروهكذا ست. النتخاب رئيس للوزراء

  .كي حكومة رئيس الوزراء المالأداءحكمهم مباشرة على 
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  قانون االنتخابات

 األمر الذي استلزم تأجيل ،، وبعد أشهر من المفاوضات٢٠٠٩ديسمبر / آانون األول٦في 
 اقر مجلس النواب قانون ،مارس/يناير إلى آذار/ البرلمانية من آانون الثانياالنتخابات
 نقض هذا القانون قائًال ،غير ان نائب رئيس مجلس النواب، السني طارق الهاشمي. االنتخابات

بعد . انه يحرم العراقيين المقيمين خارج البالد بإعطائهم عددًا قليًال جدًا من المقاعد في البرلمان
المؤلف من الرئيس (ة مجلس النواب بعض هواجس الهاشمي، صادق مجلس الرئاسة معالج

على القانون المعّدل في مطلع آانون ) طالباني ومن نائبي الرئيس عبد المهدي والهاشمي
  .٢٠١٠يناير /الثاني

  
  تصويت العراقيين من الخارج

 انه (IHEC)ت في العراق ديسمبر، أعلنت الهيئة العليا المستقلة لالنتخابا/في آانون األول
 ١٫٩حوالي . لتصويت، ااألقل على ا بلد١٤سيسمح للعراقيين الذين يعيشون في الخارج، في 

مليون عراقي يقيمون خارج العراق، العديد منهم من الالجئين السنة الذين فروا من العنف 
. يًا في سامراء التي استهدفت مقاما شيع٢٠٠٦فبراير /المذهبي الذي انفجر بعد تفجيرات شباط

 لالقتراع مراآزح تفة لالنتخابات في العراق حاليًا ل التي تخطط الهيئة العليا المستقل١٤البلدان ال 
 المتحدة العربية واإلمارات ولبنان وإيران المتحدة والواليات والسويد واألردنفيها هي سوريا 

آانت الهيئة المستقلة لالنتخابات ما آ )٩(. وآندا والنمسا ومصروألمانياوترآيا وهولندا واستراليا 
يناير مع المملكة المتحدة والدانمرك حول فتح /في العراق تجري مفاوضات في آانون الثاني

  )١٠(.مراآز اقتراع في هذين البلدين
  

  تغّيرات في مجلس النواب
بموجب أحكام القانون .  عضوًا٢٧٥  يضم مجلس النوابآان الماضية، األربعخالل السنوات 

آما .  عضوًا٣٢٥ عضوًا إضافيًا ليصبح مجموع عدد النواب ٥٠لجديد، سوف يتم انتخاب ا
 يظهر عدد ٢-١الجدول .  السلطة السياسية بين المحافظاتتوازنصّحح القانون الجديد أيضًا 

  . غير جغرافيأساس على المعنيةالمقاعد التي آسبتها آل محافظة والتغيرات في عدد المقاعد 
  

  ابات تستبعد مرشحينلجنة االنتخ
 البعث المثيرة اجتثاث التي خلفت لجنة ،لمساءلة والعدالةيناير، أعلنت لجنة ا/ آانون الثاني٧في 

من المشارآة في )  مرشح٥٠٠وأآثر من  (األقل حزبًا سياسيًا على ١٤ تمنع انها ،للجدل
ت جديدة تربطهم  اآتشاف مستنداأساسمن بين أولئك المستبعدين، على . مارس/انتخابات آذار

، البرلماني السني البارز الذي آان من منتقدي الحكومة المطلكبالنظام السابق، آان هناك صالح 
 ٤-١ الشكل )١١(. قد تحالف مع الحرآة الوطنية العراقيةطلكالمآان . األآرادالحالية وحلفائها 

  . في آل منهاييناألساس األعضاء أسماءعلى خمسة من أآبر االئتالفات ويدرج يلقي الضوء 
  

  المخاوف من التزوير: االنتخابات
 صحيح ان االنتخابات .هاجسًاُتشكِّل  االنتخابية، للعملية التزوير شويهلقد أصبحت إمكانية ت

 التي جرت في الرئاسية من التزوير نسبيًا، غير ان االنتخابات الماضية في العراق آانت خالية
 آيف يمكن لالنتخابات المزورة تعريض الحكومات  تصّور،٢٠٠٩ أغسطس/، في آبأفغانستان

للحافظ على نزاهة التصويت، من الضروري ان يتم انتشار مراقي االنتخابات . الضعيفة للخطر
الدوليين والعراقيين على نطاق واسع في عدد آاًف من مراآز االقتراع الرئيسية للحفاظ على 

 . االقتراعصناديقسالمة 
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  ديدًا لرئيس الوزراءالعراق ُيسمي نائبًا ج

د من ح آواس، وافق مجلس النواب على تعيين روش شاوي٢٠١٠يناير /آانون الثاني ١١في 
 ًا المنصب ليصبح رئيسترك برهم صالح الذي محلنائبين لرئيس الوزراء، وهو آردي، حّل 

منصب نائب رئيس الوزراء . ٢٠٠٩اآتوبر / آردستان في تشرين األولإقليموزراء حكومة ل
شاويس عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني . ثاني يشغله رافع العيساوي، العربي السنيال

  .زاني، وصالح عضو في حزب االتحاد الوطني الكردستانيابرالالذي يرأسه مسعود 
  

  ٢-١الجدول 
  الجغرافيا الجديدة لمجلس النواب

  
  ٢٠١٠عدد المقاعد سنة   ٢٠٠٥عدد المقاعد سنة   المحافظة
  ١٠  ٧  دهوك
  ١٤  ١٣  اربيل

  ١٧  ١٥  السليمانية
  ٣١  ١٩  نينوى
  ١٢  ٩  التأميم

  ١٢  ٨  صالح الدين
  ١٤  ٩  االنبار
  ١٣  ١٠  ديالى
  ٦٨  ٥٩  بغداد
  ١١  ٨  واسط
  ١٦  ١١  بابل

  ١١  ٨  القادسية
  ١٠  ٦  آربالء
  ١٢  ٨  النجف
  ٧  ٥  المثنى
  ١٨  ١٢  قار-ذي

  ١٠  ٧  ميسان
  ٢٤  ١٦  البصرة
  ٧  ٤٥  تعويضية
  ٨  ٠  اقليات/تعويضية

  ٣٢٥  ٢٧٥  المجموع القومي
  

 اليها في الوصول، تم .iq.iheq.wwwالحكومة العراقية، الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات، : المصدر
  .٢٢/١/٢٠١٠ اليها في وصول تم الorg.uniraq.www المتحدة، واألمم ١٥/١/٢٠١٠
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  ٤-١الشكل 
  ٢٠١٠المتنافسون الرئيسيون في االنتخابات البرلمانية، سنة 

  
  
  

  
  
 
  
 

تمت الموافقة على الكتل السياسية النهائية "الحكومة العراقية، الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات، : المصدر
  .٢٠/١٢/٢٠٠٩ اليها في  تم الوصولiq.ihec.www". ٢٠١٠مارس / آذار٧النتخابات 

 
  

  تحالف الوطني العراقي ال
س اإلسالمي المجل: األعضاء األساسيون

 ضى الصدراألعلى في العراق ومقت

  مجلس النواب
  مقعد٣٢٥

  تحالف دولة القانون
  :العضو األساسي

رئيس الوزراء نوري 
 المالكي

. الحرآة الوطنية العراقية
  :االعضاء األساسيون

رئيس الوزراء السابق 
اياد عالوي ونائب 

ئيس الحالي، طارق الر
 الهاشمي

  التحالف الكردستاني 
  :األساسيوناالعضاء 

  االتحاد الوطني الكردستاني
والحزب الديمقراطي 

 الكردستاني

  تحالف وحدة العراق
  :االعضاء األساسيون

وزير الداخلية جواد البوالني 
 والشيخ ابو ريشة
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  تطورات الطاقة
  

  هبوط إنتاج وصادرات النفط
ليوم، أي  مليون برميل في ا٢٫٤٤ خالل ربع السنة هذا آان متوسط إنتاج العراق من النفط الخام

من ( بالمئة ٤ًا بنسبة وآانت الصادرات أدنى أيض. األخيرن ربع السنة  بالمئة ع٣بتراجع بنسبة 
 الموسمية، بما في ذلك أحوال البحار مل العوا)١٢()  مليون برميل١٫٩١ مليون برميل إلى ١٫٩٩

 شرآة أعلنتخالل ربع السنة هذا، . ، تخّفض الصادرات أحيانًا آثيرة خالل اشهر الشتاءهائجةال
 ٢٥٠طط لحفر اآثر من ، مع خ٢٠١٠ بئر للنفط سنة ١٨٠الحفر العراقية أيضًا عن خطط لحفر 

  )١٣(. وما بعد٢٠١١بئر في السنة ابتداًء من 
  

  الجولة الثانية الناجحة من مناقصات عقود الخدمات
 وزارة النفط جولتها الثانية للمناقصات الخاصة أجرت، ٢٠٠٩ديسمبر / آانون األول١٢-١١في 

في نهاية .  عرضًا١٧ شرآة مؤهلة آما تم تقديم ٤٤آان هناك ما مجموعه . بعقود الخدمات
 بطريقة شفافة مع وضع العمليةإدارة تمت .  حقول٧المطاف، وافقت الوزارة على عروض بشأن 

 في الحكومة العراقية وممثلي وسائل المسؤولين أمام زجاجي صندوقالشرآات عروضها في 
 (Statoil) أويل الروسية وشتات (Lukoil)ويل أ لوكيوم مؤلف من تفاز آونسور. اإلعالم
 ياالحتياط مليار برميل من ١٢٫٩ (.٢ بعقد اآبر حقل، غرب القرنة، المرحلة ةالنرويجي
الماليزية المناقصة  (Petronas) وبتروناس (Shell) ، في حين قّدمت رويال داتش شل)المثبت

 آانون ٦بتاريخ ).  مليار برميل من االحتياطي المثبت١٢٫٦(الفائزة لثاني اآبر حقل، مجنون 
ه  سبعة مشاريع آما انأصل من أربعة، صادق مجلس الوزراء العراقي على ٢٠١٠اير ين/الثاني

  )١٤(. حاليًااألخرى من المتوقع المصادقة على المشاريع الثالثة
  

  التحديات الجدّية ال تزال قائمة: النفط
 ماليين برميل في ٧أآّد وزير النفط ان العقود الجديدة سوف تضيف، في آخر األمر، اآثر من 

 العقبات تقف في  منماليينهناك  لكن )١٥(اليوم في ذروة اإلنتاج خالل السنوات الست القادمة،
  : وتشمل،الطريق

  
 يمكن تحقيقها مع البنية التحتية القائمة  ال زيادة اإلنتاج المتوقعة:البنية التحتية المتقادمة 

ه من منشآت ر معظم نفطّد، ان العراق يصاألخص، وعلى لصادراتلولخطوط األنابيب 
الشحن تؤثر بصورة سلبية / لمرافق التحميلالمتهالكةميناء أم قصر الجنوبي حيث الحالة 

تحمل معها فالعقود الجديدة للنفط سوف . على القدرة التصديرية للحكومة العراقية
 .استثمارات هامة جديدة في البنية التحتية

  
 بسبب ) ومن عائدات النفط ( من النفطذات شأن يخسر العراق حاليًا آميات :الفساد

ان غياب الجهود الجدية والمستدامة من قبل الحكومة العراقية لمنع . )١٦(التهريب سنويًا
الحقول الجديدة يتم استغالل هذه الخسائر ومواجهة الفساد، يعني انه من المحتمل ان 

 .سوف تستغل بنفس الطريقة
  

 تعددة الجنسيات العاملة في سوف يترتب على شرآات النفط الم: الرأسمال البشري
عالوة على ذلك، . العراق تدريب الموظفين العراقيين على تقنيات االستخراج الحديثة
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أعرب عمال النفط العراقيون مرارًا وتكرارًا عن هواجسهم بالنسبة لوظائفهم، آما ان 
  على هذه الهواجساألضواء ألقيت لقد .االضطرابات العمالية تبقى إحدى االحتماالت

عبر تعيين مسؤول شيعي رئيسًا لشرآة نفط الشمال في العراق في مطلع آانون 
 . التعيين هذا السنية في مدينة آرآوك فورًا علىاألغلبيةوقد احتجت . ٢٠١٠يناير /الثاني

  
 العديد من شرآات النفط المتعددة الجنسيات خاصة في تلك البلدان :الشكوك القانونية 

خاطر، سوف تتجّنب الحقول العراقية إلى حين قيام نظام قانوني  المنفر منالغربية التي ت
 هذه يؤمنإقرار قوانين الهيدروآربون سوف . يمكن التنبؤ به يؤمن الحماية لعقود النفط

 .الحماية وسيكون له بالتالي اثر ايجابي على قطاع النفط في العراق
  

  منظمة الدول المصدرة للنفط(OPEC) : إذا زاد العراق صادراته من النفط بصورة
 في منظمة الدول المصدرة األعضاء األخرىآبيرة، سوف يدخل في نزاع مع الدول 

للمنظمة، ) الحصص( الكوتا نظام ان العراق هو مستبعد حاليًا من  منرغمفعلى ال. للنفط
 هذه الصعوبات انغير .  المنظمة إلى التحّركيدفع ان أي ارتفاع محتمل لصادراته قد إال

 .عدة سنوات للن تحدث قب
  

 خالل ربع السنة هذا، تعّرض خط األنابيب الذي يصدر العراق عبره النفط إلى :العنف 
فوفقًا .  تقريبًاأسبوعميناء جيهان في ترآيا، للقصف مما أدى إلى وقف الخدمة لمدة 

أآتوبر /ول بالمئة في تشرين األ٤ب ذلك خفض الصادرات بنسبة لوزارة النفط، سّب
١٧(.٢٠٠٩( 

  
 إلى الهيئات المكلفة إعادة آبيرةعلى الرغم من تلك التحديات، قّدمت الحكومة األميرآية مساعدة 

 ان هذا الجهد آّلف أآثر من ت التقاريروذآر. ٢٠٠٧ بئرًا في الجنوب منذ ٨٠تأهيل أآثر من 
  )١٨(. مليون دوالر٩٠

  
  عائدات النفط العراقية الكامنة

م العائدات التي سيجنيها العراق من العقود الجديدة سوف يتوقف على عوامل تقديرات حج
عدد ال ُيحصى من هناك  .متعددة، وأهم هذه العوامل السعر العالمي للنفط ومستويات اإلنتاج

 النفط، من الطقس إلى الحروب، آما ان اإلنتاج في المستقبل سوف أسعارالعوامل يؤثر على 
 ثالثة ٥-١ مع اخذ هذه التحذيرات بعين االعتبار، يقدم الشكل .لمتغيراتايتوقف على تشكيلة من 

  .٢٠١٥ و٢٠١٠سيناريوهات محتملة تتعلق بعائدات العراق من النفط بين 
  

  هبوط إنتاج الكهرباء
 أي (MW) ميغا واط ٥،٢٨٥ السنة هذا، بلغ متوسط إنتاج محطات الكهرباء حوالي ربعخالل 

 ميغا واط عن ربع السنة ٥٠٠ في اليوم، بتراجع حوالي (MWh)ساعة / ميغا واط١٢٦،٨٤٣
 بالمئة الهبوط الكبير في الطلب الذي يحصل عادة ٨نتائج هبوط هذه ال خفف من آثار . السابق

  .٣لمزيد حول وضع الكهرباء في العراق، انظر القسم ل )١٩(.خالل طقس الخريف المعتدل
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  ٥-١الشكل 

  لعراقي الكامنةتوقعات عائدات صادرات النفط ا
  بمليارات الدوالرات

  
  

آمية صادرات النفط واألسعار معالجة . يمثل هذا الرسم البياني ثالثة من سيناريوهات ممكنة ال ُتحصى: مالحظة
ويفترض .  ثابتةوأسعاريفترض التوقع المتدني زيادة بطيئة في حجم صادرات النفط . بصفتها متغيرات مستقلة

ويفترض التوقع العالي زيادة .  النفطأسعاردة معتدلة في حجم صادرات النفط وزيادة في التوقع المتوسط زيا
  .سريعة في حجم صادرات النفط وزيادة في أسعار النفط

  
المراجعة الثانية بموجب ترتيبات القروض االحتياطية : العراق"، (IMF)صندوق النقد الدولي : المصادر

، الحكومة العراقية، وزارة النفط، النشرات الصحفية ١٩، ص ٣/١٢/٢٠٠٨، "ومراجعة ضمانات التمويل
، (OECD) للتعاون والتنمية األوروبية، المنظمة ١٢/٢٠٠٩، النفطيةالمختلفة لمديرية العقود والتراخيص 

 CME Daily Settlements، مجموعة ١١/٢٠٠٩، World Energy Outlook 2009الوآالة الدولية للطاقة، 
,Crude Oil Futuresfor Light Sweet ، ٢٩/١٢/٢٠٠٩ .oil-crude/energy/trading/com.cmegroup.www تم ،
  .، تحليل المفتش العام للمصادر المفتوحة والمستندات الرسمية٣٠/١٢/٢٠٠٩ اليها في وصولال
  

 توقع عاٍل

 توقع متوسط

 توقع متدٍن
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  االقتصاد
  

   التجارة واالستثمارات الدوليةيلتوسع فالجهود ل
  

غير فعالة تملكها الدولة، تطلع العراق إلى أعمال  مؤسسات ترتكز إلىمع قاعدة صناعية ضعيفة 
 أولهذه الغاية، نظم العراق .  اقتصاده المعتمد على النفطالمستثمرين الدوليين في محاولة لتنويع

  . جذب مستثمرين جددأمل على حضر عدة مؤتمرات تجارية دولية خالل ربع السنة هذا
  

، حضر رئيس الوزراء المالكي مؤتمر األعمال ٢٠٠٩أآتوبر / تشرين األول٢١-١٨في 
نوفمبر، استضافت بغداد أول /وفي مطلع تشرين الثاني. العراقي في واشنطن العاصمة-األميرآي

  شرآة٤٠٠ من أآثرآان بين الحاضرين . في أآثر من سّت سنواتمعرض تجاري دولي 
ران وترآيا وفرنسا  إي هيالشرآات من دبأآثر عد، وآانت الدول األربع التي جاءت أجنبية

  .والبرازيل
  

  تحسين ميناء ام قصر
ميناء  ميًال آما ان المنشآت ذات المياه العميقة في ام قصر، ٣٥يبلغ طول الساحل العراقي حوالي 

ميناء ام قصر . الوحيدة مع بحار العالمة المباشرالعراق الوحيد، تمثل الصلة االقتصادية العراقية 
 الشيعية تسيطر الميلشيات زمن قصير، آانت وحتى.  بحاجة إلى التحديث١٩٥٨الذي بني سنة 

  .على المنطقة األمر الذي أعاق جهود إعادة اإلعمار
  

سفن  حّقق العراق تقدما لجعل الميناء يتماشى مع القانون الدولي ألمن اللكن، خالل ربع السنة هذا
  . النظام األمني الدولي الشامل،(ISPS)والموانئ 

  
الحصول على شهادة القانون الدولي ألمن السفن والموانئ سوف ُيعزز جاذبية ميناء ام قصر لدى 

فض خالمجتمع البحري العالمي، وقد يحّسن الصالت التجارية مع باقي العالم، أوًال عن طريق 
 ية في العراق، تحتاج عملية حصول الميناء على شهادة وفقًا للقوات األميرآ.  التأمينأسعار

  )٢٠(.القانون الدولي ألمن السفن والموانئ إلى ثمانية أشهر

  
  

  مكافحة الفساد
  

 في الحكومة العراقية خالل ربع السنة هذا إعالن التزامهم مكافحة الفساد العام واصل المسؤولون
خدام خطاب مكافحة الفساد آجزء من حمالتهم في الوقت الذي جعل السياسيون من آل الفئات است

  . آما آانت الحال طيلة أآثر من ست سنواتبعيدة المنالغير ان الحلول والنتائج بقيت . االنتخابية
  

  مجلس القضاء األعلى ينشئ هيئة جديدة لمكافحة الفساد
 لمكافحة ، اصدر رئيس القضاة مدحت، أمرًا يؤسس هيئة جديدة٢٠١٠يناير / آانون الثاني٣في 

هذه الهيئة المؤلفة أصال من ثالثة قضاة ويرأسها رئيس القضاة، بالتعاون مع المدعي . الفساد
العام، مكلفة تلقي الشكاوى حول الفساد اإلداري والمالي، والتحقيق فيها لتحديد ما إذا آانت هذه 
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 الوقت الحاضر، غير ال يزال النطاق الدقيق لسلطات هذه الهيئة، في". حقيقية قانونيًا"الشكاوى 
هيئة : مؤآد آما هي حال عالقاتها مع الكيانين اللذين أنشأتهما الواليات المتحدة لمكافحة الفساد

  )٢١(. والمفتشون العامون للوزارات(COI)النزاهة 
  

  هيئة النزاهة
  ثالثة رسميين آبار سابقين في وزارةإدانة، أعلنت هيئة النزاهة ٢٠٠٩ديسمبر /األولفي آانون 

 اقل، وبقي وزير التجارة السابق طليقًا أوالتجارة بالفساد، وقد حكم عليهم بالسجن لمدة سنتين 
في قضية أخرى، حكم على نائب وزير النقل السابق بالسجن لمدة ثماني سنوات لطلبه . بكفالة

ة  مذآر٩٧٢ إصدار  تم،٢٠٠٩ هيئة النزاهة سنة آما أعلنت إجماًال، )٢٢(.رشوة من مقاول أمني
 علمًا أن )٢٣( إدانة٢٨٥، نتج عنها ٢٠٠٩ لها عالقة بالفساد سنة اتهامات أساساعتقال على 

  .معظمها شمل رجال شرطة من الرتب المتدنية
  

 صفحة حول نشاطاتها خالل ١٧٧ تقريرًا من أيضًا هيئة النزاهة أصدرتخالل ربع السنة هذا، 
 ٢٠٠٨رة اعتقال مستندة إلى تهم بالفساد سنة  مذآ٦٣٠وفقًا لتقرير الهيئة، أصدر القضاة . ٢٠٠٨

الذي يساوي تقريبًا  ( أو أعلى منهالكن ثماني مذآرات فقط آانت تتعلق بأفراد عند رتبة مدير عام
يشكل هذا أقل من واحد بالمئة من المذآرات ).  في الحكومة الفدرالية األميرآيةرئيسيمدير 

  )٢٤(.٢٠٠٨الصادرة خالل 
  

  )٢٥(:٢٠٠٨ة النزاهة، آانت الوزارات الثالث التي طالتها مذآرات االعتقال سنة وفقًا لتقرير هيئ
  

  حكم فيها على المدعى عليهم بدفع " قرار إدانة "٢٦ مذآرة، ٢٠٦ – الداخليةوزارة
 . غرامات أو بالسجن

  قرار إدانة١٤، و مذآرة١٠٣ – العامة واألشغالوزارة البلديات . 
 إدانة واحد صدر بحق مدير محطة للغازقرارو مذآرة، ٥٢-وزارة النفط . 

  
 المذآرات الصادرة أحكام حقيقية  بالمئة من١١ ، نتج عن٢٠٠٨بالنسبة للوزارات الثالث سنة 

  .٣لمزيد حول نشاطات مكافحة الفساد خالل ربع السنة هذا، أنظر القسم .  معينينأفرادضد 
  
  

  التطورات الدولية
  

  ابطاالتحاد األوروبي ينوي توسيع الرو
 على اتفاقية األخيرة اللمسات (EU)خالل ربع السنة هذا، وضع العراق واالتحاد األوروبي 

تعميق عالقاتها مع اد األوروبي  دولة في االتح٢٧، تشير إلى رغبة (PCA)للشراآة والتعاون 
ول هذا االتفاق الواسع النطاق يضع بارامترات التعاون بين العراق واالتحاد األوروبي ح. العراق

 االتحاد أعضاءال يزال على .  واالستثمارات،اإلنسان، وحقوق اإلرهابالتجارة، ومكافحة 
  )٢٦(.األوروبي المصادقة على االتفاقية قبل ان تدخل حّيز التنفيذ

  
  المساعدة التنموية لألمم المتحدة

ية حول  المتحدة انها اتفقت مع الحكومة العراقاألمم، أعلنت ٢٠٠٩نوفمبر /في تشرين الثاني
 األممسوف ترآز . (UNDAF) المتحدة ألمملتنموية لللمساعدة ا عمل إطار ألولخطة عمل 
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وسوف تدعم خطة العمل .  والنمو االقتصادياإلنسان الحكم وحقوق شكلالمتحدة جهودها على 
 مليار دوالر من ٢٠٠ من أآثر  إنفاقهذه الخطة الخمسية للتنمية القومية في العراق التي تتوقع

 األمم عمليات ُتمولوسوف . ستثمارات في الخدمات والحوافز االقتصادية وحماية البيئةاال
  )٢٧(. المتحدة والمانحون الدوليون مع تمويل مشترك من الحكومة العراقيةاألممالمتحدة وآاالت 

  
  
  

  إشراف المفتش العام
  

  التدقيق
  هو تقييم تقريرآان أهمة هذا، خالل ربع السن.  تقرير تدقيق١٦٠، نشر المفتش العام ٢٠٠٤منذ 

 على عقود داين آورب لتدريب الشرطة من قبل مكتب شؤون المخدرات الدولي اإلشراف
وجد المفتش العام ان المكتب يواصل إظهار إشراف ضعيف . (INL)وفرض تطبيق القانون 

ر يفتق.  الشرطة العراقيةتدريب لدعم برنامج (.DynCorp)  مهمات داين آوربأوامرعلى 
نتيجة لذلك، آان .  المهمات مع داين آوربأوامر إلدارة الكافية والرقاباتالمكتب إلى الموارد 

  .لهدر واالحتيالألخطار ا مليار دوالر معّرضة ٢٫٥ من أآثرهناك 
  

، ٢٠١١مع تحول مسؤولية برنامج تدريب الشرطة من وزارة الدفاع إلى وزارة الخارجية سنة 
 مئات األميرآيين على عقود تكلف دافعي الضرائب اإلشرافة ارجيخال ومع مواصلة وزارة

 ةالخارجي يعتقد المفتش العام انه سيكون من الضروري جدًا بالنسبة لوزارة ،الدوالراتماليين 
 بطريقة األميرآية األموال على تلك العقود لضمان صرف آافية إداريةان يكون لها هناك رقابة 

 وزارة الدفاع لبرنامج تدريب إدارةحول  مراجعة إلآمالام يخطط المفتش الع. فعالة ومجدية
  .الشرطة الحقًا هذه السنة

  
، حّدد المفتش العام ان عائدات داين أعالهفي تحليل مستقل ومختلف عن التدقيق الموصوف 

 مليار ١١٫٢ من أآثر بلغ مجموعها ٢٠٠٩مارس /آورب للسنوات الخمس المنتهية في آذار
 التي اعتبرها المفتش العام معّرضة لالحتيال األموال مليار دوالر من ٢٫٥  مبلغ ال)٢٨(.دوالر

 شرآة داين آورب إيرادات من %)٢٢٫٣( بالتالي جزءًا هامًا  تشكلاالستخدام،والهدر وسوء 
عالوة على ذلك، ان استبعاد مشارآة داين آورب الدائمة في برنامج زيادة . خالل فترة العقد

تدير اآبر عقود لديها لخدمات الحكومية ا ة جعل وحد(LOGCAP IV)ي الدعم اللوجستي المدن
 الشرطة المدنية ومكتب شؤون لتدريبعقود الشرآة مع وزارة الخارجية تبلغ . الشرآة

 بالمئة من آافة عقودها للخدمات ٥٦٫٤ (INL)المخدرات الدولي وفرض تطبيق القانون 
  )٢٩(.الحكومية

  
  : خالل ربع السنة هذا قّيمتاألخرى تدقيقات المفتش العام األربعة

  
 الدولي جمهوريمنح الديمقراطية التي تقدمها وزارة الخارجية إلى المعهد ال (IRI) 

وآثار   يناقش التقرير آلفة.(NDI)) في العراق (الديمقراطي قوميوالى المعهد ال
جل نح أللِممن ا هذه المنظمات إنفاقات مليون دوالر من ١١٤ على حوالي واإلشراف

  بالمئة فقط من أموال المنح التي٤١وجد المفتش العام ان . تعزيز الديمقراطية في العراق
 المعهد الجمهوري الدولي لقد انفق .  مباشرة للبرنامجتكاليف على أنفقت ،تمت مراجعتها
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إضافة إلى ذلك، لم تطالب وزارة . األمن بالمئة من أمواله على ٥٠ من أآثرمثًال، 
 اثار بتقديم أدلة على المعهد القومي الديمقراطي وهد الجمهوري الدولي المعالخارجية 

 القول ما هي الصعبنح، وبالتالي من  آما هو متفق بشأنه في اتفاقيات الِماعملهم
 .األميرآية تحققت نتيجة هذه االستثمارات التيالحصيلة 

 
 وامار انترناشونال شرآةثالثة عقود ُمنحت إلى  (Wamar International) 

صالح اإل ووالتفتيشلشراء وتسليم وصيانة عربات مصفحة لقوات األمن العراقية، 
 وامار أآملت بنجاح المشاريع الثالثة  شرآةوجد المفتش العام ان. توربينيةمولّدات ل

 الممول بموجب عقد سنة األول المشروع .دوالر مليون ٩٣٫٢المقدرة قيمتها بحوالي 
العقدان .  لشراء وتسليم عربات مصفحةيق المنافسةطر، منح إلى وامار عن ٢٠٠٤

 آانت ناجحة على توربينيةستة مولدات ل صالحاإلو للتفتيشاآلخران الممنوحان لوامار 
.  لهالعموم، وان آان العمل قد آّلف أآثر واحتاج إآماله إلى وقت يزيد عما آان مخططًا

 وأفغانستانقود في العراق وخلص المفتش العام أيضًا إلى ان القيادة المشترآة للع
(JCC-I/A) لفرقة منطقة الخليج األميرآي وسالح الهندسة في الجيش (GRD)  قاما

 والعقود أثرت على التكاليف اإلداريةغير ان بعض المشاآل . اإلشرافبمسؤولية 
 . التسليمومواعيد

  
  عقد وزارة الخارجية لدراسة نظام إدارة إعادة إعمار العراق(IRMS). وزارة  منحت

 Enterprise)  ماليين دوالر النتربرايز انفورمايشن سيستمز٥الخارجية عقدًا بقيمة 
Information Systems) توبر أآ/األول تطوير هذا النظام لتسليمه في تشرين ألجل

 ماليين دوالر ٥ل هواجس المفتش العام حول الحكمة من إنفاق تقرير هذا ُيفّصال. ٢٠١٠
عة لنظام إدارة إعادة إعمار العراق الذي جرى استخدامه لتعقب  نظام متابإلنشاءاآلن 

يتخّوف المفتش العام من آون نظام المتابعة لن . ٢٠٠٤مشاريع إعادة إعمار العراق منذ 
، وان استبدال نظام إدارة إعادة ذات معنىيتم تطويره في الوقت الالزم لتحقيق نتائج 
قتصادية لتعقب المبالغ الصغيرة المتبقية من إعمار العراق منذ االن لن يكون ذو جدوى ا
 األميرآيةعالوة على ذلك، أعلنت الوآاالت . المشاريع الممولة أميرآيًا إلعادة اإلعمار

 .التي راقبها المفتش العام انها لن تستخدم النظام
  

 108 بموجب القانون العام .تقرير مؤقت عن نشاطات التدقيق السّري للمفتش العام-
 ٥٠تم تعديله، مطلوب من المفتش العام أداء تدقيق سّري نهائي ألآثر من ، آما 106

لقد راجع مدققو .  المخصصة إلعادة إعمار العراقاألميرآيةمليون دوالر من األموال 
 نتيجة لهذا العمل، . مليار دوالر٢٨ معاملة مقدرة بحوالي ٧٣٫٠٠٠المفتش العام حوالي 

 بحاجة إلى تحليل  هي التيالمعامالت دوالر من  مليون٣٤٠حدد المفتش العام حوالي 
لتاريخه، قادت تدقيقات المفتش . صحيحة غير أو لمعرفة ما إذا آانت احتيالية إضافي

 . موضوع٣٦ تحقيق جنائي تتعلق ب ٢٧العام السرية إلى فتح 
  

قد أيكوم  تمنح تمديدًا لع(MNSTC-I) االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق األمنيةالقيادة 
(AECOM)  

 اصدر المفتش العام تدقيقًا حول أحد أآبر عقود وزارة الدفاع الممول ،٢٠٠٩أبريل /في نيسان
 في العراق  العالميةالخدماتوالصيانة إمداد ، عقد (ISFF) العراقية األمن قوات وقمن صند

(GMASS) .الحكومية  خدمات ايكوم  شرآةُمنح هذا العقد إلى(AECOM)برنامج  وقام بدعم 
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 االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق لمساعدة الجيش العراقي في تطوير قدرات األمنيةالقيادة 
  .صيانة ذاتية آافية

  
أوصى . ٢٠٠٩ديسمبر /األول تخطط لجعل العقد ينتهي في نهاية آانون ةاألمنيآانت القيادة 

وزارة الدفاع العراقية، بغية نقل المفتش العام بأن تتفاوض القيادة األمنية بشأن اتفاق مع 
 لو ان االتفاقية حّددت دور ومسؤولية األفضلآان من . مسؤوليات الصيانة إلى الجيش العراقي
 سلمت بعض وظائف الصيانة إلى األمنيةغير أن القيادة . آل فريق آما وجدول زمني لالنتقال

 جديد إلى ايكوم بموجب عقد  مهمةأمر اتفاقية ومنحت حول عقدالجيش العراقي دون التفاوض 
 للجيش العراقي األخرى لتمديد تسليم خدمات الصيانة (GMASS) في العراق تدماختقديم ال

  .٢٠١٠مايو /أيار حتى تاريخ
  

  المفتش العام يفوز في مراجعة النظراء
 هذا العام، قامت مديرية التدقيقات في مكتب المفتش العام بمراجعة شاملة مبكر منفي وقت 

 تطلب آل النظراءمراجعات . (GIGIE)يض من مجلس المفتشين العامين للنزاهة والفعالية بتفو
 مفتش عام ما متقّيد بمعايير  أي ما إذا آان بتقييم مكاتب المفتشين العامينتقومثالث سنوات لكي 
، اصدر المفتش العام للمؤسسة القومية ٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني٢٠في . التدقيق الحكومية

علوم، الذي قام بالمراجعة لحساب مجلس المفتشين العامين للنزاهة والفعالية، آتابًا أبلغ فيه لل
  .، وهي أعلى درجة ممكنة" بدون عيوبفوز"المفتش العام إلعادة إعمار العراق انه حقق درجة 

  
  التحقيقات
بنشاط في العراق  االحتيال والهدر وإساءة االستخدام ممتابعة مزاع تحقيقات المفتش العام تواصل

 إدانتهما، إثنان من المدعى عليهمنتيجة لتحقيقات المفتش العام، ينتظر .  تحقيق مفتوح١١٣مع 
إضافيين صدور  مدعى عليهم أربعةمدعى عليهم المحاآمة، آما ينتظر من الوينتظر سبعة 
  .األحكام بحقهم

  
  :ل ربع السنة هذا الهامة األخرى الناجمة عن قضايا المفتش العام خالاألحداثشملت 

  

 جميعًا في أخته وابنة ، وشقيقته،صدر الحكم بحق الرائد جون آوآرهام، وزوجته ،
 أميرآية لمشارآتهم في عملية رشوة وبرنامج تبييض لألموال يتعلق مقاطعةمحكمة 

أحكام السجن ما بين سنة  تراوحت. برشاوى دفعت لقاء عقود منحت دعمًا لحرب العراق
 . مليون دوالر١٩، آما أمرت المحكمة بإعادة أآثر من  سنة١٧وأآثر من 

 

 شتاين بالسجن لمدة ثالث سنوات ونيف-حكم على المدعى عليه األخير في قضية بلوم .
 .شتاين هي اآبر عملية احتيال تم آشفها حتى اآلن في العراق-مسألة بلوم

 

  األموالييض  بتباألميرآي في الجيش أولفتح ملف معلومات جنائية يتهم رقيب تّم 
 . يتعلق برشاوىأوسع تحقيقآجزء من 

 

  من أآثر لم يبلغ عن ألنه سنة ١١ سابق في وزارة الدفاع بالسجن عقودحكم على ضابط 
 . مليون دوالر من الدخل٢٫٤

 

  بذنب سرقة حوالي أميرآية مقاطعة محكمة أمام األميرآياعترف نقيب في الجيش 
 .جابة الطارئة للقائد دوالر من أموال برنامج االست٦٩٠،٠٠٠
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  ره في مؤامرة  بالسجن لمدة خمس سنوات لدواألميرآيُحكم على عقيد سابق في الجيش
 .العراقرشوة في الحّلة، 

 

  سنوات لدوره في أربع من ألآثر بالسجن األميرآيحكم على رائد متقاعد في الجيش 
 . يتعلق بعقود تابعة لوزارة الدفاعةرشو برنامج

 

 مسروقة من العراقأمواال لتبييضه األميرآيبطة سابقة في الجيش حكم على زوج ضا . 
 

  أموالاعتقل مواطن بلد شريك في االئتالف لتبييضه. 
 

  ر بيانات ا نقدية واصدأموال بعد إدانته واتهامه بتهريب األميرآياعتقل رائد في الجيش
 .خاطئة

  
 إلى مديرية المدربيناليين أضاف المفتش العام مؤخرًا العديد من المدعين العامين الفدر

 هؤالء المدعون العامون سوف يعملون فقط في قضايا المفتش العام ذات العالقة .التحقيقات
  .بالمسائل الجنائية، وبالتعاون الوثيق مع زمالئهم في وزارة العدل

  
  عمليات التفتيش

لتاريخه، . ارير التفتيش في مكتب المفتش العام خمسة تقمديرية أصدرتخالل ربع السنة هذا، 
  :تقارير ربع السنة هذا قدرت.  تقييمًا للمشاريع١٦٤نشر المفتش العام 

 

 االستجابة برنامج آانت الغاية من عقد :تجديد ضريح الجندي المجهول في بغداد 
 في وسط ر شهينصبر، إعادة تجديد  مليون دوال١٫٧الطارئة للقائد هذا، البالغة قيمته 

 العام ان ملف مشروع الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق وجد المفتش. مدينة بغداد
(MNSC-I) ،آان ناقصًا، ويفتقر إلى المستندات األساسية، والى تقارير ضمان الجودة 

شغال السباآة وهندسة أوالحظ المفتش العام ان . والى الصور الفوتوغرافية للمشروع
 ان هناك غياب للوثائق الخاصة بعدد المناظر الطبيعية ربما لم ينفذها المقاول، آما يبدو

 .البزات الرسمية واألسلحة االحتفالية المقدمة إلى وحدة الشرف العسكري العراقية
 افتقر إلى التفاصيل الضرورية لتحديد قيمة األشغال أن بيان أيضًاواآتشف المفتش العام 
تحسن لضريح قد على الرغم من ذلك، خلص المفتش العام إلى ان ا. العمل الذي تم أداؤه

 .ديدبصورة آبيرة جراء مشروع التج
 

 آان الهدف العام لمشروع صندوق حرية العراق هذا :األلباننتاج إل  أبو غريبمصنع 
 غريب عن أبو مصنع األلبان في إنتاج مليون دوالر، إعادة بناء قدرات ٣٫٤البالغة قيمته 

. مجففالحليب المسحوق  إنتاج إلعادة مرفق قادر على احتواء المعدات إنشاءطريق 
لفت المفتش العام فورًا . اإلنشاءخالل زيارته للموقع، الحظ المفتش العام عدة عيوب في 

انتباه فريق المهمة لألعمال ولعمليات إرساء االستقرار حول هذه الهاجس، فقام الفريق 
ال يم اإلشراف على أعميعلى الفور باالستعانة بخدمات فرقة منطقة الخليج ألجل تق

 مع هذا المشروع فيما لو المشاآل تجّنب العديد من باإلمكان آان .المقاول التصحيحية
 إضافة.  قياسي بدًال من اتفاق تعاوني لم يزّود المقاول بالشروط المعينةإنشاءاستخدم عقد 

 خط الحليب الذي آانت معداتإلى ذلك، آانت لدى المفتش العام هواجس حول ما إذا 
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عن العمل في  ة عاطلت للتشغيل بعد ان ظل، قابلة٢٠٠٢السابق سنة ا النظام اشتراه
 .سنواتمستودع ألآثر من سبع 

 

  آان الهدف من هذا العقد الممّول : عند نقطة الدخول في الربيعةالكشف والتصفيةمرفق 
الكشف  مليون دوالر، بناء مرفق ٣٫١ العراقية والبالغة قيمته األمن قوات صندوقمن 

لقد آشف .  له عند نقطة دخول على الحدود السوريةالتابعةديد والمباني جال والتصفية
المفتش العام النقاب عن عدة مشاآل إنشائية، ونقل المشاآل اإلنشائية هذه إلى مكتب 

 .العمل التصحيحيب القياممنطقة الموصل التابع لفرقة منطقة الخليج الذي أعلن وجوب 
 

  الخفيفة، ومرافق باألسلحة ايةنشاء ميدان للرمإ(مرآز تدريب فرقة في حمام العليل 
 ٣٫٥ البالغة قيمته  هذا العراقيةاألمن قوات صندوقآان الهدف من مشروع : )تدريب

 جيدة واإلنشاءآانت نوعية التصميم . لجيش العراقيا تدريبلمليون دوالر إنشاء مرآز 
صد الرصاص الذي  وترآيب حواجز عالية لإنشاء، غير ان العقد آان يتطلب بوجه عام

نتيجة لذلك، . الرديء إنشائهالقد تّم نقل الحواجز بسبب . يعلو عن حافة لوحة الرماية
 ميدان الرماية، وتقديم  فيخطرالأوصى المفتش العام بإجراء دراسة لتحديد منطقة 

 . في حمام العليلالتدريب مرآز إلىالنتائج التي سيتم الحصول عليها 
 

 آان ): القائمةقالمراف مستوىتجديد ورفع ( في حمام العليل لتدريب اإلقليميا مرآز 
 الثكنات إصالح ماليين دوالر ٥ قوات األمن العراقية البالغة قيمته صندوقهدف عقد 

وجد المفتش العام ان مكونات المشروع قد . والطرق في مرآز تدريب للجيش العراقي
 .األصلية األهداف مع افقةتوصممت بالطريقة المناسبة وان نتائج المشروع آانت م

 

 وزارة المالية دفعت للمقاولين العراقيين بعد يومين من صدور تقرير المفتش العام: 
استجابة للمخاوف التي أعرب عنها السفير السابق لدى العراق، ريان آروآر، قّدر 

 ووجد ان وزارة ٢٠٠٨المفتش العام مشروع محطة معالجة المياه في الفلوجة سنة 
 قد تأخرت بشكل متواصل في دفع المتوجب للمقاول العراقي المسؤول عن قسم المالية

 (DFI)حيوي من المشروع آان المشروع المذآور مموًال من صندوق تنمية العراق 
 وآجزء من تدقيق المفتش العام الجاري إلنفاقات صندوق تنمية .خالل ربع السنة هذا

 تتعلقورك صندوق تنمية العراق بمعلومات العراق، زود بنك االحتياط الفدرالي في نيوي
 بعد يومين من صدور تقرير -٢٠٠٨أآتوبر / تشرين األول٢٩بصفقات تظهر انه في 

 ١٫٣ دفعت وزارة المالية العراقية آامل المتوجب للمقاول، أي أآثر من -المفتش العام
 .مليون دوالر
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  الكلفة البشرية
  

  خالل ربع السنة هذالم يذآر، "المنطقة الدولية" خارج تفجيرات حصلتعلى الرغم من عدة 
 في هذه المنطقة التي آانت تعرف مباشرالنار غير ال إطالق عدد قليل نسبيًا من حوادث سوى

 الدبلوماسي األمنغير ان الرسميين األميرآيين المسؤولين عن ". المنطقة الخضراء"سابقًا ب
طقة الدولية ردًا على العنف الذي يسبق  داخل المنالموظفينفرضوا قيودًا أشد على حرآة 

  . بغداد الكبرىأنحاء  مختلفاالنتخابات في
  

   األميرآيونالمدنيون 
ذآر ان لم ُي( توفيا في العراق خالل ربع السنة هذا أميرآيين ان مدنيين ةالخارجيذآرت وزارة 

مارس /آذار أميرآي القوا حتفهم في العراق منذ  مدني٢٩٦). العنف آان سبب هذه الوفيات
٣٠(.٢٠٠٣(  

  
  المقاولون

، تلقت وزارة العمل تقارير حول ٢٠٠٩ديسمبر / آانون األول٣١بالنسبة لربع السنة المنتهي في 
 تقارير تقول ان أيضًاوتلقت وزارة العمل .  مدنيين يعملون في العراقنوفاة لمقاوليحالة  ١٣
سبتمبر /منذ أيلول. األقل على أيام أربعةهم عن العمل  بجروح تطلبت تغيّبأصيبوا  مقاوًال٦٦٩
  )٣١(. مقاول مدني١٤٥٩، تلقت وزارة العمل تقارير حول وفاة ٢٠٠١

  
 مور، احد الرهائن الغربيين الذي أمضى تكنولوجيا المعلومات، بيترفي يطاني المستشار البر

انون  آ٣٠ سراحه وسلم إلى السلطات العراقية في أطلق مدة في االحتجاز، في العراق، أطول
 مور بينما آان يعمل في مبنى وزارة المالية في بغداد سنة اختطف .٢٠٠٩ديسمبر /األول
 مثالثة منهوثبت ان .  في ذلك اليوماألمنيين من حّراسه أفراد أربعة أيضًااعتقل معه . ٢٠٠٧

  .موتى، آما يعتقد ان الرابع قد هلك
  
  

  
بعد قضاء حوالي سنتين في  ٢٠٠٩ديسمبر /نون أولالرهينة البريطانية بيتر مور تم إطالق سراحه في آا

  )صورة وزارة الخارجية البريطانية(االحتجاز 
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، سحب قاٍض في محكمة في الواليات المتحدة، في ناحية ٢٠٠٩ديسمبر / آانون األول٣١في 
 سبق ، آان قددوايدّراس تابعين لشرآة بالآووتر وورلآولومبيا، آافة التهم الجنائية ضد خمسة ح

 قد فشل االدعاءوجد القاضي ان .  في حادث ساحة نيصور٢٠٠٧ عراقيًا سنة ١٧ اتهموا بقتل ان
 هذا االستخدام إذا آان أو انه لم يستخدم بيانات مجمعة وغير جائزة للمدعى عليهم، إثباتفي 
رى لكشف عن أدلة مبّرئة لهيئة المحلفين الكبلقاضي أيضًا ان االدعاء قد فشل  في اووجد ا. مؤذيًا

  )٣٢(. استئناف حكم القاضيدعاءآان من حق اال. التي أدانت المدعى عليهم
  

بعد انقضاء اقل من أسبوع، طالب محامو العديد من العراقيين الذين زعم انهم قتلوا أو أصيبوا 
ما فيهم بعض الذين آانوا في ، ب)Xeالتي تعرف االن ب (بجروح على يد مقاولي بالآووتر 

البوا بسحب قضاياهم المدنية ضد الشرآة الن الفرقاء توصلوا إلى حادث ساحة نيصور، ط
  .تسوية

  
  الصحفيون

 الصحافي الوحيد الذي قتل في العراق خالل ربع  هو مقيمة في بغداديونآان مصور لمحطة تلفز
 قنبلة مقابل منزله في مدينة انفجرت عندما أآتوبر/فقد قتل في نهاية تشرين األول. السنة هذا
وجرح أيضًا في هذا الهجوم، مراسل يعمل مع محطة تلفزيون البغدادية . متململةآرآوك ال

 صحفي ٣٢، قتل أربعة صحفيين في العراق، اقل بكثير من ال ٢٠٠٩ سنة .المقيمة في القاهرة
  )٣٣(.الذين قتلوا هناك قبل سنتين

  
الحرية  في العراق في جو صحافي غير مسبوق من اإلعالمية، عملت المؤسسات ٢٠٠٣منذ 

أآتوبر / تشرين األول٢٥انفجارات . وقد يكون هذا في طور التغيير. بالنسبة للرقابة الحكومية
 أداء حول اإلعالم تغطية سلبية لوسائل أثارتاستهدفت وزارة العدل ومجلس محافظة بغداد التي 

مة بعدها بوقت قصير، فرضت وزارة االتصاالت رسمًا بقي. الرسميين في الحكومة العراقية
  )٣٤(. في العراقعمل تإعالمية دوالر على آل مؤسسة ٥،٠٠٠

  
  األشخاص المهجرون

 تقريرًا عن (IOM)، رفعت المنظمة الدولية للهجرة ٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني٣في 
 بالمئة من المهجرين ما بعد ٥٣حوالي . ، في العراق(IDPs) المهجرين في الداخل األشخاص
 بالمئة عن ٤٥معهم، أرادوا العودة إلى منازلهم في حين أعرب  الذين أجريت مقابالت ٢٠٠٦
من أصل أولئك  . في االستيطان في أماآن لجوئهم الحالية أو االنتقال إلى أماآن ثالثةرغبتهم

 بالمئة منهم األمن المتحّسن آالعامل الرئيسي ٤٣األشخاص الذين عادوا إلى منازلهم، ذآر 
شملت تلك . الظروف الصعبة التي عانوا منها خالل هجرتهم بالمئة ٣٣لقرارهم، في حين ذآر 

  )٣٥(. واالفتقار إلى الخدمات األساسية،الصعوبات، أجور السكن العالية، والمالجئ الرديئة
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  مصادر تمويل إعادة اإلعمار
  

 مليار دوالر قد ١٤١٫٤٩، آان حوالي ٢٠٠٩ ديسمبر/ آانون األول٣١بتاريخ 
 جاءت هذه األموال من ثالثة مصادر . إعمار العراقجعلت متوفرة إلغاثة وإعادة

  )٣٦(: رئيسية
 

  األموال العراقية التي آانت تشرف عليها سلطة اإلئتالف المؤقتة(CPA) 
 . مليار دوالر٧١٫١٩ –وموازنات العراق الرأسمالية 

  مليار دوالر١٧٫٠١-تعهدات المساعدة الدولية من مصادر غير أميرآية . 
 مليار دوالر٥٣٫٣٠ –ية المخصصات األميرآ  

  
  . لنظرة عامة على مصادر التمويل هذه١-٢أنظر الشكل 

  
  التمويل العراقي

 مليار دوالر ٧١٫١٩، آان العراق قد قّدم ٢٠٠٩ ديسمبر/األول آانون ٣١ بتاريخ
لإلغاثة وإعادة اإلعمار عبر تمويل عراقي من عهد سلطة االئتالف المؤقتة ومن 

 مليار دوالر ١٩٫٧٠ هذا المبلغ سوف يزداد بحدود )٣٧(.سنويةموازناته الرأسمالية ال
يناير أو مطلع / مليار دوالر، في أواخر آانون الثاني٩٠٫٨٩ليبلغ المجموع 

  )٣٨(.٢٠١٠فبراير في حال تمت الموافقة على موازنة العراق المقترحة لسنة /شباط
  

قبل أآثر من ف. ٢٠٠٩استشراف الموازنة العراقية تحسن بصورة ملحوظة خالل 
 أسبوع دوالر للبرميل خالل ١٣٤٫٢٦سنة، هوى سعر نفط آرآوك الخام من ارتفاع 

 الثاني من أسبوع دوالر للبرميل خالل ٣٥٫٦٠ إلى ٢٠٠٨يوليو /الرابع من تموز
 ٥٠ وبقيت فوق ٢٠٠٩ النفط فقفزت سنة أسعارعادت . ٢٠٠٩ يناير/الثانيآانون 

 النفط إيراداتته وزارة المالية العراقية لتوقع السعر الذي استخدم(دوالر للبرميل 
 ٧٨٫٨٨ ب النفط وقد تّم تداول .٢٠٠٩مايو /أيار الثامن من أسبوع منذ )٢٠٠٩سنة 

  )٣٩(.٢٠١٠يناير / آانون الثاني من الثامنأسبوع في للبرميلدوالر 
  

 ٤٣ النفط وغيره خالل آخر السنة تراوحت بين إيراداتالتقديرات الحالية إلجمالي 
تشير البيانات الصادرة عن الملحق المالي لدى .  مليار دوالر٤٥مليار دوالر و

 تصدير النفط الخام، إيرادات مليار  من ٢٨٫٩٦  مبلغ في بغداد إلىاألميرآيةالسفارة 
 مليار دوالر، وهو رقم يشمل ٤١٫٦ صادرات النفط إيراداتوذآرت وزارة النفط ان 

  )٤٠(. إلى صادرات النفط الخامباإلضافةة  منتجات النفط المكرراألرجحعلى 
  



  مصادر تمويل إعادة اإلعمار
  

 

٢٩ 

 األخيرة األشهر خالل لإلنفاق نظرًا للنسب المرتفعة  النفقاتتحديدمن األآثر صعوبة 
 وأبرزهاللسنة، ونظرًا للوضعية غير المعروفة لعدد آبير من بنود الموازنة المعلقة، 

  .(PDS)نظام التوزيع العام 
  

 مليار دوالر ٣٧ تتراوح بين ٢٠٠٩عراقية لسنة  الحكومة النفقاتتقديرات إجمالي 
  )٤١(. الذي سيسمح بفائض أو بعجز صغير لهذه السنةاألمر مليار دوالر ٤٦و
  

 نفقاتو النفط المتزايدة إيراداتوفقًا لبيان جبر، وزير المالية العراقي، سوف تسمح 
 عن هذا اتيراد في حال هبطت اإل)٤٢(.العراق المنخفضة للعراق بأن يوازن موازنته

 النقد الدولي على وشك التوصل إلى تفاهم حول وصندوقالمعدل، فإن العراق 
 )٤٣(. مليار دوالر٣٫٨ جديدة لمدة ثالث سنوات بقيمة احتياطيةترتيبات قروض 

 مليون دوالر ٥٠٠ضافي من إالمفاوضات جارية ايضًا مع البنك الدولي بشان تمويل 
  )٤٤(.زات متبقية في الموازنة العراقية عجوأيةالذي يمكن استخدامه لتغطية 

  
الموازنة العراقية المقترحة لسنة . ، قد يواجه العراق عجزًا أآبر بكثير٢٠١٠سنة 

)  بالمئة٧٢( مليار دوالر ٥١٫٥٩:  مليار دوالر٧١٫٣٠ تبلغ نفقات تدعو إلى ٢٠١٠
تتوقع . للمشاريع الرأسمالية)  بالمئة٢٨( مليار دوالر ١٩٫٧٠ التشغيلية ونفقاتلل

 ٩١( مليار دوالر ٤٧٫٩١:  مليار دوالر٥٢٫٧٧ من إيراداتالحكومة العراقية 
. األخرى يراداتمن اإل)  بالمئة٩( مليار دوالر ٤٫٨٦ النفط، وإيراداتمن ) بالمئة

  بحدود٢٠١٠نتيجة لذلك، ستكون الفجوة المتوقعة في الموازنة العراقية لسنة 
  )٤٥(. مليار دوالر١٨٫٥٣

  
 المقترحة ثاني أآبر موازنة لفترة ما ٢٠١٠ّم إقرارها، سوف تكون موازنة في حال ت

 آانت أعلى، وقد استخدمت سعر ٢٠٠٨فقط موازنة ). بالدوالر الحالي(بعد صدام 
 دوالر للبرميل لموازنة ٦٥، بالمقارنة مع يرادات لتوقع اإلللبرميل دوالر ٩١

 إلى ٢٠٠٧عراقية من سنة  لمقارنة لمخصصات الموازنة البالنسبة )٤٦(.٢٠١٠
  .١-٢، انظر الجدول ٢٠١٠
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  ١-٢الشكل 
  مصادر التمويل

  بمليارات الدوالرات
  

  
 
 

 ١٫٧٢ة االئتالف المؤقتة شملت طأموال العراق في عهد سل.  تتأثر بالتدويراألرقام. البيانات غير مدققة: مالحظة
 مليار دوالر من صندوق ٩٫٣٣ المصادرة، واألموالر دوالر من  مليا٠٫٩٣و المكتسبة، األموالمليار دوالر من 
لم .  مليار دوالر من أموال برنامج االستجابة الطارئة للقائد التي قدمها بنك العراق المرآزي٠٫٩٠تنمية العراق و

فة  ربع سنوي لكاأساس لفئات المشاريع على نفقاتالزامات ولمخصصات واالاليذآر مكتب وزير الدفاع بيانات 
 برنامج االستجابة الطارئة نفقاتومخصصات السنة المالية، سحب المفتش العام بيانات مخصصات والزامات 

للقائد من نظام إدارة إعادة إعمار العراق الذي يتأخر مدة ربع سنة في إصدار تقاريره، لذلك فإن إجمالي الخط 
  .مات التمويل في هذا التقرير قد ال يتوافق مع القيم التي عثر عليها في قسم استخدااألعلى

  
، الحكومة العراقية، ١٠/٤/٢٠٠٩صندوق تنمية العراق لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة : المصادر

، الحكومة ٢٠٠٣" ديسمبر/األول آانون –يوليو /، تموز٢٠٠٣ ونفقات موازنة إيرادات: الجمهورية العراقية"
 قانونًا في آانون وأصبحتما وافقت عليها الجمعية الوطنية المؤقتة آ" (موازنة الحكومة العراقية"العراقية، 

موازنة الدولة العامة لسنة : رئاسة الجمعية الوطنية العراقية المؤقتة"، الحكومة العراقية، )٢٠٠٥ ديسمبر/األول
تجابة اس. ٢٦، ص ٤/٢٠٠٩، المفتش العام، التقرير ربع السنوي لكونغرس الواليات المتحدة، ٢٠٠٥، "٢٠٠٥
 ;P.L. 108-7، القانون العام ٢/١٠/٢٠٠٩، ٩/٤/٢٠٠٩، ٤/١/٢٠٠٨ المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ةوزار

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; 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; P.L. 111-117; P.L. 111-118 
 

  إجمالي التمويل الدولي    دوالر١٤١٫٤٩: المجموع
١٧٫٠١$ 

 $١٠٫٩٦ثنائي 
 $٦٫٠٥متعدد الجنسيات 

صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
٢٠٫٨٦$

صندوق قوات األمن 
 $١٨٫٠٤العراقية 

 $٤٫٥٦صندوق دعم االقتصاد 

 $٣٫٦٥برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

 $٦٫١٨غير ذلك 

  إجمالي التمويل العراقي
٧١٫١٩ 

  عهد سلطة االئتالف المؤقتة
١٢٫٠٧

  الموازنات الرأسمالية
٥٩٫١٢ 

إجمالي التمويل 
 $٥٣٫٣٠األميرآي 
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  ١-٢الجدول 
   ٢٠١٠-٢٠٠٧مقارنة موازنات الحكومة العراقية، 

  بمليارات الدوالرات
  

  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  الوآالة/الوزارة
  يراداتاإل  ٤٧٫٩١  ٣٦٫٥٠  ٦٣٫١٠  ٣١٫٠٠  النفط
  ٤٫٨٦  ٦٫٢٠  ٧٫٠٠  ٢٫٤٠  لكغير ذ

  ٥٢٫٧٧  ٤٢٫٧٠  ٧٠٫١٠  ٣٣٫٣٨    يراداتإجمالي اإل
  ١٠٫٥٥  ٩٫٧٤  ٢٥٫٦٩  ١٤٫٥٧  المالية
  ٤٫٣١  ٣٫٩١  ١٫٩٩  ١٫٥٣  التعليم
  ٥٫٨٩  ٥٫٢٧  ٥٫١٦  ٣٫١٤  الداخلية
  ٤٫٥٢  ٣٫٨٥  ٤٫٩٢  ٤٫٠٩  الدفاع
  ٤٫٠٣  ٣٫٦٢  ٠٫٠٤  ٠٫٠٣  التجارة
  ٠٫٤٥  ٠٫٢٥  ٠٫٢٢  ٠٫١١  العدل

حكومة إقليم 
  آردستان

٦٫٠٣  ٥٫٠٧  ٤٫٢٤  ٣٫١٩  

  ١٥٫٨٢  ١٤٫١٧  ٨٫٨١  ٤٫٣٤  غير ذلك

   التشغيليةنفقاتال

  ٥١٫٥٩  ٤٥٫٨٩  ٥١٫٠٧  ٣١٫٠٠  المجموع الفرعي
  ٢٫٦٥  ٢٫٢١  ٢٫٢٦  ٢٫٣٨  النفط

  ٣٫٤٩  ١٫٠٨  ٢٫٣٢  ١٫٣٨  الكهرباء
حكومة إقليم 

  آردستان
٢٫٧٢  ١٫٩٥  ٣٫٧١  ١٫٥٦  

  ٠٫٣٨  ٠٫٢٧  ٤٫٩٢  ٠٫٠٥  الدفاع
  ٠٫٢٦  ٠٫٢٢  ٠٫٥٤  ٠٫٠٤  الداخلية
  ٠٫١٣  ٠٫١١  ٠٫٠٢  ٠٫٠١  العدل

غير (المحافظات 
حكومة إقليم 

  )آردستان

٢٫١٨  ٢٫١٧  ٦٫٤٠  ٢٫١٠  

  ٧٫٨٩  ٤٫٧٣  ١٠٫١٣  ٢٫٥٣  غير ذلك

االستثمارات 
  الرأسمالية

  ١٩٫٧٠  ١٢٫٧٣  ٢١٫١١  ١٠٫٠٥  المجموع الفرعي
  ٧١٫٣٠  ٥٨٫٦١  ٧٢٫١٨  ٤١٫٠٥    نفقاتالإجمالي 
  ١٨٫٥٣-  ١٥٫٩١-  ٢٫٠٨-  ٧٫٦٧-    العجز/الفائض

  
  التي احتسبتها تعكس المبالغنفقاتوال يرادات اإلأرقام. األرقام تتأثر بالتدوير. البيانات غير مدققة: مالحظة

  . الفصليةنفقاتوال يرادات انها ال تتوافق بالضرورة مع اإل، في الموازنةالعراقيةالحكومة 
  

 استجابة الملحق المالي في السفارة لطلب المفتش العام للبيانات، غداد،ب في السفارة األميرآية: المصدر
١٧/١/٢٠١٠.  
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  التمويل الدولي
 مليار ١٧٫٠١، آان المانحون الدوليون قد تعهدوا تقديم ٢٠٠٩ديسمبر /األول آانون ٣١بتاريخ 
آخر ذ  مليار دوالر آقروض، وهي مبالغ لم تتغير من١١٫٧٥ مليار دوالر آمنح و٥٫٢٦: دوالر

  )٤٧(. في مؤتمر المانحين في مدريد٢٠٠٣معظم التعهدات جرت في . ربع سنة
  

 ١٠٫٧٤، آان المانحون الدوليون قد ألزموا ما يقدر ب ٢٠٠٩ديسمبر / آانون األول٣١بتاريخ 
 تقديم ما يقدر ب إيرانالتزمت . ربع السنة الحالي مليون دوالر عن ٩٢مليار دوالر، أي بزيادة 

والر من القروض الميسرة لتمويل االشغال الجارية في وحول المدن الشيعية  مليون د١٠٠
 إضافيةالزامات في تقرير  (EC) األوروبيةالمقدسة في النجف وآربالء، آما ذآرت المفوضية 

، ٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني١٣في . ٢٠١٠آي تعكس مساعدتها للموازنة العراقية لسنة 
 التفاقية الشراآة والتعاون بينهما الهادفة األخيرةعراق اللمسات  والاألوروبيةوضعت المفوضية 

  .إلى تشجيع الحوار والتجارة
  

من المتوقع ان يتحول و.  فأآثر بسيادة العراقأآثر مع اعتراف المانحين تتطورالمساعدة الدولية 
 للتنمية عراق القادمة من خطة الأولوياتهاتأخذ " شراآة جديدة"العهد الدولي مع العراق إلى 

تراجع وسط هذه ي (IRFFI)دعم الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق . القومية
، آما ان لجنة المانحين ٢٠١٠يونيو / حزيران٢٠يجب ان تبدأ قبل المشاريع الجديدة . التغيرات

  )٤٨(. تقرير حول الدروس المكتسبة وحول متابعة آليات التنسيق بين المانحينإلصدارتخطط 
  
  لتمويل األميرآيا

 مليار دوالر ٥٣٫٣٠، خصص الكونغرس األميرآي أو جعل متوفرًا بطرق أخرى ٢٠٠٣منذ 
لجهود إعادة اإلعمار في العراق، بما في ذلك بناء البنية التحتية المادية وإقامة المؤسسات 
ح الشعب السياسية واالجتماعية، وإعادة تكوين القوات األمنية، وشراء المنتجات والخدمات لصال

  )٤٩(.العراقي
  

 مليار دوالر قد ُجعلت متوفرة عبر أربعة ٤٧٫١٢، آان ٢٠٠٩ديسمبر / آانون األول٣١بتاريخ 
  )٥٠(: صناديق رئيسية

  
  صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق(IRRF)-مليار دوالر٢٠٫٨٦ . 
  صندوق قوات األمن العراقية(ISFF) – مليار دوالر١٨٫٠٤ . 
 صندوق دعم االقتصاد (ESF) – مليار دوالر٤٫٥٦ . 
  برنامج االستجابة الطارئة للقائد(CERP) – مليار دوالر٣٫٦٥ . 
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  ٢-٢الشكل 
  )بمليارات الدوالرات( الرئيسية األموالوضعية صناديق 

  
  

  
  
  

 والزامات لم يذآر مكتب وزير الدفاع بيانات مخصصات.  تتأثر بالتدويراألرقام. البيانات غير مدققة: مالحظة
 سحب المفتش العام بيانات . ربع سنوي لكافة مخصصات السنة الماليةأساس لفئات المشاريع على نفقاتو

 برنامج االستجابة الطارئة للقائد من نظام إدارة إعادة إعمار العراق الذي يتأخر نفقاتومخصصات والزامات 
 قد ال يتوافق مع القيم التي عثر عليها في قسم لىاألعمدة ربع سنة في إصدار تقاريره، لذلك فإن إجمالي الخط 

  .استخدامات التمويل في هذا التقرير
  

 العراق-وسط، استجابة مكتب الشرق األ٥/٤/٢٠٠٧استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش للبيانات، : المصادر
لب المفتش العام ، استجابة مكتب وزير الدفاع لط٢٠/١/٢٠١٠ و١٣/١/٢٠١٠لطلب المفتش العام للبيانات، 

، استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام ١٤/١/٢٠١٠ و١٣/١/٢٠١٠، ١٠/٤/٢٠٠٩للبيانات، 
، استجابة وزارة المالية األميرآية لطلب المفتش العام ٢٠/١/٢٠١٠ و١٤/١/٢٠١٠، ١١/١/٢٠١٠للبيانات، 
 لطلب المفتش العام للبيانات، (USACE)ميرآي ، استجابة سالح الهندسة في الجيش األ٢/٤/٢٠٠٩للبيانات 

 ١٣/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)، استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ٢/١/٢٠١٠
 لطلب المفتش العام للبيانات، (USTDA)، استجابة الوآالة األميرآية للتجارة الدولية ٢٠/١/٢٠١٠و
، األميرآيكونغرس المرفوعة إلى اللتقارير ربع السنوية ونصف السنوية  المفتش العام، ا.٢/٤/٢٠٠٩
١٠/٢٠٠٩، ٣/٢٠٠٤.  
  
  

 ٤١٫٣٦ إنفاقوتم )  بالمئة٩٤( مليار دوالر ٤٤٫٤٥ إلزاممن أصل هذه المبالغ، تم 
 مليار دوالر ٦٫١٨ وجعل الكونغرس متوفرًا أيضًا )٥١(). بالمئة٨٨(مليار دوالر 

 المخصصات على لالطالع على نظرة شاملة. يرة تمويل صغمساراتعبر عدة 
، انظر ٢٠٠٩ديسمبر /األول آانون ٣١تاريخ حتى  األميرآية نفقاتوالوااللزامات 

  .٣-٢ والجدول ٢-٢الشكل 
  

  إلزامات غير منفقة
  $٤٧٫١٢خصصت  $٣٫٠٩: المجموع

  $٤٤٫٤٥ألزمت 
$٤١٫٣٦أنفقت

السنة المالية

صندوق قوات 
  األمن العراقية

١٫٦٦$

برنامج االستجابة 
  الطارئة للقائد

٠٫١٤

صندوق إغاثة 
وإعادة إعمار 

  العراق
٠٫٤٨$ 

صندوق دعم 
  االقتصاد
٠٫٨٢$

٢٧%  
٥٤%  

١٥%  

٤%  
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  المخصصات الجديدة 
 مليون دوالر من التمويل ٦٦٦٫٨، أتم الكونغرس تخصيص ربع السنة الحاليخالل 

  )٥٢(. العراقالجديد المتوفر إلعادة إعمار
  

، قدم ٢٠٠٩ ديسمبر/األول آانون ١٣في 
 مليون دوالر من ٤٦٦٫٨الكونغرس 

المخصصات الجديدة للعمليات الخارجية 
، الذي )٥٣(H.R.3288من القانون آجزء 

في ) ٥٤(117-111عام  وقع عليه آقانون
  في )٥٥(. ٢٠٠٩ديسمبر /األول آانون ١٦
 مليون دوالر من التمويل ٢٠٠ونغرس ، قدم الك٢٠٠٩ ديسمبر/األول آانون ١٩

قع عليه آقانون عام  الذي ُوHR.3326  القانونالدفاعي الجديد للعراق آجزء من
 اإلدارةقل مما طلبته أ، آانت المخصصات بمجموعها )٥٦(.، في نفس اليوم111-118

  )٥٧(. مليون دوالر١٣٣٫٢بمبلغ 
  

ية، حسب السنة توزيع مخصصات الدفاع والعمليات الخارجلالطالع على 
  .٢-٢والصندوق، أنظر الجدول 

  
  صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

آان صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق أآبر مصدر ألموال إعادة االعمار 
صندوق إغاثة : تخصيصين مليار جعلت متوفرة عبر ٢٠٫٨٦، شمل األميرآية

وق إغاثة وإعادة إعمار  وصند،) مليار دوالر٢٫٤٨. (األولوإعادة إعمار العراق 
ديسمبر /األول آانون ٣١تاريخ حتى  )٥٨(). مليار دوالر١٨٫٣٩(العراق الثاني 

 مليار ٢٠٫٣٢ وبقي مبلغ مليار دوالر، ٠٫٥٤ ، آانت قد انتهت صالحية إنفاق٢٠٠٩
 ٩٨( مليار دوالر ١٩٫٨٥نفق أ هذا المبلغ، آان قد أصلمن .  ملزمةأموالآدوالر 
  )٥٩().بالمئة

  

  قبل ست سنوات عند ربع السنة الحالي
  إغاثة وإعادة إعمار العراق الثانيصندوق 

نوفمبر، وّقع الرئيس /ين الثاني تشر٦في 
 الذي قدم 106-108بوش على القانون العام 

 مليار دوالر لصندوق إغاثة وإعادة ١٨٫٦٥
آانت هذه أآبر مخصصات . إعمار العراق

  .منفردة لجهود إعادة اإلعمار
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  ٢-٢جدول ال
  .٢٠١٠ والسنة المالية ٢٠٠٩مخصصات السنة المالية 

  بماليين الدوالرات
  
السنة المالية   

٢٠٠٩  
  ٢٠١٠السنة المالية 

مشروع   اإلدارةطلب   المخصصات  الصندوق  
القانون في 

مجلس 
  النواب

مشروع 
القانون في 

مجلس 
  الشيوخ

  المخصصات

صندوق قوات 
   العراقيةاألمن

٠  ٠  ٠  ٠  ١،٠٠٠٫٠  

برنامج االستجابة 
  الطارئة للقائد

٢٠٠٫٠  ٢٠٠٫٠  *  ٣٠٠٫٠  ٣٣٦٫١  

  الدفاع

  ٢٠٠٫٠  ٢٠٠٫٠  *  ٣٠٠٫٠  ١،٣٣٦٫١  المجموع الفرعي
صندوق دعم 

  االقتصاد
٣٨٢٫٥  ٣٧٥٫٠  ٤٠٠٫٠  ٤١٥٫٧  ٤٣٩٫٠  

سالح الهندسة في 
  األميرآيالجيش 

٥٢٫٠  ٥٢٫٠  ٥٢٫٠  ٥٢٫٠  ٢٠٫٠  

صندوق عدم 
سالح انتشار 

الدمار الشامل 
 اإلرهابومكافحة 

(NADR) 

٣٠٫٣  *  ٣٠٫٠  ٢٠٫٠  *  

 التعلمصندوق 
والتعليم العسكري 

  (IMET)الدولي 

٢٫٠  ٢٫٠  ٢٫٠  ٢٫٠  *  

العمليات 
 الخارجية

  ٤٦٦٫٨  ٤٥٩٫٣  *  ٥٠٠٫٠  ٤٨١٫٠ المجموع الفرعي
  ٦٦٦٫٨  ٦٥٩٫٣  *  ٨٠٠٫٠  ١،٨١٧٫١    المجموع

  
 أموال لم تقدم أية م٢٠١٠مخصصات .  يشير إلى عدم وجود مخصصات*الرمز . ير بالتدوتتأثر األرقامالبيانات غير مدققة، : مالحظة

 أو إلى صندوق التعلم (NADR) العائدة لهامعينة لصندوق عدم انتشار سالح الدمار الشامل، ومكافحة اإلرهاب، ونزع األلغام والبرامج 
 والمخصصات المقدمة إلى 117-111مة بموجب القانون العام  لكن الفارق بين سلطة الموازنة المقد(IMET)والتعليم العسكري الدولي 

 مساوية للمبالغ المطلوبة لكل من  (INCLE) لرقابة على المخدرات وتطبيق القانونالدولي لصندوق ال صندوق دعم االقتصاد والى
 أو إلى صندوق التعلم والتعليم (NADR) العائدة لهاصندوق عدم انتشار سالح الدمار الشامل، ومكافحة اإلرهاب، ونزع األلغام والبرامج 

 الخارجية، تلقى صندوق دعم االقتصاد فقط مخصصات أصغر مما طلبته عمليات مما يوحي انه بين مبالغ ال(IMET)العسكري الدولي 
  .اإلدارة

  
: ٢٠١٠زنة للسنة المالية ، وزارة الدفاع، طلب الموا١٥/١/٢٠١٠استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : المصادر

 وزارة تمشروع قانون مخصصا" للجنة المخصصات في مجلس النواب، 230-111 ر التقري،١٩- ٥ صفحة، ٥/٢٠٠٩ملخص التبرير، 
مشروع قانون مخصصات " للجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، 74-111، التقرير ٣٤٩ و٦، ص ١٤/٧/٢٠٠٩، ٢٠١٠الدفاع، 

تعديل مجلس النواب لتعديل مجلس الشيوخ "، مجلس النواب، 118-111، القانون العام ٢٤٤، ص ١٠/٩/٢٠٠٩، "٢٠١٠وزارة الدفاع، 
 ، تم الوصول  :thomas.loc.gov/cgi-bin/query/Z?r111:H16DE9-0030، ١٦/١٢/٢٠٠٩"، )في سجالت الكونغرس( H.R.3326 للقانون

 للجنة المخصصات في 187-111، التقرير ٢٠، ص ٥/٢٠٠٩"، ٢٠١٠ة  للموازنة، للسنة الماليستبرير الكونغر"،٥/١/٢٠١٠اليه في 
، ٥٩، ص ص ٢٦/٦/٢٠٠٩، ٢٠١٠، العائدة لها الدولة والعمليات الخارجية والبرامج تمشروع قانون مخصصا"مجلس النواب، 

خارجية والبرامج مشروع قانون مخصصات الدولة والعمليات ال" للجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، 44-111، التقرير ٩٤، ٧٥
 مجلس النواب، 366-111، التقرير )١) (ب (٧٠٤٢، القسم 117-111، القانون العام ٥٧، ٤٨ص . ٩/٧/٢٠٠٩"، ٢٠١٠، العائدة لها

  .١٤٨٤، ١٤٦٦ ص ،٨/١٢/٢٠٠٩، "H.R.3288  القانونتقرير مؤتمر لمرافقة"
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٣٦ 

  ٣-٢الجدول 
  مخصصات التمويل األميرآي

   الدوالراتيينبمال
  
  السنوات المالية السابقةمخصصات   
  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  

P.L. 110-92, 
P.L. 110-116, 
P.L. 110-137, 
P.L. 110-149, 
P.L. 110-161, 
P.L. 110-252 

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  

              تمويالت رئيسية

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

  ١٨،٣٨٩          

  ٣٫٠٠٠  ٥،٥٤٢  ٣،٠٠٧  ٥،٤٩٠      (ISFF)صندوق قوات األمن العراقية 
  ٦٦٤  ١،٤٧٨  ١،٥٤٥      ٥٠  )ب((ESF)صندوق دعم االقتصاد 

برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
(CERP))ج(  

  ٩٫٤٢  ٧٢٠  ٦٥٣  ٦٦٨  ١٣٤  

صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
  (IRRF1)األول 

٢،٤٧٥            

  ٤٫٦٠٦  ٧،٧٤٠  ٥،٢٠٠  ٦،١٥٨  ١٨،٥٢٣  ٢،٥٢٥  المجموع الفرعي
             برامج المساعدات األخرى

صندوق إعادة إصالح األخطار التي 
 تتعرض لها الموارد الطبيعية

(NRRRF))د(  

٨٠١            

ى نشاطات أخر(صندوق حرية العراق 
  )هـ()إلعادة اإلعمار

٧٠٠            

  ٤٣٨  ٤٥        ٣٧  (MRA)مساعدات الهجرة والالجئين 
لرقابة على الدولي لصندوق ال

   (INCLE)المخدرات وتطبيق القانون
١٠٥  ١٥٠  ٩١      ٢٠  

 بموجب القانون المساعدات الغذائية
P.L.480  ٢العنوان  

٢٤      ٣    ٣١١  

  ٧٥  ٢٥٠          )الديمقراطية(صندوق الديمقراطية 
  ٩٥    ٨      ١٤٤  (IDA) مساعدة الكوارث العالميةهيئة 

صندوق حرية العراق، فريق العمل 
 لتحسين عمليات األعمال واالستقرار

(TF-BSO)   

        ٥٠  ٥٠  

برامج عدم انتشار أسلحة الدمار 
الشامل، ومقاومة اإلرهاب ونزع األلغام 

  )و((NADR) والبرامج العائدة لهاو

٣٣          ٩٠  

مج إنقاذ حياة األطفال صندوق برا
  (CSH) وصحتهم

        ٧    

مساعدة ضحايا المجاعة هيئة 
 (IDFA)والكوارث العالمية 

        ٥  ٤٥  

            ٥٠  (PKO)عمليات حفظ السالم التطوعية
          ٤٠    العراقفي محطة الحرة 

المساعدات اإلنسانية الخارجية 
   (OHDACA)الكوارث والمدنيةو

  ١٧          

  ١١    ٦         (ECA)التبادل الثقافيبرامج التعليم و
لشؤون ل التقنيةالمساعدات 

   (OTA)الدولية
      ٣  ١٣    
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٣٧ 

  )تابع (٣-٢الجدول 
  
  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  

P.L. 110-92, 
P.L. 110-116, 
P.L. 110-137, 
P.L. 110-149, 
P.L. 110-161, 
P.L. 110-252 

  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤  ٢٠٠٣  

التدريب العسكري والتعليمي الدولي 
(IMET)  

    ٣  ١    ١  

خدمة مساعدي القضاة األميرآيين 
  )خدمات دعم االحتكام إلى القضاء(

      ٢    ١  

    ٢          وزارة العدل
  ٨٤١  ٥٥٣  ١١٩  ٤  ٥٧  ٢،١٥٣ مجموع الفرعيال

التكاليف التشغيلية المتعلقة بإعادة 
  اإلعمار

  ٨٣٣          

    ٦٣٠  ٢٠٠        (CPA)سلطة االئتالف المؤقتة 
  ٩٨    ٧٩  ٢٤    ٢١  (PCO) مكتب المشاريع والعقود

 األميرآية للتنمية التكاليف التشغيلية
  الدولية

        ١٠٠    

ية التكاليف اإلدارية لصندوق حر
  (PRT)العراق 

          ٦٨  

المساهمات األميرآية إلى المنظمات 
  الدولية

١٦٦  ٧٣٠  ٢٧٩  ٢٤  ٨٣٣  ٢١  

              المجموع الفرعي
  ٣٩  ٣٥  ٢٤    ٧٥   اإلشراف على إعادة اإلعمار

المفتش العام الخاص إلعادة إعمار 
 (SIGIR)العراق 

      ٢١    ٥  

  مكتب المفتش العام–وزارة الدفاع 
(DoD OIG)  

١٠  ١    ٣  ٢  ٤  

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

        ١٦    

  ١٠  ٢  ١         (DCAA)وآالة تدقيق العقود الدفاعية 
مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية 

(DoS OIG)  
٨٠  ٥٣  ٣٠  ٣  ٧٧  ٤  

              المجموع الفرعي
  ٥،٦٩٣  ٩،٠٧٩  ٥،٦٣٣  ٦،١٨٩  ١٩،٤٨٩  ٤،٧٠٢  المجموع
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٣٨ 

  ٣-٢الجدول 
  
  ٢٠١٠ ٢٠٠٩      
  P.L. 111-32 

 
P.L. 111-117 

  
P.L. 111-118 

  
  وضع األموال  

  ١٩/١٢  ١٦/١٢/٢٠٠٩  ٢٤/٦/٢٠٠٩/
٢٠٠٩  

مجموع 
  المخصصات

المنتهية   المنفقة  الملتزم بها
  الصالحية

                تمويالت رئيسية

صندوق إغاثة وإعادة 
إعمار العراق الثاني 

(IRRF2) 

      ٣٢٧  ١٧،٥٩٧  ١٨،٠٦٢  ١٨،٣٨٩  

صندوق قوات األمن 
  (ISFF)العراقية 

١٥،٠٨٨  ١٦،٧٤٦  ١٨،٠٣٩      ١٠٠٠    

صندوق دعم االقتصاد 
(ESF)  

٣،٠٦٣  ٣،٨٨٥  ٤،٥٥٩    ٣٨٣  ٤٣٩    

برنامج االستجابة 
  (CERP)الطارئة للقائد 

٣،٣٥٨  ٣،٤٩٦  ٣،٦٣٥  ٢٠٠    ٣٣٦    

صندوق إغاثة وإعادة 
إعمار العراق األول 

(IRRF1)  

      ٢١٤  ٢،٢٤٩  ٢،٢٦١  ٢،٤٧٥  

  ٥٤٢  ٤١،٣٥٥  ٤٤،٤٤٨  ٤٧،١١٦  ٢٠٠  ٣٨٣  ١،٧٧٥  المجموع الفرعي
  إجمالي برامج المساعدات األخرى

صندوق إعادة إصالح 
األخطار التي تتعرض 
 لها الموارد الطبيعية

(NRRRF)  

      ٨٠١  ٨٠١  ٨٠١    

صندوق حرية 
نشاطات  ( (IFF)العراق
  )أخرى

      ٦٥٤  ٦٨٠  ٧٠٠    

هجرة مساعدات ال
  (MRA)والالجئين 

      ٣٧٢  ٤٥٥  ٥٢٠    

لرقابة الدولي لصندوق ال
على المخدرات وتطبيق 

   (INCLE)القانون

٢٢٥  ٣٦٩  ٤٣٨    ٣٥٢  ٢٠    

 P.L.480القانون 
  ٢العنوان 

      ٣٣٨        

    ١٢٤  ٣١٥  ٣٢٥        الديمقراطية
هيئة التنمية الدولية 

(IDA)  
      ٣٥  ٨٢  ٢٤٧    

صندوق حرية العراق، 
 لتحسين فريق العمل

عمليات األعمال 
-TF) واالستقرار

BSO)   

    ١٠٠          

صندوق برامج إنقاذ حياة 
 األطفال وصحتهم

(CSH)  

    ٢٧  ٣٢  ٩٠      

برامج عدم انتشار أسلحة 
الدمار الشامل، ومقاومة 

اإلرهاب ونزع األلغام 
واألمور المتصلة بها 

(NADR)  

٩٠  ٣٠  ٢٠          

مساعدة ضحايا المجاعة 
مية والكوارث العال

(IDFA) 

    ٥٠          

عمليات حفظ السالم 
  (PKO)التطوعية

    ٥٠          

          ٤٠      محطة الحرة
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٣٩ 

  )تابع (٣-٢الجدول 
  
  ٢٠١٠ ٢٠٠٩      
  P.L. 111-32 

 
P.L. 111-117 

  
P.L. 111-118 

  
  وضع األموال  

  ١٩/١٢  ١٦/١٢/٢٠٠٩  ٢٤/٦/٢٠٠٩/
٢٠٠٩  

مجموع 
  المخصصات

المنتهية   المنفقة  الملتزم بها
  حيةالصال

المساعدات اإلنسانية 
الخارجية وبمناسبة 

الكوارث 
   (OHDACA)والمدنية

    ١٧          

برامج التعليم والتبادل 
   (ECA)الثقافي

    ١٦          

المساعدات الفنية في 
   (OTA)الشؤون الدولية

    ١٤  ١٦  ١٦      

 التدريب العسكري 
  (IMET)والتعليمي الدولي 

٣  ٤  ١٠    ٢  ٢    

        ٣        يرآيوناألممساعدو القضاة 
        ٢        وزارة العدل

    ٢،٢٥٥  ٢،٧٥٣  ٣،٨٥٢       المجموع الفرعي
  اإلعمارالتكاليف التشغيلية المتعلقة بإعادة 

سلطة االئتالف المؤقتة 
(CPA)  

      ٧٩٩  ٨٣٢  ٨٣٣    

 مكتب المشاريع والعقود
(PCO)  

      ٨٣٠        

الوآالة األميرآية للتنمية 
  الدولية

      ٢٢٤        

 اإلدارية لصندوق التكاليف
  (PRT)حرية العراق 

      ١٠٠        

المساهمات األميرآية إلى 
  المنظمات الدولية

      ٦٨        

    ٧٩٩  ٨٣٢  ٢،٠٥٣        المجموع الفرعي
  اإلشراف على إعادة اإلعمار
المفتش العام الخاص إلعادة 

 (SIGIR)إعمار العراق 
١٤٨  ١٦٤  ٢٠٣    ٢٣  ٧    

 مكتب –وزارة الدفاع 
   مالمفتش العا

      ٢٦        

الوآالة األميرآية للتنمية 
مكتب المفتش العام /الدولية

(USAID/OIG)  

      ١٨        

وآالة تدقيق العقود الدفاعية 
(DCAA)   

      ١٦        

مكتب المفتش العام في 
 DoS)وزارة الخارجية 

OIG)  

      ١٣        

    ١٤٨  ١٦٤  ٢٧٦    ٢٣  ٧  المجموع الفرعي
  ٥٤٢  ٤٢،٥٥٧  ٤٨،١٩٨  ٥٣،٢٩٧  ٢٠٠  ٤٩٠  ١،٨٢٤  المجموع
  :مالحظات

ة       )أ(   د خصص في البداي ونغرس ق ان الك راق      ١٨،٦٤٩ آ ار الع ادة إعم ة وإع ار دوالر لصندوق إغاث اني    ملي ه خصص   الث ين دوالر  ٢١٠، لكن  مالي
ار العر  . لتحويلها إلى حسابات أخرى لبرامج في األردن وليبيريا والسودان   ابات أخرى حوالي     حّولت اإلدارة من صندوق إغاثة وإعادة إعم ى حس اق إل

ه      (ها إال في حسابات أخرى،      ذ مليون دوالر إلى برامج لها عالقة بالعراق ال يمكن تنفي          ٥٦٢ راق من َدين اء الع ائي إلعف ى   . )يمثل البرنامج الثن عالوة عل
ونغرس      ٢٠٠٦ذلك، وفي مخصصات السنة المالية       ة وإع               ٩٫٩٥، خصص الك ى صندوق إغاث ل إل ون دوالر آي تنق ار العراق من حساب         ملي ادة إعم

  . مليون دوالر٥٠  مبلغP.L-110 252 الغى القانون ٢٠٠٨في السنة المالية . صندوق دعم االقتصاد التابع لوزارة الخارجية
-P.L. 108 ماليين دوالر من القانون العام ١٠و لم يتم تسديدها ٢٠٠٣  مليون دوالر من حساب صندوق دعم االقتصاد األساسي لسنة ٤٠يشمل ) ب(

11.  
ذآر مكتب . لعراق وأفغانستانل إلى بلد محدد، بل إلى صندوق (CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد عمومًا، ال يخصص الكونغرس أموال  )ج(

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

  .ذا الصندوق المسجلة تحت ه(NRRRF)اإلعمار، باستثناء األموال المحولة إلى صندوق إعادة إصالح األخطار التي تتعرض لها الموارد الطبيعية 
  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.109-234لقانون التقارير الصادرة وفقًا للمؤتمر حول أموال دعم إعادة اإلعمار المخصصة بموجب ا)  ح(

  .               المشاريع والعقود



 مصادر تمويل إعادة إعمار
  

 

٤٠ 

  
   العراقيةاألمنصندوق قوات 

 مليار دوالر لصندوق قوات األمن العراقية لدعم وزارة الدفاع ١٨٫٠٤خصص الكونغرس 
يناير /نون الثاني من آااألولفي .  العراقيةاألمن العراقية في تطوير قوات الداخليةووزارة 
، (MNSCTC-I)االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق  األمنية تعطيل نشاط القيادة  تم٢٠١٠

 (USF-I) في العراق األميرآية إلى القوات العائد لهاوتم نقل مهمة القيادة األمنية وآافة البرامج 
مساعدة األمنية في العراق  وبعثة ال(ITAM)التي شملت بعثة التدريب واالستشارات في العراق 

(ISAM).)٦٠(  
  

.  مليار دوالر من االلزامات غير المنفقة١٫٦٦، بقي ٢٠٠٩ ديسمبر/األول آانون ٣١بتاريخ 
من هذه %) ٦٤( مليار دوالر ٠٫٨٢  فقط مبلغ مليار دوالر أخرى غير ملزمة، لكن١٫٢٩وبقي 
  . يمكن إلزامه لمشاريع جديدةاألموال

  
 مليار دوالر ١٦٫٧٥ ي تّم إلزامه من صندوق قوات األمن العراقية هوالمبلغ اإلجمالي الذ

وضعية لإلطالع على ) ٦١(.في نهاية ربع السنة%) ٨٤( مليار دوالر ١٥٫٠٩ إنفاقوتم %) ٩٣(
  .٤-٢، انظر الجدول األموالهذه 

  
  
  
  
  
  
  
 

  ربع السنة الحالي منذ ثالث سنوات 
  فريق دراسة العراق

ذآر . تقرير فريق دراسة العراق، صدر ٢٠٠٦ديسمبر / آانون األول٦في 
التقرير غياب التمويل األميرآي المناسب لقوات األمن العراقية وأشار إلى ان

الثالثة مليارات دوالر المخصصة لصندوق قوات األمن العراقية للسنة 
 آانت اقل من المبلغ المطلوب لدعم الحضور العسكري ٢٠٠٦المالية 

 .األميرآي في العراق لمدة أسبوعين
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٤١ 

  
  ٣-٢الشكل 

  ت بمليارات الدوالرا– األموالوضعية : يةق العرااألمنصندوق قوات 
 

  الزامات غير منفقة
١٫٢٦$  

  
  

   تتأثر بالتدويراألرقام –البيانات غير مدققة : مالحظة
  .١٣/١/٢٠١٠استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

  
 ات العراقية حسب مجموعات النشاطاألمن ربع السنوية لصندوق قوات نفقاتوالاإللزامات 
  ةالفرعي

  مبلغصص العراقية، ُخاألمن قوات لصندوق مليار دوالر المخصصة ١٨٫٠٤ ال أصلمن 
  :ةرئيسي فرعية ات مجموعات نشاطألربع%) ٩٥( مليار دوالر ١٧٫٠٦

  
  المعدات والنقل للجيش والشرطة، وحماية القوات، ومعدات االتصاالت–المعدات . 
  الشرطةمراآزعسكرية، والتدريب، القواعد المناطق  أآاديميات –البنية التحتية . 
 الذخائر والدعم اللوجستياألسلحة الصيانة، -االستدامة ،. 
 تدريب الجنود والشرطة، تنمية القدرات الوزارية، ومعدات ودعم المدربين-التدريب . 

