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  رسالة المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق

  
يسرني أن أقدم إلى الكونغرس وإلى وزيري الخارجية والدفاع التقرير ربع السنوي السادس والعشرين 

  .للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق حول وضعية الجهود األميرآية إلعادة إعمار العراق
  

يعكس حقيقة وقوف الواليات المتحدة والعراق  -؟ لمسؤولية إلى تحويلهاانقل من  –موضوع هذا التقرير 
التي سوف تبّدل بصورة و ،الواضحة والمنوعة الجوهرية  من التغّيراتمجموعة واسعةمعًا على عتبة 

ساسة الحففي حين يكافح العراق إلدارة العملية السياسية .  للبلدينالمستمرةأساسية طبيعة العالقات الثنائية 
 القتالية ولخفض نهاء العملياتإلتشكيل حكومة جديدة، لم يبق أمام الواليات المتحدة سوى أقل من شهر ل

 تتشكل الحكومة العراقيةعندما . ٢٠٠٣منذ ربيع له  مستوى قواتها العاملة في العراق إلى أدنىعديد 
باالعتبار مجموعة ليها ان تأخذ ع ،سبتمبر/ قبل أيلولعلى األرجح، األمر الذي لن يحصل بنهاية المطاف
  :، من ضمنهارجةمن القضايا الح

  

 رزمة قوانين الهيدروآربون التي طال انتظارهاإقرار . 
 ما  فيتوضيح العالقة بين حكومة إقليم آردستان والحكومة المرآزية، وعلى األخص 

 .يتعلق بكرآوك
  على المستوى القوميإجراء إحصاء. 
 قين في الحكومة العراقيةة السابدمج المتمردين السّن. 
  ،تلك المتعلقة بمكافحة الفسادوال سيما إصالح األنظمة القانونية والتنظيمية. 
 باتجاه الخصخصة ُقدمًاالتحرك . 

  

نقل  في تشكيلة منوعة من قضايا للتحقيقمايو، سافرت إلى العراق للمرة السابعة والعشرين، /في أيار
عملية نقل مهمة حصلت على إيجاز حول لقد . ينالعراقيواألميرآيين  مع آبار القادة المسؤولية وتحويلها

  مهمة، وهي(DoS) إلى وزارة الخارجية (DoD) من وزارة الدفاع الفائقة األهمية تدريب الشرطة
 من جزءسوف تستهلك مهمة تدريب الشرطة أآبر . ٢٠١١أآتوبر / بحلول تشرين األوللإلنجازمبرمجة 
حاليًا تدقيقًا حول مكتب المفتش العام يجري و. اق خالل السنتين القادمتين إعادة إعمار العرأموال

تدريب الشرطة، ونتوقع إصدار تقريرنا في تشرين وزارة الخارجية لعملية ممارسات إدارة 
  .أآتوبر/األول

  

 مسؤولينخالل وجودي في بغداد، تباحثت، من بين آخرين، مع حاآم البنك المرآزي العراقي، وآبار ال
 وعدة ،رئيس المجلس األعلى للتدقيقوي هيئات مكافحة الفساد في العراق، من ضمنهم مفوض النزاهة، ف

 انتشار الفساد العام وآثاره  –وهو موضوعًا متكررًا أثارت هذه االجتماعات . مفتشين عامين للوزارات
ؤخرًا تطبيق إستراتجيتها بدأت الحكومة العراقية م.  للعراقالتنمية السياسية واالقتصادية  علىالمؤذية

ومثيرة لإلعجاب، هذه الخطة طموحة . الجديدة لمكافحة الفساد التي تم تطويرها بدعم من األمم المتحدة
  .ضروريتينالشفافية ال والمساءلةما يحتاجه العراق من  هناك حاجة إلى عمل الكثير لتحقيق  ال زالتلكن

  

 لمتابعة قضية مفتوحة، ١٠٠ العام متابعة أآثر من حّققو المفتش، واصل ُمالحاليخالل ربع السنة 
ة ر الجدي التحقيق إنجازات شملت.أخرى في العالمفي الواليات المتحدة والعراق وأماآن دالالت حولها ال

  :بالذآر
  

 بقيمة بريدي واعتقال موظف سابق في وزارة الخارجية وجهت إليه تهمة احتيال اتهام 
 . دوالر١٤٧،٠٠٠

 بأفعال غير قانونية خالل تتعلق تهمة  ٢٢ة ب سالح مشاة البحرية األميرآي رائد في اتهام
 .إشغاله وظيفة ضابط المشتريات في برنامج االستجابة الطارئة للقائد

 أميرآية بالتآمر لالحتيال على بناء معلومات جنائية تتهم موظفًا سابقًا في شرآة تقديم 
 .الحكومة األميرآية



 

  بتلقي رشاوى وابتزاز أموال مقابل ةمشاة البحرية األميرآي في سالح رقيب أولإدانة 
 .منح وإدارة عقود إعادة إعمار

  شهرًا على نقيب في الجيش األميرآي لسرقته أمواًال من برنامج ٣٠الحكم بالسجن لمدة 
 .االستجابة الطارئة للقائد

  
 ثالثة منها أخذت، الحاليلسنة أنتجت مديرية التدقيقات التابعة للمفتش العام خمسة تقارير خالل ربع ا

 المتعلقةوسع األمسائل ال في بالنظر وقامت،  برنامج أو مشروع محددلنظر في اخطوة إلى الوراء بدًال من
 : ما يليراجعت التقارير. بإدارة اإلشراف على جهود إعادة اإلعمار

 
  إدارة وزارة الدفاع لصندوق تنمية العراق(DFI) . المالية واإلدارية بة رقاالدرس المفتش العام

 الرقابة  الضعف في استخدام أموال صندوق تنمية العراق ووجد انفي (DoD)الدفاع لوزارة 
 مليار دوالر من ٨٫٧ تقديم بيان محاسبي حولغير قادرة على رآها تالداخلية لوزارة الدفاع 

 . مليار دوالر تلقتها لنشاطات إعادة اإلعمار٩٫١أصل 
 وزارة الدفاع السياسة التي أتبعتها (DoD)  ووزارة الخارجية(DoS)  والوآالة األميرآية

 هذا استنتج . في إدارة السجالت لحفظ بيانات إعادة إعمار العراق(USAID) للتنمية الدولية
 لدى الوآاالت الثالث سياسات إلدارة السجالت، فان هذه السياسات لم تطبق بينما آانالتدقيق انه 

 حول غياب التقدم قلق محددلدى المفتش العام . ت إعادة إعمار العراق ألجل حفظ سجالبالكامل
ولة من صندوق قوات األمن مُم المتعلقة بالبرامج والمشاريع ال الحفاظ على المعلومات عمليةفي

 .(CERP)  ومن برنامج االستجابة الطارئة للقائد(ISFF) العراقية
  استخدام وزارة الخارجية(DoS)ية للتنمية الدولية  والوآالة األميرآ(USAID) ألموال 

 حّدد تدقيق المفتش العام ان معظم أموال صندوق .(ESF)صندوق دعم االقتصاد في العراق 
تلقت وزارة . دعم االقتصاد المخصصة لالستخدام في العراق قد ألزمت وتمت تصفيتها

 ة الماليواتن مليار دوالر من أموال صندوق دعم االقتصاد بين الس١٫٤٠الخارجية حوالي 
اما بالنسبة للوآالة األميرآية .  بالمئة٧٥ بالمئة منها وتصفية قرابة ٩٩، تم إلزام ٢٠٠٨ و٢٠٠٦

 مليار دوالر من أموال صندوق دعم االقتصاد بين ٢٫٣٣للتنمية الدولية، فقد تلقت حوالي 
  بالمئة٨٣  تصفيةت بالمئة منها وتم٩٥تم إلزام حوالي وقد  ،٢٠٠٩ و٢٠٠٦السنوات المالية 

 .منها
  

  : اآلخراننالتدقيقاقّيم 
  

 مليون دوالر للمعهد الجمهوري الدولي ٥٠ بقيمة هبةإدارة وزارة الخارجية ل (IRI) 
 كافي المفتش العام هنا ان إشراف وزارة الخارجية غير الاستنتج. لنشاطات بناء الديمقراطية

الفدرالية وشروط وزارة الخارجية  بالشروط (IRI)للمعهد الجمهوري الدولي والتقيد الضعيف 
 ، تم تحقيقه فعًالما محدود حول بصر مجتمعة ترآت الحكومة األميرآية مع تهباتالخاصة بال

 . عراقي٥٠٠٠ صف تدريب لحوالي ٢٧١باستثناء تنظيم 
  منذ بداية هذه . إلعادة إعمار العراقتم توفرهاتدقيق المفتش العام الشرعي لكافة األموال التي 

وآشف مليار دوالر  ٣٥٫٨ مقدرة بحوالي معاملة مالية ١٠٨،٠٠٠المبادرة، درس المفتش العام 
 .ًا جديدًا جنائيًا تدقيق٤٩معلومات أدت إلى فتح 

  

،  قيد التطور هو بوضوح ان حجم ونطاق االلتزام األميرآي في العراقهذاالتقرير ربع السنوي يظهر 
لذلك، فانني . غير ان الحاجة إلى إشراف قوي ال تزال قائمة. جب أن يكوني آما ،تناقصوهو على 

منع،  برامج العراق عن طريق ضمن الضرائب يحماية مصالح دافعالتزام والعاملين معي نواصل 
تحسين تّم تعلمها في لهدر واالحتيال وسوء االستخدام، آما وتطبيق الدروس القاسية التي ا وآشف، وردع

  ".بالد ما بين النهرين"تواصل للواليات المتحدة في  الماالنخراط
  

  .٢٠١٠يوليو /ُقدم بكل احترام في هذا اليوم الثالثين من تموز
  

  
  ستيوارت دبليو بووين جونيور

المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق



عام الخاص إلعادة إعمار العراق ملخص أداء مكتب المفتش ال  
 

  

  عراق لملخص أداء مكتب المفتش العام الخاص إلعادة إعمار ا
  ٢٠١٠و يولي/ تموز٣٠ اعتبارًا من

  
  عمليات التدقيق
  ١٧١  التقارير الصادرة

  ٤٢٨  التوصيات الصادرة
  $١٥١٫٤١  )ماليين الدوالرات (واستعادتهااألموال التي تم توفيرها 

$    ٦٧٨٫٣٢  )ماليين الدوالرات(األموال التي ُأعيد استخدامها بصورة أفضل 
      $٣٨٫٦٥  )ماليين الدوالرات(المدفوعات المشكوك بأمرها 

  

  عمليات التفتيش
  ١٧٠  تقييمات المشاريع الصادرة

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

  

  التحقيقات
  ٥١٤  التحقيقات التي بوشر بها

  ٤٠٢  التحقيقات التي ُأقفلت أو ُأحيلت
  ١١٢  التحقيقات المفتوحة

  ٢٩  عتقاالتاال
  ٤٣  تهاماتاال

  ٣٤   القضائيةاإلدانات
   $٧٠٫٧٢   )ماليين الدوالرات() النتائج النقدية( قيمة األصول المسترجعة أو المصادرة

  

  ٢٠١٠يونيو / حزيران٣٠االتصاالت عبر الخط المباشر إعتبارًا من 
  ١٨  فاآسال
  ٧٨  هاتفال

  ١١٢  حضور شخصي
  ٣٨٢  رسائل إلكترونية

  ٢٦  حاالتاإل
  ٢٨  بريدال

  ١٥٩  موقع المفتش العام على شبكة االنترنتعبر 
  ٨٠٣  مجموع االتصاالت عبر الخط المباشر

  

  منتجات غير تدقيقية
  ٢٩  شهادات أمام الكونغرس

  ٥  التقارير الصادرة حول الدروس المكتسبة



 جدول المحتويات
 
 

 

             
  القسم األول

  
مالحظات المفتش العام الخاص إلعادة إعمار 

  العراق
  ؟ لى تحويلهانقل المسؤولية إمن 

  تحديث معلومات التمويل 
  تحديث معلومات إعادة اإلعمار

  خطة التنمية الوطنية العراقية الجديدة
  الكشف عن إطار عمل األمم المتحدة لمساعدة

  (UNDAF)    التنمية في العراق 
  تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

  األمن
  النمو االقتصادي

  قطاع النفط
  رباء واالحتجاجاتالنقص في إمدادات الكه

  مكافحة الفساد 
  إشراف المفتش العام 

  الكلفة البشرية
  

  القسم الثاني
  

  ا إعادة إعمار العراق واستخداماتهمصادر تمويل
  التمويل مصادر

  إدارة تمويل إعادة اإلعمار واستخداماتها
  األمن

  البنية التحتية
  نظام الحكم
  االقتصاد

  
  القسم الثالث

  
لخاص إلعادة إعمار إشراف المفتش العام ا

  العراق
نفقات لمفتش العام حول ل الشرعية عمليات التدقيق

  التدقيقات المسبقة/مبادرة التحقيقاتو الوآاالت
  عمليات التدقيق للمفتش العام

  تحقيقات المفتش العام
  تقييمات المفتش العام

   المباشر للمفتش العاماالتصالخط 
  موقع المفتش العام على شبكة اإلنترنت

  ديث معلومات التشريعاتتح
  

  القسم الرابع
  إشراف الوآاالت األخرى 

  مقدمة
  عمليات تدقيق الوآاالت األخرى

  تحقيقات الوآاالت األخرى
  

  الهوامش
  مختصرات وتعريفات

  

  
 إلعادة إعمار العراق النص الكامل لصيغة التقرير ربع السنوي هذا للمفتش العام إلعادة إعمار العراق متوفر على موقع المفتش العام الخاص* 

SIGIR على شبكة اإلنترنت mil.sigir.www . وهو النص الرسمي للتقرير الذي يحتوي على آافة الملحقات والتصحيحات.  



 جدول المحتويات
 

  

  الملحقات
  

بوعة على موقع انها مط. ملحقات التقرير ربع السنوي هذا ليست مشمولة في النص المطبوع لهذا التقرير
  .mil.sigir.wwwالمفتش العام على شبكة االنترنت 

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

نون المفتش العام لسنة ، وقا آما هو ُمعدل106-108لقانون العام من ا 3001العام بموجب القسم 
  .، آما هو ُمعدل١٩٧٨

  
صندوق إغاثة وإعادة إعمار المترافقة مع  الموازنة لمصطلحات اإلسنادات الترافقية - الملحق ب

، (ESF) وصندوق دعم االقتصاد (ISFF)، وصندوق قوات األمن العراقية (IRRF)العراق 
  .دولي إلعادة إعمار العراق، والدعم ال(CERP)وبرنامج االستجابة الطارئة للقائد 

  
 اإلسنادات الترافقية لمشاريع وبرامج الوآاالت األميرآية المختلفة ضمن القطاعات - الملحق ج

  .المحددة للمفتش العام
  

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

 للمفتش العام حول نشاطات إعادة إعمار ةكتمل التفتيش المات يحتوي على قائمة عملي- الملحق هـ
  .العراق

  

عقود إعادة إعمار العراق لمقاولي  يحتوي على قائمة شاملة لحاالت التعليق والحظر – الملحق و
  .أو عقود دعم الجيش في العراق والكويت

  

 يقدم ملخصات لعمليات التدقيق والمراجعات المنجزة والجارية على يد الوآاالت – الملحق ز
  .ألميرآية األخرى حول برامج ونشاطات إعادة إعمار العراقا
  

 يحتوي على قائمة عمليات التدقيق والتقارير والشهادات المنجزة حول نشاطات –الملحق ح 
  .إعادة إعمار العراق التي أصدرها المفتش العام ووآاالت التدقيق األميرآية األخرى



١ 

 

 مالحظات
 المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
 

 
 

         ؟نقل المسؤولية إلى تحويلهامن 
  تحديث معلومات التمويل األميرآي
  تحديث معلومات إعادة اإلعمار

  خطة التنمية الوطنية العراقية الجديدة
  (UNDAF)لمساعدة التنمية في العراق  الكشف عن إطار عمل األمم المتحدة

  مة العراقية الجديدةتشكيل الحكو
  األمن

  النمو االقتصادي
  قطاع النفط

   في إمدادات الكهرباء واالحتجاجاتعجزال
  مكافحة الفساد 

  إشراف المفتش العام 
  الكلفة البشرية

  

  القسم  

  ١  



مار العراق المفتش العام الخاص إلعادة إعإشراف
 
 

٢ 

  

  ؟نقل المسؤولية إلى تحويلهامن 
  

يًا مهمتها القتالية نهي الواليات المتحدة رسمإصدار هذا التقرير، سوف ُتتاريخ بعد شهر ويوم من 
 أدنى مستوى منذ - جندي ٥٠،٠٠٠ البالد إلى أقل من ضمن قواتها وجودضة خّففي العراق، ُم

أغسطس سوف يتمّيز بإعادة / آب٣١ في  الذي يقعهذا الحدث التاريخي. ٢٠٠٣ أبريل/نيسان
ة الطبيعالتسمية الجديدة تعكس . "عملية الفجر الجديد"  باسم،"عملية حرية العراق"تسمية 

 لتحديث للمؤشرات ١-١أنظر الشكل . القات بين الواليات المتحدة والعراقعالمتطورة لل
  .رئيسيةال
  

  ١-١الشكل 
  ، ربع السنة الحالي مقابل ربع السنة األعلىرئيسيةلوحة المؤشرات ال
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 آانت الكتل الرئيسية في مجلس ٢٠١٠يوليو / تموز٢٠بتاريخ : نظام الحكم ،
  األساسية آرئيس المناصبسيشغل عاجزة عن االتفاق حول من (CoR)النواب 
فبدون حكومة ثابتة قائمة، تبقى .  ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النوابالبالد

 في – الوزارات  وزراء بما في ذلك–آالف المراآز األخرى في الحكومة العراقية 
 فيفإلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، سيظل التقدم . أيدي الذين يصّرفون األعمال

 بما في ذلك تنظيم اإلحصاء القومي الذي طال انتظاره،  متوقفًا،المسائلمعظم 
وتهدئة التوترات الدائمة حول الصالحيات بين الحكومة القومية في بغداد وحكومة 

 .(KRG)إقليم آردستان 
  

 شرين في أرجاء ت جندي من٧٥،٠٠٠ لدى الواليات المتحدة حاليًا حوالي :األمن
يوليو /الحال في تموزعليه نت  جندي أقل مما آا٥٥،٠٠٠العراق، أي حوالي 

 عديد الالفت ان االنخفاض الكبير في )١(. بالمئة٤٢ انخفاض بنسبة – ٢٠٠٩
 ولكن . للعنفاإلجماليالقوات خالل السنة الفائتة لم ينتج عنه ارتفاع في المستوى 

 ضد المؤسسات المالية العراقية، واغتيال ذات شأن شهد هجمات الحاليربع السنة 
مع . ضد أعضاء منظمة أبناء العراققتًال سية بارزة، وهجمات أآثر شخصيات سيا

حيث من  (٢٠١١ القوات األميرآية من اآلن ولغاية نهاية عديدمواصلة خفض 
، يتوجب على قوات األمن )المبرمج انسحاب آامل القوات األميرآية من العراق

 من عةمجمو لمواجهة في نفس هذا الوقت تحسين قدراتها (ISF)العراقية 
 .التهديدات األمنية التي ال تزال تواجه العراق

  
 وهي ٢٠١٠يونيو / حزيران٢١استقال وزير الكهرباء العراقي في : الخدمات ،

 عدة أيام من االحتجاجات العنيفة في الجنوب أثارها العجز في إمداد سببتهاخطوة 
 بالمنصبين إلى ُعّين وزير النفط وزيرًا للكهرباء بالوآالة وسوف يحتفظ. الكهرباء

 )٢(.جديدةحين تشكيل الحكومة ال
 

 الرشوة الحكومية المستشرية والمخالفات  – في العراق" التمرد الثاني ":الفساد
 تواصل حرمان الدولة من الموارد والقدرات – التي يمارسها القطاع العام المؤذية

، ٢٠٠٣نذ  المحاآمات حول الفساد مهمعالوة على ذلك، في إحدى أ. الزمة لهاال
ال يزال على و .)هناك قضية ثانية ضده ال تزال عالقة(تّمت تبرئة وزير التجارة 

هذا .  الفسادعنمسؤوًال  على األقل العراق اعتبار موظف رسمي آبير واحد 
 . يضعف ثقة الناس بالحكومة العراقية من المفهوم انه،لنزاهةا في مجال الفراغ
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  يتحديث معلومات التمويل األميرآ
  

 مليار دوالر لجهود إعادة إعمار العراق منذ ٥٣٫٧٩خصص الكونغرس أو جعل متوفرًا 
صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق :  بصورة رئيسية عبر أربعة صناديق آبرى٢٠٠٣

(IRRF) صندوق قوات األمن العراقية ،(ISFF) صندوق دعم االقتصاد ،(ESF) 
، آان ٢٠١٠يونيو / حزيران٣٠  بتاريخ )٣(.(CERP)وبرنامج االستجابة الطارئة للقائد 

 مليار ٢٫٣٤ مليار دوالر من األموال الملزمة سابقًا ولم تنفق، آما آان هناك ٢٫٠٨هناك 
 ُيلخص الوضعية الحالية لإللزامات التي لم ٢-١ الشكل )٤(.دوالر إضافية ظلت غير ُملزمة

إعادة اإلعمار، جهود يل األميرآي لمزيد حول التمولل. ُتنفق من الصناديق األربعة الرئيسية
  .٢أنظر القسم 

  
  ٢-١الشكل 

  الصناديق األميرآية الرئيسية: اإللزامات غير المنفقة
 بمليارات الدوالرات

      
 $٢٫٠٨: المجموع

  
  

  
  

نامج االستجابة  برونفقات الدفاع لم يذآر بيانات الزامات مكتب وزير. بالتدويراألرقام تتأثر .  البيانات لم تدقق:مالحظة
سحب المفتش العام .  حسب فئات المشاريع على أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنة المالية(CERP)الطارئة للقائد 

تأخر في ي الذي (IRMS) من نظام إدارة إعادة إعمار العراق (CERP) برنامج االستجابة الطارئة للقائد مشاريعفئة بيانات 
قيم األعلى اليتناسب إجمالي الفئات في القسم الفرعي الخاص بالتمويل في هذا التقرير مع لذلك، فقد ال . رفع التقارير
   في األقسام الفرعية األخرى المذآورة

  

 .P.L. 108-106; P.L. 108-11; P.L. 108-287 P.L. 108-7; P.L. 109-102; P.L. 109-13; P.L. 109-148; P.L   :المصادر
109-234; P.L. 109-289; P.L. 110-161; P.L. 110-252; P.L. 110-28; P.L. 110-92; P.L. 110-116; P.L. 110-137; P.L. 

110-149; P.L. 111-117; P.L. 111-118; P.L. 111-32; للبيانات،   استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام 
 ٢/٤/٢٠١٠لعام للبيانات،  لطلب المفتش ا(NEA-I) العراق -؛ استجابة مكتب شؤون الشرق األدنى٥/٤/٢٠٠٧
المفتش  لطلب   استجابة مكتب وزير الدفاع ،٨/٧/٢٠١٠ و٦/٧/٢٠١٠، ٣٠/٦/٢٠١٠؛ ١٤/٤/٢١٠، و١٢/٤/٢٠١٠و

؛ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ١٣/٧/٢٠١٠ و ١٠/٤/٢٠٠٩للبيانات،  العام
؛ استجابة سالح الهندسة في ٢/٤/٢٠٠٩يرآية لطلب المفتش العام للبيانات، ؛ استجابة وزارة المالية األم١٤/٧/٢٠١٠

، استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ١٢/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (USACE)الجيش األميرآي 
(USAID) ،للتجارة والتنمية الوآالة األميرآية ؛  استجابة١٣/٧/٢٠١٠ و٨/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات 

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

  
  

 $٠٫١٠  (CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد

  $٠٫٣٩  (IRRF)صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

 $٠٫٥٠  (ESF)صندوق دعم االقتصاد

 $١٫٠٩  (ISSF) العراقيةاألمنصندوق قوات 
٥٢% 

٢٤% 

١٩% 

٥% 
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  تحديث معلومات إعادة اإلعمار
  

شمل الوصول الوشيك لقيادات عسكرية يالصيف خالل  نقل المسؤولياتعمليات 
ودبلوماسية أميرآية جديدة إلى بغداد، وآذلك فتح  مكاتب جديدة إلدارة برامج ومشاريع 

الجديدة،  (NDP) الوطنية العراقية خطة التنمية األميرآية المتبقية، ونشر إعادة اإلعمار
  .وإصدار إطار عمل جديد للتعاون بين األمم المتحدة والحكومة العراقية

  
   تعود إلى العراقالمطلعةالقيادات 

  مقبلأوباما السفير جيمس جيفري آسفير الرئيس باراك يونيو، سّمى/ حزيران٢٨في 
 محل السفير سيحلالسفير جيفري، سفيرنا الحالي في أنقره، . تحدة لدى العراقلواليات المل

يأتي السفير جيفري . ٢٠٠٩إبريل /آريستوفر هيل الذي خدم آسفير لدى العراق منذ نيسان
لرئيس البعثة في  الصلة بالموضوع، إذ سبق له ان خدم آنائب ذاتبثروة من التجارب 

م آمستشار أول لوزيرة ، ومن ث)٢٠٠٥ وسنة ٢٠٠٤سنة (ائم باألعمال بغداد والحقًا آق
بعد تثبيته، سيكون السفير ). ٢٠٠٦-٢٠٠٥ ( للبيت األبيض حول العراق فيالخارجية و

، بعد السفراء نيغروبونتي، خليلزاد، ٢٠٠٣جيفري خامس سفير أميرآي لدى العراق منذ 
  .آروآر وهيل

  
، ومساعد جديد لرئيس (DCM)ثة سوف يعاون السفير جيفري نائب جديد لرئيس البع

ل ستيوارت جونز محل آامرون مونتر بصفة نائب ح، الحاليخالل ربع السنة . البعثة
  . لرئيس البعثةسلش آمساعدهيا شر بوّد محل باتريرئيس البعثة، وحّل بيت

  
لويد أوستن برتبة جنرال مع تكليفه القيادة العامة للقوات أول وعّين الرئيس أيضًا الفريق 

 ٣٠يحل أوستن الذي ثّبت مجلس الشيوخ تعينه في . (USF-I)ألميرآية في العراق ا
 الجنرال ريموند أودييرنو الذي سيعود إلى الواليات المتحدة لقيادة  محليونيو/حزيران

الجنرال أوستن الذي آان . القيادة المشترآة للقوات األميرآية في نورفولك بوالية فيرجينيا
لفرقة الثالثة ل، آمساعد قائد ٢٠٠٣ آان المشترآة، آان في العراق سنة لألرًا مؤخرًا مدير

  . آقائد عام للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق٢٠٠٩- ٢٠٠٨للمشاة، وسنة 
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  )الصورة لوزارة الخارجية(السفير جيمس جفري 

  

             
  )الصورة لوزارة الدفاع (سالجنرال جيمس ماتي      )الصورة لوزارة الدفاع(الجنرال لويد اوستن 

  
 الوسطى بارزة أخرى، ُسّمي الجنرال جيمس ماتيس لقيادة القيادة قياديةمناقالت في و

 وحل محل الجنرال ديفيد بتريوس الذي يقود (CENTCOM)للقوات المسلحة األميرآية 
لى خالل قاد الجنرال ماتيس فرقة مشاة البحرية األو. حاليًا القوات األميرآية في أفغانستان

  .، وقاد قبلها آتيبة خالل عملية عاصفة الصحراء٢٠٠٣غزو العراق سنة 
  

حل محل ت  للقوات المسلحة األميرآية(C3)  لدى قيادة المنطقة الوسطىقيادة العقود
  (JCC-I/A) القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان

المسلحة األميرآية وآالة جديدة ، أسست القيادة المرآزية للقوات الحاليخالل ربع السنة 
لدى قيادة المنطقة الوسطى  قيادة العقود – مسؤولياتهالإلشراف على العقود في مناطق 

ليات ؤو مسُنقلتيونيو، / حزيران٣٠في و .(CENTCOM) للقوات المسلحة األميرآية
 المقيمة (C3)  قيادة العقود إلى(JCC-I/A)القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان 

  )٥(.في قطر
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 يحل محل مكتب المساعدة االنتقالية (ISPO)مكتب الشراآة اإلستراتيجية مع العراق 
  .(ITAO)للعراق 
مايو، وّقع الرئيس على أمر تنفيذي يؤسس مكتب الشراآة اإلستراتيجية مع العراق /في أيار

(ISPO) . ساعدة االنتقالية  وزارة الخارجية يحل محل مكتب المالقائم ضمنهذا المكتب
. ٢٠٠٧ سنة (IRMO) الذي حل محل مكتب إدارة إعادة إعمار العراق (ITAO)للعراق 
 (ITAO)  مكتب المساعدة االنتقالية للعراق مسؤوليات(ISPO)  المكتب الجديدتوّلى

  )٦(.(PRTs)المتبقية بما في ذلك دعم ِفَرق إعادة إعمار المحافظات 
  

   سالمة الدبلوماسيينحماية
وزارة الدفاع بعض المعدات تحّول ن أ، طالبت وزارة الخارجية بالحاليل ربع السنة خال

  الخمسة(EPPs)  الحضور الدائم في مراآز وذلكإلى وزارة الخارجية ألغراض أمنية
 ومعدات ثانوية أخرى مصفحة عربة ٥٠ وطائرة مروحية ٢٤تشمل المعدات . الجديدة

  طلبت وزارة الخارجية بان ُيسمح لها باستخدام عقد إضافة إلى ذلك،)٧(.لوجستية وأمنية
 التابع لوزارة الدفاع ألجل مواصلة (LOGCAP)  برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني

  )٨(. وللسفارة األميرآية في بغدادالحضور الدائم الخمسة لمراآزمات الدعم الحياتي خد

  

  

  ية الوطنية العراقية الجديدةخطة التنم
  

 علنًا نمائي، قدم رئيس الوزراء ووزير التخطيط والتعاون اإل٢٠١٠يوليو / تموز٤في 
مساعدة من بترسم الخطة التي وضعت . (NDP)ية الوطنية العراقية الجديدة خطة التنم

 والمجتمع الدولي، مسارًا لمدة خمس سنوات (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
تفترض الخطة ان العراق سوف . ولحماية البيئة في العراقللتنمية االجتماعية واالقتصادية 

، مقيمة هذا الرقم على متوسط ٢٠١٤ و ٢٠١٠ مليار دوالر من العائدات بين ٣٣٤ ُينتج
 دوالر ٦٨، و٢٠١١دوالر في و ٦٣،  ٢٠١٠ دوالر سنة ٦٠سعر لبرميل النفط بحدود 

  )٩(: تشمل أهداف الخطةو. ٢٠١٤- ٢٠١٣في 
 يفة جديدة مليون وظ٣٫٥ توفير 
  بالمئة١٥خفض البطالة بمعدل النصف من مستواها الحالي المقدر بـ  
  إجمالي الناتج المحلي في  بالمئة ٩ يبلغتوليد معدل نمو سنوي(GDP) 
 اإلداريةإصالح األنظمة القانونية و 
 تعزيز التنمية الريفية 
 دعم الالمرآزية 
  ٢٠٠٧ بالمئة بالمقارنة مع مستويات ٣٠خفض الفقر بنسبة 
 زيادة الحماية البيئية 
 

 مليار دوالر من االستثمارات لتحقيق هذه ١٨٦وفقًا للخطة، سيكون هناك حاجة إلى 
.  مليار دوالر من القطاع الخاص٨٦ مليار دوالر من الحكومة العراقية و١٠٠ –األهداف 
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 )١٠(. بالمئة منها ستكون إلعادة اإلعمار٤٣ مشروعًا، ٢٨٣١سوف تدعم هذه األموال 
  .األموال حسب القطاعاتهذه  يظهر توزيع ٣-١الشكل 

  
  ٣-١الشكل 

  خطة التنمية الوطنية العراقية
  
  

  
  

 في ذآورةيصنف المفتش العام البرامج والمشاريع حسب القطاعات مستخدمًا معايير مختلفة عن تلك الم: مالحظة
  .ية الوطنية العراقيةخطة التنم

  
، عرض موجز لمؤتمر "خطة التنمية الوطنية العراقية "(USAID)ميرآية للتنمية الدولية الوآالة األ: المصدر

  .١١، الشريحة ٧/٧/٢٠١٠، قصر الفاو، بغداد، (CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
  
  
  

الكشف عن إطار عمل األمم المتحدة لمساعدة التنمية في العراق 
(UNDAF)  

  
ت األمم المتحدة اللمسات األخيرة على خطتها اإلستراتيجية ، وضعالحاليخالل ربع السنة 
. "٢٠١٤- ٢٠١١إطار عمل األمم المتحدة لمساعدة العراق للسنوات " –لمساعدة العراق 

تقدم الخطة التوجيه اإلستراتيجي للدعم الدولي للعراق للسنوات األربع القادمة عبر خمس 
 من  ومزيد،حماية البيئة، خدمات أفضل، تنمية اقتصادية ،حكممحّسن للنظام : أولويات

إطار العمل لمساعدة التنمية في ُتقّدر األمم المتحدة ان . االستثمار في الرأسمال البشري
  )١١(. مليون دوالر فقط٢٥٠ مليار دوالر متوفر منها حاليًا ١٫٩٠ سوف يكلف العراق

  
ة بصورة مدهشة لتلك  مشابه إطار عمل األمم المتحدة لمساعدة التنمية في العراقأهداف

. (ICI)  الدولي للعراقلميثاقاالتي آانت في الخطة الخمسية السابقة للعراق التي وضعها 
 عالمة اهتداء ٣٠٠، فّصل قرابة ٢٠٠٧ سنة  به الدولي للعراق الذي بوشرميثاق الاهذ

لي الميثاق الدوغير ان مهمة . لقياس التقدم السياسي واالجتماعي واالقتصادي في العراق
 لتجّنب المصير.  تناولها جزئيًاجرى انتهت دون ان تتحقق معظم األهداف أو انه للعراق
، سوف يتوجب (UNDAF)إلطار عمل األمم المتحدة لمساعدة التنمية في العراق  نفسه

  . إطار العمل هذاتطبيقل المتشددعلى األمم المتحدة والحكومة العراقية اإلشراف 

  مليار دوالر١٨٦: لمجموعا
 التعليم

االتصاالت والنقل

الزراعة

التنمية اإلقليمية

 اإلعمار، اإلسكان والخدمات

 حكومة إقليم آردستان

 الصناعة

٥%  

٩%  

٩٫٥%  

١٢٫٥%  

١٧%  
١٧%  

٣٠%  
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   الجديدةتشكيل الحكومة العراقية
  

.  مقعدًا في البرلمان٣٢٥، أجرى العراق انتخابات الشغال ٢٠١٠مارس / آذار٧في 
 مقعدًا، ٩١ياد عالوي، على إ برئاسة رئيس الوزراء السابق "العراقية" القائمة تحصل

 ٨٩ برئاسة رئيس الوزراء الحالي، نوري المالكي، على "دولة القانون"وحصل ائتالف 
  )١٢(.مارس/لخص النتائج النهائية المصادق عليها القتراع آذار ُي٤-١الشكل . مقعدًا

  
  المصادقة على االنتخابات

، بدأت الهيئة العليا "دولة القانون"  الئحة من جانبوبإلحاح، ٢٠١٠مايو / أيار٣في 
 )١٣(. مليون صوت في محافظة بغداد٢٫٥ إعادة عّد حوالي (IHEC)المستقلة لالنتخابات 

مارس آما /مًا على المراجعة اليدوية، أبقت الهيئة نتائج انتخابات آذار يو١١بعد انقضاء 
دولة "قائمة  قد احتفظت بتقدمها بفارق مقعدين على "العراقية "القائمةهي، وأعلنت ان 

،  على نتائج االنتخابات  وقد صادق رئيس القضاة في العراق، مدحت محمود)١٤(."القانون
  )١٥(.٢٠١٠يونيو /في األول من حزيران

  
  الرمال السياسية المتحرآة

 صوت ١٦٣، حاولت الكتل السياسية العراقية الكبرى جمع ال الحاليخالل ربع السنة 
مايو / أيار٥لهذه الغاية، في . الضرورية ليكون لها الحق في اختيار رئيس الوزراء المقبل

 (INA) "اقيالتحالف الوطني العر"آتلة  و"دولة القانون"  آتلة أعلن ممثلون عن٢٠١٠
جموعتيهما لكنهما لم يتوصال إلى اتفاق حول مرشح منفرد لرئاسة تشكيل تحالف بين م

 رفضت –ري  االتجاه الصد– "التحالف الوطني العراقي"الفئة المسيطرة في . الوزراء
في تلك األثناء، .  إعطاء رئيس الوزراء المالكي فرصة ثانية"دولة القانون"قبول إصرار 

 ، إلى الحصول على دعم المجموعات المنشّقة"التحالف الكردستاني" و"ةالعراقي"سعت 
 ٢٠في . "التحالف الوطني العراقي" و"دولة القانون"ها بعض األعضاء في ينمن ب
ياد عالوي لكن االثنين عجزا إ مرة أخرى مع وليو، اجتمع رئيس الوزراء المالكيي/تموز
 مقتدى أعلنيوليو، / تموز٢١في . مة الخروج من المأزق تارآين العراق بال حكونع

 يظهر ٥-١ الشكل. الصدر، مرة جديدة، ان المالكي غير مقبول آرئيس مقبل للوزراء
 الشكل، في حين يقارن الحاليبعض أهم األحداث السياسية التي حصلت خالل ربع السنة 

  .٢٠٠٦-٢٠٠٥   االنتخابية مع دورة٢٠١٠ األحداث الرئيسية خالل دورة ٦- ١
  



فتش العام الخاص إلعادة إعمار العراقمالحظات الم
 
 

١٠ 

  ٤-١ل الشك
   النهائية المصادقة٢٠١٠مارس /نتائج انتخابات آذار

  

  
  

، "نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي"الحكومة العراقية، الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات، : المصدر
٢٨/٣/٢٠١٠ ،Ihec-iq.com/en/results.html  ٢١/٧/٢٠١٠ في إليهالذي تم الوصول.  

  

  
  تفسيرات مختلفة: من يأتي أوًال

 له خالل ًا رئيسينتخب ان مجلس النواب تنّصان على من الدستور العراقي ٧٠ و٥٥المادة 
 يوم ١٥في غضون ). قصىلم يحدد موعد أ( للبالد ًا رئيسينتخب، ومن ثم ة له جلسأول

في مجلس " أآبر آتلة"، على الرئيس تكليف ٧٦على إجراء االنتخابات، وفقًا للمادة 
  )١٦(. يومًا لتشكيل الحكومة٣٠ لديهيكون الذي  للوزراء ًامية رئيسالنواب تس

  
 على ان ذلك يعني "العراقية"أصرت . آانت موضع خالف" الكتلة األآبر" عبارة معنى

. ٢٠٠٥الكتلة التي نالت أآبر عدد من المقاعد، مذآرة بسابقة انتخابات مجلس النواب سنة 
تعني أوسع تحالف ُيشكل بعد االنتخابات عن طريق  قالت ان العبارة "دولة القانون"لكن 

مارس، أصدر قاضي القضاة حكمًا / آذار٢٥في . ٣٢٥ائتالفات بين أعضاء المجلس ال 
تعني تحالف األآثرية التي تشكل بعد االنتخابات مع أآبر عدد من " الكتلة األآبر"يقول ان 
  )١٧(.المقاعد

  

  العراقية
  مقعد٩١

  دولة القانون
  مقعد٨٩

   العراقيالتحالف الوطني
  مقعد٧٠

 االئتالف الكردستاني
  مقعد٤٣

  األآراد
  يرالئحة التغي  مقعد٥٧

  مقاعد٨ 
  /  االتحاد اإلسالمي الكردستاني

KIG مقاعد٦   

  التحالف الوطني
  مقاعد٦

  تحالف الوحدة العراقية
  مقاعد٤

  األقليات
  مقاعد٨
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  ٥-١الشكل 
  ٣٠/٦/٢٠١٠ – ١/٣/٢٠١٠ية ما بعد االنتخابات، جدول التطورات السياسية الرئيس

  

  
  

 المفتوحةتحليل المفتش العام لمستندات الحكومة العراقية والحكومة األميرآية ولمعلومات المصادر : المصدر
  . والعربيةاإلنكليزيةباللغتين 

  
  ٦-١الشكل 

     ٢٠١٠  مقابل ٢٠٠٦-٢٠٠٥: تشكيل الحكومة
  

  
  
  
 باللغتين ومة األميرآية ولمعلومات المصادرتحليل المفتش العام لمستندات الحكومة العراقية والحك: صدرالم
  .نكليزية والعربيةاإل
  

  اجتماع مجلس النواب
 يومًا على ٩٩ بعد مرور – ٢٠١٠يونيو / حزيران١٤اجتمع مجلس النواب الجديد في 

.  القسمداءألقيقة، وهو الوقت الكافي  د٣٠ من أآثرمارس في جلسة لم تدم /انتخابات آذار
 على وان يكون ٢٠١٠يوليو / تموز٢٧آان من المقرر ان يجتمع المجلس من جديد في 

  لكن، آان من الممكن )١٨(.أجندته آما هو مفترض، انتخاب رئيس المجلس ورئيس البالد
 من سوف يشغل تأجيل هذا االجتماع في حال فشلت الِكَتل السياسية الكبرى في االتفاق على

 يونيو/                    حزيرانمايو                 /                        أيارأبريل/مارس         نيسان/آذار

انتخابات مجلس 
 النواب

الهيئة العليا المستقلة 
لالنتخابات تعلن 
 نتائج االنتخابات

إياد عالوي يجتمع بآية اهللا 
العظمى على السيستاني في 

 النجف

 رئيس الوزراء يجتمع بممثل العراقية رافي العيساوي

الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات تعيد عد 
 ون صوت في محافظة بغداد ملي٢٫٥

الهيئة العليا المستقبلة لالنتخابات تنجز إعادة 
 العد وتؤآد النتائج األولية

اغتيال مرشح فائز من قائمة العراقية في الموصل

الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات ترفض 
 االستئنافات األخيرة بخصوص النتائج

رئيس القضاة مدحت المحمود يصادق 
  االنتخاباتعلى نتائج

رئيس الوزراء يجمع 
 مع إياد عالوي

اغتيال مرشحين 
برلمانيين من 

 العراقية

المجلس النيابي 
الجديد يعقد أول 

 جلسة له

وزير الكهرباء يعلن 
 استقالته

رئيس الوزراء 
يجتمع مرة 

أخرى مع إياد 
 عالوي

  يوم االنتخابات
  
  

  ابات تعلن النتائجالهيئة العليا المستقلة لالنتخ
  

  رئيس القضاة يصادق على النتائج
  

   جلسة لمجلس النوابأول
  

  مجلس النواب ينتخب رئيس الوزراء
  

  المنصب الحكومي األخير يتم إشغاله
 

  إعادة العد في بغدادبدء

 انتهاء إعادة العد في بغداد

لب إلى نوري المالكي الط
ة، مجلس تشكيل الحكوم

النواب يسمي ورئيساًً للمجلس 
 ورئيس البالد

سوف يجتمع مجلس النواب من جديد النتخاب رئيس له 
ورئيس للبالد

 أيام بعد االنتخابات
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خطط مجلس النواب لالجتماع على أساس برنامج محدود جدًا خالل شهر . هذين المنصبين
وهكذا، بات من الممكن ان يبقى . أغسطس/ آب١٠رمضان الذي يبدأ عند طلوع القمر في 

  .أآثرسبتمبر، لم يكن /العراق بال قيادة جديدة وحكومة جديدة لغاية أيلول
  

  التحديات القادمة
جه الحكومة الجديدة عند تشكيلها سلسلة من القضايا المثيرة للنزاع التي تتطلب عمًال ستوا
 :ملحًا

  
 هيئة النزاهة – آيانات مكافحة الفساد الرئيسية في العراق .مكافحة الفساد 

(COI) المفتشون العامون للوزارات ،(IGs) والمجلس األعلى للتدقيق (BSA) – 
 (CPA)تها سلطة االئتالف المؤقتة امر التي صاغستمد شرعيتها من األوال تزال ت

غير ان آبار الرسميين في الحكومة العراقية أبلغوا المفتش . ٢٠٠٤- ٢٠٠٣في 
 أولوياته  في رأس، ان مجلس النواب الجديد سيضعالحاليالعام، خالل ربع السنة 

  تشريع جديد لمكافحة الفساد مما سيوضح أدوار ومسؤوليات هيئةإقرارمناقشة و
  )١٩(. والمجلس األعلى للتدقيق،ة، والمفتشين العامينهالنزا

 هذه الرزمة من التشريعات التي طال انتظارها والتي تشمل . قانون الهيدروآربون
أربعة قوانين منفصلة، أساسية لتوضيح النظام التنظيمي الذي سيحكم االستغالل 

 )٢٠(.الجاري لموارد العراق من الهيدروآربون

  من الدستور العراقي بإجراء استفتاء ١٤٠ تطالب المادة .آرآوكالسيطرة على 
آجزء من العملية الدستورية لتحديد وضعية آرآوك التي تطالب بها تاريخيًا 

اء مرارًا لقد تأجل هذا االستفت. حكومة إقليم آردستان، وان آانت خارج صالحياتها
 .اد وحكومة إقليم آردستانترات بين الحكومة العراقية في بغدوتكرارًا مما زاد التو

 قدمت لجنة مراجعة الدستور التابعة ٢٠٠٩يوليو / في تموز.اإلصالح الدستوري ،
مقترحة على الدستور العراقي إلى التعديالت ال صفحة من ٦٨للحكومة العراقية 

 في حال وافق عليها مجلس النواب الجديد، سوف يتبع ذلك استفتاًء. مجلس النواب
تاحة للناخبين للموافقة أو لرفض رزمة اإلصالحات فرصة ُم وستكون الًاوطني

 )٢١(.بأآملها

 وظيفة شاغرة تنتظر تشكيل الحكومة ١٠٠،٠٠٠ ال زال هناك أآثر من .التعيينات 
 .العراقية الجديدة
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 .ب الجديدااألعضاء يؤدون القسم في أول جلسة لمجلس النو

  
 
  

  األمن
 
  

  اتجاهات العنف
، ٢٠٠٦لكن، عند المقارنة مع ذروة العنف المذهبي سنة .  خطيرًاال يزال العراق مكانًا

على الرغم من هذه الحقيقة .  أآثر هدوءًا إلى حد آبير أصبحت البالديتبين ان
في . اإلحصائية، ال يزال مئات المدنيين العراقيين يقعون ضحية العنف آل شهر

 ٣٣٧مايو حيث قتل /أيار بالمئة من ٣٩نسبة ب أدنى، ٢٠٤يونيو، قتل حوالي /حزيران
 بالمئة بالمقارنة مع ٣٦يونيو أدنى بنسبة /آانت آلفة الوفيات في حزيرانو. شخصًا
 الوفيات المدنية على يظهر ٧-١ الشكل  )٢٢(. ٢٠٠٩يونيو / مدني قتلوا في حزيران٣٢٠

  .٢٠١٠يونيو /يناير إلى حزيران/أساس شهري من آانون الثاني
  

 ١٣في . رآزة في بغداد وفي الشمال حول الموصل ُمهامةال تزال الهجمات ال
يونيو، هاجم مسلحون يرتدون زّي الجيش العراقي البنك المرآزي العراقي في /حزيران

 بعدها بأسبوع، انفجرت سيارتان مفخختان خارج )٢٣(. شخصًا٢٦بغداد وقتلوا 
فترة ثالثة وخالل   )٢٤(. شخصًا١٨ في بغداد، وقتلت قائمالمصرف التجاري العراقي ال

 حاجًا شيعيًا على األقل في سلسلة تفجيرات حول ٧٠يوليو، قتل /أيام في مطلع تموز
  )٢٥(.بغداد

  
 خالل ربع السنة هذا مع اغتيال عدة أعضاء من أيضًا سياسية قتل أعمالوحصلت 

ب في القائمة العراقية من بينهم بشار حميد اللّغيدي الذي فاز في انتخابات مجلس النوا
لعراقية لم يفوزا بمقاعد، في مطلع لقائمة ان لوقتل أيضًا مرشحان آخرا. مارس/آذار

 خريطة بعض الحوادث األساسية التي حصلت صور ي٨-١ الشكل )٢٦(.يونيو/حزيران
  .٢٠١٠يوليو /إبريل ومنتصف تموز/بين منتصف نيسان
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  ٧-١الشكل 

   ٦/٢٠١٠ – ١/٢٠١٠مدنيون عراقيون قتلوا جّراء هجمات، 
  

  
  يونيو/حزيرانمايو     /أيارأبريل   /نيسانمارس   /آذار/        شباط/   آانون الثاني     

          يناير           فبراير

  .٤-٣، ص ٣٠/٦/٢٠١٠ بروآنغز، المؤشر العراقي، ؤسسةم: المصدر
  
  

   بسرعةوجودهاض القوات األميرآية تخّف
 ٤٠ قاعدة في العراق، أي بنسبة ١٢٤تحتفظ القوات األميرآية في العراق، اآلن، بـ 

أغسطس، عندما ستصل مستويات /بحلول نهاية آب. ٢٠٠٩يوليو /بالمئة أدنى من تموز
القوات األميرآية المتبقية في .  قاعدة أميرآية٩٧قى هناك ب، سي٥٠،٠٠٠القوات إلى 

ز على تقديم المشورة ومساعدة قوات األمن العراقية، ودعم عمليات العراق سوف ترّآ
إلرهاب بالتعاون مع قوات األمن العراقية، وتقديم األمن لِفَرق إعادة لمكافحة اُمنتقاة 

من المبرمج ان يغادر . التابعة لوزارة الخارجية األميرآية (PRTs)إعمار المحافظات 
  )٢٧(.٢٠١١ديسمبر / آانون األول٣١جميع العسكريين األميرآيين العراق بحلول 

  
 شمال  في قوات حفظ األمن التابعة لألمم المتحدةوجود يقترح نوالجنرال أوديير

  العراق
 ٥٤من أصل حوالي . ض القوات األميرآية حضورها بسرعة في شمال العراقتخّف

  مرافق٨، سوف يبقى حوالي ٢٠١٠مرفق تابع للقوات األميرآية في العراق في مطلع 
 في مطلع )٢٨(.تمبرسب/ تحت السيطرة األميرآية الكاملة بحلول األول من أيلولفقط
طلب، يوليو، أعلن قائد القوات األميرآية في العراق، الجنرال أودييرنو، انه قد ُي/تموز

في نهاية المطاف، من قوات حفظ األمن التابعة لألمم المتحدة، الحفاظ على االستقرار 
 في الشمال نظرًا لزيادة التوترات بين حكومة إقليم آردستان والحكومة العراقية حول

 األمم المتحدة سوف وجودقال الجنرال أودييرنو ان . حقول نفط آرآوك المتنازع عليها
  )٢٩(. دون انفجار العنفيحول
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  ٨-١الشكل 
   ٢١/٧/٢٠١٠ – ١٥/٤/٢٠١٠الحوادث األمنية الهامة، 

  
  

  
  .لى أفضل المعلومات المتوفرةإآافة أرقام اإلصابات مستندة : مالحظة
 المفتوحةيل المفتش العام لمستندات الحكومة العراقية والحكومة األميرآية ولمعلومات المصادر تحل: المصدر
  . والعربيةاإلنكليزيةباللغتين 

  
  قوات األمن العراقية

 األخرى أآثر من (MOD) وقوات وزارة الدفاع (IA)العراقي  الجيش يبلغ عديد
 شرطي ٤١٠،٠٠٠اليًا حوالي  ح(MOI) وزارة الداخلية يبلغ عديد في حين ،٢٥٠،٠٠٠

 الجيش العراقي يقوم بنقل مسؤوليات األمن الداخلي إلى وزارة )٣٠(.حماية الحدودل فردو
، يواصل التحولاستجابة لهذا . الداخلية، وهي عملية سوف تتسارع خالل األشهر القادمة

التي  ”M1A1“ دبابة ١٤٠ المعدات الحديثة بما في ذلك االستحواذ علىالجيش العراقي 
سوف تسمح له بالترآيز على مهمته األساسية وهي ضمان سالمة العراق ضد أية تهديدات 

العراقيون مدرآون " ،يونيو/فكما قال أحد الجنراالت األميرآيين في حزيران. خارجية
  )٣١(."تمامًا أنهم يعيشون في جوار يوجب عليهم ان يكونوا قادرين على حماية سيادتهم

  
يونيو، تولت القوات العراقية السيطرة الكاملة على آافة نقاط /انفي األول من حزير

بوضع جنود حماية تقوم  (ISF)آانت قوات األمن العراقية . الدخول إلى المنطقة الدولية
ال تزال . ٢٠٠٩ نقاط الدخول هذه بالشراآة مع الجيش األميرآي منذ آانون الثاني في

١٤/٥/٢٠١٠  
 في قصف على مباراة ١٢٥  قتلوا وأصيب ٨

 لكرة القدم في تل عفر

٢٤/٥/٢٠١٠  
 اغتيال عضو منتخب حديثًا في مجلس النواب

١٨/٧/٢٠١٠  
ء  قتلى على األقل من أعضا٣

منظمة أبناء العراق على يد 
انتحاري فجر نفسه في اجتماع في 

 القائم

٧/٥/٢٠١٠  
  منظمة أعضاء من٣مقتل 

 بناء العراق في آرآوكأ
٧/٧/٢٠١٠  

 جريح على األقل في ٩٩ قتيل و٣٠أآثر من 
 هجمات على الحجاج الشيعة

١٣/٦/٢٠١٠  
 قتيل في هجوم على البنك ٢٦

 المرآزي العراقي

٢/٥/٢٠١٠  
باصات تنقل طالبًا مسيحيين 
. تتعرض للقصف في الموصل

  جريح٨٠قتيل وأآثر من 

٤/٧/٢٠١٠  
 على يد امرأة أشخاص ٤مقتل 

 انتحارية في الرمادي
٢٠/٦/٢٠١٠  
 قتيل في هجوم على بنك ٢٦

 التجارة العراقي

٢١/٧/٢٠١٠  
 قتيل جراء سيارة ٣٠حوالي 

مفخخة بالقرب من مسجد شيعي 
 في بعقوبة

١٨/٧/٢٠١٠  
 قتيل من أعضاء منظمة أبناء ٤٠أآثر من 

العراق جراء تفجير انتحاري نفسه بينما آانوا 
 رواتبهمينتظرون قبض 

٢٧/٥/٢٠١٠  
 سوق  سرقة فيأثناء قتيل ١٤

 الذهب ببغداد

٢٣/٤/٢٠١٠  
 قتيل في انفجارات ٣٠اآثر من 
 في بغداد
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بالنسبة لقوات األمن العراقية التي تحرس المنطقة القوات األميرآية تلعب دورًا استشاريًا 
 المحمية التي تضم العديد من مكاتب وزارات الحكومة العراقية والسفارة الداخلية

  )٣٢(.األميرآية في بغداد
  

  أبناء العراقمنظمة 
أبناء العراق منظمة ، آان المتمردون الُسّنة السابقون المعروفون بالحاليخالل ربع السنة 

(SOI) يوليو، بنوع خاص، / تموز١٨ففي . بصورة متكررة أهدافًا للهجمات اإلرهابية
.  منهم٤٠أبناء العراق بالقرب من بغداد وقتل أآثر من منظمة هاجم انتحاري مجموعة من 

أبناء العراق على األقل جّراء تفجير انتحاري منظمة تل ثالثة آخرون من في نفس اليوم، ُق
  )٣٣(.بارم في محافظة األنئفي القا

  
أبناء العراق إلى الحكومة العراقية سنة منظمة  الجيش األميرآي مسؤولية مدفوعات حول

. ، لكن الحكومة العراقية آانت متأخرة بصورة متكررة في تأمين الرواتب الشهرية٢٠٠٩
 –أبناء العراق أعضاء منظمة ) ٤١،٠٠٠حوالي (يوليو، آان أقل من نصف /بتاريخ تموز
 وذآرت القوات األميرآية في )٣٤(رضت عليهم وظائف في الحكومة، قد ُع– ٩٤،٠٠٠

أبناء العراق إلى ما بعد منظمة  أعضاء انتقالالعراق ان وزارة الدفاع العراقية قد أوقفت 
منظمة في مواصلة دمج وقدرتها رغبة الحكومة العراقية إن . إعادة تقييم الوضع األمني

لعالقات المستقبلية بين األآثرية الشيعية واألقلية أبناء العراق سوف تؤثر آثيرًا على ا
  )٣٥(.الُسّنية

  
   بإدارة أميرآية إلى الحكومة العراقية آبيرتسليم آخر مرفق اعتقال

، نقلت القوات األميرآية في العراق السيطرة على مرفق اعتقال ٢٠١٠يوليو / تموز١٥في 
ند وقت تسليمه، ع. وزارة الداخلية التي هي جزء من "العراقيةالسجون  دائرة"آروبر إلى 

 يقع السجن بالقرب من مطار بغداد الدولي وهو )٣٦(. معتقل١٦٠٠  يضممرفق آروبرآان 
 تحت اإلدارة األميرآية الذي ُيسلم إلى الحكومة  الرئيسية الموجودةآخر مرافق االعتقال

 اضي وتم نقل في الخريف الم مسؤوليتهمعسكر بوآا في جنوب العراق تم نقل. العراقية
، آان ال ٢٠١٠يونيو /في نهاية حزيران. ٢٠١٠مارس / معسكر تاجي في آذارمسؤولية

 في آانون ١٠،٠٠٠ معتقل مقابل حوالي ١٧٦٩يزال  في مرافق االعتقال األميرآية 
  )٣٧(. قبل ثالث سنوات٢٥،٠٠٠ وأآثر من ٢٠٠٩يناير /الثاني
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  ي العراقيمفتش العام الخاص يجتمع بقادة البنك المرآزال

، اجتمع المفتش العام مع آبار الرسميين في البنك المرآزي ٢٠١٠مايو / أيار٢٥في 
رآزت المناقشات على القضايا . ِسنان الشبيبي.  بمن فيهم حاآم البنك، د(CBI)العراقي 

بما في ذلك مكافحة الفساد، حاليًا االقتصادية األساسية التي تواجه الحكومة العراقية 
. ستثمارات األجنبية، وخلق إطار عمل تنظيمي حديث يقود إلى الخصخصةواجتذاب اال

  )٣٨( :ممثلي البنك المرآزي العراقيوبحسب 

  

  
  ِسنان الشبيبي، حاآم البنك المرآزي العراقي

  
 فغياب .  األموال الحكومية المصروفة إلى الوزارات العراقية مشكلة جديةإن متابعة

 يمنع أو عدم استخدام تلك األموال ،ستخدامسوء اأو الشفافية حول استخدام، 
 . صورة آاملة أو دقيقة عن الوضع الماليعلى الحكومة العراقية حصول

 العدد المقّدر  بالمئة من ١٠ – ماليين موظف ٣لحكومة العراقية حوالي دى ال
 .على اإلطالق وهو أعلى رقم –سكان العراق ل

  أوًال بسبب البنية ٢٠١٠سنة سوف يجد العراق صعوبة في زيادة إنتاج النفط 
غير ان .  حول آرآوك الموجودةالحقولمن  اإلنتاج  انخفاضة وبسببباليالتحتية ال

. أهميةممثلي البنك المرآزي العراقي زعموا ان تهريب النفط قد بات مشكلة أقل 
عارض المفتش العام لوزارة النفط هذا الرأي في اجتماع منفصل مع المفتش (

 ).العام
 قطعت وزارة . لمصارف الخاصة في العراق ال يزال في عهد الطفولةقطاع ا

عالوة على ذلك، تحول . كاتهمالمالية الروابط مع البنوك الخاصة وترفض قبول ِش
التحديات القانونية والتكنولوجية دون قيام المصارف الخارجية بتأسيس حضور لها 

 .في العراق
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  النمو االقتصادي
  

 ٦٫٣ يبلغمن المتوقع ان ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في العراق بمعدل سنوي 
 النمويتوقف هذا . ٢٠٠٩ بالمئة عن سنة ٤٫٥، أي بزيادة ما يقدر بـ ٢٠١٠بالمئة سنة 

 الحفاظ على استقرار نسبي للوضع األمني، وعلى فيعلى قدرة قوات األمن العراقية 
 في وال سيماالستثمارات أجنبية متزايدة، –تنفيذها الفعلي  و–حصول الحكومة العراقية 

حصول زيادات هامة في إنتاج النفط ناجمة ، ٢٠١٢سنة من المتوقع في . قطاع النفط
التي ستبشر بالخير بالنسبة و )٣٩(،التي حصلت مؤخرًاعن االستثمارات األجنبية 

  . المتوسطىللتوقعات االقتصادية للعراق على المد
  
  

  لنفطقطاع ا
  

   والصادرات،اإلنتاجواألهداف، : النفط
 عن خطط لزيادة إنتاج النفط كالميونيو، آرر وزير النفط العراقي ال/ حزيران٧في 

 مليون برميل في اليوم ٢٫٥، من أقل من ٢٠١٧الخام قرابة خمسة أضعاف بحلول 
اج النفط بالنسبة خالل ربع السنة هذا، لم يتغير إنت.  مليون برميل في اليوم١٢، إلى حاليًا

 أقل قليًال من ، وهو مليون برميل في اليوم٢٫٣٨لربع السنة السابق، فبقي ثابتًا عند 
 بالمئة ٥الصادرات هبطت بنسبة . ٢٠٠٩متوسط اإلنتاج خالل ربع السنة نفسه سنة 

  )٤٠(. مليون برميل في اليوم١٫٨٥ إلى متوسط لماضيبالنسبة لربع السنة ا
  

  خترق ألول مرةطوط أنابيب النفط ُتخحول حظر المنطقة 
، أصيبت خطوط أنابيب النفط داخل الحاليفي ثالثة حوادث متفرقة خالل ربع السنة 

آانت هذه .  بأضرار جّراء الهجمات(PEZ)خطوط أنابيب النفط حول  حظرالمنطقة 
 في أواخر خريف قامتهاإ المحمية منذ األنابيب على خطوط تم اإلبالغ عنهاأول هجمات 

 ٢٠،٠٠٠ في بغداد حوالي ةدورالإحدى الهجمات حالت دون تلقي مصفاة . ٢٠٠٧
 قطعتيونيو / وحزيرانأبريل/الهجمات األخرى في نيسان. برميل في اليوم لعدة أيام

  )٤١(.تدفق النفط في خط أنبوب التصدير إلى ترآيا
  

  االستثمارات األجنبية في قطاع النفط
 ترآي مع الحكومة العراقية –يوم صيني تنسور، تعاقد آوالحاليخالل ربع السنة 

 من أصل األحد عشر عقد )٤٢(.لتوسيع اإلنتاج في ثالثة حقول للنفط في محافظة ميسان
، يبدو ان ائتالف الشرآات ٢٠٠٩ُمنحت لشرآات نفط دولية سنة التي لنفط اخدمات ل

ميلة هو األآثر بين بريتيش بتروليوم وشرآة النفط الوطنية الصينية الستغالل حقل الر
 برميل في اليوم ٢٠٠،٠٠٠ في وزارة النفط زيادة اإلنتاج قرابة المسؤولون يتوقع .تقدمًا

  )٤٣(.بحلول نهاية هذا العام
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، بما فيها العديد من الشرآات ذات الروابط القوية مع ةشرآات خدمات النفط الخاص

يومات الفائزة تسورالواليات المتحدة، بصدد زيادة حضورها في العراق لدعم الكون
مثًال، تخطط شرآة وذرفورد إنترناشنال المحدودة ألن يكون لها على األرض . بعقود

يوليو، وتتوقع شرآة شلومبرغر ان يكون / موظف بحلول نهاية تموز١٠٠٠في العراق 
 لمزيد من المعلومات حول االستثمارات )٤٤(. موظف بحلول نهاية هذا العام٣٠٠لها 

  .٢ النفط في العراق، أنظر القسم الدولية في قطاع
  

  العراق يخطط لبناء أربع مصافي نفط جديدة
المحلية تكرير ال قدرات أصبحت ولسنوات من الحرب، المتقادمةنظرًا للبنية التحتية 

ها  من البلدان المجاورة بما فيالمستورداتلبالد االعتماد على تجبر او محدودة العراقية
وإحدى عشر مصفاة صغيرة . ًا ثالث مصافي رئيسية للنفطُيشّغل العراق حالي. إيران

 أآبر المصافي األربع المخطط.  برميل في اليوم٧٩٠،٠٠٠ذات قدرات مجتمعة تبلغ 
 تبلغ سوف تبنى في مدينة الناصرية الجنوبية وستكون لها قدرة تكرير إلقامتها

وك وميسان المصافي الثالث األخرى سوف تبنى في آرآ.  برميل في اليوم٣٠٠،٠٠٠
  )٤٥(. برميل في اليوم٤٤٠،٠٠٠ تبلغوآربالء، وستكون لها قدرة مجتمعة 

  
يونيو، أعلن وزير النفط رزمة من الحوافز تهدف إلى جذب االستثمارات /في حزيران

سوف تكون المصافي أما ذات ملكية خاصة أو مكونة . لدعم إنشاء المصافي الجديدة
هامة نظرًا ألن صناعة النفط في العراق هي اآلن هذه المقاربة .  خاصة–آشراآة عامة 

  )٤٦(.ملكًا للدولة بالكامل
 
 
  

   الكهرباء واالحتجاجاتلعجز في إمدادا
  

 وطنية الكهرباء على الشبكة ال، آان المتوسط اليومي إلمدادالحاليخالل ربع السنة 
  ميغاواط في اليوم أنتجت محليًا٥٤٣٥ من بينها (MW) ميغاواط ٦٢٠٢العراقية 

 مستورداتازدادت اللقد ). منها من إيران% ٧٨( ميغاواط في اليوم تم استيرادها ٧٦٧و
  )٤٧(. خالل ربع السنة الماضي عليه بالمئة عما آانت١٠ بنسبة الحاليخالل ربع السنة 

  
 لتوليد الكهرباء، وانقطاع التيار المخطط وغير المخطط، يين الوقود والمياه غير الكافإن

 ١٠،٨٠٠الذي بلغ متوسطه (يونيو / على الكهرباء في حزيرانوالطلب القياسي
 قد فاقمت انقطاعات التيار خالل ة، آلها موجة حر شديد غير متوقعبسبب) ميغاواط

قام المحتجون يونيو، / في أواسط حزيران)٤٨(.الصيف التي هي آفة دائمة في العراق
وأصبحت . ة وبعقوبة بأعمال تخريب في البصرة والناصريالمتظاهرون ضد التعتيم

يونيو، عندما قتلت قوات األمن / حزيران١٩االحتجاجات مميتة في البصرة، في 
 ٢١عقب اضطرابات مماثلة في الناصرية، في . العراقية اثنين من المحتجين

  )٤٩(.يونيو، قدم وزير الكهرباء استقالته وتم استبداله بوزير النفط/حزيران
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  مكافحة الفساد
  

  جهود األميرآية لمكافحة الفسادُمنسق جديد لل
ف ستافورد آرئيس ودي محل السفير جوزايونيو، حّل أندرو د/في أواخر حزيران

 ئه للمكتب منذ إنشارئيسانه رابع .  في السفارة(ACCO)لمكتب تنسيق مكافحة الفساد 
الرسمي الحادي عشر المسؤول ، و٢٠٠٨في مطلع ) استجابة لتدقيق للمفتش العام(

 ٢٣ اعتبارًا من. ٢٠٠٤سهر على الجهود األميرآية لمكافحة الفساد منذ بداية المكلف ال
يونيو، سوف يرفع المكتب التقارير مباشرة إلى مكتب شؤون المخدرات الدولية /حزيران

.  التابع لوزارة الخارجية، في السفارة األميرآية في بغداد(INL)وفرض تطبيق القانون 
 يرفع التقارير إلى مساعد (ACCO)افحة الفساد في السابق، آان مكتب تنسيق مك

  )٥٠(. الدبلوماسيةرئيس البعثة
  

  هيئة النزاهة
 قضية خالل األشهر األربعة ٩٣خالل ربع السنة هذا، ذآرت هيئة النزاهة أنها فتحت 

ح عن صفر في الحكومة العراقية لم ي، من بينها قضية ضد وزي٢٠١٠األولى من 
  .٩-١مفّصل لهذه القضايا، أنظر الشكل الوزيع تاللالطالع على  )٥١(.اسمه

  
  ٩-١الشكل 

   ٣٠/٤/٢٠١٠ – ١/١/٢٠١٠قضايا فتحتها هيئة النزاهة، 
   المواضيع التي يتم التحقيق بهاأهميةحسب 

  
  
  

  

 ٩٣: المجموع

  وزير
١% 

  مرشحون للمجلس النيابي
٦ 

آخرون
٨

نواب مدراء عامون
٦٤

  مدراء عامون
١٤ 

٦% 

٩% 

٢٩% 

٦٩% 
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  حسب المحافظات
  

  
  

   قضية٢-٠  قضايا  ١٠-٢  قضية   ٤٠-١٠      قضية٤٠ > 
  

  .١/٧/٢٠١٠ة لطلب المفتش العام للبيانات، ههيئة النزاو استجابة الحكومة العراقية :المصدر
  

  
  .٢٠١٠مايو / أيار–المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق وأعضاء من أسرة المفتشين العامين العراقيين 

  
   تبرئة وزير التجارة

د واحدة من قضيتين ضد خالل ربع السنة هذا، رّدت محكمة الرصافة الجنائية في بغدا
وزير التجارة السابق الذي زعم انه بدد األموال العامة المخصصة لنظام التوزيع العام 

، وأعلنت لجنة النزاهة واحد أعضاء البرلمان السابق انهما ينويان (PDS)العراقي 
  )٥٢(. ضد وزير التجارة السابق ال تزال عالقةأخرىوهناك قضية فساد . االستئناف

  
  شون العامونالمفت

مايو، نظم المفتش العام حلقة دراسية تدريبية لموظفي التدقيق في مكتبه /في نهاية أيار
.  العراقييننالرسميين من أسرة المفتشين العاميالموظفين ببغداد وفتح الدورة أمام آبار 

آان بين الحضور، المفتشون العامون من وزارات الكهرباء، والنفط، والصناعة 

 دهوك

 نينوى
 أربيل

 السليمانية التأميم

 صالح الدين

 ديالى

 األنبار بغداد
 واسط

 بابل آربالء

 ميسان القادسية

 ذي قار

 البصرة المثنى
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). نائب المفتش العام(والمالية، والتعليم، والتجارة، واالتصاالت، والداخلية والمعادن، 
نظراء المفتش العام العراقيين نظرة حول الطريقة التي تقدم فيها المنظمة ل الدورة وّفرت

. التدريب الداخلي لموظفيها آجزء من برنامج المفتش العام الخاص لضمان الجودة
مكتب باللغة العربية، التي يعتمدها المتوفرة ، التدقيقوشملت الدراسة أيضًا معايير 
  .المحاسبة الحكومية األميرآي

  
  

  إشراف المفتش العام
  

  التدقيقعمليات 
لتاريخه، أصدر .  خمسة تقارير تدقيقالحاليأصدر المفتش العام خالل ربع السنة 

، راجعت ٣ آما هو موصوف بمزيد من التفاصيل في القسمو.  تدقيقًا١٧١المفتش العام 
  : الحالي ما يليتدقيقات المفتش العام خالل ربع السنة 

  
  مخصصات صندوق دعم االقتصاد(ESF) . ٤٥ُيحلل هذا التقرير وضعية الـ 

 وزارة جانبمليار دوالر في صندوق دعم االقتصاد المخصصة لالستخدام من 
. عراق في ال(USAID) والوآالة األميرآية للتنمية الدولية (DoS)الخارجية 

رآزت البرامج الُممولة من صندوق دعم االقتصاد على تحسين الوضع األمني، 
حّدد المفتش العام ان . لحكومة العراقية، وتعزيز النمو االقتصاديقدرات اوبناء 

قامت  قد (USAID)والوآالة األميرآية للتنمية الدولية  (DoS)وزارة الخارجية 
 ٣١ اعتبارًا من بالمئة ٨٠ حوالي ةتصفيوب بالمئة من المخصصات ٩٦ بإلزام
 .٢٠١٠مارس /آذار

  
  صندوق تنمية العراق(DFI) . أدارت وزارة الدفاع ٢٠٠٤ابتداء من ،(DoD) 

آانت األموال مخصصة . عائدات النفط العراقية المودعة في صندوق تنمية العراق
الية  وزارة الدفاع الماتبعد مراجعة رقاب.  العراقلالستخدام في إعادة إعمار

 المفتش العام إلى ان أوجه الضعف في هذه الرقابة ترآت وزارة استنتجواإلدارية، 
 مليار ٩٫١ مليار دوالر من أصل ٨٫٧ تقديم بيان محاسبي حولالدفاع عاجزة عن 

 ألن معظم ، بالدرجة األولى، ذلكحصل.  في صندوق تنمية العراقتلّقتهادوالر 
تفتح الحسابات ل صندوق تنمية العراق لم تموامنظمات وزارة الدفاع التي تلقت أ

 آما ان أي من منظمات وزارة الدفاع لم تكن  األميرآيةالمطلوبة مع وزارة المالية
ن أأوصى المفتش العام ب. مسؤولة عن إدارة استخدام أموال صندوق تنمية العراق

 ما إذا  الخاصة باإلدارة المالية واإلرشاد وبأن تحددأنظمتهاتحّدث وزارة الدفاع 
آانت أي منظمة تابعة لوزارة الدفاع ال تزال تحتفظ بأموال من صندوق تنمية 

 .العراق
 

  لمعهد الجمهوري  االمقدمة إلى الديمقراطية هباتإشراف وزارة الخارجية على
 بقيمة هبةمراجعة المفتش العام إلدارة وزارة الخارجية لوجدت . (IRI)الدولي 
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لجمهوري الدولي لنشاطات بناء الديمقراطية في  مليون دوالر إلى المعهد ا٥٠
لمعهد الجمهوري ل  الضعيفتقيدالوزارة الخارجية ول  الضعيفشرافاإلالعراق ان 

عن  زائدةضة لدفع مبالغ ر ترآا الحكومة األميرآية عهباتالدولي بشروط ال
 جلسة ٢٧١ باستثناء تنظيم –مع معلومات غير آافية حول ما تم تحقيقه اللزوم 

 . عراقي على مدى سنتين٥٠٠٠ريب لحوالي تد
 

 والوآالة األميرآية ، ووزارة الخارجية،السياسة التي أتبعتها وزارة الدفاع 
 لم تطبق .للتنمية الدولية في إدارة السجالت لحفظ بيانات إعادة إعمار العراق

امل الوآالة األميرآية للتنمية الدولية بالكال وزارة الخارجية وال وزارة الدفاع و
سجالتها الخاصة بإعادة إعمار العراق، تارآة باالحتفاظ بسياساتها الخاصة 

وفي حين أظهر هذا التدقيق بعض . الحكومة األميرآية عرضة للهدر والسرقة
التقدم في حفظ تلك السجالت، يبقى لدى المفتش العام بنوع خاص مخاوف حول 

ية وبرنامج االستجابة غياب التقدم في حفظ سجالت صندوق قوات األمن العراق
 .الطارئة للقائد

 
 راجع المفتش العام لتاريخه، .التقدم في مبادرة التدقيق الشرعي للمفتش العام 

 مليار دوالر من ٥٣آجزء من مراجعته الشرعية المطلوبة قانونيًا أآثر من 
 ١٠٨،٠٠٠ راجع  حيثاألموال األميرآية المخصصة إلعادة إعمار العراق،

بعد مراجعة المدفوعات المزدوجة .  مليار دوالر٣٥٫٨بقيمة  معاملة مالية
  (IRRF)، المتعلقة بمشاريع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق المحتملة

 المفتش استنتج،  التابعة لوزارة الدفاع، (ISFF)وصندوق قوات األمن العراقية 
 المفتش العام وأنجز.  المشبوهة آانت شرعيةالمعامالت الماليةالعام إلى ان معظم 

 التي أجرتها الوآالة األميرآية المحتملةأيضًا مراجعته للمدفوعات المزدوجة 
ما له صلة بالمشاريع الُممولة من صندوق إغاثة  في(USAID)للتنمية الدولية 

هنا وجد المفتش . (ESF) وصندوق دعم االقتصاد (IRRF)وإعادة إعمار العراق 
الزائدة عن اللزوم، وآذلك تصحيحات العام ان المدفوعات المزدوجة أو 

 تمت معاملة مالية ٥٤ من أصل ٣٦المدفوعات والحسابات، قد حصلت في 
 إما استعادت األموال (USAID)مراجعتها، وان الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 

  .أو انها قامت بالتصحيحات المناسبة في دفتر األستاذ بالنسبة لكافة المبالغ
  

  .٣ المفتش العام خالل ربع السنة هذا، أنظر القسم يات تدقيقعمللمزيد من 
  

  التحقيقات
 العديد منها بالتعاون الوثيق مع ، مفتوحةقضية ١١٢يعمل محققو المفتش العام حاليًا على 

شرآاء محليين ودوليين من ُمطبقي فرض القانون، في الواليات المتحدة والعراق وأماآن 
  إدانة٣٤ واتهام ٤٣ واعتقال ٢٩فتش العام التحقيقي إلى لتاريخه، قاد عمل الم. أخرى

، االعادات والمصادرات و، مليون دوالر من الغرامات٧٠٫٧ وأآثر من قضائية،
  : تشملالحاليالنقاط البارزة في العمل التحقيقي خالل ربع السنة . والمدفوعات المستعادة

  



فتش العام الخاص إلعادة إعمار العراقمالحظات الم
 
 

٢٤ 

  وزارة الخارجية  رسمي سابق في توقيف موظف، تم ٢٠١٠يوليو / تموز٢٢في
 دوالر ١٤٧،٠٠٠ بقيمة بريدي احتيال مخططووجهت إليه تهمة لعب دور في 

 .شمل تحويل ملكية تابعة للحكومة األميرآية الستخدامه الخاص
 
 ين، خريج وست بوينت والنقيب في مايو، حكم على  مايكل دونغ نغو/رفي مطلع أيا

 بالذنب لقيامه بجرم سرقة هإقرار شهرًا إثر ٣٠الجيش األميرآي، بالسجن لمدة 
 انه أثناء  قبًال اعترفوآان قد.  مزورة ماليةمعامالتاألمالك الحكومية وتنظيم 

 دوالر ٦٩٠،٠٠٠ في العراق، سرق وحّول إلى استخدامه الخاص حوالي خدمته
خالل تنفيذ مذآرة تفتيش، .  ناجمة من أموال برنامج االستجابة الطارئة للقائدنقدًا

 دوالر من أموال برنامج االستجابة الطارئة ٣٠٠،٠٠٠قون أآثر من اآتشف المحق
  ُمخبأة في الدور العلوي لمنزل عائلة نغوين في   المسروقة(CERP)للقائد 

الخاضع سراح مر نغويين بالخدمة لمدة ثالث سنوات من إطالق ُأ. بورتالند
 في آافة تهلكيا دوالر، والتنازل عن آافة م٢٠٠،٠٠٠للمراقبة، وبإعادة مبلغ 

 المتبقية المصادرة  المسروقة آما األموالأمالآه الشخصية التي اشتراها باألموال
 .من ِقَبل الحكومة عند اعتقاله

 
  فاوستينو غونزالس، النقيب في الجيش جرى اتهام، ٢٠١٠مايو / أيار١٠في 

 ضابط السزغونآان .  رسمي حكومي موظف من تلقي إآراميةتهمةباألميرآي، 
أقر غونزالس انه في . ت للمشاريع في الجيش األميرآي في العراقمشتريا
 دوالر من الرشاوى ٢٥،٠٠٠ لتلقي عقود، تآمر مع شرآة ٢٠٠٦سبتمبر /أيلول

  غونزالسأقّر. (CERP)مقابل منح عقود من برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
 . وهو ينتظر صدور الحكم٢٠١٠يونيو / حزيران٢٤بالذنب في 

 
  المحكمة الفدرالية تتهم  ُقدمت معلومات جنائية إلى،٢٠١٠مايو / أيار١٤في 

 مقيمة  في الواليات المتحدة بالتآمر لالحتيال على إنشاءاتموظفًا سابقًا في شرآة 
 ين من مقاولالعموالت غير القانونية دوالر من ٣٨٤،٠٠٠الواليات المتحدة بقبوله 

 مشاريع مباني حكومية في العراق  في الحصول على عقود في ساعدهممن الباطن
 .٢٠٠٨ و٢٠٠٥  األعوامبين

 
  إريك شميدت، النقيب في مشاة البحرية األميرآية أقّر، ٢٠١٠مايو / أيار١٧في 

(USMC)  استمارة وتعبئةأمام محكمة فدرالية بالتآمر الرتكاب االحتيال بالذنب 
، ٢٠١٠رس ما/ آذار٤وجهت إلى شميدت وزوجته في . مزورةضرائب فدرالية 

نحت بموجب  مليون دوالر من عقود حكومية ُم١٫٧٥ حوالي  الختالستهمة التآمر
يواجه آل من النقيب شميدت سعند صدور الحكم، .  األولعراقيالبرنامج ال

 . سنة في السجون الفدرالية٢٣وزوجته لغاية 
 

  ِترنس والتون، من مشاة البحرية فيالرقيب األولفي نفس اليوم، تمت إدانة  
 العامة، بتهمة الرشوة، وابتزاز المال سكرية األميرآي، من ِقَبل المحكمة العالجيش

 إلى ٢٠٠٥آان والتون أخصائي عقود في العراق من . وعدم إطاعة أمر مباشر
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، ودفع E-3 إلى E-8لقد حكم عليه بالتأنيب القاسي، وأنزلت رتبته من . ٢٠٠٦
نتيجة لهذه اإلدانات، تم تنفيذ .  يوم احتجاز٦٢ و، دوالر٦٥،٠٠٠غرامة بقيمة 

 أربع ون منهفدرالي عمالء  وصادر٢٠١٠يونيو / حزيران٣مذآرة بحقه في 
 .سيارات

 
  سّلم رائد في مشاة البحرية األميرآية نفسه إلى السلطات ٢٠١٠مايو / أيار٢٤في ،

 ٤٤٠،٠٠٠آريزونا إثر مذآرة توقيف بتهمة إيداع أآثر من والية الفدرالية في 
 في العراق حيث ٢٠٠٥ سنة بعد خدمته في حساب في مصرف أميرآي دوالر

خدم آضابط مشتريات للمشاريع لحساب برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
(CERP). 

 
  التي نتج عنها لتاريخه أحد عشر اتهام وتسع " قضية آوآرهام"في أحدث تطورات

ي، جون آوآرهام، لرائد السابق في الجيش األميرآل قريب قام،  قضائيةإدانات
لدى األصول المصادرة  إلى حساب طوعًا دوالر ١٠٠،٠٠٠شيكًا بقيمة بتسليم 

 دوالر ٣٠٠،٠٠٠ ان القريب هذا قد تلقى يدعي االتهام. دائرة المحققين األميرآيين
 ضمنآانت   األموالتّم التحديد بأنوقد .  مقيمة في الكويتمقاوالتمن شرآة 
 . رشاوى نظمه آوآرهاممخطط

 
  سوبليت الرائد في الجيش األميرآي، تشارلز إي أقّر، ٢٠١٠يوليو / تموز٧في، 

 لتقديمه بيانات خاطئة إلى وآالة والية تينيسيبالذنب أمام محكمة فدرالية في 
 ٢٠٠٥ ضابط عقود سنة سوبليتوفقًا للتهمة، وفي الوقت الذي آان فيه . فدرالية

 . دوالر نقدًا١٠٠،٠٠٠ر من في العراق، هّرب إلى الواليات المتحدة أآث
 

  .٣لتفاصيل إضافية حول نشاطات المفتش العام التحقيقية األخيرة، أنظر القسم 
  

   القادمةالتقييماتوعمليات التفتيش تقارير 
 لعمليات التفتيش،  النهائيفي وقت متأخر من هذه السنة، سوف يصدر المفتش العام تقريره

 تقييم محدود ٩٦مشاريع، ول تقييم ١٧٠ليها من خالل ملخصًا ومحلًال النتائج التي توصل إ
معظم األعضاء .  تقييم جوي أصدرها خالل السنوات الخمس األخيرة٨٧١في الموقع، و

السابقين في مديرية التفتيش التابعة للمفتش العام قد انتقلوا إلى مديرية التقييمات الجديدة 
  .٢٠١٠تي سوف تصدر الحقًا في  أول تقارير التقييم ال إعدادويساهمون حاليًا في

  
  الشهادات

 الحرب في العراق وأفغانستان في وقت، عقدت لجنة التعاقد ٢٠١٠مايو / أيار٢٤في 
(CWC)لسات استماع حول قدرة الحكومة األميرآية على آبح الهدر واالحتيال وإساءة  ج

ي تواجه لسات االستماع على التحديات الترآزت ج. خدام في العمليات الطارئةاالست
 ات المقاضاة الجنائية الناجحة في البيئإعداد قضايا هاوآاالت فرض تطبيق القانون، بما في

هما حول ي أدلى نائب المفتش العام ومساعد المفتش العام للتحقيقات بشهادت)٥٣(.الطارئة
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اتساع النشاط اإلجرامي المالحظ في العراق، وحول قدرات المفتش العام التحقيقية، 
  )٥٤(. في العمليات الطارئة األخرى واآتشافهات واإلعمال الضرورية لمنع االحتيالوالعملي

  
  للكونغرس أمام اللجنة الفرعية ،  أدلى المفتش العام بشهادته٢٠١٠يونيو / حزيران٢٩في 

حول األمن القومي والشؤون الخارجية المتفرعة من لجنة اإلشراف واإلصالح الحكومي، 
الحظت .  الباطن في العمليات الطارئةمنمشاآل المتصلة بالتعاقد آجزء من هيئة تدرس ال

 والذين –شهادة المفتش العام ان القادة الحكوميين بحاجة التخاذ الخطوات لمنع المقاولين 
، تحدث المفتش شهادته خالل .من تقويض مصالح الحكومة - ترتيبال بعدهم في يأتون

التملك  تطبيق قانون : وهماامله ان قدمهالعام أيضًا، مرة أخرى، عن توصيتين سبق 
إعادة و إرساء االستقرار  عملياتوإنشاء مكتب جديد متكامل إلدارة" رئالطاالفدرالي 
  .اإلعمار

  

  
رسميون وموظفون  (SIGIR) المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق  الرسميون في مكتبالموظفون 

مايو / الحرب في العراق وأفغانستان، في أياروقتأمام لجنة العقود آخرون يمارسون اإلشراف، يدلون بشهاداتهم 
٢٠١٠.    

 
 
  

  الكلفة البشرية
  

  الوفيات بين المدنيين األميرآيين
ذآرت وزارة الخارجية ان ثالثة مدنيين أميرآيين توفوا في العراق خالل ربع السنة 

منذ .  غير محددالثالثةتوفي اثنان ألسباب طبيعية، ويبقى سبب وفاة الحالة . الحالي
  )٥٥(.على األقلمدنيين  ين أميرآيين مواطن٣٠٥، توفي في العراق ٢٠٠٣مارس /آذار

  
  المقاولون

، انفجرت عدة صواريخ داخل المنطقة الدولية فقتلت ثالثة ٢٠١٠يوليو / تموز٢٢في 
 في الواليات قائمةمقاولين أجانب يعملون لحساب تريبل آانوبي، وهي شرآة أمنية 

 أآبر  لهاانه آان في تقاريرها أفادتتعاقد  شرآة ١٥ يدرج أسماء ١٠-١الشكل . لمتحدةا
  .٢٠٠٣مارس /آذارعدد من الوفيات في العراق منذ 
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 وفاة إضافية ١٢ تقارير حول (DoL)، تلقت وزارة العمل الحاليخالل ربع السنة 
وتلقت وزارة العمل . اق ُممولة من الواليات المتحدة في العربرامجلمقاولين يعملون في 

 سببت للمقاولين المصابين فقدان الحالي إصابة خالل ربع السنة ٨٨٢أيضًا تقارير حول 
 وفاة على ١٤٨٧، تم في وزارة العمل تسجيل ٢٠٠٣منذ . أربعة أيام عمل أو أآثر

  )٥٦(.األقل
  

  الصحفيون
مان بالقرب  الطالب الصحفي الكردي سردشت عثثة، عثر على ج٢٠١٠مايو / أيار٦في 

حاز عثمان على درجة من الشهرة محليًا . رأسهتلقى طلقتين في   آان قد.من الموصل
تينامه في شساهم في جريدة آآان ي. جّراء مقاالته الناقدة للفساد في حكومة إقليم آردستان

آان عثمان الصحفي . منتديات على شبكة اإلنترنتشر أيضًا عمله في عدة اربيل، وقد ُن
  )٥٧(.الحاليع السنة ذي قتل في العراق خالل ربلالوحيد ا

  
 آتابًا مفتوحًا إلى الرئيس (CPI)في أعقاب اغتيال عثمان، أرسلت لجنة حماية الصحفيين 

مسعود برزاني في حكومة إقليم آردستان تعرب فيه عن هواجسها حول الظروف الُمترّدية 
الرسميين في حكومة الموظفين ًا قدت اللجنة أيضتللحرية الصحفية في إقليم آردستان، وان

إقليم آردستان إلقامة دعاوى جنائية تهدف إلى إسكات تغطية األنباء ودعت الرئيس 
برزاني إلى إصدار توجيه واضح إلى آافة القوى األمنية مع تعليمات لالمتناع عن مهاجمة 

  )٥٨(. الصحفيين عملأو عرقلة
  

  ناألمم المتحدة تصدر تقريرها حول حقوق اإلنسا
يوليو، أصدرت األمم المتحدة آخر تقرير لها حول وضع حقوق اإلنسان في /في مطلع تموز

العراق، والحظت انه في الوقت الذي حقق فيه العراق بعض التقدم، ال تزال هناك مجاالت 
 (UNAMI)أعد التقرير بعثة مساعدة العراق التابعة لألمم المتحدة . هامة تثير المخاوف
 يغطي التقرير األشهر الستة .ق اإلنسان التابعة لألمم المتحدةلعليا لحقوومكتب المفوضية ا

  )٥٩(:  ما يليشملت النتائج األساسية التي تم التوصل إليها. ٢٠٠٩األخيرة من 
  

  بالمقارنة ) ١٩٩٨ (٢٠٠٩تراجعت وفيات المدنيين قليًال خالل النصف الثاني من
 ).٢٠٧٠(مع النصف األول 

  دني بجروح خالل فترة التقرير أي بزيادة ملحوظة بالنسبة  م٩٧٤٧أصيب حوالي
 . مدني أصيبوا بجروح٦١٨٨ عندما ذآر ان ٢٠٠٩لألشهر الستة األولى من 

  ١١يواصل المقاتلون مهاجمة أماآن العبادة، وقد قصفوا أو فجروا على األقل 
 . مساجد شيعية٥آنيسة و

  من آانون حكم باإلعدام  ٣١(األحكام باإلعدام تصدر بصورة متكررة أآثر
يوليو إلى آانون / من تموز٩٣يونيو مقابل /يناير إلى حزيران/الثاني
 .)ديسمبر/األول

 الرسميين الحكوميين  الموظفينتواصلت الهجمات المحددة األهداف ضد 
 والوزراء وقادة القبائلوالشخصيات البارزة خالل تلك الفترة مع استهداف القضاة 

 . األمنيينمسؤولينفظات وآبار الوأعضاء مجالس المحا
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  ١٠-١الشكل 
   ٣٠/٦/٢٠١٠ – ١/٣/٢٠٠٣ العمل الذين سجلوا أآبر عدد من الوفيات بموجب قانون قاعدة الدفاع، أصحاب

  

  
  آل رمز يمثل قتيال: مالحظة
   ١/٧/٢٠١٠استجابة وزارة العمل لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر

L-3تيتان آوربوريشن- آوميونكيشن(L-3 
Communications- Titan Corporation)  

١٦٥  
  

 
  
 
 

 

   (Titan Corporation) آوربوريشنتيتان
١٤٩  

  
 

 

  
 Service)سيرفس إمبلويرز انترناشونال

Employers International)   
٨٦  

  
   (Hart GMSSCO Ltd)  ليمتد جمسكوهارت 
٥٩  

 
 ArmorGroup)ارمور غروب انترناشونال ليمتد

International)   
٥٨  

فاينانشال سيرفسز نك ت بآوربور
(.Corporatebank Financial Services, Inc)كنا

٥٦  
 

  PWC Logistics) بي دبلوي سي لوجستكس
٥٣  
 

 Kulak Construction)آوالك آونستراآشن آومباني
Company)   

٣٣  
  

 Prime Projects)يم بروجكتس انترناشونالابر
International)   

٣١  
 

   (.EOD Technology, Inc )إي أو دي تكنولوجي إنك
 ٣٠  
  ( Aegis Defense Service)يجيس ديفنس سيرفسإ

٢٩  
 

L-3-آوميونكيشنز (Communications-TLOTS1)   
٢٨  

 

   (Dyncorp Technical Services)داينكورب تكنكال سيرفسز
٢٨  

 Blackwater Security) بالآووتر سكيورتي آونسالتنغ
Consulting)  

٢٨  
   (Global Linguist Solutions) سوليوشنزلينغويستغلوبال 
٢٢ 
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  مصادر تمويل إعادة إعمار العراق 
  هااتواستخدام

  
  

  التمويلمصادر 
  إدارة مصادر تمويل إعادة اإلعمار واستخداماتها

  األمن
  البنية التحتية
  نظام الحكم
  اإلقتصاد

  
  
  
  
  

  القسم  

  ٢  



 مصادر تمويل إعادة إعمار العراق واستخداماتها
  

 

٣٠ 

  

  مصادر تمويل إعادة اإلعمار
  

 إلغاثة توفرهاتّم  مليار دوالر قد ١٥٧٫١٧، آان حوالي ٢٠١٠يونيو / حزيران٣٠بتاريخ 
  )٦٠(: وإعادة إعمار العراق عبر ثالثة مصادر رئيسية

 

  األموال العراقية التي آانت تشرف عليها سلطة اإلئتالف المؤقتة(CPA) وموازنات 
 . مليار دوالر٩١٫٤٣ –العراق الرأسمالية 

 مليار دوالر١١٫٩٦- الدولية والقروض من مصادر غير أميرآية اتتعهدات المساعد . 
 مليار دوالر٥٣٫٧٩ –صصات األميرآية المخ  

  
  .نظرة عامة على مصادر التمويل هذهالطالع على  ل١-٢أنظر الشكل 

  
  التمويل العراقي

 مليار دوالر لإلغاثة وإعادة ٩١٫٤٣، آان العراق قد قّدم ٢٠١٠يونيو / حزيران٣٠تاريخ حتى 
 مليار ٧٩٫٣٦الف المؤقتة و  مليار دوالر عبر تمويل عراقي من عهد سلطة االئت٢٫٠٧: اإلعمار

  ).٦١(.دوالر عبر موازناته الرأسمالية السنوية
  

  ٢٠١٠توقعات إيرادات الحكومة العراقية سنة 
ار  ٢٤٫٣٥، آانت الحكومة العراقية قد تلقت     ٢٠١٠يونيو  / حزيران ٣٠تاريخ  حتى    دوالر من  ملي

رادات ة إي نة التقويمي ة الس ذ بداي نفط من راض ان متوسط .  ال ى افت عار عل م الصادرات واألس حج
ة  ة العراقي ى الحكوم نة، سوف تتلق اني من الس و نفسه خالل النصف الث يبقى ه ار ٤٨٫٧٠س  ملي

الي  راداتدوالر آإجم نة  إي نوية لس نفط الس ن ال  ٣٢، أي ٢٠١٠ ال ر م ة اآث ار ٣٧٫٠٢ بالمئ  ملي
ة السنة، تلقى العراق            )٦٢(.٢٠٠٩ النفط سنة     إيراداتدوالر من    ذ بداي آمتوسط   دوالر   ٧٤٫٩٣من

نفط المصّدر    لبرميلسعر   ى ، أي   )٦٣( ال ر من سعر        بكث أعل توقعات   دوالر المستخدم في       ٦٢٫٥٠ي
  )٦٤(.٢٠١٠إيرادات النفط العراقي لسنة 



  تمويل المصادر 
  

 

٣١ 

  ١-٢الشكل 
   ٢٠١٠-٢٠٠٣مصادر التمويل، 

  بمليارات الدوالرات
  
  
  

  
 
 

 ١٫٧٢أموال العراق في عهد سلطة االئتالف المؤقتة شملت . دويراألرقام تتأثر بالت. البيانات غير مدققة: مالحظة
 مليار دوالر من صندوق ٩٫٣٣ مليار دوالر من األموال المصادرة، و٠٫٩٣مليار دوالر من األموال المكتسبة، و

  . زي مليار دوالر من أموال برنامج االستجابة الطارئة للقائد التي قدمها بنك العراق المرآ٠٫٠٩تنمية العراق و
  

، ٢٧/١/٢٠١٠، "٢٠١٠قانون الموازنة الفدرالية للسنة المالية "مجلس النواب الحكومة العراقية، : المصادر
، الحكومة ١٣/٤/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (DFAS)مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية استجابة 
الحكومة العراقية، ، ٢٠٠٣" ديسمبر/ألول آانون ا–يوليو /، تموز٢٠٠٣ إيرادات ونفقات موازنة العراقية،

 الحكومة العراقية، ،٢٠٠٥، "٢٠٠٥موازنة الدولة العامة لسنة : رئاسة الجمعية الوطنية العراقية المؤقتة"
 وزارة المالية، استجابة ١٠/٢/٢٠١٠، "٢٠١٠قانون الموازنة العامة الفدرالية للسنة المالية "المجلس الرئاسي، 

 المفتش العام، التقرير ربع السنوي إلى ،٩/٤/٢٠٠٩، ٤/١/٢٠٠٨فتش العام للبيانات،  لطلب الماألميرآية
 .P.L. 108-106; P.L. 108-11; P.L. 108-287; P.L. 108-7; P.L، ٢٦، ص ٤/٢٠٠٩آونغرس الواليات المتحدة، 

109-102; P.L. 109-13; P.L. 109-148; P.L. 109-234; P.L. 109-289; P.L. 110-161; P.L. 110-252; P.L. 
110-28; P.L. 110-92, P.L. 110-116, P.L. 110-137, P.L. 110-149; P.L. 111-117; P.L. 111-118; P.L. 111-

32.  
  