  
فهو  العراقية األمنصندوق قوات المتبقي في %) ٥( مليار دوالر المتبقية ٠٫٩٨ أما مبلغ
 الصغيرة المسماة الفرعيةهذه المجموعات . األصغرفرعية ال اتنشاطال لمجموعات مخصص
لصندوق قوات األمن  (QRF)تشمل صندوق االستجابة السريعة " نشاطات ذات صلة"جماعيًا 
  )٦٢(.، ومراآز االعتقال ومجمعات حكم القانونالعراقية

  
المنصرم، إال أنه نة  بصورة آبيرة بالنسبة لربع السأدنى ربع السنوية نفقاتوالآانت االلزامات 

 مليون ٤٠٫٨ الزام وأبطلت مليون دوالر، ١١٣٫٨ وزارة الدفاع ألزمت، ربع السنة الحالي في
 ربع إجمالي بالمئة من ٧ –لزامات إإجمالي آ مليون دوالر ٧٣٫٠ الصافيلتغيير ا  ليبلغدوالر
يًا بين مجموعات  آانت االلزامات لوزارة الدفاع العراقية متوازنة نسب)٦٣(.المنصرمالسنة 

  $١٨٫٠٧خصصت 
 

  $١٦٫٧٥ألزمت 
 

  $١٥٫٠٩أنفقت 
 

  $٠٫٢٧ االستدامة

$٠٫١٣نشاطات ذات صلة 

$٠٫١٢التدريب   

$٠٫٦٢البنية التحتية 

$٠٫٥١ لمعداتا

٣١% 

١٧% 

٨% 

٧% 

٣٧% 
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لية خآانت الزامات وزارة الدا.  الزامتها هبطتالتي باستثناء البنية التحتية ة الفرعياتالنشاط
  )٦٤(. الزامات المعدات والبنية التحتيةإبطال بسبب متساوية تقريبًا االستدامة وللتدريبالعراقية 

  
قل بنسبة الثلث لعراقية ا ااألمن صندوق قوات نفقات، آان إجمالي ربع السنة الحاليخالل 

:  الجديدةنفقاتال شكلت مشتريات المعدات قرابة نصف )٦٥(.المنصرم السنة عبالمقارنة مع رب
 البنية نفقاتوشكلت . ليةخ مليون دوالر لوزارة الدا١٤٠٫٠ مليون دوالر لوزارة الدفاع و١١٥٫٣

  )٦٦(.لالستدامةبلغ زهيد م بالمئة للتدريب و٢٦ بالمئة من المجموع، مقابل ١٥التحتية حوالي 
  

  ٤-٢الجدول 
  ةالفرعي ات حسب الوزارات ومجموعات النشاطاألموالوضعية : العراقية األمنصندوق قوات 

   الدوالراتبماليين
  

  التغيير ربع السنوي  األموالوضعية   
مجموعات   الوزارة

  ة الفرعياتالنشاط
  أنفقت  ألزمت  أنفقت  الزمت  خصصت

  ٤٥٫١  %)٠ (٣٫٣-  ٢،٧٤٠٫٨  ٣،٠٨٤٫٧  ٣،٢٧٢٫١  البنية التحتية
  %)٣ (١١٥٫٣  %)٠ (١٨٫٦  ٤٫١٥٥٫٦  ٤،٤١٢٫٠  ٤،٦٩٤٫٩  المعدات
  )$١٤ (٤٦٫٢  %)٧ (٢٦٫٦  ٣٧٢٫٢  ٤٢٨٫١  ٦١٢٫٨  التدريب
  %)٠ (٠٫٧  %)١ (٢٥٫٤  ١،٦٤٩٫٨  ١،٨٥٨٫٥  ١،٩٤٠٫٢  االستدامة

  الدفاع

  %)٢( ٢٠٧٫٠  %)١ (٦٧٫٣  ٨،٩١٨٫٤  ٩،٧٨٣٫٤  ١٠،٥٢٠٫٠  المجموع الفرعي
  %)٣ (٣٥٫٠  %)٠ (١- ٢-  ١،١٠٢٫٢  ١،٣٧٧٫٥  ١،٤٤٧٫٨  البنية التحتية

  %)١١ (١٤٠٫٠  %)٢- _٣٥٫٣-  ١،٤٤١٫٤  ١،٦٩٩٫٨  ١،٨٩٩٫٢  المعدات
  %)٤ (٨٧٫٦  %)١ (٢٣٫٦  ٢،٣٥٩٫٦  ٢،٤٢٢٫٣  ٢،٥٨٥٫٤  التدريب

  الداخلية

  %)١ (٧٫٥  %)٣ (١٦٫٧  ٥٢٩٫٠  ٥٩٤٫٥  ٦١٠٫٥  االستدامة
مجموعات 

  أخرى
  %)٥ (٢٧٠٫١  %)٠ (٢٫٨  ٥،٤٣٢٫٣  ٦،٠٩٤٫١  ٦،٥٤٢٫٩   الفرعيالمجموع

  )%٦ (٣٩٫٤  %)٠ (٢٫٩  ٧٣٧٫٣  ٨٦٨٫١  ٩٧٦٫٤  المجموع الفرعي  
  %)٤ (٥١٦٫٨  %)٠ (٧٣٫٠  ١٥،٠٨٨٫٠  ١٦،٧٤٥٫٥  ١٨،٠٣٩٫٣  المجموع العام

  

  . تتأثر بالتدويرماألرقا. البيانات غير مدققة: مالحظة
المفتش العام، التقرير ربع . ١٣/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة مكتب وزير الدفاع: المصادر
  .١٠/٢٠٠٩ آونغرس الواليات المتحدة، إلىالسنوي 

 
   العراقيةاألمنالمخصصات غير المنفقة لصندوق قوات 

يدة، لقد  ال تزال متوفرة اللزامات جد٢٠٠٩ العراقية لسنة األمنفقط مخصصات صندوق قوات 
 ولم تعد ٢٠٠٨-٢٠٠٥ العراقية لسنوات األمنمخصصات صندوق قوات ية صالحة انقضت مد

 العراقية األمن من مخصصات صندوق قوات ألزمت التي األموال )٦٧(.مؤهلة اللزامات جديدة
 وُأعيدت االلزامات ُألغيت وإال ء صالحيتهاخالل خمس سنوات من تاريخ انقضا إنفاقهايجب 
  )٦٨(.األميرآية المالية  الصندوق العام لوزارةإلى األموال

  

 في العراق تصحيح االلزامات التي األميرآية هذه، بإمكان القوات الخمسخالل فترة السنوات 
 في العراق زيادة مبلغ الزام األميرآيةمثالًُ، بإمكان القوات . حصلت قبل ان تنتهي سلطة الموازنة

غير انه ال يحق للقوات . األصلفي  آانت التكاليف اآبر مما آان مقدرًا إذا لمشروع قائم معين
 مدة لالطالع على تفاصيل )٦٩(. بالزامات جديدة تمامًاأو في العراق المباشرة بمشروع األميرآية
اللزامات هذه المخصصات ، وتوفر أموال العراقية األمن مخصصات صندوق قوات صالحية

  .٤-٢جديدة، أنظر الشكل 
  



  مصادر تمويل إعادة اإلعمار
  

 

٤٣ 

  ٤-٢الشكل 
  عراقية غير الملزمة الاألمنمخصصات صندوق قوات 

  بماليين الدوالرات

  
  غير متوفرة اللزامات جديدة      متوفرة اللزامات جديدة 

  
خصصت   السنة المالية

بمليارات 
  الدوالرات

تاريخ انقضاء مدة 
اللزامات الصالحية 

  جديدة

  الزامات ألغيت

٣٠/٩/٢٠١١  ٣٠/٩/٢٠٠٦  ٥٫٤٩  ٢٠٠٥  
٣٠/٩/٢٠١٢  ٣٠/٩/٢٠٠٧  ٣٫٠١  ٢٠٠٦  
٣٠/٩/٢٠١٣  ٣٠/٩/٢٠٠٨  ١٫٧٠  ٢٠٠٧  
  ٣٠/٩/٢٠١٣  ٣٠/٩/٢٠٠٨  ٣٫٨٤  )تكميلي (٢٠٠٧

٣٠/٩/٢٠١٤  ٣٠/٩/٢٠٠٩  ١٫٥٠  ٢٠٠٨  
  ٣٠/٩/٢٠١٤  ٣٠/٩/٢٠٠٩  ١٫٥٠  )تكميلي( ٢٠٠٨

  ملزمإجمالي غير 
   مليار دوالر١٫٢٩

  

 مليار دوالر متوفرة ٠٫٨٢
من (اللزامات جديدة 

السنة المالية مخصصات 
٢٠٠٩ (  

  
  

 مليار دوالر غير ٠٫٤٧
  متوفرة اللزامات جديدة

٣٠/٩/٢٠١٥  ٣٠/٩/٢٠١٠  ١٫٠٠   ٢٠٠٩  
  .األرقام تتأثر بالتدوير. البيانات غير مدققة: مالحظة
، المفتش العام، التقارير ربع السنوية ونصف السنوية ١٣/١/٢٠١٠استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : المصادر

  .١٠/٢٠٠٩-٣/٢٠٠٤يات المتحدة، إلى آونغرس الوال

 
  صندوق دعم االقتصاد

 مليار دوالر لصندوق دعم االقتصاد لتحسين البنية ٤٫٥٦، خصص الكونغرس ٢٠٠٣منذ 
التحتية واألمن المجتمعي، وتشجيع الديمقراطية والمجتمع المدني، ودعم القدرات وبناء التنمية 

  )٧٠(.االقتصادية
  

. قةفنليون دوالر من االلزامات غير الم م٨٢٢، بقي ٢٠٠٩مبر ديس/ آانون األول٣١تاريخ من 
 فقط البالغة ٢٠١٠ مليون دوالر أخرى غير ُملزمة، لكن مخصصات السنة المالية ٦٧٤وبقي 

  )٧١(. يمكن إلزامها لمشاريع جديدة هي فقط التي مليون دوالر،٣٨٢٫٥
  

 األموال المنفقةاالقتصاد ومن صندوق دعم %) ٨٥( مليار ٣٫٨٨ بلغ مجموع األموال الملزمة
وضعية هذه األموال، لالطالع على  )٧٢(. الحاليفي نهاية ربع السنة%) ٦٧( مليار دوالر ٣٫٠٦

  .٥-٢ والجدول ٥-٢أنظر الشكل 
  

   ربع السنوية لصندوق دعم االقتصاد حسب البرامجنفقاتاإللزامات وال
  :صندوق دعم االقتصاد مخصص لبرامج على ثالثة مسارات

  

 برامج للحد من العنف، تحسين أمن البنية التحتية وتعزيز المحاسبة الحكومية–ي أمن . 
 برامج لربع قدرات الحكومة الوطنية وقدرات حكومات المحافظات-سياسي. 
  برامج لزيادة عمليات وقدرات الصيانة العراقية، ولتحفيز نمو القطاع –اقتصادي 

 .الخاص
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 عن بالمئة ٩، أي بزيادة السنة الحاليزامات خالل ربع  مليون دوالر من االل٣٢٥٫٦آان هناك 

 مليون ١٩٩٫٨ المسار السياسي آان نصيب )٧٣(.المنصرمااللزامات التراآمية منذ ربع السنة 
 االلزامات على الالجئين العراقيين ية مع ترآيز اغلبيةمن االلزامات الصاف%) ٦١(دوالر 

 ١١٥٫١  فكان نصيبه المسار األمنيأما )٧٤(.دنيوبرامج الديمقراطية والمجتمع الم) األردن(
من االلزامات الصافية، معظمها ضمن برنامج عمل المجتمع األهلي التي %) ٣٥(مليون دوالر 

شهدت إضافة مكّون تطوير جديد للمجتمع المدني رّآز على تحديد المشاريع وبرمجة التدريب 
  )٧٥(.للشرآاء العراقيينداري اإل

  

 بالمئة ١١ الصافية، بزيادة نفقات مليون دوالر من ال٢٩٥٫٧ ع السنة الحاليرب خالل آان هناك
 السنة ربع خالل ية الصافنفقات قرابة نصف ال)٧٦(.المنصرم التراآمية منذ ربع السنة نفقاتن الع

ِفَرق هلي ومشاريع  برنامج عمل المجتمع األذهاب معظمها إلىلمسار األمني، مع ل آانت الحالي
 برنامج )٧٧(.(PRT/PRDC)لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات / المحافظاتإعادة إعمار

أآثر – مليون دوالر ٧٥٫٢ –في المسار السياسي أنفق المبلغ األآبر ) األردن(الالجئين العراقيين 
  )٧٨(. ربع السنويةنفقات بالمئة من آافة ال٢٥من 

  
  ٥-٢الشكل 

  رات الدوالرات بمليا–وضعية األموال : صندوق دعم االقتصاد
 

  الزامات غير منفقة
٠٫٨٢$  

  
  

   األرقام تتأثر بالتدوير–البيانات غير مدققة : مالحظة
 ١٤/١/٢٠١٠، ١١/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، السفارة األميرآية في بغداداستجابة : المصدر

، استجابة ٢/١/٢٠١٠لمفتش العام للبيانات، ، استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي لطلب ا٢٠/١/٢٠١٠و
  .٢٠/١/٢٠١٠ العراق لطلب المفتش العام للبيانات، -وسطمكتب الشرق األ

  

  $٤٫٥٦خصصت 
 

  
  

  $٣٫٨٨ألزمت 
 

  $٣٫٠٦أنفقت 
 

برنامج الحكم المحلي 
٠٫١٢$

الديمقراطية والمجتمع 
 $٠٫١١ المدني

مشاريع ِفَرق إعادة إعمار 
لجان إعادة /المحافظات

ر وتنمية المحافظات إعما
(PRT/PRDC) ٠٫٠٩ 

فرقة إعادة إعمار 
صندوق االستجابة /العراق
 $٠٫٠٧ السريعة

$٠٫٣٦ أخرى

 تنمية القدرات القومية
٠٫٠٦$ 

٤٤% 

١٢% 

١٤% 

١١% 

٨% 
٩% 
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  ٥-٢الجدول 
  . ٢٠١٠سلطة موازنة صندوق دعم االقتصاد للسنة المالية 

  بماليين الدوالرات
  

  سلطة الموازنة  البرنامج
  ١٢٦٫٠  الديمقراطية والمجتمع المدني

  ٥٠٫٠  لمساعدة المدنيةبرنامج ا
  ٥٠٫٠  تنمية القدرات الوزارية

  ١٠٫٠  االقليات العراقية
  ٥٫٠  صندوق مارال روزيكا

  ١٤١٫٥  غير محّددة
  ٣٨٢٫٥  المجموع

  

  . ماليين دوالر لمبادرة ديمقراطية النساء العراقيات١٠شملت الديمقراطية والمجتمع المدني : مالحظة
، ص ٨/١٢/٢٠٠٩" H.R.3288  القانونافقةرتقرير مؤتمر لم"النواب،  لمجلس 366-111التقرير : المصدر
١٤٦٦  

  
  ٦-٢الجدول 

  وضعية األموال حسب المسارات والبرامج: صندوق االقتصاد
  بماليين الدوالرات

  
  التغيير ربع السنوي  وضعية األموال  

  أنفقت  ألزمت  أنفقت  الزمت  خصصت  البرنامج  المسار
ِفَرق إعادة مشاريع 

لجان /عمار المحافظاتإ
إعادة إعمار وتنمية 

المحافظات 
(PRT/PRDC)  

١٤ (٥٢٫٣  %)٤ (٢١٫٤  ٤١٧٫٢  ٥١٠٫٨  ٧١٧٫٣(%  

برنامج استقرار 
  المجتمع األهلي

١-  (٧٫٦-  %)٠ (٠٫٢  ٦٠٧٫٨  ٦٤٦٫٥  ٦٤٦٫٥(%  

  %)٨ (٢٣٫٦    ٢٩٥٫٠  ٤١٠٫٥  ٤١٠٫٥  برنامج الحكم المحلي
برامج عمل المجتمع 

  االهلي
٢٩ (٥٦٫٦  %)٢٣ (٧١٫١  ٢٤٩٫٦  ٣٨٢٫١  ٣٨٢٫١(%  

صندوق االستجابة 
السريعة لفرق إعادة 

  إعمار العراق

١١ (١٤٫٢  %)١٠ (١٩٫٦  ١٤٦٫٢  ٢٢٠٫١  ٢٤٢٫٠(%  

  %)١ (١٫٩  %)٢ (٢٫٨  ١٨١٫٢  ١٨٤٫٢  ٢١٧٫٠  حماية أمن البنية التحتية

  األمني

  %)٨ (١٤١٫٠  %)٥ (١١٥٫١  ١،٨٩٦٫٩  ٢،٣٥٤٫٢  ٢،٦١٥٫٣  المجموع الفرعي
  %)٩ (٢١٫٢    ٢٤٤٫٥  ٣٠٩٫٤  ٣٠٩٫٤  وطنيةتنمية القدرات ال

الديمقراطية والمجتمع 
  المدني

٢٠٩ (٧٥٫٢  %)٤٠ (٧٤٫٢  ١٤٨٫٠  ٢٥٩٫٤  ٢٩١٫٣(%  

الالجئون العراقيون 
  )األردن(

١٠٧٫٣  ١١١٫٢  ١٦٥٫٣  ١٦٥٫٣ 
)١٨٥(%  

٢٠٩ (٧٥٫٢(%  

الحكم االقتصادي 
المرحلة الثانية، 

اصالحات السياسة 
  النظاميةوالقوانين 

٨٥٫٠  ٨٥٫٠  ٨٥٫٠      

  %)٢ (٠٫٥  %)٣-  (١٫٣-  ٢٩٫٥  ٤١٫٨  ٥٠٫٤  تنمية القدرات الوزارية
مكتب اتصال جرائم 

  النظام
١ (٠٫٤  %)١- _٠٫٣-  ٢٨٫٨  ٢٩٫٨  ٣٣٫٠(%  

  ١٢٫١  ١٢٫٦  ١٢٫١  ١٢٫٦  ١٢٫٦  دعم االنتخابات
    ٧٫٣    ٧٫٣  ٧٫٣  الرصد والتقييم

  السياسي

 ١٩٩٫٨  ٦٥٩٫١  ٩١٠٫٦  ٩٥٤٫٣  المجموع الفرعي 
)٢٨(%  

١١٣٫٠ 
)٢١(%  
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  )تابع (٦-٢الجدول 
  
  التغيير ربع السنوي  وضعية األموال  

  أنفقت  ألزمت  أنفقت  الزمت  خصصت  البرنامج  المسار
لصيانة ا استدامة  االقتصادي

  واإلدارة
٠ (٠٫٨  %)١ (٢٫١  ٢٦٧٫٠  ٢٧٢٫٢  ٢٨٥٫٥(%  

تطوير برنامج إنماء   
  لألعمال الزراعية

١٤ (١٠٫١    ٨٢٫٥  ١٢٤٫٠  ١٢٤٫٠(%  

النمو االقتصادي في   
  المحافظات

٣٦ (١٢٫٩    ٤٨٫٧  ٨٥٫٨  ٨٥٫٨(%  

برنامج التنمية   
  المحددة االهداف

٣٩ (٨٫٣  %)١- _٠٫٤-  ٢٩٫٦  ٥٧٫٤  ٥٧٫٤(%  

تنمية القدرات على   
مستوى المعامل 
  والتدريب الفني

١ (٠٫٦  %)٠ (٠٫١  ٤٧٫٧  ٤٧٫٩  ٥١٫٥(%  

  %)٤٠( ٩٫٠  %)٣٨ (٩٫٠  ٣١٫٤  ٣٢٫٨  ٣٢٫٨  ازدهار  
  %)٩ (٤١٫٧  %)٢ (١٠٫٨  ٥٠٦٫٨  ٦٢٠٫١  ٦٣٧٫٠  المجموع الفرعي  

 ٢٩٥٫٧  %)٩ (٣٢٥٫٦  ٣،٠٦٢٫٨  ٣،٨٨٤٫٩  ٤،٢٠٦٫٧  المجموع العام
)١١(%  

  
  . تتأثر بالتدويرماألرقا. البيانات غير مدققة: مالحظة
، استجابة السفارة ٢٠/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، العراق-وسط الشرق األاستجابة مكتب: المصادر

، استجابة سالح ٢٠/١/٢٠١٠ و١٤/١/٢٠١٠، ١١/١/٢٠١٠األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات 
استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ، ٢/١/٢٠١٠الهندسة في الجيش األميرآي لطلب المفتش العام للبيانات، 

  .٢٠/١/٢٠١٠لطلب المفتش العام للبيانات، 
  

  تطبيع صندوق دعم االقتصاد وصناديق المساعدات المدنية األخرى
وفقًا للسفارة األميرآية في بغداد، تتحرك الواليات المتحدة نحو برنامج مساعدات مدنية تقليدي 

آجزء من الشروط الجديدة لكافة السفارات األميرآية حول العالم، قّدمت السفارة . في العراق
 وتقرير  وخطة األداء(OP) التشغيلية األولى للمساعدات المدنية األميرآية في بغداد خطتها

 العمليات الخارجية مطلوبًا ومخصصًا لعالوة على ذلك، آان تموي. ٢٠٠٩سنة ل (PPR) األداء
في السنوات المالية القادمة، . ٢٠١٠آجزء من عملية الموازنة العادية ألول مرة في السنة المالية 

ة بأن يكون تمويل العمليات الخارجية آجزء من عملية الموازنة العادية ستواصل اإلدارة المطالب
  )٧٩(.ألجل بلوغ أهداف المساعدات المدنية األميرآية

  
، )٨٠( مليون دوالر لصندوق دعم االقتصاد٣٨٢٫٥، خصص الكونغرس ربع السنة الحاليخالل 

 من أصل )٨١(.لبته اإلدارة بالمئة اقل مما ط٨ بالمئة اقل مما ُخصص السنة الماضية، و ١٣أي 
 مليون دوالر ٢٤٠٫٠يوجد مبلغ ، ٢٠١٠مخصصات صندوق دعم االقتصاد للسنة المالية 

لالطالع على  )٨٢(. على تشجيع الديمقراطيةى ألغراض ُمعينة، ترآز بالدرجة األولمخصص
  .٦-٢، انظر الجدول ٢٠١٠تفاصيل سلطة موازنة 

  
  برنامج االستجابة الطارئة للقائد

 مليار دوالر لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد، للعراق، ومّكن ٣٫٦٥، قّدم الكونغرس ٢٠٠٤ منذ
القادة العسكريين من االستجابة لمطالب اإلغاثة اإلنسانية وإعادة اإلعمار بسرعة ضمن مناطق 

 مليون دوالر من ١٣٨، آان هناك ٢٠٠٩ديسمبر / آانون األول٣١تاريخ حتى  )٨٣(.مسؤوليتهم
  )٨٤(. مليون دوالر غير ملزمة متبقية١٥٨وآان هناك أيضًا . لزامات غير المنفقة المتبقيةاال
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من برنامج االستجابة الطارئة للقائد %) ٩٦( مليار دوالر ٣٫٥٠ بلغ مجموع األموال الملزمة
وضعية لالطالع على  )٨٥(.لغاية نهاية ربع السنة%) ٩٢( مليار دوالر ٣٫٣٦ األموال المنفقةو

  .٦-٢ األموال، أنظر الشكل هذه
  

  ٦-٢الشكل 
 وضعية األموال: برنامج االستجابة الطارئة للقائد

 بمليارات الدوالرات
  
 

  
  

لم يذآر مكتب وزير الدفاع البيانات والمخصصات . األرقام تتأثر بالتدوير. البيانات غير مدققة: مالحظة
ربع سنوي لكافة مخصصات السنة المالية، حصل المفتش وااللزامات واإلنفاقات لفئات المشاريع على أساس 

العام على بيانات مخصصات والزامات وإنفاقات برنامج االستجابة الطارئة للقائد من نظام إدارة إعادة إعمار 
العراق الذي يتأخر مدة ربع سنة في إصدار تقاريره، لذلك فإن إجمالي الخط األعلى قد ال يتوافق مع القيم 

  .ي قسم استخدامات التمويل في هذا التقريرالمذآورة ف
  

  .١٣/١/٢٠١٠استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر
  

  اإللزامات واإلنفاقات ربع السنوية لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد حسب القطاعات
 مليون دوالر ٣٣٩ الزام ، تم٢٠٠٩سبتمبر / أيلول٣٠ذآرت وزارة الدفاع األميرآية انه لتاريخ 

 مليون دوالر من مخصصات برنامج االستجابة الطارئة للقائد للسنة المالية ٢١٣وتم إنفاق 
 لعقود الحراس المؤقتين للبنية ٢٠٠٩آانت أآبر االنفاقات لمخصصات السنة المالية . ٢٠٠٩

 بالنسبة )٨٥().والر مليون د٣٢(ولنشاطات التنظيف المدنية )  مليون دوالر٣٥(التحتية الحيوية 
  .٧-٢لوضعية أموال برنامج االستجابة الطارئة للقائد، أنظر الجدول 

  
 -لم تقدم وزارة الدفاع تقارير في آل ربع سنة حول بيانات المخصصات وااللزامات واالنفاقات

تبعًا لذلك، ال يستطيع المفتش العام تقديم .  لكافة مخصصات السنة المالية–حسب فئة المشاريع 
فئات  لالطالع على المشاريع اتحساب آامل لاللزامات واالنفاقات ربع السنوية حسب فئ

مخصصات السنة السابقة، ويجب ان يعتمد على التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في 
 البيانات )٨٧(. لتلك البيانات(IRMS)العراق المتوفرة من نظام إدارة إعادة إعمار العراق 

فيما يخص  المشاريع مأخوذة من نظام إدارة إعادة إعمار العراق ات حسب فئ الواردةةالتراآمي
  . في هذا التقرير الواردةستخدامات ونتائج التمويلاالقسم 

  

  أموال غير منفقة
  $٠٫٣٠المجموع 

  الزامات غير منفقة
٠٫١٤$  

  غير ملزمة
٠٫١٦$  

  ٣٫٦٥خصصت، 
  ٣٫٥٠الزمت، 

  ٣٫٣٦انفقت 
 

٥٣% 
٤٧% 
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   والموافقة عليهاتنسيق مشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائدمتطلبات 
إعادة اإلعمار افحة التمرد ومشاريع مكمشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد يمّول آل من 

 قادة الفرق ، على أساسها،لقد وضعت القوات األميرآية في العراق سياسة ينفق. التنمية األوسعو
السياسة ) ٨٨(.واأللوية أموال برنامج االستجابة الطارئة للقائد ألجل دعم األمن واالستقرار

 الذي تم تحديثه مؤخرًا في األول (MAAWS)" المال آنظام سالح"الرسمية مسجلة في آتيب 
  )٨٩(.٢٠٠٩نوفمبر /من تشرين الثاني

  
بالنسبة لمشاريع إعادة اإلعمار والتنمية التي ال عالقة لها باألمن، تعمل القوات األميرآية في 

العراق مع مكتب شؤون المحافظات في السفارة األميرآية في بغداد ومع الشرآاء ما بين 
ُينسق القادة العسكريون مع .  وأولويات برنامج االستجابة الطارئة للقائدالوآاالت لتطوير إرشاد

 في تسمية وتنفيذ المشاريع، وعليهم إبالغ فرق إعادة (PRTs)فرق إعادة إعمار المحافظات 
إعمار المحافظات في مناطق عملياتهم حول آافة انفاقات برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

(CERP) دوالر أو على مستوى أدنى إذا لم تكن مقترحة السباب أمنية٥٠،٠٠٠ التي تزيد عن  
 مشروعًا مموًال من برنامج االستجابة الطارئة للقائد أحد القادة العسكريينفي حال باشر . فقط

قيادية يعارضه فريق إعادة إعمار المحافظات، يجري توثيق عدم التفاهم ويبلغ عبر آل سلسلة 
  )٩٠(.ضمن المنظمة

  
 الوحدات العسكرية، بالتعاون مع فرق ”FRAGO 380“ التجزئة، أمر ٢٠٠٩مايو /رفي أيا

تنمية قدرات بحزم لدعم إعادة إعمار المحافظات استخدام برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
 على األمن قبيل االنتخابات العراقية وخفض عديد القوات للمحافظةحكومات المحافظات و

  )٩١(.األميرآية
  
   ٧-٢ل الجدو 

   المشاريع فئات حسب ٢٠٠٩وضعية مخصصات السنة المالية : برنامج االستجابة الطارئة للقائد
  بماليين الدوالرات

  
  أنفقت  ألزمت   المشاريعاتفئ

  ٣٤٫٨٧  ٣٥٫١٥  عقد الحراس المؤقتين للبنية التحتية الحيوية
  ٣١٫٥٢  ٤٩٫٠١  نشاطات التنظيف المدنية

  ٢٤٫٥٢  ٢٨٫٣٤  ية واإلداريةالتحسينات االقتصادية والمال
  ٢٠٫١٠  ٣٨٫٦٩  المياه والصرف الصحي

  ١٩٫٧٩  ٣٧٫٧٢  الكهرباء
  ١٨٫٠٨  ٣٤٫٦٢  التعليم
  ١١٫٧٨  ٢١٫٣٧  النقل

  ١٠٫٥٧  ١٥٫٧٢  اإلجراءات الوقائية
  ١٠٫١٩  ٢٦٫٩٩  الزراعة

  ٨٫٣٠  ١٠٫٨٩  المشاريع اإلنسانية وإعادة اإلعمار األخرى
  ٦٫٦٦  ٨٫٥٨  يةإصالح المرافق المدنية والثقاف

  ٥٫٢٥  ٧٫٤٢  العناية الصحية
  ٣٫٦٧  ١١٫١٣  عربات الدعم المدني

  ٣٫٥١  ٦٫٣٥  حكم القانون ونظام الحكم
  ١٫٩١  ١٫٩٢  مدفوعات التعزية

  ١٫٢٩  ١٫٩٥  إصالحات أضرار المعارك
  ٠٫٨٧  ٢٫٦٨  إنتاج وتوزيع الغذاء
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  ٠٫٤٣  ٠٫٤٩  االتصاالت
  ٠٫٠٢  ٠٫٠٢  المدفوعات للمعتقلين السابقين

  ٠٫٠٢  ٠٫٠٢  المدفوعات لألبطال
  ٢١٣٫٣٦  ٣٣٩٫٠٥  المجموع

  
  .األرقام تتأثر بالتدوير. البيانات غير مدققة: مالحظة
  ١٣/١/٢٠١٠استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

  
   التمويل الصغرىمسارات

 صغيرة التمويل مساراتمن  مليار دوالر ٦٫١٨خصص الكونغرس أو جعل متوفرًا على األقل 
 التمويل هذه تديرها وزارة الخارجية، وان آانت دوائر مسارات معظم )٨٣(.إلعادة إعمار العراق

 التمويل، والطريقة مساراتنظرًا لعدد الوآاالت و. أخرى ووآاالت مؤقتة تلعب أدوارًا هامة
 هذه صعب تحديد وضعية بين الوآاالت، اصبح من المساراتالمعقدة التي تم بها نقل هذه ال

  .لها واالستخدام الصحيح األموال
  

 مليار دوالر وانفق على ٣٫٧٥، آان قد الزم على األقل ٢٠٠٩ديسمبر / آانون األول٣١بتاريخ 
 التمويل هذه مسارات صّنف المفتش العام )٩٣(. من أموال هذه المسارات مليار دوالر٣٫٢٠األقل 

  :في ثالث فئات
  

 مليار دوالر٣٫٨٥ –خرى برامج المساعدات األ  
  مليار دوالر٢٫٠٥ –نفقات تشغيلية لها عالقة بإعادة اإلعمار  
  مليار دوالر٠٫٢٧٦ –اإلشراف على إعادة اإلعمار . 

  

  .٣-٢ التمويل الصغيرة، انظر الجدول مساراتتفاصيل وضعية لالطالع على 
  

خصص .  السنة الحاليربع التمويل الصغيرة تمويًال جديدًا خالل مساراتتلقى خمسة من 
لرقابة على الدولي لصندوق ل مليون دوالر ل٥٢٫٠إعادة اإلعمار والتنمية لمشاريع الكونغرس 

ستخدم أي من هذه األموال في ُي، لكنه اشترط ان ال (INCLE)  المخدرات وتطبيق القانون
م لصندوق عد مليون دوالر ٣٢٫٣ عالوة على ذلك، خصص الكونغرس )٩٤(.إنشاءات جديدة

 ولصندوق التعلم (NADR)انتشار سالح الدمار الشامل، ومكافحة اإلرهاب، ونزع األلغام 
لم يقدم تقرير المؤتمر أية مخصصات لهذه الصناديق لكن . (IMET)والتعليم العسكري الدولي 

 مليون دوالر ٣٠٫٣ –سلطة الموازنة المتوفرة مساوية لمجموع المبالغ التي طالبت بها اإلدارة 
 مليون ٢٫٠ق عدم انتشار سالح الدمار الشامل، ومكافحة اإلرهاب ونزع األلغام ولصندو

 مليون ٢٠٫٠العام الماضي، تم تخصيص وفي  )٩٥(.لصندوق التعلم والتعليم العسكري الدولي
 (NADR)لصندوق عدم انتشار سالح الدمار الشامل، ومكافحة اإلرهاب، ونزع األلغام دوالر 

  )٩٦(.(IMET)يم العسكري الدولي ولصندوق التعلم والتعل
  

 والحظ )٩٧(. مليون دوالر لمكتب المفتش العام٢٣٫٠بالنسبة لإلشراف، خصص الكونغرس 
 مليون دوالر المتوفرة لمكتب المفتش العام في وزارة ٢٠٫١تقرير المؤتمر أيضًا ان قسمًا من ال 

  )٩٨(. في العراقالخارجية للنشاطات في الشرق األوسط وجنوب آسيا سوف يدعم جهوده



  إدارة إعادة اإلعمار في طور االنتقال
  

 

٥٠ 

  

  إدارة إعادة اإلعمار في طور االنتقال
  

 الواليات المتحدةوجود نتقل فيه في الوقت الذي ي
، ال يزال في العراق إلى بعثة دبلوماسية وتنموية

 مليار دوالر من االلزامات ٣٫٠٩  مبلغهناك
الُمتبقية لإلنفاق على مشاريع جديدة إلعادة 

 المشاريع الجارية إنجاز وإقفالعلى اإلعمار، و
 الوضع األميرآي في العراق بدأ )٩٩(.واستدامتها

يعكس عالقات ثنائية تقليدية أآثر مع وجود أمني 
منخفض على األرض ومساعدات متواصلة 

  يبدو أن . دورات موازنات مُطّبعةتتحّول إلى 
نقل فيه ي ُتحاجة إلى مستويات هامة نسبيًا من الدعم على المدى القريب في الوقت الذهناك 

  .يينمسؤوليات األمن وإعادة اإلعمار إلى العراق
  

 عن الحاجة ربع السنة الحاليتحدث المفتش العام ومكتب المحاسبة الحكومية مرة أخرى خالل 
 من قيادة لمواجهة تحديات عملية االنتقال المعقدةإلى تخطيط أفضل والى إشراف المقاولين 

 لبرامج المساعدة الداعمة لمؤسسات الحكومة ةارجيوزارة الدفاع إلى إدارة وزارة الخ
 (DoS OIG) ة عالوة على ذلك، أعرب مكتب المفتش العام في وزارة الخارجي)١٠٠(.العراقية

  .عن تحفظاته حول إدارة وزارة الخارجية للعملية االنتقالية
  

ة يشكل فرصة خفض عديد القوات العسكرية األميرآيالمرافقة ليبدو ان نقل المعدات والموارد 
لدعم الحكومة العراقية ولخفض نفقات االنتقال األميرآية، لكن ليس من الواضح، وفقًا للمفتش 

 حاليًا، تّم )١٠١(.العام في وزارة الخارجية، ما إذا آانت هذه العملية قد تم تخطيطها بصورة آافية
إلى الحكومة العراقية  مليار دوالر من المعدات المشتراة والموارد األخرى لنقلها ١٫١تحديد 

  )١٠٣(. المعدات العسكرية األميرآيةي عنلجزء من التخل
  

  بدأت تظهرصورة : تنظيم االنتقال
، انتشرت القوات األميرآية في العراق في مجموعات ٢٠١٠يناير /في األول من آانون الثاني

 التي (USF-I)ق القوات األميرآية في العراهي قيادة قيادة رئيسية ُدمجت تحت قيادة واحدة، 
  )١٠٤(.بالتنسيق مع وزارة الخارجيةللقوات ستدير الخفض المتواصل 

  
تفاصيل هيكلية قيادة القوات األميرآية في العراق وتنظيم السفارة األميرآية في لالطالع على 

  .٧-٢بغداد أنظر الشكل 
  

  نسحاب الجنود األميرآيينال المنحى التصاعدي
 الرسمي للمهمة القتالية موعدًا نهائيًا لإلنهاء ٢٠١٠سطس أغ/ آب٣١حّدد الرئيس أوباما 
خطة وزارة الدفاع لالنسحاب المرتبة على مراحل تؤطرها األهداف . األميرآية في العراق

بعد . والمواعيد التي وضعت بموجب االتفاقية األمنية بين الحكومة األميرآية والحكومة العراقية
 جندي أميرآي لتدريب ونصح وتجهيز قوات ٥٠،٠٠٠، سيبقى انتهاء المهمة القتالية في العراق

 ومن المتوقع ان )١٠٥(. وللقيام بمهمات مكافحة اإلرهاب المحددة األهداف(ISF)األمن العراقية 

. خفض عديد القوات يجب ان يدار عن آثب
لكن . التوترات المتالشية يمكن ان تنفجر فجأة

ن والتقدم المكاسب األمنية المستدامة حتى اآل
العراقي المتواصل، وضع هذا الخفض في وضع 

يجب ان ننهي مهمتنا في . إيجابي بالنسبة للمستقبل
  .العراق بصورة جيدة

  
األميرال مايك موّلن، رئيس هيئة األرآان  -

.٢٠٠٩ديسمبر / آانون األول٢٢المشترآة، 
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عملية خالل . ٢٠١١ينتهي دور هذه القوات مع انسحاب جميع القوات األميرآية المتبقية في نهاية 
قوات األميرآية مساعدة قوات األمن العراقية في القيام  القوات، سوف تواصل الخفض عديد

مارس /بعمليات أمنية، وعلى األخص تلك التي ستجري ُقبيل انتخابات السابع من آذار
١٠٦(.٢٠١٠(  

  
  ٧-٢الشكل 

  الهيكليات التنظيمية الحالية: (USFI) السفارة األميرآية في بغداد والقوات األميرآية في العراق
  

  
  

، استجابة السفارة ٤/١/٢٠١٠استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، : المصادر
  .٤/١/٢٠١٠األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، 

  

السفير

 المساعدة االنتقالية(نائب رئيس البعثة 

الوآالة األميرآية للتنمية 
 الدولية

  المنسق االقتصادي
  

  المنسق االقتصادي
  
  اقةالط

  

  مصلحة الزراعة الخارجية 
  

  الصحة
  

مصلحة التجارة الخارجية 
  )التجارة(
  

  النقل
  

  وزارة المالية

  
المستشار /رئيس الموظفين

  الخاص
  

العمليات، الصيانة 
  واالستدامة

  

مكتب المساعدة االنتقالية 
  للعراق

  
  

  مكافحة الفساد
  

المكتب اإلقليمي للشرق 
  األوسط

  
  
  

  شؤون المحافظات

فرق إعادة
إعمار 

المحافظات

مكاتب
السفارة 
اإلقليمية

  

 كريالعس-منسق التخطيط السياسي
تنسيق القوات 
األميرآية في 

 العراق

  
 شؤون الرهائن

  

 الخطط واالتفاقيات

  

 األمن اإلقليمي

،العمليات الوقائية
العمليات اإلقليمية، 

عمليات السفارة، 
 المخابرات/التحقيقات

مشاة البحرية
  األميرآية 

  الحراس األمنيون
 المفرزة

 منسق حكم القانون

مستشار أول لوزارة 
  الداخلية

  

مستشار أول لوزارة 
  العدل

  
  وزارة األمن الق

  

  
  الجرائم الرئيسية

 

  
  مكتب التحقيقات الفدرالي

  
  

  المساعدون القضائيون 
  
  

  )مارشالز(
  

ملحق الكحول، التبغ، األسلحة 
  النارية والمتفجرات

 سياسي

 الدولي لشؤون المخدرات المكتب
 القانونوفرض تطبيق 

شؤون 
  المحافظات 
  نظام الحكم

 المجتمع المدني

الشؤون 
الدستورية 
 والتشريعات

الالجئون واألشخاص 
المهجرون في الداخل

  
     قانوني

مكتب القدرات 
 القومية والموارد

 الشؤون القنصلية الشؤون اإلقليمية

 )األول(نائب رئيس البعثة
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الجنرال قائد القوات 
 األميرآية في العراق

نائب الجنرال القائد 
 للعمليات

ائد نائب الجنرال الق
 للمساندة المستديمة

نائب الجنرال القائد 
 للمساعدة والتدريب

نائب الجنرال القائد 
 لعمليات المعتقلين

نائب الجنرال القائد 
 للعمليات

نائب الجنرال القائد 
 للمساندة المستديمة

نائب الجنرال القائد 
 للمساعدة والتدريب

بعثة التدريب 
واالستشارات 

 في العراق
  الجيش

بعثة المساعدة
األمنية في 

العراق

بعثة التدريب 
واالستشارات 

 في العراق
  وزارة الدفاع

بعثة التدريب
واالستشارات 

 في العراق
  وزارة العمل

بعثة التدريب
واالستشارات 

 قفي العرا
  الشرطة

/للوجستية
  الرصد

قوات وزارة 
  الدفاع

بعثة التدريب
واالستشارات 

 في العراق
  المخابرات

التكنولوجيا 
الدولية 
  والتعليم

قوات 
وزارة 
  الداخلية

المبيعات 
العسكرية 
  األجنبية

القيادة المشترآة للعقود في 
  العراق

قيادة القوات المشترآة 
  للعمليات الخاصة

   الموظفون

  

نائب لرئيس 
  الموظفين

  رئيس الموظفين

  

STB  IZ Sept  

سالح الهندسة في 
  الجيش األميرآي

-TAD  الهندسة
CDR  

PIO  

Trail Party 

العمليات، الخطط 
  والجهوزية

TF SAFE  
  مهندسين

فرقة منطقة الخليج سابقًا 
فرقة منطقة الخليج 

 الوسطى
فرقة جنوب منطقة 

الخليج لغاية 
  ٢٠١٠مارس /آذار

خلية التشغيل 
  والصيانة والدعم

  خلية خدمة العقود

بعثة التدريب
واالستشارات 

 في العراق
  البحرية

بعثة التدريب
ت واالستشارا
 في العراق
  سالح الجو

بعثة التدريب
واالستشارات 

 في العراق
  الجيش
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  ٨-٢الشكل  
   بالماليين– قطع المعدات – ن المعدات األميرآيةع التخلي

  

  
  

  .٣٦، ص ٤/١١/٢٠٠٩وزارة الدفاع، قياس االستقرار واألمن في العراق، : المصدر
  

في شهادة مكتب المحاسبة أمام لجنة العقود في زمن الحرب في العراق وأفغانستان، ذآر مدير 
لدفاع لخفض القوات القدرات الدفاعية واإلدارة عدة تحديات تواجه نجاح تنفيذ خطة وزارة ا

  )١٠٧(: المرتبة على مراحل
  

 ال يزال على وزارة الدفاع أن تحدد تمامًا حاجاتها المستقبلية للخدمات التعاقدية. 
 التكاليف الكامنة والهواجس األخرى للعقود األساسية االنتقالية قد تفوق الفوائد المحتملة. 
 شراف على العقودتفتقر وزارة الدافع إلى العدد الكافي من موظفي اإل. 
 ن بعض المعدات ال زالت معلقةع يالقرارات الرئيسية حول التخل. 
 ن المعدات العسكرية يمكن ان يقّوضه عدم تناسب تكنولوجيا الكمبيوترع الفعلي يالتخل، 

آما ان وزارة الدفاع تفتقر إلى الرؤية الدقيقة حول جردتها لبعض المعدات وحاويات 
 .الشحن

  
 وتقديم الفوائد المادية لقوات األمن العراقية عبر عملية – لنقل مسؤولية األمنالتنفيذ الفعال 

  . يتوقفان عن قدرة وزارة الدفاع على تخفيف آثار هذه التحديات-ن المعداتع يالتخّل
  
  

  
 المتبقي للنقل إلى الحكومة العراقية

  
 المتبقي إلعادة االنتشار أو النقل من العراق

  
 (Transition Force Equipment Set)المتبقي إلعادة االنتشار في نهاية البعثة 
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  ٢٠٠٩نوفمبر /نقل المعدات العسكرية األميرآية من بغداد، في تشرين الثاني

  
  ميرآيةن المعدات العسكرية األع يالتخل

، آانت القوات األميرآية في العراق تسيطر على حوالي ٢٠٠٩نوفمبر /بتاريخ تشرين الثاني
  يواصل مخططو وزارة الدفاع تخصيص المعدات)١٠٨(. مليون قطعة من المعدات في العراق٣٫٣
  )١٠٩(:  واحدة من أربع فئات للمعالجةلفئة

  
 تانتجديدها وشحنها إلى القوات األميرآية في أفغانس. 
  في الوطنمراآزهاإعادتها إلى . 
 برامج إعادة التأهيل؟/نقلها إلى مستودعات أميرآية 
 نقلها إلى الحكومة العراقية أو إلى الحكومة األفغانية. 

  
 في نهاية آانون ، تحويلها إلى غير عسكرية، أو نقلها إلى العراقيينلتحقيق إزالة المعدات

 يميرآية في العراق انه يجب ان تتلقى تعليمات للتخل، شّددت القوات األ٢٠١١ديسمبر /األول
. على أنها فائضة سلطات موّسعة إلعالن المعدات  وأن يكون لهافي الوقت المناسبن المعدات ع

نائب وزير الدفاع للوجستية وجهوزية المعدات السلطات الهادفة  وّسع، ٢٠٠٩يوليو / تموز٧في 
  )١١٠(. ونقلها إلى الحكومة العراقيةن المعدات األميرآيةع يإلى تسريع التخل

  
 نقلها إلى الحكومة العراقية لمعاملة الواحدة بالدوالر للمعدات التي يمكن الحد القصى ل

 . مليون دوالر١٥ إلى ٥ من ُرفع
  مثل السياجات (لقد أعطيت القوات األميرآية في العراق سلطة نقل معدات الحواجز

 .وقائية األخرى بدون أي حدود بالدوالر والمعدات الTعلى شكل الحرف وجدران 
  بدًال من قيمة شراء المعدات المعّدة المتناقصةبإمكان القادة العسكريين تطبيق القيمة 

 .للنقل
  

  .ن المعداتع ي الزمني للتخللالطالع على الجدول ٨-٢أنظر الشكل 
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  يواصل المقاولون لعب دور مرآزي

القوات والمعدات من العراق ال يزال عديد خفض مستوى الخدمات التعاقدية الضرورية لدعم 
 سوف يواصل المقاولون تقديم تشكيلة واسعة من المهمات الضرورية )١١١(.بحاجة إلى التحديد

 بالمئة من الدعم ٣٠للعمليات ولبرامج إعادة اإلعمار، لكن وزارة الدفاع أعلنت خططًا لخفض 
يناير / آانون الثاني٢٢ بتاريخ )١١٢(.٢٠١٠بحلول نهاية ) ٧٥،٠٠٠إلى قوة (العام للمقاولين 

 مقاول لوزارة الدفاع يعملون في ١٠٠،٠٣٥، ذآرت القوات األميرآية في العراق ان ٢٠١٠
  )١١٣(.العراق

  
 من مواطني دول ثالثة٥١،٩٩٠  
 مواطن أميرآي٢٧،٨٤٣  
 مواطن عراقي٢٠،٢٠٢  

  
  إدارة البرنامج

شمل وي ،فة برامج المساعدة األميرآية الجاريةتواصل السفارة األميرآية في بغداد قيادة آا
  )١١٤(:ذلك

  
 اإلشراف على برامج إعادة اإلعمار لغاية إنجازها. 
  بما في ذلك  (٢٠١١إدارة مشاريع البنية التحتية والتجهيزات المتبقية التي تمتد لما بعد

 ).مشاريع المشتريات العسكرية األجنبية والمبيعات
 الشرطة الذي تديره حاليًا القوات األميرآية في العراق مسؤولية برنامج تدريبتحمل . 

  
مشاريع إعادة إلدارة زمني لنقل إدارة وزارة الدفاع ووزارة الخارجية الجدول لالطالع على ال

  .٩-٢اإلعمار، أنظر الشكل 
 

  فرقة منطقة الخليج ومكتب المساعدة االنتقالية للعراق
 الدعم (USACE)هندسة في الجيش األميرآي  وسالح ال(GRD)قّدمت فرقة منطقة الخليج 

 إلى حين وقف ٢٠٠٤يناير /الهندسي واإلداري إلعادة إعمار العراق منذ بدايته في آانون الثاني
ذآر سالح الهندسة في الجيش األميرآي ان . ٢٠٠٩أآتوبر / تشرين األول٢٣العمل بهما في 

 ال تزال )١١٥(. مليار دوالر٧٫٣ ـِقيمتها ب مشروعًا مقدرة ٤٦٩٧ أنجزتفرقة منطقة الخليج 
وحدتان من سالح الهندسة في الجيش األميرآي باقيتين في العراق تحت سلطة الفرقة العابرة 

مرآزها الرئيسي في  (القطاع الجنوبيمنطقة الخليج، : لألطلسي إلنجاز مهمة إعادة اإلعمار
  )١١٦().مرآزها الرئيسي في بغداد( منطقة الخليج قطاعو) طليل

  
 التابع لوزارة الخارجية من (ITAO)األمر التنفيذي الذي مّكن مكتب المساعدة االنتقالية للعراق 

تقديم البرمجة واإلشراف خالل إنجاز مشاريع إعادة اإلعمار الكبرى المتبقية في العراق تنقضي 
صغيرة من غير ان السفارة األميرآية في بغداد تخطط إلبقاء وحدة . ٢٠١٠مايو / أيار٨ُمدته في 

 المشاريع واإلقفال المالي لمشاريع نجازمكتب المساعدة االنتقالية للعراق لحوالي سنة لضمان إ
 الوظائف التي يؤديها تكون، سوف ٢٠١٠بحلول صيف . إعادة اإلعمار والمساعدة الجارية

ب  بدًال من المكت(OPA)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق تحت سلطة مكتب الشؤون المؤقتة 
  )١١٧(.التنفيذي للسفارة األميرآية
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  نظام إدارة إعادة إعمار العراق

، نشر المفتش العام تدقيقًا حول العقد الذي منحته وزارة الخارجية لدراسة ربع السنة الحاليخالل 
، وهو قاعدة بيانات آانت ُمعدة في األساس الحتواء (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق 

خالل السنوات، . لمشاريع الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقالمعلومات حول ا
أضاف النظام معلومات حول المشاريع الممولة من صندوق قوات األمن العراقية وبرنامج 

ذآرت .  هما موضع شك وفائدتهاعتماديتهاالستجابة الطارئة للقائد وصندوق دعم االقتصاد، لكن 
تفاهم حول نقل األصول ُوّقعت مؤخرًا مع الحكومة العراقية، تدعو وزارة الخارجية ان اتفاقية 

) بكال اللغتين االنكليزية والعربية(بيانات المشاريع األميرآية عبر ورقة العمل المفصلة نقل إلى 
النقل الرسمي للمعلومات عبر ورقة العمل المفصلة بدأ في . طليس عبر قاعدة بيانات أو نظام نشو

  )١١٨(.٢٠٠٩فمبر نو/تشرين الثاني
  

 ماليين دوالر في هذا الوقت ألجل تحديث تصميم ٥وجد تدقيق المفتش العام أن استثمار توظيف 
نظام إدارة إعادة إعمار العراق لن يقدم على األرجح أية تحسينات أو فوائد تذآر للسفارة 

فقًا للتدقيق، لدى عالوة على ذلك، وو. األميرآية، أو الي من مستخدمي نظام إعادة إعمار العراق
 أنظمة قادرة ٢٠١٠أآتوبر /الوآاالت الرئيسية التي ستشارك في إعادة اإلعمار بعد تشرين األول

ملخص مفصل أآثر عن النتائج التي لالطالع على  )١١٩(.على تعّقب نشاطات إعادة اإلعمار
  .٤توصل إليها التدقيق والتوصيات، أنظر القسم 

  
  ٩-٢الشكل 

  ١٥/١/٢٠١٠مار األميرآية في طور االنتقال، بتاريخ إدارة إعادة اإلع
  
  

  
التكاليف التشغيلية المقدرة المبينة فوق آثار فرقة إعادة إعمار المحافظات ذآرها مكتب المفتش العام في وزارة : مالحظة

، ٢٠٠٩سنة المالية  مليون دوالر لل٤٨٤ذآر التدقيق . ٨/٢٠٠٩ المنشور في MERO-A-09-10الخارجية في تدقيق 
هذه االنتقاالت ال تزال في مراحل . ٢٠١١ مليون دوالر للسنة المالية ٦١١ و٢٠١٠ مليون دوالر للسنة المالية ٦٣٦و

  .التخطيط آما ان القرارات النهائية لم تتخذ بعد
  

  ات األميرآيةالقو
١١٠،٠٠٠ 

 األمن
قثة التدريب واالستشارات في العرابع/بعثة المساعدة األمنية في العراق            ٩١: بعثة المساعدة األمنية في العراق     موظف ٣٣٧٩ :بعثة التدريب واالستشارات في العراق    
 موظف

  ارة الخارجية     عضو من بعثة تدريب الشرطة إلى وز٣٥٠سوف تنقل وزارة الدفاع 
   مكتب شؤون المخدرات الدولي     

  البنية التحتية
 ١٣٠:     المقاولون العراقيون،٧٥:  العسكريون األميرآيون،١٦٠: من البلدان الثالثة/المقاولون األميرآيون        سي طلألالفرقة العابرة ل/ الجيش األميرآيسالح الهندسة في

  

                                                                     ١٠/٤/٢٠١٠:                                                    ناحية واحدة  ناحيتان                    

 لم تستكمل بحلول FMSأية مشاريع  مكتب المساعدة االنتقالية للعراق
 سوف تنقل إلى ٢٠١١يونيو /حزيران

 إعادة إعمار المحافظات  العراق-مكتب التعاون األمني

 القوات األميرآية في العراق
 لديه هواجس بان موارد فرق إعادة إعمار المحافظات والقوات األميرآية في العراق تقود إلى مشاآل، بما في ذلك إعادة تخصيص موارد (OPA)مكتب الشؤون المؤقتة 

   اإلشراف الضروري على مشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائدفرق إعادة إعمار المحافظات للحفاظ على
 فرقة إعادة ١٥

إعمار، فرقة 
 واحدة

 فرق إعادة ٦
دة إعمار، فرقة  فرقة إعا١٥ إعمار

 واحدة
 فرق إعادة ٦

 إعمار

  
  
  

وزارة 
  الدفاع

  
وزارة 

  الخارجية
  
  
  

وزارة 
  الدفاع

  
  

وزارة 
  الخارجية

  
  
  
  

وزارة 
 الدفاع
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قيق المفتش العام ، تد١٥/١/٢٠١٠ و٣٠/٩/٢٠٠٩استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : المصادر
التخطيط االنتقالي للسفارة في بغداد للحضور األميرآي العسكري المخفض في "، MERO-A-09-10لوزارة الخارجية، 

مشروع قانون مخصصات "للجنة المخصصات في مجلس النواب، ا 230-11، التقرير ٢٢-١، ص ٨/٢٠٠٩العراق، 
 شهادة قائد القوة المتعددة الجنسيات في العراق أمام لجنة .٣٥٠-٣٤٩، ٧-٦، ص ٢٤/٧/٢٠٠٩، "٢٠١٠وزارة الدفاع، 

، السفارة األميرآية في بغداد، ٣٠/٩/٢٠٠٩، "وضعية الجهود الجارية في العراق"الخدمات العسكرية في مجلس النواب، 
ح الهندسة في ، سال٧/١٠/٢٠٠٩، ٢٦٩٤، الرقم "بغداد، مكتب شؤون المخدرات الدولية، إدارة البرنامج وأداء المقاولين"

، ١/٩/٢٠٠٩، بتاريخ "mi.army.usace.www/بيانات ورقة الوقائع التراآمية إلعادة االعمار، " الجيش األميرآي
ة الجنسيات في المفتش العام بووين، رسالة إلى رئيس البعثة، السفارة األميرآية في العراق، والقائد العام للقوة المتعدد

، ٦/١٠/٢٠٠٩ و٤/١٠/٢٠٠٩، استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ١٨/٨/٢٠٠٩العراق، 
، استجابة السفارة األميرآية في بغداد ٤/١/٢٠٠٩استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي لطلب المفتش العام للبيانات، 

  .١٥/١/٢٠١٠ و٤/١/٢٠١٠، لطلب المفتش العام للبيانات
  

مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق /القوات األميرآيةالشرطة على يد تدريب 
  القانون للشرطة

لقوات األميرآية في العراق اآلن على البرامج الممولة من صندوق قوات األمن العراقية تشرف ا
لوزارة الدفاع، تلقى أآثر من وفقًا . لتدريب وتجهيز هذه القوات وإلنشاء المرافق األمنية

 عراقي شكًال من التدريب، لكن التدريب المتخصص وإعادة تجديد القوات وبرامج ٨٠٠،٠٠٠
  )١٢٠(.تدريب المدربين ال تزال مطالب هامة عالقة بالنسبة لقوات األمن العراقية

  
عراق ، سوف يترتب على وحدات القوات األميرآية في ال٢٠١١أآتوبر /بحلول تشرين األول

 ًا مستشار٣٥٠التي تقوم بتدريب الشرطة نقل المسؤولية إلى بعثة تطوير الشرطة، بما في ذلك 
 إلى مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون في السفارة األميرآية (IPAs) ًادولي

فًا موظ ٢١ بحاجة الن يصبحوا ١٥إلدارة هذا البرنامج، ذآر المكتب ان موظفيه ال . في بغداد
  )١٢١(.٢٠١١بحلول موظفًا  ٢٧ و٢٠١٠سنة في 

  

  
  ٢٠٠٩أآتوبر / تشرين األول٢٤فرقة منطقة الخليج تستعد إلنزال العلم خالل حفل وقف نشاطها في بغداد في 

  
 تدريب إلعداد برنامجتحدث مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون عن خطط 

لحالي الذي يقوده العسكريون عن طريق تقديم المساعدة أساسي للشرطة مقدم بموجب البرنامج ا
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على المستوى الوزاري والدعم بين الرتب العليا بالتناغم مع الحاجات الواضحة للحكومة 
سوف ُيرآز هذا البرنامج على تقديم تدريب ونصح متخصصين في المجاالت مثل . العراقية

ات الجنائية، وتطوير تكنولوجيا اإلدارة والقيادة، والتخطيط االستراتيجي، والتحقيق
-٢لجدول الزمني لنقل مسؤولية تدريب الشرطة، انظر الشكل لالطالع على ا )١١٢(.المعلوماتية

١٠.  
  

 على عقد ة، نشر المفتش العام أيضًا تدقيقًا حول إشراف وزارة الخارجيربع السنة الحاليخالل 
 مكتب شؤون  إشرافلمفتش العام انوجد ا. داين آورب لدعم برنامج تدريب الشرطة العراقية

 على أوامر مهمات ديان آورب لدعم برنامج تدريب درات الدولية وفرض تطبيق القانونالمخ
لتصحيح نقاط الضعف المزمنة هذه، أوصى المفتش العام نائب .  ال زال ضعيفًاالشرطة العراقية

لمؤسسة المسؤولة عن إدارة لوزيرة الخارجية لإلدارة والموارد بان يأمر بإجراء دراسة فورية 
المدرجة  على اإلشراف على العقود قادرينالعقد لتحديد ما إذا آانت هيكليتها وموظفوها وإدارتها 

 لمزيد من التفاصيل حول تدقيق المفتش العام، أنظر )١١٣(. مسؤولتيها بصورة فعالة وآفوءةضمن
  .٤القسم 

  
  ١٠-٢الشكل 
  ١/٢٠١٠/٢٠١١،  تدريب الشرطة العراقية مسؤوليةنقل

  
  

  .طبيعة هذا االنتقال ال زالت في مراحل التخطيط آما أن القرارات النهائية لم تتخذ بعد: مالحظة
  .١٥/١/٢٠١٠ و٤/١/٢٠١٠استجابة السفارة األميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

  
  فرق إعادة إعمار المحافظات

 عملية التخطيط لتعزيز فرق إعادة إعمار المحافظات المرافقة لقد أآمل مكتب شؤون المحافظات
 ١٥سوف يترك هذا . المتبقية ضمن فرق إعادة إعمار المحافظات الرئيسية في بغداد واألنبار

، إلى (RRT)ًا رئيسيًا لفرق إعادة إعمار المحافظات وفريق إقليمي واحد إلعادة االعمار وقعم
التنسيق مع القادة العسكريين ألجل الترآيز على نشاطات بناء بأنشأت جانب مواقع تابعة صغيرة 

مواقع فرق إعادة إعمار المحافظات التابعة . القدرات والمشاريع في الجوار المباشر لهذه المواقع
تبقى شغالة فقط إذا آان الدعم العسكري متوفرًا وفقط إذا اعتبرت البرامج والمشاريع 

خطة العمل الحالية لفرق إعادة إعمار . م المصالح األميرآيةوااللتزامات حيوية بالنسبة لتقد

يناير /آانون الثاني
٢٠١٠  

عقود مستشاري تعزيز 
فرض حماية الحدود 

مع عقد مستشاري 
الشرطة الدوليين 

(IPA) 

 ٢٠١٠ابريل :نيسان
شرطة المحافظات 

وفرق تدريب شرطة 
 الحدود اإلقليمية

تشرين
أآتوبر /األول

٢٠١٠-
 ٢٠١١يوليو /تموز

 توطيد القواعد

يناير/آانون الثاني
٢٠١١  

 ٥٢ توظيفبدأ 
 لوزارة موظف

 الخارجية

آانون-سبتمبر/أيلول
  ٢٠١١ديسمبر /األول

تحويل بعثة التدريب 
  (ITAM)واالستشارات

في العراق إلى آيان 
 تعاوني أمني

أآتوبر /تشرين األول
٢٠١١  

مكتب شؤون المخدرات 
الدولي وفرض تطبيق 

القانون يتولى المسؤولية 
الكاملة عن إدارة عقد 

مستشاري الشرطة 
 الدوليين

بعثة التدريب /بعثة المساعدة األمنية في العراق  ،      وزارة الدفاع
 (ITAM/ISAM) واالستشارات في العراق

 مستشار شرطة دولي إلى مكتب شؤون المخدرات٣٥٠نقل
 ق القانونالدولي وفرض تطبي

-مكتب التعاون األمني
  (OSC-I)العراق 

 يخطط مكتب التعاون األمني
العراق لكي يعمل بقدرات في 

جزئية إلى حين يبدأ تشغيله 
بالكامل في تشرين 

.٢٠١١أآتوبر /األول

شؤون المخدرات الدولي وفرض تطبيق القانونوزارة الخارجية، مكتب 
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 لغاية ي فريق إلعادة اإلعمار تعمل بالكامل وفريق واحد إقليم١٥المحافظات تتوقع الحفاظ على 
الحضور المدني األميرآي بعد هذا التاريخ ال زال قيد المراجعة من جانب القيادات . ٢٠١١آخر 

  )١٢٤(.العليا لما بين الوآاالت
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  

 الموظفين من ،التغّيرات المتوقعة للتمويل المتوفر لدعم احتياجات فرق إعادة إعمار المحافظات
 مكتب شؤون أجرى. هذه الفرق سوف تؤثر بشكل شبه أآيد على عمليات ، الدعم العسكريمنو

ة في عدد رات المتوقعيالتغيلتحديد المشاآل التي ستنتج عن رات في عملياته يالمحافظات تغي
 أو بالتالي موظفي فرق إعادة إعمار المحافظات والدعم العسكري المتوفر لهذه الفرق

، تم إقفال مكتب السفارة اإلقليمي في ٢٠٠٩ديسمبر / آانون األول١٥ بتاريخ )١٢٥(.لمعالجتها
ع لالطال )١٢٦(. مبادراته الجارية فريق إعادة إعمار المحافظات في بابل، وتولى مسؤولياتالحلة
  .١١-٢آثار فرق إعادة إعمار المحافظات على األرض، انظر الشكل على 

  

  ربع السنة الحالي قبل أربع سنوات
  إطالق برنامج فرق إعادة إعمار المحافظات

، جرى االحتفال ٢٠٠٥نوفمبر / تشرين الثاني١١في 
عمار المحافظات في بإنشاء أول فريق إلعادة إ

أرسى برنامج فرق إعادة إعمار المحافظات . الموصل
إطار عمل رسمي يستطيع العسكريون والموظفون 

مندمج بدًال من /المدنيون بموجبه العلم آفريق متكامل
ان يكون آشراآة بين المكاتب العسكرية والمدنية 

 .المنفصلة
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  ١١-٢الشكل 
  ٣١/١٢/٢٠٠٩تاريخ حتى آثار فرق إعادة إعمار المحافظات على األرض 

  

  
، فرق إعادة إعمار المحافظات في أفغانستان R-86-05مكتب المحاسبة الحكومية رقم دقيق ت: المصادر

، ٢٩، الشريحة ٩/٨/٢٠٠٦، وزارة الخارجية، تقرير وضعية العراق، ٤-٥، ص ١/١٠/٢٠٠٨، "لعراقوا
، "وضعية توسعة برنامج فرق إعادة إعمار المحافظات في العراق "014-07تقرير المفتش العام رقم 

يات ، المفتش العام، التقرير ربع السنوي والتقرير نصف السنوي إلى آونغرس الوال٢، ص ٢٨/٧/٢٠٠٧
قياس أداء فرق إعادة إعمار المحافظات قد "، 013-09، تدقيق المفتش العام ٨١، ص ١/٢٠٠٨المتحدة، 
تطوير نظام : فرق إعادة إعمار المحافظات"، 025-09، تدقيق المفتش العام ٢، ص ٢٨/١/٢٠٠٩، "تحسن

ميرآية في بغداد لطلب استجابة السفارة األ. ٢، ص ٢٨/٤/٢٠٠٩، "تعقب التكاليف سوف يعزز صنع القرارات
، السفارة األميرآية في بغداد، مكتب شؤون المحافظات، استجابة فرق إعادة ٦/٧/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات 

  .٤/١/٢٠١٠إعمار العراق لطلب المفتش العام للبيانات، 
  

 دهوك

 نينوى
 أربيل

السليمانية التأميم

صالح الدين

 ديالى

 ألنبارا

 بغداد

 واسط
 بابل آربال

 القادسية
 ميسان

 النجف

 المثنى

 ذي قار

  ٦          فرق إعادة اإلعمار المرافقة  البصرة
  ١٤ادة اإلعمار األميرآية         فرق إع

   ١فريق إعادة اإلعمار اإلقليمي          
  ١فريق إعادة اإلعمار التابع لالئتالف 

  ٢٢           المجموع 

 ٢٧مكتب تابع                              



٦١ 

  استخدامات وحصيلة تمويل إعادة اإلعمار
  
  

  نظرة عامة حول استخدامات التمويل
  األمن

  البنية التحتية
  نظام الحكم
  االقتصاد

  
  
  
  
  
  
  

  القسم  

  ٣  



 نظرة عامة حول استدامات التمويل
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  نظرة عامة حول استخدامات التمويل
  

 استخدامها في أربعة مجاالت ةُيصّنف المفتش العام صناديق إعادة اإلعمار الرئيسية حسب طريق
التطورات في مجاالت األمن والبنية التحتية ونظام جرت مناقشة .  قطاعًا١٧ اإلعمار تشمل إلعادة

وضعية التمويل األميرآي لالطالع على . هذا التقريرمن الحكم واالقتصاد في الصفحات التالية 
 ربع نفقاتاللزامات واللالطالع على ا. ١-٣إلعادة اإلعمار حسب االستخدام، انظر الجدول 

وضعية الصناديق لالطالع على . ١-٣ية، حسب مجاالت إعادة اإلعمار، أنظر الشكل السنو
الرئيسية، حسب البرامج، في آل واحد من مجاالت المفتش العام األربعة إلعادة اإلعمار، أنظر 

  *.الملحق ج
  

  ١-٣الجدول 
  وضعية الصناديق األميرآية الرئيسية إلعادة اإلعمار حسب االستخدام

  دوالراتبمليارات ال
  

  أنفقت  ألزمت  أنفقت  ألزمت  خصصت  القطاع  المجال
  %)٤ (٠٫٢٦  %)٠ (٠٫٠٢-  ٦٫٢٩  ٦٫٨٠  ٧٫٢٩  المعدات
  %)٢ (٠٫١٣  %)١ (٠٫٠٥  ٥٫٥٨  ٥٫٧٣  ٦٫١١  التدريب

  %)٢ (٠٫٠٨  %)٠ (٠٫٠١-  ٤٫٩٢  ٥٫٥٤  ٥٫٨١  البنية التحتية
  %)٠ (٠٫٠١  %)٢ (٠٫٠٤  ٢٫١٨  ٢٫٤٥  ٢٫٥٥  االستدامة
      ١٫٢٧  ١٫٤٩  ١٫٥٠  قانونحكم ال

النشاطات ذات 
  العالقة

٤ (٠٫٠٤    ١٫٠١  ١٫١٦  ١٫٢٧(%  

  األمن

  %)٣ (٠٫٥٢  %)٠ (٠٫٠٧  ٢١٫٢٥  ٢٣٫١٧  ٢٤٫٥٢  المجموع الفرعي
      ٤٫٨٦  ٥٫٠٠  ٥٫١٦  الكهرباء

المياه والصرف 
  الصحي

٠ (٠٫٠١    ٢٫٤٨  ٢٫٦٤  ٢٫٧٥(%  

      ١٫٩١  ١٫٩٣  ٢٫٠٦  النفط والغاز
      ١٫٢٤  ١٫٢٤  ١٫٢٥  ة التحتية العامةالبني

      ٠٫٩٩  ١٫١٠  ١٫١٦  النقل واالتصاالت

  البنية التحتية

  %)٠ (٠٫٠١    ١١٫٤٨  ١١٫٩٠  ١٢٫٣٨  المجموع الفرعي
  %)٥ (٠٫٠٩  %)٢ (٠٫٠٥  ١٫٩٩  ٢٫٣٤  ٢٫٥٦  تنمية القدرات
الديمقراطية 

  والمجتمع المدني
٩ (٠٫١٤  %)٨ (٠٫١٦  ١٫٨٠  ٢٫٢٠  ٢٫٢٠(%  

  %)١ (٠٫٠١    ١٫٧٥  ١٫٩٢  ١٫٩٦  مةالخدمات العا
  %)١٠ (٠٫٠٨  %)١٣ (٠٫١١  ٠٫٨٢  ٠٫٩٣  ٠٫٩٣  يةاإلنساناإلغاثة 

  نظام الحكم

  %)٥ (٠٫٣٢  %)٤ (٠٫٣١  ٦٫٣٦  ٧٫٤٠  ٧٫٦٤  المجموع الفرعي
  %)٢ (٠٫٠١    ٠٫٧٦  ٠٫٨٢  ٠٫٨٠  الحكم االقتصادي

تنمية القطاع 
  الخاص

٧ (٠٫٠٤  %)١ (٠٫٠١  ٠٫٦١  ٠٫٧٥  ٠٫٧٥(%  
  االقتصاد

  %)٤ (٠٫٠٥  %)١ (٠٫٠١  ١٫٣٧  ١٫٥٧  ١٫٥٥  الفرعيالمجموع 
  %)٢ (٠٫٩٠  %)١ (٠٫٤٠  ٤٠٫٤٦  ٤٤٫٠٣  ٤٦٫١٠    المجموع
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٦٣ 

زامات لمخصصات واالال لم يذآر مكتب وزير الدفاع بيانات .األرقام تتأثر بالتدوير.  مدققةالبيانات غير: مالحظة
 بيانات  على المفتش العامحصل. المالية لفئات المشاريع على أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنةنفقاتالو

 برنامج االستجابة الطارئة للقائد من نظام إدارة إعادة إعمار العراق الذي يتأخر مدة نفقاتمخصصات والزامات و
 في قسم استخدامات المذآورة قد ال يتوافق مع القيم األعلىربع سنة في إصدار تقاريره، لذلك فإن إجمالي الخط 

  . التقريرالتمويل في هذا
  

، نظام إدارة إعادة إعمار العراق ٥/٤/٢٠٠٧استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : المصادر 
(IRMS) ،وسطاأل، استجابة مكتب الشرق ١٥/١/٢٠١٠، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق-

، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام ٢٠/١/٢٠١٠ و١٣/١/٢٠١٠العراق لطلب المفتش العام للبيانات، 
، استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام ١٤/١/٢٠١٠ و١٣/١/٢٠١٠، ١٠/٤/٢٠٠٩للبيانات، 
، استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠/١/٢٠١٠ و١٤/١/٢٠١٠، ١١/١/٢٠١٠للبيانات، 

، استجابة الوآالة ٢/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، األميرآياستجابة سالح الهندسة في الجيش ، ٢/٤/٢٠٠٩
الوآالة ، استجابة ٢٠/١/٢٠١٠ و١٣/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID) األميرآية للتنمية الدولية

، المفتش العام، التقرير ربع السنوي لكونغرس ٢/٤/٢٠٠٩األميرآية للتجارة والتنمية لطلب المفتش العام للبيانات، 
  .١٠/٢٠٠٩الواليات المتحدة، 
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  ١-٣الشكل 
   ١٢/٢٠٠٩-١/٢٠٠٤ ربع الشهرية حسب مجال إعادة اإلعمار نفقاتااللزامات وال

  بماليين الدوالرات
  

  
 لفئات المشاريع على نفقاتيانات مخصصات والزامات و لم يذآر مكتب وزير الدفاع ب.األرقام تتأثر بالتدوير. البيانات غير مدققة: مالحظة

 برنامج االستجابة الطارئة نفقات بيانات مخصصات والزامات و على المفتش العامحصلأساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنة المالية، 
 قد ال يتوافق مع القيم األعلىإجمالي الخط للقائد من نظام إدارة إعادة إعمار العراق الذي يتأخر مدة ربع سنة في إصدار تقاريره، لذلك فإن 

  . في قسم استخدامات التمويل في هذا التقريرالمذآورة
  

، التقرير ربع (IRMS)، نظام إدارة إعادة إعمار العراق ٥/٤/٢٠٠٧استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، :  المصادر
العراق لطلب المفتش العام للبيانات، -وسطاأل، استجابة مكتب الشرق ١٥/١/٢٠١٠ السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق،

، استجابة السفارة ١٤/١/٢٠١٠، و١٠/٤/٢٠٠٩، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠/١/٢٠١٠ و١٣/١/٢٠١٠
، استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام ٢٠/١/٢٠١٠ و١٤/١/٢٠١٠، ١١/١/٢٠١٠األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، 

، استجابة الوآالة األميرآية ٢١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، األميرآي، استجابة سالح الهندسة في الجيش ٢/٤/٢٠٠٩للبيانات، 
ألميرآية للتجارة والتنمية لطلب المفتش العام ، استجابة الوآالة ا٢٠/١/٢٠١٠ و١٣/٤/٢٠٠٩للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، 

  ١٠/٢٠٠٩-٣/٢٠٠٤، المفتش العام، التقرير ربع السنوي لكونغرس الواليات المتحدة، ٢/٤/٢٠٠٩للبيانات، 

  األمن
  

آمية االلزامات الترا
لمجال إعادة اإلعمار

 اإلنفاق ربع السنوي

 اإللزامات ربع السنوية

 البنية التحتية

 نظام الحكم

 االقتصاد
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  األمن
  

 مليار ٢٤٫٥٢، آانت الواليات المتحدة قد خصصت ٢٠٠٩ ديسمبر/ آانون األول٣١تاريخ حتى 
 مليار دوالر لبرامج ومشاريع لتطوير قوات ٢١٫٢٥ وأنفقتر،  مليار دوال٢٣٫١٧ وألزمتدوالر 

، استحوذت البرامج ربع السنة الحالي خالل )١٢٧(.األمن العراقية ودعم حكم القانون في العراق
 الجديدة من نفقاتال بالمئة من آافة ٥٨ بالمئة من آافة االلزامات الجديدة، وعلى ١٨األمنية على 

وضعية التمويل األميرآي لألمن، أنظر لالطالع على  )١٢٨(.األربعةرئيسية صناديق إعادة اإلعمار ال
  .٢-٣ والجدول ٢-٣الشكل 

  
  ٢-٣الشكل  
   بمليارات الدوالرات-وضعية األموال: األمن

  
  الزامات غير منفقة 

  $١٫٩٢: المجموع
  

  
  

زامات ل وزير الدفاع بيانات مخصصات وااللم يذآر مكتب. األرقام تتأثر بالتدوير. البيانات غير مدققة: مالحظة
 بيانات  على المفتش العامحصل . لفئات المشاريع على أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنة الماليةنفقاتالو

 برنامج االستجابة الطارئة للقائد من نظام إدارة إعادة إعمار العراق الذي يتأخر مدة نفقاتمخصصات والزامات و
 في قسم استخدامات المذآورة قد ال يتوافق مع القيم األعلىتقاريره، لذلك فإن إجمالي الخط ربع سنة في إصدار 

  .التمويل في هذا التقرير
  

، نظام إدارة إعادة إعمار العراق ٥/٤/٢٠٠٧استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : المصادر
(IRMS)استجابة مكتب وزير الدفاع ١٥/١/٢٠١٠جنسيات في العراق، ، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد ال ،

العراق لطلب المفتش -وسطاأل، استجابة مكتب الشرق ١٣/١/٢٠١٠، و١٠/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 
  .٢٠/١/٢٠١٠، استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٦/١/٢٠١٠العام للبيانات، 

  

$٠٫٦٣البنية التحتية  $٠٫٥٢المعدات 

٠٫٢٧ االستدامة $٠٫٥٠أخرى 

  $٢٤٫٥٢خصصت 
  $٢٣٫١٧ألزمت 
 $٢١٫٢٥أنفقت 

٣٣% 
٢٧% 

١٤ %٢٦% 
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من االلزامات الصافية للبرامج األمنية  مليون دوالر ٧٢٫٨ ربع السنة الحاليهناك خالل آان 
 لقوات األمن العراقية االستدامةتدريب والل مّث. األخير بالمئة اقل من ربع السنة ٩٣أي 

(ISF)من أآثر بإلغاء جزئيًا معادًالآان ذلك . ربع السنة الحالي معظم االلزامات الجديدة ل 
ل لقد مّث. ت وزارة الداخلية الخاصة بالمعدات وبقليل من إلغاء االلزامات للبنية التحتيةالزاما

 إلغاء، وتم األمنية قوات األمن العراقية آافة االلزامات الجديدة المذآورة للبرامج صندوق
  )١٢٩(. دوالر من االلزامات من البرامج الممولة من صندوق دعم االقتصاد٢٧٥،٠٠٠

  
 مليون دوالر، أي بنسبة ٥٢٠٫٣ البرامج األمنية إلى نفقات، ارتفعت نة الحاليربع السخالل 
 العراقية األمنوشكلت مشتريات المعدات لقوات . لمنصرما بالمئة اقل من ربع السنة ٦٨

آان التدريب لوزارة الداخلية ثاني أآبر . األمني الجديدة في القطاع نفقاتالحوالي نصف 
 الجديدة المذآورة للبرامج األمنية نفقاتال العراقية عمليًا آافة ألمنا مثل صندوق قوات .إنفاق

 نفقاتال ماليين دوالر من إجمالي ٣آما ان برنامج االستجابة الطارئة للقائد شكل فقط 
  )١٣٠(.المذآورة

  
  مواصلة نقل المسؤوليات األمنية

 في دعم البعثة بطريقتين " تمامًاارآةمش"ذآرت وزارة الدفاع ان القوات األميرآية في العراق 
  )١٣(: أساسيتين

  
 الشراآة مع قوات األمن العراقية في العمليات القتالية خارج المدن. 
  هامة للجنود والشرطة العراقيين داخل المدن، مثل " وظائف تمكين"تقديم

أجهزة التفجير االستخبارات والرقابة واالستكشاف، وآذلك االتصاالت والتخلص من 
 . الجنائيةدالئل المسارحليل  وتحالمرتجلة

  
 العاملين األمنيين، ووضعية الموظفين ٢٠٠٣ منذ منحى األمن تاريخيًامعلومات لالطالع على 

  .٣- ٣في العراق، انظر الشكل 
  

  الهواجس األمنية
 بالمئة خالل السنتين الماضيتين ٨٣على العموم، تراجعت الحوادث األمنية في العراق بنسبة 

لقد تراجعت في .  بالمئة٩٠ قد تراجعت بنسبة تزيد عن األميرآيينبين الجنود آما ان الوفيات 
 بالمئة خالل الفترة نفسها في ٨٠ بنسبة (IED) المرتجلة التفجيرالعراق الهجمات بأجهزة 

نوفمبر /شهد شهر تشرين الثاني.  بالمئة٩٢حين ازدادت الهجمات بالسيارات المفخخة بنسبة 
 )١٣٣(.٢٠٠٣ادث األمنية ووفيات المدنيين منذ ان بدأت الحرب سنة  أدنى عدد من الحو٢٠٠٩

 أميرآي شهر منذ بداية الحرب لم يمت فيه أي جندي أول ديسمبر/األولوآان شهر آانون 
  )١٣٤(.نتيجة للمعارك

  



 األمن
  

 

٦٧ 

آما ان قد قلت  (AQI) للقاعدة في العراق اإلرهابية قدرات الشبكة أنذآرت وزارة الدفاع 
على الرغم من ذلك، يتواصل تفجير القنابل مثل الهجمات .  بالمئة٥٠فض بنسبة تمويلها قد انخ

 بالقرب من المواقع الحكومية ٢٠٠٩ ديسمبر/األولأآتوبر وآانون /األولالمتعددة في تشرين 
 ١٠٠٠ من أآثر هذه الهجمات أدت إلى هدر أرواح مئات الناس وجرح )١٣٥(.العراقية في بغداد

  )١٣٦(.إنسان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 التي تحققت األمنية مستمرة، واضعة المكاسب األساسيةالعديد من مصادر عدم االستقرار 
 المذهبية ال تزال في واجهة -االنقسامات الداخلية االثنية. مؤخرًا أمام المخاطر الكامنة

  في العراقالقاعدةويبدو ان .  الموارد الطبيعيةالسباق إلىالخالفات حول الحدود السياسية في 
 بما فيها – والسنة والشيعة يستهدفون المناطق الحضرية المختلطة األآرادوآذلك المقاتلون 

 مع نية إثارة العنف المذهبي وآذلك – في محافظات نينوى والتأميم وديالى وبغداد التيتلك 
الناتجة عن  لمعلومات إضافية حول الوفيات )١٣٧(.تقويض النظرة العامة إلى الحكومة العراقية

ولالطالع على ، ٤- ٣، انظر الشكل األخيرة الثالث السنوات المتعددة، خالل اتلةلتفجيرات القا
لالطالع . ٥- ٣، انظر الشكل إضافيين إلى وفاة شخصين أدتلحوادث األمنية األخيرة التي ا

مزيد من المعلومات حول القضايا السياسية والتشريعية الجارية التي تؤثر على آل من على 
 آردستان، بما في ذلك الجهود لحل الخالفات، انظر القسم إقليمالعراقية وحكومة الحكومة 
  ."نظام الحكم"المعنون الفرعي 

  

لقد عدلت االتفاقية األمنية بصورة أساسية آيفية قيادتنا 
وات العراقية في للعمليات في العراق، واضعة بصراحة الق

آافة العمليات العسكرية قامت بها، وعبر قوات ... الطليعة
األمن العراقية، حسب حكم القانون عندهم، حكمهم للقانون 

  "الذي أسسه دستورهم
  
 الجنرال ريموند أودييرنو، قائد القوات األميرآية في -

  ٢٠٠٩ديسمبر / آانون األول٩العراق، 
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٦٨ 

  ٢-٣الجدول 
  ، حسب القطاعات، مع برامج منتقاةاألموالوضعية : األمن

  بماليين الدوالرات
  
  التغيرات ربع السنوية  وضعية األموال  

  أنفقت  تألزم  أنفقت  الزمت  البرنامج  القطاع
صندوق (معدات وزارة الدفاع 

  ) العراقيةاألمنقوات 
٣ (١١٥٫٣  %)٠ (١٨٫٦  ٤،١٥٥٫٦  ٤،٤١٢٫٠(%  

معدات وزارة الداخلية 
  ) العراقيةاألمنصندوق قوات (

١٤٠٫٠  %)٢- (٣٥٫٣-  ١،٤٤١٫٤  ١،٦٩٩٫٨ 
)١١(%  

        ٦٩٠٫٥  أخرى

  المعدات

  %)٤ (٢٥٥٫٣  %)٠ (١٦٫٧-  ٦،٢٨٧٫٥  ٦،٨٠٢٫٧  المجموع الفرعي
 وزارة الداخلية تدريب

  ) العراقيةاألمن قوات قصندو(
٤ (٨٧٫٦  %)١ (٢٣٫٦  ٢،٣٥٩٫٦  ٢،٤٢٢٫٣(%  

صندوق ( وزارة الدفاع تدريب
   العراقيةاألمنقوات 

١٤ (٤٦٫٢  %)٧ (٢٦٫٦  ٣٧٢٫٢  ٤٢٨٫١(%  

      ٢،٨٤٨٫٤  ٢،٨٧٥٫٧  أخرى

  التدريب

  %)٢( ١٣٣٫٩  %)١ (٥٠٫٢  ٥،٥٨٠٫٢  ٥،٧٢٦٫٠  المجموع الفرعي
البنية التحتية لوزارة الدفاع 

  ) العراقيةاألمنصندوق قوات (
٢ (٤٥٫١  %)٠ (٣٫٣-  ٢،٧٤٠٫٨  ٣،٠٤٨٫٧(%  

البنية التحتية لوزارة الداخلية 
  ) العراقيةاألمنصندوق قوات (

٣ (٣٥٫٠  %)٠ (٢٫١-  ١،١٠٢٫٢  ١،٣٧٧٫٥(%  

      ١،٠٧٤٫٧  ١،٠٨١٫٥  أخرى

البنية 
  التحتية

  %)٢ (٨٠٫١  %)٠ (٥٫٤-  ٤،٩١٧٫٧  ٥،٥٤٣٫٧  المجموع الفرعي
  %)٠ (٨٫٢  %)٢ (٤٢٫١  ٢،١٧٨٫٨  ٢،٤٥٣٫٠  المجموع الفرعي  االستدامة

حكم 
  القانون

  %)٠ (٣٫٤  %)٠ (٠٫٣-  ١،٢٧٤٫٦  ١،٤٨٦٫٨  يعرالفالمجموع 

نشاطات 
  ذات صلة

  نشاطات ذات صلة
  )صندوق قوات األمن العراقية(

٦ (٣٩٫٤  %)٠ (٢٫٩  ٧٣٧٫٣  ٨٦٨٫١(%  

  %)٠ (٠٫٠٢    ٢٧٣٫٠  ٢٨٧٫٤  أخرى  
  %)٤ (٣٩٫٤  %)٠ (٢٫٩  ١،٠١٠٫٣  ١،١٥٥٫٥  المجموع الفرعي  

  %)٣ (٥٢٠٫٣  %)٠ (٧٢٫٨  ٢١،٢٤٩٫٢  ٢٣،١٦٧٫٨   العامالمجموع
  

يمكن " أخرى" وضعية التغيرات ربع السنوية للبرامج الواقعة في فئة .األرقام تتأثر بالتدوير. البيانات غير مدققة: مالحظة
 لفئات المشاريع على أساس نفقاتالزامات ولمخصصات واالاللم يذآر مكتب وزير الدفاع بيانات . في الملحق جالعثور عليها 

 برنامج االستجابة نفقات بيانات مخصصات والزامات و على المفتش العامحصل .ربع سنوي لكافة مخصصات السنة المالية
 قد األعلىيتأخر مدة ربع سنة في إصدار تقاريره، لذلك فإن إجمالي الخط الطارئة للقائد من نظام إدارة إعادة إعمار العراق الذي 

  . في قسم استخدامات التمويل في هذا التقريرالمذآورةال يتوافق مع القيم 
  

 ،(IRMS)،  نظام إدارة إعادة إعمار العراق ٥/٤/٢٠٠٧  لطلب المفتش العام للبياناتوزارة الخارجيةاستجابة :  المصادر
استجابة مكتب ، ١٥/١/٢٠١٠ التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، تعدد الجنسيات في العراقالفيلق الم

العراق لطلب المفتش -وسطاألاستجابة مكتب الشرق ، ٣١/١/٢٠١٠، و١٠/٤/٢٠٠٩وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، 
، المفتش العام، ٢٠/١/٢٠١٠يرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ، استجابة السفارة األم٦/١/٢٠١٠العام للبيانات، 

  .١٠/٢٠٠٩التقرير ربع السنوي لكونغرس الواليات المتحدة، 
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  ٣-٣الشكل 

  ١٢/٢٠٠٩-١/٢٠٠٤األمن في العراق، 

  
  

   حادث٢-٠     حوادث    ١٠- ٢    حادث    ٢٠-١٠      حادث٢٠ <    
  

مجموع القوات التي تحمي العراق 
٦٦٠،٣٣٤ 

 
  التابعون لوزارة الدفاع

  ١٩٥،٥٠٧الجيش العراقي  
  ٤٥،٥٤٠التدريب والدعم 

  ٣،٤٥٨سالح الجو 
  ٢،٧١٦البحرية 

 ٤،٦٥١صة القوات الخا

 ١١٠،٠٠٠القوات األميرآية في الخدمة 

 

  الداخلية التابعون لوزارة 
  ٢٩٢٩،٧١١,الشرطة العراقية  

  ٤٣،٨٠٩قية الفدرالية الشرطة العرا
                           ٤٢،٤٤١  

النفط ٢٩،٥٠٠:شرطة

 ٩٠،٠٠٠ خدمة حماية المرافق، في الخدمة

 ٢٥،٥٠٠ األمن الخاص في الخدمة لوومقا

 القوات األمنية التي تحمي العراق
زيادة عديد القوات 
 األميرآية المقاتلة

 ة االنبارتشكيل مجلس صحو
مقتضى الصدر يعلن وقفًا إلطالق النار الرئيس بوش يعلن زيادة عديد القوات األميرآية

عمليات البصرة ومدينة الصدر

بداية خفض القوات- القوات األميرآية تنسحب من المدن

خدمة حماية المرافق )غير األميرآية(قوات االئتالف 

 القوات األميرآية

 وزارة الدفاع، تدريب تدريبوزارة الداخلية، 

 الحوادث األمنية الشهرية واإلصابات المدنية

انتفاضات في بغداد 
  والفلوجة والنجف

الحوادث األمنية التي ذآرها الفيلق 
  المتعدد الجنسيات في العراق

االنتخابات 
  البرلمانية

  االستفتاء على الدستور

  االنتخابات العراقية

 االنتخابات البلدية
التفجير في مسجد سامراء

اإلصابات المميتة الشهرية في القوات األمنية والمقاولين

  الجنود األميرآيون

 المقاولون

)غير أميرآيين(جنود االئتالف 

 قوات األمن العراقية

  الحوادث األمنية حسب النوع

 قنابل عثر عليها وأزيلت

قصف 
مدفعي، 

صواريخ 
وهجمات 

  جو- ارض

هجمات ضد 
البنية التحتية 
والمنظمات 
  الحكومية

قناصة، مكامن 
وهجمات أخرى 
  باألسلحة الخفيفة

  
           غير محددة

 قنابل متفجرة

  اإلصابات المميتة التراآمية
جنود 

االئتالف 
غير (

) األميرآيين
٢٢٣  

مقاولون

جنود 
  أميرآيون

قوات األمن
  العراقية

  منصرمالتغيرات بالنسبة لربع السنة ال
النسبة   الحوادث  المحافظة

  المئوية
  %٥٩  ٥٠٠  بغداد
  %١٨٨  ٤٥٠  ديالى
  %٢٤٣  ٢٩٦  االنبار
  %٦٦٧  ١٨٩  ميسان
  %٨٠٢  ١٢٣  واسط

  %٥٠  ٧٥٧  آافة اآلخرين
  %٨٤  ٢٣١٥  المجموع

٢٢% 
٢٥% 

٢١% 
١٥% 

١٥% 

١،٤٢٦ 

٨،٠١٥ ٣،٨٥٩ 
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إلى الفترة التي آان فيها " األميرآيةزيادة عديد القوات " تشير .بالتدويراألرقام تتأثر . البيانات غير مدققة: مالحظات
الخط التاريخي لوزارة الداخلية ووزارة الدفاع يمثل القوات .  في العراقاألقل جندي أميرآي على ألف ١٥٠،٠٠٠

إجمالي اإلصابات المميتة لقوات األمن العراقية تستثنى إصابات ما قبل .  القوات المكلفةأرقام المجاميعل المدربة، وتمث
الفيلق المتعدد الجنسيات :  من مصدرين المعروضة مأخوذةبيانات الحوادث األمنية.  بسبب غياب البيانات١/١/٢٠٠٥

ات القوات معلوم (٣١/١٢/٢٠٠٩-١/٤/٢٠٠٩ ل  والقوات األميرآية في العراق٣١/٥/٢٠٠٩-١/٢٠٠٤في العراق 
 في العراق آانت غير األميرآية قدمتها القوات التي البيانات ).ضم معلومات الحكومة العراقيةاألميرآية في العراق ت

  .٢٠٠٩ديسمبر /األوليوليو وآانون / الشهرية لتموزالمجاميعآاملة وتوقع المفتش العام 
  

، استجابة وزارة العمل لطلب ٩/٢٠٠٩-٢/٢٠٠٦االستقرار واألمن في العراق، قياس . وزارة الدفاع: المصادر
، استجابة ١٧ و١٥، ٦، ٥، ص ٧/١/٢٠١٠، معهد بروآنغز، مؤشر العراق، ٥/١/٢٠١٠، للبياناتالمفتش العام 

 ، المفتش٣١/١٢/٢٠٠٩ و٣٠/٩/٢٠٠٩، ١/٧/٢٠٠٩، ٢/٤/٢٠٠٩مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، 
، استجابة الحكومة ١٠/٢٠٠٩ و٤/٢٠٠٩العام، التقارير ربع السنوية ونصف السنوية لكونغرس الواليات المتحدة، 

  .٢١/١٢/٢٠٠٩العراقية لطلب المفتش العام للبيانات، 
  

  ٤-٣الشكل 
-١/١/٢٠٠٧القصف والمتفجرات المميتة المتعددة في العراق حسب المجموعات المستهدفة، الناتجة الوفيات 

٣١/١٢/٢٠٠٩  
  

  
  وفاة ١٠٠ آل شخص يمثل 

المجموعة ُتشكِّل تلك  الهجمات التي استهدفت مجموعة ُمعينة او حصلت في مناطق آانت المجاميع تعود إلى: مالحظة
" معروفينالغير "تفجيرات . من عدة مذاهبحصلت في مناطق فيها سكان " المميزينغير "تفجيرات . فيها األغلبية

  .عنها تتعلق بالمذهب أو المكانث لم يؤت على ذآر أية معلومات تمثل الهجمات حي
  .١٥-٦ص -٧/١/٢٠١٠معهد بروآينغز، مؤشر العراق، : المصدر

  

  ٣٩٧٤الشيعة 
  
  
  
  
  

  ١١٦٨السنة 
  ٨٢٨األآراد 

  
االئتالف، قوات األمن العراقية، /اليات المتحدةقوات الو

  ١٦٦٨موظفو الحكومة العراقية 
  

 ٢٢٠٦غير معروفين /غير مميزين
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  ٥-٣الشكل 
   ١٣/١٠/٢٠١٠-٢١/١/٢٠٠٩الحوادث األمنية الهامة حسب المناطق، 

  )الناجم عنها وفيتان او أآثر(
  

  
فتوحة وآذلك للمستندات الرسمية باللغتين االنكليزية والعربية، والدراسات تحليل المفتش العام للمصادر الم: المصدر

  .والخرائط والصور بواسطة األقمار الصناعية
  

  قوات األمن العراقية
، آان مجموع قوات األمن العراقية في وزارة الداخلية ووزارة ٢٠٠٩ديسمبر / بتاريخ آانون األول

وافقت وزارة الدفاع . ا شخص٦٦٠،٣٣٤حة اإلرهاب، المعلن الدفاع والقوة القومية العراقية لمكاف
بما في في البحرية  موظف ٣٨٠٠إضافة إلى ، (IA) فرقة للجيش العراقي ١٤ ُتشكِّلعلى هيكلية قوة 

تطوير الوبدأت وزارة الدفاع ) ١٣٨(.ص في سالح الجو شخ٦،٠٠٠ون من مشاة البحرية، اذلك آتيبت
الهندسة، التخلص من القنابل، اإلجالء الطبي، : ن المجاالت ممجموعةلوحدات عبر لوالتخطيط 

  )١٣٩(.، االستخبارات، الرقابة واالستطالعةاإلشار

  

 غير ان قيود موازنة الحكومة العراقية ،تواصل وزارة الداخلية إجراء تصحيحات تنظيمية في قواتها
وزارة الداخلية ) ١٤٠(.واالستدامة  أولويات التجهيزوتأجيلتحّد من توسيع وزارة الداخلية لقوات األمن 

، حّسنت (DOD) وفقًا لوزارة الدفاع )١٤١(.٢٠٠٩ووزارة الدفاع آان لديهما تجميد للتوظيف طوال 
وزارة الداخلية قدراتها التدريبية لكنها ال تزال تشكو على العموم من المرافق الرديئة ومن النقص في 

، في االستدامةاللوجستية وفي القضايا وازنة، وتحديات تواجه وزارة الدفاع قيود في الم. الموازنة
ي ضباط فعجز في القيادة من الدرجة الوسطى بين الضباط وال في التوظيف وإضافة إلى النقص

  )١٤٢(.الصف
  

 وضعت أولوية لتنمية الحد األدنى الضروري للقدرات (ITAM)بعثة التدريب والنصح في العراق 
، وتشّدد على القدرات في وزارة ٢٠١١ديسمبر / آانون األول٣١ داخل الوزارات األمنية بحلول

تالحظ بعثة التدريب والنصح في .  المعلوماتالتشارك فيالداخلية ووزارة الدفاع لتعزيز التعاون و

المنطقة الشمالية

 المنطقة الجنوبية

 المنطقة الغربية

 المنطقة الوسطى
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 لتطوير التالية الهامةتحديات ال انه ال يزال على قوات األمن العراقية التغلب على (ITAM)العراق 
  :دامة في قواتها الموحدةقدرات ذاتية االست

  
  الماليةموازنة البيئة القيود في 
 ات واللوجستياالستدامةقدرات وفي قتالي التخصص المحدودية في ال. 
  ،الموازنة والمشترياتوتخطيطغياب التخطيط االستراتيجي . 

  
هي ات  لمعالجة هذه التحدي(ITAM) بعثة التدريب والنصح في العراق  التي تعتمدها اآلنمبادراتال

تدعمها قدرات  (جعل عملية بناء القوات أولوية وإعداد برنامج لتحديثها، مما سيؤدي إلى احترافها
  )١٤٤(.ترآيز على أهمية الشرطة وفرض حماية الحدودال ، إضافة إلى)قوة وتخصص وزارية

  
ة الممولة ، نشر المفتش العام تقرير عمليات تفتيش طالت المشاريع األميرآيربع السنة الحاليخالل 

، مرآزي تدريب إقليميفرقة حمام العليل ل مرآزي تدريبمن صندوق قوات األمن العراقية إلنشاء 
  )١٤٥(. عند نقطة الدخول في الربيعة، في محافظة نينوىللتدقيقوآذلك مرفق 

  
  .٤ملخص حول النتائج التي توصل اليها التفتيش والتوصيات، أنظر القسم لإلطالع على 

  
  ء وبنات العراقأبنامنظمتا 

 منذ (SOI) مليون دوالر لدعم منظمة أبناء العراق ٣٩٢ألزمت الواليات المتحدة وأنفقت اآثر من 
، باشر المفتش العام تدقيقًا حول البرنامج ربع السنة الحالي خالل )١٤٦(.٢٠٠٧بداية البرنامج سنة 
  : المقصودة والنتائج، بما في ذلكهأهدافو هلمراجعة تخطيط

  
 ة واإلشراف على وتنسيق برنامج أبناء العراق مع المبادرات األمنية األخرىداراإل. 
 تكاليف البرنامج، بما في ذلك الرقابة على رواتب أبناء العراق والمدفوعات األخرى. 
 أعمال إشراك وإدخال الحكومة العراقية في برنامج أبناء العراق. 
  قية الحكومة العراعلى يدأبناء العراق استدامة منظمة. 

  
أعضاء  )١٤٧(.٢٠٠٩مايو /آانت الحكومة العراقية مسؤولة عن الدعم المالي ألبناء العراق منذ أيار

في تسع محافظات هم تحت سيطرة الحكومة  ألف تقريبًا ٨٩البالغ عددهم  أبناء العراق منظمة
). راقية قوات األمن الع وظائف معبما فيها(العراقية المسؤولة عن وضعهم في وظائف متواصلة 

 المقدمة إلى أبناء  التعليم المهنيليس لدى القوات األميرآية في العراق حاليًا أية رؤية حول برامج
 أبناء نقل غير أن القوات األميرآية واصلت دعم المسؤولين في الحكومة العراقية في )١٤٨(.العراق

ظام المدفوعات غير لتغلب على تحديات ما تصفه وزارة الدفاع بناالعراق إلى وظائف أخرى و
  )١٤٩(.الفعال
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 دورة تدريبية لمدة تسعة أشهر في آلية بعد إنهاء العراق يشارآن باحتفال تخرج بناتعضوات سابقات في منظمة 

  .الشرطة في بغداد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 أبناء العراق قد نقلوا إلى وظائف في  منظمة من أعضاء٣٨،٠٠٠ذآرت وزارة الدفاع ان اآثر من 
.  عضوًا إضافيًا قد انضموا إلى قوات األمن العراقية٤٥٦٥، آما ان ٢٠٠٨غير أمنية منذ وزارات 

 العاملة في العراق  القاعدة ومختلف المجموعات اإلرهابيةعلى يدأبناء العراق منظمة  استهداف إن
  )١٥٠(. ألبناء العراقيستمر في أن يكون تهديدًا جديًا

  
لجة الطلب المتزايد على الموظفين األمنيين من النساء إثر لقد عملت الحكومة العراقية على معا

، بالدرجة األولى في ديالى وبغداد ٢٠٠٨ هجوم انتحاري قامت به النساء سنة ٤٠أآثر من حصول 
بنات العراق منظمة  بتعليم بنات من القوات األميرآية قامت، ربع السنة الحاليخالل . واالنبار
(DOI)مختلف  قبل حلولهن في . األساسيةالبحث تقنيات ربعة أيام، على، ضمن مقرر دراسي مدته أ

.  مثل الجسور، والمباني الحكومية والمساجد والبنوك والمدارس،المواقع ضمن المجتمعات األهلية
  )١٥١(.، قامت ثالث نساء فقط بهجمات انتحارية٢٠٠٩سنة 

  
 بنات ١٠لعراقية آما تخرجت  بنات العراق إلى الشرطة امن منظمة عضوات ٣في بغداد، تم نقل 

 بنات العراق لمواصلة  منظمة أخريات من٣٢تدفع الحكومة العراقية ل . من آلية الشرطة العراقية
غير .  وزارة الداخليةفي من بنات العراق ٤٩في األنبار، تم توظيف . العمل مع منظمة أبناء العراق

  .ئف دائمة داخل قوات األمن العراقيةانه ال وجود لخطة لنقل بنات العراق المتبقيات إلى وظا

  في ربع السنة الحالي قبل سنة 
  الحكومة العراقية تتسلم السيطرة على منظمة أبناء العراق

، بدأت الحكومة العراقية ٢٠٠٨أآتوبر /في األول من تشرين األول
 المقاتلون هؤالء.  من منظمة أبناء العراق٥٤،٠٠٠استالم قيادة 

الذين اعتبروا أهم قصة نجاح أمني أميرآية، آانوا أعضاء في 
مجالس الصحوة الذين انقلبوا ضد القاعدة لدعم الجهود األميرآية 

 .٢٠٠٧سنة 
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  المبيعات العسكرية األجنبية

 ١٤٣ (FMS)، شمل برنامج المبيعات العسكرية األجنبية ٢٠٠٩ديسمبر / آانون األول٣١بتاريخ 
:  مليار دوالر٤٫٤ قيمتها بـِ مقدرة ية،مرحلة التنفيذالوزارة الدفاع في للوزارة الداخلية وصندوق 

  )١٥٣(.ن هذه الصناديق تم تسليمها مليار دوالر م١٫٥
  

 إلى وزارة الدفاع، صندوق ٣١ تسليم ٢٠٠٩نوفمبر /ذآرت وزارة الدفاع انه تم لغاية تشرين الثاني
إلنهاء مسألة هذه الصناديق  في طور جمع مستندات من المستودعات هذه األخيرة هيآما ان 
 عدد من الصناديق بلغت وزارة الداخليةوّقعت . ٥٣لصناديق بلغ عددها  وتم تسليم جزئي .وإغالقها
 وصول دوريات مراقبة الحدودين تسّهل إلنشاء طرق تستعمل محتوياتها مليون دوالر ١٨١ قيمتها

 انه يواصل العمل في (USACE) ذآر سالح الهندسة في الجيش األميرآي )١٥٤(.السورية واإليرانية
رصيف ميناء ام قصر ومشروع الجدار : قمشروعه األول للمبيعات العسكرية األجنبية مع العرا

  )١٥٥(.البحري للبحرية العراقية في محافظة البصرة
  

. صندوق ١٣  جزئي ل تسليمجرى لوزارة الداخلية آما صناديق ٣  نهائي لتسليمجرى حتى اآلن، 
تواصل القوات األميرآية العمل مع الحكومة العراقية لتحسين شفافية الطلبات المسلمة، ومستندات 

بدأ فريق لوجستي أميرآي . التسليم والمحاسبة النهائية لسلع وخدمات المبيعات العسكرية األجنبية
 (BSA)مؤخرًا تدريب العراقيين من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، ومن المجلس األعلى للتدقيق 

لكن . سؤوليات المبيعات العسكرية األجنبية والعمليات اللوجستية األخرى لتعزيز المحاسبة والمعلى
، لم تكن ال وزارة الدافع ٢٠٠٩ديسمبر /بتاريخ آانون األول. ال تزال هناك حاجة إلى عمل الكثير

مستندات الوال وزارة الداخلية قد وضعت اإلجراءات أو عّينت الوآاالت ألداء وظائف إدارة 
  )١٥٦(.اللوجستية الضرورية لجمع وتوزيع بيانات تسليم المبيعات العسكرية األجنبية

  
أية مشاريع للمبيعات العسكرية األجنبية التي باشرتها الحكومة العراقية ولم تكن قد استكملت بحلول 

، سوف تنقل إلى إشراف مكتب التعاون األمني في العراق، في السفارة ٢٠١١يونيو /حزيران
 المسلحة األميرآية  وسوف يتولى المكتب بالتنسيق مع القيادة المرآزية للقوات)١٥٧(.األميرآية ببغداد

(CENTCOM)وذآرت ٢٠١١ديسمبر / اإلشراف الكامل على هذه المشاريع بعد آانون األول ،
ة مهنية يجب ان تبقى في العراق إلآمال مشاريع البنية يوزارة الدفاع ان شكًال ما من منظمة هندس

  )١٥٨(.التحتية للمبيعات العسكرية األجنبية
  

  حكم القانون
 مليار دوالر ١٫٥٠، آانت الواليات المتحدة قد خصصت ٢٠٠٩ديسمبر، /األول آانون ٣١بتاريخ 

 مليار دوالر لتحسين حكم القانون، بما في ذلك حقوق ١٫٢٧ مليار دوالر وأنفقت ١٫٤٩وألزمت 
 تشمل البرامج والمشاريع إعادة اعمار المرافق القضائية واإلصالحية، )١٥٩(.اإلنسان في العراق
 مؤسسات فرض تطبيق القانون، إلنسانية، وتحسين قدرات واحترافئم ضد اوالتحقيق في الجرا

وتمويل مراآز الدفاع القانوني لتشجيع ممارسات المحاآمات العادلة، ودفع األتعاب للمحامين 
العراقيين لتمثيل المعوزين وتعيين النواب العامين واألخصائيين لمراجعة ملفات المعتقلين لدى 

  .لتالي زمن االعتقال قبل المحاآمةاالئتالف، مخفضين با
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  دعم تعافي وزارة العدل ومجلس القضاء األعلى

ديسمبر / آانون األول٨أآتوبر و/ تشرني األول٢٥في على نطاق واسع التفجيرات التي جرت 
 ، في العراق(ROL)، وضعت تحديات جديدة بوجه الجهود األميرآية الخاصة بحكم القانون ٢٠٠٩

الحظ مدير حكم القانون في السفارة األميرآية في بغداد . معالجتها تمشاآل سبقوسّببت عودة ظهور 
، دّل ٢٠٠٩أغسطس /مناقشات مع الحكومة العراقية التي تلت التفجيرات في آبالانه على الرغم من 

أآتوبر ان تعاونًا أآبر مطلوب بين المديريات المتعددة / تشرين األول٢٥الرّد العراقي على تفجيرات 
  )١٦٠(. وزارة الداخلية وبين وزارة الداخلية ووزارة الدفاعفي
  

أآتوبر، مما تطلب / بأضرار بالغة في هجمات تشرين األول(MOJ)لقد أصيب مبنى وزارة العدل 
 موظف في الوزارة وآذلك وظائف اخرى في الحكومة العراقية المتواجدة في ١٢٠٠ تغيير مواقع

واجهت الوزارة عدة تحديات أخرى عندما . (HJC)على المبنى، بما في ذلك مجلس القضاء األ
 موظفًا ٢١قتلت التفجيرات . أعادت إرساء سلطتها على العمليات في مواقع جديدة في بغداد الكبرى

 شخصًا بجروح بالغة تطلبت معالجة طبية او إدخالهم إلى ٦٠من وزارة العدل آما أصيب أآثر من 
أآتوبر، أبطأت اإلجراءات األمنية المشددة مشارآة /األول تشرين ٢٥منذ تفجيرات . المستشفيات

  )١٦١(.الموظفين الحكوميين والمقاولين األميرآيين مع موظفي الوزارة األساسيين
  

 دوالر إلى ٣٠٠،٠٠٠ اآثر من (INL)قدم مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون 
عد االنفجارات لشراء أجهزة آمبيوتر وطابعات وزارة العدل والى مجلس القضاء األعلى آدعم لما ب

وقدمت الوآالة األميرآية .  وعربات معارةقدم تقييمًا أمنيًالمكاتب ومعدات أخرى، آما لومفروشات 
 دوالر من صندوق االستجابة السريعة ١٩٩،٩٥٠للتنمية الدولية أيضًا الدعم عبر منحة بقيمة 
  )١٦٢(.بموجب برنامج المساعدة السريعة للعراق

  
  األمن القضائي

في أواخر . تحت إدارة الوزير البوالني، زادت وزارة الداخلية التزامها تقديم الحماية للجسم القضائي
، بدأت وزارة الداخلية ومجلس القضاء األعلى تطوير خطة أمنية وطنية للقضاء تدعو وزارة ٢٠٠٨

 مؤلفة (PSD)من الموظفين األمنيين  لتقديم مفرزات (JPO)الداخلية إلى إنشاء وحدة حماية قضائية 
حاليًا، تعد .  قاٍض أو اآثر١٢٠٠من خمسة أفراد لكل واحد من القضاة العراقيين البالغ عددهم 

  )١٦٣(. موظفًا أمنيًا يعملون جنبًا إلى جنب مع شرطة وزارة الداخلية٥٠٠٠المفرزات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  في ربع السنة الحالي قبل سنتين 
 .، يطلق سراح االالف٢٠٠٧ديسمبر / آانون األول٢٦انون العفو في ق
  

وافقت الحكومة العراقية على مسودة قانون سمح بإطالق سراح آالف 
ن المشتبه بهم الذين آانوا معتقلين لدى القوات األميرآية المتمردي
 والعراقية
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ع مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض إضافة إلى ذلك، تنسق القوات األميرآية في العراق م
تطبيق القانون ومع وزارة العدل األميرآية لدعم وزارة الداخلية في تسليم ُمقرّرين تعليميين لتدريب 

المقرر التعليمي في معسكر دابلن يرّآز على تدريب ضباط شرطة . مفرزات الموظفين األمنيين
 الشرطة ببغداد المجموعات الصغرى من حراس وزارة الداخلية وُيدرب المقرر التعليمي في آلية

 مشروعه لتنمية القدرات داخل  (INL)يواصل مكتب شؤون المخدرات. مجلس القضاء األعلى
القوات األمنية القضائية عن طريق تطوير، بالتعاون مع مجلس القضاء األعلى، ُمقّرر تعليمي أساسي 

  )١٦٤(.(PPS)لتدريب ضباط خدمة حماية المرافق 
  
 آان تشكيل وحدة الحماية القضائية عملية بطيئة والحظ رئيس القضاة مدحت المحمود الصعوبات لقد

لمعالجة هذه . منيون يتلقون األوامر من وآالتين مختلفتينأالمالزمة في ان يكون لديك موظفون 
  )١٦٥(:المشاآل، أعلنت وزارة الداخلية مؤخرًا عدة إصالحات ال يزال عليها تطبيقها

  
 جلس القضاء األعلى المشارآون في البرنامج سوف ينقلون إلى وزارة الداخليةضباط م. 
 سوف يتم تجهيز مفرزات األمن القضائي بصورة آاملة بضباط شرطة من وزارة الداخلية. 
 يمكن للقضاة انتقاء ضباط الشرطة المعينين في مفرزات األمن القضائي. 

  
  تراآم الدعاوى في المحاآم

 خارج النظام الجنائي يجري النظر فيها منميرآيون ان القضايا المدنية وغيرها ذآر المسؤولون األ
 غارقا في قضايا معتقلي أبقى القضاءلكن تراآم الدعاوى الجنائية . ضمن مدة زمنية طبيعية نسبيًا

 في الرصافة، مّولت الحكومة الموجودففي بعض مرافق االعتقال الكبيرة، مثل ذلك . األمن العسكري
محامو .  مشابهة لبرامج المدافعين العامين األميرآية، عن المعتقلين،يرآية مراآزًا للدفاع القانونياألم

الدفاع العراقيون الذين يتلقون رواتب والعاملون في تلك المراآز متوفرون للمدعى عليهم الذين 
ذي ينظر اليه عادة لوالهم الضطر هؤالء إلى االعتماد على نظام المحامين الذين تعينهم المحاآم وال

ن من الواليات المتحدة ون الممولون العراقيووفي الوقت الذي يقدم هؤالء المحام. انه غير فعال
  )١٦٦(.تمثيًال ذات مستوى افضل للمدعى عليهم، فإنهم يساعدون أيضًا في التخفيف من تراآم القضايا

  
 لتقديم األدلة المقبولة إلى ٢٠٠٩ة سنة آبر آان للجهود التي بذلتها الحكومة العراقيثر األغير أن األ

، ٢٠٠٩يناير /لغاية األول من آانون الثاني. المحاآم الخاصة بآالف الموقوفين خالل العمليات األمنية
وبموجب قرار مجلس األمن الدولي التابع لألمم المتحدة، اعتقلت قوات االئتالف أعدادًا آبيرة من 

في العديد من الحاالت، لم يكن باإلمكان نشر المعلومات و. لألمناألفراد يعتقد انهم يشكلون تهديدات 
التي خدمت آأساس لالعتقاالت وال المعلومات التي تم الحصول عليها عند توقيف األشخاص، 

مناسب ومقبول في نظر القضاة المحققين العراقيين جّمد " إثباتي"االفتقار إلى ملف . ألسباب أمنية
  )١٦٧(.هذه القضايا

  

 مدعين عامين وأخصائيين من فيها، آّرس العسكريون األميرآيون موارد هامة، بما في ٢٠٠٩خالل 
الفروع األخرى لمراجعة ملفات آل موقوف لدى االئتالف ولجمع المعلومات المنشورة التي يمكن 

لى لم يسمح هذا الجهد للقضايا بالسير ع. تقديمها لنظام المحاآم العراقي للنظر فيها من قبل القضاة
  )١٦٨(.أساس أدلة متوفرة وحسب، بل عزز االحتماالت لقرارات عادلة في تلك القضايا
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 مع مجلس ٢٠٠٥عالوة على ذلك، عمل مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون منذ 

. القضاء األعلى لدعم تطوير نظام لتعّقب القضايا آجزء من مشروع  التكامل العدلي في العراق
 في إطار عمل  وزارة العدل ووزارة الداخليةولمشارآة إلدارة القضايا نظامًا جديدًاا النظام  هذطّوري

مكتب من دعم ب، أنشأ مجلس القضاء األعلى عدة مواقع اختبارية في بغداد ٢٠٠٩سنة . نقل البيانات
 سوف يخفف النظام من. ٢٠١٠شؤون المخدرات آما يتوقع إنشاء خمسة مواقع إضافية في مطلع 

حمولة القضايا المتراآمة التي سببتها الزيادة السريعة في قضايا االعتقاالت عن طريق السماح بإدارة 
  )١٦٩(.افضل للمعلومات وللموارد

  
 معتقل آل شهر ولنقل ٧٥٠لقد عملت الواليات المتحدة مع الحكومة العراقية إلطالق سراح حوالي 

تواصل القوات األميرآية في العراق تقييم . ياهم آخرين إلى الحكومة العراقية، لمعالجة قضا٢٥٠
 يومًا ٤٥(قوائم المعتقلين التي قدمتها القوات األميرآية إلى اللجنة األمنية التابعة للحكومة العراقية 

عالوة على ذلك، تواصل القوات األميرآية في العراق ). على األقل قبل إطالق السراح المبرمج
تراجع اللجنة االمنية .  الذين تم اعتقالهم من جديد بعد إطالق سراحهمالمعتقلين السابقينبالتعريف 

الذين يواجهون اتهامات من قبل الحكومة .  معتقلين تطالب بهم الحكومة العراقيةلتحديدالقوائم 
  )١٧٠(.العراقية يؤخذون من القوائم األميرآية وينتظرون نقلهم إلى الحكومة العراقية

  
 البالغ عددهاقضايا ال، آانت الحكومة العراقية قد راجعت مجمل ٢٠٠٩فمبر نو/بتاريخ تشرين الثاني

، ووافقت على اطالق سراح ا شخص١٥٤٥، وأصدرت مذآرات توقيف بحق قضية ١١،١١٩
 معتقل ٤٦٠٠، اطلقت القوات األميرآية سراح اآثر من ٢٠٠٩فبراير /منذ األول من شباط. اآلخرين
 معتقل لدى ٧٠٠٠ اقل من  يوجدال يزال. راقية إثر مذآرات آخرين إلى الحكومة الع٨٧٧ونقلت 

  )١٧١(.القوات األميرآية
  

  إصالح المنحرفين
 الذي تموله ،(ICITAP)  التحقيقات الجنائيةعلى التدريب فيالبرنامج الدولي للمساعدة يواصل 

 بغية (JCS)صالحية العراقية  تدريب وُنصح وإرشاد المسؤولين في الخدمة اإل،الواليات المتحدة
 ان (INL)ذآر مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون . داريينتنمية قدرات آبار اإل

 يواصل المساعدة في عمليات مرفق  التحقيقات الجنائيةعلى التدريب فيالبرنامج الدولي للمساعدة 
تنشيط و المنصرم الذي افتتح خالل ربع السنة ،صالحي الممول من الواليات المتحدةشمشمال اإل

  )١٧٢(.مشروع توسعة السجن المكتمل تقريبًا في حصن سوز
  

 العمل مع القوات األميرآية في  التحقيقات الجنائيةعلى التدريب فيالبرنامج الدولي للمساعدة يواصل 
ذآر مكتب شؤون المخدرات الدولية ان . العراق لنقل مرافق االعتقال األميرآية إلى الحكومة العراقية

 ومرآز مرفق االعتقال إلعادة االندماج في ٢٠١٠سبتمبر /يلولأسكر آروبر مبرمج للنقل بحلول مع
 (CTC)صالحي نقل مرآز التدريب اإلان . ٢٠١٠مارس /مسرح تاجي، مبرمج للنقل في آذار

 حصل في الموعد الموجود في قاعدة عمليات المستقبل المتقدمة،الجديد الممّول من وزارة الدفاع 
 على التدريب فيالبرنامج الدولي للمساعدة ، آما ذآر ٢٠٠٩ديسمبر /، في آانون األولالمحدد

 المعينين (ICS) انه يواصل تقديم المساعدة لموظفي الخدمة اإلصالحية العراقية التحقيقات الجنائية
  )١٧٣(.هناك
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  .٣-٣ المعلومات عن مشاريع السجون األميرآية، انظر الجدول لالطالع على آخر

  
  ادرات حكم القانون في المحافظاتمب

 بفضل، جزئيًا، افتتاح مجّمع محكمة ربع السنة الحاليتحسن تطبيق حكم القانون في االنبار خالل 
قامة هيئتين للمحكمة الجنائية، األمر الذي سمح للقضاة ، وفي الجزء اآلخر، يفضل إاالنبار الجنائية

ربع السنة  في االنبار خالل "هارآين بوينت" في وجعل سجن جديد متوفرًا. بزيادة حمولة القضايا
 لمعالجة االزدحام في مرافق االعتقال بالمنطقة، لكن رئيس شرطة المحافظة ال زال عليه البدء الحالي

تلقت السفارة األميرآية في بغداد تقارير عن اإلساءة إلى المعتقلين وعن . في استقبال السجناء هناك
  )١٧٤(.ربع السنة الحاليلسجون العراقية خالل حصول وفاة لسجين واحد في ا

  
  ٣-٣الجدول 
 مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون، بتاريخ ة والتي يديرهاإنشاء السجون الجاريأعمال 
٣١/١٢/٢٠٠٩  

  
  الكلفة  المكان  اسم المشروع

بماليين (
  )الدوالرات

النسبة المئوية 
  لالنجاز

بتاريخ (
٣١/١٢/٢٠٠٩(  

تاريخ 
اإلنجاز 
  المقّدر

 قدرة
االستيعاب 
  المقدرة

  الوضعية

البصرة 
  المرآزي

مستندات التصميم المفترض أن   ١٢٠٠  ٣/٢٠١٠  %٨١  ١٠٫٣٤  البصرة
 تأخيرات ت المقاول واجهيسلمها

شغال أوطالبت وزارة الداخلية ب
  إضافية تتعدى النطاق األصلي

-حصن سوز
المرحلة 
  األولى

/١٢  %١٠٠  ٦٫١٦  السليمانية
٢٠٠٩  

يعمل المقاول حاليًا على وضع   ٢١٨٩
التأآد اللمسات األخيرة على قائمة 

 ويعد سالح نجاز العمل،إمن 
الهندسة في الجيش األميرآي آتاب 

جل توقيع الحكومة القبول أل
  العراقية

 -حصن سوز
  المرحلة الثانية

واجه المقاول تأخيرات من قبل   ٢٦٨٩  ١/٢٠١٠  %٨٣  ١٢٫٥٧  السليمانية
سة في الجيش األميرآي سالح الهند

  بسبب عروض التصميم الرديئة
 -الناصرية

  المرحلة الثانية
أبلغت فرقة منطقة الخليج مكتب   ٤٠٠  ٣/٢٠١٠  %٩٩  ٨٫٧٩  قار-ذي

شؤون المخدرات الدولية وفرض 
تطبيق القانون ان المقاول عرض 

 منصفين وافقت عليهما تعدلين
  الفرقة

  
، استجابة مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون لطلب المفتش السفارة األميرآية في بغداد: المصدر

  .٧/١/٢٠١٠العام للبيانات، 
  

ذآر فريق إعادة إعمار المحافظات في بغداد ان حكم القانون قد تحسن نوعًا ما في المحافظة مع 
 هواجس متنامية غير ان الفريق ذآر. من ضاحية المحلةأتحقيق قوة الشرطة العراقية تقدم في ضمان 

بين المدنيين بان الفساد في قوات الشرطة في تصاعد، وان وسائل اإلعالم العراقية تواصل التساؤل 
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تحرآت وزارة الداخلية لممارسة مزيد من السيطرة على . عن قدرات الشرطة على حماية السكان
  )١٧٥(.الشرطة العراقية مما قاد إلى خفٍض لنفوذ الميليشيات

  
 تزايد ثقة المواطنين بالشرطة والحظ ان ةقار، ذآر فريق إعادة إعمار المحافظ-يفي محافظة ذ

 في ةوذآر فريق إعادة إعمار المحافظ. مبادرة جديدة تهدف إلى نقل الموظفين غير الكفوئين قد بدأت
وصف فريق إعادة إعمار و. ديالى ان الخلل الوظيفي القضائي وتطبيق فرض القانون مستمر

 أي تحسن في معالجة المشاآل يَر لكنه قال أنه لم ،ب االغتياالت القضائية آأمر مشجع غياةالمحافظ
عالوة على ذلك، وصف الفريق الشرطة على .  لتامين الموظفين األمنيين المناسبين للقضاةالمستفحلة

الوا فالمّدعون العامون، ومحامو الدفاع والقضاة ال ز. انها مذهبية وغير فعالة، وان السجون مكتظة
  )١٧٦(.للهجماتمهددين، ومعرضين للتخويف و

  
ذآر فريق إعادة إعمار محافظة واسط ان حاالت الفساد بين الشرطة قد انخفضت، غير ان ذلك قد 

والحظ الفريق أيضًا ان القضاة بدوا أآثر حساسية بالنسبة . بالغ عنهايكون عائدًا إلى عدم اإل
 الماآن لالطالع على تقديم )١٧٧(.، واألدوية وأماآن المنامةلالحتياجات األساسية للسجناء إلى الغذاء

  .٦-٣المساعدات األميرآية لحكم القانون، انظر الشكل 
  

  ٦-٣الشكل 
  مساعدات حكم القانون للنظام القضائي للحكومة العراقية

  

  
  

  .١٨/١/٢٠١٠طلب المفتش العام للبيانات، حكم القانون لبرنامج السفارة األميرآية في بغداد، استجابة : المصدر
  

 دهوك

 نينوى أربيل

 السليمانية التأميم

 صالح الدين

 األنبار

 ديالى

 بغداد

 آربالء
 واسط بابل

القادسية  ميسان
ذي قار

 المثنى
البصرة

  مستشار حكم القانون لفريق إعادة إعمار المحافظات
 دور محاآم جديدة او رفع مستواها
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  مالحظات األمم المتحدة والمالحظات األخرى حول حقوق اإلنسان
" حدثًا هامًا" في حينه (IHCHR)اعتبر تأسيس اللجنة العليا المستقلة لحقوق اإلنسان في العراق 

غير انه على ) ١٧٨(.نسوف يعزز جهود الحكومة العراقية في معالجة مشاآلها المتعلقة بحقوق اإلنسا
الرغم من تلك الجهود، وعلى عكس االعالن العالمي لحقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة 

(UDHR)آثر حداثة التي تغطي العراق إلى ان الحقوق المعترف بها عالميًا ، تشير هذه التقارير األ
  :ليست محمية

  
 بعة لألمم المتحدة تقرير حقوق اإلنسان الصادر عن بعثة مساعدة العراق التا(UNAMI) ،

 .٢٠٠٩ديسمبر / آانون األول١٤في 
  حول ممارسات حقوق اإلنسان في العراق الصادر عن وزارة ٢٠٠٨تقرير البلدان لسنة 

 .٢٠٠٩فبراير / شباط٢٥الخارجية في 
  تشرين ٢٦ الصادر عن وزارة الخارجية في ٢٠٠٩تقرير الحريات الدينية العالمية لسنة 

 .٢٠٠٩ أآتوبر/األول
  

 المنتقاة وفقًا لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان مراجعة لبعض الحقوق اإلنسانية ٤-٣الجدول توجد في 
  .*التابع لألمم المتحدة، إلى جانب آخر المالحظات والتطورات الجارية

  
  ٤-٣الجدول 

  عالن العالمي لحقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدةموجبات حقوق اإلنسان تبعًا لإل
  

اإلعالن العالمي 
  لحقوق اإلنسان

  التطورات الجارية  مالحظات حقوق اإلنسان

الحرية بالنسبة 
للحرمان االعتباطي 

او غير القانوني 
  للحياة

ذآرت بعثة مساعدة العراق التابعة لألمم 
المتحدة ان القوات األمنية والمسؤولين 

الرفيعي الرتب، والموظفين المدنيين والقادة 
اسيين، والمهنيين مثل الدينيين والسي

الصحفيين والمربين واألطباء والقضاة 
  .والمحامين ال زالوا أهدافًا للهجمات والقتل
على الرغم من غياب المحاآمات حسب 

األصول وإجراءات المحاآمات التي يقال 
انها غير عادلة، أقرت المحاآم العراقية، 

وفقًا للمجلس األعلى للقضاء، بين األول من 
باستثناء (مايو / أيار٣١يناير و/انيآانون الث

 ٣٢٤) تلك التي في حكومة إقليم آردستان
 بالمئة منها لجرائم ٦٠حكمًا باإلعدام، آان 

  .تقع تحت قانون مكافحة اإلرهاب

ألحت بعثة مساعدة العراق التابعة لألمم المتحدة 
واللجنة العليا المستقلة لحقوق اإلنسان في العراق 

ة ان تعلن وقفًا لكافة على الحكومة العراقي
اإلعدامات، على األقل إلى حين يتم احترام 

  .المعايير الدولية للمحاآمات العادلة
ذآر مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض 

تطبيق القانون ان وزارة الداخلية ومجلس القضاء 
، تطوير خطة ٢٠٠٨األعلى باشرا، في أواخر 

ة إلى وطنية لألمن القضائي تدعو وزارة الداخلي
 لتأمين (JPU)تأسيس وحدة للحماية القضائية 

مفرزات من خمسة موظفين أمنيين لكل مفرزة 
(PSD) لكل واحد من القضاة العراقيين البالغ 

حاليًا، تضم مفرزات .  قاٍض١٣٠٠عددهم حوالي 
  . موظفًا أمنيًا٥٠٠٠الموظفين األمنيين 
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  )تابع (٤-٣الجدول 
  

اإلعالن العالمي 
  سانلحقوق اإلن

  التطورات الجارية  مالحظات حقوق اإلنسان

الحرية من التعذيب 
ومن المعامالت 

األخرى الوحشية 
وغير اإلنسانية او 

المعامالت المذلة او 
  العقوبات 

الحظ تقرير بعثة مساعدة العراق التابعة 
استخدام التعذيب او اإلساءة "لألمم المتحدة، 

الجسدية ضد المعتقلين النتزاع 
وتحدث عن إساءة جسدية من " اتاالعتراف

قبل قوات األمن العراقية ضد األشخاص 
  في مرافق االعتقال

ذآرت وزارة الخارجية األميرآية ان وزير حقوق 
اإلنسان في الحكومة العراقية، واللجنة البرلمانية 

  واللجنة الدولية للصليب األحمرلحقوق اإلنسان
(ICRC)تقييمات ايجابية عن  لديهم 

سجون تابعة للقوات األميرآية  ("اجيآروبروت"
  ).في العراق

الحرية بالنسبة 
للتوقيف او االعتقال 

  االعتباطي

تحدثت بعثة مساعدة العراق التابعة لألمم 
المتحدة عن اعتقاالت طويلة األمد دون تهم 
او محاآة في آل من مرافق االعتقال التي 

  تديرهاي وتلك التتديرها الحكومة العراقية
  .ات المتحدةالوالي

ذآرت وزارة الخارجية ان الحكومة العراقية قد 
 لتقديم ملفات إثباتية مناسبة ٢٠٠٩عملت خالل 

إلى المحاآم بحيث يمكن للقضايا ان تتحرك عبر 
نوفمبر، عينت المحاآم /في تشرين الثاني. المحاآم

الجنائية المرآزية العراقية خمسة قضاة لالستماع 
يف تراآم القضايا غير إلى قضايا االئتالف لتخف

  .المنجزة
المحاآمات العامة 

  العادلة
ذآرت بعثة مساعدة العراق التابعة لألمم 

المتحدة ان النظام العدلي الجنائي العراقي ال 
. يؤمن ضمانات آافية للمحاآمات العادلة

 الحصول علىيفتقر المشتبه بهم إلى 
محامين القانونيين، على مراجعة قضائية او 

الدانات تستند إلى االعترافات التي آما ان ا
تجمع أحيانًا آثيرة تحت االآراه او 

عدم االجبار على في  اما الحقالتعذيب، 
 ، فهوالشهادة ضد الذات او االعتراف بذنب

  .منتهك أحيانًا آثيرة

مولت برامج حكم القانون األميرآية مراآز الدفاع 
  .القانوني وقدمت المحامين العراقيين للمعوزين

حرية التعبير 
  والصحافة

تلقت بعثة مساعدة العراق التابعة لألمم 
المتحدة تقارير عن تخويف ومضايقة 

محترفي الوسائل اإلعالمية والصحفيين 
وعمال الوسائل اإلعالمية الذين ال يزالون 

عرضة للمعاملة الرديئة واالعتقال 
االعتباطي من قبل موظفي وزارة الدفاع 

  .ؤولين الرسميينوالحراس الشخصيين للمس
ذآرت بعثة مساعدة العراق التابعة لألمم 

المتحدة ان الصحفيين تلقوا أحكامًا بالسجن 
في حكومة إقليم آردستان النهم انتقدوا 

  .مؤسسات الدولة

رّحبت بعثة مساعدة العراق التابعة لألمم المتحدة 
 ٢٠باإلجراءات التي اتخذها وزير الداخلية بحق 

لصحفيين وعمال وسائل موظفًا تعدوا على ا
  .اإلعالم
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  )تابع (٤-٣الجدول 
  

اإلعالن العالمي 
  لحقوق اإلنسان

  التطورات الجارية  مالحظات حقوق اإلنسان

الحرية 
  الدينية

، ٢٠٠٩وفقًا لتقرير الحريات الدينية الدولية لسنة 
 (DoS)األآثر حداثة الصادر عن وزارة الخارجية 

 العموم أي لم تضطهد الحكومة العراقية على
مجموعة دينية، ودعت إلى التسامح والى قبول 

رغم ذلك، ادعى . ٢٠٠٣آافة األقليات الدينية منذ 
المسيحيون واليزيديون القاطنون شمال الموصل 

ان حكومة اقليم آردستان صادرت ممتلكاتهم بدون 
تعويض، وزعم المسيحيون االشوريون ان القضاء 

 في نينوى مارس الذي تقوده حكومة اقليم آردستان
عالوة على ذلك، . التمييز ضد غير المسلمين

اعلنت بعثة مساعدة العراق التابعة لألمم المتحدة 
ان المسيحيين ال يزالون هدفًا للهجمات في 
الموصل وآرآوك وبغداد، وذآرت وزارة 

الخارجية انه وان آان العنف المذهبي قد تراجع 
اف العديد من تم استهدإال انه خالل فترة التقارير، 

االفراد من مختلف المجموعات بسبب هويتهم 
الدينية او انتمائهم العلماني، مع تشكيل الشيعة 

  ألغلبية االصابات الجماعية

ذآرت وزارة الخارجية ان آبار المسؤولين في 
اإلدارة والسفارة األميرآية دعوا إلى الوحدة بوجه 

ات العنف المذهبي وشددوا على إدخاٍل أآبر لالقلي
  .في العملية السياسية

  
، دعت ٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني١٠في 

هيومان رايتس ووتش الحكومة العراقية إلى حماية 
 نحقوق االقليات، والى التحقيق مع االفراد، بم

فيهم قوات األمن الكردية، التي زعم انها مسؤولة 
عن تهجير وقتل المسيحيين االشوريين 

  . االخرىاتومجموعات االقلي

حرية 
التحرك 
وحماية 

االشخاص 
المهجرين 
في الداخل 
والالجئين 

واالشخاص 
ال الذين 

 يحملون
  جنسية

وفقًا لبعثة مساعدة العراق التابعة لألمم المتحدة، 
تتطلب االنتهاآات الخطيرة لحقوق اإلنسان 

والحوادث االمنية المتواصلة عبر العراق، وغالبًا 
للعراقيين في المحافظات الوسطى، حماية دولية 

  .من طالبي اللجوء

، ذآر مجلس األمن التابع ربع السنة الحاليخالل 
لألمم المتحدة ان المسؤولين في الحكومة العراقية 

 مع "اشرف"دعوا مرة اخرى إلى اقفال معسكر 
تأآيدهم ايضا لبعثة مساعدة العراق التابعة لألمم 

وفقًا فيه المتحدة على التزامهم معاملة المقيمين 
 رد الالجئينانون اإلنساني الدولي ومبدأ عدم للق

  .وإعادتهم
، دعت ٢٠٠٩ديسمبر / آانون االول١١في 

 نمفوضية األمم المتحدة العليا لشؤون الالجئي
الدول إلى االمتناع عن اعادة طالبي اللجوء إلى 

بغداد وآرآوك والمناطق االخرى المبتالة بالعنف 
ني تحسن آبير في الوضع االمأن يحصل إلى 

  .وحقوق اإلنسان
ترصد بعثة مساعدة العراق التابعة لألمم المتحدة 

 للحؤول دون قيام الحكومة "اشرف"معسكر 
العراقية بإعادة المقيمين اإليرانيين في المعسكر 

فأعادتهم قد تنتهك القانون .  إلى بالدهمبالقوة
  . واإلعادةرداإلنساني الدولي ومبدأ عدم ال

تقرير األمم المتحدة يلقي األضواء على التحسينات إلى جانب  "(UNAMI)العراق التابعة لألمم المتحدة بعثة مساعدة : المصادر
 ١٤/١٢/٩٢٠٠، "الهواجس المتجددة لوضع حقوق اإلنسان في العراق

1206=asp?ArticleID.articleget/newsroom/org.uniraq.www  بعثة مساعدة العراق التابعة ، ٧/١/٢٠١٠تم الوصول اليه في
، السفارة األميرآية في بغداد، استجابة مكتب شؤون ٢٢-١٧، ص ١٤/١٢/٢٠٠٩لألمم المتحدة، تقرير حقوق اإلنسان، 

، السفارة االميرآية في بغداد، ١٢/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (INL)المخدرات الدولية وفرض تطبيق اقانون 
، ٢٠٠٩، وزارة الخارجية، تقرير الحريات الدينية الدولية لسنة ٤/١/٢٠١٠استجابة حكم القانون لطلب المفتش العام للبيانات، 
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٢٦/١٠/٢٠٠٩ ،htm.2009/127348/rfi/rls/drl/g/gov.state.www  هيومان رايتس ٢٢/١٢/٢٠٠٩تم الوصول اليه في ،
، ١٠/١١/٢٠٠٩، "العنف ضد المجتمعات االقلية في اراضي نينوى المتنازع عليها: رضية معرضة للمخاطرأعلى "ووتش، 

0-vulnerableground/2009/11/10/reports/en/org.hrw.www مجلس األمن التابع ١٠، ص ٤/١/٢٠١٠ تم الوصول اليه في ،
، مفوضية األمم المتحدة العليا ١١/١١/٢٠٠٩" ،)٢٠٠٩ (١٨٨٣ من القرار ٦لألمم المتحدة، تقرير األمين العام تبعًا للفقرة 

 ،١١/١٢/٢٠٠٩، " الطوعية إلى العراق وسط العنفتكرر الهواجس حول العودة غير" )UNHCR( نلشؤون الالجئي
html.9efe222b4/org.unhcr.www ال يجوز "، بعثة مساعدة العراق التابعة لألمم المتحدة، ٢١/١٢/٢٠٠٩، تم الوصول اليه في

  تم الوصول اليه  ،htm.9efe222b4/org.unhcr.www ,، ١١/١٢/٢٠٠٩، "وسطاجبار طالبي اللجوء على العودة إلى العراق األ
  .٥/١/٢٠١٠في 
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  البنية التحتية
  

 مليار دوالر، ١٢٫٣٨، آانت الواليات المتحدة قد خصصت ٢٠٠٩ديسمبر / آانون األول٣١بتاريخ 
 مليار دوالر من الصناديق األربعة الرئيسية إلعادة ١١٫٤٨وأنفقت  مليار دوالر ١١٫٩٠لزمت أو

تأهيل البنية التحتية في العراق بما في ذلك المشاريع في قطاعات النفط والغاز، الكهرباء، المياه 
 لقد تراجعت االلزامات والنفقات على مشاريع البنية )١٧٩(.والصرف الصحي، والنقل واالتصاالت

  هذه المشاريع، شكلتربع السنة الحاليخالل . ٢٠٠٧رة منذ بداية السنة المالية التحتية بصورة آبي
، ٢٠٠٩ديسمبر / آانون األول٣١بتاريخ . فقط واحد بالمئة من إجمالي االلزامات والنفقات الجديدة

وضعية التمويل األميرآي لالطالع على  )١٨٠(. مليون دوالر من االلزامات غير المنفقة٤١٤ بقي
  .٥-٣ والجدول ٧-٣التحتية، انظر الشكل للبنية 

  
آانت معظمها في . (ESF)آافة االلزامات الجديدة المذآورة جاءت من صندوق دعم االقتصاد 

من غيرها من  آانت النفقات متوازنة أآثر )١٨١(.برنامج أمن البنية التحتية ورآزت على قطاع النفط
ربع السنة  بالمئة من النفقات الجديدة خالل ٦٠ شكل برنامج االستجابة الطارئة للقائد. التمويالت
شكلت البرامج الممولة و.  التي آانت مرآزة على قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحيالحالي

 بالمئة من النفقات الجديدة التي رآزت مرة أخرى على برنامج أمن ٢٦من صندوق دعم االقتصاد 
  )١٨٢(.البنية التحتية لقطاع النفط

  
والممولة من المخصصات األميرآية أو صندوق تنمية الكبيرة النطاق لبنية التحتية امشاريع معظم 

لتاريخه، أآمل سالح الهندسة . (USACE)ميرآي العراق أدارها سالح الهندسة في الجيش األ
ليس لدى سالح الهندسة في الجيش .  مشروع قيد التنفيذ٨٧ مشروع للبنية التحتية، وهناك ٢٠٥٦
 مشاريع آبرى نجازي مشاريع ممولة أميرآيًا في قطاع النفط والغاز لكنه ال يزال يعمل على إاالميرآ

  )١٨٣(.في قطاعات الكهرباء والمياه والنقل واالتصاالت
  

 على الرغم من التقدم الذي تحقق لزيادة إمدادات الطاقة وتحسين الوصول إلى مياه الشرب، وإعادة
، ال يزال تقديم الخدمات األساسية في رأس الهواجس لدى المسؤولين تأهيل البنية التحتية لالتصاالت

 مع المفتش العام، شّدد وزير العدل، نور الدين، على ربع السنة الحاليفي اجتماع خالل . العراقيين
وشّدد الوزير على ان . أهمية الطاقة الكهربائية التي يعّول عليها، والطرق المرصوفة والمياه النظيفة

  . في تقديم هذه الخدمات قد يقود إلى االضطراب األهليالتقصير
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   ٧-٣الشكل 
  موالوضعية األ: البنية التحتية

  بمليارات الدوالرات
  
  

  
  

لم يذآر مكتب وزير الدفاع بيانات المخصصات وااللزامات . األرقام تتأثر بالتدوير. البيانات غير مدققة: مالحظة
بيانات على  المفتش العام حصل. على أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنة الماليةوالنفقات لفئات المشاريع 

مخصصات والزامات ونفقات برنامج االستجابة الطارئة للقائد من نظام إدارة إعادة إعمار العراق الذي يتأخر مدة 
 في قسم استخدامات ذآورةالمربع سنة في إصدار تقاريره، لذلك فإن إجمالي الخط األعلى قد ال يتوافق مع القيم 

  .التمويل في هذا التقرير
  

، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق : المصادر
، استجابة مكتب الشرق ١٠/٤/٢٠٠٩، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ١٥/١/٢٠١٠
، استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي لطلب المفتش ٦/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، العراق-وسطاأل

  .١٣/٤/٢٠٠٩، استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢/١/٢٠١٠العام للبيانات، 
  

  الزامات غير منفقة
 $٠٫٤١: المجموع

  $١٢٫٣٨صت خص
  $١١٫٩الزمت 
 $١١٫٤٨انفقت 

  المياه والصرف الصحي
  الكهرباء $٠٫١٦

٠٫١٣$ 

  النقل
٠٫١٠$ 

  النفط والغاز
٠٫٠٢ 

٣٣%٣٨%

٢٥%
٤%
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  ٥-٣الجدول 
  امج منتقاةوضعية األموال حسب القطاعات لبر: البنية التحتية

  .بماليين الدوالرات
  
  التغيير ربع السنوي  وضعية األموال  

  أنفقت  ألزمت  أنفقت  ألزمت  قطاع البنية التحتية
  %)٠ (٣٫٥  %)٠ (٠٫٤  ٤،٨٦٣٫٦٦  ٤،٩٩٦٫٤٥  الكهرباء

    %)٠ (٠٫١  ١،٢٣٦٫٣٠  ١،٢٣٨٫٥٤  البنية التحتية العامة
  %)٠ (١٫٨  %)٠ (٢٫٧  ١،٩١٢٫٢٣  ١،٩٢٧٫٦٥  النفط والغاز

  %)٠ (١٫٠  %)٠ (٠٫٨  ٩٩٣٫٥٢  ١،٠٩٨٫٠٦  النقل واالتصاالت
المياه والصرف 

  الصحي
٠ (٥٫٤  %)٠ (١٫٠  ٢،٤٧٨٫٧٧  ٢،٦٣٧٫٩٦(%  

  %)٠ (١١٫٨  %)٠ (٥٫٠  ١١،٤٨٤٫٤٩  ١١،٨٩٨٫٦٦  المجموع
  

" األخرى"ت الوضعية والتغيير ربع السنوي للبرامج في الفئا. األرقام تتأثر بالتدوير. البيانات غير مدققة: مالحظة
لم يذآر مكتب وزير الدفاع بيانات المخصصات وااللزامات والنفقات لفئات . يمكن العثور عليها في الملحق ج

حصل المفتش العام على بيانات مخصصات . المشاريع على أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنة المالية
دارة إعادة إعمار العراق الذي يتأخر مدة ربع سنة في والزامات ونفقات برنامج االستجابة الطارئة للقائد من نظام إ

إصدار تقاريره، لذلك فإن إجمالي الخط األعلى قد ال يتوافق مع القيم المذآورة في قسم استخدامات التمويل في هذا 
  .التقرير

  
في العراق، ، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق : المصادر

، استجابة مكتب ٦/١/٢٠١٠العراق لطلب المفتش العام للبيانات، -، استجابة مكتب الشرق األوسط١٥/١/٢٠١٠
، استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي لطلب المفتش ١٠/٤/٢٠٠٩وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، 

. ١٣/٤/٢٠٠٩آية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، ، استجابة الوآالة األمير٢/١/٢٠١٠العام للبيانات، 
  .١٠/٢٠٠٩المفتش العام، التقرير ربع السنوي إلى آونغرس الواليات المتحدة، 

  
  الطاقة

 بالمئة من النفقات األميرآية إلعادة إعمار البنية التحتية نحو زيادة إنتاج وتوفير ٦٠ حوالي تّم توجيه
، على )١٨٥(ة آل من االحتياجات المحلية للطاقة ولتأمين عائدات للحكومة العراقيةلتلبي-إمدادات الطاقة

نتاج المتزايد لمصافي  الهائل من النفط الخام والغاز الطبيعي، وآذلك من اإل العراقالرغم من احتياط
 النفط ومحطات الكهرباء، خالل السنتين الماضيتين، يواصل العراق استيراد المنتجات البترولية

، باشرت الحكومة العراقية خططًا طموحة لزيادة إنتاج النفط الخام والكهرباء ٢٠٠٩سنة . والكهرباء
  .اآثر بكثير مما تحقق حتى اآلن

  
  
  
  
  
  
  
  

آانت اإليرادات مكرسة للحروب واألسلحة في زمن النظام السابق،
لكنها ستكرس اليوم للسالم والمحبة والخدمات للعراقيين الذين هم 

قيقيون لهذه الثروات التي هي حيوية إلعادة إحياء المالكون الح
  )١٨٦(.القطاعات األخرى

  
 رئيس الوزراء نوري المالكي خالل الجولة الثانية لمناقصات -

 .٢٠٠٩ديسمبر /النفط، آانون األول
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  ٨-٣الشكل 
  ١٢/٢٠٠٩-٦/٣/٢٠٠٣/ إنتاج وصادرات النفط الخام، حسب األشهر

  ماليين البراميل في اليوم

  
  األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
، استجابة ١/٢٠٠٨ ورقة العمل المفصلة لالستيراد واإلنتاج والتصدير الشهري، (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق : المصادر

، الشريحة ٢٧/٥/٢٠٠٩ وضعية العراق، ، وزارة الخارجية، تقريري٢/١٠/٢٠٠٨السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، 
  .٢/٧/٢٠٠٩العراق لطلب المفتش العام للبيانات، -وسط، استجابة مكتب الشرق األ١١الشريحة ، ١٣/١/٢٠١٠ و٨

  
  النفط والغاز

 مليار دوالر، ٢٫٠٦، آانت الواليات المتحدة قد خصصت ٢٠٠٩ديسمبر /ول آانون األ٣١بتاريخ 
ة إلعادة ربعة الرئيسي مليار دوالر من الصناديق األ١٫٩١ مليار دوالر، وأنفقت ١٫٩٣والزمت 

  )١٨٧(.تأهيل البنية التحتية للنفط والغاز في العراق
  

  إنتاج صادرات النفط الخام
، أي ربع السنة الحالي مليون برميل في اليوم خالل ٢٫٤٢آان متوسط إنتاج العراق من النفط الخام 

وسط آان مت.  مليون برميل في اليوم٢٫٤٩  متوسط ربع السنة المنصرم البالغ بالمئة أدنى من٣
منصرم ربع السنة المتوسط  بالمئة اقل من ٤ مليون برميل في اليوم، أي ١٫٩١صادرات النفط الخام 

 ولغاية ٢٠٠٦ منذ بداية بشكل عام،صاعدة التجاهات اال بعد )١٨٨(. مليون برميل باليوم١٫٩٩البالغ 
ين، عاآسة على  اإلنتاج والصادرات مستوية نسبيًا خالل السنتين الماضيتظلت أرقام، ٢٠٠٧آخر 

بالنسبة لمستويات إنتاج وصادرات النفط . لنفطا  في قطاع البنية التحتية المتقادمةتقييداتاألرجح 
  .٨-٣، انظر الشكل ٢٠٠٣الخام منذ 

  
 مليون برميل في اليوم إلى المصافي ٠٫٤٥من النفط الخام المحتفظ به لالستخدام المحلي، ذهب 

 برميل في اليوم في محطات إنتاج ٥٦،٠٠٠ واحترق )١٨٩(لتحويلها إلى منتجات بترولية
  )١٩٠(.الكهرباء

  
  عروض خدمات النفط

، أجرت وزارة النفط جولتها الثانية من الحصول على ٢٠٠٩ديسمبر / آانون األول١٢ و١١في 
اختتم الحدث . تراخيص البترول حيث آان مطلوب عروض عقود خدمات لعشرة حقول نفط آبرى

  )١٩١(.عة حقول قبلت بصورة مؤقتة من جانب الوزارةمع استالم عروض لسب
  

 اإلنتاج

 الصادرات
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، قبول ٢٠٠٩يونيو /على عكس ذلك، نتج عن جولة المناقصات األولى التي أجريت في حزيران
بين الجولتين األولى والثانية، يقال ان . قل نفط الرميلة البالغ الضخامةحعرض واحد، عرض ل

، فازت به أآسون موبيل األولىلقرنة المرحلة  لحقل غرب اعطاءالوزارة قبلت عرضين إضافيين، 
(ExxonMobil)يوم من إني ت ورويال دتش شل، وعرض لحقل الزبير الذي فاز به آونسور

(ENI) وآوغاز (Kogas)يوم شرآة بي ت صفقة الرميلة مع آونسور)١٩٢(. وأوآسيدنتال بتروليوم
 سبق اآلخرين بحصوله على (CNPC) البريطانية، وشرآة النفط الصينية سي إن بي سي  (BP)بي

  )١٩٣(.نوفمبر/موافقة الحكومة العراقية في مطلع تشرين الثاني
  

 حصيلة استدراج ٦-٣ ُيظهر الحقول المعروضة في المناقصتين ويظهر الجدول ٩-٣الشكل 
وفقًا لوزارة النفط، إذا تحقق سقف اإلنتاج، فإن بإمكان عقود الخدمات . العروض وعملية المنح

زيادة عن ) ١٩٤( مليون برميل إضافية في اليوم،٤٫٧ رفع مستويات اإلنتاج اليومي بنسبة األخيرة
مع اإلنتاج اليومي الحالي للنفط .  مليون برميل التي يمكن ان تنتج عن الجولة األولى٤٫٩سقف ال 

خالل  مليون برميل في اليوم، سوف ترفع مثل هذه الزيادة الهامة في اإلنتاج ٢٫٥الخام القريب من 
 القادمة موقع العراق آمصدر عالمي للنفط ويمكن ان تزيد بصورة آبيرة ١٥ إلى ١٠السنوات 
  . الحكومة العراقيةإيرادات

  
  ٦-٣الجدول 

  نتائج جوالت مناقصات النفط
  

يوم تالكونسور  حقل النفط
  المشارك

االحتياطات 
المثبتة 

مليارات (
  )يوم/راميلبال

اإلنتاج الحالي 
  )يوم/برميل(

رسم 
التعويض 

بر/دوالر(
  )ميل

التزام سقف 
االنتاج 

  )يوم/براميل(

زمن 
سقف 

اإلنتاج 
  )سنوات(

عالوة 
التوقيع 

ماليين (
  )الدوالرات

  مشروع الجولة األولى
  (BP)شرآة بي بي  الرميلة  

، %)٥١(البريطانية 
وشرآة النفط 

الصينية سي إن بي 
 (CNPC)سي 

)٤٩(%  

٥٠٠  ٧  ٢،٨٥٠،٠٠٠  ٢٫٠٠  ١،٠٠٠،٠٠٠  ١٧٫٨  

غرب القرنة 
  ١المرحلة 

إآسون موبيل 
، شل %)٨٠(
)٢٠(%  

٤٠٠  ٧  ٢،٣٢٥،٠٠٠  ١٫٩٠  ٢٧٠،٠٠٠  ٨٫٦  

، %)٤٤(إيني   الزبير
، %)٣١(أوآسي 
  %)٢٥(آوغاز 

٣٠٠  ٧  ١،٢٠٠،٠٠٠  ٢٫٠٠  ٢٠٥،٠٠٠  ٤  

  مشروع الجولة الثانية
، %)٦٠(شل   مجنون

  %)٤٠(بتروناس 
١٥٠  ١٠  ١،٨٠٠،٠٠  ١٫٣٩  ٥٥،٠٠٠  ١٢٫٦  

رآة النفط الصينية ش  حلفايا
سي إن بي سي 

(CNPC)) ٥٠(% ،
%) ٢٥(بتروناس 

  %)٢٥(توتال 

١٥٠  ١٣  ٥٣٥،٠٠٠  ١٫٤٠  ٣،٠٠٠  ٤٫١  

  ١٠٠  ٩  ١٢٠،٠٠٠  ٥٫٠٠  ٢،٠٠٠  ٠٫٨  %١٠٠(سونانغول   قيارة
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  )تابع (٦-٣الجدول 
  

الكونسورتيوم   حقل النفط
  المشارك

االحتياطات 
المثبتة 

مليارات (
  )يوم/البراميل

حالي اإلنتاج ال
  )يوم/برميل(

رسم 
التعويض 

بر/دوالر(
  )ميل

التزام سقف 
االنتاج 

  )يوم/براميل(

زمن 
سقف 

اإلنتاج 
  )سنوات(

عالوة 
التوقيع 

ماليين (
  )الدوالرات

غرب القرنة 
المرحلة 
  الثانية

، %)٧٥(لوك أويل 
  %)٢٥(شتات اويل 

١٥٠  ١٣  ١،٨٠٠،٠٠٠  ١٫١٥  ٠  ١٢٫٩  

، %)٠٤٠غازبروم   بدرة
، %)٣٠(آوغاز 

 ،%)٢٠(تروناس ب
شرآة النفط الترآية 

تي بي أي 
 (TPAO)أو
)١٠(%  

١٠٠  ٧  ١٧٠،٠٠٠  ٥٫٥٠  ٠  ٠٫١  

، %)٦٠(بتروناس   افغّر
  %)٤٠(جابكس 

١٠٠  ١٣  ٢٣٠،٠٠٠  ١٫٤٩  ٠  ٠٫٩  

سونانغول   النجمة
)١٠٠(%  

١٠٠  ٩  ١١٠،٠٠٠  ٦٫٠٠  ٠  ٠٫٩  

  ٢،٠٥٠    ١١،١٤٠،٠٠٠    ١،٥٣٥،٠٠٠  ٦٢٫٧  المجموع العام
   تتأثر بالتدويراألرقام: مالحظة

: CNPC، )المملكة المتحدة(رويال بريتش بتروليوم، : BP: مفتاح  المختصرات واالنتماء القومي  -أ 
رويال دتش :  الواليات المتحدة، شل(ExxonMobil)، إيكسون موبيل )الصين(شرآة النفط الصينية 

: ، آوغاز)يات المتحدةالوال(أوآسيدانتال بتروليوم : Oxy، )يالإيطا (Eni، )المملكة المتحدة(شل 
، لوك أويل )أنغوال: (، سونانغول)فرنسا(، توتال )ماليزيا(، بتروناس )آوريا(الشرآة الكورية للغاز 

: ، جابكس)ترآيا(شرآة النفط الترآية : (TPAO)، )روسيا(، غازبورم )النرويج(، شتات أويل )روسيا(
  ).اليابان(الشرآة اليابانية للتنقيب عن النفط 

التوقيع مبلغ من المال غير قابل لالسترداد يوافق المشارك الفائز بمناقصة على دفعه إلى الحكومة عالوة   -ب 
 .العراقية عند منح العقد

  
، الحكومة العراقية، نشرة صحفية قصيرة ٦، ص ٥١/٥٢، العدد ٥٢، التقرير األسبوعي، المجلد MEES: المصادر

، تقديرات ٤/١/٢٠١٠تم الوصول اليها في ، bid_results=php?p.index/com.iraq-pcld.wwwصادرة عن وزارة النفط، 
   تم www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Iraq/Oil.htmlاالحتياطي من وزارة الطاقة األميرآية، إدارة معلومات الطاقة، 

  .  ٢٢/١/٢٠١٠ستجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ، ا٤/١/٢٠١٠الوصول إليها في 
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  ٩-٣الشكل 
   حقول النفط العراقية في الجولتين األولى والثانية للمناقصاتمواقع

 

 
  

، الفرات األوسط )الشمال والوسط(اد شرق بغد: حقول أو مشاريع الجولة الثانية هذه لم تتلّق أية عروض: مالحظة
  ).حمر، ناو دومان، قّمرجالبات، خشم األ(آفل، غرب الكفل، مرجان، والحقول الشرقية (

  .٤/١/٢٠١٠، تم الوصول إليه في com.iraq.pdd.www/الحكومة العراقية وزارة النفط، : المصدر

  داهوك

  إلى طرف خط جيهان ، ترآيا

   ترآيا-خط أنابيب العراق

  النجمة
  

  قيارة

  سوريا-خط األنابيب العراق

  إلى بانياس، سوريا
  )خارج الخدمة(

  بدرة

  غراف

  حلفايا

  ٢المرحلة -غرب القرنة
  ١المرحلة -غرب القرنة

  مجنون

KAAOT  

  محطة البصرة للتحميل
  الزبير

  الرميلة

  ربية السعوديةإلى المملكة الع

  حقول نفط الجولة االولى
  حقول نفط الجولة الثانية

  حقول نفط العراق
  خط أنابيب النفط الخام

  مصافي شغالة
  محطة تحميل ناقالت النفط

خط أنابيب 
العراق 

  االستراتيجي

  المثنى

  النجف
  ذي قار

 البصرة

  المسيب
  القادسية

  واسط

  بابل           آربالء

  ديالى

  اراألنب

  صالح الدين

  التأميم

  السليمانية

  أربيل
  نينوى
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  ١٠-٣الشكل 
  ٢٠٠٩-٢٠٠٦ اإلنتاج والصادرات حسب األشهر -ط المكررالنف

  

  غاز البترول الُمسّيل
  أطنان مترية في اليوم

  
  وقود المازوت

  مليون ليتر في اليوم

  
  الكاز

  مليون ليتر في اليوم

  
  البنزين

  مليون ليتر في اليوم

  
  .٥/١/٢٠١٠ و٢/٧/٢٠٠٩ام للبيانات، العراق لطلب المفتش الع-وسطاستجابة مكتب الشرق األ: المصادر

 إجمالي اإلمدادات

 محلياإلنتاج ال

 الواردات

 إجمالي اإلمدادات

 اإلنتاج المحلي الواردات

 إجمالي اإلمدادات

 اإلنتاج المحلي الواردات

 إجمالي اإلمدادات

 الواردات

 اإلنتاج اإلجمالي
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رغم ان الزيادات الهامة في اإلنتاج ممكنة، إّال أن مراقبي الصناعة يعتقدون ان العقبات بوجه توفير 
األمن المناسب وتعزيز البنية التحتية، والشكوك السياسية المتنقلة قد تعيق المكاسب السريعة 

إدارة هذه العقود "ُمرددًا صدى هذه الهواجس، ان  قال وزير النفط الشهرستاني، )١٩٥(.لإلنتاج
 عالوة على ذلك، قال )١٩٦("الجديدة، وزيادة اإلنتاج أربعة إلى خمسة أضعاف، ليس بالمهمة البسيطة

 واسعة من األعمال مثل مجموعةالوزير ان ازدياد اإلنتاج قد يتطلب أآثر من تطوير حقل وقد يشمل 
الف العراقيين لتشغيل آتحميل، وبناء الطرق والجسور وتدريب تطوير خطوط األنابيب، ومحطات ال

  )١٩٧(.وصيانة القطاع
  

  أمن خطوط األنابيب
، حصل توقف عن العمل ثالث مرات في خط األنابيب الذي ينقل نفط العراق الحاليخالل ربع السنة 

 مليون ٤٫٥ شحن إجماًال، تم تأجيل. الخام إلى ميناء جيهان، على ساحل ترآيا على البحر المتوسط
سبب التوقف .  برميل إضافي أو أآثر قد فقدت٢٤٥،٠٠٠برميل من النفط للتصدير، آما أن أآثر من 

التوقف الثاني سببه، على ما يظهر، جهاز تفجير . أآتوبر غير معروف/ تشرين األول٦األول في 
 التوقف الثالث الذي .أآتوبر/ عطل تدفق النفط لمدة ستة أيام في نهاية تشرين األول(IED)مرتجل 

نوفمبر ربما نتج عن ضغط أآثر من اللزوم على خط األنابيب، وقد تم / تشرين الثاني٢٢حصل في 
خطوط لحظر الأي من هذا التوقف لم يحدث في أقسام محمية بواسطة مناطق . ربعة أيامأتصليحه بعد 
  )١٩٨(.(PEZ)أنابيب النفط 

  
  المصافي والمنتجات البترولية

 بالمئة من إجمالي إمداداته من غاز البترول الُمسيل ٤٦، أنتج العراق الحاليالسنة خالل ربع 
(LPG)خليط .  بالمئة من آازه٩٨ بالمئة من وقوده من المازوت، و٩٥ بالمئة من بنزينه و٦٧، و

الوقود المنتج في المصافي يختلف استنادًا إلى االحتياجات الموسمية، لكن حصيلة المصافي العراقية 
 ٢٠، وتراوحت بين  لهما آانت أعلى بكثير مما آانت في السنتين السابقتين٢٠٠٩ و٢٠٠٨الل خ

، زاد ٢٠٠٧-٢٠٠٦بالمقارنة مع .  بالمئة زيادة في إنتاج الكاز٧٤بالمئة زيادة في إنتاج البنزين وبين 
ضيتين، في متوسط الواردات اليومية من غاز البترول الُمسيل أآثر من الضعفين خالل السنتين الما

، آان األثر ١٠-٣فكما هو مبّين في الشكل . حين تراجعت واردات المازوت والكاز والبنزين آافة
في متوسط إمدادات البنزين وإمدادات متزايدة من الوقود الثالث %) ٢٫٥(الصافي انخفاضًا طفيفًا 

  )١٩٩(%.٩٤ول المسيل  بالمئة، وغاز البتر٥٥ بالمئة، والكاز ٣٢ازدادت إمدادات المازوت : األخرى
  

  الكهرباء
 مليار دوالر، ٥٫١٦، آانت الواليات المتحدة قد خصصت ٢٠٠٩ديسمبر / آانون األول٣١بتاريخ 

 مليار دوالر للمساعدة في تحسين توليد وتوزيع الكهرباء ٤٫٨٦ مليار دوالر، وأنفقت ٥٫٠٠وألزمت 
أنواع  من الواليات المتحدة حسب  يقدم توزيع المشاريع الممولة٧-٣ الجدول )٢٠٠(.في العراق
  .المشاريع
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  ٧-٣الجدول 
   أنواع المشاريعقيمة مشاريع الكهرباء األميرآية حسب 

  بماليين الدوالرات
  

  المجموع  لم يباشر بها  قيد التنفيذ  اآتملت  فئة المشروع
  ٢،٠٠٧٫٢٩  ٩٫٥١  ٢٢٫٠١  ١،٩٧٥٫٧٨  التوليد
  ١،٢٦٧٫٠٤  ٢٥٫٤١  ٥٫٩٩  ١،٢٣٥٫٦٤  التوزيع

  ١،٠٩٦٫٧١  ٦٩٫٨٢  ١٠٥٫٩٣  ٩٢٠٫٩٧  قلالن
 وقطع االستدامة
  الغيار

٣٠٤٫٤١  ٠٫٧٠  ٢٫٨٤  ٣٠٠٫٨٧  

  ٣٠١٫٣٠  ١١٫٣٤  ١١٫٣٧  ٢٧٨٫٥٩  البنية التحتية العامة
  ١٤٣٫٠٢  ١١٫٥٩  ٠٫٣١  ١٣١٫١٣  الرصد والرقابة

  ٣٤٫٥٠  ٣٫٦٨  ٤٫٥١  ٢٦٫٣١  غير ذلك
  ٥،١٥٤٫٢٨  ١٣٢٫٠٥  ١٥٢٫٩٦  ٤،٨٦٩٫٢٨  المجموع

  
نظام إدارة إعادة إعمار العراق  قائمة مشاريع إعادة اإلعمار هذه مستندة إلى بيانات –ام تتأثر بالتدوير األرق: مالحظة

(IRMS)لذلك فإن إجمالي المشاريع ال يتوافق مع الزامات ونفقات الخط األعلى .  التي ليست دقيقة تمامًا أو آاملة
  .التي تقدمها الوآاالت

  .٤/١/٢٠١٠، معلم عالمي، (IRMS) العراق نظام إدارة إعادة إعمار: المصدر
  

  ١١-٣الشكل 
  طاقة وإنتاج محطات الكهرباء، حسب نوع المحطة

  .٣١/١٢/٢٠٠٩-١/١٠/٢٠٠٩متوسطات 
  
  

  
  
  
  

  . تدويراألرقام تتأثر بال: مالحظة
  .٣١/١٢/٢٠٠٩-١/٦/٢٠٠٦مكتب مساعدة العراق، تقارير أداء الكهرباء اليومي، : المصادر

  
  إمدادات الكهرباء

 ميغا واط، أو ٥٫٩٥٢، ربع السنة الحاليآان متوسط إمدادات الكهرباء للشبكة القومية خالل 
لكن ذلك آان . ٢٠٠٨عن ربع السنة نفسه سنة % ١٩ساعة في اليوم، بزيادة / ميغا واط١٤٢،٨٤٨

الذي أنهى النمو الصاعد الثابت  منصرم ميغا واط بالنسبة لمتوسط ربع السنة ال٥٠٠تراجعًا بحوالي 
  )٢٠١(.٢٠٠٨لإلمدادات  الذي حصل منذ بداية 

٣٥% 
٤٤% 

٥% 
١٦% 

٣١% 

٦% 
١٩% 

٣١ %٦٠٥ %٤٥% 
توربينات 

إشعال 
٦٫٧٥ 

حرارية 
٥٫٤٠٤ 

  ديزل
 ٨٥١ 

  هيدروجين
٢٫٢٣٥ 

 القدرة االسمية
   ميغا واط١٥٫٥٢٧

 

توربينات 
إشعال 
٥،٣٤٠ 

حرارية 
٣،٦٩١ 

  ديزل
 ٧٫٢ 

  هيدروجين
٢،٢٣٥ 

توربينات 
إشعال 
٣٫١٦٥ 

حرارية 
١،٦٣٥ 

  
٣%  

  ديزل
  هيدروجين ١٧٢ 

٣١٢ 
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، هبط منصرم بالمئة بالنسبة لربع السنة ال٨في الوقت الذي انخفض فيه متوسط إمدادات الكهرباء 

 الطلب على الكهرباء يتبدل مع المواسم، بالغًا الذروة عادة في فترة )٢٠٢(.الطلب المقدر أآثر من ذلك
 وهكذا، ازدادت النسبة )٢٠٣(.سبتمبر منخفضًا بعدها خالل الربع األخير من السنة/أيلول-يوليو/موزت

  .الحاليالمئوية للطلب المقدر الحالي قليًال خالل ربع السنة 
  

اإلنتاج المنخفض لمحطات الكهرباء في العراق شمل عمليًا آافة االنخفاضات في اإلمدادات، وتراجع 
 ميغا ١٢٦،٨٤٣، إلى المنصرمساعة في اليوم، خالل ربع السنة /واط ميغا ١٣٨،٤٧٥من 
  )٢٠٤(.الحاليساعة في اليوم خالل ربع السنة /واط

  
التوقف عن العمل المخطط ألجل الصيانة في عدة محطات حرارية، واالنتقال القسري لوحدة توليد 

 واإلمدادات غير المناسبة من ،غاليةآبيرة في محطة المسيب الحرارية بسبب التسربات الشديدة من ال
  )٢٠٥(.وقود النفط ساهمت آلها في هذا الهبوط في اإلنتاج

  
 بالمئة من طاقتها ٣٤، عملت محطات الكهرباء في العراق جماعيًا بنسبة الحاليخالل ربع السنة 
، آانت المحطات ١١-٣فكما هو مبين في الشكل .  بالمئة من طاقتها العملية٤٤األصلية وبنسبة 

% ٤٧(شعال األآثر إنتاجية، وعملت مع حصيلة اآبر بالنسبة لطاقاتها عاملة بواسطة توربينات اإلال
 بالمئة من إجمالي إنتاج محطات ٦٠وشكلت ) من الطاقة العملية% ٥٩من الطاقة األصلية و

 مائية تراجعه بسبب النقص في المياه فيوواصل اإلنتاج من المحطات الكهري ،بالمقارنة. الكهرباء
  )٢٠٦(.العراق

  
من أصل إجمالي اإلمدادات للشبكة، آان متوسط واردات الكهرباء من إيران وترآيا حوالي 

ساعة في اليوم، أي عمليًا، نفس مستويات الواردات خالل ربع السنة / ميغا واط١٦،٠٠٠
  )٢٠٧(.المنصرم

  
، انظر ٢٠٠٤يناير /الثانينتاج المحلي والواردات، نسبة للطلب الُمقدر، منذ آانون لالطالع على اإل

 إنتاج الكهرباء في العراق، للفرد الواحد، مع البلدان األخرى، انظر لالطالع على. ١٢-٣الشكل 
  .٨-٣الجدول 
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  ١٢-٣الشكل 
  ١٢/٢٠٠٩-١/٢٠٠٤متوسط إمدادات الكهرباء العراقية والطلب المقّدر، حسب األشهر، 

  ساعة في اليوم/ميغا واط
  

  
  

، وزارة ٣١/١٢/٢٠٠٩-١/٦/٢٠٠٦ المساعدة االنتقالية للعراق، تقارير أداء الكهرباء اليومي، مكتب: المصادر
  .١١، الشريحة ٩/٥/٢٠٠٧،و١١، الشريحة ٢٥/١٠/٢٠٠٦الخارجية األميرآية، تقارير وضعية العراق، 

  
  ٨-٣الجدول 

   ألف إنسان١٠٠إمدادات الكهرباء في بلدان منتقاة، لكل 
  

  ساعة/ميغا واط  البلد
  ٤،٠٩٤  الكويت

  ٤،٠٨٥  اإلمارات العربية المتحدة
  ٣،٤٥٤  الواليات المتحدة

  ١،٥٧٧  المملكة العربية السعودية
  ٦٣٤  إيران
  ٥٤٨  ترآيا
  ٤٤٩  األردن
  ٣٧٧  العراق
  ٣٧١  سوريا
  ١١٢  باآستان
  ١٠  أفغانستان
  .١٦/١/٢٠١٠ تم الوصول إليه في .cia.www، الفايسبوك العالمي، )CIA(وآالة االستخبارات المرآزية : المصدر

  
  إعادة تقييم الفجوة بين اإلمداد والطلب

، قوميةعلى غرار بعض البلدان المجاورة، يدعم العراق بقوة سعر الكهرباء التي تقدمها الشبكة ال
ه، لدى العراق إمدادات غير غير انه خالفًا لمعظم جيران. وهي ممارسة بإمكانها ان تشجع االستهالك

 رغم ان الفجوة بين اإلمداد والطلب َبَدت على انها قد ضاقت )٢٠٨(.آافية على الشبكة لتلبية الطلب
 - عمليًا، تقنين-خالل السنتين الماضيتين، إال ان وزارة الكهرباء ال تزال بحاجة إلى تخصيص

ك، يشترون آهرباء تكميلية من المولدات اإلمدادات المحدودة، آما أن العراقيين القادرين على ذل
 ١٥ إلى ١٠، مثًال، يدفع الزبائن المقيمون وسط بغدادففي . الموزعة التي يديرها األفراد في األحياء

  )٢٠٩(.مرة أآثر للكهرباء في السوق المفتوحة من الكهرباء المدعومة التي تقدمها وزارة الكهرباء
  

 الطلب المقدر

 إجمالي اإلمدادات

 الواردات
 إنتاج محطات الكهرباء
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لمئة فقط من العراقيين الذين هم راضون إلى حد ما أو  با١٨وفقًا لمسح أجري مؤخرًا، هناك 
لمسوحات، وآذلك المالحظات التي  مثل هذه ا)٢١٠(. آمية الكهرباء التي يتلقونهاعنراضون جدًا 

أعطيت للمفتش العام في أوقات مختلفة من قبل المسؤولين العراقيين وموظفي مكتب المساعدة 
وأوسع مما (ين اإلمداد والطلب قد تكون أوسع مما ذآر سابقًا االنتقالية للعراق، توحي بان الفجوة ب

  ).١٢-٣هو مبين في الشكل 
  

، َآّلف مكتب المساعدة "غير الظاهرالطلب "لتحسين دقة تقديرات الطلب، بما في ذلك المساهمة من 
 أّدت.  إجراء دراسة حول توقع الحمولة"بارسونز برنكرهوف" شرآة ٢٠٠٩االنتقالية للعراق سنة 

التحاليل اإلحصائية إلى تقديرات للطلب آانت أعلى مما آان متوقعًا سابقًا من قبل وزارة الكهرباء 
رجاء أ مثًال، آان متوسط الذروة اليومي للطلب المتوقع في )٢١١(.ومكتب المساعدة االنتقالية للعراق

االنتقالية للعراق حول مكتب المساعدة /، آما قّدم في تقارير صندوق دعم االقتصاد٢٠٠٩البالد خالل 
بارسونز " بالمقارنة، قّدرت دراسة )٢١٢(. ميغا واط١٠،٠٠٠ حوالي ،"الكهرباء اليومي"أداء 

ي أ تقريبًا، )٢١٣( ميغا واط١٣،١٠٠ الطلب خالل نفس الفترة الزمنية بأنه آان بحدود "برنكرهوف
  . بالمئة أعلى٣٠حوالي 

  
  خطط توسعة قدرات التوليد

 اإلمداد والطلب، ومع مساعدة هامة من الواليات المتحدة ومن بلدان ردم الفجوة بينلفي سياق الجهد 
 بالمئة خالل السنوات الثالث الماضية، من ٤٠أخرى، زاد العراق قدراته التوليدية العملية بنسبة 

 )٢١٤(.٢٠٠٩ ميغا واط في نهاية ١٢،٠٠٠ إلى حوالي ٢٠٠٦ ميغا واط في أواخر ٨،٥٠٠حوالي 
ة الكهرباء لتوسعة القدرات، بالدرجة األولى، عبر ترآيب توربينات إشعال جديدة مشتراة خطط وزار

، يمكن ان تزيد عن الضعفين القدرة العملية الحالية خالل السنوات "سيمنز" و"جنرال الكتريك"من 
  )٢١٥(.الخمس القادمة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

لة الماضية، ال يبدو من المحتمل ان يبلغ لكن، استنادًا إلى أداء محطات الكهرباء خالل السنوات القلي
اآثر من ذلك، حتى لو تم إنشاء وحدات التوليد المخططة . اإلنتاج الفعلي مستويات القدرات العملية

ولو أصبحت شغالة في الوقت المحدد، من غير الواضح ما إذا آانت الزيادات الناتجة في اإلنتاج 
  .والطلب الفجوة بين اإلمداد ردمسوف تكون آافية ل

  
  المشاريع األميرآية الجاري تنفيذها

 مشروع آهرباء ممولة من الواليات ١٣٧ يوجد، آان ٢٠٠٩ديسمبر / آانون األول٣١بتاريخ 
يدير سالح الهندسة .  مليون دوالر١٩٢ بلغتالمتحدة وجاري تنفيذها، في العراق، مع قيمة إجمالية 

  قبل أربع سنواتربع السنة الحالي 
   ميغا واط استكمل في آرآوك٣٢٥رفع مستوى من 

، أآملت الوآالة األميرآية للتنمية ٢٠٠٥أآتوبر / تشرين األول٢٩في 
الدولية مشروع رفع درجة محطة تازا الفرعية خارج آرآوك الممول من 

.  مليون دوالر٢٠٥صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق والبالغة قيمته 
شروع ترآيب توربيني إشعال جديدتين مع قدرة مجمعة أصلية استلزم الم

 . ميغا واط٣٢٥من 
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 من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق  من تلك المشاريع الممولة١٤في الجيش األميرآي 
 أآبر مشروع لسالح )٢١٦(. مليون دوالر١٤٠وصندوق دعم االقتصاد المقدرة جماعيًا بأآثر من 

 آيلو فولت في مدينة ١٣٢ جهدالهندسة في الجيش األميرآي، وهو إنشاء محطتي الفارابي وجميلة ب
 مليون دوالر يتوقع اآلن ان ٥٠الغة آلفته الصدر، قد تأخر، عن الموعد المحدد، هذا المشروع الب

يتوقع سالح الهندسة في الجيش األميرآي إآمال . ٢٠١٠يناير /ستكمل في نهاية آانون الثانيُي
 مليون دوالر، وإعادة ٣٠المشروعين الكبيرين القادمين، إنشاء محطة فرعية في الرمادي بكلفة 

  )٢١٧(.٢٠١٠فبراير /ن دوالر، في شباط مليو١٦تأهيل المحطة الفرعية في الفلوجة بكلفة 
  

 بالمئة من مشاريع الكهرباء الجاري تنفيذها المذآورة في نظام إدارة إعادة اإلعمار ٩٠حوالي 
(IRMS) ٤٢٠،٠٠٠ حوالي بلغ ممولة عبر برنامج االستجابة الطارئة للقائد ولها متوسط قيمة 

ميرآية في العراق على ستة مشاريع جديدة ، وافقت القوات األالحالي خالل ربع السنة )٢١٨(.دوالر
أربعة من هذه المشاريع .  ومليون دوالر٥٠٠،٠٠٠لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد تكلف ما بين 

لكهرباء في اتوزيع لهي لترآيب خطوط , دوالر ٧٤٥،٠٠٠ و٥٣٥،٠٠٠تتراوح قيمتها بين 
  )٢١٩(.القادسية

  
  المياه والصرف الصحي

 مليار دوالر، ٢٫٧٥، آانت الواليات المتحدة قد خصصت ٢٠٠٩ديسمبر /األول آانون ٣١بتاريخ 
 مليار دوالر إلعادة تأهيل البنية التحتية للمياه والصرف ٢٫٤٨ مليار دوالر وأنفقت ٢٫٦٤والزمت 

 إضافة إلى مشاريع اإلعمار الكبرى التي يديرها )٢٢٠(.الصحي في العراق وتحسين تقديم الخدمات
 في الجيش األميرآي، قدمت عدة مشاريع ممولة من برنامج االستجابة الطارئة للقائد سالح الهندسة

تطهير مياه الشرب، وأنظمة الري بالتقطير، وتنظيف الصرف الصحي، وشاحنات المياه، لمعدات 
 غير المآخذصالح مولدات الكهرباء، وخطوط أنابيب إمدادات المياه، وإزالة إوتنظيف القنوات، و

 في نجزةنظرة عامة على مشاريع المياه الجاري تنفيذها والملالطالع على  )٢٢١(.لمياهالشرعية ل
  .١٣-٣، أنظر الشكل ٢٠٠٣العراق منذ 

  
، ووفقًا لتقدير وزارة الخارجية األميرآية، ذآر سالح الهندسة في الجيش ٢٠٠٩بحلول أواسط 

 مليون ٥٫٥ياه الشرب، مقابل  ميمكن ان تصلهم مليون عراقي ٢١٫٢األميرآي، ان هناك أآثر من 
 مليون ٢٫٥، آانت سلطة المياه في بغداد تقدم ٢٠٠٩سبتمبر / بتاريخ أيلول)٢٢٢(.٢٠٠٣عراقي سنة 

  )٢٢٣(. بالمئة من الطلب٨٩متر مكعب من المياه في اليوم وترضي 
  

ى  بالمئة من العراقيين انهم آانوا قادرين عل٧٠، قال ٢٠٠٩أغسطس /وفقًا لمسح أجري في آب
 بالمئة آانوا راضين ٢٨الحصول على مياه شرب آمنة ونظيفة، على األقل في بعض األوقات، و

، وقال أقل قليًال من نصف المجيبين ان لديهم نظام تصريف شغال لمياه )٢٢٣(مياه الشرب المتوفرة ب
 بالمئة راضون عن توفر خدمات ٢٥بعض األوقات، وفي الصرف الصحي في أحيائهم، على األقل 

  )٢٢٤(.تصريف مياه الصرف الصحي في مناطقهم
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  ١٣-٣الشكل 
  مشاريع المياه الممولة من الواليات المتحدة

   المشاريع الجاري تنفيذهامواقعقيمة المشاريع المكتملة و
  

  
  

  $٤٠  $    ٢٠    $  ١ مليون دوالر  ١ من >مشاريع المياه الجاري تنفيذها 

  $٥٠٠ >  $ ٥٠٠-٢٠٠   $٢٠٠-١٠٠   $١٠٠>): ماليين الدوالرات (نجزةاريع المقيمة المش
  

 محطة معالجة مياه الناصرية محطة معالجة المياه في شرق دجلة

 محطة معالجة المياه في مشكب تصريف الفرات الشرقي

 داهوك

 نينوى
 أربيل

 السليمانية التأميم

 صالح الدين

 ديالى

 األنبار
 واسط

 آربالء بابل
 القادسية

 ميسان
 ذي قار

 النجف

 البصرة المثنى
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  أنواع المشاريعمشاريع المياه الممولة من الواليات المتحدة، حسب 
  بماليين الدوالرات

  
  المجموع  لم تباشر  جاري تنفيذها  نجزتأ  

  ١،٣٣٥٫٧٣  ١٤٫٠٥  ٧٥٫٦٣  ١،٢٤٦٫٠٥  معالجة المياه
  ٤١١٫٦٥  ٨٫٥٧  ٣٣٫٣٩  ٣٦٩٫٦٩  توزيع المياه

التشغيل (االستدامة 
  )والصيانة

٣٦٤٫٢٨  ٣٫٧٠  ٨٫٠٩  ٣٥٢٫٥٠  

  ٢٦٩٫٥٩  ٩٫٨٩  ١١٫٤٠  ٢٤٨٫٣٠  مرافق مختلفة
جمع مياه الصرف 

  الصحي
٢٣٥٫٤٧  ٢٢٫٢١  ٤٧٫٦٠  ١٦٥٫٦٦  

  ٢١٦٫٢٣  ٠٫٧٩  ٣٫٩٢  ٢١١٫٥٢  الموارد المائية
  ١٦٨٫٠٦  ٠٫٨٠  ٠٫٥٧  ١٦٦٫٦٩  مشتريات مختلفة

 الصرف معالجة مياه
  الصحي

١٢٠٫٨٠  ٠٫٢٧  ٣٢٫٢٤  ٨٨٫٢٩  

  ٨٣٫٤٢  ٠٫١٨  ٣٩٫١٨  ٤٤٫٠٦  الري
  ٤٢٫٨١  ٣٫٨٢  ٩٫٣٧  ٢٩٫٦٢  بناء القدرات

إعادة التزود بقطع 
  الغيار

٦٫٢٤  ٠٫٠٠  ٠٫٠٧  ٦٫١٧  

  ٣،٢٥٤٫٢٨  ٦٤٫٢٧  ٢٦١٫٤٦  ٢،٩٢٨٫٥٤  المجموع
  

عادة اإلعمار هذه تستند إلى بيانات نظام إدارة قائمة مشاريع إ. األرقام تتأثر بالتدوير. البيانات غير مدققة: مالحظة
توافق مع الزامات ونفقات الخط ت المشاريع ال مجاميعلذلك فإن . وإعادة إعمار العراق التي ليست دقيقة تمامًا او آاملة

  .األعلى المقدم من الوآاالت
  .٤/١/٢٠١٠، المعلم العالمينظام إدارة وإعادة إعمار العراق، : المصدر

  
   التمويل المياه الممولة من الواليات المتحدة، حسب صندوقمشاريع

  )بماليين الدوالرات(
  

  
  
  

االفتقار إلى مياه ان ذآر رئيس االستخبارات القومية األميرآي، في آخر تقييم سنوي للتهديدات، 
جماهير الشرب النظيفة في أرجاء البالد آعامل يمكن ان يقّوض مصداقية الحكومة العراقية مع ال

  )٢٢٥(.العراقية

٦٦٫٥% 

٢٦٫٢% 

٦٫٨% 

  صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
٢،١٦٣٫٦٥$ 

  برنامج االستجابة الطارئة للقائد
٨٢٥٫١٢$ 

  صندوق دعم االقتصاد
٢٢٢٫٤٣$ 

  صندوق قوات األمن العراقية
٠٫٥%  

١٦٫٠٧$ 
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، أشار قادة األلوية في محافظة البصرة إلى سوء اإلدارة العراقية للموارد الحاليخالل ربع السنة 

 مثًال، ذآرت )٢٢٦(.لريمياه الشرب وا آميات مناسبة من مياه لعدم الحصول علىالمائية آسبب 
لري، لكن ليدها صيانة رديئة، لب والفرقة السابعة عشر أن محافظة البصرة لديها مياه آافية للشر

ذآر فريق إعادة إعمار ) ٢٢٧(. غير الشرعي قاد إلى التوزيع الرديءالتفريعوتدريب رديء وان 
المحافظات في البصرة انه يعمل مع حكومة المحافظة ومختلف الوزارات لتحسين إدارة الموارد 

لم تتوصل  في البصرة  جرتالمياه غير ان ورشة عمل حول )٢٢٨(.المائية وتدريب موظفي الوزارة
 آان لورشة العملذآرت السفارة األميرآية في بغداد ان تخطيط حكومة المحافظة : إلى نتائج جيدة

  )٢٢٩(.رديئًا آما أن الحدث لم يحظ بحضور جّيد
  

  الحالي خالل ربع السنة نجزةمشاريع المياه الممولة من الواليات المتحدة والم
 سالح الهندسة في الجيش األميرآي تسعة مشاريع للمياه والصرف الصحي يالحالخالل ربع السنة 

 مليون دوالر مموالن من ٤٫٢ مليون دوالر، بما في ذلك مشروعان بقيمة ١١٫٣ إجمالية بلغتبكلفة 
 على صلة بمحطة معالجة  "أحواض تجميع الحمأة"إنشاء نظام : صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

 لمضخة قناة المياه العذبة، التي تمد ٢نة الصدر، ورفع المستوى الكهربائي للمحطة  في مديR3المياه 
  )٢٣٠(.البصرة بمياه الشرب

  
  مشاريع المياه الجاري تنفيذها

، آان سالح الهندسة في الجيش األميرآي يواصل العمل في ٢٠٠٩سمبر يد/ آانون األول٣١بتاريخ 
 ٣٠٠ حوالي يوجد عالوة على ذلك، آان )٢٣١(.ر مليون دوال١٧٠ بمبلغ مشروع مياه مقدرة ٤٤

، يبلغ الحاليمشروع مياه ممولة من برنامج االستجابة الطارئة للقائد جاري تنفيذها خالل ربع السنة 
  )٢٣٢(. مليون دوالر٧٣مجموع آلفتها حوالي 

  

  
 مقيم في مدينة ٥٠٠،٠٠٠مصممة لتزويد اآثر من )  مليون دوالر٦٥( في مدينة الصدر R3محطة معالجة المياه 
  .الصدر بمياه الشرب

  
  معالجة المياه

 ٧٠ لمعالجة المياه البالغة آلفتها "مشكاب"يتوقع سالح الهندسة في الجيش األميرآي إنجاز محطة 
مولت الواليات المتحدة ثلث هذا المشروع . ٢٠١٠مارس /مليون دوالر، في النجف، في نهاية آذار

ق إغاثة وإعادة إعمار العراق آما مولت الحكومة العراقية عبر صندو)  مليون دوالر٢٣٫١(
 وفقًا لسالح الهندسة في الجيش األميرآي آان العمل في مرفق تغذية احتياطي في )٢٣٣(.المتبقي
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 نجاز مليون دوالر، مبرمجًا لإل١٠٫١ الممول من صندوق دعم االقتصاد والبالغة آلفته "غرمه"
 لمعالجة "الكرخ"شغال إصالح المولدات في محطة إ )٢٣٤(.٢٠١٠ يناير/بحلول نهاية آانون الثاني

. الموعد المحدد متأخرة عن ٢٠٠٨بريل أ/ في نيسان مبرمجًانجازهاالمياه، في بغداد، التي آان إ
 مليون دوالر، ٨٫٣ هذا المشروع البالغة آلفته إنجازيتوقع سالح الهندسة في الجيش األميرآي 

  )٢٣٥(.٢٠١٠فبراير /بحلول شباط
  

 مليون ٤٫٧وفقًا لسالح الهندسة في الجيش األميرآي، آان مشروع العمليات واإلدارة البالغة قيمته 
هذا . ٢٠٠٩ديسمبر / آانون األول٣١ بالمئة بتاريخ ٣٦ بنسبة نجزًادوالر، في شبكة مياه دوآان، م

 في األصل في زنجاالمشروع الهادف إلى تزويد مدينة السليمانية بمياه الشرب آان مخططًا لإل
  )٢٣٦(.٢٠١٠سبتمبر / في أيلولنجز، لكنه اآلن سُي٢٠١٠أبريل /نيسان

  
، وافقت القوات األميرآية في العراق على مشروعين جديدين لمعالجة المياه الحاليخالل ربع السنة 

 واحد تابعين لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد مقدرين بأقل قليًال من مليون دوالر للمشروع الواحد،
 دوالر، واآلخر لتجديد محطة ٩٩٥،٠٠٠ إنشاء محطة الضخ في الزبير لمعالجة المياه بكلفة نجازإل

وفقًا للقوات األميرآية في العراق، .  دوالر٩٨٨،٠٠٠الضخ لمرفق معالجة المياه في الديوانية، بكلفة 
م في محافظة  مقي١٥٠،٠٠٠ مليون ليتر من مياه الشرب لحوالي ٣٠سوف يقدم مشروع الزبير 

 مقيم في محافظة ٥٠٠،٠٠٠البصرة، في حين سيقدم مشروع الديوانية مياه الشرب ألآثر من 
تتوقع القوات األميرآية في العراق تسليم هذه المشاريع إلى الحكومة العراقية في صيف . القادسية
٢٣٧(.٢٠١٠(  

  
  مياه الصرف الصحيمعالجة 

 في مياه الصرف الصحيللمفتش العام لنظام معالجة ، وجد تفتيش ٢٠٠٨أآتوبر /في تشرين األول
الفلوجة ان المشروع متأخر اآثر من سنتين عن الموعد المحدد له، وان الكلفة المقدرة قد زادت ثالثة 

آل رغم ان المشروع صمم أصًال لخدمة .  مليون دوالر٩٨ مليون دوالر إلى ٣٢٫٥ضعاف من أ
، قدر التفتيش في - منزل ٢٤٫٥٠٠ حوالي -، لف مقيمأ ٢٠٠ البالغ عددهم  الفلوجةالمقيمين في

فقط من % ٣٨، وان النظام سوف يخدم ٢٠٠٩بريل أ/بكر سيكون نيسان األنجازالموقع ان تاريخ اإل
  )٢٣٨(. منزل٩٣٠المقيمين في المدينة او حوالي 

  
قال و. ، ذآر سالح الهندسة في الجيش األميرآي انه خفض حجم المشروعربع السنة الحاليخالل 

قائد ناحية منطقة الخليج التابعة لسالح الهندسة في الجيش األميرآي للمفتش العام ان الخطة األصلية 
إلى حد ما طموحة نظرًا لحرآيات المنطقة، وتعقيد المشروع، ومهارات سوق اليد العاملة "آانت 

" العمود الفقري"نجاز إن على يرآز سالح الهندسة في الجيش األميرآي اآل". نشاءوصناعة اإل
، والذي يـتألف من محطة لمعالجة المياه، ٢٠١٠بريل أ/للنظام المتوقع ان يكون منجزًا في نيسان

نجاز إبعد .  من المحطة إلى نهر الفراتتصريفنبوب للأ، وأساسيينوثالث محطات ضخ، وخطين 
 ستبقى بحاجة إلى  منزل، لكن هذه المنازل٤،٣٠٠العمود الفقري، سوف يكون النظام جاهزًا لخدمة 

سوف يزود سالح الهندسة في الجيش األميرآي أيضًا الحكومة العراقية بالرسوم . وصلها بالنظام
  )٢٣٩(.ضافيإ منزل ٧٠٠٠والتصاميم لتوسعة النظام آي يخدم حوالي 
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محطة .  بالمئة٩٠-٨٥لحجم منجزة بنسبة ل، آانت الخطط المخفضة ٢٠١٠يناير /بتاريخ آانون الثاني
 للمدينة، آانت مبرمجة لتكون شغالة الصرف الصحي الرئيسية المصممة لمناولة آافة مياه الضخ

بريل، لكنها أ/نجاز في نيسانخريين مبرمجتين أيضًا لإلوآانت محطتا الضخ اآل. بريلأ/بحلول نيسان
سوف تكون الحكومة .  النظام بتوسعة الحكومة العراقيةقيام العمل إلى حين متوقفة عنستبقى 

 منزل في الفلوجة بنظام الجمع عن طريق استخدام منحة ٤،٣٠٠لعراقية مسؤولة عن وصل ا
، سيكون النظام قادرًا على  للمشروعنجاز الحكومة العراقيةإعند .  ماليين دوالر٤ تبلغميرآية أ

  . الداخلية لجميع سكان الفلوجةيحصإيصال شبكات مياه الصرف ال
  

  )٢٤٠(: نجاز ما يليإمن الحكومة العراقية نجاز المشروع سوف يتطلب إغير ان 
  

 إآمال شبكة الجمع في المناطق المتبقية من المدينة. 
  عند إنجاز مشروع سالح غير عاملتينتشغيل محطتي الضخ المتبقيتين اللتين ستكونان 