ت الم ةتوقع نة وازن ة لس زًا ٢٠١٠ العراقي ة عج ار دوالر١٩٫٥٩ بقيم رادات . )٦٥( ملي ر ان إي غي
ذ              ران النفط قد تجاوزت توقعات الحكومة العراقية لكل شهر من و   /حزي ، وإذا بقيت    )٦٦(٢٠٠٩يوني

ة   نة الحالي نفط للس رادات ال ول إي ه ح راق توقعات اوز الع ة، سوف يتج ة ثابت ات الحالي . )٦٧(االتجاه
ة         كيل الحكوم ي تش أخير ف ئ الت وف ُيبط ة، س دفاع األميرآي وزارة ال ًا ل ك، ووفق ى ذل الوة عل ع

د بعض           نظراً  .)٦٨( تنفيذ الموازنات الرأسمالية   تفويضاتالعراقية   ات، يعتق ك االتجاه راقبين   لتل الم
  .)٦٩(ان العراق سينهي السنة مع فائض في الموازنة

  
ار   ١٥٫٩ بقيمةلقد توقعت الحكومة العراقية لتلك السنة عجزًا        . ٢٠٠٩آانت النتائج مماثلة سنة       ملي

ة في أواخر                 نفط المتدني دل     . )٧٠(٢٠٠٨دوالر، بالدرجة األولى بسبب أسعار ال ر ان مع ذ  غي التنفي
ول     دة بحل نفط المتزاي عار ال نوية وأس مالية الس ة الرأس دني للموازن رالمت تج ٢٠٠٩ أواخ ا ن  عنهم

  .)٧١( مليار دوالر٢٫٥ بلغفائض في الموازنة 

  $١٥٧٫١٧ :المجموع

  إجمالي التمويل الدولي 
١١٫٩٦$ 

 $٨٫٢٨ثنائي 

 $٣٫٦٧متعدد األطرف 

صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
٢٠٫٨٦$

صندوق قوات األمن 
 $١٨٫٠٤العراقية 

 $٤٫٥٦صندوق دعم االقتصاد 

 $٣٫٨٢برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

 $٦٫٥١غير ذلك 

  إجمالي التمويل العراقي
٩١٫٤٣$ 

  عهد سلطة االئتالف المؤقتة
١٢٫٠٧$ 

  الموازنات الرأسمالية
٧٩٫٣٦$ 

  إجمالي التمويل األميرآي 
٥٣٫٧٩$ 
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   العراقيةية الوطنيةخطة التنم

ى   ٢٠١٠ التي تغطي الفترة الزمنية من       (NDP)الخطة التنموية الوطنية العراقية الجديدة        ٢٠١٤ إل
ي  نش أل ف ى الم وز٤رت عل و / تم ة    . ٢٠١٠يولي ة االجتماعي ارًا للتنمي دة مس ة الجدي م الخط ترس

ة    ة البيئي ادية والحماي ة   واالقتص تثمارات بقيم ب اس ي تتطل ة   ١٠٠ وه ن الحكوم ار دوالر م  ملي
ار دوالر من القطاع الخاص         ٨٦العراقية و  دة ان العراق سوف            .  ملي  يتلقى تفترض الخطة الجدي

نفط    ٢٠١٤ و٢٠١٠الر من اإليرادات بين     مليار دو  ٣٣٤ ع لل غ ، استنادًا إلى متوسط سعر متوق  يبل
نة  ٦٠ ل س نة ٦٣و، ٢٠١٠ دوالر للبرمي نة  ٦٨، و٢٠١١ دوالر س ل س -٢٠١٢ دوالر للبرمي

ذا   ) ١(القسم األول    لمزيد من المعلومات حول خطة التنمية الجديدة وأهدافها، انظر          . ٢٠١٤  من ه
  .التقرير

  
  الدعم الدولي

ران  ٣٠تاريخ  حتى   و   / حزي ديم              ٢٠١٠يوني وا تق د التزم دوليون ق انحون ال ان الم ار   ١١٫٩٦، آ  ملي
ار دوالر من      ٥٫٨١، و ات المساعد هبات مليار من    ٦٫١٥: دوالر إلغاثة وإعادة إعمار العراق      ملي

ع السنة       . )٧٣(القروض الي     الحالي خالل رب ه       ، ازداد إجم زام ب ا جرى االلت غ  م ون   ٥٠٨٫٤  مبل  ملي
  :يعلى الشكل التال )٧٤ (%)٤(ر دوال

  
  مساعدات إنسانية ثنائية مليون دوالر ١٠٩٫٤ تقديماليابان التزم. 
 التزامها السابق مليون دوالر قروض، مضاعفًة١٥٠  تقديمإيطاليا التزمت . 
       ًا   قرض سياسة تنمية العراق    مليون دوالر الثانية من      ٢٥٠حّرر البنك الدولي شريحة ال  دعم

ة، وإصالح القطاع              للبرامج اإل  ة العام صالحية للحكومة العراقية، التي ترّآز على إدارة المالي
 . وخفض الفقر،العام

  
اريخ حتى   و  ٣٠ت ران يوني ديم    ٢٠١٠ حزي دوا تق د تعه دوليون ق انحون ال ان الم ار ١٨٫١٠، آ  ملي
كل   ٥٫٢٦: دوالر ى ش ار دوالر عل ات ملي اعدهب ار دوالر ١٢٫٨٤، وات مس كل   ملي ى ش عل
  )٧٥(.قروض

  
ى      وبحسب   ان     (NEA-I)العراق  -مكتب شؤون الشرق األدن ة، بإمك ة األميرآي  في وزارة الخارجي

ة       م التنمي ى زخ اظ عل انحون للحف ا الم د به ي تعه رة الت روض الميّس ن الق تفادة م راق االس الع
  )٧٦(.مة العراقيةواالقتصادية في حال نتج عن أسعار النفط المتدنية إيرادات غير آافية للحك

  
داتهم   ا اوزت تعه انحين تج ض الم ات بع رى، . لتزام ودول أخ

  . بهتوخصوصًا في الشرق األوسط، قد التزمت اقل بكثير مما تعهد
  

 إلى حد آبير بين تتفاوت لكن النسبة المئوية ، بالمئة من التعهدات٦٦يبلغ إجمالي االلتزامات 
خرون، وبنوع خاص في مانحون آو. فالتزامات بعض المانحين تجاوزت تعهداتهم. المانحين
توزيع التعهدات لإلطالع على . )٧٧(، قد التزموا اقل بكثير مما تعهدوا بهاألوسطالشرق 

  .٢-٢وااللتزامات حسب نوع المساعدة والمانحين، أنظر الشكل 
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إطار عمل جديد لمساعدات األمم : (UNDAF)إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية 
  المتحدة

بالد     ٢٠١٠مايو  /أيار ١١في   م    (UNCT)، أصدر فريق األمم المتحدة المقيم في ال  إطار عمل األم
اون اإل          الذي أُ  (UNDAF)المتحدة للمساعدة اإلنمائية     ائي عّد بالتشاور مع وزارة التخطيط والتع  نم

  )٧٨(.(MoPDC)في الحكومة العراقية 
  

ة   اعدة اإلنمائي دة للمس م المتح ل األم ار عم راق   تط(UNDAF) يعكس إط دة والع م المتح ق األم بي
عملية مساعدات   لإلعالن باريس لمبادئ فعالية المساعدات الذي ُيشدد على امتالك الدولة المضيفة            

ة ام    . التنمي راض قي ًا افت س أيض مويعك ع       األم ع المجتم يق م ي التنس ادي ف دور القي دة بال  المتح
  )٧٩(.الدولي

  
ل  ين إطار عم ترآة ب اط المش ن النق ر م اك الكثي مهن اعدة األم دة للمس ة المتح  (UNDAF) اإلنمائي

راق    ع الع دولي م اق ال ية    ،(ICI)والميث ة خمس ة قومي ة تنموي ي خط ت – وه نة أطلق  -٢٠٠٧ س
دولي          عالمات االهتداء وشملت   ة والمجتمع ال ة العراقي ى غرار     )٨٠(. والتزامات متبادلة للحكوم  عل

ّم الت   المتحدة للمساعدة اإلنمائية،     األممإطار عمل    راق           ت دولي مع الع اق ال اوض بشأن الميث  (ICI) ف
ان    دة وآ م المتح ع األم اوض  م ذا التف ًا،  ه تندًا، جزئي ىمس ة " إل ة للتنمي داف األلفي من . "أه تتض

  )٨١(.المتشابهةوآليات التطبيق هداف األالخطتان العديد من 
  



 مصادر تمويل إعادة إعمار العراق واستخداماتها
  

 

٣٤ 

  ٢-٢الشكل 
   الدولية حسب نوع المساعدات والمانحين والقروض الهبات

  الدوالراتبمليارات 
  

  القروض          الهبات

  
  

ار            .  تتأثر بالتدوير  األرقام - البيانات لم تدقق   :مالحظة ادة إعم ة وإع ع صندوق إغاث االلتزامات الثنائية تستثني ودائ
  .قد تتغير المبالغ عن ربع السنة السابق بسبب التغييرات في أسعار الصرف الخارجي. العراق
  .١٣/٧/٢٠١٠ العراق لطلب المفتش العام للبيانات، -دنىاأل استجابة مكتب الشرق :المصدر

  
دولي مع العراق       اق ال ة الميث وزاري لمراجع د   (ICI)االجتماع األول والوحيد على المستوى ال  عق

ار ي أي ايو /ف رات     . ٢٠٠٨م ن مؤش ر وع ريعي آبي دم تش ن حصول تق ؤتمر ع ر الم دث تقري تح
وق          اقتصادية إيجابية، وتعزيز للمكاسب األمنية األ      خيرة، لكنه الحظ وجود مشاآل جارية حول حق

م    ٥٢:  معلم ٢٧٢التقدم باتجاه   مدى   وفّصل ملحق التقرير     )٨٢(.اإلنسان أنجز او تمت     %) ١٩( معل
ه،  ة علي م ١٤٦الموافق از، %) ٥٤( معل د اإلنج زقي از، أو منج ى اإلنج ارف عل ًا أو تش  ٥٨ جزئي

م    ١٦ و يبدأ أو تأجل،   لم  %) ٢١(معلم   دو %) ٦( معل ات  ب م تكن           )٨٣(ن بيان ي ل ، بعض األهداف الت
اد             " قد بدأت بعد  " ة لمكافحة الفس بعض  . قد أنجزت منذ ذلك الحين، مثل وضع استراتيجية قومي وال

ان  ر آ از"اآلخ د اإلنج دروآربون، " قي املة للهي ريعات الش ل التش ذيمث ل وال ال ح . )٨٤( ال زال ب
ى     رق األدن ؤون الش ب ش ب مكت راق -وبحس ت آا،(NEA-I)الع تويات   ال ن ى المس ات عل مراجع

ى إطار            دولي مع العراق إل اق ال الوزارية الثانوية والسفراء قد جرت قبل نقل المسؤولية من الميث
  )٨٥(.(UNDAF)عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية 

  ليابانا
  

االتحاد 
  االوروبي

  
  المملكة المتحدة

  
  طالياإي
  
  

  آوريا
  

  آندا
  

  الكويت
  

  أسبانيا
  

لمملكة العربية ا
  السعودية

  

 تاإلمارا
   المتحدةالعربية

  

  إيران
  

  آافة االتفاقات
  الثنائية

  

 ةصندوق إغاث
وإعادة إعمار 

  العراق
  

صندوق النقد 
  الدولي

  
  البنك الدولي

  
البنك االسالمي 

  للتنمية

  لوضعية حسب المانحا   
                            ثنائية    متعددة األطراف    المجموع

  
  

  ١١٫٩٦           ٣٫٦٧      ٨٫٢٨زم                   ال
  ١٨٫٢٠          ٧٫١٤     ١٠٫٩٦         تعهد          

  
     الوضعية، حسب النوع

                المجموعهبات                          قروض      
  

  ١١٫٩٦             ٦٫١٥       ٥٫٨١         إلزام         
 

١٢٫٨٤٥٫٢٦١٨٫١٠تعهد
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   والموارد المتوفرة(UNDAF)أولويات إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية 

ة            يذآر إطار عمل   نفط العراقي رادات ال رة  األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية إي يلة لتسريع     الكبي  آوس
امن                    ا تحّذر من الفساد الك دخل المتوسط لكنه وغ وضعية ال ل فريق      . تعافي العراق وبل ًا لتحلي وفق

ة الضرورية لضمان مساءلة             "،  (UNCT)األمم المتحدة المقيم في البالد       ى األنظم يفتقر العراق إل
فافيةالد ة والش ى ان  ،"ول ة إل اعدة اإلنمائي دة للمس م المتح ل األم ة " وخلص إطار عم ة التنمي عملي

  )٨٦(".مرتبطة بشكل وثيق بالعملية السياسية

  
ى  تنادًا إل داف "اس ة لأه ةاأللفي دة،  "لتنمي م المتح ة لألم يم الو التابع راق  التقي ات الع ترك لحاج مش

ة ال     راق، والخط دة والع م المتح ه األم ة   أجرت ة العراقي دة للحكوم ية الجدي ة التنمخمس ة  أي خط ي
دة      ة             د  حدّ ،  (NDP)الوطنية العراقية الجدي دة للمساعدة اإلنمائي م المتح  (UNDAF)إطار عمل األم

  :آما يلي )٨٧( الموارد لتلك المجاالتوقّدر االحتياجات فيخمسة مجاالت ذات أولوية، 
  

  ). مليون دوالر٢٩٩ (ناإلنساحّسن بما في ذلك حماية حقوق منظام حكم  -١
 ). مليون دوالر٤١٧(، وأآثر عدالة وشمولينمو اقتصادي قابل لالستدامة،  -٢
ا    -٣ ادق عليه ة المص ات الدولي دات والموجب د بالمعاه ة وتقّي ون ٢١٩(إدارة بيئي  ملي

 ).دوالر
ة ال -٤ ول إمكاني د الوص ى امتزاي ية إل دمات األساس ةلخ دة النوعي ون ٨٧٠ (الجي  ملي

 ).دوالر
تثمار  -٥ ري،   اس مال البش ي الرأس ينف اءوتمك باب، النس ال ، والش ون ٩٨ (واألطف  ملي

 ).دوالر
 
  

طار عمل األمم المتحدة إل ة المقدرةاإلجماليالكلفة 
 هو حوالي واحد بالمئة  (UNDAF)للمساعدة اإلنمائية

  الوطنية العراقية الجديدةالتنميةن إجمالي آلفة خطة م
(NDP)  

  
اه   درة لمس ة المق الي الكلف ممة إجم ل    األم ار عم ود إط ي جه دة ف م المتح اعدة  األم دة للمس  المتح

ارب      (UNDAF) اإلنمائية ار دوالر     ١٫٩٠ للسنوات الخمس تق ون دوالر    ٢٥٠ من ضمنها    ملي  ملي
د إصداره     إطارفقط آانت متوفرة لدعم      زال بحاجة           ١٫٦٥ال  .  العمل عن ة ال ت ار دوالر المتبقي  ملي

ى  ا"إل ة" جمعه دان المانح ن البل ب  .)٨٨(م رق وبحسب مكت ىالش راق-األدن د (NEA-I)  الع ، تعه
م ، سلف إطار عمل       (ICI)  مليار دوالر لدعم الميثاق الدولي مع العراق       ٣٫٥١المانحون تقديم     األم

اعدة  دة للمس ةالمتح ائيين و٧٢٣ :اإلنمائي انحين ثن ن م ون دوالر م ن ٢٫٧٩ ملي ار دوالر م  ملي
ددي األ انحين متع رافم اك. ط ت هن ع    بيليس دولي م اق ال ات الميث ول الزام وفرة ح ات مت ان

  )٨٩(.العراق
  

م إطار عمل     تغطي خطة    ة      األم دة للمساعدة اإلنمائي ابهة لخطة         (UNDAF)  المتح ة مش رة زمني فت
  )٩٠(.(NDP)ية الوطنية العراقية الجديدة التنم
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   (UNDAF) اإلنمائية المتحدة للمساعدة األمم إطار عمل تطبيق ومعاييرخطة 
ة  للمساعدة المتحدة   األمم عمل   إطار ه        .  هو إطار عمل استراتيجي        اإلنمائي ة توجي وم لجن سوف تق

ذا،       بصورة دورية بتقييم التقدم الحاصل       درة            في إطار العمل ه ى ق ي يتوقف عل لكن التطبيق الفعل
ا        المتحدة األمموآاالت   ًا ألولوي ذ دعم د التنفي راق  وشرآاء العراق على وضع إطار العمل قي ت الع

ى التخطيط والرصد         مجموعات العمل المنظَ  . ةلوطنيا مة حول األولويات الخمس سوف ترآز عل
  )٩١(.وتقييم البرامج والمشاريع

  
م يشمل إطار عمل    ة  األم اعدة اإلنمائي ع    (UNDAF)  المتحدة للمس دولي م اق ال ى غرار الميث ، عل

ى  .  المتفق عليهاهدافاأل، العديد من المقاييس لتقييم التقدم باتجاه تحقيق  (ICI)العراق  لالطالع عل
دول   ر الج دولي، انظ ل ال ق بالتموي ال يتعل افية  . ١-٢مث داف إض اييس وأه ى مق ور عل ن العث يمك

  . هذا التقريرفي اإلنمائية المتحدة للمساعدة األممإلطار عمل 
  

  ١-٢الجدول 
  ولية من أجل الحصول على مساعدة داإلنمائيةهدف إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة 

  
  ٢٠١٤هدف   يخط القاعدال  المقاييس

اعدات    دفق المس ة لت بة المئوي النس
ة         ات التنمي الدولية التي تعكس أولوي

  في العراق

  %٦٠  )٢٠٠٩( بالمئة ١٥

  
بالد        : المصدر ي ال يم ف دة المق م المتح ق األم راق، إطار عمل    (UNCT)فري م ، الع اعدة   األم ة  المتحدة للمس  اإلنمائي
  . ٥٩-٤٣ المتحدة للمساعدة اإلنمائية، ص ص األمم نتائج إطار عمل : أالملف ١١/٥/٢٠١٠، ٢٠١٤-٢٠١١

  
  (UNDAF) افتراضات ومخاطر إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية

ائي   ستظل  اون اإلنم يم     األول لشريك  ال  (MoPDC)وزارة التخطيط والتع م المتحدة المق فريق األم
بالد  ي ال زء )٩٢((UNCT)ف ل ج ن آ رط بصورة   لك ة منخ ة العراقي ن الحكوم ة م ار معين ي إط  ف

ل ل . العم ار عم دعو إط مي اعدة األم دة للمس ة المتح ى اإلنمائي ديد ال إل ارآة التش ى المش خاص عل
ة        مجموعة  ال .)٩٣(المتزايدة للمجتمع المدني والقطاع الخاص      ة العراقي  الواسعة من شرآاء الحكوم

د  الناتجة  نظرًا للشكوك      محتملةمشكلة   ا في      بع ات بم ا  االنتخاب درات التحالف         ه ة وق ات التنمي  أولوي
  )٩٤(.يددالحاآم الج

  
م   ل األم ار عم ّين إط اعدة   ع دة للمس ةالمتح ق   اإلنمائي رورية للتطبي ية ض دة افتراضات رئيس  ع

  )٩٥(: الناجح
  
  الوصول إلى المجتمعات األهليةإمكانية األمن والتحّسن المستمر في. 
 لتزامات التي أقرتها الحكومة الحاليةاالبالحكومة القادمة  تقيد. 
 اإلنمائية لتحقيق إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة  الكافية المواردتوفر. 
 وتنميتهماستعادة عافيتهم في عمليةدعم والمشارآة ل آكل لالعراق رغبة لدى شعب وجود . 
  

  :  تشملائيةاإلنم المتحدة للمساعدة األممالمخاطر األساسية التي عّينها إطار عمل 
  
        رة وزارات والمؤسسات النظي رى داخل ال ؤخر     األخرى التحوالت الكب د ت ات ق د االنتخاب  بع

 .تطبيق البرامج المتفق عليها
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    د ة ق ات االجتماعي ة والمؤسس ل الحكوم درات داخ وات الق ّوضفج ود  تق م والجه ام الحك  نظ
 . اإلصالحية

     د تبقى بال     العالقات بين السلطات المرآزية وسلطات المحافظات في ة ق  ما يتعلق بالالمرآزي
 .حل

 التأثيرات االقتصادية والسياسية العالمية قد تعيق النمو. 
 مهيمنًا على األوضاع التحرآات الشعبية ويخلق وضعًا إنسانيًا طلقالعنف المتجدد قد ُي. 
  

  التمويل األميرآي
ذ  وفرًا بطرق أخرى  ٢٠٠٣من ل مت ي وجع ونغرس األميرآ ار دوالر  مل٥٣٫٧٩، خصص الك ي

ة المؤسسات السياسية                    ة، وإقام ة المادي لجهود إعادة االعمار في العراق بما ذلك بناء البنية التحتي
عب      الح الش دمات لص ات والخ راء المنتج ة، وش وات األمني وين الق ادة تك ة، وإع واالجتماعي

  )٩٧(.العراقي
  

ت عبر أربعة  مليار دوالر قد توفر٤٧٫٢٨، آان ٢٠١٠يونيو / حزيران٣٠ حتى تاريخه
  :)٩٨(صناديق رئيسية

   صندوق إغاثة وإعادة اعمار 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 دوالر٣٫٨٢  

  
م تُ     مليار دوالر من األموال الملزّ     ٢٫٠٨ الرئيسية، هناك    ويالتالتممن بين    ى نفق   مة التي ل  ٣٠ حت
ران و /حزي اك . ٢٠١٠يوني ن   ٢٫٣٤وهن زام، لك ت دون ال افية بقي ار دوالر إض ار ١٫٣٥ ملي  ملي

د انتهت صالحيتها               ة ق ر الملزم وال غي ه صالحيتها           . دوالر من تلك األم م تنت وال التي ل  فقط األم
د ون دوالر ٩٩٥ ، أيبع ى ملي ران٣٠ حت و / حزي اريع ،٢٠١٠يوني ي مش ا ف ن إلزامه  يمك
  )٩٩(.جديدة

  
  )١٠٠(. مليار دوالر عبر عدة مصادر تمويل صغيرة٦٫٥١ الكونغرس أيضاًَ قد وّفرو
  

رى،           ة الكب حتى  لالطالع على نظرة شاملة على مخصصات وإلزامات وإنفاقات الصناديق األربع
ران  ٣٠ تاريخ و   / حزي ى تفاصيل حول         . ٣-٢ الشكل ، أنظر    ٢٠١٠يوني  تخصيصات لالطالع عل

ذه الصناديق                اريخ   الصناديق األربعة الرئيسية والصناديق األصغر، وحول وضعية ه ى ت  ٣٠ حت
  .٣-٢، أنظر الجدول ٢٠١٠يونيو /حزيران

 
  ٢٠١٠الكونغرس ينظر في طلب أموال تكميلية للسنة المالية 

نة المنصرم، طلبت اإلدار ع الس ادة ٤٫٤٥ة خالل رب دة إلع ار دوالر من المخصصات الجدي  ملي
راق ار الع ة ١٫٥٢: إعم نة المالي ة للس ات تكميلي ار دوالر آمخصص ار ٢٫٩٣ و٢٠١٠ ملي  ملي

ة    نة المالي ة للس ن المخصصات النظامي ًا . )١٠١(٢٠١١دوالر م ت اإلدارة أيض ار ١٫٥٧وطلب  ملي
ار و   ادة اإلعم ة بإع غيلية المرتبط ات التش وزارة  دوالر للنفق لة ل غيل ذات الص اريف التش مص

ار المحافظات                     (DoS)الخارجية   ادة إعم رق إلع ل خمسة ف ا دعم نق ى   (PRTs) آان القصد منه  إل
دائم  ز الحضور ال ة(EPPs)مراآ يس البعث ديرها رئ ي ي ات. )١٠٢( الت ة اإلدارةطلب د  موازن  هي قي
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اريخ     .الدرس من جانب الكونغرس    و  /موز  ت٢٢ لالطالع على الوضعية حتى ت ، أنظر  ٢٠١٠يولي
  .٢-٢الجدول 

  
ي  ارس / آذار٢٤ف ة     ٢٠١٠م ة التكميلي انون المخصصات المالي روع ق واب مش س الن ّر مجل ، أق

ة   نة المالي ن        . (H.R.4899) ٢٠١٠للس رة م داد آبي ام ألع ًال، أحك ّر أص ا أق انون، آم من الق تض
راق او       ل للع من أي تموي م يتض وارث، ول ة الك يفية وإغاث ائف الص ات وزارة الوظ لعملي

  )١٠٣(.الخارجية
  

شمل . )١٠٤( H.R. 4899، أقّر مجلس الشيوخ تعديله لمشروع القانون ٢٠١٠مايو / أيار٢٧في 
سبتمبر / أيلول٣٠مشروع القانون مليار دوالر لقوات األمن العراقية سوف يبقى متوفرًا لغاية 

 للرقابة على المخدرات لصندوق الدولي مليون دوالر من التمويل ل٦٥٠وشمل أيضًا . ٢٠١١
 مليون دوالر لتكاليف البدء لمرة واحدة وتكاليف عمليات ٤٥٠:  للعراق(INCLE)وتطبيق القانون

 مليون دوالر للتنفيذ، واإلدارة، واألمن، واالتصاالت، ٢٠٠محدودة لبرامج الشرطة العراقية، و
 مليون دوالر عن ١٣٣ة بلغت مّثل ذلك زيادة صافي. )١٠٥(والنفقات األخرى ذات الصلة بالبرنامج

طلب اإلدارة، أي تمويل أقل من المطلوب لتكاليف البدء لمرة واحدة المتعلقة بمسؤولية وزارة 
 مليون دوالر إضافية لبند غير مطلوب ٢٥٠الخارجية الجديدة لتدريب الشرطة العراقية، لكن 

  )١٠٦(."بالتنفيذ، واإلدارة واألمن"على صلة 
  

 ١٫٠٣لمشروع القانون، خصصت لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ في تقريره المرافق 
دعم توظيف مزيد من الموظفين، وإنشاء مرافق مؤقتة، ودعم األمن لنقله إلى "مليار دوالر ل 

التوصية الصافية بالنسبة للنفقات التشغيلية المتعلقة ". الجهد الذي يقوده المدنيون في العراق
الحظت لجنة المخصصات في .  مليون دوالر من طلب اإلدارة٥٤٠بإعادة اإلعمار آانت اقل ب 

 -على طول الخطوط الفاصلة المتفجرة العربية"مجلس الشيوخ انها دعمت إنشاء مراآز 
 مليون ٥٢٧، وسمحت بتمويل إنشاء مرافق مؤقتة لهذا الغرض لكنها لم توِص بإعطاء "الكردية

بدًال من ". دائمة في البصرة وشمال العراقلتطوير المواقع وإنشاء قنصليات "دوالر مطلوبة 
ذلك، أوصت اللجنة بأن تعطى األولوية لتمويل ما تحتاجه تلك المرافق ضمن المبالغ المخصصة 

  )١٠٧(.لألمن، واإلنشاء والصيانة العائدة للسفارة ضمن قوانين المخصصات النظامية
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  ٣-٢الشكل 
  وضعية الصناديق األميرآية الكبرى

  والراتبمليارات الد
  

 
  

لم يذآر مكتب وزير الدفاع بيانات مخصصات والزامات ونفقات لفئات . األرقام تتأثر بالتدوير.  البيانات غير مدققة:مالحظة
سحب المفتش العام بيانات مخصصات والزامات ونفقات . المشاريع على أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنة المالية

رئة للقائد من نظام إدارة إعادة إعمار العراق الذي يتأخر مدة ربع سنة في إصدار تقاريره، لذلك فإن برنامج االستجابة الطا
الخط العلى  مع قيم يتطابق قد ال الفئات المذآورة في القسم الفرعي المتعلق بمصادر التمويل في هذا التقريرإجمالي 
  .األخرى في األقسام الفرعية المذآورة

  

 ;P.L. 108-106; P.L. 108-11; P.L. 108-287; P.L. 108-7; P.L. 109-102; P.L. 109-13 العامالقانون : المصادر
P.L. 109-148; P.L. 109-234; P.L. 109-289; P.L. 110-161; P.L. 110-252; P.L. 110-28; P.L. 110-92, P.L. 

110-116, P.L. 110-137, P.L. 110-149; P.L.  111-117; P.L. 111-118; P.L. 111-32 ، استجابة وزارة
 العراق لطلب المفتش - استجابة مكتب شؤون الشرق األدنى، ٥/٤/٢٠٠٧الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات، 

، استجابة ٨/٧/٢٠١٠ و٦/٧/٢٠١٠، ٣٠/٦/٢٠١٠ ،١٤/٤/٢٠١٠ ،١٢/٤/٢٠١٠  ،٢/٤/٢٠١٠ العام للبيانات،
 استجابة السفارة األميرآية في بغداد ،١٣/٧/٢٠١٠ و١٠/٤/٢٠٠٩وزارة الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، 

استجابة  ،٢/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات /١٤/٧لطلب المفتش العام للبيانات، 
 استجابة الوآالة األميرآية للتنمية، ١٢/٧/٢٠١٠سالح الهندسة في الجيش األميرآي لطلب المفتش العام للبيانات، 

 استجابة الوآالة األميرآية للتجارة وللتنمية لطلب ،١٣/٧/٢٠١٠و ٨/٧/٢٠١ الدولية لطلب المفتش العام للبيانات،
 .٢/٤/٢٠٠٩المفتش العام 

صندوق إغاثة 
وإعادة إعمار 

  العراق
٠٫٣٩$ 

صندوق دعم 
  االقتصاد
٠٫٥٠$ 

برنامج االستجابة 
  الطارئة للقائد

٠٫١٠$ 

صندوق قوات األمن 
  العراقية
١٫٠٩$ 

٥% 

٥٢% 

١٩% 

٢٤% 

   أنفقت           ألزمت          خصصت  
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   ٢-٢الجدول 
  ٢٢/٧/٢٠١٠تاريخ حتى ، ٢٠١١ والنظامية للسنة المالية ٢٠١٠المخصصات التكميلية للسنة المالية 

  بماليين الدوالرات
لسنة النظامية ل  ٢٠١٠التكميلية للسنة المالية المخصصات 

  ٢٠١١المالية 
مجلس   مجلس النواب  الطلب  الصندوق  

  الشيوخ
    المخصصات

  المساعدات الخارجية
صندوق قوات األمن 

 (ISFF) العراقية
٢،٠٠٠  *  ١،٠٠٠  ١،٠٠٠  ١،٠٠٠  

برنامج االستجابة الطارئة 
   (CERP)للقائد

        ٢٠٠  

  الدفاع

  ٢،٢٠٠  *  ١،٠٠٠  ١،٠٠٠  ١،٠٠٠  رعيالمجموع الف
صندوق دعم 

  (ESF)االقتصاد
٣٨٣        ٠  

الصندوق الدولي للرقابة 
على المخدرات وتطبيق 

   (INCLE)القانون

٣١٥  *  ٦٥٠  ٦٥٠  ٥١٧  

برامج عدم انتشار أسلحة الدمار 
الشامل، ومقاومة اإلرهاب 

البرامج العائدة ونزع األلغام و
 (NADR) لها

٣٠        ٠  

التدريب العسكري والتعليمي 
  (IMET)الدولي 

٢        ٠  

العمليات 
  الخارجية

  ٧٢٩  *  ٦٥٠  ٦٥٠  ٥١٧  المجموع الفرعي
  ٢،٩٢٩  *  ١،٦٥٠  ١،٦٥٠  ١،٥١٧ إجمالي المساعدات

  اإلنفاقات التشغيلية ذات العالقة بإعادة االعمار
  ٠  *  ١،٠٣٠  ١،٠٣٠  ١،٥٧٠  يةالوضع

  ٠  *  ١،٠٣٠  ١،٠٣٠  ١،٥٧٠  يجمالي التشغيلاإل
  

يوليو / تموز٢١ يعكس الجدول تعديل لجنة المخصصات في مجلس النواب في .األرقام تتأثر بالتدوير: مالحظة
المفاوضات جارية .  المبالغ التي أقرها مجلس النواب ومجلس الشيوخ ليست نهائيةH.R. 4899 للقانون ٢٠١٠

  .وليس من المعروف متى سيمرر مشروع القانون النهائي
  

ة    : ٢٠١١طلب موازنة السنة المالية     "وزارة الدفاع   : المصادر  ،٩،  ٥. ص.، ص ٦الفصل   ،  ٢/٢٠١٠"نظرة عام
ة،  ة  "وزارة الخارجي نة المالي ة للس ة التكميلي ر الموازن ة، ٣ ، ص١/٢/٢٠١٠، "٢٠١٠تبري ؛ وزارة الخارجي

ة   " اعدات الخارجي ونغرس للمس ر الك ة  تبري نة المالي ات  : ٢٠١١ للس داول الملخص ، ٢٣، ص ٨/٣/٢٠١٠، "ج
انون   لمرافقة188-111، تقرير مجلس الشيوخ H.R. 4899القانون مشروع  ر  . "H.R. 4899  مشروع الق تقري

ي     ة ف ة المنتهي نة المالي يفية للس ائف الص ة والوظ وارث واإلغاث ة للك االت الطارئ ة للح  ٣٠المخصصات التكميلي
   .٦٤ و٥٥، ٢٥ص "  وألغراض اخرى٢٠١٠سبتمبر /أيلول
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  ٣-٢الجدول 
  األموال األميرآية المخصصة

  بماليين الدوالرات
  
  ٢٠٠٨ حتى ٢٠٠٣، السنة المالية  السنوات المالية حسبمخصصاتال  
  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  

              صناديق رئيسية
راق ار الع ادة إعم ة وإع   األولصندوق إغاث

 )أ((IRRF1&2)الثاني 
١٨،٣٨٩  ٢،٤٧٥          

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

  ٩٨٦  ٧٤٣  ٦٤٩  ٧١٨  ١٤٠    )ج((CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
  ٤،٦٥٠  ٧،٧٦٤  ٥،٢٠١  ٦،٢٠٨  ١٨،٥٢٩  ٢،٥٢٥  المجموع الفرعي

             برامج المساعدات األخرى
ي      ار الت الح األخط ادة إص ندوق إع ص

  )د((NRRRF) تتعرض لها الموارد الطبيعية
٨٠١            

راق    ة الع ندوق حري رى  (ص اطات أخ نش
  )هـ()إلعادة اإلعمار

٧٠٠            

ين  رة والالجئ اعدات الهج مس
(MRA)اعد ين  ةوالمس ة لالجئ  الطارئ
 (ERMA) والهجرة 

٢٧٨  ٦٦        ١  

درات  ى المخ ة عل دولي للرقاب ندوق ال الص
   (INCLE)وتطبيق القانون

٨٥  ١٧٠  ٩١      ٢٠  

 الغذائية ، المساعدات٤٨٠قانون العام ال
  )II وغير العنوان IIالعنوان (

٢٤      ٣    ٣٦٨  

  ٧٥  ٢٥٠          )الديمقراطية(صندوق الديمقراطية 
ة  ة  هيئ وارث العالمي اعدة الك   (IDA) مس

ة   ة والمجاع وارث الدولي اعدات الك  ومس
(IDFA) 

٨٥  ٤٥    ٧    ٢٤  

  ٥٠  ٥٠           (TF-BSO)  صندوق حرية العراق
دمار   لحة ال ار أس دم انتش رامج ع امل، ب  الش

ام و   زع األلغ اب ون ة اإلره رامج ومقاوم الب
  )و((NADR) العائدة لها

        ١٦  ١٩  

 صندوق برامج إنقاذ حياة األطفال وصحتهم 
(CSH)  

٩٠            

  ١٠  ٦  ٥      ٣٧  (DoJ) وزارة العدل
  ٧  ٥  ٧         (ECA)برامج التعليم والتبادل الثقافي

    ٣  ١٣         (OTA)لشؤون الدوليةل التقنيةالمساعدات 
ة    انية الخارجي اعدات اإلنس وارث والمس الك

   (OHDACA)والمدنية
٣  ٣  ٩        

  ٢  ٢  ٣  ١      خدمات مدراء الشرطة األميرآيين
دولي  ي ال كري والتعليم دريب العس الت

(IMET)  
        ١    

  



 مصادر تمويل إعادة إعمار العراق واستخداماتها
  

 

٤٢ 

  )تابع (٣-٢الجدول 
 

  ٢٠٠٨  حتى٢٠٠٣، السنة المالية  السنوات المالية حسبمخصصاتال  
  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  

          ٥    الحرة في العراقإذاعة محطة 
  ٦٣١  ٦١٨  ١١٩  ١٤  ٩  ٢،٠٤٩ جموع الفرعيالم

              التكاليف التشغيلية المتعلقة بإعادة اإلعمار
          ٩٠٨    )ح((CPA)سلطة االئتالف المؤقتة 

    ٦٣٠  ٢٠٠        )ط((PCO)مكتب المشاريع والعقود 
ة      التكاليف التشغيلية   ة الدولي ة للتنمي   األميرآي

  (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية (
٤٦    ٧٩  ٢٤    ٢١  

  ٣٨            المساهمات األميرآية إلى المنظمات الدولية
راق  ة الع ندوق حري ة لص اليف اإلداري التك

(PRT)  
        ١٠٠    

  ٨٤  ٧٣٠  ٢٧٩  ٢٤  ٩٠٨  ٢١  المجموع الفرعي
             اإلشراف على إعادة اإلعمار

راق            ار الع ادة إعم ام الخاص إلع المفتش الع
(SIGIR) 

  ٣  ٣٥  ٢٤    ٧٥  

ةالوآ ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي ب /ال مكت
  (USAID/OIG)المفتش العام 

٧  ٣    ٣  ٢  ٤  

ام   –وزارة الدفاع  تش الع  DoD)  مكتب المف
OIG)  

      ٢١    ٥  

ة   ي وزارة الخارجي ام ف تش الع ب المف مكت
(DoS OIG)  

      ٤  ٣  ١  

    ١٦           (DCAA)وآالة تدقيق العقود الدفاعية 
  ٣٤  ٥٧  ٣٠  ٣  ٧٧  ٤  المجموع الفرعي

  ٥،٣٩٩  ٩،١٦٩  ٥،٦٢٩  ٦،٢٤٩  ١٩،٥٢٣  ٤،٥٩٩  المجموع
  :مالحظات 
 ماليين دوالر ٢١٠ الثاني، لكنه خصص   دوالر لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقون ملي١٨،٦٤٩ آان الكونغرس قد خصص في البداية )أ(  

 برامج لها عالقة إلىأخرى  مليون دوالر ٥٦٢ حسابات أخرى إلى دارةحولت اإل. لتحويلها إلى حسابات أخرى لبرامج في األردن وليبيريا والسودان
عالوة على ذلك، وفي مخصصات السنة المالية . )مثل البرنامج الثنائي إلعفاء العراق من َدينه(.  إّال من خالل حسابات أخرىبالعراق ال يمكن تنفيذها

ثة وإعادة إعمار العراق من حساب صندوق دعم االقتصاد التابع  ماليين دوالر آي تنقل إلى صندوق إغا١٠ حوالي الكونغرس، خصص ٢٠٠٦
  . مليون دوالر٥٠  مبلغP.L-110 252 الغى القانون ٢٠٠٨في السنة المالية . لوزارة الخارجية

ديدها               ٤٠،    ٢٠٠٣تعكس السنة المالية    ) ب( تم تس م ي ين دوالر م  ١٠و  مليون دوالر من حساب صندوق دعم االقتصاد األساسي ل ام    مالي انون الع ن الق
P.L. 108-11 .  

د        عمومًا، ال يخصص الكونغرس أموال       )ج( ة للقائ ى صندوق            (CERP)برنامج االستجابة الطارئ ل إل د محدد، ب ى بل راق وأفغانستان   ل إل ذآر مكتب    . لع
د            ة للقائ امج االستجابة الطارئ ى برن دفاع إل وال برن  .آمخصصات للعراق  المفتش العام مخصصات من وزارة ال د للسنة      أم ة للقائ امج االستجابة الطارئ

   .P.L.110-252 توفرت بموجب القانون ٢٠٠٩المالية 
  يتضمن األموال الممولة من صندوق حرية العراق)  د(
ام                   ) هـ( انون الع ة العراق بموجب الق ى صندوق حري ادة              P.L.108-11يتضمن األموال المخصصة إل ى نشاطات إع ة إل وان األول، والمحول  تحت العن
  . المسجلة تحت هذا الصندوق(NRRRF)إلعمار، باستثناء األموال المحولة إلى صندوق إعادة إصالح األخطار التي تتعرض لها الموارد الطبيعية ا

  P.L.111-8 بموجب القانون ٢٠٠٩ مليون دوالر المبلغ عنه في التقرير للسنة المالية ٢٠ُخصص مبلغ ) و (
  . لم تكن متوفرة(ECA) لمكتب الشؤون التعليمية والثقافية ٣١/٣/٢٠١٠ تاريخ وضعية الصناديق حتى) ز(
 P.L.108-106 مليون دوالر للمفتش العام بموجب القانون ٧٥يستثنى مبلغ )  ح(
   .P.L.110-28 وP.L.109-234 إعادة االعمار مقدم لنشاطات مكتب المشاريع والعقود بموجب القانون  دعمتمويل)  ط(



  تمويل المصادر 
  

 

٤٣ 

  )تابع (٣-٢الجدول 
  
ة    نة المالي الس

٢٠٠٩ 
ة  نة المالي الس

٢٠١٠ 
     

  P.L. 111-32 
 

P.L. 111-117 
  

P.L. 111-118 
  

   الصناديقوضع  

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

وع  مجم
  المخصصات

ة   المنفقة  زمةالمل المنتهي
  الصالحية

                رئيسيةالصناديق ال
ادة   ة وإع ندوق إغاث ص

الثاني و  األول إعمار العراق 
(IRRF1&2))أ( 

      ٤٧٩  ١٩،٩٩١  ٢٠،٣٨٥  ٢٠،٨٦٤  

ن  وات األم ندوق ق ص
  (ISFF)العراقية 

٤٨٣  ١٦،٠٠٣  ١٧،٠٩١  ١٨،٠٣٩      ١،٠٠٠  

اد   م االقتص ندوق دع ص
(ESF)  

٢٥٤  ٣،٣٦١  ٣،٨٥٧  ٤،٥٥٩    ٣٨٣  ٤٣٩  

ة    تجابة الطارئ امج االس برن
  (CERP)للقائد 

١٣٤  ٣،٥٠٢  ٣،٦٠١  ٣،٨١٦  ٢٤٥    ٣٣٥  

  ١،٣٤٩  ٤٢،٨٥٧  ٤٤،٩٣٤  ٤٧،٢٧٨  ٢٤٥  ٣٨٣  ١،٧٧٤  المجموع الفرعي
  إجمالي برامج المساعدات األخرى

الح    ادة إص ندوق إع ص
ا   ي تتعرض له ار الت األخط

ة  وارد الطبيعي  الم
(NRRRF)  

      ٨٠١  ٨٠١  ٨٠١    

 (IFF)صندوق حرية العراق
  )نشاطات أخرى (

      ٦٥٤  ٦٨٠  ٧٠٠    

مساعدات الهجرة والالجئين   
(MRA) اعدات  والمس
ة ل رة الطارئ ين والهج الجئ
(ERMA)  

٥٤٦  ٥٩٢  ٦٠٤      ٢٦٠    

ة  دولي للرقاب ندوق ال الص
ق   درات وتطبي ى المخ عل

  (INCLE)القانون

٢٤٠  ٣٦٨  ٤٣٨    ٥٢  ٢٠    

انون  ، P.L.480الق
ة   اعدات الغذائي المس

وان  ( وان   IIالعن ر العن  وغي
II(  

      ٣٩٥  ٣٩٥  ٣٩٥    

ة  ندوق الديمقراطي ص
  )الديمقراطية(

      ١٩٧  ٢٦٥  ٣٢٥    

ة ة هيئ ة الدولي  (IDA) التنمي
ة  حايا المجاع اعدة ض مس

  (IDFA)والكوارث العالمية 

١٩٤  ٢١٥  ٢١٩    ٦  ٥١    

راق،  ة الع ندوق حري ص
ين   ل لتحس ق العم فري
ال  ات األعم عملي

  (TF-BSO) واالستقرار

٥٠  ٨٦  ١٧٤      ٧٤    

لحة     ار أس دم انتش رامج ع ب
ة   امل، ومقاوم دمار الش ال
ام    زع األلغ اب ون اإلره

ور الم ا  واألم لة به تص
(NADR)  

٦٢  ٦٢  ١٠١    ٣٠  ٣٦    

اة     اذ حي رامج إنق ندوق ب ص
  (CSH) األطفال وصحتهم

      ١  ٨٩  ٨٩  ٩٠  

    ٣٦  ٥٨  ٦٥    ٣  ٤ (DoJ)وزارة العدل 
ادل  يم والتب رامج التعل ب

  (ECA)الثقافي
٣٣    ٧  ٧        

ؤون  ة للش اعدة التقني المس
 الدولية

      ١٤  ١٦  ١٦    

انية  اعدات اإلنس المس
ة وبمنا بة الخارجي س

وارث  الك
   (OHDACA)والمدنية

      ١٠  ١٦  ١٦    

    ٩  ٩  ٩      ١  برنامج مارشال
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٤٤ 

  )تابع (٣-٢الجدول 
  
ة    نة المالي الس

٢٠٠٩ 
ة  نة المالي الس

٢٠١٠ 
     

  P.L. 111-32 
 

P.L. 111-117 
  

P.L. 111-118 
  

  الصناديقوضع   

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

وع  مجم
  المخصصات

ة ا  المنفقة  لزمةالم لمنتهي
  الصالحية

التدريب العسكري 
 (IMET)والتعليمي الدولي 

  

٣  ٦  ٦    ٢  ٢    

    ٥  ٥  ٥        محطة الحرة في العراق
  ١  ٣،٣٠٤  ٣،٦٦٣  ٣،٩٩٦    ١٠١  ٤٥٤ المجموع الفرعي

  التكاليف التشغيلية المتعلقة بإعادة اإلعمار
ة  تالف المؤقت لطة االئ س

(CPA)   
      ٧٩٩  ٨٣٢  ٩٠٨    

اريع وال ب المش ود مكت عق
(PCO)  

      ٨٣٠        

غيلية ل ات التش ة النفق لوآال
  األميرآية للتنمية الدولية

٢٧٩    ٥٧  ٥٢        

ى  ة إل اهمات األميرآي المس
  المنظمات الدولية

١٠١  ١٠١  ٣٣  ٣٠        

ة لصندوق   اليف اإلداري التك
  (PRT)حرية العراق 

      ١٠٠        

    ٧٩٩  ٨٣٢  ٢،٢١٨    ٩٠  ٨٢  المجموع الفرعي
  ة اإلعماراإلشراف على إعاد

المفتش العام الخاص إلعادة    
 (SIGIR)إعمار العراق 

١٧٣  ١٨٥  ٢٠٣    ٢٣  ٤٤    

ة  ة للتنمي ة األميرآي الوآال
ة  ام  /الدولي تش الع مكتب المف

(USAID/OIG)  

٢٩    ٧  ٤        

دفاع  ب –وزارة ال  مكت
   المفتش العام

      ٢٦        

ي   ام ف تش الع ب المف مكت
ة   DoS)وزارة الخارجي

OIG)  

٢١    ٧  ٦        

ة       ود الدفاعي وآالة تدقيق العق
(DCAA)  

      ١٦        

    ١٧٣  ١٨٥  ٢٩٥    ٣٧  ٥٤  المجموع الفرعي
  ١،٣٥٠  ٤٧،١٣٣  ٤٩،٦١٤  ٥٣،٧٨٧  ٢٤٥  ٦١٠  ٢،٣٦٤  المجموع

  
وزارة العدل  استجابة ؛٣١/٣/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (BBG)استجابة مجلس حكام محطات البث :دراالمص

، (DoS)وزارة الخارجية األميرآية  ؛ ١/٤/٢٠١٠اإلدارة العدلية لطلب المفتش العام للبيانات، ، فرع (DOJ)األميرآية 
وزارة الخارجية  ؛٢/٤/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (DRL)مكتب الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل استجابة 

 لطلب المفتش العام للبيانات، (INL)لقانون ، استجابة مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق ا(DoS)األميرآية 
 لطلب المفتش العام (ECA)استجابة مكتب الشؤون التعليمية والثقافية، (DoS)؛ وزارة الخارجية األميرآية ١٤/٤/٢٠١٠

 ٥/٤/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)وزارة الخارجية األميرآية ؛ استجابة ١٤/٤/٢٠١٠للبيانات، 
، ٢/٤/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –استجابة مكتب شؤون الشرق األدنى ؛ ١٧/٣/٢٠١٠و

 (OMB)مكتب اإلدارة والموازنة ؛ استجابة ٨/٧/٢٠١٠، و٦/٧/٢٠١٠،  ٣٠/٦/٢٠١٠، ١٤/٤/٢٠١٠، ١٢/٤/٢٠١٠
فتش العام للبيانات،  لطلب الم(OSD)؛  استجابة مكتب وزير الدفاع ٢١/٦/٢٠١٠لطلب المفتش العام للبيانات،

؛ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب ١٤/٧/٢٠١٠، و١٣/٧/٢٠١٠، ١٩/٤/٢٠١٠ ،١٥/٤/٢٠٠٩ ،١٠/٤/٢٠٠٩
؛ ٢/٤/٢٠٠٩؛ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ١٤/٧/٢٠١٠ و٣/١٠/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، 

، "نظرة عامة على مكتب المساعدة الفنية""، (OTA)مكتب المساعدة الفنيةوزارة المالية، 
٣٠/١٢/٢٠٠٥،ustreas.gov/offices/internationalaffairs/assistance/ ؛ ١٦/١٠/٢٠٠٩، ّتم الدخول إلى هذا الموقع في

 استجابة الوآالة ؛٦/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات،   (USACE)استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي 
، ٨/٧/٢٠١٠، ١٤/٤/٢٠١٠، ٨/٤/٢٠٠٩ و١٢/١/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)ألميرآية للتنمية الدولية ا

الكتاب (القروض والهبات الخارجية األميرآية "، (USAID)؛ الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ١٣/٧/٢٠١٠ و١٢/٧/٢٠١٠
ّتم  gbk.eads.usaidallnet.gov/query/ do? program=/eads/gbk/countryReport&unit=N، ٢٠٠٨، )"األخضر

 لطلب المفتش العام (USTDA)؛ استجابة الوآالة األميرآية للتجارة والتنمية ١٥/٤/٢٠١٠ الدخول إلى هذا الموقع في
  . ٢/٤/٢٠٠٩للبيانات، 



  تمويل المصادر 
  

 

٤٥ 

  
  ٤-٢الشكل 

، (IRFF)وإعادة إعمار العراق إلعادة إعمار العراق من صندوق إغاثة  المتوقع توّفرهااألموال األميرآية 
 وبرنامج االستجابة الطارئة للقائد (ESF)، صندوق دعم االقتصاد (ISFF)صندوق قوات األمن العراقية 

(CERP)  
  بمليارات الدوالرات

  

  
راق،  تشمل صندوق إغاثة وإعادة إعمار العموال المتوقعةاأل.  بالتدويرتتأثر األرقام - البيانات لم تدقق:مالحظة

تمثل الخطوط . للقائد العراقية، صندوق دعم االقتصاد وبرنامج االستجابة الطارئة األمنصندوق قوات 
، حسب اإلنفاق مساٍو لمعدل متوسط المتوقع اإلنفاقمعدل . المخصصات ناقص األموال المنفقة والتي انتهى أجلها

 ٣٠التي انتهت مدتها بتاريخ ألموال لدتها مساوية التي انتهت موقعة األموال المت. الصندوق، خالل السنة السابقة
 ان الكونغرس سوف يخصص آافة المليار دوالر للسنة المالية توقعاتتفترض آال ال. ٢٠١٠يونيو /حزيران
 اآلخر أيضًا ان وقعيفترض الت. (ISFF) للمخصصات التكميلية إلى صندوق قوات األمن العراقية ٢٠١٠

 االستجابة برنامج العراقية، األمن مليار دوالر لصندوق قوات ٢٫٥٨الكونغرس سوف ُيخصص آامل ال 
  .٢٠١١الطارئة للقائد وصندوق دعم االقتصاد للسنة المالية 

  

-P.L. 108-106; P.L. 108-11; P.L. 108-287; P.L. 108-7; P.L. 109-102; P.L. 109-13; P.L. 109: دراالمص
148; P.L. 109-234; P.L. 109-289; P.L. 110-161; P.L. 110-252; P.L. 110-28; P.L. 110-92, P.L. 110-116, 

P.L. 110-137, P.L. 110-149; P.L. 111-117; P.L. 111-118; P.L. 111-32 استجابة وزارة الخارجية لطلب ،
ات، لطلب المفتش العام للبيان (NEA-I)، استجابة مكتب الشرق األدنى العراق ٥/٤/٢٠٠٧المفتش العام للبيانات، 

، استجابة مكتب وزير ٨/٧/٢٠١٠ و٦/٧/٢٠١٠، ٣٠/٦/٢٠١٠، ١٤/٤/٢٠١٠، ١٢/٤/٢٠١٠، ٢/٤/٢٠١٠
، استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب ١٣/٧/٢٠١٠ و١٠/٤/٢٠٠٩الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، 

، ٢/٤/٢٠٠٩فتش العام للبيانات، ، استجابة وزارة المالية األميرآية لطلب الم١٤/٧/٢٠١٠المفتش العام للبيانات، 
، استجابة الوآالة ١٢/٧/٢٠١٠ استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي لطلب المفتش العام للبيانات،

استجابة الوآالة األميرآية ، ١٣/٧/٢٠١٠ و٨/٧/٢٠١٠ األميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات،
، المفتش العام، التقارير ربع السنوية ونصف السنوية ٢/٤/٢٠٠٩لمفتش العام  لطلب ا(USTDA) للتجارة وللتنمية

  .٤/٢٠١٠-٣/٢٠٠٤لكونغرس الواليات المتحدة، 
  

مشروع  الشيوخ ل، وافق مجلس النواب على تعديل مجلس٢٠١٠يوليو /في األول من تموز
سميًا المخصصات واّيد ر)  المتعلق بحسابات أخرىالمجلس نفسهمع تعديله  (H.R.4899لقانون ا

  )١٠٨(، للعراق٢٠١٠ مجلس الشيوخ للسنة المالية خصصها التي - مليار دوالر٢٫٦٨-التكميلية 

يوليو، رّد مجلس الشيوخ تعديل مجلس النواب وأعاد مشروع القانون إلى مجلس / تموز٢٢في 
  )١٠٩(.النواب

  P.L.111-32القانون العام 

 P.L.111-117القوانين  العامة 
                      P.L..111-118  

األموال المتوقعة          األموال الحالية  

 األموال المتوقعة
مع األموال 

التكميلية المطلوبة 
 ٢٠١٠للسنة المالية 

  ) مليار دوالر١٫٠(

صصات  المخ معاألموال المتوقعة
 مليار ٢٫٦ (٢٠١١المطلوبة للسنة المالية 

األموال المتوقعة مستندة إلى متوسط 
  اإلنفاق خالل السنة الفائتة

الخط يمثل المخصصات  ناقص األموال 
  المنفقة أو التي انقضت مدتها
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حتى .  بشأنهااوضات جاريةالمبالغ التي أقرها مجلس النواب ومجلس الشيوخ ليست نهائية والمف

  . المخصصات التكميليةسيتم إقراريوليو لم يكن معروفًا بعد متى / تموز٢٢تاريخ 
  

  المخصصات األميرآية المتبقية إلعادة إعمار العراق
ر المفتش العام ان يخية والى المخصصات المتوقعة، يقد التاراإلنفاقاستنادًا إلى معدالت 

 إلعادة إعمار العراق التي تم تخصيصها وطلبها حتى اآلن سوف يةرئيس األميرآية الالتمويالت
 قائمين على توقعين يظهر ٤-٢الشكل . خالل العامين القادمينتنفق إلى حد آبير في أي وقت 

  :)١١٠(السيناريوهين التاليين
  
  ٢٠١٠طلب اإلدارة لألموال التكميلية للسنة المالية بحسب التخصيص الكامل. 
  ٢٠١٠طلبات اإلدارة للمخصصات التكميلية للسنة المالية بحسب التخصيص الكامل 

 .٢٠١١وللمخصصات النظامية للسنة المالية 
  

 لرئيسية األميرآية اتمويالتيقدر المفتش العام ان ال
نفق إلعادة إعمار العراق المخصصة والمطلوبة سوف ُت

  . خالل العامين القادمينفي أي وقتإلى حد آبير 
  

  للمفتش العامالتدقيق الشرعي 
يوليو، أصدر المفتش العام رابع تقرير مؤقت حول تدقيقاته الشرعية ألموال إعادة /في تموز

خالل ربع السنة . المشكوك بأمرها حاالت إضافية من النشاطات المالية حددإعمار العراق و
ا رفع  مليار دوالر، مم٣٫٨ إضافية بقيمة معاملة مالية ٢٥،٠٠٠، راجع المفتش العام الحالي

 أنتجت.  مليار دوالر٣٥٫٨ بقيمة ١٠٨،٠٠٠ إلى المعامالت المالية التي تمت مراجعتهاإجمالي 
لمزيد من . الحاليتحت خالل ربع السنة  تحقيقات ُف٤ بما فيها تحقيقًا جنائيًا ٣٩الجهود 

  .هذا التقريرمن  ٣المعلومات، انظر القسم 
  

   ٤-٢الجدول 
   والقطاعات التخصيصاتوضعية األموال حسب : (IRRF) اقصندوق إغاثة وإعادة اعمار العر

  بماليين الدوالرات
  
  التغيير ربع السنوي  وضعية األموال  
  أنفقت  ألزمت  أنفقت  ألزمت  القطاع  تخصيصاتال

ة   ندوق إغاث ص
ار  ادة إعم وإع

راق األ  ولالع
(IRRF1)  

  %)٠ (٠٫٣-  %)٠ (٢٫١-  ٢،٢٤٨٫٥  ٢،٢٥٨٫٧  المجموع الفرعي

ن و رض األم ف
  تطبيق القانون

٠ (١٫٤-  ٤،٨٩٢٫٥  ٤،٩٢٩٫٦(%    

  %)٠ (٦٫٥  %)٠ (٢٫٨  ٤،٠٥٧٫٦  ٤،١٠٢٫٦  قطاع الكهرباء
ة  دل، البني الع

ة  المة التحتي للس
ع  ة، والمجتم العام

  المدني

٠ (٢٫٢  %)٠ (٠٫٢-  ٢،٢٠٩٫٢  ٢،٣١٣٫٨(%  

ة   ندوق إغاث ص
ار  ادة إعم وإع
اني   راق الث الع

(IRRF2)  

ة  وارد المائي الم
رف  والص

  حيالص

١ (١٧٫٦  %)٠ (٣٫٥-  ١،٩٤٤٫٦  ١،٩٩٦٨٫٠(%  
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  )تابع (٤-٢الجدول 
  
  التغيير ربع السنوي  وضعية األموال  

  أنفقت  ألزمت  أنفقت  ألزمت  القطاع  التخصيصات
ة   ة التحتي البني

  للنفط
٠ (٠٫١-  %)٠ (٠٫١  ١،٥٩٢٫٥  ١،٦٠٤٫٣(%  

اع    ة القط تنمي
  الخاص

٨٣٠٫٠  ٨٦٠٫٠      

  %)٢ (١٩٫١  %)٢ (١٤٫٩  ٨٠١٫٥  ٨١٦٫٨  العناية الصحية

  

التعليم، الالجئون،  
ان   وق اإلنس حق
ة  والديمقراطي

  ونظام الحكم

٤٤٧٫٦  ٥١٩٫٦      

ل    اريع النق مش
  واالتصاالت

٣ (١٣٫٠  %)٠ (٠٫٣-  ٤٥٢٫٨  ٤٦٦٫٦(%  

ور    رق، الجس الط
  واإلنشاءات

٠ (٠٫٢-  ٢٦٧٫١  ٢٧٩٫٨(%    

      ٢١٧٫٩  ٢١٩٫٥  اإلنفاقات اإلدارية  
تنمية قدرات   

ب الشراآة مكت
اإلستراتيجية مع 

  (ISPO)العراق 

٨ (٢٫٢  %)٦- (٣٫١-  ٢٨٫٨  ٤٥٫٤(%  

  %)٠ (٦٠٫٥  %)٠ (٩٫١  ١٧،٧٤٢٫٠  ١٨،١٢٦٫٠  المجموع الفرعي  
  %)٠ (٦٠٫٢  %)٠ (٧٫٠  ١٩،٩٩٠٫٦  ٢٠،٣٨٤٫٦  المجموع العام

  

ابقًا      .األرقام تتأثر بالتدوير  .  البيانات لم تدقق   :مالحظة ة   " القطاع المسمى س اعدة       تنمي درات مكتب المس ة ق  االنتقالي
  ".(ISPO)تنمية قدرات مكتب الشراآة االستراتيجية مع العراق "أعيدت تسميته " (ITAO)للعراق 

  
ات،  : المصادر ام للبيان تش الع ب المف ة لطل تجابة وزارة الخارجي ؤون ا٥/٤/٢٠٠٧اس ب ش تجابة مكت رق ل؛ اس ش

ات،    ام للبيان تش الع ب المف راق لطل ى للع ام    ٦/٧/٢٠١٠األدن تش الع ب المف دفاع، لطل ر ال ب وزي تجابة مكت ؛ اس
ات  ة١٠/٤/٢٠٠٩للبيان تجابة وزارة المالي ة ؛ اس ات   األميرآي ام للبيان تش الع ب المف تجابة ٢/٤/٢٠٠٩ لطل  ؛ اس

ات،      ام للبيان تش الع ب المف ة لطل ة الدولي ة للتنمي ة األميرآي ة  ٨/٧/٢٠١٠ و١٣/٤/٢٠٠٩الوآال تجابة الوآال ، اس
 .  ٢/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام (USTDA) آية للتجارة وللتنميةاألمير

  
  صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

لقد آان صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، أآبر مصدر لألموال األميرآية إلعادة اإلعمار، 
 صندوق إغاثة وإعادة إعمار: علت متوفرة عبر تخصيصين اثنين مليار دوالر ُج٢٠٫٨٦وشمل 

وصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني )  مليار دوالر٢٫٤٨ ((IRRF1)العراق األول 
(IRRF2)) ١١١(). مليار دوالر١٨٫٣٩(  

  
: أنفقتمة قد  مليون دوالر من األموال الملّز٣٩٤، لم تكن ٢٠١٠يونيو / حزيران٣٠تاريخ حتى 
 مليون دوالر ٣٨٤ و(IRRF1) ل ماليين دوالر من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق األو١٠

.  مليون دوالر إضافية غير ملزمة٤٧٩وبقي . (IRRF2) من إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني
   )١١٢(. ولن يكون باإلمكان إلزامها لمشاريع جديدةانقضى أجلهاغير ان هذه األموال 

  
، بعد ٢٠٠٩سبتمبر /لأيلو ٣٠ في (IRRF1) إغاثة وإعادة إعمار العراق األول  صندوقتّم إلغاء

مرور خمس سنوات على الفترة الزمنية التي آان فيها مسموحًا تقرير الزامات جديدة، تبعًا لذلك، 
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 إغاثة وإعادة إعمار العراق األولصندوق  أموال من أيةليس هناك سلطة إللزام أو إنفاق 
(IRRF1).)١١٣(  

  
 ٣٠تاريخ حتى ، (IRRF1)ول إغاثة وإعادة إعمار العراق األصندوق لالطالع على وضعية 

  .٤-٢، أنظر الجدول ٢٠١٠يونيو /حزيران
  

  صندوق قوات األمن العراقية
ام  ذ الع ص، من د خص ونغرس ق ان الك ار ١٨٫٠٤، ٢٠٠٥آ ن  ملي وات األم ندوق ق دوالر لص

ة دفاع  العراقي دعم وزارة ال وير    ل ي تط راق ف ي الع ة ف ة    ووزارة الداخلي ن العراقي وات األم  ق
(ISF).)١١٤(  

  
اريخ  ى ت ران ٣٠ حت و / حزي ان ٢٠١٠يوني اك ، آ زال هن وال  ١٫٠٩ ال ي ن األم ار دوالر م  ملي

ر أن           ٩٤٩ وبقي   ، بعد الملزمة لم تنفق   زام، غي ار دوالر من      ٤٨٣ مليون دوالر إضافي دون ال  ملي
ة          مليون ٤٦٦ ذلكيترك  انقضى أجلها، و  هذا المبلغ قد     وال المخصصة للسنة المالي   دوالر من األم

ام  ٢٠٠٩/٢٠١٠ انون الع دة P.L.111-32 بموجب الق اريع جدي ي مش زام ف وفرة لالل وال .  مت األم
ا  P.L.111-32المخصصة لصندوق قوات األمن العراقية بموجب القانون العام       سوف ينقضي أجله

  )١١٥(. ، وبعد هذا التاريخ لن يعود باإلمكان إلزامها لمشاريع جديدة٢٠١٠سبتمبر /أيلول ٣٠في 
  

ر            (ISFF) العراقية   األمنى وضعية صندوق قوات     لالطالع عل  ع االلزامات غي ك توزي ، بما في ذل
  .٥-٢، أنظر الشكل ٢٠١٠يونيو / حزيران٣٠تاريخ حتى المنفقة، 

  
  ٥-٢الشكل 

   الدوالراتبماليين –وضعية األموال : صندوق قوات األمن العراقية
 

  الزامات غير منفقة
  $١،٠٨٧٫٩: المجموع

  
   األرقام تتأثر بالتدوير–البيانات غير مدققة : حظةمال

 ;P.L. 108-7; P.L. 109-102; P.L. 109-234; P.L. 110-28; P.L. 110-92; P.L. 110-116القانون العام : المصدر
P.L. 110-137; P.L. 110-149; P.L.110-161; P.L. 110-252; P.L. 111-32  استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب

  .١٣/٧/٢٠١٠العام للبيانات، المفتش 
  

  $١٨،٠٣٩٫٣خصصت 
 

  $١٧،٠٩٠٫٧ألزمت 
 

  $١٦،٠٠٢٫٨أنفقت 
 

  $١٦٠٫٨معدات وزارة الداخلية 

 $١٤٩٫٢معدات وزارة الدفاع 

  استدامة وزارة الدفاع
$١٠٧٫٥االستدامة   

$٢٢٣٫٠أخرى 

البنية التحتية لوزارة 
 $٢١٠٫٩الداخلية 

١٩% 

١٥% 

١٤% 

١٠% 

٢٠% 

٢٢% 

البنية التحتية لوزارة 
 $٢٣٦٫٥الدفاع 
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   ربع السنوية لصندوق قوات األمن العراقيةنفاقاتاإللزامات واإل
اريخ ى ت ران٣٠ حت و / حزي م تخصيص ٢٠١٠يوني ار دوالر ١٧٫٠٦، ت ن أصل %) ٩٥( ملي م

اطات   ١٨٫٠٤ ات نش ع  مجموع ى أرب ة ال ن العراقي وات األم ار دوالر مخصصة لصندوق ق  ملي
غ    .  والتدريب ، البنية التحتية، االستدامة   المعدات،: آبرىفرعية   ة      ٩٧٦أما مبل ون دوالر المتبقي  ملي

ة            %) ٥( ى مجموعات نشاطات فرعي د خصصت ال ة فق ،  أصغر من صندوق قوات األمن العراقي
ا  ماة جماعي ات المس ذه المجموع لة"ه اطات ذات ص ريعة " نش تجابة الس ندوق االس مل ص تش

  )١١٦(. آز االعتقال ومجمعات حكم القانونامرلصندوق قوات األمن العراقية، وإنشاء 
  

وات         وزارات             األمن لالطالع على وضعية صندوق ق ع السنوية، حسب ال رات رب ة والتغي  العراقي
  .٥-٢، انظر الجدول ٢٠١٠يونيو / حزيران٣٠تاريخ حتى ومجموعات النشاطات الفرعية، 

  
راق                ة في الع وات األميرآي الي، ألزمت الق ون دوالر من   ٤٩٫٩خالل ربع السنة الح صندوق   ملي

وات                 (ISFF)قوات األمن العراقية     ذ تأسيس صندوق ق ، وهو أدنى مبلغ ألزم خالل أي ربع سنة من
ة، و ن العراقي ن األم ل م ن    ٦أق وات األم ات صندوق ق نوي اللزام ع الس ن المتوسط رب ة م  بالمئ

  )١١٧(.العراقي
  

لعراق خالل ربع السنة الحالي، الزمت القوات األميرآية في ا
 مليون دوالر من صندوق قوات األمن العراقية، وهو ٤٩٫٩

أدنى مبلغ الزم خالل أي ربع سنة منذ تأسيس صندوق قوات 
  . العراقيةاألمن

  

وما لم يمدد الكونغرس الفترة الزمنية إللزام األموال المخصصة لصندوق قوات األمن العراقية 
 مليون دوالر من األموال المتوفرة غير ٤٦٦ ، فإن أي من الP.L.111-32بموجب القانون العام 

معظم إلزامات ربع السنة الحالي ) ١١٨(.أجلهانقضي  سي٢٠١٠سبتمبر / أيلول٣٠لزمة قبل الم
  )١١٩(.آانت لمعدات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية

  
   ٥-٢الجدول 

  لفرعيةحسب الوزارات ومجموعات النشاطات اوضعية األموال، صندوق قوات األمن العراقية 
  بماليين الدوالرات

  

  التغيير ربع السنوي  وضعية األموال  
مجموعات   الوزارة

  النشاطات الفرعية
  أنفقت  ألزمت  أنفقت  ألزمت

  %)٢ (٨٧٫٨  %)١ (٢٩٫٤  ٤،٤٧٢٫٥  ٤،٦٢١٫٧  المعدات
  %)٣ (٧٦٫١  %)٠ (١٣٫١-  ٢،٨٣٩٫٠  ٣،٠٧٥٫٥  البنية التحتية
  %)٤ (٦٦٫٦  %)٠( ٤٫٨  ١،٧٧٥٫٤  ١،٨٨٢٫٩  االستدامة
  %)٧ (٢٧٫٢  %)٣ (١٥٫٠  ٤٢٣٫٠  ٤٦٦٫٢  التدريب

  الدفاع

  %)٣ (٢٥٧٫٦  %)٠ (٣٦٫١  ٩،٥٠٩٫٨  ١٠،٠٦٤٫٣  المجموع الفرعي
  %)١ (١٣٫٨  %)١ (٢٠٫٨  ٢،٣٨٧٫٤  ٢،٤٤٩٫٢  التدريب
  %)٤ (٥٦٫٠  %)٠ (٢٫٦  ١،٥٩٢٫٩  ١،٧٥٣٫٧  المعدات

  %)٥ (٥٦٫١  %)٠ (٤٫١-  ١،١٦٤٫٠  ١،٣٧٤٫٩  البنية التحتية

  الداخلية

  %)١ (٧٫٥  %)٠ (٠٫٣-  ٥٥٤٫٢  ٥٩٥٫٢  االستدامة
  %)٢ (١٣٣٫٣  %)٠ (١٩٫٠  ٥،٦٩٨٫٦  ٦،١٧٢٫٩  المجموع الفرعي  أخرى

نشاطات ذات   
  صلة

٤ (٢٨٫١  %)١- (٥٫٢-  ٧٩٤٫٥  ٨٧١٫٥(%  

  %)٣ (٤١٩٫٠  %)٠ (٤٩٫٩  ١٦،٠٠٢٫٨  ١٧،٠٩٠٫٧  المجموع العام
  

  . بالتدويراألرقام تتأثر. البيانات غير مدققة: مالحظة
  .١٣/٧/٢٠١٠ و١٢/٤/٢٠١٠استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، : المصادر
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 مليون دوالر، وهو أدنى مبلغ ٤١٩خالل ربع السنة الحالي، انفقت القوات األميرآية في العراق 

 بالمئة ٥٠وحوالي أنفق منذ ربع السنة األول الذي آان فيه صندوق قوات االمن العراقية متوفرًا، 
  )١٢٠(.عافمعظم النفقات الجديدة لوزارة الدآانت . من متوسط النفقات ربع السنوية

  
 على االلزامات والنفقات ربع السنوية من صندوق قوات االمن نظرة عامةلالطالع على 

  .٦-٢العراقية، انظر الشكل 
  

  ٦-٢الشكل 
  المن العراقية من صندوق قوات االسنوية ربع نفاقاتااللزامات واإل

  بماليين الدوالرات
  
  

  
 

   األرقام تتأثر بالتدوير- البيانات لم تدقق:مالحظة
، التقارير ربع السنوية ونصف ١٣/٧/٢٠١٠ استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، :المصدر

  .٤/٢٠١٠-١٠/٢٠٠٥السنوية إلى آونغرس الواليات المتحدة، 
  

  قتصادصندوق دعم اال
 مليار دوالر لصندوق دعم االقتصاد لتحسين البنية ٤٫٥٦خصص آان الكونغرس قد ، ٢٠٠٣منذ 

التحتية وأمن المجتمع األهلي، وتشجيع الديمقراطية والمجتمع المدني، ودعم بناء القدرات 
  )١٢١(.والتنمية االقتصادية

 
 آل سنة أعطيتأغلبية مخصصات صندوق دعم االقتصاد 

  .يللمسار األمن
  

الر من األموال الملزمة غير  مليون دو٤٩٦  هناك، آان٢٠١٠ يونيو/ حزيران٣٠ حتى تاريخ
ليون دوالر من هذا المبلغ قد م ٢٥٤مة، لكن  غير ملّز إضافية مليون دوالر٧٠٢وبقي  . منفق

 P.L.111-32بموجب القانون العام  مليون دوالر مخصصة ٤٤٨يترك هذا . انقضى أجلها
األموال المخصصة لصندوق دعم .  متوفرة لاللزام لمشاريع جديدةP.L.111-117م والقانون العا

بعد هذا . ٢٠١٠سبتمبر / أيلول٣٠ في ينقضي أجلها P.L.111-32 القانون العاماالقتصاد بموجب 
  )١٢٢(.التاريخ لن يكون باإلمكان الزامها لمشاريع جديدة

  

 اإللزامات

لنفقاتا  

  إللزاماتا
   $١٫٧٥ الذروة

ربع السنة الثالث 
٢٠٠٧للسنة المالية 

  لنفقاتا
  $١٫٥٩ :الذروة

ربع السنة الرابع 
٢٠٠٩نة المالية للس

  
  

 :المتوسط
٠٫٨٥$  

  
  
  

  :الحالي
٠٫٠٥$  

  
  

 :المتوسط
٠٫٨٠  

  

  :الحالي
٠٫٤٢  
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 صندوق دعم إنفاقاتًا حول الزامات وخالل ربع السنة الحالي، اصدر المفتش العام تدقيق
إجمالي التمويل في . المحتملةاالقتصاد شملت مناقشة األموال التي ألغي الزامها وإعادة برمجتها 

 في هذا القسم الن التدقيق مرآز بصورة أوثق ويحلل ذلك المذآورتدقيق المفتش العام يختلف عن 
بالنسبة لملخص النتائج التي توصل إليها . التالسجالت المالية، وليس القيم التي تذآرها الوآا

  . التقريرمن هذا ٣المفتش العام والتوصيات، أنظر القسم 
  

حتى   بما في ذلك توزيع االلزامات غير المنفقة،لالطالع على وضعية صندوق دعم االقتصاد
  .٧-٢، أنظر الشكل ٢٠١٠يونيو /  حزيران٣٠ تاريخ

  
  (ESF)  لصندوق دعم االقتصاداإللزامات واإلنفاقات ربع السنوية

 أغلبية . واقتصادي،سياسيوأمني، : خصص صندوق دعم االقتصاد برامج على ثالثة مسارات
   )١٢٣(.آل سنةفي لمسار األمني خصصت لمخصصات صندوق دعم االقتصاد 

  
 وللتغيرات ربع السنوية، حسب المسارات (ESF)لالطالع على وضعية صندوق دعم االقتصاد 

  .٦-٢، أنظر الجدول ٢٠١٠يونيو / حزيران٣٠تاريخ حتى  والبرامج،
  

 مليون دوالر من اإللزامات الصافية لصندوق دعم ١١٠٫٧خالل ربع السنة الحالي، آان هناك 
 مليون دوالر ٥٧٫٥ لبرامج في المسار األمني بما في ذلك أعطيتهذه األموال معظم . االقتصاد

 مليون ٤٠ و(PRT/QRF)عادة إعمار المحافظات لصندوق االستجابة السريعة التابع لفرق إ
إعادة إعمار وتنمية المحافظات لجان /دوالر لمشاريع فرق إعادة إعمار المحافظات

(PRT/PRDC). ١٢٤(.برامج في المسار االقتصاديتم إلغاؤها من  آانت هذه الزامات صافية(  
  

ت الصافية من صندوق دعم  مليون دوالر من النفقا٢٤١٫١خالل ربع السنة الحالي، آان هناك 
 لبرامج في المسار األمني بما نفاقات مخصصةفعلى غرار االلزامات، آانت أغلبية اإل. االقتصاد
 مليون دوالر لصندوق االستجابة ٤٥٫٨ مليون دوالر لبرنامج الحكم المحلي و٤٩٫٨في ذلك 

  )١٢٥(.(PRT/QRF) السريعة التابع لفرق إعادة إعمار المحافظات
  

الموافقة على : (PRT/QRF) الستجابة السريعة التابع لفرق إعادة إعمار المحافظاتصندوق ا
  المشاريع وإدارتها وتقييمها

 برنامج ممول من  (PRT/QRF)صندوق االستجابة السريعة التابع لفرق إعادة إعمار المحافظات
 من أجل ٢٠٠٧أغسطس / في آبأقامته قد (DoS)آانت وزارة الخارجية صندوق دعم االقتصاد 

 بآلية  (ePRT) المرافقةالمحافظاتوفرق إعادة إعمار (PRT)تزويد فرق إعادة إعمار المحافظات 
حكومي الجتماعي واالقتصادي واالثر األتمويل مرنة ألجل دعم مشاريع قصيرة األمد، ذات 

تعمل فرق إعادة إعمار المحافظات مع المجموعات المحلية لتطوير اقتراحات . )١٢٦(رفيعال
صندوق االستجابة السريعة، مشابه في  )١٢٧(.األهليةشاريع تهدف إلى معالجة حاجات مجتمعاتها م

 لكن تمويله جرى على )١٢٨(عافلسريعة للقائد التابع لوزارة الد، لبرنامج االستجابة انواحيبعض ال
 مليون دوالر خصصت لصندوق االستجابة السريعة التابع لفرق ٣٠٣: مستويات أدنى بكثير

 مليار دوالر خصصت لبرنامج االستجابة الطارئة ٣٫٨٢عادة إعمار المحافظات مقابل إ
تقدم التغيير الديمقراطي " إلى هباتوفقًا للوآالة األميرآية للتنمية الدولية، تهدف ال. )١٢٩(للقائد

  المخاطر او نشاطات ليست ممولة حاليًاعاليةآما ان العديد منها قد يرآز على قضايا " السلمي
  )١٣٠(.من آخرين
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 ٢٦٦٫٤ مليون دوالر من أصل ال ١٥٤٫٥دم  ُق(NEA-I)العراق -األدنىوفقًا لمكتب الشرق 
مليون دوالر من الزامات صندوق االستجابة السريعة التابع لفرق إعادة إعمار المحافظات إلى 

لفرق إعادة  صندوق االستجابة السريعة التابع وعان من هباتنيوجد . هباتالمستفيدين على شكل 
  :)١٣١(إعمار المحافظات

  
 صغيرة تديرها وزارة الخارجية ومكتب شؤون المحافظات هبات (OPA) في السفارة 

 ٢٤( مليون دوالر ٦٤٫٦ دوالر وتشكل ١٠٠،٠٠٠ محددة ب وهي. األميرآية في بغداد
 .من الزامات صندوق االستجابة السريعة التابع لفرق إعادة إعمار المحافظات) بالمئة

 
  برنامج المساعدة السريعة للعراق(IRAP) الذي تديره الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 

 مكّونة لصندوق هبةيتضمن أآبر . (DAI) انترناشونال، انك، أولترناتيفزومقاولها، دفلوبمنت 
 مليون دوالر ٨٩٫٩ دوالر وتشكل ٥٠٠،٠٠٠ محددة ب يرة الكبهباتال. االستجابة السريعة

 .من الزامات صندوق االستجابة السريعة التابع لفرق إعادة إعمار المحافظات) ئة بالم٣٤(
 

  ٧-٢الشكل 
  وضعية األموال : صندوق دعم االقتصاد
  بمليارات الدوالرات

 
  الزامات غير منفقة

  $٤٩٥٫٩: المجموع

  
  

   األرقام تتأثر بالتدوير–البيانات غير مدققة : مالحظة
وانين  ا:دراالمص  استجابة  ، P.L. 108-7; P.L. 109-102; P.L. 110-28; P.L. 110-161; P.L. 111-32; P.L. 111-117 لق

ات،                 ام للبيان تش الع داد لطلب المف ة في بغ ام        -دنى ، استجابة مكتب الشرق األ       ١٤/٧/٢٠١٠السفارة األميرآي تش الع  العراق لطلب المف
، استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي لطلب         ٨/٧/٢٠١٠ و ٣٠/٦/٢٠١٠،  ١٤/٤/٢٠١٠ ,١٢/٤/٢٠١٠ ،٢/٤/٢٠١٠ للبيانات،

  .١٣/٧/٢٠١٠ استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، ،١٢/٧/٢٠١٠المفتش العام للبيانات، 

  

  $٤،٥٥٩٫١خصصت 
 

  
  

  $٣،٨٥٧٫٣ألزمت 
 

  
  

  $٣،٣٦١٫٤أنفقت 
 

النمو االقتصادي في 
  $٢٩٫٧المحافظات 

الديمقراطية والمجتمع 
 $٥٩٫٢ المدني

مشاريع فرق إعادة 
صندوق /المحافظات

$٥٦٫٨الستجابة السريعة ا

برنامج عمل المجتمع 
 $٨٦٫٢األهلي 

شاريع صندوق االستجابة السريعة م
التابع لفرق إعادة إعمار المحافظات 

٨٠٫٤ $ 

برنامج الحكم المحلي 
٦٦٫٢$ 

١٦% 

١٢% 

١٢% 

١١% 
١٧% 

٦% 

 $٥٩٫٠ تنمية القدرات

  $٥٨٫٤أخرى 
 

١٢% 

١٣% 
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، نواحيالصندوق االستجابة السريعة مشابه، في بعض 
لقائد التابع لوزارة الدفاع لكن لبرنامج االستجابة السريعة ل

  . على مستويات أدنى بكثيرآانتمويله 
  

من )  بالمئة١٩( مليون دوالر ٥٠٫٨ األقل مليون دوالر ملزمة، هناك على ١١١٫٩من أصل 
تكاليف العقود الممولة والرسوم المدفوعة إلى مقاولي وزارة الخارجية والوآالة األميرآية للتنمية 

العراق والوآالة األميرآية -تلَق المفتش العام تقارير من مكتب الشرق األدنىلم ي. )١٣٢(الدولية
متبقية من الزامات صندوق ال مليون دوالر ٦١٫١ ال وتوزيعللتنمية الدولية حول استخدام 

 بعض هذه األموال على من الممكن أن. االستجابة السريعة التابع لفرق إعادة إعمار المحافظات
 لبرنامججانب الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لتمويل مقاولي الباطن من  ت قد استخدماألقل

  )١٣٣(.المساعدة السريعة للعراق
  

 وصالحية المشتريات، هباتتقدم وزارة الخارجية والوآالة األميرآية للتنمية الدولية، مستخدمة ال
 ،بلدان ثالثةابعة ل والت،راقية، األميرآية والع(NGOs) المساعدة للمنظمات غير الحكومية

 والمنظمات ، والجمعيات المهنية،، وشرآات األعمال العراقية والمحافظاتاتحكومات البلديول
 آيان معّين تحول األموال النقدية او السلع إلى هباتال. )١٣٤(الخيرية والمؤسسات التعليمية

آما يتم . )١٣٥(تي عشر شهر ال يمكن ان تتجاوز اثنالهبةالفترة الزمنية ألداء . مجددلممارسة نشاط 
 السلع والخدمات المطلوبة من جانب الحكومة األميرآية لدعم لشراء صالحية المشتريات استخدام

  )١٣٦(.هبات إعمار المحافظات، ويمكن تحويلها إلى المستفيدين من الإعادةمشاريع فرق 
  

 في السفارة الفنيتقييم  صندوق االستجابة السريعة تقوم بمراجعتها لجنة الاقتراحات هباتآافة 
اقتراحات  دوالر، ترسل ٢٥،٠٠٠ أآثر من آانت القيمةفي حال .  في بغداد(ETEC)األميرآية 

 عند الموافقة، .المراجعةلمزيد من ل (WTEC) في واشنطن فني إلى لجنة التقييم الهباتال
 طلبات. )١٣٧(وال وتحرير األمهبةباستطاعة فريق صندوق االستجابة السريعة في بغداد آتابة ال

. )١٣٨( وتنفقها فرق إعادة إعمار المحافظاتعليها دوالر توافق ٢٥،٠٠٠ األدنى منالمشتريات 
 صندوق االستجابة السريعة بعد لن يدعمها دوالر ٢٥،٠٠٠ المشتريات التي تفوق طلبات
  )١٣٩(.اآلن

  
  ٦-٢الجدول 

  لبرامجوضعية األموال حسب المسارات وا: (ESF) صندوق دعم االقتصاد
  بماليين الدوالرات

  
  التغيير ربع السنوي  وضعية األموال  

  أنفقت  ألزمت  أنفقت  ألزمت  البرنامج  المسار
برنامج استقرار 
  المجتمع األهلي

٦١٩٫٠  ٦١٩٫٣      

ِفَرق إعادة مشاريع 
إعمار 

لجان /المحافظات
إعادة إعمار وتنمية 

المحافظات 
(PRT/PRDC)  

٧ (٣٢٫١  %)٨ (٤٠٫٠  ٤٦٨٫١  ٥٤٨٫٥(%  

  %)١٧ (٤٩٫٨  %)١ (٣٫٠  ٣٤٤٫٣  ٤١٠٫٥  برنامج الحكم المحلي

  األمني

برامج عمل المجتمع 
  األهلي

١٣ (٣٤٫٤  %)٢ (٦٫٨  ٣٠٢٫٦  ٣٨٨٫٩(%  
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  )تابع (٦-٢الجدول 
  
  التغيير ربع السنوي  وضعية األموال  

  أنفقت  ألزمت  أنفقت  ألزمت  البرنامج  المسار
صندوق االستجابة 
ة السريعة لفرق إعاد

  إعمار العراق

٢٨ (٤٥٫٨  %)٢٨ (٥٧٫٥  ٢٠٩٫٦  ٢٦٦٫٤(%  

حماية أمن البنية 
  التحتية

١ (٢٫١  %)٢ (٣٫٧  ١٨٣٫٩  ١٨٧٫٧(%  

  

  %)٨ (١٦٤٫٣  %)٥ (١١١٫٠  ٢،١٢٧٫٤  ٢،٤٢١٫٢  المجموع الفرعي
  %)٠ (١٫٢-    ٢٥٠٫٤  ٣٠٩٫٤  تنمية القدرات الوطنية
الديمقراطية والمجتمع 

  المدني
١٥( ٢٣٫٢   %)٢ (٣٫٨  ١٧٨٫٨  ٢٣٨٫٠(%  

      ٩٠٫٦  ٩٥٫٠  الالجئون العراقيون
الحكم االقتصادي 

المرحلة الثانية، 
 إصالحات القوانين

  والسياسة

٨٥٫٠  ٨٥٫٠      

تنمية القدرات 
  الوزارية

٣٠٫٠  ٤١٫٠٨      

  السياسي

مكتب اتصال جرائم 
  النظام

١-  (٠٫٤-  %)٥-  (١٫٦-  ٢٨٫٠  ٢٨٫٥(%  

   %)٣( ٠٫٤    ١٣٫٨  ١٣٫٩  دعم االنتخابات
  %)٥٧٥ (٢٫٧  %)٢-  (٠٫١-  ٣٫٢  ٧٫٥  الرصد والتقييم

ة     امج الوآال ات برن نفق
ة  ة للتنمي األميرآي

 (USAID)الدولية 

١٠٠-  (٠٫١-  %)١٠٠-  (٠٫٢-  ٠٫٠  ٠٫٠(%  

  %)٤ (٢٤٫٦  %)٠ (١٫٩  ٦٧٩٫٨  ٨١٨٫٣  المجموع الفرعي   
  التشغيلاستدامة  االقتصادي

  الصيانةو
٢- ( ٤٫٢-  %)٢-  (٤٫٤-  ٢٦٦٫٦  ٢٦٧٫٦(%  

تطوير برنامج إنماء   
  لألعمال الزراعية

٤٠ (٣٢٫٧    ١١٥٫٣  ١٢٤٫٠(%  

النمو االقتصادي في   
  المحافظات

٤٧ (١٨٫٠    ٥٦٫١  ٨٥٫٨(%  

برنامج التنمية المحددة   
  األهداف

١٨ (٥٫٥    ٣٦٫٩  ٥٧٫٤(%  

تنمية القدرات على   
مستوى المعامل 
  والتدريب الفني

٠ (٠٫١  %)٥ (٢٫٢  ٤٧٫٩  ٥٠٫١(%  

      ٣١٫٤  ٣٢٫٨  دهاراز  
  %)١٠ (٥٢٫٢  %)٠ (٢٫٣-  ٥٥٤٫١  ٦١٧٫٧  المجموع الفرعي  

  %)٨ (٢٤١٫١  %)٣( ١١٠٫٧  ٣،٣٦١٫٤  ٣،٨٥٧٫٣  المجموع العام
  

برنامج نفقات الوآالة األميرآية " البرنامج المعروف سابقًا .األرقام تتأثر بالتدوير. البيانات لم تدقق: مالحظة
  ."الرصد والتقييم"باسم  أعيد تصنيفه" للتنمية الدولية

، ١٤/٤/٢٠١٠، ١٢/٤/٢٠١٠العراق لطلب المفتش العام للبيانات، - استجابة مكتب الشرق األدنى:المصادر
، ٨/٤/٢٠١٠، استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٨/٧/٢٠١٠ و٣٠/٦/٢٠١٠
لجيش األميرآي لطلب المفتش العام للبيانات، ، استجابة سالح الهندسة في ا١٦/٧/٢٠١٠ و١٤/٧/٢٠١٠
، استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، ١٢/٧/٢٠١٠ و١/٤/٢٠١٠
١٣/٧/٢٠١٠.  
  