 .ميرآيالهندسة في الجيش األ
  بخطوط الجزء  منزل تقريبًا في الفلوجة بنظام الجمع، ووصل نظام الجمع٢٠،٣٠٠وصل 

 .المرآزي
 الوطنية،  الكهرباءتأمين ما يكفي من الوقود إلدارة مولدات الكهرباء إلى حين تصبح شبكة 

 .التي سيوصل بها النظام، جديرة بالثقة اآثر
  

، آان المقاولون المحليون اما تلقوا مدفوعاتهم او آانوا يالحقون ٢٠١٠يناير /بتاريخ آانون الثاني
المقاول الذي وظف لبناء . ٢٠٠٨ة هواجس في تقرير تفتيش المفتش العام سنة مطالبهم، وهي قضي

ذآر سالح الهندسة في الجيش و شغال دون المعاييرأن العمل بسبب خطوط الجزء المرآزي أوقف ع
، بأقصى ما يمكنالروائح انبعاثات األميرآي ان نظام الكدارة المنشط يمكن تشغيله بطريقة تحد من 

  )٢٤١(.ورد ذآره في تقرير المفتش العاموهو هاجس آخر 
  

في أماآن اخرى في العراق، ال يزال ترآيب شبكة العباس للصرف الصحي، وهو نظام لشبكة جمع 
يتوقع سالح الهندسة في الجيش .  آيلو متر، قيد التنفيذ٢٦ في البصرة طولها الصرف الصحيمياه 

 )٢٤٢(.٢٠١٠يوليو / مليون دوالر في تموز١١٫٢األميرآي ان يتم إنجاز هذا المشروع البالغة آلفته 
 في حي االدهمية في بغداد المبرمج إنجازه خالل ربع السنة شبكة أنابيب الصرف الصحيمشروع 
 القائم، شبكة أنابيب الصرف الصحي مليون دوال، يهدف إلى إعادة إعمار نظام ١٫٨ بكلفة الحالي

 إلى اآثر جديدة شبكةءات فتحات الدخول لتقديم  وفتحات الدخول وغطاهذا النظامواستبدال خطوط 
 في محافظة واسط، سوف تقدم محطة النعمانية لمعالجة المياه الدعم لمحطة )٢٤٣(. منزل٦٠٠من 

  )٢٤٤(. وخط لهاالصرف الصحيضخ، ووحدة مياه مبرمجة، وشبكة مياه، ومحطات ضخ مياه 
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 الذي يديره سالح الهندسة في الجيش األميرآي (Sewer)الصرف الصحي العمال العراقيون في موقع مشروع 

   مليون دوالر في حي األدهمية في بغداد١٫٨والبالغة قيمته 
  

  الري
 مليون دوالر من صندوق إغاثة وإعادة ٣٨٫٥ بمبلغمشروع صرف المياه شرقي الفرات الممول 

لسالح الهندسة في الجيش وفقًا . ربع السنة الحاليإعمار العراق آان مبرمجًا لإلنجاز بحلول نهاية 
 هكتار من األراضي الزراعية وإزالة ٥٨،٠٠٠األميرآي، يهدف المشروع إلى استصالح أآثر من 

  )٢٤٥(. هكتار من األراضي الزراعية٤٠٠،٠٠٠المياه الزائدة الملوحة من أآثر من 
  

  النقل واالتصاالت
 مليار دوالر، ١٫١٦د خصصت ، آانت الواليات المتحدة ق٢٠٠٩ديسمبر / آانون األول٣١بتاريخ 

 مليار دوالر لتحسين أنظمة النقل واالتصاالت في ٠٫٩٩ مليار دوالر وأنفقت ١٫١٠وألزمت 
  )٢٤٦(.العراق

  
  النقل

  

  الموانئ
 أنجز ثمانية  انه،٢٠٠٩ديسمبر / آانون األول٣١ذآر سالح الهندسة في الجيش األميرآي انه بتاريخ 

 )٢٤٧(. لديه أية مشاريع أميرآية للموانئ قيد التنفيذ في العراقمشاريع موانئ في العراق وانه ليس
واصل سالح الهندسة في الجيش األميرآي بناء أول مشروع له للمبيعات العسكرية األجنبية مع 
 بمبلغالعراق، وهو بناء رصيف أم قصر والجدار البحري في البصرة الذي تموله الحكومة العراقية 

، وهو مصمم لتأمين مرفق رسو ٢٠٠٨أآتوبر /شروع في تشرين األولبدأ الم.  مليون دوالر٥٣
  )٢٤٨(.للبحرية العراقية

  
  الطرق والجسور

 آانون ٣١ أنه أنجز بتاريخ ربع السنة الحاليذآر سالح الهندسة في الجيش األميرآي خالل 
الت  مشروعًا للطرق السريعة ال ز٣١ مشروع طرق في القرى آما ان ٢٧٨، ٢٠٠٩ديسمبر /األول

 مليون دوالر لربط تقاطع طريق السليمانية ١٣٠قيد التنفيذ بما في ذلك تمديد طريق سريعة بكلفة 
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هذا المشروع ذو المراحل الثالث ممّول من إيرادات النفط . بتقاطع طريق تازا في منطقة آردستان
  .من حكومة محافظة السليمانية

  
والر من صندوق دعم االقتصاد للتصميم  مليون د٤٫٣قدم سالح الهندسة في الجيش األميرآي 

  )٢٤٩(.الهندسي الذي شمل خمسة تقاطعات طريق سريعة وأربعة جسور على طريق ذات ستة ممرات
  

  
مشروع أميرآي يعمل على منع تدهور حال الشاطئ بالقرب من الجدار البحري في رصيف أم قصر بمحافظة 

  .البصرة
  

 ١٧ آيلو متر من الطرق في ٨١آثر من  لتجديد سطح أحاليربع السنة التواصل اإلنشاء أيضًا خالل 
يهدف المشروع البالغة . مكان مختلف في الشمال الشرقي من العراق، بما في ذلك محافظة التأميم

 مليون دوالر والممول من برنامج االستجابة الطارئة للقائد إلى تقديم شبكة من الطرق ٢٫٧٦آلفته 
سواق المحلية واإلقليمية في جهد لتحفيز النمو القروية إلعطاء المقيمين المحليين وصول إلى األ

  )٢٥٠(.الزراعي واالقتصادي
  

  سكك الحديد
 ١١٢ قد أنجز ، آان سالح الهندسة في الجيش األميرآي٢٠٠٩أآتوبر / تشرين األول٣١بتاريخ 

عت وزارة النقل العراقية مذآرة تفاهم مع ترآيا وّق) ٢٥١(.مشروع تجديد لسكك الحديد آان قد باشر به
 وذآرت الوزارة أيضًا ان )٢٥٢(. بين ترآيا والعراق لفتح خط لسكة الحديدربع السنة الحاليخالل 

شرآة الدولة للسكك الحديد العراقية قد باشرت تجديد منصات المسافرين في محطات القطارات، وأن 
  )٢٥٣(.سكك الحديدوفدًا ترآيًا زار بغداد لمناقشة خطط إعادة تأهيل عربات 

  
ربع السنة  خالل ت العراقية والبنية التحتية للمحطات تواصلسكك الحديدهيل وتوسعة مسار إعادة تأ
 )ميكرووايف(بالموجات الميكروية ، وواصلت الحكومة األميرآية بناء شبكة اتصاالت رقمية الحالي

. ر مليون دوال٧٫٢ بلغ ٢٠٠٩ لسنة نفقاتإجمالي ال. لتعزيز نظام االتصاالت لسكك الحديد العراقية
، وتنوي الحكومة ا قد تم إنجازه٣٣ وعددها لشبكة االتصاالت بالموجات الميكرويةإنشاء مواقع 
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يدير المشروع . األميرآية المباشرة، خالل ربع السنة القادم، ببرامج تدريب على التشغيل والصيانة
  )٢٥٤(.ملحق النقل في السفارة األميرآية

  
  الطيران

 مطار –قدرات مطارين دوليين في منطقة آردستان زادت حجم و اتسع، ربع السنة الحاليخالل 
متزايدة للرحالت الجوية واالتصاالت بين منطقة اللخيارات اأربيل الدولي ومطار السليمانية الدولي، 

 في  بوابة متوقع افتتاحه١٦يوجد أيضًا مبنى جديد لمطار أربيل يضم . آردستان وباقي العالم
 حوالي مليون مسافر يخدم هذا المبنىمن المتوقع ان . امجه الزمني، بحسب برن٢٠١٠مارس /آذار

مدارج الهبوط واإلقالع، التي بينها واحد من أطول المدارج في العالم، سوف تخدم في السنة في حين 
  )٢٥٥(. ماليين مسافر في السنة١٠تتناول 

  
ي، وقد استأجرت فريقًا تفكر حكومة إقليم آردستان في تحويل مطار أربيل إلى مطار إقليمي رئيس

آوريًا لالستشارات اإلدارية لإلشراف على العمليات واإلدارة بعد ان بدأت الرحالت خدماتها من 
 رحلة في األسبوع لخدمة الشتات الكردي وهو ٨٠لقد ارتفع عدد الرحالت إلى .  الجديدالمطار

 الدولي األصغر في السليمانية المطار. انعكاس لنمو التجارة بين منطقة آردستان والبلدان المحيطة
 إلى توسيع قدراته ليخدم رحالت رحلة مسافرين في األسبوع لكن إدارته تفكر في ٦٠ اآلن يخدم

 نظرة عامة حول الرحالت الدولية والوطنية من منطقة لالطالع على )٢٥٦(.الصين ودول شرق آسيا
  .١٤-٣آردستان، أنظر الشكل 

  

  
من القرية إلى " لتجديد سطحها عبر برنامج تحضيرًارق الريفية في محافظة التأميم ي يساعد في مسح إحدى الطقعرا

  ".السوق
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  ١٤-٣الشكل 
  الرحالت الدولية والداخلية من منطقة آردستان

  

  
الجوية في منطقة  للمساراتالنمو السريع : أربيل"فريق إعادة إعمار محافظة السفارة األميرآية في بغداد : المصدر
  .٩/١٢/٢٠٠٩  بتاريخ،٣١٥٨الرقم ". آردستان

  
نوفمبر /، في تشرين الثاني"مطارات باريس"في أماآن اخرى في العراق، فازت شرآة فرنسية، 

، لبناء مطار جديد بين  مليون دوالر٤٢٫٥ بعقد من من الحكومة العراقية بلغت قيمته تقريبًا ٢٠٠٩
ربع السنة  شرآة الطيران العراقية أعلنت خالل )٢٥٧(. جنوب العراقمدن آربالء والنجف والحلة في

 انها خططت الستئناف الرحالت المباشرة بين بغداد وباريس تبعًا التفاقية موقعة بين العراق الحالي
  )٢٥٨(.وفرنسا

  
لى آافة آجزء من االتفاقية األمنية بين الواليات المتحدة والحكومة العراقية، توّلى العراق السيطرة ع

لرصد والرقابة على المجال الجوي لمجاله الجوي السيادي، لكنه طلب المساعدة من الواليات المتحدة 
 لدى الحكومة العراقية البنية التحتية والقدرة على تولي السيطرة أن يصبح قدم إلى ٢٤،٠٠٠تحت 

 الرحالت الدولية من منطق آردستان

 ستوآهولم

 أوسلو

 غوثنبرغ

 لندن
 دوسيلدروف

 ميونيخ
 فيينا

 اسطنبول

 أربيل

 طهران
 السليمانية

 دمشق

 عمان
 بيروت

 القاهرة

 المنامة
 القاهرة

 دبي

 أربيل
 سليمانيةال

 بغداد

 النجف
 البصرة
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 للرحالت بما في ذلك يقدم العسكريون األميرآيون خدمات المالحة الجوية. على آافة مجالها الجوي
ر طّوُت.  مطارات بغداد والموصل وأربيل والنجف والسليمانية والبصرةعمليات توجيه االقتراب من

 خطة بمساعدة الحكومة األميرآية لنقل آامل السيطرة على (ICAA)هيئة الطيران المدني العراقية 
 ،ها ألخذ السيطرة على المالحة الجويةالمالحة الجوية إلى العراقيين، لكن الهيئة متأخرة في استعدادات

مرآز .  بسبب االفتقار إلى مراقبي المالحة الجوية المرخصين وغياب البنية التحتية،في األساس
 مراقب مرخص للمالحة ٢٥٠ و٢٠٠، مثًال، بحاجة إلى ما بين (BACC)الرقابة على منطقة بغداد 

 يقدمها حاليًا الجنود األميرآيون، لكن المرآز الجوية لتقديم الخدمات الحالية ولتولي الخدمات التي
  )٢٥٩(.ليس لديه أحد

  
. ٢٠١١ مراقب مرخص بحلول ٢٠ و١٠استنادًا إلى التدريب الحالي، يتوقع ان يكون للمرآز ما بين 

حاليًا تؤمن مجموعة واشنطن االستشارية تدريب المراقبين الجويين لهيئة الطيران المدني العراقية 
ال يتوقع نقل الرقابة .  من المراقبين الجويين األجانب لعمليات الرحالت الجوية اليومية قوة عملموتقد

  )٢٦٠(.٢٠١٠على المجال الجوي قبل خريف 
  

  االتصاالت
، اقترحت وزارة االتصاالت من جديد، خالل ٢٠٠٧ لالتصاالت سنة ثالثة تراخيصعلى أثر إصدار 
شرآة  شرآة تمتلكها الدولة بالشراآة مع إلىلجوال ، منح ترخيص رابع للهاتف اربع السنة الحالي

التراخيص الثالث األولى ذهبت إلى شرآات خاصة تستخدم النظام . التصاالتدولية لتزويد خدمات ا
الترخيص المقترح الذي تمتلكه الدولة . (G2)من الجيل الثاني  (GSM)للهاتف الجوال العالمي 
  )٢٦١(.(G3)عروفة عامة بالجيل الثالث ، المعالية التردد عرض موجةدم خسوف يست

  
 مليون ٢٣٫٨لهاتف واالتصاالت بكلفة المأمون لتواصل الواليات المتحدة إنشاء مرآز سنترال 

.  بالمئة٧نح المشروع إلى مقاول جديد وهو حاليًا منجز بنسبة يوليو، ُم/في تموزف. دوالر، في بغداد
 برنامجان يوجدوال يزال .  المعداتب تسليمها وفيالمستندات المطلويعاني المقاول من تأخير في 

للتدريب على اإلدارة  دوالر حول ٨٠٠،٠٠٠ مشروع بقيمة  هما- ينتظران التنفيذللتدريب
 مع اللجنة الفدرالية األميرآية التنظيميلتدريب ل دوالر ٦٠٠،٠٠٠ بقيمة االلكترونية وآخر

  )٢٦٢(. بحاجة للتنفيذ-لالتصاالت
  

  نترنتخدمة الهاتف واال
يواصل العراقيون استخدام الهاتف الجوال اآثر من أي شكل آخر من االتصاالت مع بلوغ العدد 

.  بالمئة من السكان٦٨ مليون عراقي أي ١٩٫٥اإلجمالي للمشترآين في الهاتف الجوال قرابة 
ترآين عدد المشآان . الرئيسي لخدمة الهاتف الجوال  وآسيا سل وآوريك ال تزال المزودشرآات زين

 مليون مشترك ١٫٦ بالمئة من السكان، و٤٫٣، أي مشترك مليون ١٫٢٥ بخدمة الهاتف األرضي يبلغ
  )٢٦٣(. بالمئة من السكان٥٫١باالنترنت، أي 
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  نظام الحكم
  

 مليار دوالر، وألزمت ٧٫٦٤، خصصت الواليات المتحدة ٢٠٠٩ديسمبر / آانون األول٣١بتاريخ 
 مليار دوالر من الصناديق  األربعة الرئيسية لمساعدة العراق في ٦٫٣٦ مليار دوالر وأنفقت ٧٫٤٠

تعزيز مؤسساته وعملياته السياسية من أجل استدامة طويلة األمد، ومن أجل تقديم خدمات العناية 
وضعية التمويل األميرآي للبرامج الحكومية، لالطالع على  )٢٦٤(.الصحية والتعليم والنظام العام

  .٩-٣لجدول  وا١٥-٣أنظر الشكل 
  

 بالمئة من آافة االلزامات الجديدة، ألموال ٧٨، شكلت برامج نظام الحكم ربع السنة الحاليخالل 
 مليون دوالر من ٣١٢٫٥ آان هناك )٢٦٥(. بالمئة من النفقات الجديدة٣٥إعادة اإلعمار العراقية و

 بالمئة أآثر من ربع ٢٥سبة ، أي بنربع السنة الحاليبرامج نظام الحكم خالل في  الجديدة لزاماتاإل
  الديمقراطية والمجتمع المدنيلبرامجأآثر قليًال من نصف االلزامات الجديدة آانت . منصرمالسنة ال

 الممول من "عمل المجتمع األهلي"برنامج المرافق ب ("تنمية المجتمع األهلي"بما فيها برنامج 
لالجئين العراقيين في األردن، االلزامات الرئيسية األخرى خصصت . صندوق دعم االقتصاد

 التي  (PRDC/PRT)َرق إعادة إعمار المحافظاتِف/لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظاتومشاريع 
تديرها فرقة منطقة الخليج، ولصندوق االستجابة السريعة لفرق إعادة إعمار المحافظات الذي تديره 

زامات الجديدة التي قتصاد مصدر آافة االلدوق دعم االآان صن .الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
  )٢٦٦(.ذآرت لبرامج نظام الحكم

  
 بالمئة أآثر من ٦١ مليون دوالر، أي ٣١٨٫٣  بمبلغ، ارتفع إجمالي النفقاتربع السنة الحاليخالل 

وآانت . لبرامج الديمقراطية والمجتمع المدني%) ٤٤ (النسبة األآبرأعطيت . منصرمربع السنة ال
 إعادة إعمار المحافظات لجانت آبرى لصالح مشاريع الالجئين العراقيين في األردن وهناك نفقا

 بالمئة من آافة ٧٩آانت حصة صندوق دعم االقتصاد . وفرق إعادة إعمار وتنمية المحافظات
  )٢٦٧(. بالمئة١٨النفقات وحصة صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني 

  
  ية لنظام الحكمنظرة عامة على البرامج األميرآ
 والوآالة األميرآية للتنمية الدولية تطوير حكومات (PRTs)تواصل فرق إعادة إعمار المحافظات 

 عبر تنمية القدرات، والديمقراطية والمجتمع المدني، واإلغاثة اإلنسانية،  العراقيةالمحافظات
التابع برنامج " تطوير ("، انفق تنمية القدرات الوطنيةربع السنة الحاليخالل . والبرامج األخرى

 بما في ية مليون دوالر لتعزيز حكومات المحافظات العراق٢٠٫٢) للوآالة األميرآية للتنمية الدولية
انفق برنامج عمل المجتمع األهلي التابع .  عامل في الحكومات المحلية٨٠٠٠ذلك تدريب أآثر من 

 على برامج لتشجيع ربع السنة الحاليل  مليون دوالر خال٣٢٫١للوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
في هذه األثناء، يواصل مكتب المساعدة األميرآية  .مشارآة المواطنين في الحكومات المحلية

 تطبيق برامج المساعدات (OFDA)للكوارث األجنبية التابع للوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
  )٢٦٨(.اإلنسانية عبر منظمات شريكة
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لديها إشراف محدود فقط  ان وزارة الخارجية ربع السنة الحاليفتش العام صدر خالل حّدد تدقيق للم
 إلى المعهد  (DRL)مكتب الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعملعلى تكاليف وأثر المنح التي أعطاها 

 ، خالل الفترة من(IRI) والى المعهد الجمهوري الدولي (NDI)) في العراق(الوطني للديمقراطية 
 مليون دوالر من النفقات ١١٤ بقيمةمن أصل منحة . ٢٠٠٩يونيو / وحزيران٢٠٠٤غسطس أ/آب

عالوة على ذلك، .  بالمئة فقط على نشاطات مباشرة للبرنامج٤١نفق  ُأ تبين انهالتي تمت مراجعتها،
خص مللالطالع على  )٢٧٠(.ال تستطيع وزارة الخارجية توثيق ما إذا آانت المنح تحقق أهدافها المعلنة

  .٤للنتائج التي توصل إليها التدقيق والتوصيات، انظر القسم 
  

  االنتخابات
 (CoR)، بعد أشهر من المفاوضات، وافق مجلس النواب العراقي ٢٠٠٩ديسمبر / آانون األول٦في 

آذار / مارس٧على القانون االنتخابي الذي يسمح بإجراء االنتخابات البرلمانية الوطنية المقررة في 
لنقض تعرض ل، لكنه ٢٠٠٩نوفمبر / تشرني الثاني٨ آان القانون قد أقّر أصًال في )٢٧١(.٢٠١٠

 نائب الرئيس الهاشمي على خلفية ان العراقيين على يدنوفمبر / تشرين الثاني١٨في ) الفيتون(
 زاد القانون الجديد عدد مقاعد مجلس )٢٧٢(. يكونوا ممثلين بما فيه الكفايةلنالمقيمين في الخارج 

 للمسيحيين ومقعد واحد لكل من المندائيين، ٥( مقاعد لالقليات ٨ بما فيها ٣٢٥ إلى ٢٧٥نواب من ال
خصص المقاعد حسب المحافظات مع مقاعد ، ُت٢٠٠٥ على غرار انتخابات )٢٧٣(.الشبك واليزيديين

فز صصت لألحزاب التي تحصل على نسبة مئوية عالية من األصوات القومية، ولكنها لم تإضافية ُخ
  . أنظر القسم واحد لمزيد من التحاليل المفصلة)٢٧٤(.بنسبة آبيرة مماثلة من األصوات في المحافظات

  
  ١٥-٣الشكل 

   وضعية األموال: نظام الحكم
  بمليارات الدوالرات

  
  

  
  

صصات وااللزامات والنفقات لفئات لم يذآر مكتب وزير الدفاع بيانات المخ. البيانات غير مدققة، األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
 بيانات مخصصات والزامات ونفقات  على المفتش العامحصل. المشاريع على أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنة المالية

برنامج االستجابة الطارئة للقائد من نظام إدارة إعادة إعمار العراق الذي يتأخر مدة ربع سنة في إصدار تقاريره، لذلك فإن 
  . في قسم استخدامات التمويل في هذا التقريرالمذآورةتوافق مع القيم ت الخط األعلى قد ال يعمجام

  إلزامات غير منفقة
 $١٫٠٤: المجموع

  $٧٫٦٤: خصصت
  $٧٫٤٠: ألزمت
 $٦٫٣٦: أنفقت

٣٤% 
٣٨% 

١٠ %١٧% 

  تنمية القدرات 
٠٫٣٦$ 

الديمقراطية 
  والمجتمع المدني 

٠٫٤٠$ 

  خدمات العامة ال
٠٫١٨$ 

  اإلغاثة اإلنسانية 
٠٫١٠$
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، (IRMS)، نظام إدارة إعادة إعمار العراق ٥/٤/٢٠٠٧ المفتش العام للبيانات، وزارة الخارجية لطلباستجابة :  المصادر

العراق لطلب المفتش -وسط، استجابة مكتب الشرق األ١٥/١/٢٠١٠التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، 
، ١١/١/٢٠١٠، استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠/١/٢٠١٠ و٦/١/٢٠١٠العام للبيانات

، استجابة ٢/١/٢٠١٠، استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠/١/٢٠١٠ و١٤/١/٢٠١٠
  .٢٠/١/٢٠١٠ و١٣/٤/٢٠٠٩الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، 

  
  ٩-٣الجدول 

   برامج منتقاةفيوضعية األموال، : نظام الحكم 
  بماليين الدوالرات

  
  التغيير ربع السنوي  وضعية األموال    

  أنفقت  ألزمت  أنفقت  ألزمت  البرنامج  القطاع
لجان إعادة إعمار وتنمية مشاريع 

 َرق إعادة إعمار المحافظاتِف/المحافظات
(PRDC/PRT)  

١٥ (٥٢٫٠  %)٤ (٢١٫٢  ٤٠٥٫٠  ٤٩٨٫٦(%  

ة لفرق إعادة عصندوق االستجابة السري
صندوق دعم (إعمار المحافظات 

  )االقتصاد

١١ (١٤٫٢  %)١٠ (١٩٫٦  ١٤٦٫٢  ٢٢٠٫١(%  

 دعم صندوق(تنمية القدرات القومية 
  )االقتصاد

٩ (٢١٫٢    ٢٤٤٫٥  ٣٠٩٫٤(%  

  %)٠ (٤٫٩  %)١ (٦٫٦  ١،١٩٢٫٧  ١،٣١٥٫٩  غير ذلك

تنمية 
  دراتالق

  %)٥ (٩٢٫٣  %)٢ (٤٧٫٣  ١،٩٨٨٫٤  ٢،٣٤٤٫٠  المجموع الفرعي
صندوق دعم (تنمية المجتمع المدني 

  )االقتصاد
٣٩٫٦  ٧١٫١  ٣٩٫٦  ٧١٫١  

صندوق (المجتمع المدني والديمقراطية 
  )دعم االقتصاد

٢ (٣٫٥  %)٤٠ (٧٢٫٢  ١٤٨٫٠  ٢٥٩٫٤(%  

الديمقراطية 
والمجتمع 

  المدني

التعليم، الالجئون، حقوق اإلنسان، 
صندوق إغاثة (الديمقراطية ونظام الحكم 

  وإعادة إعمار العراق الثاني

٧٣ (٢٩٫٠    ٦٨٫٧  ٨٩٫٣(%  

االنتخابات صندوق تمويل انتخابات 
  )صندوق دعم االقتصاد (.)العراق

١٢٫١  ١٢٫٦  ١٢٫١  ١٢٫٦  

صندوق دعم (برنامج الحكم المحلي 
  )االقتصاد

٩ (٢٣٫٦    ٢٩٥٫٠  ٤١٠٫٥(%  

  %)٣ (٣٣٫٦    ١،٢٣٦٫٩  ١،٣٥٦٫٣  غير ذلك

  

  %)٩ (١٤١٫٥  %)٨ (١٥٧٫٨  ١،٨٠٠٫٠  ٢،١٩٩٫٢  المجموع الفرعي
 ١٠٧٫٣  ١١١٫٢  ١٦٥٫٣  )األردن(الالجئون العراقيون 

)١٨٥(%  
٢٠٩ (٧٥٫٢(%  

  %)٠ (٠٫٥    ٧١١٫٧  ٧٦٢٫٠  غير ذلك

اإلغاثة 
  اإلنسانية

 ١٠٧٫٣  ٨٢٢٫٩  ٩٢٧٫٣  المجموع الفرعي
)١٣(%  

١٠ (٧٥٫٧(%  

الخدمات 
  العامة

  %)١ (٨٫٨    ١،٧٤٦٫١  ١،٩٢٤٫٩  المجموع الفرعي

  %)٥ (٣١٨٫٣  %)٤ (٣١٢٫٥  ٦،٣٥٧٫٣  ٧،٣٩٥٫٣  المجموع العام
  

يمكن العثور " غير ذلك"لسنوي للبرامج في فئة وضعية والتغيير ربع ا. األرقام تتأثر بالتدوير. البيانات غير مدققة: مالحظة
لم يذآر مكتب وزير الدفاع بيانات المخصصات وااللزامات والنفقات لفئات المشاريع على أساس ربع . عليها في الملحق ج

رئة  بيانات مخصصات والزامات ونفقات برنامج االستجابة الطا على المفتش العامحصل. سنوي لكافة مخصصات السنة المالية



  نظام الحكم
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 الخط األعلى قد ال مجاميعللقائد من نظام إدارة إعادة إعمار العراق الذي يتأخر مدة ربع سنة في إصدار تقاريره، لذلك فإن 
  . في قسم استخدامات التمويل في هذا التقريرالمذآورةتوافق مع القيم ت
  

، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق ، ٥/٤/٢٠٠٧ المفتش العام للبيانات، وزارة الخارجية لطلباستجابة : المصادر
العراق لطلب المفتش -وسط، استجابة مكتب الشرق األ١٥/١/٢٠١٠التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، 

 ،١١/١/٢٠١٠، استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠/١/٢٠١٠ و٦/١/٢٠١٠العام للبيانات
، استجابة ٢/١/٢٠١٠، استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠/١/٢٠١٠ و١٤/١/٢٠١٠

  .٢٠/١/٢٠١٠ و١٣/٤/٢٠٠٩الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، 

  
 (IHEC) المستقلة لالنتخابات ، واصلت الواليات المتحدة دعم الهيئة العلياربع السنة الحاليخالل 

في مجاالت إدارة قاعدة البيانات، واالقتراع خارج البالد، والوصول إلى الجمهور، وتكنولوجيا 
 ٦، تم تخصيص حوالي ٢٠١٠بالنسبة النتخابات . المعلوماتية، والمكاتب االنتخابية في المحافظات

عقد برنامج ل و(IFES)لألنظمة االنتخابية ماليين دوالر عبر اتفاقيات تعاونية مع المؤسسة الدولية 
  )٢٧٥(. مع شرآة مقيمة في الواليات المتحدة(IRAP)المساعدة السريعة للعراق 

  
بالتعاون مع الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، واللجنة العليا المستقلة لالنتخابات ووزارة الخارجية، 

 في المحافظات بما في ذلك إعالنات الخدمات قدمت فرق إعادة إعمار المحافظات الدعم االنتخابي
مكتب الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل في وزارة . تثقيف الناخبينأخرى لالعامة وبرامج 

 مليون دوالر من البرامج الجاري تنفيذها لدعم المنظمات غير ٧١ تحدث عن (DRL)الخارجية 
مختلف المنظمات األخرى للقيام بنشاطات الحكومية الشريكة في مساعدة قادة األحزاب السياسية و

 مكتب الديمقراطية وحقوق اإلنسان يعتمد )٢٧٦(.الحمالت وإلعداد مرافق االنتخابات في المحافظات
 فرق إعادة إعمار المحافظات ومكاتب السفارة على معلومات تقدمهاوالعمل في وزارة الخارجية 

  .يمولهاب ان يج أية برامج انتخابية لتقريراألميرآية األخرى 
  

  التشريعات
ذآرت السفارة األميرآية في بغداد ان عدة قوانين هامة ال تزال على االجندة، لكن العمل على 

 )٢٧٨(.مارس/ إلى ما بعد انتخابات السابع من آذار، على األرجح،القوانين األآثر حساسية سوف ُيؤجل
انتظارها سوف تمر ديروآربون التي طال يعتقد وزير المالية العراقي ان سلة القوانين الخاصة باله

  وحكوماتسوف تعالج هذه التشريعات توزيع العائدات بين الحكومة العراقية.  البرلمان الجديدعبر
 )٢٨٠(.ولتحقيق الفوائد من صادرات النفطالمشاآل لمعالجة  ذلك عنصرًا أساسيًا عتبريالمحافظات، و
مات حول القضايا السياسية والتشريعية الجارية التي نظرة تاريخية ومزيد من المعلولالطالع على 

  .١٦-٣تؤثر على آل من الحكومة العراقية وحكومة إقليم آردستان، انظر الشكل 
  

، وافق مجلس الوزراء العراقي على مسودة قانون إلنشاء مرآز ٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني١٦في 
 القانون في ما ُأحيل. بنك المرآزي العراقيتدريب نقدي ومصرفي بغية إعداد الموظفين للعمل في ال

 اقر مجلس النواب أيضًا تعديًال على القانون الوطني )٢٨١(.بعد إلى مجلس النواب للموافقة
 لمزيد من المعلومات حول هذا القانون، انظر )٢٨٢(.٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني٢٣لالستثمارات في 

  .القسم الفرعي حول االقتصاد
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  كافحة الفسادم

، أعرب وزيران عراقيان ورئيس القضاة ربع السنة الحاليفي اجتماعات للمفتش العام، خالل 
العراقي، عن شعورهما باإلحباط إزاء التواجد السائد للفساد على آافة مستويات المجتمع وتحدثا عن 

، لم يسبق ان آان الفساد فقًا لوزير المالية و.الحاجة إلى مزيد من المحاسبة على المستويات الرفيعة
 وأعرب )٢٨٣(. آما ان الحل يجب ان يبدأ مع المراتب  العليا في الحكومةمما هو عليه اآلن،أسوأ 

 عالوة على )٢٨٤(.وزير العدل بصورة مماثلة عن الحاجة إلى النزاهة والمحاسبة على آل المستويات
يادة قوية داخل صفوف الحكومة ذلك، قال رئيس القضاة، مدحت المحمود، ان هناك حاجة إلى ق

، اصدر رئيس القضاة أمرًا قضائيًا لمكافحة الفساد ٢٠١٠يناير / في آانون الثاني)٢٨٥(.لمكافحة الفساد
يؤسس داخل مجلس القضاء األعلى لجنة مقاضاة مؤلفة من ثالثة قضاة يرأسها رئيس القضاة مع 

  .١ لمكافحة الفساد، أنظر القسم لمزيد من المعلومات حول جهود العراق  )٢٨٦(. عاميمدع
  

لم ( تقريرًا َمعلمًا (OECD)، لخصت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ربع السنة الحاليخالل 
 وجدت )٢٨٧(.حول تحسين النزاهة والشفافية في نظام المشتريات العامة في العراق) ينشر بعد

عراقية شاملة حول المشتريات، ال ة وتشريعات تنظيميقوانين وجود المنظمة انه على الرغم من 
  )٢٨٩(: ، منها عدة تحدياتتوجدزال ت

 عملية منح العقود العامة في العراق ال تزال غير شفافة. 
 العطاءات التنافسية المفتوحة غير مطلوبة. 
  غامضة"سلسلة المحاسبة." 
 هناك، في أحسن الحاالت، تنسيق محدود لممارسات المشتريات عبر الحكومة. 
 ت الرقابة، بما في ذلك المفتشون العامون والمجلس األعلى للتدقيق وهيئة النزاهة، ال مؤسسا

 .تنسق مع بعضها البعض
  

الحظت المنظمة ان المشتريات العامة آانت النشاط الحكومي الذي يجذب على األرجح الهدر 
   )٢٨٩(.واالحتيال والفساد

  
التقدم "، قّيمت السفارة األميرآية ما سمته )يسمبرد/ آانون األول٩(في اليوم الدولي لمكافحة الفساد 

للحكومة العراقية، وذآرت انجازات لجنة النزاهة والمجلس األعلى للتدقيق والمفتشين " المحدود

 قبل أربع سنوات من ربع السنة الحالي
  العراق يجري أول انتخابات ديمقراطية

  
انتخابات برلمانية ، اجرى العراق أول ٢٠٠٥ديسمبر / آانون األول١٥في 

ذهب الشعب العراقي وسط إجراءات أمنية مشددة إلى . ديمقراطية في تاريخه
نتج عن هذه .  عضو في مجلس النواب٢٧٥صناديق االقتراع النتخاب 

ائتالف (االنتخابات الخالية من الحوادث الكبيرة، فوز التحالف العراقي الموحد 
 . العراقية على الحكومةوسيطرة) من األحزاب الشيعية
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 عدد القضايا التي عالجتها، وأرسلت إلى قضاة ١٠٠٠ مثًال، زادت لجنة النزاهة إلى )٢٩٠(.العامين
 وقامت لجنة النزاهة أيضًا )٢٩١(.٢٠٠٨د القضايا المعالجة سنة  ثالثة أضعاف عد٢٠٠٩التحقيق سنة 

نوفمبر انها بصدد /أعلنت لجنة النزاهة في تشرين الثاني. بإرسال أعداد متزايدة من القضايا للقضاء
 قضية تتعلق بشهادات تعليمية مزورة، وانها بصدد إنشاء قائمة سوداء للذين ١٠،٠٠٠التحقيق في 

 إضافة إلى جهود لجنة النزاهة، )٢٩٢(.شهادات مزورة للحصول على وظائفهموجد انهم استخدموا 
 ٣٣٠٠ حوالي ٢٠٠٩ اجرى المجلس األعلى للتدقيق سنة )٢٩٣(.يوسع المفتشون العامون تحقيقاتهم

  )٢٩٤(.تدقيق خارجي واستشارات



 نظام الحكم
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  ١٦-٣الشكل 
  نظرة تاريخية: انالقضايا السياسية الجارية بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم آردست

  

  
، ٨٨تقرير الشرق األوسط، العدد "اضطراب الخط الفاصل، ": العراق واألآراد"مجموعة األزمات الدولية، : المصادر

: ، وحدة االيكونومست للمعلومات، تقرير البلدان٣١-٣٠، ٢٨-٢٧، ٢٥، ٢١-١٥، ١٣-٧، ٥-٢ ii-I الصفحات، ٨/٧/٢٠٠٩
، "المسألة الكردية" التقرير الدفاعي، جمعية معهد الجيش األميرآي للقتال األرضي،، ٥، ٢، ١صفحات ال، ١٠/٢٠٠٩العراق، 

المصالحة "، و٦، ٤-١، ص ١٤/٣/٢٠٠٥، "األآراد في عراق ما بعد صدام"، خدمة أبحاث الكونغرس، ٣، ص ٦/٢٠٠٩
، "؟ األآراد العراقيون ومستقبلهمللتوقعحماية ام لل"، مجموعة األزمات الدولية، ٢، الجدول ٤/٨/٢٠٠٨، "هاالعراقية ومعالم

افتتاح معرض "، حكومة إقليم آردستان، ١٤١، ١٤٠، ٢٣، الحكومة العراقية، الدستور العراقي، المواد ٣-٢، ص ٤/٦/٢٠٠٨

  موجز تاريخي إلقليم آردستان
توصل األآراد إلى اتفاق مع الحكومة  - ١٩٧٤

العراقية حول استقالل ذاتي محدود في إقليم 
  .آردستان
 بدأت الواليات المتحدة والمملكة المتحدة - ١٩٩١

فرض منطقة حظر للطيران فوق اإلقليم على اثر 
 القوات العراقية حرب الخليج األولى، وانسحبت
  .إلى الجنوب من الخط األخضر

   قيام حكومة إقليمية- ١٩٩٢
   بدأت عملية حرية العراق- ٢٠٠٣
حدد قانون اإلدارة االنتقالية لسلطة  - ٢٠٠٤

 آما -  إقليم آردستان، (CPA)االئتالف المؤقتة 
  بأراي آل من-هو محدد ضمن الخط األخضر

أميم، محافظات دهوك، اربيل، السليمانية، الت
  .ديالى ونينوى

 أجرت ثالث محافظات في إقليم - ٢٠٠٥
انتخابات ) دهوك وأربيل والسليمانية(آردستان 
  .برلمانية
 إقليم آردستان أجرى من جديد انتخابات - ٢٠٠٩

منفصلة رئاسية انتخابات مع المرة هذه .برلمانية،

محتمل أن حقول النفط في المناطق 
  ُيتنازع عليها 

  حقول النفط األخرى

خمسة قضايا معلقة بين الحكومة العراقية 
  :وحكومة إقليم آردستان

 آل من :األراضي المتنازع عليها 
الحكومة العراقية وحكومة إقليم 

آردستان تدعي ان لها أراض في عدة 
محافظات شمالية في العراق بما في ذلك 

 .نينوى وصالح الدين وديالى والتأميم
 حكومة : فدراليقانون الهيدروآربون ال

إقليم آردستان والحكومة العراقية لم 
تتوصال إلى اتفاق حول سّلة تتعلق 

بقوانين الهيدروآربون الفدرالية، وال 
تزال هناك فوراق أساسية بشأن التعاقد 

 .وإدارة قطاع النفط والغاز
 تقاسم السلطة واإلصالحات الدستورية :

 الجدل حول اإلصالحات في صميم
 الحكومة العراقية الدستورية رغبة

تعزيز الحكومة المرآزية ونزوع 
. حكومة إقليم آردستان نحو الالمرآزية

، أوصت لجنة لمراجعة ٢٠٠٨سنة 
 تغيير على ٥٠الدستور بإدخال 

الدستور، لكن الجهود لتطبيق هذه 
 .التوصيات ظلت متوقفة

 أرست ٢٠٠٩أغطس / في آب:األمن ،
القيادات في الحكومة العراقية وحكومة 
إقليم آردستان األرضية األولية التفاقية 
أمنية مؤقتة، ولدوريات مشترآة للقوات 

وآانت . العراقية والكردية في ديالى
الجهود جارية إلقامة دوريات في صالح 

المحاوالت إلقامة . الدين والتأميم
دوريات مشترآة مماثلة في نينوى التي 

دخلت حيز . آانت متوقفة في البداية
 .٢٠١٠يناير /آانون الثانيالتنفيذ في 

 يعطي الدستور :السياسة الخارجية 
العراقي الحكومة العراقية سلطة صياغة 

السياسة الخارجية واالقتصادية 
غير ان حكومة إقليم . والتجارية

آردستان آانت تطور روابط اقتصادية 
وسياسية مستقلةمع البلدان األجنبية، 

موقعة صفقات نفطية منفصلة ومجتمعة 
 .ة منفصلة مع رؤساء الدولبصور

، يحكم ٢٠٠٥الدستور العراقي الذي صودق عليه سنة : ريعيةشالقضايا الت
العالقات بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم آردستان، لكن الخالفات 
  :مستمرة حول المبادرات التشريعية التي تؤثر على الكيانين، وتشمل

  ملكية الممتلكات ألغراض "ظر، التي تحكم حقوق الملكية وتح٢٣المادة 
، وهي مادة تتعلق بصورة خاصة بالمحافظات حيث "التغيير الديمغرافي

  .الحدود موضع خالف
  للقانون ٥٨، التي تطالب الحكومة العراقية بتطبيق المادة ١٤٠المادة 

آان القانون يحتوي . ٢٠٠٣ بالمؤقت الذي أقر في ياإلداري االنتقال
راء إحصاء على صيغة لحل الخالفات حول األراضي، بما في ذلك اج

، لم ربع السنة الحاليلغاية . راء استفتاء حول محافظة التأميمجقومي، وا
  .تجِر برمجة أي إحصاء أو استفتاء

   التي تعترف بالتشريعات التي يسنها برلمان آردستان ١٤١المادة ،
 ٢٤في .  شريطة ان ال تتنافى مع الدستور العراقي(IKP)العراق 
ان آردستان العراق مسودة دستور ، اقر برلم٢٠٠٩يونيو /حزيران

 يتوقف على ي امتالك اراٍض في محافظة التأميمإلقليم آردستان تدع
يوليو / تموز٢٥استفتاء خالل انتخابات حكومة إقليم آردستان في 

 في مجلس النواب على المسودة، ولم يطرح  اعترض أعضاء. ٢٠٠٩
  .للتصويتاالستفتاء 

 :ن الحكومة العراقية وحكومة إقليم آردستانالجهود لحل القضايا العالقة بي
 جرى تشكيل لجنة من سبعة أعضاء ٢٠٠٨سبتمبر /في أيلول ،

للتوصية بحلول لتقاسم السلطة، وقوائم الناخبين، وانتهاآات 
 في أميمالممتلكات، التي ستمهد الطريق لكي تشارك محافظة الت

 هي فوتت اللجنة ثالثة مواعيد فرضتها. انتخابات المحافظات
  .٢٠٠٩مايو / أيار٣١النواب في  وسلمت المسألة لمجلس

 لجان "، أنشأ مجلس النواب خمس ٢٠٠٨نوفمبر /في تشرين الثاني
لحل القضايا الخمس العالقة بين حكومة إقليم آردستان " قيادية

أوصت اللجنة الخاصة باألراضي المتنازع عليها . والحكومة العراقية
يا في محافظة التأميم، لكن المفاوضات تقاسم المناصب الوزارية العل
منذ ذلك .  المستويات الحكومية الدنيافيفشلت حول تقاسم السلطات 

  .الحين، أوقفت آافة اللجان أعمالها
 شارك المسؤولون في الحكومة العراقية ٢٠٠٩يونيو /منذ حزيران ،

وفي حكومة إقليم آردستان في فريق عمل عالي المستوى تقوده بعثة 
 للتفاوض بشأن (UNAMI)العراق التابعة لألمم المتحدة مساعدة 

  . المتنازع عليها والقضايا األخرى العالقةيإيجاد حل لألراض
 

 دهوك

 الخط األخضر

 نينوى
 أربيل

 السليمانية
 التأميم

 ديالى
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، ٥/١١/٢٠٠٩تم الوصول إليه في  org.krg.www، ٧/١٠/٢٠٠٩، "أآتوبر/ األولين تشر١٢ التجاري الدولي الخامس في ربيلا
، تم الوصول إليه ٣١/١٠/٢٠٠٩ org.krg.www ،"خطاب الرئيس برزاني حول تشكيل الحكومة الجديدة"حكومة إقليم آردستان، 

، ٤، الشريحة ٨/٧/٢٠٠٩، و٤الشريحة ، ١/٧/٢٠٠٩، وزارة الخارجية األميرآية، تقارير وضعية العراق، ٤/١١/٢٠٠٩في 
، القانون اإلداري االنتقالي، ٦، الشريحة ١٨/١١/٢٠٠٩، و٨، الشريحة ٤/١١/٢٠٠٩، و٥-٤، الشريحتين ٢٩/٧/٢٠٠٩و
٨/٣/٢٠٠٨ ،html.TAL/government/org.cpairaq.www  ٢٣/١١/٢٠٠٩في  تم الوصول إليه ،MEES التقرير األسبوعي، المجلد ،

LII التقييم السنوي للتهديد من جانب أسرة "، مكتب مدير االستخبارات القومية، ٢-١، ص ٢٣/١١/٢٠٠٩، ٤٧ رقم
، وزارة الدفاع ١٤/١/٢٠١٠، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ١٥، ص ١٢/٢/٢٠٠٩، "االستخبارات

  .٣٠، ٥، ٤، ص ٤/١١/٢٠٠٩ميرآية، قياس األمن واالستقرار في العراق، األ
  

  مقاضاة الفساد
، أعلنت لجنة النزاهة مقاضاة أربعة مسؤولين آبار بتهمة ٢٠٠٩ديسمبر /في آانون األول

من اصل ثالثة مسؤولين آبار سابقين في وزارة التجارة أدينوا بتهم فساد، حكم على و )٢٩٥(.الفساد
 الشخصية )٢٩٦(.عى عليهم بالسجن لمدة سنتين وحكم على اآلخرين بالسجن لمدة سنة واحدةاحد المد

األبرز في القضية، الوزير السابق عبد الفالح السوداني، استقال وسط مزاعم بالفساد وينتظر حاليًا 
ق بتهمة  وأدانت المحكمة الجنائية المرآزية العراقية أيضًا نائب وزير النقل الساب)٢٩٧(.المحاآمة

  )٢٩٨(.الرشوة وحكمت عليه بالسجن لمدة ثماني سنوات
  

 في حكومة بلدية بغداد الختالسهم في مراآز متنوعةنوفمبر، تم اعتقال موظفين /في تشرين الثاني
اللجنة أآتوبر، اتهم بعض أعضاء مجلس النواب رئيس / وفي تشرين األول)٢٩٩(. مليون دوالر٢٠

 تحقيق متابعة او تجِر لتاريخه، لم )٣٠٠(.ادس بالف ووزير الكهرباء (IHEC) العليا المستقلة لالنتخابات
  )٣٠١(.ي مسؤول من جانب لجنة النزاهة او القضاءألمعاقبة 

  
 انه في الوقت الذي يزداد فيه عدد اإلدانات بسبب ٢٠٠٩ و٢٠٠٨تدل مقارنة بيانات المقاضاة لسنتي 

ظهر أخر تقرير ُي. طال المسؤولين في المستويات العلياالفساد، فان نسبة مئوية صغيرة من القضايا ت
، ٢٠٠٨ ان العراق اصدر سنة ٢٠٠٨  العام مع بيانات٢٠٠٩ديسمبر /شر في آانون األولسنوي ُن
 من وزارة ٥٢ من وزارة الداخلية و٢٠٦ : مذآرة توقيف بحق مسؤولين مشتبه بهم بالفساد٦٣٠
آان ستة من و )٣٠٣(.شرت ضد مسؤولين آبار في الحكومة اثنتان فقط من تلك القضايا بو)٣٠٢(.النفط
 )٣٠٤(. في الواليات المتحدة"مدير آبير"وأعلى أو بمستوى " مدير عام" بمستوى  موظف٦٣٠ أصل

 قضية الن المشتبه بهم آانوا تحت ٢٧٧٢ مسؤول رسمي، وتم التخلي عن ٩٧تمت إدانة ما مجموعه 
 قضية مفتوحة، بوشر بأربعة منها ضد ٣٢٧٢  ال تزالت، آان٢٠٠٩ سنة )٣٠٥(.غطاء قانون العفو

 )٣٠٦(. مسؤول رسمي٢٨٥ إدانة ٢٠٠٩تمت سنة . مسؤولين من المستوى الرفيع ونتج عنها إدانات
  . يقدم تحليًال مفصًال اآثر للمقاضاة بسبب الفساد١٠-٣الجدول 

  
  الجهود العراقية األخرى لمكافحة الفساد

، شارك العراق في المؤتمر الثالث للدول األعضاء في ٢٠٠٩ر نوفمب/  تشرين الثاني١٣-٩في 
 تبنت األطراف آلية للسماح )٣٠٧(.قطرب في الدوحة، (UNCAC)معاهدة األمم المتحدة ضد الفساد 

  )٣٠٨(.لألمم المتحدة برصد تطبيق العراق للمعاهدة مرة آل خمس سنوات
  

لعراق لجنة لمكافحة الفساد على اثر إصدار نوفمبر أيضًا، أسس برلمان آردستان ا/في تشرين الثاني
 البيانات حول التقدم )٣٠٩(.يوليو/إستراتيجية الحكم الجيد والشفافية في تموزحكومة إقليم آردستان 
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حضر برلمان آردستان العراق أيضًا الندوة العالمية السادسة حول مكافحة . الحاصل غير متوفرة
  )٣١٠(.٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني٨-٧ في الفساد والحفاظ على النزاهة في الدوحة،

  
، نظم العراق مؤتمر مبادرة شفافية الصناعات االستخراجية ٢٠١٠يناير / آانون الثاني١١-١٠في 

(EITI)تطالب )٣١١(. بغية إطالق اإلجراءات الهادفة إلى استكمال شروط العضوية في هذه المبادرة 
نشئت للترويج لشفافية اآبر في البلدان الغنية بالموارد مبادرة شفافية الصناعات اإلستخراجية التي أ

 التي تحصل عليها من النفط والغاز اإليراداتم لكافة مواد الطبيعية، األعضاء الدائمين بنشر منّظ
والمعادن، ويجب ان ترفع الشرآات تقارير عن آافة المدفوعات إلى الحكومات في هذه 

  )٣١٢(.الصناعات
  

، ذآر البارومتر الدولي للفساد العالمي ان العراق ال  المستوىالرفيعةهود على الرغم من هذه الج
األآثر تأثرًا بالرشاوى الصغيرة، مع المسؤولين العموميين ) ٦٩من ( بلدان ٨يزال أحد أآثر 

 وسطاء التوظيف هم )٣١٣(. من تلك الرشاوى، على األرجح،والموظفين الرسميين آأآثر المستفيدين
على الرغم من قول وزارة الخارجية األميرآية ان العراقيين . جح من متلقي الرشاوىأيضًا على األر

 حاجة وجودال يزالون متفائلين حول العثور على وظيفة، يتفق العاطلون عن العمل في العراق على 
  )٣١٤(.إلى دفع رشاوى للحصول على وظيفة عبر وسيط

  
  البرامج األميرآية لمكافحة الفساد

 في السفارة األميرآية في بغداد هو بين عدد من المكاتب (ACCO)كافحة الفساد مكتب تنسيق م
 إلى جانب )٣١٥(.المدنية والعسكرية األميرآية التي تعمل مع العراقيين لتعزيز جهود مكافحة الفساد

تنسيقه حاليًا لمختلف البرامج الحكومية األميرآية، يستخدم مكتب تنسيق مكافحة الفساد موارده 
، آان ٢٠٠٩ديسمبر / آانون األول٣١ بتاريخ )٣١٦(.لتمويل واإلشراف على مبادرات معينةلصة الخا

 مليون دوالر ٦٫٢١ مليون دوالر وصرف حوالي ١٦٫٦مكتب تنسيق مكافحة الفساد قد الزم حوالي 
ة  ومع ان مكتب تنسيق مكافحة الفساد قد اصدر قائمة برامج مكافح)٣١٧(.على مبادرات مكافحة الفساد

الفساد التي ترعاها الحكومة األميرآية، ليس لدى وزارة الخارجية ارقامًا صحيحة لكافة البرامج التي 
يديرها المكتب او لكافة مخصصات والزامات ونفقات الحكومة األميرآية لمبادرات مكافحة 

  )٣١٨(.الفساد
  

ت مع مختلف الشرآاء الذين إحدى مبادرات مكتب تنسيق مكافحة الفساد الرئيسية تستلزم إقامة تحالفا
وآجزء من مشروع .  وجامعة يوتاه(UNDP) ةيطبقون البرامج مثل برنامج األمم المتحدة للتنمي

 دوالر ممول من مكتب تنسيق مكافحة الفساد، تحرك برنامج األمم المتحدة للتنمية  ماليين٨بقيمة 
راتجيية قومية جديدة لمدة خمس ومكتب تنسيق مكافحة الفساد ومسؤولون عراقيون آبار باتجاه است

  )٣١٩(.٢٠١٠يناير /سنوات لمكافحة الفساد في آانون الثاني
  

 برنامج  يرعاه قائمفي مشروع لمكافحة الفسادساهم مكتب تنسيق مكافحة الفساد أيضًا بمليوني دوالر 
مًا لجهود  ماليين دوالر دع٥ في الوقت الذي أضاف فيه ،األمم المتحدة للتنمية في إقليم آردستان
 ماليين إضافية ٤يسحب مكتب تنسيق مكافحة الفساد من . مكافحة الفساد على مستوى المحافظات

لتقديم التدريب القانوني لمكتب الشؤون القانونية في لجنة النزاهة والتدريب على المحاسبة القانونية 
  )٣٢٠(.لمحققي لجنة النزاهة
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  اإلغاثة اإلنسانية

 مليون دوالر ٩٢٧، آانت الواليات المتحدة قد خصصت ٢٠٠٩ديسمبر / آانون األول٣١بتاريخ 
 )٣٢١(. مليون دوالر لدعم برامج اإلغاثة اإلنسانية في العراق٨٢٣ مليون دوالر وأنفقت ٩٢٧وألزمت 

 لمزيد من المعلومات ،)د(انظر الملحق .  منظمات شريكةمن عدةمعظم البرامج اإلنسانية يتم تطبيقها 
  .خارجي المعنيحول التمويل ال

  
  اإلغاثة اإلنسانية لألمم المتحدة

، الذي وّسع مسؤوليات بعثة مساعدة العراق ١٨٨٣تبعًا لقرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة 
 (CAP) التضامن مع العراق نداءات ، جمع نشاط برنامج(UNAMI)التابعة لألمم المتحدة 

لعراق، التي يسهلها التضامن مع انداءات ل تحص )٣٢٢(.٢٠٠٩ مليون دوالر سنة ٦٥٠لمنطقة او
 سببها  ملّحة حاجة إنسانية ظهور عند، (OCHA)مكتب األمم المتحدة لتنسيق المساعدات اإلنسانية

 الحاجة، وعندما تكون وآالة تلبية هذهنزاع، وعندما تكون الحكومات غير قادرة أو غير راغبة في 
 بتاريخ تشرين )٣٢٣(.تلبية الحاجاتعلى بمفردها غير قادرة هي أيضًا تابعة لألمم المتحدة 

)  مليون دوالر٤٠١٫٧( مليون دوالر ٦٥٠ بالمئة من ال ٦٢، آان قد تم تمويل ٢٠٠٩نوفمبر /الثاني
  )٣٢٤(. بالمئة من هذا التمويل٦٠مع تقديم الواليات المتحدة حوالي 

  
تحدة لتنسيق المساعدات  لمكتب األمم الم٢٠١٠ذآرت خطة العمل اإلنساني في العراق لسنة 

التعليم والعناية الصحية قد ولمياه والمالجئ والغذاء والحماية إلى ا ان االفتقار (OCHA) اإلنسانية
 (IHAP)تعالج خطة العمل اإلنساني ) ٣٢٥(.بلغ نسبًا تتطلب استجابة إنسانية لتلبية الحاجات الفورية

 منظمة غير ١٢ و(IOM)ظمة الدولية للهجرة  وآاالت تابعة لالمم المتحدة، والمن٩التي طورتها 
  )٣٢٦(: التاليةحكومية ال تبغي الربح في العراق، المواضيع اإلنسانية

  
  المهجرون في الداخل(IDPs)ى، العائدون، الالجئون، النساء، األطفال والمجموعات األخر 

 .الضعيفة
  ٢٠٠٩-٢٠٠٧جفاف الآثار. 
 جديد مع المجتمع من  المهجرين في الداخل والالجئينإدماج. 
 المخاطر المستمرة التي تشكلها األلغام األرضية والمتفجرات األخرى. 
 تعزيز شبكات السالمة االجتماعية. 

  
 أيضًا عن مقاربة جديدة للحاجات اإلنسانية في العراق، وهي (IHEP) اإلنسانيتحدثت خطة العمل 

ذ بين نّف يرآز هذا التقييم الذي سُي)٣٢٧(.إطار عمل تنموي لألمم المتحدة/عبارة عن أول تقييم للبلدان
 على مجاالت نظام الحكم وضمان الخدمات األساسية مثل التعليم والعناية ٢٠١٤ و٢٠١١
  )٣٢٨(.الصحية

  
 أآثر ٢٠١٠لمهجرين في الداخل سنة ولتعهدت الحكومة العراقية تقديم مزيد من المساعدات لالجئين 

، تعهدت الحكومة العراقية زيادة موازنة ٢٠٠٩نوفمبر /في تشرين الثاني. ٢٠٠٩مما فعلت سنة 
 مليون ١٦٩٫٥ بالمئة، إلى ٢٥٠ بنسبة ٢٠١٠ لسنة (MODM)وزارة المهجرين والهجرة العراقية 
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 ٢٠٠٨ مليون دوالر أقل من موازنة ٤٢٫٤ هذا التمويل اإلضافي المقترح هو بحدود )٣٢٩(.دوالر
المهجرون في الداخل و لذلك، ال يزال الالجئون العراقيون  نتيجة)٣٣٠(.المهجرين في الداخلولالجئين 
  . دعم الواليات المتحدة وشرآائها الدوليينبحاجة إلى

  
  المهجرون في الداخلالالجئون و

معظم البرامج األميرآية لمساعدة الالجئين العراقيين والمهجرين في الداخل يجري تنفيذها عبر 
 واللجنة الدولية (UNHCR)جئين التابعة لألمم المتحدة شرآاء دوليين مثل المفوضية العليا لال

، خصص مكتب السكان والالجئين والهجرة ٢٠٠٩خالل السنة المالية . (ICRC)للصليب األحمر 
(PRM) مليون دوالر للمنظمات الدولية والمنظمات غير ٣٠٣٫٤ التابع لوزارة الخارجية األميرآية 

أآتوبر / ابتداًء من األول من تشرين األول)٣٣١(. في الداخلالحكومية لمساعدة العراقيين المهجرين
 مليون ١٢٣، قدم مكتب السكان والالجئين والهجرة أآثر من ٢٠٠٩ديسمبر / آانون األول٣١ولغاية 

وقدم مكتب مساعدة الكوارث األجنبية التابع للوآالة األميرآية للتنمية الدولية . دوالر لنفس الغرض
(OFDA) تنفيذ برامج في آافة محافظات العراق ال يقومون ب شرآاء ١٠الر إلى  مليون دو٨٣٫٤

 في السنة المالية )٣٣٢(.٢٠١٠ مليون دوالر لدعم برامج السنة المالية ٧٦٫٤، من أصلها قرابة ١٨
 بلغ، ألزم مكتب مساعدة الكوارث األجنبية التابع للوآالة األميرآية للتنمية الدولية مبلغًا إضافيًا ٢٠١٠

  )٣٣٣(.يين دوالر للبرامج اإلنسانية مال٣
  

  
  جنود أميرآيين والشرطة العراقية يوزعون المساعدات اإلنسانية بالقرب من سنجار في محافظة نينوى

  
حوالي  (عراقيون بالمئة من الالجئين المقبولين في الواليات المتحدة ٢٥، آان حوالي ٢٠٠٩سنة 

 )٣٣٥(. عراقي في الواليات المتحدة٣٦٣٩ توطين ، جرىربع السنة الحالي خالل )٣٣٤().١٩،٠٠٠
 ٢٩٠٣، آانت السفارة األميرآية في بغداد قد أصدرت ٢٠٠٩ديسمبر / آانون األول٢٢بتاريخ 

 وزارة تفويض من قانون ١٠٥٩ تحت سلطة القسم ٢٠١٠تأشيرات خاصة للهجرة في السنة المالية 
  )٣٣٦(.ين في العراق لقانون أزمة الالجئ١٢٤٤، والقسم ٢٠٠٦الدفاع لسنة 

  
ديسمبر، /فقًا لتقرير ليوروستات صدر في آانون األولفو. يضًاأ  المساعدة االتحاد األوروبييقدم

، ٢٠٠٨ عراقي في االتحاد األوروبي سنة ١٦،٦٠٠منحت دول االتحاد األوروبي حق اللجوء إلى 
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 في "ية الحمايةوضع"من األشخاص الذين منحوا %) ٢٢(جاعلة من العراقيين أآبر مجموعة 
عالوة على ذلك، يعتبر العراق مع .  معظم العراقيين استوطنوا في ألمانيا والسويد)٣٣٧(.أوروبا

 طالب لجوء، بلد المنشأ لمعظم طالبي اللجوء في أرجاء العالم للسنة الرابعة على ١٣،٢٠٠
  )٣٣٨(.التوالي

  
  لداخلالمهجرين في ادة تتواصل بالنسبة لالجئين والصعوبات المتزاي

 األرقام الدقيقة ال )٣٣٩(. مليون الجئ عراقي يعيشون خارج حدود العراق١٫٧حاليًا، يقّدر أن حوالي 
 بالمئة من المسجلين والسكان ٧٤ حوالي )٣٤٠(. الالجئين مسجلينألنه ليس جميعيمكن تحديدها 

  )٣٤١(.الالجئين النشطين يعيشون في سوريا حيث يواجه الالجئون صعوبات متصاعدة
  

  مع انهم يشكلون أحد أآبر أعداد الالجئين المدنيين في العالم، تم تشتيت الالجئين العراقيين
 إمكانية الحصول علىفي سوريا بين العديد من المدن الكبرى وهم يفتقرون احيانًا آثيرة إلى 

 )٣٤٢(.خدمات اللجنة الدولية للصليب األحمر
  

 وهكذا أصبح وضع الالجئين . لوظائف الرسميةالالجئون العراقيون في سوريا محظر عليهم ا
 )٣٤٣(.تهمارمدخالعراقيين أآثر تعرضًا للمخاطر مع مرور الزمن، ومع تراجع 

  
  تعمل اللجنة الدولية للصليب الحمر في سوريا دون حماية اتفاقية قانونية رسمية، وتعتمد بدًال

سوريا اعتقلت ونفت بالقوة  يقال ان ،من ذلك، على اإلذن الضمني للحكومة لتقديم الخدمات
 )٣٤٤(.٢٠٠٩الجئين عراقيين سنة 

  
 رغم ان القانون )٣٤٥(. عراقي إضافي مهجر داخل حدود العراق٢٫٩عالوة على الالجئين، هناك 

الدولي لحقوق اإلنسان والقانون اإلنساني في أوضاع النزاعات المسلحة تحمي األشخاص المهجرين 
رين غير محميين بالقانون الدولي الخاص بالالجئين ألنهم لم يعبروا في الداخل، إال ان هؤالء المهج

 خمس األشخاص المهجرين في الداخل، في العراق، يعيشون في مباني أو )٣٤٦(.الحدود الدولية
أنظر القسم الفرعي حول . يستطيعون تحصيل لقمة العيش آما ان ثلثي العائالت ال ،مالجئ حكومية

المهجرين في إلنسان بالنسبة لالجئين و المفصلة حول مضامين حقوق ااألمن لمزيد من التحاليل
  .الداخل

  
  عودة الالجئين والمهجرين في الداخل

 شخص مهجر في الداخل قد ٨٠٠،٠٠٠رغم ان اللجنة الدولية للصليب األحمر قدرت ان أآثر من 
عودة الق، إال ان  الجئ عادوا إلى العرا٨٠،٠٠٠، وان قرابة ٢٠٠٩ و٢٠٠٨عادوا إلى ديارهم في 

 ذآرت اللجنة الدولية للصليب األحمر ان )٣٤٨(. لم تحدثعلى نطاق واسع لالجئين إلى العراق
 آانون ١١ في )٣٤٩(.الظروف الرديئة في العراق مثل العنف وغياب الخدمات األساسية تعيق العودة

فة لالجئين إلى االمتناع الدول المضيمن  اللجنة الدولية للصليب األحمر طلبت، ٢٠٠٩ديسمبر /األول
 إلى بغداد والتأميم، والى المناطق األخرى المبتالة بالعنف إلى على العودة طالبي اللجوء جبارعن إ
 على الرغم من استحالة االندماج مع )٣٥٠(. تحّسن هام في وضع األمن وحقوق اإلنسانحصولحين 
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ليس " األحمر ان االندماج في سوريا الحماية القانونية في سوريا، تعلن اللجنة الدولية للصليب
  )٣٥١(.عادين فروا من جديد إلى سورياآر ان بعض الالجئين الُم فقد ُذ-"خيارًا

  
 بالمئة قد ٥٥ ان (MODM)بالنسبة للمهجرين في الداخل، تقدر وزارة المهجرين والهجرة العراقية 

تقدر و.  أآبر عدد من العائدينسجلت عودة بغداد )٣٥٢(.ال يرغبون في العودة إلى ديارهم من جديد
 بالمئة من األشخاص المهجرين في الداخل عادوا إلى بغداد، وذآرت ٣٧وزارة الخارجية ان 

 بالمئة من العائدين الذين تم التعرف عليهم عادوا إلى ٥٨ ان (IOM)المنظمة الدولية للهجرة 
جرين في الداخل في المحافظات ظهر التوزيع الديمغرافي لألشخاص المه ُي١٧-٣ الشكل )٣٥٣(.بغداد

لمهجرين في الداخل ولالجئين الذين عادوا إلى المضيفة مقارنة باألعداد اإلجمالية المدمجة الصغيرة ل
  .محافظاتهم األصلية

  
  لمهجرين في الداخل الذين يفكرون بالعودةل االثنية الدينية لالجئين والظروف

 دقيقة حول المهجرين في الداخل والالجئين على الرغم من الصعوبات في الحصول على بيانات
 مليون شخص مهجرين وقرابة ١٫٢والعائدين، قدرت المنظمة الدولية للهجرة بأن هناك أآثر من 

 استنادا إلى هذه )٣٥٤().المهجرين في الداخل السابقين والالجئين العائدينبما في ذلك ( عائد ٦٠،٠٠٠
 عودة وقرار )الدينية( االثنية االنتمائات بين تجانسًا متزايدًا التقييمات، ذآرت المنظمة الدولية للهجرة

  :المهجرين في الداخل اما إلى محافظاتهم األصلية أو البقاء في أماآنهم الحالية
  

 ظهر إحصاءات المنظمة الدولية للهجرة ان بعض المجموعات االثنية والدينية بين السكان ُت
 بالمئة من األشخاص المهجرين في ٦٢ مثًال، )٣٥٥(.المهجرين لم تعد إلى محافظات معينة

الداخل من االنبار آانوا من العرب المسلمين الشيعة، في حين آان واحد بالمئة فقط من 
 )٣٥٦(.العائدين من سكان المحافظة من العرب المسلمين الشيعة

  
  فيها لجميع مع أن الحكومة العراقية تواصل التأآيد على ان العودة ال تزال ممكنة أو مرغوب

المهجرين في الداخل في أرجاء البالد، فان الرغبة في إعادة االندماج بعد التهجير هي بنسبة 
معظم األشخاص المهجرين في الداخل، في الجنوب، يتمنون االندماج بدًال من .  بالمئة٢٥

ن  بالمئة من األشخاص المهجرين في الداخل يتمنو٨٠ ما يقدر ب  يوجدفي البصرة،. العودة
 العديد من األشخاص المهجرين في الجنوب، الذين يتمنون )٣٥٧(.البقاء وسط السكان المحليين

 . هم من العرب المسلمين الشيعة هناكالبقاء
  

  العديد من األشخاص المهجرين في الداخل فرّوا إلى الشمال حيث البيئة أآثر تسامحًا، على
رة، أآثر من ثلثي تقييمات المنظمة الدولية للهج وفقًا ل)٣٥٨(.األخص بالنسبة لالقليات واألآراد

المهجرين في الداخل من محافظة نينوى أعضاء من المجتمعات األهلية األقلية في عائالت 
 قرابة نصف األشخاص )٣٥٩(.العراق، التي تضم المسيحيين والترآمان واألآراد وآخرين
 )٣٦٩(.من المسيحيينهم  في دهوك المهجرين في الداخل الذين قيمتهم المنظمة الدولية للهجرة
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  ١٧-٣الشكل 
   العائدين، حسب المحافظات والمذاهبمقارنة معالداخل في  تقييم المهجرين

  

  

  
  غير معروفون/ آخرون أآراد       سنة        شيعة   

  المهجرين في الداخلويشمل العائدون الالجئين : ةمالحظ
  .١٥/١/٢٠١٠لهجرة لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة المنظمة الدولية ل: المصدر

  
تقّيم فرق إعادة إعمار المحافظات على نحو دوري تقدم حكومات المحافظات باتجاه االعتماد على 

، (MMQA)النفس في خمس فئات آجزء من مشروع يدعى التقييم ربع السنوي لنموذج نضوج 
الذي أنجز في " الوحدة الوطنية"قييم لفئة  أحدث ت)٣٦١(.آان يدعى سابقًا نموذج نضوج القدرات

 ٣١ إلى ٢٠٠٩يونيو /سبتمبر وغطى الفترة الزمنية الممتدة من األول من حزيران/أيلول
 )٣٦٢(.نجازات غير متساوية باتجاه المصالحة السياسية في المحافظاتإظهر ، ُي٢٠٠٩أغسطس /آب

 )٣٦٣("الوحدة الوطنية" على الذات في فئة واسط، مثًال، آانت المحافظة الوحيدة التي حققت االعتماد
عطيت المذهبية البارزة والتنافسات السياسية، ُأ-لكن نينوى وديالى والقادسية ذات التوترات االثنية

  )٣٦٤(".بادئة " درجة واحدة فوقدرجة أي –" نامية"درجة 
  

 قد تؤثر – أمنًاأآثر  حيانًا آثيرةأ تكون التي – الوحدة الوطنية في المحافظات  درجاتآل درجة من
حيث على قرار المهجرين في الداخل والالجئين فيما إذا آانوا سيعودون إلى ديارهم أو سيندمجون 

 تؤثر على القرار، بما ، إلى جانب األمن ،ن المنظمة الدولية للهجرة ذآرت عوامل أخرىأ غير هم
 بالمئة من المهجرين في ٩٢، قال  مثًال)٣٦٥(.في ذلك توفر المالجئ والتوظيف والخدمات األساسية

انهم ينوون ) ئة منهم من المسلمين الشيعةمل با٩٨(م المنظمة الدولية للهجرة الداخل الذين قيمته
 لكن، في )٣٦٦(.االندماج محليًا مع أآثرية السكان المسلمين الشيعة بدًال من العودة إلى أماآنهم األصلية

في االنبار، قالت أآثرية المهجرين في الداخل، في االنبار، الوقت الذي تحسنت فيه الوحدة الوطنية 
الوحدة الوطنية درجة  في القادسية حيث ال تزال )٣٦٧(.انهم ينوون العودة إلى محافظاتهم األصلية

 بالمئة فقط من المهجرين في الداخل انهم يريدون البقاء في المحافظة علمًا ان ٤١متدنية، قال 
 )٣٦٨(%.٩٨يعة، وان السكان المضيفين من المسلمين الشيعة بنسبة معظمهم من المسلمين الش

  .١٨-٣، انظر الشكل ة تقدم المحافظات في فئة الوحدة الوطنيعلىنظرة مفصلة لالطالع على 
  

 العائدون إلى المحافظات
  بغداد
  ديالى

 صالح الدين
  واسط
  التأميم
  نينوى
  ذي قار
  آربالء

  ابلب
  ميسان
  اربيل

  السليمانية
  االنبار
  النجف
  القادسية
  دهوك
  البصرة
 المثنى
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  العناية الصحية
، والقوات األميرآية في العراق، (HHS)دعمت وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية األميرآية 

 في القاهرة، ٣، والوآالة األميرآية للتنمية الدولية ووحدة األبحاث الطبية البحرية ووزارة الخارجية
، لكن، وفقا ربع السنة الحاليوسالح الهندسة في الجيش األميرآي، العناية الصحية في العراق خالل 

 في السفارة األميرآية في بغداد، لن يحتفظ بالملحق الصحي على (OHA)لمكتب الملحق الصحي 
  )٣٦٥(.٢٠١٠رجح بعد ربيع األ
  

  ١٨-٣الشكل 
  .٨/٢٠٠٩تقييم فرق إعادة إعمار المحافظات لنضوج فئة الوحدة الوطنية، بتاريخ 

  
  
  
  

 لطلب (PRT)، فرق إعادة اعمار المحافظات  (OPA)السفارة األميرآية في بغداد، استجابة مكتب شؤون المحافظات: المصدر
  .٤/١/٢٠١٠للبيانات، المفتش العام 

  

  تحرآت إلى األمام: االنبار
 تقاسم اآبر عرفت هذه المحافظة

للسلطة بين األحزاب السياسية في 
محافظة وعملت حكومة المجلس 

 التي سيطر عليها السنة ،المحافظة
 مع الحكومة ،بصورة دستورية

  .المرآزية التي يقودها الشيعة
  

  تراجعت: نينوى
 سلسلة من حصلت في هذه المحافظة

 الكبيرة ضد المجموعات الهجمات
ال تزال الوحدة الوطنية ابعد . األقلية

من ان تحل مسألة الحدود المتنازع 
عليها داخليًا ووضعية القوات الكردية 

المجتمعات األهلية العربية . في نينوى
  .ًامذهبي-إنثيًاوالكردية منقسمة 

  
  تراجعت: التأميم

زال التحدي يلمحافظة ال مستقبل هذه ا
رفضت . لوحدة الوطنيةالرئيسي ل

الدينية -اإلثنيةالمجموعات الثالث 
الرئيسية تقديم تنازالت حول قضايا 

 مخافة ان تؤدي أي ،مثل االنتخابات
تسوية إلى إلحاق الضرر بمطالبها 

المستقبلية حول األراضي في 
حضور القوات األمنية التي . المحافظة

تسيطر عليها األحزاب السياسية ال 
  .ئيسيًايزال هاجسًا ر

 دهوك

 نينوى
 أربيل

 التأميم
 السليمانية

 صالح الدين

 ديالى
 بغداد

 األنبار
 آربالء

 بابل

 واسط

 القادسية

 ذي قلر

 ميسان

 البصرة
 المثنى

 النجف

  مكتفية ذاتيًا
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  نظام الحكم
  

 

١٢٣ 

  تحسين القوة العاملة في الصحة العامة العراقية
قدرات مرافق العناية الصحية ، لبناء ربع السنة الحاليواصلت الدورات التدريبية األميرآية خالل ت

، تكنولوجيا الطب عن بعد  األميرآيةعّلمت دورات التدريب الممولة من وزارة الخارجية. المحلية
 البرامج الممولة من الواليات المتحدة )٣٧٠(.عليم عن بعد، وطورت آذلك التخصص الطبيوبرامج الت

 شملت أربعة (IMC) الفرق الطبية الدولية التي ال تبغي الربح ربع السنة الحاليالتي قدمتها خالل 
لمتخصصين الطبيين، والجراحة الخاصة باألمعاء التدريب على بناء قدرات لمقررات تعليمية 

 في طب األطفال وصممت الفرق الطبية هذه ايضًا دقيقةعدة والجراحة التجبيرية، والعناية الوالم
  )٣٧١(.وطبقت منهاجًا تدريسيًا لعلم األورام اإلشعاعي

  
  مشاريع إنشاء المستشفيات الممولة من الواليات المتحدة

نا إلى الحكومة ، نقلت وزارة الدفاع مستشفى ابن سي٢٠٠٩أآتوبر /في األول من تشرين األول
 آبير للدعم القتالي في بغداد، الموظفين ، الذي آان سابقًا مستشفى أميرآيعالج ابن سينا. العراقية

 ١٠٠ تم نقل المستشفى بدون )٣٧٢(.٢٠٠٣األميرآيين والعراقيين وموظفي االئتالف والمدنيين منذ 
 الفائقة، ومراآز الصدمات،  قطعة، مثل وحدات أسّرة العناية٩٨٠٠من أصل حوالي قطعة تجهيزات 

 من قانون المساعدات األجنبية لسنة ٦٤٤بموجب القسم " فائض عن حاجات الجيش"التي لم تعتبر 
 وفقًا لمكتب ملحق الصحة، تخطط الحكومة العراقية إلعادة فتح مستشفى ابن سينا في )٣٧٣(.١٩٦١

، تم االفتتاح الرسمي لمستشفى ٢٠٠٩ديسمبر / آانون األول٧ في )٣٧٤(.٢٠١٠يناير /آانون الثاني
يضم المستشفى البالغة . الطوارئ في زاخو الممول من صندوق دعم االقتصاد، في محافظة دهوك

 سريرًا، وغرف جراحة، وتصوير ٤٠ مليون دوالر مرآزًا للصدمات النفسية يحوي ٢٫٦آلفته 
قة الكهربائية المكرسة  الطاوليد، ومحطة لت(MRI)  لتصوير بالرنين المغنيطسياألشعة ومرافقب

قدمت وزارة المالية في حكومة إقليم آردستان حوالي مليون دوالر لتجهيزات . للمستشفى
  )٣٧٥(.إضافية

  
   ووفيات األطفال في العراق االعتيادية واألمراض المنتشرةوضعية األمراض

في  (H1N1)ن ان إن وا رصد انتشار فيروس ايتش و(WHO)تواصل منظمة الصحة العالمية 
 حالة مثبتة ٢٤٦٦، ذآرت منظمة الصحة العالمية ٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني٢٥بتاريخ . العراق

 لقد تعاونت وزارة الصحة في الحكومة العراقية مع منظمة الصحة )٣٧٦(. وفاة١٥مختبريًا، نتج عنها 
  )٣٧٧(.العالمية لمنع ورصد انتشار الفيروس

  
شهد ارتفاعًا آبيرًا في معدالت العاهات الجسدية والسرطان ذآر المسؤولون العراقيون ان العراق ي

شكل مجلس المديرين في مستشفى الفلوجة الرئيسي فريق عمل للتحقيق في هذه . بين األطفال
  )٣٧٨(.الحاالت

  
 وفاة ٤٤ من حيث وفيات األطفال مع ما يقدر ب بلدًا ٢٢٤  الستين من بينيأتي العراق في المرتبة

 ١٥١تأتي انغوال في رأس القائمة وتأتي أفغانستان في المرتبة الثالثة مع و .ية والدة ح١٠٠٠لكل 
 حول  من المعلومات لمزيد)٣٧٩(.١٨٠ والدة حية، وتأتي الواليات المتحدة في المرتبة  ألفوفاة لكل

  .١١-٣معدالت وفيات األطفال، في بلدان منتقاة، انظر الجدول 
  



 نظام الحكم
  

 

١٢٤ 

  ١١-٣الجدول 
  ان منتقاةوفيات األطفال في بلد

  
   والدة حّية١٠٠٠/وفيات األطفال  البلد

  ٤٫١٨  سويسرا
  ٦٫٢٦  الواليات المتحدة

  ١٦٫٢٢  جيورجيا
  ٢٧٫٢٦  مصر
  ٤٣٫٨٢  العراق
  ٦٥٫١٤  باآستان
  ١٥١٫٩٥  أفغانستان

  
  .١٣/١/٢٠١٠، تم الوصول إليه في www.cia.gov وآالة االستخبارات المرآزية، فايسبوك العالمي،: المصدر

  
  

  
  .مدرسة الخوارزمي المتوسطة في مدينة الصدر الممولة من الواليات المتحدة

  
  التعليم

تواصل المساعدة األميرآية في قطاع التعليم االنتقال من جهود اإلنشاء وإعادة التأهيل إلى تنمية 
عمل االتفاقية اإلستراتيجية، تتعاون الواليات بالتوافق مع إطار . القدرات والدعم اللوجستي للمدارس

  . التعليمية بين البلدينالتبادالتالمتحدة والحكومة العراقية حاليًا حول برامج تهدف إلى توسيع 
  

، أطلقت السفارة األميرآية في بغداد، بالتعاون مع أآاديمية التنمية التعليمية ربع السنة الحاليخالل 
 مهني عراقي ٢٠٠ مليون دوالر لتدريب أآثر من ١٫٢ة ورش عمل بكلفة التي ال تبغي الربح، سلسل

 تبادل إلعدادهم لنصح طالب الخصوصفي حقل إرشاد الطالب وتنمية الحياة المهنية، على وجه ال
، وّسعت السفارة األميرآية ٢٠٠٩نوفمبر / إضافة إلى ذلك، في تشرين الثاني)٣٨٠(.العراقيينالتعليمي 

  )٣٨١(.فولبرايت للعلماء الزائرين للعراقفي بغداد برنامج 
  



  نظام الحكم
  

 

١٢٥ 

 مليون ٢ذآر سالح الهندسة في الجيش األميرآي إن إنشاء المدرسة في مدينة الصدر البالغة آلفتها 
مدرسة الخوارزمي . ربع السنة الحاليدوالر والممولة من صندوق دعم االقتصاد، تم إنجازه خالل 

  )٣٨٢(.الب ط١٥٠٠المتوسطة ُمصممة الستقبال أآثر من 



 االقتصاد
  

 

١٢٦ 

  

  االقتصاد
  

، آانت ٢٠٠٩ديسمبر / آانون األول٣١بتاريخ 
 مليار دوالر ١٫٥٧الواليات المتحدة قد خصصت 

 مليار ١٫٣٧ مليار دوالر، وأنفقت ١٫٥٧وألزمت 
دوالر لدعم الحكم االقتصادي في العراق وتنمية 

، شكلت ربع السنة الحاليخالل . القطاع الخاص
المئة من االلزامات الجديدة  ب٢البرامج االقتصادية 

وضعية لالطالع على  )٣٨٤(. بالمئة من النفقات٦و
التمويل األميرآي لدعم التنمية االقتصادية، أنظر 

  .١٢-٣ والجدول ١٩-٣الشكل 
  
  

، أي ربع السنة الحالي مليون دوالر من االلزامات الصافية لبرامج االقتصاد خالل ٨٫٦ يوجدآان 
 مليون ٩  البالغةآانت آافة االلزامات الجديدة الوارد ذآرها،. منصرملسنة ال بالمئة اقل من ربع ا٨٨

وتم إلغاء إلزام صغير من .  الممول من صندوق دعم االقتصاد"ازدهار"برنامج ال في  ملزمةدوالر،
 مليون ٥٣٫٠، ارتفعت النفقات التراآمية ربع السنة الحاليخالل . برنامج التنمية المحددة األهداف

توزعت النفقات بين عدة برامج بما فيها برنامج و. المنصرم بالمئة أآثر من ربع السنة ٨٩، أي دوالر
 الممول من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني " السوقاستنادًا إلىاإلصالحات "

(IRRF2)لتنمية التصنيع " إنماء"، وبرنامج "نمو المحافظات االقتصادي"، و"ازدهار"، و
ل صندوق إغاثة  بالمئة من النفقات الجديدة وشّك٧٦ (ESF)كل صندوق دعم االقتصاد ش. الزراعي

  . بالمئة٢٢وإعادة إعمار العراق الثاني 
  

  التطورات االقتصادية واالتجاهات السياسية
 مليار دوالر من اإليرادات من تصدير ١٢٫٦٧، تلقى العراق ما مجموعه ربع السنة الحاليخالل 

 الحرب في الكويت، تارآًا استالم تآان محتفظ به لتعويضا%) ٥( مليار منها ٠٫٦٣النفط الخام، 
 ٣٧٫٠٢ العراق من النفط اإليرادات التي تسلمهابلغ إجمالي .  مليار دوالر من تصدير النفط١٢٫٠٣

  )٣٨٦(.٢٠٠٩مليار دوالر سنة 
  

مع اإليرادات المضافة، سوف يكون هناك برنامج 
لذلك أعتقد أننا سوف . إعادة إعمار ضخم في البالد

نشهد في السنوات العشر القادمة عراق مختلف 
عما اعتاده الناس، عراق تعيش فيه الناس حياة 

حيث الخدمات متوفرة، وحيث أفضل بكثير، 
مستوى المعيشة سوف يكون أعلى بكثير، وحيث 

  )٣٨٣(.تقود صناعة النفط البرنامج االقتصادي
  
 وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني، آانون -

 .٢٠٠٩ديسمبر /االول



 االقتصاد
  

 

١٢٧ 

  ١٩-٣الشكل 
  وضعية التمويل : االقتصاد

  بماليين الدوالرات
  

  
لم يذآر مكتب وزير الدفاع بيانات مخصصات والزامات . األرقام تتأثر بالتدوير. البيانات غير مدققة: ةمالحظ

والنفقات لفئات المشاريع على أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنة المالية، سحب المفتش العام بيانات 
ة إعادة إعمار العراق الذي يتأخر مدة مخصصات والزامات ونفقات برنامج االستجابة الطارئة للقائد من نظام إدار

ربع سنة في إصدار تقاريره، لذلك فإن إجمالي الخط األعلى قد ال يتوافق مع القيم التي عثر عليها في قسم استخدامات 
  .التمويل في هذا التقرير

  
يات في العراق، ، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنس(IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق :  المصادر

، استجابة السفارة ٦/١/٢٠١٠العراق لطلب المفتش العام للبيانات-، استجابة مكتب الشرق األدنى١٥/١/٢٠١٠
، استجابة الوآالة األميرآية للتجارة ١٤/١/٢٠١٠، ١١/١/٢٠١٠األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، 

، استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢/٤/٢٠٠٩،  لطلب المفتش العام للبيانات(USTDA)الدولية 
٢/٤/٢٠٠٩.  
  

 ، بلوغتراخيص البترول األولى والثانيةمنح  جوالت استطاع مقدمو العروض، الفائزون فيفي حال 
 السنوية من صادرات النفط، قد ه، فإن إنتاج العراق من النفط الخام، وإيراداتاإلنتاجسقف أهداف 

التشريعات القومية التي تعالج توزيع .  سنة القادمة١٥ إلى ١٠بصورة آبيرة خالل السنوات ال تزداد 
من اإليرادات بين الحكومة العراقية والمحافظات تعتبر أساسية للمصالحة ولتحقيق الفوائد الكاملة 

قد أعرب عن لم تحقق الحكومة العراقية بعد هذا المعلم، لكن وزير النفط . صادرات النفط العراقية
  )٣٨٧(. سوف يقّر التشريع٢٠١٠مارس /نتخب في آذارثقته بأن البرلمان الذي سُي

  
حتى مع اإلنتاج المتزايد، سوف تبقى إيرادات الحكومة العراقية واالقتصاد عرضة للتقلبات في 

لناتج ا بالمئة من ٥٣اقتصاد العراق الُمرّآز بقوة يسيطر عليه قطاع النفط الذي شكل . أسعار النفط
، ويأتي خلف انغوال وليبيا بين بلدان منظمة البلدان المصدرة ٢٠٠٩ سنة القومي اإلجمالي

 بالمئة من آافة اإليرادات الحكومية المقدرة، ٨٧، شكلت صادرات النفط ٢٠٠٩ سنة )٣٨٨(.للبترول
 )٣٨٩(.اإلجماليالناتج القومي  بالمئة من ٨٤ومن نفقات الحكومة العراقية الواردة في الموازنة بنسبة 

على الرغم من الجهود لتحفيز النمو االقتصادي خارج قطاع النفط، ال يزال دور النفط في االقتصاد 
على ذلك الحاصل في قطاعات  في قطاع النفط الناتج القومي اإلجمالي نمو تفوق لقد ت:العراقي يتنامى

  )٣٩٠(.خالل السنوات الثالث الماضيةأخرى غير النفط 

  إلزامات غير منفقة
 $٠٢٠: المجموع

٣٢ %٦٨% 

  $١٫٥٧: خصصت
  : ألزمت
 $١٫٣٧: أنفقت

  تنمية القطاع الخاص
٠٫١٤$

  الحكم االقتصادي
٠٫٠٦$ 



  االقتصاد
  

 

١٢٨ 

  
  ١٢-٣الجدول 
  وضعية األموال حسب القطاعات، مع برامج منتقاة: االقتصاد

  بماليين الدوالرات
  
  التغيير ربع السنوي  وضعية األموال    

  أنفقت  ألزمت  أنفقت  ألزمت  البرنامج  القطاع
-تنمية القطاع الخاص

إصالحات مستندة إلى "
صندوق إغاثة  ("السوق

وإعادة إعمار العراق 
  )الثاني

١١ (١١٫٦    ١١٨٫٦  ١٣٥٫٠(%  

  -%)٠ (٠٫٤    ٦٤٢٫٠  ٦٨٧٫٧  أخرىبرامج 

  الحكم االقتصادي

  %)٢ (١٢٫٠    ٧٦٠٫٦  ٨٢٢٫٧  المجموع الفرعي
صندوق دعم " (ازدهار"

  )االقتصاد
٤٠ (٩٫٠  %)٣٨ (٩٫٠  ٣١٫٤  ٣٢٫٨(%  

التنمية االقتصادية في "
صندوق دعم " (المحافظات
  )االقتصاد

٣٦ (١٢٫٩    ٤٨٫٧  ٨٥٫٨(%  

تنمية القطاع 
  الخاص

لتنمية التصنيع " إنماء"
صندوق دعم (الزراعي 
  االقتصاد

١٤ (١٠٫١    ٨٢٫٥  ١٢٤٫٠(%  

  %)٢ (٩٫١  %)٠ (٠٫٤-  ٤٤٨٫٩  ٥٠٣٫٩  أخرىبرامج   
  %)٧ (٤١٫١  %)١ (٨٫٦  ٦١١٫٤  ٧٤٦٫٥  المجموع الفرعي  

  )$٤ (٥٣٫٠  %)١ (٨٫٦  ١،٣٧٢٫٠  ١،٥٦٩٫٢    المجموع
  

" أخرىبرامج "وضعية والتغييرات ربع السنوية للبرامج في فئة . أثر بالتدويراألرقام تت. البيانات غير مدققة: مالحظة
لم يذآر مكتب وزير الدفاع البيانات والمخصصات وااللزامات ونفقات لفئات . يمكن العثور عليها في الملحق ج

صات  بيانات مخص على المفتش العامحصل. المشاريع على أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنة المالية
 برنامج االستجابة الطارئة للقائد من نظام إدارة إعادة إعمار العراق الذي يتأخر مدة ربع سنة في نفقاتوالزامات و

 في قسم استخدامات التمويل في هذا المذآورةتوافق مع القيم ت الخط األعلى قد ال مجاميعإصدار تقاريره، لذلك فإن 
  .التقرير

  
، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، (IRMS)مار العراق نظام إدارة إعادة إع:  المصادر

، استجابة السفارة ٦/١/٢٠١٠العراق لطلب المفتش العام للبيانات-وسط، استجابة مكتب الشرق األ١٥/١/٢٠١٠
 ١٤/١/٢٠١٠، ١١/١/٢٠٠٩، ٣/١٠/٢٠٠٩، ١٣/٤/٢٠٠٩األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، 

  .٢/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USTDA)استجابة الوآالة األميرآية للتجارة الدولية . ٢٠/١٠/٢٠١٠و
  

 من الناتج القومي اإلجماليفقد هبط نمو . ضعف العراق ظهر بوضوح خالل الرآود العالمي األخير
 إلى ٢٠٠٨تداًء من أواسط هبوط أسعار النفط اب. ٢٠٠٩ بالمئة سنة ٤٫٣ إلى ٢٠٠٨ بالمئة سنة ٩٫٥

 بالمئة سنة ٤٫٦ إلى ٢٠٠٨ بالمئة سنة ١٢٫٣ سّبب هبوط النمو في قطاع النفط من ٢٠٠٩مطلع 
لالطالع على  )٣٩١(. بالمئة٤ بالمئة إلى ٥٫٤، مقابل تراجع اقل قساوة في باقي االقتصاد، من ٢٠٠٩

الناتج ى إيرادات الصادرات وتفاصيل حول سيطرة النفط في االقتصاد العراقي واثر األسعار عل
  .٢٠-٣، انظر الشكل القومي اإلجمالي
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من بين أشهر  ٨هبطت األسعار خالل . ٢٠٠٩االستقرار النقدي العراقي األخير استمر لغاية نهاية 
 استنادًا إلى مؤشر عريض، مع تراجع ربع السنة الحالي، وواصلت تراجعها خالل ١٢األشهر 

 سلبي في بالمئة ٠٫٣نوفمبر من / بالمئة سلبي في تشرين الثاني٤٫٩التضخم من سنة لسنة إلى 
الذي يستثني الوقود والكهرباء والنقل  (األساسيوهبطت نسبة التضخم . ٢٠٠٩أغسطس /آب

حافظ . أغسطس/ بالمئة في آب١٠٫٨نوفمبر، من / بالمئة في تشرين الثاني٤٫٨إلى ) واالتصاالت
 وحافظ على ٢٠٠٩يونيو / منذ حزيران-% ٧-الت الفائدة  على معد(CBI)البنك المرآزي العراقي 

  )٣٩٢(.٢٠٠٩يناير / دينار للدوالر الواحد منذ آانون الثاني١٫١٧٠معدل صرف 
  

المؤسسة المرآزية العراقية لإلحصاءات وتكنولوجيا ف. تقديرات البطالة في العراق تختلف
تصادية، لم تقدم أية أرقام رسمية حول ، المسؤولة عن القيام بالمسوحات االق(COSIT)المعلوماتية 

التقديرات غير الرسمية . ، ذاآرة العقبات السياسية خالل اإلعداد لالنتخابات٢٠٠٩البطالة لسنة 
 ١٥٫٥للمؤسسة المرآزية العراقية لإلحصاءات وتكنولوجيا المعلوماتية بشأن البطالة آانت بنسبة 

ألرقام مقارنة مع اهذا تغيير آبير ) ٣٩٣(.  التوظيفللنقص في بالمئة ٢٩، وبنسبة ٢٠٠٩بالمئة لسنة 
 غير أن التقديرات من المصادر األخرى تضع البطالة )٣٩٤(. بالمئة٢٦ البالغة ٢٠٠٤الرسمية لسنة 

  )٣٩٥(. بالمئة٣٠بحدود 
  

أآبر بيانات شاملة متوفرة جمعتها المؤسسة المرآزية العراقية لإلحصاءات وتكنولوجيا المعلوماتية 
، تظهر ان االقتصاد ٢٠٠٧نوفمبر / إلى تشرين الثاني٢٠٠٦نوفمبر /نك الدولي من تشرين الثانيوالب

 العديد من فيحسب. العراقي غير قادر على تقديم ما يكفي من الوظائف لسكانه المتزايد عددهم
شباب فمعظم السكان بعمر ال البلدان النامية المحافظة،  صورة عن العديد منالمعايير، يمثل العراق

هم أقل احتماًال  أعلى معدالت من البطالة آما يبدو ان النساء ويطور النمو وياجه هؤالء آقوة عاملة
  .٢١-٣لتفاصيل، أنظر الشكل فالطالع على ا )٣٩٦(. اقتصاديًامن الرجال بأن يكن نشاطات

  
مولة من  مدني عراقي تدريبًا عبر برامج م١٦،٥٠٧، تلقى ٢٠٠٩ديسمبر / آانون األول٣١بتاريخ 

يتباين  يتغاير هذا )٣٩٧(.مواقع وظائفهم من هذا المجموع تدريبًا في ١٨٦٧الواليات المتحدة وتلقى 
 فرد من قوات األمن العراقية الذين تدربوا في برامج ٧٠٠،٠٠٠ أآثر من هذا العدد مع العدد البالغ

  )٣٩٨(.ممولة من الواليات المتحدة
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  ٢٠-٣الشكل 
  الناتج القومي اإلجمالينفط، وإيرادات النفط العراقي، والعالقة بين سعر ال

  

  
  
  

  (OPEC) صادرات النفط لمنطقة البلدان المصدرة للنفط أوبيك تإيرادا
  
  صافي  

  )$مليار (
  للشخص

)$(  
الناتج النسبة المئوية من 
  القومي اإلجمالي

  %٦١  ٣،٢٩٤  ٤٢٫٢  أنغوال
  %٥٧  ٥،٤٢١  ٣٤٫٣  ليبيا

  %٥٣  ١،٢٨٤  ٣٧٫٢  العراق
  $٤١  ٥،٣٦٨  ١٥٤٫٢  المملكة العربية السعودية

  %٤٠  ١٧،٠٦١  ٤٦٫٠  الكويت
  %٣٢  ١،٢٥٠  ٤٢٫٧  الجزائر
  %٢٨  ٣٢٥  ٤٦٫١  نيجيريا
  %٢٦  ٢٥،٢٢١  ٢٤٫٠  قطر

  %٢٣  ١٠،٨٦٤  ٥٢٫٢  اإلمارات العربية المتحدة
  %١٦  ٨٢١  ٥٤٫٦  إيران

  %١٠  ٤١١  ٥٫٨  اإلآوادور
  %٩  ١،٢٣٩  ٣٣٫٣  فنزويال

  %٢٨  ١،٥٥٣  ٥٧٢٫٦  (OPEC)يك منظمة اوب
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  الشهري المقدرالناتج القومي اإلجمالي

 سعر النفط اليومي

 الرآود العالمي إيرادات النفط الشهرية
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  ٢٠٠٩-٢٠٠٨، الناتج القومي اإلجماليواردات العراق من النفط، والموازنة و

  
  

 آرآوك العراق المستخدم أميرآيًا في الخليج لكافة أوصاف وتصورات الصافي لنفظالسعر األسبوعي : مالحظة
 غير متوفر من صندوق النقد الناتج القومي اإلجمالي. ليةآافة القيم بالدوالر حسب أسعاره الحا. وتحاليل أسعار النفط

األرقام تتأثر . البيانات غير مدققة.  تقديرات٢٠٠٩-٢٠٠٧، أرقام إجمالي الدخل المحلي للسنوات ٢٠٠٤الدولي لسنة 
  .بالتدوير

  
النقد الدولي، ، صندوق ١١/١/٢٠١٠ و٢/١٠/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، : المصادر

 ، ١٠/٢٠٠٩، التوقعات االقتصادية العالميةقاعدة بيانات : "المسوحات االقتصادية والمالية العالمية"
aspx.index/weodata/2009/02/weo/ft/pubs/external/org.imf.www،  ١٢/١/٢٠١٠ الوصول إليها في تم ،

، )OPEC(وزارة الطاقة، إدارة معلومات الطاقة، ورقة وقائع إيرادات اوبيك 
html.Factsheet/OPEC_Revenues/cabs/emeu/gov.doe.eia.www و٤/١/١٠٢٠ في  تم التوصل إليه  Weekly 

" Gulf,. S.Iraq Kirkuk Netback Price at Ugov.doe.eia.www  ١٢/١/٢٠١٠تم الوصول إليه في.  
  