  



  تمويل المصادر 
  

 

٥٥ 

   الصغيرةهباتال
)  دوالر٢٥،٠٠٠اقل من (والمشتريات الصغيرة )  دوالر١٠٠،٠٠٠اقل من ( الصغيرة هباتال

 السياسي والدعم اإلرشاد الذي يقدم (OPA)خارجية ومكتب شؤون المحافظات تديرها وزارة ال
 تصدر عن فرق إعادة الصغيرة هبات الاقتراحات. إلى فرق إعادة إعمار المحافظات في العراق

 طلب هي استمارةإعمار المحافظات وتعرض عبر قاعدة بيانات صندوق االستجابة السريعة، و
 مقاول تابع لمكتب شؤون المحافظات التابع لوزارة الخارجية، ايره يداإلنترنت على شبكة قائمة

 تفاصيلعلى فرق إعادة إعمار المحافظات إدخال . (MSI)منجمنت سيستمز انترناشونال، انك 
استمارات وتعبئة أية  موازنة مفصلة وإدخال او المشتريات في قاعدة البيانات هبات الاقتراح

  )١٤٠(.محددةويل الاخرى مطلوبة من جانب آلية التم
  

، بةهل الراعية لةفرقة إعادة إعمار المحافظ هبة صغيرة وتقييمها من جانب أيةتتم عملية رصد 
  النترناشونالسيستمز التي تديرها منجمنت هبات مسجلة في قاعدة بيانات المقاييسمستخدمة 

(MSI).)١٤٢(. صغيرة تتعلق بطبيعة المشروعمقاييس آل هبة )١٤١(  
  
برنامج المساعدة لوآالة األميرآية للتنمية الدولية، وعلى الرغم من ان ا بحسب: لكبيرة ااتهبال

 حاليًا في طور فهو، )١٤٣(٢٠١٠سبتمبر / أيلول٣٠ سوف يستمر لغاية (IRAP)السريعة للعراق 
 تستخدم هبات جديدة أيةاإلغالق، ولن توافق الوآالة األميرآية للتنمية الدولية بعد اآلن على 

 التي ُتشكِّل قسم – برنامج المساعدة السريعة للعراق هبات. )١٤٤(ق االستجابة السريعةصندو
 من جانب مقاولي فرق إعادة إعمار مصممة -صندوق االستجابة السريعةفي "  الكبيرةهباتال"

 لدى الوآالة األميرآية للتنمية الدولية (PRT/QRF)  السريعةاالستجابةصندوق /المحافظات
(USAID)انترناشونال اولترناتيفزفلوبمنت ، ود (DAI) من فرقة إعادة إعمار مساهمة، مع 

 اولترناتيفزلوآالة األميرآية للتنمية الدولية، قدمت دفلوبمنت وبحسب ا. )١٤٥(المحافظات الراعية
 فنيلجنة التقييم ال قبل عرضها على هباتانترناشونال المساعدة الفنية وراجعت آافة مقترحات ال

جراءات، اإلسياسات وال للمراجعة لضمان تناغمها مع (ETEC)رة األميرآية في بغداد في السفا
بعد موافقة . )١٤٦( الوآالة األميرآية للتنمية الدوليةلدىواستمارات منح، والتصرف بالممتلكات 

ا  إذ(WTEC)ي في واشنطن فن ولجنة التقييم ال-لجنة التقييم التقني في السفارة األميرآية في بغداد 
 تعرض مقترحات برنامج المساعدة السريعة للعراق على الممثل -  دوالر٢٥،٠٠٠زادت عن 

الفني لضابط العقود لدى الوآالة األميرآية للتنمية الدولية وعلى ضابط العقود للمراجعة 
   )١٤٧(.والموافقة

  

ة إعادة إعمار  وفرق (DAI) انترناشونالاولترناتيفزأداء المنح الكبيرة ترصده وتقيمه دفلوبمنت 
 التي تحافظ على االتصال مع المستفيد طوال الفترة الزمنية ألداء )١٤٨( الراعية(PRT) المحافظات

التسليمات واألداء العام للمنح يتم تعقبها عن طريق . )١٤٩(بزيارات للموقع وتقوم أحيانًا هبةال
 فريدة لكل  مقاييس الهبةتكون الصغيرة، هبات على غرار ال)١٥٠(.استخدام قاعدة بيانات المنح

 انترناشونال مؤشرات األداء عند بداية المشروع، وتتعقب اولترناتيفزتضع دفلوبمنت . )١٥١(هبة
برنامج . )١٥٢( تقريرًا نهائيًا عند نهاية المشروعتقدم، والهبةالتقدم خالل الفترة الزمنية ألداء 

 أهداف ومؤشرات ترفع دفلوبمنت المساعدة السريعة للعراق له خطة عامة لألداء والرصد مع
 الوآالة األميرآية للتنمية الدولية أيضًا وتنفذ. )١٥٣(أساسها انترناشونال التقارير على اولترناتيفز

  )١٥٤(.هبات وتقييمات نهائية لكافة اتفاقيات الاألداءتقييمات في منتصف فترة 
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  (QRF) للعراق برنامج المساعدة السريعة هباتاألولويات واألنماط في توزيع 
برامج هبات صندوق االستجابة السريعة   ترآز(NEA-I) العراق-مكتب الشرق األدنىبحسب 

 والوآالة األميرآية للتنمية (DoS/OPA) مكتب شؤون المحافظات/ من وزارة الخارجيةلكل
 األهلية مساعدة المجتمعات على، (USAID/DAI) انترناشونال اولترناتيفزدفلوبمنت / الدولية

 مليون ٣٨٢٫٥ ماليين دوالر من اصل ١٠صص بموجب توجيه من الكونغرس ُخ. قلياتلال
 .)١٥٥(، لهذا الغرض٢٠١٠ للسنة المالية (ESF) دوالر من مخصصات صندوق دعم االقتصاد

 القصد منها لمشاريع مليون دوالر ٩٫٧٩، آان قد تم الزام ٢٠١٠يونيو / حزيران٣٠تاريخ حتى 
  )١٥٦(. معظمهاإنجاز االقليات، وقد تم بالدرجة األولى استفادة

  
  

 تضارب بين القادة المحليين سببت المختلفةاالنتماءات السياسية 
بين القرارات المستندة إلى الحاجات وتلك المبنية حصرًا على 

  .هواجس دينية او إثنية
  

لمئة من  با٩٩ المقدرة بقرابة ، بالمئة من مشاريع االقليات الجارية او المنجزة٨٠اآثر من 
رآز دعم . )١٥٧( (IRAP)مجموع اإللزامات، قد نفذت عبر برنامج المساعدة السريعة للعراق 

 بعض بالغالببرنامج المساعدة السريعة للعراق لالقليات العراقية على مناطق في نينوى تسكنها 
  . بما فيها مجموعات الشبك والترآمان والمسيحيين واليزيدييناتمجموعات األقلي

  
  انترناشونالاولترناتيفزدفلوبمنت / لوآالة األميرآية للتنمية الدوليةا تقرير بحسب 

(USAID/DAI) وغيرهم هبات قادت أحيانًا المستفيدين من الالجهودلهذه " التنمية التمييزية"، ان 
 انتقاءإلى االدعاء ان النشاط آان مخصصًا لمجموعاتهم الخاصة االثنية او الدينية، علمًا ان 

 للمستفيدين لم يكن موجهًا الستبعاد أي فرد او مجموعة (DAI)  انترناشونالاولترناتيفزمنت دفلوب
آان هذا االلتباس ظاهرًا على وجه التحديد خالل . من غير االقليات مقيمة في المناطق المستهدفة

سببت  ثبرنامج المساعدة السريعة للعراق الداعمة إلنشاء مدرسة، حيلهبة عملية اختيار الموقع 
 بين القرارات المستندة إلى الحاجة وتلك تضاربلقادة المحليين لاالنتماءات السياسية المختلفة 

  )١٥٨(.المبنية حصرًا على الهواجس الدينية أو االثنية
  

 الصغيرة التابع لوزارة هباتلسفارة األميرآية في بغداد، الهدف االولي المتبقي لبرنامج البحسب ا
اقل من  (األمدهو تمويل المشاريع القصيرة  (DoS/OPA)المحافظات مكتب شؤون /الخارجية

 االستراتيجية األهداف، والتي تدعم اآلخرونن والتي تنفذها حكومات المحافظات والمستفيد) سنة
تشمل . (JCP)الملخصة في خطة عمل فرق إعادة إعمار المحافظات وخطة الحملة المشترآة 

فني والموارد لمجالس لون المحافظات تقديم التدريب امكتب شؤ/  وزارة الخارجيةأولويات
 مبادرة حكومية في  صندوق االستجابة السريعةخالل ربع السنة الحالي، ساند . المحافظات

لمحافظة في ا في تكنولوجيا المعلومات في بابل، ومجلة النجف، مشروع لبناء القدرات
وزارة الخارجية ومكتب شؤون المحافظات  الجارية لهبات بالمئة من ال٦٠قرابة . )١٥٩(االنبار

  )١٦٠(.تدعم التعليم
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  ٨-٢الشكل 
  ٣٠/٦/٢٠١٠تاريخ حتى  (QRF/PRT)صندوق االستجابة السريعة /مشاريع فرق إعادة إعمار المحافظات

  
مكتب شؤون /االلزامات المتراآمة لوزارة الخارجية  

   حسب نوع المستفيد (DoS/OPA)المحافظات
  

ت المنظما  الموضوع
غير 

  الحكومية

شرآات   الحكومة
  األعمال

  توزيع أحجام المشاريع  المجموع  أخرى

  ١٣،٦٩٥  ١،٠٩٣  ٢،٩١٥  ٦،٢٧٥  ٣،٤١١  التعليم
  ٩،٦٠٠  ٢،٩٠٩  ٥٩٨  ٣،١٢١  ٢،٩٧٢  البيئة/الزراعة

  ٨،٤٩٠  ٦٠٢  ٦٢٦  ٦،٤٣٢  ٨٣٠  قضايا الحكم
  ٧،٨٨٣  ٢،٠٠٢  ٩٤٧  ١،٩٠٣  ٣،٠٣١  المجتمع المدني

  ٥،٠٠٧  ٥٦٤  ٤٦٤  ٣،٣٨٢  ٥٩٨  الصحة
  ٤،٥٣٧  ٥٥٧  ٧٦٥  ١،٧٤٥  ١،٤٦٩  التنمية االقتصادية

  ٣،٤٠٢  ٥٢٠  ٩٠  ١٧٩  ٢،٦١٣  برامج النساء
  ٣،٢٨٣  ١،١٠٠  ٢١٩  ١،٠٠٥  ٩٥٩  برامج الشباب

  ٣،٠٣٠  ٩٠  ٢  ٢،٩٣٥  ٢  غير قابلة للتطبيق
تنمية شرآات 

  األعمال
٢،٨٣٥  ٢٢٠  ١،٠٥٦  ٢١٣  ١،٣٤٧  

  ٢،٧٥٨  ٤٦٧  ١٧١  ١،٧٣٦  ٣٨٥  حكم القانون
المخصص 
  لالقليات

١٠٣  ٧  ٠  ٤٦  ٥٠  

  ٦٤،٦٢٤  ١٠،١٣٠  ٧،٨٥٢  ٢٨،٩٧٣  ١٧،٦٦٨  المجموع

 
  
  /وزارة الخارجيةالمنجزة لمشاريع ال

   (DoS/OPA)مكتب شؤون المحافظات 
  بآالف الدوالرات

  $٥٧،١٢٦: المجموع

  
  

  /وزارة الخارجيةقيد التنفيذ لمشاريع 
  (DoS/OPA) مكتب شؤون المحافظات

  بآالف الدوالرات
  $٧،٤٩٨: المجموع

  
  

  

مشاريع على نطاق 
  :البالد
٥٨$ 

مشايع على 
 :نطاق البالد
٣،٩٧٩$ 

 ١٠           النسبة المئوية ٩٠ النسبة المئوية

 ٢٥     متوسط         النسبة المئوية ٧٥ النسبة المئوية
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 اولترناتيفزدفلوبمنت / االلزامات المتراآمة للوآالة األميرآية للتنمية الدولية  

   حسب نوع المستفيد(USAID/DAI) انترناشونال
  

المنظمات   الموضوع
غير 

  الحكومية

شرآات   الحكومة
  األعمال

  توزيع أحجام المشاريع  المجموع  أخرى

  ١٤،٧٩٠  ١٥٢  ٤٧  ٨،٦٢٨  ٥،٩٦٢  الحكمقطاع 
  ١٢،٤٥١  ٩٢٥  ٠  ٤٠٩  ١١،١١٧  المجتمع المدني

  ١٠،٧١٥  ١٠٠  ٧٠٢  ١،١١٢  ٨،٨٠١  التنمية االجتماعية
المخصص 
  لألقليات

٩،٦٨٣  ١٩٠  ٠  ٢،٢٢٢  ٧،٢٧١  

  ٩،٢١٦  ٠  ٠  ٣،٢٠٨  ٦،٠٠٨  الصحة
  ٨،٧٥٣  ٥١٨  ١١٤  ٤،٧٥٧  ٣،٣٦٤  التعليم

  ٥،٧٨٤  ٠  ١٠١  ٤٦٨  ٥،٢١٦  برامج النساء
  ٥،٥١٠  ٢٢٦  ٠  ٢،٥٩٩  ٢،٦٨٦  البيئة/الزراعة

  ٥،١٩٥  ٢٤٢  ٠  ٢،١٠٣  ٢،٨٤٩  حكم القانون
تنمية شرآات 

  األعمال
٤،٩٠٠  ٣٥  ٢٥٠  ٤٩٩  ٤،١١٦  

  ٢٦٧٠  ٢٢  ٠  ٠  ٢،٦٤٨  برامج الشباب
  ٢٠٠  ٠  ٠  ٢٠٠  ٠  غير قابلة للتطبيق

  ٨٩،٨٦٨  ٢،٤١٠  ١،٢١٤  ٢٦،٢٠٦  ٦٠،٠٣٩  المجموع

  
 اولترناتيفزدفلوبمنت / لوآالة األميرآية للتنمية الدوليةلالمنجزة  مشاريعال

  (USAID/DAI) انترناشونال
  بآالف الدوالرات

  $٧٧،٢٦٦: المجموع

  
  

دفلوبمنت / وآالة األميرآية للتنمية الدوليةللقيد التنفيذ مشاريع 
  (USAID/DAI)  انترناشونالاولترناتيفز

  بآالف الدوالرات
  $١٢،٦٠٣: المجموع

  
  

  
المشاريع في أرجاء البالد تشير إلى المشاريع التي تديرها .  األرقام تتأثر بالتدوير– البيانات لم تدقق : مالحظة

المشاريع الممثلة على الخرائط مرمزة حسب المحافظة . وزارة الخارجية والتي ليست منفذة ضمن محافظة معينة
بعض فرق إعادة إعمار المحافظات . رافقة التي تقوم بالتنفيذالفرق الم/حيث توجد فرقة إعادة إعمار المحافظات

 وينفذ إقليمي أربيل، والتي تخدم آفريق إعادة إعمار األخصتنفذ مشاريع خارج المحافظة التي تقيم فيها، وعلى 
إلى  إضافة، )المرمزة آما لو ان ليس لها مشاريع، عند استخدام تلك التكنولوجيا(مشاريع في دهوك والسليمانية 

معظم مواضيع المشاريع المرمزة من جانب وزارة . بيانات أماآن المشاريع لم تكن متوفرة. أربيل
  .هي مشاريع إنشاء طرق او مباني" للتطبيق"الوآالة األميرآية للتنمية الدولية آغير قابلة /الخارجية

  
  ١٣/٧/٢٠١٠العراق لطلب المفتش العام للبيانات، - استجابة مكتب الشرق األدنى:المصدر

  
  

 قصىآان الموعد األ.  هو حاليًا في مرحلة اإلقفال(IRAP)برنامج المساعدة السريعة للعراق 
/ مشاريع الوآالة األميرآية للتنمية الدولية. )١٦١(٢٠١٠ أبريل/لتقديم اقتراحات المنح نهاية نيسان

 المواضيع  لناحيةعًا تنو تنفيذها أآثر الجاري(USAID/DAI) انترناشونال اولترناتيفزدفلوبمنت 
 من حيث الزامات .(DoS/OPA) من تلك التي تدعمها وزارة الخارجية ومكتب شؤون المحافظات

، التعليم ) بالمئة١٨(، االقليات ) بالمئة٢٠(، آان الترآيز على المشاريع الداعمة للصحة هباتال
  )١٦٢(). بالمئة١١(وبرامج النساء )  بالمئة١٢(البيئة /الزراعة)  بالمئة١٣(
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 او الجاري المنجزة (QRF) صندوق االستجابة السريعة هباتلالطالع على التفاصيل حول 
  .٨-٢، انظر الشكل تنفيذها

  
 (PRT/QRF)صندوق االستجابة السريعة / فرق إعادة إعمار المحافظاتهباتالمعلومات حول 

نمية الدولية، في قاعدة  والوآالة األميرآية للت(NEA-I) العراق-متوفرة لدى مكتب الشرق األدنى
للبيانات يمكن الوصول إليها من جانب أعضاء فرق إعادة إعمار المحافظات الذين يطلبون 

وزارة الخارجية او الوآالة (تشمل التفاصيل اسم االقتراح والوآالة التي تديره . )١٦٣(ذلك
 نفقة،لملزمة والمترعى فرقة إعادة إعمار المحافظات المبالغ ا). األميرآية للتنمية الدولية

العراق، تواريخ بدء وإنجاز -األدنىوفقًا لمكتب الشرق . )١٦٤( ونوع المستلم،والموضوع
 الفردية ليست متوفرة حتى اآلن في استمارة الهبات ومقاييس تقدم واألهدافالمشاريع، 
  )١٦٥(.التقارير

  
  التكاليف العامة

منجمنت سيستمز انترناشونال  مع (DoS/OPA) مكتب شؤون المحافظات/عقود وزارة الخارجية
(MSI)فرق إعادة إعمار المحافظات / ممولة بحوالي مليون دوالر من صندوق االستجابة السريعة

فرق إعادة / صندوق االستجابة السريعةهبات بالمئة من إجمالي تكاليف ٣أي ما يساوي تقريبًا 
مكتب شؤون /الخارجيةوزارة ل الهبات الصغيرةإعمار المحافظات المقدمة عبر برامج 

العراق معلومات عما إذا آانت تمويالت فرق إعادة -لم يقدم مكتب الشرق األدنى. )١٦٦(المحافظات
 الصغيرة لوزارة الهباتإعمار المحافظات من المصادر األخرى تساوي آلفة تنفيذ برامج 

  .مكتب شؤون المحافظات/الخارجية
  

 مليون ٤٨٫٨ (DAI) انترناشونال اولترناتيفزدفلوبمنت  إجمالي التكاليف والرسوم المرافقة لعقود
فرقة إعادة / صندوق االستجابة السريعةهبات بالمئة من إجمالي تكاليف ٥٤دوالر او حوالي 

التكاليف . )١٦٧( الوآالة األميرآية للتنمية الدولية الكبيرة هباتإعمار العراق المقدمة عبر برنامج 
 للوآالة وبحسب، الذي، )١٦٨( تشمل االمن(DAI) انترناشونال تيفزاولترناالعامة لعقود دفلوبمنت 
 أيضًا الموظفين (DAI) انترناشونال اولترناتيفز تقدم دفلوبمنت )١٦٩(األميرآية للتنمية الدولية

 سيارات، واللوجستية واالتصاالت، ومشتريات معدات المكاتب والاإلداريةالميدانيين، والمكاتب 
  )١٧٠(.والدعم المالي

  
  (CERP) برنامج االستجابة الطارئة للقائد

ونغرس     ٢٠٠٤منذ   ار  مل ٣٫٨٢، قدم الك راق             ي د للع ة للقائ امج االستجابة الطارئ ل برن   دوالر لتموي
ة                      ار ُملّح ادة إعم انية وإع ات إنس لغرض تمكين القادة العسكريين في العراق من االستجابة لمتطلب

   )١٧١(. مناطق مسؤولياتهمضمن
  

و / حزيران ٣٠ حتى تاريخ  ان  ٢٠١٠ يوني اك  ، آ ون    ١٠٠ هن ر        دوالر   ملي ة غي وال الملزم من األم
ة ي ،منفق ن    ٢١٤ وبق ة، لك ر ملزم افية غي ون دوالر إض غ   ١٣٤ ملي ذا المبل ن ه ون دوالر م  ملي

ذا    . انقضى أجلها  ام             ٨١يترك ه انون الع ون دوالر مخصصة بموجب الق  للسنة   P.L.111-118 ملي
ة  زام ٢٠١٠المالي وفرة لالل دةمت اريع جدي وال المخصصة .  لمش امجاألم ة لبرن تجابة الطارئ  االس

بتمبر   /أيلول ٣٠ في   ينقضي أجلها   P.L.111-118 العامللقائد بموجب القانون     ذا     ،٢٠١٠س د ه وبع
  )١٧٢(. إلزامها لمشاريع جديدةباإلمكانالتاريخ لن يكون 
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د،           ة للقائ ر             لالطالع على وضعية أموال برنامج االستجابة الطارئ وال غي ع األم ك توزي ا في ذل بم
  .٩-٢، أنظر الشكل ٢٠١٠يونيو / حزيران٣٠ حتى تاريخالمنفقة، 

  
  ٩-٢الشكل 

  وضعية األموال: برنامج االستجابة الطارئة للقائد
  بماليين الدوالرات

 
 
  
 

  
  
  

  . األرقام تتأثر بالتدوير. البيانات غير مدققة: مالحظة
ادة    الفئات لنظام    ، تقرير ١٣/٧/٢٠١٠لدفاع لطلب المفتش العام للبيانات،      استجابة مكتب وزير ا   : المصدر إدارة إع

  .٢/٧/٢٠١٠  الطارئة للقائد،االستجابةإعمار العراق، القوات األميرآية في العراق، برنامج 
  

  (CERP) االلزامات واإلنفاقات ربع السنوية لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد
ا ف  ر، آم ذا التقري ي ه ابق، ف در ي الس م يق ل   ل توى الكام ديم المس ى تق ام عل تش الع بةالمف  لمحاس

دمها  ي ق ات الت ع البيان د م ة للقائ تجابة الطارئ امج االس اريع برن ي مش دفاع ف ر ال مكتب نائب وزي
ارير عن        . (OUSD (C)) )مراقب الحسابات  (وزارة الدفاع  ع تق م يرف ذآور ل ذا ألن المكتب الم ه
ات واإل اتااللزام نوية   رنفاق ع الس ببب اريع أوحس اريع   المش ات المش ات  فئ امج لمخصص برن

  .للسنة المالية السابقة (CERP) االستجابة الطارئة للقائد
  

ذي وعد                       ٢٠١٠يونيو  / حزيران ٢في   دفاع ال ر ال ألة مع نائب وزي ذه المس ام ه اقش المفتش الع ، ن
تش  اعدة المف امبمس رورية  الع ات الض ى البيان ول عل ي الحص ًا .  ف ي  عطف ك، ف ى ذل  ١٩عل

وز و، /تم بيولي دفاع   آت ر ال ب وزي ب نائ ه    (OUSD (C)) مكت ًا علي ام عارض تش الع ى المف  إل
ا             إلى  الوصول   رة بيانات برنامج االستجابة الطارئة للقائد على مستوى المشاريع التي تحتفظ به  دائ

ة     دائرة وبحسب. (DFAS)المالية والمحاسبة الدفاعية      المصلحة ، تحافظ     المالية والمحاسبة الدفاعي
ات من              ى مستوى المشاريع لاللزامات والنفق ة عل .  الحاضر من الوقت   ٢٠٠٥على بيانات محدث

ه يعمل مع                  ام ان دفاع للمفتش الع رة أآّد مكتب نائب وزير ال ة والمحاسبة      دائ ة  المالي ديم   الدفاعي  لتق
ا   تحليلن المفتش العام    المعلومات في استمارة سوف تمكّ     ات حسب المش رغم من     البيان ى ال ريع عل

  أموال غير منفقة
  $٣١٤٫٠ :مجموعال

  الزامات غير منفقة
٩٩٫٦$  

  غير ملزمة
٢١٤٫٤$  

 ٣،٨١٥٫٩خصصت، 
  ٣،٦٠١٫٤الزمت، 

  ٣،٥٠١٫٨انفقت 
 

٦٨% 

٣٢% 
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ل      أن الميادين الضرورية لتصنيف    ة        ٢٠٠٨ المشاريع المنفذة قب ر متناغم د تكون غي  مع بعضها      ق
  )١٧٣(.البعض

  
ر المشاريع         التسّرع في    " و واإلشراف الحظت اللجنة غياب تبري

  ".إنفاق مئات ماليين الدوالرات
  

ام     يتمكنعندما س  امج اال         من  المفتش الع ات برن ى بيان د      الوصول إل ة للقائ  (CERP) ستجابة الطارئ
رة على مستوى المشاريع التي تحتفظ بها        ة    دائ ة والمحاسبة الدفاعي ، سوف يحاول   (DFAS)  المالي

د                    ة للقائ امج االستجابة الطارئ ات المشاريع لبرن ات حسب المشاريع وفئ . استخدامها لتحديث البيان
ات  اللزامات و   –دقة  أآثر   ولكن   –من المفترض ان ذلك سيؤدي إلى محاسبة مختلفة          امج   إنفاق  برن

ارير حتى اآلن     رفعه في  على  االستجابة الطارئة للقائد بالمقارنة مع ما آان المفتش العام قادرًا            .  تق
ات      ى بيان ام عل تش الع ين حصول المف ى ح ن، وال رةلك وف   دائ ة، س بة الدفاعي ة والمحاس  المالي

راق          ار الع ادة إعم ى نظام إدارة وإع ة التي    (IRMS)يواصل االعتماد عل ام بالمهم ه   للقي  فوضها ل
ات ديم بيان ونغرس وهي تق ولالك ات  ح ات الزام د بحس برنوإنفاق ة للقائ تجابة الطارئ  بامج االس

ة        ع السنوية        . فئات المشاريع لكافة مخصصات السنة المالي ارير رب وقش الموضوع في التق ا ن فكم
ات المعكوسة في    السابقة للمفتش العام، لم يحتسب نظام إدارة إعادة اإلع   مار آافة االلزامات والنفق

ط  ىالخ بة    األعل ة والمحاس دمتها مصلحة المالي ي ق د الت ة للقائ تجابة الطارئ امج االس ات برن  لبيان
ال  من المبرمج    ، ذلك عالوة على  .)١٧٤(الدفاعية ار العراق في األول من             إقف ادة إعم  نظام إدارة إع
  .)١٧٥(٢٠١٠سبتمبر /أيلول

  
ات   استخدام عية برنامج االستجابة الطارئة للقائد، والتغيرات ربع السنوية، ب        لالطالع على وض    بيان

  .٧-٢، انظر الجدول ٢٠١٠يونيو / حزيران٣٠تاريخ حتى نظام إدارة وإعادة إعمار العراق، 
  

  (CERP) استخدام وتبرير برنامج االستجابة الطارئة للقائد
 ٢٠١٠لسنة المالية ار من مخصصات  مليون دوال٥٠٠ بمبلغطالب الكونغرس باالحتفاظ 

في تقريرها حول . )١٧٦(للبرنامج" مراجعة شاملة "تسليملبرنامج االستجابة الطارئة للقائد بانتظار 
، أعلنت ٢٠١٠مشروع قانون مخصصات وزارة الدفاع للسنة المالية وهو ، H.R.3326القانون 

برنامج االستجابة الطارئة للقائد عن هواجسها العميقة بأن "لجنة المخصصات في مجلس النواب 
 مضادة للتمرد إلى برنامج تنمية أميرآي بديل مع قيود قليلة وإدارة قويةقد تطور من أداة 

التسّرع في إنفاق ماليين "والحظت غياب تبرير المشاريع واإلشراف و" محدودة
  )١٧٧(."الدوالرات

  
ما جعة برنامج االستجابة الطارئة للقائد  مراانه يجب ان يشملنص البيان التفسيري للقانون العام 

  :)١٧٨(يلي
  
  برنامج االستجابة تمويلأهداف حول ) آخر منفصل ألفغانستانتقييم و(تقييمًا للعراق 

 .خالل السنة القادمةوالغرض منه والمطالب المتوقعة الطارئة للقائد 

 رئة للقائد وتبريرهاالعملية لتي يتم بموجبها تحديد مطالب موازنة برنامج االستجابة الطا. 

  اإلدارة واإلشراف القائم على أموال وعقود برنامج االستجابة الطارئة للقائد من قبل وزارة
 . والقيادة المرآزية األميرآية(OUSD(C))الجيش، والمراقب المالي 
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  ومع المنظمات غير األخرىعملية تنسيق المشاريع مع الوآاالت الحكومية األميرآية 
 ).وأفغانستان(ي تقوم بتنفيذ المشاريع في العراق الحكومية الت

 شروط مساندة استدامة المشاريع التي يتم تنفيذها بموجب برنامج االستجابة الطارئة للقائد. 

 التي تضمن ان تكون المشاريع المنفذة بموجب برنامج االستجابة الطارئة للقائد اإلجراءات 
 .لمدنيمنسقة مع الحكومات المضيفة وقادة المجتمع ا

  تعّقب المشاريع المنفذة بموجب برنامج االستجابة الطارئة للقائدعمليات وأنظمة. 
  

 تأسيس مكتب برامج صوابيةوطالب الكونغرس أيضًا بأن ترفع وزارة الدفاع أيضًا التقارير حول 
لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد يكون مسؤوًال عن تطوير الموازنات، والخطط االستراتيجية 

  )١٧٩(.والرقابة على البرامج، وشروط تنسيق البرامج ومعايير التدريب
  

   التصحيحيةاإلجراءات و(CERP) للقائد  مراجعة برنامج االستجابة الطارئةاستنتاجات
 والمراقب المالي في المكتب المذآور قادا (OUSD)مكتب نائب وزير الدفاع القسم السياسي في 
 المصالح الرئيسيين في برنامج االستجابة الطارئة للقائد صحابأ زود البياناتمعا المراجعة، و

ان إلى ، ٢٠١٠يوليو /خلص تقرير وزارة الدفاع، الصادر في تموز. وزارة الدفاعأنحاء من 
وفقًا .  لكن آان هناك مجال آبير للتحسين، لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد آانت ُمرضيةإدارتها

. تحديد المشاآل تصحيحية فور بإجراءات القيام  إلى الدفاعلهذا التقرير، بادرت وزارة
  :)١٨٠( التقرير شملتحددها التي الرئيسية اإلصالحات

  
  تنسيق افضل بين القوات األميرآية في العراق(USF-I) وفرق إعادة إعمار المحافظات 

(PRTs)وتنفيذ مشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد، وتطوير، عند تسمية . 

 في ما يتعلق باستدامة المشاريعاألخصلتشديد على التشاور مع الحكومة العراقية وعلى ا . 

  عبر المطالبة بمشارآة المقاولين المحليينالقدراتالترآيز على بناء . 

 تحت إشراف آل مدير مشروع وضابط مشتريات الجاريةعدد المشاريع ل جديدة حدود 
 .للمشاريع

 غلقةمادة لكافة المشاريع المفتوحة والمراجعات شهرية على مستوى القي. 

  األساسيينمعايير تدريب جديدة لموظفي برنامج االستجابة الطارئة للقائد. 

 قدرات محسنة لدمج بيانات المشاريع. 
  

  . وزارة الدفاع متناغمة مع توصيات المفتش العامحددتها التي اإلصالحاتمعظم 
  

   الموافقةةعتبات المشاريع وسلط
 التكاليف وتختلفالمشاريع  مجموعة متنوعة من (CERP) االستجابة الطارئة للقائد يمول برنامج

 ومجموعة  ميزاته التي تحددهكل نوع من المشاريع لهف. حسب أنواعهابوضوح الفعلية للمشاريع 
تتوجب  إلى اآثر من الحدود المقررة، مشروع معين تكاليف وإذا ما ازدادت. همن عتبات تكاليف

  .فقة عليه من سلطة من مستوى أعلىعندها الموا
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  ان برنامج االستجابة الطارئة للقائدحدد ي(USF-I) اإلرشاد العام من القوات األميرآية في العراق
(CERP) المشاريع التي أما .  دوالر٥٠٠،٠٠٠ عن آلفتها هو للمشاريع القابلة لالستدامة التي تقل
 من "ضروريةال"ها قليل نسبيًا، غير ان المشاريع  ان يكون عددفمن المتوقع  ذلكتها عنفتزيد آل
  يمكن ان يوافق عليها نائب الجنرال قائد العمليات في القوات األميرآية في العراقم الحجذلك

(USF-I) (DCG-O)"  ٥٠٠،٠٠٠عن قيمتها المشاريع التي تزيد . )١٨١(" استثنائيأساسعلى 
ذآر في ات، آما أن هذا التنسيق يجب ان ُيدوالر يجب تنسيقها مع فرق إعادة إعمار المحافظ

  )١٨٢(.مستندات المشاريع
  

  ٧-٢الجدول 
  وضعية األموال حسب فئات المشاريع: (CERP) برنامج االستجابة الطارئة للقائد

  بماليين الدوالرات
  

  التغيير ربع السنوي  وضعية األموال
  أنفقت  ألزمت  أنفقت  ألزمت  فئات المشاريع

    )%٠ (١٫٨  ٦٢٥٫٧  ٦٩٠٫٢  يالمياه والصرف الصح
    %)٠ (٠٫٥  ٤٤٠٫٤  ٤٧٦٫٨  اإلجراءات الوقائية

  %)٠ (٠٫٥  %)٠ (١٫٣  ٣٣٠٫٧  ٣٨١٫٥  الكهرباء
    %)١ (٣٫١  ٣٠٣٫٩  ٣٥٧٫٢  النقل
    %)١ (٣٫٤  ٢٩٧٫١  ٣٣٩٫٩  التعليم

    %)٠ (٠٫٢  ١٩٢٫٩  ٢٠٧٫٥  نشاطات التنظيف المدنية
ار    ادة اإلعم انية وإع اريع اإلنس المش

  األخرى
٥ (٨٫٦  ١٣٧٫٠  ١٧٤٫٠(%    

  %)٠ (٠٫٢  %)٠ (٠٫٣  ١١٤٫٧  ١٣٧٫٢  التحسينات االقتصادية والمالية واإلدارية
    %)١ (١٫٥  ١٠٩٫٥  ١٢٢٫٣  الزراعة

    %)٠ (٠٫٤  ١١٠٫٩  ١٢٠٫٦  حكم القانون ونظام الحكم
    %)٠ (٠٫٣  ١٠٤٫١  ١١٢٫٦  العناية الصحية

    )%٠ (٠٫٣  ١٠٠٫٠  ١٠٤٫٥  إصالح البنية التحتية المدنية
      ٤٨٫٨  ٥٠٫٨  مدفوعات التعزية

      ٣٧٫٧  ٤٤٫١  إصالحات أضرار المعارك
      ٢٨٫٣  ٣٢٫٦  االتصاالت

      ٢٣٫٣  ٢٤٫٦  عربات الدعم المدني
    %)٣ (٠٫٦  ١٦٫١  ١٧٫٤  إنتاج وتوزيع الغذاء

      ١٫٣  ١٫٤  المدفوعات للمعتقلين السابقين
  %)٠ (٠٫٧  %)١ (٢٢٫٢  ٣،٠٢٢٫٦  ٣،٣٩٥٫٥  المجموع الفرعي

غير محتسبة في مخصصات دفوعات م
  برنامج االستجابة الطارئة للقائد

٤٧٩٫٣  ٢٠٥٫٩      

  %)٢ (٧٢٫٢  %)١ (٥١٫٥  ٣،٥٠١٫٨  ٣،٦٠١٫٤  المجموع
  

ة ة  : مالحظ ر مدقق ات غي دوير  . البيان أثر بالت ام تت ات      . األرق ات والمخصص دفاع البيان ر ال ب وزي ذآر مكت م ي ل
تش                   وااللزامات واالنفاقات لفئات المشاريع عل       ة، حصل المف نة المالي ة مخصصات الس ع سنوي لكاف ى أساس رب

ار                           ادة إعم د من نظام إدارة إع ة للقائ تجابة الطارئ امج االس ات برن ات وانفاق العام على بيانات مخصصات والزام
اريره   ي إصدار تق نة ف ع س دة رب أخر م ذي يت راق ال م الفرعي   . الع ي القس ذآورة ف ات الم اميع الفئ إن مج ذلك ف ل

  .في هذا التقرير قد ال تتوافق مع قيم الخط األعلى المذآورة في األقسام الفرعية األخرى” ر التمويلمصاد“
ات،        : المصادر ام للبيان ا  . ١٣/٧/٢٠١٠ و١٣/٤/٢٠١٠استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش الع ر الفئ ت تقري

  .٢/٧/٢٠١٠لنظام إدارة إعادة إعمار العراق، القوات األميرآية في العراق، 
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 بالمئة من آافة المنح ٨٥، آان ٢٠١٠مارس / آذار٣١بتاريخ 
 دوالر ٢،٥٠٠  حد أدنى من٢٠١٠الصغيرة جدًا للسنة المالية 

 لما دوالر ٥٠٠٠  حد منبقليلأقل او " النموذجية"للمشاريع 
  .الموافقة عليهاللواء ع قائد يستط

  
 في تصميم – وسرعة – أآبر مرونة فئات تعطي القادة المحليين ضمنبعض المشاريع تقع 

 وتخضع لقيود ضيقةغير ان هذه الفئات الخاصة محددة بطريقة .  والموافقة عليهاالمشاريع
  : الكلفةلناحيةصارمة 

  
 يمكن دفعها للتعبير عن التعاطف او لتقديم إغاثة إنسانية ذات حاجة  التعازي التيمدفوعات 

.  دوالر٢٥٠٠ السماح بها عمومًا لغاية  يمكنصاباتاإلوفاة او الالمدفوعات بسبب . ماسة
في .  دوالر٥٠٠٠ قدرهاأسرة يمكن ان ينتج عنها دفعة قصوى ألب صابة اإلوفاة او ال

 ٥٠،٠٠٠ث ودحاكل  دوالر ل١٠،٠٠٠ قدرهاالحاالت االستثنائية، يمكن إجراء مدفوعات 
 )١٨٣(. مع موافقة من مستوى أعلى الواحددوالر للحادث

  
 ضرار بالممتلكات التي  حوادث اإل عنمعارك تعّوض على العراقيينمدفوعات أضرار ال

 دوالر، لكن يمكن الموافقة ٢٥٠٠المبالغ ال تتعدى عادة . سببتها القوات األميرآية او العراقية
 دوالر للحادث الواحد ٥٠،٠٠٠ دوالر للحادث الواحد ولغاية ١٠،٠٠٠على مدفوعات لغاية 
 سببهاناك من حدود لمدفوعات أضرار المعارك عندما يكون ليس ه. في الحاالت االستثنائية

 )١٨٤(. العراقيةاألمنقوات 
  
  مدفوعات األبطال العراقيين تدفع إلى الزوجات الباقيات على قيد الحياة او إلى أقرب ذوي

إلى المدنيين الحكوميين الذين قتلوا ) في الحاالت االستثنائية(أفراد قوات األمن العراقية او 
المدفوعات إلى األبطال سددون على القادة الذين ي.  حوادث سببتها القوات األميرآيةنتيجة

 ات أي مساعدة مع وزارتي الداخلية والدفاع التي تدير برامج المساعدينسقواالعراقيين ان 
 )١٨٥(.امالخاصة بهالخاصة الطويلة األمد 

  
 تعّرفهم الذين )١٨٦("محروميناللرواد األعمال " تقدم المساعدات المالية الصغيرة هباتال 

القوات األميرآية في العراق بأنهم أصحاب مشاريع أعمال مجّربين يفتقرون إلى قروض 
التوزيع بالسلع مفّضل النه يساعد في ضمان ان ال . األعمال الكافية بشروط تجارية معقولة

 )١٨٧(. يتم تحويلها إلى المتمردين انتضيع المنح في الفساد او
  

 ٢٠١٠المشاريع وعدد وقيمة مشاريع السنة المالية حدود على التفاصيل حول عتبات لالطالع 
.  او المشروعندببال وليس باالحتياجاتعتبات المشاريع تتعلق . ١٠-٢في آل فئة، انظر الشكل 

 الجل البقاء حتياجات حيث تكون هناك مشتريات متعددة متعلقة بنفس اال–تقسيم المشاريع إن 
  )١٨٨(. محظور-المفروضةمالية الدون الحدود 

  
مثًال، بتاريخ .  الحدود المفروضةبمعظمها حولمشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد تترآز 

 تحت ٢٠١٠ للسنة المالية الصغيرة هبات بالمئة من آافة ال٨٥، آان ٢٠١٠مارس / آذار٣١
 دوالر لما يستطيع ٥٠٠٠د  حدوأقل بقليل من او ،"نموذجيةال" دوالر للمشاريع ٢٥٠٠حدود ال 

  )١٨٩(. الموافقة عليهلواءقائد 
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 مليون دوالر لمشاريع إعادة اإلعمار التي يمكن للمراقب  قدرهعلى نفس المنوال، هناك حّد

المشاريع التي تتعدى المليون دوالر يجب ان يوافق عليها . المالي لوزارة الدفاع الموافقة عليها
 ٢٠١٠، لم يكن هناك مشاريع للسنة المالية ٢٠١٠يونيو /حزيران ٣٠ بتاريخ )١٩٠(.وزير الدفاع

 ومليون ٩٥٠،٠٠٠ ستة مشاريع ذات قيم تتراوح بين  آانت هناك دوالر، وإنماالمليونتتعدى 
  .٨—٢ انظر الجدول الكبيرة،بالنسبة للتفاصيل حول تلك المشاريع . )١٩١(دوالر للمشروع الواحد

  
 دوالر ٩٥٠،٠٠٠، يجب ان تشمل المشاريع التي تزيد عن (MAAWS)وفقًا للمال آنظام سالح 

 زيادات في الكلفة قد تنقل  حصوليمكن تنفيذها في حالالتي خطة لخفض نطاق المشاريع 
خطة خفض النطاق يجب ان تعّين أوجه او  .إجمالي آلفة المشاريع إلى أآثر من مليون دوالر

ها ألجل خفض الكلفة، مع اإلبقاء على تنفيذ  او تصغير حجمإلغاؤهامكونات المشروع التي يمكن 
 ضد اإللغاء المحتمل يوفر الحيطة"ان وجود خطة لخفض النطاق . الهدف العام للمشروع

  )١٩٢(".للمشروع
  

 والعدد الصغير –) الهبات الصغيرةوعلى األخص ( جدًا الصغيرةالعدد الكبير للمشاريع 
مثًال، . ليف مشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائدتوزيع تكانسب  يشّوه –للمشاريع الكبيرة جدًا 

 من بأقل مقدرة ٢٠١٠ برنامج االستجابة الطارئة للقائد للسنة المالية من مشاريع بالمئة ٦٠قرابة 
 قدرها قيمة وسطيةلكن، وجود مشاريع إعادة اإلعمار الكبيرة جدًا ينتج عنها .  دوالر٥٠٠٠

عالقة هناك .  للمشاريعالحجم المتوسطمن  مرة ١٢من  أآثر  للمشاريع، أي دوالر٤٠،٩٦٣
بوجه . ١١-٢ على حياة برنامج االستجابة الطارئة للقائد آما هو مبين في الشكل تسيطرمماثلة 
 معظم الزامات برنامج االستجابة التي ُتشكِّلعدد صغير من المشاريع الكبيرة جدًا هناك ، عام

 بالمئة من ٧٤ بالمئة من المشاريع ١٠، مثلت ٢٠١٠ خالل السنة المالية .الطارئة للقائد
  )١٩٣(.االلزامات
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  ١٠-٢الشكل 
 وعدد المشاريع المقابل للسنة المالية (CERP) برنامج االستجابة الطارئة للقائد هباتسلطة حدود عتبات 
٢٠١٠  

  بآالف الدوالرات
  

   حسب آلفة المشروع٢٠١٠العدد المقابل لمشاريع السنة المالية 

  
   المعارك، ومدفوعات األبطالأضرار التعازي،   الهبات الصغيرة       مشاريع إعادة اإلعمار   

  .العراقيين     
 ، ومدفوعات التعازيهبات الصغيرةال تشمل ال" مشاريع إعادة اإلعمار"فئة .  البيانات لم تدقق:مالحظة

بإمكان وزير الدفاع الموافقة على المشاريع التي . يينومدفوعات أضرار المعارك أو مدفوعات األبطال العراق
هناك حدود لمجموع ما تمنحه .  يومًا١٥ دوالر، لكن عليه أن يبلغ الكونغرس في غضون ٢،٠٠٠،٠٠٠تتجاوز 

ليس هناك من حدود .  التي تتطلب عملية توقف ومراجعةالهبات الصغيرة دوالر من ٢٥،٠٠٠األلوية من 
. لعملياتل القائدنائب الجنرال = DSC-O. ك عندما تسببها أعمال قوات االمن العراقية المعارأضرار لمدفوعات

MSC :القيادات الرئيسية األدنى رتبة.  
  

، الملحق ب والملحق ١/٣/٢٠١٠، (MAAWS)  القوات األميرآية في العراق، المال آنظام سالح:المصادر
  .١٥/٧/٢٠١٠يانات، ، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للب٢ب
  

  لقوات األميرآية ا
 نائب -في العراق

الجنرال قائد 
  (DCG-O)العمليات 

)<١٠$(  
  
  
  
  
  

القيادات الرئيسية 
  (MSC) األدنى رتبة

)١٠-٥$ <(  
  
  
  
  
  

  قائد لواء 
)٥$>(  

لقيادات 
الرئيسية األدنى 

  (MSC) رتبة
)٥٠٠$ <(  

 

لقوات األميرآية ا
 نائب -في العراق

الجنرال قائد 
-DCG)ات العملي

O)  

   للحادث$١٠>(
  ) للحادث$٥٠>

 

 الضابط العام
)٥٠$ < 

  )للحادث

 

 قائد لواء
)١٠$ < 

  )للحادث

 
حدود المشاريع النموذجية :  دوالر٢٥٠٠

 /والتعازيللهبات الصغيرة لمدفوعات 
  . العراقيينبطالاأل/وأضرار المعارك

  التعازي، أضرار
  المعارك، 
  ومدفوعات

 األبطال العراقيين

  الهبات
 الصغيرة

مشاريع إعادة 
 اإلعمار

  القوات األميرآية في
  نائب الجنرال - العراق

  $ ٠٥٠٠قائد العمليات 
> ١٠٠٠$( 
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 المفتش العام التوزيع التاريخي لحجم مشاريع برنامج االستجابة  فيهاالمرة األخيرة التي ذآر
 انه آان هناك ميل قوي باتجاه مشاريع برنامج تظهرأ، )٢٠٠٩ أبريل/في نيسان(للقائد 

 إلى األولى بالدرجة  غير ان هذا التراجع الظاهر آان عائد)١٩٤(.صغراالستجابة الطارئة للقائد األ
 . لكن هذا الميل لم يستمر، والى البيانات غير الكاملةالمبّلغ عنها لهبات الصغيرةمن االعدد الكبير 

منذ ذلك الحين، ازداد حجم المشاريع، . نقطة دنياُيشكِّل  آان ٢٠٠٩ ربع سنة أول ان اآلن يبدو إذ
  )١٩٥(.لتوزيعل الطرف األدنى عند ال سيماو
  

   برنامج االستجابة الطارئة للقائدخفضتنسيق 
 في القوات األميرآية في العراق مؤخرًا اجتماعًا مع (DCG-O)لعمليات لقائد العقد نائب الجنرال 

 والمراقين الماليين لمناقشة ما نّفذه برنامج االستجابة الطارئة للقائد خالل السنة المالية فرققادة ال
القوات األميرآية في العراق . ٢٠١١وال للسنة المالية  هذا البرنامج من األماحتياجات و٢٠١٠

 (C3)  (CENTCOM)األميرآية  للقوات المسلحة وقيادة العقود الجديدة في قيادة المنطقة الوسطى
 برنامج االستجابة الطارئة للقائد وإعادة لخفضزمنية الجداول توصيات الفي طور تطوير هي 

 العالية سلطات الموافقة بالنسبة للمشاريع بزيادةلبة  الجل المطاالتفويضاتالنظر في قواعد 
 ٨-٧عالوة على ذلك، خططت القوات األميرآية في العراق الستضافة مؤتمر في . المخاطر
 يطور خالله ممثلون عن السفارة األميرآية في بغداد، ومكتب شؤون ٢٠١٠يوليو /تموز

 والقوات ،ميرآية للتنمية الدولية والوآالة األ، وفرق إعادة إعمار المحافظات،المحافظات
 الستخدام برنامج االستجابة الطارئة للقائد الجل بناء شترآةاألميرآية في العراق، خطة دعم م

  )١٩٦(.خفض البرنامجالقدرات وعمليات إرساء االستقرار خالل 
  

  صغرالصناديق األ
 مجاالت في  مليار دوالر٦٫٥١ او جعل متوفرًا بطريقة أخرى، قرابة ،خصص الكونغرس

 ثالث ضمن التمويل هذه مجاالتصّنف المفتش العام . صغيرة إلعادة إعمار العراقالتمويل ال
  :)١٩٧(فئات

  
 مليارات دوالر٤ - األخرىاتبرامج المساعد  
 مليار دوالر٢٫٢ -نفقات تشغيلية ذات عالقة بإعادة اإلعمار . 
 مليار دوالر٠٫٢٩ -اإلشراف على إعادة اإلعمار . 
  

 ، من هذه األموال قد الزم) بالمئة٧٢ ( مليار دوالر٤٫٦٨، آان ٢٠١٠يونيو / حزيران٣٠بتاريخ 
 لالطالع على التفاصيل حول وضعية )١٩٨(.قد انفق)  بالمئة٦٦ (األقل مليار دوالر على ٤٫٢٨و

  .٣-٢، انظر الجدول  الصناديقأموال
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  ٨-٢الجدول 
  . دوالر٩٥٠،٠٠٠ التي تتعدى ٢٠١٠لمالية مشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد للسنة ا

  
الكلفة   المحافظة  عنوان المشروع

بالدوالر 
  األميرآي

آلفة الحكومة 
  العراقية

  الوصف

مرفق الزبير 
  لمعالجة المياه 

 واليد العاملة ، والمعدات،تزويد المواد  ١،٥٠٠،٠٠٠   ٩٩٥،٢٨٧  البصرة
 مياه وفر مرفق لمعالجة المياه يإلنجاز

  . إنسان١٥٠،٠٠٠ ل آمنة ونظيفة
إعادة تجديد محطة 

الضخ في مرفق 
معالجة المياه في 

  الديوانية

إعادة ترميم محطات الضخ ومستودع   ٥،٤٠٠،٠٠٠  ٩٨٩،٠٠٠  القادسية
 في مرفق التجريعالترسب ومحطة 

 إمدادات مياه وفيرلمعالجة المياه الجل ت
  . إنسان٥٠٠،٠٠٠يعتمد عليها ل 

) الغون(ضحلة ال
ة في البيولوجي
  حديثة

 والمعدات ،الموادوتزويد اليد العامة،   ٥٨٥،٠٠٠  ٩٨٣،٨٨٣  االنبار
جة ضحلة بيولوجية إلنشاء مرفق لمعال
  . مقيم١٠٠،٠٠٠ سوف يستفيد منه

) الغون(الضحلة 
 البيولوجية فى

  الحبانية

 والمعدات ،الموادوتزويد اليد العامة،   ٦٧٥،٠٠٠  ٩٨١،٩٥١  االنبار
حلة بيولوجية إلنشاء مرفق لمعالجة ض

  . مقيم١٠٠،٠٠٠سوف يستفيد منها 
إعادة تجهيز 

مستشفى حماد 
  شباب

إعادة تجهيز جناح مستشفى حماد شباب   ٢٠٠،٠٠٠  ٩٧٩،٩٥٣  بغداد
 جناح للتوليد وخدمة العناية أمينلت

  . لمليون مقيمالطارئةالطبية للحاالت 
) الغون(ضحلة ال

 في البيولوجية
  القائم

 والمعدات ،الموادوتزويد اليد العامة،   ٧٥٠،٠٠٠  ٩٧٢،٢٩١  االنبار 
جة ضحلة بيولوجية إلنشاء مرفق لمعال
  . مقيم١٥٠،٠٠٠ سوف يستفيد منه

  . تتأثر بالتدويراألرقام – البيانات لم تدقق :مالحظة
  .١/٧/٢٠١٠ استجابة القوات األميرآية في العراق لطلب المفتش العام للبيانات، :المصدر

  
  ١١-٢الشكل 
 السنة، أرباعالزامات برنامج االستجابة الطارئة للقائد على نشاطات المشاريع الجاري تنفيذها، حسب توزيع 
٢٠١٠-٢٠٠٤.  

  بآالف الدوالرات
  

  
  

تعتبر المشاريع . القيم ربع السنوية تشمل الزامات آافة المشاريع الجاري تنفيذها.  البيانات لم تدقق:مالحظة
  ).أو التي لم تنجز فيه(هاية ربع السنة وانجزت بعد ربع السنة الذي بدأت فيه جارية التنفيذ إذا بدأت قبل ن

  .٢/٧/٢٠١٠ نظام إدارة إعادة إعمار العراق، تقرير الفئات لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد، :المصدر
  

  
  

  ٩٠لنسبة المئوية ا
  

  ٥٠النسبة المئوية 
  
  

  المتوسط
  

  ٢٥المئوية النسبة 
  

  ١٠النسبة المئوية 
  

  وسطىال
 

 المفتاح
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ار   ادة اإلعم ل إع إدارة تموي
  واستخداماتها

  
ن ال    وره م راق تط ي الع ي ف دور األميرآ ى  يواصل ال الي عل ديد الح اريع تش درات  مش ة الق تنمي

ات         د          " المشورة والمساعدة   "الُممولة من الواليات المتحدة وترتيب ة األم ى شراآة طويل ة، إل األمني
ة اقتصادية ات ثنائي ى عالق زة عل ية،مرآ ة، ودبلوماس ة، وثقافي نة .  وأمني ع الس اليخالل رب ، الح

  .حضور األميرآي على األرضال ثبيتالمتعددة بتتنظيمية التغيرات تسببت ال
  

  المهمات المتطورة ترسم شكل التغيرات التنظيمية
ًا للسفير آريستوفر           ٢٠١٠ يونيو/ حزيران ٢٨في   ، عّين الرئيس أوباما السفير جيمس جيفري خلف

دة           )١٩٩(. العراق فيهيل آرئيس للبعثة األميرآية      ات المتح فير للوالي ًا آس  السفير جيفري يخدم حالي
ة          ٢٠٠٥مارس   / إلى آذار  ٢٠٠٤يونيو  / من حزيران  )٢٠٠(.في ترآيا  رئيس البعث  في ، خدم آنائب ل

ونتي في آذار       . العراق أيام السفير جون نيغروبونتي     ، خدم   ٢٠٠٥مارس   /بعد ذهاب السفير نغروب
  )٢٠١(.٢٠٠٥يونيو / العراق لغاية حزيرانفيالسفير جيفري آقائم باألعمال األميرآي 

  
رال      ، أو٢٠١٠يوليو /في تموز  ان يكون الجن تس، ب اتيس  جيمس صى وزير الدفاع، روبرت غي  م

د  د الجدي ة الوالقائ ادة المنطق ةطسلقي لحة األميرآي وات المس ل (CENTCOM) ى للق ، وسوف يح
ي            ي ف ف األطلس دة والحل ات المتح وات الوالي ود اآلن ق ذي يق وس ال د بتري رال ديفي ل الجن مح

  )٢٠٢(. قيادة القوات المشترآة األميرآيةالجنرال ماتيس هو حاليًا قائد. أفغانستان
  

اريخ  وز١٥بت ان / تم و آ ديولي والي يوج دي ٧٥،٠٠٠ ح  جن
د  أقل من نصف     –أميرآي في العراق     ان    العدي ذي آ  في    منتشر   ال

  .للقوات األميرآية هناك" زيادة" عملية أثناء أآبرالعراق 
  

ي  ار١٨ف ايو / أي د أو  ٢٠١٠م ق أول لوي تس الفري وزير غي ّين ال د  ، ع رال ريمون ًا للجن تن خلف س
 ٣٠ مجلس الشيوخ في        من جانب    وقد تم تثبيته     )٢٠٣(أودييرنو آقائد للقوات األميرآية في العراق،     

  )٢٠٤(.٢٠١٠يونيو /حزيران

  

راق،         ٧٥،٠٠٠ حوالي   هناكيوليو، آان   / تموز ٢٥تاريخ  حتى   ل   – )٢٠٥( جندي أميرآي في الع  أق
ر    خاللفي العراق   منتشرين  ًا الذين آانوا     جندي أميرآي تقريب   ١٧٦،٠٠٠من نصف الـ     ة  أآب عملي

ادة" رين األول    ل "زي ي تش راق، ف ي الع ة ف ة األميرآي وات المقاتل وبر /لق ول )٢٠٦(.٢٠٠٧أآت  بحل
ر من  ال يتواجد   ، تتوقع القوات األميرآية في العراق ان        ٢٠١٠سبتمبر  /أيلول دي  ٤٩،٣٩٢ أآث  جن

  )٢٠٧(.أميرآي في العراق
  

راق    مكتب الشراآة ا   راق       (ISPO)إلستراتيجية مع الع ة للع  يحل محل مكتب المساعدة االنتقالي
(ITAO)  

ايو   / أيار ١٠في   دعى مكتب                     ٢٠١٠م ة ت ة مؤقت ذيًا إلنشاء منظم رًا تنفي ا أم رئيس أوبام ، أصدر ال
دوائر والوآاالت              (ISPO)الشراآة اإلستراتيجية مع العراق        ة ألجل دعم ال  داخل وزارة الخارجي

ة  ي التنفيذي ي  "ف ة، ف ة العراقي ة والجمهوري ة األميرآي ين الحكوم تراتيجية ب ات اإلس هيل العالق تس
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بالد       أآبر ل تعزيز   الدبلوماسي  حضور   ومن أجل االستمرار في ال         ،ألمن وإرساء االستقرار في ال
راق ال ي الع ال ف ذي  )٢٠٨(".فع ر التنفي نص األم ى  ي ومان عل ع  يق تراتيجية م راآة اإلس ب الش  مكت

  )٢٠٩(: بما يلي(ISPO)العراق 
 

  المحافظات إعمارالمساعدة في خفض عدد ِفَرق إعادة (PRTs)وتنسيق عملها . 
    ة اء بعث م وإنش تدامة دع راق،   الس ي الع انون ف م الق ملحك رطة   تش وير الش امج تط  برن

(PDP). 
 ة وظائف تنسيق،        استكمال وال        ،إشراف و أي ارير حول أم ع تق ة في    أو رف صندوق  متبقي

 .(IRRF) مار العراقإغاثة وإعادة إع
  ولي راق  مسؤوليةت ة للع اعدة االنتقالي ى مكتب المس ودة إل ة آانت معه ة وظائف متبقي أي

(ITAO). 
 وتكون ذات صلة بأهداف المكتبوزيرة الخارجيةتحددها قد وظائف أخرى  أية أداء . 

  
ع موظفي   جمي (ISPO)وفقًا لألمر التنفيذي، سوف يرث مكتب الشراآة اإلستراتيجية مع العراق        

راق   ة للع اعدة االنتقالي ب المس وله(ITAO)مكت ه، ، وأص جالتهومطلوبات ين  )٢١٠(. وس اك ب هن
ة،  راق  السجالت الموروث ار الع ادة إعم ام إدارة إع ي نظ دة ف ك المتواج رر )٢١١(،(IRMS)تل  المق

ول  ن أيل ي األول م ه ف بتمبر /إقفال راآة   )٢١٢(.٢٠١٠س ب الش ط مكت ك، يخط دما سيحصل ذل   عن
راق   اإل ع الع تراتيجية م ر  (ISPO)س تخدام تقري راق   الس ار الع عية إعم ب (ISOC) وض  لتعّق

ذها اري تنفي اريع الج ر.المش و  (ISOC)  التقري ا  ه دها ووزعه اريع أع ات المش ن بيان ة م مجموع
  )٢١٣(. خالل عدة سنوات(USACE)  سالح الهندسة في الجيش األميرآي

  
انون،     إن  بالنسبة لمهمة حكم الق ًا     (ISPO)لشراآة اإلستراتيجية مع العراق          مكتب ا    ف  منخرط حالي

ا     ، التي    ات أو إصالح مشاريع اإلنشاء      آمالفي إ  ين أنه ايير  تب مكتب المساعدة   ل المحددة دون المع
 والمرافق القضائية     محاآم  دور ال  ومن هذه المشاريع على سبيل المثال     ،  (ITAO)االنتقالية للعراق   

راق       مكتب الشراآة    لم ينخرط . األخرى امج تطوير الشرطة        (ISPO)اإلستراتيجية مع الع  في برن
(PDP)  كل دودإال بش اعدة  ،مح ن مس أآثر م م ب م يق رض   فل ة وف درات الدولي ؤون المخ ب ش  مكت

انون     أمين الموظفين للقسم          (INL)تطبيق الق ة        (٣١٦١ في ت ة األميرآي ؤقتين للحكوم ). موظفين م
داد،   وبحسب ا  ة في بغ إن لسفارة األميرآي  سوف يساعد في إصالح     ٣١٦١وظيف في القسم     الت ف

اولين آخرين          فارة           )٢١٤(.مشكلة المقاولين الذين يشرفون على عمل مق دى الس انون ل م الق  ُمنسق حك
انون      يتم إشراآه لم (RoLC)األميرآية في بغداد   م الق ة حك ق بمهم  في أية مناقشات أو تخطيط يتعل

ة               يعمل ُمنسق حكم ال    )٢١٥(.(ISPO) التابع لمكتب  ة المعني ه في المؤسسات العراقي انون مع نظرائ ق
  )٢١٦(.لتنسيق نشاطات حكم القانون في أرجاء العراق

  
دير  (ISPO) مكتب الشراآة اإلستراتيجية في العراق         رأسي ة  م ًا    ب يعمل  .باإلناب داد حالي مكتب بغ

د          ٣١٦١ موظفين في القسم      ٩:  موظفاً ١١ رجم متعاق ار مستش /، ومستشار عسكري أميرآي، ومت
فارة حول                 ٣١٦١بين موظفي القسم    . ثقافي ون مع موظفي الس ار يعمل ، هناك ثالثة مستشارين آب

اء، ونقل  د الكهرب ايا تولي اقض اه الصرف الصحي ، وه ائل والمي ةمس دد  .  البيئي نخفض ع وف ي س
ه       (ISPO) مشاريع مكتب الشراآة اإلستراتيجية في العراق         إنجازالموظفين مع    اء وظيفت  ومع انته

ع موظفي مكتب              حاليًا، يُ . شارية الوزارية االست توقع إنجاز آافة المشاريع آما يتوقع ان يغادر جمي
  )٢١٧(.٢٠١١يوليو / بغداد بحلول تموز(ISPO)الشراآة اإلستراتيجية في العراق 
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تخطيط برنامج تطوير الشرطة : (INL)  مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون
   مكافحة الفسادالجديد وتولي جهود

آامل  (INL)  من المتوقع ان يتولى مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون
 نهاية مع اقتراب ،٢٠١١أآتوبر /مسؤولية برنامج تطوير الشرطة في األول من تشرين األول

، آان مكتب شؤون المخدرات ٢٠١٠ يونيو/ حزيران٣٠ بتاريخ )٢١٨(.انسحاب الجيش األميرآي
 يعمل مع مكاتب وعناصر وزارة الخارجية في السفارة (INL)  دولية وفرض تطبيق القانونال

  )٢١٩(.األميرآية في بغداد على التخطيط العمالني واللوجستي

  

لالعداد لنقل مسؤولية تدريب الشرطة من وزارة الدفاع إلى مكتب شؤون المخدرات الدولي 
(INL) ٢٠١٠من المخصصات التكميلية للسنة المالية  مليون دوالر ٨٣٢، طالبت اإلدارة بـ 

 للصندوق الدولي للرقابة على المخدرات وتطبيق ٢٠١١والمخصصات النظامية للسنة المالية 
  آان الطلب يساوي تقريبًا ضعفي المخصصات التراآمية للصندوق)٢٢٠(.(INCLE)القانون 
ات النظامية للسنة المالية  عبر المخصص٢٠٠٣ للعراق منذ السنة المالية (INCLE) المذآور
  )٢٢١(. مليون دوالر٤٣٨ التي بلغ مجموعها ٢٠١٠

  
، سافر معاون وزيرة الخارجية لمكتب شؤون المخدرات الدولي ٢٠١٠إبريل /في أواخر نيسان

 إلى العراق لعقد اجتماعات تخطيط مشترآة مع نظرائه في (INL)وفرض تطبيق القانون 
.  )٢٢٢(.تطوير الشرطة بقيادة مدنيةلحول االنتقال إلى برنامج محافظات بغداد وأربيل والبصرة 

 وضعإبريل، خالل اجتماع طاولة مستديرة في السفارة األميرآية في بغداد، / نيسان٢٦في 
الخطوط العريضة  والحكومة العراقية (INL)الرسميون في مكتب شؤون المخدرات الموظفون 
تفاصيل مهمة المساعدة األمنية لالطالع على  )٢٢٣(.خمس سنواتإلى  ثالث من قد يدوم لبرنامج
في " األمن"حول ، أنظر القسم الفرعي المبرمجة المخطط لهارات ي والتغيتنفيذها حاليًا الجاري

  .هذا التقرير
  

 ٣١٦١  القسملسفارة األميرآية في بغداد، التوظيف فيبحسب ا
ى  يساعد في إصالح مشكلة المقاولين الذين يشرفون عليجب أن

  عمل مقاولين آخرين
  

فارة         /تاريخ منتصف حزيران  اعتبارًا من    اد في الس ع مكتب تنسيق مكافحة الفس يونيو، سوف يرف
ة وفرض       التقارير(ACCO)األميرآية في بغداد  مباشرة إلى مدير مكتب شؤون المخدرات الدولي

انون ق الق داد(INL)  تطبي ي بغ يم ف اري .  المق ع التق ب يرف ان المكت ابقًا، آ يس س اون رئ ى مع ر إل
ة ي    بحسب ا )٢٢٤(.البعث اد ف ة الفس يق مكافح ب تنس ى مكت داد، سوف يبق ي بغ ة ف فارة األميرآي لس

داد      ة في بغ فارة األميرآي ا ان برامجه سوف تبن      (ACCO)الس ًا منفصًال آم ال  ي مكتب ى األعم  عل
ا       لمزيد من المعلومات حول نشاطات         ) ٢٢٥(.السابقة وم به ات    مكافحة الفساد التي تق آل من الوالي

  . هذا التقريرفي  "نظام الحكم"، أنظر القسم الفرعي حول الحكومة العراقيةالمتحدة و
  

   وضمان سالمتها(PRTs)  ِفَرق إعادة إعمار المحافظاتإدماج: السفارة األميرآية في بغداد
رَ           ١،٥٧، طالبت اإلدارة بـ     منصرمخالل ربع السنة ال    ال خمس ِف ار دوالر ألجل انتق اد   ملي ة ق إلع

   في البصرة وعلى الخط الفاصل الموجودة (EPPs)دائم الحضور الإعمار المحافظات إلى مراآز 
  )٢٢٦(. الكردي، في محافظات نينوى وأربيل وتأميم وديالى–العربي 
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  التخطيطلن يكتملوبحسب السفارة األميرآية في بغداد لم يوافق الكونغرس بعد على التمويل، 
، آان حضور ٢٠١٠يونيو / حزيران٣٠تاريخ حتى  )٢٢٧(.مخصصات النهائيةإلى حين معرفة ال

عادة إل ةقعادة إعمار المحافظات، وفرإل قة فر١٥: فرقة ١٨ِفَرق إعادة إعمار المحافظات يشمل 
 آانون ٣١بتاريخ ( قبل ستة أشهر، )٢٢٨(.(ePRTs)  وفرقتين مرافقتين،قليمياإلعمار اإل

قد أعيدت تسميتها  التابعةمكاتب ال )٢٢٩(.يق فر٢٢  يبلغ الفرق عددآان) ٢٠٠٩ديسمبر /األول
 مكتب ١٥عدد هذه المكاتب يبلغ يونيو، آان / حزيران٣٠بتاريخ ". المتقدمحضور ال"بمكاتب 

 لالطالع على أماآن تواجد )٢٣٠(. قبل ستة أشهرمن المكاتب التابعة ٢٢مقابل " حضور متقدم"
 عدد لالطالع على. ١٢-٢ الحالية، أنظر الشكل (PRTs)ِفَرق إعادة إعمار المحافظات 

لمزيد من المعلومات حول . ٩-٢، أنظر الجدول حسب ِفَرق إعادة إعمار المحافظاتبالموظفين، 
  .هذا التقريرفي  "حول نظام الحكم"، أنظر القسم الفرعي ظاتافالمحنشاطات ِفَرق إعادة إعمار 

  
في تقارير  وزارة الخارجية طلبتأرجاء العراق، تلف مخبغية دعم وحماية موظفيها العاملين في 

 عربة مقاومة للقنابل، وشاحنات ثقيلة، وعربات مقطورة ٥٠ و،UH-60 طائرة مروحية ٢٤ لها
ل هذه المعدات تكمتس، سوف OUSD(P) بحسب مكتب.  وأنظمة مراقبة ذات تقنية رفيعة،للوقود

  )٢٣١(.المخاطرجهود وزارة الخارجية األمنية وتساعد في الحد من 
  

وطلبت وزارة الخارجية أيضًا السماح لها باستخدام برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني 
(LOGCAP) III٣٠لكن بتاريخ و. ٢٠١١ديسمبر / بعد آانون األول، لدعم عملياتها في العراق 

الوحيد المقاول  - (KBR)روت أند  تبقى شرآة آيلوغ، براون تقرر أن ال، ٢٠١٠يونيو /حزيران
 نهاية  إلى ما بعدفي العراق - (LOGCAP III)  الثالثلبرنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني

لتلبية  خططلدى وزارة الخارجية أية  للسفارة األميرآية في بغداد، ليس وبحسب )٢٣٢(.٢٠١١
  )٢٣٣(.(KBR)روت أند  الدعم في حال انسحبت شرآة آيلوغ، براون احتياجات

  

 حاليًا لمناولةخليج بصدد استكشاف الخيارات فرقة منطقة ال
سالح الهندسة في المشاريع التي لن تكون منجزة قبل مغادرة 

  . العراق(USACE)الجيش األميرآي 
  

 (GRD)نقل قيادة فرقة منطقة الخليج : (USACE)سالح الهندسة في الجيش األميرآي 
  واستكشاف الخيارات للمشاريع الجاري تنفيذها

، حل العقيد جون آريستنسن محل العقيد ديونيسيوس أنينوس آقائد ٢٠١٠يوليو /وز تم٩بتاريخ 
يتوقع سالح الهندسة في .  التابعة لسالح الهندسة في الجيش األميرآي(GRD)لفرقة منطقة الخليج 

 (GRD) ان يكون العقيد آريستنسن آخر قائد لفرقة منطقة الخليج (USACE)الجيش األميرآي 
  )٢٣٤(.٢٠١١ في أواخر اانسحابه المبرمج

  
 قبل قد أنجزت تدرس حاليًا الخيارات لتناول المشاريع التي لن تكون (GRD)فرقة منطقة الخليج 

 بتاريخ األول من )٢٣٥(.  العراق(USACE) سالح الهندسة في الجيش األميرآي مغادرة
ًا بكلفة  مشروع٤٨٥٥، آان سالح الهندسة في الجيش األميرآي قد أنجز ٢٠١٠يوليو /تموز

 مشروع قيد التنفيذ بكلفة إنشاء تبلغ مليار ٢٦١ لديه  وال يزال مليار دوالر٧٫٨إنشاء تبلغ 
 (USACE) سالح الهندسة في الجيش األميرآي "بقوة"يدعمها  الخيارات التي حدأ )٢٣٦(.دوالر

 ،٢٠١٠يونيو / حزيران٨بتاريخ . هي توظيف وتدريب مهندسين عراقيين محليين وموظفي دعم
 العربية مسجلين يتكلمون موظف ٢٣٣ (USACE)آان لدى سالح الهندسة في الجيش األميرآي 

 صندوق  ماليين دوالر ُممّول من ١٠، وهو عقد بقيمة (IAP)في برنامج المشارآين العراقيين 
  البرنامجموظفو العقد المشارآون في.  لتعليم معايير البناء والسالمة الدولية(ESF)دعم االقتصاد 

(IAP) يقدمون أنواعًا مختلفة من الخدمات في مشاريع سالح الهندسة في الجيش األميرآي 
(USACE)٢٣٧(. بما في ذلك الدعم اإلداري والهندسي( 
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االنتقال إلى قيادة العقود في قيادة : JCC-I/Aالقيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان 
  (CENTCOM) ة للقوات المسلحة األميرآيالمنطقة الوسطى

للقوات المسلحة األميرآية المنطقة الوسطى ، نقلت قيادة ٢٠١٠يونيو / حزيران١١في 
(CENTCOM) وأفغانستان القيادة المشترآة للعقود في العراق (JCC-I/A) إلى قيادة العقود (C3) 

ق ُأجري التغيير لتسهيل توسعة إشراف المنظمة على آافة العمليات الطارئة في مناط. لديها
 وفقًا – باآستان بما في ذلك الكويت و– للقوات المسلحة األميرآيةعمليات قيادة المنطقة الوسطى 

  . )٢٣٨(" االعتبار الحاالت الطارئة الُمعقدة الطويلة األمدلتأخذ بالتي تطوّرت "للعقيدة المشترآة، 
  )٢٣٩(.لموظفينل إلى قطر وتعيد تقييم حاجاتها (C3)  قيادة العقودلهذه الغاية، سوف تنقل

  
 في العراق العالقات (C3) قيادة العقودإضافة إلى اإلشراف على العقود، سوف تشمل مسؤوليات 

قاعدة البيانات  شهريًا للمقاولين و، مقدمة إحصاًءالمسلحةالمتبادلة مع منظمات التعاقد للخدمات 
لعقود ادعم مجلسًا لترأس ، وإقامة و(SPOT)لنظام التعقب المتزامن السابق لالنتشار والعمالني 

  )٢٤٠(.المشترآة ألجل تنسيق فرض تطبيق إجراءات التعاقد والمدفوعات
 

  ١٢-٢الشكل 
  ٣٠/٦/٢٠١٠تاريخ حتى  ِفَرق إعادة إعمار المحافظات، وجودمناطق 

  

  
  

 دهوك

 نينوى
 أربيل

 السليمانية التأميم
 صالح الدين

 ديالى

 بغداد

 األنبار

 بابل آربال

 القادسية
 ميسان

 ذي قار
 النجف

 المثنى
 البصرة

  ٢  فرق إعادة اإلعمار المرافقة
  ١  رآيةفرق إعادة اإلعمار األمي

  ١٥  فرق إعادة اإلعمار األميرآية

  ١٨  المجموع
 ١٥  حضور متقدم
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  ٩-٢الجدول 
  (PRT)حسب ِفَرق إعادة اإلعمار بعدد الموظفين، 

  
  

  الموظفين  رفرق إعادة اإلعما
  ٦٤  األنبار

  ٦  انبار االسد
  ٣٤  بابل

  ٩٣  وسط بغداد
  ١٤  شمال بغداد
  ١١  جنوب بغداد
  ٨  غرب بغداد

  ٤٩  البصرة
  ١٠٠  ديالى
  ٥٥  أربيل
  ٣٠  آربال
  ٢٥  ميسان
  ٣٥  المثنى
  ٢٧  النجف
  ٦١  نينوى

  ٢٥  القادسية
  ٤٥  صالح الدين

  ٦٠  التأميم
  ٥٧  ذي قار
  ٣٤  واسط

  ٨٣٣  المجموع
  

  .تشمل الموظفين العسكريين والمدنيين. البيانات غير مدققة: مالحظة
  

  .٥/٧/٢٠١٠استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، : المصدر
  

   حفظ السجالتمسائل
  الحفاظ على سجالت إعادة اإلعمار

عادة األميرآية إلجهود ال بداية  والممارسات باستمرار منذحول المتطلباترفع التقارير تغير 
ومع نقل المسؤوليات إلى الوآاالت المتتالية ، مع تطور المقاييس ٢٠٠٣سنة في  العراق إعمار

  .إلدارة إعادة اإلعمار والعقود
  

ربع السنوية ونصف السنوية إلى  المفتش العام تقارير بما في ذلك رئيسيةمعظم التقارير ال
 في السفارة األميرآية ٢٢٠٧ للقسم مكتب اإلدارة والموازنةتقرير وآونغرس الواليات المتحدة، 

.  الصادر عن وزارة الدفاع، مطلوبة قانونيًاوتقرير قياس االستقرار واألمن في العراقفي بغداد، 
 ، فقد أنشأتهاالتقارير األخرى بما في ذلك بعض التقارير األسبوعية أو الشهرية حول الوضعية

يد عدة إلى ، من يد تقرير وضعية العراقمسؤولية بعض التقارير مثل انتقلت .  المختلفةالوآاالت
بعض . توفر البياناتالتغير في  وفقًا لذلك مع تغّير سياسة األولويات والمقاييس وتطورت .مرات

 تغيرت مع الوقت لتخدم بصورة أفضل ُصّناع السياسة أو استجابة لتوصيات قدمتها المقاييس
 عرضة لتعديالت هامة، (ISF) قوات األمن العراقية مقاييسمثًال، آانت ف. وآاالت اإلشراف
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وأعطت بشكل متتابع صورة عن القوات العاملة، والقوات المدربة والمجهزة، وتقييمات جهوزية 
 على (ISF)، وتقييم قدرة قوات األمن العراقية )تقييم الجهوزية في المرحلة االنتقالية(الوحدات 

 أخرى ألنها مقاييس وقد ألغيت )٢٤١()السيطرة العراقية على المحافظات (ضالسيطرة على األر
 التي آانت المتدربة الحكومة األميرآية مثل أعداد قوات األمن العراقية جانبة من عبلم تعد ُمت
  ."قياس االستقرار واألمن في العراق" وزارة الدفاع تقريرتنشر في 

  

  
وشريك عراقي  لتدريب في الموصل مع مقاولل  العليلمرآزلموقع ال خططم يراجعمنطقة الخليج لالقائد السابق 

  )صورة لسالح الهندسة في الجيش األميرآي. (الموصلمن مكتب 
  

مع تراجع جهود إعادة اإلعمار األميرآية، تشارك الوآاالت األميرآية بنشاطات أقل آما ان عدد 
خالل العام الفائت، توقفت . ارير، انخفضت نسبة التق نفسهفي الوقتو. موظفيها أصبح أقل

  : مثلالوآاالت عن إنتاج وتوزيع عدة تقارير بارزة
  

  تقرير المؤشرات األساسية لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق(ITAO) 
 تقارير الوضع األسبوعي والشهري (SITREPs) لفرقة منطقة الخليج (GRD)  
  تحليلية حول الطاقة في العراقإجماليةنظرة  
 مكتب المساعدة االنتقالية للعراق تقرير (ITAO) حول الكهرباء– األسبوعي  
 خلية دمج الطاقة النفطيةتقرير .  

  
وجد التدقيق ان وزارة الدفاع ووزارة الخارجية والوآالة 

األميرآية للتنمية الدولية لم تطبق بالكامل اإلجراءات للحفاظ على 
ع يترك الحكومة هذا الوض. سجالتها الخاصة بإعادة إعمار العراق

  .األميرآية معرضة للهدر والسرقة
  

لقياس االستقرار واألمن في صدار وزارة الدفاع انخفضت إمكانية التوقع إلعالوة على ذلك، 
أخيرًا، . )٢٤٢(٢٠١٠أبريل / نيسان٢٩، لم يصدر إال في ٢٠١٠مارس /مثًال، عدد آذار. العراق

ن المرآز الرئيسي إليداع البيانات المتعلقة  الذي آا(IRMS)نظام إدارة إعمار العراق فإن 
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، سوف ُيقفل ٢٠٠٥بمشاريع إعادة اإلعمار الممولة من الواليات المتحدة منذ تأسيسه في أواخر 
  )٢٤٣(.٢٠١٠سبتمبر /في األول من أيلول

  
خالل ربع السنة هذا، أصدر المفتش العام تقرير تدقيق حول خطط وزارة الدفاع ووزارة 

. آالة األميرآية للتنمية الدولية للحفاظ على سجالت برنامج وعقود إعادة اإلعمارالخارجية والو
وعلى الرغم من ان لدى تلك الوآاالت سياسات وإجراءات إلدارة السجالت، وجد التدقيق انها لم 

هذا الوضع . تطبق بالكامل تلك اإلجراءات للحفاظ على سجالتها الخاصة بإعادة إعمار العراق
مة األميرآية عرضة للهدر والسرقة ألنه قد ال يكون لديها المعلومات الضرورية يترك الحكو

وأظهرت .  حول نشاطات إعادة اإلعمارالتدقيقات أو أداء/والمحتملة لمتابعة حاالت االحتيال 
المزيد من التفاصيل حول هذا . مراجعة المفتش العام مجاًال من التقدم في الحفاظ على السجالت

  )٢٤٤(.هذا التقريرمن  ٣ في القسم ودموجالتدقيق 
  

  الرقابة على الممتلكات في السفارة األميرآية في بغداد
المساءلة  تدقيق "(OIG)، أصدر مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية ٢٠١٠أبريل /في نيسان

 يونيو/قّيم التدقيق الذي أجري في حزيران". الممتلكات في السفارة األميرآية في بغدادحول 
 ممتلكاتالمعدات والسجالت والحفاظ على الجردات وال وزارة الخارجية على ات، رقاب٢٠٠٩
 لالطالع على التفاصيل حول النتائج األساسية التي .)٢٤٥(لحكومة األميرآية في العراقل العائدة

  .١٠-٢توصل إليها التدقيق واستجابة السفارة األميرآية في بغداد، أنظر الجدول 
  

   ١٠-٢الجدول 
  الرقابة على الممتلكات في السفارة األميرآية في بغداد

  
النتائج التي توصل اليها المفتش العام لوزارة 

  الخارجية
  رد السفارة األميرآية في بغداد

 ١،١٦٨تمتلك السفارة األميرآية في بغداد حوالي 
 مليون دوالر، ١٨٫٥ مقدرة ب من أصلها ١٥٩عربة، 

عالوة على ذلك، لم يتم . لم يكن من الممكن احتسابها
 مليون دوالر في ٤٠٫٤ عربة مقدرة ب ٢٨٢إدخال 

  .قاعدة بيانات السيارات

مارس / لغاية آذار٢٠٠٩ديسمبر /من آانون األول
 دقيقة  السفارة األميرآية في بغداد جردةأجرت، ٢٠١٠

لقد . للعربات التي تمتلكها وزارة الخارجية في العراق
 عربة، البعض ٢٧اب آانوا غير قادرين على احتس

آافة العربات ُمدخلة . منها ربما لم يصل أبدًا إلى البالد
اآلن في قاعدة البيانات، آما جرى وضع عمليات تعّقب 

  . لتجنب الفوضى في المستقبلافضل
 مع الجردات المادية لثالثة مقارنة سجالت الجردات

 مليون دوالر من ٢٫٣ للسفارة أظهرت غياب مباٍن
عالوة على ذلك، . ير المعدة لالستهالكالممتلكات غ

 مليون دوالر من الممتلكات التي ٢٫٢٥آان هناك 
  صدرت.تكن مسجلة الجردة لكنها لم أثناءوجدت 

 مليون دوالر دون ١٫٣إمدادات استهالآية مقدرة ب 
 لم تكن مسجلة في نظام الجرد صحيحةمستندات 

 آانت ناقصة أو غير معروف آيف تم مالئم،ال
  . بهاالتصرف

، طورت السفارة األميرآية في ٢٠١٠فبراير /في شباط
 اإلمدادات برنامجبغداد إجراءات قياسية تشغيلية تحكم 

، ٢٠١٠ أبريل/ نيسان٤ بتاريخ. القابلة لالستهالك
 آآلية وحيدة نظام الخدمات اإللكترونيةطبقت السفارة 

  . القابلة لالستهالكاإلمدادات وتعّقب ،إصدارولطلب، 
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  )تابع (١٠-٢دول الج
  

النتائج التي توصل اليها المفتش العام لوزارة 
  الخارجية

  رد السفارة األميرآية في بغداد

 بالمئة من المواد المسجلة في السفارة، في ٢٠قرابة 
  .لوحدات الطبية لم يعثر عليهالجرد النظام 

 في نظام األدويةالسفارة األميرآية في بغداد ُتدخل آافة 
 آان، ٢٠٠٩سبتمبر /أيلول وبتاريخها، يدالجردات ل
 الموظفون الذين يأخذون عالجات من األعضاء
غير ان . المستندات المناسبةقد قدموا الصيدلية 
خلق ي الن عمل ذلك قد يتم إدخالها، الطبية ال اإلمدادات

 الذي ال المزدوج اإلدخال من عمل اعتياديةآمية غير "
ارة الئحة من ذلك، تحفظ السف بدًال". معنى له

  على نظام الطبية في ورقة عمل مفصلةبالتجهيزات
Exel، الطلبات المقدمةاستنادًا إلى .  

 جهاز ١٠٠٠لدى السفارة األميرآية في بغداد حوالي 
 ٩٣٦،٠٠٠ تقدر قيمتها ب فائض  محمول يدويًاراديو
  .دوالر

 تفرض على التوافقية الجديدة العسكرية المتطلبات
  جهاز متناغم٥٩في بغداد استخدام السفارة األميرآية 

  جهاز آخر إلى السفارة األميرآية في٨٠ تم نقل وقد
 قد (EPPs)التخطيط الحالي للمشارآة الدائمة . القاهرة

يتطلب استخدام آافة األجهزة المتبقية آما ان عمليات 
  .النقل األخرى قد أوقفت

 ٨٣٠،٠٠٠تنفق السفارة األميرآية في بغداد حوالي 
قرابة .  سنويًا على خطوط الهواتف الخليويةدوالر

 هاتف خليوي في السفارة بقيت دون ٤،٥٦٨ل انصف 
 دوالر من ٢٦٨،٠٠٠تخصيص، ومع هذا فهي تسبب 

  .التكاليف في السنة

 السفارة األميرآية أصدرت، ٢٠١٠مايو / أيار١٩في 
في بغداد سياسة مكتوبة حول الهواتف الخليوية، 

واتف الخليوية الفائضة وهي وجردت أيضًا أجهزة اله
االستمارات الجديدة لطالبي . بصدد التخلص منها

الهواتف تعلن بوضوح الحدود أمام المستخدم للهاتف 
 )ما لم يسمح بزيادة( دوالر ١٠٠لكل دورة فوترة من 

 لالستخدام غير الشخصيةلمسؤوليات اوتصف 
 الدولية متوفرة فقط في مكالماتقدرات ال. المرخص
  .ى المشرفون اإلذن بها مع تبرير مكتوبحال أعط

  
تدقيق محاسبة الممتلكات "، MERO-A-10-07 تقرير مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية الرقم :المصدر

، مذآرة معلومات السفارة األميرآية في بغداد إلى مكتب ١، ص ٤/٢٠١٠، "في السفارة األميرآية في بغداد
، استجابة لتدقيق مذآرة حول محاسبة الممتلكات في السفارة األميرآية في بغداد "المفتش العام لوزارة الخارجية

  .٨/٦/٢٠١٠، "(MERO-A-10-07)ل 
  

حرآة : موقع يطرح التحدي ال يزال العراق ،اعترف التدقيق انه على الرغم من تراجع العنف
ميرآي بالنسبة للنقل  أقصر من المعتاد، وتواصل السفارة االعتماد على الجيش األتبديل الموظفين

 عالوة على ذلك، ووفقًا للمفتش .)٢٤٦("انتقالية وغير مستقرة " ال زالتواللوجستية، آما ان البيئة
يعني ان السفارة األميرآية في "  من الموظفينجدًاالعدد الكبير الحجم و"العام لوزارة الخارجية، 

لى ذلك تعقيدات االنتقال إلى المجّمع  إأضيفتإذا .  جدًا من الممتلكاتة آبيرآميةبغداد تمتلك 
 فترة زمنية قصيرة، فإن هذا يعني ان السفارة األميرآية آانت غير خالل (NEC)الجديد للسفارة 

  )٢٤٧(.صورة مالئمةب قادرة على رصد او رقابة جرداتها
  

  الرقابة المناسبة علىالحفاظ علىينص القانون على ان على الوآاالت الحكومية األميرآية 
 سياسة وزارة الخارجية بأن تجري تفرض.  وعلى سجالت الممتلكات الموجوداتجردات

. مارس من آل سنة/ آذار١٥السفارات جردات مادية سنوية وأن تصادق على النتائج بحلول 
جرى تمديده آل سنة و، ٢٠٠٤تلقت السفارة األميرآية في بغداد تنازًال عن هذا المطلب سنة 
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 - جردة سنويةأول  علىتصديقال  أنجزت السفارة األميرآية في بغداد .)٢٤٨(٢٠٠٩لغاية آخر 
 مليون ١٧٫٨٥  وجودذآر التقرير. ٢٠١٠يونيو / حزيران١٧ في -٢٠٠٩غطت السنة المالية 
 في بّين بالمئة اقل من اإلجمالي الم٦( غير القابلة لالستهالك  الموجوداتدوالر من جردات
 بالمئة أآثر مما ٣٫٦(الر من الجردات القابلة لالستهالك  مليون دو١٫٦١و) سجالتها للجردات

 غير ان السفارة األميرآية في بغداد الحظت ان جردة معدات تكنولوجيا )٢٤٩()تشير سجالتها
  )٢٥٠(.المعلومات لم تصدق بعد

  
  هباتدعم المقاولين والحاصلين على 

 مستفيد يدعمون  مقاول وموظف١١٣،٦٤٩، آان هناك ٢٠١٠يونيو / حزيران٣٠بتاريخ 
، هبات المقاولين والحاصلين على تفاصيل لإلطالع على )٢٥١(.الجهود األميرآية في العراق

  .١١-٢حسب الوآاالت والغرض واألصول القومية، انظر الجدول 
  

مواطنو الدول الثالثة يشكلون حاليًا نسبة مئوية من إجمالي مقاولي 
  .وزارة الدفاع اآثر من أي وقت سابق

  
وفقًا ألحدث إحصاء أجرته وزارة الدفاع حول . المقاولون تشكيلة منوعة من الخدماتيقدم 

، مثل صيانة المواقع، )٢٥٢( بالمئة وظائف دعم أساسي٦٥مقاوليها في العراق، يؤدي حوالي 
البيانات القابلة للمقارنة لم تكن . )٢٥٣(وإدارة مرافق الطعام، وتقديم خدمات غسل وآي المالبس

  . جانب وزارة الخارجية أو الوآالة األميرآية للتنمية الدوليةمتوفرة من
  

  ١١-٢الجدول 
  .٣٠/٦/٢٠١٠ من الواليات المتحدة، بتاريخ هبات ممولةالمقاولون والحاصلون على 

  
مواطنون   الغرض  الوآالة

  أميرآيون
مواطنو الدول 

  الثالثة
المواطنون 
  العراقيون

  المجموع

  ٨٩،٤٥١  ٤٤،٩١٣  ١٣،٤٦٧  ٣١،٠٧١  غير امني
 الخاصة األمنيةالشرآات 
(PSCs)  

١٦،٨١٢  ١،٣١١  ١٤،١٣٦  ١،٣٦٥  
  وزارة الدفاع

  ١٠٦،٢٦٣  ٤٦،٢٢٤  ٢٧،٦٠٣  ٣٢،٤٣٦  المجموع الفرعي
 الخاصة األمنيةالشرآات 
(PSCs)  

٤،٨٧٠  ١،١٧٧  ٢،٤٩١  ١،٢٠٢  

  *  *  *  *  ةغير أمني

  وزارة الخارجية

  ٤،٨٧٠  ١،١٧٧  ٢،٤٩١  ١،٢٠٢  المجموع الفرعي
  ١،٤٨٥  ١٣٨  ١،١٩٠  ١٥٧  ةغير أمني

 الخاصة األمنيةالشرآات 
(PSCs)  

١،٠٣١  ٤٨٧  ٥٤١  ٣  
الوآالة 

األميرآية 
  للتنمية الدولية

  ٢،٥١٦  ٦٢٥  ١،٧٣١  ١٦٠  المجموع الفرعي
  ١١٣،٦٤٩  ٤٨،٠٢٦  ٣١،٨٢٥  ٣٣،٧٩٨٨    المجموع

  
 األمنيين الخارجية عن عدد المقاولين غير  لم يتلَق المفتش العام تقارير من وزارة- البيانات لم تدقق:مالحظة

  .هباتوالحاصلين على ال
 السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، – (RSO)  اإلقليمياألمن مكتب  استجابة:المصدر

الة ، استجابة الوآ١/٧/٢٠١٠، استجابة القوات األميرآية في العراق لطلب المفتش العام للبيانات، ١/٧/٢٠١٠
، استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي ٢/٧/٢٠١٠األميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، 

  .٣/٧/٢٠١٠لطلب المفتش العام للبيانات، 
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عدد المقاولين الذين يقدمون .  لمقاولي وزارة الدفاع في العراق تغّيرت مع الوقتلصفة العامةا

 هذهفي . لى العموم متوازيًا مع عدد القوات األميرآية في العراقخدمات دعم أساسية آان ع
، ومع تحول ترآيز برنامج المساعدات األميرآية من مشاريع البنية التحتية الكبيرة األثناء

.  آما ان النسبة المئوية للمقاولين الذين يقدمون األمن قد تزايداإلنشاءالنطاق، تراجع عدد مقاولي 
 من أي أآثرثالثة يشكلون حاليًا نسبة مئوية من إجمالي مقاولي وزارة الدفاع مواطنو البلدان ال

  )٢٥٤(.وقت سابق، آما ان نسبة المواطنين العراقيين تراجعت إلى أدنى نقطة حتى اآلن
  

لالطالع على التفاصيل حول أنواع الخدمات المقدمة من جانب مقاولي وزارة الدفاع وأصولهم 
  .١٣-٢القومية، أنظر الشكل 

  
   في العراقهبات على والحاصلينتعّقب المقاولين 

، عقدت اللجنة الفرعية للجنة الخدمات المسلحة حول اإلشراف ٢٠١٠مارس / آذار٢٣في 
آان بين المواضيع التي . والتحقيقات جلسات استماع حول المنح والعقود في العراق وأفغانستان

 لتعقب المتزامن السابق لالنتشار والعمالني لنظام ابياناتالنوقشت التطوير الجاري لقاعدة 
(SPOT) على والحاصلين التي تهدف إلى الخدمة آأداة تنسيق للوآاالت األميرآية والمقاولين 

  .منح
  

 وزارة الدفاع ووزارة الخارجية والوآالة األميرآية للتنمية الدولية ومكتب المحاسبة ممثلوأعلن 
  :الحكومية ما يلي

  
 بالمئة من مقاوليها تم إدخالهم في قاعدة البيانات ٧٥اع، حوالي وفقًا لوزارة الدف (SPOT) .

تسجيل المقاولين العراقيين الذين ال يعملون في قواعد أميرآية عسكرية أو منشآت لوزارة 
 لتعقب (SPOT) تستخدم وزارة الدفاع قاعدة البيانات .التحديات الباقية أآبر ال زالالدفاع 
 )٢٥٥(. عدد مقاوليهاخفض

 
  وفقًا لوزارة الخارجية، وّسعت الوزارة استخدامها لقاعدة البيانات(SPOT) شمل ت لكي

عالوة على ذلك، تستخدم وزارة الخارجية آتب .  آما والمقاولينهباتالحاصلين على 
لمنح االمتيازات للمقاولين، مثل  (SPOT) التي توّلدها قاعدة البيانات  (LOAs)االذونات

 وبإمكانها تعّقب حرآة المقاولين داخل ،(CACs)اقات الدخول العامة وجبات الطعام وبط
 )٢٥٦(.البالد عن طريق استخدام الماآنات التي تقرأ آتب األذونات

  
  يفوق العبء اإلداري والمالي إلدخال البيانات الفردية للتنمية الدوليةوفقًا للوآالة األميرآية ،

ال الفوائد ألن الكثير منهم ) هباتالحاصلين على المعرف عنهم بالمقاولين و(لجميع الشرآاء 
عالوة على ذلك، هناك هواجس بأن شرآاء الوآالة األميرآية .  إلى آتب أذوناتيحتاجون

.  قد يعرضون سالمتهم للخطراألهليةللتنمية الدولية الذين يعملون في بعض المجتمعات 
فاع إلدخال البيانات الشخصية للشرآاء تفاهمت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية مع وزارة الد

 )٢٥٧(.الذين يطالبون بكتب أذونات وجمع البيانات للشرآاء الذين ال يطالبون بها
  
  وفقًا لمكتب المحاسبة الحكومية(GAO) حول الكافية، آشفت تدقيقاته ان المعلومات غير 

دخل مخاطر غير  وت،المقاولين والحاصلين على منح قد تعرقل التخطيط، وتزيد التكاليف
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قاعدة البيانات لنظام التعقب المتزامن لقد حققت الوآاالت بعض التقدم في تطبيق . ضرورية
، لكن جهودها ال تزال مقصرة من حيث امتالك بيانات (SPOT)السابق لالنتشار والعمالني 

اعدة البدائل لق. واإلشراف لتلبية الشروط القانونية ولتحسين اإلدارة عليهاآاملة ويعتمد 
 غير آاملة عادة وال يعتمد عليها  تكون، بما في ذلك المسوحات الدورية،(SPOT)البيانات 

  )٢٥٨(.والتوصل إلى استنتاجاتوبنوع خاص لتحديد االتجاهات 
  

وفقًا لشهادات أخرى من جانب وزارة الدفاع والوآالة األميرآية للتنمية الدولية، توصلت هاتان 
 هباتقدم الوآالة األميرآية بموجبه البيانات اإلجمالية للحاصلين على الوآالتان إلى اتفاق سوف ت

 التي ستكون - الفئات العريضة للمواطنين االميرآيين والمحليين والبلدان الثالثةمفصلة حسب –
 اعترف ممثل مكتب )٢٥٩(. آأداة إدارية(SPOT)قاعدة البيانات آافية لتمكينهم من استخدام 

 مختلفة من البيانات سوف ُتطلب لمختلف طبقات المقاولين أنواع المحاسبة الحكومية ان
 فيما التنسيقأآثر، و، وانه يعود إلى الوآاالت أمر تحديد أي نوع يصلح هبات على والحاصلين

  )٢٦٠(.بينها
  

  ١٣-٢الشكل 
  ٣/٢٠١٠ -٣/٢٠٠٨مقاولو وزارة الدفاع في العراق، 

  
  عدد المقاولين حسب نوع الخدمة المقدم

  
  

 المواصالت
 النقل

 المترجمون آخرون

 اإلنشاء

 األمن

 الدعم األساسي
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  النسبة المئوية للمقاولين حسب األصول القومية

  
  

) دعم البرنامج( التابع لوزارة الدفاع (ADUSD)مساعد نائب وآيل وزارة الدفاع .  البيانات لم تدقق:مالحظة
 اليقدم بيانات الخط األعلى لعدد المقاولين حسب األصول القومية، وعدد المقاولين حسب نوع الخدمات المقدمة، 

 وزارة الدفاع بيانات األصول القومية حسب نوع الخدمات المقدمة، ولذا من غير الممكن تحديد، مثًال، ما تفصل
وزارة الدفاع لم تتعقب بصورة منفصلة . إذا آان المقاولون االمنيون هم في أغلبيتهم من مواطني البلدان الثالثة

  .هنا" أخرى"، هذه الفئات مجموعة في فئة ٢٠١٠سنة الصيانة او التدريب لغاية الربع األول من /اللوجستية
مقاولو وزارة الدفاع  "R40764 (CRS)  في الكونغرساألبحاثمصلحة خدمات  موشيه شوارتز، تقرير :المصادر

مساعد نائب وآيل وزارة الدفاع ، ٢٥-٢٤، ص ص ٢/٧/٢٠١٠، "الخلفية والتحليل: في العراق وأفغانستان
(ADUSD)) قيادة المنطقة الوسطى  منطقة مسؤولية دعم المقاولين للعمليات األميرآية في "،)عم البرنامجد 

  .٥/٢٠١٠ و٢/٢٠١٠، العراق، وأفغانستان،  (US CENTCOM)للقوات المسلحة األميرآية
  

  (FAPIIS)إطالق النظام الفدرالي للمعلومات حول أداء ونزاهة الفائزين بالعقود 
 النظام الفدرالي للمعلومات (GSA)ارة الخدمات العامة ، أطلقت إد٢٠١٠أبريل / نيسان٢٢في 

المصمم لتعزيز قدرة الحكومة بصورة آبيرة على  "(FAPIIS)حول أداء ونزاهة الفائزين بالعقود 
 المتنافسين على العقود الفدرالية وعلى حماية المتوقعينتقييم اخالقيات أعمال ونوعية المقاولين 

 آان النظام مصممًا )٢٦١(".مسؤوليةلل مصادر ال يشكلونمقاولين دافعي الضرائب من التعامل مع 
-P.L. 110) ٢٠٠٩ من قانون دانكن هانتر ألذونات الدفاع القومي لسنة ٨٧٢لتلبية شروط القسم 

 الذي أمر إدارة الخدمات العامة تأسيس قاعدة بيانات لتعقب نزاهة وأداء )٢٦٢( (417
  )٢٦٣(.المقاولين

  
، آانت المعلومات الوحيدة المتوفرة على النطاق الحكومي لضباط ٢٠٠٩قبل منتصف العام 

. (ELPs) الحظر والتعليق المحافظ عليها في نظام قائمة الفرقاء المستبعدين أعمالالعقود لوائح 
النظام الفدرالي للمعلومات حول أداء ونزاهة الفائزين بالعقود يوّسع نطاق المعلومات المتوفرة 

  :)٢٦٤(ما في ذلك العقود، بموظفيل
  

 سجالت أداء المقاولين 
 تحديدات عدم مسؤولية ضباط العقود 
 إنهاء مهمة المقاول للتخلف او سبب آخر 
 لألسعارة صتحديدات الوآالة الناق 
  تعليقالحظر او ال المستخدمة لحّل حالة اإلداريةاالتفاقيات 
  ،وأعمال إدارية ،نية مدمسؤولياتاإلبالغ الذاتي من جانب المقاول عن إدانات جنائية 

 مخالفة

 المواطنون العراقيون مواطنو البلدان الثالثة

 المواطنون األميرآيون



  إدارة تمويل إعادة اإلعمار واستخداماتها
  

 

٨٢ 

  
 (FAPIIS)النظام الفدرالي للمعلومات حول أداء ونزاهة الفائزين بالعقود 

 تقييم اخالقيات أعمال في آبيرة درجةمصمم لتعزيز قدرة الحكومة ب"
  " المتوقعينونوعية المقاولين

  
مقاولين الذين أدخلت النظام القائم على شبكة اإلنترنت ممكن دخوله فقط للمسؤولين الحكوميين وال

 بإمكان المفتشين العامين ووآاالت فرض تطبيق القوانين الفدرالية المطالبة بالدخول .)٢٦٥(بياناتهم
لغير المسؤولين الحكوميين آما " الخاص بالدخول P.L. 110-417بموجب أحكام القانون العام 

 آل أساسيتم التعامل به على قانون حرية المعلومات يطالب بأن ".  ذلك مناسبًاالمدير أنيقرر 
  ) ٢٦٦(.حالة بمفردها

  
  ت التمويالاتاستخدام

يصّنف المفتش العام الصناديق األميرآية الكبرى إلعادة اإلعمار ضمن أربع مجاالت تتضمن 
 والبنية التحتية ونظام الحكم واالقتصاد تناقش في األمنيةالتنمية في المجاالت .  قطاعًا١٧

بالنسبة لوضعية التمويل األميرآي إلعادة اإلعمار حسب .  التقريرالصفحات التالية لهذا
لالطالع على وضعية صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق . ١٢-٢االستخدام، أنظر الجدول 

(IRRF) ،العراقية األمنصندوق قوات و (ISFF) ،صندوق دعم االقتصاد و(ESF) وبرنامج 
  .برامج، انظر الملحق ج، حسب ال(CERP) االستجابة الطارئة للقائد

  
من اصل ال )  بالمئة٩١( مليار دوالر ٤٤٫٨٦، آان قد انفق ٢٠١٠يونيو / حزيران٣٠بتاريخ 
وفقًا لتحليل المفتش .  خصصت ألربعة صناديق آبرى إلعادة اإلعمار التي مليار دوالر٤٧٫٢٨

، باألمنات العالقة من النفقات البرامج ذ)  بالمئة٥٢( مليار دوالر ٢٢٫٣١العام، دعم أآثر من 
حوالي .  وتحسين حكم القانون في العراق(ISF) قوات األمن العراقية بما في ذلك الجهود لتطوير

دعمت البرامج ذات العالقة بالبنية التحتية، بما في ذلك إعادة )  بالمئة٢٧( مليار دوالر ١١٫٧٧
. لصحي، والنقل واالتصاالتتأهيل او إنشاء قطاعات النفط والغاز، الكهرباء، المياه والصرف ا

ودعم التنمية االقتصادية )  مليار دوالر٦٫٨٢( قدرات نظام الحكم تنميةوانفق المتبقي على برامج 
  )٢٦٧(). مليار دوالر١٫٤٨(
  

رآزت الواليات المتحدة بالدرجة .  مع الوقتاإلعمارلقد تقّلب ترآيز الجهود األميرآية إلعادة 
ى األمن في السنوات ل وع٢٠٠٤ والسنة المالية ٢٠٠٣ي السنة المالية األولى على البنية التحتية ف

  )٢٦٨(.التي تلت
  

-٢لالطالع على التفاصيل حول النفقات ربع السنوية، حسب مجال إعادة اإلعمار، أنظر الشكل 
 الصندوق حسب، ٢٠١٠يونيو / حزيران٣٠بالنسبة لنظرة عامة النفقات التراآمية، بتاريخ . ١٤

  .١٥-٢ أنظر الشكل واالستخدام،
  

دعم برامج ذات ل استعملت  بالمئة من النفقات٥٢أآثر من 
  .عالقة باألمن

  



  واستخداماتها تمويل إعادة اإلعمارمصادر
  

 

٨٣ 

  ١٢-٢الجدول 
، صندوق دعم (ISFF) العراقية األمن، صندوق قوات (IRRF)وضعية صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 

  ام، حسب االستخد(CERP) وبرنامج االستجابة الطارئة للقائد (ESF)االقتصاد 
  بماليين الدوالرات

  
  التغير ربع السنوي  )بماليين الدوالرات(وضعية الصناديق     

  أنفقت  الزمت  أنفقت  ألزمت  خصصت  القطاع  المجال
  %)٢ (١٤٣٫٧  %)٠ (٣٢٫٠  ٦،٧٥٥٫٩  ٧،٠٦٦٫٢  ٧،٣٣٧٫٩  المعدات
  %)١ (٤١٫٠  %)١ (٣٤٫٥  ٥،٦٨٨٫٠  ٥،٨١٨٫٩  ٦،٠٠٣٫٤  التدريب 

  %)٣ (١٣٢٫٢  %)٠ (١٧٫٣-  ٥،٠٧٨٫٥  ٥،٥٣١٫٨  ٥،٨٠٧٫١  البنية التحتية
  %)٣ (٧٤٫١  %)٠ (٤٫٤  ٢،٣٢٩٫٦  ٢،٤٧٨٫١  ٢،٦٣٥٫٢  مساندة االستدامة 

  %)٠ (١٫٧  %)٠ (١٫١-  ١،٤١١٫١  ١،٥٥٠٫٧  ١،٥٩٢٫٦  حكم القانون
  %٣ (٢٨٫١  %)٠ (٥٫٢-  ١،٠٤٧٫٢  ١،١٣٥٫١  ١،٢٤٩٫٧   صلةذاتنشاطات 

  األمن

  %)٢(٤٢٠٫٧  %)٠( ٤٧٫٣  ٢٢،٣١٠٫٣  ٢٣،٥٨٠٫٨  ٢٤،٦٢٥٫٩  المجموع الفرعي
  %)٠ (٩٫٠  %)٠ (٨٫٥  ٤،٩٥٥٫٤  ٥،٠٥٤٫٥  ٥،١٨٨٫١  الكهرباء

  %)١(١٧٫٧  %)٠(١٫٦-  ٢،٦٠٦٫٥  ٢،٦٩٤٫٢  ٢،٨٤٦٫٢  المياه والصرف الصحي
  %)٠ (١ .٠  %)٠ (٠٫٦-  ١،٩١٣٫٨  ١،٩٢٦٫٥  ٢،٠٤٦٫٩  النفط والغاز

  %)٠ (٠٫٣-  %)٠ (١٫٦-  ١،٢٣٦٫٠  ١،٢٣٦٫٨  ١،٢٥٠٫٧  البنية التحتية العامة
  %)١ ( ٨٫٧  %)٠ (٠٫٣-  ١،٠٥٤٫٣  ١،١٤٠٫٨  ١،١٩٥٫٠  النقل واالتصاالت

البنية 
  التحتية 

  %)٠(٣٥٫٣  %)٠( ٤٫٤  ١١،٧٦٦٫٠  ١٢،٠٥٢٫٩  ١٢،٥٢٦٫٩  المجموع الفرعي
  %)٤(٨١٫٧  %)٤ (٩٤٫٣  ٢،١٣٢٫٢  ٢،٣٩٧٫٣  ٢،٤٨١٫٧  تنمية القدرات

الديمقراطية والمجتمع 
  يالمدن

٦(١٠٧٫٩  %)١ (١٣٫٦  ١،٩٣٤٫٩  ٢،١٨٦٫٠  ٢،٢٢٦٫٧(%  

  %)١(١٩٫١  %)١ (١٩٫١  ١،٩٠٣٫٩  ٢،٠٠٠٫٦  ٢،٠٤٠٫١  الخدمات العامة
    %)١ (٩٫٢  ٨٤٥٫٦  ٨٩٥٫٤  ٩٠٠٫٩  اإلغاثة اإلنسانية

نظام 
  الحكم

  %)٣ (٢٠٨٫٦  %)٢ (١٣٦٫٢  ٦،٨١٦٫٥  ٧،٤٧٩٫٣  ٧،٦٤٩٫٣  المجموع الفرعي
  %)٠ (٠٫٢  %)٠ (٠٫٣  ٧٨٧٫٩  ٨٤٣٫٦  ٨٣٩٫٨  نظام الحكم االقتصادي
  %)٩ (٥٦٫٢  %)٠ (١٫٥  ٦٩٦٫٧  ٧٧١٫٥  ٨٢٦٫٦  تنمية القطاع الخاص

  االقتصاد

  %)٤ (٥٦٫٢  %)٠ (١٫٧  ١،٤٨٤٫٦  ١،٦١٥٫١  ١،٦٦٦٫٤  المجموع الفرعي
مخصصات برنامج لم تحتسب 

  االستجابة الطارئة للقائد
١٨ ((٧١٫٥  %)١٧ (٢٩٫٣  ٤٧٩٫٣  ٢٠٥٫٩  ٢٩٢٫٨(%  

  %)٢ (٧٩٢٫٥  %)٠ (٢١٩٫٠  ٤٢،٨٥٦٫٧  ٤٤،٩٣٤٫٠  ٤٦،٧٦١٫٣    المجموع
  

لم يذآر مكتب وزير الدفاع بيانات مخصصات والزامات ونفقات لفئات . األرقام تتأثر بالتدوير.  البيانات غير مدققة:مالحظة
سحب المفتش العام بيانات مخصصات والزامات ونفقات . 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 
التي عثر عليها في الخط األعلى توافق مع قيم ت قد ال مجاميع الفئات المذآورة في القسم الفرعي والتمويل، في هذا التقرير

  . ميادين إعادة اإلعماراألقسام الفرعية األربعة حول
  

، نظام إدارة إعادة إعمار العراق، ٥/٤/٢٠٠٧ استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات، :المصادر
، استجابة مكتب الشرق ٢/٧/٢٠١٠ برنامج االستجابة الطارئة للقائد تقرير الفئات، -القوات األميرآية في العراق

 ٦/٧/٢٠١٠، ٣٠/٦/٢٠١٠، ١٤/٤/٢٠١٠، ١٢/٤/٢٠١٠عام للبيانات، العراق لطلب المفتش ال-األدنى
، ١٢/٤/٢٠١٠، ١٠/٤/٢٠٠٩، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٨/٧/٢٠١٠و

، ٢/٤/٢٠٠٩، استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ١٣/٧/٢٠١٠ و١٣/٤/٢٠١٠
، استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي لطلب المفتش العام ١٦/٧/٢٠١٠ و١٤/٧/٢٠١٠، ٨/٤/٢٠١٠

 ٨/٧/٢٠١٠، ١٣/٤/٢٠٠٩ ، استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية،١٢/٧/٢٠١٠ و١/٤/٢٠١٠ للبيانات،
 لطلب المفتش العام للبيانات، (USTDA)استجابة الوآالة األميرآية للتجارة والتنمية ، ١٣/٧/٢٠١٠و
٢/٤/٢٠٠٩ .  
  



  إدارة تمويل إعادة اإلعمار واستخداماتها
  

 

٨٤ 

  ١٤-٢الشكل 
   إلعادة اإلعمار، حسب مجال إعادة اإلعماررئيسيةنفقات الصناديق ال
  بماليين الدوالرات

  
  

  اإللزامات غير المنفقة
  $٢،٣٥٠٫٧: المجموع

  
  

ملغاة، الممولة من من ديون العراق ال$ ٣٥٢خط االقتصاد لم يشمل . األرقام تتأثر بالتدوير.  البيانات غير مدققة:مالحظة
 في قيم الخط األعلى شمول، غير ان هذا المبلغ م٢٠٠٥صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق في ربع السنة المالي الثاني من 

لم يذآر مكتب وزير الدفاع بيانات مخصصات والزامات ونفقات لفئات المشاريع على أساس ربع . لالقتصاد في هذا التقرير
سحب المفتش العام بيانات مخصصات والزامات ونفقات برنامج االستجابة الطارئة . لسنة الماليةسنوي لكافة مخصصات ا

مجاميع الفئات المذآورة للقائد من نظام إدارة إعادة إعمار العراق الذي يتأخر مدة ربع سنة في إصدار تقاريره، لذلك فإن 
 التي عثر عليها في األقسام الفرعية  الخط األعلىفق مع قيمتوات قد ال في هذا التقرير" مصادر التمويل"في القسم الفرعي 

  .األخرى
  

، نظام إدارة إعادة إعمار العراق، ٥/٤/٢٠٠٧ استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات، :المصادر
ة مكتب الشرق ، استجاب٢/٧/٢٠١٠ برنامج االستجابة الطارئة للقائد تقرير الفئات، -القوات األميرآية في العراق

، ٣٠/٦/٢٠١٠، ١٤/٤/٢٠١٠، ١٢/٤/٢٠١٠ ،٢/٤/٢٠١٠ العراق لطلب المفتش العام للبيانات،-األدنى
، ١٠/٤/٢٠٠٩، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٨/٧/٢٠١٠ و٦/٧/٢٠١٠
استجابة وزارة  ،١٤/٧/٢٠١٠استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ، ١٣/٧/٢٠١٠

، استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي لطلب ٢/٤/٢٠١٠المالية األميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، 
، استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، ١٢/٧/٢٠١٠المفتش العام للبيانات، 

 لطلب المفتش العام (USTDA)بة الوآالة األميرآية للتجارة والتنمية استجا، ا١٣/٧/٢٠١٠ و٨/٧/٢٠١٠
- ٣/٢٠٠٤التقارير رقع السنوية ونصف السنوية إلى آونغرس الواليات المتحدة، . ٢/٤/٢٠١٠للبيانات، 

٤/٢٠١٠.   
  

 األمن

 البنية التحتية

 االقتصاد

 نظام الحكم

٦% 

٥٤% 
٢٨% 

١٢% 

 $١،٢٧٠٫٥األمن 

 $٦٦٢٫٨نظام الحكم 

  $١٣٠٫٥االقتصاد 

 ٢٨٦٫٩التحتية البنية 



  واستخداماتها تمويل إعادة اإلعمارمصادر
  

 

٨٥ 

  ١٥-٢الشكل 
  نفقات البرنامج األميرآي حسب الصندوق واالستخدام

  بماليين الدوالرات
  

  
  

   االقتصاد نظام الحكم             البنية التحتية    األمن       
  

جرى تجميعها في فئة البرامج التي ُتشكِّل اقل من واحد بالمئة من إجمالي النفقات . األرقام تتأثر بالتدوير.  البيانات لم تدقق:مالحظة
لم يذآر مكتب وزير الدفاع بيانات مخصصات والزامات ونفقات لفئات .  وإعادة اإلعمارحسب مجال الصندوقب" أخرى "واحدة سميت

سحب المفتش العام بيانات مخصصات والزامات ونفقات برنامج . المشاريع على أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنة المالية
فإن مجاميع الفئات مدة ربع سنة في إصدار تقاريره، لذلك االستجابة الطارئة للقائد من نظام إدارة إعادة إعمار العراق الذي يتأخر 

لقيم التي عثر عليها في األقسام الفرعية األربعة الخط األعلى لتوافق مع ت قد ال في هذا التقرير" التمويل"المذآورة في القسم الفرعي 
  .حول ميادين إعادة اإلعمار

  
العراق لطلب المفتش العام - ، استجابة مكتب الشرق األدنى٥/٤/٢٠٠٧للبيانات،  استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام :المصادر
، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام ٨/٧/٢٠١٠ و٦/٧/٢٠١٠، ١٤/٤/٢٠١٠، ١٢/٤/٢٠١٠، ٢/٤/٢٠١٠للبيانات، 
في العراق، برنامج االستجابة الطارئة للقائد ، نظام إدارة إعادة إعمار العراق، القوات األميرآية ١٣/٧/٢٠١٠ و١٠/٤/٢٠٠٩للبيانات، 

، استجابة وزارة المالية ١٤/٧/٢٠١٠ ، استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،٢/٧/٢٠١٠تقرير الفئات، 
، ١٢/٧/٢٠١٠م للبيانات، ، استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي لطلب المفتش العا٢/٤/٢٠١٠لطلب المفتش العام للبيانات، 

استجابة الوآالة األميرآية للتجارة ، ا١٣/٧/٢٠١٠ و٨/٧/٢٠١٠ استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات،
 . ٢/٤/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (USTDA)والتنمية 

  صندوق إغاثة وإعادة  األمن وفرض تطبيق

  (IRRF)إعمار العراق                 )٤،٨١٠(القانون 

  قوات األمنصندوق   المعدات 

  (ISFF)العراقية                         )٦،٠٦٥( 

    البنية التحتية 
 )٤،٠٠٣(                         

       )٢٫٨١٠(التدريب  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )  ٢٫٣٣٠(مساندة االستدامة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
)               ٧٩٥(اطات ذات صلة نش

العدل، البنية التحتية 
للسالمة العامة، 
-والمجتمع المدني

مشاريع حكم 
 )٦٧٤(القانون 

  المائية والصرف الصحي الموارد )       ١،٥٩٢(تية للنفط البنية التح
)                                           ١،٩٣٥( 

العدل البنية التحتية للسالمة
-العامة والمجتمع المدني

الديمقراطية، نزع األلغام 
وصندوق ضحايا الحرب 

)١،٤٢٥$ ( 

تنمية القطاع الخاص 
)٨٣٠( 

)٨٠١(العناية الصحية 

ترميم البنية التحتية
الحرجة اقتصاديًا 

)١،١١٢$( 

 )٢٧٥(أخرى 

التعليم، الالجئون، 
حقوق اإلنسان، 

  ديمقراطية ال
 ونظام الحكم

)٣٩٢( 

مشاريع النقل 
واالتصاالت 

)٤٥٣( 

)$٤،٠٥٨(قطاع الكهرباء 

  أخرى 
)٥٣٩( 

برنامج استقرار 
المجتمع األهلي 

صندوق دعم )٦١٩(
االقتصاد 
(ESF) 

 مشاريع فرق 
إعادة إعمار 
لجان /المحافظات

إعادة إعمار 
وتنمية المحافظات 

)٤٦٨(  

برنامج الحكم 
 )٣٤٤(المحلي 

  برنامج 
  عمل 

المجتمع 
األهلي 

)٣٠٣( 

 )٣٢٥(أخرى 
استدامة التشغيل 

  )٢٥٦(والصيانة 
  
  

تنمية القدرات 
 )٢٥٠(القومية 

أخرى 
)٢٣٠( 

المياه والصرف  )٥٧٣(أخرى 
  )٦٢٦(الصحي 

برنامج االستجابة 
 الطارئة للقائد

(CERP) 
التعليم 

)٢٩٧(  
  
  
  

أخرى 
)١٩٩( 

  النقل
)٣٠٤(  
  
  
  

أخرى 
)٢٢٤(  
 

إجراءات وقائية 
)٤٤٠(  
  
  
  

 )٣٣١(الكهرباء 

  أخرى 
)١٠٧( 

  أخرى 
)١٠٦( 

  ترميم آهرباء
 (RIE)العراق 

)٣٠٠(

  طرق، 
 جسور
  وإعمار

)٢٦٧( 

نفقات 
إدارية 

)٢٢٢( 
 )٥٧٢(أخرى 



  األمن
  

 

٨٦ 

  

  نــاألم
  

،  مليار دوالر٢٤٫٦٣  قد خصصت المتحدةالوالياتيونيو، آانت / حزيران٣٠تاريخ حتى 
مشاريع لتطوير قوات وبرامج  مليار دوالر في ٢٢٫٣١ مليار دوالر وأنفقت ٢٣٫٥٨وألزمت 

 لوضعية هذه األموال، أنظر بالنسبة. )٢٦٩( في العراق، ودعم حكم القانون(ISF)األمن العراقية 
أآبر زيادات في االلزامات  فئات اإلنفاق التي عرفت ١٣-٢الجدول ويوزع . ١٦-٢الشكل 

  .الحاليوالنفقات خالل ربع السنة 
  

، آان متوسط النفقات األمنية مليار دوالر آل ربع سنة منذ ١٧-٢آما هو مبين في الشكل 
 بلغت النفقات ربع السنوية نقطتها األعلى في ربع .٢٠٠٨ ولغاية آخر العام ٢٠٠٥منتصف العام 

 مليار دوالر من حسابات ١٫٥٩، عندما تم إنفاق ٢٠٠٩السنة الرابع من السنة المالية 
 بنوع خاص على مستويات - لصندوق قوات األمن العراقية٢٠٠٨/٢٠٠٩ و٢٠٠٧/٢٠٠٨

وتدريب وزارة )  مليون دوالر٩٤٠٫٣(المعدات لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية مشتريات 
  )٢٧٠() مليون دوالر٣٨٠٫٩(الداخلية 

  
  السياق الدولي: ة الدفاع ووزارة الداخليةدعم الحكومة العراقية لوزار

 مليار دوالر لوزارة ٤٣٫٥١، خصصت الحكومة العراقية ٢٠١٠ إلى العام ٢٠٠٧من العام 
 خالل تلك الفترة الزمنية نفسها تقريبًا، خصصت الواليات المتحدة )٢٧١(.ووزارة الداخليةالدفاع 
، أو الداخليةية لوزارة الدفاع ووزارة  مليار دوالر من تمويل صندوق قوات األمن العراق٩٫٥٤
، طلبت اإلدارة مليار ٢٠١٠فبراير / في شباط)٢٧٢(. العراقيةة بالمئة من مخصصات الحكوم٢٢

مقارنة بين مساهمة لالطالع على . )٢٧٣(٢٠١٠دوالر من المخصصات التكميلية للسنة المالية 
  .١٤-٢ الجدول العراقية، أنظر نيةالمؤسسات األمالحكومة العراقية والمساهمة األميرآية في 

  
 بالمئة ٨٫٦وآالة االستخبارات المرآزية األميرآية، بلغ إجمالي اإلنفاق الدفاعي العراقي بحسب 

آنسبة مئوية من إجمالي الدخل المحلي، يساهم العراق . )٢٧٤((GDP)من إجمالي ناتجه المحلي 
 العربية  والمملكة قطر،مانناء ثالثة بلدان، ُعأآثر في اإلنفاق الدفاعي من آافة بلدان العالم باستث

  .١٤-٢، أنظر الجدول  الدفاعي في العالماإلنفاق لالطالع على مقارنة حول )٢٧٥(.السعودية
  



 مصادر تمويل إعادة اإلعمار واستخداماتها
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  ١٦-٢الشكل 
، صندوق قوات األمن (IRRF) صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق فيوضعية األموال: األمن

  (CERP) وبرنامج االستجابة الطارئة للقائد  (ESF)، صندوق دعم االقتصاد (ISFF)العراقية
   الدوالراتيينبمال

  الزامات غير منفقة
  ١،٢٧٠٫٥: المجموع

  

  
  

لم يذآر مكتب وزير الدفاع بيانات مخصصات والزامات ونفقات . األرقام تتأثر بالتدوير.  البيانات لم تدقق:مالحظة
سحب المفتش العام بيانات مخصصات والزامات . كافة مخصصات السنة الماليةلفئات المشاريع على أساس ربع سنوي ل

ونفقات برنامج االستجابة الطارئة للقائد من نظام إدارة إعادة إعمار العراق الذي يتأخر مدة ربع سنة في إصدار تقاريره، 
  الخط األعلىتوافق مع قيمت قد ال يرفي هذا التقر" مصادر التمويل"مجاميع الفئات المذآورة في القسم الفرعي لذلك فإن 

  .األخرىالتي عثر عليها في األقسام الفرعية 
  

، نظام إدارة إعادة إعمار العراق، ٥/٤/٢٠٠٧ استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات، :المصادر
، استجابة مكتب الشرق ٢/٧/٢٠١٠القوات األميرآية في العراق، برنامج االستجابة الطارئة للقائد تقرير الفئات، 

، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام ٦/٧/٢٠١٠العراق لطلب المفتش العام للبيانات، -األدنى
، استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ١٣/٧/٢٠١٠ و١٠/٤/٢٠٠٩للبيانات، 

-٣/٢٠٠٤ ونصف السنوي إلى آونغرس الواليات المتحدة ، تقرير المفتش العام ربع السنوي١٤/٧/٢٠١٠
٤/٢٠١٠.  
  

  ٢٤،٦٢٥٫٩خصصت 
  ٢٣،٥٨٠٫٨ألزمت 
  ٢٢،٣١٠٫٣أنفقت 

 

 $٤٥٣٫٣البنية التحتية 

$٨٧٫٩ ذات صلة تنشاطا

 $٣١٠٫٣المعدات 

 $١٤٨٫٥االستدامة 

  التدريب $١٣٩٫٥حكم القانون 
١٣٠٫٩$ 

٣٦% 
٢٤% 

١٢% 

١١% 
٧% 

١٠% 



  األمن
  

 

٨٨ 

  ١٧-٢الشكل 
   ربع السنوية حسب قطاع إعادة اإلعمارالنفقات األميرآية: األمن

  بماليين الدوالرات
  

  
  

نفقات لم يذآر مكتب وزير الدفاع بيانات مخصصات والزامات و. األرقام تتأثر بالتدوير.  البيانات لم تدقق:مالحظة
سحب المفتش العام بيانات مخصصات والزامات . لفئات المشاريع على أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنة المالية

ونفقات برنامج االستجابة الطارئة للقائد من نظام إدارة إعادة إعمار العراق الذي يتأخر مدة ربع سنة في إصدار تقاريره، 
في هذا التقرير قد ال تتوافق مع قيم الخط األعلى ” مصادر التمويل“لقسم الفرعي مجاميع الفئات المذآورة في الذلك فإن 

  .التي عثر عليها في األقسام الفرعية األخرى
  

، نظام إدارة إعادة إعمار العراق، ٥/٤/٢٠١٠ استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات، :المصادر
، استجابة مكتب ٢/٧/٢٠١٠ستجابة الطارئة للقائد، تقرير الفئات، القوات األميرآية في العراق، برنامج اال

، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام ٦/٧/٢٠١٠العراق لطلب المفتش العام للبيانات، -الشرق األدنى
 ، استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،١٣/٧/٢٠١٠ و١٠/٤/٢٠٠٩للبيانات، 

-٣/٢٠٠٤ آونغرس الواليات المتحدة، إلى ربع السنوية ونصف السنوية  المفتش العام، تقارير١٤/٧/٢٠١٠
٤/٢٠١٠.  
  

 حكم القانون
 نشاطات ذات صلة

 دعم االستدامة

 التدريب

المعدات

البنية التحتية
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٨٩ 

  ١٣-٢الجدول 
   المنتقاةالبرامجوضعية : األمن

  بماليين الدوالرات
  
  التغيرات ربع السنوية  األموالوضعية   

  أنفقت  ألزمت  أنفقت  ألزمت  البرنامج
ندوق قوات ص(معدات وزارة الدفاع 

  ) العراقيةاألمن
٢ (٨٧٫٨  %)١ (٢٩٫٤  ٤،٤٧٢٫٥  ٤،٦٢١٫٧(%  

صندوق (البنية التحتية لوزارة الدفاع 
  ) العراقيةاألمنقوات 

٣ (٧٦٫١  %)٠ (١٣٫١-  ٢،٨٣٩٫٠  ٣،٠٧٥٫٥(%  

صندوق (دعم االستدامة لوزارة الدفاع 
  ) العراقيةاألمنقوات 

٤ (٦٦٫٦  %)٠ (٤٫٨  ١،٧٧٥٫٤  ١،٨٨٢٫٩(%  

صندوق ( التحتية لوزارة الداخلية البنية
  ) العراقيةاألمنقوات 

٥ (٥٦٫١  %)٠ (٤٫١-  ١،١٦٤٫٠  ١،٣٧٤٫٩(%  

صندوق قوات  (الداخليةمعدات وزارة 
  ) العراقيةاألمن

٤ (٥٦٫٠  %)٠ (٢٫٦  ١،٥٩٢٫٩  ١،٧٥٣٫٧(%  

صندوق قوات (نشاطات ذات صلة 
  ) العراقيةاألمن

٤ (٢٨٫١  %)١- (٥٫٢-  ٧٩٤٫٥  ٨٧١٫٥(%  

صندوق قوات (ب وزارة الدفاع تدري
  ) العراقيةاألمن

٧ (٢٧٫٢  %)٣ (١٥٫٠  ٤٢٣٫٠  ٤٦٦٫٢(%  

صندوق قوات  (الداخليةتدريب وزارة 
  ) العراقيةاألمن

١ (١٣٫٨  %)١ (٢٠٫٨  ٢،٣٨٧٫٤  ٢،٤٤٩٫٢(%  

  %)٠ (٩٫٢  %)٠ (٢٫٩-  ٦،٨٦١٫٧  ٧،٠٨٥٫٣  أخرى
 ٤٢٠٫٧  %)٠ (٤٧٫٣  ٢٢،٣١٠٫٣  ٢٣،٥٨٠٫٨  المجموع

)٢(%  
  

 مليون ٢٠البرامج المدرجة في هذا الجدول قد تغيرت بنسبة . األرقام تتأثر بالتدوير.  البيانات لم تدقق:ظةمالح
يظهر وضعية آافة البرامج الممولة ) ج( في االلزامات والنفقات ربع السنوية مجتمعة، الملحق األقلدوالر على 

المصنفة في الفئة إعادة اإلعمار األمني المجموعة من الصناديق األربعة الكبرى بما في ذلك تلك التي في مجال 
لم يذآر مكتب وزير الدفاع بيانات مخصصات والزامات ونفقات لفئات المشاريع على . هنا" أخرى"في فئة المسماة 

سحب المفتش العام بيانات مخصصات والزامات ونفقات برنامج . أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنة المالية
مجاميع طارئة للقائد من نظام إدارة إعادة إعمار العراق الذي يتأخر مدة ربع سنة في إصدار تقاريره، لذلك فإن االستجابة ال

في هذا التقرير قد ال تتوافق مع قيم الخط األعلى التي عثر عليها في ” مصادر التمويل“الفئات المذآورة في القسم الفرعي 
  .األقسام الفرعية األخرى

  
، نظام إدارة إعادة إعمار العراق، ٥/٤/٢٠٠٧ة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات، استجاب: المصادر

، استجابة مكتب ٢/٧/٢٠١٠القوات األميرآية في العراق، برنامج االستجابة الطارئة للقائد، تقرير الفئات، 
ابة مكتب وزير الدفاع ، استج٦/٧/٢٠١٠ و٢/٤/٢٠١٠العراق لطلب المفتش العام للبيانات، -الشرق األدنى

، استجابة السفارة األميرآية في بغداد ١٣/٧/٢٠١٠ و١٢/٤/٢٠١٠، ١٠/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 
  .١٤/٧/٢٠١٠ و١٦/٧/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 

  
  األمن في العراق

 المستوىبكثير من  أدنى  آانت لكنهاالحالياستمرت التهديدات األمنية الداخلية خالل ربع السنة 
حوادث العنف الجماعي . ٢٠١٠مارس / آذار٧قبل االنتخابات البرلمانية في أفيد عنه الذي 

خصوصًا ( آانت تستهدف عمومًا مؤسسات الدولة األفرادوالهجمات المحددة األهداف ضد 
ألحياء  أبناء العراق وا منظمةبما في ذلك أعضاء(أو المصالح المذهبية ) الشرطةومراآز البنوك 

 مع دولتين الحاليغير أن التهديدات الخارجية أطلت برأسها خالل ربع السنة ). السنية والشيعية



  األمن
  

 

٩٠ 

 مقيمين في المناطق المأهولة باألآراد داخل مقاتلين من خالل مهاجمة) إيران وترآيا(جارتين 
  .حدود العراق

  
-أبريل/آان متوسط الحوادث األمنية خالل نيسان

 حوادث في اليوم أي أقل ٧ ،٢٠١٠يونيو /حزيران
  .منصرم مع ربع السنة البالمقارنة بالمئة ٧٦بنسبة 

  
 حوادث في اليوم أي ٧، ٢٠١٠يونيو /حزيران-أبريل/آان متوسط الحوادث األمنية خالل نيسان

 بالمئة من ربع السنة نفسه في ٩٢منصرم وأقل ب  مع ربع السنة البالمقارنة بالمئة ٧٦أقل بنسبة 
 بالمئة من آافة الهجمات وقعت في محافظات بغداد، األنبار، ديالى، ٨٥حوالي . رمالعام المنص

نظرة تاريخية لالطالع على . )٢٧٦( حوالي نصف سكان العراقيقيم فيهانينوى وصالح الدين التي 
  .١٨-٢على الحوادث األمنية، أنظر الشكل 

  
  التهديدات الناشئة

 .الحاليالسيارات المفخخة استمر خالل ربع السنة  من الهجمات بواسطة األخير الكبيرالقدر 
 شخصًا في بغداد خارج البنك ٢٦، قتل انفجار سيارة مفخخة ٢٠١٠يونيو / حزيران٢٠مثًال، في 

 ١٣في ف.  على التكّيفتكتيكيةبرهن المتطرفون أيضًا على قدرة و. )٢٧٧(التجاري العراقي
 في هذا تلُق.  ضد البنك المرآزي العراقينمط الكوماندوس، قادوا غارة ب٢٠١٠يونيو /يرانحز

 مع قوات جرى السبعة خالل إطالق النار الذي المقاتلين في البنك وجميع  موظف١٥الهجوم 
 خالل ربع السنة الحالي، ضباط اغتيلواعالوة على ذلك، آان بين الذين . )٢٧٨(األمن العراقية

 عدة هجمات استهدفتافظات، آما  في الجيش العراقي ومسؤولون في مجالس المحلواءشرطة و
  )٢٧٩(. العراقأبناء العراق ونقاط التفتيش التي تعمل فيها وحدات أبناء  منظماتقادة

  
.  التظاهرات العنيفة في جنوب العراقتتحقق مطالب الكهرباء التي لم أشعلتيونيو، /في حزيران

بعدها . رحت اثنين آخرينيونيو، قتلت القوات األمنية متظاهرين في البصرة وج/ حزيران١٩في 
لمزيد من المعلومات حول وضع . )٢٨٠( شخص على األقل في الناصرية١٤رح بيومين، ُج
  . في هذا التقرير"البنية التحتية"انظر قسم . الكهرباء
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  ١٤-٢الجدول 
   األمنية العراقية ضمن السياقللمؤسساتدعم الحكومة العراقية والدعم األميرآي 

  بمليارات الدوالرات
  

  فئة الموازنة  الوزارة  السنة التقويمية
  المجموع  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧

اإلنفاق الدفاعي آنسبة مئوية 
من إجمالي الناتج المحلي 

التدقيق حسب النسبة (
  )المئوية

  ١٧٫٣٨  ٤٫٥٢  ٣٫٨٥  ٤٫٩٢  ٤٫٠٩  تشغيلية
  ٥٫٦٢  ٠٫٣٨  ٠٫٢٧  ٤٫٩٢  ٠٫٠٥  رأسمالية

وزارة 
  الدفاع

المجموع 
  الفرعي

٢٣٫٠٠  ٤٫٩٠  ٤٫١٢  ٩٫٨٤  ٤٫١٤  

  ١٩٫٤٥  ٥٫٨٩  ٥٫٢٧  ٥٫١٦  ٣٫١٤  تشغيلية
  ١٫٠٦  ٠٫٢٦  ٠٫٢٢  ٠٫٥٤  ٠٫٠٤  رأسمالية

وزارة 
  الداخلية

المجموع 
  الفرعي

٢٠٫٥١  ٦٫١٤  ٥٫٤٩  ٥٫٧٠  ٣٫١٨  

  ٤٣٫٥١  ١١٫٠٤  ٩٫٦١  ١٥٫٥٤  ٧٫٣٢  المجموع
موازنة وزارة الدفاع 

ووزارة الداخلية 
مجتمعة آنسبة مئوية 
من مجموع موازنة 
  الحكومة العراقية

١٨  %١٥  %١٦  %٢٢  %١٨%  

   عمان١١٫٤
   السعودية١٠٫٠٠
   العراق٨٫٦
   سوريا٥٫٩
   الكويت٥٫٣
   الواليات المتحدة٤٫١
   باآستان٣٫٠
   إيران٢٫٥

  
  أفغانستان ١٫٩

  
  (ISFF)مخصصات صندوق قوات األمن العراقية 

  
    السنة المالية  

  المجموع  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  الفئة/الوزارة
  ٥٫٧١  ٠٫٠٠  ٠٫٥٥  ١٫٥٩  ٣٫٧٥  وزارة الدفاع
  ٣٫٢١  ٠٫٠٠  ٠٫٣٨  ١٫٢٦  ١٫٥٧  وزارة الداخلية

  ٠٫٦٣  ٠٫٠٠  ٠٫٠٨  ٠٫١٥  ٠٫٤٠  نشاطات ذات صلة
  ٩٫٥٤  ٠٫٠٠  ١٫٠٠  ٣٫٠٠  ٥٫٥٤  المجموع

 العراقية آنسبة مئوية من األمنصندوق قوات 
  موازنات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية مجتمعة

٢٢  %٠  %١٠  %١٩  %٧٦%  

دعم الحكومة العراقية يشمل مخصصات الموازنة التشغيلية . األرقام تتأثر بالتدوير.  البيانات لم تدقق:مالحظة
 آنسبة مئوية من الدفاعية تعرض اإلنفاق على البرامج األرقام. الداخليةوالرأسمالية لوزارة الدفاع ووزارة 

يجري احتساب إجمالي الناتج المحلي . خوذة من أحدث سنة متوفرةالبيانات مأ. (GDP)إجمالي الناتج المحلي 
  .(PPP) القوة الشرائية أساسعلى قاعدة سعر الصرف، وليس على 

  
، استجابة الملحق المالي في ١٣/٧/٢٠١٠مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات،  استجابة :المصادر

قانون الموازنة "، الحكومة العراقية، ١٧/١/٢٠١٠ام للبيانات، السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش الع
، وآالة االستخبارات المرآزية، آتاب )ب(، الجدول الملحق ٢٧/١/٢٠١٠، "٢٠١٠العامة الفدرالية للسنة المالية 

، تم html.rank2034/rankorder/worldfactbook-the/publications/library/gov.cia.wwwالوقائع العالمية، 
  .١٦/٧/٢٠١٠ في إليه وصولال
  

 

ئتالف ال امةئا ق أعضاءثالثة من أرواح ،في شمال العراق، أزهق العنف لدواعي سياسية
غتياالت خالل فترة أسبوعين في حصلت اال. مارس/العراقية، أحدهم انتخب مؤخرًا في آذار

  )٢٨١(.يونيو في مناطق يسيطر عليها السّنة بالقرب من الموصل/مايو ومطلع حزيران/أواخر أيار
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، وهي مجموعة (PKK)يونيو، استأنفت ترآيا حملتها ضد حزب العمال الكردستاني /في حزيران
ق النار من جانب واحد ضد  مؤخرًا وقفها إلطالأنهت  وهي التيآردستان مستقلةمقاتلة تؤيد 

في . )٢٨٢(ذآر ان القوات البرية الترآية دخلت على عمق آيلو مترين داخل الحدود العراقية. ترآيا
 أثناء حّراس أتراك قتلوا ٥ ومقاتًال آرديًا ١٢آر ان ، ُذ٢٠١٠يوليو / من تموزاألول

  )٢٨٣(.المناوشات
  

دثت تقارير متضاربة عن هجمات إيرانية على الحدود األخرى بين إيران وإقليم آردستان، تح
 ٢٩آر أن القصف المدفعي بدا في  وُذ.(PJAK)ضد مقاتلي حزب الحياة الحرة لكردستان 

  ضد أعضاء المجموعة اإلرهابية الكردية المقيمة في المنطقة لكن التفاصيل لم٢٠١٠مايو /أيار
لالطالع  ١٩-٢انظر الشكل . )٢٨٤( في حكومة إقليم آردستانالمسؤولين من جانب يجِر تأآيدها

  . مواقع الهجمات الرئيسية التي حصلت خالل ربع السنة الحاليعلى
  

  النزاع الطائفي المتواصل
يبدو ان تراجع الحوادث إجماًال ينعكس بصورة إيجابية على االنتقال الجاري للمسؤوليات األمنية 

فخالل جلسة استماعه الهادفة إلى . تبددغير ان تهديدات العنف الداخلي لم ت. إلى الحكومة العراقية
الحصول على التثبيت، أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، صرح الفريق أول لويد 

غياب رؤية وطنية مشترآة وتطوير "اوستن ان أحد تحديات االستقرار الدائمة في العراق هو 
 قائد القوات األميرآية في العراق سّلط الجنرال،". ثقافة سياسية جديدة تتناغم مع الديمقراطية
الكردية المتواصلة حول الحدود الداخلية المتنازع عليها، -القادم، األضواء على التوترات العربية

وعلى تقاسم السلطة، وقانون الهيدروآربون، آما وعلى الوضع الحساس لالقليات في 
  )٢٨٥(.العراق

  



 مصادر تمويل إعادة اإلعمار واستخداماتها
  

 

٩٣ 

  ١٨-٢الشكل 
  .٦/٢٠١٠-١/٢٠٠٤ة في العراق، الحوادث األمنية واإلصابات المميت

  
  

إلى الفترة " في العراق القوات األميرآية المقاتلة زيادة"شير ت.  بالتدويرتتأثراألرقام .  البيانات لم تدقق:مالحظة
ت األمن بيانات اإلصابات بين قوا. األقل جندي أميرآي على ١٥٠،٠٠٠في العراق يوجد الزمنية عندما آان 

 األمنية من مصدرين الحوادثبيانات .  غير متوفرة٤/١/٢٠٠٥العراقية حول الوفيات التي حدثت قبل 
 والقوات األميرآية في ٢٤/٦/٢٠٠٩-١/١/٢٠٠٤الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق للفترة الزمنية : معروضين

آية في العراق تقارير الحكومة  القوات األميرضّمنت (٢٦/٣/٢٠١٠-١/٤/٢٠٠٩العراق للفترة الزمنية 
  ).العراقية

  
، استجابة وزارة العمل لطلب ٩/٢٠٠٩-٢/٢٠٠٦ وزارة الدفاع، قياس االستقرار واألمن في العراق، :المصادر

، مؤسسة بروآينغز، مؤشر العراق، ٧/٧/٢٠١٠ و١٢/٤/٢٠١٠، ٥/١/٢٠١٠المفتش العام للبيانات، 
، ٤/٢٠٠٩ التقارير ربع السنوية إلى آونغرس الواليات المتحدة، ، المفتش العام،١٣ و٥، ٣، ص ٣٠/٦/٢٠١٠
، استجابة القوة ٢١/١٢/٢٠٠٩، استجابة الحكومة العراقية لطلب المفتش العام للبيانات، ١/٢٠١٠ و١٠/٢٠٠٩

 ٣١/٣/٢٠١٠، ٢/٧/٢٠٠٩، ٦/١٠/٢٠٠٨المتعددة الجنسيات في العراق لطلب المفتش العام للبيانات، 
 لطلب المفتش العام  (CENTCOM) للقوات المسلحة األميرآية قيادة المنطقة الوسطىجابة، است١/٤/٢٠١٠و

، استجابة القوات األميرآية في العراق لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٢/٢/٢٠١٠ و١٠/١/٢٠٠٩للبيانات، 
  .٧/٧/٢٠١٠ و٣١/٣/٢٠١٠

  

 فوف القوات األمنية والمقاولين شهريًااإلصابات القاتلة في ص

 قوات األمن العراقية

 الجنود االميرآيين

)غير األميرآيين(جنود االئتالف 

 المقاولون

 الحوادث األمنية الشهرية وإصابات المدنيين

بغداد والفلوجة والنجفاالنتفاضة في 

 الستفتاء على الدستورا

االنتخابات 
 البرلمانية

الحوادث األمنية، آما ذآرتها تقارير الفيلق 
المتعدد الجنسيات في العراق

  العراقيةتاالنتخابا

 قصف مسجد سمراء
 اإلصابات المدنية العراقية

منية آما ذآرتها القوات األميرآية الحوادث األ
في العراق والحكومة العراقية

 انتخابات المحافظات االنتخابات القومية

  إنسان حسب المحافظات١٠،٠٠٠الحوادث األمنية السنوية لكل 

 عمليات البصرة ومدينة الصدر

مقتدى الصدر 
يعلن وقف 
 إطالق النار

الرئيس بوش يعلن 
حشد القوات 

األميرآية في 
 العراق

 تشكيل مجلس الصحوة في األنبار

 مثلث الموت لث السنيالمث
الحدود الداخلية 
 المتنازع عليها

-١/٥/٢٠٠٨بناء الدولة وتعزيزها 
٢٢/٦/٢٠١٠ 

زيادة القوات األميرآية 
  المقاتلة في العراق 

  االنتفاضة  ) جندي١٥٠،٠٠٠ >(
٢١/٢/٢٠٠٤-٣/١/٢٠٠٤ 

  النزاع المدني
 حتى ٢٢/٢/٢٠٠٦
٢/٥/٢٠٠٧ 
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  ١٩-٢الشكل 
   ١٨/٧/٢٠١٠-٧/٣/٢٠١٠الحوادث األمنية في العراق، 

  

  
  
  

   إنسان١٠،٠٠٠الحوادث األمنية حسب السنة لكل 

  
  

، ٢/٧/٢٠٠٩ و٦/١٠/٢٠٠٨استجابة القوة المتعددة الجنسيات في العراق لطلب المفتش العام للبيانات، : المصادر
 لطلب المفتش العام للبيانات،  (CENTCOM) للقوات المسلحة األميرآيةاستجابة قيادة المنطقة الوسطى

 ٣١/٣/٢٠١٠، ١/٤/٢٠١٠، استجابة القوات األميرآية في العراق لطلب المفتش العام للبيانات، ١٠/١/٢٠٠٩
، تحليل المفتش العام لمستندات الحكومة العراقية والحكومة األميرآية ومعلومات المصادر ١/٧/٢٠١٠و

  .المفتوحة باللغتين اإلنكليزية والعربية
  
  

 شن الهجمات إما لطرد ، المحفزة جزئيًا بالفوارق الدينية،يةتواصل المجموعات السنية والشيع
هذه المجموعات التي يدعمها . القوات األميرآية او للحد من نفوذ الحكومة العراقية في مناطقها

. )٢٨٦( المقاتلة للمنظمات الشيعية، تقوم بعمليات في أرجاء البالداألجنحةإما البعثيون السنة او 
الخالفات السياسية واالثنية في التأميم ونينوى النزاعات داخل حكومات  أججتعالوة على ذلك 

غير  المكاسب .اتالمحافظات آما والتهديدات المتكررة والعنف التي تستهدف مجتمعات األقلي
التي حققها العرب والترآمان في التأميم قد أججت التوترات السياسية وقد ينتج عنها المتوقعة 

  )٢٨٧(.مزيد من العنف
  

 فترة ما بعد االنتخابات

 أربيل الموصل

السليمانية
 آرآوك

 بغداد

 آربال
 الحلة

 النجف

 الناصرية
 البصرة

 السنة المنصرمة

٢٢/٦/٢٠١٠- ٧/٣/٢٠١٠ ٦/٣/٢٠١٠- ٧/٣/٢٠٠٩ 
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الشرطة العراقية تقوم بدورية في نهر دجلة في محافظة ميسان بجنوب العراق مع مستشارين من البحرية 

  )صورة للجيش األميرآي (٢٠١٠ابريل / نيسان١١األميرآية في 
  

ضغائن مجرمة وال نشاطات عصابات انتهازية تحصل بسبببعض مستويات العنف ال زالت إن 
 نشاطات  بينتمييزالجعل من الصعب أحيانًا آثيرة ي  ممائلتنافس بين القباالشخصية أو ال

 والعناصر المتطرفة الشيعية مسؤولة (AQI) يبدو ان عناصر القاعدة في العراق ولكن. المتمردين
ال يزال المسيحيون الهدف الخاص للقاعدة في العراق خصوصًا في . عن معظم العنف في بغداد

هاجمت القاعدة .  باص ينقل طالبًا مسيحيين٢٠١٠مايو /أيار ٢الموصل حيث استهدف تفجير في 
في العراق أيضًا أعضاء من األقلية اليزيدية العراقية مستخدمة سترات انتحار وسيارات 

  )٣٨٨(.مفخخة
  

  .٢٠-٢نظرة عامة حول دائرة العنف المتواصل، انظر الشكل لالطالع على 
  

راقية حققت القوات األميرآية في العراق وقوات األمن الع
  .مكاسب آبيرة جدًا ضد شبكة القاعدة في العراق

  
خالل ربع السنة الحالي، حققت القوات األميرآية في العراق وقوات األمن العراقية مكاسب آبيرة 

على  )٢٨٩(.٤٢ من بين آبار قادتها ال ٣٤جدًا ضد شبكة القاعدة في العراق، فاعتقلت او قتلت 
واصل الحفاظ على موقعها اللوجستي والمالي في محافظة الرغم من ان القاعدة في العراق ت

تدفق المقاتلين األجانب إلى العراق هو عند ف. نينوى، إال أنها تواجه بيئة عمالنية تزداد صعوبة
 تشكيل القاعدة في  بالمئة من٩٥تفيد أن  التقديرات الحالية آما ان متدنية،مستويات تاريخية 

 أصبحت القاعدة في اجع أعداد القوات األميرآية في العراق،مع تر. العراقيينمن هم العراق 
العراق ترآز على الخطابة والهجمات ضد الحكومة العراقية والمجموعات الشيعية في محاولة 

  )٢٩٠(. سمعة الحكومة المرآزية والحث على العنف المذهبيهويشلت
  



  األمن
  

 

٩٦ 

  ٢٠-٢الشكل 
  قدائرة العنف في العرا

  
  

  
  

:  نيويورك حروب صغيرة في وسط حرب آبرى،خوض:  ديفيد آيلكولن، حرب العصابات العرضية:المصادر
األمن في العراق، آيلي وجيسيكا واتكنز، . ، ديفيد سي غومبرت، تيرنس آاي٢٠٠٩مطابع جامعة أوآسفورد، 

  .٢٠١٠، شرآة راند،  سانتا مونيكاإطار عمل لتحليل التهديدات الناشئة مع مغادرة القوات األميرآية،
 
  

لقوات األميرآية قيادة ا وهي مقر مشترك لبغداد،، أعلنت قيادة عمليات ٢٠١٠مايو /أيار ٣في 
 ان جدارًا أمنيًا سوف ُيبنى حول عاصمة العراق لمساعدة قوات ،الحكومة العراقية/في العراق

 ان من المتوقعلى ذلك، عالوة ع. األمن العراقية في منع المجموعات المتمردة من دخول المدينة
يحّد السياج االسمنتي من ازدحام السير داخل المدينة عن طريق استبدال نقاط التفتيش الداخلية 

 حول ترّآبتدعو خطط نقاط التفتيش هذه إلى دعمها بكاميرات . بثماني مداخل حول المدينة
 وأنظمة الممكن إدارتهايش قيادة العمليات في بغداد،الجمع بين نقاط التفتبحسب . الجدار الدائري

 أمنية مجاالتالمراقبة الحديثة سوف تسمح لقوات األمن العراقية بتحويل الموظفين والموارد إلى 
ذآرت القوات األميرآية في العراق انها لم تشارك في تخطيط او إنشاء او . أخرى تواجه تحديات

  )٢٩١(.األمنيتمويل الجدار 
  

فاع ووزارة الخارجية  دفعت وزارة الد٢٠٠٧ و٢٠٠٣بين 
 مليارات خمسةوالوآالة األميرآية للتنمية الدولية أآثر من 

  .دوالر مباشرة للمقاولين األمنيين
  

  وضعية القوات
، تولت قوات األمن العراقية وحدها مسؤولية تشغيل الرقابة ٢٠١٠يونيو /في األول من حزيران

 الجنود األميرآيون تأمين تلك المراآز في بدأ. المنطقة الدولية في بغدادإلى خول الدعلى نقاط 

مجموعات خاصة مدعومة 
  من إيران 

  
هجمت مجموعات غير منظمة

  السكان
 الشيعة

جيش 
 المهدي

المجموعات 
قوات األمن  الكردية

  العراقية
القوات األميرآية في 
 العراق تنصح وتساعد

 بدر

أبناء 
 راقالع

دولة العراق 
 اإلسالمية

  لقاعدة في العراقا
هجمات مجموعات غير 

 منظمة

جيش العراق
 اإلسالمي

 البعثيون

  السكان
  السكان السّنة

 األآراد

دمج في المستقبل 
 أو نزع

يسعون إلى 
 الحماية والدعم

 البشمرآة
 هجمات ضد السنة

هجمات 
ضد الشيعة

يسعون إلى 
 الحماية والدعم

 هجمات ضد السنة

 دمج
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  هو بمثابة بداية عدم مشارآةهذا االنتقال. ، وتولوا دورا داعمًا قبل أآثر من سنة٢٠٠٣العام 
 ضمان أمن المنطقة الدولية، وهي خطوة من بين عدة خطوات في  مهمةالقوات األميرآية في
-بموجب االتفاقية األمنية األميرآيةوذلك  ،لقوات المقاتلة األميرآيةلعديد االخفض المتواصل 

  )٢٩٢(.٢٠٠٩فبراير / شباط٢٧ الرئيس أوباما الذي أعلنه بوضوح في وأمر (SA)العراقية 
  

وضعية موظفي المقاولين األمنيين األميرآيين والعراقيين ومقاولي األمن الخاص لالطالع على 
  .١٥-٢، أنظر الجدول ٢٠١٠يونيو / حزيران٣٠ في العراق، بتاريخ (PSC) المسلحين

  
 جندي أميرآي يعملون ٧٥،٠٠٠، بقي في العراق حوالي ٢٠١٠يوليو /تاريخ منتصف تموزحتى 
 قاعدة إضافية إلى الحكومة ٣٧٣سّلمت الواليات المتحدة السيطرة على . )٢٩٣( قاعدة١٢٤من 

 عليها القوات من أصل ما يزيد عن ثالثة ماليين قطعة من المعدات التي آانت تسيطر. العراقية
 شحن أآثر من النصف إلى اآلن، تم حتى ٢٠١٠يناير /األميرآية في العراق في آانون الثاني

  )٢٩٤(. إلى أفغانستانانها مبرمجة للنقل إلى الحكومة العراقية أو تقلالواليات المتحدة، أو ُن
  

 جندي ٥٠،٠٠٠، من المتوقع ان يبقى في العراق أقل من ٢٠١٠أغسطس / آب٣١تاريخ حتى 
  :)٢٩٦(النشاطات الملحوظة تشمل. )٢٩٥( االستقرار إرساءإلدارة عمليات

  
  وتجهيز قوات األمن العراقيةتدريب. 
 حماية الجنود والموظفين المدنيين االميرآيين والمرافق األميرآية. 
  الخاصةالعملياتقوات بشكل أساسي بواسطة  ،اإلرهابمكافحة إدارة عمليات . 
  

 ٣١القوات األميرآية إلى تدريب ونصح ومساعدة قوات األمن العراقية لغاية تدعو الخطط أفراد 
 ملالطالع على الحج. )٢٩٧(، عندما سينتهي االنسحاب األميرآي٢٠١١ديسمبر /آانون األول
  .٢١-٢، انظر الشكل ٢٠١٠سبتمبر /أيلوللقوة األميرآية بحلول المتوقع ل

  
  دعم مقاولي األمن الخاص

 تفاصيل جديدة عن االستخدام  (RAND)راند مؤسسة قدمت دراسة ل ٢٠١٠يونيو /في حزيران
وفقًا للتقرير، . األخيرة خالل السنوات السبع  الخاص في العراقاألمنغير المسبوق لدعم مقاولي 

 وزارة الدفاع ووزارة الخارجية والوآالة –الرئيسيين، دفع أصحاب العمل ٢٠٠٧ و٢٠٠٣بين 
 إلى مقاولي األمن الخاص، خالل  مليارات دوالر مباشرة ٥ أآثر من - األميرآية للتنمية الدولية

إضافية لخدمات  مليارات دوالر ٦ مليارات إلى ٣تلك الفترة نفسها، دفع المقاولون في العراق 
  )٢٩٨(.مقاولي األمن الخاص

  



  األمن
  

 

٩٨ 

  ٢١-٢الشكل 
  ٩/٢٠١٠-٦/٢٠١٠ في العراق، المتوقعحجم القوات األميرآية 

  

  
  /أيلول    

  تمبرسب
  /آب

  أغسطس
  /تموز
  يوليو

  /حزيران
  يونيو

  ١٥  ١٣  ١٠  ١٠  قادة
  ٢٢٩  ٢٣٠  ١٩١  ١٨٦  مشاة البحرية
  ١،٧٥٧  ١،٥٢٨  ١،٣٤١  ١،٢٤٤  سالح الجو
  ٨،٢٥٦  ٧،٩٤٥  ٥،٨١٨  ٤،٧٣٠  بحريةسالح ال
  الجيش

  

٤٣،٢٢٢  ٢٩،٢٥  ٦٦،٥٧٥  ٤٩،٣٩٢  

  ٨٨،٩٢٢  ٨٢،٤٠٧  ٦٦،٥٧٥  ٤٩،٣٩٢    المجموع
  

  .الرايةتشير إلى الرتب التي يحملها ضباط رتبة " القادة. " في أول يوم من آل شهر آانت آماقيم المجموع آافة :مالحظة
  .١/٧/٢٠١٠ استجابة القوات األميرآية في العراق لطلب المفتش العام للبيانات، :المصدر

  
فيها  من الخدمات بما إلى تقديم مجموعة متنوعةدعا الجيش األميرآي مقاولي األمن الخاص 

حماية القوافل، ومرافقات األمن الشخصي وحماية سالح الهندسة في األمن الثابت للقواعد، 
.  النشاطات العسكرية عبر مراآز عمليات إعادة اإلعماروتنسيق، (USACE)الجيش األميرآي 

 في العراق أمن المواطنيناستخدمت وزارة الخارجية عدة أنواع من المقاولين المسلحين لبرامج 
 البحري، ومواطنو البلدان الثالثة، األمن الدبلوماسي، وحراس باألمن الخاصين ن فيهم العمالءبم

  )٢٩٩(. الشخصياألمن يوأخصائي
  

 الخاص المشارآة في األمنغير مسموح لموظفي مقاولي من "وفقًا لقوانين وزارة الدفاع، 
المسلحة للقوات الوسطى  لقيادة المنطقة بالقوانين الخاصةعمليات هجومية وعليهم التقيد 

التي تسمح باستخدام القوة القاتلة فقط في حالة "  حول استخدام القوة(CENTCOM)األميرآية 
لمنع أعمال "و، )آما هو محدد في عقودهم(الدفاع عن النفس، والدفاع عن المرافق أو الممتلكات 

 قوانين حول اإلرشادراق تعطي القوات األميرآية في الع". تهديد الحياة الموجهة ضد المدنيين
 وتسمح لهم الخاص الموافق عليهم األمناستخدام القوة وتصدر بطاقات السالح لموظفي مقاولي 

  )٣٠٠(.تعني اإلقرار بفهم تلك القوانينتوقيع المقاول على بطاقة السالح . بحمل السالح
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٩٩ 

  ١٥-٢الجدول 
  ٣٠/٦/٢٠١٠القوات األمنية التي تحمي العراق بتاريخ 

  
الموظفون     مةالخد

  المكلفون
  المنحى

    ٧٥،٠٠٠  )أ(القوات األميرآية 
 العاملين لمصلحة وزارة الدفاع، ووزارة )ب(المسجلينمقاولو األمن الخاص 

  الخارجية والوآالة األميرآية للتنمية الدولية
٢٠،٧٣٨    

      قوات األمن العراقية
  -  ١٩٧،٣٣٦  (IA)الجيش العراقي 

  -  ٤٦،٤٥٩  دريب والدعمالت
  -  ٤،٠٢٣  سالح الجو
  -  ٢،٩١٠  البحرية

  )ج(وزارة الدفاع

  -  ٢٥٠،٧٢٨  مجموع وزارة الدفاع
  -  ٣٠١،٢٨٦  الشرطة العراقية

    ٤٣،٩٥٧  الشرطة الفدرالية العراقية
    ٦٠،٦٠٥  حماية الحدود 
    ٢٩،٤١١  شرطة النفط

  -  ٩٠،٠٠٠  (FPSs)مصلحة حماية المرافق 

  )ج(وزارة الداخلية

    ٥٢٥،٢٥٩  مجموع وزارة الداخلية
  -  ٤،١٢٠  القوات الخاصة
    ٧٨٠،١٠٧   العراقيةاألمنمجموع قوات 
    ٨٧٥،٨٤٥  المجموع العام

  
  . األرقام تتأثر بالتدوير:مالحظة

  ١٥/٧/٢٠١٠عدد الجنود بتاريخ   )أ (
 ومستوى  الخاص تتغير باستمرار استنادًا إلى نشاطات العقود المتغيرةاألمنأرقام مقاولي   )ب (

 .الخدمات األمنية المطلوبة
  . بيانات جدول الرواتب، انها ال تعكس إجمالي الحاضرين للخدمةبين تالمكلفةاألعداد   )ج (

  
-١/٢٠٠٩ع السنوية ونصف السنوية إلى آونغرس الواليات المتحدة، بتقارير ر المفتش العام، ال:المصادر

، ٣٠/٩/٢٠٠٩ و١/٧/٢٠٠٩، ٢/٤/٢٠٠٩م للبيانات، ، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العا٧/٢٠١٠
، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش ٣١/١٢/٢٠٠٨وزارة الدفاع، قياس االستقرار واألمن في العراق، 

، لطلب المفتش (RSO)مكتب األمن اإلقليمي ، استجابة السفارة األميرآية في بغداد، ١/٧/٢٠١٠العام للبيانات، 
  .٢/٧/٢٠١٠، استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، ١/٧/٢٠١٠العام للبيانات، 

  
ين الذين يخدمون وزارة الدفاع حمقاولي األمن الخاص المسللالطالع على القيم اإلجمالية ل

فاصيل لمزيد من الت. ١٦-٢ووزارة الداخلية والوآالة األميرآية للتنمية الدولية، أنظر الجدول 
  إعادة اإلعمارمصادر تمويلإدارة "المعنون حول المقاولين في العراق، أنظر القسم الفرعي 

  .هذا التقرير في "واستخداماتها
  

، ضايق بعض رجال وموظفي الحكومة العراقية المنصرمآما ذآر المفتش العام خالل ربع السنة 
 إضافية أمثلة السفارة األميرآيةي في قدم مكتب األمن اإلقليم. مقاولي األمن الخاص هذه السنة

  )٣٠١(: خالل ربع السنة الحاليذآرتها تقاريرمبررة  وتحديات عمالنية غير بيروقراطيةعن قيود 

  



  األمن
  

 

١٠٠ 

 التي اشترتها الحكومة ١٤٠ ال M1A1بدأت أول دبابات 
  .السير خالل هذا الصيفبالعراقية 

  
  ١٦-٢الجدول 
  ٣٠/٦/٢٠١٠بتاريخ  الخاص المسلحون في العراق األمنمقاولو 

  
مواطنو البلدان   مواطنون أميرآيون  

  الثالثة
  المجموع  العراقيون

  ١٤،٨٣٧  ١،٦٤٦  ١٢،٢٠٤  ٨٨٧  وزارة الدفاع
  ٥،٩٠١  ١،٦٦٤  ٣،٠٣٢  ١،٢٠٥  وزارة الخارجية

  ٢٠،٧٣٨  ٢،٨٢٣  ١٤،٦٩٥  ٢،٠٨٩  المجموع
  

، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش ١/٧/٢٠١٠بيانات، استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام لل: المصادر
  .٢/٧/٢٠١٠، استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، ١/٧/٢٠١٠العام للبيانات، 

  

 لرئيس البعثةينألمن الخاص غير تابعلمقاول موظفون ليونيو، وصل /في منتصف حزيران  
 لتقديم بمفردهم إلى نقطة تفتيش عند مدخل وآانوا يستعدونحرك إداري ، في تالدبلوماسية
 الخاص من سياراتهم األمنآر أن موظفين في الجيش العراقي أنزلوا موظفي ُذ. المستندات

تم توقيف الموظفين وصودرت معداتهم وعرباتهم، وأخذوا . واعتدوا عليهم مهددينهم بالقتل
 الجيش هذه األعمال من جانب أسباب.  لالعتداءاتعرضوإلى مكان آخر حيث قيل انهم 

 .العراقي غير معروفة
  

 آر أن مكتب منح التراخيص لشرآات األمن الخاص التابع لوزارة الداخلية آان يصدر ُذ
 يصعب تلبيتها تجهد قدرة وزارة الداخلية على إدارة نهائيةأوامر اعتباطية ويفرض مواعيد 

 .حمولتها من األعمال
  

 الخاص أنهم انتظروا أشهرًا قبل ان توافق وزارة الداخلية على األمناولي ذآر بعض مق 
 الشرآات تقديم طلب تجديد حتى وآانت هذه األخيرة تطلب منطلب تجديد ترخيص سنوي، 

 إذا آان ذلك مقصودًا  ما اإلقليمي غير متأآداألمنمكتب . قبل الموافقة على الطلب األصلي
 .أم هو نتيجة الكسل

  

  
الفرقة الخامسة في الجيش العراقي تحيّي العلم العراقي خالل حفل تغيير القيادة لنقل السيطرة على مرآز جنود 

 األميرآية في األولى حّلت القوات العراقية محل قوات فرقة سترايكر .الماللة القتالي األمامي في محافظة ديالى
  ).قالصورة للقوات األميرآية في العرا (.٢٠١٠يونيو / حزيران٢٥
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١٠١ 

  
  قوات األمن العراقية

الحّد األدنى من "لقوات األميرآية في العراق، تجاهد قوات األمن العراقية لبلوغ أهداف بحسب ا
  :)٣٠٢("القدرات األساسية

  
 لتمرد، وتقوم البحرية بالدفاع ا لمكافحة يعمل الجيش العراقي جيدًا آقوة :قوات وزارة الدفاع

طئ، آما يزيد سالح الجو من آفاءته ومن قدرته على  قبالة الشاأرصفة تحميل النفطعن 
 .التحرك، ومراقبة المجال الجوي والهجمات البرية

 
 عمالنية آما ان  الشرطة الفدرالية وشرطة النفط آالهما ذات آفاءة:قوات وزارة الداخلية 

 .شرطة المحافظات وشرطة الحدود قد أظهرتا تقدمًا في أدائها لوظائفها األمنية
  

في "ل قائد القوات األميرآية في العراق الذي ُثبت مؤخرًا، قال  في شهادته في حزيران، الجنرا
فإننا ال نزال الوقت الذي نشهد فيه قوات عراقية أآثر استقالًال وقادرة على تأمين األمن الداخلي، 

 الجهود األميرآية المتواصلة لتدريب ونصح وتجهيز  أن، وشدد على"حاجة إلى عمل الكثيرب
 ورؤيته حول عراق سيد ومستقر اسيرشاد الرئاإلقوات األمن العراقية ستكون ضرورية لتلبية 

  )٣٠٣(."ويعتمد على نفسه
  

خطط التدريب والتجهيز الحالية تتوقع تحوًال في عمليات قوات األمن العراقية، مع لعب قوات 
 هيكليةارة الدفاع باتجاه  في حين تتحرك قوات وز،وزارة الداخلية دورًا أآبر في األمن الداخلي

بالقدرة على نفسه االحتفاظ في الوقت و على التهديدات الخارجية مع الترآيز تقليدية  أآثرقوة
 آما ان وزرة  بشكل جيد،هذا االنتقال قيد التنفيذ. ستقراراال إرساءلتمرد ومكافحة اعمليات تنفيذ 

  )٣٠٤(:الدفاع بصدد بناء قدراتها الدفاعية التقليدية
  
 دبابة  ١٤٠دأت أول دبابات من أصل بM1A1 اشترتها الحكومة العراقية السير خالل هذا 

يدّرب الجيش العراقي بنشاط .  من طواقم هذه الدبابات٦٥، وقد تلقى أيضًا التدريب الصيف
 مراآز تدريب يديرها العراقيون في البالد ويشحذ المهارات الفردية المتخصصة ١٠في 

 .٢٠١١ابريل /لتدريب المشترك في نيسانلين آبير ويعمل بغية تنظيم تمر
 
 لقد ضاعف تقريبًا عدد أفراده خالل السنة .  طائرات١١٠سالح الجو العراقي حاليًا ل يشّغ

بحلول )  فرد١٠،٠٠٠ تبلغلبلوغ قوة (الماضية ولديه خطة لمضاعفة أعداده مرة أخرى 
خالل .  وطوافاتهاطائراتها دةعلى قياحاليًا بنفسها تدّرب وزارة الدفاع . ٢٠١١نهاية 

 نقالة صناديق االقتراع – طلعة ١٣٤ ب الجواالنتخابات القومية، قامت أسراب سالح 
 المعلومات االستخباراتية والرقابة واالستطالع  اإلشراف، ومقدمًةبصورة آمنة، ومؤديًة

 . اتصاالت في الوقت المناسب مع مراآزها للعملياتومجرية
  
  مرآبة منتشرة ٥٠من حيث الحجم والكفاءات مع أآثر من هي أيضًا تنمو البحرية العراقية 

قامت . لحماية بنية النفط التحتية األساسية قبالة الساحل والمياه اإلقليمية والموانئ التجارية
 بالمئة ٣٠٠، أي بزيادة الحالي دورية في الشهر خالل ربع السنة ٥٠البحرية العراقية ب 

خالل األشهر الستة األخيرة، آانت البحرية العراقية . لعام الماضيعن نفس ربع السنة من ا
عالوة على ذلك، من المقرر أن .  عن حماية واحدة من منصتي النفط االثنتينملمسؤولة بالكا



  األمن
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 الجديدة المبنية في الواليات ١٥تصل في أواخر هذا الصيف أولى مراآب خفر السواحل ال 
 لتلك المراآب آانوا األولىشكلون الطواقم الذين يقيًا المتحدة آما أن خمسين بحارًا عرا

 .الحالييخضعون للتدريب في لويزيانا خالل ربع السنة 
  

 ضباط وهي قد بدأت عملية االنتقال إلى إعطاء الشرطة ٤١٠،٠٠٠لوزارة الداخلية حوالي 
ا آفاءات ذآرت القوات األميرآية في العراق ان الشرطة أصبحت له. األولوية لألمن الداخلي

  )٣٠٣(.متزايدة على آافة المستويات
  

  التدريب
 –يأتي الدعم األميرآي لقوات األمن العراقية أآثر فأآثر على شكل نصح ومساعدة وتجهيز 

  األميرآيونخالفًا للفترات الزمنية السابقة، عندما آان يقوم بالتدريب الموظفون والمقاولون
  .قوات األميرآية بقيادة الاألمنيةمهمات الوعندما آانت 

  

  
الصورة . (٢٠١٠يونيو / حزيران٢٢القوات األميرآية تنصح رجال الكوماندوس العراقيين بالقرب من بغداد، في 

  )للجيش األميرآي
  
  زارة الداخليةو

 مرآز ٢٣وزارة الداخلية مسؤولة بالدرجة األولى عن تدريب الشرطة العراقية الذي يجري في 
يونيو آان الدعم األميرآي / حزيران٢٩بتاريخ ). ٢٢-٢انظر الشكل  (.تدريب في أنحاء البالدلل

 المتحدة، الواليات ممولين من (IPAs) مستشار شرطة دوليين ٣٢٠مقدمًا من جانب أآثر من 
 والحصون الحدودية وموانئ األآاديمياتو، في المراآزوالذين آانوا يقدمون التدريب والنصح 

الوة على ذلك، يواصل المستشارون األميرآيون تقديم التدريب ع. الدخول، وفي وزارة الداخلية
، والمهارات المتفجراتمكافحة المتخصص في المختبرات الشرعية، وفرق الكالب، و

  )٣٠٧(.األخرى
  

 (INL)خالل ربع السنة الحالي، واصل مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون 
من . (PDP)عمالني واللوجستي لبرنامجه لتطوير الشرطة التابع لوزارة الخارجية، التخطيط ال
 الخارجية المسؤولية الكاملة للدور األميرآي ستتولى وزارةالمتوقع ان يبدأ هذا البرنامج عندما 

يتوقع المخططون ان . ٢٠١١أآتوبر /في تدريب الشرطة العراقية في األول من تشرين األول
 البرنامج تطوير الشرطة أصغر نطاقًا وحجمًا من امجلبرنيكون التخطيط العمالني واللوجستي 

 ، انظر القسم الفرعينقل المسؤولية لمزيد من التفاصيل حول )٣٠٨(.الحالي الذي يقوده العسكريون
  . في هذا التقرير" واستخداماتهاتمويل إعادة اإلعمارإدارة مصادر "المعنون 
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 ًا الحكومة العراقية برنامجًا ممدد، ناقشت وزارة الخارجية مع٢٠١٠ابريل /نيسان ٢٦في 
تدعو الخطط المؤقتة إلى اآثر من .  ثالث إلى خمس سنواتمدتهللمساعدة األمنية وحكم القانون 

 مستشار أميرآي للعمل مع وزارة الداخلية ألجل تطوير المؤسسات القضائية والقانونية ٣٢٠
م مستشاري مدراء وزارة الدفاع وسوف ترآز البرامج على التدريب الشرعي وعلى دع. العراقية

تتواصل المناقشات حول إطالق هذا الجهد . ووزارة الخارجية، ونشاطات حكم القانون األخرى
 خالل ربع السنة القادم، سوف يرفع )٣٠٩(.التعاوني الكبير في محافظات بغداد وأربيل والبصرة

ألميرآي لدعم تدريب الشرطة المفتش العام تقريرًا حول قضايا اإلدارة المتعلقة بالبرنامج ا
  .العراقية

  
  وزارة الدفاع

، مع دعم محدود من )٣١٠(وزارة الدفاع لها المسؤولية األساسية في تدريب الجيش العراقي
 ٣٠بتاريخ . (ITAM)المستشارين األميرآيين في بعثة التدريب والنصح في العراق 

 القيادةآيين سالح الجو العراقي، و، دعم اآبر عدد من المستشارين األمير٢٠١٠يونيو /حزيران
  )٣١١(.المشترآة لوزارة الدفاع وخلية االستخبارات القومية

  
  ٢٢-٢الشكل 

  مراآز تدريب قوات األمن العراقية
  

  
  

  .١٥/٥/٢٠١٠ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، :المصدر
  

 دهوك

 أربيل

 نينوى

 السليمانية التأميم

 صالح الدين بغداد

 األنبار ديالى

 آربالء
 بابل

 ميسان ذي قار القادسية

 النجف

 المثنى
 البصرة

  مرآز تدريب الشرطة
  

الشرطة آلية



  األمن
  

 

١٠٤ 

 مجموعة  إنهاء جندي في الجيش العراقي على اثر٢٠،٣٠٠، تخرج ليالحاخالل ربع السنة 
  )٣١٢(.منوعة من المقررات التعليمية

  
 عدم قدرة وزارة الدفاع على من خاللالتحديات تبرز 

   واالستدامةات وصيانة بنية تحتية للوجستيتأسيس
  

عدات الممكننة، رآز التدريب المتخصص على احترافية الضباط والمنظمات غير الحكومية، والم
 وفقًا لوزارة الدفاع، تأثر التدريب بصورة سلبية. )٣١٣(اللوجستيةوالمدفعية والهندسة والكفاءات 

بشروط الجيش العراقي العمالنية المتعلقة باالنتخابات البرلمانية وبالتأخير في تشكيل حكومة 
  )٣١٤(.جديدة

  
لى تدريب الضباط والمنظمات غير ، عالحاليوافقت وزارة الدفاع أيضًا، خالل ربع السنة 

وابتداًء . ٢٠١٠يوليو / تموزبدءًا من إلقليم آردستان، ةربعالحكومية لفرق الحراسة اإلقليمية األ
بأنها جزء من القوات األمنية بقوات البشمرآة رئيس الوزراء المالكي أبريل اعترف /من نيسان

  )٣١٥(.ميرآيالعراقية لغرض استالم والمعدات العسكرية والتدريب األ
  

  المعدات والمشتريات العسكرية األجنبية
 وبحسب.  الخارجي، ال يزال ُيشكِّل تحدٍّاألمن دور متطلبات العراقية لتلبية األمنتجهيز قوات 

نفقات الموازنة فإن ، (ITAM)لمستشارين األميرآيين في بعثة التدريب والنصح في العراق ا
ة قد قّيدها تراجع العائدات الماضية واالعتماد على صندوق العراقية لمعدات قوات األمن العراقي

ن في بعثة التدريب و وذآر المستشارون األميرآي)٣١٦(.األساسيةقوات األمن العراقية للمشتريات 
 عدم قدرة وزارة الدفاع على تبرز من خالل ان هذه التحديات (ITAM)والنصح في العراق 

وتبدو أنها ال  وهي آفاءة تبقى قيد اإلنشاء -االستدامةتأسيس وصيانة بنية تحتية للوجستية و
بنود فيما يلي .  الذخيرة وشراء قطع الغيارطلب الجوهرية مثل تستجيب إّال هامشيًا للمتطلبات

ن في بعثة والتي يقول المستشارون األميرآي"  الفريدةرجةالموارد الح"أساسية على قائمة 
  :)٣١٧( التجهيزيةالمتطلباتستخدم لمعالجة ا ُت انه(ITAM)التدريب والنصح في العراق 

  
 قطعة من المعدات الفائضة لبرنامج نقل المعدات األميرآية ٦٠،٠٠٠ الجيش األميرآي حدد 

 يستوجب نقل المعدات إلى وزارة الدفاع ووزارة هذا البرنامج. (USETTI)إلى العراق 
 مليون دوالر لتمويل ١٤٣راقية حاليًا، ألزمت الحكومة الع. الداخلية والى القوات الخاصة

 للجيش العراقي تشمل تحديدهاالمعدات األساسية التي تم .  منتقاةبنودتكاليف تجديد ونقل 
 من المفترض. M198مدافع هواتزر  المدرعة، وعربات الصيانة المتطورة، والجندناقالت 

 عبر لمشتراةا بنودبالمعدات الفائضة تكملة مشتريات صندوق قوات األمن العراقية وال
وتحقيق  لمساعدة قوات األمن العراقية (FMS)برنامج المشتريات العسكرية األجنبية 

 . جهوزيتهامتطلبات
 
  ٥٫٦ بقيمة صندوق ١٥٨، ذآرت الحكومة العراقية ان ٢٠١٠يونيو / حزيران٣٠بتاريخ 

  بموجب آتاب عرض وقبول عبر برنامج المشترياتعليهامليار دوالر قد تمت الموافقة 
لمت حتى اآلن إلى الحكومة العراقية بلغت  التي ُسالصناديققيمة . (FMS)العسكرية األجنبية 

 . مليار دوالر٢٫٨
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  تطوير آفاءات سالح الجو العراقي استلزم تمويًال من آل من الحكومتين األميرآية
 الدفاعذآرت وزارة ). المروحيات(والعراقية لمنصات الطيران ذو األجنحة الثابتة والدوارة 

 ان سالح الجو العراقي يحتفظ بمعدل جهوزية رفيع وهو قادر على القيام بمهمات األميرآية
 الحكومة العراقية طلبتمؤخرًا، .  غير انه يعتمد على المقاولين في ما يتعلق بالصيانة،عالية

ة  القيادوأشارت، (FMS) المقاتلة عبر برنامج المشتريات العسكرية األجنبية F-16طائرات 
 .األميرآية ان هذه الطلبات قيد التقييم

  
   العراقأبناءمنظمة 

 العراق أبناء من منظمة عضو ٤١،٠٠٠، آان قد تم نقل أآثر من ٢٠١٠يوليو /بتاريخ تموز
(SOI)٢٠١٠مايو /أيار ١١في .  إلى قوات األمن العراقية أو إلى مختلف الوزارات المدنية ،

ن الوضع حّست انتقاالت أخرى إلى حين أيةتأجيل يًا آرة من الحكومة العراقية رسم مذلبتط
آانت الحكومة العراقية تنوي استئناف نقل األعضاء المتبقين بعد االنتخابات الوطنية . األمني

في طليعة تلك الظروف، .  الظروف حالت دون حصول ذلك مختلفبوقت قصير، لكن يبدو ان
، والذي ال يزال ٢٠١٠ومة العراقية لسنة  التوظيف الذي دعا إليه قانون موازنة الحكتجميد

  )٣١٨(.والداخليةموضع نقاش بين وزارتي المالية 
  

قدمت الحكومة العراقية اآثر من .  العراق بمثابة مشكلةأبناءمنظمة في تلك األثناء، ال يزال دعم 
ن  مليون دوالر حتى اآل٧٥ وما يقدر ب ٢٠٠٩ مليون دوالر لدفع أجور أبناء العراق سنة ٢٧٠
مارس آان متوقع ان /دفع أجور آذار. غير ان الدفع في الوقت المحدد ال يزال تحٍد. ٢٠١٠سنة 

يونيو /حزيران ٣٠بتاريخ . )٣١٩(مايو/أيارابريل، لكنه تأجل لغاية آخر /يبدأ في أواسط نيسان
 ءأبنا بالمئة من ٨٥، آانت الحكومة العراقية قادرة فقط على توزيع الرواتب على حوالي ٢٠١٠

 بالمئة من أبناء العراق في بغداد لم يتلقوا أجورهم عن ٥٠العراق في أرجاء البالد، حوالي 
 العراق أبناء أعضاء، هاجم عدة انتحاريين ٢٠١٠يوليو / تموز١٨في . مايو/ابريل وأيار/نيسان

  )٣٢٠(. وجرحوا العشرات٤٠آانوا واقفين في صفوف لقبض أجورهم وقتلوا أآثر من 
  

لك، ذآرت التقارير الواردة من الفرق االستشارية األميرآية المرافقة للجيش عالوة على ذ
 -العراقي ان الحكومة العراقية تقدم الحد األدنى من الدعم اللوجستي واألمني لمنظمة أبناء العراق

بما في ذلك الحماية غير الكافية من جانب قوات األمن العراقية، والدعم غير الكافي في نقاط 
 العراق تقول انهم يشعرون بأنهم معرضون أبناءمنظمة قاد هذا إلى شكاوى من أعضاء . التفتيش
  )٣٢١(.وعّزل

  
سّلطت العديد من التقارير السلبية لوسائل اإلعالم في العراق وفي الخارج األضواء على فكرة ان 

ة اعتقاد هذه  األميرآيالحكومة العراقية غير ملتزمة برنامج أبناء العراق، وذآرت وزارة الدفاع
ستهدفون بصورة غير عادلة لالعتقال،  الدائم بأن أعضاءها ينقلون إلى وظائف حقيرة وُيالمنظمة

.  أبناء العراق بالحكومة العراقية منظمةالمتواصلة في عدم ثقةالرواتب وقد ساهمت مشاآل دفع 
غاية في مقاومة تلك الة لل، لقد آانت الحكومة العراقية غير فّع األميرآيةوزارة الدفاعوبحسب 

   )٣٢٢(. العراق التزامها عملية المصالحةأبناء  منظمةالرؤية وفي إبالغ
  

  . أبناء العراق منظمة يدرس تكاليف وحصيلة برنامجاإلعدادلدى المفتش العام تدقيق قيد 
  



  األمن
  

 

١٠٦ 

من ، هاجم عدة انتحاريين أعضاء ٢٠١٠يوليو / تموز١٨في 
 رواتبهمفوف لقبض  العراق آانوا وقافين في صأبناءمنظمة 

  . العشراتوجرحوا ٤٠فقتلوا أآثر من 
  

  بنات العراقمنظمة 
 دعم الشرطة المحلية العراقية عند نقاط التفتيش في األنبار (DOI)بنات العراق منظمة تواصل 

 في مواقع مع ذآور لكنهن يتواجدن بنات العراق ال يحملن السالح  منظمةأفراد. وبغداد وديالى
مع . والمتفجراتأزواجًا عند تفتيش الزائرين من النساء بحثًا عن األسلحة مسلحين ويعملن 

بنات العراق، منظمة مواصلة الشرطة العراقية إضافة النساء إلى صفوفها، تتراجع الحاجة إلى 
  )٣٢٣(. إلى وظائف دائمة في قوات األمن العراقيةلخطة لنقل عضواتهاوال وجود 

  

  حكم القانون
 مليار دوالر ١٫٥٩، آانت الواليات المتحدة قد خصصت ٢٠١٠يونيو / حزيران٣٠بتاريخ 

 مليار دوالر لتحسين حكم القانون، بما في ذلك حقوق ١٫٤١ مليار دوالر وانفقت ١٫٥٥والزمت 
  )٣٢٤(.، في العراقاإلنسان

  
 األمن والقضاء الجنائي الترآيز على القضائية األنظمةتواصل الجهود األميرآية لتحسين 

ي، والكفاءات والقدرات لجمع ومعالجة األدلة الجنائية، والقدرات واإلشراف على مرافق القضائ
 برنامج منسق (INL)  مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون يمول)٣٢٥(.االعتقال

فرض تطبيق القانون وبرامج جهود ل ولديه جهود إصالحية منفصلة، و(RoLC)حكم القانون 
  .ود منسق حكم القانونقضائية تكمل جه

  
  النظام القضائي العراقي

، اجتمع المفتش العام مع رئيس المحكمة العليا مدحت المحمود، في بغداد ٢٠١٠مايو /في أيار
وناقشا عملية المصادقة على االنتخابات العراقية، ووضعية الوآاالت العراقية لمكافحة الفساد 

شّدد رئيس المحكمة ). مفتشون العامون للوزاراتمجلس النزاهة، المجلس األعلى للتدقيق وال(
 الرسميين قد  الموظفين العامين الصالحين والحظ ان بعضالمفتشينالعليا على أهمية انتقاء 

  . لمصالحهم الخاصة النظاماستغلوا
  

  
  ٢٠١٠مايو /المفتش العام مجتمعًا مع رئيس المحكمة العليا، مدحت المحمود في بغداد، في أيار
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 بين مكاتب الرئيس ورئيس إنفاقهاالتي يجري " دائرة المال"ئيس المحكمة العليا أيضًا رووصف 
وبعد ان الحظ . مقدار هذه المبالغ وعلى ماذا ُتنفقال أحد يعرف . الوزراء، آما في مجلس النواب

 ، شدد على ان الحكومة سوف" يجعل الفساد ممكنًاالسيئان النظام المالي "رئيس المحكمة العليا 
  .تحتاج إلى توظيف مدراء ماليين آفوئين

  
 المقلقة األحداثبالنسبة لألمن القضائي، قال رئيس المحكمة العليا انه آانت هناك العديد من 

حماية "ودافع عن ضرورة ان تكون للقضاة . فبراير/وليس فقط تلك التي حدثت في شباط
وأضاف انه سيكون . ئالت القضاة وتمديد الحماية إلى عااألسلحة، على شكل مزيد من "حقيقية

 رؤساء الشرطةمن مصلحة العراق جعل برنامجه لألمن القضائي على غرار نظام 
  )٣٢٦(.(U.S. Marshals)األميرآيين

  
 مجلس القضاء األعلى تأسيسلقد تقدم القضاء العراقي بصورة ملحوظة آمؤسسة منذ إعادة 

(HJC) عدد قياسي من ٢٠٠٩سنة د تخرج فق. ٢٠٠٣ آفرع مستقل للحكومة العراقية سنة ،
 للقضاة والمدعين األساسيالقضاة من معهد التدريب القضائي العراقي الذي يقدم التدريب 

 حوالي -اٍض يعملون في العراق ق١٢٦٣ يوجد، آان ٢٠١٠يناير /بتاريخ آانون الثاني. العامين
 قضاة في مجلس ٩ مدعي عام و٣٣٨ قاضي محكمة، و٩٢٥ بما في ذلك -٢٠٠٣عدد  اليضعف

 اإلناث الخاص بالنسبة لعدد القضاة اعتدادهوأعرب رئيس المحكمة العليا عن . األعلىالقضاء 
خالل تلك الفترة )  مدعية عامة٥٢ قاضية محكمة و١٥بينهن  (٦٧ إلى ٧اللواتي زاد عددهن من 

  )٣٢٧(.الزمنية
  

 المدعوم من مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض (JDI)كاتب معهد التنمية القضائية بعض م
 آما ان العمل على ما تبقى من هذا ٢٠١٠يناير / فتحت في آانون الثاني(INL) تطبيق القانون

 عن األعلىهذا المرفق الجديد يدعم بناء قدرات مجلس القضاء . شرف على اإلنجازي المرفق
  . )٣٢٨(متقدم للقضاة والمحققين القضائيين والموظفين التدريب الطريق

  
 مليون ٧٫٢ذآر سالح الهندسة في الجيش األميرآي ان إنشاء دار عدل جديدة في الحّلة بكلفة 

 (INCLE)  وفرض تطبيق القانونللرقابة على المخدرات من الصندوق الدوليدوالر ممولة 
  )٣٢٩(.ة تشغيل المرفق قريبًا الحكومتبدأ، ومن المقرر ان اإلنجازيشرف على 

  
  مبادرات األمن القضائي

 الصندوق الدولي للرقابة علىخالل ربع السنة الحالي، تم إنجاز تقييم دام سنة ممّول من 
. لتقييم نقاط الضعف الرئيسية في المحاآم في أرجاء العراق المخدرات وفرض تطبيق القانون

، ورفع مستويات أمن دور المحاآم، وفي مقررات منياألساهمت نتائج التقييم في مناهج التدريب 
.  في أداء تقييمات أمنية بصورة مستقلةاألعلىوظفي مجلس القضاء متعليمية متخصصة لتدريب 

مجلس القضاء دى ومول مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون أيضًا المعدات ل
اآتوبر /ق المحكمة في تشرين األول التي فقدت جراء قصف مرافبنود لتحل محل الاألعلى

  )٣٣٠(.٢٠٠٩ديسمبر /وآانون األول
  

موظفي المرافقة  على استراتيجية تدريب لجميع وزارة الداخلية، وافقت ٢٠١٠ابريل /في نيسان
لحماية الشخصية لقضاة مديريتها العامة لحماية للقضائيين، وأضافت برنامجًا ل الشخصية األمنية

 المديرية بطاقات تعريف للسالح الشخصي وللسالح وأصدرت. قامالشخصيات الرفيعة الم



  األمن
  

 

١٠٨ 

 للبرنامج، قدم مزيد من األولياستنادًا إلى النجاح .  قاٍض مشارك٢٩٨ ل األمنرجال الشخصي ل
  )٣٣١(. طلب ُمعّلق٣٠٠القضاة طلبات، وهناك حاليًا حوالي 

  
  معالجة جداول الدعاوى في المحاآم

لوزارية حول حكم القانون  إمكانية دعوة اللجنة ااألعلىالقضاء يونيو، ناقش مجلس /في حزيران
 ما قبل  معتقي قضاياللمعتقلين إلى االجتماع من جديد لمعالجة أساليب تحسين التحقيق ومعالجة

 قدراتذآر ُمنسق حكم القانون ان لدى اللجنة .  في مرافق اعتقال الحكومة العراقيةالمحاآمة
إضافة إلى ذلك، ونزوًال عند .  معًا القضاة وشرطة التحقيقفور جمعهاآبيرة لتحسين تلك العملية 

طلب نائب وزير الداخلية، علي حسين آامل، تخطط السفارة األميرآية في بغداد والقوات 
معتقلي  الحالية لمعالجة قضايا واإلجراءاتاألميرآية في العراق لالجتماع ولمراجعة الممارسات 

  )٣٢٢(.ما قبل المحاآمة
  
 معهد التنمية القضائية تواصل العمل خارج (CCC-I)محكمة الجنائية المرآزية العراقية ال

(JDL) . لتكاليف ل المسؤولية الرئيسية بالنسبة األعلى، تولى مجلس القضاء ٢٠١٠مايو /أيارفي
ية لمحاآم الجنائية المرآزية العراقية، ويواصل العمل جنبًا إلى جنب مع القوات األميرآالتشغيلية ل

 مع (INL) وعمل مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون. مكتفي ذاتيًالكي يصبح 
خروج مع تراجع لل بوضع مخططموظفي القوات األميرآية في العراق على األرض للبدء 

  )٣٣٣(.معهد التنمية القضائيةب القوات األميرآية ارتباط
 

  
 القانون  حكمسلطاتلالحلة لتوفير مجمع حديث في  المحكمةتصميم  مليون دوالر ل٧٫٢ الواليات المتحدة مولت

 ).(USAID)الصورة للوآالة األميرآية للتنمية الدولية . (في محافظة بابل
  

 تتدفق عبر نظام تعقب القضايا الجديد الممول التشغيلية بدأت المعلومات ،الحاليخالل ربع السنة 
 والهادف إلى تسريع (INCLE)  تطبيق القانون وفرض المخدراتللتعقبالصندوق الدولي من 

مجلس القضاء بين  شراآة تقوم بإدارته النظام الذي  يتكون. القضائية في المحاآماألحكام إصدار
 مشترك أساسبنية على مبيانات القواعد ل ووزارة الداخلية ووزارة العدل من ثالثة آيانات األعلى

تشارك فيه ت الخاصة الدارة البيانات في الوقت الذي تهاأولوياسمح لكل منظمة بمعالجة تللبيانات 
القيادة في تشغيل زمام  للقضاء األعلى المجلس تولى.  مع شرآائهاالبيانات آما هو متفق عليهب

  تشغل تطبيق(servers) أجهزة آمبيوتر خادمة اآلنالنظام، آما ان ثماني محاآم لديها 
  )٣٣٤(.النظام
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أت مجموعة العمل ما بين الوآاالت التي تديرها الحكومة العراقية ، بد٢٠١٠يونيو /في حزيران

تتضمن السجالت .  سجل٢٠،٠٠٠ إلى ١٥،٠٠٠ يبلغأولي تتشارك في سجالت البيانات بحجم 
ومعلومات أخرى ضرورية لضمان فعالية ودقة نقل المعلومات من وقت التوقيف  اتمذآر

إطالق  وأإلى االحتجاز  ،ذلك منطبقًان  إذا آا،ثمومن  المحاآمة، حتىالتوقيف األولي 
  )٣٣٥(.السراح

  
لقد طبقت الحكومة العراقية بدعم من مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون 

 واحد إلدارة سجالت المجرمين التي تعالجها وزارة الداخلية واآلخر ،نظامين إضافيين ممكنين
لوزارات اليوم القدرة على تحديث وتوسيع وإدارة اهذه لدى . لتعقب المساجين في وزارة العدل

  )٣٣٦(.تطبيق تلك البرامج
  

  السجون والمعتقلين
 في السجون التي في عهدة القوات األميرآية  هناك، آان٢٠١٠يونيو / حزيران٣٠بتاريخ 
تواصل .  بالمئة هم من الشيعة٣٠ بالمئة هم من السنة و٧٠أآثر من .  معتقل عراقي١،٧٦٩

 توقيف على مذآراتميرآية في العراق العمل بالتعاون مع الحكومة العراقية للحصول القوات األ
بالتناغم مع .  العراقيالعدل الجنائي في نظام الذين يمكن أن ُتعالج قضاياهمبحق المعتقلين 

، تعمل القوات األميرآية في العراق بصورة وثيقة مع الحكومة األمنيةالتزاماتها بموجب االتفاقية 
 إلى الحكومة العراقية  مسؤوليتهم المعتقلين الذين ال يمكن نقلأولئك سراح إلطالقراقية الع

 معتقل منذ آانون ٨٢٠٠لقد أطلقت القوات األميرآية سراح حوالي .  ومنتظمةآمنةبطريقة 
 معتقل إضافي إلى الحكومة العراقية مع ٥٦٠٠ حوالي ونقلت مسؤولية، ٢٠٠٩يناير /الثاني

  )٣٣٧(. أخرى قضائية او إدانات،وأوامر اعتقالمذآرات توقيف 
  

 ساحة القتال القوات األميرآية في العراق مرفق اعتقال نقلت، ٢٠١٠يوليو / تموز١٥في 
.  إلى السيطرة العراقية–آخر مرفق اعتقال آبير تشغله القوات األميرآية في العراق -آروبر
 مليون دوالر في ٥٠٫٢ن دوالر، وقرابة  مليو٤٨االستثمارات في البنية التحتية للمرفق بلغت 

 مع نقلهاتم التي  ٢٠١٠ ديسمبر/عقود لدعم عمليات االعتقال العراقية لغاية آخر آانون األول
 ١٦٠٠ حوالي يوجد في المرفق إلى الحكومة العراقية، آان نقل المسؤوليةعند وقت . المرفق

  قدرة االستيعاباما. عراقية ة قضائي او إدانات،معتقل مع مذآرات توقيف، أوامر اعتقال
تواصل القوات األميرآية في العراق القيام بعمليات محدودة خاصة .  معتقل٤٠٠٠ هي القصوى

طلب خاص من الحكومة  وبناًء على  اإلرهابمعتقلين في المرفق دعمًا لعمليات مكافحة بال
 ساحة القتالرفق اعتقال خالل السنة الماضية، أغلقت القوات األميرآية في العراق م. العراقية

مواقع لالطالع على  )٣٣٨(.بوآا ونقلت مراآز االعتقال في تاجي إلى سيطرة الحكومة العراقية
  .٢٣-٢آافة السجون في العراق، انظر الشكل 

  
 معتقل ٨٢٠٠أطلقت القوات األميرآية في العراق سراح حوالي 

 ٥٦٠٠ قرابة ونقلت مسؤولية ٢٠٠٩يناير /منذ آانون الثاني
  .معتقل إضافي

  
  اإلنسان حقوق  حولمعلوماتالتحديث 

، (UNDAF) ٢١٤-٢٠١١آما هو مبين في إطار عمل األمم المتحدة لمساعدة التنمية للعراق 
 ممارسة سيطرتها الشرعية عبر حكم القانون بسبب اآلثار في قدرة الحكومة العراقية ضعفت لقد"
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، المذآور المتحدة األممإطار عمل بحسب ". لةالتراآمية للعنف والتدهور العام لمؤسسات الدو
، األطفال النساء، األرامل، النساء ربات العائالت، – في العراق  الضعيفةأآثر المجموعاتفإن 

 ال يستطيعون "–المهجرين في الداخل و ،اتألقلياألهلية لمجتمعات ال، المعوقين األشخاص
." ثقة بعملهالكثيرة من اليعربون عن ال و إال بشكل محدودإلى نظام العدالة الرسمية الوصول 

 الوطنية اإلنسانانهم يعتمدون على آلية العدل التقليدية التي ال تتوافق أحيانًا مع معايير حقوق 
  )٣٣٩(.والدولية

  
 العراق إلى وتصديقه على انتماء فإن  المتحدة لمساعدة التنمية للعراق، األمموفقًا إلطار عمل 

ترجم بصورة  لم ُت،، آما ولجوهر معاهدات منظمة العمل الدوليةاإلنسانوق  دولية لحقأدواتعدة 
 حصول ازدياد في (UNCT) المتحدة حول البلدان األممذآر فريق .  القانون المحلي معمتوافقة
 ،، والتمييز بين الجنسين، وتهميش واستبعاد بعض المجتمعات األهليةاإلنسان إلى حقوق اإلساءة

وعلى الرغم من ان العراق أقر قانونًا لتأسيس لجنة . ضعيفةفية للمجموعات الوالحماية غير الكا
  )٣٤٠(.لم تؤسس بعدهذه اللجنة فإن ، اإلنسانعليا مستقلة لحقوق 

  
 التنمية أهداف للتوافق مع المتحدة لمساعدة التنمية للعراق أولويات األمملقد وضع إطار عمل 

 هذا العمل هناك في أساس. ٢٠١٥كان الفقراء بحلول  تحسين حياة السألجل في العالم لأللفية
 والمياه ، والغذاء، والصحة، الحقوق األساسية للشعب العراقي بالنسبة للتعليمتلبيةالحاجة إلى 

. ًاأولي ًا والشباب هدفلألطفال في العراق الحمائيةتحسين البيئة . اآلمنة والنظيفة، والمسكن الالئق
 لكي يتناسب مع باألحداث نظام العدالة الخاص في اإلصالحاتعم لقد خططت األمم المتحدة لد

 اإلنسان المتحدة حول حقوق األمم إطار عمل قاييسلالطالع على م )٣٤١(.المعايير الدولية
  .١٧-٢ أنظر الجدول هوأهداف



 مصادر تمويل إعادة اإلعمار واستخداماتها
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  ٢٣-٢الشكل 
  سجون العراق

  
  .١٥/٥/٢٠١٠ و١٤/٤/٢٠١٠لطلب المفتش العام للبيانات،  في بغداد األميرآية استجابة السفارة :المصدر

  
  ١٧-٢الجدول 

  (UNDAF)  المتحدة لمساعدة التنمية للعراقاألممأهداف إطار عمل 
  

  ٢٠١٤  العامهدف  يخط القاعدال  المقاييس
  نعم  )٢٠٠٩(ال   اإلنسانحقوق ب السكان الهتماموضع سياسة قومية 

 مع المتناسبةلجنائية  ااإلجراءاتوائية ن الجالقوانينعدد 
  اإلنسان،القانون الدولي لحقوق 

  ٢  )٢٠٠٩(صفر 

 آما هو لمنشورة والمسلمة المئوية للتقارير الدورية االنسبة
 التي صادق اإلنسانمطلوب من جانب معاهدات حقوق 

  عليها العراق

خط لالوثيقة الفنية ل
  )٢٠٠٩ ((TBD) يالقاعد

   بالمئة١٠٠

  

مقاييس نتائج إطار ): أ(، الملحق ١١/٥/٢٠١٠ المتحدة لمساعدة التنمية للعراق، األممإطار عمل  :المصدر
.٥٩-٤٣ المتحدة لمساعدة التنمية للعراق، ص ص األممعمل 

 دهوك

 أربيل

 السليمانية نينوى

 التأميم

صالح الدين

 األنبار

 بغداد

 ديالى

 آربالء

 بابل
 واسط

 القادسية

 ذي قار
 ميسان

 النجف

 البصرة المثنى

 مرفق ممول من الواليات المتحدة
٤٠٠  

  

١٥٠٠  
  

 +٣٠٠٠ 

 مرفق ممول من الحكومة العراقية
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  البنية التحتية
  

 مليار دوالر ١٢٫٥٣، آانت الواليات المتحدة قد  خصصت ٢٠١٠يونيو / حزيران٣٠بتاريخ 
 مليار دوالر من الصناديق األربعة الرئيسية إلعادة ١١٫٧٧ مليار دوالر وأنفقت ١٢٫٠٥وألزمت 

تأهيل البنية التحتية العراقية بما في ذلك مشاريع في قطاعات النفط والغاز، الكهرباء، المياه 
وضعية األموال األميرآية للبنية لالطالع على  )٣٤٢(. واالتصاالت،والصرف الصحي، والنقل

  .١٨-٢ والجدول ٢٤-٢التحتية، أنظر الشكل 
  

النفقات األميرآية على مشاريع البنية التحتية بلغت ذروتها في ربع السنة األخير من السنة المالية 
، آانت نفقات ربع ٢٥-٢آما هو ُمبّين في الشكل .  مليون دوالر٩٦٩٫٤ عندما تم إنفاق ٢٠٠٥
زامات غير  مليون دوالر من اإلل٢٨٦٫٩من أصل الـ و.  المبلغذلك بالمئة من ٤ الحاليالسنة 

 المياه يليه مباشرة قطاعقطاع الكهرباء لالمنفقة في نهاية ربع السنة، آانت الحصة األآبر 
حوالي ثلثي تلك اإللزامات غير المنفقة . االتصاالتثم قطاع النقل وقطاع  ،والصرف الصحي

  )٣٤٣(.(CERP) آانت من صندوق برامج االستجابة الطارئة للقائد
  

 األميرآي المباشر  إلعادة اإلعمار أتى في الوقت الذي أطلقت فيه الخفض التدريجي للدعم
 التنمية أعمالالحكومة العراقية واألمم المتحدة خططا منسقة لمدة خمس سنوات لمواصلة 

  :ال تزال هناك حاجة إلى عمل الكثير في قطاع البنية التحتية. رجةالح
  

  تمؤق مستوى  عند، على األقل،توقفإنتاج النفط الخام. 
 ي من اج المحل واعاإلنت ود المكرر أن ّيل ، الوق رول الُمس زين وغاز البت ل البن  ،(LPG) مث

 . لتلبية الطلبغير آاٍف
 اه الشرب                  عجزال دادات مي  في الكهرباء منتشر على نطاق واسع، وقد ساهم، إلى جانب إم

 . حاليالالتظاهرات العنيفة في عدة محافظات خالل ربع السنة اندالع ، في الكافيةغير 
  المعايير الدوليةللتقيد بقطاعا الطيران المدني والموانئ يتطلب المساعدة. 