  
  الحكم االقتصادي

  اإلشراف على إيرادات النفط العراقية
بأن يتولى العراق ، وافق مجلس األمن التابع لألمم المتحدة على توصية ٢٠٠٩أغسطس /في آب

 من الهيئة الدولية االستشارية والرقابية (DFI) على صندوق تنمية العراق أآبر لإلشرافمسؤولية 
بتاريخ آانون . ٢٠٠٩ديسمبر / آانون األول٣١ التي سينتهي تفويضها في (IAMB)للعراق 
العراقي، ، ذاآرًا طلب رئيس الوزراء ١٩٠٥، اصدر مجلس األمن القرار ٢٠٠٩ديسمبر /األول

المالكي، بان تواصل الهيئة الدولية االستشارية والرقابية للعراق دورها على صندوق تنمية العراق 
 ايضًا الحكومة ١٩٠٥ دعى القرار )٣٩٩(.٢٠١٠ديسمبر /وبتمديد تفويضها لغاية آخر آانون األول

بالتناغم مع العراقية إلى وضع خطة عمل للنقل المحتمل لإلشراف على صندوق تنمية العراق 
  )٤٠٠(.ترتيبات التدقيق وموجبات الدين

  

الناتج القومي 
   $٩١٫٤٥ اإلجمالي

  
موازنة الحكومة 

   $٧٢٫٢العراقية 
  
  

  إيرادات النفط
٥٨٫٧٩$ 

قومي الناتج ال
  ٧٠٫١٠ اإلجمالي

  
موازنة الحكومة 

  ٥٨٫٦١العراقية 
  
  

  إيرادات النفط
٣٧٫٠٢ 

            ٢٠٠٩          ٢٠٠٨ 
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  ٢١-٣الشكل 
  وضعية توظيف العراقيين حسب السن والجنس

  ماليين الناس
  

  
   غير موظفين موظفون        ليسوا في القوى العاملة    

االجتماعي االقتصادي ، المسح (COSIT)المؤسسة المرآزية العراقية لإلحصاءات وتكنولوجيا المعلوماتية : المصدر
  .٢٨٩، ٣٤، ص ٢٠٠٨لألسر في العراق، 

  
  قانون االستثمارات الجديد

الذي من ني لالستثمارات، األمر ، اقّر مجلس النواب تعديًال على القانون الوطربع السنة الحاليخالل 
لجنة  من الُأحيلشأنه ان يسمح بامتالك األراضي من جانب الكيانات الخارجية، آما ان التعديل 

 في حال المصادقة عليه، سوف )٤٠١(. إلى مجلس الرئاسة للموافقة(NIC)الوطنية لالستثمارات 
 عن طريق السماح للمستثمرين نشاءاتواإليشجع القانون استثمارات أجنبية اآبر في العقارات 

  عالوة)٤٠٢(.بالحصول على حقوق استخدام األرض وآذلك حقوق الملكية تحت ظروف محدودة جداًُ
على ذلك، أعلنت اللجنة الوطنية لالستثمارات ان الحكومة تسعى إلى استثمارات على نطاق واسع 

 اإلسكانية أولوية اإلمكانيات زيادة )٤٠٣(. وحدة سكنية لذوي الدخل المتدني٥٠٠،٠٠٠ألجل بناء 
 توفر  ونظرًا للنقص في)٤٠٤( عدد سكان العراقتزايدأساسية بالنسبة للحكومة العراقية نظرًا ل

 آما ان فعالية القانون ، غير انه ال يزال هناك غموض حول ملكية األراضي)٤٠٥(الوحدات السكنية
  )٤٠٦(. على مدى حسن تطبيقه،الجديد في الترويج لالستثمارات سوف تتوقف إلى حد آبير

  

  تنمية القطاع الخاص
 وهي قطاع يوظف للعراق والناتج القومي اإلجمالي بالمئة من ٨٫٤ تشكل الزراعة حوالي :الزراعة
 واصل استمرار النقص الحاصل، ربع السنة الحالي خالل )٤٠٧(. بالمئة من إجمالي اليد العاملة١٢٫٣

تقويض قدرة العراق على تلبية الطلب المحلي على بالتسبب بفي المياه في أنحاء آبيرة من البالد 
 في آمية سقوط اإلمطار، التحسنن بعض  على الرغم م)٤٠٩(.القمح واألرز والمواد الغذائية األخرى

 الزراعية األجنبية في وزارة دائرة، تتوقع )٤١٠(ربع السنة الحاليفي أجزاء من العراق خالل 

 العمر

 إناث ذآور
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-٢٠٠٩ فقط في محاصيل الحبوب الشتوية في العراق سنة تحسن طفيفالزراعة األميرآية حصول 
 ١٫٣٥ إلى )٤١١( مليون طن١٫٣٠ بالمقارنة مع محاصيل السنة الماضية المنخفضة، من ٢٠١٠

  )٤١٣(. بالمئة دون اإلنتاج العادي٤٥، أو حوالي )٤١٢(مليون طن
  

وعلى األخص في المحافظات العراقية الشمالية، التي لديها موارد ري قليلة (إنتاج العراق الزراعي 
ار في ، يتوقف إلى حد آبير على ما إذا آان سقوط األمط)٤١٤()وتعتمد بقوة على هطول األمطار

 الظروف العادية، يعتمد بظللكن حتى و )٤١٥(.األشهر األولى من السنة سيعود إلى المستويات العادية
 اآلن، بعد سنتين من الجفاف، سوف يكون العراق )٤١٦(.العراق إلى حد آبير على استيراد الغذاء

  )٤١٧(. يفعلمضطرًا، من جديد، إلى استيراد القمح واألرز والخضار والفاآهة أآثر مما آان
  

  نظام التوزيع العام
  عن ذلك في مداخيلاآلثار المؤذية للجفاف والنقص في إنتاج المواد الغذائية محليًا، والخسائر الناجمة

 )٤١٨(.(PDS) نظام التوزيع العام في العراق من ، على األرجحوالتي سيجري تعويضها،المزارعين 
، يشكل ) بالمئة من موازنة الحكومة العراقية٩ (،٢٠٠٩ مليار دوالر لسنة ٥٫٣مع آلفة تقدر ب 

 لحوالي أمان، مؤمنًا شبكة )٤١٩(نظام التوزيع العام اآبر برنامج لتوزيع الحصص الغذائية في العالم
 للمواد الشديد الدعم )٤٢٠(.رزقهم األساسيتحصيل  النظام ل هذا مليون عراقي يعتمدون على٢٫٨

أسعار السلع، ويثبط هّمة اإلنتاج المحلي وتنمية يضر بلى انه عامل  ع، أحيانًا آثيرةيعتبر،الغذائية 
  )٤٢١(.القطاع الزراعي

  

  
عمد المزارعون المحليون . أحد جرارين قدمهما فريق إعادة إعمار المحافظات إلى المزارعين في محافظة نينوى

النقص الحاصل في الستعاضة عن ل الذين أصيبوا اقتصاديًا بسبب سنتين متتاليتين من الجفاف، إلى بيع معداتهم
  .مداخيلهم

  
  

، بطيئة، وقد أعطت ٢٠٠٨أغسطس /آانت جهود إصالح نظام التوزيع العام التي أعلن عنها في آب
 التابع لألمم (WFP) العالمي ءففي مسح ُنشر في آخر تقرير صادر عن برنامج الغذا. نتائج محدودة

 األآثرية العظمى من المجيبين انها تعارض اقتراح المتحدة حول األمن الغذائي في العراق، قالت
 يبادل العراقيون أحيانًا )٤٢٢(.تحويل دعم األسعار إلى معاشات نقدية، مفضلين السلة الحالية للسلع

 وسوف يفقدون هذه )٤٢٣(آثيرة المواد غير المستعملة من سلة نظام التوزيع العام بالسلع األخرى



  االقتصاد
  

 

١٣٤ 

اإلصالحات . ال تم استبدال نظام التوزيع العام بالمعاشات أو الرواتبالسلع القابلة لالستبدال في ح
ربع السنة لكن، خالل و )٤٢٤(.مارس/الرئيسية لن تمر على األرجح قبل االنتخابات البرلمانية في آذار

مذآرة تفاهم ) التي تدير نظام التوزيع العام(، وّقع البرنامج العالمي للغذاء ووزارة التجارة الحالي
 نظام التوزيع العام عبر التدريب على القدرات مواردو آال الفريقين إلى العمل لتحسين سلسلة تدع

  )٤٢٥(.وتكنولوجيا النقل والمساعدة الفنية المتزايدة
  

لب من وزارة التجارة تطوير خطة لكي يستهدف نظام ، ُط٢٠٠٩في موازنة الحكومة العراقية لسنة 
 دوالر أو ١٫٣٠٠ حوالي دخلها واستبعاد العائالت التي يساوي التوزيع العام العراقيين المعوزين

آر انها  وُذ، لقد اتخذت الحكومة العراقية خطوات ذاتية مؤخرًا)٤٢٦(. من البرنامجأآثر في الشهر
" دفعة أولى" موظف حكومي من لوائح نظام التوزيع العام آجزء من ٧٣،٠٠٠حذفت 

ألميرآية تشجيع الحكومة العراقية على جعل النظام أآثر  تواصل وزارة الخارجية ا)٤٢٧(.لإلصالحات
  )٤٢٨(.فعالية عبر اإلصالحات

  
  المبادرات الممولة من الواليات المتحدة

، جهودها لزيادة إنتاج وفعالية القطاع الزراعي ربع السنة الحاليواصلت الحكومة األميرآية، في 
ية المدائن الخضراء للتنمية الزراعية ، احتفلت جمع٢٠٠٩نوفمبر /ففي تشرين الثاني. العراقي

(GMMAAD) التي عمرها سنة، بافتتاح مكتبها الجديد ومرافقها للتخزين، في مدائن قضا، شرق 
 التعاونية التي ال تبغي الربح، وهي مبادرة ترعاها وتشرف عليها وزارة الزراعة )٤٢٩(.بغداد

فنية وخدمات مجانية ة، تقدم مساعدة  وفرق إعادة إعمار المحافظات المحلّي(USDA)األميرآية 
 االعتمادات زيدوت) بما في ذلك الحراثة والفالحة والغرس(رسوم من الميدان مقابل ميكانيكية 

 ٥٫٧٧ بمبلغ آان المشروع مموًال أصًال )٤٣٠(لشراء البذار واألسمدة لمزارعي المناطقالمصرفية 
 ٤٫٥ بمبلغ ان أشغال المتابعة آانت ممولة  آما)٤٣١(مليون دوالر من وزارة الخارجية األميرآية

 ٦٠٠ استخدمت لترآيب أآثر من وقد (CERP)مليون دوالر من برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
.  المجتمعات األهليةلصالح من البيوت الزجاجية لزراعة النباتات ٤٠٠نظام للري بالتقطير وحوالي 

 فهو يضم ما مجموعه أآثر )٤٣٢(المتحدة في العراقهذا هو اآبر مشروع زراعي ممول من الواليات 
  )٤٣٣(.شهربال بالمئة ١٠ يتزايد بمعدل  وهو عضو،٨٠٠من 

  
 ١٨، وأنفقت ربع السنة الحالي عملها خالل (USAID)واصلت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 

 تشمل )٤٣٤(.ع الزراعيلتنمية التصني" إنماء"مليون دوالر في القطاع الزراعي العراقي عبر برنامج 
  )٤٣٥(: بعض أمثلة هذه االستثمارات الحديثة

  
  على تقنيات الزراعة المائيةين مزارع٣٠٨تدريب . 
  في السنة محصولين في إنتاج تساعدتدريب على البيوت الزجاجية التي لل مراآز ٦إقامة 

 . بيت في أرجاء العراق٢٦٠٠ يبلغ عدد هذه البيوت الزجاجية
  ومؤتمرات حول الماشية، وزراعة ناقشت التصنيع الزراعية مستديرة  طاول٣٥رعاية 

، والري، والزراعة المائية، وخدمات الغذاء )البستنة( والزهور ةاألشجار المثمرة، والخضر
 .واالستثمار



 االقتصاد
  

 

١٣٥ 

  ٦٠ بلغ زراعيةالعمال لعدد من مؤسسات األالمساعدة في تطوير خطط لألعمال التجارية 
 .مؤسسة

  
  يةاألعمال المصرف
وازدادت استفادة  آذلك  وتواصلتلشرآات العراقيةإلى ا المصارف الخاصة تواصل إقراض

  )٤٣٦(.المصرفيةالمواطنين من الخدمات 
  

 التابع لوزارة (TFBSO)ألعمال واالستقرار ا  تحسين، ألزم فريق العملربع السنة الحاليخالل 
 لتحسين الشبكات "إحياء الصناعةإعادة " مليون دوالر من مبادرته المسماة ٨٫٩الدفاع األميرآية 

  )٤٣٨(: الجاريةالتالية  تشمل النشاطات )٤٣٧(.المصرفية والمالية العراقية
  

  وتوزيعه لبطاقات فيزا وماسترآارد وهي أدوات " أموال"دعم آونسورتيوم الخدمات المالية
 .نقاط بيع في مدن العراق الرئيسية

 معايير العملياتفي لدولية لمساعدة المصارف العراقية تسهيل إقامة جمعية للخدمات المالية ا 
 . المصرفية، والتدريب وأفضل الممارسات االقتصادي والحكمالمصرفية،

  األموال الكترونيًا في العراقتحويلتوسيع استخدام . 
  

 ٧٦٠ حوالي يبلغ، مع عدد إجمالي ) منها تمتلكها الدولة٧( مصرفًا ٤٣حاليًا، يعمل في العراق 
 السيطرة على القطاع  الممتلكان من الدولة،، الرشيد والرافدين، يواصل المصرفان)٤٣٩(.فرعًا

 معظم المصارف الخارجية لها )٤٤٠(. بالمئة من الودائع بينهما٨٨المصرفي العراقي مع حوالي 
 أعلن البنك التجاري العراقي )٤٤١(.لمصارف المستقلةامتالآها الجزئي حضور في العراق عبر 

(TBI)خدمات الحصول على نوفمبر أنه تعاقد مع تومسون رويترز من أجل / في نهاية تشرين الثاني
  )٤٤٢(. الدوليةةالوصول إلى الحواالت المتبادلة الخارجي

  



  االقتصاد
  

 

١٣٦ 

  ٢٢-٣الشكل 
  ميزان العراق التجاري
  بمليارات الدوالرات

  

  
  

   الصادرات الواردات           
  

   والتجارةاالستثمارات األجنبية المباشرة
التمرير األخير لتعديل القانون الوطني لالستثمار، وسلسلة المؤتمرات العراقية في بغداد وفي الخارج 

حول االستثمارات، وحصيلة المناقصة الثانية لعقود خدمات النفط تواصل تحفيز االهتمام األجنبي 
  )٤٤٣(.بالعراق

  
 ضعفي عدد – طلبات رخص استثمار  ملف١٧٠، قدمت شرآات األعمال ربع السنة الحاليخالل 

إصدار ال يزال ينتظر النتيجة و، وان آان العديد من هذه الطلبات منصرمةملفات ربع السنة ال
  )٤٤٥(:  ما يلي تشمل بعض أمثلة االستثمارات على نطاق واسع في العراق)٤٤٤(.تراخيصال
  

  من مجموعة استثمار  مليون دوالر ممول إلى حد آبير ٤٠مطار النجف، وهو مشروع بقيمة
 .اإلمارات العربية المتحدة/مقيمة في الكويت

  مليون دوالر في المنطقة الدولية في بغداد، ممول من الواليات المتحدة ومن ١٢٠فندق بقيمة 
 .٢٠١١مستثمرين عراقيين، قيد اإلنشاء حاليًا، ومبرمج إنجازه في صيف 

  
  
  
  
  
  
  
  

توقعات صندوق النقد 
 الدولي

الحساب المالي 
 للميزان التجاري

 الميزان التجاري

  قبل ست سنوات بع السنة الحالي ر
  

 وزارة تملكهبدا المصرف التجاري العراقي الذي 
نوفمبر /المالية، العمليات في تشرين الثاني

تم تأسيس البنك التجاري العراقي لتمكين . ٢٠٠٣
 اثر انقضاء  من االنطالقالتجارة الدولية العراقية

مدة برنامج الغذاء مقابل النفط التابع لألمم 
 .دةالمتح



 االقتصاد
  

 

١٣٧ 

  
 ان حساب الميزان التجاري العراقي (IFM)قد الدولي ، قدر صندوق النربع السنة الحاليخالل 

 إذا صح ذلك، ستكون هذه أول سنة يعرف فيها العراق عجزًا في )٤٤٦(.٢٠٠٩سوف يكون سلبيًا سنة 
 يستورد العراق معظم المواد الغذائية والسلع المصنعة التي )٤٤٧(.٢٠٠٥ميزانه التجاري منذ 

 بالنقد الخارجي من صادراته إيراداتاألولى عبر يستهلكها، ويمول هذه التجارة بالدرجة 
  .٢٢-٣تفاصيل الميزان التجاري العراقي، انظر الشكل لالطالع على  )٤٤٨(.النفطية

  
   النسائيةالمبادرةروح 

في عدد آبير لنشاطات التجارية والصناعية النسائية في العراق واصلت الحكومة األميرآية دعمها 
 ماليين دوالر ١٠، قدم الكونغرس ربع السنة الحاليخالل . الجتماعيةالطبقات امن المجاالت ومن 

الديمقراطية للنساء "  الجديدة لدعم مبادرةمن مخصصات صندوق دعم االقتصادآسلطة موازنة 
، لبناء شبكات مهنية بين شرآات األعمال النسائية، والحكومة وقادة المجتمع المدني في "العراقيات

  )٤٤٩(.في البلدان اإلقليميةالعراق وبين نظرائهم 
  

 دوالر من صندوق السفارة ٢٠٠،٠٠٠، عّين السفير هيل حوالي ٢٠٠٩ديسمبر /في آانون األول
 المشروع مصمم للترويج لالآتفاء )٤٥٠(. توظيف النساء في متحف المنسوجات الكرديةعلمشرو

اظ على األشغال اليدوية الذاتي بين النساء العراقيات عن طريق تشجيع الحباآة آمورد رزق والحف
  )٤٥١(.النسجالتقليدية وفنون 

  
 صغيرةقروض آ مليون دوالر ٣٤التابع للوآالة األميرآية للتنمية الدولية " تجارة"قدم برنامج 

 األمثلة األخرى من الدعم األميرآي لمبادرات )٤٥٢(.٢٠٠٩ امرأة بتاريخ أواسط ١٨،٠٣٩ صالحل
 لشرآات األعمال التي تملكها النساء، الصغيرة التمويل األعمال النسائية تشمل برامج قروض

لقراءة والكتابة ومهارات الكمبيوتر، والمشاريع الصغرى الزراعية على تشجيع تعليم اوالتدريب 
 مهارات النسجوالعناية بالزراعة والحيوانات الداجنة، وآذلك ورش العمل للتدريب على 

  )٤٥٣(.والخياطة
  

  
من نساء تجتمع مع ) ، الثانية من اليسارفي الصف الخلفي(مساعدة االنتقالية، السفيرة هاسالش نائبة رئيس البعثة لل

مشارآات في مبادرة التوظيف التي ترعاها وزارة الخارجية األميرآية في متحف المنسوجات الكردية في أربيل 
  .اربيل

  



١٣٨ 

  إشراف المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
  

  
  
   التحقيقاتةمبادر/ قانونيةال  التعاونيةتدقيقاتال

  عمليات التدقيق للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
  عمليات التفتيش للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
  قعمليات التحقيق للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العرا

  خط االتصال المباشر للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
  تشريعاتتحديث ال

  
  
  
  

  القسم  

  ٤



مبادرة التحقيقات/القانونيةالتدقيقات التعاونية   
 
 

١٣٩ 

  

   التحقيقاتةمبادر/قانونيةالالتعاونية تدقيقات ال
  

المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق منخرطة في مديريات التدقيق والتحقيق التابعة لمكتب 
 االحتيال والهدر تحدد عمليات التي قانونيةال االستباقية حقيقت والمجموعة من مبادرات التدقيق

  .١-٤ مصّورة في الشكل عملية التحليل. وإساءة االستعمال
  

 شرعي، آما تم تعديله، بأن ُيعّد المفتش العام تقرير تدقيق P.L. 108-106يطالب القانون العام 
 ٥٠لغ مجموعها لتاريخه حوالي حول آافة التمويالت المخصصة إلعادة إعمار العراق التي ب

 تدقيق لعقود إعادة ١٩خالل السنتين الماضيتين، أجرى المفتش العام سلسلة من . مليار دوالر
وألن . بة الداخلية نقاط الضعف في الرقاتحديداإلعمار الرئيسية التي آانت تهدف، جزئيًا، إلى 

، استخدم المفتش العام ستعمالوإساءة اال هذه توفر الفرص لالحتيال والهدر مثل نقاط الضعف
ف على حاالت  للتعراألهداف محددة شرعيةدقيق نتائج هذه التدقيقات لتطوير مقاربات ت

  .محتملةالتصرف الخاطئ ال
  

رى خهو دراسة نظامية للرقابة الداخلية على نفقات البرامج أو البيانات المالية األ التدقيق القانوني
إساءة  أو إلى االحتيال، الهدر يمكن ان تشيرقات الفردية التي لتحديد الحاالت الشاذة في الصف

يقات في مكتب المفتش العام مراجعتها قد، واصلت مديرية التالحاليربع السنة خالل . االستعمال
 ،لبيانات معامالت) ٢٠٠٨ديسمبر /ولبدأ في آانون األالذي  ٩٠٠٥ع رقم روالمش(
في . ات الصلة بإغاثة وإعادة إعمار العراقمخصصات والزامات ونفقات وزارة الدفاع ذو

ذة من جانب وزارة فنه المبادرة لكي تشمل النفقات الم، وسع المفتش العام هذ٢٠٠٩مارس /آذار
، )٩٠١٣المشروع رقم (ميرآية للتنمية الدولية والوآالة األ) ٩٠١٢المشروع رقم (الخارجية 

دراسة تخصيص نفقات إغاثة وإعادة إعمار الهدف من هذه المشاريع . المشاريع هذه قيد التنفيذ
  .العراق

  
المعيارية التدقيق والتحقيق بيانات الممكننة وبين تقنيات المقاربة المفتش العام تجمع بين استخراج 

جراءات الآتشاف الصفقات المشكوك فيها وتطوير األدلة المرتبطة بها الستخدامها في اإل
داري المسائل التي عالجها القرار اإل. ائية بسبب االحتيال الجنأو المدنية القضائيةو أدارية اإل

، سوف ُتحال عبر تقارير التدقيق إلى "نقض التكلفة واستردادها"طريقة نسب، مثل  األقةبالطري
من المتوقع ان يقود . جراءات المالئمة ألجل اتخاذ اإل المعنيةمسؤولي التعاقد في الوآاالت

مثًال، لقد . إلى متابعة جهود ومنتجات وتحقيقات المفتش العامالشرعي مشروع التدقيق القانوني 
وفي .  مليون دوالر من المدفوعات المزدوجة الممكننة٣٤٠ التدقيق القانوني لتاريخه حوالي حدد

تنا االختبارية، نتوقع ان تثبت اجراءإعالن عن هذه الشواذات في مجرى الوقت الذي تم فيه اإل
يمكن ان تكون قد نفسها لمادة لمثًال، المشتريات المتعددة . سليمةا العديد من هذه الصفقات انه

يصاالت ساسية، مثل اإلدراسة المستندات األ.  نفسهحصلت بصورة شرعية في التاريخ
  . تلك الصفقاتصحةومستندات االستالم، ومستندات المدفوعات سوف تدعم الخالصات حول 

  
 في مكتب المفتش العام توسيع نشاطها االستباقي تواصل مديرية التدقيقات ومديرية التحقيقات

ُيرآز هذا الجهد على برامج إغاثة وإعادة . ٢٠٠٩يناير /المشترك الذي بدأ في آانون الثاني
موال النقدية المرتبطة بالرقابة الضعيفة على إعمار العراق التي تؤمن الوصول السهل إلى األ

لمفتش العام مع عدد من الوآاالت الفدرالية مثل يعمل المدققون والعمالء الخاصون ل. النفقات



مبادرة التحقيقات/عمليات التدقيق السرية  
 

١٤٠ 

.  لتعزيز هذا الجهد(FINCEN)ميرآية  الجرائم المالية التابعة لوزارة المالية األمكافحةشبكة 
رى لفرض تطبيق خ األيةيدرس مدققو ومحققو المفتش العام بالشراآة مع الوآاالت الفدرال

 المشتبه بها التي يمكن ان أولية غير االعتيادية  الصفقات المالتحديدالف المستندات آالقانون، 
لتاريخه، . نح إغاثة وإعادة إعمار العراقِمإدارتها وفي عقود وال فساد في منح أور إلى احتيال تشي

يضًا الدعم للتحقيقات الجنائية أوقدم المشروع .  تحقيقًا جنائيًا جراء هذا الجهد٢٧فتح المفتش العام 
  .التي آانت جارية

  
  
  ١-٤شكل ال

   الشرعيقانونيعملية التدقيق ال
  
  

  
  

  التحاليل
  مصدر البيانات اختبار الشواذ واستخراج البيانات

   إعمار العراقالبيانات المالية إلعادة
 صفقات وزارة الدفاع التحاليل المالية لكافة(

ووزارة الخارجية والوآالة األميرآية للتنمية 
  )٢٠٠٨-٢٠٠٣الدولية، 

  
 مبادرة التحقيقات/عمليات تدقيق المفتش العام

استهداف البرامج ذات الرقابة الداخلية (
الضعيفة، التي تسمح بالوصول السهل إلى 

  )األموال النقدية
  

  التدقيق المرآز على عقود 
عمليات التدقيق التي تستهدف تكاليف والنتائج 

  )واإلشراف على عقود وبائعين محددين

  النتائج
  

تحديد الشواذات التي تشير بقوة إلى عمليات 
  .احتيال، هدر وإساءة استعمال محتملة

  
  

تحقيقات جنائية نتج عنها توجيه 
  إدانات/اتهامات

  
  
  

صة بالباعة نتج عنها عمليات تدقيق  خا
استردادات ومعالجة لنقاط الضعف في الرقابة 

  .الداخلية
 



عمليات تدقيق المفتش العام
 
 

١٤١ 

  

   المفتش العامعمليات تدقيق
  

، اصدر المفتش العام ٢٠١٠يناير / آانون الثاني٣٠ ولغاية ٢٠٠٩أآتوبر /تشرين األول ٣١من 
  :وقد تشمل.  واسعة من قضايا إعادة اإلعمارمجموعةخمسة تدقيقات تعالج 

  
  لمعهد الجمهوري ا المقدمة إلىنح الديمقراطية لِمتقرير حول إدارة وزارة الخارجية

 .(NDI) في العراق المعهد القومي الديمقراطيالدولي و
 جل دعم برنامج  أل"داين آورب"نح لشرآة تقرير حول أداة وزارة الخارجية لعقد ِم

 .تدريب الشرطة العراقية
  صالح بات وإل لتقديم عر"وامار"لشرآة نحت  عقود ُمونتائجتقرير حول آلفة وإدارة

 .ديد توربيناتجعادة تإو
  القانونيةالقانونيةيقات قفي التدتقرير يحّدث جهود المفتش العام . 
  دراسة الحاجات المستقبلية لنظام إدارة إعادة إعمار ُمنح لعقد تقرير يعالج هواجس

 .(IRMS)العراق 
  
الل ربع العمل بتدقيقات أخرى خيقات جارية، آما يتوقع ان يبدأ قددى المفتش العام حاليًا ثمانية تل

  .عمال التدقيق حسب معايير التدقيق الحكومية المقبولة عادةأتش العام بفميقوم مكتب ال. السنة هذا
  

  ١-٤قائمة بمنتجات التدقيق هذه، انظر الجدول لالطالع على 
  

  العام المنجزة خالل ربع السنة الحاليعمليات تدقيق المفتش 
اشونال بنجاح العقود لكن مشاآل غير متوقعة أثرت على التكاليف أنجزت شرآة وامار انترن

  .والجداول الزمنية
  ٠٠٧/١/٢٠١٠-١٠المفتش العام تقرير 

  
  المقدمة

 نهائي حول المبالغ التي تم  شرعي تقرير تدقيق قانونيقانونيًا إعداد المفتش العام المطلوب من
ت ايلجرى المفتش  العام عمأطلب،  هذا اللتلبية. ادة إعمار العراقعإتقديمها من أجل عمليات 

آان الهدف من هذه التدقيقات، مراجعة . عادة اعمار العراقتدقيق درست العقود الرئيسية إل
شراف على العقود، مع التشديد  واإلالنتائجتكاليف والحكام الرئيسية للعقود لتحديد الشروط واأل
  .وإساءة االستعمالالحتيال والهدر التي تحتوي نقاط ضعف يمكن ان ستهل اعلى القضايا 
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  ١-٤الجدول 
  ٣١/١٠/٢٠٠٩منتجات تدقيق المفتش العام منذ 

  
  اإلصدارتاريخ   عنوان التقرير  رقم التقرير

أنجزت وامار انترناشونال بنجاح العقود لكن مشاآل غير متوقعة  10-007
  اثرت على التكاليف والجداول الزمنية

٢/٢٠١٠  

لمزمنة في إشراف وزارة الخارجية على عقد داين نقاط الضعف ا  10-008
  آورب لدعم برنامج  تدريب الشرطة العراقية

٢/٢٠١٠  

  ١/٢٠١٠  دارة إعادة إعمار العراقإعقد وزارة الخارجية لدراسة نظام   10-010
التي  القانونيةعمليات التدقيق القانونية : عادة اعمار العراقإموال أ  10-011

ت رقم  التقرير المؤق-وإساءة استعمالهدر احتيال وحددت عمليات 
٢  

١/٢٠١٠  

شراف محدود على التكاليف وآثار إ: ارجيةخمنحة وزارة الإدارة   10-012
المعهد القومي المعهد الجمهوري الدولي والمقدمة إلى نح ِمال

  (NDI) في العراق الديمقراطي

١/٢٠١٠  

  
عقد واحد : ")وامار(ار انترناشونال إنك وام"شرآة رآز هذا التدقيق على ثالثة عقود منحت إلى 

وتسليم عربات مصفحة للقوات األميرآية والعراقية،  ءآمية غير محدودة لشرا/ غير محدودلتسليم
صالح توربينات المولدات في محطات للكهرباء إوعقدان بأسعار مثبتة من الشرآة لمعاينة و

اثة وإعادة إعمار غوق إآانت العقود ممولة في معظمها من صند. بالقرب من بغداد
 . (ISFF)من العراقية، وصندوق قوات األ (ESF)، وصندوق دعم االقتصاد (IRRF)العراق

 "وامار"  شرآةأآتوبر، آانت/ول تشرين األ٣٠العام بتاريخ  شوفقًا للتقرير ربع السنوي للمفت
 ٧٠ ها بمبلغلزامإم  ت:ول الذين تلقوا أمواًال من صندوق دعم االقتصادبين المقاولين العشرة األ

 وتولت (JCC-IA)  القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستانأدارت العقود . مليون دوالر
  .شرافاإلمسؤولية ميرآي فرقة منطقة الخليج التابعة لسالح الهندسة في الجيش األ

  
  النتائج

قيادة المشترآة للعقود في النجزت بنجاح العقود الثالثة وان أ "وامار"  شرآةوجد المفتش العام ان
شراف، علمًا ان بعض اإلدارة واإلليات وؤ أدتا بنشاط مس وفرقة منطقة الخليجالعراق وأفغانستان

  .ثرت على التكاليف والجداول الزمنيةأدارة والعقود قد مشاآل اإل
  

 لشراء وتسليم عربات "وامار"  شرآة الذي منح بطريقة تنافسية إلى٢٠٠٤  العامآان عقد
رقت، آما  ناجحًا في معظمه علمًا ان ثماني عربات قد ُس(W914NS-04-D-0121)فحة مص

 علىاستبدلت وامار العربات المسروقة دون أي آلفة . خرى في وقت متأخرأتم تسليم عربات 
، آانت ٢٠٠٦ديسمبر /ولنجاز العقد الذي دام سنتين ونيف وانتهى في آانون األإعند . لحكومةا

 مليون ٣٢٫٩٦ميرآية والعراقية بكلفة  عربة مصفحة إلى القوات األ٢٤٥جاح وامار قد سلمت بن
ميرآية، بما في ذلك  الحكومة األمتطلباتسعر بعض العربات ازداد بسبب تغييرات في . دوالر

ى ذلك، وبعد سرقة العربات، قررت لععالوة . ساسيةلعربة األإلى ااصة خضافة بعض القطع الإ
 دوالر ١٠،٠٠٠العربات جوا إلى بغداد لتجنب مزيد من السرقة بكلفة ميرآية نقل الحكومة األ

  .ضاف ذلك حوالي مليوني دوالر إلى إجمالي تكاليف العقدأ. ة الواحدةبللعر
  

صالح ست توربينات مولدات إ لمعاينة و"وامار"  شرآةآان العقدان الممنوحان إلى
)W9GXY-06-C-0050و W9GXY-07-0014 (،شغال  وان آانت األناجحين على العموم

آشفت مستندات العقد ان .  أآثر واحتاجت إلى وقت أطول لالنجاز مما آان مخططًاقد آلفت
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أفضل قيمة  مثلت إجماًال "وامار"شرآة نحا بصورة تنافسية وان اقتراحات عقدي المعاينة قد ُم
ول، جب العقد األغير ان التكاليف بمو.  ولوزارة الكهرباء العراقيةاألميرآيةبالنسبة للحكومة 

  مليون دوالر آما ان فترة٣٤٫٨٢ مليون دوالر إلى ٢١٫٠١، زادت من ٢٠٠٦الممنوح سنة 
وازدادت التكاليف . ٢٠٠٨سبتمبر /يلولأ إلى ٢٠٠٦ددت من خريف داء الزمنية للمعاينات ُماأل

،  مليون دوالر٢٥٫٤٢ مليون دوالر إلى ١٤٫٩٢ من ٢٠٠٧بموجب العقد الثاني الممنوح سنة 
. ٢٠٠٨سبتمبر / إلى أيلول٢٠٠٧ددت من خريف داء المعاينات ُمالزمنية أل آما ان الفترة

صالحات غير المتوقعة خالل تغيرات الكلفة والجداول الزمنية آان سببها بصورة رئيسية اإل
خرت وزارة الكهرباء وصول أضافة إلى ذلك، إ. حدى المولداتإالمعاينات وحريق شب في 

رة يطآانت هذه المشاآل خارجة عن س.  الذي زاد التكاليفاألمر المعاينات، المقاول إلى بعض
  .وامار

  
دارة  مسؤوليات اإل تولت وفرقة منطقة الخليجالقيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان

 حّدد.  حصلتيتداء العقود والموظفين الشراف على العقود، وحلت المشاآل الصغيرة ألواإل
، بما في ذلك التقديرات المستقلة للحكومة التي نظيميةدارية والت بعض المشاآل اإلالمفتش العام

وأخطاء الرياضيات خطاء السرد أ، والعديد من مبالغ فيهاعدتها فرقة منطقة الخليج والتي آانت أ
 هذا في وقت. وللقيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان في العقد األا التي ارتكبتها

 الملفات عثرت على ماليًا آما انها لم تكن قد  العقود بعدأقفلتير، لم تكن القيادة المشترآة قد التقر
  .تحتاجها لتنفيذ هذا اإلقفالالتي 

  
  التوصيات

أو الدروس المكتسبة لمعالجة القضايا المتعلقة /المفتش العام السابقة التوصيات وشملت تقارير 
 تم يتالقضايا الرئيسية ال. مار العراقعادة اعإ مشاريع بزيادات الكلفة وتغيرات المواعيد في

 تمت –دارة العقود والمشاريع إ و، التغيير في آلفة ومواعيد العقود-التعرف عليها في هذا التقرير
  . توصيات أو دروس مكتسبة في هذا التقريرأيةوفقًا لذلك، لم يضف المفتش العام . معالجتها

  
  لتدقيقلستجابة الدارة وامالحظات اإل

 وافق آل من . مالحظاتهابداءقدم المفتش العام مسودة هذا التقرير إلى الوآاالت المسؤولة إل
 على المشترآة للعقود في العراق وأفغانستانوالقيادة وميرآي سالح الهندسة في الجيش األ

  .التقرير
  

عم برنامج  لد"داين آورب"  شرآةنقاط الضعف المزمنة في إشراف وزارة الخارجية على عقد
  الشرطة العراقية 

  ١/٢٠١٠-٠٠٨-١٠المفتش العام تقرير 
  

  المقدمة
ارجية مع شرآة داين خعقد مكتب المخدرات الدولي وفرض تطبيق القانون التابع لوزارة ال

 مهمة لدعم برنامج تدريب الشرطة العراقية التابع لوزارة مريشمل أوا"آورب انرناشونال 
مستشارين للشرطة ودعمتهم وغيرهم  "داين آورب" هذه، قدمت وامر المهمةأبموجب . الدفاع

لدى مكتب  (AIJS)ردن األ العراق وأفغانستان وفرقة دعم. داخل البالدمن المستشارين 
شراف على عقود ولى عن اإلؤولة األسمالهي  (INL)المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي 

خدرات الدولي وفرض تطبيق القانون على شراف مكتب المإدرس المفتش العام . "داين آورب"
 مليون دوالر، والن المكتب المذآور له تاريخ معروف ٢٫٥نها آلفت ما يزيد عن وامر المهمة ألأ
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) ١(، خصوصدرس المفتش العام، على وجه ال.  المهماتأوامرشراف الضعيف على من اإل
ارجية على خشراف وزارة الإ) ٢(وامر مهمات، أآبر واحدث التكاليف والتمويل وعملية المنح أل

فرض تطبيق القانون لتوصيات وضعية تطبيق مكتب المخدرات الدولي و) ٣(وامر المهمات وأ
  .العام السابقة شالمفت

  
  النتائج

شراف ضعيف على إيواصل مكتب شؤون المخدرات الدولي وفرض تطبيق القانون إظهار 
يفتقر المكتب إلى الموارد .  العراقية لدعم برنامج تدريب الشرطة"داين آورب"وامر مهمة أ

 ما يوجد نتيجة لذلك، آان . مع داين آورببالشكل الصحيحوامر المهمة أدارة الكافية إلوالرقابة 
ممثلو ضابط العقود . ميرآية عرضة للهدر واالحتيالموال األ مليار دوالر من األ٢٫٥يزيد عن 

داين "داء ونفقات أشراف على لعدم اإلليهم انتقادات إ الذين وجّهت (ICOR)داخل البالد 
: مر المهمة المالي، لم يقوموا بالمراجعات واالختبارات المناسبة لضمان انأ بموجب "آورب

مر أ/ في الفواتير مسموح بها بموجب العقد"داين آورب" التي ذآرتها شرآةالتكاليف ) ١(
دارتها أميرآية التي ات األان الممتلك) ٢(المهمة، ومدعومة بالمستندات المناسبة، وصحيحة 

عارة التي تم التفاوض بشأنها ان اتفاقيات اإل) ٣(، تجري مراقبتها بشكل آاٍف "داين آورب"
إن الحكومة قد تلقت ) ٤(ميرآية، وميرآية تحمي مصالح الحكومة األبالنيابة عن الحكومة األ

ارجية ستأخذ على خرة الولما آانت وزا. مر المهمةأداء المحددة في الخدمات حسب معايير األ
، وان وزارة ٢٠١١عاتقها مسؤولية برنامج تدريب الشرطة العراقية من وزارة الدفاع سنة 

شراف على العقود التي تكلف دافعي الضرائب األميرآيين ماليين الخارجية تواصل اإل
بة فعالة  ورقاإدارة ديهاسوف يكون من الحيوي بالنسبة لوزارة الخارجية ان يكون لالدوالرات، 

  .ميرآية بصورة فعالة ومجديةموال األنفاق األإعلى تلك العقود لضمان ان يتم 
  

ت ار، قيل لمكتب شؤون المخد٢٠٠٥فمنذ  .ة ليست مشاآل جديدكافيةالموارد والرقابة غير ال
عبء األعمال الملقاة على  بما يتناسب معالدولي وفرض تطبيق القانون ان عدد موظفيه لم يزداد 

وقيل آذلك للمكتب . فغانستانأعادة اعمار العراق وإشرافه على عقود إ، وانه بحاجة لتعزيز عاتقه
ض ماليين الدوالرات  على عقود العراق عّرءن إشرافه الرديإ، ٢٠٠٧المذآور من جديد سنة 

علن المسؤولون في مكتب شؤون أ، قفي جلسة استماع، واستجابة لتقارير التدقي. لمخاطرل
ولي وفرض تطبيق القانون مرارًا وتكرارًا انهم يعترفون بالمشاآل وان لديهم المخدرات الد

غير ان المكتب . شراف على العقود للعراقدارة واإلاإلمبادرات لزيادة عدد الموظفين ولتحسين 
  .قد بقي بعيدًا جدًا عن القيام بتلك المبادرات

  
 ضابط ي يخطط لزيادة عدد ممثلأعلن مكتب شؤون المخدرات الدولي وفرض تطبيق القانون انه

 في تشرين بعد أن آان عدد هؤالء ثالثة، ١١ في العراق إلى (ICOR)العقود داخل البالد 
رشاد إ بحاجة إلى د ضباط العقوي غير ان المفتش العام يعتقد ان ممثل.٢٠٠٩نوفمبر /الثاني

والى .  ال يفعلونوماذا  لتحديد ماذا يفعلون أآبرإشرافوإلى  ، بوضوحمضافي لتحديد مسؤولياتهإ
  مكتب شؤون المخدرات الدولي وفرض تطبيق القانونفإناد، شرحين تطوير وتطبيق هذا اإل

 ضافيين ممثلي ضباط العقود اإلما هو عدد ، بصورة دقيقة،يسمح له بتحديدال  في وضع سيبقى
ط العقود داخل البالد ضابل ن ممثلي٣ من أآثريعتقد المفتش العام ان ثمة حاجة إلى . الذين يحتاجهم

(ICOR) ١١ ولكنه ال يعتقد ان المكتب قد اثبت انه بحاجة إلى.  
  

، يعيد ٢٠٠٤ في العراق ابتداًء من بدايته سنة "داين آورب"شراف الضعيف على عقد بسبب اإل
.  آافة وصوالته التاريخيةتطابقمكتب شؤون المخدرات الدولي وفرض تطبيق القانون النظر في 
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 ٥ إلى ٣ قد تأخذ ما بين مطابقةأآتوبر ان جهود ال/ولقيل للمفتش العام في تشرين األرغم انه و
 الن مكتب شؤون  الكاملة،١١وقد يأخذ ذلك فترة أطول مع مجموعة موظفيه ال آمال سنوات لإل

 قد تأثرت المطابقةيضاف إلى ذلك ان جهود . الجهدالعدد الذي يتطلبه ت لم يوظف تمامًا ارالمخد
.  الناقصةأوخطاء المرتفعة في الفواتير والمستندات الداعمة الرديئة بمعدالت األبشدة  سلبيًا

ثر عليها خالل رجح بسبب المشاآل التي ُععمال على األ األأعباءعالوة على ذلك، سوف تزداد 
  .عملية مراجعة الفواتير الحالية

  
  التوصيات

يستطع مكتب شؤون المخدرات منة لم  مزآانت مشاآلف عليها اشر إدارة العقود واإل سوءألن
  : بما يلي يوصي المفتش العامتصحيحها،

  
حول جراء دراسة فورية إدارة والموارد بأن يأمر نائب وزيرة الخارجية لإليجب  -١

  لتحديد ما إذا آانت هيكلية وعملياتهاردنفغانستان واألأق واموظفي فرقة دعم العر
شراف بصورة فعلية وفعالة على العقود التي  من اإليمكنها تهادارإ وها وموظفيالفرقة

  .تقع تحت مسؤوليتها
مساعد سكرتير بن يأمر أإلى حين االنتهاء من هذه الدراسة، يوصي المفتش العام ب -٢

فغانستان أق وا، رئيس عمليات فرقة دعم العر(INL) مكتب شؤون المخدرات
 للقيام عددهمرشاد مفصل لممثلي ضباط العقود، وتحديد إبتطوير ردن واأل

 الفواتير طابقةجهود ميقومون ب، وتعيين موظفين إليهمبالمسؤوليات المعهودة 
 .ية خالل السنتين القادمتينخللمصادقة على الفواتير التاري

  
  لتدقيقلستجابة االدارة ومالحظات اإل

لم . وافق مكتب شؤون المخدرات الدولي وفرض تطبيق القانون على توصيات المفتش العام
لكن، .  مليار دوالر عرضة للهدر واالحتيال٢٫٥  مبلغلى موقف المفتش العام من انيوافق ع

  .يقات السابقة، يتمسك المفتش العام بموقفهقد في التتحديدهخطير الذي تم بسبب ضعف الرقابة ال
  

  ارجية لدراسة نظام إدارة إعادة إعمار العراقخعقد وزارة ال
  ١/٢٠١٠-٠١٠-١٠المفتش العام 

  
  المقدمة

ميرآي ، طورت فرقة منطقة الخليج التابعة لسالح الهندسة في الجيش األ٢٠٠٤ر العام خواأفي 
 آان القصد من نظام إدارة .(IRMS) عادة اعمار العراقإدارة إومكتب المشاريع والعقود، نظام 

صًال ان يكون قاعدة بيانات للمشاريع الممولة من صندوق إغاثة وإعادة أإعادة إعمار العراق 
من  قوات األوقضيفت بيانات مشاريع من صندألكن، ومع مرور السنين، . عمار العراقإ

صندوق دعم أخرى من  برنامج االستجابة الطارئة للقائد، ومشاريع  منالعراقية، ومشاريع
  .االقتصاد

  
، وآان ٢٠٠٨يوليو /آخر تقرير للمفتش العام عن نظام إدارة إعادة إعمار العراق صدر في تموز

 لكن، )٥٤٥(.امات وفوائد نظام البياناتدوسياسات وإجراءات واستخ  تقييم مجمل إدارةإلىيهدف 
عداد مسودة خطة إالعام ان فرقة منطقة الخليج بصدد  جراء المراجعة، علم المفتشإخالل 

العام مراجعته واصدر  شأوقف المفتنتيجة لذلك، . لمستقبل نظام إدارة إعادة إعمار العراق
  . المعالجةإلى تحتاج تيير السفارة وفرقة منقطة الخليج حول بعض القضايا التقريرًا لتحذ
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إدارة إعادة أعمار العراق شار المفتش العام انه عندما استهل العمل بنظام أولى، في الدرجة األ

لم يجِر تطبيق برنامج ). ٢٠٠٩تنتهي في (، آان للنظام تصميم حياتي لخمس سنوات ٢٠٠٤سنة 
صبح غير صالح أالحياتية، آما ان النظام الذي آان في سنة تشغيله الرابعة، قد صيانة للدورة 
 بالقليل من رفع إالحظ  ييضًا أن النظام لمأالعام  شوذآر المفت.  تشغيليًا ليعّول عليهوغير مستقر

في بعض الحاالت، لم يعد . ساسية لم تعد مكفولةالمستوى، آما ان العديد من مكونات النظام األ
والقائد  لدى العراق يأمر سفير الواليات المتحدةوصى المفتش العام بان أ. هعو النظام يدعمونصان
 بين  مجتمعين، وضع إجراءات للتخطيط المشتركلقوات المتعددة الجنسيات في العراق،العام ل

  . نظام إدارة إعادة إعمار العراق في المستقبلللنظر في عمليات تشغيل واستخدامالوآاالت 
  
، أعلنت ٢٠٠٨يوليو /الصادر في تموز مالحظات مكتوبة حول مسودة تقرير المفتش العام في

حد مقاوليها بإعداد دراسة حول نظام إعادة إعمار العراق، وان فرقة منطقة الخليج انها سمحت أل
البرامج  والعتاد ومالءمة منصات ، النظامعمرهذه الدراسة سوف تنظر في عوامل مثل 

يضًا فرقة منطقة أوسوف تزود الدراسة . في الكمبيوتر والبنية التحتية للشبكة  معهتخدمةسمال
  .صحاب المصالحلية ألب المستقالحاجاتالخليج بالتوصيات حول 

  
 ،ديسمبر/ول آانون األ٢٠ لغاية ٢٠٠٨يوليو /ارجية لمسودة تقرير تموزخلم تستجب وزارة ال

ميرآي مكتب المساعدة االنتقالية  السفير األفي الرّد، عين. لكنها وافقت على توصيات التقرير
ك، أعلن السفير ان عالوة على ذل. للعراق بصفة الوآيل التنفيذي لنظام إدارة إعادة إعمار العراق

 والحاجة إلى ،صحاب المصلحة في النظامقة بالمطالب الحالية والمستقبلية أللعالتوصيات المت
  .خاصأمور هامة بوجه  نظرة تشغيل موحدة

  
، لم تكن فرقة منطقة الخليج وال مكتب المساعدة االنتقالية ٢٠٠٩نوفمبر /تاريخ تشرين الثانيب

  .للعراق قد طورا الخطط التي التزما بها في مالحظاتهما الرسمية على مسودة تقرير المفتش العام
  

  النتائج
ة إعادة إعمار العراق جراءات لتحسين نظام إداريعتقد المفتش العام ان التأخير المديد في اتخاذ اإل

يل لنظام إدارة إعادة دتطوير باعتماد  أوصالح إية فوائد آامنة جراء ألغت إلى حد آبير أقد 
 ،نفاقهاإه تم خ العراق لتاريارعادة اعمموال المخصصة إل بالمئة من األ٩٥حوالي . إعمار العراق

من المرجح انها ستكون  ،موال المتبقيةدارة معلومات محسن لألإآما ان الحاجة إلى نظام 
ى ذلك، تم سحب الخطة لتسليم عتاد وبرامج لنظام إدارة إعادة إعمار العراق، علعالوة . هامشية

 ماليين دوالر في نظام بديل لن يكون ٥ ارنظرًا لذلك، لن يقدم استثم. إلى الحكومة العراقية
 فوائد أوية تحسينات أ رجح، على أقل تعديل، على األ٢٠١٠آتوبر أ/ول األينمتوفرًا قبل تشر

يضاف إلى ذلك ان . دارة إعادة إعمار العراقإ مستخدمين آخرين لنظام ي ألأوذات شأن للسفارة 
نظمة أ لديها ٢٠١٠ر بوأآت/ادة اإلعمار بعد تشرين األولالوآاالت الرئيسية التي ستشارك في إع

  .قادرة على تعقب نشاطات إعادة االعمارخاصة بها قائمة 
  

  التوصيات
ظهر الحاجة إلى تطوير نظام بديل لنظام إدارة إعادة إعمار العراق، في غياب المعلومات التي ُت

ميرآي لدى العراق مكتب المساعدة االنتقالية للعراق يوصي المفتش العام بأن يطالب السفير األ
ائم على  لتطوير نظام جديد ق"انتبرايز انفورميشن سيستمز"لغاء هذا الجزء من العقد مع شرآة إب

  .(IRMS) نظام إدارة إعادة إعمار العراقشبكة االنترنت الستبدال 
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  دارةمالحظات اإل
فهي تعتقد ان عليها ان تواصل العقد . العام ش انها ال توافق على توصيات المفتأعلنت السفارة

ي  التوجيهات التومنستمز  حديثة من انتبرايز انفورميشن سيتأمل في الحصول على نظرة"النها 
عادة إعمار يمكن لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق أن يأخذها حول مستقبل معلومات نظام إدارة إ

ولي من العقد آان تطوير نظام العام يواصل االعتقاد ان الغرض األ شومع ان المفت. "العراق
. اممر هأف ان تطوير مجرى عمل لمعلومات نظام إدارة إعادة إعمار العراق ترجديد، فاننا نع

ليوضح انه ما لم تقدم المعلومات المجمعة بموجب لذلك، عدل المفتش العام توصيات مسودته 
سباب المعقولة الستمرار نظام إدارة إعادة إعمار العراق، فان المفتش العام العقد بعض األ

  . في االعتقاد ان على السفارة ان تلغي مهمات تطوير النظام المتبقيةرسيستم
  

وإساءة التدقيق القانوني الذي عرف على االحتيال والهدر : مار العراقأموال إعادة إع
  ٢ التقرير المؤقت رقم -االستعمال

  ١/٢٠١٠-٠١١-١٠المفتش العام تقرير 
  

  المقدمة
حول آافة شرعي  يطالب المفتش العام بإعداد تقرير تدقيق قانوني P.L 108-106القانون العام 

.  مليار دوالر٥٠ بلغ مجموعها لتاريخه حوالي تيلعراق العادة أعمار االتمويالت المخصصة إل
لمفتش ا  التي يجريهاالقانونيةهذا التقرير المؤقت يقدم نتائج برنامج عمليات التدقيق القانونية 

 النشاطات لتحديدتش العام فمنفقات الوآاالت، وتحديث جهود الالعام، بما في ذلك تحديث مراجعة 
 البيانات ويناقش جيضًا معلومات حول منهجية استخراأرير قيقدم الت. بأمرهاالمالية المشكوك 

يرفع المفتش العام التقارير عن . يضًا المقاييس التي يستخدمها المفتش العام لقياس التقدم الحاصلأ
موال يضًا آافة األأ يتناولساس ربع سنوي آما أن تقريرًا تراآميًا نهائيًا سوف أالنتائج على 
  .دة االعمارعاالمتوفرة إل

  
عادة يق حول العقود الكبرى إلقدم لخص نتائج سلسلة من عمليات التالعا شالتقرير األول للمفت

والن نقاط الضعف . عمار، آان الهدف منها، جزئيًا، التعرف على نقاط ضعف الرقابة الداخليةاإل
تائج هذه التدقيقات ، استخدم المفتش العام نوإساءة االستعمالهذه تقدم الفرص لالحتيال والهدر 

  .محتملة حاالت التصرف الخاطئ اللتحديدهداف لتطوير مقاربات تدقيق قانونية محددة األ
  
ارجية والوآالة خصل المفتش العام مراجعته القانونية لنفقات وزارة الدفاع ووزارة اليوا
عادة إعمار ظمة نفقات برنامج إتدرس هذه المراجعات بصورة منت. ميرآية، للتنمية الدوليةاأل
 أو هدر ، على احتيالتشير التي يمكن ان العمليات المالية في بيانات لتحديد المفارقاتراق عال
المعياري لممكنن للمعلومات مع التدقيق العام االستخراج ا شجمع مقاربة المفت ت. استعمالساءةإ

جل بها أل قةلعدلة المت ولتطوير األ،بأمرها المشكوك العمليات الماليةالآتشاف وتقنيات التحقيقات 
  . الجنائية بسبب االحتيالأوو المقاضاة المدنية أدارية جراءات اإلاستخدامها في اإل

  
 ه معروف ان،عادة اعمار العراقإبرنامج معينة من يضًا مراجعة لمجاالت أواستهل المفتش العام 

ي تسمح بالوصول إلى برامج التليرآز هذا الجهد على ا.  نقاط ضعف في  الرقابة الداخليةيوجد
  .حيث الرقابة الضعيفة على النفقاتبسهولة موال النقدية األ
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  النتائج 
 ١٧٫٣بمبلغ  إضافية مقدرة عملية مالية ٥١،٠٠٠منذ التقرير األخير، راجع مكتب المفتش العام 

ار  ملي٢٨ بمبلغمقدرة عملية  ٧٣،٠٠٠ التي تمت مراجعتها العملياتمليار دوالر جاعًال إجمالي 
 بما في ذلك المدفوعات العمليات المشكوك بأمرها، العديد من تحديديواصل المفتش العام . دوالر

،  مدفوعة إلى بائعين مختلفينالتي قد تكون مزدوجة، والمدفوعات التي قد تكون خيالية أو
حاصلة قبل أو في تاريخ المدفوعات الملحوظة في نشاطات المدفوعات، والتغّيرات الو

يضًا مدفوعات لشرآات أ المفتش العام حدد. متتابعة بغرابة لمقاول معينت، وفواتير الوصوال
وقفوا عن العمل أو أها عناوين خيالية ومدفوعات لمقاولين من المحتمل ان يكونوا  ليبدو ان
 مليون دوالر في صفقات تورط فيها ٣٤٠المفتش العام على حوالي  حددلتاريخه، . حظروا
  .ضافيةإطلب تحقيقات  بائع تت٨٠٠حوالي 

  
 هي فعًال العمليات المشكوك بأمرها تحديد ما إذا آانت أي من اآلن علىالمفتش العام يعمل 

 ومراجعة توثيق مستندات العقود العمليات المالية، عن طريق دراسة سليمةاحتيالية او غير 
فتش العام األولوية للعمل  التي ينبغي دراستها، يعطي المعمليات الماليةدد العنظرًا ل. الخاصة بها

، والمبالغ، والتاريخ السابق للنشاط العمليات الماليةالذي يستخدم عوامل المخاطر مثل نوع 
يرآز فريق تدقيق قانوني تابع للمفتش العام حاليًا على المدفوعات المزدوجة . بأمرهالمشكوك 

  .الممكنة المرتبطة بنفقات وزارة الدفاع
  

مبادرة للمفتش العام ترآز على البرامج التي تسمح بالوصول إلى عالوة على ذلك، تواصل 
 حاالت النشاطات تحديدتواصل وي،  ضعيفةالرقابة على النفقات بسهولة حيث  النقديةاألموال

. ًا فرد٣٦ تتناول تحقيقًا جنائيًا ٢٧نتيجة لهذا الجهد، فتح المفتش العام لتاريخه . بأمرهاالمشكوك 
  .المتعلقة بالتحقيقات الجنائية الجارية لن تعرض في هذه التقاريرالمعلومات المنفصلة 

  
 للمفتش العام سوف ترد آالعادة في تقارير النتائج المجمعة  الشرعينتائج جهود التدقيق القانوني

اننا نقدم أيضًا الدروس المكتسبة التي . ، وسوف يتم إدخالها حيثما آان ذلك مناسبًا ومفيدًاالمحددةو
  .تطبق في العمليات الطارئة األخرى مثلما هي الحال في أفغانستان مثًاليمكن ان 

  
  التوصيات

  . توصيات في هذا التقرير، هذا تقرير معلومات فقطأيةلم يقدم المفتش العام 
  

  اإلدارةمالحظات 
  .اإلدارةطلب مالحظات الن هذا التقرير ال يحتوي على توصيات، لم ُت

  
المقدمة من ِمنح الإشراف محدود على التكاليف واثر : نح للِمةالخارجيإدارة وزارة 

   في العراقالديمقراطي المعهد القوميالمعهد الجمهوري الدولي و
  ١/٢٠١٠-٠١٢-١٠المفتش العام تقرير 

  
  المقدمة

 التابع لوزارة (DRL) والعمل اإلنسان مكتب الديمقراطية وحقوق إدارة يتناولهذا التقرير 
 مليون دوالر، ٢٤٨بحوالي قيمتها ، مقدرة ٢٠٠٩ و٢٠٠٤ت بين  منحة صدر١٢الخارجية ل 

 (NDI)لديمقراطي في العراق ا قومي والمعهد ال(IRI)إلى المعهد الجمهوري الدولي ومقدمة 
 دراسة  إلى التقريرن هذاهدف المفتش العام .  بناء الديمقراطية في العراقلتغطية نشاطات
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المعهد  المعهد الجمهوري الدولي وئج المنح المقدمة إلىنتا وزارة الخارجية على تكاليف وإشراف
  . بناء الديمقراطية في العراقمن أجل تغطية نفقات برامج  في العراقالقومي الديمقراطي

  
  النتائج

 المقدمة نحِمالليس لدى إدارة مكتب الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل توثيق حول ما إذا آانت 
، وما إذا أهدافها في العراق تحقق المعهد القومي الديمقراطيي و المعهد الجمهوري الدولإلى

ففي حين يعلن المعهد الجمهوري .  فعالية وآفاءةاألآثرق ستخدم بالطرنح ُت الِم هذهآانت أموال
نحهما في تحقيق  الذي آان لِماألثر في العراق انهما قّيما المعهد القومي الديمقراطيالدولي و

 المعهد  من والعمل،اإلنسانلب مكتب الديمقراطية وحقوق ، لم يطالمرجوة منها هدافاأل
 عرضتقارير  في العراق تقديم تلك التقييمات في المعهد القومي الديمقراطيالجمهوري الدولي و

مكتب لقد أعلن أحد المسؤولين الرسميين في . التقدم الحاصل آما هو مطلوب في اتفاقيات المنح
 والعمل ان المكتب استأجر مؤخرًا خدمات متخصص لتحسين اإلنسانالديمقراطية وحقوق 

  .نحتقييمات العملية ولتحديد وسائل قياس اثر الِم
  

 أموال بالمئة فقط من ٤١نح، وجد المفتش العام ان  المفتش العام لتكاليف سبع ِممراجعةخالل 
 بالمئة من ٦٠ن  مأآثران و. المنح التي أعطيت أنفقت فعًال على النشاطات المباشرة للبرنامج

 في المعهد القومي الديمقراطي بالمئة من نفقات ٥٠وحوالي نفقات المعهد الجمهوري الدولي 
انفق المعهد الجمهوري الدولي ثلث .  وللنفقات العامة التي معظمها أمنيةلألمنالعراق آانت 

ن نصف أمواله  في العراق أآثر مالمعهد القومي الديمقراطي، وانفق األمنعلى تقريبًا  أمواله
تقريبًا  مليون دوالر ١١٤ أصل مليون دوالر فقط من ٤٧حوالي  وهكذا، يكون.  أيضًااألمنعلى 

 للمنح األمنيةيالحظ المفتش العام ان مستوى النفقات .  على النشاطات المباشرة للبرنامجأنفقتقد 
في غياب تلك . لفوائدتخذ حسب آل قضية بمفردها ويجب ان يستند إلى تحليل للكلفة واهو قرار ُي

  . األمنية قاعدة لتقييم مدى مالءمة التكاليف كالتحاليل، ليس هنا
  

 الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل  مكتبلم يكن بمقدور المسؤولين الرسميين الحاليين في
األمنية  من التكاليف مثبت آما هو ،نحهذه الِمالواضحة المرافقة ل لماذا تم قبول المخاطر حشر
مكتب غير انهم الحظوا ان . تّم منحها بعد ان إالنح  تلك الٍمبإدارةالنهم لم يكونوا مكلفين عالية، ال

 نشاطاتال تحقيقالديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل تلقى توجيهات من الكونغرس لضمان 
 الديمقراطية وحقوق  مكتبؤولون انسمعلى الرغم من ذلك، شرح ال. نحالِم المقررة في هذه

، آما ان األمنيةيغة محددة لقياس المستوى المناسب للتكاليف صنسان والعمل ليس لديه اإل
  . معينة أمنيةمتطلباتالظروف المتغيرة يمكن ان تملي 

  
المقدمة نح ٍمال مكتب الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل على إشرافوجد المفتش العام ايضًا ان 

مكتب يدير أوُال، . محدود في العراق القومي الديمقراطيالمعهد المعهد الجمهوري الدولي و إلى 
 الذي يحّد من األمر والعمل برنامج المنح من واشنطن العاصمة اإلنسانالديمقراطية وحقوق 

 في نشاطات األثرتصّور ومن التفاعل وجهًا لوجه مع موظفي المستفيد من المنح في العراق 
 التي وضعها التوجيهاتر بان تتبع تقارير التقدم الحاصل لب المكتب المذآوطثانيًا، ال ي. المستفيد

 من يجري تشجيع المستفيدينمثًال، .  والعمل في اتفاقيات المنحاإلنسانمكتب الديمقراطية وحقوق 
 الفترة الزمنية إلى فيع النشاطات الحاصلة انوأ مستوى و ُيحدد فيها تقارير تقدمتقديمنح على الِم

  . ان النشاطات حصلت فعًالإلثبات جانب المستندات الداعمة
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 تقرير ٢٣ أصل من ٢٢ في المستندات الداعمة في العراق المعهد القومي الديمقراطين ضّم
 تقرير ٢٩ أصل فقط من ٣ن المعهد الجمهوري الدولي المستندات الداعمة في  وضّم،قدمها
مطلوب  ، آما هو األهدافبحسب تقارير التقدم بيانات النفقات تحتويعالوة على ذلك، لم . قدمها

 في العراق تقارير مالية ربع المعهد القومي الديمقراطي المعهد الجمهوري الدولي وقدم. في المنح
 أو األمنقات حسب الفئات مثل التقارير لم توزع النفهذه  النفقات لكن إجمالي تحددسنوية 

 ان المعلومات من إالالمفصلة، البيانات ب المتعلق بالموضوع ال يطالب اإلرشادرغم ان . يبردالت
  . على البرنامجإشرافه والعمل في اإلنسان الديمقراطية وحقوق شأنها أن تساعد مكتب

  
  التوصيات

 اإلنسان مكتب الديمقراطية وحقوق أن يّحسن األميرآيةيوصي المفتش العام وزيرة الخارجية 
  :ليتوجيه المكتب القيام بما يعلى المنح عن طريق إشرافه والعمل 

 
مراجعة وتوثيق معقولية موازنات المستفيدين من المنح لنشاطات ال صلة مباشرة لها  -١

 غير المباشرة، آما األخرى والتكاليف األمنية المنح، وبإدراج التكاليف أهدافبتنفيذ 
 المنح مع التكاليف الهامة وغير المباشرة المرجوة منفوائد الالتكاليف مقابل 

 .للبرنامج
 عن  تقاريرمن الممنوحين تقديم والمنح المستقبلية، الحالية للمنح سبةالطلب ، بالن -٢

 فئات التكاليف الكبرى، وأنعلى سنوية ال ربع النفقات
االحتفاظ  مدير للبرنامج في العراق مقابل  وظيفةيقوم بتقييم مدى صحة إحداث -٣

ي  ف والعملاإلنسانمكتب الديمقراطية وحقوق ل ن الديمقراطية آممثليبمستشاري
 .العراق

  
إجراء دراسة زيرة الخارجية لإلدارة والموارد لب نائب وويوصي المفتش العام أيضًا بأن يط

 والعمل لتحديد ما إذا آان المكتب ذو اإلنسانمكتب الديمقراطية وحقوق ولعمليات لموظفي 
 بصورة فعلية وفعالة على المنح التي تقع ضمن اإلشرافهيكلية وموظفين قادرين على 

  .لياتهممسؤو
  

  ةرادمالحظات اإل
 والعمل على ثالث من توصيات مسودة التقرير لكنه لم اإلنسانوافق مكتب الديمقراطية وحقوق 

نح لمطالبة المستفيدين من المنح برفع  تطالبه بتعديل اتفاقيات الِم التيلمسودةايوافق على توصية 
 أعلن مكتب الديمقراطية وحقوق .برىبفئات التكاليف الكربع السنوية تقارير عن النفقات الخاصة 

نح الحالية آما وللمنح التي انقضت مدتها قد ال تكون  والعمل ان التعديالت الرسمية للِماإلنسان
عّدل المفتش العام هذه .  ذلك من المستفيدين من المنح في المستقبللبمفيدة، لكنهم سوف يط

ي يعكس مالحظات مكتب الديمقراطية  برفع التقارير عن فئات النفقات لكالمتعلقةالتوصية 
  . والعملاإلنسانوحقوق 

 
   لهاعمليات التدقيق الجارية والُمخطط

أجرى المفتش العام بداية تدقيقات األداء التي ُتقّيم اقتصاد وفعالية وآفاءة ونتائج برامج إعادة 
الت االحتيال والهدر اإعمار العراق، مع الترآيز أحيانًا آثيرة على مالءمة الرقابة الداخلية واحتم

 عقود إعادة إعمار العراق الكبرى التي ستدعم تدقيقاتشمل ذلك سلسلة من . عمالتسوإساءة اال
للنفقات "  شرعيتدقيق قانونيإجراء "  العام لتوجيهات الكونغرس من أجلاستجابة المفتش

  .األميرآية ذات الصلة بإعادة إعمار العراق
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  عمليات التدقيق الجارية

  : التاليةالتدقيقاتلمفتش العام حاليًا على عمل اي
  

  لصندوق تنمية العراقعملية ماليةتدقيق بيانات : 1006المشروع . 
  أبناء العراقمنظمة تدقيق حول برنامج : 1004المشروع. 
  تدقيق حول وضعية صندوق قوات األمن العراقية:1003المشروع . 
  عقود إعادة إعمار العراق إلى تدقيق حول خطط نقل وصيانة ملفات : 9030المشروع

 .مرافق تخزين دائمة
  تدقيق حول ممارسات إدارة برنامج تدريب قوات األمن العراقية: 9028المشروع. 
  تدقيق مشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد داخل المنطقة :9026المشروع 

 .االقتصادية لمطار بغداد الدولي
  وات العمليات الخاصة العراقية تدقيق مشاريع تطوير ق:9023المشروع. 
  لمعالجة "ستانلي بايكرهيل" بموجب عقد  المبذولةتدقيق الجهود: 9019المشروع 

 .العيوب في مشاريع العناية الصحية الممولة من الواليات المتحدة
  مخصصات والزامات لبيانات معامالت  تدقيقات :9013 و9005 ,9012المشاريع

العائدة إلى وزارة الدفاع ووزارة الخارجية والوآالة إعادة إعمار العراق ونفقات 
 .األميرآية للتنمية الدولية

  
   لهاعمليات التدقيق المخطط

 في خطة التدقيق مشمولةثالثة أهداف رئيسية متوافقة مع لمفتش العام اتخطيط عمليات تدقيق 
  :االستراتيجية

  
 ح المتصلة بإعادة إعمار تحسين ممارسات األعمال والمحاسبة في إدارة العقود والمن

 .العراق
  تقييم وتعزيز اقتصاد  وفعالية وآفاءة البرامج والعمليات المصممة لتسهيل إعادة إعمار

 .العراق
  تقديم قيادة مستقلة وموضوعية وتوصيات حول السياسات الهادفة إلى معالجة العيوب في

 .إعادة اإلعمار وجهود إرساء االستقرار في العراق
  

 التشريعي إلنجاز تقرير تدقيق قانوني حول المفتش العام االستراتيجية بالتفويضتعترف خطة 
 آجزء من هذه . إلعادة إعمار العراقبطريقة أخرىآافة المبالغ المخصصة او التي تم توفيرها 

 إعادة علىشراف  والتكاليف واإلتناولت النتائج تدقيقًا مرآزًا ١٧الجهود، أنجز المفتش العام 
الحتيال والهدر وإساءة إضافى إلى تناولها مسألة تعرضها  في العراق، وآذلك لكبرىاإلعمار ا
  .هناك عمليات تدقيق إضافية جارية آما ان غيرها في طور التخطيط. االستعمال

  
من  التدقيق هذه سوف ترآز أآثر فأآثر على العقود الممولة من صندوق قوات األعمليات

  .العراقية وصندوق دعم االقتصاد
  

يوجه المفتش العام اآلن مزيدًا من موارده لمبادراته الخاصة بعمليات التدقيق القانوني، وقد نشر 
 عالوة على ذلك، وألجل مواصلة تقيم القيادة والتوصيات حول .تقريره الثاني حول هذه الجهود
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عراق، السياسات الهادفة إلى معالجة العيوب في جهود إعادة اإلعمار وإرساء االستقرار في ال
سوف يعالج المفتش العام القضايا المتعلقة بخفض حجم حضور وزارة الدفاع في العراق ونقل 

  .نشاطات إعادة اإلعمار إلى وزارة الخارجية
  

  ٢٠٠٩-٢٠٠٤: عمليات تدقيق المفتش العام
 من المواضيع تناولت مجموعة واسعة تقرير تدقيق ١٦٠، نشر المفتش العام ٢٠٠٤منذ العام 
. األمنية، آما آلفة عقود الخدمات حددةراف على العقود وبرامج إعادة اإلعمار الممثل اإلش
 عمليات تدقيق المفتش العام عيوب خطيرة في إدارة العقود ونشاطات إعادة اإلعمار، حددت

ة  أقل عرضوقدمت توصيات لتحسين االقتصاد وآفاءة العمليات األميرآية وجعل النشاطات
عمال، وقّدمت الدروس المكتسبة الستخدامها في مشاريع إعادة ة االستلالحتيال والهدر وإساء
  .خرىاإلعمار الكبرى األ

  
 المفتش العام يمكن ان تنسب إلى حضوره الهام  مكتب القسم األآبر من نتائج عمليات تدقيق

تي  والهذا الحضور مّكن المفتش العام من تقديم تدقيقات في الوقت المناسب،. والدائم في العراق
نشاطات .  قضايا إعادة اإلعمار الحيويةلمعالجةخالل ستة أشهر، تبدأ وتنجز  آثيرًا ما آانت

عمليات تدقيق المفتش العام داخل البالد مّكنت أيضًا بناء اتصاالت وعالقات وجهًا لوجه مع 
 ومع المسؤولين الرسمييناألميرآية المسؤولين الرسميين في وزارة الدفاع ووزارة الخارجية 

  .العراقيين، وقدمت معرفة تاريخية في العمق لبرنامج إعادة اإلعمار في البالد
  

عمل المفتش العام بطريقة استباقية مع السفراء السابقين والحاليين ومع الجنراالت القادة، وقدم 
، زّود المفتش ٢٠٠٩أغسطس /مثًال، في آب. التصورات حول القضايا التي تحتاج إلى المعالجة

جنرال القائد والسفير األميرآي بمعلومات تتعلق بمجاالت بحاجة إلى التعامل معها لضمان العام ال
انتقال سلس في الوقت الذي تتحول فيه إدارة إعادة اإلعمار من وزارة الدفاع إلى وزارة 

  .الخارجية، مع خفض حجم الحضور األميرآي، ومع زيادة القدرات الوزارية للحكومة العراقية
  
 حصل خالل السنة الماضية حترافيةلخارجي على قدرات والتزام تدقيقات المفتش العام االآيد اأالت

هذه عندما قدم المفتش العام ونجح في المراجعة الخارجية للنظراء التي طالب بها مجلس 
. ًانظيفتلقى المفتش العام رأيًا .  نظامه للرقابة على الجودةمفتشين العامين حول نزاهة وآفاءةال

مؤسسة " قام بها مكتب ٢٠٠٩يوليو / تموز٣١عة النظراء للمفتش العام للسنة المنتهية في مراج
 التي اإلرشاديةالتابع للمفتش العام وفقًا لمعايير التدقيق الحكومية والخطوط " العلوم القومية

، ٢٠٠٩نوفمبر / تشرين الثاني٢٠في . وضعها مجلس المفتشين العامين حول النزاهة والكفاءة
  : رنر، المفتش العام لمؤسسة العلوم القومية، في جزء وثيق الصلة بالموضوعل ي أليسون سآتب

  
 آان في (ISIGR) في رأينا ان نظام الرقابة على الجودة لمنظمة التدقيق التابعة للمفتش العام

، مصمم بصورة مالئمة وممتثلة لتزويد المفتش ٢٠٠٩يوليو / تموز٣١الواقع، للسنة المنتهية في 
العام بضمانات معقولة في األداء ورفع التقارير وفقًا للمعايير المهنية المطبقة بكل المعاني 

 مع النجاح، (pass) "نجاح"منظمات التدقيق الفدرالية يمكن ان تحصل على تصنيف . المادية
  . لمراجعة النظراء"نجاح"تلقى المفتش العام تصنيف . "فشل" او "نواقص"
  

ن تدقيقات المفتش العام لبت آافة الشروط لمعايير التدقيق المقبولة عادًة وجدت هذه المراجعة ا
تواصل مديرية التدقيق في مكتب المفتش العام رصد . عرفها المفتش العام للواليات المتحدةيآما 

  .نشاطات إعادة اإلعمار األميرآية في العراق
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تحسينات في إدارة نشاطات عالجت عمليات التدقيق القضايا الكبرى وأوصت بالعديد من ال

  إعادة اإلعمار
األسباب األساسية ُتشكِّل  حاصلة آانت مسائل عريضة المفتش العام حدد ،في مجرى عمله

 للمفتش العام، التي يمكن تطبيقها مكتسبة التي لوحظت في جسم التدقيقات والدروس الللنواقص
 توصية ٣٩٩ ذلك، قدم المفتش العام عالوة على.  إعادة اإلعمار في العمليات الطارئة األخرىفي

لقد . لتحسين نشاطات إعادة اإلعمار في العراق التي تغطي تشكيلة واسعة من القضايا اإلدارية
 عند أخذها مجتمعة، )٤٥٥(. توصية من هذه التوصيات٢٥٩وافقت اإلدارة منذ اآلن على تطبيق 

  .ة اإلعمار في بيئة طارئةتقدم هذه المعلومات نقطة انطالق هامة إلدارة نشاطات إعاد
  
 أربع قضايا دائمة حّدد، تقرير تدقيق ٢٠٠٨يوليو / ذلك، أصدر المفتش العام، في تموزوضيحلت

  )٤٥٦(:تؤثر على إدارة نشاطات إعادة اإلعمار في العراق
  

  الحاجة إلى فهم أفضل للمشاآل المرتبطة بتطبيق برامج إعادة اإلعمار في بيئة أمنية
 في ،، القضايا األمنية وتكاليفها لم تؤخذ، أحيانًا آثيرةى سبيل المثالعل .غير مستقرة

 . عند تصميم وتطبيق نشاطات إعادة اإلعمار والتكاليف المقدرةآافيةاالعتبار بصورة 
 

  أثر عدم وجود هيكلية إدارية متكاملة تقدم الخطوط الواضحة للسلطة حول تنسيق
فتقار إلى وحدة القيادة هذه قاد إلى أوضاع لم اال: البرامج والتسليم الناجح للمشاريع

تستطع فيها الحكومة األميرآية تحديد المدى الكامل لنشاطات آافة الوآاالت حول قضايا 
 .الفساد وتنمية القدراتمكافحة منفردة مثل 

  
 أهمية لحظ الحاجة إلى الموظفين والى خفض تدوير الموظفين. 

  
 ات المضيفة ألجل نجاح االستثمارات األميرآية  أهمية العمل عن آثب مع الحكومإدراك

 .على المدى الطويل في مشاريع إعادة اإلعمار
  

عالوة على ذلك، أشارت تدقيقات المفتش العام للعقود إلى العديد من المجاالت حيث آانت إدارة 
يال فضل ولجعل العقود اقل عرضة لالحتاألكفاءة ال ولتأمين التوفيرالعقود بحاجة إلى التحسين 
  .والهدر وإساءة االستعمال

  
ففي عدد من . المشاآل اإلداريةهذه  قدم المفتش العام توصيات للتعاطي مع استجابة لذلك،

 ذلك، قدم وضيحلت.  المذآورة أعالهمسائلالحاالت، عالجت توصية منفردة اآثر من واحدة من ال
  :المفتش العام

  
  في ذلك الحاجة إلى تجهيز المكاتب  توصية لتحسين إدارة البرنامج بما ١٦٠أآثر من

 .بالعدد المناسب من الموظفين وخفض تدوير الموظفين
  بشكل لمعلوماتا توصية لتحسين التنسيق ما بين الوآاالت والتعاون لتقاسم ٧٠أآثر من 

 .أفضل
  والكفاءة التوفير توصية لتحسين اإلشراف على العقود والمقاولين لتشجيع ١٦٠اآثر من 

 .الهدر وإساءة االستعمال الكامنةوأقصى حد احتماالت االحتيال، ولتخفيف إلى 
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  توصية لتحسين المحاسبة ونقاط ضعف الرقابة الداخلية، مثل المراجعة ١٦٠أآثر من 
 لفواتير المقاولين، وإشراف المقاولين غير المناسب، والمستندات غير الكاملة الكافيةغير 

 .ن غير المناسبأو الناقصة ألعمال العقود وعدد الموظفي
  توصية للعمل بصورة وثيقة اآثر مع الحكومة العراقية في حاالت مثل ٣٠أآثر من 

تصميم ونقل المشاريع لتحسين احتماالت قيام الحكومة العراقية بالمساندة المستديمة 
 .للمرافق والبرامج الممولة من الواليات المتحدة بحيث ال تذهب الجهود األميرآية سدى

  
 ذلك، قدم المفتش العام توصيات لتحسين إدارة وآفاءة وحصيلة البرامج األساسية عالوة على

ذات الكلفة العالية التي ستستمر حتى وإن آان نطاق جهود إعادة إعمار العراق األميرآية في 
  .تراجع

  
  توصية تعالج الحاجة إلى تحسين إدارة ١٩أصدر المفتش العام سبعة تقارير وقدم 

 مليار دوالر يسمح ٣٫٦٥هذا البرنامج البالغة قيمته .  الطارئة للقائدبرنامج االستجابة
 وإعادة للقادة الميدانيين األميرآيين باستخدام األموال لالستجابة الحتياجات اإلغاثة

 . على الفور وتحقق آثارًا واضحة الترآيز السكان المحلييناإلعمار التي تساعد
 تقرير واحد خالل ربع السنة - تقرير٢٥آثر من ، ااصدر المفتش العام، بدرجات متفاوتة 

هذه الجهود تأخذ أهمية .  حول الجهود األميرآية لتطوير قوات أمن عراقية فاعلة-هذا
اآلن بعد ان تم ضم الوآالة آما اآبر مع تراجع الحضور األميرآي على األرض، 

لية المتعددة الجنسيات القيادة األمنية االنتقا، أي الرئيسية التي أنشأت لتحقيق هذه الهدف
 توصية تتعلق بتنمية ٤٥قدم المفتش العام .  إلى القوات األميرآية في العراق،في العراق

القدرات الوزارية، واإلشراف على األسلحة المقدمة إلى قوات األمن العراقية، ونقل 
، األصول، واستخدام أموال برنامج االستجابة الطارئة للقائد، وجهود مكافحة الفساد

والمواضيع األخرى، بما في ذلك اللوجستية، ومسؤوليات الصيانة وتدريب أفراد قوات 
 .األمن

  
  :مع تطبيق توصيات تدقيق المفتش العام، حققت الوآاالت تقدمًا في تحسين عملياتها

  
  حققت تقدمًا في جهودها لتنظيم وتطبيق برنامج لمكافحة األميرآية وزارة الخارجية

 .الفساد في العراق
  دعمها لقدرة العراق على صيانة وإصالح األسلحة األميرآية حّسنت وزارة الدفاع

 .الصغيرة المعطاة لقواته األمنية عبر مرفق مرآز لألسلحة
  اإلشراف على واستخدام المقاولين في برنامج إعادة حّسنت وزارة الدفاع األميرآية

 .إعمار العراق
  

ت تطبيق عدد من توصيات المفتش العام التي تعالج على الرغم من ذلك، ال يزال على الوآاال
  :  مثًال،القضايا الهامة

  
 الحاجة إلى تنسيق أآبر بين الوآاالت التي تقدم حدد المفتش العام  ٢٠٠٦ العام منذ

، أوصى المفتش العام بأن ٢٠٠٦يناير / في آانون الثاني.المساعدة في إعادة اإلعمار
ددة الجنسيات في العراق مدراء البرنامج والقادة يطالب الجنرال قائد القوات المتع

تنسيق الخطط والتمويل للمساندة المستديمة لمشاريع إعادة  اإلعمار "التابعين له ب 
الكبرى لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد وللمشاريع التي لها قيمة  استراتيجية، مع 
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واصل المفتش العام العثور  هذه التوصية ال تزال مفتوحة، وي)٤٥٧(."وزارة الخارجية
 . األميرآية األخرىاتعلى أمثلة لنشاطات تجري بدون تنسيق مع وآاالت المساعد

 
  ال يزال على وزارة الدفاع تطبيق عدٍد من التوصيات لتحسين إدارة صندوق دعم

ًا في تخطيط نقصالحظ المفتش العام . االقتصاد ألجل تطوير قوات األمن العراقية
 وزارة الدفاع تحددتدريب الشرطة والجيش العراقي وأوصى بأن وتطبيق برامج 

آما مسؤولي  اللوجستية ومسؤولي العراقية، والقوميةاحتياجات قوات الشرطة المحلية 
من . اللوجستية في الجيش العراقي، وان تعمد إلى صياغة خطة لتدريب هؤالء الموظفين

 .توحة توصية مف٢٤ توصية مذآورة أعاله، ال تزال ٥٤اصل 
  

  توصية لتحسين إدارة برنامج ١٩ من اصل ١٣ال يزال على وزارة الدفاع أيضًا تطبيق 
سجالت آاملة ب االحتفاظ، ال تزال المشاآل قائمة في في هذاو. االستجابة الطارئة للقائد

 وفي النقل والمساندة ،دقيق لمعايير انتقاء المشاريعالواضح والتطوير الفي وللمشاريع، 
 . النطاقواسعة للمشاريع الالمستديمة

  
توصيات المفتش العام بخصوص تحسين عمليات نقل المرافق المبنية من الواليات المتحدة إلى 

 ست من اصل عشر توصيات ال تزال مفتوحة، .الحكومة العراقية ليست مطبقة أيضًا بالكامل
  : قضايا هامة، مثلوتخص

  
 ي تنقل مشاريع إعادة اإلعمار المنجزة إقامة عملية موحدة فردية لمختلف الوآاالت الت

 .إلى الحكومة العراقية
 إنجاز تقييم لقدرة الحكومة العراقية على المساندة المستديمة لألصول المنقولة. 
  تطوير خطة، مستندة إلى تقييم قدرات الحكومة العراقية، ألجل تنمية قدرات الحكومة

 .ولةالعراقية على المساندة المستديمة للمشاريع المنق
  

 حاالت معينة حيث المساندة المستديمة التي تقوم بها الحكومة تحديديواصل المفتش العام أيضًا 
آافة تقارير تدقيق المفتش العام يمكن العثور عليها على . لمخاطرمعرضة لالعراقية للمشاريع 

  . mil.rsigi.wwwموقع المفتش العام على اإلنترنت 
  

  لقد آان لتدقيقات المفتش العام اثر آبير
 على تحسين إدارة برامج إعادة  رئيسيةلقد آان لتدقيقات المفتش العام آثار مالية وغير مالية

، وّفرت تدقيقات المفتش العام ٢٠١٠يناير / آانون الثاني٣١لغاية . اإلعمار في العراق
 مليون دوالر من أموال ٢٢٩٫٧٢استخدام  مليون دوالر وحّسنت ٨١٫٧٩واسترجعت حوالي 

  قدرهامدفوعاتحل  المفتش العام أيضًا آما تساءل). ٢-٤أنظر الشكل (دافعي الضرائب 
 مليون دوالر بما في ذلك مدفوعات مزدوجة ممكننة، ومدفوعات مبالغ فيها، او ١٤٫٧٤

ق بالتجهيزات ثلثا األموال الموفرة جاءت من توصيات تتعل. مدفوعات إلشغال لم تستكمل
المشتراة لمراآز العناية الصحية األولية ومن الحاجة إلى مراجعة فواتير برنامج تدريب الشرطة 

 مليون دوالر من التمويل لبرنامج تدريب ٢٠٠حدد المفتش العام أيضًا ان حوالي . العراقية
  .الشرطة يمكن استخدامها بطريقة افضل في مكان آخر

  
  . الطرق لتوفير أموال إضافيةيواصل المفتش العام توثيق
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  ٢-٤الشكل 
  تأثير تدقيقات المفتش العام 

  بماليين الدوالرات
  

  
  دوالرات تم توفيرها  أموال وضعت    مدفوعات

  استرجعت           ألجل استخدام    متحداة/
         أفضل  
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عمليات تفتيش المفتش العام الخاص إلعادة إعمار 
  العراق

  
خالل ربع .  مشروعًا١٥٢ عملية تقييم لمشاريع غطت ١٦٤ المفتش العام حتى تاريخه، أنجز

  :السنة الحالي، أنجز المفتش العام خمس عمليات تقييم
  

 ترميم قبر الجندي المجهول 
 مصنع ابو غريب لأللبان 
 مرفق التفتيش عند نقطة الدخول في الربيعة 
  مرآز تدريب فرع حمام العليل 
 مام العليلمرآز التدريب اإلقليمي في ح 

  
، صندوق حرية العراق (CERP)هذه المشاريع ممولة من برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

(IFF) وصندوق قوات األمن العراقية (ISFF) . من هذه التقييمات الخمسة، واحد منها آان لتقييم
  .االستدامة واألربعة المتبقية آانت لمشاريع إنشائية قيد التنفيذ

  
ستدامة على معرفة ما إذا آانت المشاريع التي جرى تسليمها إلى العراقيين تعمل رّآز تقييم اال

إلنجاز هذا األمر، حدد المفتش العام ما .بالقدرة المخططة لها في العقد األساسي أو في أمر المهمة
إذا آانت المشاريع تتمتع بالقدرة المخططة لها عندما قبلتها حكومة الواليات المتحدة، عندما تم 

إضافة إلى ذلك، حدد المفتش العام ما إذا آان قد . نقلها إلى المشغلين العراقيين وخالل التقييم
  .جرى التخطيط الستدامة هذه المشاريع بطريقة مناسبة وان آانت ستتواصل

  
  تناول المفتش العام في تقييمات المشاريع اإلنشائية الجاري تنفيذها األسئلة العامة التالية؟

  
 ونات المشاريع مصممة بصورة مالئمة قبل اإلنشاء أو الترآيب؟هل آانت مك 
 هل استوفت اإلنشاءات أو أعمال إعادة التأهيل معايير التصميم؟ 
  هل آانت معايير الرقابة على النوعية التي اتبعها المقاول وبرامج الحكومة األميرآية

 لضمان الجودة مناسبة؟
 ليتها التشغيلية بطريقة مناسبة؟هل تم تناول موضوع استدامة المشاريع وفعا 
 هل آانت نتائج المشاريع مطابقة ألهدافها األصلية؟ 

  
 عملية تفتيش محدودة في ٩٦منذ بداية برنامج التفتيش قبل أربع سنوات، أنجز المفتش العام أيضًا 

  . تقييم جوي٨١٩الموقع و
  

تستمر جهود . لت قائمةيستمر الوضع األمني بالتحسن في العراق، رغم ان مخاطر العنف ما زا
تسهيل مهمة المفتش العام إلجراء عمليات التقييم في مواقع مشاريع إعادة اإلعمار بفضل تأمين 

وسائل النقل المناسبة، المرافقة األمنية، والدعم الحياتي الذي أمنته القوات المتعددة الجنسيات في 
عددة الجنسيات في شمال الخليج العراق، الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، الفرقة المت

رغم انه آان من . والمكاتب المحلية لسالح الهندسة في الجيش األميرآي وفرقة منطقة الخليج
غير الممكن لفرق التفتيش التابعة للمفتش العام قضاء وقت طويل في مواقع بعض المشاريع بقدر 



 للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراقالتفتيشعمليات 
 
 

١٥٨ 

ل آل جهد لتمكين تنفيذ والمساعدة ما هو ممكن بالنسبة لمواقع في الواليات المتحدة، فقد جرى بذ
  .في عمليات التفتيش التي أجراها المفتش العام

  
أجرى المفتش العام في ربع السنة الحالي ثالث عمليات تقييم لالستدامة وعمليتي تقييم اإلنشاءات 

قة آانت النتائج مماثلة للنتائج التي توصل إليها المفتش العام في عمليات تقييم ساب. قيد التنفيذ
  :لالستدامة ولإلنشاءات

  
 لم تكن عمليات وأعمال الصيانة الطويلة األمد قد انجزت. 
 لم يتم إعداد الموازنات المالئمة من جانب الوزارات العراقية. 
 لم يتم تنفيذ أعمال الصيانة الروتينية دائمًا. 

  
تش العام خالل  للحصول على قائمة بعمليات تقييم المشاريع التي أنجزها المف٢-٤أنظر الجدول 
للحصول على قائمة آاملة لعمليات التقييم التي أنجزها المفتش ) هـ(أنظر الملحق . ربع السنة هذا

  .العام خالل أرباع السنة السابقة
  

 الموقع التقريبي لكل مشروع جرى تقييمه خالل ربع السنة الحالي وأرباع السنة ٣-٤يبين الشكل 
  .السابقة

 
  ٢-٤الجدول 

   قيمت خالل ربع السنة الحاليخمسة مشاريع
  بآالف الدوالرات

  
نوع   اسم المشروع

  التقييم
الكلفة   المحافظة

  المقررة
الوآالة 
  المنفذة

مصدر 
  التمويل

منطقة   المقاول
فرقة 

منطقة 
  الخليج

ترميم ضريح 
الجندي 
  المجهول

الفيلق   ١،٧٤١  بغداد  استدامة
المتعدد 

الجنسيات 
في العراق 
(MNCI)  

برنامج 
بة االستجا

الطارئة 
للقائد 

(CERP)  

بنت، فوش 
  وشرآاؤهم

  الوسط

شرآة أبو 
غريب لأللبان 

  واألجبان

فريق المهمة   ٣،٤٠٠  بغداد  إنشاء
األميرآي 

لتحسين 
األعمال 

وعمليات 
 االستقرار

(TFBSO)  

صندوق 
حرية 
 العراق
(IFF)  

البالغ 
  لالستثمارات

  الوسط

مرفق التفتيش 
عند نقطة 

الدخول في 
  الربيعة

شمال منطقة   ٣،١١٠  نينوى  إنشاء
الخليج 

(GRN)  

صندوق 
قوات األمن 

العراقية 
(ISFF)  

شرآة 
بيلتكس 

  لإلنشاءات

  الشمال

مرآز تدريب 
فرقة حمام 

  العليل

شمال منطقة   ٣،٥٧٤  نينوى  إنشاء
الخليج 

(GRN)  

صندوق 
قوات األمن 

العراقية 
(ISFF)  

  الشمال  محلي

مرآز 
التدريب 

اإلقليمي لفرقة 
  لالحمام العلي

شمال منطقة   ٥،٠٢٩  نينوى  إنشاء
الخليج 

(GRN)  

صندوق 
قوات األمن 

العراقية 
(ISFF)  

  الشمال  محلي
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  عمليات تقييم المشاريع التي اجراها المفتش العام

يقدم هذا القسم ملخصات لتقارير عمليات التقييم التي نفذها المفتش العام للمشاريع التي أنجزت 
ة للتقارير الكاملة، أنظر موقع المفتش العام على شبكة االنترنت بالنسب. خالل ربع السنة الحالي

mil.sigir.www.  
  