  
ات       دوليين وتستكشف آلي ات ال رآاء والمنظم م الش ى دع ر عل ة أآث ة العراقي د الحكوم اآلن، تعتم

  .مختلفة الجتذاب االستثمارات الخاصة لمواصلة جهود إعادة البناء
  

  النفط والغاز
  

اريخ  ران٣٠بت و ي/ حزي د خصصت   ٢٠١٠وني دة ق ات المتح ت الوالي ار دوالر، ٢٫٠٥، آان  ملي
ت  ت  ١،٩٣وألزم ار دوالر وأنفق ي    ١٫٩١ ملي از ف نفط والغ اع ال ل قط ادة تأهي ار دوالر إلع  ملي
  )٣٤٤(.العراق

  



  البنية التحتية
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  ٢٤-٢الشكل 
اقية ، صندوق قوات األمن العر(IRRF)وضعية أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق : البنية التحتية

(ISFF)،  صندوق دعم االقتصاد(ESF) ،برنامج االستجابة الطارئة للقائد و(CERP).  
 بماليين الدوالرات

  إلزامات غير منفقة
 ٢٨٦٫٩: المجموع

  

  
  

لم يذآر مكتب وزير الدفاع بيانات مخصصات والزامات ونفقات . األرقام تتأثر بالتدوير.  البيانات لم تدقق:مالحظة
سحب المفتش العام بيانات مخصصات والزامات . المشاريع على أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنة الماليةلفئات 

ونفقات برنامج االستجابة الطارئة للقائد من نظام إدارة إعادة إعمار العراق الذي يتأخر مدة ربع سنة في إصدار تقاريره، 
 في هذا التقرير قد ال تتوافق مع قيم الخط األعلى "مصادر التمويل" مجاميع الفئات المذآورة في القسم الفرعيلذلك فإن 

  .التي عثر عليها في األقسام الفرعية األخرى
  

،  برنامج االستجابة (USF-I)، القوات األميرآية في العراق (IRMS)إدارة إعادة إعمار العراق : المصادر
 (NEA-I) العراق – مكتب شؤون الشرق األدنى ، استجابة٢/٧/٢٠١٠تقرير الفئات، . (CERP)الطارئة للقائد 

؛ استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٦/٧/٢٠١٠لطلب المفتش العام للبيانات، 
 لطلب المفتش العام للبيانات، (USACE)؛ استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي ١٠/٤/٢٠٠٩
  .٨/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)لتنمية الدولية ؛ استجابة الوآالة األميرآية ل١٢/٧/٢٠١٠

 
  

  ١٢،٥٢٦٫٩ خصصت 
  ١٢،٠٥٢٫٩ألزمت 
 $٩٩٫١الكهرباء  ١١،٧٦٦٫٠أنفقت 

  البنية التحتية العامة
٠٫٨$  
  النفط والغاز%١

١٢٫٦$ 

  النقل واالتصاالت
٨٦٫٥$ 

المياه  والصرف 
 $٨٧٫٧الصحي 

٣٥% 

٣١% 

٣٠% 
٤% 
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  ٢٥-٢الشكل 
   إعادة اإلعماراتالنفقات األميرآية ربع السنوية حسب قطاع: البنية التحتية

  بماليين الدوالرات
  

  
 
   

ت مخصصات والزامات ونفقات لم يذآر مكتب وزير الدفاع بيانا. األرقام تتأثر بالتدوير.  البيانات لم تدقق:مالحظة
سحب المفتش العام بيانات مخصصات والزامات . لفئات المشاريع على أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنة المالية

ونفقات برنامج االستجابة الطارئة للقائد من نظام إدارة إعادة إعمار العراق الذي يتأخر مدة ربع سنة في إصدار تقاريره، 
 في هذا التقرير قد ال تتوافق مع قيم الخط األعلى "مصادر التمويل"لفئات المذآورة في القسم الفرعي مجاميع الذلك فإن 

  .التي عثر عليها في األقسام الفرعية األخرى
  

،  برنامج االستجابة (USF-I)، القوات األميرآية في العراق (IRMS)إدارة إعادة إعمار العراق : المصادر
 (NEA-I) العراق –، استجابة مكتب شؤون الشرق األدنى ٢/٧/٢٠١٠تقرير الفئات، . (CERP)الطارئة للقائد 

؛ استجابة وزارة المالية األميرآية لطلب ٨/٧/٢٠١٠ و٦/٧/٢٠١٠،  ٣٠/٦/٢٠١٠لطلب المفتش العام للبيانات، 
ب المفتش العام  لطل(USAID)؛  استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ٢/٤/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، 

 لطلب المفتش (USTDA)؛ استجابة الوآالة األميرآية للتجارة والتنمية ١٣/٧/٢٠١٠ و٨/٧/٢٠١٠للبيانات، 
، التقارير ربع السنوية (SIGIR)؛ المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق ٢/٤/٢٠٠٩العام  للبيانات، 

  .٤/٢٠١٠ – ٣/٢٠٠٤ونصف السنوية إلى آونغرس الواليات المتحدة، 
  

 البنية التحتية

 النقل واالتصاالت

المياه والصرف 
 الصحي

 الكهرباء

 النفط والغاز



  البنية التحتية
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  ١٨-٢الجدول 
  وضعية البرامج المنتقاة: البنية التحتية

  بماليين الدوالرات
  
  التغيير ربع السنوي  وضعية األموال  

  أنفقت  ألزمت  أنفقت  ألزمت  البرنامج
 مياه -الموارد المائية والصرف الصحي

صندوق إغاثة وإعادة إعمار (شرب لا
  )العراق

١٥٫٣  %)٠ (٠٨-  ١،٣٣٢٫٥  ١،٣٣٨٫٤ 
)١(%  

هيل  إعادة تأ–مشاريع النقل واالتصاالت 
صندوق إغاثة وإعادة   (وترميم السكة الحديد

  )إعمار العراق

١٠٫٤  %)٠ (٠٫٠  ١٩٦٫١  ١٩٦٫١ 
)٦(%  

صندوق إغاثة وإعادة ( النقل  -قطاع الكهرباء
  )إعمار العراق

١ (٦٫٤  %)٠ (٣٫١  ١،٠١٢٫٦  ١،٠٢٣٫١(%  

ندوق ص(الكهرباء - البنية التحتيةأمنحماية 
  )دعم االقتصاد

٩ (١٫٩  %)١٩ (٤٫٣  ٢٤٫١  ٢٧٫٠(%  

  %)٠ (٠٫٠  %)١ (٣٫١  ٣٠٣٫٩  ٣٥٧٫٢  )برنامج االستجابة الطارئة للقائد(النقل 
 االتصاالت أنظمة-مشاريع النقل واالتصاالت

صندوق إغاثة وإعادة إعمار (العراقية 
  )العراق

٧ (٢٫٦  %)٠ (٠٫٢-  ٤٠٫٠  ٥٢٫٩(%  

 المحطات تنمية القدرات على مستوى
صندوق دعم ( االتصاالت -والتدريب الفني

  )االقتصاد

٢٫٢  ٢٫١  ٤٫٢ 
)١٠٤(%  

٧ (٠٫١(%  

  %)٠ (٠٫٥  %)٠ (١٫٣  ٣٣٠٫٧  ٣٨١٫٥  )برنامج االستجابة الطارئة للقائد(الكهرباء 
برنامج االستجابة (المياه والصرف الصحي 

  )الطارئة للقائد
٠ (٠٫٠  %)٠ (١٫٨  ٦٢٥٫٧  ٦٩٠٫٢(%  

 ١٠٫٣-  ٧،٨٩٨٫٢  ٧،٩٨٢٫٣  أخرىمشاريع 
)٠(%  

-٠ (١٫٩(%  

 ٣٥٫٣  %)٠ (٤٫٤  ١١،٧٦٦٫٠  ١٢،٠٥٢٫٩  المجموع
)٠(%  

البرامج المدرجة في هذه القائمة آان فيها تغيير على األقل بقيمة مليون دوالر من االلزامات والنفقات : مالحظة
 تلك هاالصناديق األربعة الرئيسية بما في وضعية آافة البرامج الُممولة من يبّين )ج(الملحق .  مجتمعةسنويةربع ال

لم يذآر مكتب وزير الدفاع بيانات ". أخرىمشاريع  " المسماةفئةالالتي في مجال إعادة اإلعمار والمجموعة في 
سحب المفتش العام . مخصصات والزامات ونفقات لفئات المشاريع على أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنة المالية

الزامات ونفقات برنامج االستجابة الطارئة للقائد من نظام إدارة إعادة إعمار العراق الذي يتأخر مدة بيانات مخصصات و
 في هذا التقرير قد ال "مصادر التمويل"مجاميع الفئات المذآورة في القسم الفرعي ربع سنة في إصدار تقاريره، لذلك فإن 

  .م الفرعية األخرىتتوافق مع قيم الخط األعلى التي عثر عليها في األقسا
،  برنامج االستجابة (USF-I)، القوات األميرآية في العراق (IRMS)إدارة إعادة إعمار العراق : المصادر

 (NEA-I) العراق –، استجابة مكتب شؤون الشرق األدنى ٢/٧/٢٠١٠تقرير الفئات، . (CERP)الطارئة للقائد 
 لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)كتب وزير الدفاع  استجابة م،٦/٧/٢٠١٠لطلب المفتش العام للبيانات، 

 لطلب المفتش العام للبيانات، (USACE)سالح الهندسة في الجيش األميرآي استجابة  ،١٠/٤/٢٠٠٩
 لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)؛ استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ١٢/٧/٢٠١٠ و١/٤/٢٠١٠
  . ٨/٧/٢٠١٠ و١٣/٤/٢٠٠٩

  
  

، وألول مرة، تضررت خطوط أنابيب الحاليخالل ربع السنة 
 خطوط أنابيب النفط جّراء  حولحظرالالنفط المحمية في منطقة 

  .هجمات
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  إنتاج وصادرات النفط الخام

ا             ان إنت راق م        ج  على الرغم من التقلبات من شهر لشهر، آ نفط الخام في الع ا تال بيًا خالل     ويًاس  نس
دره  ، مع متوسط   السنتين ونصف الماضيتين   وم سنة            ٢٫٤٢  ق ل في الي ون برمي  ٢٫٤و،  ٢٠٠٨ ملي
ة اآلن في            ٢٫٨ و ،٢٠٠٩مليون برميل في اليوم في       وم لغاي ر    . ٢٠١٠ مليون برميل في الي م يتغي ل

ة         المنصرم وآان و  ربع السنة    بالمقارنة مع    الحالياإلنتاج في ربع السنة      ى من الكمي ة أدن احد بالمئ
ع             . ٢٠٠٩يونيو  / حزيران –إبريل  /المنتجة في نيسان   ام خالل رب نفط الخ آان متوسط صادرات ال

وم، أي بتراجع             ١٫٨٥ الحاليالسنة   ل في الي ون برمي ع السنة          ٥ ملي ة عن رب  ٢ و ،المنصرم  بالمئ
ع السنة نفسه سنة             م يصّدر، ذهب                 . ٢٠٠٩بالمئة أقل من رب ذي ل ام ال نفط الخ ة ال  ٠٫٤٣من جمل
ى المصا  وم إل ي الي ل ف ون برمي ادة ملي نة ١٦في، بزي ع الس ة عن رب ادة  والمنصرم بالمئ  ١٩بزي

ى      )٣٤٥(. عن ربع السنة نفسه من السنة الماضية           بالمئة ام، ومدخالت        لالطالع عل نفط الخ اج ال إنت
  .٢٦-٢، انظر الشكل ٢٠٠٣المصافي ومستويات التصدير منذ 

  
  الهجمات على البنية التحتية للنفط

 حظرال منطقة فيرة، تضررت خطوط أنابيب النفط المحمية ، وألول مالحاليخالل ربع السنة 
  )٣٤٦(:هجماتال خطوط أنابيب النفط جّراء حول

  
  نابيب في األإبريل، هاجم مجهولون وألحقوا أضرارًا بقسم من خط / نيسان٢٢في

آر ُذ. يهان بترآياآ في ة التصدير النهائيمحطةمحافظة نينوى الذي ينقل النفط الخام إلى 
 أوقف تدفق النفط إلى الشمال لمدة خمسة إلى ستة أيام خالل إصالح الخط، ان الحدث

 برميل من النفط، لكنه لم يؤثر على إنتاج ٢٠٠،٠٠٠ونتج عنه تأخير في نقل حوالي 
وخسائر التوقف عن  ،القيمة المقدرة للنفط المفقود، وتكاليف اإلصالح. النفط في الشمال

 .ر مليون دوال٣٠، بلغت أقل من العمل
 

  مناطق في بغداد المحمي –إبريل، حال هجوم على خط أنابيب بايجي / نيسان٢٧في 
 ٢٠،٠٠٠ دون استالم مصفاة الدورة حوالي (PEZ)الحظر حول خطوط أنابيب النفط 

واصلت المصفاة العمل .  من حقول النفط في آرآوك لعدة أيام(BPD)برميل في اليوم 
 .للتغذيةم الجنوبي على مستوى منخفض مستخدمة النفط الخا

  
  ترآيا في محافظة -يونيو، لحق الضرر بقسم آخر من خط أنابيب العراق/ حزيران٧في

 نتج عن ذلك خسائر مماثلة لتلك التي نتجت عن الهجوم .صالح الدين، ولم ُتحدد األسباب
 .السابق على هذا الخط

  
يب في قياّرة الغربية في يونيو، ألحق جهاز تفجير مرتجل أضرارًا بخط األناب/ حزيران٢١في 

إذا آان الخط ضمن حدود مناطق الحظر حول خطوط أنابيب ما نينوى لكن من غير الواضح 
 )٣٤٧(.نجزت عمليات اإلصالح في أقل من ثالث ساعاتُأ. (PEZ)النفط 
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  ٢٦-٢الشكل 
   ٦/٢٠١٠ – ١٠/٢٠٠٣إنتاج وصادرات النفط الخام، حسب األشهر، 

  مليون برميل في اليوم
  

  
  

المتبقي يستهلك في . معظم النفط الخام المنتج في العراق أما ُيصّدر أو ُيكرر إلى منتجات بترولية: مالحظة
  .محطات الكهرباء، ُيخّزن أو ال ُيحتسب

 ٢٠١٠\٦\٤ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –استجابة مكتب شؤون الشرق األدنى : المصدر
  .٢٠١٠\٧\٦و
  
  

   األوليةرات اإلنتاج قدزيادة
 برميل في ١٥٠،٠٠٠قالت وزارة النفط انها تأمل في رؤية إجمالي إنتاج النفط يزداد بحوالي 

يونيو وآانون / آنتيجة لعقود الخدمات الممنوحة في حزيران،٢٠١٠اليوم بحلول نهاية 
آخر  ألف برميل يوميًا بحلول ٦٠٠،٠٠٠ وتتوقع زيادة بحوالي )٣٤٨(،٢٠٠٩ديسمبر /األول
 تولّى .حدوده القصوى قد تقدم إلى الضخم ويقال ان عقد تطوير حقل الرميلة )٣٤٩(.٢٠١١
 (CNPC)، وشرآة النفط الصينية سي إن بي سي (BP)يوم لشرآة بي بي البريطانية تآونسور

ينتج الحقل . يوليو/وشرآة نفط الجنوب السيطرة الكاملة على الحقل ابتداء من األول من تموز
 برميل ٢٠٠،٠٠٠رابة مليون برميل في اليوم وتقدر وزارة النفط ازدياد اإلنتاج بحوالي حاليًا ق

 مليون ٢،٨٥بموجب شروط العقد، يتوقع ان يزداد اإلنتاج إلى . ٢٠١٠ نهاية بحلول  في اليوم
 اإليطالية (Eni) "إني"له شرآة اإلنتاج في حقل الُزبير الذي تشّغ. ٢٠١٧برميل في اليوم بحلول 

 ١٨٠،٠٠٠ برميل في اليوم من معدله الحالي البالغ ٣٠٠،٠٠٠  حتى ٢٥٠،٠٠٠ إلى يزدادقد 
 برميل في اليوم ٥٠،٠٠٠  البالغوبإمكان حقل مجنون ان يزيد إنتاجه الحالي. برميل في اليوم

  )٣٥٠(.٢٠١٢  بحلول نهاية أآثر من ثالثة أضعافب تقريبًا
  

 CNOOC) ("أوف شور"الوطنية الصينية ، وقّعت شرآة النفط الحاليخالل ربع السنة 
 ١١٫٢٥حصتها (الترآية التي تمتلكها الدولة  (TPAO)تيباو وشرآة )  بالمئة٦٣٫٧٥حصتها (

 برميل في اليوم في حقول ٣٥٠،٠٠٠ إلى اإلنتاجاتفاقية نهائية مع الحكومة العراقية لرفع ) بالمئة
التي عرضت في مناقصة في ) فوقا، أبو ِغراب وبوزرغان(النفط الثالثة في ميسان 

 بالمئة في هذه ٢٥ تبلغ تحتفظ شرآة ميسان للنفط بحصة )٣٥١(.٢٠٠٩يونيو /حزيران
 ذآرت شرآة لوك )٣٥٣(. برميل في اليوم١٠٠،٠٠٠ يبلغ متوسط اإلنتاج الحالي )٣٥٢(.الصفقة
 مليارات دوالر لمشاريع حفر آبار النفط في حقل القرنة ٥ انها خصصت (Lukoil) أويل

بالشراآة مع ووقّعت الشرآة، . ٢٠١١، وتتوقع بدء عمليات الحفر سنة الثانية المرحلة ،الغربية

 اإلنتاج

 الصادرات

مدخالت النفط الخام إلى 
المصافي



 تخداماتهامصادر تمويل إعادة اإلعمار واس
  

 

١١٨ 

 إنتاج رفعيناير ل/، اتفاقية خدمات مع الحكومة العراقية في آانون الثاني (Statoil)ستات أويل
  )٣٥٤(.الحقل

  
 برميل في اليوم بحلول ٦٠٠،٠٠٠تتوقع وزارة النفط زيادة حوالي 

٢٠١١.  
  
 مع الشرآات التي تطور حقول النفط يةشرآات خدمات النفط تتوقع فرصًا مستقبلث أن حي

مثًال، أعلنت شرآة شلومبرغر . رفع اإلنتاج خططها الخاصة لفيتتحرك فإنها العراقية، 
وهي  في محافظة البصرة قاعدة التشغيل لديهامارس انها على وشك إنجاز /المحدودة في آذار

  )٣٥٥(.متكاملةآبار وتقديم خدمات نفطية عدة مل تشغيل  تش في مناقصاتتشارك
  

  زيادة الصادرات
، تم ٢٠٠٩ مليون برميل في اليوم من النفط الخام الذي صدره العراق سنة ١٫٩٠من أصل الـ 

شحن حوالي ثالثة أرباعه من مرافق ميناء البصرة الجنوبي، ونقل الربع األخير عبر خطوط 
  )٣٥٦(.يهان، وأقل من واحد بالمئة أرسل بالشاحنات إلى األردنآاء األنابيب في الشمال إلى مين

  

 بغية (ICOEE) صادرات النفط الخام العراقي زيادةتتولى الحكومة العراقية حاليًا مشروع 
خالل .  للتصديرخارج الساحل الشحن ومحطاتإعادة تأهيل وزيادة قدرات خط األنابيب الجنوبي 

ة فوستر ويلر المحدودة للخدمات النفطية ان شرآة نفط الجنوب قد ، أعلنت شرآالحاليربع السنة 
سوف يشمل المشروع إنشاء خطوط . (ICOEE) مشروعهذا ال منحتها عقدًا لإلشراف على

 ومنصة مرآزية  النقاط وترآيب ثالث عوامات رسو آحاديةبرية وخارج السواحلأنابيب 
يهدف المشروع إلى زيادة . لكل ذلكحتية التابعة في الخليج الفارسي، والبنية التللتوزيع والقياس 

 مليون برميل في اليوم ٤٫٥ مليون برميل في اليوم إلى ١٫٨ جنوب العراق من  منتصديرالقدرة 
  )٣٥٧(. ٢٠١٤بحلول 

  
 نقل النفط الخام  اتفاقيةلتمديد الحاليوقعت وزارة النفط اتفاقية أولية مع ترآيا خالل ربع السنة 

  النفطية الصناعةالمراقبون في وذآر )٣٥٨(. سنة أخرى١٢ ترآيا لمدة –العراق  أنابيبعبر خط 
قبل غزو .  إلى سوريا الممتد النفط الخامأنابيبأيضًا ان الحكومة العراقية تسعى إلى استبدال خط 

 لكن الخط )٣٥٩( برميل في اليوم،٢٠٠،٠٠٠عند هذا ، بقيت قدرة تصدير خط األنابيب ٢٠٠٣
  التدخلأثناء العمل خالل السنوات األخيرة بسبب األضرار التي لحقت به بقي عاطًال عن

 منذ  هذالقد ناقش العراق وسوريا إصالح خط األنابيب. ي تلت ذلك وأعمال النهب التالعسكري
  )٣٦٠(. أو عمل على األقل، لكن لم يتم بعد التوصل إلى أي اتفاق٢٠٠٧

  
  المصافي والمنتجات البترولية

 المصافي العراقية خالل ربع السنة أنتجت نفس الفترة الزمنية من العام الماضي، بالمقارنة مع
 ٤ بالمئة أآثر من الكاز و١١ بالمئة أآثر من البنزين، و٢٣ بالمئة أآثر من المازوت و٢٤ الحالي

 المكاسب، فان المصافي العراقية هذه على الرغم من )٣٦١(.بالمئة أآثر من غاز البترول الُمسّيل
 قادرة على تلبية الطلب المحلي من المنتجات ذات الدرجة األعلى مثل البنزين وغاز البترول غير

 للمصافي واإلمدادات غير الكافية من النفط الخام المتوفرة قادمةالُمسّيل، بسبب البنية التحتية المت
بًا آانت  صحيح ان آافة إمدادات الكاز والمازوت تقري)٣٦٢(.آتغذية لهذه المصافيلالستخدام 

 بالمئة من ٣٠، إال ان العراق اعتمد على الواردات بالنسبة لـ الحاليمنتجة محليًا خالل ربع السنة 
لالطالع على  )٣٦٣(. الذي يحتاجه بالمئة من غاز البترول الُمسّيل١٧ و الذي يحتاجهالبنزين
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 دنىون الشرق األ شؤ مكتبوردت في تقاريرإنتاج واستيراد المنتجات البترولية، آما اتجاهات 
  .٢٧-٢، التابع لوزارة الخارجية، أنظر الشكل (NEA-I)  العراق–
  

 برميل في ٧٩٠،٠٠٠القدرة الحالية للمصافي العراقية التي تمتلكها آلها الدولة، هي حوالي 
 مليون برميل في ١٫٥ تدعو الخطة اإلستراتيجية لوزارة النفط إلى زيادة القدرة إلى )٣٦٤ (.اليوم
 مليون دوالر أو أآثر من ٢٠، آما ان الحكومة العراقية تسعى إلى ما يقدر بـ ٢٠١٧بحلول اليوم 

 .االستثمارات لتحقيق هذا الهدف عن طريق توسعة البنية التحتية القائمة وإنشاء مرافق جديدة
 على وجه التخصيص، تخطط الوزارة لتوسعة مصفاتي دوره والبصرة القائمتين وبناء أربع )٣٦٥(

 برميل في اليوم، في الناصرية، ومصفاة بقدرة ٣٠٠،٠٠٠مصفاة بقدرة : ي جديدةمصاف
 ١٤٠،٠٠٠ن محافظتي ميسان وآرآوك، ومصفاة بقدرة م في آل ، برميل في اليوم١٥٠،٠٠٠

لقد منحت الوزارة عقود الهندسة األولية والتصميم لتلك المرافق . برميل في اليوم في آربالء
 ٣ في )٣٦٦ (.يونيو مؤتمرًا للمستثمرين الذين يهمهم األمر/يران حز٢٦الجديدة، ونظمت في 

 على تعديل (CoM)مايو، وفي محاولة لجعل االستثمار أآثر جاذبية، وافق مجلس الوزراء /أيار
 سعر من بالمئة حسم ٥ يسمح للمستثمرين الخاصين بتلقي  الذي٢٠٠٧  للعاملقانون مصافي

غير ان التعديالت ال تزال بحاجة .  سنة٥٠فط الخام لمدة مدادات مضمونة من الناإلالسوق على 
  )٣٦٧ (. مجلس النوابإلى موافقة

  
  تنمية قدرات قطاع النفط

 آبيرة زيادةعالوة على تحسين البنية التحتية المادية لقطاع النفط، تحتاج الحكومة العراقية إلى 
لهذه الغاية، . يالمستقبلواج الحالي العداد العمال الكفوئين لشرآاتها في قطاع النفط إلدارة اإلنت

التابع " تطوير"واصلت الواليات المتحدة تقديم التدريب والمشورة إلى وزارة النفط عبر برنامج 
للوآالة األميرآية للتنمية الدولية الذي يرآز على تطوير خبرات اإلدارة العامة في الوزارات 

  )٣٦٨ (.العراقية األساسية
  

تنظيمي الذاتي التقييم لل، أآملت شرآة نفط الجنوب أول تقرير ٢٠١٠مايو / أيار١٠في 
.  الذاتي التنظيمي والتحويليميللتقي" تطوير" قّيم هيئتها المالية بموجب برنامج  حيث،يمعلمالو

في الشؤون المالية،  الدولية  والعملياتفضل الممارساتقّيم التقرير األداء التنظيمي بالمقارنة مع أ
أيضًا منذ تشرين " تطوير " برنامج وعمل)٣٦٩ (. والموارد البشرية، والقيادة،المعارفوإدارة 
 لدعم شرآة نفط الشمال وشرآة مصفاة الشمال وشرآة توزيع المنتجات ٢٠٠٩أآتوبر /األول

  )٣٧٠ (.النفطية بطلب من وزارة النفط
  

  الغاز الطبيعي
 مليون قدم مكعب ١،٣٧٣ وزارة النفط، آان متوسط إنتاج الغاز الطبيعي المرافقبحسب 

(MCF) الكميةه، وأآثر قليًال من نصف هذ٢٠١٠ في اليوم خالل األشهر الخمسة األولى من  
 مصادر أخرى قّدرت ان )٣٧١ (.آان يتم إشعاله)  مليون قدم مكعب في اليوم٧١٠( الغاز من
  )٣٧٢ (. مليون قدم مكعب في اليوم١٠٠٠ ال بلغ ما يقرب منعاإلش

  
يوم تيونيو، سمح مجلس الوزراء لوزارة النفط بمواصلة المفاوضات مع آونسور/ حزيران٢٩في 

حول مشروع استخدام غاز  (Mitsubishi) "متسوبيشي"و (Shell) "رويال داتش شل"
سوف تؤسس االتفاقية شرآة . غير ان مجلس الوزراء لم يوافق بعد على العقد النهائي. الجنوب

 ٤٤ و، المملوآة من وزارة النفطشرآة غاز الجنوبلمئة  بال٥١  نسبتهاملكيةبغاز البصرة 
من للنفط ائتالف الشرآات الجديد سوف يطور الغاز المرافق .  بالمئة لمتسوبيشي٥ لشل و،بالمئة
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فبدًال من . ، ومجنون١الرميلة، الُزبير، القرنة الغربية : أربعة حقول رئيسية في محافظة البصرة
  )٣٧٣ (.ع لالستخدام المحلي والتصديرلتقط الغاز ويوز، سوف ُيإشعاله

  
سبتمبر /خالل ربع السنة هذا، أعلنت الوزارة انها سوف تنظم مناقصة في األول من أيلول

حقل عّكاس في محافظة األنبار على :  للنفطمرافقالغاز غير لللتطوير ثالثة حقول ، ٢٠١٠
لقد .  جنوب محافظة البصرة وحقل سيبا،مقربة من الحدود السورية، وحقل المنصورية في ديالى

 عقدت في  آانت قدُعرض آل من حقلي عّكاس والمنصورية في أول جولة مناقصات
، لكن الوزارة رفضت العرض الوحيد المقدم حول حقل عّكاس، ولم تتلّق ٢٠٠٩يونيو /حزيران

لتين شرآات الطاقة الدولية التي تأهلت مسبقًا للمشارآة في الجو. عروضًا حول حقل المنصورية
  )٣٧٤ (.السابقتين مؤهلة لتقديم عروض في الجولة الثالثة

  
  ٢٧-٢الشكل 

   ٢٠١٠ – ٢٠٠٤ الوقود المكرر حسب األشهر مستوردات إنتاج و–النفط المكرر 
  

  غاز البترول الُمسّيل
  أطنان مترية في اليوم

  
  ديزلوقود ال

  مليون ليتر في اليوم

  
  الكاز

  مليون ليتر في اليوم

  

إجمالي اإلمدادات

 اإلنتاج المحلي

 الواردات

 إجمالي اإلمدادات

 الواردات

 اإلنتاج المحلي

 إجمالي اإلمدادات

 الواردات

 اإلنتاج المحلي
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  البنزين
  مليون ليتر في اليوم

  
 ٤/٦/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق-دنىاستجابة مكتب الشرق األ: المصادر

  ٦/٧/٢٠١٠و
  
  

  الكهرباء
 مليار دوالر، ٥٫١٩، آانت الواليات المتحدة قد خصصت ٢٠١٠مارس / آذار٣١بتاريخ 

. ر دوالر لتحسين توليد ونقل وتوزيع الكهرباء مليا٤٫٩٦ مليار دوالر، وأنفقت ٥٫٠٥وألزمت 
  )٣٧٥ (.الكهرباءإنتاج  بالمئة من النفقات آانت لتجديد أو لتوسعة محطات ٤٠حوالي 

  
يونيو /إمداد الكهرباء على شبكة العراق القومية في حزيران

  . حتى اآلنه العراق آانت أعلى متوسط عرف٢٠١٠
  

  المستورداتاإلنتاج و
ترافق مع الرقم القياسي الوبياسي لإلنتاج في محطات الكهرباء العراقية، آنتيجة للرقم الق

 –  أعلى متوسط شهري لهعند وطنيةق ال إمداد الكهرباء من شبكة العراآان الكهرباء، الستيرادل
ما هو ُمبين لكن، آ.  في اليوم(MWh)ساعة / ميغاواط١٦١،٣٠٤، أو (MW) ميغاواط ٦،٧٢١

 بالمئة من هذا المستوى، ١٥إبريل أدنى بنسبة / الكهرباء في نيساند، آان إمدا٢٨-٢في الشكل 
بالنسبة . أوًال بسبب التوقف عن العمل المخطط ألجل الصيانة وبسبب النقص في الوقود والمياه

 بالمئة ٢ هذا تراجعًا بنسبة شّكل . ميغاواط٦،٢٠٢ لسنة بكامله، آان متوسط اإلمداد اليوميلربع ا
 ، فيها إجمالي اإلمدادانخفض التي ٢٠٠٤، وآانت هذه المرة األولى منذ نصرممعن ربع السنة ال

  )٣٧٦ (.العامهذا ، بين ربعي السنة األول والثاني من  أيضًانتاج محطات الكهرباءحدث إلآما 
  

 ٥،٤٣٥ الحالي في العراق خالل ربع السنة نتاجآان متوسط إنتاج الكهرباء من محطات اإل
سابق إنتاج أعلى  بالمئة أدنى من ٦ ومنصرم بالمئة عن ربع السنة ال٤نسبة  تراجع ب، أيميغاواط

بالمقارنة مع ربع . ٢٠٠٩سبتمبر / أيلول–يوليو /في تموزميغا واط  ٥،٧٧٠  بلغ الذيربع سنوي
لكن، خالل السنة .  بالمئة٥ ميغاواط، أو حوالي ٢٣٨ العام الماضي، ازداد اإلنتاج  منالسنة نفسه

 فكما هو )٣٧٧ (. ميغاواط٩٠٠ أآثر من االسميةالكهرباء إنتاج ادت قدرة محطات الماضية، ازد
قد قلت بسبب التوقفات عن العمل غير  اإلنتاجية القدرة، هذه الزيادة في ٢٩-٢ُمبين في الشكل 

  :النقص في الوقود والمياهالمخططة و
  

  أو حوالي  ميغاواط،٧٠٠ أآثر من أفقدت اإلنتاجالتوقف عن العمل غير المخطط 
أعلى مما آان خالل ربع السنة نفسه )  بالمئة٧٨(ساعة في اليوم / ميغاواط١٧،٠٠٠

 بسبب الحالي ميغاواط من القدرة خالل ربع السنة ١٦٢٥بالمتوسط، ُفقد . العام الماضي
التي سّببت المشاآل تمثًال، . وظروف الطقس القاسية ، فنية، وعيوب ميكانيكيةمشاآل

 اداتإجمالي اإلمد

 الواردات

 اإلنتاج اإلجمالي
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اإلنتاج اثنتين من أصل أربع وحدات توليد في محطة ب الحالينة خالل ربع السحلت 
ان يكون متوسط إنتاج في ) إحدى أحدث المحطات في العراق(الغاز في أربيل العاملة ب

 ميغاواط أدنى مما آان ١٢٠ و، ميغاواط أدنى مما آان عليه قبل سنة٩٠المحطة حوالي 
  )٣٧٨ (.منصرمخالل ربع السنة ال

  
 ميغاواط إضافية من القدرة بسبب النقص في الوقود ٢٦٥ ُفقدلماضية، خالل السنة ا 

 بالمئة من الخسائر اإلضافية هذه نتجت عن المياه ٤٢حوالي . والمياه لتوليد الكهرباء
ي  بالمئة آان عائدًا إلى غياب الوقود ف٥٣و ،مائيةوالكهراإلنتاج غير الكافية في محطات 

 ميغاواط ١٥٦١َقد خالل ربع السنة هذا حوالي صيلة، ُفبالح.  الداخليتوربينات اإلشعال
   )٣٧٩ (.من القدرة بسبب النقص في الوقود والمياه

  
  ٢٨-٢الشكل 

  ٦/٢٠١٠ – ١/٢٠١٠ السنة، أرباعشهر وإمدادات الكهرباء حسب األ
  ميغاواط

  

  
ارير األداء اليومي ، تق (ITAO/ESD) قسم الخدمات البيئية/مكتب المساعدة االنتقالية للعراق: المصادر

  .٣٠/٦/٢٠١٠ – ١/١/٢٠١٠للكهرباء، 
  

 ١٨،٤٠٩أو  (MW) ميغاواط ٧٦٧ الحالي الكهرباء خالل ربع السنة استيرادآان متوسط 
 عليه خالل ربع السنة  بالمئة أعلى مما آان١٠ آان االستيراد.  في اليوم (MWh)ساعة ميغاواط
الكهرباء الُمولّدة . ٢٠٠٩ل ربع السنة نفسه من  بالمئة مما آان عليه خال١٣، وحوالي المنصرم

 ات بالمئة من إجمالي إمداد١٠ وحوالي الكهرباء المستوردة بالمئة من ٧٨في إيران شكلت 
   )٣٨٠ (.العراق

   اإلمدادات ربع السنويةوسطمت
  

  االستيراد
  
  
  
   الداخلي اإلشعالتوربينات
  
  
  
  
  

  حراري
  
  

  ومائيآهر
  

  ديزل
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 منطقة توفير الطاقة الكهربائية إلىل أم قصر في ميناءراسية اآلن نتاج الكهرباء سفينة دوغان باي إلمحطة 
  البصرة

  
 وهي ،(Kartet) "آارتت"الكهرباء التي تملكها إنتاج  المتبقية أنتجت في محطات ورداتمستال

 ولغاية ربع السنة ٢٠٠٣ابتداء من . لتجارة الطاقة مقيمة في ترآياولكهرباء شرآة مستقلة إلنتاج ا
في . ، جرى استيراد الكهرباء من ترآيا عبر خطوط نقل عابرة للحدود العراقيةالحالي
 عائمةإلنتاج الكهرباء  سفينة الكهرباء دوغان بي وهي محطة "آارتت"يل سلمت إبر/نيسان

 "وارتسيال"تشغل المحطة العائمة وتقوم بصيانتها شرآة .  ميغاواط١٢٦٫٥ بقدرة إنتاجية تبلغ
(Wartsila)يونيو، أول شهر خدمة /خالل حزيران. ، وهي شرآة فنلندية متعاقدة مع آارتت

يتوقع .  ميغاواط٥٦ المحطة العائمة لمنطقة البصرة حوالي  هذهط إنتاجآامل للمحطة، آان متوس
  )٣٨١ (.تسليم محطة عائمة ثانية هذه السنة إلى الُزبير، في البصرة أيضًا
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  ٢٩-٢الشكل 
   ٦/٢٠١٠ – ٤/٢٠٠٩شهر، الكهرباء في العراق، حسب األإنتاج العوامل التي تحّد من إنتاجية محطات 

  ميغاواط

  
إنتاج القصد من هذا الشكل تقديم صورة عامة عن العوامل التي تحّد من إنتاج الكهرباء في محطات : مالحظة

 لمكتب تقارير األداء اليومي للكهرباءانه مستند إلى بيانات قدمتها وزارة الكهرباء وذآرت في . الكهرباء العراقية
، والفئات الثالث للتوقف عن الممكنة، والقدرة االسميةقدرة بيانات اإلنتاج وال. ESD/المساعدة االنتقالية للعراق

لكن، وبسبب الشكوك حول دقة بعض البيانات، وآذلك التعقيدات الفنية . العمل مأخوذة مباشرة من تلك التقارير
 هي ةاالسميالقدرة  ، الكهرباء في العراقإلنتاجإلنتاج الكهرباء، ال يجوز النظر إلى الشكل على انه تمثيل دقيق 

 على الشبكة عندما تعمل تحت ظروف ُمعّينة قصوى محددة من توليد الكهرباءاإلنتاج األقصى لكافة وحدات 
  هي اإلنتاج األقصى المقدر الذي ُيمكن توقعه من وحدات توليدالممكنة القدرة . ُمصّنع تلك الوحداتجانب

 القدرة المفقودة بسبب الظروف المحيطة. هرباء مع األخذ بعين االعتبار الظروف الفعلية في محطات الكالكهرباء
انها ليست فئة في التقارير لكنها ُمبّينة هنا للمساعدة في تفسير الممكنة،  والقدرة االسميةهي الفارق بين القدرة 

في هذا السياق، تشمل الظروف المحيطة الطقس، ونوع الوقود . االسمية أدنى من القدرة ممكنةلماذا القدرة ال
القدرة المتوفرة . دم، والظروف المادية في المحطة، والعوامل األخرى التي تحّد من إنتاج الوحداتالمستخ

طرح  ليست هي أيضًا فئة في تلك التقارير؛ انها الكمية التي تبقى بعد والعوامل األخرى التي تحّد من اإلنتاج
لفارق بين القدرة المتوفرة ومتوسط اإلنتاج هو ابلتسبب لالعامل المرشح أآثر .  من القدرة المتوفرةالكمية المنتجة

بلغ الذروة في يي ذال(مع تقلبات الطلب خالل اليوم، .  ولو بحذران الوحدات ال يمكن تشغيلها دائمًا بالقدرة الكاملة

األسميةبطاقةالالقدرة حسب 
 لمصنعل

القدرة المفقودة بسبب الظروف
المحيطة والتوقف عن العمل 

األجل الطويل

الممكنةالقدرة 
 

التوقفات عن
 العمل

توفرةالقدرة الم
توقف عن العمل مخطط 

 

نقص في الوقود
 والمياه

توقف عن العمل غير
 مخطط

العوامل التشغيلية وغيرها 
 التي تحد من اإلنتاج

 لكافةالذروةمجموع إنتاج 
  الكهرباء إنتاجمحطات

 متوسط اإلنتاج في الساعة
  

الحد األدنى من اإلنتاج في 
 الساعة
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وهكذا، وفي . ، يرصد مشغلو النظام ويصحّحون اإلنتاج الفعلي من وحدات التوليد)ساعة متأخرة من بعد الظهر
ت آان، يمكن ان يكون اإلنتاج أقرب ما يمكن أو أآثر من القدرة المتوفرة المشار إليها في خط متوسط أي وق

 اإلنتاج اليومي األقصى من آافة وحدات التوليد، تنخفض الهوة تجمععندما . اإلنتاج في الساعة، في هذا الشكل
يستند إلى اليوم في آل ) إنتاج الذروة(ألعلى حجم خط اإلنتاج ا. بين القدرة المتوفرة ومتوسط اإلنتاج في الساعة

  .شهر يكون فيه حجم إنتاج الذروة من محطات الكهرباء في مستواه األعلى
  

  .تحليل المفتش العام اعتمادًا على تقارير األداء اليومي لمكتب المساعدة االنتقالية للعراق: المصدر
  

  ٣٠-٢الشكل 
  ٦/٢٠١٠ – ١/٢٠٠٤ السنة، أرباعالمقدر، حسب متوسط إمدادات الكهرباء العراقية والطلب 

  ميغاواط
  

  
  

 – ١/٦/٢٠١٠ تقارير األداء اليومي للكهرباء،، ESD / (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق : المصادر
، ٩/٥/٢٠٠٧، و١١، الشريحة ٢٥/١٠/٢٠٠٦ وزارة الخارجية، تقارير وضعية العراق، ،٣٠/٦/٢٠١٠

  .١١الشريحة 
  

 – بالمئة من الطلب المقدر ٦٦ اإلمداد ، لّب الحاليربع السنةبالنسبة ل
 ٦٨  نسبة ال ومنالمنصرم ربع السنة في بالمئة ٧١  النسبةمن أدنى 

  . ربع السنة نفسه من العام المنصرمفيبالمئة 
  

   والطلبالالتوازن بين اإلمداد
، آان الطلب آذلك، مرتفعًا  الذروةعنديونيو / في حزيران الكهرباء فيه إمدادفي الوقت الذي آان

، جزئيًا، بسبب االرتفاع )ساعة في اليوم/ ميغاواط٢٥٩،٢٢٢( ميغاواط ١٠،٨٠٠إلى ما يقدر بـ 
. ر بالمئة من الطلب المقّد٦٢يونيو /نتيجة لذلك، لّب إمداد حزيران. حرارةلدرجات االموسمي ل

 ميغاواط، ٩،٤٤١امل ربع السنة استنادًا إلى بيانات وزارة الكهرباء، آان متوسط الطلب خالل آ
 بالمئة أدنى من الرقم القياسي ربع ٨، ولكن حوالي المنصرم بالمئة عن ربع السنة ٦زيادة بأي 

بالنسبة لربع السنة، . ٢٠٠٩ر سبتمب/ أيلول–يوليو / ميغاواط في تموز١٠،٢٢٧ البالغالسنوي 
  ربع السنة األخير ومنفي بالمئة ٧١  النسبةمن  أدنى – بالمئة من الطلب المقدر ٦٦  اإلمدادىلّب

  بسبب الالتوازن بين اإلمداد) ٣٨٢ (. ربع السنة نفسه من العام المنصرمفي بالمئة ٦٨ نسبة ال
 . أربع ساعات من الكهرباء في اليوم فقطآر ان عدة مناطق في العراق تلقتوالطلب، ُذ

  
 من باء خاصة لتكملة اإلمداد المحدودالعديد من العراقيين ال قدرة لهم على استخدام مولدات آهر

 مولدات، فيجدون صعوبة في العثور على لديهمصلهم من الشبكة، أما الذين يي ذالكهرباء ال
 درجة ١٢٠يونيو تصل إلى / الحرارة في حزيران بدأت درجةفي جنوب العراق، حيث. الوقود

. حجارةبالات غاضبة ورشق  أو أآثر، أثار النقص في الكهرباء ومياه الشرب احتجاجنهايتاهرف

  
  الطلب المقدر          

  
  

            إجمالي اإلمدادات
                        الواردات

  

    إنتاج محطات  إنتاج 
      الكهرباء
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بعدها . يونيو، قتلت قوات األمن متظاهرين في البصرة وجرحت اثنين آخرين/ حزيران١٩في 
في نفس اليوم، قدم وزير الكهرباء .  شخصًا على األقل بجروح١٤بيومين، في الناصرية، أصيب 

 ، ) ٣٨٣(للكهرباء بالوآالةيونيو، ُعّين وزير النفط، الشهرستاني، وزيرًا / حزيران٢٢في  . استقالته
 الحكوميين في بغداد مسؤولين للالخاصة المتيازات الكهرباءن الحقًا انه سوف يضع حدًا وأعل

  ) ٣٨٤(.لكهرباءا  إلنتاجوانه أمر بزيادة اإلنتاج في عدة محطات
  

 النسبة للطلب المقدر، منذ آانونبلمتوسط الشهري لإلنتاج المحلي والواردات، لالطالع على ا
  .٣٠-٢، أنظر الشكل ٢٠٠٤يناير /الثاني

  
  الهجمات على البنية التحتية للكهرباء

ثمانية أضعاف خالل ربع السنة " بحسب التقارير"عدد الهجمات على خطوط نقل الكهرباء ازداد 
 –إبريل / في نيسان١٦مارس إلى / آذار–يناير / في الفترة الزمنية آانون الثاني٢، من الحالي
 منها، ١٤ برج نقل وسببت سقوط ١٨ألحقت أجهزة تفجير مرتجلة أضرارًا بـ . يونيو/حزيران

على لقوات األميرآية في العراق، آان لهذه الهجمات أثر في حده األدنى او ال أثر وبحسب الكن 
آافة هذه الهجمات حصلت في العراق األوسط والشمالي مع . توفر اإلمداد على الشبكة القومية

   ) ٣٨٥ ().٣١-٢  أنظر الشكل. (افظتي نينوى وصالح الديننصفها في مححدوث 
  

  الجهود لزيادة قدرة اإلنتاج
 لكافة مواقع (EPC) واإلنشاء ، والمشتريات،لهندسةللقد منحت وزارة الكهرباء اآلن عقود 

 مع دةوقالمع) Fast Track Deal(" صفقة المسار السريع"الكهرباء المترافقة مع إنتاج محطات 
شرآة  وآربالء وسيكون لها قدرة ، والحّلة،هذه المحطات مخططة لتاجي. (GE) ككتريإلجنرال 
بالدفع  وزارة الكهرباء تقوموفقًا للسفارة األميرآية في بغداد، .  ميغاواط٦٦٠ تبلغمجتمعة اسمية 
عقود الهندسة ل االعتماد لثماني توربينات إشعال، آما ان آتاب كإلكتري إلى جنرال الجاري
 للموقعين االعتماد بالمئة وآتاب ٥٠ لموقع تاجي ُممّول بنسبة (EPC)ريات واإلنشاء والمشت

   ) ٣٨٦ (.يتوقع ان يبدأ العمل في موقع تاجي قريبًا. اآلخرين هما في طور التمويل
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  ٣١-٢الشكل 
   ٣٠/٦/٢٠١٠ – ١/٤/٢٠١٠الهجمات على خطوط نقل الكهرباء، 

  

  
  

  ١/٧/٢٠١٠ة في العراق لطلب المفتش العام للبيانات،  استجابة القوات األميرآي:المصدر
  

نات من جنرال  من التوربي(Mega Deal) "الصفقة الكبرى "التمويل جاٍر أيضًا لمشتريات
ات المنفصلة والمشتري)  ميغاواط٧٠٠٠ إلى  قدرتها االسمية اإلجمالية تصل توربين٥٦(إلكتريك 

غير ان عملية وزارة الكهرباء ).  ميغاواط٣١٦٠ بقدرة إجمالية تبلغ  توربين١٦(من سيمنز 
عن  لهذه المشاريع ال تزال متأخرة (EPC)عقود الهندسة والمشتريات واإلنشاء النتقاء مقاولي 

   ) ٣٨٧ (.موعدها
  

جنرال إلكتريك أي من مواقع  "لصفقة الكبرىا" مواقع أي من وزارة الكهرباء اآلن حددتلقد 
 حتى اآلن أية تمنح، لكنها لم (IPPs)جين مستقلين للكهرباء تخطط لتسليمها إلى منتسوسيمنز 

 ووزارة الكهرباء (NIC)لقد تلقت اللجنة الوطنية لالستثمار . إلى منتجين مستقلين للكهرباءعقود 
يونيو / حزيران٢١، آما صدرت في محتملين منتجين مستقلين للكهرباءخطابات اهتمام من 
 حول مناقصة مقدمي العروضمؤتمر . روض مؤهلين مسبقًاع  إلى مقدميمناقصة لثمانية مواقع

بدًال من ذلك، نظمت وزارة . يوليو ألغي/ تموز٨ و ٧ المقرر في  مستقلين للكهرباءالمنتجين ال
جري إدخالها على ي ألجل تفسير التغّيرات التي ٢٠١٠يوليو / تموز١٠الكهرباء ورشة عمل في 

نائب الوزير، سالم آّزاز، سوف يجري بحسب ما أآده و. مستقلين للكهرباءالمنتجين المناقصة 
   ) ٣٨٨ (. في أواخر الصيفأآثر اآتماًالتحديد العملية بصورة 

  
  المشاريع الُممولة من الواليات المتحدة التي أنجزت مؤخرًا أو الجاري تنفيذها

 آيلو ١٣٢ ان إعادة تأهيل المحطة الفرعية (USACE)ذآر سالح الهندسة في الجيش األميرآي 
  لهايونيو، حوالي ثالث سنوات بعد تاريخ اإلنجاز المخطط/ في الفلوجة أنجزت في حزيرانفولت
 مليون دوالر وتم تمويله من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ١٦آلف المشروع . أصًال

(IRRF) . مليون دوالر، ٢٢ حوالي بلغت مشروع آهرباء بقيمة إجمالية ١٤باإلجمال، تم إنجاز 
 لورشة المشروع الثاني األآبر المنجز قدم معدات االختبار واإلصالح. الحاليالل ربع السنة خ
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  صندوق دعم االقتصادأموالمن ( مليون دوالر ١٫٩وزارة الكهرباء بكلفة ل تمحّوالالإصالح 
(ESF) .( األخرى تم تمويلها من برنامج االستجابة الطارئة للقائد ١٢المشاريع الـ (CERP)، 

 ٥٠٠،٠٠٠ دوالر وآلفت جميعها أقل من ٣٣٨،٠٠٠ن متوسط قيمة هذه المشاريع حوالي آاو
     ) ٣٨٩ (.دوالر

  
لصفقة ا" مواقع  منهرباء اآلن أي وزارة الكحددتلقد 

لجنرال إلكتريك وسيمنز تخطط لتسليمها إلى العائدة  "الكبرى
  منتجين مستقلين للكهرباء

  
 ست  اثنتين من انه سّلم آخر(USACE)الجيش األميرآي مايو، ذآر سالح الهندسة في /في أيار

 ١٠حوالي .  إلى وزارة الكهرباء في محافظة األنبار آيلو فولت٣٣/١١ نقالةتحويل محطات 
 تم إنفاقها على هذه الوحدات الست القادرة آل (ESF)ماليين دوالر من صندوق دعم االقتصاد 

 ُسلمت في تحويل أول أربع محطات ) ٣٩٠ (.ل منز٣٠٠٠واحدة منها على توزيع الكهرباء على 
 ، وجد المفتش العام محطات٢٠٠٩نوفمبر /، وفي عملية تفتيش أجراها في تشرين الثاني٢٠٠٨

 ) ٣٩١ (. وهي غير مستخدمةخارج مستودع لوزارة الكهرباء في الرماديالتحويل موضوعة 
في (في الخدمة اآلن أصبحت المحطات هذه ذآرت السفارة األميرآية في بغداد ان اثنتين من 

في حديثة ( في الخدمة الحقًا هذا الصيف  توضعوان اثنتين من المبرمج ان) السقالوية والفلوجة
إدارة إعادة نظام  ) ٣٩٢ (.في أماآن لم تحدد بعديتم ترآيبها وان االثنتين المتبقيتين سوف ) وإسكان

 انها وقد ُأشيرمشاريع منفصلة ستة ل التحويل تسليم محطات أدرج (IRMS)إعمار العراق 
  ) ٣٩٣ (.٢٠٠٩يناير / في آانون الثاني جميعهاأنجزت

  

 حوالي تبلغ مشروع آهرباء بقيمة مجتمعة ٤٩، آان هناك ٢٠١٠يونيو / حزيران٣٠بتاريخ 
 يقدم وضعية المشاريع الخمسة الكبرى الجاري ١٩-٢ الجدول )٣٩٤(. مليون دوالر قيد التنفيذ١٤٤
    .تنفيذها

  
  ١٩-٢لجدول ا

  مشاريع الكهرباء الجاري تنفيذها الممولة من الواليات المتحدة 
  

مصدر   الكلفة  عنوان المشروع
  التمويل

اإلنجاز   المحافظة
  المتوقع

  الوضعية

ET/ET-900 
التحويل محطة 
 آيلو فلوت ١٣٢
  ، الفارابيبجميلة

صندوق   ٥٢٫٣
إغاثة وإعادة 

إعمار العراق 
(IRRF)  

 تسليم أساسالقائم على لمشروع هذا ا  ٧/٢٠١٠  بغداد
 في مدينة  تحويل إلنشاء محطتيالمفتاح
 بالمئة في ٩٩ آان منجزًا بنسبة رالصد

عندما منح العقد في . نهاية ربع السنة
، آان تاريخ اإلنجاز ٢٠٠٦يوليو /تموز

  .٢٦/٧/٢٠٠٧  لهالمخطط
ET/ET-900 

التحويل محطة 
  آيلو فولت١٣٢

  الرماديب

صندوق   ٣١٫٥
 وإعادة إغاثة

إعمار العراق 
(IRRF)  

التحويل التي آانت مصممة إنشاء محطة   ٨/٢٠١٠  األنبار
 آامل مدينة الرمادي متأخر عن لخدمة
 مع ٨/٢٠٠٦في  ُمنح العقد. موعده

يعمل . ٩/٢٠٠٧اإلنجاز المخطط في 
سالح الهندسة في الجيش األميرآي مع 

 التدريب في مكان أمينوزارة الكهرباء لت
   .العمل
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  )تابع(١٩-٢دول جال
  

مصدر   الكلفة  عنوان المشروع
  التمويل

اإلنجاز   المحافظة
  المتوقع

  الوضعية

شراء قطع غيار 
 الكتريكجنرال 
  الطارئة

صندوق دعم   ٧٫٥
االقتصاد 

(ESF)  

 لتزويد ٢٢/٥/٢٠١٠عقد في الُمنح   ٩/٢٠١٠  بابل
وتسليم قطع غيار طارئة ومعدات 
 طةلالستخدام الوقائي والطارئ في مح

 الكهرباء العاملة على الغاز في إنتاج
  .الُمسّيب

مول صندوق دعم 
 ٣٢االقتصاد خط 

آيلو فولت لنقل 
الكهرباء إلى 

 العباسية والحرية

صندوق دعم   ٥٫٩
االقتصاد 

(ESF)  

هذا المشروع إلنشاء خطوط النقل   ٧/٢٠١٠  النجف 
الهوائية وتحت األرض آان منجزًا 

سالح ذآر . في نهاية ربع السنة% ٩٩
الهندسة في الجيش األميرآي ان هناك 

تعلق يخالف مع وزارة الكهرباء 
 في نهايته النهائي للخط عند بالتشغيل
 الهندسة في الجيش الحلدى س. النجف

األميرآي مخاوف حول ممارسات 
  . المقاول لدىسالمةال

 لتحضيرمنحة 
 ٩وحدتي المسّيب 

   للتشغيل١٠و

صندوق دعم   ٤٫٣
االقتصاد 

(ESF)  

لتحضير وبدء  ٢/٦/٢٠١٠ُمنح عقد في   ١٢/٢٠١٠  ابل ب
 توربينين إشعال جنرال الكتريك تشغيل

LM6000 إنتاج  ميغا واط في محطة ٥٠
سوف . آهرباء المسيب العاملة على الغاز

يقدم المشروع أيضًا اإلدارة، والخبرات 
 وتدريب موظفي ،الغيار  وقطع،الفنية

  .وزارة الكهرباء
  

، استجابة سالح الهندسة في الجيش ٢/٧/٢٠١٠رة إعادة إعمار العراق، المعيار العالمي، نظام إدا: المصدر
  .٣/٧/٢٠١٠األميرآي لطلب المفتش العام للبيانات، 

  
  المياه والصرف الصحي

 مليار دوالر، ٢٫٨٥، آانت الواليات المتحدة قد خصصت ٢٠١٠يونيو / حزيران٣٠بتاريخ 
 مليار دوالر إلعادة تأهيل قطاعات المياه والصرف ٢٫٦١  مليار دوالر، وأنفقت٢٫٦٩والزمت 

 مشاريع المياه الممولة من وفروفقًا للسفارة األميرآية في بغداد، ت. )٣٩٥(الصحي في العراق
 بالمئة ٩٨ مليون متر مكعب من مياه الشرب في اليوم وتخدم ٢٫٤٥الواليات المتحدة ما مجموعه 

مشاريع . ٢٠٠٣ الوصول إلى مياه الشرب منذ إمكانية حصلوا على عراقي ماليين ٩من أصل 
 مليون متر مكعب من مياه ١٫٢  معالجةالمجاري الصحية الممولة من الواليات المتحدة مّكنت

 بالمئة من آافة مياه الصرف المعالجة، والمستفيد منها ٤٦ أي ما يبلغ ، آل يومالصحيالصرف 
  إمكانية مليون عراقي لهم اآلن٢٢ن حوالي ذآرت وزارة الدفاع ا. )٣٩٦( مليون إنسان٥٫٣
  مليون١١٫٥ان اآثر من و، ٢٠٠٣في عراقي  مليار ١٣  أصلوصول إلى مياه الشرب منال

 مليون إنسان سنة ٦٫٢مقابل  وصول إلى معالجة مياه الصرف،  إمكانيةاآلنلهم أصبح  عراقي
٣٩٧(.٢٠٠٣(  

  
ه الممولة من وفقًا للسفارة األميرآية في بغداد، مشاريع الميا

  ماليين عراقي آسبوا٩من أصل % ٩٨الواليات المتحدة تخدم 
  .٢٠٠٣ الوصول إلى مياه الشرب منذ العام إمكانية
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 عراقي إضافي مياه الشرب ٣٢٧،٥٠٠ذآرت السفارة األميرآية في بغداد انه يتوقع ان يتلقى 

 مشاريع المجاري  أما. المتحدةعندما ستنجز مشاريع المياه الجاري تنفيذها الممولة من الواليات
 عراقي إضافي عند ٣٩،٠٠٠من المتوقع ان تخدم فالصحية األميرآية الجاري تنفيذها 

  )٣٩٨(.إنجازها
  

  
  .وحدة نموذجية لمعالجة المياه متواجدة في محافظة البصرة

  
ياه في بغداد  وهيئة الم العراقية العامةواألشغالان وزارة البلديات األميرآية ذآرت وزارة الدفاع 

ٍش ن من الكوليرا آما لم يظهر أي تف عمليات معالجة المياه التي ساعدت في حماية العراقيياطبقت
تحتية  بنية إلنشاءبمشاريع باشرت الوزارة  إلى ذلك، إضافة. ٢٠٠٨للمرض منذ أواخر العام 

ة ببرامج ، والمباشروتصليح الشبكاتللمياه ومياه الصرف الصحي، وترآيب وحدات معالجة، 
  )٣٩٩(.نقاط االستخداملاختبار 

  
 والزراعي ُمزمنًا، وبنوع خاص في سري االستخدام األألجلال زال الوصول غير الكافي للمياه 

 المدمرة، التوزيع أنظمة. )٤٠٠( ال تزال تعاني من الجفاف التي البالد الريفية ومناطقمناطقال
 تواصل عرقلة توّفر مياه  المياه خّزانات، والتراجع الحاد في مستوياتاإلداريةوالمشاآل 
  )٤٠١(.الشرب

  
يا وترآيا، تدفق ر في سود في القسم األعلى من نهر الفراتفي محافظة األنبار، خّفض بناء السدو

  ولم يتعدى. وهو أدنى مستوى منذ سّت سنوات، متر مكعب في الثانية٢٩٠المياه من النهر إلى 
لمعالجة هذه المشكلة، وظفت فرقة إعادة .  سوى مرة واحدة متر مكعب في الثانية١٠٠٠التدفق 

. خذ للمياه على طول النهرآممن منشآت  ١١٣ ماليين دوالر لتعديل ٣إعمار محافظة األنبار 
 ماليين دوالر إلنشاء تسعة ٧وتوظف فرقة إعادة إعمار المحافظات وحكومة المحافظة أيضًا 

  )٤٠٢(. لمعالجة المياهمصغرةمرافق جديدة 
  

خفض نسبة الناس الذين  هو (UNDAF)إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية أحد أهداف 
 وصول مستدام إلى مياه الشرب اآلمنة والصرف الصحي األساسي بمعدل النصف ليس لديهم
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 المستدامة للمياه لإلدارةوتسعى األمم المتحدة أيضًا إلى إنشاء استراتيجية قومية . ٢٠٢٠بحلول 
 بالنسبة لنظرة عامة حول مقاييس إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية )٤٠٣(.٢٠١٤ول بحل

  .٢٠-٢ وقضايا المياه األخرى، أنظر الجدول ،الصرف الصحيووأهدافها المتعلقة بمياه الشرب 
  

  المشاريع المنجزة مؤخرًا أو الجاري تنفيذها الممولة من الواليات المتحدة
 ممولة من الواليات  صحيهذا، تم إنجاز تسعة مشاريع مياه ومياه صرفخالل ربع السنة 

 مليون دوالر ممول ١٫١آان أآبرها مشروع بقيمة .  ماليين دوالر٥ قدرهاكلفة إجمالية بالمتحدة 
وتّم تمويل مشروعين . من صندوق دعم االقتصاد لتوسعة شبكة لتوزيع المياه في السليمانية

تصاد، وتّم تمويل خمسة مشاريع من صندوق االستجابة الطارئة آخرين من صندوق دعم االق
  )٤٠٤(.للقائد

  
 من الواليات المتحدة  مشروع مياه ممول١٥٠، آان هناك ٢٠١٠يونيو / حزيران٣٠بتاريخ 

  . مليون دوالر قيد التنفيذ٢١٦ بأآثر من درةمق
  

 والتراجع الحاد في ، والمشاآل اإلدارية،المدمرةأنظمة التوزيع 
  .تواصل عرقلة توفر مياه الشربالمياه ويات خزانات مست

  
كلفة بثالثة أرباع تلك المشاريع تقريبًا من جانب برنامج االستجابة الطارئة للقائد، لكنها، تم تمويل 

.  بالمئة من إجمالي آلفة المشاريع الجاري تنفيذها١٥ دوالر، تمثل ٣٠٠،٠٠٠متوسطة اقل من 
 مشروعًا مموًال من صندوق إغاثة وإعادة ١٢ دوالر، ُيشكِّل  مليون١٠٦ قدرهاكلفة مجمعة ب

 المتبقية ممولة من ٢٧المشاريع ال . إعمار العراق حوالي نصف آلفة المشاريع الجاري تنفيذها
 ممولة من التنفيذحول مشاريع للمياه منتقاة قيد إجمالية بالنسبة لنظرة . )٤٠٥(صندوق دعم االقتصاد
  .٢١-٢ر الجدول الواليات المتحدة، أنظ

  
  ٢٠-٢الجدول 
   للمياه(UNDAF)إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية أهداف 

  
  ٢٠١٤  العامهدف  الخط القاعدي  المقاييس

النسبة المئوية لمياه الصرف 
  المعالجة

٤٠  )٢٠٠٩% (٢٥%  

 والمطبقة ممةالخطة القومية المص
  لتخفيف آثار الجفاف

  نعم  )٢٠٠٩(ال 

 التي تستخدم لألسرمئوية النسبة ال
  مصادر مياه شرب محّسنة

٨٧  )٢٠٠٩% (٧٩٫٢%  

 التي لديها لألسرالنسبة المئوية 
  مرافق للصرف الصحي محّسنة

ي لخط القاعدلالوثيقة الفنية   )٢٠٠٩% (٩٢٫٣
(TBD)  

 التي لديها لألسرالنسبة المئوية 
  مرافق للتخلص من النفايات الصلبة

٧٥  )٢٠٠٩% (٤٥%  

نصف جية قومية تشارآية استراتي
 متفق عليها وممولة بصورة فصلية
 لإلدارة المستدامة للموارد آافية
  .المائية

  ١  )٢٠٠٩(صفر 
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  )تابع (٢٠-٢الجدول 
  

  ٢٠١٤هدف العام   الخط القاعدي  المقاييس
 ما بين الوزارات حول كليةهيال

تي الالموارد المائية العابرة للحدود 
  حدةالمت األمممشارآة  بأقيمت

  نعم  )٢٠٠٩(ال 

عدد المختبرات التي ترصد جودة 
  تّم تحسين مستواهاالمياه والتي 

  ٧  )٢٠٠٩(صفر 

النسبة المئوية لمخصصات 
الموازنات المحلية المنفقة على 

   األساسيةالضروريةالخدمات 

 يلخط القاعدلالوثيقة الفنية 
)٢٠٠٩(  

١٠٠  

  
، (UNDAF)، إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية (UNCT) فريق األمم المتحدة المقيم في البالد :المصدر

طار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية  النتائج إلمقاييس): أ(، الملحق ١١/٥/٢٠١٠، ١١/٢/٢٠١٤
(UNDAF) ٥٩-٤٣ ص ص.  

  
  ٢١-٢الجدول 

  نفيذهامشاريع المياه ومياه الصرف المنتقاة الممولة من الواليات المتحدة والجاري ت
  بماليين الدوالرات

  
تاريخ   المحافظة  مصدر التمويل  الكلفة  عنوان المشروع

  اإلنجاز
  الوضعية

تصريف مياه 
  شرق الفرات

صندوق إغاثة   ٣٨٫٥
وإعادة إعمار 

  (IRRF)العراق 

 ٢٠٠٦بوشر هذا المشروع سنة   ٢٠/٢٠١٠  المثنى
 هكتار من ٥٨،٠٠٠الستصالح اآثر من 
 مشروع شمل ال.األراضي الزراعية

 ١٦شمل ي آيلو متر ٤٤ بطول ة قناإنشاء
نقاط  ٧ط و أنابيب نف٣ ري وإنبوب

 جسور للمشاة ٤، والشربنابيب عبور أل
، وبناء مدرسة سيارات جسور لل٤و

ابتدائية جديدة تحل محل المدرسة القديمة 
.  جراء المشروعمن مكانهاالتي نقلت 

 ٢١يتوقع أن ينتهي المشروع بعد حوالي 
موعده األصلي المخطط شهرًا من 
  .لإلنجاز

نظام المجاري 
الصحية في 

الفلوجة، محطة 
المياه معالجة 
   الصرفومياه

صندوق إغاثة   ٣١٫٧
وإعادة إعمار 

  (IRRF)العراق 

منح هذا العقد لتصميم وبناء وتسليم   ٨/٢٠١٠  األنبار
. ٢٠٠٦محطة معالجة المياه هذه سنة 

 بالمئة لكن ٩٥المشروع منجز بنسبة 
ن الموعد عثالث سنوات ير بتأخ

 ٢٦التكاليف ازدادت بنسبة . المبرمج
  .بالمئة

مشروع إمدادات 
  المياه في مشكاب

صندوق إغاثة   ٢٣٫١
وإعادة إعمار 

  (IRRF)العراق 

هذا المشروع لتصميم وبناء محطة جديدة   ١٠/٢٠١٠  النجف
 لإلنجازلمعالجة المياه الذي آان مخططًا 

 ٩٥نسبة  منجز ب٢٠٠٩ أبريل/في نيسان
 المبرمج قد اإلنجازيبدو ان موعد . بالمئة

يونيو /حزيرانتأجل من جديد، من 
  .٢٠١٠أآتوبر / إلى تشرين األول٢٠١٠

شبكة العباس 
  للصرف الصحي

صندوق دعم   ١٢٫٠
  (ESF)االقتصاد 

 آيلو متر من أنابيب تجميع ٢٦ترآيب   ١٢/٢٠١٠  البصرة
 أنجزتالصرف الصحي ومضختي ضخ 

مئة ويبدو انه سوف ينجز  بال٦٨بنسبة 
  .في الموعد المحدد
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  )تابع (٢١-٢الجدول 
  

تاريخ   المحافظة  مصدر التمويل  الكلفة  عنوان المشروع
  اإلنجاز

  الوضعية

بلة قشبكة ال
للمجاري الصحية 

وتصريف مياه 
  األمطار

صندوق دعم    ١٢٫٤
  (ESF)االقتصاد 

 بالمئة وهو ٤٢المشروع منجز بنسبة   ٣/٢٠١١  البصرة
تأخر بما يقدر بستة أشهر عن الموعد م

  .المحدد

تغذية ال
 االسترجاعية

  مياه الغرمةل

صندوق دعم   ١٠٫٩
  (ESF)االقتصاد 

 نظام معالجة المياه مستوىمشروع رفع   ٨/٢٠١٠  البصرة
 شهرًا عن الموعد األصلي ١٥متأخر 

.  بالمئة٩٩المبرمج لكنه منجز بنسبة 
تأجل العمل بسبب مشاآل مع الطاقة 

كهربائية المزودة للموقع لكن ذآر ان ال
  .المشاآل قد صححت

برنامج التشغيل 
والصيانة 

المتكامل لشبكة 
المياه في دوآان 

  السليمانية–

صندوق دعم   ٩٫٣
  (ESF)االقتصاد 

 شاملة للتشغيل من خالل إنشاء حزمة  ٩/٢٠١٠  السليمانية
 البنية التحتية عمروالصيانة الجل زيادة 
نظام التشغيلي، يهدف وتحسين استدامة ال

هذا المشروع إلى ضمان ان تتلقى مدينة 
 الكافية من مياه اإلمداداتالسليمانية 

تأجل العمل الن المقاول . الشرب اآلمنة
  . قطع الغيار الضروريةيطلبلم 

محطة ضخ مياه 
المجاري الصحية 

 F1في الفلوجة 
  F2و

برنامج االستجابة   ٧٫٢
الطارئة للقائد 

(CERP) 

شمل إنشاء نظام ينطاق هذا المشروع   ٨/٢٠١٠  األنبار
لثالث محطات ضخ لمياه الصرف 

  .الصحي

  
، استجابة سالح الهندسة في ٢/٧/٢٠١٠المعيار العالمي، ، (IRMS) إدارة إعادة إعمار العراق نظام: للمصادر

ظام معالجة مياه  اإلجمالية في ناألشغالآلفة . ١٤/٧/٢٠١٠الجيش األميرآي لطلب المفتش العام للبيانات، 
  . هنا مكونات إلجمالي الجهودالمتضمنة مليون دوالر، المشاريع ٩٨الصرف في الفلوجة مقدر ب 

  
  النقل واالتصاالت

 مليار دوالر، ١٫٢٠، آانت الواليات المتحدة قد خصصت ٢٠١٠يونيو / حزيران٣٠بتاريخ 
 قطاعي النقل واالتصاالت  مليار دوالر إلعادة تأهيل١٫٠٥ مليار دوالر وأنفقت ١٫١٤والزمت 
  )٤٠٦(.في العراق

  
  الموانئ

 هدف جعل آافة الموانئ العراقية في (UNDAF)حدد إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية 
بين الوآاالت األميرآية قوة المهمة المشترآة . )٤٠٧(٢٠١٤ سنة  في مع المعايير الدوليةتوافق

(JIATF) -األميرآي الوطني ووزارة األمن ، ووزارة الخارجية،فاع وهي تعاون بين وزارة الد 
(DHS)األميرآية ووزارة النقل  (DoT) وفريق قوة المهمة المشترآة بين الوآاالت (JIATF) 

 عن جعل ميناء ام قصر العراقي يتناغم مع تلك المعايير التي تهدف إلى –للجمارك والهجرة 
  األميرآية غير ان وزارة الدفاع)٤٠٨(ملة المسافرينطريق تبسيط اإلجراءات الستيراد السلع ومعا

ذآرت خالل ربع السنة هذا ان عدد الوزارات العراقية التي تعمل في الميناء يجعل التنسيق الفّعال 
 التعطل عن العملمن فترات  للكهرباء يسبب المنتظملعمليات الميناء صعبًا آما ان الغياب 

 اآتشاف  علىقدراتالذلك، ال زال هناك نقص خطير في عالوة على . الحرآة التجاريةويخفض 
على تحسينه عن طريق شراء التي تعمل القوات األميرآية والحكومة العراقية و ،المتفجرات
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 واألموال (ISFF) العراقية األمن أموال صندوق قوات منتجهيزات معاينة غير اقتحامية 
   )٤٠٩(.العراقية

  
 أن هناك حاجة إلى مزيد من التدريب على ممارسات (NIC)اللجنة الوطنية لالستثمار  تذآر

حموالت الحالية والمستقبلية سوف يتطلب ال لمناولة وانئتشغيل الموانئ آما ان تحديث مرافق الم
  .٣٢-٢ لمواقع الموانئ العراقية، انظر الشكل بالنسبة )٤١٠(. مليون دوالر٥٠٠ إلى ٢٥٠توظيف 

  
  ٣٢-٢الشكل 

  العراقالموانئ الرئيسية في 

  
،مؤتمر مارلو، "موجز حول ميناء ام قصر"، األميرآية للقوات البحرية الوسطى قائد القيادة :المصدر

  .١٢، الشريحة ١٣/١٢/٢٠٠٩
  

  ميناء أم قصر
 مليون ٥٣إنشاء مشروع الرصيف والجدار البحري الممول من الحكومة العراقية بقيمة استمر 

ذآر سالح الهندسة في الجيش األميرآي ان المقاول يدير حاليًا  .حاليدوالر خالل ربع السنة ال
لرصيف ويعمل على إنشاء طريق من الخرسانة المسلحة التي باتت ل  العامة الخدماتمرافق

 ، التي ذآرت خالل ربع السنة الماضي،المخاطر الخاصة بالسالمةتعود .  بالمئة٧٨منجزة بنسبة 
 خالل ربع مشكلةلم تعد تشكل و ،قية آانت تمر عبر موقع اإلنشاء البحرية العراالسفن آون إلى

  )٤١١(.السنة الحالي
  

قوة المهمة  مع المعايير الدولية، رّآزت ة تتوافقآجزء من جهوده لجعل الموانئ العراقي
الوقت نفس  جزئيًا على تقديم الدعم للعراقيين في أم قصر في (JIATF) بين الوآاالت المشترآة
 المشتبه بحملها مواد مهّربة، مثل السيارات المخبأة الحاوياتن فيه على تحسين تفتيش الذي يعملو

يأمل فريق المهمة أيضًا بترآيب .  أو داخل صناديق معبأة بكثافةزائفةأحيانًا آثيرة خلف جدران 
 مستوىبرامج آمبيوتر تساعد العراقيين في تعّقب الشحنات والمدفوعات، لكن الخطة تتطلب رفع 

  )٤١٢(. خدمات اإلنترنت والتدريب عليهاثم توفيرمن األسالك الكهربائية وكة شب
  

  ميناء الفاو
 حيث أعلن آونسورتيوم أعمال إيطالي خالل ربع السنة الماضية انه يخطط لبدء ،ميناء الفاو
 رصيف مؤلف من فئة يخطط الكونسورتيوم إلنشاء مرفق. قد يصبح أآبر ميناء عراقي. اإلنشاء

الماآال

البصرة

أبو فلوس
إيران

الزبيرالعراق

أم قصر

الكويت
خور 
عبداهللا

الفاو

الخليج الفارسي

 بغداد

 البصرة
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أعلن وزير النقل العراقي خالل ربع السنة .  في أقصى الجنوب الواقع هذا الميناءيتحميل ف
 مليار دوالر سوف تكون أآبر مشروع للبنية التحتية في ٤٫٦الحالي ان المبادرة البالغة قيمتها 

 لنقل السلع ةمصمم" ة جافةقنا"من المنوي ان يكون المشروع جزءًا من .  سنة٣٠ منذالعراق 
تخطط المجموعة اإليطالية لتقديم التدريب حول تصميم وإنشاء وإدارة . العراق وجنوبهبين شمال 

  )٤١٣(.الميناء، وآذلك المساعدة الفنية وتخطيط المناطق الصناعية
  

  الطرق والجسور
 آلم من الطرق السريعة ٤٤،٠٠٠، لدى العراق أآثر من (NIC)للجنة الوطنية لالستثمار وفقًا 

معظم الطرق ُبنيت في أواخر . ع من الطرق الريفية غير المرصوفةالمرصوفة ونظام واس
 عمر يقدر بعشرين سنة وهي اآلن بحاجة إلى إعادة  متوسط من القرن الماضي معالسبعينات
 مليار دوالر إلعادة تأهيل او استبدال ٤٠ُتقّدر اللجنة ان العراق بحاجة إلى أآثر من . التأهيل

  )٤١٤(.والر للكيلو متر الواحدالطرق القديمة بكلفة مليون د
  

 آانت قيد التنفيذ في محافظة (IRRF)المشاريع الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
آرآوك، األول – بغداد السريعطريق ال قسمين من  وهي تشملصالح الدين خالل ربع السنة هذا

.  دوالر مليون٨ الشرقة بكلفة  مليون دوالر، وجسر٥٫٨ مليون دوالر، والثاني بقيمة ٧٫٩بقيمة 
 في نجازهإل مبرمج ًا آيلو متر٤٠ تمتد لمسافة طريق و قسم من، وهآرآوك السريع-طريق بغداد

 في واقعجسر الشرقة، ال.  الموعد المحددعنثالث سنوات بتأخير ، ٢٠١٠يونيو / حزيران٣٠
نجازه في رمجًا إلمب الحد األدنى من خدمات العبارات،  سوىيتوفرال منطقة زراعية حيث 

 بالمئة ٧٥ مكتملين بنسبة آرآوك السريع-ان قسما طريق بغدادبدًال من ذلك، آ. يونيو/حزيران
  . بالمئة٧٧ بالمئة خالل ربع السنة الحالي بينما آان جسر الشرقة منجزًا بنسبة ٨٥و
  

  سكك الحديد
 يجري تنفيذهما اتواصلت الحكومة األميرآية خالل ربع السنة الحالي تمويل مشروعي إنشاء

سكة الحديد بما في ذلك التدريب على التشغيل والصيانة لشبكة اتصاالت رقمية ميكروية تمتد في 
القطارات قائم ب للتحكم سكة الحديد، ومشروع خطوط آيلو متر من ١٠٠٠على طول اآثر من 

تشغيل  من مشروع الاألولىالمرحلة .  في المحطة المرآزية في بغداديقععلى االتصاالت 
. ٢٠١٠مارس / وآذار٢٠٠٩سبتمبر /أيلول دوالر بين ٨٢٦،٠٠٠ بمبلغوالصيانة تم تمويله 

 مليون دوالر ومن المتوقع ان يتواصل العمل فيها لغاية آخر ٣٫٧١ بمبلغالمرحلة الثانية ممولة 
 قبل إجمالي آلفة المشروع الجديد للنظام الرقمي الذي آان مموًال أصًال من. ٢٠١٠سبتمبر /أيلول

 مليون دوالر، ُيقّدر ب ٤٣٫٥صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق وصندوق دعم االقتصاد بقيمة 
  )٤١٦(. مليون دوالر٤٨٫١

  
 في واقع لإلرسالالقطارات قائم على االتصاالت مكتبًا مرآزيًا ب للتحكممشروع بناء نظام يوفر 

 على القاطرات، وقاعدةراديوهات جهزة الكمبيوتر والأل لوحة مع ،المحطة المرآزية في بغداد
 المشروع الممول من . فورًا على طول سكة الحديداإلشارات لنقل ، وبطاقاتبيانات رقمية للمسار

سبتمبر /أيلول في لإلنجاز ومبرمج ٢٠٠٥مايو /صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ُمنح في أيار
  )٤١٧(. مليون دوالر١٧ بكلفة ٢٠١٠

  
ية خالل ربع السنة هذا العمل على خطط ذات نطاق واسع لتوسعة مسار واصلت الحكومة العراق
 شرآة أجنبية عن اهتمامها ٦٠وفقًا للحكومة العراقية، أعربت اآثر من . سكك الحديد العراقية
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خالل ربع السنة ). ٢٣-٢الشكل ( السرعة حول بغداد عاليبهذا العمل الذي يشمل بناء خط 
   )٤١٨(.العمليةصدد انتقاء افضل الشرآات لهذه  الوزارة انها بأعلنتالحالي، 

  
لسكك الحديد، يواصل العراق جمهورية العراقية  ولشرآة ال(NIC) للجنة الوطنية لالستثمار وفقًا

 والمملكة العربية ، والكويت،مفاوضات متقطعة إلنشاء روابط بواسطة خط لسكة الحديد مع ترآيا
  )٤١٩(.ن أوروبا والخليج بيسكة الحديديالسعودية الجل إآمال خط 

  
  ٣٣-٢الشكل 
   بغداد المقترح حولحديدال ةخط سك

  

  
  

الجمهورية العراقية لسكك الحديد  الحكومة العراقية، شرآة :المصدر
www.iraqrailways.com/private/prjen.htm ٢٨/٦/٢٠١٠ في إليه، تم التوصل.  