  ترميم  نصب ضريح الجندي المجهول، بغداد، العراق
  PA-09-168تقرير المفتش العام رقم 

  
مج االستجابة الطارئة للقائد  مليون دوالر الممول من برنا١٫٧٢الهدف من المشروع البالغ آلفته 

(CERP) الموجود في بغداد، آان ترميم نصب ضريح الجندي المجهول وتزويد وحدة الشرف 
في وقت تفتيش المفتش العام، آان المشروع قد أنجز وُنقل . العسكرية العراقية بالزي االحتفالي

مشروع " أدرج(IRMS)اق ، إال ان نظام إدارة إعادة إعمار العر٢٠٠٦إلى العراقيين في العام 
  . بالمئة٧٥ضمن فئة المشاريع المنجزة بنسبة " ترميم ضريح الجندي المجهول

  
  االستنتاجات

، آان النصب التذآاري لضريح الجندي المجهول ٢٠٠٣بعد سقوط نظام صدام حسين في العام 
نامج ، منح الجيش األميرآي عقدًا من ضمن بر٢٠٠٦في العام . في بغداد، قد ُنهب وّدمر

االستجابة الطارئة للقائد، من أجل ترميم هذا الصرح وتزويد وحدة الشرف العسكرية بالزي 
  .االحتفالي

  
  ٣-٤الشكل 

  عمليات تقييم المشاريع

  
 

المواقع التقريبية للمشاريع التي جرى تقييمها خالل ربع السنة الحالي ومواقع عمليات التقييم خالل أرباع السنة 
  .حافظاتالسابقة بحسب الم

  

  ربع السنة الحالي
 أرباع السنة األخرى
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  منظر من داخل ضريح الجندي المجهول

  

  
  منارة في موقع نصب ضريح الجندي المجهول

  
حدد المفتش العام أن ملف المشروع يحتوي على جميع الوثائق المطلوبة بموجب العقد وبموجب 

  .توجيهات برنامج االستجابة الطارئة للقائد مثل وثائق المدفوعات وتقارير ضمان النوعية
  

النقص الحاصل في الوثائق والمستندات إلى إرباك فيما يتعلق بأموال برنامج االستجابة أدى 
بنهاية المطاف، قام ممثلو الفيلق المتعدد الجنسيات في . الطارئة للقائد المنفقة على هذا المشروع

ل بلغ العراق بالبحث في النظام المالي المعياري للجيش، ووجدوا ان المبلغ المدفوع فعًال للمقاو
  . دوالر١،٧٤٠،٧٧٢

  
باإلضافة إلى ذلك، لم يستطع المفتش العام، من دون تقارير ضمان النوعية ومن دون صور 
للمشروع، ان يحدد الممارسات اإلنشائية للمقاول خالل سير العمل بالمشروع، الكمية الفعلية 

  . للشغال المنجزة، أو حالة المشروع عندما تّم انجازه
  

هذا .  نظام لمنع تسرب الزيت لضمان عدم حصول تسرب من األساساتفرض العقد ترآيب
آما توجب بموجب العقد زراعة جميع أقسام الحديقة . النظام لم يرآب والبالطات التالفة لم تستبدل

  .وزراعة أشجار النخيل، لكن شيئًا من ذلك لم ينفذ" سانت أوغستين"بعشب 
  

يناير / آانون الثاني١٠ي المشروع إلى انه في أظهر ملخص اإلنفاق على األعمال المنجزة ف
، آانت االشغال المدنية وأجزاء المناظر الطبيعية من هذا المشروع قد انجزت بنسبة مئة ٢٠٠٧

 ألف دوالر ١٥٥ الف دوالر المبلغ الكامل للشغال المدنية ومبلغ ٤٧٦بالمئة وان المقاول قبض 
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 العقد لم يفّصل الكلفة االفرادية لكل عنصر من وبما ان بيان عمل. عن أشغال المناظر الطبيعة
عناصر االشغال المدنية وأشغال المناظر الطبيعية، لم يستطع المفتش العام تحديد القيمة الفعلية 

إضافة إلى ذلك، أآد ملخص اإلنفاق ان المقاول . لألموال التي تلقاها المقاول عن أعمال لم ينفذها
ت العسكرية واألسلحة االحتفالية، إال ان ملف المشروع لم  ألف دوالر ثمن البدال٣٠٠قد قبض 

يحتوي على مستندات تؤآد عدد البدالت واألسلحة االحتفالية المقدمة إلى وحدة الشرف العسكرية 
  .العراقية

  

  
  اشغال لتصليح درج مكسور في ضريح الجندي المجهول

  
وثائق ملف المشروع المتوفرة، وعلى أساس زيارة المفتش العام للموقع، ومراجعة مستندات و

والمناقشات التي جرت مع موظفي وحدة الشرف، حدد المفتش العام، انه على الرغم من ان 
، فقد ظهر تحسن (SOW)المشروع لم يستوفي جميع المعايير المحددة في بيان أعمال العقد 

  .واضح على نصب ضريح الجندي المجهول بعد تنفيذ مشروع الترميم
  

  التوصيات
وصي المفتش العام ان يقوم القائد العام للقوات المتعددة الجنسيات في العراق، باإلجراءات ي

  :التالية
  

ويجب . تحديث هذا المشروع في نظام إدارة إعادة إعمار العراق بأحدث المعلومات -١
ان تتضمن هذه التحديثات النسب المئوية لألعمال المنجزة، الكلفة اإلجمالية ألشغال 

 .ريخ االنجازالبناء وتا
تحديد قيمة أشغال العقد غير المنفذة والسلع غير المزودة من المقاول واسترداد هذا  -٢

 .المبلغ من المقاول
  

  تعليقات اإلدارة
تلقى المفتش العام تعليقات على مسودة تقريره من القوات المتعددة الجنسيات في العراق تتفق مع 

يضًا تعليقات تقنية أقوات المتعددة الجنسيات وقد قدمت ال. التوصيات الواردة في التقرير
  .للتوضيح

  
  تقييم تعليقات اإلدارة

اما استجابة القوات . ١تناولت تعليقات القوات المتعددة الجنسيات في العراق التوصية رقم 
 فكانت ان المقاول قد نّفذ األشغال مقابل آل مبلغ ٢المتعددة الجنسيات للتوصية رقم 

ال ان المفتش العام الحظ وجود أشغال مدنية وأشغال مناظر طبيعية غير إ.  دوالر١،٧٤٠،٧٧٢
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منفذة من  المقاول بالرغم من تلقيه مدفوعات عنها، آما نقص في المستندات المتعلقة بأعداد 
راجع المفتش العام . البدالت واألسلحة االحتفالية المزودة إلى وحدة الشرف العسكرية العراقية

 من القوات المتعددة الجنسيات تحديد قيمة األشغال غير المنفذة والسلع  وطلب٢التوصية رقم 
  .غير المزودة، المطلوبة بموجب العقد، واسترداد قيمة هذه األشغال من المقاول

  
  مصنع أبو غريب لمنتجات االلبان

  PA-09-172تقرير المفتش العام 
  

ر والممول من صندوق حرية  مليون دوال٣٫٤الهدف اإلجمالي لهذا المشروع البالغة قيمته 
  مصنع ابو غريب لمنتجات -العراق، آان إعادة بناء قدرة انتاج الشرآة العامة لمنتجات األلبان

االلبان، تلبية طلبات السوق المحلية، ودعم البرنامج الغذائي لمدارس وزارة التربية والتعليم الذي 
  .يزود أطفال المدارس العراقية بالحليب المعقم

  
  ئجالنتا

، ٢٠٠٢معدات إعادة تشكيل الحليب من الحليب المجفف اشترتها حكومة صدام حسين في العام 
لكنها بقيت مخزونة دون استخدام ألن الشرآة العامة لمنتجات األلبان لم يكن لديها التمويل الالزم 

  .لبناء مبنى لترآيب وتشغيل هذه المعدات
  

  
  أللبان باب الدخول إلى مصنع ابو غريب المنتجات ا

  
 جرى توقيع اتفاقية تعاون، بتمويل من فريق المهمات األميرآي لألعمال وعمليات االستقرار

(TFBSO)وقد وقعت هذه االتفاقية بين قيادة . ، لتشييد مبنى وترآيب وتشغيل معدات خط الحليب
لمفتش أظهرت مراجعة ا. أفغانستان والشرآة العامة لمنتجات األلبان/العقود المشترآة العراق

العام ان رسومات تصاميم المقاول افتقرت إلى تفاصيل هامة تتعلق بإمداد المياه ومعالجتها 
إضافة إلى ذلك حدد المفتش العام عيوب آبيرة في التكامل . وبمعالجة مياه الصرف الصحي

  .اإلنشائي للمبنى
  

 ٣٠زًا بنسبة ، زار المفتش العام موقع المشروع، الذي آان بوقتها منج٢٠٠٩ نيسان ١٢في 
شاهد المفتش العام عيوبًا إنشائية، مثل براغي التعليق غير المحمية، بالشكل المناسب، . بالمئة

واإلنشاء البنيوي الخرساني غير الصحيح والبالطات األرضية المبنية بطريقة سيئة، وتشوهات 
  .في عدد من دعامات السقف
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 المهمات األميرآي لألعمال وعمليات نقل المفتش العام هذه المشاآل الخطيرة إلى فريق
الذي استعان فورًا بخدمات سالح الهندسة في الجيش األميرآي لدى فرقة (TFBSO) االستقرار

يحدد فرقة منطقة الخليج معيار . منطقة الخليج لتزويد لإلشراف على األعمال التصحيحية للمقاول
  .قبول األعمال التصميمية المقترحة وتتحقق من تنفيذها

  

  
  أعمال اللحام في مصنع منتجات األلبان في أبو غريب

  
إال ان المفتش العام ال زال قلقًا بشأن معدات خط إنتاج الحليب وما إذا آانت هذه المعدات قادرة 
  .على العمل آما يجب بعد بقائها في المستودع وهي عاطلة عن العمل لفترة تزيد عن سبع سنوات

  
  الدروس المكتسبة

ثرت سلبًا على هذا المشروع هي النتيجة المباشرة العتماد اتفاقية ألمشاآل التي عدد مهم من ا
 األمر إلى إشراف الحكومة األميرآية على ئالتعاون مقابل عقد إنشاء معياري واالفتقار في باد

لم تتضمن اتفاقية التعاون فقرات تتعلق بمتطلبات محددة من المقاول مثل مستندات . المشروع
حكام الكفاالت، وضبط الجودة، آما أنها لم تطلب من ألموافقات الواجب تسليمها، والتصميم وا

الحكومة األميرآية مراجعة مستندات التصميم والمواصفات المقدمة من اجل معرفة وقتها 
وبسبب عدم مراجعة . واآتمالها واإلشراف على أشغال اإلنشاء من خالل برنامج لضمان النوعية

لمواصفات المقدمة، أتيح للمقاول ان يبدأ أعمال اإلنشاء على أساس تصاميم مستندات التصميم وا
غير مناسبة افتقرت إلى تفاصيل وهامة، بينما تسبب عدم وجود نظام لضمان النوعية بان يتابع 

  .المقاول أعمال اإلنشاء من دون ان يطلب إليه تصحيح العيوب
  

  
  ريبلحام من نوعية سيئة في مصنع األلبان في أبو غ
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بعد مناقشة جرت مع المفتش العام، أدرك فريق المهمة األميرآي لتحسين األعمال وعمليات 
 القصور في اتفاقية التعاون وتأثير اإلشراف المحدود على مشروع (TFBSO) االستقرار
وهكذا، ذآر ممثلو الفرق انهم عندما منحوا عقدًا لسوق في الهواء الطلق في البصرة، . اإلنشاءات

إضافة إلى ذلك، سوف . العقد يتضمن متطلبات محددة لمستندات التصميم والمواصفاتآان 
يفرض اإلشراف على أعمال اإلنشاءات من خالل استخدام هيئة خارجية، مثل سالح الهندسة في 

  .فرقة منطقة الخليج، من اجل إنتاج إنشاءات من نوعية جيدة
  

  التوصيات
  :دسة في الجيش األميرآي بما يلييوصي المفتش العام ان يقوم سالح الهن

  
  .متابعة اإلشراف على أعمال المقاول التصحيحية .١
 .عداد تفاصيل محددة بالنسبة إلى مرافق الموقعالعمل مع المقاول إل .٢

  
  يضًا ان يتابع فريق المهمة األميرآي لتحسين األعمال وعمليات االستقرارأيوصي المفتش العام 

(TFBSO)م للشرآة العامة لمنتجات األلبان لتحديد حالة المعدات الناقصة  العمل مع المدير العا
  ,ومنح عقد ترآيب وبدء تشغيل معدات خط الحليب ألول مرة

  
  تعليق اإلدارة

تلقى المفتش العام تعليقات على مسودة تقريره من فرقة منطقة الخليج ومن فريق المهمة 
، وآانت هذه التعليقات متوافقة مع (TFBSO) األميرآي لتحسين األعمال وعمليات االستقرار

التوصيات، وذآرت اإلجراءات التصحيحية المتخذة وقدمت تعليقات لتوضيح التقرير وجعله أآثر 
  .دقة
  

  تقييم تعليقات اإلدارة
وتناولت . يقدِّر المفتش العام توافق تعليقات فرقة منطقة الخليج مع توصيات مسودة التقرير

عام، وذآرت اإلجراءات التصحيحية المتخذة، وزودت معلومات التعليقات توصيات المفتش ال
  .توضيحية إضافية للتقرير النهائي هذا

  

  
  أعمال بناء غير صحيحة في مصنع األلبان في أبو غريب
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  مرفق التفتيش عند نقطة الدخول في الربيعة، العراق
  PA09-173تقرير المفتش  العام رقم 

  
 مليون دوالر والممول من صندوق قوات األمن ٣٫١لفته الهدف من هذا المشروع البالغة آ

 متر مربع ومنشآت ١٢٣٠العراقية، آان إنشاء مرفق تفتيش تتألف من طابق واحد وتبلغ مساحته 
داعمة متعددة، مثل نظام لتوزيع المياه، ونظام  للصرف الصحي، ونظام لتوزيع الكهرباء ومولد 

  .زالة المباني الموجودة حاليًاآهرباء قوة ميغا واط واحد، إضافة إلى إ
  

  النتائج
، أجرى المفتش العام تقييمًا في الموقع لمشروع مرفق التفتيش عند نقطة ٢٠٠٩مايو / أيار١٧في 

وهو . نقطة الدخول هي مكان يدخل فيه الناس بشكل قانوني إلى البالد. الدخول في الربيعة
رات ويفتشون األمتعة لضمان عدم دخول نموذجيًا يتضمن موظفين يدققون في الجوازات والتأشي

  .المواد المهربة
  

  
  نقطة الدخول في الربيعة

  
الحظ المفتش العام أعمال إنشاء .  بالمئة٦٠في وقت زيارة الموقع، آان المشروع مكتمًال بنسبة 

حدد المفتش العام عدد من . قيد التنفيذ، مثل األطر الخرسانية وأعمال تحضيرية لصب الخرسانة
  :وب اإلنشائية شملتالعي

  
 إنشاءات غير مطابقة لبيان العمل. 
 إنشاءات غير متوافقة مع رسومات التصميم . 
 إنشاءات فيها عيوب. 
 مشاآل في األمان. 

  
ميرآية ولبرنامج ضمان النوعية لم تكن تنفيذ المقاول لبرنامج ضبط الجودة وتطبيق الحكومة األ

  .فعاًال في مراقبة المشروع اإلنشائي هذا
  

ناقش المفتش العام هذه المسائل مع موظفين من سالح الهندسة في الجيش األميرآي في منطقة 
صّرح ممثلو مكتب منطقة الموصل أن المقاول مستعد لمعالجة هذه المسائل من خالل . الموصل

  .المشروع وسوف يتخذ إجراءات تصحيحية
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  األعمال الخارجية في نقطة الدخول في الربيعة

  
 من ان المفتش العام حدد مشاآل مهمة في هذا المشروع، فإن اإلجراءات التي قال على الرغم

مكتب منطقة الموصل انه سوف يتخذها يجب ان تكون آافية لتصحيح العيوب التي جرى 
  .تحديدها للتمكن من بدء العمل في مرفق التفتيش عند نقطة دول الدخول في الربيعة

  
  التوصيات

  :تخذ مكتب منطقة الموصل اإلجراءات التاليةيوصي المفتش العام ان ي
  

مراجعة آل المشاآل التي حددها المفتش العام في تقرير بمقارنة اإلنشاءات الفعلية  -١
  .الميدانية مع بيان العمل ومتطلبات الرسوم التصميمية

تحديد ما إذا آانت االآالف الموفرة استحقت موافقة الحكومة األميرآية على المواد  -٢
 .بديلةوالطرق ال

نشائية دون زيادة الكلفة على الحكومة إالطلب من المقاول تصليح أية عيوب  -٣
 .األميرآية

 .فرض تطبيق خطة األمان التي وضعها المقاول -٤
تنفيذ ضوابط ضمان تطبيق اإلجراءات المنصوص عنه في برنامج ضمان النوعية  -٥

 .وبرنامج ضبط الجودة
  

  
  توصيالت آهربائية غير صحيحة في نقطة الدخول في الربيعة
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  تعليقات اإلدارة
تلقى المفتش العام تعليقات على مسودة تقريره من فرقة منطقة الخليج التابعة لسالح الهندسة 

  .األميرآي توافقت مع التوصيات وتوثق اإلجراءات التصحيحية المتخذة
  

  تقييم تعليقات اإلدارة
نتيجة لذلك، ال توجد توصيات . قات المشاآل التي حددها المفتش العام في توصياتهتناولت التعلي

  .إضافية مطلوبة
  

  مرآز تدريب فرقة حمام العليل، الموصل، العراق
  PA-09-174تقرير المفتش العام رقم 

  
 مليون دوالر والممول من صندوق قوات ٣٫٥الهدف اإلجمالي من هذا المشروع، البالغة آلفته 

ن العراقية، آان إنشاء مرآز تدريب لفرقة حمام العليل يتألف من حقول رماية جديدة األم
تطلب العقد بناء ثالثة حقول رماية لألسلحة الخفيفة متعددة األغراض، مرافق للعمليات . ومرافقها

 منشأة ثالثية الجوانب للتدريب ١٤العسكرية على أرض المدينة ومضمار للقتال الهجومي، و
  . بالمئة٧٨ في وقت زيارة الموقع، آان المشروع مكتمًال بنسبة .بالخارج

  
  النتائج

، نّفذ المفتش العام تقييمًا في الموقع لمشروع مرآز تدريب فرقة حمام ٢٠٠٩يوليو / تموز٨في 
  :وجد المفتش العام. الحظ المفتش العام أعمال إنشائية قيد التنفيذ ومنجزة. العليل

  
 شكل المناسبعناصر المشروع مصممة بال 
 اإلنشاءات لم تتطابق آليًا مع العقد. 
 برامج إدارة النوعية آانت بحاجة إلى تحسين. 
 نتائج المشروع آانت أو سوف تكون متناسقة مع األهداف األصلية. 

  
جرى . تطلب العقد بناء وترآيب عارضات فوقية بين مواقع إطالق النار ونهاية حقل الرماية

إال انه، . ستيعاب آل الطلقات التي تتجاوز الحافة بنهاية حقل الرمايةتصميم العارضات الفوقية ال
  .في وقت تقييم المفتش العام للموقع، لم يكن هناك عارضات فوقية مرآبة

  
أعلن ممثل مكتب منطقة الموصل انه قد جرى إنشاء العارضات الفوقية، لكنها آانت من النوعية 

لت حقول الرماية المتعددة اإلغراض من حقول مغلقة لذلك، تحو. السيئة بحيث انه توجب نزعها
الوثائق التي تناولت مشاآل األمان التي نتجت عن نزع العارضات الفوقية لم . إلى حقول مفتوحة

  .تكن موجودة
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  أآياس رمل تالفة في مرآز تدريب فرقة حمام العليل

  
آن مثل الجسور فوق القناة إضافة إلى ذلك، استعمل المقاول ألواح خرسانة جاهزة في عدة أما

ذ ان إمان الحظ المفتش العام خطر يهدد األ. المبنية لتصريف مياه األمطار من موقع حقل الرماية
  .المقاول لم يقم بإزالة حلقات الرفع من األلواح الخرسانية الجاهزة

  
 على حدد المفتش العام ان موظفي ضبط الجودة وضمان النوعية لم يكونوا فعالين في الحصول

لم يتواجد موظفو ضبط الجودة في موقع العمل ولم يقوموا بإدارة فعالة . منشأة من نوعية عالية
ولم يفرض ممثل ضمان الجودة تحقيق متطلبات التقرير اليومي . للمشروع وال باإلشراف عليه

  .لضبط الجودة
  

  التوصيات
ي الجيش األميرآي يوصي المفتش العام ان يتخذ مكتب منطقة الموصل لسالح الهندسة ف

  :اإلجراءات التالية
  

إجراء دراسة أمان لألرض لتحديد منطقة الخطر في حقل رماية األسلحة الخفيفة  -١
، وتقديم معلومات هذه (MOUT)وفي مرفق العمليات العسكرية على ارض المدينة 

من اجل التخطيط للحد من المخاطر . الدراسة إلى مرآز تدريب فرقة حمام العليل
  .د تنتج عن حقل الرماية المفتوحالتي ق

  
  .الطلب إلى المقاول استبدال آل أآياس الرمل التالفة -٢
 .لواح الخرسانية الجاهزة المستعملة فوق الجسورنزع عروات الرفع من األ -٣
تنفيذ عملية رقابة للتأآد من تنفيذ اإلجراءات المنصوص عليها في خطط ضبط  -٤

 .وضمان الجودة للمشروع
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  مرآز تدريب فرقة حمام العليلحقل رماية في 

  
  تعليقات اإلدارة

ميرآية في العراق تتوافق مع تلقى المفتش العام تعليقات على مسودة تقريره من القوات األ
  .التوصيات الواردة في التقرير وتتضمن توصيات تقنية للتوضيح

  

  
  متراس خلف أهداف حقل الرماية في مرآز تدريب فرقة حمام العليل

  
  ليقات اإلدارةتقييم تع

  .التعليقات تناولت توصيات المفتش العام وزودت معلومات توضيحية إضافية للتقرير النهائي
  

  
  قليمي في حمام العليلمباني منامة مرآز التدريب اإل
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  المرآز التدريب اإلقليمي في حمام العليل، الموصل، العراق
 PA 09-183تقرير المفتش العام رقم 

  
 ماليين دوالر والممول من صندوق قوات األمن ٥ذا المشروع البالغة قيمته الهدف اإلجمالي له

يتضمن المشروع إنشاء وترميم . العراقية، آان إنشاء مرآز تدريب إقليمي جديد للجيش العراقي
ورفع مستوى المرافق الموجودة، بما في ذلك ثكنات المجندين، المراحيض، نظام الشرب، نظام 

. ة، ومولد الكهرباء، إضافة إلى إزالة المباني والمنشات والخيم الموجودةإدارة المياه المصروف
لذلك، طلب . بعد منح العقد األصلي، قرر الجيش العراقي عدم زيادة عدد الطالب في المرفق

إنهاء جزئي للمشروع، وجرى خفض متطلبات العقد، ولم تعد ثكنات المجندين مطلوبة، إال ان 
لى مبنى الثكنات الموجودة حاليًا لتمكين ترآيب أنظمة التدفئة المقاول سيجري تصليحات ع

إضافة إلى ذلك آان على المقاول اعادة تعبيد الطرقات الموجودة وإعادة . والتبريد المناسبة
  . تصميم المراحيض المنفصلة لتصبح مبنى واحد

  
  . بالمئة تقريبًا٣٤في وقت زيارة الموقع، آان المشروع منجزًا بنسبة 

  

  
  عمال مد األنابيب في مرآز التدريب اإلقليمي في حمام العليلأ

 
  النتائج

، نّفذ المفتش العام تقييمًا في موقع مشروع مرآز التدريب اإلقليمي، ٢٠٠٩يوليو /في  تموز
 ميل من ١٥يوجد موقع المشروع على بعد حوالي . الموجود في قاعدة العقرب للعمليات األمامية

الموقع مسطح نسبيًا مع القليل من التغطية األرضية أو . ن نهر دجلةجنوب الموصل، بالقرب م
  .النبات، وهو يحوي عدة مباني إلى جانب المرافق العامة الموجودة

  
حدد المفتش العام ان عناصر المشروع مصممة بالشكل الصحيح،وان اإلنشاء متوافق مع معايير 

مشروع حتى تاريخه منسجمة مع األهداف التصميم، واستدامة المشروع جرى تناولها، ونتائج ال
  .األصلية

  
وظف . آان برنامج ضمان النوعية للحكومة األميرآية فعاًال في مراقبة برنامج ضبط الجودة

مكتب منطقة الموصل ممثلين عراقيين لبرنامج ضمان النوعية لمراقبة النشاطات الميدانية وإعداد 
 اليومية عدد العمال في الموقع والعمل اليومي وثقت التقارير. تقارير يومية لضمان النوعية

زود ممثلو برنامج ضمان النوعية التقارير اليومية بصور مفصلة ساهمت في تعزيز . المنفذ
إضافة إلى ذلك، حافظ ممثلو ضمان النوعية على سجل لمتابعة . المعلومات المقدمة في التقارير
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قام ممثلو برنامج ضمان . لإلجراء التصحيحيالعيوب يتضمن وصفًا للعيوب واماآنها واقتراحًا 
  .النوعية بعمل فعال في تحديد العيوب اإلنشائية في موقع المشروع وتم تصحيحها

  
  التوصيات

لم يتضمن هذا التقرير أية نتائج سلبية، لذلك ال توجد توصيات النجاز إجراءات تصحيحية، 
  .وبالتالي فإن تعليقات اإلدارة غير مطلوبة

  
  إلدارةتعليقات ا

قدمت القيادة المرآزية األميرآية والقوات األميرآية في العراق وسالح الهندسة في الجيش 
األميرآي ردًا على مسودة التقرير، أشار إلى أنهم راجعوا هذه المسودة، ووافقوا بشكل عام على 

  .الوقائع آما وردت في التقرير وليس لديهم أية تعليقات
  

  
  ي حمام العليلمرآز التدريب اإلقليمي ف

 
   ٣-٤الجدول 

  .الصور الجوية التي جرى تقييمها لدعم عمليات تقييم المشاريع التي أجراها المفتش العام ومديريات أخرى
  

  عدد المنتجات  نوع المشروع
  ٦  منطقة الشحن عند نقطة الدخول في الزرباطية

  ٤  مدرسة الفارابي
  ٣  نصب ضريح الجندي المجهول

  ٣  يثمسلخ البصرة الحد
  ٢  مزرعة ذي قار لتربية النحل
  ٢  مرآز شرطة الهادي الدائم

  ٢  محطة التحويل الكهربائية المتنقلة في القائم
  ٢  السياج األمني لسد الحديثة

  ١  مرآز التدريب اإلقليمي لفرقة حمام العليل
 

    منتجات أخرى
  ١  مرآز العناية الصحية األولية في الوجيهية-محافظة ديالى

  ١   مرآز العناية الطبية األولية في حي التحرير-ة ديالىمحافظ
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  برنامج المسح الجوي للمشاريع
ون،                       زه في أرلنغت ام، ومرآ تش الع ار الصناعية في مكتب المف تنفذ مجموعة التصوير عبر األقم
ة                 ة األميرآي ة من الحكوم  بوالية فرجينيا عمليات تقييم جوية لمواقع مشاريع إعادة اإلعمال الممول

ة،              . في أنحاء العراق     ام صورًا حديث تش الع ار الصناعية في مكتب المف ل صور األقم زود محل ي
ومعلومات استخباراتية تستند إلى الصور، ومنتجات خرائط لمديريات المفتش العام، أي مديريات             

  .التفتيش، والتدقيق، والتحقيق
  

ة حول                د معلومات حديث ام في تزوي دم في       ساعد هذا البرنامج المفتش الع ة وتعقب التق ع نائي  مواق
  .العمل في مواقع المشاريع بسائر انحاء العراق

  
د       ورة وأع ين ص يًال ألربع ام تحل تش الع رى المف الي، أج نة الح ع الس ي رب وريًا  ٢٧ف ًا ص  منتج

ود ومنتجات                    الترافق مع المعلومات المحدودة حول العق مستعمًال لذلك صور األقمار الصناعية ب
ور ي ذ -الص ا ف اريع        بم ات المش اريع وتقييم ع المش اطع لمواق ع، ومق ة للمواق اظر عام ك من  -ل

ة           ٢٧ساعدت المنتجات الصورية ال        . للتحضير لزيارات المواقع من أجل حديد المشاآل المحتمل
ع                        ا في رب ع جرى تقييمه يم المشاريع في خمسة مواق امين في تقي لربع السنة الحالي المفتشين الع

و المنتجات          . يًال لمواقع محتملة مستقبلية   السنة الحالي وقدمت تحل    ام محلل خالل ربع السنة الحالي ق
راق، وصندوق                 ة الع الصورية لدى المفتش العام بتقييم ومراجعة مشاريع ممولة من صندوق حري

د ومصادر أخرى   ة للقائ تجابة الطارئ امج االس ة، وبرن ن العراقي وات األم دول . ق ر الج  ٣-٤أنظ
  .ة حول الصور المنتجة خالل ربع السنة الحاليلالطالع على نظرة شامل

  
ومي لالستخبارات        ة الفضائية، والمرآز الق تخبارات الجغرافي ة لالس ة القومي بالشراآة مع الوآال

ام                   تش الع ا المف ل الصورية التي أجراه تج عن التحالي ًا ومنتجات       ٨٦٤األرضية، ن ًا تراآمي  تقييم
ناعية   ار الص ور األقم كل  . لص ر الش ة      ٤-٤انظ ع التقريبي ة للمواق رة إجمالي ى نظ ول عل للحص

  .لعمليات التقييم هذه
  

  ٤-٤الشكل 
  عمليات تقييم الصور الجوية

  
  

  ربع السنة الحالي
 أرباع السنة األخرى
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ذا       نة ه ع الس ي رب ام ف تش الع ا المف ي أجراه ة الت يم الصور الجوي ات تقي ة لعملي ع التقريبي المواق
 . السابقةوالمواقع حسب آل محافظة لعمليات التقييم التي أجراها في أرباع السنة

  

  
-PA09).  لمنطقة  الشحن عند نقطة الدخول في الزرباطية٢٠٠٨ابريل / نيسان٢٢صورة جوية مأخوذة في 

  . لالستعمال في تقييم في ربع لسنة القادم(187
  

  
  .(PA-09-183)، لموقع مرآز التدريب اإلقليمي في حمام العليل ٢٠٠٩ نيسان ١٦صورة جوية مأخوذة في 



 (SIGIR)لمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق يق لعمليات التحق
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   للمفتش العامعمليات التحقيق
  
 

خالل ربع السنة هذا، استمر قسم التحقيقات في مكتب المفتش العام في متابعة ادعاءات االحتيال، والهدر، 
 ٥آان لقسم التحقيقات لدى المفتش العام .  عملية تحقيق مفتوحة١١٣وإساءة االستخدام في العراق من خالل 

آز الرئيسي للمفتش العام في ارلنغتون، بوالية  في المر١٢للعمل في بغداد، ومعينون  تحقيق وموظف
 في مكاتب المفتش العام في واليات بنسلفانيا، مريالند، نورث آارولينا، فلوريدا، تكساس، ١٦فيرجينيا، و

 خالل ربع السنة الحالي، وضع المفتش العام عميًال خاصًا في روم بنيويورك .أوهايو، وميشيغن وآاليفورنيا
المالية والمحاسبة الدفاعية ووضع مدققًا في فينكس بوالية أريزونا لدعم التحقيقات في لدعم مشروع مصلحة 

صدور  فردًا، و٢٦ حتى تاريخه، أدى عمل محققي المفتش العام إلى توقيف .الغرب الجنوبي وفي الغرب
ات ت، وإعادا فردًا وفرض غرامات، ومصادرات، واستعاد٢٥ بحق إدانة فردًا، و٣٣ لوائح اتهام بحق

  . مليون دوالر٥٣بحوالي 
  

إعادة إعمار المتعلقة بخالل ربع السنة هذا، واصل المفتش العام إجراء عدد من التحقيقات الجنائية الهامة 
 في الشرآاءومحققي األميرآية الشريكة العراق، والعمل عن آثب مع المدعين العامين ووآاالت التحقيق 

 ٧الئحة االتهام على أساس شكاوى توقيف وينتظر متهمان ، ينتظر نتيجة لتحقيقات المفتش العام. االئتالف
 قائمة شاملة لالطالع على. القضايااألحكام في عدد من متهمون اضافيون  ٤ آما ينتظر متهمون محاآماتهم،

  . في نهاية هذا القسم٤-٤لإلدانات التي جمعتها وزارة العدل، أنظر الجدول 
  

  :الحاليخالل ربع السنة  إليها التوصل تحقيقات التي تّميشير المفتش العام إلى نتائج ال
  
  جرى تقديم معلومات تتهم رقيب في الجيش األميرآي بتبييض أموال آجزء من تحقيق أآبر في قضية

 .رشوة
  ابنة (ونايري بيتاواي ) شقيقته(، وآارولين باليك )زوجته(الرائد جون آوآرهام، ميليسا آوآرهام

عًا أحكام في محكمة المقاطعة لمشارآتهم في مخطط رشوة وتبييض أموال ، صدرت بحقهم جمي)اخته
    ١٢تراوحت األحكام بين . متعلق بدفع رشاوي في عقود تّم منحها في سياق مشاريع دعم العراق

 . مليون دوالر١٩ أشهر، وأمرت المحكمة بإعادة أآثر من ٢١٠و
 أميرآية في سرقة أمالك تخص الحكومة أقر نقيب في الجيش األميرآي بالذنب في محكمة مقاطعة 

 أف دوالر من برنامج االستجابة الطارئة للقائد ٦٩٠وفبرآة معامالت مالية شملت ما يقارب من 
(CERP). 

  صدر حكم بحق عقيد سابق في الجيش بالسجن لمدة خمس سنوات لدوره في مؤامرة رشوة في الحلة
 .بالعراق

 شهر لتقديم بيانات ١١٠رة الدفاع يقضي بسجنه لمدة صدر حكم بحق ضابط تعاقد سابق لدى وزا 
 . مليون دوالر٢٫٤مزورة حول ضريبة الدخل ولم يبلغ عن دخل بلغ أآثر من 

 صدر حكم بحق زوج ضابطة سابقة في الجيش األميرآي في قضية تبييض أموال مسروقة من العراق. 
  هرًا لدوره في خطة رشوة تتعلق  ش٥٧صدر حكم بحق رائد متقاعد في الجيش األميرآي يقضي بسجنه

 .بعقود لوزارة الدفاع



  عمليات التحقيق للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
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   جرى توقيف مواطن من دولة شريكة في االئتالف بتهمة تبييض أموال تتعلق بعقد من عقود سلطة
 .االئتالف المؤقتة

 جرى توقيف رائد في الجيش األميرآي بعد اتهامه بتهريب آميات آبيرة من النقود وتقديم بيانات آاذبة. 
 شهرًا عن دوره في مؤامرة رشوة في الحلة بالعراق٤٢حق عقيد أول بالسجن لمدة صدر حكم ب . 
  

  ول في الجيش األميرآي بتبييض األموالاألرقيب التقديم معلومات تتهم 
، تّم تقديم معلومات إلى محكمة في مقاطعة سانت انطونيو ٢٠٠٩نوفمبر /في الثامن من تشرين الثاني
أشارت . م الرقيب األول في الجيش األميرآي بتهمة تتعلق بتبييض األموالاألميرآية بوالية تكساس تته

 جرى تعيين الرقيب أول ٢٠٠٤اآتوبر /يناير حتى تشرين األول/المعلومات الجرمية، انه من آانون الثاني
 ، وهي منشأة عسكرية موجودة بالقرب من بغداد وقد أنشئت في العام"أنا آوندا"في منطقة الدعم اللوجستي 

  . لتقديم الدعم اللوجستي للعمليات العسكرية األميرآية في العراق٢٠٠٣
  

 استخدم الجيش األميرآي ٢٠٠٥أغسطس / وآب٢٠٠٤أبريل /أشارت المعلومات إلى انه ما بين شهر نيسان
تضمنت مصادر التمويل للعقود الممنوحة إلى . وجرى تعيينه في منشأة أناآوندا آضابط عقود" أ"الشخص 
. اآوندا برنامج االستجابة الطارئة للقائد وصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق والجيش األميرآيمرآز ان

تلقي رشوة غير مشروعة وسّرية من شرآات أجنبية تسعى لضمان " أ"خالل تلك الفترة نفسها، قبل الشخص 
من أجل " ناآوندامرآزه الرسمي في مرآز أ" أ"الحصول على عقود من الجيش، وبالمقابل استخدم الشخص 

ِقبل . العمل على حصول هذه الشرآات على عقود الجيش، وآذلك العمل على تحقيق أشياء أخرى مشابهة
  .مئات اآلالف من الدوالرات في هذه الخطة االجرامية" أ"الشخص 

  
، قام الشخص ٢٠٠٥فبراير / وشباط٢٠٠٤أغسطس /أشارت المعلومات اإلجرامية أيضًا إلى أنه ما بين آب

 إلى الرقيب األول، التي قامت - دوالر نقدًا ٣١،٨٠٠ حوالي –بتحويل جزء من مبالغ الرشوة التي تلقاها " أ"
من ثم بإيداع هذه األموال في حساب مصرفي محلي واستخدمتها بالتالي لشراء، من بين أشياء أخرى، سيارة 

  .ولدفع أجرة جراحة تجميلية وأثاث للمنزل
  

اآة مع المفتش العام ووحدة الكشف عن االحتيال في المشتريات الرئيسية لدى قيادة يجري هذا التحقيق بالشر
، (DCIS)، دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع (CID- MPFU)التحريات الجنائية للجيش األميرآي 

  .(FBI) ومكتب التحقيقات الفدرالي (IRS)مصلحة ضريبة الدخل 
  

  ه وأقاربه ُحكم عليهم في قضية رشوة وتبييض أمولضابط في الجيش األميرآي وزوجت
صدر حكم لحق ضابط عقود سابق في الجيش األميرآي، وزوجته وشقيقته وابنتها، في محكمة مقاطعة سانت 

، بجرم مشارآتهم في خطة رشوة وتبييض ٢٠٠٩ديسمبر من العام /انطونيو في تكساس، في آانون األول
  .عقود ممنوحة في سياق دعم الحرب في العراقأموال تتعلق برشوة ُدفعت من أجل 
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 مليون دوالر آرشوة ٩٫٦جرت إدانته بجرم قبول مبلغ . الرائد السابق جون آوآرهام يساق إلى المحكمة الفدرالية لسماع الحكم
  لعقود عسكرية

  
  :صدرت بحق األفراد األحكام التالية

  ،اشهر آما ُحكم ٢١٠م بالسجن لمدة ، رائد سابق في الجيش األميرآي، ُحك٤٣جون آوآرهام 
 . مليون دوالر٩٫٦بإطالق سراح مشروط لمدة ثالث سنوات بعد انقضاء مدة سجنه وإعادة مبلغ 

  ،آما ُحكمت بإطالق .  شهرًا٤١، زوجة جون آوآرهام ُحكمت بالسجن لمدة ٤٣ميليسا آوآرهام
 . مليون دوالر١٫٤ سراح مشروط لمدة ثالث سنوات بعد انقضاء مدة سجنها وإعادة مبلغ

  ،آما ُحكمت بإطالق .  شهرًا٧٠، شقيقة جون آوآرهام، ُحكمت بالسجن لمدة ٤٦آارولين بالك
 . مليون دوالر٣٫١سراح مشروط لمدة ثالث سنوات بعد انقضاء مدة السجن وإعادة مبلغ 

  ،آما .  شهرًا ويوم واحد١٢، ابنة شقيقة جون آوآرهام، ُحكمت بالسجن لمدة ٣٦نايري بيتاواي
 . ماليين دوالر٥ُحكمت بإطالق سراح مشروط مدة سنتين بعد انقضاء مدة السجن وإعادة مبلغ 

  
 في جرائم التآمر والرشوة وتبييض األموال والمشارآة ٢٠٠٨فبراير /أقّر جون آوآرهام بالذنب في شباط

آان . ٢٠٠٥ و٢٠٠٤في خطة معقدة للرشوة أثناء عمله آضابط عقود في الجيش األميرآي في العامين 
أقر آوآرهام أنه بمقابل منح . آوآرهام مسؤوًال عن منح عقود خدمات يجب تقديمها إلى القوات في العراق

وافق آوآرهام في أحدى المرات على قبض أموال مقابل .  ماليين دوالر٩العقود، َقِبل رشوة بمبلغ يزيد عن 
  .قيقته، من بين آخرين، من أجل إخفاء الرشوةمنح عقود، فطلب من المقاولين دفع أموال إلى زوجته وش

  
 مليون ١٫٤ عن جرمها في تبييض األموال وقبول ٢٠٠٨فبراير /أقّرت ميليسا آوآرهام بالذنب في شباط

. دوالر من جون آوآرهام، وأقرت انها وضعت األموال في صناديق خزنات في بنوك في الكويت ودبي
 ٣، عن جرمها في تبييض األموال وقبول أآثر من ٢٠٠٩س مار/أقرت آارولين باليك بالذنب في آذار

. ماليين دوالر نيابة عن آوآرهام، وأقرت انها وضعت األموال في صناديق خزنات في بنوك في الكويت
آما أقرت آل من ميليسا آوآرهام . من األموال% ١٠وأقرت باليك أيضًا أنها آانت تنوي االحتفاظ بنسبة 

  .أعاقتا التحقيقوآارولين باليك بأنهما 
  

 عن جرمها في التآمر مع جون آوآرهام، وآارولين ٢٠٠٩يوليو /أقرت نايري بيتاواي بذنبها في تموز
اعترفت . باليك وآخرين من أجل إعاقة التحقيق في تبييض األموال المتعلقة بقضية قبول آوآرهام الرشوة

 ٣يين الدوالرات التي تلقاها وفي إعطاء بيتاواي ان آوآرهام التمس مساعدتها في اختالق القصص حول مال
يناير /ماليين دوالر نقدًا للمتآمرين معه، واعترفت بيتاواي أيضًا انها سافرت إلى الكويت في آانون الثاني

حتى هذا . ، واستلمت األموال النقدية من باليك واعطتها إلى آخرين لالحتفاظ بها لصالح آوآرهام٢٠٠٧
  . ماليين من أموال الرشوة٣واليات المتحدة اآثر من التاريخ استعادت حكومة ال
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المفتش العام، وحدة الكشف عن االحتيال في المشتريات الرئيسية مع هذا التحقيق بصورة مشترآة يجري 

، دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة (CID-MPFU)لدى قيادة التحريات الجنائية في الجيش األميرآي 
 ومكتب (ICE)، وآالة فرض قوانين الهجرة والجمارك  (IRS)ريبة الدخل، مصلحة ض (DCIS)الدفاع

  . (FBI)التحقيقات الفدرالي
  

نقيب في الجيش األميرآي يقر بالذنب في قضية سرقة ممتلكات الحكومة وترتيب معامالت مالية مرتبطة 
  بصناديق برنامج االستجابة الطارئة للقائد

  
النقيب مايكل دنغ يغوين بذنبه، في محكمة مقاطعة بورتالند بوالية ، أقر ٢٠٠٩ديسمبر / آانون األول٧في 

  .أوريغون، في جرائم سرقة ممتلكات الحكومة األميرآية وترتيب معامالت مالية
  

  
وهي ابنة شقيقة جون آوآرهام الرائد في الجيش األميرآي وقد . نايري بيتاواي تغادر مبنى محكمة جون ايتش وود جونيور

بيتاواي من ضواحي هيوستن، أقرت بمساعدة آوآرهام في إخفاء أدلة حصولها على . ا في التآمر إلعاقة العدالةاعترفت بذنبه
  . مليون دوالر آرشوة مقابل مساعدة شرآات في الكويت على الحصول على عقود لتقديم مياه معبأة١٥
  

 ألف دوالر نقدًا ٦٩٠الي بإقراره بالذنب، اعترف نيغوين انه خالل خدمته في العراق، سرق وحّول حو
استطاع نيغوين الحصول على هذه األموال النقدية آونه ضابط مشتريات المشروع في . الستخدامه الخاص

استلم األموال النقدية من صناديق برنامج . الكتيبة األولى لفوج المشاة الثالث والعشرين في الجيش األميرآي
االستجابة الطارئة للقائد هي من ممتلكات الواليات المتحدة صناديق برنامج . االستجابة الطارئة للقائد

األموال النقدية هذه آان من المفترض ان تؤمن دفعات عقود األمن لمنظمة . وتديرها وزارة الدفاع األميرآية
  .أبناء العراق آما برامج إعادة اإلعمار واإلغاثة اإلنسانية

  
متحدة عن طريق إرسالها بالبريد إلى نفسه إلى منزل عائلته نقل نيغوين األموال المسروقة إلى الواليات ال

" اوف أميرآا"فتح نيغوين حسابات مصرفية جديدة في بنك . بوالية اوريغون قبل عودته من العراق
، ثم شرع في إيداع األموال النقدية "هريتيج بنك"، و"أميرآا آرديت يونيون"و" واشنطن ميتشويل بنك"و

 ٩بين . ستجابة الطارئة للقائد في هذه الحسابات في أوريغون وأماآن أخرىالمسروقة من برنامج اال
، قام نيغوين بإيداع مبالغ نقدية متكررة مسروقة بطريقة آان ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٢٦يونيو و/حزيران

  .المقصود منها التهرب من تنفيذ المتطلبات الفدرالية باإلعالم عن إيداع مبالغ نقدية آبيرة
  

 ٢٠٠٩ طراز H3T وهامر ٢٠٠٨ طراز ”BMW“ األموال في الحسابات، اشترى نيغوين سيارة بعد إيداع
خالل تنفيذ مذآرة تفتيش، اآتشف المحققون . إضافة إلى شراء أجهزة آمبيوتر وأسلحة وإلكترونيات وأثاث

ي عّلية منزل  ألف دوالر نقدًا من أموال برنامج االستجابة الطارئة للقائد المسروقة مخبأة ف٣٠٠أآثر من 
  .عائلة نيغوين في بورت الند
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باإلضافة إلى اإلقرار بالذنب، وافق . ٢٠١٠مارس /ُحدد موعد إصدار الحكم بحق نيغوين في األول من آذار

نيغوين على إعادة األموال النقدية المسروقة، آما آل المشتريات الشخصية المدفوع ثمنها من األموال 
  .المسروقة

  
، وحدة الكشف عن االحتيال في (TRS) بصورة مشترآة مع مصلحة ضريبة الدخل يجري هذا التحقيق

، دائرة التحقيقات (CID-MPFU)المشتريات الرئيسية لدى قيادة التحريات الجنائية في الجيش األميرآي 
  . ، والمفتش العام(FBI)، مكتب التحقيقات الفدرالي (DCIS)الجنائية 

  
" أبناء العراق"ية التدقيق لدى المفتش العام بدء التدقيق في مشروع نتيجة لهذا التحقيق، أعلنت مدير

لتحديد آلفة، ونتيجة، واإلشراف على جهود تدريب وتجهيز منظمة أبناء العراق عبر ) ١٠٠٤المشروع رقم (
  .تمويل من برنامج االستجابة الطارئة للقائد

  
ًا لدورهم في مؤامرة رشوة في الحلة ضابطان سابقان في الجيش األميرآي وزوج ضابطة، تلقوا أحكام

  .بالعراق
  

مؤامرة "، صدرت أحكام بالسجن بحق آخر مدعى عليهم في تحقيق ٢٠١٠يناير / آانون الثاني٢١بتاريخ 
 متآمرين وإصدار آخر األحكام في آانون ٨وبمجمله توصل هذا التحقيق إلى سجن ".  شتاين-بلوم
  .٢٠١٠يناير / وآانون الثاني٢٠٠٩ديسمبر /األول

  
 منطقة الجنوب -بدأ التحقيق بشكوى ُقدمت إلى المفتش العام حول شوائب في عقود سلطة االئتالف المؤقتة

تبين لمدققي المفتش العام تاليًا أن منح العقود إلى فيليب بلوم إلنجاز .  في الحلة بالعراق(CPA-SC)األوسط 
وفي مكتبة آربالء شملت استيفاء تكاليف مضخمة أشغال إنشاءات في أآاديميات الشرطة في الحلة وفي بابل 

 ومدفوعات منفذة بشكل غير صحيح وأعمال لم يجِر (CPA)وتحايل على قوانين سلطة االئتالف المؤقتة 
  .تنفيذها

  
آشفت التحقيقات رشاوى ضخمة احتيال وتبيض أموال شمل سرقة ماليين الدوالرات من سلطة االئتالف 

ر آل ذلك خالل عهد روبرت شتاين عندما آان المراقب المالي لسلطة االئتالف المؤقتة في العراق، وقد ظه
شتاين التقى بلوم، المواطن األميرآي الذي يملك ويدير عدة شرآات أعمال .  منطقة الجنوب األوسط-المؤقتة

 وبمساعدة ٢٠٠٤ديسمبر / حتى آانون األول٢٠٠٣ديسمبر /ومن آانون األول. في العراق ورومانيا
 منطقة الجنوب األوسط، قام شتاين باستخدام عمليات تزوير -طئين من موظفي سلطة االئتالف المؤقتةمتوا

 مليون دوالر ٨٫٦تلقى بلوم ما مجموعه .  عقدًا إلى شرآات بلوم٢٠أدت إلى منح سلطة اإلئتالف المؤقتة 
ر نقدًا، وسيارات باهظة الثمن بالمقابل، دفع بلوم إلى المتآمرين معه اآثر من مليون دوال. آمنح عقود مزورة

آما قام بلوم أيضًا بتبييض . وتذاآر سفر وأجهزة آمبيوتر ومجوهرات ووعود توظيف وأشياء أخرى قّيمة
.  منطقة الجنوب األوسط-حوالي مليون دوالر نقدًا آانت مسروقة من صناديق سلطة االئتالف المؤقتة

سرا إلرسال األموال المسروقة إلى الشرآاء المتآمرين استخدم بلوم حساباته المصرفية في رومانيا وسوي
آما استخدمت األموال المسروقة لشراء أسلحة شملت أسلحة أوتوماتيكية وبنادق هجومية وقاذفات قنابل . معه

  .وآواتم للصوت، التي استطاع المتآمرون تحويلها الستخدامهم الشخصي
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ون للمفتش العام في العراق ويدعم من مدققين ومفتشين المرحلة األولى من هذا التحقيق أجراه وآالء خاص

ومكتب وقد تمت مالحقة هذه القضية في الواليات المتحدة من قبل المفتش العام . مساعدين للمفتش العام
 الهجرة والجمارك قوانين دائرة فرض  و(IRS)مصلحة ضريبة الدخل  و(FBI)التحقيقات الفدرالية األميرآية 

(ICE)جرت محاآمة المتآمرين على يد محامي النيابة . ساعدة من الوآاالت الفدرالية األخرى مع بعض الم
  .العامة من دائرة النزاهة العامة، القسم الجنائي، وزارة العدل األميرآية

  
  صدور حكم على عقيد سابق في الجيش األميرآي

مة مقاطعة ترنتون في ، صدر حكم بالسجن لمدة خمس سنوات من محك٢٠٠٩ديسمبر / آانون األول٨في 
آما ُأمر وايت فورد أيضًا . نيوجرسي بحق آورتيس وايت فورد، العقيد السابق في احتياط الجيش األميرآي

  . دوالر آأموال معادة وبإطالق سراح مشروط لمدة سنتين بعد انقضاء مدة سجنه١٦،٢٠٠بدفع مبلغ 
  

ن، والعقيد األول السابق في الجيش األميرآي ومع العقيد األول السابق في الجيش األميرآي دبرا هاريسو
 اتهامًا بجرائم متنوعة صدرت ٢٥مايكل ويلر والمواطن المدني وليام درايفر، ُاتهم وايت فورد بالئحة شملت 

آان .  منطقة الجنوب األوسط- تتعلق بمخطط االحتيال على سلطة االئتالف المؤقتة٢٠٠٧ شباط فبراير ٧في 
 منطقة الجنوب األوسط -مسؤول واألعلى رتبة عسكرية في سلطة االئتالف المؤقتةوايت فورد ثاني أعلى 

، أدانت هيئة محلفين فدرالية وايت فورد بالتآمر الرتكاب رشوة ٢٠٠٨نوفمبر / تشرين الثاني٧في . في الحلة
لذي  بذنبها عن دورها ا٢٠٠٨يوليو / تموز٢٨أقرت هاريسون في . ونقل ممتلكات مسروقة بين الواليات

 على ٢٠٠٩يونيو / حزيران٤ شهرًا في ٣٠قامت به في مخطط االحتيال وقد صدر حكم بالسجن بحقها لمدة 
  . دوالر٣٦٦،٦٤٠أن يتبع ذلك إطالق سراح مشروط لمدة سنتين وبإعادة مبلغ قدره 

  
   مسروقة من العراقأموالزوج ضابطة جيش سابقة يقر بالذنب في تبييض 

وليام صدر حكم من محكمة مقاطعة نيو جرسي في ترينتون بحق ، ٢٠٠٩ ديسمبر/ آانون األول١١في 
سبها  ألف دوالر آ٣٠٠عن  يزيد مبلغبتبييض أقسام من بالسجن بسبب محاسب من نيوجرسي، الدرايفر، 

أعيدت إلى سرقت هذه األموال من سلطة االئتالف المؤقتة في العراق و. شتاين-دوره في مؤامرة بلومعن 
 آانت ٢٠٠٤يونيو /أبريل حتى حزيران/من نيسان .ديبرا هاريسونحدة عن طريق زوجته الواليات المت

 منطقة الجنوب - سلطة االئتالف المؤقتةالمالي والقائمة بأعمال المراقبة لدى للمراقب هاريسون مساعدة
 -لمؤقتةسلطة االئتالف ااالستماع اقر درايفر بأن هاريسون سرقت أموال من  جلسة  في.(CPA-SC)األوسط 

ثم تعاقد درايفر مع شرآة لتحسين .  في ترينتونماها إلى منزلهت ونقل(CPA-SC)منطقة الجنوب األوسط 
 ،٢٠٠٤ديسمبر /اآتوبر حتى آانون األول/من تشرين األولو في منزله، طبقة جديدةبناء من أجل المساآن 

 ٩لى المقاول آل واحدة منها بقيمة أربع دفعات إاستخدم هو وهاريسون األموال النقدية المسروقة إلجراء 
اعترف درايفر أيضًا بأنه مع زوجته دفع األموال نقدًا لتفادي شروط اإلبالغ عن المعامالت . آالف دوالر

  . مصرفالعندما يودع المقاول األموال في 
  

وات ُحكم على درايفر باإلقامة الجبرية في المنزل لمدة ستة أشهر وبإطالق سراح شروط لمدة ثالث سن
علقت القاضية أثناء إصدار الحكم ان .  ألف دوالر٣٦وبدفع مئة دوالر إلجراء تقييم خاص وإعادة مبلغ 

  .درايفر فقد وظيفته وراتبه التقاعدي من والية نيوجرسي بمجرد اعترافه بالذنب
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   صدور حكم بحق المدعى عليه الثامن واألخير-عقيد سابق في الجيش األميرآي
 صدر حكم بحق مايكل ويلر، عقيد سابق في الجيش األميرآي، وثامن ٢٠١٠يناير /اني آانون الث٢١في 

.  شهرًا٤٢صدر الحكم من محكمة مقاطعة ترينتون بنيوجرسي بالسجن لمدة . وآخر مدعى عليه في التحقيق
  دوالر إلجراء تقييم خاص وإطالق سراح مشروط لمدة ثالث١٠٠ دوالر ودفع ١٢٠٠آما حكم ويلر بإعادة 

أدين ويلر بالتآمر الرتكاب رشوة، االحتيال البريدي، نقل ممتلكات مسروقة . سنوات بعد انقضاء مدة سجنه
  .عبر الواليات، وحيازة أسلحة غير مسجلة

 
شهر لتقديمه معلومات خاطئة في أ ١١٠ضابط عقود لدى وزارة الدفاع يصدر حكم بحقه يقضي بسجنه 

  تصاريح ضريبة الدخل
، صدر حكم بحق تيجاني أحمد سعاني، وهو موظف مدني سابق لدى ٢٠٠٩ديسمبر /ول آانون األ١٠في 

 أشهر لتقديمه معلومات خاطئة في تصاريح ضريبة الدخل ١١٠وزارة الدفاع األميرآية، يقضي بسجنه لمدة 
ق  مليون دوالر وبإطال١٫٦سعاني ُحكم أيضًا بدفع غرامة بقيمة .  مليون دوالر٢٫٤وعدم ابالغه عن مبلغ 

 دوالر إلى ٨١٦،٤٨٥آما ُحكم سعاني أيضًا بدفع . سراح مشروط لمدة سنة واحدة بعد انقضاء مدة سجنه
  .مصلحة ضريبة الدخل

  
سعاني، الذي آان يقيم سابقًا في مدينة الكويت بدولة الكويت، ويحمل جنسية مزدوجة أميرآية غينية، أقّر 

بتقديم معلومات خاطئة في تصاريح ضريبة الدخل،  عن خمسة اتهامات ٢٠٠٩يونيو / حزيران٢٥بذنبه في 
 مليون دوالر ٢٫٤ووفقًا لمستندات المحكمة، أقّر سعاني بعدم اإلبالغ عن مبلغ . ٢٠٠٧ و٢٠٠٣بين العام 

على األقل إلى ضريبة الدخل خالل الفترة المذآورة أثناء خدمته في الكويت آضابط عقود لدى وزارة الدفاع 
 ٢٠٠٧ حتى ٢٠٠٢ئحة االتهام التي اقّر سعاني بذنبه فيها، عمل على التفاصيل من العام وفقًا لال. األميرآية

أقّر سعاني انه لم ُيبلغ عن ملكيته لحسابات مصرفية في بنوك أجنبية في خمسة . في مخيم عريفجان بالكويت
تخدم سعاني الحسابات فاس. بلدان مختلفة بما فيها غانا، سويسرا، جزر قناة جرسي، هولندا والمملكة المتحدة

المصرفية هذه إلخفاء دخله غير المصرح عنه والستالم وإرسال تحويالت مصرفية بلغت بمجموعها أآثر 
  . مليون دوالر٣٫٥من 

  
 المفتش العام، وحدة الكشف عن االحتيال في المشتريات الرئيسية بينيجري هذا التحقيق بصورة مشترآة 

، دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة (CID-MPFU)لجيش األميرآي لدى قيادة التحريات الجنائية في ا
، ومكتب التحقيقات (ICE)، وآالة قوانين الهجرة والجمارك  (IRS)، مصلحة ضريبة الدخل (DCIS)الدفاع

  . (FBI)الفدرالي
  

علقة  شهرًا عن دوره في خطة للرشوة مت٥٧رائد متقاعد في الجيش األميرآي يتلقى حكمًا بالسجن لمدة 
  بعقود وزارة الدفاع األميرآية

، صدر حكم بحق آريستوفر ايتش موراي، الرائد المتقاعد في الجيش ٢٠٠٩ديسمبر /في آانون األول
 سنوات ٣ ألف دوالر، وإطالق سراح مشروط لمدة ٢٤٥ شهرًا وإعادة ٥٧األميرآي، يقضي بالسجن لمدة 

  .بعقود لوزارة الدفاع األميرآية ُمنحت في الكويتبعد انقضاء مدة سجنه عن دوره في خطة رشوة متعلقة 
  

 بالنسبة لمعلومات تتهمه بأربعة ُتهم رشوة وتهمة إدالء ٢٠٠٩يناير /أقّر موراي بالذنب، في آانون الثاني
، وفقًا لمستندات المحكمة، خدم الرائد موراي حينئذ آاختصاصي ٢٠٠٦ و٢٠٠٥في العامين . بشهادة آاذبة
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وآاختصاصي عقود آان .  الصغيرة في فرع مكتب العقود في مخيم عريفجان بالكويتفي عقود المشتريات
مواري مسؤوًال عن التماس المناقصات للعقود العسكرية وتقييم اهلية هذه المناقصات واقتراح منح العقود 

  .للمقاولين المشارآين
  

رة الدفاع األميرآية بمقابل  ألف دوالر من مقاولي وزا٢٢٥بهذه الصفة طلب موراي وتلقى رشوة بحوالي 
  .التوصية بمنحهم عقود لسلع وخدمات متنوعة

  
 آضابط عقود وطلب وتلقى رشوة ٢٠٠٦وفقًا لمستندات المحكمة، عاد موراي إلى الكويت في خريف العام 

عند مواجهة بأدلة تثبت جرمه، قدم .  ألف دوالر من مقاول يعمل مع وزارة الدفاع مقابل منحه إنشاءات٢٠
 ، و(DCIS) دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاعالمفتش العام، و(راي شهادة مزورة لوآالء فدراليين مو

-CTD)وحدة الكشف عن االحتيال في المشتريات الرئيسية لدى قيادة التحريات الجنائية في الجيش األميرآي 
MPFU) (الذين يحققون بالقضية.  

  
المفتش العام، وحدة الكشف عن االحتيال في المشتريات الرئيسية ع ميجري هذا التحقيق بصورة مشترآة 

، دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة (CTD-MPFU)لدى قيادة التحريات الجنائية في الجيش األميرآي 
، ومكتب التحقيقات (ICE)، وآالة قوانين الهجرة والجمارك  (IRS)، مصلحة ضريبة الدخل (DCIS)الدفاع

  . (FBI)الفدرالي
  

  توقيف مواطن من دولة شريكة في االئتالف بتهمة تبييض أموال في عقد لسلطة االئتالف المؤقتة
دائرة  أدى تحقيق جار باالشتراك بين المفتش العام وموظف تحقيق جنائي لدولة مشارآة في االئتالف و

بسبب . ارآة في االئتالف إلى توقيف مواطن من الدولة المش(DCIS) التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع
  . حساسية التحقيق، لن يذآر المفتش العام حاليًا اسم هذه الدولة

  
زعم التحقيق ان المقاول .  مليون دوالر جرى منحه من سلطة االئتالف المؤقتة٨٫٤يشمل التحقيق عقد بقيمة 

إن . عليه شروط العقدقدم مستندات مزورة من اجل تلقي المبلغ الكامل للعقد وانه لم يسلم أي بند نصت 
  . المواطن الذي جرى توقيفه هو مدير تنفيذي إلحدى الشرآات المشمولة في هذا التحقيق

  
  رائد في الجيش األميرآي يجري توقيفه بتهمة تهريب أموال نقدية واإلدالء بشهادة مزودة 

 من قبل هيئة محلفين ، بعد اتهامه٢٠١٠يناير / آانون الثاني١١جرى توقيف رائد في الجيش األميرآي في 
 والتي جرى ٢٠١٠يناير / آانون الثاني٥التهمة التي ُردت أصًال في . فدرالية ُعليا في ممفيس بوالية تينيسي

وفقًا . إعالنها بعد التوقيف زعمت ان الرائد قام بتهريب أموال نقدية وأدلى بشهادة مزور أمام وآالة فيدرالية
 ألف دوالر مخبأة في ١٠٠، قام الرائد بتهريب أموال نقدية ٢٠٠٥ناير ي/لالئحة االتهام، في آانون الثاني

وآما زعمت الئحة . رزمة لفدرال اآسبرس من العراق إلى الواليات المتحدة ولم يبلغ عن هذه األموال
هذه . االتهام، فقد جرى تعيين الرائد في مرآز العقود اإلقليمي منطقة اناآوندا للدعم اللوجستي في العراق

أثناء تعيينه في هذه .  لدعم العمليات العسكرية في العراق٢٠٠٣منشأة العسكرية أقيمت في حوالي العام ال
: مصادر التمويل للعقود الممنوحة في هذه المنشأة شملت الجهات التالية. المنشأة خدم الرائد آضابط عقود

 لدى الجيش O&A العراق وصناديق برنامج االستجابة الطارئة للقائد وصندوق إغاثة وإعادة إعمار
  .األميرآي
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، بإرسال رزمة فدرال إآسبرس من ٢٠٠٥يناير / آانون الثاني١١وفقًا لالئحة االتهام قام الرائد في حوالي 
اشارت وثيقة . مدينة بلد إلى آلين بوالية تكساس فاحتجزها ضباط حماية الحدود والجمارك في ممفيس

انها تحتوي على آتب وأوراق وصندوق مجوهرات وثياب تبلغ قيمتها الشحن الجوي الدولي لهذه الرزمة إلى 
.  دوالر ولكن من دون اإلفصاح عن األموال النقدية الموجودة في هذه الرزمة١٤٠المبلغ عنها في الجمارك 

 دينار ١٧،١٢٠،٠٠٠ دوالر أميرآي نقدًا و١٠٧،٩٠٠وفقًا لالئحة االتهام، احتوت الرزمة أيضًا على 
ت الئحة االتهام ان الرائد لم يقدم تقريرًا بالمعاملة النقدية أو بالعملة آما تفرض القوانين وزعم. عراقي

  . آالف دوالر إلى داخل او خارج الواليات المتحدة١٠الفدرالية لدى نقل أموال نقدية تتجاوز 
  

 تهريب أموال في حال إدانة الرائد، خصوصًا، بتهمة. تضمنت الئحة االتهام أيضًا تهمة مصادرة جنائية
  .نقدية، فانه سيحكم بإعادة آل األموال التي زعم االتهام ان الرزمة احتوتها

  
 المفتش العام، وحدة الكشف عن االحتيال في المشتريات الرئيسية بينيجري هذا التحقيق بصورة مشترآة 

نائية في وزارة ، دائرة التحقيقات الج(CID-MPFU)لدى قيادة التحريات الجنائية في الجيش األميرآي 
وآالة قوانين الهجرة ، و (FBI)، ومكتب التحقيقات الفدرالي (IRS)، مصلحة ضريبة الدخل (DCIS)الدفاع

  .(ICE)والجمارك 
  

  التعليق والحظر
وحدة الكشف عن االحتيال في ، عمل المفتش عن آثب مع وزارة العدل، ٢٠٠٥ديسمبر /منذ آانون األول

 دائرة التحقيقات (CID-MPFU)ة التحقيقات الجنائية في الجيش األميرآي قيادالمشتريات الرئيسية لدى 
 التابع لوآالة الخدمات  (PFB) وقسم اآتشاف االحتيال في المشتريات(DCIS)الجنائية في وزارة الدفاع 

القانونية في الجيش المسؤولة عن تعليق وحظر التعامل مع مقاولين ومع موظفين حكوميين بسبب االحتيال 
 الفساد داخل الجيش، بضمنهم المقاولين المشارآين في عقود إعادة إعمار العراق او في عقود دعم الجيش او

تبرز هذه القضايا نتيجة اتهامات جنائية تحال إلى محاآم فدرالية محلية وادعاءات حول . في العراق
والحظر في الفصل  دائرة فيالمسؤول المسؤولية المقاول التي تتطلب فحصًا مدعومًا بالوقائع من جانب 

  .الجيش
  

 فردًا وشرآة متورطين في عقود االستدامة وإعادة اإلعمار الداعمة ٨٨ الجيش ، فصلحتى هذا التاريخ
ذلك  ونتج عن ، فردًا وشرآة لحظر التعامل معهم٩٦جرى اقتراح أسماء . للجيش في العراق والكويت

يتابع اآلن قسم اآتشاف . سعة اشهر وعشر سنوات لحظر التعامل تتراوح مدتهم بين تًا قرار٧٨صدور 
 شرآات وأفراد إضافيين شارآوا في عمليات احتيال ترافقت مع عقود الجيش (PFB)االحتيال في المشتريات 

 وحظر إضافية خالل فصلفي العراق، والكويت، ومواقع اخرى في جنوب غرب آسيا، آما وتدرس قرارات 
  .٢٠١٠العام 

  
 والحظر المتعلقة باالحتيال في عقود إعادة اإلعمار ودعم الجيش في أفغانستان إلى الفصلتبّلغ قرارات 

القضايا التي برزت باألصل في أفغانستان، والتي .  (SIGAR)المفتش العام الخاص إلعادة إعمار أفغانستان
 جنوب آانت مدرجة في السابق مع القضايا التي برزت باألصل في العراق، والكويت، ومواقع اخرى في

غرب آسيا، قد تم حذفها اآلن من قوائم وآالة التحقيق الفدرالية المقدمة إلى المفتش العام في الربع الثالث من 
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 إلغاثة وإعادة إعمار  الذي أعده المفتش العامالسنويتقرير ربع ال وهي اآلن مشمولة في ٢٠٠٩سنة 
   .(SIGRAR)أفغانستان 

  
للحصول على ) و(وانظر الملحق . الحظرالفصل واملة ألوامر  للحصول على قائمة آ٥-٤أنظر الجدول 

  . والحظرالفصلقائمة آاملة بأوامر 
 

  ٤-٤الجدول 
  )آما جمعتها وزارة العدل األميرآية (االدانات

  
  الحكم  تاريخ اإلدانة  االتهامات  االسم

  معلق  ٧/١٢/٢٠٠٩  سرقة وتدبير معامالت مالية  مايكل دي نيغوين
  معلق  ١٦/١٠/٢٠٠٩  وة وتبييض أموالرش  رونالد رادآليف
  معلق  ١٩/١١/٢٠٠٩  رشوة  جوزليتو دومينغو
  معلق  ١٢/٨/٢٠٠٩  رشوة وتآمر  غلوريا مارتينيز
  معلق  ١١/٨/٢٠٠٩  تآمر وسرقة  روبرت جيفري
 سنوات، بما فيها ٣تحت المراقبة لمدة   ٥/٨/٢٠٠٩  تبييض أموال  وليام درايفر

 أشهر إقامة جبرية في المنزل، ٦
   الف دوالر٣٦دة إعا

 شهر ويوم واحد، سنتان ١٢سجن   ٢٨/٧/٢٠٠٩  الةعاقة العدالتآمر إل  ايري بيتاواين
إطالق سراح مراقب، إعادة خمس 

  .ماليين دوالر
  معلق  ٢٧/٧/٢٠٠٩  تآمر  مايكل جميل
التآمر وسرقة موجودات   روبرت يونغ

  حكومية
 سنوات ٣ شهرا، ٩٧سجن لمدة   ١٤/٧/٢٠٠٩

ب، مصادرة مليون إطالق سراح مراق
   دوالر٢٦،٢٧٦،٤٧٢دوالر وإعادة 

  معلق  ٢١/٧/٢٠٠٩  تآمر  سمير عيتاني
  خاطئة عن ضريبةبياناتتقديم   تيجاني سعاني

  الدخل
 أشهر،  سنة واحدة ١١٠سجن لمدة   ٢٥/٦/٢٠٠٩

 ١٫٦إطالق سراح مراقب، غرامة 
 ٨١٦،٤٨٥مليون دوالر وإعادة 

  دوالر إلى مصلحة ضريبة الدخل
 شهر إقامة ١٢ ، أشهر٦سجن لمدة   ٢٧/٥/٢٠٠٩  احتيال بريدي  دميلتاديان 

 إطالق ن سنتا،جبرية في المنزل
 دوالر ٢٠،٠٠٠ ،سراح مراقب

  . دوالر٧٠،٠٠٠ وإعادة ،غرامة
  معلق  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  ورروي غرين جوني
  معلق  ٣٠/٤/٢٠٠٩  تآمر  فرديريك آنفن

  



  عمليات التحقيق للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
  

 

١٨٤ 

  )تابع (٤-٤الجدول 
  

  الحكم  تاريخ اإلدانة  االتهامات  االسم
احتيال على الحكومة وتآمر   ستيفين داي

  األميرآية بتشويه الحقائق
  معلق  ١٣/٤/٢٠٠٩

ِجّف أِلكس مازون، 
مقاول، شرآة آيلوغ، 

  ن روتبراون أ

عمليات احتيال رئيسية ضد 
  الواليات المتحدة واحتيال بريدي

  معلق  ٢٤/٣/٢٠٠٩

ك، شقيقة يآارولين بال
  الرائد جون آوآرهام

 سنوات ٣ شهرًا، ٧٠سجن لمدة   ١٩/٣/٢٠٠٩  تآمر وتبيض أموال
 ٣٫١إطالق سراح مراقب، إعادة 

  .مليون دوالر
مايكل آارتر، مهندس 

 فورس ،مشاريع
  ناعاتللصبروتكشن 

انتهاك قانون مكافحة دفع 
  العموالت

  معلق  ٢٥/١/٢٠٠٩

  معلق  ٢٢/١/٢٠٠٩  تآمر، رشوة، وبيانات خاطئة  حارث الجبوي، مقاول
الرائد آريستوفر 

موراي، ضابط عقود 
  أميرآي

 سنوات ٣ شهرًا، ٥٧سجن لمدة   ٨/١/٢٠٠٩  رشوة وبيانات خاطئة
 ٢٤٥إطالق سراح مراقب، وإعادة 

  الف دوالر
د تيريزا بايكر، الرائ

ضابطة عقود في 
  الجيش األميرآي

 ٨٢٥ شهرًا، وإعادة ٧٠سجن لمدة   ٢٢/١٢/٢٠٠٨  تآمر ورشوة
  ألف دوالر

العقيد آورتيس 
 آبيروايتفورد، مسؤول 

في الجيش األميرآي، 
إدارة منطقة الجنوب 

األوسط لسلطة 
  االئتالف المؤقتة

 سنوات، سنتان إطالق ٥سجن لمدة   ٧/١١/٢٠٠٨  تآمر، رشوة واحتيال بريدي
   دوالر١٦،٢٠٠سراح مراقب، إعادة 

المقدم مايكل ويلر، 
مستشار إعادة 

اإلعمار، الجيش 
 سلطة –األميرآي 

  االئتالف المؤقتة

تآمر، رشوة واحتيال بريدي، 
نقل أموال مسروقة عبر 

  الواليات وتهريب مبالغ نقدية

 سنوات إطالق ٣ شهرًا، ٤٢سجن   ٧/١١/٢٠٠٨
 دوالر، ١٢٠٠ إعادة سراح مراقب،

  مئة دوالر رسم تقييم خاص

ديفيد راميرز، مقاول، 
شرآة رديناس 

  سابورت مانجمانت

 وتدبيرتهريب مبالغ نقدية 
  المعامالت

 سنوات ٣ شهرًا؛ ٥٠سجن لمدة   ٩/١٠/٢٠٠٨
 دوالر ٢٠٠إطالق سراح مراقب و

  رسم تقييم خاص
 دوبوا، مقاول، يل

شرآة فيوتشر 
سيرفيسز جنرال 

نغ أند آونتراآتنغ ترايد
  آومباني

 سنوات، وإعادة دفع ٣سجن لمدة   ٧/١٠/٢٠٠٨  سرقة أمالك حكومية
 الف دوالر التي تمثل العائدات ٤٥٠
   لمخططالقانونيةغير 
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١٨٥ 

  )تابع (٤-٤لجدول ا
  

  الحكم  تاريخ اإلدانة  االتهامات  االسم
إقامة  يوم ١٨٠ قبة،مراتحت السنة   ٢٨/٨/٢٠٠٨  استالم ممتلكات مسروقة  جاآلين فانكهوزر

 ساعات ١٠٤في المنزل؛ جبرية 
 ١٠،٠٠٠خدمة المجتمع األهلي؛ 

 دوالر رسم ١٠٠دوالر غرامة؛ و
  تقييم خاص

روبرت بينيت، مقاول 
شرآة آيلوغ، براون 

  أند روت

انتهاك قانون مكافحة دفع 
  العموالت

  معلق  ٢٨/٨/٢٠٠٨

الرائد جيمس مومون 
جونيور، ضابط عقود 

  ألميرآيةلدى الحكومة ا

  معلق  ١٣/٨/٢٠٠٨  تآمر ورشوة

. المقدم ديبرا إم
هاريسون، المراقبة 

المالية بالوآالة لمنطقة 
الجنوب األوسط لدى 
  سلطة االئتالف المؤقتة

تآمر، رشوة، تبيض أموال، 
احتيال البريدي، نقل أموال 

مسروقة عبر الواليات، تهريب 
 خاطئة بياناتأموال نقدية وتقديم 

  عن الضريبة

؛ إطالق سراح ًا شهر٣٠سجن لمدة   ٢٨/٧/٢٠٠٨
 ٣٦٦،٦٤٠مراقب لمدة سنتين وإعادة 

  .دوالر

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 عقود 

  أميرآي

 سنوات ٣ أشهر، ٢١٠سجن لمدة   ٢٤/٦/٢٠٠٨  رشوة، تآمر، وتبيض أموال
 ٩٫٦إطالق سراح مراقب، إعادة 

  مليون دوالر
ميليسا آوآرهام، 

زوجة الرائد جون 
  آوآرهام

 سنوات ٣ شهر، ٤١سجن لمدة   ٢٤/٦/٢٠٠٨  تآمر وتبيض أموال
 ١٫٤إطالق سراح مراقب، إعادة 

  مليون دوالر
المقدم ليفوندا ِسلف، 
  ضابطة عقود أميرآية

  معلق  ١٠/٦/٢٠٠٨  رشوةتآمر و

رامان إنترناشنال 
  آورب

 دوالر؛ وإعادة ٥٠٠،٠٠٠غرامة   ٣/٦/٢٠٠٨  تآمر ورشوة
   دوالر٣٢٧،١٩٢

النقيب أوستن آاي، 
  ضابط عقود أميرآي

  معلق  ١٩/١٢/٢٠٠٧  رشوة

الرائد جون ريفارد، 
ضابط عقود في الجيش 

  األميرآي

سنوات؛ إطالق سراح  ١٠سجن لمدة   ٢٣/٧/٢٠٠٧  رشوة، تآمر وتبييض أموال
 ٥٠٠٠ سنوات، ٣مراقب لمدة 

دوالر، وأمر مصادرة بقيمة مليون 
  دوالر

آيفين سموت، المدير 
اإلداري، شرآة إيغل 
  غلوبال لوجستكس

انتهاك قانون مكافحة دفع 
  العموالت وتصريحات خاطئة

 شهرًا؛ إطالق سراح ١٤ لمدةسجن   ٢٠/٧/٢٠٠٧
 ٦٠٠٠مراقب لمدة سنتين؛ غرامة 

   دوالر١٧،٩٦٤؛ وإعادة دوالر
اأنطوني مارتن، مدير 
المقاولين من الباطن، 

لدى شرآة آيلوغ، 
  براون أند روت

انتهاك قانون مكافحة دفع 
  العموالت

 سنة ويوم؛ إطالق سراح مدةسجن ل  ١٣/٧/٢٠٠٧
مراقب لمدة سنتين؛ وإعادة 

   دوالر٢٠٠،٥٠٤

  



  عمليات التحقيق للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
  

 

١٨٦ 

  )تابع (٤-٤لجدول ا
  

  الحكم  ةتاريخ اإلدان  االتهامات  االسم
جيسي الين، المفرزة 

 في الجيش ٢٢٣المالية 
  األميرآي

 شهرًا؛ وإعادة ٣٠ لمدةسجن   ٥/٦/٢٠٠٧  تآمر واحتيال بريدي 
   دوالر٣٢٣،٢٢٨

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 رئيسي، 

استشاري خدمات 
األطعمة للجيش 

األميرآي في الكويت 
  والعراق وأفغانستان

 شهرًا؛ وغرامة ٢٨ مدةسجن ل  ٩/٢/٢٠٠٧  رشوة وتهريب أموال نقدية
   دوالر ومصادرات٥٧،٥٠٠

جينيفر أنجاآوس، 
 ٢٢٣المفرزة المالية 

 في الجيش األميرآي

، إعادة تحت المراقبة سنوات ٣  ١٣/١١/٢٠٠٦  يديتآمر الرتكاب احتيال بر
 ١٠٠ دوالر ورسم تقييم ٨٦،٥٥٧

  دوالر
الرقيب لوميلي شافيز، 

 ٢٢٣المفرزة المالية 
  في الجيش األميرآي

، إعادة تحت المراقبة سنوات ٣  ١٣/١١/٢٠٠٦  تآمر الرتكاب احتيال بريدي
 ١٠٠ دوالر، ورسم تقييم ٢٨،١٠٧

  دوالر
ر، الرقيب ديريل هوليي

 ٢٢٣المفرزة المالية 
  في الجيش األميرآي

، إعادة تحت المراقبة سنوات ٣  ١٣/١١/٢٠٠٦  تآمر الرتكاب احتيال بريدي
 سنت ورسم ٤٧ دوالر و٨٣،٦٥٧

   دوالر١٠٠تقييم 
الرقيب لويس لوبيز، 

 ٢٢٣المفرزة المالية 
  في الجيش األميرآي

، إعادة لمراقبةتحت ا سنوات ٣  ١٣/١١/٢٠٠٦  تآمر الرتكاب احتيال بريدي
 ١٠٠ دوالر ورسم تقييم ٦٦،٨٦٥

  دوالر
بوني ميرفي، ضابطة 

  عقود
إطالق سراح مراقب لمدة سنة واحدة   ٧/١١/٢٠٠٦  قبول عموالت غير قانونية

   دوال١٥٠٠وغرامة 
سمير محمود، موظف 

لدى شرآة أميرآية 
  لإلنشاءات

 في يوم واحد تعويض لمدة البقاء  ٣/١١/٢٠٠٦  إعطاء بيانات خاطئة
السجن وإطالق سراح مراقب لمدة 

  سنتين
 ،شيفارغيز بابن

موظف مدني لدى 
سالح الهندسة في 
  الجيش األميرآي

طلب وقبول عموالت غير 
  قانونية

سجن لفترة سنتين، إطالق سراح   ١٢/١٠/٢٠٠٦
مراقب لمدة سنة واحدة وإعادة 

   دوالر٢٨،٩٠٠
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١٨٧ 

  )تابع (٤-٤لجدول 
  

  الحكم  انةتاريخ اإلد  االتهامات  االسم
المقدم بروس 
هوبفنغاردنر، 

استشاري خاص في 
الجيش األميرآي لدائرة 
منطقة الجنوب األوسط 
  لسلطة االئتالف المؤقتة

تآمر، تآمر الرتكاب احتيال 
بريدي، تبييض أموال وتهريب 

  عملة نقدية

 شهرًا؛ إطالق سراح ٢١سجن لمدة   ٢٥/٨/٢٠٠٦
 ٢٠٠ سنوات؛ غرامة ٣مراقب لمدة 

 ١٤٤،٥٠٠مصادرات بقيمة دوالر و
  دوالر

فهيم موسى سالم، 
مترجم، شرآة تيتان 

  آوربوريشن

انتهاك أحكام منع الرشوة في 
  قانون ممارسات الفساد الدولية

 سنوات؛ إطالق سراح ٣سجن لمدة   ٨/٤/٢٠٠٦
لمجتمع امراقب لمدة سنتين؛ خدمة 

 ساعة ورسم تقييم ٢٥٠المحلي لمدة 
   دوالر١٠٠خاص بقيمة 

شبير خان، مدير محمد 
العمليات للكويت 

والعراق لدى شرآة 
تميمي غلوبال 

  المحدودة

انتهاك قانون مكافحة دفع 
  العموالت

 شهراًً؛ إطالق سراح ٥١سجن لمدة   ٢٣/٦/٢٠٠٦
 ١٠،٠٠٠مراقب لمدة سنتين؛ غرامة 

 دوالر ١٣٣،٨٦٠دوالر؛ إعادة 
  تقييمرسم  دوالر ١،٤٠٠و

فيليب بلوم، مالك شرآة 
زنس غروب، غلوبال ب

جي بي جي هولدنغز، 
وقسم اللوجستيات في 

  جي بي جي

 شهرًا؛ إطالق سراح ٤٦سجن لمدة   ١٠/٣/٢٠٠٦  تآمر، رشوة وتبييض أموال
 ٣٫٦مراقب لمدة سنتين؛ مصادرات 

 مليون ٣٫٦ مليون دوالر؛ إعادة
   دوالر رسم تقييم خاص٣٠٠ دوالر،

ستيفن سيمانز، مدير 
العقود من الباطن في 

يلوغ، براون شرآة آ
  أند روت

احتيال بريدي، تبييض أموال، 
  وتآمر

 شهراًً ويوم واحد؛ ١٢سجن لمدة   ١/٣/٢٠٠٦
 سنوات؛ ٣إطالق سراح مراقب لمدة 

 ٢٠٠ دوالر و٣٨٠،١٣٠إعادة 
  دوالر رسم تقييم

، نائب آحيلآريستوفر 
المدير اإلقليمي للشرق 

األوسط والهند لدى 
شرآة إيغل غلوبال 

  لوجستكس إنك

تيال رئيسي ضد الواليات اح
  المتحدة

 شهرًا؛ إطالق سراح ٣٠سجن لمدة   ١٦/٢/٢٠٠٦
 ١٠،٠٠٠مراقب لمدة سنتين؛ غرامة 

.  تقييم رسم دوالر١٠٠دوالر؛ 
تسوية مدنية مع شرآة  إيغل غلوبال (

لوجستكس ناتجة عن نفس الوقائع 
 ماليين ٤أدت إلى تسوية بقيمة 

  )دوالر
روبرت شتاين، مراقب 

ابط تمويل في مالي وض
منطقة الجنوب األوسط 
  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 ٣٫٥مليون دوالر؛ إعادة 
   دوالر رسم تقييم خاص٥٠٠دوالر و

 مدير العقود َغلن باول،
من الباطن لدى شرآة 

آيلوغ، براون أند 
  روت

احتيال وانتهاك قانون مكافحة 
  دفع العموالت

  شهرًا؛ إطالق سراح١٥سجن لمدة   ١/٨/٢٠٠٥
 سنوات؛ إعادة ٣ لمدة مراقب

 ٢٠٠ سنت و٩٩ دوالر و٩٠،٩٧٣
  دوالر رسم تقييم

  



  عمليات التحقيق للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
  

 

١٨٨ 

  ٥-٤الجدول 
 قائمة الحظر

  
 الحظر األسم

  ٣٠/٩/٢٠٠٩  علي إن جاباك
  ٣٠/٩/٢٠٠٩  ليبرتي أي جاباك

  ٣٠/٩/٢٠٠٩  شرآة ليبرتي آونستراآشوين
  ٣٠/٩/٢٠٠٩  ثروت طرش

  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  ىعادل علي يحي

  ٢٠/٩/٢٠٠٩  محمد عبد اللطيف الزاهد
  ٤/٩/٢٠٠٩  د توماس آراغجيرال

  ٤/٩/٢٠٠٩  اندرو جون آاسترو
  ٤/٩/٢٠٠٩  شرآة ايرفيدان المحدودة

  ٧/٨/٢٠٠٩  انكهاورزفجاآلين 
  ٧/٨/٢٠٠٩  دبرا أم هاريسون، ضابطة في الجيش األميرآي

 ١/٧/٢٠٠٩  العالمةنزار عبد 
 ١/٧/٢٠٠٩  شرآة سان خوان

 ١/٧/٢٠٠٩  شرآة ميسيسبي للعقود العامة
 ١٧/٦/٢٠٠٩  لوناامكس إنترناشلي داين

 ١٧/٦/٢٠٠٩  شرآة لي للخدمات الدفاعية
 ١٧/٦/٢٠٠٩  لي. جورج هـ

 ١٧/٦/٢٠٠٩  لي. ستين واج
 ١٧/٦/٢٠٠٩  واي ليأ

 ١٧/٦/٢٠٠٩  أنطوني. مارك ج
 ١٧/٦/٢٠٠٩  سيلف. ليفوندا ج
 ١٧/٦/٢٠٠٩  ، إل إل سييمتدستارآون ل
 ٣/٦/٢٠٠٩  ةنقيب، الواليات المتحدالنمون، . سيدار ج
 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  )يغرين فال (شرآة الوادي األخضر

١٨/٥/٢٠٠٧ 
  



  عمليات التحقيق للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق

  

 

١٨٩ 

  )تابع (٥-٤الجدول 
  

 الحظر األسم
 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  شرآة السواري للتجارة والمقاوالت
 ١٤/١/٢٠٠٨  جون آلن ريفارد، الرائد في الجيش األميرآي

 ٢٩/١١/٢٠٠٧  سمير محمود
 ٣٠/١٠/٢٠٠٧  روبرت غروف
 ٢٧/٩/٢٠٠٧  ستيفن مرآس

 ٢٠/٩/٢٠٠٧  هوبفنغاردنر، مالزم أول في الجيش األميرآي. بروس د
 ١٦/٨/٢٠٠٧  شتاين جونيور. روبرت ج
 ٨/٨/٢٠٠٧  بلوم. فيليب هـ
 ٨/٨/٢٠٠٧  .S.R.Lنس غروب، زغلوبال ب

 ٢٧/٧/٢٠٠٧  ستيفن لويل سيمانز
 ٢٨/٦/٢٠٠٧  غيفارغيزى بابن
 ٢٨/٦/٢٠٠٧  فهيم موسى سالم

QAH٢٧/٦/٢٠٠٧   لألشغال الميكانيكية والكهربائية 
 ٢٧/٦/٢٠٠٧ عبد اهللا هادي ُقّصي

 ٢٦/١/٢٠٠٧  رباءشرآة الرياض للمختبرات والكه
 ٢٤/١/٢٠٠٧  توماس نلسون بارنس

 ٢٨/١٢/٢٠٠٦  شرآة الدانوب للهندسة والمقاوالت العامة
 ٢٨/١٢/٢٠٠٦  ألوان فايق

 ٩/١١/٢٠٠٦  آحيلآريستوفر جوزيف 
 ٢٦/٩/٢٠٠٦  أحمد حسن دايخ

  ١٤/٥/٢٠٠٦  ضياء أحمد عبد اللطيف سالم
٢/٦/٢٠٠٦ 

  ١٤/٥/٢٠٠٩  ةشرآة ياسمين للتجارة والخدمات الدولي
٢/٦/٢٠٠٦ 

 ١٧/٣/٢٠٠٩  آاستر باتلز
 ٦/٣/٢٠٠٦ زمانيروبرت و

 ١٦/٣/٢٠٠٦  غلين آلن باول
  



  عمليات التحقيق للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
  

 

١٩٠ 

  )تابع (٥-٤الجدول 
  

 الحظر األسم
 ١٢/٢/٢٠٠٦  َعمْر الخضرا

 ١٢/١/٢٠٠٦  دان للتجارة والمقاوالت
 ٢٩/٩/٢٠٠٥  لودويغستيفن 

 ٢٩/٩/٢٠٠٥  لونادي إآس بي إنترناش
  



(SIGIR)  إعمار العراق العام الخاص إلعادةخط االتصال المباشر لدى المفتش
  

 
 

١٩١ 

لمباشر لدى المفتش العام إلعادة إعمار خط االتصال ا
  (SIGIR)العراق 

  
يسهل خط االتصال المباشر لدى المفتش العام إعداد التقارير حول االحتيال، والهدر، وسوء االستخدام، 

وسوء اإلدارة، واالسترداد في آافة البرامج المتعلقة بجهود إعادة إعمار العراق الممولة من دافع 
عندما يتلقى خط االتصال المباشر للمفتش العام قضايا ليس لها عالقة بالبرامج . الضرائب األميرآي

والعمليات الممولة بأموال أميرآية مخصصة أو متوفرة بشكل آخر إلعادة إعمار العراق، يحول المفتش 
ة، يتلقى خط االتصال المباشر لدى المفتش العام زيارات شخصي. العام هذه القضايا إلى الجهات المناسبة

أو اتصاالت عبر الهاتف، أو بالبريد، أو بالفاآس، أو عبر شبكة اإلنترنت من العراق والواليات المتحدة 
  .ومن آافة أنحاء العالم

  
  الرابعتقارير ربع السنة 

 ٧٨٠، آان خط االتصال المباشر للمفتش العام قد بدأ التحقيق في ٢٠٠٩ ديسمبر/ آانون األول٣١بحلول 
 للحصول على ٦-٤أنظر الجدول .  قضية ال زالت مفتوحة حاليًا٦٢ية أغلقت، و قض٧١٨قضية، منها 

  .ملخص هذه القضايا
  

  القضايا الجديدة
 شكوى جديدة ليصبح ٣٠خالل الفترة التي يشملها هذا التقرير، تلقى خط االتصال المباشر للمفتش العام 

د ُصنفت الشكاوى الجديدة حسب الفئات وق.  قضية عبر خط االتصال المباشر٧٨٠العدد المتراآم للقضايا 
  :التالية

  
 شكاوى تتعلق باالحتيال في العقود١٥  
 شكاوى تتعلق بقضايا الموظفين٨  
 تتعلق بالهدر شكاوى٧  
 بسوء اإلدارةشكويان تتعلقان  
 شكوى واحدة تتعلق بسوء االستخدام 

 
والهدر، وسوء االستخدام، وسوء يتلقى خط االتصال المباشر لدى المفتش العام معظم تقارير االحتيال، 

 الجديدة التي تلقاها خط االتصال ٣٠من الشكاوى ال . اإلدارة، واالسترداد بواسطة البريد اإللكتروني
 عبر موقع اإلنترنت للمفتش العام، وشكوى واحدة ١٣ شكوى عبر البريد اإللكتروني و١٥المباشر، توجد 

  .عبر الهاتف وواحدة بالتبليغ الشخصي
  

  يا المغلقةالقضا
 قضية آان قد ُأبلغ عنها بواسطة خط االتصال المباشر ٢٥خالل ربع السنة الحالي، أغلق المفتش العام 

  :وهي
  



 (SIGIR) المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق خط االتصال المباشر لدى
  

 

١٩٢ 

  أغلقت بعد تحقيقات من المفتش العامواحدة قضية 
 أحيلت إلى وآاالت أخرى للمفتشين العامين قضية٢٣ . 
  صرف النظر عنهما بسبب نقص المعلوماتقضية واحدة. 

  
  ٦-٤ل الجدو

  ٣١/١٢/٢٠٠٩موجز قضايا خط االتصال المباشر لدى المفتش العام آما آانت في 
  

  القضايا المفتوحة

 ٥١ عمليات تحقيق
 ١٠ عمليات تدقيق
  ١  عمليات تفتيش

 ٦٢ مجموع القضايا 
  
  

الربع األول  القضايا المغلقة
٢٠٠٩ 

الربع الثاني 
٢٠٠٩  

  الربع الثالث
٢٠٠٩  

 المجموع  الربع الرابع
  *التراآمي

  ٤  ٠  ٠  ٠  ٠ قانون حرية اإلعالم
مراجعة قيادة الدعم 

   (OSC)عمالنيال
٢  ٠  ٠  ٠ ٠  

  ٤٦  ٠  ٠  ٠ ٠ عمليات مساعدة
قضايا ُصرف النظر 

 عنها
١٢٩  ١  ٢  ١ ٢  

  ٣٢٥  ٢٣  ١٣  ٨ ١١  قضايا ُأحيلت
  ٧٩  ٠  ٠  ٠ ٠  عمليات تفتيش

  ١١٧  ١  ٣٧  ٣ ١  تحقيقعمليات 
  ١٦  ٠  ٣  ٠ ٤  تدقيقعمليات 

  ٧١٨  ٢٥  ٥٥  ١٢ ١٨  موع القضايا المغلقةمج
* المجموع التراآمي
للقضايا المفتوحة 

  والمغلقة

       ٧٨٠  

  .٣١/١٢/٢٠٠٩ إلى ٢٤/٣/٢٠٠٤تغطي المجاميع التراآمية الفترة  منذ بدء تشغيل خط االتصال المباشر أي من * 
  

  الشكاوى الُمحالة
  .إلى وآاالت خارجية التخاذ اإلجراء المناسب شكوى ٢٣بعد إجراء مراجعة شاملة أحال المفتش العام 

 شكاوى أرسلت إلى مكتب المفتش العام لدى الجيش األميرآي٦ . 
 أفغانستان/قيادة العقود المشترآة في العراق إلى  شكاوى أرسلت٦. 
 شكاوى أرسلت إلى مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع  ٥  
 رة الخارجية  شكاوى ارسلت إلى مكتب المفتش العام في  وزا٣ 
   شكويان ارسلتا إلى مكتب المفتش العام لدى القوات العراقية 
  الوآالة األميرآية للتنمية الدوليةمكتب المفتش العام لدى شكوى واحدة أرسلت إلى. 