  
  الطيران

 ربع السنة الحالي عن خطط لحل خاللدولة أعلنت الخطوط الجوية العراقية التي تمتلكها ال
في نهاية . )٤٢٠( تحاول اإلدارة درس خيارات الخصخصةبينماالشرآة في غضون ثالث سنوات 

مايو، أعلنت وزارة النقل انها ستلغي آافة رحالت الخطوط الجوية العراقية، وهو قرار /أيار
  )٤٢١(. الشرآة إفالسسوف ينفذ فورًا ويعلن

  
خطوط الجوية العراقية عن خطط لحل الشرآة في أعلنت شرآة ال

غضون ثالث سنوات بينما تتابع اإلدارة درس خيارات 
  .الخصخصة

  
 في لندن إلقناع السلطات آويتيون في أعقاب محاولة قام بها رسميون  اإلعالناتهذه جاءت 

، وهي المرة إنكلتراالبريطانية بمصادرة طائرة تجارية تابعة للخطوط الجوية العراقية حطت في 
صادرت السلطات البريطانية مستندات سفر المدير العام .  سنة٢٠األولى التي يحدث ذلك منذ 

 مليار دوالر ١٫٢تطالب الكويت ب . للخطوط الجوية العراقية، ومنعته مؤقتًا من مغادرة لندن
 للكويت آتعويضات من الشرآة الناقلة العراقية ناجمة عن نزاع يعود تاريخه إلى غزو العراق

 قضائي من محكمة في بريطانيا ضد أمر، حصلت الكويت على ٢٠٠٤سنة . )٤٢٢(١٩٩٠سنة 

 بغداد
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 للحكم عن طريق استئجار اإلذعانشرآة الخطوط الجوية العراقية، وسعت الشرآة إلى تجنب 
  )٤٢٣(. طائرة جديدة٦٥ على أوصت تقريبًا من الحادث، آانت الشرآة قد أسبوعقبل . الطائرات

  
اق تحرّآه نحو خصخصة صناعة الطيران، ومنح السنة الماضية امتيازًا ألول شرآة بدأ العر

 هيئة تتوقع. بدأت النصر رحالت هذه السنة إلى دبي.  الجويةطيران خاصة، خطوط النصر
الطيران المدني العراقية الموافقة على ثالث شرآات طيران خاصة أخرى بحلول نهاية 

 خططًا لبدء الرحالت إلى األجنبية مزيد من شرآات الطيران لنتأع، األثناءفي هذه . )٤٢٤(٢٠١٢
 قالت انها قد تبدأ خمس ، المتحدةالعربية لإلمارات الوطنيالخطوط الجوية االتحاد، الناقل . بغداد

 ٢٧الطائرة االولى ذهبت في . رحالت نظامية في األسبوع إلى العاصمة العراقية
 أعلنت انها ستعاود خدمة رحلتها األسبوعية لوفتهانزا دويتشه ةاأللمانيالناقلة . )٤٢٥(أبريل/نيسان

 سنة ٢٠إعادة إحياء الرحالت ستضع حدًا ل . ٢٠١٠سبتمبر / أيلول٣٠من ميونيخ إلى بغداد في 
  )٤٢٦(.من انقطاع للرحالت الجوية من ألمانيا إلى العاصمة العراقية

  
 على حرآة الطيران مع أوسعاه سيطرة تحرآت الحكومة العراقية خالل ربع السنة الحالي باتج

 ف مراقب رادار يديرون حرآة مرور الطائرات وفق برنامج تدريب في مكان العمل تشر١٣
ال تزال . )٤٢٧( للرقابة الجوية دورات تدريب طالب إضافي ٢٨ويتابع . أميرآيةعليه شرآة 

 على ارتفاع دون (ATC)القوات األميرآية في العراق تقدم خدمات الرقابة على حرآة الطيران 
 قدم، آما ان انتقال هذا المجال الجوي من القوات األميرآية في العراق إلى هيئة ٢٤،٠٠٠

بحلول آانون المحدد  االنتقال مجدوًال إلتمام ال يزال (ICAA)الطيران المدني العراقية 
ة العراقية إلى وفقًا لوزارة الدفاع، هناك خطة مؤقتة لنقل السيطر. )٤٢٨(٢٠١١ديسمبر /األول

يقّدر ان . )٤٢٩(٢٠١٠سبتمبر / قدم بحلول األول من أيلول١٥،٠٠٠الطائرات التي تحلق ما فوق 
عاملة متأخرة ما بين سنتين وأربع سنوات عن ان يكون لها قوة هيئة الطيران المدني العراقية 

لتقيد بالكامل ، وسنتين إلى ثالث سنوات ل(ATC) حرآة الطيران  علىرقابةعراقية بالكامل لل
  )٤٣٠(.بقوانين المنظمة الدولية للطيران المدني

  
  االتصاالت السلكية والالسلكية

 المأمون للهاتف واالتصاالت في بغداد سيكون في )مبدل (اتصاالتيقدر ان تاريخ إنجاز مرآز 
المشروع الممول من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق هذا . ٢٠١١يناير /آانون الثاني

(IRRF) تّم إيقاف مليون دوالر، ٢٣ بحوالي ة قيمتهوالمقدر ٢٠٠٦ والذي بوشر به في العام 
عقد أعيد منح .  مليون دوالر١٣٫٦ إنفاق بسبب غياب التقدم بعد ان تم ٢٠٠٨العمل فيه سنة عقد 

، لكن حصلت ٢٠١٠سبتمبر / مع توقع تاريخ إنجازه في أيلول٢٠٠٩يوليو /المشروع في تموز
 ٣٨خالل ربع السنة الحالي، آان يقدر ان المرآز منجز بنسبة . ل مرحلة التصميمتأخيرات خال

 بالمئة، مكتب ٦٥ لموقف السيارات منجز بنسبة مرآب: يتكون المرفق من ثالثة مباٍن. بالمئة
.  بالمئة٣٣ بالمئة، وبرج من سبعة طوابق وواجهة زجاجية منجزة بنسبة ٥٤للبريد منجز بنسبة 
  )٤٣١(. مليون دوالر٣٢٫٥ مليون دوالر، مما يرفع إجمالي الكلفة إلى ١٨٫٩لحالي قيمة المشروع ا

  
انه مصمم الستضافة .  لالتصاالت لوزارة االتصاالت العراقيةأساسيسوف يخدم البرج آمرآز 

 وخدمات ، الالسلكي والخليوي، وخطوط الهاتف األرضيةاإلرسال لتحسين  الالزمةالمعدات
  )٤٣٢(.رعة لمنطقة بغداد البالغة الساإلنترنت
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  .٢٠١٠يوليو / تموز٣ في أخذت الصناعية لمرآز المأمون لالتصاالت األقمارصورة بواسطة 

  
  

  المبادرات األخرى لالتصاالت السلكية والالسلكية
وفقًا .  رابعة للهاتف النقالوطنيةمايو، وافق مجلس الوزراء على خطة لمنح رخصة /في أيار

 الرخصة او ان صاحبة بالمئة من الشرآة ٣٥ وزارة المواصالت بحصة للتقارير، سوف تحتفظ
آانت الوزارة بصدد .  بالمئة من عائدتها للحكومة العراقية آرسم للترخيص٣٥ ستدفعالشرآة 

 حاملي الرخص الحاليين بدعوى انهم خالفوا شروط جودة لمعاقبةمناقشة رخصة رابعة آطريقة 
 تم  األآرادالمملوآة منآة زين التي تملكها الكويت وآسيا سيل شر: المزودان الرئيسيان. الخدمة

يونيو، أعلنت آسيا سل انها تجري تمديد /في حزيران.  لم تغّرم،الشرآة الثالثة، آورك. تغريمهما
 بالمئة من سكان المحافظة بحلول نهاية ٩٠تغطيتها إلى محافظة االنبار، وتتوقع تغطية 

  )٤٣٣(.السنة
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  .مرآز المأمون لالتصاالت السلكية والالسلكية الفنان لصورة

  
عملت السفارة األميرآية في بغداد مع الحكومة العراقية ومجلس النواب لمراجعة التشريعات 

القائمة ووجدت ان قانونًا جديدًا لالتصاالت من شأنه ان يؤسس قاعدة للنمو بإدارة القطاع الخاص 
  )٤٣٤(.يةولتنمية قطاع االتصاالت السلكية والالسلك
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  نظام الحكم
  

تواصل البرامج الممولة من الواليات المتحدة دعم تشكيلة منوعة من النشاطات الهادفة إلى تنمية 
، آانت الواليات المتحدة قد ٢٠١٠يونيو / حزيران٣٠بتاريخ . لحكم الذاتيفي اقدرات العراق 

ليار دوالر، بالدرجة  م٦٫٨٢ وانفقت مليار دوالر ٧٫٤٨ مليار دوالر، والزمت ٧٫٦٥خصصت 
 الحكم على المستويات في الجل تنمية قدرات العراق االقتصاد،األولى عبر برامج صندوق دعم 

بالنسبة للتمويل األميرآي لمشاريع وبرامج نظام الحكم، انظر . )٤٣٥( والمحلية، واإلقليمية،القومية
  .٢٢-٢ والجدول ٣٤-٢الشكل 

  
، آما  نسبيًاثابتةبخالف ذلك، ، بقيت لكنها ٢٠٠٨ و٢٠٠٥ي بلغت النفقات لنظام الحكم الذروة ف

 الواليات المتحدة على برامج نظام الحكم أنفقت، ٢٠٠٩ سنة في. ٣٥-٢هو ُمبين في الشكل 
 ٧٢شكلت برامج نظام الحكم .  على مشاريع البنية التحتية واالقتصاد مجتمعةأنفقتهضعفي ما 

 ٢٩ خالل ربع السنة الحالي والرئيسيةإلعمار األميرآية بالمئة من آافة إلزامات صناديق إعادة ا
  )٤٣٦(.بالمئة من النفقات الجديدة

  
  الديمقراطية والمجتمع المدني

 مليار دوالر ٢٫٢٣، آانت الحكومة األميرآية قد خصصت ٢٠١٠يونيو / حزيران٣٠بتاريخ 
األولى عبر برنامج  بالدرجة – مليار دوالر ١٫٩٣ مليار دوالر وأنفقت أآثر من ٢٫١٩وألزمت 

الحكم المحلي وبرنامج عمل المجتمع المدني التابع للوآالة األميرآية للتنمية الدولية، لتعزيز 
 وتمويل مبادرات بناء المجتمعات ،المؤسسات الديمقراطية، وبناء قدرات حكومات المحافظات

  )٤٣٧(.األهلية في أرجاء العراق
  

  مات المحافظاتالدعم لحكو
 التابع ،(LGP-III)، رآز برنامج الحكم المحلي المرحلة الثالثة، ٢٠٠٩يناير /ثانيمنذ آانون ال

للوآالة األميرآية للتنمية الدولية على تنمية قدرات حكومات المحافظات على صياغة وتنفيذ 
.  األخرىضرورية، وأداء الوظائف الالتواصل الواسع مع عامة الناسالموازنة، والقيام بتنفيذ 

 عالمات االهتداء محافظات قد حققت أهداف ان عدةلة األميرآية للتنمية الدولية ذآرت الوآا
 ٢٣-٢انظر الجدول . خالل ربع السنة هذا مع دعم من برنامج الحكم المحلي المرحلة الثالثة

 ٣٠ ذآرت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية انه تم بتاريخ )٤٣٨(.اإلنجازاتلملخص عن تلك 
مخصصة لهذا ال مليون دوالر ٢٤٠  مبلغ بالمئة من٧٥ إلزام أآثر من ٢٠١٠يونيو /حزيران
 الثالثة عملياته في في مرحلتهمن المبرمج ان ينهي برنامج الحكم المحلي . البرنامج
  )٤٣٩(.٢٠١١يونيو /حزيران

  



  نظام الحكم
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  ٣٤-٢الشكل 
، (ESF)عم االقتصاد ، صندوق د (IRRF) صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقفيوضعية األموال : نظام الحكم

  .(CERP)وبرنامج االستجابة الطارئة للقائد 
  بماليين الدوالرات

  
  

  
  

 بيانات مخصصات والزامات ونفقات لم يذآر مكتب وزير الدفاع. األرقام تتأثر بالتدوير.  البيانات غير مدققة:مالحظة
سحب المفتش العام بيانات مخصصات والزامات . يةفئات المشاريع على أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنة المال

ونفقات برنامج االستجابة الطارئة للقائد من نظام إدارة إعادة إعمار العراق الذي يتأخر مدة ربع سنة في إصدار تقاريره، 
الخط األعلى  في هذا التقرير قد ال تتوافق مع قيم "مصادر التمويل"مجاميع الفئات المذآورة في القسم الفرعي لذلك فإن 

  .التي عثر عليها في األقسام الفرعية األخرى
  

، (IRMS)، نظام إدارة إعادة إعمار العراق ٥/٤/٢٠٠٧ استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات، :المصادر
تجابة مكتب الشرق ، اس٢/٧/٢٠١٠ تقرير الفئات، (CERP)القوات األميرآية في العراق، برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

، ٣٠/٦/٢٠١٢٠، ١٤/٤/٢٠١٠، ١٢/٤/٢٠١٠، ٢/٤/٢٠١٠المفتش العام للبيانات،  ب لطل(NEA-I)العراق -األدنى
، ١٢/٧/٢٠١٠، استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي لطلب المفتش العام للبيانات، ٨/٧/٢٠١٠ و٦/٧/٢٠١٠

  .٨/٧/٢٠١٠المفتش العام للبيانات، استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لطلب 
  

  ٣٥-٢الشكل 
   إعادة اإلعماراتالنفقات األميرآية ربع السنوية، حسب قطاع: نظام الحكم

  بماليين الدوالرات
  

  
  

لم يذآر مكتب وزير الدفاع بيانات مخصصات والزامات ونفقات . األرقام تتأثر بالتدوير.  البيانات غير مدققة:مالحظة
سحب المفتش العام بيانات مخصصات والزامات . اريع على أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنة الماليةلفئات المش

ونفقات برنامج االستجابة الطارئة للقائد من نظام إدارة إعادة إعمار العراق الذي يتأخر مدة ربع سنة في إصدار تقاريره، 

  $٧،٦٤٩٫٣خصصت 
   $٧،٤٧٩٫٣ألزمت 

  $٦،٨١٦٫٥فقت أن

  إلزامات غير منفقة
 $٦٦٢٫٨: المجموع

  تنمية القدرات
الديمقراطية والمجتمع $٢٦٥٫٢

  المدني
٢٥١٫٢$ 

  اإلغاثة اإلنسانية
  الخدمات العامة $٤٩٫٨

٩٦٫٧$ 

٤٠% 
٣٨% 

١٥ %٨% 

 اإلغاثة اإلنسانية

الديمقراطية 
 تنمية القدرات والمجتمع المدني

 الخدمات العامة
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 في هذا التقرير قد ال تتوافق مع قيم الخط األعلى "در التمويلمصا"مجاميع الفئات المذآورة في القسم الفرعي لذلك فإن 
  .التي عثر عليها في األقسام الفرعية األخرى

  
، نظام إدارة إعادة إعمار العراق، القوات ٥/٤/٢٠٠٧ استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات، :المصادر

-، استجابة مكتب الشرق األدنى٢/٧/٢٠١٠، تقرير الفئات، (CERP)للقائد األميرآية في العراق، برنامج االستجابة الطارئة 
 ٦/٧/٢٠١٠، ٣٠/٦/٢٠١٠، ١٤/٤/٢٠١٠، ١٢/٤/٢٠١٠، ٢/٤/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)العراق 

استجابة ، ١٢/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (USACE)، استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي٨/٧/٢٠١٠و
، المفتش العام، التقارير ربع السنوية ٨/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 

  .٤/٢٠١٠-٣/٢٠٠٤ونصف السنوية إلى آونغرس الواليات المتحدة، 
  

  ٢٢-٢الجدول 
  وضعية برامج منتقاة: نظام الحكم

  بماليين الدوالرات
  
  التغيير ربع السنوي  لوضعية األموا  

  أنفقت  ألزمت  أنفقت  الزمت  البرنامج
صندوق االستجابة السريعة لفرق إعادة 

صندوق دعم  (المحافظاتإعمار 
  )االقتصاد

٥٧٫٥  ٢٠٩٫٦  ٢٦٦٫٤ 
)٢٨(%  

٤٥٫٨ 
)٢٨(%  

لجان إعادة إعمار وتنمية مشاريع 
فرق إعادة إعمار /المحافظات
  )صندوق دعم االقتصاد(المحافظات 

٧ (٣٢٫١  %)٨ (٤٠٫٠  ٤٦٨٫١  ٥٤٨٫٥(%  

صندوق دعم (برنامج الحكم المحلي 
  )االقتصاد

١٧ (٤٩٫٨  %)١ (٣٫٠  ٣٤٤٫٣  ٤١٠٫٥%  

صندوق (برنامج عمل المجتمع األهلي 
  )دعم االقتصاد

٣٤٫٤  %)٢ (٦٫٨  ٣٠٢٫٦  ٣٨٨٫٩ 
)١٣(%  

تحسينات المستشفيات –العناية الصحية 
والعيادات على المستوى القومي 

  )ة وإعادة إعمار العراقصندوق إغاث(

٤ (١٧٫٩  %)٤ (١٦٫٩  ٤٤٢٫١  ٤٥٢٫٦(%  

صندوق (الديمقراطية والمجتمع المدني 
  )دعم االقتصاد

٢٣٫٢  %)٢ (٣٫٨  ١٧٨٫٨  ٢٣٨٫٠ 
)١٥(%  

  %)٠ (٥٫٣  %)٠ (٨٫١  ٤،٨٧١٫٠  ٥،١٧٤٫٥  أخرى
 ١٣٦٫٢  ٦،٨١٦٫٥  ٧،٤٧٩٫٣  المجموع

)٢(%  
٢٠٨٫٦ 

)٣(%  
  

 مليون دوالر من االلزامات والنفقات ٥ بنسبة األقل الجدول قد تغيرت على  البرامج المدرجة في هذا:مالحظة
ُيظهر وضعية آافة البرامج الممولة من جانب الصناديق األربعة الرئيسية، بما ) ج(الملحق . ربع السنوية مجتمعة

لم يذآر مكتب وزير . هنا" أخرى " المسماةفئةال التي في مجال إعادة إعمار نظام الحكم والتي ُجمعت في ها تلكفي
سحب . الدفاع بيانات مخصصات والزامات ونفقات لفئات المشاريع على أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنة المالية

المفتش العام بيانات مخصصات والزامات ونفقات برنامج االستجابة الطارئة للقائد من نظام إدارة إعادة إعمار العراق الذي 
 في هذا "مصادر التمويل"مجاميع الفئات المذآورة في القسم الفرعي إصدار تقاريره، لذلك فإن يتأخر مدة ربع سنة في 

  .التقرير قد ال تتوافق مع قيم الخط األعلى التي عثر عليها في األقسام الفرعية األخرى
  

، (IRMS)إعمار العراق ، نظام إدارة إعادة ٥/٤/٢٠١٠ استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات، :المصادر
 لطلب المفتش (NEA-I)العراق -، استجابة مكتب الشرق األدنى٢/٧/٢٠١٠القوات األميرآية في العراق، تقرير الفئات، 

، استجابة السفارة ٨/٧/٢٠١٠ و٦/٧/٢٠١٠، ٣٠/٦/٢٠١٠، ١٤/٤/٢٠١٠، ١٢/٤/٢٠١٠، ٢/٤/٢٠١٠العام للبيانات، 
 (USACE)،  استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي٨/٤/٢٠١٠م للبيانات، األميرآية في بغداد لطلب المفتش العا

 لطلب (USAID)، استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ١٢/٧/٢٠١٠ و١/٤/٢٠١٠لطلب المفتش العام للبيانات، 
  .٨/٧/٢٠١٠ و٢٠٠٩/ ١٣/٤المفتش العام للبيانات، 
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  المجتمعات األهليةالتواصل الواسع مع 
لوآالة األميرآية للتنمية الدولية نشطة أيضًا على المستوى المحلي عبر برنامج عمل المجتمع ا

تجنيد الموارد لمعالجة للمجتمعات األهلية لتوفير الفرصة ل الذي يعمل (CAP III)األهلي الثالث 
تمع ُيسهل البرنامج إنشاء وتدريب مجموعات عمل المج. المجتمعاتهذه  التي تحددها األولويات

ويبني البرنامج أيضًا قدرات .  عن تحديد المشاريع وعن رصد التنفيذالمسؤولة (CAGs)األهلي 
 موارد الحكومة العراقية لتلبية حاجات المجتمعات لجذبلحكومات المحلية امستويات أدنى 
ة  ضحايا العمليات العسكري(CAP III)  الثالثاألهلييساعد أيضًا برنامج عمل المجتمع . األهلية

 لضحايا الحرب، ويقدم التدريب والوظائف "مارال روزيكا"العراقيين عبر موارد صندوق 
  )٤٤٠(.األخرىوالرساميل للشرآات الجديدة لمشاريع األعمال الصغيرة وأنواع المساعدات 

  
  ٢٣-٢الجدول 

  ٣٠/٦/٢٠١٠-١/٤/٢٠١٠ الثالث، األهليإنجازات برنامج عمل المجتمع 
  

  فظةالمحا  عالمات االهتداء
حكومة المحافظة تولت مهمات قانون سلطات 

  . المعهودة اليها(PPA)المحافظات 
االنبار، بابل، بغداد، البصرة، ديالى، ميسان، النجف، 

  صالح الدين
 باألعمالقامت مجالس المحافظات بصورة فعالة 

  الرسمية المتعلقة بوظائف قانون سلطات المحافظات
 ميسان، النجف، نينوى، االنبار، بغداد، البصرة، ديالى،

  قار-صالح الدين، ذي
 لخطط تنمية معانيةنفذت المحافظات عملية مراجعة و

  تشارآيةباستخدام عمليات المحافظات 
االنبار، بابل، بغداد، البصرة، ديالى، آربالء، ميسان، 

  المثنى، النجف، نينوى، صالح الدين
 المحافظات عمليات وضع الموازنات الرأسمالية أسست

  بصورة شفافة وشاملة
االنبار، بابل، بغداد، البصرة، آربالء، ميسان، النجف، 

  قار، واسط-صالح الدين، ذي
االنبار، بابل، بغداد، البصرة، ديالى، ميسان، المثنى،    بصورة فعالة وظائف اإلشرافأدتمكاتب المحافظين 

  .النجف، القادسية
مجالس المحافظات رصدت بصورة فعالة النشاطات 

  المختصةلرئيسية للحكومة العراقية عبر اللجان ا
االنبار، بابل، بغداد، البصرة، ديالى، ميسان، النجف، 

  صالح الدين
  ٧/٢/٢٠١٠ استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، :المصدر

  
  الدعم األميرآي والدولي للعملية االنتخابية

راطية والمجتمع المدني التابع للوآالة األميرآية للتنمية الدولية مع الحكومة َعِمل برنامج الديمق
 لضمان نجاح تنفيذ وإنجاز العملية االنتخابية لمجلس النواب، بما الحاليالعراقية خالل ربع السنة 

 لضمان ان ينظر الشعب العراقي إلى (IHEC)في ذلك جهود الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات 
واصلت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية تقديم . )٤٤١(النتخابات على انها جديرة بالثقة وشفافةهذه ا
 لمجلس النواب، وعملت بصورة وثيقة مع أمانة المجلس على تخطيط االنتقال وعلى لتقنيالدعم ا

ميرآية عالوة على ذلك، عملت الوآالة األ.  للبرلمانيين المنتخبين حديثًايتطوير برنامج توجيه
لمانحين لتسهيل مزيد من تنسيق النشاطات دعمًا اللتنمية الدولية مع أعضاء المجتمع الدولي 

  )٤٤٢(.لمجلس النواب الجديد
  

األميرآية  التابع لوزارة الخارجية (DRL) والعمل اإلنسانونظم مكتب الديمقراطية وحقوق 
خالل ربع . الحكم في العراقات نظام برامج لدعم الديمقراطية، وإرساء حكم القانون، وتنمية قدر

 مليون دوالر من وزارة ٥٠ بقيمة فيه هبة، اصدر المفتش العام تدقيقًا راجع الحاليالسنة 
األحزاب السياسية القابلة  تشجع تطوير (IRI) إلى المعهد الجمهوري الدولي  األميرآيةالخارجية

 الدراسة، بعثات عبر التدريب ولعراقيةاة دعم الحكومللحياة، ومنظمات المجتمع المدني وشبكات 
  إشراف وزارة الخارجيةضعفحّدد المفتش العام ان . والدعم المادي للشرآاء ومبادرات أخرى
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لمعهد الجمهوري الدولي بالشروط الفدرالية ترآت الحكومة األميرآية ل والتقيد غير الكافي
 ما الذي تحقق بالضبط،  لتحديدزائدة ولم تترك للحكومة المعلومات الكافيةعرضة لمدفوعات 

 انظر )٤٤٣(. عراقي مشارك على مدى سنتين٥٠٠٠ جلسة تدريب ألآثر من ٢٧١غير تنظيم 
  . لمزيد من المعلومات حول هذا التدقيق٣القسم 

  
مع تراجع المساعدة األميرآية للعراق تدريجيًا خالل السنوات القادمة، يتوقع ان تلعب الموارد 

.  في دعم المؤسسات الديمقراطية للحكومة العراقيةمضىًا أآثر من أي وقت الدولية دورًا بارز
 األمثلة للدور المتزايد للمجتمع أحد هو (UNDAF)إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية 

 مقاييس، هناك خمسة ٢٤-٢الجدول من كما يظهر ذلك ف. في قطاع نظام الحكم في العراقالدولي 
.  األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية على صلة باالنتخابات المحلية والقوميةوأهداف إلطار عمل

، ٢٠١٠مارس / آذار٧ مشارآة الناخبين في االنتخابات القومية في العراق، في  فإنلمقارنة،ول
 مقعدًا في مجلس النواب هي للنساء ٣٢٥من أصل  مقعدًا ٨٢ان و بالمئة، ٦٢ بنسبة حوالي آانت
  )٤٤٤(.حاليًا

  
  ٤-٢الجدول 

   لالقتراع واالنتخابات(UNDAF)أهداف إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية 
  

  ٢٠١٤  العامهدف  يخط القاعدال  المقاييس
نسبة المقترعين في انتخابات 

  المحافظات
٥٥  )٢٠٠٩% (٥١%  

لدى الهيئة العليا المستقلة 
لالنتخابات سجل دائم للناخبين مع 

، نع التزويرلمإجراءات وقائية 
 جميع العراقيين في إلدخال وآلية

  .االنتخابات

  نعم  )٢٠٠٩(ال 

خبن النسبة المئوية للنساء اللواتي انُت
  لمجالس المحافظات

٣٠  )٢٠٠٩% (٢٦%  

لنسبة المئوية للنساء النائبات، ا
وللنساء الوظائف الكبيرة 

  والمديرات العامات

٣٠  )٢٠٠٩% (٢٢٫٤%  

 الذين لمهجرينلالنسبة المئوية 
  شارآوا في االنتخابات

 يلخط القاعدلالوثيقة الفنية 
)٢٠٠٩(  

٦٠%  

  
، العراق، إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية (UNCT)فريق األمم المتحدة المقيم في البالد  : المصدر

(UNDAF) ،متحدة طار عمل األمم الإل  مقاييس النتائج):أ(، الملحق ١١/٥/٢٠١٠، ٢٠١٤-٢٠١١، العراق
  .٥٩-٤٣، ص ص (UNDAF)للمساعدة اإلنمائية 

  
  تنمية القدرات

 مليار دوالر ٢٫٤٨، آانت الحكومة األميرآية قد خصصت ٢٠١٠يونيو / حزيران٣٠بتاريخ 
 عبر برامج األولى مليار دوالر، بالدرجة ٢٫١٣ مليار دوالر وأنفقت ٢٫٤٠والزمت قرابة 

راق على الحكم على المستويات القومية واإلقليمية صندوق دعم االقتصاد الجل تنمية قدرات الع
 مقاييس وأهداف إطار عمل األمم المتحدة لالطالع على ٢٥-٢ انظر الجدول )٤٤٥(.والمحلية

تنمية تحقيق المزيد من  الجل الدولية التي سترشد المساعدات (UNDAF) للمساعدة اإلنمائية
  .٢٠١٤قدرات نظام الحكم في العراق لغاية آخر 
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لمعهد الجمهوري ل والتقيد غير الكافيعف إشراف وزارة الخارجية ض

الدولي بالشروط الفدرالية ترآت الحكومة األميرآية عرضة لمدفوعات 
   ما الذي تحقق بالضبط لها المعلومات الكافية لتحديدوفرزائدة ولم تت

  
  وطنيةالتنمية ال

ة الدولية والثاني تديره وزارة الخارجية، برنامجان منفصالن، واحد تديره الوآالة األميرآية للتنمي
  :وطنييواصالن تنمية القدرات على المستوى ال

  
  برنامج تنمية القدرات الوزارية(MCD) يشرف عليه مكتب المساعدة االنتقالية للعراق 

(ITAO)برنامج تنمية ، آان لدى ٢٠١٠يونيو / حزيران٣٠بتاريخ .  التابع لوزارة الخارجية
ماليين  ٥آان العقد األآبر مشروعًا بقيمة .  ثالثة عقود نشطة(MCD)ية القدرات الوزار

المشروع الثاني المقدر يقدم .  بالمئة تقريبًا٥٠دوالر لدعم وزارة الكهرباء، منجز بنسبة 
حوالي نصف تمويله قد و النقل،بحوالي مليوني دوالر الخبراء والمستشارين إلى وزارة 

 دوالر لتقديم التدريب ٣٥٩،٠٠٠ بقيمة هبةارة عن مشروع المبادرة الثالثة هي عب. انفق
 األبحاثعلى مهارات اللغة اإلنكليزية، ومهارات البروتوآوالت الحكومية، وآتابة 

والى مرآز التخطيط المشترك تحت قيادة ) خدمات( لمكتب نائب رئيس الوزراء اتوالسياس
 )٤٤٦(.الوطنيلجنة األمن 

  
  ٢٥-٢الجدول 

   لتنمية القدرات(UNDAF) األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية أهداف إطار عمل
  

  ٢٠١٤  العامهدف  يخط القاعدال  المقاييس
  نعم  )٢٠٠٩(ال   تأسيس لجنة الخدمات العامة

  نعم  )٢٠٠٩(ال   تبني استراتيجية تحديث القطاع العام
  نعم  )٢٠٠٩(ال   تبني استراتيجية شاملة الصالح الخدمة المدنية

  %٦٠  )٢٠٠٩(صفر   ئوية للمحافظات التي تنشر رسميًا العقود والمناقصاتالنسبة الم
  %٦٠  )٢٠٠٩% (٢٠  واألصولالنسبة المئوية للمحافظات التي تنشر الموازنات 

النسبة المئوية للموظفين الحكوميين الذين يتلقون رشاوى قد 
  ٢٠١٠انخفضت منذ 

لخط لالوثيقة الفنية 
  )٢٠٠٩ (يالقاعد

  %٢٥خفض بنسبة 

  ١٠  )٢٠٠٩(صفر   عدد المحافظات التي تقوم بتخطيط تشارآي للتنمية المحلية
لخط لالوثيقة الفنية   )٢٠٠٩(صفر    اللجان البرلمانيةسلمتهاعدد التشريعات المتعلقة بالسكان التي 

  )٢٠٠٩ (يالقاعد
تحدة للمساعدة اإلنمائية ، العراق، إطار عمل األمم الم(UNCT) فريق األمم المتحدة المقيم في البالد :المصدر

(UNDAF) ،طار عمل األمم المتحدة مقياس النتائج إل): أ(، الملحق ١١/٥/٢٠١٠، ٢٠١٤-٢٠١١، العراق
  .٥٩-٤٣، ص ص (UNDAF)للمساعدة اإلنمائية 

  
 التابع للوآالة األميرآية للتنمية الدولية، ،"تطوير"برنامج  أو وطنية،برنامج تنمية القدرات ال 

 للحكومة الوطنية في جمع خطة التنمية (MoPDC)لتخطيط والتعاون التنموي ساعد وزارة ا
ورشة " تطوير" برنامج وفر. )٤٤٧(٢٠١٠ أبريل/العراقية التي صيغت بشكل نهائي في نيسان

 حول السياسة العامة إلى المجلس االستشاري لرئيس الوزراء، وعمل مع وزارة الصحة عمل
باء، وأدار ورشة عمل حول االتصاالت الدولية للمهندسين لتدريب المدربين في وزارة الكهر

ورعى برنامج تطوير شراآة بالنيابة عن اللجنة . وآبار المدراء في وزارتي النفط والكهرباء
الموظفين  لالستشارات، ورشة عمل حول التحكيم الدولي لألعضاء، ولكبار وطنيةال
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لة األميرآية للتنمية الدولية ان البرنامج إجماًال، ذآرت الوآا. الرسميين في الحكومة وغيرهم
 )٤٤٨(.متدرب ٣٢٤٧ إلى فصل دراسي ٢١٦ وفر

  
  تنمية المحافظات

 الذي (QRF)على المستوى المحلي، تساعد الواليات المتحدة عبر صندوق االستجابة السريعة 
 لحكومات  من مواصلة الدعم(PRTs)يقدم آلية تمويل َمِرن لتمكين فرق إعادة إعمار المحافظات 

، الحاليخالل ربع السنة ).  اقل من سنةمدتها (األمدالمحافظات وغيرها عبر مشاريع قصيرة 
 في محافظة النجف، وبرنامج لتنمية الحكومة اإللكترونية مبادرةدعم صندوق االستجابة السريعة 

فظة  في محانشر مجلة للمحافظة تكنولوجيا المعلومات في محافظة بابل، وفي مجالالقدرات 
 أنواع على إنفاق صندوق االستجابة السريعة حسب عن قرب لالطالع على نظرة )٤٤٩(.االنبار

  . في هذا التقرير"مصادر التمويل"المشاريع والمستفيدين، انظر القسم الفرعي 
  

 تستخدم تمويل إضافي من صندوق (PRDCs)مشاريع لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات 
الوصول إلى الخدمات األساسية مثل التعليم والنقل ومعالجة النفايات إمكانية دعم االقتصاد لزيادة 

 ٥٤٨أصل  مليون دوالر من ٤٦٨  مبلغنفقُأ، آان قد ٢٠١٠يونيو / حزيران٣٠بتاريخ . الصلبة
  )٤٥٠(.مخصصة لمشاريع لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظاتمليون دوالر 

  
  التقدم نحو االعتماد على الذات

 تقييمها المحّدث للتقدم  (PRTs)إعادة إعمار المحافظاتربع السنة الحالي أصدرت فرق خالل 
 الحكم، وحكم  نظامالذي تحققه آل حكومة في المحافظات باتجاه االعتماد على الذات في مجاالت

ي التقييم ربع السنو"التقرير الُمسمى . ةالسياسي و والوحدة الوطنية، والتنمية االقتصادية،القانون
  يحدد ترتيب أو مستوى التقدم أو التراجع في آل واحدة من الفئات(MMQA)" لنموذج النضوج

. فرق إعادة إعمار المحافظات الخمس القائمة على تقييمات ذاتية أعدها موظفو أو المراتب
في "و، "تطورت" : األخرى المتعلقة بمدى التقدممراتبال، وتشمل "بدايةفي ال"الترتيب األدنى هو 

  . "ا على نفسهةمعتمد "يفه األعلى مرتبةال، أما "قوم باألداءت"و، "الستدامةا
  
 لغاية يناير/األول من آانون الثاني، وغطى الفترة الزمنية من أبريل/نيساننجز آخر تقييم في أُُ

 مّرت  آانت قد إجماًال آان هناك تحسن في عدة محافظات رئيسية.٢٠١٠ مارس/ آذار٣٠
 نظام الحكم مراتبتراجعت محافظة ديالى في .  األنبار وصالح الدينبصعوبات، من ضمنها
 فيما يخصبقي دون تغيير تقريبًا لمحافظات لنصف ا التصنيف  أما مراتب.والتنمية االقتصادية

حول نظرة عامة لالطالع على . )٤٥١( السابق(MMQA)" التقييم ربع السنوي لنموذج النضوج"
  .٣٦-٢ في آل محافظة، انظر الشكل (MMQA)" لنضوجالتقييم ربع السنوي لنموذج ا"
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  ٣٦-٢الشكل 
  ٤/٢٠١٠ مقابل ١/٢٠١٠ (PRTs) لفرق إعادة إعمار المحافظات جوالنضتقييمات 

  

       منطقة آردستان    نينوى         التأميم    صالح الدين

  
  

  االنبار         ديالى  بغداد  واسط  

  
  

  
  

  المثنى         قار-ذي  ميسان   البصرة

  
 

  ٤/٢٠١٠ تقييم  ١/٢٠١٠ تقييم 
GOV : ،نظام الحكمPD : ،التنمية السياسيةNV : ،الوحدة الوطنيةECON : ،التنمية االقتصاديةRoL : حكم
  .القانون
  .٢/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  استجابة :المصدر

  
 وحكم القانون، خالل ،تنمية السياسية، والتنمية االقتصادية المراتباألنبار في محافظة تحسنت 

 بالمئة من السكان في ٦١درجة التنمية السياسية ازدادت مع مشارآة . ربع السنة الحالي
وذآرت فرقة إعادة .  نزوًال عند إلحاح الكيانات القبلية والدينيةوطنيةالتصويت في االنتخابات ال

تحسينات اقتصادية في التدريب على الوظائف وتنمية حصول ضًا إعمار المحافظات في األنبار أي
. في احترافية الشرطةوتحسينات في حكم القانون إضافة إلى حصول مشاريع األعمال الصغيرة، 

عن االعتدال وذآرت فرقة إعادة إعمار محافظة صالح الدين ان السياسيين ابدوا مؤشرات 
.  التي جرت وسط غياب فعلي للعنفوطنيةنتخابات ال بالمئة خالل اال٧٤نسبة لمشارآة  بالنسبة

ترتيب ديالى تراجع . عزي إلى تشغيل أآثر فعالية لسجون المحافظةُأالقانون التحسن في فئة حكم 
 بسبب الحملة المتواصلة الستهداف المسؤولين السّنة مع اعتقاالت وصدور األثناءفي تلك 

ذآرت فرقة إعادة إعمار محافظة .  باإلرهابمذآرات توقيف بحجة جرائم مزعومة لها عالقة
 أعربوا عن مخاوفهم األعضاءالن " تقريبًاقد باتت متوقفة "ديالى ان عمليات مجلس المحافظة 

  )٤٥٢(.اعتقالهممن ان يتم 
  

  معتمدة على نفسها
  وم باألداءتق

  في االستدامة
  تتطور

  في البداية
 

  معتمدة على نفسها
  تقوم باألداء
  في االستدامة

  تتطور
 في البداية

    بابل    القادسية  آربالء  النجف
  معتمدة على نفسها

  تقوم باألداء
  في االستدامة

  تتطور
 في البداية

  معتمدة على نفسها
  تقوم باألداء
  في االستدامة

  تتطور
 في البداية
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  ٣٧-٢الشكل 
  عالقات العراق الدبلوماسية

  

  
  حضور دبلوماسيب فيها العراق تفظ البلدان التي يح
  حضور دبلوماسيفيها بها حضور دبلوماسي في العراق وحيث يحتفظ العراق  البلدان التي ل

  
  .٢/٧/٢٠١٠ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، :المصدر

  
   الدبلوماسينخراطاال

وفقًا لوزارة . ، وصل سفير العراق الجديد لدى مصر إلى القاهرة٢٠١٠مايو /أيار ٢٣في 
آجزء من جهوده المتواصلة . )٤٥٣(١٩٩٠  العام سفير عراقي لدى مصر منذأول انه الخارجية،

 بلدًا مع ترآيز ٦٨إلعادة االندماج في المجتمع الدولي، يحتفظ العراق حاليًا بسفارة او قنصلية في 
، ذآرت وزارة ٢٠١٠يوليو / تموز٢بتاريخ . )٤٥٤( والعربيةالدول األوروبية مع المشارآةعلى 

في عدة دول أخرى لديها قنصلية أو أآثر .  بلدًا سفارة في العراق٣٥  لدىية األميرآية انالخارج
 ٣٧-٢ الشكل )٤٥٥( . آخر بلد أعلى رقم من أي، التي لها خمس قنصلياتإيرانبما فيها العراق 
  . العراقية مع الدول األخرىالدبلوماسية عالقات خريطة اليبين

  
  مكافحة الفساد في العراق

 وتطوير مؤسسات إنشاء المجتمع الدولي والحكومة األميرآية مع الحكومة العراقية لمحاولة عِمَل
، قدم إطار عمل األمم المتحدة ٢٦-٢ الجدولما هو مبين في آ. شرعية لمكافحة الفساد في العراق

اآلن  سينحسر بين في العراق الفساد  آان ثالثة مقاييس لتقييم ما إذا(UNDAF)للمساعدة اإلنمائية 
  .تعرضها للفسادخطر  آانت الحكومة العراقية تتخذ الخطوات للحد من ذاا إوم ٢٠١٤العام و
  

  البرامج األميرآية لمكافحة الفساد
 العمل مع شرآائه (ACCO)يواصل مكتب تنسيق مكافحة الفساد في السفارة األميرآية ببغداد 

ابتداًء .  ومعاقبة الفساد،اآتشافومنع،  قدرات العراق على يناألميرآيين والحكومة العراقية لتحس
 مكتب تنسيق مكافحة الفساد في السفارة األميرآية أصبح، ٢٠١٠يونيو /من منتصف حزيران

 في (INL)  شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانونالتقارير إلى رئيس مكتبيرفع ببغداد 
 مكتب تنسيق مكافحة الفساد في السفارة في السابق، آان.  األميرآيةبغداد التابع لوزارة الخارجية

األميرآية ببغداد يرفع التقارير مباشرة إلى مساعد رئيس البعثة، السفير جوزيف ستافورد الذي 
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 ٢٢، وانهى مهمته آمدير للمكتب في ٢٠٠٩ديسمبر /قاد هذا المكتب منذ آانون األول
  )٤٥٦(. أندرو دوديحل محلهو، ٢٠١٠يونيو /حزيران

  
الذي قادته جامعة " العراق: مشروع العدالة العالمي "نتهى، ا٢٠١٠مارس / آذار٣١في 
 من وزارة هبة بتمويل بقيمة مليوني دوالر على شكل ٢٠٠٨بدأ المشروع سنة . )٤٥٧(يوتاه

 وحماية الفساد، مساعدة الحكومة العراقية في مكافحة أهدافه شملت . األميرآيةالخارجية
لوضع  الجنائية، وإدارة االنتخابات، وإعطاء األولوية جراءاتاإلاالستقالل القضائي، وإصالح 

 األوليةجمع المشروع تشكيلة واسعة ومنوعة من المستندات القانونية العراقية . )٤٥٨(لتشريعاتا
تخطط جامعة يوتاه لنشر تحليل شامل ُيدرج عددًا . وجعلها متوفرة باللغتين اإلنكليزية والعربية

  )٤٥٩(. ذات الصلةاإلعالميةاد  والمونتائج المشروعمن 
  

  ٢٦-٢الجدول 
   لمكافحة الفساد وحكم القانون(UNDAF)أهداف إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية 

  
  ٢٠١٤  العامهدف  ي القاعدخطال  المقاييس

النسبة المئوية للموظفين الرسميين الذين تلقوا رشاوى قد 
  ٢٠١٠انخفض منذ 

لخط لالوثيقة الفنية 
  )٢٠١٠ (يقاعدال

  %٢٥انخفاض 

التصويت ودرجة المساءلة في البنك الدولي، حق 
  "مسائل نظام الحكم"مؤشرات 

-٠٫٥١-  )٢٠٠٨ (١٫٢٦  

النسبة المئوية للمحافظات التي تنشر رسميًا الموازنات 
  واألصول

٦٠  )٢٠٠٩% (٢٠%  

  
عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية ، العراق، إطار (UNCT) فريق األمم المتحدة المقيم في البالد :المصدر

(UNDAF) ،طار عمل األمم المتحدة مقاييس النتائج إل): أ(، الملحق ١١/٥/٢٠١٠، ٢٠١٤-٢٠١١، العراق
  .٥٩-٤٣، ص ص (UNDAF)للمساعدة اإلنمائية 

  
  فسادنشاطات الحكومة العراقية في مكافحة ال

 العربية اإلماراتالفساد وهو في طريقه إلى ، تم اعتقال وزير التجارة بتهمة ٢٠٠٩مايو /أيارفي 
خالل ربع السنة الحالي، . )٤٦١(هما باختالس األموال من نظام التوزيع العامتآان م. )٤٦٠(المتحدة
وزير التجارة السابق من تهمة الفساد، وال ) شرق بغداد( المحكمة الجنائية في الرصافة بّرأت

 من مجلس على األقل وواحد (COI)هيئة النزاهة . معلقة تهمة إضافية واحدة األقلتزال على 
  )٤٦٢(. نيتهما االستئناف ضد قرار المحكمةأعلناالنواب السابق قد 

  
محققو هيئة النزاهة مسؤولون عن النظر في مزاعم الفساد 

 أي من موظفي الحكومة العراقية البالغ عددهم  علىالمقامة
 وظفت هيئة ،٢٠١٠يوليو /بتاريخ تموز. ثالثة ماليين موظف

  . محقق١٣٥النزاهة 
  

 ، المجلس األعلى للتدقيق(COI) هيئة النزاهة: داس آيانات رئيسية لمكافحة الفلدى العراق ثالثة
(BSA)ونظام المفتشين العامين للوزارات (IGs)  . ١٥ في ًا مكتب١٦تعمل هيئة النزاهة من 

  )٤٦٣(.محافظة خارج إقليم آردستان
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  ٣٨-٢الشكل 
   آردستانإقليم في قضايا مكافحة الفساد في القضائيةحكام إصدار األ

  

  
  

  (KRG) تحليل المفتش العام لوثائق واتصاالت الحكومة العراقية وحكومة إقليم آردستان :المصدر
  

 أحيانًا آثيرة بالتعاون مع المفتش العام في -عندما تتلقى هيئة النزاهة شكوى، يدرس محققوها
  الشكوى هذه ما إذا آان يجب تحويلويحددوا المزاعم -  للتدقيقاألعلىع المجلس الوزارة او م

محققو هيئة النزاهة مسؤولون عن النظر في مزاعم  )٤٦٤(.إلى قاضي تحقيق لمواصلة العمل
. )٤٦٥(ين موظف أي من موظفي الحكومة العراقية البالغ عددهم ثالثة مالي ضدالفساد المقامة

يناير /ن القضايا التي فتحتها هيئة النزاهة بين األول من آانون الثانيملخص علالطالع على 
  .، انظر القسم األول من هذا التقرير٢٠١٠ أبريل/ نيسان٣٠و
  

 -، تحتفظ حكومة إقليم آردستان بمؤسسات موازية لمكافحة الفساد٣٨-٢فكما هو مبين في الشكل 
 التي تحقق في القضايا عبر عملية - انمجلس الحقوق العامة ولجنة النزاهة في برلمان آردست

  .مشابهة
  

تقارير وسائل  المواطنون
 اإلعالم

هيئة الرصيد 
 المالي

 تهاماتاال

لجنة النزاهة في 
 مدعون ٥(مجلس الحقوق العامة برلمان آردستان

 )عامون

 اتهاماتاال

 قاضي التحقيق

تحويل إلى 
 المحكمة

 مقفلة

   أو
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  ٣٩-٢الشكل 
  ) سنواتلمدة خمس(تواريخ تعيين المفتشين العامين الحاليين : المفتشون العامون للحكومة العراقية

  

  
  

ل ان ُيعاد تعيينه في  لكنه أخذ إذنًا لعدة اشهر قب٢٠٠٤ المفتش العام لوزارة الصحة عّين أصًال سنة :مالحظة
تواريخ التعيين لم تكن متوفرة بالنسبة للمفتشين العامين لوزارات العمل، العدل، النقل . ٢٠٠٥مطلع العام 

  .اإلرهاب  مكافحةوالتجارة او لمكتب
  

  .تحليل المفتش العام لمستندات واتصاالت الحكومة األميرآية والحكومة العراقية: المصدر
  

 ٤٨ في مكتبي الهيئة في بغداد و٨٧ ، محققًا١٣٥، وظفت هيئة النزاهة ٢٠١٠يوليو /بتاريخ تموز
 تتطلب منها  لهيئة النزاهة من القضاياالعبء الكبير. ق العراأرجاء في األخرىفي المواقع 

  . متابعة التحقيقاتآمالاالعتماد على المفتشين العامين ليس فقط الحالة القضايا بل أيضًا إل
  

رغم ان . )٤٦٦(مة، سوف تنتهي مدة الخمس سنوات بالنسبة لعدة مفتشين عامينخالل السنة القاد
ديد في مناصبهم لمدة خمس سنوات أخرى، إال انه من غير المؤآد جالمفتشين العامين مؤهلين للت

مثًال، خالل ربع السنة .  الحكومة الجديدةجانب جديد من يعينون من هو عدد الذين سوف آم
ه لن يتم لوزراء المفتشين العامين لوزارتي حقوق اإلنسان والتعليم العالي ان، ابلغ مجلس االحالي

  . مفتش عام في العراق٣٦ من اصل ٣٠ يعرض تواريخ تعيين ٣٩-٢ الشكل )٤٦٧(.التجديد لهم
  

ُينجز بأن  (CPA)  لسلطة االئتالف المؤقتة٥٥ األمرتفرض هيئة النزاهة أيضًا الشروط بموجب 
 في الحكومة العراقية بيانات الكشوفات المالية المتوسطون والكبار الرسميون الموظفون
 مألوا رسمي موظف ٥٨٧٨، ذآرت هيئة النزاهة ان الحالي خالل ربع السنة )٤٦٨(.السنوية

 عندما فعل ٢٠٠٩ بالمئة عن ٧٥، أي بزيادة ٢٠١٠استمارات آشوفاتهم المالية المطلوبة لسنة 
  )٤٦٩(.منهم ٣٣٦٤ذلك 

  

  وطنياإلحصاء ال
 بسبب مخاوف من انه قد وطني الاإلحصاءالعراقية بصورة متكررة تنظيم الحكومة لقد أجلت 

يثير توترات بين األآثرية العربية واألقلية الكردية، خاصة في المناطق المختلطة في محافظة 
 ، ولكن الحكومة العراقية قامت٢٠٠٩أآتوبر / تشرين األول٢٤ آان لإلحصاء موعد آخر. التأميم
أغسطس بتأجيل هذا الموعد إلى أجٍل غير مسمى بسبب القلق من تأثيره على العالقات /في آب

وفي أوائل هذا العام، أعلنت الحكومة العراقية . )٤٧٠( واالثنيةالسياسيةبين المجموعات العراقية 
 ، لكن وزارة الدفاع األميرآية٢٠١٠أآتوبر / في تشرين األولوطنيإجراء إحصاء نيتها في 

 المتحدة استعدادها األمم أآدت، ٢٠٠٩في أواخر . ٢٠١١حتى  قد يؤجل اإلحصاء ان قولت
  )٤٧١(. وإدارتهلإلحصاء المساعدة الفنية إلى الحكومة العراقية في التخطيط لتوفير

٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥         ٢٠٠٤ 

  التخطيط والتنمية 
 خارجيةالشؤون ال 
 الصحة التعليم العالي

  أوقاف الشيعة 
 الزراعة 
الدفاعاإلسكان واإلعمار

 الموارد المائية 
 التعليم 
 الشباب والرياضة 
مؤسسة الشهداءاالتصاالت

 البيئة
 بلدية بغداد

 الثقافة      النفط

  الصناعة والمعادن 
 حقوق اإلنسان 
 العلوم والتكنولوجيا

ءالكهرباالداخلية
المالية

المهجرين والهجرة

لجنة حل الخالفات 
 حول الملكية العقارية

 لجنة الحج

أوقاف المسيحيين 
 واألقليات األخرى

األوقاف 
 السنية

 لجنة السجناء السياسيين

 االتصاالت ولجنة وسائل اإلعالم
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 التحضيرات  (MoPDC) في الحكومة العراقية نمائيوزارة التخطيط والتعاون اإلسوف تقود 

 بمساعدة واحد خالل يوم اإلحصاءتدعو الخطط الحالية إلى إجراء . يةلحكومة العراقا حصاءإل
العاملون في .  يجوبون البالد لتعداد السكان الذيناآلخرينالمعلمين والموظفين الرسميين 

 المقيمين في آل عنوان، وآذلك األشخاص أساسية حول عدد أسئلة سوف يطرحون اإلحصاء
  )٤٧٢(.لكنهم لن يسألوا إذا آان المواطنون سّنة أو شيعة –مهنتهم وانتماؤهم الديني واالثني 

  
 لم يشتمل على معلومات عن المحافظات الثالث في ١٩٩٧آخر إحصاء في العراق أجري سنة 

ت، آان حوالي قو في ذلك ال)٤٧٣(.األمنإقليم آردستان حيث آانت قوات االئتالف تسيطر على 
التي تم فيها التعداد وآان يقدر ان ثالثة ماليين  ١٥ مليون عراقي يعيشون في المحافظات ال ١٥

  .آخرين يعيشون في إقليم آردستان
  

 ديموغرافيته قد بّدلت األحداث، آما ان )٤٧٤(١٩٨٧لم يجِر العراق أي إحصاء قومي صحيح منذ 
 الدقيقة بصورة معقولة يحّد من قدرة الحكومة اإلحصائيةالغياب الحالي للبيانات . منذ ذلك الحين

  :)٤٧٥(عراقية على حل عدة قضايا حيوية بما فيهاال
  
  ،ونينوى) آرآوك( في محافظتي تأميم وال سيماوضعية الحدود الداخلية المتنازع عليها. 
 المحافظة الوحيدة التي لم تجِر فيها هذه االنتخابات- انتخابات المحافظات في التأميم . 
 نواب المقاعد في االنتخابات المستقبلية لمجلس التوزيع. 
  الثانوية المستقبليةاألقضيةو األقضيةأهلية الناخبين لالنتخابات في . 
 ١٧ اآلن تبلغالتي (لحكومة إقليم آردستان   العامةمخصصات الموازنة.(% 
  

بعثة رفيعة  (UNPF) صندوق السكان التابع لألمم المتحدة أرسل، ٢٠١٠أبريل /في نيسان
صندوق .  المقبلاإلحصاء لمراقبةكيل لجنة مستقلة  تشإمكانيةالمستوى إلى العراق الستكشاف 

 في الحكومة العراقية نمائي وزارة التخطيط والتعاون اإل المتحدة ولألممالسكان التابع 
(MoPDC)٤٧٦(. ومسؤولياتها يناقشان حاليًا تأليف مثل هذه اللجنة(  

  

  اإلغاثة اإلنسانية
نة  ى المنظ٢٠١٠األمن المتحسن س ن األسهل عل ل م ي  جع اعدة المهجرين ف انية مس ات اإلنس م

راق   المعرضة للعنف    والمجموعات األخرى      (IDPs)الداخل   دة    )٤٧٧(. في الع م المتح  ذآرت األم
نة  ع الس اليخالل رب ن الح ر م ر   ٥٠٠٠ ان أآث اورة وان أآث دان المج ن البل ادوا م د ع ي ق  عراق

اآنهم األصلية خالل األ          ٣٠،٠٠٠من ى أم ادوا إل د ع داخل ق ى من      مهجر في ال ة األول شهر الثالث
أيضًا  هي   معظم العائدين آانوا من محافظات بغداد وديالى، لكن محافظة البصرة شهدت              . ٢٠١٠

ران   ي إي ى ف ن المنف دين م دفقًا للعائ دت دة    ، وق م المتح ة لألم ين التابع ا لالجئ ية العلي ت المفوض  بن
(UNHCR) كنًا ١٨٠ م مس دًا له تقرت   ) ٤٧٨(. جدي ي اس اطق الت ي المن ا  ف والفيه ت األح ، تحول

و   انية نح االت اإلنس رة "الوآ افي المبك اطات التع ي " نش ددهاالت ة  ح دة للتنمي م المتح امج األم  برن
(UNDP)  ائف وا ية، والوظ دمات األساس ادة الخ ّممة إلع اد ُمص ددة األبع ة متع اآن  آعملي لمس
ة زاع     االنتقالي د الن ا بع اع م ي أوض ن ف دول ) ٤٧٩(. واألم ا ٢٧-٢ الج دم مق  (UNDAF)ييس  يق

  .لعراقيين المهجرين في الداخللالمنتقاة لتقييم المساعدة 
  

ال يزال قرابة مليون الجئ عراقي في سوريا واألردن وحوالي 
  . مليون إنسان مهجرين داخل العراق١٫٥٥
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ون الجئ عراقي في سوريا واألردن وحوالي                      ة ملي على الرغم من التحّسن األمني، ال يزال قراب

   ) ٤٨٠(. .شخص مهجرين في الداخل، في العراق مليون ١٫٥٥
  

ران                م المتحدة في حزي ة لألم ين التابع ا لالجئ و ان    /ذآرت المفوضية العلي  عراقي   ١٠٠،٠٠٠يوني
وطينهم                  ادة ت ة إلع دان ثالث ى بل وا إل د أحيل راق ق ار   . مقيمين خارج الع ول أي ان نصف      /بحل ايو، آ م

د     هؤالء قد ذهبوا إلى البلدان المضيفة، وان آان        امالت ق ات المع  أدت التفتيش األمني الطويل وأوق
ر  أخير آبي ى ت والي . إل ي      ٤٥ح ون ف تيطان يعيش ات لالس دموا طلب ذين ق ين ال ن الالجئ ة م  بالمئ

وريا ي    ) ٤٨١(. .س دثت عن العنف المتواصل ف د ان تح دة، بع م المتح ة لألم ة التابع ذرت الوآال ح
ي        ل الالجئ دا                 العراق، البلدان األوروبية من ترحي ول ان هولن ار تق د ان َسرت أخب ى العراق بع ن إل

   ) ٤٨٢(. .عادة قسرية للمواطنين العراقيينإلوالنروج وأسوج والمملكة المتحدة تحضر 
  

  ٢٧-٢الجدول 
  لمهجرين في الداخلل (UNDAF)  إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنسانيةأهداف

  
  ٢٠١٤ العام هدف يخط القاعدال المقاييس

ذين     الن رين ال كان المهج ة للس بة المئوي س
   في االنتخاباتيشارآون

 الوثيقة الفنية للخط القاعدي
)٢٠٠٩(  

٦٠%  

داخل،    ي ال رين ف خاص المهج دد األش ع
م           ذين ت البي اللجوء ال دين وط والالجئين والعائ
وقهم         رصدهم ومساعدتهم في الوصول إلى حق

  األساسية

  
٢٠٠٨ (٧١٣،٣٤٩( 

  
٤٢٨،٠٠٩ 

 
، العراق، إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية (UNCT) األمم المتحدة المقيم في البالد  فريق:المصدر

(UNDAF) ،مقاييس النتائج إلطار عمل األمم المتحدة ): أ(، الملحق ١١/٥/٢٠١٠، ٢٠١٤-٢٠١١، العراق
  .٥٩-٤٣، ص ص (UNDAF)للمساعدة اإلنمائية 

  
ر من       حالي الذآرت األمم المتحدة خالل ربع السنة        د ُهجروا في           ٥٠٠٠ ان أآث  مسيحي عراقي ق

اني  انون الث ا     /آ تج عنه ائفتهم ن د ط ات ض ر هجم ى أث اير عل اة١٢ين دة  .  وف م المتح ت األم عمل
ائالت، وذُ             ك الع ى تل انية إل ار     والسلطات العراقية لتقديم المساعدات اإلنس ة     /آر في أي ايو ان قراب م

  )  ٤٨٣(.ا إلى ديارهم  العنف قد عادوبسببثلثي أولئك المهجرين 
  

  
  الجئ عراقي في عمان، األردن
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  لمهجرين في الداخل والالجئينلالمساعدات األميرآية 

اريخ   ران٣٠بت و / حزي ر من ٢٠١٠يوني د ألزمت أآث ة ق ة األميرآي ون ٨٩٥، آانت الحكوم  ملي
ة      ون دوالر من م  ١٢،٢دوالر من المساعدات اإلنسانية للعراق بما في ذلك قراب كتب مساعدة    ملي

داخل،        (OFDA)الكوارث األجنبية    دعم المهجرين في ال ة ل  التابع للوآالة األميرآية للتنمية الدولي
رين   كان اآلخ يفة والس ات المض ين، والمجتمع ين والالجئ فالمعرض ب ) ٤٨٤(.للعن رامج مكت  ب

ة    وارث األجنبي اعدة الك راق    (OFDA)مس اء الع ي أرج رة ف ًا أن منتش خاص  علم م األش  معظ
م     المهجرين في الداخل     داد،             الذين تطالهم خدمات البرامج ه يم آردستان وفي محافظات بغ  في إقل

   ) ٤٨٥(. وميسان،ديالىو
  

ن   ر م ة     ٥١،٥٠٠أآث رة الخاص يرة الهج ل تأش ي وحام ئ عراق د  (SIV) الج د أعي  ق
  .٢٠٠٨توطينهم في الواليات المتحدة منذ السنة المالية 

  
عمل   دعم   (DoS)األميرآية   التابع لوزارة الخارجية     (PRM)جرة  مكتب  السكان والالجئين واله    

م المتحدة          ة لألم ين التابع ا لالجئ ل    (UNCHR) المفوضية العلي ادة تأهي ار المساآن   في إع ، وإعم
دًا  المواد غير الغذائية وأدوات النظافة الجسدية للسكان       وتقديم   الحماية    في مساعدةالو المعرضين ج

ف ل مكت) ٤٨٦(.للعن رة  وواص ين والهج كان والالجئ ن (PRM)ب الس امج األم ل برن  تموي
ادرة مع وزارة العمل         . (IOM)واالستقرار اإلنساني الذي ُتنفذه المنظمة الدولية للهجرة          ذه المب ه

رة  ر والهج ة، ووزارة التهجي ؤون االجتماعي الى، (MoDM)والش داد، دي ات بغ دم محافظ  تخ
ل و رة، أربي ل، البص ار، باب وى، األنب ليمانيةنين فارة . الس ي الس ين األول ف ق الالجئ ّث ُمنس ح

  ) ٤٨٧(.األميرآية في بغداد الحكومة العراقية على زيادة موازنتها للسكان المهجرين في العراق
  

  إعادة التوطين في الواليات المتحدة
وطينهم في     (SIV)تأشيرة الهجرة الخاصة    ل الجئ عراقي وحامل     ٥١،٥٠٠أآثر من    د ت د أعي  ق
ة  الوالي نة المالي ذ الس دة من امجين منفصلين،٢٠٠٨ات المتح ر برن وطينهم ٤٧،٩٢٥:  عب د ت  أعي

ين و وطينهم  ٣٥٩٢آالجئ د ت ل أعي ى األق رة الخاصة  ب عل يرة الهج ة (تأش ب وزارة الخارجي تتعّق
ر                  األميرآية   د التمرآز عب وطين وفوائ ادة الت اروا إع فقط حاملي تأشيرة الهجرة الخاصة الذين اخت
   ) ٤٨٨(.)(PRM)ان والالجئين والهجرة مكتب السك

  
ين والهجرة        (USRAP)البرنامج األميرآي لقبول الالجئين       (PRM) ينفذه مكتب السكان والالجئ

داد                      ة في بغ فارة األميرآي داخل، في الس وُيديره قسم شؤون الالجئين واألشخاص المهجرين في ال
ة للهجرة        ة الدولي امج تأشيرة ا    . بالتنسيق مع المنظم ديره شراآة قسم شؤون        برن لهجرة الخاصة ي

زّود  . الالجئين واألشخاص المهجرين في الداخل والقسم القنصلي في السفارة األميرآية في بغداد            ي
ول في حين                        ات القب ة بخطاب يس البعث داخل رئ ين واألشخاص المهجرين في ال قسم شؤون الالجئ

ين البر    . يعطي القسم القنصلي التأشيرات    ديم طلب            الفارق الرئيسي ب ه تق ق بمن بإمكان امجين يتعل ن
ئ  ى وضعية الالج ل. للحصول عل ين  يقب ول الالجئ ي لقب امج األميرآ راقيين البرن واطنين الع  الم

اولين،                ة آموظفين مباشرين، ومق ة األميرآي تفيدين   الذين عملوا لحساب الحكوم ؤهلين   ومس من  م
اتال وظفين هب اون  ، وم ات تع رآاء اتفاقي دى ش رى ل ا ج نتمويله ب  م ة،  جان ة األميرآي  الحكوم

د        وظيفهم بع دة خدمتهم            ٢٠٠٣مارس   / آذار ٢٠والذين تم ت امج  . ، بصرف النظر عن طول م برن
ة               دم خدم واطن عراقي ق ة   "تأشيرة الهجرة الخاصة يقبل أي م ه      " مخلصة وقّيم رة توظيف خالل فت

د               لدى دة سنة بع ار / آذار ٢٠ أو بالنيابة عن الحكومة األميرآية، على األقل م  يحصر . ٢٠٠٣س  م
ى التأشيرة   إمكانيةبرنامج تأشيرة الهجرة الخاصة    م     ب   الحصول عل ذين ه ؤهلين ال ة الم أفراد العائل
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ا    ،الزوجة واألوالد غير المتزوجين دون الحادية والعشرين        نح  بينم امج األميرآي      يم ة  البرن إمكاني
   ) ٤٨٩(. المباشرينعائالتهم وأفراد األخوة، و،ين إلى األبواللجوء أيضًاقبول 

  
  لمهجرين في الداخل والالجئينلمساعدة الحكومة العراقية 

نة  ع الس الل رب اليخ ات   الح ج أعضاء المجتمع ادة دم ا إلع ة جهوده ة العراقي ، واصلت الحكوم
مّيت      ة ُس الى  "األهلية اإلثنية المذهبية عبر عملي ادرة دي وزراء،      ". مب يس ال دأه رئ ذي ب المشروع ال

وز  ي تم الكي، ف وري الم و ي/ن دة   ٢٠٠٩ولي م المتح ة لألم ين التابع ا لالجئ قه المفوضية العلي ، تنس
رين  كان المهج ج الس ادة دم ودة وإع ى ع االت . وتسعى إل دة وآ ة وع ة األميرآي ارآت الحكوم تش

المي، و      ذاء الع امج الغ ل برن ة، مث ة    دولي م المتحدة للطفول ة    (UNICEF)صندوق األم ، مع الحكوم
وفير ، و  لألخطار  ى العراقية  القر مدى تعرض العراقية لتقييم    ديم المساعدة         ت دين، وتق ة للعائ  الحماي

ل          إنشاءو وآذلك شبكات المياه،     لمساآنالقانونية، وإعادة تأهيل ا    ادة تأهي تج دخًال، وإع  نشاطات تن
ة صحية للمجتمعات                المدارس والمرافق الصحية، ووضع برامج تغذية، والمباشرة بحمالت توعي

ة ذ  ) ٤٩٠(.األهلي رة    ٢٠٠٣ من ر والهج ت وزارة التهجي والي  (MoDM)، وزع ة  ٢٠٠٠ ح  قطع
ا آجزء من برن                    ازل عليه اء المن ؤخرًا بن امج حكومي   أرض لالجئين في جنوب العراق، وبدأت م

  )٤٩١(. إلعادة توطينهم في البالد٢٠٠٣ ما قبل يهدف إلى مساعدة الجئي
  

  الخدمات العامة
اريخ   ران٣٠بت و  / حزي ة  ٢٠١٠يوني د خصصت  ، آانت الحكوم ة ق ار دوالر، ٢٫٠٤األميرآي  ملي

يًال من ٢٫٠٠وألزمت  ر قل ار دوالر وأنفقت أآث ة ١٫٩٠ ملي دمات العام ى الخ ار دوالر عل  – ملي
  ) ٤٩٢ (.بالدرجة األولى على مشاريع العناية الصحية والتعليم

  
  العناية الصحية

دعم ال                اء والممرضات وموظفي ال نقص في األطب ا يواصل العراق مواجهة ال ا  ديننمس ازداد .  لهم
رة سنة                 األطباءعدد   وطن بصورة آبي ى ال دين إل ، لكن ال  ٢٠٠٩ وأطباء األسنان والصيادلة العائ

دد     ي ع ص ف اك نق زال هن اءي دريب      األطب ا لت ة جهوده ة العراقي ل الحكوم راق وتواص ي الع  ف
اغرةإوتوظيف و ائف الش غال الوظ نة )٤٩٣(.ش ر إحصاءات س ًا لتقري ة ا٢٠١٠ وفق لصحة  لمنظم

م   بالمئة من سكان العراق      ٤١العالمية،   در ان             ه ل من آل       ٤٥ دون سن الخامسة عشرة، ويق  طف
ل سن الخامسة١٠٠٠ ون قب ود سوف يموت ل مول و .  طف ع ه ر المتوق نة ٦٣متوسط العم  ٥٩( س

ى    ، أي ) للنساء  ٦٩للرجال و  ة          نفس مستوى    عل يمن وهو األدنى في المنطق ك،      .  ال ى ذل عالوة عل
ة اني العناي ن تع زمن وم ا ال ّر عليه تراتيجية م ات وإس ن سياس حية م ي ا الص ص ف اء نق ألطب

ر       ة وغي ة المتداعي ة التحتي ر، والبني ن الفق ؤهلين، وم ات الم ةوالممرض حية،  الكافي ة الص  للعناي
  )٤٩٤(.التي مّر عليها الزمنالطبية الدراسية والمناهج 

  

دد  اءازداد ع دين   األطب يادلة العائ نان والص اء األس ى  وأطب إل
اك نقص في         ٢٠٠٩الوطن بصورة آبيرة سنة       زال هن ، لكن ال ي

  . في العراقاألطباءعدد 
  

ة            لقد وضع  م المتحدة للمساعدة اإلنمائي دة أهداف لمواصلة تطوير         (UNDAF)إطار عمل األم  ع
ع    التشريعات حول   لوضع قطاع العناية الصحية بما في ذلك دعم الحكومة العراقية   حصول الجمي

ى  حعل مان ص ول ض دمات  ٢٠١١ي بحل مان الخ ة لض حية األولي ة الص ام للعناي ة نظ  وإلقام
  .٢٨-٢ المقاييس واألهداف ُمدرجة في قائمة في الجدول )٤٩٥(.األساسية لجميع العراقيين
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  ٢٨-٢الجدول 
   للعناية الصحية(UNDAF)إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية أهداف 

  
  ٢٠١٤ لعام اهدف  الخط القاعدي  المقاييس
  ١١٤  )٢٠٠٩( ١٩   التي تطبق مقاربة العناية الصحية األوليةقضيةعدد األ

ر   النسبة المئوية لألطفال البالغين    نة واحدة المحصنين        من العم  س
  ضد الحصبة

٩٥  )٢٠٠٩% (٧٠%  

  ١٠  )٢٠٠٩ (٦   نسمة١٠٠٠معدل األطباء لكل 
  ٤٠  )٢٠٠٨ (١٣٫٢   نسمة آالف١٠معدل الممرضات لكل 

ب ة النس د معالج فيت بع ي ُش فة والت ة لحاالت السل المكتش ة المئوي
  تحت رقابة مباشرة ولوقت قصير

٧٠  )٢٠٠٨% (٤٣%  

  %١٩  )٢٠٠٧% (٣٧٫٩  النسبة المئوية للنساء الحوامل المصابات بفقر الدم
ق      ة تطبي ل خط ى االق ديها عل ي ل ات الت ة للمحافظ بة المئوي النس

ة المكتس      ص المناع روس نق ض في دة لخف ين  (HIV)بةواح  ب
   والشاباتالشبان

٤٠  )٢٠٠٩% (٠% 

، العراق، إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية (UNCT) فريق األمم المتحدة المقيم في البالد :المصدر
(UNDAF) ،طار عمل األمم المتحدة إل  مقياس النتائج):أ(، الملحق ١١/٥/٢٠١٠، ٢٠١٤-٢٠١١، العراق

  .٥٩-٤٣، ص ص (UNDAF)للمساعدة اإلنمائية 
  

  
  مع تالمذة حول مدرستهم الجديدة في محافظة القادسيةصحفية مراسلة عراقية تجري مقابلة 

  
  مشاريع العناية الصحية الُممولة من الواليات المتحدة

 انه بتاريخ (USACE)على الرغم من تلك التحديات، قدر سالح الهندسة في الجيش األميرآي 
 مليون مريض ٦،٦ مكّنت مشاريعه المستشفيات العراقية من معالجة ،٢٠١٠يونيو / حزيران٣٠
يونيو / حزيران٣٠بتاريخ .  آل سنة المستشفى مليون مريض خارج٤،٦ و المستشفىداخل
 ُممّولة من صندوق إغاثة (PHCs) مرآزًا للعناية الصحية األولية ١٣٣، آان قد تم تسليم ٢٠١٠

 مستشفى؛ وهناك ٥٣، آما تم تجديد  العراقيةة الصحة إلى وزار(IRRF)وإعادة إعمار العراق 
  )٤٩٦(.مستشفيان قيد التجديد

  
بتدائي االتعليم ال  الحصول علىإمكانية في ما لم تحصل زيادة

، في المدى القريب، فان هناك خطر ان ذو نوعية جيدة ثانويالو
 والنمو ، واالستقرار، بوجه السلم إلى عائق الجيل الشابيتحول

  ياالقتصاد
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ون دوالر ٦١ مشاريع للعناية الصحية بقيمة تزيد عن ٨، تم إنجاز    الحاليخالل ربع السنة     م  ، ملي  ت
اقيين من    (IRRF) من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق    منها  تمويل ستة    ين الب  وتم تمويل االثن

ع السنة   .  (ESF)صندوق دعم االقتصاد ال أآبر مشروع للعناية الصحية أنجز خالل رب ان  يالح  آ
راق  ار الع ادة إعم ة وإع ة من صندوق إغاث رة، الُمموّل ة األخي ة (IRRF)المرحل ون ٣٨ بقيم  ملي

ى    من مستشفى األطفال في البصرة، وهو مرفق          ،دوالر وي عل ال في         ٩٤ يحت  سرير لطب األطف
رة  ة البص ًا ان  . محافظ ان متوقع ف تآ أة كل ذه المنش ًال ه ون دوالر ٥٠ أص از   ملي د لإلنج بموع

انون األولمخطط ل مبر /ك ذي أُ . ٢٠٠٥ديس ت ال ي الوق ي  ف فى ف ه المستش ز في ان  ،٢٠١٠نج آ
غ، ف   إجمالي الكلفة قد بلغ أآثر من ثالثة أضعاف        ك المبل د أنفق حوالي     ذل ون دوالر من   ١١٠ق  ملي

) هوب (مل  األلقد ساهمت الحكومة العراقية وأسبانيا ومشروع       . األموال األميرآية لبناء المستشفى   
ـ  افية ملي٦١ب ل أُ  )٤٩٧(.ون دوالر إض ي أربي وارئ ف فى الط نة    مستش ع الس الل رب ًا خ ز أيض نج

ذي آلف     وصندوق دعم االقتصاد       الممول من     هذا المشروع    . الحالي ون دوالر    ١٣،٦ال  زود ملي
ر من الضعفين            ١٠٠  )٤٩٨(. سرير إضافي للمرفق وزاد قدرات الحاالت الطارئة في المحافظة أآث

ة   إل مشروع ٢٦، آان هناك لحاليافي نهاية ربع السنة   ذ بقيم نشاء مراآز للعناية الصحية قيد التنفي
  )٤٩٩(. مليون دوالر ُمموّلة من الواليات المتحدة٣٤

  
، التابع للوآالة األميرآية للتنمية الدولية (HPP-I)  العراقتعزيز القطاع الصحيأدار برنامج 
(USAID) الرسميين في الموظفين ّممة لتدريب  ُمصالحالي، أربع ورش عمل خالل ربع السنة

يونيو / حزيران٣٠بتاريخ . وزارة الصحة، من الحكومة المرآزية وحكومات المحافظات
  )٥٠٠(.نفق مليون دوالر من الخمسة ماليين دوالر المخصصة للمشروع، آان قد ُأ٢٠١٠

  
لواليات المتحدة،  حول مرافق وبرامج العناية الصحية الُمموّلة من اإجماليةنظرة ع على لالطال

  .٤٠-٢أنظر الشكل 
  

  التعليم
 مدرسة، وقدمت تدريب ٤٠٠٠، مّولت الحكومة األميرآية إصالح أو إنشاء أآثر من ٢٠٠٣منذ 

  )٥٠١(.، ووزعت ماليين الكتب المدرسيةمدرس ٣٣،٠٠٠معملين ألآثر من 

  
الناس بين أآثر ) صرعلى غرار أولئك الذين في اليمن وم(ومع هذا، ال يزال الفتيان في العراق 

 إلى نظام التعليم في البالد على انه األفضل في مضىفيما نظر آان ُي. األّميين في الشرق األوسط
 التعليم األساسي للجميع في  تأمينالشرق األوسط الناطق بالعربية، وآان قد حقق تقدمًا نحو

إن . ، تدهور النظام التعليميلكن، منذ أواسط الثمانينات. الستينات والسبعينات من القرن الماضي
 والتمييز ضد النساء، والبنية التحتية ، والفقر، بالتهجيرًامهدد أصبح الكافيةخدمات التعليم تقديم 

بحسب . المتداعية، والصفوف المزدحمة، والمناهج ذات النوعية المترّدية والتي مّر عليها الزمن
 على التسجيل –  منهالمتوقع الحقيقي و–  أثر غياب األمنفقدلسفارة األميرآية في بغداد، ا

 حذرت السفارة األميرآية في بغداد انه ما لم تحصل زيادة )٥٠٢(.والحضور ومعدالت النجاح
فإنه  في المدى القريب،  ذو نوعية جيدةثانويالبتدائي واالتعليم الإمكانية الحصول على آبيرة في 

 ) ٥٠٣(.لسلم واالستقرار والنمو االقتصاديبوجه اإلى عائق  الجيل الشاب يتحول خطر ان يوجد
 لقطاع التعليم في العراق مدرجة (UNDAF)إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية  أهداف

  .٢٩-٢في الجدول 
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  ٤٠-٢الشكل 
  مرافق العناية الصحية الُممولة من الواليات المتحدة

  ري تنفيذها والتي لم تبدأ بعد المشاريع الرئيسية الجامواقعقيمة المشاريع المنجزة و
  

  
  

  )بماليين الدوالرات(مشاريع العناية الصحية المنجزة 

  
  
  
  

  
 سرير يشمل مرافق للمرضى الخارجيين، وغرف ٩٤ين وتبق العيادي والتدريبي المؤلف من طهذا المستشفى

 ٥، قرابة ٢٠١٠مايو / ايار١٥نجز المشروع في ُأ. فيزيائيةاألشعة، وتنظير باطني، ومعالجة بعمليات، وتصوير 
  .وبكلفة أآبر بكثير من التقديرات األصليةالمحدد أصًال سنوات بعد الموعد 

  
  

 دهوك

 أربيل

 نينوى
 التأميم

 السليمانية

صالح الدين
 ديالى

 بغداد
 باراألن

 بابل
 واسط

آربالء ميسان

 القادسية

 ذي قار
 النجف

 البصرة المثنى

مشاريع العناية الصحية الجاري 
 تنفيذها والتي لم تبدأ

  $٧٥٠،٠٠٠أقل 
  

 ماليين ٥ حتى -$٧٥٠،٠٠٠
  دوالر

  
   ماليين دوالر٥أآثر من 

مستشفى األطفال في البصرة 
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 مليون دوالر والممول من صندوق دعم االقتصاد آان الغرض منه ضمان ان ١٣٫٤هذا المشروع البالغة قيمته 

نح العقد ُم.  االتجاهات الديمقراطية والنمو السكاني العاممعردستان تتماشى العناية الصحية في محافظة أربيل بك
  .٢٠١٠يونيو / حزيران٣نجز في  وُأ٢٠٠٨يوليو /في تموز

  
  

  
 أبريل/نجزت في نيسان وُأ٢٠٠٥يوليو /اإلصالحات والتجديدات في المستشفى التعليمي في النجف في تموزبدأت 
 دوالر، والممول من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق والذي  مليون١٠٫٨المشروع البالغة آلفته . ٢٠٠٧

قة منطقة الخليج، رفع مستوى المطبخ الصناعي في المستشفى، وحجرة غسل المالبس والحجرات أدارته فر
  .وعدة مباٍن خارجية في حرم المستشفىبقات الثانية حتى السابعة الميكانيكية، وجدد الط

  
  

  
 مرآز صحي جراحي إلنشاء مليون دوالر الممول من صندوق دعم االقتصاد ٨٫٨فته هذا المشروع البالغة آل

 متر مربع للطابق ٢٥٠٠جديد موسع في مستشفى بعقوبة العام، في محافظة ديالى، سيكون منشأة مستقلة مع 
أغسطس /انه مبرمج لإلنجاز في آب. غرفة الطوارئ سرير ل٢٠، بما في ذلك الملحقةاألرضي والخدمات 

٢٠١٠.  
  

 مستشفى أربيل لحاالت الطوارئ 

 فى التعليمي في النجف المستش

 مستشفى بعقوبة العام 
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   الممولة من الواليات المتحدة الصحيةنشاطات العناية
  بماليين الدوالرات

  
   المجموع  لم تبدأ  قيد التنفيذ  أنجزت  

  ٣٠٥٫٩٢  ٠٫٩٣  ٠٫٢٦  ٣٠٤٫٧٣  عياداتال/ األوليةمراآز العناية الصحية
  ٢٤٥٫٨٩  ٠٫٠٣  ١٢٫٤٩  ٢٣٣٫٣٧  متنوعةمرافق 

  ٢٣٧٫٤٣  ٠٫٠٠  ٢٠٫٤٧  ٢١٦٫٩٦  مستشفيات
  ١٥٢٫٨٢  ٠٫١٩  ٢٫٤٢  ١٥٠٫٢١   صحيةتجهيزاتوبرامج 

  ٢٧٫٣٦  ٠٫٧٨  ٠٫٠٠  ٢٦٫٥٨  )التشغيل والصيانة(االستدامة 
  ١٦٫٦٦  ٠٫٤٠  ٠٫٠٠  ١٦٫٢٦  بناء القدرات

  ٢٫٧٦  ٠٫٠٠  ٠٫٠٠  ٢٫٧٦   النقص في قطع الغيارسد
  ٠٫٤٠  ٠٫٠٠  ٠٫٠٢  ٠٫٣٨  أمن البنية التحتية

  ٩٨٩٫٢٥  ٢٫٣٣  ٣٥٫٦٥  ٩٥١٫٢٦  المجموع
  

  ميرآي لنشاطات العناية الصحيةالتمويل األ
  بماليين الدوالرات

  
قائمة مشاريع اإلعمار هذه مستندة إلى بيانات نظام إدارة . األرقام تتأثر بالتدوير.  البيانات غير مدققة:مالحظة

مات الخط  فإن إجمالي المشاريع ال تتوافق مع الزالذلك.  التي ليست دقيقة تمامًا أو آاملةإعادة إعمار العراق
  .وآاالتالنفقات المقدمة من البيانات األعلى و
  .٢/٧/٢٠١٠ العالمية، االهتداءعالمات  نظام إدارة إعادة إعمار العراق، :المصدر

  
،  أقام قسم الشؤون العامة في السفارة األميرآية في بغداد روابط ٢٠١٠خالل السنة المالية 

 مليون دوالر آما ان ٦ بلغت أوليةية بكلفة  جامعات عراقية وجامعات أميرآأربعرسمية بين 
 سنوات سوف تستفيد منه ٣البرنامج الذي مّدته . قيد التحضيرروابط مع جامعة خامسة هي 

 وتكريت، مما ،)في النجف(كوفه الوالبصرة، و، )في أربيل(صالح الدين وجامعات بغداد، 
، من جملة لى شبكة اإلنترنتع تعليمية وإنشاء مقرراتسيساعد في تعديل المناهج الدراسية 

يهدف البرنامج أيضًا إلى زيادة عدد العراقيين الذين يدرسون في الجامعات . الفوائد األخرى
على آخر تقنيات تعليم في آافة أنحاء العراق دّرب برنامج منفصل المعلمين العراقيين . األميرآية

  )٥٠٤(. آلغة ثانيةاإلنكليزيةاللغة 
  

 السليمانية، أول مؤسسة للتعليم –، أصبحت الجامعة األميرآية في العراق يالحالخالل ربع السنة 
 معترف بها في الواليات  األآاديمي من وآالة اعتماد أآاديميالعالي في العراق تتلقى االعتماد

  )٥٠٥(.المتحدة
  

برنامج االستجابة الطارئة 
 $١٢٨٫٩٨للقائد

  %١أقل من 
صندوق قوات األمن 

 $٧٧٦٫٣٥العراقية 

صندوق دعم االقتصاد 
٨٣٫١٧$ 

صندوق إغاثة وإعادة 
 $٧٧٦٫٣٥ إعمار العراق

١٣% 

٨% 

٧٨% 
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 في آافةتدريب الآجزء من جهود  المكتبات العراقيين في محافظة السليمانية مسؤوليكتبة الكونغرس تدرب م

  . البالدأنحاء
  

  مشاريع التعليم الُممولة من الواليات المتحدة
 مشروع ُممولة من الواليات المتحدة لبناء مرافق تعليمية ١٨، تم إنجاز الحاليخالل ربع السنة 

 صندوق دعم االقتصاد منتم تمويل عشرة مشاريع .  مليون دوالر١٥ أآثر من تبلغ قيمتها
(ESF) الباقي بواسطة برنامج االستجابة الطارئة للقائد  وتم تمويل(CERP) . أآبر مشروع

 مليون دوالر ١٫٤در، وهي مشروع بقيمة ا آان مدرسة الغالحالي أنجز خالل ربع السنة ئيإنشا
 في محافظة  حجرة تدريس١٢ لبناء مدرسة ابتدائية من (ESF)صندوق دعم االقتصاد ممول من 

 مشروع تعليمي قيد ١٧٧، آان هناك (IRMS)ة إعادة إعمار العراق وفقًا لنظام إدار.  قار–ذي 
أغلبية المشاريع الجاري تنفيذها تم تمويلها من برنامج . ٢٠١٠يونيو / حزيران٣٠التنفيذ بتاريخ 

ها  مشروع آلفت١٤ ، فقد آان هناك، لكنها آانت صغيرة نسبيًا(CERP)االستجابة الطارئة للقائد 
 وصندوق إغاثة (ESF)تم تمويلها من  صندوق دعم االقتصاد يون دوالر  ملي٤٫٨ بين مليون وما

  )٥٠٦(.(IRRF)وإعادة إعمار العراق 
  

 زيارة لألخصائيين من مكتبة الكونغرس الذين ن، نظم فريق إعادة إعمار اإلقليمفي إقليم آردستا
آافة أنحاء خاص بهم من  المكتبات آجزء من برنامج تدريب المسؤولين عندّربوا العراقيين 

 في بغداد دعمت برنامجًا لتعليم البالغات من النساء (ePRT)ِفَرق إعادة اإلعمار المرافقة . البالد
فرقة إعادة . القراءة والكتابة يهدف إلى تعليمهن القراءة والكتابة األساسية ومهارات الرياضيات

 رسة في المحافظة فريق من الصحفيين إلى مدإلىلدعوى ا وّجهت القادسية ةإعمار محافظ
 ة السنة الماضية، دعمت فرقة إعادة إعمار المحافظوفي. لتشديد على التعليم الريفيللمساهمة في ا

  )٥٠٧(. مدرسة في القادسية٥٤إنشاء 
  

 مشاريع إنشاء مدارس منتقاة ُمموّلة من الواليات المتحدة، أنظر على إجماليةنظرة لالطالع على 
  .٤١-٢الشكل 
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  ٢٩-٢الجدول 
   للتعليم(UNDAF)إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية هداف أ
  

  ٢٠١٤  العامهدف  يخط القاعدال  المقاييس
  %١٠٠  )٢٠٠٩ (٨١٫٨  للصف الخامسمعدل اإلنجاز 

  %١٠زيادة   )٢٠٠٧ (٨٠٫٩  معدل متوسط معرفة القراءة والكتابة
  %٩٠  )٢٠٠٧% (٧٣٫٦  معدل معرفة القراءة والكتابة للنساء

  %٩٨  )٢٠٠٩% (٩٠٫٦  التعليم االبتدائي: لتسجيل الصافيا
  %٥٠٫٥  )٢٠٠٩% (٤٠٫٥  التعليم المتوسط: التسجيل الصافي
  %٦٦٫٦  )٢٠٠٩% (٥٦٫٦  األعلىالتعليم الثانوي : التسجيل الصافي

  %٥٠خفض   )٢٠٠٧% (٢٫١  التعليم االبتدائي: معدل ترك المدرسة
  %٥٠خفض   )٢٠٠٧% (٣٫١  التعليم المتوسط: معدل ترك المدرسة
  %٥٠خفض   )٢٠٠٧% (١٫٧  األعلىالتعليم الثانوي : معدل ترك المدرسة

  %١٥  )٢٠٠٧% (٣٣٫١  الفجوة بين الجنسين في التعليم الثانوي
النسبة المئوية للمحافظات التي لديها على االقل خطة تطبيق 

محلية واحدة لزيادة التسجيل في المدارس، متطورة بمشارآة 
  ) سنة٢٤-١٠ بعمر( لشباب واالدواأل

لخط لالوثيقة الفنية 
  )٢٠٠٩ (يالقاعد

١٠٠%  

  
، العراق، إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية (UNCT) فريق األمم المتحدة المقيم في البالد :المصدر

(UNDAF) ،طار عمل األمم المتحدة إل  مقياس النتائج):أ(، الملحق ١١/٥/٢٠١٠، ٢٠١٤-٢٠١١، العراق
  .٥٩-٤٣، ص ص (UNDAF)للمساعدة اإلنمائية 

  



  نظام الحكم
  

 

١٦٣ 

  ٤١-٢الشكل 
  المرافق التعليمية الُمموّلة من الحكومة األميرآية 

  قيمة المشاريع المنجزة وأماآن المشاريع الرئيسية الجاري تنفيذها والتي لم تبدأ بعد

  
  

  
  
  
  

   
 مليون دوالر أنجزت خالل ربع السنة ١٫١عم االقتصاد بقيمة مدرسة الفارابي المتوسطة الممولة من صندوق د

 واحدًا من – حجرة تدريس ١٢ –آان المشروع .  وًسّلمت إلى دائرة التعليم في حديثة في محافظة األنبارالحالي
  .اصل تسعة مشاريع إنشاء مدارس جاري تنفيذها في المحافظة بإدارة سالح الهندسة في الجيش األميرآي

  
  

 دهوك
 أربيل

 نينوى

 السليمانية التأميم

 صالح الدين

 اراألنب

 ديالى

بغداد

 بابل         آربالء

 واسط

القادسية ميسان

 النجف

 المثنى

ذي قار

البصرة

قيمة المشاريع المنجزة وأماآن المشاريع 
 الرئيسية الجاري تنفيذها

   مليون دوالر<
  

 مليوني دوالر-مليون
  
   مليوني دوالر>

 )بماليين الدوالرات(مشاريع تعليمية منجزة 

مدرسة الفارابي في محافظة األنبار
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 المدرسة المعيارية النموذجية بناها سالح الهندسة في الجيش األميرآي للمساعدة في تخفيف االزدحام في هذه

 تدريس حجرات أربع غرف، ثالث يحتوي علىآل واحد من المبنيين . المدارس االبتدائية والثانوية العراقية
  .المعلم الدروس ولالجتماعاتفيها ليحّضر وواحدة تستخدم آغرفة 

  
  

  
 مليون دوالر في محافظة القادسية إلى إنشاء ١٫٢صندوق دعم االقتصاد بقيمة من يهدف هذا المشروع الممول 

 في اإلنشاءبدأ . هدمة التي تعتبر غير آمنة لكي يؤمها الطالبيس لتحل محل المدرسة القديمة الم تدرحجرة ١٢
  .٢٠١١مارس /ذار آهونجاز المدرسة الموعد النهائي إل و٢٠٠٨ أآتوبر/األولتشرين 

  
  
  

   
 ١٢ مليون دوالر إلى إنشاء مدرسة ثانوية من ١٫٣يهدف هذا المشروع الممول من صندوق دعم االقتصاد بقيمة 

الجودة ب عدة مشاآل متعلقة من ٢٠٠٨يونيو / الذي بدا في حزيراناإلنشاءعانى .  تدريس في محافظة بابلحجرة
سوف تخدم المدرسة . ٢٠١٠يوليو / المشروع في تموزُينجزن ان  اآلمن المتوقع.  اإلنجاز يتأخرموعد جعلت

  . نسمة٢٥،٠٠٠الطالب من الشوملي، وهي منطقة تعد حوالي 
  

  الواليات المتحدة الممولة من التعليمية النشاطات
  بماليين الدوالرات

  
   المجموع  لم تبدأ  قيد التنفيذ  أنجزت  

  ٤٨٣٫٤٥  ١٦٫٨٤  ٢٩٫١٣  ٤٣٧٫٤٨  ارسمرافق مد
  ٢٢٤٫١٦  ١٨٫٩١  ٨٫٢٦  ١٩٧٫٠٠  مج التعليمية والتجهيزاتالبرا

  ١٧٣٫٣٨  ٠٫١٤  ٧٫٦٥  ١٦٥٫٥٩  مرافق مختلفة
  ٨٨١٫٠٠  ٣٥٫٨٩  ٤٥٫٠٤  ٨٠٠٫٠٧  المجموع

  

المدرسة المعيارية في محافظة 
 صالح الدين

مدرسة حسن البصري االبتدائية في 
 محافظة القادسية

حافظة مدرسة الشوملي الثانوية في م
 بابل



  نظام الحكم
  

 

١٦٥ 

  التعليمالتمويل األميرآي لنشاطات 
  بماليين الدوالرات

  
  
  

ار هذه مستندة إلى بيانات نظام إدارة قائمة مشاريع اإلعم. األرقام تتأثر بالتدوير.  البيانات غير مدققة:مالحظة
 الزامات الخط  بياناتآذلك فإن إجمالي المشاريع ال تتوافق مع.  اإلعمار التي ليست دقيقة تمامًا أو آاملةإعادة

  .آاالتاألعلى والنفقات المقدمة من الو
  .٢/٧/٢٠١٠ العالمية، االهتداء نظام إدارة إعادة إعمار العراق، عالمات :المصدر

 (UNDAF)أهداف إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية  والمقاييس ٣٠-٢الجدول ن يبي
  . تنمية قطاع اإلسكان في العراقزيادةل
  

  ٣٠-٢الجدول 
   لإلسكان،(UNDAF)إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية أهداف 

  
 ٢٠١٤  العامهدف يخط القاعدال المقاييس

  %٣: حضريون  الذين يعيشون في مباني غير دائمةالنسبة المئوية للسكان 
)      ٢٠٠٧(  

  %٢٥: ريفيون

  %١: حضريون
  %١٥: ريفيون

 أمتار ٩النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون في أقل من 
  مربعة للشخص الواحد

  %١٩: حضريون
        )٢٠٠٩(  

  TBD: ريفيون

  %١٠: حضريون
  %١٠: ريفيون

  %١٠  )٢٠٠٩% (١٥  ين يعيشون مع تهوئة غير آافيةالنسبة المئوية من السكان الذ
  

، العراق، إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية (UNCT) فريق األمم المتحدة المقيم في البالد :المصدر
(UNDAF) ،طار عمل األمم المتحدة مقياس النتائج إل): أ(، الملحق ١١/٥/٢٠١٠، ٢٠١٤-٢٠١١، العراق

  .٥٩-٤٣، ص ص (UNDAF)للمساعدة اإلنمائية 
  

  إعادة تأهيل المساآن
، آان ٢٠١٠يونيو / حزيران٣٠ انه بتاريخ (IRMS)تشير بيانات إدارة إعادة إعمار العراق 

 ١٣،٠٠٠سكان قيد التنفيذ، وحوالي أميرآية لإل ماليين دوالر في مشاريع ٣هناك على األقل 
  )٥٠٨(.لم تبدأ بعددوالر من المشاريع المخططة 

  
 وحدة سكنية ٦٠٠٠ عن خطط لبناء  الحاليزير التعليم العالي العراقي خالل ربع السنةأعلن و

 عالوة على ذلك، وافقت الهيئة )٥٠٩(.لموظفي الوزارة في قرية آهن بني سعد في محافظة ديالى
.  بغدادأحد أحياء لالستثمار على رخصتي استثمار لبناء ُمجّمع سكني في العامرية، وطنيةال

يتوقع إنجازه في غضون ثالث سنوات ليستخدم من سكنية  وحدة ٢٠٠٠المكون من الُمجّمع 
 وذآر ان شرآات من اإلمارات العربية المتحدة تفكر في بناء )٥١٠(. المعلمين في الوزارةجانب
  )٥١١(.أرجاء العراقمختلف  وحدة سكنية في  ألف١٥٠

االستجابة الطارئة برنامج 
 $٣٦٨٫٤٣للقائد

صندوق دعم االقتصاد 
١١٨٫٠٧$ 

صندوق إغاثة وإعادة 
 $٣٩٤٫٥٠ إعمار العراق

٣٧% 

١٢% 

٤٠% 
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  االقتصاد

  
 مليار دوالر، ١٫٦٧ المتحدة قد خصصت ، آانت الواليات٢٠١٠يونيو / حزيران٣٠بتاريخ 

 الحكم االقتصادي في العراق  نظام مليار دوالر لدعم١٫٤٨ مليار دوالر وأنفقت ١٫٦٢وألزمت 
وضعية التمويل األميرآي لدعم التنمية االقتصادية، لالطالع على  )٥١٢(.وتنمية القطاع الخاص

  .٤٢-٢أنظر الشكل 
  

النفقات ربع السنوية أدنى بكثير منها في مجاالت إعادة ، ظلت ٤٣-٢آما هو ُمبّين في الشكل 
 تنميةامج الجاري تنفيذها برامج النهاية ربع السنة، آانت أآبر البرفي . اإلعمار الثالثة األخرى

 مليون دوالر من اإللزامات غير المنفقة وبرنامج ٢٩٫٧ مع (ESF) في المحافظات ةاالقتصادي
 مليون ٢٥٫١مع  (IRRF)وق إغاثة وإعادة إعمار العراق القطاع الخاص التابع لصندتنمية 

توزيع فئات اإلنفاق التي عرفت أآبر بّين ي ٣١-٢ الجدول )٥١٣(.دوالر من اإللزامات غير المنفقة
  .الحاليت خالل ربع السنة اقانف اإللزامات واإلمنزيادة 

  
  االتجاهات والتطورات االقتصادية األساسية

 مليار دوالر من عائدات تصدير النفط ١٢٫٦٦تلقى العراق ما مجموعه ، الحاليخالل ربع السنة 
 مليار دوالر ١٢٫٠٣ ما تركاحتفظ بها آتعويضات حرب للكويت، %) ٥( مليار ٠٫٦٣ ،الخام
 بالمئة ٢ بنسبة ًاالرقم انخفاضهذا ُيشكِّل .  صادرات النفط لتمويل الحكومة العراقيةإيراداتمن 
  )٥١٤(. منصرم ربع السنة العن

  
 وبين موازنة الحكومة العراقية (GDP)مقارنة بين إجمالي الناتج المحلي العراقي لالطالع على 

  .٤٤-٢ النفط، أنظر الشكل  عائداتوما يتلقاه العراق سنويًا من
  

  معدالت التضخم الجديدة
، الحالي نشر أرقامه الجديدة عن التضخم خالل ربع السنة (CBI)بدأ البنك المرآزي العراقي 

 لألسر  االجتماعي االقتصاديالمسح" بيانات سعر االستهالك المجمعة آجزء من المستندة إلى
في السابق، آان البنك . (COSIT)مكتب المرآزي لإلحصاءات الذي أجراه ال "٢٠٠٨لسنة 

 البيانات الجديدة )٥١٥(. الحتساب معدالت التضخم١٩٩٣المرآزي العراقي يستخدم البيانات من 
 حول ١٩٩٣  العام إذ ان بيانات،عكس معدالت التضخم الحقيقية بصورة أآثر دقةتهدف إلى 

عادات الشراء استثنت إقليم آردستان وتم جمعها خالل فترة من االنعزال االقتصادي نتيجة 
 مع (SBA)لقروض االحتياطية لآان التغيير شرطًا ألحدث اتفاقية ترتيبات . للعقوبات الدولية

  )٥١٦(.نصرم خالل ربع السنة المجرى تمديدها التي (IMF) صندوق النقد الدولي
  



  االقتصاد
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  ٤٢-٢الشكل 
  العراقيةاألمن صندوق قوات ،(IRRF)  صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقفيوضعية األموال : االقتصاد
(ISFF) االقتصاد، صندوق دعم (ESF) وبرنامج االستجابة الطارئة للقائد ،(CERP)  

  بماليين الدوالرات
  
  

  
  

لم يذآر مكتب وزير الدفاع بيانات مخصصات والزامات ونفقات . األرقام تتأثر بالتدوير. البيانات غير مدققة :مالحظة
سحب المفتش العام بيانات مخصصات والزامات . لفئات المشاريع على أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنة المالية

نظام إدارة إعادة إعمار العراق الذي يتأخر مدة ربع سنة في إصدار تقاريره، ونفقات برنامج االستجابة الطارئة للقائد من 
في هذا التقرير قد ال تتوافق مع قيم الخط األعلى " مصادر التمويل"لذلك فإن مجاميع الفئات المذآورة في القسم الفرعي 

  .المذآورة في األقسام الفرعية األخرى
  

العراق -استجابة مكتب الشرق األدنى، ٢/٧/٢٠١٠ تقرير الفئات، ،(IRMS)ق  نظام إدارة إعادة إعمار العرا:المصادر
(NEA-I) ،استجابة وزارة المالية األميرآية لطلب ، ٨/٧/٢٠١٠ و٦/٧/٢٠١٠، ٣٠/٦/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات

 لب المفتش العام للبيانات، لط(USAID)استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ، ٢/٤/٢٠٠٩المفتش العام للبيانات، 
 لطلب المفتش العام  (USTDA)استجابة الوآالة األميرآية للتجارة والتنمية ، ١٣/٧/٢٠١٠و ٨/٧/٢٠٠١٠

  .٢/٤/٢٠٠٩ للباينات،
  

  ٤٣-٢الشكل 
   في قطاع إعادة اإلعمارالنفقات األميرآية ربع السنوية: االقتصاد

  بماليين الدوالرات
  

  
  

  إلزامات غير منفقة
 $١٣٠٫٥: المجموع

  ١،٦٦٦٫٤خصصت  
  ١،٦١٥٫١ألزمت 
 ١،٤٨٤٫٦أنفقت 

  تنمية القطاع الخاص
٧٤٫٨$  

 
  الحكم االقتصادي

٥٥٫٧  

 ٥٧% 
٤٣% 

 تنمية القطاع الخاص

 الحكم االقتصادي
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 مليون دوالر من ديون العراق ٣٥٢الرسم البياني ال يشمل . األرقام تتأثر بالتدوير.  مدققة البيانات غير:مالحظة
، غير ان ٢٠٠٥  العام، الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق في ربع السنة المالي الثاني منالمعفاة

كتب وزير الدفاع بيانات مخصصات لم يذآر م.  في قيم الخط األعلى لالقتصاد في هذا التقريرمشمولهذا المبلغ 
سحب المفتش العام بيانات . والزامات ونفقات لفئات المشاريع على أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنة المالية

مخصصات والزامات ونفقات برنامج االستجابة الطارئة للقائد من نظام إدارة إعادة إعمار العراق الذي يتأخر مدة ربع سنة 
في هذا التقرير قد ال تتوافق مع ” مصادر التمويل“لذلك فإن مجاميع الفئات المذآورة في القسم الفرعي ره، في إصدار تقاري

  .قيم الخط األعلى المذآورة في األقسام الفرعية األخرى
  

ئد، تقرير ، القوات األميرآية في العراق، برنامج االستجابة الطارئة للقا(IRMS) نظام إدارة إعادة إعمار العراق :المصادر
، ٣٠/٦/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)العراق -، استجابة مكتب الشرق األدنى٢/٧/٢٠١٠الفئات، 

، استجابة الوآالة ٢/٤/٢٠٠٩، استجابة وزارة المالية األميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، ٨/٧/٢٠١٠ و٦/٧/٢٠١٠
استجابة الوآالة األميرآية ، ١٣/٧/٢٠١٠ و٨/٧/٢٠١٠فتش العام للبيانات، لب الم لط(USAID)األميرآية للتنمية الدولية 

، المفتش العام، التقارير ربع السنوية ٢/٤/٢٠٠٩ ،يانات لطلب المفتش العام  للب(USTDA)للتجارة والتنمية 
  .٤/٢٠١٠-٣/٢٠٠٤ونصف السنوية إلى آونغرس الواليات المتحدة، 

  
في آانون ف .ان في العراق معدل تضخم سلبي من سنة لسنة، آ السابقةالبياناتمجموعة بموجب 
 ٢٠١٠األرقام الجديدة لسنة .  بالمئة٤٫٤ -  التضخم االنخفاض في، آان٢٠٠٩ديسمبر /األول

اقل من  بالمئة، ٣قرابة وبلغ  تظهر تضخمًا بقي مستقرًا الحاليالتي نشرت خالل ربع السنة 
مرآزي العراقي  والبنك ال(MOF)  العراقيةلمالية وزارة االذي وافقت% ٦ -% ٥  البالغالمدى

  )٥١٩(.(SBA) لقروض االحتياطيةل بموجب أحكام آخر اتفاقية ترتيبات على العمل باتجاهه
  

   بالمئة٣ وبلغ قرابة بقي مستقرًا ًاظهر تضخم ُت٢٠١٠ للعاماألرقام الجديدة 

  
  ٣١-٢الجدول 
  وضعية برامج منتقاة: االقتصاد

  تبماليين الدوالرا
  
  التغيير ربع السنوي  وضعية األموال  

  أنفقت  ألزمت  أنفقت  الزمت  البرنامج
لتنمية التصنيع الزراعي " إنماء"
  )صندوق دعم االقتصاد(

٤٠ (٣٢٫٧    ١١٥٫٣  ١٢٤٫٠(%  

 في المحافظات ة االقتصاديتنميةال
  )االقتصادصندوق دعم (

٤٧ (١٨٫٠    ٥٦٫١  ٨٥٫٨(%  

 األهداف برنامج التنمية المحدد
  )صندوق دعم االقتصاد(

١٨ (٥٫٥    ٣٦٫٩  ٥٧٫٤(%  

برنامج االستجابة الطارئة (الزراعة 
  )للقائد

١ (١٫٥  ١٠٩٫٥  ١٢٢٫٣(%    

  %)٠ (٠٫٢  %)٠ (٠٫٣  ١،١٦٦٫٨  ١،٢٢٥٫٦  أخرى
  %)٤ (٥٦٫٥  %)٠ (١٫٧  ١،٤٨٤٫٦  ١،٦١٥٫١  المجموع

  
مليون دوالر في االلزامات والنفقات ربع  بنسبة األقل البرامج المدرجة في هذا الجدول قد تغّيرت على :مالحظة

يظهر وضعية آافة البرامج الممولة من جانب الصناديق األربعة الرئيسية، بما في ) ج(الملحق . السنوية مجتمعة
لم يذآر مكتب وزير الدفاع . هنا" أخرى " المسماةفئةالذلك تلك التي في مجال إعادة إعمار االقتصاد المجموعة في 

سحب المفتش . ت والزامات ونفقات لفئات المشاريع على أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنة الماليةبيانات مخصصا
العام بيانات مخصصات والزامات ونفقات برنامج االستجابة الطارئة للقائد من نظام إدارة إعادة إعمار العراق الذي يتأخر 

في هذا التقرير قد " مصادر التمويل"لمذآورة في القسم الفرعي لذلك فإن مجاميع الفئات امدة ربع سنة في إصدار تقاريره، 
  .ال تتوافق مع قيم الخط األعلى المذآورة في األقسام الفرعية األخرى
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، القوات األميرآية في العراق، برنامج االستجابة الطارئة للقائد، تقرير (IRMS) نظام إدارة إعادة إعمار العراق :المصادر
، ٢/٤/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)العراق -استجابة مكتب الشرق األدنى، ٢/٧/٢٠١٠الفئات، 

، ٢/٤/٢٠٠٩، استجابة وزارة المالية األميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، ٨/٧/٢٠١٠ و٦/٧/٢٠١٠، ٣٠/٦/٢٠١٠
استجابة ، ١٣/٧/٢٠١٠ و٨/٧/٢٠١٠،  لطلب المفتش العام للبيانات(USAID)استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 

  .٢/٤/٢٠٠٩ ،يانات لطلب المفتش العام  للب(USTDA)الوآالة األميرآية للتجارة والتنمية 
  

   فئات الدينارتقييمإعادة 
فئات ل ، مخطط منذ زمن،قييم انه ينوي تطبيق إعادة ت(CBI) أعلن البنك المرآزي العراقي

هذه العملية .  من القيمة اإلسمية لألوراق النقديةأصفارالدينار العراقي عن طريق إلغاء ثالثة 
يقصد منها تسهيل الصفقات التجارية عن طريق الحّد من األخطاء والفوضى التي تسببها أحيانًا 

اآلن، بعد ان حقق معدل التضخم في العراق مستوى من . آثيرة العمالت البالغة التضخم
 في قييممن المقرر ان تبدأ إعادة الت.  الثقة بعملة البالداالستقرار، فان هذا التحرك قد يخدم تعزيز

  )٥٢٠(. وتأخذ سنتين لإلنجاز٢٠١٠أواخر 

  

 ١١٧٠ على أساس ٢٠٠٩يناير / منذ آانون الثانيالصرف سعر  العراقيلقد ثبت البنك المرآزي
إبريل /يسان بالمئة منذ ن٦ تستقر على وجعل معدالت الفائدة )٥٢١(دينار  للدوالر األميرآي الواحد

  األساسي، والتضخم، يظهر الميول ربع السنوية األخيرة للتضخم٤٤-٢ الشكل )٥٢٢(.٢٠١٠
  . العملةومعدالت سعر صرف

  
  الحكم االقتصادي

  (UNDAF)إلطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية األهداف االقتصادية 
 ،٢٠١٤-٢٠١١ للفترة (UNDAF) للعراق إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائيةضع ي

تبنى األهداف يو"  والقابل لالستدامة،العادلوالشامل، "تشجيع النمو االقتصادي لأولوية عالية 
  )٥٢٣(: التالية

  سنويًابالمئة  ٩٫٣٨لناتج المحلي إلى ا إجمالي  فينموالزيادة.  
 تنويع االقتصاد العراقي وزيادة اإلنتاجية في آافة القطاعات االقتصادي. 
 الشباب والنساءلدى ، وبنوع خاص،المداخيل وتوليد مستديمةلق وظائف خ . 
  بالمئة٣٠خفض مستويات الفقر بنسبة . 
 تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية القومية. 
 زيادة مساهمة الزراعة في إجمالي الناتج المحلي. 

  
 الُمعّينة للتنمية نمائيةإطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإل وأهداف قاييسملالطالع على 

  .٣٢-٢االقتصادية، أنظر الجدول 
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  ٤٤-٢الشكل 
   ٢٠١٠ – ٢٠٠٤االقتصاد العراقي، 

   اإلجماليوطنيال النفط العراقي والناتج إيراداتسعر النفط، 

  
 لنفطعر األسبوعي الصافي السب النفط اليومية الممثلة أسعار. وير األرقام تتأثر بالتد.تدققالبيانات لم  :مالحظة

الناتج القومي اإلجمالي غير متوفر من . ٩/٧/٢٠١٠آرآوك العراق المستخدم أميرآيًا في الخليج، بتاريخ 
هي  ٢٠١٠ وإيرادات النفط لسنة ٢٠١٠-٢٠٠٨ الناتج القومي اإلجمالي، أرقام ٢٠٠٤صندوق النقد الدولي لسنة 

  .من جانب صندوق النقد الدولي مقدر ٢٠١٠الميزان التجاري لسنة . تقديرات
  

 ٨/٦/٢٠١٠استجابة الملحق المالي في السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، : المصادر
قاعدة بيانات التوقعات ": المسوحات االقتصادية والمالية العالمية"، صندوق النقد الدولي، ١٣/٧/٢٠١٠و

 تم ،www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/02/weodata/index.aspx  ، ١٠/٢٠٠٩االقتصادية العالمية، 
السعر األسبوعي الصافي لنفط آرآوك العراق ب، أسعار النفط اليومية الممثلة ٨/٧/٢٠٠٩الوصول إليها في 
 /W=WEPCKIRK&f=PET&s=ashx?n.LeafHandler ”ًا في الخليج،المستخدم أميرآي

hist/pet/dnav/gov.eia.www،  المؤشرات المالية األساسية"الحكومة العراقية، البنك المرآزي العراقي" ،
٢٣/٦/٢٠١٠،  , xls.key_financial/documents/iq.cbi.www،  ٨/٧/٢٠١٠تم الوصول إليه في.   
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الناتج القومي اإلجمالي 
 المقدر شهريًا

سعر النفط األسبوعي

إيرادات النفط 
 الشهرية

 الرآود العالمي

الناتج القومي 
  اإلجمالي
  موازنة 

  الحكومة العراقية
 إيرادات النفط

  التضخم في العراق والشرق األوسط
) بيانات العراق الشهرية(المئوية  للتغيير من نهاية الفترة الزمنية النسبة 

  التضخم العراقي )متوسط الشرق األوسط(أو المتوسط السنوي 
 )من سنة لسنة، شهري(

من (التضخم في الشرق األوسط 
 )سنة لسنة، شهري

  التضخم العراقي األساسي
  )من سنة لسنة، شهري(

لعراقي استخدام البيانات من الدراسة  بدأ البنك المرآزي ا-١/٢٠١٠
االجتماعية االقتصادية لألسر العراقية، المكتب المرآزي إلحصاءات  

  (COSIT)معدالت التضخم 

  ميزان العراق التجاري
 بمليارات الدوالرات

           الصادرات     الواردات    ميزان الحساب الحالي
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  ٣٢-٢الجدول 
   للتنمية االقتصادية(UNDAF)إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية أهداف 

  
  ٢٠١٤  العامهدف  يخط القاعدال  المقاييس

 ممارسة" حولالبنك الدولي تقرير ترتيب العراق في 
  "األعمال

٩٩  ٢٠٠٩ (١٥٣  

  %٣٥  )٢٠٠٨% (٢٢  النسبة المئوية للتوظيف في القطاع الخاص
  %٥٥  )٢٠٠٩% (٤٦٫٤٨  النسبة المئوية للقوة العاملة االقتصادية النشطة

  %٩٠ >  )٢٠٠٨% (٦١٫٨   والفتياتهنياتالنسبة المئوية للعامالت الم
  ١٥٠٫١٢٠  )٢٠٠٧ (١٢٥٫١٠٠  بالدينار العراقيمتوسط الدخل الشهري للفرد 

  $٣٥١٠  )٢٠٠٩($ ٣٩٠٠   الموانئ العراقيةلكل حاوية منآلفة التصدير 
  %١٦  )٢٠٠٧% (٢٢٫٩  النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون تحت خط الفقر

  %٧٠  )٢٠٠٩% (٢٢  مشروطةالالنسبة المئوية للتحويالت االجتماعية 
 عبر عدات اجتماعيةمساالنسبة المئوية للفقراء الذين ال يتلقون 

   السالمة االجتماعيةشبكة
٦٠  )٢٠٠٧% (٩٦%  

  
، العراق، إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية (UNCT) فريق األمم المتحدة المقيم في البالد :المصدر

(UNDAF) ،طار عمل األمم المتحدة مقياس النتائج إل): أ(، الملحق ١١/٥/٢٠١٠، ٢٠١٤-٢٠١١، العراق
  .٥٩-٤٣، ص ص (UNDAF)دة اإلنمائية للمساع

  
 بالتفاهم مع خطة التنمية (UNDAF)إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية تم تطوير 

التي تعطي األولوية و ، مليار دوالر١٨٦ والبالغة قيمتها للحكومة العراقية (NDP) وطنيةال
 عمل )٥٢٤(.، الصحة والنقلالستثمارات البالد في قطاعات اإلسكان، االتصاالت، الزراعة

 في ُأعلنتالمستشارون األميرآيون عن آثب مع الحكومة العراقية لتطوير خطتها الخمسية التي 
 من جملة األهداف )٥٢٥(. ولكنها غير متوفرة حتى اآلن باللغة االنكليزية٢٠١٠يوليو / تموز٤

 لتوفيرهدفت البرامج والمشاريع ، يقال ان الحكومة العراقية قد استوطنيةالعديدة لخطة التنمية ال
  )٥٢٦(. ماليين وظيفة في القطاع الخاص٣أآثر من 

  
 مليون ٣٠ وأآثر من تتم معالجتهاالتوصيات السابقة للمفتش العام لم 

 ال تزال في حسابات (DFI)صندوق تنمية العراق أموال دوالر من 
  .ين والمقاول األميرآيةوزارة الدفاع

  
  صندوق تنمية العراق

بريل الماضي، تلقت الهيئة الدولية االستشارية أ/ل اجتماعها نصف السنوي في نيسانخال
، الجهاز التابع لألمم المتحدة والمكلف اإلشراف على صندوق تنمية (IAMB)والرقابية للعراق 

 أول تقرير ربع سنوي للحكومة العراقية حول خططها لترتيبات تعيين خلف ،(DFI)العراق 
 التقرير، وأعلنت ان الحكومة (COFE)سلمت لجنة الخبراء الماليين . راقلصندوق تنمية الع

 في بنك االحتياط الفدرالي (DFI)العراقية تنوي إبقاء حساباتها الحالية في صندوق تنمية العراق 
خاصة  بالخلف سوف وان الترتيبات ال) فدرال ريزرف بنك أوف نيويورك(لمدينة نيويورك 
 عن نجاحات العراق األخيرة في بإسهابتحدث التقرير . ألصولع أآبر لتشمل تأسيس تنو

 بلدًا، علمًا ان العراق ال يزال يسعى إلى الحصول ٦٠ضمان اتفاقيات خفض الدين مع أآثر من 
 )٥٢٧(. مليون دوالر٦٠٠ حوالي يبلغ حول دين إضافي تجاريينعلى تنازالت من ِقَبل الدائنين ال
نحو المالية  الجارية في جمع ونشر الملخصات الشهرية للتدفقات تناولت اللجنة أيضًا التأخيرات
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 التأخيرات عن التفجيرات في وزارة المالية في  هذهنتجتوقد  ،الخارجونحو الداخل 
  )٥٢٨(.٢٠٠٩أغسطس /آب

  
من المبرمج ان تتولى لجنة الخبراء الماليين التي يرأسها رئيس المجلس األعلى للتدقيق، 

لكامل على صندوق تنمية العراق عندما تنتهي صالحيات الهيئة الدولية مسؤوليات اإلشراف ا
 التقرير العراقي ربع السنوي )٥٢٩(.٢٠١٠ في نهاية (IAMB)االستشارية والرقابية للعراق 

 آان مفترض (DFI)القادم حول الترتيبات المخططة الخاصة بخلف صندوق تنمية العراق 
، أنظر  المالية(DFI)دفق عائدات صندوق تنمية العراق تلالطالع على . يوليو/صدوره في تموز

  .٤٥-٢الشكل 
  

 وبرنامج (CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد  استخدم صندوق تنمية العراق لتمويل آل من
االستجابة اإلقليمية السريعة، آما ان وزارة الدفاع حافظت على اإلشراف على هذه األموال إلى 

راقية حدًا للترخيص للحكومة األميرآية إلدارة أموال صندوق تنمية حين وضعت الحكومة الع
غير ان بعض أموال صندوق تنمية العراق . ٢٠٠٧ديسمبر / في آانون األول(DFI)العراق 
(DFI)الحالي خالل ربع السنة ) ٥٣٠(. بقيت في حسابات الحكومة األميرآية بعد هذا التاريخ ،

 (DFI)لرقابة المالية واإلدارية على أموال صندوق تنمية العراق اختتم المفتش العام تدقيقًا حول ا
تتم ، ووجد ان التوصيات السابقة للمفتش العام لم  األميرآيةعلت متوفرة لوزارة الدفاعالتي ُج

 ال تزال في حسابات (DFI) مليون دوالر من صندوق تنمية العراق ٣٠وأن أآثر من  معالجتها
 حول النتائج التي توصل لالطالع على ملخص أآثر تفصيًال. مقاولينوال  األميرآيةوزارة الدفاع

  . هذا التقريرفي ٣إليها التدقيق والتوصيات، أنظر القسم 
  

  تنمية القطاع الخاص
  

  الزراعة
 ٨٫٤ ويشكل )٥٣١( بالمئة من إجمالي القوة العاملة،١٢٫٣يوظف قطاع الزراعة في العراق حوالي 

الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  ذآرت )٥٣٢( (GDP) جماليالقومي اإلبالمئة من الناتج 
(USAID)ومن ، بين المستهلكين والموردينقطاعات ان القطاع ال يزال يعاني من االن 

 القطاعويعاني هذا  .على شكل إعانات تعرقل عمل السوقالتي تأتي لحكومة التنظيمية لتدخالت ال
 يكافح قطاع الزراعة )٥٣٣(. والتسويقوالتصنيع، ، لإلنتاجباليةال البنية التحتية  منأحيانًا آثيرة،

 بمنتوجات تعاني من الكلفة العالية للنقل منالعراقي للمنافسة في األسواق اإلقليمية والعالمية، 
إلى جانب عدم فاعلية قطاعه الزراعي ُيجبر تزايد .  النوعيةمشاآلومن  ،قاسوالمزارع إلى األ

 بالمئة ٨٠ لتلبية حوالي المستوردات، العراق على االعتماد على سيء الالسكان السريع والطقس
 الخاصة بالقطاع (UNDAF)  برنامج وأهدافقاييسم )٥٣٤(. المحليئي الغذاهمن استهالآ

  .٣٣-٢الزراعي ُمدرجة في الجدول 
  

 لحصول على طلبًا ل(USAID)يونيو، أصدرت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية /في حزيران
مشروع جديد لدعم قطاع الزراعة يهدف إلى معالجة المشاآل التي حالت دون تنمية عروض ل

  )٥٣٥(. والتدخل المفرط للدولة في هذا القطاعسيئة، اإلدارة ال–الزراعة في العراق طيلة عقود 

ى  مليون دوالر، يتوقع ان يبني قدرة الحكومة العراقية عل٤٥ – ٣٥قدر آلفته بـ المشروع الذي ُت
فضل واالستجابة للمحرآات األفهم المناسبة ألجل السياسة الزراعية الاتخاذ وتطبيق خيارات 

االقتصادية للقطاع، ولتطوير مؤسسات محلية لتوليد تقييمات وتحاليل موضوعية للسياسات 
  )٥٣٦(.مستقبليةالفعلية والالزراعية 
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  ٤٥-٢الشكل 

  تدفق عائدات النفط لحكومة العراق
  
  

  
  

، ١٩٠٥ (UNSCR) قرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة  تحليالت المفتش العام المستندة إلى: المصادر
ة للعراق، استجابة الملحق المالي في السفارة األميرآية في بغداد يمستندات الهيئة الدولية االستشارية والرقاب

مستشارين لحاآم البنك المرآزي العراقي، مقابلة مع المفتش ، آبير ال٧/٧/٢٠١٠لطلب المفتش العام للبيانات، 
  .٢٥/٥/٢٠١٠العام، 

  
  البعثة التجارية

، زارت البعثة التجارية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة األميرآية الحاليخالل ربع السنة 
(USDA) شرآة زراعية أميرآية الستكشاف فرص االستثمار ١٨ بغداد، وجاءت بممثلين من 

مدتها ثالثة أيام حلقات دراسية حول قوانين االستيراد، تبلغ استضافت البعثة التي . العراقفي 
 اجتماع بين ممثلي الشرآات األميرآية ٢٥٠والظروف األمنية، والمالية التجارية، وعقدت 

ارة  وفقًا للسفارة األميرآية في بغداد، آان أحد أهداف البعثة التجارية توسعة التج)٥٣٧(.والعراقية
 ، والبذار، مثل علف الحيواناتالت زراعية حرجة يحتاجها القطاع الزراعيمدخلتوفير الخاصة 

 مليون دوالر من السلع الزراعية األميرآية خالل ١٦٧ العراق الذي استورد ) ٥٣٨(.ومعدات الري
 جانب يجري تسويقه لدى مؤسسات األعمال من )٥٣٩(،٢٠١٠األشهر الخمسة األولى من 

  )٥٤٠(.ت األميرآية آمنطقة للنمو متزايدة األهمية ومربحةالوآاال
  
  

  عائدات
صادرات 
 النفط

  راقصندوق تنمية الع
حساب مقبوضات 

  إيرادات النفط 

  األمم المتحدة 
صندوق حساب 

  التعويضات للكويت

 البنك التجاري  العراقي

 

 صندوق تنمية العراق
 حساب إيرادات النفط

 مليارات دوالر ١٠
   احتياطي

  وزارة المالية
 

البنك المرآزي العراقي 
  مليار دوالر احتياط

 
الهيئة الدولية 
الرقابية االستشارية و

  للعراق

لجنة الخبراء 
  الماليين

 

وزارات ووآاالت 
  الحكومة العراقية

البنوك التي تملكها 
   مليار١٣الدولة 

   دوالر احتياطي

DFI =صندوق تنمية العراق  
MOF =وزارة المالية  
IQD =الدينار العراقي  
GOI =الحكومة العراقية  
CBI = البنك المرآزي

  العراقي

٥٠% 

 يرآيدوالر أم

 دينار عراقي

٩٥%
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  ٣٣-٢الجدول 
  لزراعة ل(UNDAF)إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية أهداف 

  
  ٢٠١٤  العامهدف  يخط القاعدال  المقاييس

  نعم  )٢٠٠٩(ال   وُطبقتلتخفيف من آثار الجفاف تمت صياغتها اخطة 
موارد المائية العابرة للحدود أقيمت مع بين الوزارات للما هيئة 

   المتحدةاألمممشارآة 
  نعم  )٢٠٠٩(ال 

النسبة المئوية للغذاء المصّنع محليًا في العراق والخاضع 
  لقوانين سالمة الغذاء

٩٥  )٢٠٠٩% (٥٨%  

النسبة المئوية للزيادة في عدد العراقيين الذين يستلمون بذورًا 
  جيدة النوعية

٢٥  )٢٠٠٩% (١٥%  

النسبة المئوية للزيادة في الخدمات المتوفرة للمزارعين 
  للتخصيب االصطناعي للمواشي والعلف والتلقيح

 %٢٥ إلى ٢٠
)٢٠٠٩(  

٥٠%  

  %٩  )٢٠٠٩% (٩  النسبة المئوية لمساحة األراضي المصابة بالتصّحر
  

لمتحدة للمساعدة اإلنمائية ، العراق، إطار عمل األمم ا(UNCT) فريق األمم المتحدة المقيم في البالد :المصدر
(UNDAF) ،طار عمل األمم المتحدة مقياس النتائج إل): أ(، الملحق ١١/٥/٢٠١٠، ٢٠١٤-٢٠١١، العراق

  .٥٩-٤٣، ص ص (UNDAF)للمساعدة اإلنمائية 
  

  محاصيل القمح الشتوي
 يقدر حصاد العراق من القمح سنةو )٥٤١(.نهضت محاصيل القمح الشتوي في العراق هذه السنة

، وأآبر إلى  الخمسسنواتال متوسط وهو نفس مليون طن متري، ٢٫٢ بمليونين إلى ٢٠١٠
 وفقًا لمصلحة الزراعة الخارجية )٥٤٢(. طن متري١٫٣درجة آبيرة من حصاد السنة الفائتة البالغ 

التابعة لوزارة الزراعة األميرآية، هطول األمطار الموسمي الكافي والحرارة المعتدلة في 
لقد عاشت . الشمالية خالل فصل الشتاء ساعدت في اإلنتاج المتزايد هذه السنةالمناطق 

المحافظات في الشمال، مثل نينوى ودهوك، موسمًا زراعيًا مثاليًا على العموم على الرغم من ان 
المعاناة من النقص في ب استمرتاألراضي التي تغذى بالري على طول نهري دجله والفرات 

األمطار األعلى وان آان يفيد المحاصيل التي تغذيها األمطار، قّصر في  هطول )٥٤٣(.المياه
  )٥٤٤(.تحسين مستويات المياه بصورة آبيرة في الخزانات

  
الطقس المثالي الذي سمح بمكاسب آبيرة في محاصيل الحبوب الشتوية في أرجاء مناطق إنتاج 

انتشار موجة بقد سبب أيضًا  – من سوريا الشرقية إلى جنوب ترآيا وشمال العراق –الحبوب 
 بالمئة أو أآثر من ٥٠وهي آفة زراعية فطرية قادرة على تدمير ) ٥٤٥("الصدأ األصفر "جديدة من

 ففي الوقت الذي تعاني  فيه سوريا من وطأة هذا االنتشار، حملت )٥٤٦(.المحاصيل المصابة
. تأميم في العراقال و،أربيل و، إلى أجزاء من محافظات نينوى"البوغات"الرياح الغربية القوية 

 بالمئة من المحاصيل التي ١٥ إلى ١٠  تبلغمن المتوقع اآلن ان تعاني هذه المناطق من خسارة
  ).٥٤٧(.سجلت في إجمالي حصيلة محاصيل العراق المقدرة للسنة هذه

  

  (IBG) خطط مشتريات القمح لمجلس الحبوب العراقي
ة و      التا، الهيئة   (IGB)مجلس الحبوب العراقي     ة العراقي ة للحكوم بالد من          بع دادات ال دير إم التي ت

ع السنة        ًا، من        الحالي القمح، أعلن عن نيته، خالل رب تج محلي ، مضاعفة مشترياته من القمح المن
ى    ٧٥٠،٠٠٠ ية إل نة الماض ري الس ن مت والي   ١٫٥ ط ري، أو ح ن مت ون ط ن  ٦٨ ملي ة م  بالمئ

وزارة الزراعة            )٥٤٨(.٢٠١٠/٢٠١١محاصيل العراق المتوقعة للسنة      ؤخرًا ل ر صدر م  وفقًا لتقري
ًا من الدرجة                    تج محلي وي أصًال شراء فقط القمح المن وب العراقي ين األميرآية، آان مجلس الحب
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ى  ّلم    (األول ى ُس ة عل ح العراقي ات القم ى ١درج ة  ٣ إل ع الدرج ري   ١، م تهالك البش ة لالس  قابل
إن  لكن، وبالمتوسط،      ) ٥٤٩(). قابلة لالستهالك آعلف للحيوانات    ٣والدرجة   اج العراقي       ف  ثلث اإلنت

ذه               ،هذا المستوى من الجودة   هو من   فقط   وب العراقي ه  مما يعني ان أغلبية مشتريات مجلس الحب
   )٥٥٠(.السنة ستكون، على األرجح، من القمح ذي الدرجة المتدنية

  
دة سوف ترضي                   رجح ان السياسة الجدي ة، من الُم ذين     وفقًا لوزارة الزراعة األميرآي  المنتجين ال

نة      ذه الس ي ه وب العراق س الحب رار مجل دوا ق ح    بانتق يدفعه للقم ذي س مي ال عر الرس خفض الس
راقيين                 . المحلي ى الع ا إل اد توزيعه غير ان مشتريات مجلس الحبوب العراقي من القمح سوف يع

ام  ع الع ام التوزي ر نظ ارة(PDS)عب ديره وزارة التج ذي ت وب الع.  ال ان مجلس الحب ا آ ي لم راق
د                        ذا التحرك ق ل ه ان مث ة دون المتوسط، ف ع قمح من نوعي ام م ع الع سيخلط  طحين نظام التوزي

ذي   . يسبب تذّمرًا بين المستفيدين من المساعدات الغذائية       ون حصص الطحين       نتاريخيًا، يبيع ال  يتلق
ة             الي النوعي ين القمح     . الرديئة ويستخدمون األموال لشراء القمح المستورد الع  المستورد  النسبة ب

ان متوسطها حوالي                    ام التي آ ع الع ر نظام التوزي رة،       ٥:١والقمح الموزع عب  في السنوات األخي
ى     دة       ١:٣٠٢سوف يهبط إل وب العراقي السياسة الجدي ي ان  .  في حال طبق مجلس الحب ذا يعن ه

راقيين شراء  ى الع دعل ابهم المزي ى حس ة عل الي النوعي تورد الع ن أو – من الطحين المس ا ل  ربم
  )٥٥١(.يشتروه أصًال

  
تودعات،  ي المس ي ف رة من القمح المحل ات آبي ي آمي د يضع مجلس القمح العراق ذلك، ق ديل ل آب

ي     تخدام المحل ن االس ه ع لوب لعزل ح آأس ن القم تراتيجي م اطي إس اء احتي ًا لبن د )٥٥٢(.ظاهري  وق
ى من القمح                         ة أعل ك لمجلس القمح العراقي بمواصلة استخدام نسبة مئوي المستورد في    يسمح ذل

وًال من جانب المستهلكين                 ر قب أثر  مع    )٥٥٣(.حصص نظام التوزيع العام وإنتاج طحين أآث اج   ت  إنت
 في ترآيا وإيران، المنتجان الرئيسيان للقمح في   ، هذه السنة "بالصدأ األصفر " بصورة حادة    القمح

ع   المنطقة، قد يستفيد منتجو القمح األميرآيون في حال قاد استياء العراقيين           من طحين نظام التوزي
ردي    د من االستهالك الف ى مزي ة إل ة الُمتدني ام ذو النوعي ةللمستورداتالع لالطالع  )٥٥٥(. األجنبي

ك ال             على ا  ا في ذل راق، بم ات المتحدة،       مستوردات لتفاصيل حول إمدادات القمح في الع  من الوالي
   .٤٦-٢أنظر الشكل 
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 ٤٦-٢الشكل 
   ٢٠١١ – ٢٠٠٧إمدادات القمح العراقية، 
  بآالف األطنان المترية

  

  

   اإلنتاج العراقيالواردات األميرآية             

   المخزونات األولية األخرى          المستورداتآافة   

، تقرير "  مشتريات مجلس القمح-، تحديث المعلومات حول القمح(FAS) وزارة الزراعة األميرآية، :المصادر
 gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20، ١٣/٦/٢٠١٠العراق، : غاين

Publications/Wheat%20Update%20%20Grain%20Board%20Purchasing_Bag hdad_Iraq_6-13-
pdf.2010،  وزارة الزراعة األميرآية، النظام العالمي لتجارة القمح، ٣٠/٦/٢٠١٠تم الوصول اليها في ،
aspx.default/gats/gov.usda.fas.www ٣/٧/٢٠١٠، تم الوصول اليها في.  
  
  

  البرامج الُممولة من الواليات المتحدة
نة        ع الس الل رب راق خ ي الع ي ف اع الزراع م القط ة دع ار األميرآي ادة اإلعم رامج إع واصلت ب

ة            /في أيار ف. الحالي اة الثاني ة المش ة الزراعة           ١١مايو، أهدى لواء من فرق ى آلي تاين إل رة هولش  بق
داد، و  ة بغ ة ال١١بجامع ى آلي رة أخرى إل دات الم  بق ع المع ة م يحخصصة بيطرة في الجامع  للتلق

ت )٥٥٦(.االصطناعي ذه  آان ة ه امج بقيم ن برن زءًا م ات ج دريب الطالب ٨٣،٠٠٠الهب  دوالر لت
ن بي    ات م ى الكلي يط إل ل بس ديم دخ ي ولتق ات إدارة المواش ى تقني ن عل ب م ات الحلي ع منتج

  )٥٥٧(.القطيع
  

 لعلف الماشية وساعدت في بناء ائرفي محافظة نينوى، زّودت القوات األميرآية المزارعين بحظ
 (CERP)مرفقين لتنقية البذار ُممولة بالتساوي من مساهمات برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

للمزارعين في المحافظة إلى جانب وقدمت أيضًا أنظمة الري بالتقطير . والحكومة العراقية
 المبادرة جزء من جهد آبير تقوده الواليات )٥٥٨(. خروف٤٥٠٠ صوص و٧٥،٠٠٠حوالي 

المتحدة لتزويد المنطقة بالمرافق معالجة السلع الزراعية بصورة نظيفة وفعالة وللحّد من االعتماد 
  )٥٥٩(.على الغذاء المستورد من البلدان المجاورة

  
تجو القمح األميرآيون في حال قاد استياء العراقيين قد يستفيد من

من طحين نظام التوزيع العام ذو النوعية الُمتدنية إلى مزيد من 
  .االستيراد الخارجي

  



  االقتصاد
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لتنمية " إنماء" دعم القطاع عبر برنامج (USAID)تواصل الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
  )٥٦٠(: الحاليخالل ربع السنة ذآرت الوآالة عدة إنجازات . التصنيع الزراعي

  

  
  .العراق إلى آلية زراعية في بغداد أبقار وهبتها القوات األميرآية في

  
  

  مليون سمكة صغيرة لكي تنمو ١٢٠ حوالي أنتجتتهجين أنواع منتقاة من األسماك التي 
 .٢٠١٠وتباع سنة 

  قالالنت شرآة وجمعية مزارعين في وضع وتطبيق خطط أعمال ٤٢المساعدة لـ 
 .الزراعة العراقية باتجاه اإلنتاج المستند إلى السوق

  في الحقول المكشوفة مزارع في إنتاج الفواآه وافتتاح خمسة مراآز تدريب ٦٨٠تدريب 
  .ُمرآّزة على إنتاج البطيخ والخضار

  
  القطاع المصرفي

ع السنة         مصرفيقطاع ال العرف   اتلين   آنتيجة لهجمات ا  الحالي  الفوضى في نشاطاته خالل رب لمق
ى  رات الالعل يةمق يرئيس ك المرآزي العراق راق التجاري (CBI)  للبن ك الع ذلك (TBI) وبن  وآ

  .بسبب فضيحة احتيال طالت بنوآًا تمتلكها الدولة وزبائنها من القطاع الخاص
  

  حتيال في بنوك تمتلكها الدولةاالقضية 
واًال وحّولوه             ات خاصة آقروض         سحب موظفون في بنك الرافدين والبنك الزراعي أم ى آيان ا إل

اء  لصالح األموال   تّم استثمار لقد  . غير مسجلة  ذين    من القطاع الخاص،      فرق ادة     ال ًا بإع اموا الحق  ق
ى موظفي       م    األموال إل واطئين معه وك مت د   بن داعها من جدي ار عراقي    ٩حوالي  .  إلي ون دين  تريلي

ر    خالل فترة من  من التحويالت   )  مليار دوالر  ٧،٧( ى ال د      الوقت، وعل وال ق غم من ان معظم األم
اك  ي هن دت، بق ك الزراعي و٧٥ُأعي ون دوالر من البن دين ٣٠٠ ملي ك الراف ون دوالر من بن  ملي

  )٥٦١(.احتساب لهادون 
  

اة    ق ومقاض ات التحقي ة بعملي ة النزاه ت هيئ ةقام ايا القانوني ى  القض س األعل ع المجل اون م  بالتع
ة     وزارة المالي ام ل تش الع دقيق، والمف روع       )٥٦٢(.للت ة ف دراء أربع ى م ات إل ت االتهام د وجه  لق
  )٥٦٣(.مصرفية وتلقى هؤالء أحكامًا بالسجن
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دين        ٣٠٠ مليون دوالر من البنك الزراعي و      ٧٥ ك الراف  مليون دوالر من بن
  .دون محاسبةال تزال 

  
  الهجمات على البنك المرآزي العراقي وبنك العراق التجاري

زي العراقي وبنك العراق التجاري أهدافًا لهجمات أفراد يونيو، آان البنك المرآ/في حزيران
 الرئيسي قريونيو هاجم مسلحون يرتدون بّزات الجيش العراقي الم/ حزيران١٣في . الميليشيات

 ٢٦للبنك المرآزي العراقي في وسط بغداد، وأشعلوا النيران في عدة طبقات من المبنى وقتلوا 
ا دخلت القوى األمنية المبنى في وقت الحق من ذلك اآتشفت جثث سبعة مهاجمين عندم. شخصًا
 آان البنك المرآزي قد بدأ إعادة تأهيل ُمجمعة المتداعي قبل أسبوعين من هجمات )٥٦٥(.اليوم

  ٥٦٦(.يونيو/حزيران

  
راق          / حزيران ٢٠في   دخول محيط بنك الع يونيو، قام انتحاريان في سيارة مفخخة بمحاولة فاشلة ل

  )٥٦٧(. شخصًا آخرين خالل العملية١٨سهم وفقتلوا أنف. التجاري

  
  "قواعدالبنوك على "مبادرة 

  برنامج تابع لوزارة الدفاعي وه،"قواعدالبنوك على " مبادرة أدت، الحاليخالل ربع السنة 
القواعد األميرآية لصالح الدينار ولزيادة استخدام ب الستبدال استخدام الدوالر األميرآية

 المجال أمام مكتب لفرع جديد لبنك بغداد في معسكر الحرية إلى فتح ،اإللكترونيةالتحويالت 
 المجاور لمطار بغداد "قاعدة النصر" في مجمع تتحفُيالفرع سيكون الثاني الذي ). آامب ليبرتي(

 قواعد أميرآية أخرى، مع ثمانية فروع أخرى على افتتحت المبادرة فرعين آخرين )٥٦٨(.الدولي
  )٥٦٩(.مخططة في أماآن أخرى

  
  االستثمارات الخارجية المباشرة والخصخصة

مثًال، . عماللممارسة األ  أساسيةيواصل المجتمع الدولي تقييم العراق آمكان يتضمن مخاطر
نظام لتصنيف أخطار االئتمان تحتفظ ب التي (OECD)منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

لسنة هذا تقييمها لبلدان منطقة الشرق ، أعادت خالل ربع ا"مة آنيبنحز"بللصادرات المعروف 
  فئةحيث ثماني فئات للمخاطر  ضمنالبلدانمراتب النظام يحدد  )٥٧٠(.األوسط وشمال أفريقيا

يؤثر ترتيب المخاطر في البلدان . المخاطر األعلى تمثل ٧والفئة  المخاطر األدنى تمثلالصفر 
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية على العالوات وعلى معدالت الفائدة التي يوافق أعضاء 

(OECD) والتي تغطي مخاطر عدم إعادة دفع اعتمادات معّين على فرضها على بلد ،
 تلك البلدان التي لديها أرقام أعلى تواجه تكاليف استقراض أآبر أو هي ممنوعة )٥٧١(.الصادرات

  )٥٧٢(.١٩٩٩ للعراق لم تتغير منذ ٧ درجة. من االستقراض تمامًا
  

 لجعل الحاليلت آل من الحكومتين العراقية واألميرآية جهودهما الخاصة خالل ربع السنة واص
نظمت السفارة ف. العراق مكانًا أآثر جاذبية بالنسبة للشرآات األجنبية لالستثمار في العراق

 في بغداد، ومع شرآة (PRT) بالتعاون مع فرقة إعادة إعمار المحافظات – بغداداألميرآية في 
يونيو قدمت فيه للشرآات األميرآية فرصة / في حزيرانللكتالوجات معرضًا –ق خاصة تسوي

 شرآة ١٢٠جذب الحدث . عرض المعلومات حول خدماتها ومنتجاتها ومقابلة الزبائن المحتملينل
  )٥٧٣(. شرآة عراقية١٠٠أميرآية و

  
، (IIRTF)ارة األميرآية أعلنت قوة المهمة لالستثمار وإعادة إعمار العراق التابعة لوزارة التج

، انها سترسل بعثة تجارية رسمية إلى بغداد مبرمجة مؤقتًا في تشرين الحاليخالل ربع السنة 



  االقتصاد
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وفقًا لقوة المهمة لالستثمار وإعادة إعمار العراق التابعة لوزارة التجارة . ٢٠١٠أآتوبر /األول
 نفسها ألجل ةعضارآة في مو، سوف تساعد البعثة الشرآات األميرآية المش(IIRTF)األميرآية 

 النفط والغاز، واإلعمار، وتكنولوجيا هاتوسعة حضورها في قطاعات مستهدفة بما فيلدخول أو ال
 البعثة التجارية هي آخر حدث تنظمه قوة المهمة لالستثمار وإعادة )٥٧٤(.المعلومات واالتصاالت

ي عملت لتوسعة وتعميق العالقات  الت(IIRTF)إعمار العراق التابعة لوزارة التجارة األميرآية 
  .التجارية بين الواليات المتحدة والعراق

  

  
رئيس وزراء إقليم آردستان الدآتور برهام صالح يلقي الخطاب الرئيسي في مؤتمر التجارة واالستثمار الكردي 

  )الصورة لحكومة إقليم آردستان. (٢٠١٠يونيو / حزيران٥الذي ُعقد في لندن في 
  

 المؤتمر الكردي للتجارة واالستثمار (KRG)نيو، عقدت حكومة إقليم آردستان يو/في حزيران
ألقى رئيس وزراء حكومة إقليم آردستان، برهم صالح، الخطاب الرئيسي، .  في لندن٢٠١٠

وأعلن عدة مبادرات جديدة، وشّدد على خطة اإلقليم لجذب االستثمارات األجنبية عن طريق إلزام 
جعل اإلقليم بفي محاولة للداللة على التزامها الُمعلن . نمواطنيالدريب موارد آبيرة لتعليم وت

 تعهدت حكومة إقليم آردستان تنفيذ برنامج تنمية . أآثر بالنسبة للرساميل األجنبيةمقصدًا مضيافًا
 لمتابعة الدراسات المتقدمة الموهوبين إلرسال الطالب – مليون دوالر ١٠٠ –القدرات البشرية 

 ٧٠٠٠ مليون دوالر لبناء ١٧٠ بقيمةت حول العالم، آما أسست صندوق إسكان في الجامعا
صالح أيضًا إلى مصادقة مجلس .  أشار د)٥٧٥(.وحدة سكنية وشقق جديدة في أنحاء إقليم آردستان

الوزراء في حكومة إقليم آردستان على اقتراح إلنشاء هيئة لمكافحة الفساد، وتشجيع الحكم 
  )٥٧٦(. سلوك للموظفين الرسميينالجيد، وإدخال قانون

  
  قوة المهمة لألعمال وعلميات إرساء االستقرار

 األميرآيالوسطى لقوات الجيش  القيادة –مايو، أبلغت قوات الجيش األميرآي /في أيار
(ARCENT)االستقرار  وإرساء فريق العمل لتحسين األعمال (TFBSO) الُممولة من وزارة 

إرساء عمليات فريق العمل لتحسين األعمال وإلى يل التمويل الدفاع، ان آافة عمليات تحو
 العمليات الطارئة لتمويل سوف ُتجمد بسبب مخاوف من انها غير مؤهلة (TFBSO)االستقرار 
 حّددت الحقًا ان غير أن وزارة الدفاع. الوسطى للجيش األميرآيلقيادة  (OCO) الخارجية 

 شملي. مايو الماضي/قد ُرفع تجميد التمويل في أيارالخيار القانوني األصلي آان غير صحيح، و
 موظف ٣٧ مقاول و٢٠٨ حاليًا (TFBSO)االستقرار إرساء فريق العمل لتحسين األعمال و

يتوقع فريق العمل لتحسين األعمال .  مكاتب في بغداد والبصرةولديهمدني وضابطين عسكريين، 
  )٥٧٧(.٢٠١١يناير / آانون الثاني٣١ في العراق في اختتام عملياتهاالستقرار إرساء و
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 والسنة المالية ٢٠٠٧ مليون دوالر من المخصصات مجتمعة للسنة المالية ١٠٠من أصل 
 مليون دوالر وأنفق ٨٦انه ألزم  االستقرارإرساء ، ذآر فريق العمل لتحسين األعمال و٢٠٠٨
عبر إعادة  التصنيع إلى، لدعم إعادة العراق ٢٠١٠يونيو / مليون دوالر، بتاريخ حزيران٤٩٫٩

 مؤسسة ٤١، أصبحت (TFBSO) المذآورفريق للوفقًا . تجهيز المؤسسات التي تمتلكها الدولة
 فريق العمل نتاج بمساعدة استثمارات برنامجقادرة على االفتتاح من جديد او زيادة اإل

(TFBSO) .الهواجس األمنية ومتطلبات السرية، لم يفصح فريق العمل مشيرًا إلى (TFBSO) 
  )٥٧٨(.مشاريعه الجاري تنفيذهاعن تفاصيل 

  
 الهواجس األمنية ومتطلبات السرية، لم يفصح فريق مشيرًا إلى

 عن تفاصيل (TFBSO)العمل لتحسين األعمال واالستقرار 
  .ها تنفيذمشاريعه الجاري

  
   في األعمالروح المبادرة
 مكتب عن افتتاح،" تجارة"ت ي المحافظايونيو، أعلن برنامج النمو االقتصادي ف/في حزيران

أيضًا عن " تجارة"وأعلن . الفرع المئة للتمويل الجزئي في نينوى الذي سوف ُيمّول عبر البرنامج
 ١٨، تهدف إلى تزويد العراقيين التي تتراوح أعمارهم بين الحاليمبادرة جديدة، خالل ربع السنة 

اريع، وفرص التأهل للحصول على  سنة بالمهارات التجارية األساسية، وفرص إنشاء المش٣٥و
 مليون دوالر من برنامج السفير للتنمية ١٢البرنامج ُممّول بـ . القروض للبدء بمشاريعهم الخاصة

  )٥٧٩(.المحّددة األهداف

  

قطاع التمويل الجزئي العراقي الذي تلقى دعمًا آبيرًا من الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
(USAID) يل جزئي  مؤسسة تمو١٤، يضم(MFIS) اثنتان من .  محافظة١٨ تعمل في

 زبون مع ٦٢،٠٠٠ الداخلية، أآثر من ١٢المؤسسات تعمالن دوليًا، وتخدمان مع المؤسسات الـ 
  )٥٨٠(. مليون دوالر٨٤ تبلغمحفظة استثنائية 
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   إعمار العراقعادةإشراف المفتش العام الخاص إل
  
  

  .التحقيقات التفاعلية/ إلنفاقات الوآاالت ومبادرة التدقيقاتةعمليات التدقيق الشرعي

   إعمار العراقعادةعمليات التدقيق للمفتش العام الخاص إل

   إعمار العراقعادةعمليات التحقيق للمفتش العام الخاص إل

   إعمار العراقعادة العام الخاص إلعمليات التقييم للمفتش

   إعمار العراقعادةخط االتصال المباشر للمفتش العام الخاص إل

  موقع المفتش العام على شبكة اإلنترنت

  تحديث التشريعات

  
  

  القسم  

  ٣



 إشراف المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
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 إلنفاقات الوآاالت ةعمليات التدقيق الشرعي

  .التحقيقات التفاعلية/ومبادرة التدقيقات
 
 

لتحقيق التابعة لمكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق منخرطة في مديريات التدقيق وا
 عمليات االحتيال مصممة لتحديدمجموعة من مبادرات التدقيق والتحقيق االستباقية الشرعية 

  .١-٣عملية التحليل مصّورة في الشكل . والهدر وإساءة االستعمال
  

ديله، بأن ُيعّد المفتش العام تقرير تدقيق شرعي ، آما تم تعP.L. 108-106 القانون العام يفرض
 ٥٣أآثر من حول آافة التمويالت المخصصة إلعادة إعمار العراق التي بلغ مجموعها لتاريخه 

 تدقيق لعقود إعادة ١٨خالل السنتين الماضيتين، أجرى المفتش العام سلسلة من . مليار دوالر
وألن . لى تحديد نقاط الضعف في الرقابة الداخليةاإلعمار الرئيسية التي آانت تهدف، جزئيًا، إ
 وإساءة االستعمال، استخدم المفتش العام ، والهدر،مثل نقاط الضعف هذه توفر الفرص لالحتيال

حاالت النتائج هذه التدقيقات لتطوير مقاربات تدقيق شرعية محددة األهداف للتعرف على 
  . الخاطئالمحتملة للسلوك

  
شرعي هو دراسة نظامية للرقابة الداخلية على نفقات البرامج أو البيانات المالية التدقيق القانوني ال

 الفردية التي يمكن ان تشير إلى االحتيال، الهدر أو معامالتاألخرى لتحديد الحاالت الشاذة في ال
يق لدى المفتش العام، تعمل حاليًا على مشاريع خاصة بوزارة مجموعة التدق. إساءة االستعمال

زارة الخارجية بوو )٢٠٠٨ديسمبر / الذي بدأ في آانون األول،٩٠٠٥المشروع رقم (اع الدف
 والوآالة األميرآية للتنمية الدولية، )٢٠٠٩مارس / بدأ في آذار الذي،٩٠١٢المشروع رقم (

(USAID))  الهدف من هذه المشاريع). ٢٠٠٩مارس /بدأ في آذار  الذي،٩٠١٣المشروع رقم 
صدرت أربع تقارير مرحلية حتى . مشاريع إغاثة وإعادة إعمار العراق نفقات هي فحص سالمة

 لخصت عدد المعامالت المالية التي جرت مراجعتها إضافة إلى األموال  قدتاريخه، وهي آانت
وقد زودت مجموعة التدقيق الشرعي أيضًا معلومات . المستعادة والتدقيقات والتحقيقات الناتجة

ن البيانات الشرعية دعمًا لعمليات التدقيق والتحقيق التي يجريها ُجمعت خالل عمليات البحث ع
  .ليًااالمفتش العام ح

  
 السنة الحالي، أنجزت مجموعة التدقيق الشرعي لدى المفتش العام مراجعتها ربعخالل 

للمدفوعات التي ُيحتمل أن تكون مكررة خالل المعامالت المالية لوزارة الدفاع والوآالة 
ونتيجة لهذا المجهود، . نمية الدولية والمتعلقة بمشاريع إغاثة وإعادة إعمار العراقاألميرآية للت

 وفيما يخص المدفوعات المكررة.  دوالر من المدفوعات الزائدةألف ١٤٢استعادت وزارة الدفاع 
الشرعية مجموعة ال، خالل المعامالت المالية للوآالة األميرآية للتنمية الدولية، أآدت المحتملة

 مليون ٤٨٫٦ بقيمة المحاسبةمدفوعات وفي ال وتعديالت ،ود مدفوعات زائدة أو مكررةوج
ت وحددت هذه المراجعة أيضًا ان الوآالة األميرآية للتنمية الدولية قد حددت المعامال. دوالر

هذه لجميع المحاسبي " األستاذدفتر " تعديالت في أجرت األموال او المالية العديدة وانها استعادت
تواصل مجموعة التدقيق الشرعي تدقيقها للمدفوعات المحتمل ان تكون مكررة خالل . موالاأل

المعامالت المالية لوزارة الخارجية والمتعلقة بالبرامج الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار 



مبادرة التحقيقات/التدقيقات التعاونية الشرعية
 
 

١٨٣ 

لغت قيمتها  معاملة مالية، ب٧٧تحديد جرى . (ESF) وصندوق دعم االقتصاد (IRRF)العراق 
  .لكي تتم مراجعتها وتحليلها بشكل عميق مليون دوالر، ٥٣٫٥ية اإلجمال

  
  ١-٣الشكل 

  ةقانوني الشرعيعملية التدقيق ال
  
  

  
  

مقاربة المفتش العام تجمع بين استخراج البيانات الممكننة وبين تقنيات التدقيق والتحقيق المعيارية 
ا الستخدامها في اإلجراءات الآتشاف الصفقات المشكوك فيها وتطوير األدلة المرتبطة به

المسائل التي عالجها القرار اإلداري . اإلدارية أو القضائية المدنية أو الجنائية بسبب االحتيال
، سوف ُتحال عبر تقارير التدقيق إلى "نقض التكلفة واستردادها"بالطريقة األنسب، مثل طريقة 

  . ات المالئمةمسؤولي التعاقد في الوآاالت المعنية ألجل اتخاذ اإلجراء
  

تواصل مديرية التدقيقات ومديرية التحقيقات في مكتب المفتش العام توسيع نشاطها االستباقي 
ُيرآز هذا الجهد على برامج إغاثة وإعادة . ٢٠٠٩يناير /المشترك الذي بدأ في آانون الثاني

ة الضعيفة على إعمار العراق التي تؤمن الوصول السهل إلى األموال النقدية المرتبطة بالرقاب
 المشروع أيضًا رمزو.  تحقيقًا جنائيًا جراء هذا الجهد٤٩لتاريخه، فتح المفتش العام . النفقات

  .الدعم للتحقيقات الجنائية التي آانت جارية

  التحاليل
  مصدر البيانات  واستخراج البياناتاختبار الشذوذ

  البيانات المالية إلعادة إعمار العراق
 صفقات وزارة الدفاع التحاليل المالية لكافة(

آالة األميرآية للتنمية ووزارة الخارجية والو
  )٢٠٠٩-٢٠٠٣الدولية، 

  
 مبادرة التحقيقات/عمليات تدقيق المفتش العام

استهداف البرامج ذات الرقابة الداخلية (
الضعيفة، التي تسمح بالوصول السهل إلى 

  )األموال النقدية
  

  التدقيق المرآز على العقود 
عمليات التدقيق التي تستهدف التكاليف والنتائج 

  )شراف على عقود وبائعين محددينواإل

  النتائج
  

تحديد الشذوذ التي تشير بقوة إلى عمليات 
  .احتيال، وهدر وإساءة استعمال محتملة

  
  

تحقيقات جنائية نتج عنها توجيه 
  إدانات/اتهامات

  
  
  

عمليات تدقيق  خاصة بالباعة نتج عنها 
 ومعالجة لنقاط الضعف في الرقابة استردادات
  .الداخلية
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   المفتش العامتدقيقعمليات 
  
مجال ة تدقيقات تناولت سم خ، أصدر المفتش العام٢٠١٠يوليو / تموز٣٠ حتى ٢٠١٠ مايو/أيار ١ من

 :، وقد شملتاإلعمار إعادةمن مسائل واسع 
 

 تقريرًا يصف وضع تخصيصات صندوق دعم االقتصاد. 
  ليه منظمات وزارة الدفاع فيما خص مساءلتها عن األموال إتقريرًا يصف المدى الذي وصلت

 .التي تلقتها من صندوق تنمية العراق
  إلى المعهد الجمهوري الدوليتقريرًا حول إدارة وزارة الخارجية لهبات الديمقراطية. 
 دقيق الشرعي التي يبذلها المفتش العامتتقريرًا يقوم بتحديث جهود ال. 
 تقريرًا حول وضع مخططات الوآالة األميرآية لحفظ ملفات عقود وبرامج إعادة اإلعمار. 

  
  .١-٣طالع على قائمة بمنتجات التدقيق راجع الجدول إلل

  
وهناك تدقيقات أخرى من المتوقع أن يبدأ تنفيذها في . يقًا جاري تنفيذها تدق١٣لدى المفتش العام حاليًا 

  . ينّفذ المفتش العام أعمال التدقيق بظل معايير التدقيق المقبولة حكوميًا. ربع السنة الحالي
  

   ١-٣الجدول 
  .٣٠/٤/٢٠١٠ من عتبارًاإمنتجات تدقيق المفتش العام 

  

  داراإلصتاريخ   عنوان التقرير  رقم التقرير
  ٧/٢٠١٠  م تخصيصات صندوق دعم اقتصاد العراق جرى إلزامها وإنفاقهامعظ  10-018
التدقيقات الشرعية تحدد االحتيال والهدر : صندوق إعادة إعمار العراق  10-019

  ٤ التقرير المرحلي رقم -وسوء االستخدام
٧/٢٠١٠  

  ٧/٢٠١٠  .واإلداريةلمالية على وزارة الدفاع تحسين رقاباتها ا: صندوق تنمية العراق  10-020
مخططات حفظ سجالت عقود وبرامج إعادة إعمار العراق تحتاج إلى   10-021

  .التحسين
٧/٢٠١٠  

اإلشراف المحّسن مطلوب لهبات وزارة الخارجية إلى المعهد الجمهوري   10-022
  الدولي

٧/٢٠١٠  

  
  

  تدقيقات المفتش العام النهائية لربع السنة الحالي
  م اقتصاد العراق جرى إلزامها وإنفاقهامعظم أموال دع

  )٧/٢٠١٠, 018-10لمفتش العام تقرير (
  

  المقدمة
، (USAID) والوآالة األميرآية للتنمية الدولية (DoS) آل من وزارة الخارجية تتلق، ٢٠٠٦منذ العام 

تصاد  مليون دوالر في صندوق دعم االق٤٥٢٧ووزارة المالية، ووزارة العدل، من بين آخرين، مبلغ 
(ESF)صندوق عدم االقتصاد هو مساعدة اقتصادية مزدوجة مخصصة .  خاصة لبرامج في العراق
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الستخدام حلفاء الواليات المتحدة والبلدان الموجودة في مرحلة االنتقال إلى الديمقراطية من أجل الترويج 
ات لسنتين بظل تخصيصات صندوق دعم االقتصاد، هي تخصيص. ألهداف السياسية الخارجية األميرآية

لكن التمويل يبقى متوفرًا إللغاء اإللزام وبالتالي إعادة . ١٩٦١ الصادر عام األجنبيةسلطة قانون المساعدة 
 لصندوق دعم  مبالغ محددة هناك.اإللزام من جديد لفترة أربع سنوات بعد انتهاء صالحية التخصيص

المقدمة إلى الكونغرس ومصادقة هذا األخير  بالدوالر مطلوب ذآرها في موازنة الرئيس (ESF)االقتصاد 
عليها في حساب موازنة العمليات األجنبية للشؤون الدولية لدى وزارة الخارجية وتمويل الصادرات 

  .والبرنامج المتعلقة
  

، األجنبية اتتعتبر وزارة الخارجية، عبر مدير المساعدأصبحت ، ٢٠٠٦واعتبارًا من منتصف العام 
الوآالة األميرآية للتنمية الدولية وعدة مكاتب لدى . رمجة صندوق دعم االقتصادمسؤولة عن قرارات ب

بعد المراجعة، يقوم مدير ووزارة الخارجية سّلمت مخططات إنفاق للنشاطات المقترحة في العراق، 
  . األموالخصيصالمساعدة األجنبية بت

  
المخصص لمكتب المساعدة  مليون دوالر ١٣٩٧بشكل خاص في مبلغ  نظرت مراجعة المفتش العام

  . مليون دوالر المخصص للوآالة األميرآية للتنمية الدولية٢٣٣٧ ومبلغ (ITAO)االنتقالية للعراق 
  

  النتائج
  (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق 

 مليون دوالر آتمويل ١٣٩٧المساعدة االنتقالية للعراق ، تلقى مكتب ٢٠٠٨ و٢٠٠٦ين السنتين الماليتين 
  %). ٩٩ما يقرب من ( مليون دوالر منها ١٣٧٨ وجرى إلزام مبلغ (ESF)ي صندوق دعم االقتصاد ف
  

 حوالي إنفاق، جرى ٢٠١٠مارس / آذار٣١ مليون دوالر هذا، واعتبارًا من ١٣٧٨مبلغ ال أصل من 
) مئة بال٢٥أآثر من ( مليون دوالر منها ٣٤٧، ويبقى حوالي ) بالمئة تقريبًا٧٥( مليون دوالر ١٠٣٠

  .بحاجة إلى اإلنفاق
  

من األموال المخصصة لم تكن قد ألزمت خالل فترة تفويضها )  بالمئة تقريبًا١( مليون دوالر ٢٠حوالي 
 وال يمكن استخدام هذه األموال المنتهية الصالحية إللزامات ،وبالتالي فهي أصبحت منتهية الصالحية

وإذا لم تكن هنا حاجة . إدخالها على إلزامات سابقةجديدة ولكن يمكن استخدامها لتغطية تعديالت يجري 
 محتملة، فإن األموال المنتهية الصالحية لكل سنة مالية تبقى في ديالتلهذه األموال من أجل تغطية تع

  .حسابات مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ألربع سنوات قادمة
  

مايو / أيار٧المساعدة االنتقالية للعراق في مكان مكتب  (ISPO)حل مكتب الشراآة االستراتيجية العراقية 
وبحسب موظفي السفارة األميرآية في بغداد، فإنه أثناء تحضير إغالق مكتب المساعدة االنتقالية . ٢٠١٠

 إلزامولذلك جرى إلغاء . للعراق، راجع موظفو السفارة األميرآية في بغداد آل المشاريع وألغوا بعضها
موظفين أنفسهم، تجري اآلن إعادة برمجة هذه األموال لبرامج مساعدات وبحسب ال. ملغاةالمشاريع ال

 أية مشاريع جديدة وسوف (ISPO)لن يمول مكتب الشراآة االستراتيجية العراقية . أخرى في العراق
  . مشروعًا١١٤ والبالغ عددها المتبقيةيراقب فقط المشاريع 
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  (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
 مليون دوالر ٢٣٣٢، تلقت الوآالة األميرآية للتنمية الدولية حوالي ٢٠٠٩ و٢٠٠٦سنتين الماليتين بين ال

 مليون دوالر ٢٢١٣جرى تلزيم من هذه األموال . من صندوق دعم االقتصاد ألجل مشاريعها في العراق
جديدة  متوفر إللزامات ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ مليون دوالر من تخصيصات السنتين ١٢وبقي مبلغ %). ٩٥(

يقوم حاليًا مكتب المدير المالي .  هذه األموال جرى إلغاء إلزامها من سنواتها التي آانت ألزمت فيهاألن
الرئيسي للوآالة األميرآية للتنمية الدولية بالعمل مع مكتب اإلدارة والموازنة على توفير هذه األموال 

 بقيت متوفرة إللزامات جديدة ٢٠٠٩  مليون دوالر من تخصيصات السنة المالية١٠٨حوالي . للبرمجة
مارس / آذار٣١ مليون دوالر الملزمة اعتبارًا من ٢٢٣ال أصل من . ٢٠١٠سبتمبر / أيلول٣٠حتى 
 من ) بالمئة تقريبًا١٧( مليون ٣٧١حوالي . ) بالمئة تقريبًا٨٣( مليون دوالر ١٨٤١، جرى إنفاق ٢٠١٠

  .تصفية بحاجة إلى األموال الباقية لاللزام
  
  وصياتالت

  .خاصة بهذا التقرير، فهو تقرير معلوماتي فقطلم يقدم المفتش العام أية توصيات 
  

  تعليقات اإلدارة
  .ألن تقرير التدقيق هذا ال يتضمن توصيات، لم تكن تعليقات اإلدارة مطلوبة

  
  

رحلي  التقرير الم-التدقيقات الشرعية تحدد احتيال وهدر وسوء استخدام: أموال إعادة إعمار العراق
  ٤رقم 

  ) ٧/٢٠١٠، 019-10المفتش العامتقرير (
  

  المقدمة
 ان يقوم المفتش العام بتحضير تقرير تدقيق شرعي فرض، آما جرى تعديله، ي108-106القانون العام 

 ار ملي٥٣نهائي حول آل األموال المخصصة إلعادة إعمار العراق، التي بلغت حتى تاريخه أآثر من 
رحلي هذا نتائج برنامج التدقيق الشرعي الذي يجري تنفيذه حاليًا، إضافة إلى يقدم التقرير الم. دوالر

 لنفقاتمراجعة المفتش العام ب المتعلقتحديث الجهود تحديد النشاطات المالية المشكوك بأمرها ولتحديث ال
مفتش العام يقدم ال. ويقدم التقرير أيضًا معلومات حول طريقة المفتش العام للبحث عن البيانات. الوآاالت

رير النتائج دوريًا، ايقدم المفتش العام تق. لبحث عن البياناتفي اأيضًا معلومات حول طريقة المفتش العام 
  . إلى تقرير نهائي تراآمي يتناول بنهاية األمر آل أموال إعادة اإلعمارةإضاف

  
وآانت هذه . رئيسيةاللخص تقرير المفتش العام األول نتائج سلسلة من تدقيقات عقود إعادة اإلعمار 

وألن نقاط الضعف هذه تتيح .  تحديد نقاط ضعف الرقابة الداخلية/تستهدف، في جزء منهاالتدقيقات 
الفرصة لحصول عمليات احتيال وهدر وسوء استخدام، استخدم المفتش العام نتائج تلك التدقيقات لتطوير 

  .محتملةال اتالمخالف مستهدفة من اجل تحديد حاالت ةمقاربات تدقيق شرعي
  

 وزارة الخارجية ووزارة الدفاع والوآالة األميرآية للتنمية لنفقاتمراجعة الشرعية اليواصل المفتش العام 
 في بيانات شذوذ برامج إعادة إعمار العراق لتحديد النفقات تفحص هذه المراجعات بشكل منهجي .الدولية

 مقاربة المفتش العام تجمع.  او سوء استخدام،و هدر أ،المعامالت المالية التي يمكن ان تشير إلى احتيال



  العام الخاص إلعادة إعمار العراقش تدقيق المفت تايلمع
  

 

١٨٧ 

رية للتدقيق والتحقيق المستخدمة لكشف العمليات ياعمليات البحث اآللي عن البيانات مع التقنيات المع
 او إدارية إجراءاتالمالية المشكوك بأمرها من اجل تطوير أدلة ذات صلة يمكن استخدامها التخاذ 

  .سبب اتهامات باالحتيالمالحقات جنائية او مدنية ب
  

 نقاط ضعف في ها تحويوف انعرمراجعة لمجاالت برامج إعادة إعمار العراق الماليواصل المفتش العام 
التحقيقات للمفتش العام، هو جهد يرآز على /الجهد هذا المعروف باسم مبادرة التدقيقات. الرقابة الداخلية

  .اإلنفاق النقدية بسبب ضعف الرقابة على البرامج التي تتيح الوصول بسهولة إلى األموال
  

  النتائج
وجه آبير من أوجه جهد التدقيق الشرعي الذي يجريه المفتش العام، هو الذي يشمل مبادرة تدقيق وتحقيق 

 الذي ُعّين له موظفو التدقيق والتحقيق لدى ،هذا الجهد. ٢٠٠٩يناير / في آانون الثانيبدأتمشترآة 
 البرامج التي تتيح الوصول بسهولة إلى األموال النقدية بسبب ضعف الرقابة على  رّآز على،المفتش العام
منذ آخر تقرير للمفتش . مشكوك بأمرهاالنشاطات من الوتواصل هذه المبادرة تحديد حاالت . االنفاقات

 التي ، جرى فتح أربعة تحقيقات جنائية إضافية، مما جعل العدد اإلجمالي للتحقيقات)SIGIR 10-017العام 
  . تحقيق٤٩ يبلغنتجت عن المبادرة 

  
وجه آبير آخر من أوجه جهد المفتش العام هو التدقيق المفروض من الكونغرس إلنفاقات وزارة 

 جرت مراجعة ،ومنذ آخر تقرير للمفتش العام. الخارجية ووزارة الدفاع والوآالة األميرآية للتنمية الدولية
 مليار دوالر، مما جعل العدد اإلجمالي للمعامالت المالية ٣٫٨متها  ألف معاملة مالية إضافية بلغت قي٢٥

  . مليار دوالر٣٥٫٨ آالف معاملة بلغت قيمتها اإلجمالية ١٠٨التي جرت مراجعتها يصل إلى 
  

أنجز المفتش العام مراجعته للمدفوعات التي من المحتمل ان تكون مكررة في المعامالت المالية المتعلقة 
  التي حصلت في (ISFF) وصندوق قوات األمن العراقية (IRRF)إعادة إعمار العراق بصندوق إغاثة و

 في تقرير المفتش العام المرحلي الشرعي رقم إليهوآما أشير . ٢٠٠٨ حتى ٢٠٠٣السنوات المالية من 
، آان المتوقع ان يثبت ان العديد من المعامالت المشكوك )SIGIR 017-10( تقرير المفتش العام ،٣
وفي تقرير . وقد ثبتت صحة هذا التوقع. رها والمنتقاة للمراجعة صالحة فور مراجعة المستنداتبأم

، ُذآر انه من بين ما يقارب من ألف معاملة مالية جرى انتقاؤها )SIGIR 10-017(رقم المفتش العام 
 مكررة، بلغت فيها مدفوعاتال معاملة مشكوك انه ُيحتمل ان تكون ٢٠ إالللمراجعة، لم يبَق قيد التحقيق 

 معاملة هي مدفوعات ١٢ معاملة ان ٢٠تبين من خالل تحقيق المفتش العام بأمر .  ألف دوالر٣٠٠قيمتها 
  . ألف دوالر١٤٢مكررة بلغت قيمتها حوالي 

  
نتيجة لهذا العمل، طلبت وزارة الدفاع استرداد األموال من المقاولين واستعادت آل المبالغ المدفوعة 

  .زمالزيادة عن ال
  

 المفتش العام مراجعة للمدفوعات التي يمكن ان تكون مكررة من خالل معامالت مالية تعود للوآالة أنجز
 وصندوق دعم (IRRF)األميرآية للتنمية الدولية وعلى عالقة بصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 

 ررة والتي يبلغ مجموعهاانها مكفي وعات المشكوك فد من الم٥٤المفتش العام راجع . (ESF) االقتصاد
، وان هناك تعديالت دفع ومحاسبة الزمد أنها مكررة أو مدفوعة زيادة عن الج مليون دوالر، وو٦٤
وتبين من خالل المراجعة أيضًا ان الوآالة األميرآية للتنمية .  من هذه المعامالت المالية٣٦ في تجر
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 تعديالت في دفتر أجرت استعادت األموال او الدولية حددت هذه المعامالت المالية الضخمة وانها إما
  . المحاسبي لكل هذه المبالغاألستاذ

  
يواصل المفتش العام تدقيقه الشرعي للمدفوعات المحتمل ان تكون مكررة من خالل معامالت مالية تعود 

لوزارة الدفاع وعلى عالقة ببرامج ممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق وصندوق دعم 
 معاملة مالية للمراجعة وطلب آل المعلومات المتعلقة بها من وزارة ٧٧انتقى المفتش العام . تصاداالق

  . مليون دوالر٥٣٫٥وقد بلغ مجموع هذه المعامالت . الدفاع
  

يواصل المفتش العام مراجعته ألعمال مقاولين مشكوك بأمرهم يعملون لصالح وزارة الدفاع عبر صندوق 
 وبرامج يمولها آل (ISFF)يمولها صندوق قوات األمن العراقية  لعراق وفي برامجإغاثة وإعادة إعمار ا

 لدى وزارة الخارجية (ESF)  االقتصاد وصندوق دعم(IRFF)من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
لى يقوم فريق للتدقيق الشرعي لدى المفتش العام بالترآيز ع. (USAID)والوآالة األميرآية للتنمية الدولية 

 المدفوعات المكررة، تجري أبحاث مفصلة أعمالوآما في .  مقاول محتمل ان يكونوا مشبوهين١٢٤
. لتحديد ما إذا آان هؤالء المقاولين شرعيين او منخرطين في مخططات احتيال على الحكومة األميرآية

سوف يعتمد على .  المراجعةإنجازمن المتوقع ان يثبت ان العديد من هؤالء المقاولين هم شرعيين بعد 
فحص للمستندات الرئيسية مثل العقود والفواتير والتقارير المستلمة ورخص األعمال ومعلومات 

  .المدفوعات من أجل دعم االستنتاجات المتعلقة بصالحية البائعين المشكوك بأمرهم
  

  التوصيات
  . توصيات في هذا التقرير النه تقرير معلومات فقطأيةلم يقدم المفتش العام 

  
  تعليقات اإلدارة

  .ألن هذا التقرير ال يتضمن أية توصيات، لم تكن تعليقات اإلدارة مطلوبة
  

  يجب ان تحّسن وزارة الدفاع الرقابات المالية واإلدارية : صندوق تنمية العراق
  )٧/٢٠١٠، 020-10المفتش العام تقرير (
  

  المقدمة
 اإلداري لدى سلطة دير على يد الم٢٠٠٣مايو / في أيار(DFI)جرى إنشاء صندوق تنمية العراق 

آانت أموال . ١٤٨٣ واعترف به قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم (CPA)االئتالف المؤقتة 
بعد حل سلطة . صندوق تنمية العراق من المفترض ان تستخدم بطريقة شفافة لمصلحة الشعب العراقي

 الحكومة  جانبفويض حكومة الواليات المتحدة من، جرى ت٢٠٠٤يونيو / المؤقتة في حزيراناالئتالف
قامت . علت متوفرة لمشاريع إعادة اإلعمارالعراقية إلدارة أموال صندوق تنمية العراق التي آانت قد ُج

وقد جرى سحب ذلك . وزارة الدفاع بإدارة أموال صندوق تنمية العراق نيابة عن الحكومة األميرآية
  .٢٠٠٧سمبر دي/ آانون األول٣١التفويض في 

  
إن أهداف تقرير المفتش العام هي تحديد ان منظمات وزارة الدفاع استخدمت بشكل سليم األموال التي 

ومن اجل المساعدة في تحقيق هذا الهدف قام المفتش العام بمراجعة . تلقتها من صندوق تنمية العراق
  .موال من صندوق تنمية العراقانتقائية لسجالت ثمانية من منظمات وزارة الدفاع آانوا قد تلقوا أ
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  النتائج

إن الضعف الموجود في الرقابات المالية واإلدارية لوزارة الدفاع يجعل هذه األخيرة غير قادرة على 
 مليار دوالر تلقاها صندوق تنمية ٩٫١ مليار دوالر من أصل ٨٫٧المتابعة والمساءلة فيما يتعلق بمبلغ 

ل إن االنهيار الحاصل في الرقابات جعل األموا. ر في العراقالعراق من أجل نشاطات إعادة اإلعما
حصل هذا الوضع بسبب ان معظم منظمات . عرضة لالستخدامات غير السليمة وللفقد غير القابل للكشف

وزارة الدفاع التي تتلقى أموال صندوق تنمية العراق لم تنشئ حسابات وزارة المالية المطلوبة، ولم تجِر 
 لدى وزارة الدفاع بأنها الوآالة التنفيذية إلدارة استخدام أموال صندوق تنمية العراق تسمية أية منظمة

(DFI).  
  

 األموال غير األميرآية عندما تعمل الوآاالت األميرآية المالية إرشادات للمحاسبة حولوضعت وزارة 
واألهم من ذلك لم تتقيد .  بوقتها المحدداإلرشادات هذه األموال، لكن وزارة الدفاع لم تنفذ هذه آقيم على

فقط واحدة من . اإلرشادات من صندوق تنمية العراق بهذه أموالمعظم منظمات وزارة الدفاع التي تتلقى 
 مليار ٨٫٧موال بلغت  حسابات ألفتح الحساب المطلوب ونتيجة لذلك، لم يجِر أنشأتهذه المنظمات 

  . جعلت متوفرة لوزارة الدفاعمن أموال صندوق تنمية العراق التي)  بالمئة٩٦(دوالر 
  

 المنظمات التي تتلقى أموال من صندوق تنمية العراق مطابقة آل أمرتإرشادات وزارة الدفاع 
وبسبب النقص . مع ذلك، لم تجِر عمليات المطابقة. اإلرشاداتالمعامالت المالية التي جرت قبل إصدار 

إلدارية، لم يستطع المفتش العام تحديد سبب عدم ن بالقرارات المالية وايت والموظفين العارفجالفي الس
وبسبب عدم مطابقة الحسابات، على وزارة الدفاع ان تعتمد على سجالت حسابات . باإلرشاداتالتقيد 

تبّين المراجعة االنتقائية للمفتش العام ان السجالت لم .  صندوق تنمية العراقأموالمنظماتها لتحديد وضع 
  . مليار دوالر٢٫٦  لمبلغ إنفاقها لم تتمكن وزارة الدفاع من تقديم الوثائق التي تبرر،فمثًال. تكن دائمًا آاملة

  
 أموالوجد فريق تدقيق المفتش العام أيضًا فروقات في ممارسات التعاقد لوزارة الدفاع اثرت في إعادة 

 تعاقدت نيابة غانستانوأفالقيادة المشترآة للعقود في العراق . صندوق تنمية العراق إلى الحكومة العراقية
عن الحكومة العراقية، بينما تعاقد نيابة عن الحكومة األميرآية آل من سالح الهندسة في الجيش األميرآي 

(USACE) ومرآز القوات الجوية لالمتياز البيئي (AFCEE) بطريقة ، مما جعل هذه الوآاالت مسؤولة
دسة في الجيش األميرآي وال مرآز القوات لم يستطع سالح الهننتيجة لذلك . ت عن المدفوعامحتملة

 صندوق تنمية العراق، عندما طلبت أموال عقود آل منهما وإعادة ما تبقى من إنهاءالجوية لالمتياز البيئي 
  .٢٠٠٧الحكومة العراقية ذلك من وزارة الدفاع بنهاية العام 

  
ع االحتفاظ بأموال من صندوق  أدى إلى مواصلة وآاالت لدى وزارة الدفاواإلرشادالنقص في اإلشراف 

 بأموال، إضافة إلى محتفظةوجد المفتش العام وآاالت لديها عقود ال زالت مفتوحة وبالتالي . تنمية العراق
 للجيش الوسطىقيادة السالح الهندسة في الجيش األميرآي وأحد مقاوليه و. إنفاق أموال في بعض الحاالت

. التوالي على  دوالر، مليون٢٨٫٩ مليون دوالر و٥٫٤والي  ال زالوا يحتفظون بح(ARCENT)األميرآي 
 إلى سالح إرشادات، أوصى المفتش العام بأن تزود وزارة الدفاع ٢٠٠٩أآتوبر /في تشرين األول

 والتخلص الهندسة في الجيش األميرآي حول استخدام بنهاية المطاف من األموال التي ال يزال يحتفظ بها
ع لم تصدر بعد هذه اإلرشادات، وبالتالي فإن األموال التي ال زالت لدى سالح غير ان وزارة الدفا. منها

وبينما .  للجيش األميرآي هي في خطر ان يتم إنفاقهاوسطىالهندسة في الجيش األميرآي والقيادة ال
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 اإلرشادات الطارئة في المستقبل، ال تغطي هذه للعمليات إرشاداتاتخذت وزارة الدفاع خطوات لتزويد 
  . في العراق(DFI) مع صندوق تنمية العراق حصلتقارير عن هذه األموال آما المحاسبة ورفع ال
  
  

  التوصيات
  :صدار توجيهات إلىإيوصي المفتش العام ان يقوم وزير الدفاع ب

  
بأن يقوم بتحديث قانون اإلدارة المالية لوزارة الدفاع )  الماليالمراقب(وزير الدفاع وآيل  -١

مل األموال غير األميرآية التي جعلت اءات المحاسبة ورفع التقارير لك إجرا أنظمةلتحديد
.  لالستخدام في العمليات الطارئة في المستقبل ومنظماتها وزارة الدفاعومنظماتمتوفرة إلى 

 أيضًا تسمية وآالة تنفيذية من ضمن وزارة الدفاع لتكون اإلرشاداتويجب ان تتضمن هذه 
  . سياسة استخدام هذه األموال علىواإلشرافمسؤولة عن وضع 

  
 محددة إلصدار إرشادات عالمات اهتداءبأن يضع )  الماليالمراقب(وزير الدفاع  وآيل -٢

  ٢٠٠٩أآتوبر /متناسبة مع توصياتنا الصادرة في تشرين األول
  

 األميرآية، لتحديد مبالغ أموال صندوق تنمية العراق الوسطى في القيادة ئدأمناء الخدمة والقا -٣
(DFI) وما إذا آانوا ال زالوا محتفظين بأي من هذه األموال،التي تلقتها منظماتهم . 

  
  دارةتعليقات اإل

تعليقات اإلدارة موجودة في التقرير النهائي، الذي يمكن العثور عليه على موقع المفتش العام على شبكة 
  .mil.sigir.www اإلنترنت

  
   حفظ سجالت عقد وبرامج إعادة إعمار العراق بحاجة إلى تحسينمخططات

  )٧/٢٠١٠، 021-10المفتش العام تقرير  (
  

  المقدمة
يذآر التفويض القانوني للمفتش العام، في جزء منه، بأن يقوم هذا األخير بتدقيقات للبرامج والعمليات 

يانة السجالت المتعلقة بكيفية استخدام  صأن تتضمنمن أجل والعقود التي استخدمت أموال إعادة اإلعمار 
 هذا التقرير سوف يتم إصدار.  والتحقيق في المستقبلالتدقيقهذه األموال، وذلك من أجل تسهيل أعمال 

 مليار دوالر لنشاطات إغاثة ٥٣٫٣١، خصص الكونغرس ٢٠٠٣فمنذ العام . لتناول هذه المتطلبات
اع ووزارة الخارجية والمدير لدى الوآالة األميرآية للتنمية يقوم آل من وزارة الدف. وإعادة إعمار العراق

هؤالء يتحملون مسؤولية حفظ . سجالت تتعلق ببرامج هذه النشاطاتالدولية بإدارة هذه النشاطات وإنتاج 
يبلغ عدد سجالت وزارة الدفاع أآثر . سجالت نشاطات إعادة إعمار العراق من الفقدان أو التلف المبكر

أما وزارة الخارجية والوآالة األميرآية للتنمية الدولية فيبلغ عدد . جل برامج وعقود ألف س١٠٠من 
  . سجل٢٦٥٠سجالت إدارة البرامج والهبات والعقود لديهما أآثر من 

  
ى الوآاالت األميرآية الرئيسية دالهدف من هذا التقرير هو تحديد مدى مخططات حفظ السجالت ل

  .ة إعمار العراقالمسؤولة عن إدارة نشاطات إعاد
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  النتائج

لدى وزارة الدافع ووزارة الخارجية والوآالة األميرآية للتنمية الدولية سياسات وإجراءات إلدارة 
يجعل هذا .  لحفظ سجالتها المتعلقة بإعادة إعمار العراقمل بالكااإلجراءاتالسجالت، لكنها لم تنفذ هذه 

إذ أنها قد ال يكون لديها المعلومات الضرورية لمالحقة الوضع الحكومة األميرآية عرضة للهدر والسرقة 
 لم تتم مراجعة السجالت ،إضافة إلى ذلك. أو إلجراء تدقيقات لنشاطات إعادة اإلعمار/حتيال واالقضايا 

  . المناسبةاإلجراءات التاريخية، وبالتالي قد تضيع مستندات هامة إذا لم تتخذ بالنسبة لمدى أهميتها
  

 قد  آانتفبعض المنظمات. لمفتش العام مجال واسع من التقدم الحاصل لحفظ السجالتبّينت مراجعة ا
  .العديد من سجالتها إلى مرافق التخزين، بينما لم تقم بذلك منظمات أخرىبالفعل شحنت 

  
وهناك منظمات أخرى آانت قد فقدت سجالت ولم تعرف وضع السجالت التي شحنتها إلى مرافق 

ض المنظمات ال تملك مرافق تخزين ذات سعة مناسبة، او مخططات سليمة لحفظ  بع،أخيرًاو ،التخزين
  .السجالت او القدرة على إيجاد السجالت في الوقت المطلوب

  
وبينت مراجعة المفتش العام أيضًا انه في بعض الحاالت، قد توزعت سجالت مشاريع إعادة اإلعمار 

 تنسيق تخزين تلك السجالت لضمان اآتمالها المنظمات الحكومية ولم يجِرمختلف المشترآة بين 
ان تعرض حفظ السجالت للخطر بهذا الشكل يبّين أآثر ان قلق المفتش العام المزمن حيال . وتوفرها
حددت دراسة مشترآة لموظفي وزارة الدفاع .  إلدارة نشاطات إعادة إعمار العراقالموقتةالطبيعة 
ارة سجالت وزارة الدفاع في العراق، وأآد عمل المفتش  حديثًا، مشاآل هامة في آل مراحل إدأنجزت

 جرت الدراسة المشترآة.  لكنه وجد أيضًا تقدمًا في حل هذه المشاآلالمشاآل،العام الحالي وجود هذه 
 عالم غير محدود من مثل وجود مشاآل ولحظت هذه الدراسة. ٢٠١٠ أبريل/ في نيسانللموظفين
 والخطوط غير الواضحة ، واإلجراءات التشغيلية المعياريةيةالكاف اإلرشاداتنقص في و، السجالت

  .لمسؤولية إدارة السجالت
  

تبّين من خالل عمل المفتش العام الحالي ان سالح الهندسة في الجيش األميرآي، الذي يحتفظ بنسبة مئوية 
رة الدفاع آبيرة من سجالت وزارة الدفاع، يسير على الطريق الصحيح لحفظ سجالته، ولكن منظمات وزا

مخططات، وتجميع السجالت ومراجعتها للتأآد من اآتمالها، وتوسيع الاألخرى ال تزال ترآز على تطوير 
المفتش العام قلق بشكل خاص .  وضمان القدرة على الحصول على المطلوب منها،سعة مرافق التخزين

الت برنامج  وسج(ISFF) العراقي األمنإزاء عدم حصول تقدم في حفظ سجالت صندوق قوات 
 في حفظ سجالت إدارة الكثير من التقدمفي هذا الوقت، لم يحصل . (CERP)االستجابة الطارئة للقائد 

، وقد تبّين من خالل العمل الحالي والسابق للمفتش العام ان سجالت (ISFF) العراقية األمنبرنامج قوات 
  .العثور عليهابرنامج االستجابة الطارئة للقائد غير مكتملة او انه ال يمكن 

  
 ولكنهما لم تتخذا الخطوات ،تقوم وزارة الخارجية والوآالة األميرآية للتنمية الدولية بتنظيم سجالتهما

ظمتان تسيطران يبدو ان هاتان المن. السجالت إلى الواليات المتحدة من اجل تخزينهاالالزمة إلعادة هذه 
ول آيف يجب ان يقوما بالتخطيط لحفظ هذه ولكن ينقصهما اإلرشادات حعلى سجالت إعادة اإلعمار 

  .السجالت
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  التوصيات
يوصي المفتش العام بأن يقوم وزير الدفاع ووزير الخارجية ومدير الوآالة األميرآية للتنمية  -١

لتحمل مسؤولية ضمان حفظ سجالت إعادة اإلعمار لتوفير الشفافية  بتعيين مكتب الدولية
 يجب ان تقوم هذه المكاتب بتنسيق وضع ،األدنىحد بال. والمساءلة على مستوى الوزارات

ربط البرامج والعقود ) ٢ ( اآتمال السجالت،ضمان) ١(قائمة شاملة للسجالت من اجل 
ع حاجات منظمات التحقيق ة مق تطوير سياسات حفظ متناس)٣ (المرافقة والتمويالت سوية،

الوآالة لتحديد أي من السجالت مؤرخي تشارة تب أيضًا باسا المكقوم هذيويجب ان . والتدقيق
  . دائمةأرشفةقد يتطلب 

  
 األميرآية، خالل تنفيذ توصيات وسطىيوصي المفتش العام أن يقوم القائد في القيادة ال -٢

الموظفين المشترآة، بتضمين اإلرشادات الجديدة المحددة إرشاد يتعلق بنقل وحفظ سجالت 
طرق متابعة السجالت وتحديد البرنامج إعادة اإلعمار ويجب ان يحتوي هذا اإلرشاد على 

  .وتمويله وموقع التخزين النهائي
  

 األميرآية، بتوجيه قيادة التعاقد لدى وسطىيوصي المفتش العام أن يقوم القائد في القيادة ال -٣
 لمراجعة الجهود التي (CENTCOM)قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة األميرآية 

 لتحديد المسائل (JCC-I/A)السابقة في العراق وأفغانستان آة العقود المشتربذلتها قيادة 
المتبقية التي تحتاج إلى تناولها في عملية تخطيط حفظ السجالت، مثل اآتمال سجالت 

 . وسالمة مرافق التخزين، السجالتوتعقبتالسجالت المفقودة، والتعاقد، 
  

ة في العراق، بإعطاء توجيهات يوصي المفتش العام بأن يقوم القائد العام للقوات األميرآي -٤
 وبرنامج االستجابة (ISFF) العراقية األمنلتطوير مخططات لحفظ سجالت صندوق قوات 

هذه المخططات يمكن ان تأخذ شكل إجراءات تشغيلية معيارية . (CERP)الطارئة للقائد 
 .للمساعدة في ضمان ان السجالت الموجودة مكتملة والسجالت المفقودة محددة

  
 (ARCENT)المفتش العام، بأن يقوم القائد العام في القيادة الوسطى لقوات الجيش يوصي  -٥

بمراجعة العملية الجاري اعتمادها لتخزين وتحديد مواقع سجالت برنامج االستجابة الطارئة 
 .للقائد

  
 اإلرشاداتيوصي المفتش العام أيضًا بأن يزود وزير الخارجية السفارة األميرآية في بغداد  -٦

 وبأن تقوم السفارة ،لة الواجب استخدامها للتخزين النهائي لسجالت إعادة اإلعمارالمفص
 .اإلرشاداتاألميرآية في بغداد بتطوير مخططات لحفظ سجالت إعادة اإلعمار وفقًا لهذه 

  
 إلى اإلرشاداتيوصي المفتش العام بأن يقوم مدير الوآالة األميرآية للتنمية الدولية بتزويد  -٧

حول حفظ سجالت إعادة اإلعمار وبأن يقوم مدير بعثة الوآالة األميرآية راق بعثته في الع
 .للتنمية الدولية في العراق بتطوير خطط لحفظ سجالت إعادة اإلعمار وفقًا لهذه اإلرشادات
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  الدروس المكتسبة
 التنفيذ في طارئة يجب ان يكون قيدال اتعمليالسجالت الناشئة خالل النقل وتخزين ل اإلرشادتخطيط والإن 

يجب تطوير سياسات شاملة تتضمن تحديد واضح للسلطة على يد . بداية العملية وال يترآا حتى نهايتها
خالل نشاطات إعادة اإلعمار الطارئة، من األهمية .  القتاليةالقياداتفريق موظفين مشترك بالنسبة لكل 

وضع إجراءات شاملة لحفظ السجالت بمكان ان تقوم آل الوآاالت بالتخطيط إلنهاء العملية عن طريق 
يجب تنفيذ هذا الدرس المكتسب فورًا لكل العمليات الطارئة الجارية حاليًا، مثل عملية . منذ البداية
  .أفغانستان

  
  تعليقات اإلدارة

توجد تعليقات اإلدارة في التقرير النهائي، الذي يمكن العثور عليه في موقع المفتش العام على شبكة 
  . mil.sigir.www اإلنترنت

  
  تحسين اإلشراف على هبات وزارة الخارجية إلى المعهد الجمهوري الدوليهناك حاجة ل

  )٧/٢٠١٠ /022-10المفتش العام تقرير  (
  

  الخلفية 
لمعهد الجمهوري يتناول هذا التقرير إدارة وزارة الخارجية  لهبة الخمسين مليون دوالر المقدمة إلى ا

هذه الهبة هي األآبر الممنوحة إلى المعهد الجمهوري .  لنشاطات بناء الديمقراطية في العراق(IRI)الدولي 
 (DRL) والعمل اإلنسان نيابة عن مكتب الديمقراطية وحقوق (AQM) متالآاتالدولي من مكتب إدارة اال

وحكم القانون، وبرامج نظام الحكم في  ،يةلديمقراطلدعم ا جهود الواليات المتحدة مقصودة لدعمهي و
 مهمة مكتب الديمقراطية وحقوق اإلنسان هي قيادة جهود الواليات المتحدة في الترويج .العراق

وبما ان مكتب الديمقراطية وحقوق . والحقوق الدينية الدولية، وتقدم حقوق العمال عالميًا للديمقراطية،
 لمنح االمتالآاتصين للهبات، فهو يعتمد على مكتب إدارة  مخصموظفين والعمل  ليس لديه اإلنسان

 للجهة التي تتلقى الهبات عالية، ولم األمنخالل تدقيق سابق وجد المفتش العام ان آلفة . وتعديل هباتها
 والعمل مستندات تفيد ما إذا آانت هبة المعهد الجمهوري اإلنسانيكن لدى مكتب الديمقراطية وحقوق 

تقرير ( آفاءة واألآثر فعالية األآثر الهبة تستخدم بالطريقة أموال وما إذا آانت أهدافهاقق  تح(IRI)الدولي 
، تقع على عاتق المفتش العام، من بين 108-106بظل القانون العام ). SIGIR 10-012المفتش العام 

شراف على  أموال إعادة اإلعمار في العراق، بما في ذلك اإلإنفاقمسؤوليات أخرى، مسؤولية مراجعة 
  .تمويليةتنفيذ البرامج والمحاسبة والمساءلة ال

  
هبة الخمسين مليون دوالر لمكتب إجراء فحص لفي تدقيق المتابعة هذا، أهداف المفتش العام هي 

 وجواز األآالف التي ادعى معقوليتها، وإمكانية تخصيصها،الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل، لناحية 
الطرف الذي تلقى الهبة نجاحه في تحقيق نظام فيه  وّثق  الذيالدولي، والمدىبها المعهد الجمهوري 

  . وأهداف المجتمع المدني وغاياته، والمشارآة السياسية،الحكم
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  مثال حول التدريب المتعلق باالنتخابات للمعهد الجمهوري الدولي

  
  النتائج

المعهد الجمهوري الدولي بالمتطلبات الضعف الحاصل في اإلشراف لدى وزارة الخارجية وفي التزام 
زائدة الفدرالية ومتطلبات وزارة الخارجية المفروضة للهبات، ترآا وزارة الخارجية عرضة لدفع اآالف 

 جلسة تدريب الآثر ٢٧١ وعدم حصولها على معلومات دقيقة آافية حول ما تحقق، باستثناء عن اللزوم،
تطع آليات الرقابة، الموجودة لدى وزارة الخارجية حاليًا، لم تس.  آالف مواطن عراقي خالل سنتين٥من 

 والمصاريف غير المباشرة مقابل األمنية اإلجراءاتآشف االآالف المشبوهة والتخصيصات الناتجة عن 
 او القرارات الهبة لدى وزرة الخارجية منخرطين بفعالية في اإلشراف على الهبة موظفيلم يكن . الهبة

نظرة محدودة توفير  إالولم تزود التدقيقات السنوية وتقارير تقدم العمل المطلوبة . الهبةمتلقي التي يتخذها 
، علمًا  متلقي الهبة الهبة حول سالمة ممارسات موظفيولم تجِر استشارة . متلقي الهبةعلى ممارسات 

 انهم الهبةظفو  موأفاد.  الرسميين الوحيدين في الوزارة المفوضين التخاذ هكذا قراراتالمسؤولينانهم 
 في المالءمة غير سليمة، وهم سعوا لضمان بأآالف المطالبة، ولم يقصدوا بإخالصآانوا يعملون 

 الطالعه على آيف اإلنسانمقاربتهم بالمحافظة على االتصال المنتظم بمكتب الديمقراطية وحقوق 
 مفوضين للموافقة نوايكوم ل والعمل اإلنسانلكن موظفي مكتب الديمقراطية وحقوق . تصرف األموال

 فيما واإلرباك للقوانين التقصير في اإلشراف والمعرفة المنقوصة هذا المزيد منان . إجراءاتعلى هكذا 
 سمح لعدد آبير من ،موظفي وزارة الخارجيةل والمسؤوليات ،األدوارو، يخص السلطة المسؤولة

لمفتش العام، بشكل خاص، عدد من  معاينة اطرحت.  دون التحقق منهاالخاطئة باالستمرارالقرارات 
 األمنية اإلجراءاتض أآالف عبالسماح بوجواز إمكانية التخصيص معقولية والاألسئلة حول 

فد وجد المفتش العام ان بعض اآالف وتخصيصات المعهد الجمهوري . والمصاريف غير المباشرة
  :الدولي تحتاج إلى

  
 األمنية اإلجراءاتد معقولية آلفة مستندات المشتريات الكافية، مما منعنا من تحدي. 

 
 تضمن توزيع معقول للكلفة على مختلف األمنية اإلجراءات لتخصيص آلفة نهجيةطريقة م 

 .الهبات
  

 للمساءلة الصحيحة لتحديد مبالغ المصاريف غير المباشرةالئمةطريقة م . 
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  دوالرألف ٦٩٠ الهبات لشراء آليات بلغت آلفتها ما يقارب موظفيالموافقة المسبقة من . 