  



 (SIGIR)لمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق موقع اإلنترنت ل
  

 

١٩٣ 

  

  موقع اإلنترنت للمفتش العام إلعادة إعمار العراق
  

 (www.sigir.mil)عام على اإلنترنت خالل الفترة التي يشملها هذا التقرير، سّجل موقع المفتش ال
  :النشاطات التالية

  
  زائر ١٣٠٠ ألف شخص موقع المفتش العام على اإلنترنت، أي حوالي ١١٨زار أآثر من 

 .باليوم
 

  زيارة٨١١تلقى قسم اللغة العربية للموقع  . 
  

 آانت أآثر المستندات التي تّم استنساخها آخر تقارير المفتش العام ربع السنوية. 
  

 . للحصول على نظرة عامة حول الزيارات اليومية لموقع المفتش العام على اإلنترنت٥-٤أنظر الشكل 
  

  ٥-٤الشكل 
  ٣١/١٢/٢٠٠٩ آما آانت في نترنتفي اليوم لموقع المفتش العام على شبكة اإلالزوار  معدل

  
 لطلب المفتش العام للبيانات، (IMCEN)   مرآز دعم إدارة المعلوماتوزارة الدفاع األميرآية، استجابة: المصدر

٣١/١٢/٢٠٠٩.



 تحديث معلومات التشريعات
 
 

١٩٤ 

  

  تحديث معلومات التشريعات
  

، قانون التخصيصات 117-111، وقع الرئيس القانون العام ٢٠٠٩ديسمبر /  آانون الثاني ١٦في 
، الذي يحتوي على عدة بنود تتعلق بالمفتش العام وبإعادة إعمار العراق ٢٠١٠المدمج للعام 

من هذا القانون وهو المسمى قانون ) ح(روط المشمولة في القسم الش. بشكل عمومي أآثر
 للعمليات الخارجية لوزارة الخارجية والبرامج المرتبطة بها، والذي ٢٠١٠التخصيصات للعام 

  .وزارة الخارجية/ سنسميه في هذا التقرير بإسم قانون تخصيصات العمليات الخارجية
  

، قانون تخصيصات 118-111لرئيس القانون العام  وقع ا٢٠٠٩ديسمبر /  آانون الثاني١٩في 
  . الذي تضمن هو أيضا شروط تتعلق بإعادة إعمار العراق٢٠١٠وزارة الدفاع للعام 

  
  .وزارة الخارجية/ قانون تخصيصات العمليات الخارجية

  
  تمويل المفتش العام

ش العام في  مليون دوالر إضافية لعمليات المفت٢٣يتضمن قانون التخصيصات المدمج مبلغ 
  ). مليون دوالر٣٠ليبلغ المجموع  ( ٢٠١٠السنة المالية 

  
  : ينص تقرير المؤتمر على

المفتشون العامون للوآالة األميرآية للتنمية الدولية والمفتش العام للعراق والمفتش العام 
 يجب .ألفغانستان يتحمل آل منهم مسؤوليات مستقلة إشرافية وتحقيقيه في العراق وفي أفغانستان

على المفتش العام، إلى الحد األقصى الممكن، التنسيق وحل النزاعات بالنسبة لكافة النشاطات 
المتعلقة باإلشراف والتحقيق لبرامج المساعدة إلعمال إعادة اإلعمار في العراق وأفغانستان 

  .لضمان إستخدام الموارد بفعالية وعدم حصول تكرار
  

سوف يستعمل جزءًا من األموال التي آانت متوفرة في السنة يتفهم المؤتمرون أن المفتش العام 
 لتوظيف مدعين عامين مهنيين وخبراء لفترة قصيرة وتعيينهم ٢٠١٠ خالل العام ٢٠٠٩المالية 

في القسم الجنائي في وزارة العدل، حيث سيعملون على القضايا التي هي من صالحية المفتش 
مفتش العام ووزارة العدل في التحقيق ومحاآمة قضايا يشدد المؤتمرون على دعم جهود ال. العام

  .اإلحتيال والنشاطات الجنائية التي تحصل خالل برامج المساعدة في العراق
  

  شروط تمويالت أخرى
 ٤٦٦٫٨وزارة الخارجية يوفر تمويل إضافي، ال يتجاوز / قانون تخصيصات العمليات الخارجية
ينطبق هذا السقف على التمويل للعراق الذي قد يستمد من ال .(مليون دوالر، إلعادة إعمار العراق

  ).تمويل إقليمي ضمن حسابات التخصيصات االفرادية
  

 مليون ٣٨٢٫٥يذآر تقرير المؤتمر تخصيصات خاصة لبرامج محددة للعراق، تشمل حتى مبلغ 
ندوق  ماليين دوالر من ص٥آما ويذآر التقرير أنه يجب تقديم . دوالر لصندوق دعم اإلقتصاد

 مليون دوالر لبرنامج ٥٠دعم اإلقتصاد إلى صندوق مارال روزيكا لضحايا الحرب العراقية و
 ١٠ومنها يجب توفير " للديمقراطية والمجتمع المدني"  مليون دوالر١٢٦مساعدة المدنيين و



ث معلومات التشريعاتيدتح
 
 

١٩٥ 

ات  مليون دوالر لبرنامج تنمية قدرات الوزار٥٠ماليين إلى مبادرة ديمقراطية النساء العراقيين و
  . ماليين لسكان األقليات العراقية١٠و
  

يذآر المؤتمرون أن الحكومة العراقية يجب أن تتحمل المسؤولية الكاملة لدعم برامج تنمية 
  .القدرات الوزارية في المستقبل

  
المجموعات "في ما يتعلق بتخصيصات مساعدة سكان األقليات، يحدد المؤتمرون بشكل خاص

 يوما من تاريخ ٩٠وى ويوجه وزير الخارجية إلى تقديم تقرير خالل الدينية في منطقة سهول نين
نص القانون حول الحاجات الفريدة لألقليات العراقية بما فيها الحاجات األمنية، وللمنظمات التي 

تلقت تمويل من وزارة الخارجية ومن الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لبرامج مساعدة هذه 
  ".لغ التمويلية الموفرة لهذه األهدافاألقليات ومجمل المبا

  
 مليون دوالر لحساب الصندوق الدولي للرقابة على ٥٢ويذآر تقرير المؤتمر أيضا حتى 

المخدرات وتطبيق القانون يصدر المؤتمرون توجيهات تنص على عدم إستعمال هذه األموال 
  .ألعمال إنشاءات جديدة

  
ير محددة هنا، من حساب برنامج منع إنتشار إضافة إلى ذلك يسمح بتخصيص مبالغ للعراق غ

) NADR(األسلحة النووية، ومكافحة اإلرهاب ونزع األلغام والبرامج األخرى  المتشابهة 
السقف . ومن الممكن من برامج أخرى،) IMET(وبرنامج التدريب العسكري والتعليمي الدولي

 مليون دوالر ٣٠٫٣صيصات  مليون دوالر يكفي لتغطية تخ٤٦٦٫٨القانوني للعراق والبالغ 
آما للمبالغ المخصصة )  IMET( مليون دوالر لبرنامج ٢وتخصيصات ) NADR(لبرنامج 

 والصندوق الدولي للرقابة على المخدرات وتطبيق القانون (ESF)لصندوق دعم اإلقتصاد 
INCLE).(  

  
ن البرامج الجاري  يعرب المؤتمرون عن قلقهم إزاء أآالف األمن وعالقتها بالفوائد التي تنجم ع

آما طلب المؤتمرون أن تتشاور وزارة الخارجية مع الوآالة األميرآية للتنمية . تنفيذها في العراق
  .الدولية بخصوص الطريقة المتبعة في  اتخاذ القرارات من أجل مقارنة هذه األآالف بالفوائد

  
  الشروط العامة 

مال واحدًا من التمويالت المتوفر بموجب ينص القانون على انه يجوز للحكومة االميرآية استع
ويستمر القانون في التأآيد ". القانون للدخول في إتفاقية حقوق قواعد دائمة مع الحكومة العراقية

على المتطلبات السابقة بأن تتوفر األموال المخصصة لمساعدة العراق، إلى الحد األقصى 
ا وفقا لتوجيهات وزارة الخارجية الصادرة الممكن، بطريقة تتيح إستخدام الهيئات العراقية له

توجيهات للمشارآة المالية للحكومة العراقية في برامج  " ٢٠٠٩أبريل / نيسان٩بتاريخ  
  ".ومشاريع المساعدة األجنبية المدنية الممولة من حكومة الواليات المتحدة األميرآية

  
  :أن ) غير متعلق بالعراق بشكل خاص(يتطلب شرط عام 

  
زير الخارجية بقائمة تتضمن أسماء موظفي الحكومات األجنبية وأسماء أفراد عائالتهم يحتفظ و

المباشرين الذين شملهم اإلثبات المقدم من وزير الخارجية حول تورطهم في الفساد المتعلق 
بإستخراج المواد الطبيعية آما ويقوم وزير الخارجية بتقديم تقرير إلى لجان التخصيصات يلخص 

الحظ المؤتمرون أن التقارير السابقة آانت تفتقر . ت بالنسبة لكل فرد مذآور في القائمةهكذا إثبا



 ث معلومات التشريعاتيدتح
 
 

١٩٦ 

إلى الكفاءة وبالتالي يطلبون أن توفر التقارير المستقبلية المعلومات المطلوبة، وبشكل سري إذا 
يدرك . أي فرد على الالئحة لن يكون مؤهًال للدخول إلى الواليات المتحدة. آان ذلك ضروريا

المؤتمرون الحاجة إلى توسيع العقوبات ضد من يثبت إنخراطهم في ممارسات الفساد، ويطلب 
  .هؤالء من وزير الخارجية أن يحث الحكومات األخرى إلتخاذ هكذا خطوات

  
، الذي ينطبق )٧٠٤٢القسم  ( ٨-١١١ال يتضمن القانون شرط سابق مذآور في القانون العام 

مح بتوفير بعض التمويل المخصص لمساعدة العراق، فقط إلى على السنوات السابقة والذي يس
  .الحدود التي تقوم فيها الحكومة العراقية بمطابقة هكذا مساعدة على أساس دوالر لدوالر

  
  قانون تخصيصات وزارة الدفاع

ام       دفاع للع دفاع      ٢٠١٠خالل دراسة قانون تخصيصات وزارة ال ة لل ة الفرعي يس اللجن رح رئ ، إقت
ان التفسيري  "نواب، النائب مرثى طباعة    في مجلس ال   ذي يجب أن      " البي ونغرس وال في سجل الك

  . من القانون على أنه بيان شرح مشترك للجنة المؤتمر٨١٢٤يعامل بحسب القسم 
  

  (CERP)      برنامج اإلستجابة الطارئة للقائد
رنامج اإلستجابة الطارئة ال يوفر القانون أية أموال إلعادة إعمار العراق غير تلك التي تأتي من ب

 مليار دوالر من التشغيل والصيانة في الجيش الى برنامج ١٫٢جرى تخصيص مبلغ . للقائد
 مليون دوالر لإلستخدام في ٢٠٠من هذا المبلغ جرى تخصيص .  اإلستجابة الطارئة للقائد

  ".البيان التفسيري"العراق بحسب 
  

 مليار دوالر بانتظار إنجاز وتسليم ١٫٢أصل  مليون دوالر من ٥٠٠يطلب القانون حجب مبلغ 
ال يحدد القانون ما إذا آانت األموال يجب أن . مراجعة شاملة لبرنامج اإلستجابة الطارئة للقائد
  .تحجب عن اإلستخدام في العراق أو أفغانستان

  
  : يذآر البيان التفسيري أيضا أنه

  
اغة وتبرير طلبات ميزانية برنامج يجب أن يتضمن هذا التقرير العملية التي تجري بها صي

اإلستجابة الطارئة للقائد؛ واإلدارة واإلشراف الحاليين على أموال برنامج اإلستجابة الطارئة 
للقائد وعقود وزارة الجيش و نائب وزير الدفاع والمراقب والقيادة المرآزية األميرآية؛ عدد 

 أفغانستان مع قيادة العقود المشترآة الموظفين الالزمين وعدد الموظفين المنشورين حاليا في
والقوات األميرآية في أفغانستان دعما لبرنامج اإلستجابة الطارئة للقائد؛ تقييم منفصل للعراق 

وألفغانستان لألهداف ولألغراض والمتطلبات المتوقعة ألموال برنامج اإلستجابة الطارئة للقائد 
لوآاالت الحكومية األميرآية األخرى  والمنظمات في السنة القادمة؛ عملية تنسيق المشاريع مع ا

غير الحكومية التي تنفذ مشاريع في العراق وأفغانستان؛متطلبات إستدامة المشاريع المنفذة بظل 
برنامج اإلستجابة الطارئة للقائد؛ إجراءات ضمان أن المشاريع المنفذة بظل برنامج اإلستجابة 

ات المضيفة وقادة المجتمعات المحلية؛ وإجراءات وأنظمة الطارئة للقائد جرى تنسيقها مع الحكوم
إضافة إلى ذلك، يجري توجيه . متابعة المشاريع المنفذة بظل برنامج اإلستجابة الطارئة للقائد

وزير الدفاع بأن يقدم،آجزء من مراجعة البرنامج، تقريرا حول صوابية إنشاء مكتب لبرنامج 
ال عن اعداد الميزانيات والمخططات اإلستراتيجية والرقابة اإلستجابة الطارئة للقائد يكون مسؤو

  .ومتطلبات تنسيق البرنامج و معايير التدريب
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  تقييدات إستخدام األموال
يستمر القانون بفرض الشروط التي تمنع إستخدام األموال المخصصة من أجل إنشاء أية منشأة أو               

ة              قاعدة عسكرية بهدف البقاء الدائم للقوات األميرآي        ة سيطرة أميرآي ة في العراق أو لممارسة أي
  .على الموارد النفطية العراقية

  
  العالج الطبي للمقاولين

القلق بأن ال يتلقى العمال األميرآيون العالج الطبي "البيان التفسيري، الذي يتناول مسألة 
ث وزارة الدفاع ، يح"المناسب للشفاء من اإلصابات التي يعانون منها أثناء عملهم في ساحة القتال

  :على
  

اء                     ة لإلصابات التي تحدث أثن ر فعالي تشجيع المقاولين الفيدراليين على توفير العالج الطبي األآث
راق            ة الع ة حري ا عملي ا فيه كرية بم ات العس ا للعملي دة دعم ات المتح ارج الوالي ل خ ؛ ....العم

دراليا خارج           دا في ى ضمان         وتشجيع المقاولين الفيدراليين، الذين ينفذون عق ات المتحدة، عل  الوالي
ل     ون داخ انوا يعمل و آ ا ل ه آم ي نفس الج الطب د، الع ذون العق ذين ينف رآيين، ال ال األمي ي العم تلق

  .   الواليات المتحدة
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  إشراف  

       الوآاالت 
  األخرى  

  
  
  
  

  المقدمة
  الوآاالت األخرى تدقيق
  الوآاالت األخرى تحقيق

  
  
  
  
  
  
  

  القسم  

   ٥  
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  المقدمة
  

 مجلس المفتشين العامين العراقي (SIGIR)، شكل المفتش العام إلعادة إعمار العراق ٢٠٠٤مارس /في آذار
(IICG) العراق ولتعزيز التعاون والتشارك بين المفتشين العامين  لتوفير منتدى لمناقشة عملية اإلشراف في

يجتمع في آل ربع سنة الممثلون عن . التابعين للوآاالت التي تشرف على صناديق تمويل إعادة إعمار العراق
الوآاالت األعضاء في المجلس لتبادل التفاصيل المتعلقة بعمليات التدقيق الحالية وتلك المخطط لتنفيذها، ولتحديد 

  .الفرص المتاحة للتعاون ولتخفيف التكرار إلى الحد األدنى
  

وقد .  في مكتب المفتش العام في أرلنغتون بوالية فرجينيا٢٠٠٩ نوفمبر/تشرين الثاني ١٨ُعقد آخر اجتماع في 
  :حضر االجتماع ممثلون عن الوآاالت التالية

  
  وآالة التدقيق في سالح الجو(AFAA) 
 عية وآالة تدقيق العقود الدفا(DCAA) 
 مكتب المفتش العام في قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة األميرآية(CENTCOM IG) . 
 وآالة التدقيق في الجيش األميرآي(USAAA)  
 المفتش العام لدى وزارة الجيش (USAA)  
 مكتب المفتش العام لدى وزارة الدفاع(DoD OIG)  
 مكتب المحاسبة الحكومية(GAO)  
 لعام لدى الوآالة األميرآية للتنمية الدوليةمكتب المفتش ا(USAID OIG)  

  
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
 أنظر الملحق.  (USAAA)األميرآي، مكتب التدقيق في الجيش  (USAID OIG)األميرآية للتنمية الدولية

  (DCAA)لإلطالع على تحديثات المعلومات المقدمة من وآالة تدقيق العقود الدفاعية ) ك(
  

مع أن المفتش العام قد زود في أرباع السنة السابقة تحديثات حول وزارة المالية ووزارة التجارة، فإن هاتين 
 على مشاريع إلعادة إعمار العراق، أو مخطط لتنفيذها في السنة الوزارتين ليس لديهما حاليًا أية نشاطات إشراف

  .، وبالتالي لن يذآرها المفتش العام بعد اآلن في هذا القسم٢٠١٠المالية 
  

 يقوم أنعلى ) 181-101القانون العام  (٢٠٠٨ من قانون التفويض للدفاع القومي للسنة المالية ٨٤٢نص القسم 
خطة شاملة لتنفيذ سلسلة من عمليات التدقيق في "تشين عامين آخرين، بإعداد المفتش العام، بالتشاور مع مف

العقود، والعقود من الباطن، وأوامر المهمات وأوامر التسليم للوآاالت الفدرالية ألداء وظائف األمن وإعادة 
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شترك ، عمل المفتش العام عن آثب مع مجموعة التخطيط الم٨٤٢عقب صدور القسم ". اإلعمار في العراق
خطة التدقيق الشاملة لجنوب " إنتاج سّهلتلجنوب غرب آسيا في مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع التي 

عمليات ) من ضمنهم المفتش العام(ُتلخص تلك الوثيقة، التي أعّدها المفتشون العامون المعنيون ". غرب آسيا
تقوم المجموعة حاليًا بتنسيق . للعراق وللمنطقةالتدقيق الجاري تنفيذها والمخطط لتنفيذها في المدى القريب 

جرى توسيع الخطة الشاملة إلى ما أبعد من التكليف القانوني لتشمل .  بحسب الخطة٢٠١٠تحديث السنة المالية 
مناطق وظيفية أخرى معنية بدعم عملية الحرية الدائمة وعملية حرية العراق، إضافة إلى العمليات الطارئة ما  

سوف تستمر وآاالت . ، مثل إدارة العقود، إعادة ضبط المعدات، اإلدارة المالية، ودعم إعادة اإلعماروراء البحار
 . اإلشراف المشارآة في تنسيق خطط التدقيق عبر مجموعات العمل والمجالس العاملة
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  عمليات تدقيق الوآاالت األخرى
  

 أجرتها الوآاالت األعضاء في مجلس المفتشين العامين يحّدث هذا القسم المعلومات المتعلقة بعمليات التدقيق التي
  . (SIGIR) والتي أبلغتها للمفتش العام إلعادة إعمار العراق(IIGC)في العراق 

  
  لإلطالع على تقارير اإلشراف المنجزة حديثًا١-٥أنظر الجدول . 
  ميرآية أخرى  لالطالع على نشاطات اإلشراف الجاري تنفيذها على يد وآاالت أ٢-٥أنظر 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

 .مت بها آافة الهيئاتالعراق التي قا
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  ١-٥الجدول 
  ٣٠/٦/٢٠٠٩تقارير اإلشراف المنجزة مؤخرًا على يد وآاالت أميرآية أخرى حتى تاريخ 

 
  الوآالة رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير

عقود أنظمة مكافحة أجهزة التفجير المرتجلة 
 نظام الكشف المرآب على عربات -واأللغام
  هاسكي

٣١/١٢/٢٠٠٩  D-2010-032   وزارة الدفاع(DoD)  

مؤهالت ومعايير اختيار مقاولي وزارة الدفاع 
  لعقود دروع  الوقاية الجسدية 

٢١/١٢/٢٠٠٩  D-2010-029   وزارة الدفاع(DoD)  

التملك السريع ونشر حلول المواد العسكرية في 
  سالح البحرية 

١٥/١٢/٢٠٠٩  D-2010-028 

  
  (DoD)وزارة الدفاع 

 النسحاب افراد  وأصول وزارة تخطيط النقل
  الدفاع من العراق

١١/١٢/٢٠٠٩  D-2010-025    وزارة الدفاع(DoD)  

إدارة الجيش للعمليات ومرحلة الدعم من عملية  
  التملك لدروع الوقاية الجسدية

٨/١٢/٢٠٠٩  D-2010-027   وزارة الدفاع(DoD)  

استخدام تقييمات التهديد للنظام في عمليات 
   التكتيكية تملك السيارات

٢٣/١١/٢٠٠٩  D-2010-021  وزارة الدفاع(DoD)  

إدارة العربات عير التكتيكية دعمًا لعملية حرية 
  . العراق

٢٠/١١/٢٠٠٩  D-2010-022  وزارة الدفاع(DoD)  

الصيانة المؤجلة لوزارة الجيش على العربات 
  المقاتلة برادلي

  (DoD)وزارة الدفاع  غير متوفرة   ١٦/١١/٢٠٠٩

لمعلومات في االسطول ومرآز اإلمداد أمن ا
  الصناعي، سيغونيال، لمفرزة البحرين 

٣/١١/٢٠٠٩  D-2010-005  وزارة الدفاع(DoD)  

تدقيق إدارة العقود والتفويضات والمصادقات 
  للمجلس االقتصادي الوطني في بغداد

٢١/١٠/٢٠٠٩  AUD/IQO-09-25 وزارة الخارجية(DoS)  

التمويل وتقارير : رالعمليات الطارئة عبر البحا
  الكلفة لوزارة الدفاع

١٨/١٢/٢٠٠٩  GAO-10-288R  مكتب المحاسبة
   (GAO)الحكومية

نمو األمن الدبلوماسي مؤخرًا : وزارة الخارجية
  يستوجب مراجعة استراتيجية

١٢/١١/٢٠٠٩  GAO-10-156  مكتب المحاسبة
  (GAO)الحكومية

تحسينات إضافية الزمة : عقود الطوارىء
 الوآالت لموظفي المقاولين وللعقود في لمتابعة

  العراق، أفغانستان

٢/١١/٢٠٠٩  GAO-10-187  مكتب المحاسبة
  (GAO)الحكومية

مالحظات أولية حول : عملية حرية العراق
تخطيط وزارة الدفاع انسحاب القوات االميرآية 

  من العراق

٢/١١/٢٠٠٩  GAO-10-179  مكتب المحاسبة
  (GAO)الحكومية

األعمال المطلوب اتخاذها : الحربيدعم القتال 
من أجل تحسين الرؤية والتنسيق لجهود مكافحة 

  أجهزة التفجير االرتجالية

٢٩/١٠/٢٠٠٩  GAO-10-95  مكتب المحاسبة
  (GAO)الحكومية

تقييم خبير مستقل لنتائج : دعم القتال الحربي
اختبار دروع الوقاية الجسدية واإلجراءات 

  .دانالالزمة قبل وضعها في المي

١٦/١٠/٢٠٠٩  GAO-10-119  مكتب المحاسبة
  (GAO)الحكومية

  



 إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٢٠٣ 

  )تابع (١-٥الجدول 
 

  الوآالة رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
وزارة الدفاع ووزارة الخارجية : العقود الطارئة

تستمر في وآالة األميرآية للتنمية الدولية ال و
ن مواجهة التحديات في متابعة موظفي المقاولي

  والعقود في العراق وأفغانستان

١/١٠/٢٠٠٩  GAO-10-01 مكتب المحاسبة الحكومية 
(GAO)  

اإلدارة والرؤية لممتلكات الحكومة الموضوعة 
بتصرف المقاول الذي ينفذ عمليات الوقود 

  السائبة في الكويت

١٧/١٢/٢٠٠٩  A-2010-0018-ALL  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)األميرآي 

-تعاقد، إدارة العقود المشترآةعمليات ال
أفغانستان، مرآز العقود االقليمي في /العراق

بغداد، فرقة االحتياجات لجميع مسارح القتال،  
  المنطقة الدولية في بغداد، العراق

١٤/١٢/٢٠٠٩  A-2010-0030-ALL  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)األميرآي 

  استدامة المعدات غير–مسالة حساسية للوقت 
  المعيارية لألنظمة التي أنهيت

٨/١٢/٢٠٠٩  A-2010-0019-ALM  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)األميرآي 

 -عمليات التراجع في جنوبي غربي آسيا
الكويت، مخزن الطيران الفئة التاسعة، معسكر 

  اريفجان في الكويت

٨/١٢/٢٠٠٩  A-2010-0021-ALL  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)األميرآي 

 –عمليات التراجع في جنوبي غربي آسيا 
عمليات تراجع متعددة الفئات، معسكر اريفجان 

  في الكويت

٧/١٢/٢٠٠٩  A-2010-0022-ALL  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)األميرآي 

برامج حث إعادة الضبط اآللي لعمليات التراجع 
  والمخزون في المستودعات  

١٦/١١/٢٠٠٩  A-2010-0013-ALM لة التدقيق في الجيش وآا
  (USAAA)األميرآي 

تحديث التقرير الملخص حول التحديات 
التوصيات والمبادرات التي تؤثر على 

OEF/OIF آما رخصتها منظمات اإلشراف 
 إلى ٢٠٠٣الفدرالية والدفاعية للسنوات المالية 

٢٠٠٩ .  

٧/١٢/٢٠٠٩  D2010-D000IG-
0073.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

ات في مسرح عمليات التراجع، إدارة العملي
  الكويت -معسكر اريفجان

٢٧/١٠/٢٠٠٩  D2010-D000JA-
0055.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

الرقابة على التصرف بالمعدات في مكتب 
تسويق وإعادة إستخدام المعدات الدفاعية في 

   الكويت-معسكر اريفجان

٢٧/١٠/٢٠٠٩  D2010-D000JA-
0054.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

د دعم برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني عق
  المرحلة الرابعة 

٢٧/١٠/٢٠٠٩  D2010-D000AS-
0031.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

 امتثال خدمات الباعة التجاريين للمتطلبات
 الفدرالية التي تفرض اإلبالع عن الضريبة

الضرائب للعقود الداعمة لعمليات جنوب غربي 
  آسيا

٢٣/٩/٢٠٠٩  D2009-D000FH-0292.000  وزارة الدفاع(DoD)  

 



  ألخرىإشراف الوآاالت ا
 
 

٢٠٤ 

 
  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير

تنمية القدرات الوزارية لوزارات الدفاع والداخلية 
  العراقية والمراقبين العامين الداخليين

  (DoD)وزارة الدفاع  غير متوفر  غير متوفر

 من الرقابة على المحاسبة والتصرف بالممتلكات المقدمة
  الحكومة في العراق

١٦/٩/٢٠٠٩  D2009-D000JB-0307.000  وزارة الدفاع(DoD)  

مراجعة استجابة الجيش للتعرض لديكرومات الصوديوم 
  في آرمة علي بالعراق

١١/٩/٢٠٠٩  D2009-DIPOE3-0306.000  وزارة الدفاع(DoD)  

مخطط النقل ضمن مسرح العمليات، والقدرات، والتنفيذ 
   العراقلخفض القوات في

١٠/٩/٢٠٠٩  D2009-D000LC-240.002  وزارة الدفاع(DoD)  

تقييم مخطط النقل ضمن مسرح العمليات، والقدرات، 
  والتنفيذ لخفض القوات في العراق

١٠/٩/٢٠٠٩  D2009-D00SPO-
0310.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

لعقود حول تدقيقات الكلفة لمراجعة تدقيق المتابعة 
  ملية إعادة إعمار العراقالمترتبة المتعلقة بع

١/٩/٢٠٠٩  D2009-DIPOAI-0305  وزارة الدفاع(DoD)  

مخططات وزارة الدفاع لخفض القوات وإعادة تموضع 
  الممتلكات في العراق

١٠/٨/٢٠٠٩  D2009-D000JB-0280.000  وزارة الدفاع(DoD)  

-D2009-D000AS  ٣١/٧/٢٠٠٩   في الكويتالقواعدالعقود الداعمة لعمليات 
0266.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

عقد المعدات العسكرية االحتياطية الحربية للقوات الجوية 
  الوسطى

٢٠/٧/٢٠٠٩  D2009-D000AS-
0264.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

التعاقد لصيانة الدعم المباشر والتنظيمي في قاعدة بلد 
  المشترآة، العراق

١٣/٧/٢٠٠٩  D2009-D000JB-0254.000  وزارة الدفاع(DoD)  

عقود داعمة لبرنامج المسح الواسع النطاق لمراقبة 
  المنطقة البحرية

١٠/٧/٢٠٠٩  D2009-D000AS-
0247.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

 الوقود إلى إلمدادعقود الشرآة الدولية لتجارة النفط 
  الجيش األميرآي في العراق

٧/٧/٢٠٠٩  D2009-D000CH-
0244.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

الجوي دعمًا لعملية حرية العراق وعملية عقود الشحن 
  الحرية الدائمة

١١/٦/٢٠٠٩  D2009-D000LC-
0237.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

تقييم االدعاءات التي وردت عبر خط االتصال المباشر 
لوزارة الدفاع فيما يتعلق بنزاهة أبحاث إصابة الدماغ في 

  العراق

١١/٦/٢٠٠٩  D2009-D00SPO-
0242.00 

  (DoD)اع وزارة الدف

مراجعة المعلومات التي شملتها قوات المهمات المشترآة 
في غوانتنامو عن الصحة العقلية للمحتجزين في تقارير 

  المعلومات االستخباراتية

١٠/٦/٢٠٠٩  D2009-DINT01-
0203.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

تقييم األبحاث حول عمليات إدارة قضايا الذين بترت 
  فهم في القتالاأطر

١٥/٥/٢٠٠٩  D2009-D000IG-
D00SPO0225.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

-D2009-D000IG  ١٥/٥/٢٠٠٩  تقييم األبحاث حول عمليات الفصل اإلدارية للمجندين
D00SPO.0226.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 
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  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
لتقديم بيانات الحاجة العالمية تلبية سالح مشاة البحرية 

  العاجلة ألجهزة إبهار تعمل بالاليزر
٢٨/٤/٢٠٠٩  D2009-D000AE-

0210.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

التقديمات والتفاوتات  المقدمة إلى موظفي وزارة الدفاع 
  المدنيين دعمًا للحرب العالمية على اإلرهاب

١٧/٤/٢٠٠٩  D2009-D000FC-
0199.000 

  (DoD) وزارة الدفاع

، بالحرب ٢٠٠٨أآالف مشاة البحرية للسنة المالية 
عبر المحاسبة المعيارية، إعداد . العالمية على اإلرهاب

  الموازنة ورفع التقارير تحتاج

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  عمليات المعلومات في العراق
0108.002 

  (DoD)وزارة الدفاع 

لعقود ) المصفاة(الرقابة على االلتزامات غير المسددة 
  رهابوزارة الجيش دعمًا للحرب العالمية على اإل

١٩/٣/٢٠٠٩  D2009-D000FC-
0176.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

الرقابة على جداول الرواتب العسكرية لوزارة البحرية 
المعالجة لدعم الحرب العالمية على اإلرهاب في مراآز 

  اإلنفاق في سان دييغو

٤/٣/٢٠٠٩  D2009-D000FC-
0165.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

-D2009-D000AS  ٢/٣/٢٠٠٩   لدى البحرية والجيشعقود صيانة القوارب الصغيرة
0163.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

عمليات شراء المواد المصنوعة عبر اتفاقيات الشراآة 
  مع مستودع الجيش في آوربوس آريستي 

١٣/٢/٢٠٠٩  D2009-D000FI-
0150.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

الرقابة على بطاقات الدخول المشترآة للوآاالت غير 
  .تابعة لوزارة الدفاعال

٣٠/١/٢٠٠٩  D2009-D000JA-
0136.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

 العامة لصيانة مستودع القوات -الشراآات الخاصة 
  الجوية

٢٩/١/٢٠٠٩  D2009-D000LD-
0110.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

مراجعة قرار الجيش بعدم اقتطاع األموال من عقد 
 LOGCAP)ي الثالث برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدن

III)  

٢٩/١/٢٠٠٩  D2009-DIPOAI-0141  وزارة الدفاع(DoD)  

نشر نظام المشتريات القياسي في قيادة التعاقد المشترآة 
  .للعراق وأفغانستان

٥/١/٢٠٠٩  D2009-D000FB-0112.000  وزارة الدفاع(DoD)  

  (DoD)وزارة الدفاع  D2009-D000AE-0102.000  ٩/١٢/٢٠٠٨  .عقود أنظمة مكافحة أجهزة التفجير المرتجلة واأللغام
  (DoD)وزارة الدفاع  D2009-D000CK-0100.000  ٩/١٢/٢٠٠٨  .األلغامصيانة ودعم العربات المدرعة المقاومة لكمائن 

  (DoD)وزارة الدفاع  D2009-D000CF-0095.000  ١/١٢/٢٠٠٨  .عقود استخدام الوقت والمواد لوزارة الدفاع



  ألخرىإشراف الوآاالت ا
 
 

٢٠٦ 

  )تابع  (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
مكافحة أجهزة التفجير المرتجلة المتحكم بها السلكيًا 

  .في برنامج الحرب اإللكترونية
١/١٢/٢٠٠٨  D2009-D000AS-0092.000  وزارة الدفاع(DoD)  

سكاي /الطائرة بريداتور"تطبيق مذآرة قرار شراء 
  .٢٠٠٨مايو / أيار١٩صادرة بتاريخ ال" واريور

١٢/١١/٢٠٠٨  D2009-D000CD-0071.000  وزارة الدفاع(DoD)  

إعادة اإلعالن عن تدقيق األموال المخصصة 
ألفغانستان والعراق والتي تتم معالجتها عبر 
  .صندوق االئتمان للمبيعات العسكرية األجنبية

١٠/١٠/٢٠٠٨  D2007-D000FD-0198.001  وزارة الدفاع(DoD)  

العمليات الشرائية للجيش استجابة إلى التهديدات 
  . التكتيكية الخفيفةالعربات بعجالت الموجهة إلى 

٢٩/٩/٢٠٠٨  D2009-D0000AE-0007.000  وزارة الدفاع(DoD)  

موظفو الشراء لجنوب غرب آسيا في وآالة إدارة 
  العقود الدفاعية 

١٨/٩/٢٠٠٨  D2008-D000AB-0266.000 وزارة الدفاع (DoD)  

 للمعدات األولىعقود الشرآات البائعة 
الجراحية دعمًا لقوات االئتالف في العراق /الطبية

  وأفغانستان

١٢/٩/٢٠٠٨  D2008-D000LF-0267.000  وزارة الدفاع(DoD)  

الرقابة لضمان صحة المعلومات على شبكة مشاريع 
سالح البحرية األميرآية خارج الواليات المتحدة 

  علقها بالحرب العالمية على اإلرهابالقارية حسب ت

٢٨/٨/٢٠٠٨  D2008-D000FN-0230.000  وزارة الدفاع(DoD)  

  (DoD)وزارة الدفاع  D2008-D000LD-0245.000  ٢٧/٨/٢٠٠٨  مرافق اإلصدارات المرآزية
  (DoD)وزارة الدفاع  D2008-D000CD-0256.000  ٧/٨/٢٠٠٩  .عقود دروع الوقاية الجسدية لوزارة الدفاع

لرواتب العسكرية في وزارة سالح الجو دعمًا ا
  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)  

 إصالح وصيانة معدات وأجزاء الطائرات عقود
  التي تدعم قوات االئتالف في العراق وأفغانستان

١٤/٧/٢٠٠٨  D2008-D000LH-0249.000  وزارة الدفاع(DoD)  

جهود وزارة الدفاع ومقاول وزارة الدفاع لمنع 
مضايقات جنسية تشمل موظفي /حصول اعتداءات

حرية المقاول داخل مناطق عمليتي حرية العراق وال
  .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 
   للحرب العالمية على اإلرهاب دعمًاعربات

٢٠/٥/٢٠٠٨  D2008-D000FD-0214.000  وزارة الدفاع(DoD)  

المتعددة للعربات بعجالت شراء زجاج باليستي 
  األغراض السريعة الحرآة

٢٣/٤/٢٠٠٨  D2008-D000CE-0187.000  وزارة الدفاع(DoD)  



 إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٢٠٧ 

  )تابع  (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  ررقم التقري  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
شراء الوقود من الدرجة الثالثة وتوزيعه في جنوب 

  غرب آسيا
٢٣/٤/٢٠٠٨  D2008-D000JC-

0186.000 
  (DoD)وزارة الدفاع 

 األموال العامة  صندوق الرقابة الداخلية على
للجيش، والنقد وغيرها من األصول النقدية األخرى 

  المحتفظ بها في جنوب غرب آسيا

٢٥/٢/٢٠٠٨  D2008-D000FP-
0132.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

 وزارة الدفاع على االعتداء الجنسي استجابة تقييم 
  في مناطق عمليات الحرية الدائمة وحرية العراق

٧/٢/٢٠٠٨  2008C003  وزارة الدفاع(DoD)  

 البيانات في نظام اعتمادية الرقابة الداخلية على 
  التوزيع القابل للنشر

٣١/٨/٢٠٠٧  D2007-D000FL-
0252.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

   (DoS)وزارة الخارجية ISP-3013-10  ١/٩/٢٠٠٩  برامج إزالة األلغام في العراق
  (DoS)وزارة الخارجية  09MERO3021  ١/٨/٢٠٠٩   (BESF)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) للسفارة األميرآية في بغداد   

١/٦/٢٠٠٩  09MERO3016  وزارة الخارجية(DoS)  

مكتب المحاسبة الحكومية  120874  ١/١١/٢٠٠٩  العقود في العراق وأفغانستان
(GAO)  

مكتب المحاسبة الحكومية  320734  ١/١١/٢٠٠٩  ق مخطط الحملة المشترآة في العرا
(GAO)  

 والقوات االستكشافيةجهوزية القوات الجوية القتالية 
  القتالية

مكتب المحاسبة الحكومية  351376  ١/٩/٢٠٠٩
(GAO)  

مكتب المحاسبة الحكومية  351385  ١/٩/٢٠٠٩  مراجعة التدريب على المهارات القتالية لقوات الدعم
(GAO)  

البحرية مشاة  القدرة التدريبية لسالح مراجعة
  والجيش

مكتب المحاسبة الحكومية  351387  ١/٩/٢٠٠٩
(GAO)  

مراجعة توفر القوات المدربة والجاهزة للعراق 
  وأفغانستان

مكتب المحاسبة الحكومية  351388  ١/٩/٢٠٠٩
(GAO)  

متطلبات العناية الصحية لوزارة الدفاع للعمليات 
  الطارئة

مكتب المحاسبة الحكومية  351393  ٢٨/٨/٢٠٠٩
(GAO)  

عمليات حرق النفايات الصلبة في حفر مفتوحة التي 
  يقوم بها الجيش األميرآي في العراق وأفغانستان

مكتب المحاسبة الحكومية  361123  ١/٨/٢٠٠٩
(GAO)  

 لتخفيف وجود مخطط الوآالة المدنية األميرآية 
  الجيش األميرآي من العراق 

مكتب المحاسبة الحكومية  320691  ١/٧/٢٠٠٩
(GAO)  

توظيف الجئي العراق وحاملي تأشيرات الهجرة 
   في الواليات المتحدة (SIV)الخاصة

مكتب المحاسبة الحكومية  320694  ١/٧/٢٠٠٩
(GAO)  

الجهود األميرآية والعراقية والدولية لمعالجة 
  تحديات إعادة دمج المهجرين العراقيين

حاسبة الحكومية مكتب الم 320645  ٩/٣/٢٠٠٩
(GAO)  



  ألخرىإشراف الوآاالت ا
 
 

٢٠٨ 

  )تابع  (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
أسس وزارة الدفاع لمستويات وخطط برنامج نظام 

  الطائرات من دون طيار لدعم هذه المستويات
مكتب المحاسبة الحكومية  351271  ١/٣/٢٠٠٩

(GAO)  
ميرآية من مخطط وزارة الدفاع النسحاب القوات األ

  العراق
مكتب المحاسبة الحكومية  351429  ١/٢/٢٠٠٩

(GAO)  
مكتب المحاسبة الحكومية  120812  ١/٢/٢٠٠٩  أفغانستان/اإلشراف على مقاولي العراق

(GAO)  
مكتب المحاسبة الحكومية  320638  ١/١٠/٢٠٠٨  ترتيبات المشارآة في تكاليف العراق

(GAO)  
واالستكشاف سح قدرات معالجة االستخبارات والم

   (ISR)واالستطالع 
مكتب المحاسبة الحكومية  351242  ٧/٨/٢٠٠٨

(GAO)  
اإلدارة االستراتيجية للمنظمة المشترآة لمكافحة 

   (JEIDDO) التفجير المرتجلةةأجهز
مكتب المحاسبة الحكومية  351230  ١/٦/٢٠٠٨

(GAO)  
بة الحكومية مكتب المحاس 351236  ١/٦/٢٠٠٨  متطلبات مستعجلة لزمن الحرب

(GAO)  
/ األولربع السنة     أوامر إدارة دورة الحياة -التعاقد لدعم الصيانة

السنة المالية 
٢٠١٠  

A-2010-ALM-
0008-000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

نشاطات التعاقد في العراق خالل وبعد خفض 
  القوات

/ األولربع السنة 
السنة المالية 

٢٠١٠  

A-2010-ALC-
0122-000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

عقود دعم الحياة للقوات االميرآية في البصرة 
  بالعراق

/ األولربع السنة 
السنة المالية 

٢٠١٠  

A-2010-ALC-
0087-000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

 نقل الممتلكات إلى –إغالق القواعد العاملة األمامية 
  ة العراقيةالحكوم

/ األولربع السنة 
السنة المالية 

٢٠١٠  

A-2010-ALC-
0232-000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

/ األولربع السنة    العراق-تدقيق متابعة إلغالق القواعد األمامية
السنة المالية 

٢٠١٠  

A-2010-ALL-
0105-000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

متابعة لمحاسبة البنود الحساسة والرقابة في تدقيق 
  أبو غريب بالعراق

/ األولربع السنة 
السنة المالية 

٢٠١٠  

A-2010-ALC-
0106-000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

/ األولربع السنة   أفغانستان/شهادة قيادة العقود المشترآة العراق
السنة المالية 

٢٠١٠  

A-2010-ALC-
0594-000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

 إعادة تدوير والتخلص من مواد النفايات في عقد
   ستيلر، العراقمعسكر

/ ربع السنة الرابع
السنة المالية 

٢٠٠٩  

A-2009- ALL-
0571.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 



 إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٢٠٩ 

  )تابع  (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة   التقريررقم  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
/ ربع السنة الرابع  الكويت-عمليات حقل الوقود في معسكر بوهرنغ

السنة المالية 
٢٠٠٩  

A-2009-ALL-
0590.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

/ ربع السنة الرابع   أفغانستان -برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
السنة المالية 

٢٠٠٩  

A-2009-ALL-
0531.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

-حاويات الشحنلرؤية المساءلة والالرقابة على 
  العراق

/ ربع السنة الرابع
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)األميرآي 

-A-2009-FFS  ٣١/٣/٢٠٠٩  تدريب وحدات االحتياط  بعد حشدها
0075.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

-A-2009-ALL  ٢٦/٩/٢٠٠٩  )الكويت( اإلشارات األمنية -حماية القوات
0133.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

 جنوب غرب آسيا -الرقابة على الدفعات إلى البائعين
  )المرحلة الثانية(

١٠/٢/٢٠٠٩  A-2009-ALL-
0118.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في 
، صندوق قوات األمن (MNSTC-I)العراق 
   (ISSF)العراقية

٢/٢/٢٠٠٩  A-2009-ALL-
0110.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

 العراق -عمليات التعاقد في قيادة التعاقد المشترآة
  )أفغانستان( جالل أباد -وأفغانستان

٢/٢/٢٠٠٩  A-2009-ALL-
0106.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

استدامة المعدات التي ال تخضع إلى مواصفات 
   قياسية 

٢٧/١/٢٠٠٩  A-2009-ALM-
0059.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

-A-2009-ALL  ٢٠/١/٢٠٠٩  .(FOB)إغالق قواعد العمليات المتقدمة
0354.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

-A-2008-ALA  ٢٠/١/٢٠٠٩  .(FMS)بيةالمبيعات العسكرية األجن
0588.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في 
عقد برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني العراق، 

(LOGCAP)،المرحلة الثالثة، إغالق العقد  .  

٢٠/١٠/٢٠٠٨  A-2009-ALC-
0093.000 

تدقيق في الجيش وآالة ال
  (USAAA)األميرآي 

تدريب الوحدات على مكافحة أجهزة التفجير 
  االرتجالية

١٠/٩/٢٠٠٨  A-2008-FFF-
0081.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

 



  ألخرىإشراف الوآاالت ا
 
 

٢١٠ 

  )تابع  (٢-٥الجدول 
  

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
رآة للعقود في عمليات التعاقد في القيادة المشت

  )أفغانستان( قندهار وسالرنو -العراق وأفغانستان
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 –عقود اإلسكان 

  الكويت
٧/٧/٢٠٠٨  A-2008-ALL-

0403.000 
وآالة التدقيق في الجيش 

  (USAAA)األميرآي 
برنامج التأمين بموجب قانون الدفاع عن 

 األولى لسالح الهندسة في الجيش (DBA)القواعد
  األميرآي

١٨/٦/٢٠٠٨  A-2008-ALL-
0633.000 

ي الجيش وآالة التدقيق ف
  (USAAA)األميرآي 

تدقيق متابعة لعمليات التعاقد، قيادة العقود للجيش 
الكويت -األميرآي، المنطقة الجنوبية الغربية

  )المرحلة األولى(

٩/٦/٢٠٠٨  A-2008-ALL-
0625.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

إعادة ضبط دعم أعباء العمل لمديرية اللوجستيات 
(DOL)  

١٨/٢/٢٠٠٨  A-2008-ALM-
0311.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

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 
  )باغرام(نستان العراق وأفغا

٢٨/١/٢٠٠٨  A-2008-ALL-
0320.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

عمليات التعاقد في القيادة المشترآة للعقود في 
  )فيكتوري(العراق وأفغانستان 

٢٦/٧/٢٠٠٧  A-2007-ALL-
0887.002 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

 -ود في الجيش األميرآيعمليات التعاقد، قيادة العق
  )المرحلة الثانية(الكويت -منطقة جنوب غرب آسيا

١٨/٦/٢٠٠٧  A-2007-ALL-
0859.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

لبرنامج /تدقيق الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
 األعمال الزراعية -تطوير القطاع الزراعي الخاص

  في العراق

ربع السنة 
السنة المالية /األول
٢٠٠٩  

الوآالة األميرآية للتنمية  غير متوفر
  (USAID)الدولية 

تطبيق /تدقيق الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
  .العراق لنظام معلومات اإلدارة المالية العراقية

ربع السنة 
السنة المالية /الرابع
٢٠٠٩  

الوآالة األميرآية للتنمية  غير متوفر
  (USAID)الدولية 

سح الحوادث المبلغ عنها من جانب مقاولي األمن  م
مقاولي /(USAID)للوآالة األميرآية للتنمية الدولية 

  ومانحي العراق

ربع السنة 
السنة المالية /الرابع
٢٠٠٩  

الوآالة األميرآية للتنمية  غير متوفر
  (USAID)الدولية 

تدقيق مكتب برنامج مساعدة الكوارث األجنبية في 
  العراق

نة ربع الس
السنة المالية /األول
٢٠٠٩  

الوآالة األميرآية للتنمية  غير متوفر
  (USAID)الدولية 

OTHER



 إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٢١١ 

  

  الوآاالت األخرى تحقيقعمليات 
  

.  بصورة منتظمة مع الوآاالت الحكومية األخرى التي تقوم بالتحقيق في العراق أعمالهينسق مكتب المفتش العام
  .٣-٥قيق للوآاالت األميرآية األخرى، أنظر الجدول إلحصاءات حول نشاطات التحلإلطالع على ا

  
  ٣-٥الجدول 

  ٣١/١٢/٢٠٠١نشاطات التحقيق المنفذة على يد وآاالت أميرآية أخرى، 
  

القضايا 
  *المغلقة/المفتوحة

عدد المحققين في 
  الكويت

عدد المحققين في 
  العراق

  الوآالة

وحدة آشف قيادة التحقيقات الجنائية في الجيش األميرآي،   ٧  ٢  ١٢٩
  االحتيال في المشتريات الرئيسية

 دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع  ٧  ٢  ٢٢٥
  مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية  ١  ٠  ٢٣
   (FBI)مكتب التحقيقات الفدرالية  ٥  ٢  ٧٦
 التحقيقات الجنائية في سالح البحرية   ١  ١  ٢٠
   الجويةلدى القواتمكتب التحقيقات الخاصة   ٢  ٠  ٧
   (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  ٢  ٠  ١٠

  المجموع  ٢٥  ٧  ٤٩٠
  

  تشمل األرقام القضايا المعلقة التي يجري العمل بها مع وآاالت أخرى داخل مرآز العمليات المشترآة* 



  الهوامش
  

 

٢١٢ 

  الهوامش
  
 .  ١٠/١١/٢٠٠٩مقابلة السفير ريان آروآر مع مكتب المفتش العام إلعادة إعمار العراق ، -١
 .P.L. 111-118؛     P.L. 111-117 القانون العام  -٢
 .٩، الشريحة ٢/١٢/٢٠٠٩تقرير وضعية العراق،، (DoS) وزارة الخارجية  -٣
-www.usf-iraq.com/news/press، ١/١/٢٠١٠ ،(USF-I)القوات األميرآية في العراق  المؤتمر الصحفي لقائد  -٤

briefings/generals-david-petraeus-and-ray-odierno-take-media-questions-following-theestablishment-
of-united-states-forces-iraq-in-baghdadjan-1-2010 ٢٠/١/٢٠١٠، تمَّ الدخول إلى هذا الموقع في. 

 .٩، الشريحة ٩/١٢/٢٠٠٩تقرير وضعية العراق،، (DoS)وزارة الخارجية   -٥
 .٩، الشريحة ١٣/١/٢٠١٠تقرير وضعية العراق،، (DoS)وزارة الخارجية  -٦
أس أو أس انترناشيونال ليمتد، برنامج تحليل وسائل اإلعالم األجنبية للقيادة االستراتيجية األميرآية، بيان رئيس  -٧

 . ٥/١/٢٠١٠القضاة العراقي مدحت محمود، 
للقيادة االستراتيجية األميرآية، بيان رئيس أس أو أس انترناشيونال ليمتد، برنامج تحليل وسائل اإلعالم األجنبية  -٨

 .٥/١/٢٠١٠القضاة العراقي مدحت محمود، 
"  دولة١٤المهاجرون العراقيون يدلون بأصواتهم في "راديو أوروبا الحرة،  -٩

www.rferl.org/content/Iraqi_Expats_To_Cast_Votes_In_14_Countries/1934569.html تمَّ الدخول إلى ،
 .٢٠/١/٢٠١٠هذا الموقع في 

"  دولة١٤المهاجرون العراقيون يدلون بأصواتهم في "راديو أوروبا الحرة،  -١٠
www.rferl.org/content/Iraqi_Expats_To_Cast_Votes_In_14_Countries/1934569.html تم الدخول إلى ،

 .٢٠/١/٢٠١٠هذا الموقع في 
 مرشح يمنعون من المشارآة في ٥١١ "(IHEC) اللجنة االنتخابية العليا المستقلة ،(GOI)الحكومة العراقية -١١

 .١٨/١/٢٠١٠، www.ihec.iq ، "االنتخابات
وزارة ، ١٤/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –استجابة مكتب شؤون الشرق األدنى  -١٢

 .١٣/١/٢٠١٠تقرير وضعية العراق،، (DoS)الخارجية 
 .١١، الشريحة ٢/١٢/٢٠٠٩تقرير وضعية العراق،، (DoS)وزارة الخارجية  -١٣
 .١٢، الشريحة ٦/١/٢٠١٠ر وضعية العراق،تقري، األميرآيةوزارة الخارجية  -١٤
 .٢، صفحة ١٢/٢٠٠٩، ٥١/٥٢، رقم ٥٢، المجلد (MEES)التقرير األسبوعي لنشرة  -١٥
 . ١١/٢٠٠٩مقابلة المفتش العام مع مسؤول في الحكومة العراقية،  -١٦
ميرآية، من الحكومة أس أو أس انترناشيونال ليمتد، برنامج تحليل وسائل اإلعالم األجنبية للقيادة االستراتيجية األ -١٧

 .  ٢٢/١١/٢٠٠٩، بيان ناطق بإسم وزير النفط العراقي، (GOI)العراقية
 .٢٣/١/٢٠١٠استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٨
 – ١/١٠/٢٠٠٩ تقارير األداء الكهربائي اليومي،، ESD /(ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -١٩

٣١/١٢/٢٠٠٩. 
 ، ايرد ماريتايم،"رًا في األفقهالمرافىء العراقية تشهد مستقبًال زا"الرقيب أول دافيد بنيت،  -٢٠

        www.bairdmaritime. com/index.php?option=com_content&view=article&id=4676:iraqi- port-
sights-bright-future-onhorizon&catid=113:ports-and-shipping&Itemid=208،   تمَّ الدخول إلى هذا الموقع في

١٥/١٢/٢٠٠٩.  
 . ٣/١/٢٠١٠، ٢٠١٠/٣الحكومة العراقية، المجلس القضائي األعلى، األمر رقم  -٢١
 .٤/١/٢٠١٠استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٢
لم يتحقق المفتش العام بشكل . ٤/١/٢٠١٠استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٣

 .مستقل من معلومات هيئة النزاهة
، لم يتحقق المفتش العام بشكل ٥٤-٤٤، صفحة ٢٠٠٨الحكومة العراقية، التقرير السنوي لهيئة النزاهة للعام  -٢٤

 . مستقل من معلومات هيئة النزاهة
، لم يتحقق المفتش العام بشكل ٥٤-٤٤، صفحة ٢٠٠٨الحكومة العراقية، التقرير السنوي لهيئة النزاهة للعام  -٢٥

 .مستقل من معلومات هيئة النزاهة
 .١٤، الشريحة ١٨/١١/٢٠٠٩تقرير وضعية العراق،،  األميرآيةوزارة الخارجية -٢٦
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، "األمم المتحدة والعراق يتفقان على اطار عمل لشراآة انمائية رئيسية جديدة"النشرة الصحفية لألمم المتحدة  -٢٧
www.uniraq.org/documents/UNDAF_Press%20Release_Eng191109.pdf تمَّ الدخول إلى هذا الموقع ، 

 . ١٩/١/٢٠١٠في 
 .٢٦، صفحة ٦/٢٠٠٩ و٢٩، صفحة٦/٢٠٠٩، المقدم في K-10تقارير شرآة دينا آورب انترناشيونال  -٢٨
 .٤-٣، صفحة ٦/٢٠٠٩ ، المقدم في K-10تقارير شرآة دينا آورب انترناشيونال  -٢٩
 .١٩/١/٢٠١٠لطلب المفتش العام للبيانات، ،  األميرآيةرجيةوزارة الخااستجابة  -٣٠
 .١٩/١٠/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  األميرآية استجابة وزارة العمل -٣١
 .٤، الشريحة ٦/١/٢٠١٠تقرير وضعية العراق،،  األميرآيةوزارة الخارجية -٣٢
-www.cpj.org/reports/2008/07/journalistskilled، "الصحافيون في خطر: العراق"لجنة حماية الصحفيين،  -٣٣

in-iraq.php ، ١٩/١/٢٠١٠ تمَّ الدخول إلى هذا الموقع في. 
 .٢١/١/٢٠١٠ ،www.iraqmoc.netوزارة االتصاالت العراقية، الحكومة العراقية،  -٣٤
-www.iom،"تقييم العودة إلى العراق"، (IOM)المنظمة الدولية للهجرة  -٣٥

iraq.net/Library/Returnee%20Report%20Nov%202009.pdf ، تمَّ الدخول إلى هذا الموقع في 
٢٣/١/٢٠١٠. 

 آانون –يوليو /تموز؛ ٢٠٠٣لموازنة نفقات عائدات و: الجمهورية العراقية"الحكومة العراقية،  -٣٦
آما وافقت عليها الجمعية الوطنية " (موازنة  الحكومة العراقية"؛ الحكومة العراقية، ٢٠٠٣، "ديسمبر/األول
رئاسة الجمعية "؛ الحكومة العراقية، ٢٠٠٥، )٢٠٠٥  ديسمبر/لت إلى قانون في آانون األولوحّو المؤقتة

؛  استجابة مصلحة المالية والمحاسبة ٢٠٠٥، "٢٠٠٥الموازنة العامة للدولة لسنة : الوطنية العراقية المؤقتة
ير ربع السنوي لكونغرس التقرلمفتش العام،  ا؛١٠/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات،(DFAS)الدفاعية 

؛ ٤/١/٢٠٠٨؛ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٦، ص ٤/٢٠٠٩ الواليات المتحدة،
-P.L. 109؛  P.L. 108-287؛  P.L. 108-106؛  P.L. 108-11؛ القوانين العامة  ٢/١٠/٢٠٠٩، و٩/٤/٢٠٠٩

؛  P.L. 110-92؛  P.L. 110-28؛  P.L. 109-289؛  P.L. 109-234؛  P.L. 109-148؛  P.L. 109-102؛  13
P.L. 110-116  ؛P.L. 110-137  ؛P.L. 110-149  ؛P.L. 110-161  ؛P.L. 110-252  ؛P.L. 111-32؛P.L. 

 . P.L.111-118؛ 111-117
؛ الحكومة ١٠/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DFAS)استجابة مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية  -٣٧

، "ديسمبر/ آانون األول–يوليو /، تموز٢٠٠٣ الموازنة ونفقاتعائدات : الجمهورية العراقية"راقية، الع
لت إلى وحوَّ آما وافقت عليها الجمعية الوطنية المؤقتة" (موازنة  الحكومة العراقية"؛ الحكومة العراقية، ٢٠٠٣

: رئاسة الجمعية الوطنية العراقية المؤقتة"؛ الحكومة العراقية، ٢٠٠٥، )٢٠٠٥  ديسمبر/قانون في آانون األول
 التقرير ربع السنوي لكونغرس الواليات المتحدة،؛ المفتش العام، ٢٠٠٥، "٢٠٠٥الموازنة العامة للدولة لسنة 

، ٩/٤/٢٠٠٩؛ ٤/١/٢٠٠٨؛ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٦، ص ٤/٢٠٠٩
    .١١/١/٢٠١٠و

 .١١/١/٢٠١٠ األميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، وزارة المالية في بغداد، استجابة ملحق السفارة االميرآية -٣٨
؛ استجابة ٢/١٠/٢٠٠٩ و٣١/١٢/٢٠٠٨استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٩

 إدارة معلومات  األميرآية،وزارة الطاقة؛ ١٤/١/٢٠١٠ ،(NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنى 
، " بالدوالر األميرآي للبرميل في الخليج األميرآي األسبوعي لنفط آرآوكالصافيالسعر "الطاقة، 

٨/١/٢٠١٠،
http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&s=WEPCKIRK&f=W  ، َّتم

 الذي يدعى البصرة -نوب العراق النفط الخام المصدر من ج.٢١/١/٢٠١٠الدخول إلى هذا الموقع في 
يستخدم المفتش العام . يلقى عادة نفط البصرة الخفيف سعرًا أعلى.  يسعر بشكل مختلف عن الشمال-"الخفيف

 . لجميع توصيفات وتحليالت أسعار النفط" السعر الصافي االسبوعي لنفط آرآوك في الخليج االميرآي"
 األميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، وزارة المالية السفارة االميرآية في بغداد، استجابة ملحق -٤٠

١١/١/٢٠١٠. 
 األميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، وزارة الماليةالسفارة االميرآية في بغداد، استجابة ملحق  -٤١

١١/١/٢٠١٠. 
 . ١٤/١١/٢٠٠٩، بيان جابر، مقابلة المفتش العام إلعادة إعمار العراق مع وزير المالية العراقي -٤٢
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صندوق النقد . ٤/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنىاستجابة  -٤٣
توفر ترتيبات صندوق النقد الدولي التمويل للدول آي تتخطى مشاآل المدفوعات ومساعدتها في . (IMF)الدولي 

 .   تحمل تأثير التعديل
 . ٤/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)ق  العرا–مكتب شؤون الشرق األدنىاستجابة  -٤٤
 .١١/١/٢٠١٠ األميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، وزارة الماليةالسفارة االميرآية في بغداد، استجابة ملحق  -٤٥
 .٨٤، ص ٣٠/١٠/٢٠٠٩ التقرير ربع السنوي لكونغرس الواليات المتحدة،المفتش العام،  -٤٦
 لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –دنىمكتب شؤون الشرق األاستجابة  -٤٧

 .٥/١٠/٢٠٠٩و٤/١/٢٠١٠
 .٤/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنىاستجابة  -٤٨
 لطلب المفتش العام  األميرآياستجابة مكتب وزير الدفاع؛ P.L. 111-118  و   P.L. 111-117القانون العام -٤٩

 .  ١٠/٢٠٠٩-٣/٢٠٠٤ التقرير ربع السنوي لكونغرس الواليات المتحدة،المفتش العام، ؛ ١٣/١/٢٠١٠نات، للبيا
 لطلب المفتش العام  األميرآياستجابة مكتب وزير الدفاع؛ P.L. 111-118  و   P.L. 111-117القانون العام -٥٠

 .  ١٠/٢٠٠٩-٣/٢٠٠٤ يات المتحدة،التقرير ربع السنوي لكونغرس الوالالمفتش العام، ؛ ١٣/١/٢٠١٠للبيانات، 
مكتب شؤون الشرق استجابة ؛ ٥/٤/٢٠٠٧لطلب المفتش العام للبيانات،   األميرآيةوزارة الخارجيةاستجابة  -٥١

استجابة مكتب وزير ؛ ٢٠/١/٢٠١٠ و١٣/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –األدنى
؛ استجابة السفارة ١٤/١/٢٠١٠، و١٣/١/٢٠١٠، ١٠/٤/٢٠٠٩انات،  لطلب المفتش العام للبي األميرآيالدفاع

؛ استجابة وزارة ٢٠/١/٢٠١٠، و ١٤/١/٢٠١٠، ١١/١/٢٠١٠األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، 
لطلب   (USACE)استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي ؛ ٢/٤/٢٠٠٩المالية لطلب المفتش العام للبيانات، 

 لطلب المفتش العام (USAID)استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ؛ ٢/١/٢٠١٠ش العام للبيانات، المفت
 لطلب المفتش (USTDA)الوآالة األميرآية للتجارة والتنمية ؛ استجابة ٢٠/١/٢٠١٠ و١٣/٤/٢٠٠٩ للبيانات،

 .٢/٤/٢٠٠٩ العام للبيانات،
 .P.L. 111-118؛     P.L. 111-117القانون العام -٥٢
، وضع مخصصات لوزارات النقل واإلسكان والتطوير المدني والوآاالت المتعلقة بها ٣٢٨٨القانون العام رقم  -٥٣

؛ )١) (ب (٧٠٤٢، القسم ١٣/١٢/٢٠٠٩ وألغراض أخرى، ٢٠١٠سبتمبر /أيلول٣٠للسنة المالية المنتهية في 
ن مخصصات النقل واإلسكان والتطوير قانو( H.R. 3288المصوتون للقانون العام "مجلس الشيوخ األميرآي، 

  ،١٣/١٢/٢٠٠٩)" ٢٠١٠المدني والوآاالت المتعلقة بها، 
www.senate.gov/legislative/LIS/roll_call_lists/roll_call_vote_cfm.cfm?congress=111&session=1&

vote=00374 ٥/١/٢٠٠٩، تمَّ الدخول إلى هذا الموقع في. 
 .  P.L. 111-117القانون العام -٥٤
 .  ١٦/١٢/٢٠٠٩، "مشاريع القوانين التي وقعها الرئيس اليوم"البيت األبيض، مكتب السكرتير الصحفي،  -٥٥
قانون  (H.R.3326المصوتون على القانون العام "؛ مجلس الشيوخ األميرآي،   P.L. 111-118القانون العام -٥٦

النواب على تعديل تعديل مجلس "؛ مجلس النواب، ١٩/١٢/٢٠٠٩، )"٢٠١٠مخصصات وزارة الدفاع، 
-thomas.loc.gov/cgi، ١٦/١٢/٢٠٠٩، )"في سجالت الكونغرس (H.R.3326الشيوخ للقانون العام " مجلس

bin/query/Z?r111:H16DE9-0030 ، تتوفر تخصيصات برنامج . ٥/١/٢٠١٠ تمَّ الدخول إلى هذا الموقع في
 . ءًا من سجالت الكونغرس في لغة الشرح التي تشكل جز،(CERP)الطارئة للقائد االستجابة 

، ١٩-٥، صفحة ٥/٢٠٠٩، "ملخص التبريرات: ٢٠١٠ األميرآية، طلب الموازنة للسنة المالية وزارة الدفاع  -٥٧
، )"في سجالت الكونغرس (H.R.3326تعديل مجلس النواب على تعديل مجلس الشيوخ للقانون العام 

١٦/١٢/٢٠٠٩ ،thomas.loc.gov/cgi-bin/query/Z?r111:H16DE9-0030 تمَّ الدخول إلى هذا الموقع في ،
، ٥/٢٠٠٩، "٢٠١٠تبريرات الكونغرس موازنة السنة المالية"األميرآية، وزارة الخارجية ؛ ٥/١/٢٠١٠

وضع مخصصات لوزارات النقل واالسكان والتطوير المدني، والوآاالت  "،H.R.3288، القانون العام ٢٠صفحة
، القسم ١٤/١٢/٢٠٠٩، "، وألغراض أخرى٢٠١٠سبتمبر / أيلول٣٠ في المتعلقة بها للسنة المالية المنتهية

 ).   ١) (ب (٧٠٤٢
 .P.L. 108-106؛     P.L. 108-11القانون العام -٥٨
المفتش العام، ، ٦/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنىاستجابة  -٥٩

 .١٠/٢٠٠٩-٣/٢٠٠٤ لمتحدة،التقرير ربع السنوي لكونغرس الواليات ا
 . ١٤/١/٢٠١٠استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٠
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 .١٣/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع  -٦١
 .١٣/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع  -٦٢
 .١٣/١/٢٠١٠ و١٤/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD) الدفاع استجابة مكتب وزير -٦٣
 .١٣/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع  -٦٤
 .١٣/١/٢٠١٠ و١٤/١٠/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع  -٦٥
 .١٣/١/٢٠١٠فتش العام للبيانات،  لطلب الم(OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع  -٦٦
؛  P.L. 110-252؛  P.L. 110-161؛  P.L. 110-28؛  P.L. 109-289؛  P.L. 109-234؛  P.L. 109-13القانون العام  -٦٧

P.L. 109-234. 
، ٣، صفحة ١٠؛ القسم ٨/٢٠٠٩؛ إعداد وتقديم وتنفيذ الموازنة؛ A-11، النشرة (OMB)  مكتب اإلدارة والموازنة -٦٨

 أول من انتهت فيها (ISFF)صندوق قوات األمن العراقية وآانت مخصصات . ١٨و١٥، صفحة ٢٠والقسم 
سوف تلغى األموال غير المنفقة من مخصصات صندوق قوات األمن . ٣٠/٩/٢٠٠٦االلتزامات الجديدة في 

            . ٣٠/٩/٢٠١١ في ٢٠٠٥العراقية للعام 
، ٣، صفحة ١٠؛ القسم ٨/٢٠٠٩ إعداد وتقديم وتنفيذ الموازنة؛ ؛A-11، النشرة (OMB)  مكتب اإلدارة والموازنة -٦٩

 .١٨و١٥، صفحة ٢٠والقسم 
-٣/٢٠٠٤ التقرير ربع السنوي لكونغرس الواليات المتحدة،المفتش العام، ؛   P.L. 111-117القانون العام -٧٠

١٠/٢٠٠٩  . 
، ١٤/١/٢٠١٠، ١١/١/٢٠١٠استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٧١

لطلب المفتش العام للبيانات،  ،(USACE)استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي ؛ ٢٠/١/٢٠١٠و
 لطلب المفتش العام (NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنىاستجابة ؛ ٢/١/٢٠١٠ و٢/١٠/٢٠٠٩

؛ اعداد A-11، النشرة (OMB)  زنةمكتب اإلدارة والموا؛ P.L.111-117؛ القانون العام ٢٠/١/٢٠١٠للبيانات، 
   .٢٠، صفحة ٢٠، والقسم ٣، صفحة ١٠؛ القسم ٨/٢٠٠٩وتقديم وتنفيذ الموازنة؛ 

، ١٤/١/٢٠١٠، ١١/١/٢٠١٠استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٧٢
لطلب  (GRD)طقة الخليج فرقة من و،(USACE)استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي ؛ ٢٠/١/٢٠١٠و

 (NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنىاستجابة ؛ ٢/١/٢٠١٠ و٢/١٠/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، 
 .P.L. 111-117؛ القانون العام ٢٠/١/٢٠١٠لطلب المفتش العام للبيانات، 

، ١٤/١/٢٠١٠، ١١/١/٢٠١٠استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٧٣
لطلب  (GRD) فرقة منطقة الخليج و،(USACE)استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي ؛ ٢٠/١/٢٠١٠و

 (NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنىاستجابة ؛ ٢/١/٢٠١٠ و٢/١٠/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، 
 .P.L. 111-117؛ القانون العام ٢٠/١/٢٠١٠لطلب المفتش العام للبيانات، 

مكتب ؛ استجابة ١٤/١/٢٠١٠، و٦/٧/٢٠٠٩استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٧٤
آخر مرة قدمت فيها السفارة . ٢٠/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات،(NEA-I) العراق –شؤون الشرق األدنى

بعض . ٢٠٠٩يونيو / حزيران٦آان في ) ردناأل(األميرآية في بغداد بيانات حول برنامج الالجئين العراقيين 
 . االلتزامات المسجلة في ربع السنة هذا قد تكون حصلت في ربع السنة األخير

 .٢٠/١/٢٠١٠ و١٤/١/٢٠١٠ استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٧٥
، ١٤/١/٢٠١٠، ١١/١/٢٠١٠، استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات -٧٦

لطلب  ،(GRD) فرقة منطقة الخليج ، و(USACE)استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي ؛ ٢٠/١/٢٠١٠و
 (NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنىاستجابة ؛ ٢/١/٢٠١٠ و٢/١٠/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، 

 .P.L. 111-117عام ؛ القانون ال٢٠/١/٢٠١٠لطلب المفتش العام للبيانات، 
استجابة سالح الهندسة في ؛ ١٤/١/٢٠١٠استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٧٧

 . ٢/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات (USACE)الجيش األميرآي 
 .١٤/١/٢٠١٠استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٧٨
 .٤/١/٢٠١٠بة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجا -٧٩
 .  P.L. 111-117القانون العام -٨٠
تبريرات الكونغرس لموازنة السنة "، (OSD)مكتب وزير الدفاع ؛ P.L. 111-32؛   P.L. 111-117القانون العام -٨١

 .٢٠، صفحة ٥/٢٠٠٩، "٢٠١٠المالية 
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، ٨/١٢/٢٠٠٩، H.R.3288" قرير الكونغرس يجب ان يرافق القانون العامت"، ٣٦٦-١١١تقرير مجلس النواب  -٨٢
 .١٤٦٦صفحة 

تعديل مجلس "؛ مجلس النواب، ١٤/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع  -٨٣
، )"في سجالت الكونغرس (H.R.3326النواب على تعديل مجلس الشيوخ للقانون العام 

١٦/١٢/٢٠٠٩،thomas.loc.gov/cgi-bin/query/Z?r111:H16DE9-0030 تمَّ الدخول إلى هذا الموقع في ،
 . ١١١٠، القسم P.L.108-106؛ القانون العام ٥/١/٢٠١٠

تعديل مجلس "؛ مجلس النواب، ١٤/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع   -٨٤
، )"في سجالت الكونغرس (H.R.3326نون العام النواب على تعديل مجلس الشيوخ للقا

١٦/١٢/٢٠٠٩،thomas.loc.gov/cgi-bin/query/Z?r111:H16DE9-0030 تمَّ الدخول إلى هذا الموقع في ،
 .١١١٠، القسم P.L.108-106؛ القانون العام ٥/١/٢٠١٠

تعديل مجلس "لنواب، ؛ مجلس ا١٤/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع  -٨٥
، )"في سجالت الكونغرس (H.R.3326النواب على تعديل مجلس الشيوخ للقانون العام 

١٦/١٢/٢٠٠٩،thomas.loc.gov/cgi-bin/query/Z?r111:H16DE9-0030 تمَّ الدخول إلى هذا الموقع في ،
 ٣٣٫٦أفادت عن مخصصات  األميرآية وزارة الدفاع . ١١١٠، القسم P.L.108-106؛ القانون العام ٥/١/٢٠١٠

   . وهكذا فإن االلتزامات تفوق المخصصات. ٢٠٠٩المالية  مليون دوالر للسنة
 .١٤/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع  -٨٦
يعزى ، (IRMS)إدارة إعادة إعمار العراقنظام  (CERP)االستجابة الطارئة للقائد التقرير ربع السنوي لبرنامج  -٨٧

 لكن المنظمة قد توقفت عن العمل وانتقلت مسؤولياتها إلى ،(MNC-I)فيلق المتعدد الجنسيات في العراق إلى ال
 . (USF-I) القوات األميرآية في العراق 

استجابة مكتب وزير الدفاع ؛ ٤/١/٢٠١٠استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٨٨
(OSD)١٤/١/٢٠١٠مفتش العام للبيانات،  لطلب ال . 

لفيلق المتعدد ا. ١/١١/٢٠٠٩، (MAAWS)، المال آنظام سالح (MNC-I)الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق  -٨٩
حتى " المال آنظام سالح" آان مسؤوًال عن وضع توجيهات السياسة عبر ،(MNC-I)الجنسيات في العراق 
 مسؤولة اآلن عن إدارة (USF-I)القوات األميرآية في العراق . ٢٠١٠ يناير/ آانون األول١توقفها عن العمل في 

  .(CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
 .٤/١/٢٠١٠استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٩٠
 .٤/١/٢٠١٠استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٩١
 التقرير ربع السنوي لكونغرس الواليات المتحدة،المفتش العام، ؛ P.L.111-118؛   P.L. 111-117ن العامالقانو -٩٢

١٠/٢٠٠٩-٣/٢٠٠٤. 
لطلب المفتش العام  (INL)السفارة االميرآية في بغداد، استجابة مكتب المخدرات الدولي وفرض تطبيق القانون  -٩٣

 . ١٠/٢٠٠٩-٣/٢٠٠٤ رس الواليات المتحدة،التقرير ربع السنوي لكونغ؛ ١٦/١/٢٠١٠للبيانات، 
،    "H.R.3288" تقرير الكونغرس يجب ان يرافق القانون العام"، ٣٦٦-١١١تقرير مجلس النواب  -٩٤

 .١٤٨٤ و١٤٨٣، صفحة ٨/١٢/٢٠٠٩
"    H.R.3288" تقرير الكونغرس يجب ان يرافق القانون العام"، ٣٦٦-١١١تقرير مجلس النواب  -٩٥

؛ وزارة الخارجية، )١) (ب (٧٠٤٢، القسم P.L.111-117القانون العام ؛ ١٤٨٤و ١٤٦٦، صفحة ٨/١٢/٢٠٠٩
المخصصات المتوفرة لبرامج منع . ٢٠، صفحة ٥/٢٠٠٩، "٢٠١٠تبريرات الكونغرس لموازنة السنة المالية "

التعليم  وللتدريب و(NADER)انتشار األسلحة النووية، مكافحة اإلرهاب، ونزع االلغام والبرامج المتعلقة بها 
)  مليون دوالر٤٦٦٫٨(يمنح وفق الفرق بين الموازنة اإلجمالية )  مليون٣٢٫٣ ((IMET)العسكري الدولي 

 مليون ٥٢ مليون دوالر لصندوق دعم االقتصاد و ٣٨٢٫٥(ومجموع مخصصات العمليات األجنبية المحتسبة 
 .)INCLEدوالر لـ

   P.L.111-32القانون العام  -٩٦
   ".مكتب المفتش العام"وزارة الخارجية، : ، العنوان األولP.L.111-117القانون العام  -٩٧
،    H.R.3288" تقرير الكونغرس يجب ان يرافق القانون العام"، ٣٦٦-١١١تقرير مجلس النواب  -٩٨

 .١٤٤٣، صفحة ٨/١٢/٢٠٠٩
العراق إدارة إعادة إعمار ؛ نظام ٥/٤/٢٠٠٧لطلب المفتش العام للبيانات،  (DoS)وزارة الخارجية استجابة  -٩٩

(IRMS) ، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق(MNC-I)، مكتب استجابة  .١٥/١/٢٠١٠
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استجابة ؛ ٢٠/١/٢٠١٠ و١٣/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –شؤون الشرق األدنى
؛ ١٤/١/٢٠١٠، و١٣/١/٢٠١٠، ١٠/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)مكتب وزير الدفاع 

؛ ٢٠/١/٢٠١٠، و ١٤/١/٢٠١٠، ١١/١/٢٠١٠استجابة السفارة األميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، 
استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي ؛ ٢/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، 

(USACE)  ،استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ؛ ٢/١/٢٠١٠لطلب المفتش العام للبيانات(USAID) 
الوآالة األميرآية للتجارة والتنمية ؛ استجابة ٢٠/١/٢٠١٠ و١٣/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات،

(USTDA)،٢/٤/٢٠٠٩  لطلب المفتش العام للبيانات. 
ف وزارة الخارجية على سرية ، نقاط ضعف قائمة منذ وقت طويل في اشرا٠٠٨-١٠ رقم  تدقيق المفتش العام -١٠٠

-GAO-10تدقيق مكتب المحاسبة الحكومية  : ١/٢٠١٠، "دينا آورب لدعم برنامج تدريب الشرطة العراقية
 . ٢/١١/٢٠٠٩المالحظات الدولية حول تخطيط وزارة الدفاع لسحب القوات األميرآية من العراق،  " ،179

 ، تمَّ الدخول إلى هذا www.army.mil، "ترآة للتغييرتحديثات موللن، إرشادات مش"، (DoD)وزارة الدفاع  -١٠١
 . ٢٢/١٢/٢٠٠٩الموقع في 

، تخطيط السفارة في بغداد لعملية MERO-A-09-10 التدقيق ،(DoS OIG)وزارة الخارجية في المفتش العام  -١٠٢
تدقيق مكتب المحاسبة ؛ ١٣، صفحة ٨/٢٠٠٩، "االنتقال لتخفيض الوجود العسكري األميرآي في العراق

 األولية حول تخطيط وزارة الدفاع لسحب القوات األميرآي تالمالحظا "،GAO-10-179، (GAO)الحكومية 
 . ١، صفحة ٢/١١/٢٠٠٩، "من العراق

 . ١٩/١/٢٠١٠ و١٤/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٠٣
 ، تمَّ الدخول إلى هذا الموقع www.army.mil، "في العراقالقيادة الجديدة تضع معلمًا "، (DoD)وزارة الدفاع    -١٠٤

 .٢/١/٢٠١٠في 
تدقيق مكتب المحاسبة ؛ ١٤/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٠٥

 المالحظات األولية حول تخطيط وزارة الدفاع لسحب القوات األميرآي من العراق، ،GAO-10-179الحكومية 
 .١، صفحة ٢/١١/٢٠٠٩

تدقيق مكتب المحاسبة ؛ ١٤/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٠٦
 المالحظات األولية حول تخطيط وزارة الدفاع لسحب القوات األميرآي من العراق، ،GAO-10-179الحكومية 

 .١، صفحة ٢/١١/٢٠٠٩
 المالحظات األولية حول تخطيط وزارة الدفاع لسحب القوات ،GAO-10-179تدقيق مكتب المحاسبة الحكومية   -١٠٧

 .٤، صفحة ٢/١١/٢٠٠٩األميرآي من العراق، 
 المالحظات األولية حول تخطيط وزارة الدفاع لسحب القوات ،GAO-10-179تدقيق مكتب المحاسبة الحكومية  -١٠٨

 .١٧، صفحة ٢/١١/٢٠٠٩األميرآي من العراق، 
آيل وزارة الدفاع للسياسة، مدير الخطط والسياسة االستراتيجية، هيئة االرآان  البيان المشترك الذي أعده و -١٠٩

المشترآة، مدير اللوجستيات، هيئة األرآان المشترآة؛ نائب وآيل وزارة الدفاع لجهوزية اللوجستيات والمواد 
 .٢١/١٠/٢٠٠٩أمام لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب،

 .٣٦، ص ٤/١١/٢٠٠٩ تقرار واألمن في العراق،قياس االس، (DoD)وزارة الدفاع   -١١٠
 المالحظات األولية حول تخطيط وزارة الدفاع لسحب القوات ،GAO-10-179تدقيق مكتب المحاسبة الحكومية   -١١١

 .١٧، صفحة ٢/١١/٢٠٠٩األميرآي من العراق، 
ع لسحب القوات  المالحظات األولية حول تخطيط وزارة الدفا،GAO-10-179تدقيق مكتب المحاسبة الحكومية  -١١٢

بيان مساعد نائب وآيل وزارة الدفاع، مكتب دعم "، وزارة الدفاع، ٢/١١/٢٠٠٩األميرآي من العراق، 
 . ٩، صفحة٢/١١/٢٠٠٩" البرنامج، أمام لجنة عقود زمن الحروب في العراق وأفغانستان

 . ٢٢/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (USF-I)استجابة القوات األميرآية في العراق  -١١٣
 .٤/١/٢٠١٠استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -١١٤
؛ سالح ٢٣/١٢/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (USACE)استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي  -١١٥

اب القوات المسؤول فرقة منطقة الخليج تورد الوقائع بأن ألوانها جزء من انسح"الهندسة في الجيش األميرآي ، 
 .٢٤/١٠/٢٠٠٩، "من القوات في العراق

فرقة منطقة الخليج تورد الوقائع بأن ألوانها جزء من انسحاب القوات "سالح الهندسة في الجيش األميرآي،  -١١٦
 .٢٤/١٠/٢٠٠٩، "المسؤول من القوات في العراق

 . ١٥/١/٢٠١٠ و٤/١/٢٠١٠استجابة السفارة األميرآية في بغداد، لطلب المفتش العام للبيانات،  -١١٧
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-10؛ تقرير تدقيق المفتش العام ٤/١/٢٠١٠استجابة السفارة االميرآية في بغداد، لطلب المفتش العام للبيانات،  -١١٨
 . ١/٢٠١٠، "عقد وزارة الخارجية لدراسة نظام اإلدارة في العراق"، 010

 .١/٢٠١٠، "دارة في العراقعقد وزارة الخارجية لدراسة نظام اال"، 010-10تقرير تدقيق المفتش العام  -١١٩
 .٤/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)مكتب وزير الدفاع استجابة  -١٢٠
أداء إدارة البرنامج والمقاول لمكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق "، السفارة االميرآية في بغداد -١٢١

ت الدولية وفرض تطبيق استجابة مكتب شؤون المخدرا؛ ٧/١٠/٢٠٠٩، 2694، الرقم "(INL)القانون 
 .١٦/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (INL)القانون 

 لطلب المفتش العام للبيانات، (INL)استجابة مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون  -١٢٢
٤/١/٢٠١٠. 

لى ، نقاط ضعف قائمة منذ وقت طويل في إشراف وزارة الخارجية ع٠٠٨-١٠ رقم تدقيق المفتش العام -١٢٣
 .١/٢٠١٠، "سرية دينا آورب للدعم برنامج تدريب الشرطة العراقية

 التابع للسفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، (OPA)استجابة مكتب شؤون المحافظات  -١٢٤
٦/١/٢٠١٠. 

 .٦/١/٢٠١٠استجابة السفارة االميرآية في بغداد، لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٢٥
، "إزالة خطوط اتصاالت وزارة الدفاع من مكتب السفارة اإلقليمي في الحلة"رآية في بغداد، السفارة األمي -١٢٦

 .٧/١/٢٠١٠، ٠٠٢٧رقم 
إدارة إعادة إعمار العراق ؛ نظام ٥/٤/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -١٢٧

(IRMS) ،لعراق التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في ا(MNC-I) ،؛ استجابة ١٥/١/٢٠١٠
 استجابة مكتب ؛١٣/١/٢٠١٠و ١٠/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)مكتب وزير الدفاع 

 استجابة السفارة ؛٦/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –شؤون الشرق األدنى 
  .٢٠/١/٢٠١٠األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، 

إدارة إعادة إعمار العراق ؛ نظام ٥/٤/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -١٢٨
(IRMS) ، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق(MNC-I) ،استجابة مكتب  ؛١٥/١/٢٠١٠

استجابة ؛ ٢٠/١/٢٠١٠ و١٣/١/٢٠١٠لبيانات،  لطلب المفتش العام ل(NEA-I) العراق –شؤون الشرق األدنى
؛ ١٤/١/٢٠١٠و١٣/١/٢٠١٠و ١٠/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)مكتب وزير الدفاع 

 ١٤/١/٢٠١٠، ١١/١/٢٠١٠استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، 
استجابة سالح الهندسة في ؛ ٢/٤/٢٠٠٩م للبيانات، ؛ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العا٢٠/١/٢٠١٠و

استجابة الوآالة األميرآية للتنمية ؛ ٢/١/٢٠١٠لطلب المفتش العام للبيانات،  (USACE)الجيش األميرآي 
الوآالة األميرآية ؛ استجابة ٢٠/١/٢٠١٠ و١٣/٤/٢٠٠٩  لطلب المفتش العام للبيانات،(USAID)الدولية 

التقرير ربع السنوي المفتش العام، ؛ ٢/٤/٢٠٠٩  لطلب المفتش العام للبيانات،(USTDA)للتجارة والتنمية 
 .١٠/٢٠٠٩ لكونغرس الواليات المتحدة،

إدارة إعادة إعمار العراق ؛ نظام ٥/٤/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -١٢٩
(IRMS) ، في العراق التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات(MNC-I) ،استجابة مكتب  ؛١٥/١/٢٠١٠

استجابة مكتب وزير الدفاع ؛ ٦/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –شؤون الشرق األدنى
(OSD)،استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب ؛ ١٣/١/٢٠١٠و ١٠/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات

برنامج لم يبلغ عن االلتزامات الفصلية ل (OSD)مكتب وزير الدفاع .  ٢٠/١/٢٠١٠، المفتش العام للبيانات
 .١٠/٢٠٠٩ التقرير ربع السنوي لكونغرس الواليات المتحدة،المفتش العام، ، (CERP)االستجابة الطارئة للقائد 

ادة إعمار العراق إدارة إع؛ نظام ٥/٤/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)استجابة وزارة الخارجية  -١٣٠
(IRMS) ، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق(MNC-I) ،؛ استجابة ١٥/١/٢٠١٠

 استجابة مكتب ؛٦/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنى 
استجابة السفارة األميرآية ؛ ١٣/١/٢٠١٠و ١٠/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)وزير الدفاع 

  .٢٠/١/٢٠١٠في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، 
مسارات سحب القوات مع  التقدم : جاآوبي"، (MNF-I)قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٣١

-www.mnf ،١٤/١٢/٢٠٠٩، "العراقي
iraq.com/index.php?option=com_content&task=view&id=28959&Itemid=128 ، تمَّ الدخول إلى هذا

 .١٨/١/٢٠١٠ الموقع في
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 "اوديرنو يتكلم عن نجاح ثابت ومدروس"، (MNF-I)ئد القوات المتعددة الجنسيات في العراق قا -١٣٢
www.mnf-iraq.com/index.php?option=com_content&task=view&id=28959&Itemid=128 ، َّتم

 .١٢/١٢/٢٠٠٩ الدخول إلى هذا الموقع في
 "اوديرنو يتكلم عن نجاح ثابت ومدروس"، (MNF-I)قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٣٣

www.mnf-iraq.com/index.php?option=com_content&task=view&id=28959&Itemid=128 ، َّتم
 .١٢/١٢/٢٠٠٩ لدخول إلى هذا الموقع فيا

، ١/١/٢٠١٠، "العراق يكمل الشهر دون وفيات من اعمال العنف"، (USF-I)القوات األميرآية في العراق  -١٣٤
www.usf-iraq.com/news/press-releases/united-states-forces-iraq-completes-month-

withoutcombat-action-death١٨/١/٢٠١٠ لموقع في، تمَّ الدخول إلى هذا ا. 
 "اوديرنو يتكلم عن نجاح ثابت ومدروس"، (MNF-I)قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق  -١٣٥

www.mnf-iraq.com/index.php?option=com_content&task=view&id=28959&Itemid=128 ، َّتم
 .١٢/١٢/٢٠٠٩ الدخول إلى هذا الموقع في

ة تقرير وضعيوزارة الخارجية ؛ ٤، الشريحة ٢٨/١٠/٢٠٠٩تقرير وضعية العراق،، (DoS)وزارة الخارجية  -١٣٦
 .٩، الشريحة ٩/١٢/٢٠٠٩العراق،

أمام لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب،  "(MNF-I)قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق  شهادة  -١٣٧
؛ استجابة مكتب وزير الدفاع األميرآي لطلب المفتش العام ٣٠/٩/٢٠٠٩،"وضع الجهود الجارية في العراق

 .viصفحة، ٤/١١/٢٠٠٩ قياس االستقرار واألمن في العراق،، (DoD)وزارة الدفاع ؛ ١٥/١/٢٠١٠للبيانات، 
قياس ، (DoD)وزارة الدفاع ؛ ٢٤/١٢/٢٠٠٩، لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٣٨

 .٤٠صفحة ، ٤/١١/٢٠٠٩ االستقرار واألمن في العراق،
 .٤٠صفحة ، ٤/١١/٢٠٠٩ قياس االستقرار واألمن في العراق،، (DoD)وزارة الدفاع  -١٣٩
 .٤٠صفحة ، ٤/١١/٢٠٠٩ قياس االستقرار واألمن في العراق،، (DoD)وزارة الدفاع  -١٤٠
 . ١٤/١/٢٠١٠لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع   -١٤١
 .٤٠صفحة ، ٤/١١/٢٠٠٩ قياس االستقرار واألمن في العراق،، (DoD)وزارة الدفاع  -١٤٢
 .٢٤/١٢/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD) الدفاع استجابة مكتب وزير -١٤٣
 .٢٤/١٢/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٤٤
تقرير ، "مرفق التفتيش في نقطة الدخول في ربيعه، ربيعه، العراق" ، PA-09-173تقرير تدقيق المفتش العام  -١٤٥

 . ١/٢٠١٠، "آز حمام العليل الفرعي للتدريب، الموصل، العراقمر"، PA-09-174تدقيق المفتش العام 
 .١٠/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٤٦
 .٢٣صفحة ، ٤/١١/٢٠٠٩ قياس االستقرار واألمن في العراق،، (DoD)وزارة الدفاع  -١٤٧
قياس ، (DoD)وزارة الدفاع ؛ ٢٤/١٢/٢٠٠٩ت،  لطلب المفتش العام للبيانا(OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٤٨

 .٢٣صفحة ، ٤/١١/٢٠٠٩ االستقرار واألمن في العراق،
 .٢٤/١/٢٠١٠ و٣١/١٢/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٤٩
ة الدفاع وزار؛ ٢٤/١/٢٠١٠ و٢٤/١٢/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٥٠

(DoD) ،،٢٤صفحة ، ٤/١١/٢٠٠٩ قياس االستقرار واألمن في العراق. 
 .٢٥صفحة ، ٤/١١/٢٠٠٩ قياس االستقرار واألمن في العراق،، (DoD)وزارة الدفاع  -١٥١
 .٢٥صفحة ، ٤/١١/٢٠٠٩ قياس االستقرار واألمن في العراق،، (DoD)وزارة الدفاع  -١٥٢
 .٢٤/١٢/٢٠٠٩ش العام للبيانات،  لطلب المفت(OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٥٣
 .٤٤صفحة ، ٤/١١/٢٠٠٩ قياس االستقرار واألمن في العراق،، (DoD)وزارة الدفاع  -١٥٤
 سيزود بحرية عراقية سالح الهندسة في الجيش األميرآي“ ،(USACE)سالح الهندسة في الجيش األميرآي   -١٥٥

 .١٣/١٢/٢٠٠٩، "بمرفق حديث ومتطور لرسو السفن
 .٤٤صفحة ، ٤/١١/٢٠٠٩ قياس االستقرار واألمن في العراق،، (DoD)وزارة الدفاع  -١٥٦
 لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق السفارة األميرآية في بغداد، استجابة  -١٥٧

٤/١/٢٠١٠ .   
 .٢٤/١٢/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٥٨
إدارة إعادة إعمار العراق ؛ نظام ٥/٤/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)الخارجية استجابة وزارة  -١٥٩

(IRMS) ، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق(MNC-I) ،استجابة مكتب  ؛١٥/١/٢٠١٠
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 مكتب وزير الدفاع استجابة؛ ٦/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –شؤون الشرق األدنى
(OSD)،استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام ؛ ١٠/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات

 .٢٠/١/٢٠١٠للبيانات، 
 . ٤/١/٢٠١٠ استجابة مكتب حكم القانون لطلب المفتش العام للبيانات، –السفارة األميرآية في بغداد -١٦٠
 .٤/١/٢٠١٠استجابة مكتب حكم القانون لطلب المفتش العام للبيانات،  –السفارة األميرآية في بغداد -١٦١
 .٤/١/٢٠١٠ استجابة مكتب حكم القانون لطلب المفتش العام للبيانات، –السفارة األميرآية في بغداد -١٦٢
، لقاء المفتش العام رئيس القضاة العراقي مدحت ١٢/١١/٢٠٠٩ لقاء المفتش العام مع مدير مكتب حكم القانون،  -١٦٣

 .٦، صفحة ٤/١١/٢٠٠٩، وزارة الدفاع، قياس االستقرار واألمن في العراق، ١٥/١١/٢٠٠٩محمود، ال
 لطلب المفتش العام (INL)السفارة األميرآية في بغداد، استجابة مكتب المخدرات الدولي وفرض تطبيق القانون  -١٦٤

 . ١٢/١/٢٠١٠للبيانات، 
 .٦صفحة ، ٤/١١/٢٠٠٩ اق،قياس االستقرار واألمن في العر، (DoD)وزارة الدفاع  -١٦٥
 .٤/١/٢٠١٠ استجابة مكتب حكم القانون لطلب المفتش العام للبيانات، –السفارة األميرآية في بغداد -١٦٦
 .٤/١/٢٠١٠ استجابة مكتب حكم القانون لطلب المفتش العام للبيانات، –السفارة األميرآية في بغداد -١٦٧
 .٤/١/٢٠١٠ن لطلب المفتش العام للبيانات،  استجابة مكتب حكم القانو–السفارة األميرآية في بغداد -١٦٨
 .٤/١/٢٠١٠ استجابة مكتب حكم القانون لطلب المفتش العام للبيانات، –السفارة األميرآية في بغداد -١٦٩
 .٣٨صفحة ، ٤/١١/٢٠٠٩ قياس االستقرار واألمن في العراق،، (DoD)وزارة الدفاع  -١٧٠
، وزارة الدفاع، قياس االستقرار واألمن في ١٢/١١/٢٠٠٩لقاء المفتش العام مع مدير مكتب حكم القانون،  -١٧١

 .٣٩، صفحة ٤/١١/٢٠٠٩العراق، 
السفارة األميرآية في بغداد، استجابة مكتب المخدرات الدولي وفرض تطبيق القانون لطلب المفتش العام  -١٧٢

 .١٢/١/٢٠١٠للبيانات، 
قانون لطلب المفتش العام السفارة األميرآية في بغداد، استجابة مكتب المخدرات الدولي وفرض تطبيق ال -١٧٣

 .١٢/١/٢٠١٠للبيانات، 
 .٤/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (OPA)مكتب شؤون المحافظات السفارة األميرآية في بغداد، استجابة  -١٧٤
 .٤/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (OPA)مكتب شؤون المحافظات السفارة األميرآية في بغداد، استجابة  -١٧٥
 .٤/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (OPA)مكتب شؤون المحافظات ميرآية في بغداد، استجابة السفارة األ -١٧٦
 .٤/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (OPA)مكتب شؤون المحافظات السفارة األميرآية في بغداد، استجابة  -١٧٧
، "ب بإنشاء لجنة الحقوق اإلنسانمسؤول األمم المتحدة يرح: العراق"ألمم المتحدة، مرآز األخبار التابع ل -١٧٨

١٧/١١/٢٠٠٨ ،www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=28963&Cr=Iraq&Cr1=UNAMI ،  َّتم
  . ١٧/١/٢٠١٠الدخول إلى هذا الموقع في 

إدارة إعادة إعمار العراق ؛ نظام ١٠/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٧٩
(IRMS) ، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق(MNC-I) ،استجابة مكتب  ؛١٥/١/٢٠١٠

استجابة الوآالة األميرآية ؛ ٦/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –شؤون الشرق األدنى
 .١٣/٤/٢٠٠٩  لطلب المفتش العام للبيانات،(USAID)للتنمية الدولية 

إدارة إعادة إعمار العراق ؛ نظام ٥/٤/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)ة وزارة الخارجية استجاب  -١٨٠
(IRMS) ، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق(MNC-I) ،؛ استجابة مكتب ١٥/١/٢٠١٠

استجابة ؛ ٢٠/١/٢٠١٠ و١٣/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –شؤون الشرق األدنى 
استجابة ؛ ١٤/١/٢٠١٠ و١٣/١/٢٠١٠، ١٠/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)مكتب وزير الدفاع 

؛ استجابة ٢٠/١/٢٠١٠ و١٤/١/٢٠١٠، ١١/١/٢٠١٠السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، 
سالح الهندسة في الجيش األميرآي ؛ استجابة ٢/٤/٢٠٠٩وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، 

(USACE)، استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ؛ ٢/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات(USAID) لطلب 
 (USTDA)الوآالة األميرآية للتجارة والتنمية  استجابة ؛٢٠/١/٢٠١٠ و١٣/٤/٢٠٠٩ المفتش العام للبيانات

 التقرير ربع السنوي لكونغرس الواليات المتحدة،المفتش العام، ؛ ٢/٤/٢٠٠٩، ام للبياناتلطلب المفتش الع
١/٢٠٠٧. 

إدارة إعادة إعمار ؛ نظام ١٠/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع    -١٨١
؛ استجابة ١٥/١/٢٠١٠، (MNC-I)التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق ، (IRMS)العراق 

سالح الهندسة ؛ استجابة ٦/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنى
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استجابة الوآالة األميرآية للتنمية ؛ ٢/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات ،(USACE)في الجيش األميرآي 
 لم يبلغ عن االلتزامات (OSD)مكتب وزير الدفاع ؛  ١٣/٤/٢٠٠٩ لبيانات لطلب المفتش العام ل(USAID)الدولية 
 .(CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد الفصلية ل

إدارة إعادة إعمار العراق ؛ نظام ١٠/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع  -١٨٢
(IRMS) ، الجنسيات في العراق التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد(MNC-I) ،استجابة مكتب  ؛١٥/١/٢٠١٠

سالح الهندسة في ؛ استجابة ٦/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –شؤون الشرق األدنى
استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ؛ ٢/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (USACE)الجيش األميرآي 

(USAID)،١٣/٤/٢٠٠٩  لطلب المفتش العام للبيانات. 
، نظام إدارة إعادة إعمار ١/١/٢٠١٠سالح الهندسة في الجيش األميرآي، صفحة وقائع إعادة االعمار المتراآم،  -١٨٣

 .٤/١/٢٠٠٩العراق، المعيار العالمي، 
 .١٤/١١/٢٠٠٩المفتش العام يلتقي بوزير العدل العراقي نور الدين،  -١٨٤
إدارة إعادة إعمار ؛ نظام ١٠/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD)ير الدفاع استجابة مكتب وز   -١٨٥

؛ استجابة ١٥/١/٢٠١٠، (MNC-I)التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق ، (IRMS)العراق 
سالح الهندسة بة ؛ استجا٦/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنى

استجابة الوآالة األميرآية للتنمية ؛ ٢/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات ،(USACE)في الجيش األميرآي 
 .١٣/٤/٢٠٠٩  لطلب المفتش العام للبيانات(USAID)الدولية 

 .٦/١/٢٠١٠، تمَّ الدخول إلى هذا الموقع في www.nmciraq.comمجلس الوزراء، / الحكومة العراقية -١٨٦
استجابة ؛  ٦/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –استجابة مكتب شؤون الشرق األدنى -١٨٧

سالح الهندسة في الجيش ؛ استجابة ١٠/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)مكتب وزير الدفاع 
 .٢/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (USACE)األميرآي 

  .١١، الشريحة ١٣/١/٢٠١٠تقرير وضعية العراق،، (DoS) وزارة الخارجية -١٨٨
 .٥/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –استجابة مكتب شؤون الشرق األدنى  -١٨٩
 تقارير األداء الكهربائي اليومي،، ESD /(ITAO) فرع الطاقة والخدمات/مكتب المساعدة االنتقالية للعراق -١٩٠

٣١/١٢/٢٠٠٩ – ١/١٠/٢٠٠٩. 
 .٥/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –استجابة مكتب شؤون الشرق األدنى  -١٩١
 .٥، صفحة ٥٠، الرقم ٥٢الُمجّلد التقرير األسبوعي، ، MEESمجلة  -١٩٢
 .٥/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –استجابة مكتب شؤون الشرق األدنى  -١٩٣
 تمَّ الدخول ،www.pcld-iraq.com/index.php?p=bid_results  وزارة النفط، ،(GOI)الحكومة العراقية  -١٩٤

 .١٥/١٢/٢٠٠٩إلى هذا الموقع في 
 .١٤، صفحة ١٢/٢٠٠٩العراق، : وحدة االستخبارات في االيكونوميست، تقرير البلدان -١٩٥
 .٦، صفحة ١، الرقم ٥٣الُمجّلد التقرير األسبوعي، ، MEESمجلة  -١٩٦
 .٦، صفحة ١، الرقم ٥٣الُمجّلد سبوعي، التقرير األ، MEESمجلة  -١٩٧
 .٣١/١٢/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USF-I)استجابة القوات األميرآية في العراق  -١٩٨
 .٥/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –استجابة مكتب شؤون الشرق األدنى -١٩٩
، (MNC-I)السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق التقرير ربع ، (IRMS)إدارة إعادة إعمار العراق  نظام -٢٠٠

 لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –؛ استجابة مكتب شؤون الشرق األدنى١٥/١/٢٠١٠
سالح استجابة ؛ ١٠/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع ؛ ٦/١/٢٠١٠

 .٢/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات (USACE)الهندسة في الجيش األميرآي 
 تقارير األداء الكهربائي اليومي،، ESD /(ITAO) فرع الطاقة والخدمات/مكتب المساعدة االنتقالية للعراق -٢٠١

٣١/١٢/٢٠٠٩ – ١/١٠/٢٠٠٩. 
 يومي،تقارير األداء الكهربائي ال، ESD /(ITAO) فرع الطاقة والخدمات/مكتب المساعدة االنتقالية للعراق -٢٠٢

٣١/١٢/٢٠٠٩ – ١/١٠/٢٠٠٩. 
 . ٤/١/٢٠١٠استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٠٣
 تقارير األداء الكهربائي اليومي،، ESD /(ITAO) فرع الطاقة والخدمات/مكتب المساعدة االنتقالية للعراق -٢٠٤

٣١/١٢/٢٠٠٩ – ١/١٠/٢٠٠٩. 
 .٤/١/٢٠١٠داد لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة األميرآية في بغ -٢٠٥
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 تقارير األداء الكهربائي اليومي،، ESD /(ITAO) فرع الطاقة والخدمات/مكتب المساعدة االنتقالية للعراق -٢٠٦
٣١/١٢/٢٠٠٩ – ١/١٠/٢٠٠٩. 

 مي،تقارير األداء الكهربائي اليو، ESD /(ITAO) فرع الطاقة والخدمات/مكتب المساعدة االنتقالية للعراق -٢٠٧
٣١/١٢/٢٠٠٩ – ١/١٠/٢٠٠٩. 

التأثير على سلسلة قيمة الزراعة وتصنيع األغذية، الذي تّم إنتاجه : مجموعة لويس برغر، آلفة الطاقة -٢٠٨
 .٥، صفحة ١/٨/٢٠٠٩للوآالة األميرآية للتنمية الدولية بموجب برنامج انماء الزراعي، 

رير النهائي حول مسح توليد الطاقة الخاصة التق: بارسونز برينكرهوف، دراسة دمج توليد الطاقة الخاصة -٢٠٩
 .٦٠، صفحة ٧/٢٠٠٩في محافظة بغداد، 

 .١٨صفحة ، ٤/١١/٢٠٠٩ قياس االستقرار واألمن في العراق،، (DoD)وزارة الدفاع  -٢١٠
، السفارة األميرآية في ١٩صفحة ، ٤/١١/٢٠٠٩ قياس االستقرار واألمن في العراق،، (DoD)وزارة الدفاع  -٢١١

 . ٢٠/١/٢٠١٠مكتب المساعدة االنتقالية للعراق لطلب المفتش العام للبيانات، بغداد، استجابة 
 تقارير األداء الكهربائي اليومي،، ESD /(ITAO) فرع الطاقة والخدمات/مكتب المساعدة االنتقالية للعراق -٢١٢

  هذه التقديرات للطلب هي على مستوى محطة الطاقة، بالمقارنة مع مستوى.٣١/١٢/٢٠٠٩ – ١/١/٢٠٠٩
 .محطة التحويل او نقطة االستعمال النهائي، وتأخذ في الحسبان خسائر االرسال والتوزيع

 ،آتاب توليد الطاقة العراقية، ESD /(ITAO) فرع الطاقة والخدمات/مكتب المساعدة االنتقالية للعراق -٢١٣
٣١/١٢/٢٠٠٩ – ١/١٠/٢٠٠٩. 

 تقارير األداء الكهربائي اليومي،، ESD /(ITAO) فرع الطاقة والخدمات/مكتب المساعدة االنتقالية للعراق -٢١٤
٣١/١٢/٢٠٠٩ – ١/١٠/٢٠٠٩. 

 ،آتاب توليد الطاقة العراقية، ESD /(ITAO) فرع الطاقة والخدمات/مكتب المساعدة االنتقالية للعراق -٢١٥
٣١/١٢/٢٠٠٩ – ١/١٠/٢٠٠٩. 

ام باستخدام بيانات جمعت األرق.  ٤/١/٢٠٠٩، المعيار العالمي، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق -٢١٦
وبسبب التناقضات بين نظام تصنيف المشروع المتبع من المفتش العام . نظام إدارة إعادة اعمار العراق

ونظام التصنيف المستخدم في نظام إدارة إعادة اعمار العراق، قد ال تتطابق المجاميع مع األرقام المزودة 
 . من وآاالت أخرى

؛  تكاليف ٢/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (USACE) األميرآي سالح الهندسة في الجيشاستجابة  -٢١٧
 .٤/١/٢٠١٠، المعيار العالمي، (IRMS)المشروع تستند على نظام إدارة إعادة إعمار العراق

 .٤/١/٢٠١٠، المعيار العالمي، (IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق -٢١٨
ج االستجابة الطارئة للقائد ربع السنة األول للسنة المالية سرد برنام"، (USF-I)القوات االميرآية في العراق  -٢١٩

١٢/١/٢٠١٠، ٢٠١٠. 
-MNC)التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق ، (IRMS)إدارة إعادة إعمار العراق  نظام -٢٢٠

I) ،العراق –؛ استجابة مكتب شؤون الشرق األدنى١٥/١/٢٠١٠ (NEA-I)ات،  لطلب المفتش العام للبيان
 لطلب المفتش العام للبيانات ،(USACE)سالح الهندسة في الجيش األميرآي ؛ استجابة ٦/١/٢٠١٠
٢/١/٢٠١٠. 

 .١/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع  -٢٢١
، "أصبحت حنفيات المياه مفتوحة في مدينة الصدر"، (USF-I)القوات االميرآية في العراق  -٢٢٢

٢٥/١٠/٢٠٠٩ ،www.mnf-iraq.com ،  سالح الهندسة في الجيش األميرآي استجابة(USACE)، لطلب 
 .١٨/١/٢٠١٠المفتش العام للبيانات 

 .١٩صفحة ، ٩/٢٠٠٩ قياس االستقرار واألمن في العراق،، (DoD)وزارة الدفاع  -٢٢٣
 .٢٠صفحة ، ٩/٢٠٠٩ قياس االستقرار واألمن في العراق،، (DoD)وزارة الدفاع  -٢٢٤
تقييم التهديد السنوي لمجتمع االستخبارات للجنة "لسيد دنيز بلير، مدير االستخبارات القومية، بيان ا -٢٢٥

 .٤٤، صفحة ١٢/٢/٢٠٠٩، "االستخبارات المختارة من مجلس الشيوخ
 .١/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoD)وزارة الدفاع استجابة  -٢٢٦
 .١/١/٢٠١٠ للبيانات،  لطلب المفتش العام(DoD)وزارة الدفاع استجابة  -٢٢٧
 .١/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoD)وزارة الدفاع استجابة  -٢٢٨
 .١/١/٢٠١٠استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٢٩
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؛  تكاليف ٢/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، ،(USACE)سالح الهندسة في الجيش األميرآي استجابة  -٢٣٠
 .٤/١/٢٠١٠، المعيار العالمي، (IRMS)شروع تستند على نظام إدارة إعادة إعمار العراقالم

، نظام إدارة إعادة ١/١/٢٠١٠سالح الهندسة في الجيش األميرآي، صفحة وقائع اعادة االعمار المتراآم،  -٢٣١
 .٤/١/٢٠٠٩إعمار العراق، المعيار العالمي، 

 .٤/١/٢٠١٠ار العالمي، ، المعي(IRMS)نظام إدارة إعادة إعمار العراق -٢٣٢
؛ استجابة ٢/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات (USACE)سالح الهندسة في الجيش األميرآي استجابة  -٢٣٣

 .١٤/١/٢٠١٠السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، 
 .٢/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات (USACE)سالح الهندسة في الجيش األميرآي استجابة  -٢٣٤
 .٢/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات (USACE)سالح الهندسة في الجيش األميرآي استجابة  -٢٣٥
 .٢/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات (USACE)سالح الهندسة في الجيش األميرآي استجابة  -٢٣٦
نة األول للسنة المالية سرد برنامج االستجابة الطارئة للقائد ربع الس"، (USF-I)القوات االميرآية في العراق  -٢٣٧

١٢/١/٢٠١٠، ٢٠١٠. 
 .٢٧/١٠/٢٠٠٨، "نظام معالجة المياه المهدورة في الفلوجة"، PA-08-144-148تقرير تدقيق المفتش العام  -٢٣٨
 الكولونيل ،(USACE)سالح الهندسة في الجيش األميرآي مقابلة المفتش العام عبر الهاتف مع قائد  -٢٣٩

ابة سالح الهندسة في الجيش االميرآي لطلب المفتش العام ، استج١٢/١/٢٠١٠ديونيسيوس أنينوس، 
نظام معالجة المياه المهدورة في "، PA-08-144-148تقرير تدقيق المفتش العام ، ١٦/١/٢٠١٠للبيانات، 
 .٢٧/١٠/٢٠٠٨، "الفلوجة

  الكولونيل،(USACE)سالح الهندسة في الجيش األميرآي مقابلة المفتش العام عبر الهاتف مع قائد  -٢٤٠
، استجابة سالح الهندسة في الجيش االميرآي لطلب المفتش العام ١٢/١/٢٠١٠ديونيسيوس أنينوس، 

نظام معالجة المياه المهدورة في "، PA-08-144-148تقرير تدقيق المفتش العام ، ١٦/١/٢٠١٠للبيانات، 
 .٢٧/١٠/٢٠٠٨، "الفلوجة

 الكولونيل ،(USACE) الجيش األميرآي سالح الهندسة فيمقابلة المفتش العام عبر الهاتف مع قائد  -٢٤١
، استجابة سالح الهندسة في الجيش االميرآي لطلب المفتش العام ١٢/١/٢٠١٠ديونيسيوس أنينوس، 

نظام معالجة المياه المهدورة في "، PA-08-144-148تقرير تدقيق المفتش العام ، ١٦/١/٢٠١٠للبيانات، 
 .٢٧/١٠/٢٠٠٨، "الفلوجة

 .٢/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (USACE) في الجيش األميرآي سالح الهندسةاستجابة  -٢٤٢
مهندسو فرقة منطقة الخليج يعالجون مشاآل مجارير  "،(USACE)سالح الهندسة في الجيش األميرآي  -٢٤٣

 .١٧/١١/٢٠٠٩ ، تمَّ الدخول إلى هذا الموقع في www.grd.usace.army.gov، "االدهمية
 .٢/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات (USACE)جيش األميرآي سالح الهندسة في الاستجابة  -٢٤٤
 .٢/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات (USACE)سالح الهندسة في الجيش األميرآي استجابة  -٢٤٥
-MNC)التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق ، (IRMS)إدارة إعادة إعمار العراق  نظام -٢٤٦

I) ،العراق –جابة مكتب شؤون الشرق األدنى؛ است١٥/١/٢٠١٠ (NEA-I) ،لطلب المفتش العام للبيانات 
استجابة ؛ ١٠/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع ؛ ٦/١/٢٠١٠

 .٢/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (USACE)سالح الهندسة في الجيش األميرآي 
 .١/١/٢٠١٠يش األميرآي، صفحة وقائع اعادة االعمار المتراآم، سالح الهندسة في الج -٢٤٧
 سيزود بحرية عراقية سالح الهندسة في الجيش األميرآي“ ،(USACE)سالح الهندسة في الجيش األميرآي  -٢٤٨

 ، تمَّ الدخول إلى هذا www.grd.usace.army.gov.١٣/١٢/٢٠٠٩، "بمرفق حديث ومتطور لرسو السفن
 .٦/١/٢٠١٠الموقع في 

فرقة منطقة الخليج ؛ ١/١/٢٠١٠سالح الهندسة في الجيش األميرآي، صفحة وقائع اعادة االعمار المتراآم،  -٢٤٩
(GRD) ،  سالح الهندسة في الجيش األميرآي مهندسو(USACE)، ،يعالجون مشروع طرق آرآوك 

www.grd.usace.army.gov ١٧/١١/٢٠١٠، تمَّ الدخول إلى هذا الموقع في. 
 يعالجون مشروع طرق ،(USACE)ندسة في الجيش األميرآي سالح الهمهندسو  -٢٥٠

 .١٧/١١/٢٠١٠، تمَّ الدخول إلى هذا الموقع في www.grd.usace.army.govآرآوك،
 .١/١/٢٠١٠سالح الهندسة في الجيش األميرآي، صفحة وقائع إعادة االعمار المتراآم،  -٢٥١
،    "ا لتطوير جميع قطاعات النقل اتفاقية مع ترآي١٣وزارة النقل العراقية، وزارة النقل توقع  -٢٥٢

www.motrans.gov.iq ٦/١/٢٠١٠، تمَّ الدخول إلى هذا الموقع في. 
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، www.motrans.gov.iqوزارة النقل العراقية، وزارة النقل تناقش مشروع القناة الجافة مع الوفد الترآي،     -٢٥٣
ادة تأهيل منصات رآاب السكك ؛ وزارة النقل العراقية، اع٥/١/٢٠١٠تمَّ الدخول إلى هذا الموقع في 
 . ٥/١/٢٠١٠، تّم الدخول إلى هذا الموقع في www.motrans.gov.iq الحديدية في المحطة الدولية،

 . ١٥/١/٢٠١٠استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٥٤
 النمو السريع في الوصالت الهوائية :فريق إعادة االعمار االقليمي في اربيل"السفارة األميرآية في بغداد،  -٢٥٥

 . ٩/١٢/٢٠٠٩، ٥١٣٨، رقم "في إقليم آردستان
النمو السريع في الوصالت الهوائية : فريق إعادة االعمار االقليمي في اربيل"السفارة األميرآية في بغداد،  -٢٥٦

 .٩/١٢/٢٠٠٩، ٥١٣٨، رقم "في اقليم آردستان
  .١٤، الشريحة ٤/١١/٢٠٠٩تقرير وضعية العراق،، (DoS)وزارة الخارجية  -٢٥٧
 .١٢، الشريحة ١١/١٢/٢٠٠٩تقرير وضعية العراق،، (DoS)وزارة الخارجية  -٢٥٨
؛ استجابة السفارة األميرآية ١٥/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع  -٢٥٩

 . ١٤/١/٢٠١٠ و٤/١/٢٠١٠في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، 
؛ استجابة السفارة األميرآية ١٥/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD) وزير الدفاع استجابة مكتب -٢٦٠

 .١٤/١/٢٠١٠ و٤/١/٢٠١٠في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، 
في مقدمة الجبهة في معرآة ايديولوجية االقتصاد : السفارة األميرآية في بغداد، االتصاالت العراقية -٢٦١

 لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)؛ استجابة مكتب وزير الدفاع ٩/١٠/٢٠٠٩، ٢٦٧٧، رقم "العراقي
١٥/١/٢٠١٠. 

 مليون دوالر، ٢٢٫٧مرآز االتصاالت الجديد بالمأمون وآلفته "، (USF-I)القوات األميرآية في العراق  -٢٦٢
؛ استجابة ٣/١٢/٢٠٠٩تّم الدخول إلى هذا الموقع  ، www.mnf-iraq.com، "بأخذه شكله الجديد في بغداد

 . ١٤/١/٢٠١٠ و٤/١/٢٠١٠السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، 
 .١٤/١/٢٠١٠ و٤/١/٢٠١٠استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٦٣
دة إعمار العراق إدارة إعا؛ نظام ٥/٤/٢٠٠٧لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع    -٢٦٤

(IRMS) ، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق(MNC-I) ،؛ استجابة مكتب ١٥/٤/٢٠١٠
؛ استجابة ٢٠/١/٢٠١٠ و٦/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –شؤون الشرق األدنى

؛ استجابة ٢٠/١/٢٠١٠ و١٤/١/٢٠١٠، ١١/١/٢٠١٠السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، 
استجابة الوآالة ؛ ٢/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات (USACE)سالح الهندسة في الجيش األميرآي 

 .٢٠/١/٢٠١٠ و١٣/٤/٢٠٠٩  لطلب المفتش العام للبيانات(USAID)األميرآية للتنمية الدولية 
إدارة إعادة إعمار العراق ؛ نظام ٥/٤/٢٠٠٧تش العام للبيانات، لطلب المف (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع  -٢٦٥

(IRMS) ، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق(MNC-I) ،؛ استجابة مكتب ١٥/٤/٢٠١٠
؛ استجابة ٢٠/١/٢٠١٠ و١٣/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –شؤون الشرق األدنى

؛ استجابة السفارة ١٤/١/٢٠١٠ و١٣/١/٢٠١٠، ١٠/٤/٢٠٠٩لدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، مكتب وزير ا
؛  استجابة وزارة ٢٠/١/٢٠١٠ و١٤/١/٢٠١٠، ١١/١/٢٠١٠األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، 

 لطلب (USACE)ميرآي سالح الهندسة في الجيش األ؛ استجابة ٢/٤/٢٠٠٩المالية لطلب المفتش العام للبيانات، 
 لطلب المفتش العام (USAID)استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ؛ ٢/١/٢٠١٠المفتش العام للبيانات 

 لطلب المفتش (USTDA)الوآالة األميرآية للتجارة والتنمية استجابة ؛ ٢٠/١/٢٠١٠ و١٣/٤/٢٠٠٩ للبيانات
 .٢/٤/٢٠٠٩ العام للبيانات،

إدارة إعادة إعمار العراق ؛ نظام ٥/٤/٢٠٠٧لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD)ر الدفاع استجابة مكتب وزي -٢٦٦
(IRMS) ، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق(MNC-I) ،؛ استجابة مكتب ١٥/٤/٢٠١٠

؛ استجابة ٢٠/١/٢٠١٠ و٦/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –شؤون الشرق األدنى
؛ استجابة ٢٠/١/٢٠١٠ و١٤/١/٢٠١٠، ١١/١/٢٠١٠السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، 

استجابة الوآالة ؛ ٢/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات (USACE)سالح الهندسة في الجيش األميرآي 
التقرير ربع السنوي لكونغرس ؛ ١٣/٤/٢٠٠٩ انات لطلب المفتش العام للبي(USAID)األميرآية للتنمية الدولية 

آخر مرة قدمت فيها السفارة االميرآية في بغداد البيانات حول برنامج الالجئين . ١٠/٢٠٠٩ الواليات المتحدة،
، قد تكون بعد االلتزامات المسجلة في ربع السنة هذا قد ٢٠٠٩يوليو / تموز٦آانت في ) في االردن(العراقيين 

المترافق مع ( هما تطوير المجتمع المدني -وأيضًا، تم اإلبالغ عن برنامجين. السنة السابقحصلت في ربع 
 ألول مرة في ربع – (IFES) المؤسسة الدولية لألنظمة الكهربائيةواالنتخابات ) برنامج عمل المجتمع المحلي
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نامج االستجابة الطارئة للقائد بيانات برلم يبلغ مكتب وزارة الدفاع عن االلتزامات ربع السنوية ل. السنة هذا
(CERP). 

إدارة إعادة إعمار العراق ؛ نظام ٥/٤/٢٠٠٧لطلب المفتش العام للبيانات،  (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع  -٢٦٧
(IRMS) ، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق(MNC-I) ،؛ استجابة مكتب ١٥/١/٢٠١٠

؛ استجابة ٢٠/١/٢٠١٠ و٦/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)  العراق–شؤون الشرق األدنى
؛ استجابة ٢٠/١/٢٠١٠ و١٤/١/٢٠١٠، ١١/١/٢٠١٠السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، 

استجابة الوآالة ؛ ٢/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات (USACE)سالح الهندسة في الجيش األميرآي 
التقرير ربع ؛  ٢٠/١/٢٠١٠ و١٣/٤/٢٠٠٩  لطلب المفتش العام للبيانات(USAID)ميرآية للتنمية الدولية األ

 .١٠/٢٠٠٩ السنوي لكونغرس الواليات المتحدة،
، ١٤/١٠/٢٠٠٩، صفحة وقائع العراق، (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية   -٢٦٨

www.reliefweb.int/rw/RWFiles2009.nsf/FilesByRWDocUnidFilename/MUMA-7X23AD-
full_report.pdf/$File/full_report.pdf ١٦/١/٢٠١٠، تمَّ الدخول إلى هذا الموقع في. 

، ١٥/٩/٢٠٠٩، "الواليات المتحدة تحذر من نسيان العراق"نشرة اخبار البي بي سي،  -٢٦٩
news.bbc.co.uk/2/hi/8256134.stm ١٦/١/٢٠١٠، تمَّ الدخول إلى هذا الموقع في. 

اشراف محدود على التكاليف وتأثير هبات : وزارة الخارجية يمنح االدارة"، 012-10تقرير تدقيق المفتش العام  -٢٧٠
 . ١/٢٠١٠، "برامج الديمقراطية من المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي القومي

ألميرآية في العراق ؛ القوات ا١٢، الشريحة ١٦/١٢/٢٠٠٩تقرير وضعية العراق،، (DoS)وزارة الخارجية  -٢٧١
(USF-I) ،٢٠/١٢/٢٠٠٩، هيل اوديرنو يناقش االنتخابات والعالقات مع إيران، 

www.cjtf7.army.mil/index.php?option=com_content&task=view&id=29013&Itemid=225 َّتم ،
 .٢١/١٢/٢٠٠٩الدخول إلى هذا الموقع في 

 .٤، الشريحة ١٨/١١/٢٠٠٩ و٤، الشريحة ١٢/١١/٢٠٠٩تقرير وضعية العراق،، (DoS)وزارة الخارجية  -٢٧٢
، "تعيين مجلس النواب "،(UNAMI)بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق  -٢٧٣

www.uniraq.org/documents/ElectoralMaterial/221209/Apportionment%20of%20Council%20o
f%20Representatives%20Seats.pdfَّالحكومة العراقية، ؛ ١٦/١/٢٠١٠ إلى هذا الموقع في  الدخول ، تم

؛ وزارة ٢١/١٢/٢٠٠٩، تمَّ الدخول إلى هذا الموقع في www.ihec.iqالهيئة االنتخابية العليا المستقلة،
، تمَّ الدخول إلى هذا الموقع www.state.gov/r/pa/ei/bgn/6804.htm،"العراق،: مالحظات خلفية"الخارجية، 

 . ٢١/١/٢٠١٠في 
،  "٢٠١٠قانون االنتخاب النتخابات مجلس النواب عام  "،(UNAMI)عدة العراق بعثة األمم المتحدة لمسا  -٢٧٤

www.uniraq.org/documents/ElectoralMaterial/221209/Election%20Law%20for%202010%20C
ouncil%20of%20Representatives%20Election. pdf،  ؛ ١٦/١/٢٠١٠تمَّ الدخول إلى هذا الموقع في

 . ١٣/١/٢٠١٠ الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة مكتب وزير
 .٤/١/٢٠١٠استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٧٥
 ،(PRT)ِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، استجابة (OPA)مكتب شؤون المحافظات السفارة األميرآية في بغداد،  -٢٧٦

  .٤/١/٢٠١٠ المفتش العام للبيانات، لطلب
 .١٤/١/٢٠١٠استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٧٧
 .١٤/١/٢٠١٠استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٧٨
 . ١٤/١١/٢٠٠٩ اجتماع المفتش العام مع وزير المالية جابر،  -٢٧٩
 .١٤/١/٢٠١٠لب المفتش العام للبيانات،  لط(NEA-I) العراق –استجابة مكتب شؤون الشرق األدنى  -٢٨٠
 . ١٣، الشريحة ٢٤/١١/٢٠٠٩تقرير وضعية العراق،، (DoS)وزارة الخارجية  -٢٨١
 .١٥، الشريحة ٢٤/١١/٢٠٠٩تقرير وضعية العراق،، (DoS)وزارة الخارجية  -٢٨٢
 . ١٤/١١/٢٠٠٩اجتماع المفتش العام مع وزير المالية جابر،  -٢٨٣
 .١٤/١١/٢٠٠٩ل نور الدين،  اجتماع المفتش العام مع وزير العد -٢٨٤
 . ١٥/١١/٢٠٠٩ اجتماع المفتش العام مع وزير القضاة مدحت المحمود،  -٢٨٥
 . ٣/١/٢٠١٠، ٢٠١٠/٣المجلس القضائي األعلى، األمر القضائي رقم "الحكومة العراقية،   -٢٨٦
ومة حك"،(OCED)منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لمكافحة الفساد في آسيا والمحيط الهادئ        -٢٨٧

 ، ١١/٢٠٠٩، ٢٧٥ عدد OECD Observerالتنظيف،
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www.oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/3109/Cleaning_up_government.html، تمَّ الدخول ،
 .١٦/١/٢٠١٠إلى هذا الموقع في 

 OECDظيف،حكومة التن"،(OCED) منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لمكافحة الفساد في آسيا والمحيط الهادئ  -٢٨٨
Observer ١١/٢٠٠٩، ٢٧٥ عدد ، 

www.oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/3109/Cleaning_up_government.html، تمَّ الدخول ،
 .١٦/١/٢٠١٠إلى هذا الموقع في 

ت النزاهة في المشتريا"، (OCED)منظمة التعاون والتنمية االقتصادية لمكافحة الفساد في آسيا والمحيط الهادئ -٢٨٩
 لماذا تهتم الحكومات بالمشتريات العامة؟،: العامة

www.oecd.org/document/5/0,3343,en_2649_34135_41883909_1_1_1_1,00. html تمَّ الدخول إلى هذا ،
 .١٣/١/٢٠١٠الموقع في 

 ،٨/١٢/٢٠٠٩، "٢٠٠٩يوم مكافحة الفساد العالمي، " السفارة األميرآية في بغداد، -٢٩٠
iraq.usembassy.gov/pr_12082009a.html ١٦/١/٢٠١٠، تّم الدخول إلى هذا الموقع في . 

 ،٨/١٢/٢٠٠٩، "٢٠٠٩يوم مكافحة الفساد العالمي، "السفارة األميرآية في بغداد، -٢٩١
iraq.usembassy.gov/pr_12082009a.html ١٦/١/٢٠١٠، تّم الدخول إلى هذا الموقع في. 

 .١٤/١/٢٠١٠ش العام للبيانات، استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفت -٢٩٢
 . ١٤/١/٢٠١٠استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٩٣
 .٤/١/٢٠١٠ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٩٤
ميرآية في بغداد لطلب ، استجابة السفارة اال١٨/١/٢٠١٠ اجتماع المفتش ا لعام مع لجنة النزاهة العراقية،  -٢٩٥

 .٤/١/٢٠١٠المفتش العام للبيانات، 
 .٤/١/٢٠١٠استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٩٦
 .٤/١/٢٠١٠استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٩٧
 .٤/١/٢٠١٠يانات، استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للب -٢٩٨
 .٤/١/٢٠١٠استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٩٩
 .١٤/١/٢٠١٠  و٤/١/٢٠١٠استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٠٠
 .٤/١/٢٠١٠استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٠١
 .١٦، صفحة ٢٠٠٨نزاهة العراقية، التقرير السنوي للعام  لجنة ال -٣٠٢
 .٤/١/٢٠١٠ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٠٣
 .١٦، صفحة ٢٠٠٨ لجنة النزاهة العراقية، التقرير السنوي للعام  -٣٠٤
 .٣، صفحة ٢٠٠٨ لجنة النزاهة العراقية، التقرير السنوي للعام  -٣٠٥
 .٤/١/٢٠١٠فارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة الس -٣٠٦
، "القائمة النهائية للمشارآين" األمم المتحدة، مؤتمر الدول الموقعة على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد،  -٣٠٧

١٣/١١/٢٠٠٩" ،
www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/COSP/session3/LoP_CoSP3_FINAL.pdf، تمَّ الدخول 

 .١٥/١/٢٠١٠إلى هذا الموقع في 
، "١٣/١١/٢٠٠٩اتفاق الدوحة ينشىء آلية، لمراقبة الفساد، " مكتب االمم المتحدة للفساد والجريمة،  -٣٠٨

www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2009/November/doha-deal-creates-corruption-monitoring-
mechanism-.html٥/١/٢٠١٠ا الموقع في  ، تّم الدخول إلى هذ. 

 . ٤/١/٢٠١٠ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٠٩
 ،٧/١١/٢٠٠٩، " وزارة الخارجة، المنتدى العالمي السادس حول مكافحة الفساد وحماية النزاهة -٣١٠

www.state.gov/p/inl/rls/rm/131695.htm حكومة إقليم "، ٧/١/٢٠١٠، تّم الدخول إلى هذا الموقع في
 www.krg.org/articles/detail.as ،"، تساند جهود الشفافية الدولية في المنتدى العالمي لمكافحة الفسادآردستان

p?anr=32382&rnr=&areanr=60&smap=02010000&lng nr=12 تّم الدخول إلى هذا الموقع في ،
١٥/١/٢٠١٠ . 

إطالق مبادرة الشفافية في الصناعات التعدينية في مؤتمر "، (EITI) مبادرة الشفافية في الصناعات التعدينية   -٣١١
؛ ٢٢/١٢/٢٠٠٩، تّم الدخول إلى هذا الموقع في eitransparency.org/eiti/principles، ١٤/١٢/٢٠٠٩، "بغداد
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 ،١١/١/٢٠١٠" العراق ستنضم  إلى جهود الشفافية العالمية،"معهد مراقبة اإليرادات، 
www.revenuewatch.org/news/011110.php ١٤/١/٢٠١٠، تّم الدخول إلى هذا الموقع في. 

 ،"المبادىء والمعايير"، (EITI)  مبادرة الشفافية في الصناعات التعدينية  -٣١٢
www.eitransparency.org/eiti/principles ١٥/١/٢٠١٠ ، تّم الدخول إلى هذا الموقع في .    

 ، ٦ و٣ و٢، صفحة ٢٠٠٩لمي  منظمة الشفافية الدولية، بارومتر الفساد العا -٣١٣
www.transparency.org/news_room/in_focus/2009/gcb2009#dnld تّم الدخول إلى هذا الموقع في ، 

١٩/١١/٢٠٠٩. 
 .١٤، الشريحة ٩/١٢/٢٠٠٩تقرير وضعية العراق،، (DoS)وزارة الخارجية   -٣١٤
 .٤/١/٢٠١٠ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣١٥
 .٤/١/٢٠١٠ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣١٦
 .٤/١/٢٠١٠ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣١٧
 . ١٤/١/٢٠١٠ و٤/١/٢٠١٠ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣١٨
 ؛ الحكومة العراقية،٤/١/٢٠١٠ارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  استجابة السف -٣١٩

www.cabinet.iq ٢١/١/٢٠١٠ ، تّم الدخول إلى هذا الموقع . 
 . ٤/١/٢٠١٠ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٢٠
إدارة إعادة إعمار العراق ؛ نظام ٥/٤/٢٠٠٧ام للبيانات، لطلب المفتش الع (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع   -٣٢١

(IRMS) ، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق(MNC-I) ،؛ استجابة مكتب ١٥/٤/٢٠١٠
؛ استجابة ٢٠/١/٢٠١٠ و٦/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –شؤون الشرق األدنى

؛ استجابة ٢٠/١/٢٠١٠ و١٤/١/٢٠١٠، ١١/١/٢٠١٠في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، السفارة األميرآية 
استجابة الوآالة ؛ ٢/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات (USACE)سالح الهندسة في الجيش األميرآي 

 . ٢٠/١/٢٠١٠ و١٣/٤/٢٠٠٩  لطلب المفتش العام للبيانات(USAID)األميرآية للتنمية الدولية 
، تّم www.uniraq.org/FileLib/misc/Resolution1883.pdf ،) ٢٠٠٩ (١٨٨٣رار مجلس األمن رقم  ق -٣٢٢

أسئلة تطرح باستمرار "  األمم المتحدة، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية،٢٠/١/٢٠١٠الدخول إلى هذا الموقع في 
 .ochaonline.un.org/humanitarianappeal/webpage، "(CAP) برنامج عمل المجتمع المحليحول 

asp?MenuID=12504&Page=1241 ١٢/١/٢٠١٠، تّم الدخول إلى هذا الموقع في. 
 برنامج عمل المجتمع المحلياسئلة تطرح باستمرار حول "  األمم المتحدة، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، -٣٢٣

(CAP)" ،ochaonline.un.org/humanitarianappeal/webpage. asp?MenuID=12504&Page=1241 تّم ،
 .١٢/١/٢٠١٠الدخول إلى هذا الموقع في 

، ٢٠١٠ األمم المتحدة، مكتب تنسيق الشؤون االنسانية، خطة االعمال االنسانية في العراق للعام  -٣٢٤
 /www.reliefweb.int/rw/RWFiles2009.nsf/FilesByRWDocUnidFilename، "٤، صفحة ٢٤/١٢/٢٠٠٩

LSGZ-7Z2KLC-full_report.pdf/$File/full_report.pdf ٦/١/٢٠١٠، تّم الدخول إلى هذا الموقع في. 
، ٢٠١٠ األمم المتحدة، مكتب تنسيق الشؤون االنسانية، خطة االعمال االنسانية في العراق للعام  -٣٢٥

 /www.reliefweb.int/rw/RWFiles2009.nsf/FilesByRWDocUnidFilename، "١، صفحة ٢٤/١٢/٢٠٠٩
LSGZ-7Z2KLC-full_report.pdf/$File/full_report.pdf ٦/١/٢٠١٠، تّم الدخول إلى هذا الموقع في. 

، ٢٠١٠ األمم المتحدة، مكتب تنسيق الشؤون االنسانية، خطة االعمال االنسانية في العراق للعام  -٣٢٦
، "١٥ و٢، صفحة ٢٤/١٢/٢٠٠٩

www.reliefweb.int/rw/RWFiles2009.nsf/FilesByRWDocUnidFilename/ LSGZ-7Z2KLC-
full_report.pdf/$File/full_report.pdf ٦/١/٢٠١٠، تّم الدخول إلى هذا الموقع في. 

، ٢٠١٠ األمم المتحدة، مكتب تنسيق الشؤون االنسانية، خطة االعمال االنسانية في العراق للعام  -٣٢٧
، "١٠، صفحة ٢٤/١٢/٢٠٠٩

www.reliefweb.int/rw/RWFiles2009.nsf/FilesByRWDocUnidFilename/ LSGZ-7Z2KLC-
full_report.pdf/$File/full_report.pdf ٦/١/٢٠١٠، تّم الدخول إلى هذا الموقع في. 

، "األمم المتحدة والعراق توقعان اتفاق تطوير لتعزيز االستقرار والنمو" مرآز األخبار في األمم المتحدة،  -٣٢٨
٢٧/١٠/٢٠٠٩، www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=32727&Cr=iraq&Cr1=إلى ، تّم الدخول 

 .١٢/١/٢٠٠٩هذا الموقع في 
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 ،١١/٢٠٠٩، "بيان مشترك حول الالجئين العراقيين والمهجرين في الداخل" السفارة األميرآية في بغداد ،  -٣٢٩
iraq.usembassy.gov/pr_11142009.html وآالة االخبار ؛ ١٤/١/٢٠١٠، تّم الدخول إلى هذا الموقع في 

،الشرطة العراقية تدعو إلى مزيد من التمويل للمهجرين في "(IRIN)االنسانية والتحليالت في الشرق األوسط 
  . ٥/١/٢٠١٠، تّم الدخول إلى هذا الموقع في www.irinnews.org/report.aspx?ReportID=87632 ، "الداخل

 ،الشرطة العراقية تدعو إلى مزيد من التمويل"(IRIN)وآالة االخبار االنسانية والتحليالت في الشرق األوسط   -٣٣٠
، تّم الدخول إلى هذا الموقع في www.irinnews.org/report.aspx?ReportID=87632 ، "للمهجرين في الداخل

٥/١/٢٠١٠.  
 .١٠، الشريحة ١٦/١٢/٢٠٠٩تقرير وضعية العراق،، (DoS)وزارة الخارجية   -٣٣١
 . ٤/١/٢٠١٠ استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٣٢
 .٤/١/٢٠١٠ة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  استجاب -٣٣٣
؛ وزارة الخارجية، تقرير الوآالة ٤/١/٢٠١٠ استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٣٤

ة األميرآية ، ادخلت الحكوم٢٠٠٩في السنة المالية . ٢٦، صفحة ١٢/٢٠٠٩، ٢٠٠٩المالي للسنة المالي للسنة 
 . منهم آانوا من الالجئين العراقيين١٩٫٠٠٠ الجىء، ٧٤٫٠٠٠أآثر من 

 .٤/١/٢٠١٠ استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٣٥
 . ٤/١/٢٠١٠استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٣٦
 شخص يسعى ٧٦٣٠٠ول االعضاء في االتحاد األوروبي يمنح الحماية لـالد" النشرة االخبارية ليوروستات،  -٣٣٧

-europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-08122009-AP/EN/3،٨/١٢/٢٠٠٩، "٢٠٠٨للجوء في العام 
08122009-AP-EN.PDF ١٦/١/٢٠١٠ ، تّم الدخول إلى هذا الموقع في. 

المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة تعرض ، (UNHCR) المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة  -٣٣٨
 ،٢١/١٠/٢٠٠٩، "قائمة العراقيين واألفغان والصوماليين الذين يسعون للجوء في العالم الصناعي

www.unhcr.org/print/4adf12516.html ١٦/١/٢٠١٠، تّم الدخول إلى هذا الموقع في . 
 .١١/١١/٢٠٠٩، )"٢٠٠٩ (١٨٨٣ من القرار ٦فقًا للفقرة تقرير األمين العام و" مجلس األمن الدولي،  -٣٣٩
 .٤/١/٢٠١٠ استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٤٠
المفوضية العليا لالجئين التابعة ؛ ٤/١/٢٠١٠ استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٤١

 أعدتها المفوضية العليا لالجئين التابعة ٢٠١٠حة عامة عن عمليات البلدان للعام لم "،(UNHCR)لألمم المتحدة 
 ، تّم الدخول إلى هذا www.unhcr.org/pages/49e486a76.html ،" الجمهورية العربية السورية–لألمم المتحدة 

 .١٢/١/٢٠١٠الموقع في 
 ٢٠١٠حة عامة عن عمليات البلدان عام لم "،(UNHCR)المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة   -٣٤٢

 ،" الجمهورية العربية السورية–المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة 
www.unhcr.org/pages/49e486a76.html ؛ المفوضية العليا ١٢/١/٢٠١٠ ، تّم الدخول إلى هذا الموقع في

العراقيون يمدون اليد إلى مواطنيهم الالجئين في : اطفالشاي  والعو"، (UNHCR)لالجئين التابعة لألمم المتحدة 
؛ خدمة اخبار األمم ٨/١/٢٠١٠، تّم الدخول إلى هذا الموقع في www.unhcr.org/4b1697c89.html، "سوريا

 ،٣١/١٢/٢٠٠٩، "وآالة األمم المتحدة تحشد قواها لمد يد المساعدة إلى الالجئين في سوريا"المتحدة، 
www.un.org/apps/news/printnews.asp?nid=33389 ١٢/١/٢٠١٠، تم الدخول إلى هذا الموقع في . 

المفوضية العليا لالجئين التابعة ؛ ٤/١/٢٠١٠ استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٤٣
ين التابعة لألمم  المفوضية العليا لالجئ٢٠١٠لمحة عامة عن عمليات البلدان عام  "،(UNHCR)لألمم المتحدة 

 ، تّم الدخول إلى هذا www.unhcr.org/pages/49e486a76.html ،" الجمهورية العربية السورية–المتحدة 
 .١٢/١/٢٠١٠الموقع في 

 ٢٠١٠لمحة عامة عن عمليات البلدان عام  "،(UNHCR)المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة   -٣٤٤
 ،" الجمهورية العربية السورية–ة لألمم المتحدة المفوضية العليا لالجئين التابع

www.unhcr.org/pages/49e486a76.html ؛ استجابة السفارة ١٢/١/٢٠١٠ ، تّم الدخول إلى هذا الموقع في
 . ٤/١/٢٠١٠االميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، 

 .١١/١١/٢٠٠٩، )"٢٠٠٩ (١٨٨٣ من القرار ٦تقرير األمين العام وفقًا للفقرة " مجلس األمن الدولي،  -٣٤٥
 مرآز رصد النزوح الداخلي،  -٣٤٦

www.internaldisplacement.org/8025708F004D404D/(httpPages)/168DF53B7A5D0A8C802570F80
0518B64?OpenDocument ١٢/١/٢٠١٠ ، تّم الدخول إلى هذا الموقع في. 
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، ٢٤/١٢/٢٠٠٩، ٢٠١٠ي في العراق للعام  األمم المتحدة مكتب تنسيق الشؤون االنسانية، خطة العمل االنسان -٣٤٧
، (IAU)وحدة المعلومات والتحليل )/المسكن(، وصف برنامج المخيمات االنسانية لألمم المتحدة ١٢صفحة 

-www.reliefweb.int/rw/RWFiles2009.nsf/Files ،"صفحة وقائع حول يوم في مسكن العالم
ByRWDocUnidFilename/LSGZ-7Z2KLC-full_report.pdf/$File/full_report.pdf تّم الدخول إلى هذا ، 

 . ٦/١/٢٠١٠الموقع في 
 العراق للعام –لمحة عامة عن عمليات البلدان  "،(UNHCR)المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة   -٣٤٨

-www.unhcr.org/cgi أعدتها المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة، ٢٠١٠
bin/texis/vtx/page?page=49e486426 ١٦/١/٢٠١٠، تّم الدخول إلى هذا الموقع في. 

، ٢٠١٠ األمم المتحدة، مكتب تنسيق الشؤون االنسانية، خطة االعمال االنسانية في العراق للعام  -٣٤٩
، "العراق، تقديرات االختياجات الطارئة-اقتباس من المنظمة الدولية للهجرة"، ١٢، صفحة ٢٤/١٢/٢٠٠٩
١٠/٢٠٠٩ . 

، المفوضية العليا لالجئين تكرر القلق حول العودة (UNHCR)وضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة  المف -٣٥٠
 ، تّم الدخول www.unhcr.org/4b222efe9.html ،١١/١٢/٢٠٠٩، "القسرية إلى العراق في وسط اعمال العنف

: العراق"، (IRIN)في الشرق االوسط ؛ وآالة االخبار االنسانية والتحليالت ٢١/١٢/٢٠٠٩إلى هذا الموقع في 
 ، ٣١/١٢/٢٠٠٩، "المنظمات غير الحكومية تقول انها جاهزة لتحمل المزيد من المسؤولية

www.irinnews.org/Report.aspx?ReportId=87610٢٠/١/٢٠١٠، تّم الدخول إلى هذا الموقع في . 
ظروف السيئة في العراق تدفع الالجئين العائدين ال"، (UNHCR) المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة  -٣٥١

 ، تّم الدخول إلى هذا الموقع في www.unhcr.org/4b30f6de9.html ،٢٢/١٢/٢٠٠٩، "إلى الرجوع إلى سوريا
لمحة عامة عن عمليات البلدان عام  "،(UNHCR)المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة ؛ ٨/١/٢٠١٠

 ،" الجمهورية العربية السورية–يا لالجئين التابعة لألمم المتحدة  المفوضية العل٢٠١٠
www.unhcr.org/pages/49e486a76.html ١٦/١/٢٠١٠ ، تّم الدخول إلى هذا الموقع في 

 . ٤/١/٢٠١٠استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٥٢
، (IOM)؛ المنظمة الدولية للهجرة ٤/١/٢٠١٠فتش العام للبيانات، استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب الم -٣٥٣

 www.iom-iraq.net/Library/Returnee%20،٣، صفحة ٣/١١/٢٠٠٩، "تقييم العودة إلى العراق"
Report%20Nov%202009.pdf ٧/١/٢٠١٠ ، تّم الدخول إلى هذا الموقع في . 

 . ١٨/١/٢٠١٠العام إلعادة إعمار العراق، ، مع المفتش (IOM) مقابلة المنظمة الدولية للهجرة  -٣٥٤
-www.iom،٦، صفحة ٣/١١/٢٠٠٩، " تقييم العودة إلى العراق"، (IOM) المنظمة الدولية للهجرة  -٣٥٥

iraq.net/Library/Returnee%20 Report%20Nov%202009.pdf تّم الدخول إلى هذا الموقع في ، 
٧/١/٢٠١٠. 

-www.iom،٦، صفحة ٣/١١/٢٠٠٩، " العودة إلى العراقتقييم "، (IOM) المنظمة الدولية للهجرة  -٣٥٦
iraq.net/Library/Returnee%20 Report%20Nov%202009.pdf تّم الدخول إلى هذا الموقع في ، 

٧/١/٢٠١٠. 
 .١٧/١/٢٠١٠، مع المفتش العام إلعادة إعمار العراق، (IOM) مقابلة المنظمة الدولية للهجرة  -٣٥٧
 .١٧/١/٢٠١٠، مع المفتش العام إلعادة إعمار العراق، (IOM)ة  مقابلة المنظمة الدولية للهجر -٣٥٨
-www.iom، ٢، صفحة ٩/٢٠٠٩، "لمحة عامة عن محافظة نينوى"، (IOM) المنظمة الدولية للهجرة  -٣٥٩

iraq.net/Library/idp_gov_profiles/2009/Governorate%20Profiles%20-%20Ninewa.pdf تّم ، 
 . ١٧/١/٢٠١٠الدخول إلى هذا الموقع في 

-www.iom، ٢، صفحة ٢٠٠٩/، "لمحة عامة عن محافظة الداهوك"، (IOM) المنظمة الدولية للهجرة  -٣٦٠
iraq.net/Library/idp_gov_profiles/2009/Governorate%20Profiles%20-%20Dahuk.pdf تّم الدخول ، 

 . ١٧/١/٢٠١٠إلى هذا الموقع في 
 (PRT)ِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، استجابة (OPA)افظات مكتب شؤون المح السفارة األميرآية في بغداد،  -٣٦١

 .٤/١/٢٠١٠لطلب المفتش العام للبيانات، 
 (PRT)ِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، استجابة (OPA)مكتب شؤون المحافظات السفارة األميرآية في بغداد،   -٣٦٢

 .٤/١/٢٠١٠لطلب المفتش العام للبيانات، 
 (PRT)ِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، استجابة (OPA)مكتب شؤون المحافظات  السفارة األميرآية في بغداد، -٣٦٣

 .٤/١/٢٠١٠لطلب المفتش العام للبيانات، 
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 (PRT)ِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، استجابة (OPA)مكتب شؤون المحافظات السفارة األميرآية في بغداد،  -٣٦٤
 .٤/١/٢٠١٠لطلب المفتش العام للبيانات، 

 .٩و٨، صفحة ٣/١١/٢٠٠٩، " تقييم العودة إلى العراق"، (IOM)لية للهجرة  المنظمة الدو -٣٦٥
، ٧/٢٠٠٩المفتش العام، التقرير ربع السنوي والتقرير نصف السنوي المقدم إلى آونغرس الواليات المتحدة،  -٣٦٦

-www.iom ،٩/٢٠٠٩، "لمحة عامة عن محافظة الواسط"، (IOM)؛ المنظمة الدولية للهجرة ١٣٧صفحة 
iraq.net/Library/ idp_gov_profiles/2009/Governorate%20Profiles%20-%20Wassit.pdf تّم ، 

 . ٢٠/١/٢٠١٠الدخول إلى هذا الموقع في 
 (PRT)ِفَرق إعادة إعمار المحافظات ، استجابة (OPA)مكتب شؤون المحافظات  السفارة األميرآية في بغداد،  -٣٦٧

، "لمحة عامة محافظة االنبار"، (IOM)نظمة الدولية للهجرة ؛ الم٤/١/٢٠١٠لطلب المفتش العام للبيانات، 
٩/٢٠٠٩، www.iom-iraq.net/Library/idp_gov_profiles/2009/Governorate%20Profiles%20-

%20Anbar.pdf ٢٠/١/٢٠١٠ ، تّم الدخول إلى هذا الموقع في . 
، ٧/٢٠٠٩ آونغرس الواليات المتحدة،  المفتش العام، التقرير ربع السنوي والتقرير نصف السنوي المقدم إلى -٣٦٨

-www.iom ،٩/٢٠٠٩، "لمحة عامة عن محافظة القادسية"، (IOM)؛ المنظمة الدولية للهجرة ١٣٧صفحة 
iraq.net/Library/idp_gov_profiles/2009/Governorate%20Profiles%20-%20Qadissiya.pdf تّم ،

فارة األميرآية في بغداد، مكتب شؤون المحافظات ؛ استجابة الس٢٠/١/٢٠١٠الدخول إلى هذا الموقع في 
(OPA) فرق إعادة إعمار المحافظات ،(PRT) ،٤/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات. 

 . ٤/١/٢٠١٠ السفارة األميرآية في بغداد، استجابة الملحق الصحي، لطلب لمفتش العام للبيانات،  -٣٦٩
 .٤/١/٢٠١٠لصحي، لطلب لمفتش العام للبيانات،  السفارة األميرآية في بغداد، استجابة الملحق ا -٣٧٠
 .٤/١/٢٠١٠ السفارة األميرآية في بغداد، استجابة الملحق الصحي، لطلب لمفتش العام للبيانات،  -٣٧١
 .٤/١/٢٠١٠ السفارة األميرآية في بغداد، استجابة الملحق الصحي، لطلب لمفتش العام للبيانات،  -٣٧٢
المالحظات األولية حول خطة وزارة :  عملية حرية العراق،GAO-10-179تدقيق مكتب المحاسبة الحكومية   -٣٧٣

 .١٨، صفحة ٢/١١/٢٠٠٩الدفاع لسحب القوات األميرآي من العراق، 
 .٤/١/٢٠١٠ السفارة األميرآية في بغداد، استجابة الملحق الصحي، لطلب لمفتش العام للبيانات،  -٣٧٤
 ،" تعقد حفل قص الشريطئمستشفى زاخو للطوار" سالح الهندسة في الجيش األميرآي،  -٣٧٥

www.grd.usace.army.mil/news/releases/NR09-12-14.pdf تّم الدخول إلى هذا الموقع في ، 
١٥/١٢/٢٠٠٩ . 

 تشرين ٢٥العراق اعتبارًا من -HINIانتشار عدوى أنفلونزا :  منظمة الصحة العالمية، تقرير وضع األنفلونزا أ -٣٧٦
، تّم الدخول إلى www.emro.who.int/iraq/pdf/h1n1_25_11_09.pdf ،٢٥/١١/٢٠٠٩، "٢٠٠٩نوفمبر/الثاني

 .١٥/١٢/٢٠٠٩هذا الموقع في 
منظمة الصحة العالمية يوضح التدابير الواجب اتخاذها لتخفيف تأثير عدوى األنفلونزا " منظمة الصحة العالمية،  -٣٧٧

HINI ،www.emro.who.int/iraq/news_h1n1_26_10_09.htm الموقع في  ، تّم الدخول إلى هذا
٢٥/١٢/٢٠٠٩. 

 .١٤، الشريحة ١٦/١٢/٢٠٠٩تقرير وضعية العراق،، (DoS)وزارة الخارجية   -٣٧٨
، "العراق"وآالة االستخبارات المرآزية االميرآية، آتاب حقائق العالم،   -٣٧٩

www.cia.gov/library/publications/the-world-
actbook/fields/2091.html?countryName=Iraq&countryCode=iz&regionCode=me&#iz تم الدخول ، 

 . ٨/١/٢٠١٠إلى هذا الموقع في 
، "السفارة االميرآية تطلق ورشة تدريب على نطاق البلد لمرشدي الطالب" السفارة األميرآية في بغداد،  -٣٨٠

١٠/١٠/٢٠٠٩، www.iraq.usembassy.gov/pr_10102009.html تّم الدخول إلى هذا الموقع في ،
١٥/١٢/٢٠٠٩. 

السفارة االميرآية تطلق برنامج فولبرايت الجديد للمنح الدراسية للطالب العراقيين " االميرآية في بغداد،  السفارة -٣٨١
 ، تّم الدخول إلى هذا الموقع في www.iraq.usembassy.gov/pr_111809.html، ١٨/١١/٢٠٠٩، "الزوار
١٥/١٢/٢٠٠٩. 

تكمل المدرسة المتوسطة في مدينة  (GRD)لخليج فرقة منطقة ا"، (USACE)سالح الهندسة في الجيش األميرآي   -٣٨٢
 ، تّم الدخول إلى هذا www.grd.usace.army.mil/news/releases/NR09-10-07.pdf ،٧/١٠/٢٠٠٩، "الصدر

 .١٥/١٢/٢٠٠٩الموقع في 
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 .٦، صفحة ١، الرقم ٥٣الُمجّلد التقرير األسبوعي، ، MEESمجلة   -٣٨٣
إدارة إعادة إعمار العراق ؛ نظام ٥/٤/٢٠٠٧مفتش العام للبيانات، لطلب ال (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع   -٣٨٤

(IRMS) ، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق(MNC-I) ،؛ استجابة مكتب ١٥/٤/٢٠١٠
؛ استجابة ٢٠/١/٢٠١٠ و١٣/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –شؤون الشرق األدنى

؛ استجابة السفارة ١٤/١/٢٠١٠، و١٣/١/٢٠١٠، ١٠/٤/٢٠٠٩ الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات،مكتب وزير
؛ استجابة وزارة ٢٠/١/٢٠١٠ و١٤/١/٢٠١٠، ١١/١/٢٠١٠األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، 

 لطلب (USACE)ميرآي سالح الهندسة في الجيش األ؛ استجابة ٢/٤/٢٠٠٩المالية لطلب المفتش العام للبيانات،
 لطلب المفتش العام (USAID)استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ؛ ٢/١/٢٠١٠المفتش العام للبيانات 

 لطلب المفتش العام (USTDA)الوآالة األميرآية للتجارة والتنمية  ؛٢٠/١/٢٠١٠ و١٣/٤/٢٠٠٩ للبيانات
 . ٢/٤/٢٠٠٩ للبيانات،

، (MNC-I)التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق ، (IRMS) العراق إدارة إعادة إعمارنظام   -٣٨٥
 لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –؛ استجابة مكتب شؤون الشرق األدنى١٥/٤/٢٠١٠
؛ ١٤/١/٢٠١٠، و١١/١/٢٠١٠؛ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٦/١/٢٠١٠

سالح الهندسة في الجيش األميرآي ؛ استجابة ٢/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،
(USACE) استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ؛ ٢/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات(USAID) لطلب 

 (USTDA)وآالة األميرآية للتجارة والتنمية الاستجابة  ؛٢٠/١/٢٠١٠ و١٣/٤/٢٠٠٩ المفتش العام للبيانات
 .١١/١/٢٠١٠ التقرير ربع السنوي لكونغرس الواليات المتحدة،؛ ٢/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات،

 .١١/١/٢٠١٠ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٨٦
 . ١٤/١١/٢٠٠٩مقابلة وزير المالية العراقي بيان جابر مع المفتش العام،   -٣٨٧
 ،١١/٢٠٠٩، ""صفحة وقائع ايرادت اوبيك" ادارة معلومات الطاقة، ،(DoE)  األميرآيةوزارة الطاقة  -٣٨٨

www.eia.doe.gov/emeu/cabs/OPEC_Revenues/Factsheet.html تّم الدخول إلى هذا الموقع في ،
٢٥/١١/٢٠٠٩ . 

 .١١/١/٢٠١٠ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٨٩
، ٥، صفحة ١٠/٢٠٠٩الشرق االوسط وآسيا الوسطى، : ، آفاق االقتصاد اإلقليمي(IMF) صندوق النقد الدولي  -٣٩٠

، "الشرق األوسط وآسيا الوسطى:آفاق االقتصاد اإلقليمي" ، (IMF)؛ صندوق النقد الدولي ٤٦ و٤٤
١٠/٢٠٠٩،www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/02/weodata/index.aspxّم الحول إلى هذا الموقع ، ت
 .١٦/١/٢٠١٠في 

، ٥، صفحة ١٠/٢٠٠٩الشرق األوسط وآسيا الوسطى، : ، آفاق االقتصاد اإلقليمي(IMF) صندوق النقد الدولي  -٣٩١
، "الشرق األوسط وآسيا الوسطى: آفاق االقتصاد اإلقليمي" ، (IMF)؛ صندوق النقد الدولي ٤٦ و٤٤
١٠/٢٠٠٩،www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/02/weodata/index.aspx تّم الحول إلى هذا الموقع ،
 .١٦/١/٢٠١٠في 

، تّم الدخول إلى هذا www.cbi.iq ،٣٠/١٢/٢٠٠٩، "المؤشرات المالية الرئيسية" البنك المرآزي العراقي  -٣٩٢
 .١٦/١/٢٠١٠الموقع في 

األشخاص الذين يعملون بغير . ٤/١/٢٠١٠ استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٩٣
 .مؤهالتهم هم الذين يعملون ولكن ليس بالمستوى المرغوب للراتب او لساعات العمل أو المهارات

 . ٢٢/١٢/٢٠٠٩، تّم الدخول إلى هذا الموقع في www.mop-iraq.org  العراقية، وزارة التخطيط -٣٩٤
" العراق"م، ، آتاب حقائق العال(CIA) وآالة االستخبارات المرآزية  -٣٩٥

www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/iz.html تّم الدخول إلى هذا الموقع في ،
٧/١/٢٠٠٩ . 

 اقتصادي لألسر –، دراسة مسح اجتماعي (COSIT) المنظمة المرآزية لتقنية المعلومات واإلحصاءات  -٣٩٦
 . ٣٢٩ و٢٨٩، ٤٠، ٣٤، ٢٨، صفحات ٢٠٠٨العراقية، 

 .٤/١/٢٠١٠جابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  است -٣٩٧
 . ٣٠/٩/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)مكتب وزير الدفاع  استجابة  -٣٩٨
-www.cia.gov/library/publications/the-world ،٢١/١٢/٢٠٠٩، ١٩٠٥ قرار مجلس األمن رقم  -٣٩٩

factbook/geos/iz.html٥/١/٢٠١٠ل إلى هذا الموقع في ، تّم الدخو. 
 . ٤/١/٢٠١٠ استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٠٠
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 . ١٢صفحة . ١٢/٢٠٠٩العراق، :  وحدة استخبارات االيكونوميست، تقرير البلدان -٤٠١
 . ١٤/١/٢٠١٠ استجابة السفارة األميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٠٢
 .١٤/١/٢٠١٠فارة األميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  استجابة الس -٤٠٣
" العراق"، آتاب حقائق العالم، (CIA) وآالة االستخبارات المرآزية  -٤٠٤

www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/iz.html تّم الدخول إلى هذا الموقع في ،
١٨/١/٢٠٠٩. 

ات ، لجنة االستثمارالحكومة العراقية  -٤٠٥
 ، تّم الدخول إلى هذا www.investpromo.gov.iq/files/newsite/housing_announcement.htmlالوطنية،

 .٥/١/٢٠١٠الموقع في 
 .١٣صفحة . ١٢/٢٠٠٩العراق، :  وحدة استخبارات االيكونوميست، تقرير البلدان -٤٠٦
المنظمة المرآزية لتقنية ؛ ١٥/١/٢٠١٠ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٠٧

 . ٣٢٥ صفحة ،٢٠٠٨ اقتصادي لألسر العراقية، –، دراسة مسح اجتماعي (COSIT)المعلومات واإلحصاءات 
الجفاف ونقص مياه الري يلحقان : ، الخدمة الزراعية الخارجية، العراق(USDA)وزارة الزراعة األميرآية   -٤٠٨

، تّم /www.pecad.fas.usda.gov/highlights/2009/05/Iraq، "٢٠٠٩/٢٠٢٠الضرر بمحصول القمح في 
 .١٥/١٢/٢٠٠٩الدخول إلى هذا الموقع في 

الجفاف ونقص مياه الري يلحقان : ، الخدمة الزراعية الخارجية، العراق(USDA) وزارة الزراعة األميرآية  -٤٠٩
، تّم /www.pecad.fas.usda.gov/highlights/2009/05/Iraq، "٢٠٠٩/٢٠٢٠الضرر بمحصول القمح في 
 .١٥/١٢/٢٠٠٩الدخول إلى هذا الموقع في 

 .٤/١/٢٠١٠استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،   -٤١٠
الجفاف : الشرق االوسط وآسيا الوسطى"، الخدمة الزراعية الخارجية، (USDA)وزارة الزراعة األميرآية   -٤١١

، "٢٠٠٩/٢٠٢٠في " الحبوب الغذائية يهدد بنقص اآبر في ٢٠٠٩/٢٠١٠المتواصل في 
www.pecad.fas.usda.gov/highlights/2008/09/mideast_cenasia_drought/ تّم الدخول إلى هذا الموقع في ،

١٨/١/٢٠١٠. 
الجفاف ونقص مياه الري يلحقان : ، الخدمة الزراعية الخارجية، العراق(USDA) وزارة الزراعة األميرآية  -٤١٢

، تّم /www.pecad.fas.usda.gov/highlights/2009/05/Iraq، "٢٠٠٩/٢٠٢٠ي الضرر بمحصول القمح ف
 .١٥/١٢/٢٠١٠الدخول إلى هذا الموقع في 

الجفاف ونقص مياه الري يلحقان : ، الخدمة الزراعية الخارجية، العراق(USDA)وزارة الزراعة األميرآية   -٤١٣
، تّم /www.pecad.fas.usda.gov/highlights/2009/05/Iraq، "٢٠٠٩/٢٠٢٠الضرر بمحصول القمح في 
 .١٥/١٢/٢٠١٠الدخول إلى هذا الموقع في 

الجفاف : الشرق االوسط وآسيا الوسطى"، الخدمة الزراعية الخارجية، (USDA) وزارة الزراعة األميرآية  -٤١٤
، "٢٠٠٩/٢٠٢٠في "  يهدد بنقص اآبر في الحبوب الغذائية٢٠٠٩/٢٠١٠المتواصل في 

www.pecad.fas.usda.gov/highlights/2008/09/mideast_cenasia_drought/ تّم الدخول إلى هذا الموقع في ،
١٨/١/٢٠١٠.   

 .٤/١/٢٠١٠استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،   -٤١٥
 .١٥/١/٢٠١٠استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤١٦
 .٤/١/٢٠١٠يرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة األم -٤١٧
 برنامج الغذاء العالمي التابع لألمم المتحدة،  -٤١٨

www.documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp192521.pdf تّم الدخول إلى هذا ، 
 .٥/١/٢٠١٠الموقع في 

التحديات : االستثمار في الزراعة العراقية"اعية الخارجية، ، الخدمة الزر(USDA) وزارة الزراعة األميرآية  -٤١٩
 ، تّم الدخول إلى هذا الموقع في www.trade.gov/static/Ag_Report.pdf، "٢٠٠٩/٢٠٢٠، "والفرص

١٤/١٢/٢٠١٠.  
، ٢، صفحة ٢٠٠٨، "األمن الغذائي الشامل وتحليل تعرضه لألخطار في العراق" برنامج الغذاء العالمي،  -٤٢٠

documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp192521.pdf تم الدخول إلى هذا الموقع ،
 . ١٤/١٢/٢٠٠٩في 
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التحديات : االستثمار في الزراعة العراقية"، الخدمة الزراعية الخارجية، (USDA)وزارة الزراعة األميرآية   -٤٢١
 ، تّم الدخول إلى هذا الموقع في www.trade.gov/static/Ag_Report.pdf، "٢٠٠٩/٢٠٢٠، "والفرص

١٤/١٢/٢٠١٠.   
،  ٢٠٠٨، "األمن الغذائي الشامل وتحليل تعرضه لألخطار في العراق"برنامج الغذاء العالمي،   -٤٢٢

documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp192521.pdf تم الدخول إلى هذا الموقع ،
 .١٤/١٢/٢٠٠٩في 

،  ٢٠٠٨، "األمن الغذائي الشامل وتحليل تعرضه لألخطار في العراق"ذاء العالمي، برنامج الغ  -٤٢٣
documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp192521.pdf تم الدخول إلى هذا الموقع ،

 .١٤/١٢/٢٠٠٩في 
  . ١٤، ص ٤/١/٢٠٠٩ قياس االستقرار واألمن في العراق،، (DoD)وزارة الدفاع   -٤٢٤
 ،١٦/١٢/٢٠١٠ النشرة الصحيفة لبرنامج الغذاء العالمي  -٤٢٥

www.uniraq.org/documents/WFP%20and%20Iraqi%20Ministry%20Form%20Partnership%20
to%20Strengthen%20Food%20Distribution%20Capacity%2016-12-09%20EN.pdf تّم الدخول إلى ،

 .٥/١/٢٠١٠هذا الموقع في 
 .٦/١/٢٠١٠ألميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  استجابة السفارة ا -٤٢٦
 .٤/١/٢٠١٠ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٢٧
 .٦/١/٢٠١٠ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٢٨
اونية المزارعين العراقيين تدل على التقدم نحو ، االفتتاح الكبير لتع(USDA)وزارة الزراعة األميرآية   -٤٢٩

 ، تّم www.fas.usda.gov/country/Iraq/development/Iraqi_Farmer_Coop-Nov09.pdf،  "االستدامة
 .٥/١/٢٠١٠الدخول إلى هذا الموقع في 

لتقدم نحو ، االفتتاح الكبير لتعاونية المزارعين العراقيين تدل على ا(USDA) وزارة الزراعة األميرآية  -٤٣٠
 ، تّم www.fas.usda.gov/country/Iraq/development/Iraqi_Farmer_Coop-Nov09.pdf،  "االستدامة

 .٥/١/٢٠١٠الدخول إلى هذا الموقع في 
 .٤/١/٢٠١٠استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،   -٤٣١
، www.iraq.usembassy.gov/pr_120609.html ،٦/١٢/٢٠٠٩  النشرة الصحفية للسفارة االميرآية في بغداد،  -٤٣٢

 . ٥/١/٢٠١٠تّم الدخول إلى هذا الموقع في 
 ،(USDA) وزارة الزراعة األميرآية  -٤٣٣

www.fas.usda.gov/country/Iraq/development/Iraqi_Farmer_CoopNov09.pdf تّم الدخول إلى هذا ، 
 . ٥/١/٢٠١٠الموقع في 

 .١٥/١/٢٠١٠ة في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة األميرآي  -٤٣٤
 .١٥/١/٢٠١٠ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٣٥
 .١٥، صفحة ١٢/٢٠٠٩العراق، :  وحدة استخبارات االيكونوميست، تقرير البلدان -٤٣٦
 .١٠/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع   -٤٣٧
 .١٠/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع  -٤٣٨
 . ١٢/١/٢٠١٠ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، -٤٣٩
  . ١٥، ص ٤/١١/٢٠٠٩ قياس االستقرار واألمن في العراق،، (DoD)وزارة الدفاع   -٤٤٠
 . ١٢/١/٢٠١ للبيانات،  استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام -٤٤١
 .١٦، صفحة ١٢/٢٠٠٩العراق، :  وحدة استخبارات االيكونوميست، تقرير البلدان -٤٤٢
 .٤/١/٢٠١٠ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٤٣
 .٤/١/٢٠١٠ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٤٤
 .٤/١/٢٠١٠ة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  استجابة السفار -٤٤٥
، صفحة ١٠/٢٠٠٩، "الشرق األوسط وآسيا الوسطى: آفاق االقتصاد اإلقليمي" ، (IMF)صندوق النقد الدولي   -٤٤٦

٥٧.  
، صفحة ١٠/٢٠٠٩، "الشرق األوسط وآسيا الوسطى: آفاق االقتصاد اإلقليمي" ، (IMF)صندوق النقد الدولي   -٤٤٧

، تّم الدخول إلى هذا الموقع www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2009/MCD/eng/mreo1009.pdf ،٥٧ و٥٥
 . ١٥/١/٢٠١٠في 
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، تّم www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/iz.html ،"العراق" آتابع حقائق العالم،  -٤٤٨
 .١٦/١/٢٠١٠الدخول إلى هذا الموقع في 

، ٨/١٢/٢٠٠٩،    "H.R 3288تقرير المؤتمر يجب ان يرافق القانون "، ٣٨٦-١١١النواب  تقرير مجلس  -٤٤٩
 . ١٤٧٠و ١٤٦٦صفحة 

 .٤/١١/٢٠١٠ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٥٠
فية للسفارة النشرة الصح: ٤/١١/٢٠١٠ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٥١

 .٢٠/١٢/٢٠٠٩األميرآية في بغداد ، 
 .١٥/١/٢٠١٠ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٥٢
 .٤/١/٢٠١٠ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٥٣
، "ستقبل نظام ادارة اعادة اعمار العراقالمطلوب خطة شاملة لتوجيه م"، ٠٢١ -٠٨ تقرير تدقيق المفتش العام  -٤٥٤

٢٦/٧/٢٠٠٨ . 
 لتنفيذ النشاطات التصحيحية التي تقوم بها ١٣٢ المفتش العام يستمر في مراقبة التوصيات المتبقية البالغ عددها  -٤٥٥

 . الوآاالت وفق الجدول المحدد
محددة في تقارير التدقيق لجهود المسائل اإلدارية الرئيسية المتكررة ال"، ٠٢٠-٠٨ تقرير تدقيق المفتش العام  -٤٥٦

 . ٢٧/٧/٢٠٠٨، "إعادة إعمار العراق
، "٢٠٠٥إدارة برنامج االستجابة الطارئة للقائد للسنة المالية "، ٠٢٥-٠٥ تقرير تدقيق المفتش العام  -٤٥٧

 .  ١٤، صفحة ٢٣/١/٢٠٠٦
 

  مصادر المعلومات المقدمة
  إلدخالها في هذا التقرير

  
؛ ١٧/١/٢٠١٠ ، تّم الدخول إلى هذا الموقع في www.oil.gov.iqارة النفط العراقية، وز: مصادر حقائق وزارة النفط

 وزارة الخارجية؛ ٢٣/١/٢٠١٠ و ٢٢/١/٢٠١٠استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، 
لطلب المفتش العام ؛ استجابة الحكومة العراقية ١١، الشريحة ١٣/١/٢٠١٠تقرير وضعية العراق،، األميرآية
  . ١١/١/٢٠١٠؛ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ٨/١/٢٠١٠للبيانات، 

 
، (CIA)  وآالة االستخبارات المرآزية األميرآية:مصادر نتائج الدورة األولى والثانية لمناقصة حقول النفط العراقية

، ١/٢٠٠٣، "البنية التحتية للنفط: العراق"
www.lib.utexas.edu/maps/middle_east_and_asia/iraq_oil_2003.pdf تم الدخول إلى هذا الموقع في ،

؛  وزارة النفط ٢٤/١/٢٠١٠؛ استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠/١/٢٠١٠
 (OSD)مكتب وزير الدفاع ابة استج؛ ٤/١/٢٠١٠ ، تّم الدخول إلى هذا الموقع في www.pcld-iraq.comالعراقية، 

 إدارة  األميرآية،وزارة الطاقة؛ ٣١/١٢/٢٠٠٩ و٢٤/١٢/٢٠٠٩، ٢٥/٩/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 
 ، تّم الدخول إلى هذا www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Iraq/Oil.html العراق، -معلومات الطاقة، تقرير البلدان

  .٢٢/١/٢٠١٠الموقع في 
  

 تحليل المفتش العام لمختلف التقارير الصحفية والنشرات الصحفية :ادات تصدير النفط العراقيمصادر توقع إير
المراجعة الثانية بظل الترتيبات : العراق"، (IMF)صندوق النقد الدولي : الصادرة وزارة النفط وهذه المصادر

ون والتطوير االقتصادي ؛ منظمة التعا١٩، صفحة ٣/١٢/٢٠٠٨، "االحتياطية ومراجعات الضمانات المالية
(OECD) مجموعة . ١١/٢٠٠٩، ٢٠٠٩، وآالة الطاقة الدولية، آفاق الطاقة في العالم(CME) ،" مستقبل التسديد

 ، تّم www.cmegroup.com/trading/energy/crude-oil، ٢٩/١٢/٢٠٠٩، "اليومي ثمن النفط الخام الحلو الخفيف
  .٣٠/١٢/٢٠٠٩الدخول إلى هذا الموقع في 

  
وزارة الطاقة االميرآية، ادارة معلومات النفط، صفحة : ٢٠٠٨صادر إيرادات التصدير لنفط دول االوبيك، تقدير م

، تّم www.eia.doe.gov/emeu/cabs/OPEC_Revenues/Factsheet.html ،١/٢٠١٠حقائق إيرادات دول اوبيك 
يانات نشرة آفاق االقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، قاعدة ب. ٢٤/١/٢٠٠٩الدخول إلى هذا الموقع في 



 الهوامش
  

 

٢٣٥ 

٤/٢٠٠٩ ،www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/01/weodata/index.aspx تّم الدخول إلى هذا الموقع في ، 
  . ٢٤/١/٢٠١٠استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، . ٢٤/١/٢٠١٠

  
 وزارة الطاقة األميرآية، إدارة معلومات الطاقة، :ت النفط الخام المثبت منهامصدر البلدان التي لديها أآثر احتياطا

،  "االحتياطات العالمية المثبت منها للنفط والغاز الطبيعي، آخر التقديرات الحديثة
www.eia.doe.gov/emeu/international/reserves.html ٧/٥/٢٠٠٩ ، تّم الدخول إلى هذا الموقع في .  

  
، (IRMS) نظام إدارة إعادة اعمار العراق :التراآمية لمشاريع النفط والغاز االميرآية في العراقمصدر القيمة 

  .٤/١/٢٠١٠المعيار العالمي، 
  

 استجابة دائرة المالية الدفاعية :مصادر التمويل األميرآي لمشاريع على صلة بالمواد الهيدروآربونية العراقية
 العراق –استجابة مكتب شؤون الشرق األدنى . ١٠/٤/٢٠٠٩للبيانات،  لطلب المفتش العام (DFAS)والحسابات 

(NEA-I) ،استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي . ٦/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات(USACE) لطلب 
يرآي، المفتش العام، التقرير ربع ونصف السنوية المقدمة إلى الكونغرس األم. ٢/١/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، 

  .٢٠٠٩/ن١ -٣/٢٠٠٤
  

إنتاج النفط الخام " وزارة الطاقة األميرآية، إدارة معلومات الطاقة، :٢٠٠٩-١٩٧٠مصادر إنتاج النفط الخام، 
 ، تّم الوصول إلى هذا الموقع في www.eia.doe.gov/aer/txt/ptb1105.html، "٢٠٠٨-١٩٦٠العالمي، 

. ٢/٧/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق– استجابة مكتب شؤون الشرق األدنى. ٣٠/١٢/٢٠٠٩
  . ١١، الشريحة ١٣/١/٢٠١٠وزارة الخارجية األميرآية، تقرير الوضع في العراق، 
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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 
ABOT : Al Basrah Oil Terminal  النفطمحطة البصرة لتحميل 
ACCO Anticorruption Coordination Office مكتب تنسيق أعمال مكافحة الفساد  
AFAA Air Force Audit Agency وآالة تدقيق حسابات القوات الجوية  
AIJS Afghanistan, Iraq, Jordan Support Division فرقة الدعم في أفغانستان والعراق واألردن  
AQI al-Qaeda in Iraq دة في العراقالقاع  
ATC Air Traffic Control التحكم بحرآة الطيران الجوي  
BACC Baghdad Area Control Center مرآز التحكم بمنطقة بغداد  
BCT Brigade Combat Team فريق اللواء القتالي 
BGAN Broadband Global Area Network  شبكة المنطقة العالمية العاملة على نطاق

  اسع الترددات الو
BGC Basrah Gas Company  شرآة غاز البصرة  
BP British Petroleum البترول البريطاني  
BPD Barrels Per Day  برميل باليوم  
BSA Board of Supreme Audit  مجلس التدقيق األعلى  
CBI Central Bank of Iraq المصرف المرآزي العراقي  
CCC-I Central Criminal Court of Iraq المحاآم الجنائية المرآزية العراقية  
CENTCOM 
U.S 

Central Command  القيادة المرآزية  

CERP Commander’s Emergency Response 
Program  

 برنامج االستجابة الطارئة للقائد

CIA U.S. Central Intelligence Agency وآالة االستخبارات المرآزية االميرآية  
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  
CNPC China National Petroleum Corporation شرآة البترول الوطنية الصينية  
COB Combat Operating Base القاعدة العمالنية للقتال  
COFE Committee of Financial Experts لجنة الخبراء الماليين  
CoI Commission on Integrity (previously 

known as Commission on Public Integrity) 
 سابقًا بهيئة النزاهة آانت تعرف(هيئة النزاهة 

  )العامة
CoM Council of Ministers مجلس الوزراء  
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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CRS Congressional Research Service (Library 

of Congress) 
  )مكتبة الكونغرس(خدمة أبحاث الكونغرس 

CSH Child Survival and Health بقاء وصحة األطفال  
CTC Correctional Training Center مرآز تدريب إصالحي  
CTC Counter-Terrorism Command قيادة مكافحة اإلرهاب  
CTNET Counter-Terrorism Network شبكة مكافحة اإلرهاب  
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 

DFAS Defense Finance and Accounting Service دائرة المالية الدفاعية والحسابات  
DFI Development Fund for Iraq صندوق تنمية العراق 
DoD Department of Defense دفاعوزارة ال 
DoS OIG Department of State Office of Inspector 

General 
 مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية

DOI Daughters of Iraq 
 

  بنات العراق

DoJ Department of Justice وزارة العدل  
DoL Department of Labor وزارة العمل  
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

EC European Commission  المفوضية األوروبية  
ECA Bureau of Educational and Cultural Affairs مكتب الشؤون التعليمية والثقافية  
EITI Extractive Industries Transparency 

Initiative 
  مبادرة الشفافية في الصناعات التعدينية

EIU Economist Intelligence Unit  االيكونوميستوحدة استخبارات   
ePRT Embedded Provincial Reconstruction 

Team  
  ار المرافقةفرق إعادة اإلعم

ESD Energy and Services Division فرقة الطاقة والخدمات  
ESF Emergency Support Funds أموال الدعم للطوارئ  
EU European Union االتحاد األوروبي  
FBI Federal bureau of Investigation   مكتب التحقيقات الفدرالي 
FMS Foreign Military Sales  حة إلى الخارجمبيعات األسل  
FPS Facilities Protection Service خدمة حماية المرافق  
FRAGO Fragmentary Order امر مجزأ  
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  
GFS Government Furnished Services الخدمات المجهزة من الحكومة  
GMADD Green Mada'in Association for 

Agricultural Development 
  اتحاد المدائن الخضراء للتنمية الزراعية 
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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

GSM Global System for Mobile النظام العالمي للهاتف الخليوي  
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

ICAA Iraqi Civil Aviation Authority 
 

  هيئة الطيران المدني العراقية

ICE Immigration and Customs Enforcement 
 

  وآالة فرض قوانين الهجرة والجمارك

I-CERP Iraq-Commander’s Emergency Response 
Program 

  برنامج االستجابة الطارئة للقائد العراق

ICITAP International Criminal Investigative 
Training Assistance program  

البرنامج الدولي للمساعدة في التدريب على 
  التحقيقات الجنائية

ICOR In-country Contracting Officer مكتب مقاوالت في البلد  
ICRC International Committee of the Red Cross  اللجنة الدولية للصليب األحمر  
ICS Iraqi Correctional Service خدمات االصالحيات العراقية  
IDA International Disaster Assistance مساعدة دولية للكوارث  
IDFA International Disaster and Famine 

Assistance 
  رث والمجاعة مساعدة دولية للكوا

IDP Internally Displaced Person مهجرون إلى الداخل  
IED Improvised Explosive Device جهاز تفجير مرتجل 
IFES International Foundation for Electoral 

Systems  
  المؤسسة الدولية لألنظمة الكهربائية

IFF Iraq Freedom Fund صندوق حرية العراق  
IG Inspector General المفتش العام 
IHAP Iraq Humanitarian Action Plan خطة العمل االنساني للعراق  
IHCHR Independent High Commission 

for Human Rights 
  المفوضية العليا المستقلة لحقوق االنسان

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  
IKP Iraqi Kurdistan Parliament البرلمان الكردي العراقي  
IMC International Medical Corps وليالفريق الطبي الد  
IMET International Military Education and 

Training 
  التعليم والتدريب العسكري الدولي

IMF International Monetary Fund   صندوق النقد الدولي 
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INCLE International Narcotics Control and Law 
Enforcement Fund (INL) 

لرقابة على المخدرات الدولي لصندوق ال
  لقانونوتطبيق ا

INCTF Iraqi National Counter-Terrorism Force القوات الوطنية العراقية  لمكافحة االرهاب  
INL Bureau of International Narcotics and Law 

Enforcement Affairs (DoS) 
 مكتب المخدرات الدولي وفرض تطبيق القانون

 )وزارة الخارجية(
INOC Iraq National Oil Company شرآة النفط الوطنية العراقية  
IOM International Organization for Migration  المنظمة الدولية للهجرة  
IP Iraqi Police الشرطة العراقية  
IPA International Police Advisor مستشار الشرطة الدولي  
IRAP Iraq Rapid Assistance Program برنامج المساعدة السريعة للعراق  
IRRF 1 Iraq Relief and Reconstruction   األولصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
IRI International Republican Institute  المعهد الجمهوري الدولي  
IRMS Iraq Reconstruction Management System نظام إدارة إعادة إعمار العراق 
IRRF Iraq Relief and Reconstruction Fund ندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقص 
IRS Internal Revenue Service دائرة اإليرادات الداخلية  
ISAM Iraq Security Assistance Mission مهمة مساعدة امن العراق  
ISF Iraqi Security Forces قوات األمن العراقية 
ISFF Iraq Security Forces Fund صندوق قوات األمن العراقية 
ITAM Iraq Training and Advisory Mission 

 
  البعثة التدريبية واالستشارية للعراق

ITAO Iraq Transition Assistance Office مكتب المساعدة االنتقالية للعراق 
IZ International Zone المنطقة الدولية  
JCC-I/A Joint Contracting Command-

Iraq/Afghanistan 
 لعقود في العراق وأفغانستانالقيادة المشترآة ل

JPU Judicial Protection Unit  وحدة حماية القضاة  
KDP Kurdistan Democratic Party الحزب الديمقراطي الكردستاني  
Km Kilometer   آيلومتر  
KRG Kurt  حكومة إقليم آردستان  
LOGCAP  Logistics Civil Augmentation Program  اللوجستي المدنيبرنامج زيادة الدعم  
LPG Liquid Petroleum Gas غاز البترول الُمسّيل  
LSA Logistical Support Area منطقة الدعم اللوجيستي  
MAAWS Money As A Weapon System نظام المال آسالح  
MBPD Million Barrels Per Day مليون برميل في اليوم  
MCTF Major Crimes task Force لجرائم الكبيرةفريق مهمات ل  
MEES Middle East Economic Survey (publication 

resource) 
مجلة (المسح االقتصادي للشرق األوسط 

  )مصدر للمعلومات
MMQA Maturity Model Quarterly Assessment تقييم ربع سنوي لنموذج النضوج  
MNC-I: Multi-National Corps-Iraq لعراقالفيلق المتعدد الجنسيات في ا 
MND-B Multi-National Division-Baghdad الفرقة المتعددة الجنسيات في العراق  
MNF-I Multi-National Force-Iraq القوات المتعددة الجنسيات في العراق 
MNSTC-I Multi-National Security Transition 

Command-Iraq 
القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في 

 راقالع
MOC Ministry of Communications  وزارة االتصاالت العراقية  
MOD Ministry of Defense  وزارة الدفاع  
MoDM Ministry of Displacement and Migration وزارة المهجرين والهجرة العراقية  
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MOE Ministry of Electricity وزارة الكهرباء  
MOF Ministry of Finance اليةوزارة الم  
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 ارد المائية العراقية وزارة المو  
MRA Migration and Refugee Assistance مساعدة الهجرة والمهجرين  
MW Megawatt ميغا واط 
MWh Megawatt-hour ميغا واط ساعة  
NADR Nonproliferation, Anti-Terrorism, 

Demining, and Related Programs 
برامج منع انتشار األسلحة النووية والبرامج 

  الصلة ومكافحة اإلرهاب ونزع األلغام ذات 
NCD National Capacity Development  إنماء القدرات القومية  
NCIS Naval Criminal Investigative Service وآالة التحريات االجرامية في سالح البحرية  
NDI National Democratic Institute المعهد الوطني للديمقراطية  
NEA-I Bureau of Near Eastern Affairs-Iraq (DoS)  العراق- األدنىمكتب شؤون الشرق 
NFL Ninewa Fraternal List قائمة اخويات نينوى  
NGO Non-governmental Organization منظمة غير حكومية 
NIC National Investment Commission لجنة االستثمار الوطني  
NRRRF Natural Resources Risk Remediation Fund  صندوق عالج االخطار التي تهدد الموارد

  الوطنية
O&M Operations and Maintenance التشغيل والصيانة  
OECD Organisation for Economic Cooperation 

and Development 
  منظمة التعاون  واإلنماء االقتصادي

OHA Office of the Health Attaché 
(U.S. Embassy-Baghdad) 

في السفارة األميرآية (كتب الملحق الصحي م
  )في بغداد

OHCHR Office of the High Commissioner for 
Human Rights (UN) 

األمم (مكتب المفوض األعلى لحقوق اإلنسان 
  )المتحدة

OHDACA Overseas Humanitarian, Disaster, and 
Civic Aid 

المساعدة اإلنسانية والكوارث والمدنية 
  جية الخار

OIF Operation Iraqi Freedom عملية حرية العراق  
OMB Office of Management and Budget مكتب االدارة والموازنة  
OPA Office of Provincial Affairs   مكتب شؤون المحافظات  
OSC-I Office of Security Cooperation-Iraq العراق-مكتب التعاون األمني   
OSD Office of the Secretary of Defense  مكتب وزير الدفاع  
OTA Office of Technical Assistance مكتب المساعد التقني  
PC Provincial Council مجلس المحافظات  
PCO Project and Contracting Office مكتب المشاريع والعقود  
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 
PIC Provincial Investment Commission لجنة االستثمار في المحافظات  
P.L. Public Law قانون عام 



 المختصرات والتعريفات
  

 

٢٤١ 

PPO Project Purchasing Officer مسؤول مشتريات العقود  
PPR Performance Plan and Report خطة وتقرير االداء  
PRDC Provincial Reconstruction Development 

Committees 
  وتنمية المحافظاتلجان إعادة إعمار

PRM Bureau of Population, Refugees and 
Migration 

  هجرينمكتب السكان والالجئين والم

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 
RCLO Regime Crimes Liaison Office  مكتب االتصال لجنايات نظام الحكم  
REO Regional Embassy Office مكتب السفارة االقليمي  
RoL Rule of Law ون حكم القان  
RoLA Rule of Law Advisor مستشار حكم القانون  
RoLC Rule of Law Coordinator تنسيق حكم القانون  
RRT Regional Reconstruction Team فريق إعادة االعمار االقليمي  
RSO Regional Security Office مكتب األمن االقليمي  
SA Security Agreement  اتفاقية أمنية  
SBA Stand-By Arrangement  ترتيبات احتياطية  
SIGAR Special Inspector General for Afghanistan 

Reconstruction 
  المفتش العام الخاص إلعادة إعمار أفغانستان

SIGIR Special Inspector General for Iraq 
Reconstruction 

  إلعادة إعمار العراق الخاصالمفتش العام

SOI Sons of Iraq نظمة أبناء العراقم  
SOMO State Oil Marketing Organization  منظمة تسويق نفط الواليات  
SOW Statement of Work بيان العمل  
TBI Trade Bank of Iraq المصرف العراقي للتجارة  
TFBSO Task Force for Business and Stability 

Operations 
  ارفريق المهمات لألعمال وعمليات االستقر

TPAO Turkish Petroleum Corporation  شرآة البترول الترآية  
UDHR UN Universal Declaration of Human 

Rights 
  االعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

UIA United Iraqi Alliance  االتحاد العراقي المتحد  
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

UNDG ITF United Nations Development Group Iraq 
Trust Fund 

صندوق الودائع العراقية لمجموعة التنمية 
  ةالتابعة لألمم التحد

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 مةمكتب األمم المتحدة للمخدرات والجري  
USAAA United States Army Audit Agency وآالة التدقيق في الجيش األميرآي  
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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

USDA U.S. Department of Agriculture وزارة الزراعة األميرآية  
USF-I U.S. Forces-Iraq القوات االميرآية في العراق  
USTDA U.S. Trade and Development Agency وآالة التجارة والتنمية األميرآية  
WFP World Food Programme  برنامج الغذاء العالمي  
WHO World Health Organization منظمة الصحة العالمية  
 

 
  
 

  العام الخاص للعراقالمفتش لمزيد من االستفشار، يرجى االتصال بقسم الشؤون العامة لمكتب 
 PublicAffairs@sigir.mil: اإليميل
  ٧٠٣-٤٢٨-١١٠٠: الفاآس

  العنوان البريدي
Office of the Special Inspector General For Iraq Reconstruction 

400 Army Navy Drive 
Arlington, VA 22202-4704 
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