  
لم  األهداف الديمقراطية في العراق، لكنه تنمية بسهولة توثيق النشاطات التي أدت إلى متلقي الهبةيستطيع 
. ي تحقيق أهداف وغايات الهبة، آما هو مطلوب في اتفاقية الهبةفمدى نجاحه منتظم  تقييم، بشكل يتمكن

ن الذين حضروا جلسات التدريب ووجد ان المتدربين  المرشحيباستقصاء متلقي الهبةولتبيان ذلك، فقد قام 
 بتقييم المدى متلقي الهبةمن ناحية ثانية، لم يقم . آانت حظوظهم بالفوز أآثر مرتين من الذين لم يحضروا

 مساعدة النساء ليصبحن اآثر تكامًال مع  فيالذي ساهمت فيه جهوده في الترويج لهدف من أهداف الهبة
 تقييم الهبة دائمًا مخططلم يتضمن . متطوعات وأمرشحات  وأ آموظفاتسية منظمات األحزاب السيا

  .التأثير ومؤشرات لقياس التقدم، وهذه معايير مهمة لقياس عالمات اهتداء
  

الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل أن المعهد الجمهوري الدولي لم يقدم تقييمات شاملة ذآر مكتب 
لهبة أعلنت ان لديها معلومات آافية من مصادر أخرى لالستنتاج بأن  اموظفللتأثير، علمًا ان ممثلة 

والحظ مكتب الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل أيضًا أنه اتخذ مؤخرًا .  قد حقق األهدافمتلقي الهبة
 القرار صّناعفمن دون تقييم شامل، من الصعب على .  وتقييم الهبات المستقبليةرصدخطوات لتحسين 

رات الضرورية المطلوبة لضمان بأفضل ما يمكن، ان النشطات مصممة ومنفذة لتحقيق أهداف تحديد التغي
  .البرنامج

  
   التوصيات

لتحسين إدارة هبات إعادة إعمار العراق، يوصي المفتش العام بأن تقوم وزيرة الخارجية األميرآية 
  :بتوجيه المكاتب التي تراها مناسبة اتخاذ اإلجراءات التالية

  
ين إلدارة هبات مكتب الديمقراطية وحقوق اإلنسان نيمن موظفي الهبات المعآفاءة عدد تقييم  -١

  .والعمل في العراق
  

تقييم في العمق لطرق تخصيص محاسبة االآالف الواردة في ال الهبات تنفيذ مطالبة موظفي -٢
ستعادة يجب ان يحدد هذا التقييم مستوى االآالف المشبوهة وما إذا آان يتوجب ا. هذا التقرير
  .األموال

  
 الهبات إصدار تعليمات إلى المعهد الجمهوري الدولي باتباع إرشادات مكتب مطالبة موظفي -٣

 وجواز األآالف والعقود إمكانية التخصيصمعقولية وال حول (OMB)اإلدارة والموازنة 
 .الالتنافسية

  
-Aقه التالي يقدالمعهد الجمهوري الدولي بتضمين ت الهبات ضمان ان يقوم مطالبة موظفي -٤

 للمعهد األقل تدقيقًا شامًال لالآالف غير المباشرة وتدقيق توافق لهبة آبرى واحدة على 133
 .الجمهوري الدولي
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-A الهبات مدربين على مذآرات مكتب اإلدارة والموازنة موظفين يكون ممثلي بأ المطالبة -٥
الخارجية لضمان ، إضافة إلى توجيهات سياسة الهبات لدى وزارة a-123 و122-1 و110

 .معرفتهم التامة بمسؤوليتهم وحدودهم
  

المعهد الجمهوري المتعلقة بتقديم  الهبات احتياجات الهبات موظفي يفرض ممثلو المطالبة بأن -٦
 . نجاحه في تحقيق أهداف وغايات الهبةقابلة للقياس حولالدولي مؤشرات 

  
  تعليقات اإلدارة 

ائي الذي يمكن العثور عليه على موقع المفتش العام على شبكة توجد تعليقات اإلدارة في التقرير النه
  .mil.sigir.www اإلنترنت

  
   الجارية وتلك المخطط لهاعمليات التدقيق

ار  إعمإعادة ونتائج برامج ،الفعاليةوالكفاية، ويجري المفتش العام أوليًا تدقيقات إزاء تقييم االقتصاد، 
.  وسوء االستخدام، والهدر،العراق، وغالبًا مع الترآيز على دقة الرقابات الداخلية واحتماالت االحتيال

التي ستدعم و الرئيسية اعمار العراق إعادةز على عقود ترّآالكبيرة عمليات التدقيق يشمل ذلك سلسلة من 
نفاقات الواليات المتحدة  إل"شرعيةالتدقيقات ال"غرس فيما خص استجابة المفتش العام لتوجيهات الكون

  . إعمار العراقإعادةعلى عملية 
  

  الجاريةعمليات التدقيق 
  :يعمل المفتش العام حاليًا على التدقيقات التالية

  صول المحجوزة  األلمحاسبة حولإجراءات وآاالت الحكومة األميرآية ل: 1016المشروع
 . األخرىالمكتسبة واألموال

  الرقابة على صندوق االستجابة السريعة تدقيق: 1015المشروع. 
  تدقيق وضع األموال المخصصة لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق :1014المشروع. 
  تدقيق اتفاقيات التعاون الممنوحة إلى آوبراتيف هاوسينغ فوندايشن : 1013المشروع

 انترناشونال 
 جابة الطارئة للقائد في تدقيق وضعية األموال المخصصة لبرنامج االست: 1012لمشروع ا

 .العراق
  تدقيق عقد خدمات التخزين والتوزيع في أبو غريب ومرفأ أم قصر : 1009المشروع. 
  تدقيق وضعية عقود خدمات األمن الداخلي لمجمل ساحات القتال لوزارة : 1008المشروع

 .الدفاع
  تدقيق برنامج منظمة أبناء العراق: 1004المشروع 
  برنامج تدريب الشرطة العراقيةإدارةممارسة تدقيق : 9028المشروع  
  9023المشروع-B :القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في   النهائي حول جهودالتقرير

 .لتطوير قوات العمليات الخاصة العراقية (MNSTC-I) العراق
  واإللزام،يصصخات بيانات المعامالت المالية للتتدقيق: 9013 و،9012و، 9005المشاريع ، 

 إعمار العراق لوزارة الخارجية ووزارة الدفاع والوآالة إعادةواإلنفاق المتعلقة بإغاثة و
 . للتنمية الدوليةاألميرآية
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   المخطط لهاعمليات التدقيق
  :إن مخطط التدقيق للمفتش العام متناظر مع ثالثة أهداف رئيسية مشمولة في خطته للتدقيق االستراتيجي

 إعمار العراقإعادةب المرتبطة العقود والمنح إدارة األعمال والمساءلة في تحسين ممارسات . 
  ،إعمار العراقإعادةالكفاية، والفعالية للبرامج والعمليات لتسهيل عملية وتقييم وتقوية االقتصاد . 
  إعادة العيوب في جهود لمعالجة وتوصيات حول السياسات المصممة  وموضوعيةمستقلةقيادة توفير 

 . وإرساء االستقرار في العراقماراإلع
  

 إلنجاز تقرير تدقيق شرعي على آل المبالغ التفويض القانوني خطة المفتش العام االستراتيجية تدرك
 ،وآجزء من ذلك المجهود.  اعمار العراقإعادة بطرق أخرى لعملية ةالمخصصة وتلك التي ُجعلت متوفر

 بالنسبة لعقود واإلشراف العقود وتناولت الناتج والكلفة تدقيق مرآزة علىعملية  ١٨أنجز المفتش العام 
وتجري .  مدى آونها عرضة لالحتيال والهدر وسوء االستخدامإلى ضافًةإ، الرئيسية اعمار العراق إعادة

 من الترآيز على العقود زيدسوف تعمليات التدقيق هذه . خرى مخطط لهاوأضافية إأيضًا تدقيقات عقود 
  .قوات األمن العراقية وصندوق دعم االقتصادالممولة من صندوق 

  
 التدقيق الشرعي وقد نشر تقريره ة موارده التدقيقية أيضًا نحو مبادركريست المفتش العام أيضًا يتابعو
 حول السياسات المصممة أو التوصياتأآثر من ذلك، ولمواصلة توفير القيادة .  حول هذا الجهدرابعال

 سوف يتناول المفتش العام المسائل ،العراق وإرساء االستقرار فيه  اعمارإعادةلتناول العيوب في جهود 
 وزارة ليةومسؤ إلى اإلعمار إعادةالمتعلقة بخفض حجم وجود وزارة الدفاع في العراق ونقل نشاطات 

 .الخارجية
 

  ٢٠١٠-٢٠٠٣: عمليات تدقيق المفتش العام
  

اإلشراف على من المواضيع، مثل لت مجال واسع  تدقيقًا تناو١٧١ نشر المفتش العام ٢٠٠٣منذ العام 
خالل آامل عهده، . كلفة واإلشراف على مقاولي األمن الخاصالالعقود وبرامج إعادة إعمار محددة، آما 

رة في إدارة عقود ونشاطات إعادة اإلعمار، آما قدم ي علميات تدقيق المفتش العام عيوب خطتحدد
عمليات الواليات المتحدة وجعل النشاطات اقل في كفاءة القتصاد والاالمفتش العام أيضًا توصيات لتحسين 

دروسًا مكتسبة لالستخدام في عمليات إعادة إعمار قدم  وأيضًا ،لهدر وسوء االستخداملعرضة لالحتيال و
  .آبرى أخرى

  
 هذا  نتائج تدقيق المفتش العام يمكن إرجاعها إلى وجود المنظمة الدائم في العراق وأهميةالكثير من
 غالبًا يبدأ وينتهي خالل ستة –مّكن هذا الوجود المفتش العام من تقديم تدقيقات بالوقت الفعلي . الوجود
 البالد تمّكن هي أيضًا إجراء داخلآما ان تدقيقات المفتش .  تتناول مسائل إعادة إعمار حرجة-أشهر

 ة والموظفين الرسميين العراقيين، وبناء عالقة مع وزارة الدفاع ووزارة الخارجياتصاالت وجهًا لوجه
عمل المفتش العام بشكل تفاعلي مع . برنامج إعادة اإلعمار في البالدوتزويد معرفة عميقة وتاريخية ل

، موفرًا لهم تبصرًا حول المسائل التي تحتاج إلى سكريينالسفير الحالي للواليات المتحدة والقادة الع
 المفتش العام للقائد العسكري العام وللسفير األميرآي  حدد٢٠٠٩أغسطس /فمثًال، في آب. معالجة

المجاالت التي تحتاج إلى  معالجتها لضمان انتقال سلس مع انتقال إدارة أعمال إعادة اإلعمار من وزارة 
الدفاع إلى وزارة الخارجية مع انخفاض حجم التواجد األميرآي، ومع تزايد القدرات الوزارية للحكومة 

  .العراقية
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لى إدارة عديدة ع وأوصت بإدخال تحسينات رئيسيةات التدقيق تناولت مسائل عملي

  نشاطات إعادة اإلعمار
 في من األسباب الرئيسية المساهمة واسعة آانت متكررةفي مسار عمله، حدد المفتش العام مسائل 

ا في عمليات إعادة الدروس المكتسبة التي يمكن تطبيقهوالعيوب التي الحظها المفتش العام خالل تدقيقاته، 
 توصية لتحسين نشاطات إعادة اإلعمار ٤٢٨أآثر من ذلك، قدم المفتش العام . خرى الطارئةاإلعمار األ
وصية من  ت٢٦٣وافقت اإلدارة على ونفذت . ةيمسائل اإلدارال مجموعة واسعة من  تتضمنفي العراق

ويواصل . ير قابلة للتطبيق تغير الظروف جعلها غال توصية ٣١الق هذه التوصيات، وقد جرى إغ
توصية وهي التي تنتظر تنفيذ اإلجراءات  ١٣٤المفتش العام مراقبة التوصيات المفتوحة والبالغ عددها 

لدى أخذها باالعتبار معًا، فإن هذه المعلومات ُتشكِّل نقطة . التصحيحية في الوقت المحدد على يد الوآاالت
  .حاالت الطوارئانطالق إلدارة نشاطات إعادة اإلعمار في 

  
 في تؤثر دائمة تقرير تدقيق حدد أربعة مسائل ٢٠٠٨يوليو /لتبيان ذلك، اصدر المفتش العام في تموز

  :إدارة نشاطات إعادة اإلعمار في العراق، وهذه المسائل هي
  
 تنفيذ برامج إعادة اإلعمار في بيئة غير مستقرة أمنيًاب تبطةالحاجة إلى فهم أفضل للمشاآل المر .

 تؤخذ بما يكفي من االعتبار أثناء تصميم في آثير من األحيانثًال، المسائل األمنية وأآالفها لم تكن فم
 .وتنفيذ نشاطات إعادة اإلعمار ولدى تقدير اآالفها

 
 تسليم ال واضحة للسلطة على تنسيق البرامج ووفير خطوطتأثير عدم امتالك هيكلية إدارية متكاملة لت

 القيادة أدى إلى حاالت منعت حكومة الواليات المتحدة األميرآية  فيحاديةاآل غياب. لمشاريعالناجح ل
 مثل مكافحة الفساد ،مسألة واحدة بعينهاأي من تحديد المدى الكامل لكل نشاطات الوآاالت فيما خص 

  .او تنمية القدرات
  
  تبدالهمحجم الحاجة إلى الموظفين وخفض معدل اسلتوقع الأهمية. 
  
 العمل عن قرب مع الحكومات المضيفة مهم جدًا لنجاح االستثمارات األميرآية في إدراك آيف ان 

 .مشاريع إعادة اإلعمار على المدى الطويل
  

  بحاجةالعقود إدارة آانت عديدة جدًا حيث مجاالتإضافة إلى ذلك، حددت تدقيقات المفتش العام للعقود 
 وسوء ، والهدر،لعقود اقل عرضة للفساد اقتصاد وآفاءة افضل وجعل هذه التأمينتحسين الإلى 

  .االستخدام
  

وفي عدد من الحاالت، . ة هذهيمشاآل اإلدارالاستجابة لذلك، قدم المفتش العام توصيات للتعامل مع 
  :وللبيان، قدم المفتش العام ما يلي. تناولت توصية واحدة أآثر من مسألة واحدة من تلك المذآورة أعاله

  
  حسين إدارة البرامج، بما في ذلك الحاجة إلى عدد آاٍف من مكاتب الموظفين  توصية لت١٥٠أآثر من

 .وخفض معدل تبديل الموظفين
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  بين الوآاالت، إضافة إلى تأمين المشارآةالتكاملوتنسيق ال توصية لتحسين التعاون و٧٠أآثر من  

 .فضل في المعلوماتاأل
  
  اولين لتشجيع االقتصاد والكفاءة وخفض  توصية لتحسين اإلشراف على العقود والمق١٧٠اآثر من

 . وسوء استخدام، وهدر،احتمال حصول فساد
  
  توصية لتحسين المساءلة وضعف الرقابة الداخلية، مثل المراجعة غير الكافية لفواتير ١٦٠أآثر من 

مستندات نشاطات العقد او فقدانها والعدد غير المقاولين، واإلشراف غير الكافي للمقاولين ونقص 
 .كافي من الموظفينال

  
  ملكية توصية للعمل عن آثب أآثر مع الحكومة العراقية في مجاالت مثل تصميم ونقل٣٠أآثر من  

 ان تقوم الحكومة العراقية باستدامة المرافق والبرامج الممولة من  فيتوقعاتالالمشاريع لتحسين 
 . مجهودات الواليات المتحدةال تضيعالواليات المتحدة بحيث 

  
والعالية الكلفة  إلى ذلك، قدم المفتش العام توصيات لتحسين اإلدارة والكفاءة ونتائج البرامج المهمة ةإضاف

  : فمثًال، حتى ولو تراجعت مجهودات الواليات المتحدة في إعادة اإلعمارسوف تستمر التي بشكل خاص
  

  رة برنامج  توصية تناولت الحاجة إلى تحسين إدا٢٤ تقارير وقدم ٩أصدر المفتش العام
 مليار دوالر فّوض القادة ٣٫٨٢هذا البرنامج البالغة قيمته . (CERP)االستجابة الطارئة للقائد 

غاثة نسانية ومتطلبات اإلالميدانيين األميرآيين استخدام هذه األموال لالستجابة إلى المتطلبات اإل
خالل . ذو ترآيز محددثير  الطارئة التي تساعد فورًا السكان األصليين وتحقق تأاروإعادة اإلعم

ربع السنة الحالي، حدد المفتش العام الحاجة إلى تخطيط افضل لحفظ سجالت برامج وعقود 
 .إعادة اإلعمار

 
  تقرير حول الجهود األميرآية لتطوير قوات ٢٥اصدر المفتش العام، بدرجات متفاوتة، اآثر من 

ية متزايدة مع الزوال التدريجي لألثر يكتسب هذا المجهود أهم.  العاملة(ISF)من العراقية األ
ها ة، التي جرى تكوينها اآلن لتنفيذومع بدء إدراج الوآالة األميرآية الرئيسي. العسكري األميرآي

ات وق، في ال(MNSTC-I) القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الجنسيات في العراق أي، الهدف
 توصية تتعلق بتطوير القدرات ٥٤ المفتش العام حتى تاريخه قدم. (USF-I)األميرآية في العراق 

 واستخدام ،صولمن العراقية، ونقل األسلحة المزودة إلى قوات األاإلشراف على األوالوزارية، 
 ومواضيع ، وجهود مكافحة الفساد،(I-CERP)موال برنامج االستجابة الطارئة للقائد في العراق أ

خالل ربع السنة . منيانة وتدريب موظفي قوات األ بما فيها اللوجستيات ومسؤوليات الص،أخرى
برنامج االستجابة الطارئة للقائد، أوصى المفتش العام ان تتخذ آان األمر بالنسبة لالحالي، آما 

أجل حفظ سجالت   منوطالقوات األميرآية في العراق الخطوات الضرورية لتطوير الخط
  .(ISFF)من العراقية صندوق قوات األ

  
فمثًال، منذ التقرير . وصيات تدقيق المفتش العام، أحرزت الوآاالت تقدمًا في تحسين عملياتهامع تنفيذ ت

نصف السنوي الفائت، اتخذت وزارة الدفاع عددًا من األعمال التصحيحية لتنفيذ تسعة من توصياتنا 
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ر تنوعة مثل تغييمورًا مأهذه األعمال شملت . المتعلقة بتحسين إدارة برنامج االستجابة الطارئة للقائد
فضل  ومن اجل التدريب األ،مشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائدل تنسيق أآبر من أجل فرضالسياسة 
خفض الكلفة، وافقت وزارة الخارجية على توصية ضافة إلى ذلك، ومن اجل إ. هذا البرنامج لموظفي

 الذي حدد المفتش العام انه لن مبيوترالكلغاء عقد رفع مستوى نظام قاعدة بيانات إالمفتش العام بشأن 
  .يستخدم

  
 فمثًال، ال .غير أنه ال يزال على الوآاالت تنفيذ عدد من توصيات المفتش العام التي تتناول مساءل مهّمة

يزال على وزارة الدفاع تنفيذ عدد من التوصيات لتحسين إدارة صندوق قوات األمن العراقية من اجل 
 الحظ المفتش العام عيوبًا في تخطيط وتنفيذ برامج ،٢٠٠٦في تشرين األول . يةتطوير قوات األمن العراق

وصى بأن تحدد وزارة الدفاع متطلبات موظفي لوجستيات قوات أتدريب الجيش والشرطة العراقية و
شرطة المحلية والقومية ومتطلبات موظفي لوجستيات الجيش العراقي ووضع صيغة لمخطط تدريب ال

  .هؤالء الموظفين
  

نترنت يمكن العثور على تقارير تدقيق المفتش العام على موقع المفتش العام على شبكة اإل
mil.sigir.www.  

  
  رئيسيةأحدثت عمليات تدقيق المفتش العام تأثيرات 

ن إدارة برامج إعادة إعمار  في تحسيرئيسيةأحدثت عمليات تدقيق المفتش العام تأثيرات مالية وغير مالية 
، وّفرت تدقيقات المفتش العام وأعادت أموال بلغت حوالي ٢٠١٠يوليو /زو تم٣٠فحتى . العراق

ه تب واش).٢-٣أنظر الشكل ( مليون دوالر ٦٧٨٫٣٢موال بقيمة أ مليون دوالر وحسّنت استخدام ١٥١٫٤١
 فيها مدفوعات يحتمل ان تكون مكّررة او مليون دوالر بما ٣٨٫٦٥المفتش العام أيضًا بمدفوعات بقيمة 

 ثلثا األموال الموّفرة جاءت من التوصيات المتعلقة بالمعدات .عمال غير منجزةأ او بدل لزومزائدة عن ال
. ولية والحاجة إلى مراجعة فواتير برنامج تدريب الشرطة العراقيةالمشتراة لمراآز العناية الصحية األ

 برنامج تدريب الشرطة آان يمكن تتمويالمن  مليون دوالر ٢٠٠ا يقارب حدد المفتش العام أيضًا أن م
  .موال إضافيةأيتابع المفتش العام توثيق طرق لتوفير . استخدامها بشكل افضل في مكان آخر
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  ٢-٣الشكل 
  تأثير تدقيقات المفتش العام 

  بماليين الدوالرات

  
  /رات الموفرة      الدوال األموال الموضوعة المدفوعات المشبوهة  

  ةدالمستعافي الستخدام األفضل                             
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   التحقيق للمفتش العامعمليات

  
 

استمرت تحقيقات المفتش العام في متابعة ادعاءات االحتيال، والهدر، وإساءة االستخدام في العراق من 
 تحقيق ي موظف٤  لدى المفتش العامن آاخالل فترة التقرير الحالي.  عملية تحقيق مفتوحة١١٢ خالل
 في ١٦ في المرآز الرئيسي للمفتش العام في ارلنغتون، بوالية فيرجينيا، و١٢ن للعمل في بغداد، ويمعين

مكاتب المفتش العام في واليات بنسلفانيا، نورث آارولينا، فلوريدا، تكساس، أريزونا، أوهايو، وميشيغن 
 فردًا، وصدور ٢٩ توقيف إلىه، أدى عمل محققي المفتش العام حتى تاريخ.  وآاليفورنيا،ونيويورك

  وفرض غرامات، ومصادرات، واستعادات، وإعادات، فردًا٣٤ بحق ات فردًا، وإدان٤٣لوائح اتهام بحق 
  . مليون دوالر٧٠٫٧ بحوالي ونتائج مالية أخرى

  
 إعمار إعادةالمتعلقة بئية الهامة خالل ربع السنة هذا، واصل المفتش العام إجراء عدد من التحقيقات الجنا

 في الشرآاءومحققي  الشريكة األميرآيةالعراق، والعمل عن آثب مع المدعين العامين ووآاالت التحقيق 
 وينتظر ،الئحة االتهام على أساس شكاوى توقيفنتيجة لتحقيقات المفتش العام، ينتظر متهمان . االئتالف

 قائمة لالطالع على. القضاياضافيون األحكام في عدد من إمتهمون  ٩ آما ينتظر  متهمون محاآماتهم،٨
  .في نهاية هذا القسم ٢-٣شاملة لإلدانات التي جمعتها وزارة العدل، أنظر الجدول 

  
  :الحاليخالل ربع السنة نتائج التحقيقات التي تّم التوصل إليها إلى  المفتش العام شيري
  

 لف دوالرأ ١٤٧قيفه واتهامه بمخطط احتيال بقيمة موظف سابق لدى وزارة الخارجية جرى تو. 
  قراره بذنب سرقة ممتلكات إ شهر في سجن فدرالي بعد ٣٠كم ب ُحنقيب في الجيش األميرآي

 .الحكومة المتعلقة بعقود لوزارة الدفاع لدعم عملية حرية العراق
  إعادة إعمار معلومات جنائية استخدمت لرفع دعوى اتهامية بخصوص مؤامرة رشوة في أعمال

 .العراق
 نقيب في الجيش األميرآي اُتهم وأقّر بذنب تلقي رشوة لمنح عقود في العراق. 
  البحرية األميرآية أدين بالرشوة واالبتزاز لمنح وإدارة عقود في  مشاةول في سالحأرقيب 

  .العراق
  البحرية األميرآية اتهم بجرائم ماليةمشاة رائد في سالح. 
  مليون دوالر من عقود عسكرية١٫٧س تاللبحرية األميرآية أقّر بذنب اخامشاة نقيب في سالح . 

  
  موظف سابق لدى وزارة الخارجية جرى توقيفه واتهامه بمخطط احتيال

محكمة  اتهامات لدى ٥ جرى اتهام موظف سابق لدى وزارة الخارجية في ٢٠١٠يوليو / تموز٢١في 
موال من خالل مخطط أالتهم احتيال بريدي وتحويل  وتناولت هذه ،والية تكساسالجنوبية لمقاطعة ال

جرى توقيف الموظف السابق لدى وزارة الخارجية في . احتيال على حكومة الواليات المتحدة والعراق
وفقًا لالئحة االتهام آان هذا الموظف من .  بوالية تكساستمبل، في مدينة ٢٠١٠يوليو / تموز٢٢

، معينًا في مكتب إدارة عملية إعادة إعمار العراق ٢٠٠٦سبتمبر / حتى أيلول٢٠٠٥بريل أ/نيسان
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آان مدير المرفأ موظفًا رسميًا في و. آمسؤول عن إعطاء نصائح ومشورة لمدير مرفأ أم قصر بالعراق
  .وزارة النقل العراقية

  
 ٦٠، خطط المتهم لنقل ما يقارب ٢٠٠٦ وبداية العام ٢٠٠٥اّدعت الئحة االتهام انه في أواخر العام 

ربة آارافان للسكن ومعدات أخرى من موقع مشروع محطة آهربائية ممّول من الواليات المتحدة في ع
. (IRMO)الُزبير بالعراق إلى المرفأ، وآان ذلك على ما يبدو نيابة عن مكتب إدارة إعادة إعمار العراق 

لكن منذ انتهاء استخدم هذه الكرافانات آغرف للسكن ومكاتب لموظفي الحكومة والشرآات الخاصة، و
  .أعمال إنشاء محطة الكهرباء لم تعد هذه الكرافانات الزمة في ذلك الموقع

  
 نقل أي لتفاوض حولسلطة او تفويض لأي  موظف وزارة الخارجية هذا يكن لدىووفقًا لالئحة االتهام لم 

 وهذا ما اُتهم بفعله لقبول هكذا معدات،ووراق نيابة عن مكتب إدارة إعادة إعمار العراق أمعدات أو توقيع 
ميرآيون ان مكتب إدارة إعادة إعمار  عندما ابلغه الموظفون األ.٢٠٠٥ديسمبر / آانون األول١١في 

 المعدات، قام بحسب استالم وبالتالي ال يستطيع ،دارة الممتلكات إليةالعراق ليس لديه الهيكلية الضرور
  .وقبول المعدات نيابة عن الحكومة العراقيةاالتهام بتوجيه موظف عراقي في وزارة النقل بالتوقيع 

  

  
  في مرفأ أم قصر في البصرة بالعراق" لمخيم بوب"منظر جوي 
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  في مرفأ أم قصر في البصرة بالعراق" مخيم بوب"آرافانات في 

  
، (BAC)بحسب الئحة االتهام، الموظف الذي وقع للمعدات آان موظفًا أيضًا لدى شرآة بوابة العامر 

تقوم الشرآة بتقديم خدمات أمنية، عن طريق مقاول من .  خاصة عراقية تعمل في المرفأوهي شرآة
 لموظفي الحكومة والشرآات طعامسكان، وتأمين مساحة للمكاتب وخدمات الضافة إلى اإلإالباطن، 
 قام الموظف السابق ٢٠٠٦ حتى خريف العام ٢٠٠٥ادعت الئحة االتهام انه من صيف العام . الخاصة
زارة الخارجية بإدارة العمليات اليومية لشرآة بوابة العامر والتفاوض حول عقود العمل نيابة عن لدى و
  .وساعد في قرارات توظيف شرآة بوابة العامر وأدار عمل موظفي تلك الشرآة ،الشرآة

  
  آانون١ سنوات في ٣ مدتها إيجاربحسب الئحة االتهام وّقع موظف وزارة الخارجية السابق اتفاقية 

 تسمح لشرآة بوابة العامر استخدام جزء ،إدارة إعادة إعمار العراق نيابة عن مكتب ،٢٠٠٦يناير /الثاني
 لم يكن االتهام بأن هذا الموظف يزعم". مخيم بوب" باسم همن المرفأ وقد ُعرف هذا المرفأ خالل عهد

دة إعمار العراق آما انه لم  في مكتب إدارة إعابصفته الرسميةلديه التفويض للدخول في هذه االتفاقية 
 على يد موظفي شرآة اجزء من الكارافانات المنقولة آان قد جرى ترآيبه.  االتفاقية مع رؤسائهبحث فيي

  ."مخيم بوب"بوابة العامر في 
  

 يوم واحد قبل إعادة تعيين هذا الموظف السابق في مكتب إدارة إعادة ،٢٠٠٦سبتمبر /يلولأ ١٤في 
اتفاقية استئجار نيابة عن شرآة بوابة العامر حول فاوض ت  االتهام انهيزعمداد، إعمار العراق في بغ

يجار بدل اإل لتهام، اقّر الموظف المذآور بتحويبحسب الئحة االو . المنقولةكرافاناتمن العدة  شملت
ه تلقى  انزعم االدعاء بهذه الطريقة، ، الذي آان يسيطر عليهبالبريد إلى حساب في آونرو بوالية تكساس

  .يجار، استخدمها آمصاريف شخصية ومصاريف أعمالإدالت بلف دوالر أ ١٤٧
  

 آان جزئيًا بسبب فشله في  هذاعادة تعيين موظف وزارة الخارجية السابقالتخطيط إل االتهام ان يزعم
  . استقال هذا الموظف من وزارة الخارجية،بنهاية المطاف. تأدية واجبه آمستشار لمدير المرفأ
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 تب ومك(DCIS)ودائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع  (SIGIR)ي هذا التحقيق المفتش العام جرُي
  .(FBI)التحقيق الفدرالي 

  
من موال أ شهر في سجن فدرالي لسرقة ٣٠ بالسجن لمدةم ُحكضابط في الجيش األميرآي 

  (CERP) برنامج االستجابة الطارئة للقائد
، متخرج من ويست نغوينمايكل دونغ ى النقيب في الجيش األميرآي  حكم عل٢٠١٠مايو /يارأ ٣في 

 شهر بعد إقراره بذنب ارتكاب جرائم سرقة ٣٠  بالسجن لمدة لويس بواشنطن،في فورتبوينت مرآزه 
 بتسليم نفسه إلى مكتب السجون في نغوينصدرت أوامر للنقيب .  معامالت ماليةوهيكلةممتلكات الحكومة 

طالق  بأن يخدم ثالث سنوات من اإلنغوينضافة إلى السجن صدرت أوامر إلى إ. ٢٠١٠سبتمبر / أيلول١
كات شخصية اشتراها تللف دوالر ومصادرة آل مصالحه من ممأ ٢٠٠ بقيمة المشروط ودفع استعادات

  .موال لدى الحكومة في وقت توقيفهأموال المسروقة باإلضافة إلى حجز ما تبقى من باأل
  
  

  
  . آمادة في التحقيق وإدانة الرقيب األول السابق تيرانس والتن٩٤ موديل عام (BMW)و سيارة بي أم دبلي
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   في قضية والتنصادرةثالث سيارات أخرى م

  
  

 بوحّول إلى استخدامه الخاص ما يقررق س سابقًا انه خالل وجوده في الخدمة في العراق، نغويناعترف 
صول إلى األموال من خالل وظيفته آضابط لمشتريات  من الونغوينتمكن .  دوالر أميرآيألف ٦٩٠من 

جاءت األموال من أموال . المشروع في الكتيبة األولى، فوج المشاة الثالث والعشرين في الجيش األميرآي
 والجدير ذآره ان أموال برنامج االستجابة الطارئة للقائد هي .(CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

 منظمةالعملة النقدية آانت بمثابة دفعات لعقود أمنية مع . لمتحدة تديرها وزارة الدفاعممتلكات للواليات ا
  .أبناء العراق وبرامج لإلغاثة اإلنسانية واإلعمار

  
المسروقة إلى الواليات المتحدة عن طريق  (CERP)  أموال برنامج االستجابة الطارئة للقائدنغويننقل 

دة في يد حسابات جنغوينفتح . بوالية أوريغون قبل عودته من العراقإرسالها إلى نفسه في منزل عائلته 
وذلك بعد " ج بنكهريت"و" نديت يونيو آرزأميرآا"و" ل بنكوتشوااشنطن ميو"و" بنك أوف أميرآا"

 دوالر أميرآي من ٣٨٧،٥٥٠فترة قصيرة من عودته من العراق وما لبث ان أودع في هذه الحسابات 
 ٩بين وأودع . نامج االستجابة الطارئة للقائد في اوريغون وفي أماآن أخرىاألموال المسروقة من بر

 مبالغ من األموال المسروقة من برنامج مرارًا ٢٠٠٨سبتمبر / أيلول٢٦ و٢٠٠٨يونيو /حزيران
إيداع حول  متطلبات اإلبالغ الفدرالية التهرب من  منهااالستجابة الطارئة للقائد بطريقة آان المقصود

  .رة بالعملة النقديةمبالغ آبي
  

 ٢٠٠٩ هامر سيارة و٢٠٠٨ (BMW) بي أم دبليو  سيارة نغوينيداع األموال في الحسابات، اشترى إبعد 
خالل .  وأثاث منزل، وأجهزة إلكترونية، وأسلحة نارية،إضافة إلى شراء أجهزة آمبيوتر H3Tطراز 

ن األموال المسروقة من برنامج  ألف دوالر م٣٠٠تنفيذ مذآرة تفتيش، اآتشف المحققون أآثر من 
  . في بورتلندنغويناالستجابة الطارئة للقائد، مخبأة في علية منزل عائلة 

  
 التحقيق في هذه القضية بمشارآة آل من المفتش العام والتحقيقات الجنائية لدى مصلحة ضريبة جرى

ال في المشتريات الرئيسية حدة الكشف عن االحتيوو (FBI)، ومكتب التحقيقات الفدرالي (IRS-CI)الدخل 
  دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاعو (CID-MPFU)لدى قيادة التحريات الجنائية للجيش األميرآي 

(DCIS).  
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  معلومات جنائية تتهم موظف سابق بمؤامرة رشوة
آرآي والب جرى رفع دعوى بناًء على معلومات جنائية، أمام محكمة فدرالية في ٢٠١٠مايو / أيار١٤في 

 مرآزها في الواليات المتحدة بالتآمر لالحتيال على بناءبوالية نيومكسيكو، تتهم موظف سابق لدى شرآة 
 من مقاول من الباطن ساعده هذا )رشوة(عمولة غير قانونية الحكومة األميرآية عن طريق قبول 

 ٢٠٠٥ أبريل/يسانالموظف السابق في الحصول على عقود مشاريع بناء حكومية في العراق بين ن
  .٢٠٠٨مارس /وآذار

  
، منح مرآز القوات الجوية لالمتياز البيئي ٢٠٠٨ و٢٠٠٤تتهم المعلومات الجنائية انه، بين العامين 

(AFCEE) نشاءات الموظف السابق لدى شرآة اإل.  المطلوب تنفيذها في العراقالبناء سلسلة من عقود
نشاءات مدفوعة آلفتها من الحكومة األميرآية وجرى متهم بترتيب منح عقود من الباطن مع شرآة اإل

ترض ان يتلقاها الموظف السابق المذآور، الذي جرى اتهامه فمها بمبالغ الرشوة التي آان من التضخيم
  .لف دوالرأ ٣٨٤ غير قانونية بلغت عموالتبقبول 

  
  الجنائية في وزارة الدفاعدائرة التحقيقات وهذه القضية بمشارآة آل من المفتش العام في  التحقيق ىجر

(DCIS)  ومكتب التحقيقات الفدرالي(FBI).  
  

البحرية األميرآية بتهمة رشوة وابتزاز فيما خص منح وإدارة عقود مشاة إدانة رقيب أول من سالح 
   سياراتأربع مصادرة –في العراق 

  
عامة بتهم عسكرية  ، جرت إدانة الرقيب األول تيرانس والتن بمواد محكمة٢٠١٠مايو /أيار ١٧في 

لدى التن اختصاصي عقود في الفلوجة بالعراق، وآان . مر مباشرأ وعدم إطاعة ،زاالبتزا، والرشوة
 ،٢٠٠٦يناير / حتى آانون الثاني٢٠٠٥فبراير /مداد الثانية، من شباط البحرية في آتيبة اإل مشاةسالح
اليوم بتأنيب  سعلى والتن بنفكم ُح. نفغانستاأآان مسؤوًال عن منح وإدارة عقود لحربي العراق وحيث 

  . يومًا٦٢ لمدة احتجاز دوالر وألف ٦٥ ودفع غرامة بقيمة E3 إلى E-8وإنزال رتبته من 
  

 العسكرية لقبوله الموحد للعدالة، جرى اتهام والتن بالرشوة واالبتزاز بظل القانون ٢٠٠٩مارس /في آذار
وادعت التهمة انه نتيجة للمعلومات التي ظهرت . عراقموال وهدايا من مقاولين في الغير القانوني أل

وادعى . خالل التحقيق تبّين ان والتن ابتز أموال مقابل منح عقود تقديم خدمات رصف وإقامة إنشاءات
 ألف دوالر من أجل عدم تغريم ٥٠ بطاقة ائتمان نوع فيزا فيها أعطىاالتهام أيضًا أن أحد البائعين 

 إفادة خطية مقدمة في، بحسب أحد العقود لتسليم العمل في التواريخ القصوىب بسبب عدم تقيدها شرآته
 الحكومة التي حددتهاكلفة الى االتهام ان العقود التي منحها والتن تجاوزت تقدير عآما أد. محكمة فدرالية

  . بالمئة٤٧٩بنسبة 
  

 وجاآسون فيل بوالية زند، في ريتشال٢٠١٠يونيو / حزيران٣ في مصادرة، تم تنفيذ مذآرة اإلدانةنتيجة 
 تبلغ قيمتها CLK320 طراز ١٩٩٨مرسيدس :  عربات٤ فدراليون على صادر عمالء. نورث آارولينا

 (BMW) وبي أم دبليو ، دوالر١٢،١٠٥ين تبلغ قيمتها ش طراز اآسكور٢٠٠٣فورد و دوالر، ٥،٦١٠
 ١٥،٢٧٥ تبلغ قيمتها GS طراز اآليبس ٢٠٠٨ ، دوالر وميتسوبيشي١٥،٦٤٥ تبلغ قيمتها 325Iطراز 
  .دوالر
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  دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاعوجرى التحقيق في هذه القضية بمشارآة آل من المفتش العام 
(DCIS)  ودائرة التحقيق الجنائية البحرية(NCIS)..  

  
   اتهم بجرائم ماليةفي مشاة البحريةرائد 
البحرية األميرآية نفسه إلى السلطات الفدرالية في شاة م سّلم الرائد في سالح ٢٠١٠مايو / أيار٢٤في 

 ألف ٤٤٠فينكس بوالية اريزونا، بمقتضى مذآرة توقيف تتهمه بأنه أودع بطريقة غير قانونية أآثر من 
التهم .  آضابط تعاقد٢٠٠٥ أشهر من خدمته في العراق في العام ٦دوالر في حسابات بنوك أميرآية بعد 

 مدينة اتهام ُقدمت من هيئة محلفين فدرالية في ٢٢فصلة في الئحة اتهامية تتألف من الموجهة إلى الرائد م
  . معامالت مالية عبر مؤسسة مالية محليةقام بهيكلةتتهمه الهيئة بأنه . فينكس

  
 إلى ٢٠٠٥فبراير / شباط١٥ آان قد خدم في العراق من في مشاة البحريةتّدعي الئحة االتهام ان الرائد 

 وقد آان (CERP) في وظيفة ضابط مشتريات لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد ٢٠٠٥بتمبر س/ أيلول٢٧
 من خالل مرآزه الوظيفي. قد ُعّين لمجموعة الشؤون المدنية الخامسة، في معسكر الفلوجة في العراق

د العقود  حدد الرائد وانتقى مشاريع إعادة إعمار ومنحها إلى مقاولين عراقيين وفاوض بخصوص بنوهذا،
جرى توزيع أموال برنامج االستجابة الطارئة للقائد على المقاولين العراقيين على . وأآد إنجاز المشاريع

بحسب الئحة االتهام،  بعد فترة وجيزة من عودته من .  دوالر١٠٠شكل أوراق نقدية جديدة من فئة ال 
بين تشرين .  دوالر الجديدة١٠٠الخدمة في العراق، بدأ الرائد بإيداع أموال نقدية بأوراق ال 

 ٤٤٠ نقدي بلغ إجمالها أآثر من إيداع عملية ٩١ قام الرائد ب ٢٠٠٦أبريل / ونيسان٢٠٠٥أآتوبر /األول
 ".ونيون ينايفي فدرال آرديت"، و"تشايس بنك"، "أمريكابنك اوف : "ألف دوالر في حسابات في بنوك

 آالف دوالر في حسابات في ١٠ددة قيمة آل منها أقل من  متعإيداعاتتّدعي الئحة االتهام أن الرائد أودع 
  . اإلبالغ عن هذه المبالغ بحسب متطلبات القانون الفدراليالتهرب من مختلفة من اجل كبنو
  

 سنوات سجن او غرامة مالية ٥ معامالت مالية ان تأتي بعقوبة قصوى تبلغ هيكلةيمكن لإلدانة بتهمة 
  .معًا ألف دوالر أو آالهما ٢٥٠بقيمة 

  
 (DCIS)  دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاعويجرى هذا التحقيق بمشارآة آل من المفتش العام 

، ودائرة التحقيقات الجنائية في البحرية (IRS-CIS)والتحقيقات الجنائية لدى مصلحة ضريبة الدخل 
  .(NCIS)األميرآية 

  
   من اجل منح عقود في العراقعموالت غير قانونيةي نقيب في الجيش األميرآي اتهم وأقّر بذنبه في تلق

غونزالس من آايلين في .  جرى اتهام النقيب في الجيش األميرآي فوستينو أل٢٠١٠مايو / أيار١٠في 
غونزالس آان ضابط مشتريات في . حكوميوالية تكساس بتهمة واحدة بتلقي اآراميات من موظف 

يقوم ( تآمر مع غصيب مهدي ٢٠٠٦سبتمبر /نه في أيلوللجيش األميرآي في العراق وأقّر المشروع 
 نقدية لمنح عقود في برنامج االستجابة الطارئة رشاوىبتلقي ) عامةالمقاوالت الشرآة تحت اسم  باألعمال

واعترف غونزالس آذلك ان العقود التي منحها إلى مهدي هي لمشاريع قريبة . للقائد إلعادة إعمار العراق
 واقّر غونزالس أيضًا ان . آانت أسعارها مضخمة، المتقدمة، في الرستمية بالعراقمن قاعدة العمليات

ع في حسابات مصرفية موجودة في آايلين وسان انطونيو بوالية دأجزاءًا من أموال الرشوة آانت تو
  . في آايلينسيارة هذه لشراء ةتكساس وانه استخدم بعض من أموال الرشو
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سميث . اس ر قاضي مقاطعة أميرآي اسمه والتأمامنزالس مثل ، غو٢٠١٠يونيو / حزيران٢٤في 
الحكم هو إصدار تاريخ .  وأقّر بذنبه في تلقي إآراميات من موظف عام، تكساسواآو بوالية في ،جونيور

 ألف ٢٥٠يواجه غونزالس حتى سنتين في سجن فدرالي وغرامة قصوى تبلغ . ٢٠١٠سبتمبر /أيلول ٨
  .دوالر

  
حدة الكشف عن االحتيال في المشتريات وو (SIGIR) المفتش العاممشارآة آل من هذه القضية تجري ب

دائرة التحقيقات الجنائية في ، و(CID-MPFU)الرئيسية لدى قيادة التحريات الجنائية للجيش األميرآي 
  .دائرة التفتيش البريدي األميرآيةو  (DCIS) وزارة الدفاع

  
   مليون دوالر من عقود عسكرية١٫٧يقّر بذنبه في اختالس البحرية األميرآية مشاة نقيب في سالح 

 بذنبه في محكمة فدرالية للتآمر في مؤامرة الرتكاب شميدت أقّر النقيب ايريك ٢٠١٠مايو / أيار١٧في 
 وزوجته، جانيت شميدت.  ضريبة الدخل الفدراليةفي استماراتاحتيال بريدي وإعطاء بيانات خاطئة 

 مليون دوالر ١٫٧٥ الختالس ما يقرب من ٢٠١٠مارس / آذار٤هما تآمرا في  بأناماتهامه جرى ،شميدت
البحرية مشاة  عمله آممثل ضابط عقود في سالح أثناء األول للعراق للبرنامجمن عقود حكومية ُمنحت 

  .األميرآية
  

 دلتونبن البحرية األولى في معسكر  مشاة من ميوريتا بوالية آاليفورنيا المعين في فرقةشميدتإيريك 
بكاليفورنيا آان متهمًا بالتآمر الرتكاب احتيال بريدي وتعبئة استمارات ضريبة مزّورة اخفى من خاللها 

  . آما جرى اتهام جانيت شميدت بنفس الجريمتين. (IRS)الدخل غير المشروع عن مصلحة ضريبة الدخل 
  

ية التعاقد من اجل توجيه العقود  استغل النقيب شميدت مرآزه الوظيفي في عمل،بحسب المعلومات الجنائية
آانت العقود غالبًا ما تمنح بظل البرنامج األول للعراق، . نحو مقاوله العراقي المفضل، شرآة المثواد

الذي آان مصممًا لمنح عقود معينة إلى بائعين عراقيين لمساعدة توسع االقتصاد العراقي والمبادرين 
لى شرآة المثواد، آانت جانيت شميدت تعثر على بائعين  عقد إ أيفور منح.  في األعمالالعراقيين

 عليهمراآزهم في الواليات المتحدة ليقوموا بتزويد المنتجات المزعوم انها من شرآة المثواد آما تنص 
جانيت شميدت اشترت المنتجات بأموال آانت تحصل عليها من شرآة المثواد وغالبًا ما . شروط العقد

 تسليمثم تقوم بترتيب . عية أدنى بكثير من تلك المطلوبة بحسب شروط العقدآانت تشتري منتجات من نو
فور وصول الشحنة إلى العراق آان يشهد .  البحرية األميرآية في العراق سالح مشاةهذه المنتجات إلى

العقد وانها مزودة من شرآة عليه النقيب شميدت زورًا بأن هذه المنتجات صحيحة العدد والنوع آما ينص 
متسلحين بالشهادات المزورة، آان يطالب ممثلو شرآة المثواد .  البحرية األميرآية مشاةلمثواد إلىا

  .بدفعات من الواليات المتحدة ويتلقونها
  

 مليون دوالر على شكل دفعات غير قانونية ١٫٧٥حددت التحقيقات ان شميدت وزوجته جمعوا ما يقارب 
وألنهما أخفقا في اإلبالغ عن . ٢٠٠٨يدت في العراق في العام خدمة النقيب شمفترة خالل سنة واحدة من 

، يكونا قد قلال من قيمة ٢٠٠٨أي من هذه الدفعات غير القانونية في استمارات ضريبة الدخل للعام 
  .في البيانات المقدمة إلى مصلحة ضريبة الدخلبدرجة آبيرة دخليهما 

  
 عقار –عقارين يعودان إلى آل شميدت في آاليفورنيا  صادر العمالء الحكوميينخالل مسار هذا التحقيق 

جانيت شميدت أقرت .  آالف دوالر نقدًا٤ وما يقارب ، وسيارتين– في بيغ بير وآخر في ماريتايقع 
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 ةالمتعلق ضريبة الدخل حول بيانات مزورة تقديم بتهمة فدرالية هي ٢٠١٠مارس / آذار١٨بالذنب في 
  .بدورها بمؤامرة عقود العراق

  
 سنة في سجن ٢٣ تصل إلى  قصوى النقيب شميدت وزوجته عقوبة سيواجه آل منالحكم،إصدار ند ع

  .فدرالي
  

حدة الكشف عن االحتيال في المشتريات وو (SIGIR) المفتش العامهذه القضية تجري بمشارآة آل من 
قات الجنائية في دائرة التحقي، و(CID-MPFU)الرئيسية لدى قيادة التحريات الجنائية للجيش األميرآي 

  .دائرة التفتيش البريدي األميرآيةو  (DCIS) وزارة الدفاع
  

   نقدية إلى الواليات المتحدة من العراقأوراقرائد في الجيش األميرآي يقّر بالذنب لشحن 
 بالذنب في محكمة فدرالية سوبليت.  أقّر الرائد في الجيش األميرآي تشارلز إي٢٠١٠يوليو / تموز٧في 

 هيئة قررتهابليت اتهم بتهمة وس.  بوالية تنيسسي، لتقديم تصريحات آاذبة لعميل فدراليفي ممفيس
بحسب االتهام، قام بسرقة .  بعد توقيفه في مدينة هانتس فيل بوالية االباما،٢٠١٠يوليو /محلفين في تموز

ق في آانون  ألف دوالر نقدًا مخبأة في رزمة مشحونة إلى الواليات المتحدة من العرا١٠٠أآثر من 
  .٢٠٠٥يناير /الثاني

  
 بلد، العراق بمنطقة الدعم  مدينةبليت في مرآز التعاقد اإلقليمي فيوبحسب الئحة االتهام، خدم س

منطقة الدعم . ٢٠٠٥فبراير / إلى شباط٢٠٠٤أغسطس / أناآوندا في العراق من آب(LSA)اللوجستي 
 بهدف دعم عمليات الجيش ٢٠٠٣ العام  فيأنشأتاللوجستي اناآوندا هي منشأة عسكرية أميرآية 

  أخرى، تقويم العقودأشياءبليت خدم آضابط تعاقد، مسؤول عن، من بين وس. األميرآي في العراق
  . مع الشرآات التي تزود منتجات وخدمات للجيش األميرآيواإلشراف عليها

  
لعراق إلى آايلين بوالية  رزمة من بلد في اأرسل، ٢٠٠٥يناير / آانون الثاني١١بليت انه، في وأقّر س

اقّر . حماية الحدود في ممفيسو الجمارك  ضباطتكساس في الواليات المتحدة، والتي تم احتجازها على يد
 ،بليت انه، على بوليصة الشحن الجوي الدولية، قام بوصف محتويات الرزمة زورًا انها آتبًا وأوراقًاوس

بليت وسآان بالواقع، ولكن  دوالرًا، ١٤٠المبلغ عنها  الجمرآية ا وثياب تبلغ قيمته،وصندوق مجوهرات
اقّر .  مليون دينار عراقي١٧٫١٢ دوالر بالعملة األميرآية و١٠٧،٩٠٠ان الرزمة تحتوي على يعلم 
 يفرض نقدية، آما أوراق لنقل (CMIR) أدوات نقديةبليت أيضًا انه اخفق في تقديم تقرير معاملة وس

خالل جلسة .  آالف دوالر إلى أو من الواليات المتحدة١٠ تزيد عن اق نقديةأورالقانون الفدرالي لدى نقل 
 إدخال بمحاولتهبليت انه قدم ادعاءات آاذبة إلى المحققين فيما يتعلق و بالذنب اقر ساإلقراراالستماع إلى 

  . تحقيقهمإعاقةاألموال النقدية إلى الواليات المتحدة بهدف 
  

 بالذنب وافق اإلقراروآجزء من اتفاقية . ٢٠١٠أآتوبر /يخ تشرين األولالحكم بتارإصدار بليت وينتظر س
 عراقي التي دينار مليون ١٧٫٦٢ دوالر أميرآي و١٠٧،٩٠٠بليت على مصادرة األموال البالغة وس

  .خبأها في الرزمة
  

 حدة الكشف عن االحتيال في المشترياتوو (SIGIR) المفتش العاميجري هذا التحقيق بمشارآة آل من 
دائرة التحقيقات الجنائية في ، و(CID-MPFU)الرئيسية لدى قيادة التحريات الجنائية للجيش األميرآي 
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مصلحة ضريبة الدخل في الواليات المتحدة و، (FBI)ي مكتب التحقيقات الفدرالو ،(DCIS) وزارة الدفاع
(IRS)وآالة فرض قوانين الهجرة والجمارك ، و (ICE).  

  
  تحديث تحقيق آوآرهام

 سّلم قريب للرائد في الجيش األميرآي جون آوآرهام شيك شخصي بقيمة ٢٠١٠يونيو / حزيران١٨في 
.  الخدمات القتالية األميرآيةأصول ألف دوالر أميرآي، وذلك في تسليم طوعي إلى حساب مصادرة ١٠٠

وجرى .  ألف دوالر من شرآة مقاوالت مرآزها الكويت٣٠٠وادعى االتهام ان قريب آوآرهام تلقى 
 مصادرةقبل هذا العمل، جرى تنفيذ أمر .  آوآرهامأعّدهتحديد هذه األموال على انها من مخطط رشوة 

 دوالر التي آانت موجودة في الحساب المصرفي لقريب ٧٦،٩٨٢ لمصادرة، ٢٠١٠مايو /أيار ١٠في 
. ر في السجن أشه٢١٠ـ ، ُحكم على جون آوآرهام ب٢٠٠٩ديسمبر / آانون األول٢وفي . آوآرهام نفسه

 ٩٫٦ المراقب، بعد انتهاء مدة السجن، ودفع مبلغ  السراحإطالق سنوات من بقضاء ثالثمر أيضًا وقد ُأ
  .آاستعادةمليون دوالر 

  
حدة الكشف عن االحتيال في المشتريات الرئيسية ووالمفتش العام يجري هذا التحقيق بمشارآة آل من 

دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة ، و(CID-MPFU)يرآي لدى قيادة التحريات الجنائية للجيش األم
 وآالة فرض قوانين الهجرة ، و(IRS)مصلحة ضريبة الدخل في الواليات المتحدة و ،(DCIS) الدفاع

  .(FBI)ي مكتب التحقيقات الفدرالو، (ICE)والجمارك 
  

 (SIGPRO)مبادرة اإلدعاء العام للمفتش العام 
 موارد أخرى إيجادفي مجهود يهدف إلى  تقدمها  (SIGPRO)م للمفتش العام االدعاء العاتواصل مبادرة 

 عّين من خالله ثالثة مدعين طّور المفتش العام برنامجًا لقد. عبء قضاياه القضائية، المتوسعةتتناسب مع 
لقسم  في قسم الفساد في اةتم تشكيلهم آوحدوقد  .لدى وزارة العدل  من ذوي الخبرة العاليةعامين سابقين

أعباء قضاياهم تناول هؤالء  ، حيثالجنائي في وزارة العدل، لالدعاء في قضايا تحقيقات المفتش العام
 العام للمفتش العام ومدعين عامين  القانونيوزارة العدل وعملوا عن آثب مع المستشارالخاصة ضمن 

  .آخرين معّينين لقضايا المفتش العام
  

ت المتحدة، آما مع المدعين ساعدي المدعي العام في أنحاء الوالياإضافًة إلى ذلك، تعاون هؤالء مع م
فريق اإلدعاء العام في مبادرة االدعاء يتابع . ين األجانب، في آل قضايا االدعاء العام للمفتش العامالعام
تدعم وزارة . تأثير جوهري إيجابي على إنتاجية برنامج التحقيقات الجنائية للمفتش العامفي تحقيق هذه 

العدل هذا البرنامج بحماس، وال يمكن للمفتش العام أن يكون أآثر اغتباطًا للطريقة الناجحة التي بدأ فيها 
  .هذا البرنامج

  
  التعليق والحظر
، عمل المفتش العام عن آثب مع وزارة العدل ووحدة الكشف عن ٢٠٠٥ديسمبر /منذ آانون األول

 (CID-MPFU)تحقيقات الجنائية في الجيش األميرآي االحتيال في المشتريات الرئيسية لدى قيادة ال
 التابع  (PFB) وقسم اآتشاف االحتيال في المشتريات(DCIS)دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع و

لوآالة الخدمات القانونية في الجيش المسؤولة عن تعليق التعامل وحظره مع مقاولين ومع موظفين 
لفساد داخل الجيش، بضمنهم المقاولين المشارآين في عقود إعادة إعمار حكوميين بسبب االحتيال او ا

تبرز هذه القضايا نتيجة اتهامات جنائية تحال إلى محاآم . العراق او في عقود دعم الجيش في العراق
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٢١٢ 

فدرالية محلية وادعاءات حول مسؤولية المقاول التي تتطلب فحصًا مدعومًا بالوقائع من جانب المسؤول 
  .رة التعليق والحظر في الجيشفي دائ

  
  .حظر فرد واحد الجيش اقترح ٢٠١٠ يونيو/حزيران ٣٠ وأبريل/نيسان ١خالل الفترة من 

  
 فردًا وشرآة متورطين في عقود االستدامة وإعادة اإلعمار الداعمة ٩٠وحتى هذا التاريخ، عّلق الجيش 

 تتراوح لمدةة لحظر التعامل معهم،  أفراد وشرآ١٠٥جرى اقتراح أسماء . للجيش في العراق والكويت
 شرآات وأفراد (PFB)يتابع اآلن قسم اآتشاف االحتيال في المشتريات .  سنة٢٧٫٥بين تسعة اشهر و

إضافيين شارآوا في عمليات احتيال ترافقت مع عقود الجيش في العراق، والكويت، ومواقع اخرى في 
ُتبّلغ قرارات التعليق . ٢٠١٠ية خالل العام جنوب غرب آسيا، آما ويدرس قرارات تعليق وحظر إضاف

 في عقود إعادة اإلعمار ودعم الجيش في أفغانستان إلى المفتش العام الخاص باإلحتيالوالحظر المتعلقة 
القضايا التي برزت باألصل في أفغانستان، والتي آانت مدرجة في .  (SIGAR)إلعادة إعمار أفغانستان

باألصل في العراق، والكويت، ومواقع اخرى في جنوب غرب آسيا، قد تم السابق مع القضايا التي برزت 
 ٢٠٠٩حذفها اآلن من قوائم وآالة التحقيق الفدرالية المقدمة إلى المفتش العام في الربع الثالث من سنة 

وهي اآلن مشمولة في التقرير ربع السنوي الذي أعده المفتش العام إلغاثة وإعادة إعمار أفغانستان 
(SIGAR) .  

  
للحصول على ) و(وأنظر الملحق .  للحصول على قائمة آاملة ألوامر التعليق والحظر٣-٣أنظر الجدول 

  .قائمة آاملة بأوامر التعليق والحظر
  

  ٣-٣الجدول 
  )آما جمعتها وزارة العدل األميرآية(اإلدانات 

  
  الحكم  تاريخ اإلدانة  االتهامات  االسم

بليت والرائد شارلز س
  لمتحدةالواليات ا

  معلق  ٧/٧/٢٠١٠  تصريحات آاذبة

النقيب فوستينو 
غونزالس، الواليات 

  المتحدة

قبول إآرامية من موظف 
  حكومي

  معلق  ٢٤/٦/٢٠١٠

  تيرانسالرقيب األول
، سالح مشاة والتن

  البحرية األميرآية

مر أرشوة، ابتزاز، عدم إطاعة 
  مباشر

، E-3 إلى E-8تأنيب، إنزال رتبة من   ١٧/٥/٢٠١٠
 يوم ٦٢لف دوالر، وأ ٦٥مة غرا

  .احتجاز
، النقيب اريك شميدت
سالح مشاة البحرية 

  األميرآية

احتيال بريدي، تقديم بيانات 
خاطئة عن ضريبة الدخل 

  الفدرالية

  معلق  ١٧/٥/٢٠١٠

 الواليات ، آولنزمولي
   مدني–المتحدة 

  معلق  ٢١/٤/٢٠١٠  رشوة

 الواليات ،راي شايز
  المتحدة

 هيكلةية، إآرامية غير قانون
 تصريحات ،معامالت مالية

  آاذبة

  معلق  ٢١/٤/٢٠١٠

  معلق  ١٥/٤/٢٠١٠  ) غير قانونيةإآرامياتقبول   مارآوس ماآلين
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  )تابع (٣-٣الجدول 
  

  الحكم  تاريخ اإلدانة  االتهامات  االسم
  معلق  ١٣/٤/٢٠١٠  ) غير قانونيةإآرامياتقبول   دايفس. آيفن أ

مقاول  جانيت شميدت،
  وزوجة عسكري

تقديم بيانات خاطئة عن ضريبة 
  الدخل وإحتيال

  معلق  ١٨/٣/٢٠١٠

  معلق  ١٧/٢/٢٠١٠  تآمر، رشوه  تري هول، مقاول
تريزا راسل موظفة 
  سابقة أميرآية ورقيب

  معلق  ٢٨/١/٢٠١٠  تبييض أموال

مايكل دي لنقيب ا
  نيغوين

  سراح شهر في السجن، إطالق٣٠  ٧/١٢/٢٠٠٩   معامالت ماليةوهيكلةسرقة 
 سنوات، إعادة أموال ٣اقب لمدة مر

 ألف دوالر ومصادرة آل ٢٠٠
مصالحه من ممتلكات خاصة اشتراها 

بأموال مسروقة إضافة إلى األموال 
المتبقية المحجوزة من الحكومة في 

  .وقت هذا التوقيف
 الف دوالر ٣٠ شهر في السجن و٤٠  ١٦/١٠/٢٠٠٩  رشوة وتبييض أموال  رونالد رادآليف

  غرامة
  معلق  ١٩/١١/٢٠٠٩  رشوة   دومينغوجوزليتو

   سنوات سجن٥  ١٢/٨/٢٠٠٩  رشوة وتآمر  غلوريا مارتينيز
   سنوات سجن٤  ١١/٨/٢٠٠٩  تآمر وسرقة  روبرت جيفري
 سنوات، بما فيها ٣تحت المراقبة لمدة   ٥/٨/٢٠٠٩  تبييض أموال  وليام درايفر

 في المنزل، إعادة احتجاز أشهر ٦
   الف دوالر٣٦

ابنة  نايري بيتاواي
أخت الرائد جون 

  آوآرهام

 شهر ويوم واحد، سنتان ١٢سجن   ٢٨/٧/٢٠٠٩  التآمر إلعاقة العدالة
إطالق سراح مراقب، إعادة خمس 

  .ماليين دوالر
   سجن شهر٤٠  ٢٧/٧/٢٠٠٩  تآمر  ميشال جميل
 سنوات إطالق ٣،  سجن شهرا٩٧  ٢٤/٧/٢٠٠٩  تآمر وسرقة موجودات حكومية  روبرت يونغ

صادرة مليون دوالر سراح مراقب، م
   دوالر٢٦،٢٧٦،٤٧٢وإعادة 

  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
 احتجاز شهر ١٢ ، أشهر٦سجن لمدة   ٢٧/٥/٢٠٠٩  إحتيال بريدي  يان دميلتاد

 إطالق سراح ن سنتا،في المنزل
 ، دوالر غرامة٢٠،٠٠٠ ،مراقب
  . دوالر٧٠،٠٠٠وإعادة 

  معلق  ١٨/٥/٢٠٠٩  تستر على جريمة  آافكا. بنجامين آر
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  )تابع (٢-٣الجدول 
  

  الحكم  تاريخ اإلدانة  االتهامات  االسم
 ججوردبليو إلبرت 
  الثالث

، سنتين إطالق احتجاز متقطع يوم ٦٠  ١٨/٥/٢٠٠٩  سرقة أمالك حكومية؛ تآمر
 آالف ١٠٣مراقب، مصادرة سراح 

 ٥٢،٢٦٦٫٦٠دوالر وإعادة مبلغ 
  . بمشارآة روي غرين

 يوم إقامة جبرية متقطعة، سنتين ٦٠  ١٨/٥/٢٠٠٩   أمالك حكومية؛ تآمرسرقة  روي غرين جونيور
 آالف ١٠٣إطالق مراقب، مصادرة 

 ٥٢،٢٦٦٫٦٠دوالر وإعادة مبلغ 
  .بمشارآة روي غرين

 سنوات مراقبة وإعادة ٣  ٣٠/٤/٢٠٠٩  تآمر  فرديريك آنفن
  . دوالر٢،٠٧٢،٩٦٧

تآمر واحتيال على الحكومة   ن دايستيف
  األميرآية بتشويه الحقائق

 ٤١،٥٢٢ سنوات مراقبة وإعادة ٣  ١٣/٤/٢٠٠٩
  . دوالر٢٠٠٠دوالر وغرامة 

كس مازون، ِجّف أِل
مقاول، شرآة آيلوغ، 

  براون أن روت

عمليات احتيال رئيسية ضد 
  الواليات المتحدة واحتيال بريدي

 في احتجاز أشهر ٦سنة مراقبة،   ٢٤/٣/٢٠٠٩
  . آالف دوالر٥المنزل وغرامة 

آارولين باليك، شقيقة 
  الرائد جون آوآرهام

ات  سنو٣ شهرًا، ٧٠سجن لمدة   ١٩/٣/٢٠٠٩  تآمر وتبيض أموال
 ٣٫١إطالق سراح مراقب، إعادة 

  .مليون دوالر
مايكل آارتر، مهندس 

مشاريع، فورس 
  بروتكشن للصناعات

انتهاك قانون مكافحة دفع 
  العموالت

  سراح شهر وإطالق٦١سجن لمدة   ٢٥/١/٢٠٠٩
  . سنوات٣مراقب بعد 

  معلق  ٢٢/١/٢٠٠٩  تآمر، رشوة، وبيانات خاطئة  حارث الجبوي، مقاول
ستوفر الرائد آري

موراي، ضابط عقود 
  أميرآي

 سنوات ٣ شهرًا، ٥٧سجن لمدة   ٨/١/٢٠٠٩  رشوة وبيانات خاطئة
 ٢٤٥إطالق سراح مراقب، وإعادة 

  الف دوالر
لرائد تيريزا بايكر، ا

ضابطة عقود في 
  الجيش األميرآي

 ٨٢٥ شهرًا، وإعادة ٧٠جن لمدة س  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 

ر، المقدم مايكل ويل
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، ١٢٠٠سراح مراقب، إعادة 

  مئة دوالر رسم تقييم خاص
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  )تابع (٢-٣الجدول 
  

  الحكم  تاريخ اإلدانة  االتهامات  االسم
ديفيد راميرز، مقاول، 

ة رديناس شرآ
  سابورت مانجمانت

 هيكلةتهريب مبالغ نقدية و
   ماليةمعامالت

 سنوات ٣ شهرًا؛ ٥٠سجن لمدة   ٩/١٠/٢٠٠٨
 دوالر ٢٠٠إطالق سراح مراقب و

  رسم تقييم خاص
 دوبوا، مقاول، يل

شرآة فيوتشر 
سيرفيسز جنرال 

ترايدنغ أند آونتراآتنغ 
  آومباني

 سنوات، وإعادة دفع ٣سجن لمدة   ٧/١٠/٢٠٠٨  سرقة أمالك حكومية
 الف دوالر التي تمثل العائدات ٤٥٠

  غير الشرعية لمخطط

 احتجاز يوم ١٨٠ مراقبة،سنة تحت ال  ٢٨/٨/٢٠٠٨  استالم ممتلكات مسروقة  جاآلين فانكهوزر
 ساعات خدمة ١٠٤في المنزل؛ 

 دوالر ١٠،٠٠٠المجتمع األهلي؛ 
 دوالر رسم تقييم ١٠٠غرامة؛ و

  خاص
ول روبرت بينيت، مقا

شرآة آيلوغ، براون 
  أند روت

انتهاك قانون مكافحة دفع 
  العموالت

 ٦سنة تحت المراقبة وإعادة مبلغ   ٢٨/٨/٢٠٠٨
  .آالف دوالر

لرائد جيمس مومون ا
جونيور، ضابط عقود 
  لدى الحكومة األميرآية

  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

سراح  شهرًا؛ إطالق ٣٠سجن لمدة   ٢٨/٧/٢٠٠٨
 ٣٦٦،٦٤٠مراقب لمدة سنتين وإعادة 

  .دوالر

النقيب سيدر النمون، 
  الواليات المتحدة

  سجن لمدة سنة؛  ٢٣/٧/٢٠٠٨   غير قانونيةإآرامياتقبول 
  إطالق سراح مراقب لمدة سنة

الرائد جون لي 
آوآرهام، ضابط عقود 

  أميرآي

وات  سن٣ 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  تآمر ورشوة

اشنال رامان إنترن
  آورب

 دوالر؛ وإعادة ٥٠٠،٠٠٠غرامة   ٣/٦/٢٠٠٨  تآمر ورشوة
   دوالر٣٢٧،١٩٢

النقيب أوستن آاي، 
  ضابط عقود أميرآي

  معلق  ١٩/١٢/٢٠٠٧  رشوة
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  )تابع (٢-٣الجدول 
  

  الحكم  تاريخ اإلدانة  االتهامات  االسم
الرائد جون ريفارد، 

ضابط عقود في الجيش 
  األميرآي

 سنوات؛ إطالق سراح ١٠سجن لمدة   ٢٣/٧/٢٠٠٧  رشوة، تآمر وتبييض أموال
 ٥٠٠٠نوات،  س٣مراقب 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،٩٦٤دوالر؛ وإعادة 
نطوني مارتن، مدير أ

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

جيسي الين، المفرزة 
 في الجيش ٢٢٣ية المال

  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   غير قانونيةإآرامياتقبول 
  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 اقبةتحت المر سنوات ٣  ١٣/١١/٢٠٠٦  تآمر الرتكاب احتيال بريدي
 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
الرقيب ديريل هوليير، 

 ٢٢٣المفرزة المالية 
   األميرآيفي الجيش

، 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 تحت المراقبة سنوات ٣  ١٣/١١/٢٠٠٦  تآمر الرتكاب احتيال بريدي
 ١٠٠م تقييم  دوالر ورس٦٦،٨٦٥

  دوالر
بوني ميرفي، ضابطة 

  عقود
إطالق سراح مراقب لمدة سنة واحدة   ٧/١١/٢٠٠٦   غير قانونيةإآرامياتقبول 

   دوال١٥٠٠وغرامة 



عمليات التحقيق للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
 
 

٢١٧ 

  )تابع (٢-٣الجدول 
  

  الحكم  تاريخ اإلدانة  االتهامات  االسم
سمير محمود، موظف 

لدى شرآة أميرآية 
  بناءلل

يوم واحد تعويض لمدة البقاء في   ٣/١١/٢٠٠٦   خاطئةإدالء بتصريحات
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

المقدم بروس 
ردنر، هوبفنغا

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،٥٠٠دوالر ومصادرات بقيمة 
  دوالر

هيم موسى سالم، ف
مترجم، شرآة تيتان 

  آوربوريشن

إنتهاك أحكام منع الرشوة في 
  قانون ممارسات الفساد الدولية

 سنوات؛ إطالق سراح ٣سجن لمدة   ٨/٤/٢٠٠٦
مراقب لمدة سنتين؛ خدمة المجتمع 

 ساعة ورسم تقييم ٢٥٠المحلي لمدة 
   دوالر١٠٠خاص بقيمة 

إنتهاك قانون مكافحة دفع 
  العموالت

 شهراًً؛ إطالق سراح ٥١سجن لمدة   ٢٣/٦/٢٠٠٦
 ١٠،٠٠٠مراقب لمدة سنتين؛ غرامة 

 دوالر ١٣٣،٨٦٠دوالر؛ إعادة 
   دوالر رسم تقييم١،٤٠٠و

محمد شبير خان، مدير 
 العمليات للكويت

والعراق لدى شرآة 
تميمي غلوبال 

  معلق  ٨/٢٠٠٩  تالعب بالشهادة  المحدودة
فيليب بلوم، مالك شرآة 

نس غروب، غلوبال بز
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،

تيفن سيمانز، مدير س
العقود من الباطن في 
شرآة آيلوغ، براون 

  أند روت

إحتيال بريدي، تبييض أموال، 
  وتآمر

 شهرَا ويوم واحد؛ ١٢سجن لمدة   ١/٣/٢٠٠٦
 سنوات؛ ٣إطالق سراح مراقب لمدة 

 ٢٠٠ دوالر و٣٨٠،١٣٠إعادة 
  دوالر رسم تقييم

آريستوفر آحيل، نائب 
 للشرق المدير اإلقليمي

األوسط والهند لدى 
شرآة إيغل غلوبال 

  لوجستكس إنك

احتيال رئيسي ضد الواليات 
  المتحدة

 شهرًا؛ إطالق سراح ٣٠سجن لمدة   ١٦/٢/٢٠٠٦
 ١٠،٠٠٠مراقب لمدة سنتين؛ غرامة 

.  دوالر رسم تقييم١٠٠دوالر؛ 
تسوية مدنية مع شرآة  إيغل غلوبال (

لوجستكس ناتجة عن نفس الوقائع 
 ماليين ٤ تسوية بقيمة أدت إلى
  )دوالر

  



إشراف المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
 
 

٢١٨ 

  )تابع (٢-٣الجدول 
  

  الحكم  تاريخ اإلدانة  االتهامات  االسم
روبرت شتاين، مراقب 
مالي وضابط تمويل في 
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 ٣٫٥ادة مليون دوالر؛ إع
   دوالر رسم تقييم خاص٥٠٠دوالر و

َغلن باول، مدير العقود 
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

  .المفتش العام/ ال تشمل نتائج المحاآم غير األميرآية من تحقيقات دوائر فرض القانون األجنبي:مالحظة



عمليات التحقيق للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
 
 

٢١٩ 

  ٣-٣الجدول 
 قائمة الحظر

  
 تاريخ الحظر سماال

  ٢٩/٣/٢٠١  جف تومسون
  ١٧/٣/٢٠١٠  جون آوآرهام
  ١٧/٣/٢٠١٠  ماليسا آوآرهام
  ١٧/٣/٢٠١٠  آارولين باليك
  ١٧/٣/٢٠١٠  نايري بيتاواي 
  ٩/٣/٢٠١٠  روبرت يونغ

  ٢١/١/٢٠١٠  ألبرت ويسلي جورج الثالث
  ٢١/١/٢٠١٠  روي غرين
  ٢١/١/٢٠١٠  أوفيليا وّب

  ٢١/١/٢٠١٠  باتريك فوست
  ٣٠/٩/٢٠٠٩  علي إن جبك

  ٣٠/٩/٢٠٠٩  ليبرتي أي جبك
  ٣٠/٩/٢٠٠٩  شرآة ليبرتي آونستراآشين

  ٣٠/٩/٢٠٠٩  ثروت طرش
  ٣٠/٩/٢٠٠٩  بابوات درة العرب

  ٣٠/٩/٢٠٠٩  درة العرب
  ٣٠/٩/٢٠٠٩  حسين اليحيى

  ٣٠/٩/٢٠٠٩   علي عيسىأمينة
  ٣٠/٩/٢٠٠٩  عادل علي يحيى
  ١٠/٩/٢٠٠٩  ديفيد يوسف دالفي

  ٢٥/٩/٢٠٠٩  محمد عبد اللطيف الزاهد
  ١٠/٩/٢٠٠٩  جيرالد توماس آراغ
  ٤/٩/٢٠٠٩  اندرو جون آاسترو

  ٤/٩/٢٠٠٩  شرآة ايرفيدان المحدودة
  ٢٠/٨/٢٠٠٩  س دايفسآيفن ارشي

  ٧/٨/٢٠٠٩  جاآلين فانكهاورز
  ٧/٨/٢٠٠٩  دبرا أم هاريسون، ضابطة في الجيش األميرآي

 ١/٧/٢٠٠٩  نزار عبد العالمة
 ١/٧/٢٠٠٩  رآة سان خوانش

 ١/٧/٢٠٠٩   للعقود العامةبييميسيسشرآة 
 ١٧/٦/٢٠٠٩  لي داينامكس إنترناشونالشرآة 

  ١٧/٦/٢٠٠٩  شرآة لي ديفانس سيرفيس
  ١٧/٦/٢٠٠٩  جورج ايتش لي
  ١٧/٦/٢٠٠٩  جاستين دبليو لي

 ١٧/٦/٢٠٠٩  أوي لي
 ١٧/٦/٢٠٠٩   أنطونيجايمارك 

 ١٧/٦/٢٠٠٩   سيلفايليفوندا ج
 ١٧/٦/٢٠٠٩  ستارآون ليمتد، إل إل سي

 ٣/٦/٢٠٠٩  نقيب، الواليات المتحدة النمون، ايسيدار ج
  



إشراف المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
 
 

٢٢٠ 

  )تابع (٣-٣الجدول 
  
 تاريخ الحظر سماال

 ١٤/٥/٢٠٠٩   التجاريةجاي+  ديشرآة
  ٣٠/١/٢٠٠٩  الين جونيور. جيسي دي 

  ٣٠/١/٢٠٠٩  جنيفر انجاآوس
  ٣٠/١/٢٠٠٩  آارلوس ال شافيز

  ٣٠/١/٢٠٠٩  داريل هوللير
  ٣٠/١/٢٠٠٩  لويس أي لوبيز
 ١٠/١٠/٢٠٠٨  محمد شبير خان

 ٣٠/٩/٢٠٠٨  آيفين أندريه سموت
  ١٧/٩/٢٠٠٨  )غرين فالي (شرآة الوادي األخضر

١٨/٥/٢٠٠٧ 
 ١٧/٩/٢٠٠٨  شرآة ترياد للتكنولوجيا المتحدة

 ١٧/٩/٢٠٠٨  ديوا أوروباشرآة 
 ١٧/٩/٢٠٠٨  مؤسسة ديوا التجارية

 ١٧/٩/٢٠٠٨  شرآة الغنوم ونايير للتجارة العامة
 ١٧/٩/٢٠٠٨  المحدودة) خاصة(مشاريع ديوا شرآة 
 ١٧/٩/٢٠٠٨   المتحدةAIMفيوتشر شرآة 
 ١٧/٩/٢٠٠٨  لتجارة والمقاوالت األولى لAIMشرآة 

 ١٧/٩/٢٠٠٨ فاسنتا نايير
 ١٧/٩/٢٠٠٨   غوبال.في. ايآ

 ١٧/٩/٢٠٠٨  فالح العجمي
 ١٧/٩/٢٠٠٨  )ترانز أورينت (شرآة عبر الشرق للتجارة العامة

 ١٧/٩/٢٠٠٨  المحدودةانتربرايز مؤسسة زينيت 
 ١٥/٦/٢٠٠٨  ضابط إصدار التراخيص، الواليات المتحدةتي، بيلي" 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  األميرآي هوبفنغاردنر، مالزم أول في الجيش ديبروس 
 ١٦/٨/٢٠٠٧   شتاين جونيورجايروبرت 

 ٨/٨/٢٠٠٧   بلوم.ايتشفيليب 
 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

 ٢٧/٦/٢٠٠٧   لألشغال الميكانيكية والكهربائيةQAHشرآة 
 ٢٧/٦/٢٠٠٧  هادي ُقّصيعبد اهللا

 ٢٦/١/٢٠٠٧  شرآة الرياض للمختبرات والكهرباء
 ٢٤/١/٢٠٠٧  بارنزتوماس نلسون 

 ٢٨/١٢/٢٠٠٦  شرآة الدانوب للهندسة والمقاوالت العامة
  



عمليات التحقيق للمفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
 
 

٢٢١ 

  )تابع (٣-٣الجدول 
  
 تاريخ الحظر سماال
 ٢٨/١٢/٢٠٠٦  لوان فايقع

 ٩/١١/٢٠٠٦  يلحآآريستوفر جوزيف 
 ٢٦/٩/٢٠٠٦  أحمد حسن دايخ

  ١٤/٥/٢٠٠٦  ضياء أحمد عبد اللطيف سالم
٢/٦/٢٠٠٦ 

  ١٤/٥/٢٠٠٩  شرآة ياسمين للتجارة والخدمات الدولية
٢/٦/٢٠٠٦ 

 ١٧/٣/٢٠٠٩  آاستر باتلز
 ٦/٣/٢٠٠٦ يزماناروبرت و

 ١٦/٢/٢٠٠٦  لين آلن باولغ
 ١٢/١/٢٠٠٦  َعمْر الخضرا

 ١٢/١/٢٠٠٦  دان للتجارة والمقاوالت
 ٢٩/٩/٢٠٠٥  يغفستيفن لود

 ٢٩/٩/٢٠٠٥  دي إآس بي إنترناشونالشرآة 
  



  المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراققييماتت
  

 

٢٢٢ 

  تقييمات المفتش العام
  

 مقاربة متعددة األوجه لتقييم البرامج الممولة من الحكومة األميرآية تقوم مديرية التقييمات حاليًا بتنفيذ
ش العام في إن قدرة هذه المنظمة الجديدة سوف تساعد المفت. بهدف دعم االستقرار وإعادة إعمار العراق

  .القيام بالمسؤولية اإلشرافية عن طريق استخدام مقاربات تقليدية وخّالقة
  

يجري تشكيل فرق للتقييم تتضمن موظفين لدى المفتش العام لديهم خبرات في التدقيق والتقييم وتحليل 
ضافة خبرات يمكن زيادة هذه الفرق بإ. البرامج والتفتيش، لتصميم وتنفيذ مدى واسع من دراسات التقييم

ستجري دراسات التقييم في . مختصة ومستشارين تقنيين آخرين حسب الحاجة والموضوع الجاري تقييمه
  , عموما لتقييم السياسات والبرامجة المقبولالواليات المتحدة وفي العراق، وفقًا للمعايير

  
تحدة التي جرى إطالقها يخطط المفتش العام لتقييم عّينة من البرامج الممولة من حكومة الواليات الم

مقدمة إلى إدارة إضافة إلى تطوير استنتاجات ومكتشفات وتوصيات . لتحسين االستقرار واألمن العراقي
  .نتائج ومدى تأثير االستقرار وبرامج إعادة اإلعمار في العراق لرفع تقرير بذلك، الوآالة

  
مراجعة مشاريع البنى التحتية  ":انيخالل ربع السنة الحالي، اصدر المفتش العام إعالن تقييمه الث

 "فرازمحطات معالجة المياه في الناصرية وإ: "الرئيسية الممولة من الحكومة األميرآية في العراق
“EV-10.002” .أآتوبر /يتوقع المفتش العام ان يصدر تقريرًا حول هذا التقييم بنهاية تشرين األول

٢٠١٠.  



 إلعادة إعمار العراقإشراف المفتش العام الخاص
  

 

٢٢٣ 

  
م إلعادة إعمار خط اإلتصال المباشر لدى المفتش العا

  (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 

 المباشر للمفتش العام قضايا ليس لها عالقة بالبرامج عندما يتلقى خط االتصال. الضرائب األميرآي
والعمليات الممولة بأموال أميرآية مخصصة أو متوفرة بشكل آخر إلعادة إعمار العراق، يحّول المفتش 

يتلقى خط االتصال المباشر لدى المفتش العام زيارات شخصية، . العام هذه القضايا إلى الجهات المناسبة
اتف، أو بالبريد، أو بالفاآس، أو عبر شبكة اإلنترنت من العراق والواليات المتحدة أو اتصاالت عبر اله
  .ومن آافة أنحاء العالم

  
  ثانيتقرير ربع السنة ال

 ٨٠٣، آان خط االتصال المباشر للمفتش العام قد بدأ التحقيق في ٢٠١٠ يونيو/ حزيران٣٠بحلول 
 على طالع لال٤-٣أنظر الجدول . مفتوحة حاليًا قضية ال زالت ٦٤ قضية أغلقت، و٧٣٩، منها قضايا
  . القضاياموجز

  
  القضايا الجديدة

 شكوى جديدة ليصبح ١٢خالل الفترة التي يشملها هذا التقرير، تلقى خط اإلتصال المباشر للمفتش العام 
لفئات وقد ُصنفت الشكاوى الجديدة حسب ا.  عبر خط اإلتصال المباشرايا قض٨٠٣العدد المتراآم للقضايا 

  :التالية
  

 شكاوى تتعلق باالحتيال في العقود٦  
 شكويان يتعلقان بسوء اإلدارة 
 شكويان يتعلقان بمسائل شخصية 
 تتعلق بمسائل مختلفةىشكو  
 شكوى تتعلق بالهدر 

  
يتلقى خط اإلتصال المباشر لدى المفتش العام معظم تقارير اإلحتيال، والهدر، وسوء االستخدام، وسوء 

 الجديدة التي ١٢من الشكاوى الـ . البريد اإللكترونيمواقع شبكة اإلنترنت وسترداد بواسطة اإلدارة، واال
 شكاوى عبر موقع اإلنترنت ٨ شكاوى عبر البريد اإللكتروني و٤تلقاها خط اإلتصال المباشر، جاءت 

  .للمفتش العام
  

  القضايا المغلقة
ن قد ُأبلغ عنها بواسطة خط اإلتصال المباشر  آاية قض١١خالل ربع السنة الحالي، أغلق المفتش العام 

  :وهي
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 قضايا أحيلت إلى وآاالت أخرى للمفتشين العامين٧ . 
 قضيتان صرف النظر عنهما 
  من المفتش العامتدقيققضية واحدة أغلقت بعد   
 قضية واحدة أغلقت بعد تفتيش من المفتش العام 

  
  ٤-٣الجدول 

  ٣٠/٦/٢٠١٠ بتاريختش العام آما آانت شر لدى المفموجز قضايا خط اإلتصال المبا
  

  القضايا المفتوحة

 ٥٣ عمليات تحقيق
 ١١ عمليات تدقيق

 ٦٤ مجموع القضايا المفتوحة
  

  *المجموع التراآمي٠  ٢٠١٠الربع الثاني  ٢٠١٠الربع األول  القضايا المغلقة

  ٤  ٠  ٠ (FOIA) قانون حرية اإلعالم
مراجعة قيادة الدعم 

   (OSC)تشغيليال
٢  ٠ ٠  

  ٤٦  ٠ ٠ عمليات مساعدة
  ١٣١  ٢ ٠ قضايا ُصرف النظر عنها

  ٣٤١  ٧ ٩  قضايا ُأحيلت
  ٨٠  ١ ٠  عمليات تفتيش

  ١١٨  ٠ ١  تحقيقعمليات 
  ١٧  ١ ٠  تدقيقعمليات 

  ٧٣٩  ١١ ١٠  مجموع القضايا المغلقة
للقضايا * المجموع التراآمي
  المفتوحة والمغلقة

   ٨٠٣  

  .٣٠/٦/٢٠١٠ إلى ٢٤/٣/٢٠٠٤لفترة  منذ بدء تشغيل خط اإلتصال المباشر أي من تغطي المجاميع التراآمية ا* 
  

  الشكاوى الُمحالة
  . شكاوى إلى وآاالت خارجية التخاذ اإلجراء المناسب٧بعد إجراء مراجعة دقيقة، أحال المفتش العام 

 القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستانشكويان أرسلتا . 
 لى مكتب المفتش العام لدى القوات األميرآية في العراق إشكويان أرسلتا. 
 شكوى أرسلت إلى مكتب المفتش العام لدى وزارة الخارجية. 
 شكوى أرسلت إلى مكتب المفتش العام لدى وزارة الدفاع 
 إلى مكتب المفتش العام لدى الجيش األميرآيرسلت أشكوى . 

  



 (SIGIR)ص إلعادة إعمار العراق لمفتش العام الخاموقع اإلنترنت ل
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  اقموقع اإلنترنت للمفتش العام إلعادة إعمار العر
  

 (www.sigir.mil)خالل الفترة التي يشملها هذا التقرير، سّجل موقع المفتش العام على اإلنترنت 
  :النشاطات التالية

  
  زائر ١١٠٠ ألف شخص موقع المفتش العام على اإلنترنت، أي حوالي ٩٩زار أآثر من 

 .باليوم
  زيارة٩٥٨تلقى قسم اللغة العربية للموقع  . 
 تقارير المفتش العام ربع أحدثوقع هي التي تّم استنساخها من المتندات آانت أآثر المس 

 .السنوية
  يجري تحديث .  إدخال إلى الموقع جرت زيارتها خالل ربع السنة الحالي٢٣٠٠أآثر من

المعلومات على اإلدخال إلى الموقع، والتي يجري إنزالها تلقائيًا إلى أجهزة آمبيوتر 
 .ة برامج قراءة اإلدخالالمشترآين ويمكن مشاهدتها بواسط

  
 . على نظرة شاملة حول الزيارات اليومية لموقع المفتش العام على اإلنترنتطالع لال٣-٣أنظر الشكل 

  
  ٣-٣الشكل 
  ٣٠/٦/٢٠١٠ بتاريخ آما آانت نترنتفي اليوم لموقع المفتش العام على شبكة اإلالزوار  معدل

  

  
 لطلب المفتش العام (IMCEN)  استجابة مرآز دعم إدارة المعلوماتاستجابة وزارة الدفاع األميرآية و : المصدر

.٣٠/٦/٢٠١٠للبيانات، 



 إشراف المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق
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  تحديث معلومات التشريعات
  

  التخصيصات التكميلية والعادية
  

بدأ الكونغرس اتخاذ اإلجراءات حيال طلب الرئيس للتخصيصات التكميلية أو خالل ربع السنة الحالي، 
لالطالع على معلومات حول طلب الرئيس وإجراءات . دة إعمار العراق إعايةالعادية المتعلقة بعمل

  .الكونغرس، التي لم تكن قد اآتملت أثناء تحضير هذا التقرير، انظر القسم الثاني من هذا التقرير
  

  ٢٠١١قانون تفويض الدفاع القومي للسنة المالية 
وفي مجلس . ٢٠١١ القومي للسنة المالية خالل ربع السنة الحالي، أقّر مجلس النواب قانون تفويض الدفاع

، ولم يتخذ أي ٢٠١٠يوليو / تموز٢٢ختتمة في الشيوخ، يوجد مشروع قانون خرج من مناقشة اللجنة الم
سوف يصدر المفتش العام تقريرًا حول مشروع القانون في . إجراء بشأنه في مجلس الشيوخ مجتمعًا

  .رمرحلة الحقة عندما يؤخذ هذا األخير باالعتبا
  

  المثول أمام لجان الكونغرس
 لجنة فرعية تشريعية واحدة ولجنة ممنذ التقرير ربع السنوي المنصرم، مثل موظفو المفتش العام أما

  .آونغرس واحدة
  
 جلسة االستماع – وأفغانستانلجنة التعاقد في زمن الحرب في العراق  - ٢٠١٠مايو /أيار ٢٤ 

 نائب المفتش العام "در واالحتيال وسوء االستخدام؟ما مدى جودة نظامنا في ردع اله"بعنوان 
وتناولت مالحظتهما . ومساعد المفتش العام في التحقيقات شهدا أمام اللجنة الفرعية التشريعية هذه

مسائل متعلقة بالرقابات العامة على األموال والتعاقد في العراق ومدى االحتيال في برنامج إعادة 
للجنة ملخصًا حول الموارد والعمليات التي يستخدمها المفتش العام وقدموا إلى ا. إعمار العراق

 واإلصالحاتللتحقيق في االتهامات باالحتيال، والقضايا الخاصة التي آانت تجري المقاضاة فيها، 
التي يعتقد المفتش العام انها ضرورية من اجل تجنب وآشف االحتيال في عمليات إرساء االستقرار 

  .وإعادة اإلعمار
مام الكونغرس أو يمكن العثور على التصريحات الكاملة المحّضرة التي أدلى بها موظفو المفتش العام أ

: لجنة التعاقد في زمن الحرب على موقع شبكة اإلنترنت التالي
www.sigir.mil/publications/testimony/index.html
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  األخرى  الوآاالتإشراف  
  

  
  المقدمة
  الوآاالت األخرى تدقيق
  الوآاالت األخرى تحقيق

  
  
  
  
  
  
  

  القسم  

  ٤  
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  المقدمة
  

 مجلس المفتشين العامين العراقي (SIGIR)، شكل المفتش العام إلعادة إعمار العراق ٢٠٠٤مارس /في آذار
(IICG)عزيز التعاون والتشارك بين المفتشين العامين  لتوفير منتدى لمناقشة عملية اإلشراف في العراق ولت

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 

  .احة للتعاون ولتخفيف التكرار إلى الحد األدنىالفرص المت
  

 ترأسوقد .  في مكتب المفتش العام في أرلنغتون بوالية فرجينيا٢٠١٠ مايو/ أيار٢٥ُعقد آخر اجتماع في 
  :وقد حضر االجتماع ممثلون عن الوآاالت التالية، "بوين"لمفتش العام السيد ا ، من بغداد،االجتماع

  
  الجو وآالة التدقيق في سالح(AFAA) 
 لجنة التعاقد في زمن الحرب في العراق وأفغانستان 
 مكتب المفتش العام لدى وزارة الدفاع(DoD OIG) 
  مكتب المفتش العام لدى وزارة الخارجية(DoS OIG) 
 مكتب المحاسبة الحكومية(GAO)  
  المفتش العام الخاص إلعادة إعمار العراق(SIGIR) 
  األميرآية للتنمية الدوليةمكتب المفتش العام لدى الوآالة(USAID OIG)  
  المفتش العام لدى وزارة الجيش(USAA)  

  
في آل ربع سنة، يطلب المفتش العام معلومات ُمحدثة من المنظمات األعضاء حول نشاطاتها اإلشرافية المنجزة 

بلغت إلى المفتش العام في ص هذا القسم عمليات التدقيق والتحقيق التي ُأُيلّخ. والجاري تنفيذها والمخطط لتنفيذها
كتب المفتش ،   م)DoD OIG(ب المفتش العام لدى وزارة الدفاعمكت:  من الوآاالت التاليةالحاليربع السنة 

مكتب المفتش العام لدى الوآالة ،  (GAO)، مكتب المحاسبة الحكومية (DoS OIG)العام لدى وزارة الخارجية
  أنظر الملحق.(USAAA) ، مكتب التدقيق في الجيش ألميرآي (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 
 حاليًا أية نشاطات إشراف على مشاريع إلعادة إعمار العراق، أو مخطط لتنفيذها في السنة الوزارتين ليس لديهما

  .ا المفتش العام بعد اآلن في هذا القسمم، وبالتالي لن يذآره٢٠١٠المالية 
  

على أن يقوم ) 181-101القانون العام  (٢٠٠٨ من قانون التفويض للدفاع القومي للسنة المالية ٨٤٢نص القسم 
خطة شاملة لتنفيذ سلسلة من عمليات التدقيق في "فتش العام، بالتشاور مع مفتشين عامين آخرين، بإعداد الم
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 وأوامر التسليم للوآاالت الفدرالية ألداء وظائف األمن وإعادة ،العقود، والعقود من الباطن، وأوامر المهمات
تش العام عن آثب مع مجموعة التخطيط ، عمل المف من القانون٨٤٢عقب صدور القسم ". اإلعمار في العراق

خطة التدقيق الشاملة " لجنوب غرب آسيا في مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع التي سّهلت إنتاج ةالمشترآ
) من ضمنهم المفتش العام(ُتلخص تلك الوثيقة، التي أعّدها المفتشون العامون المعنيون ". لجنوب غرب آسيا

قامت المجموعة بعقد . يذها والمخطط لتنفيذها في المدى القريب للعراق وللمنطقةعمليات التدقيق الجاري تنف
 بحسب خطة اإلشراف ٢٠١٠ وأصدرت تحديث السنة المالية ٢٠١٠فبراير /اجتماعها الثاني عشر في شباط

وني جرى توسيع الخطة الشاملة إلى ما أبعد من التكليف القانوقد . ٢٠١٠الشاملة لجنوب غرب آسيا في شباط 
لتشمل مناطق وظيفية أخرى معنية بدعم عملية الحرية الدائمة وعملية حرية العراق، إضافة إلى العمليات 

سوف . اإلدارة المالية، ودعم إعادة اإلعماروإعادة ضبط المعدات، والطارئة ما  وراء البحار، مثل إدارة العقود، 
 . بر مجموعات العمل والمجالس العاملةتستمر وآاالت اإلشراف المشارآة في تنسيق خطط التدقيق ع
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  عمليات تدقيق الوآاالت األخرى
  

يحّدث هذا القسم المعلومات المتعلقة بعمليات التدقيق التي أجرتها الوآاالت األعضاء في مجلس المفتشين العامين 
  . (SIGIR) والتي أبلغتها للمفتش العام إلعادة إعمار العراق(IIGC)في العراق 

  
 لإلطالع على تقارير اإلشراف المنجزة حديثًا١-٤ول أنظر الجد . 
  لالطالع على نشاطات اإلشراف الجاري تنفيذها على يد وآاالت أميرآية أخرى ٢-٤أنظر الجدول 

 .خالل فترة إعداد هذا التقرير
  للحصول على معلومات إضافية حول عمليات التدقيق التي قامت بها وآاالت أخرى ) ز(أنظر الملحق

 .ا ملخصات التدقيقبضمنه
  للحصول على قائمة بتواريخ لعمليات التدقيق والمراجعة لمشاريع حول إعادة إعمار ) ح(أنظر الملحق

 .العراق التي قامت بها آافة الهيئات
  

  ١-٤الجدول 
  .٣٠/٦/٢٠١٠تقارير اإلشراف المنجزة مؤخرًا على يد وآاالت أميرآية أخرى حتى تاريخ 

 
  الوآالة رقم التقرير  لتقريرتاريخ ا  عنوان التقرير

" غيفورت بين"مرفق اإلصدارات المرآزية في 
  .وسياسات الجيش المتعلقة باألمر

٢١/٦/٢٠١٠  D-2010-069  وزارة الدفاع(DoD)  

لميدانية إشراف الحكومة على ممثل الخدمة ا
امج العربات نردعمًا لبمدّرب وخدمات ال

  .المدرعة المقاومة لكمائن األلغام

١٧/٦/٢٠١٠  D-2010-068  وزارة الدفاع(DoD)  

 –خفض عدد وإعادة ضبط المعدات في العراق 
  .عملية المسح النظيف

١١/٦/٢٠١٠  D-2010-060  وزارة الدفاع(DoD)  

 العامة في مستودعات -الشراآات الخاصة
  .الصيانة للقوات الجوية

١٠/٦/٢٠١٠  D-2010-067  وزارة الدفاع(DoD)  

ات العسكرية اإلشراف على عقد المعد
  .االحتياطية الحربية للقوات الجوية الوسطى

٢٨/٥/٢٠١٠  D-2010-066  وزارة الدفاع(DoD)  

الرقابة على األموال المخصصة لمساعدة 
العراق وأفغانستان المعالجة عبر شبكة 

  .المبيعات العسكرية

٢٤/٥/٢٠١٠  D-2010-062  وزارة الدفاع(DoD)  

رب  جنوب غ-عقود صيانة قوارب الجيش
  .آسيا

٢١/٥/٢٠١٠  D-2010-064  وزارة الدفاع(DoD)  
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  )تابع (١-٤الجدول 
 

  الوآالة رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
مكافحة أجهزة التفجير المرتجلة المتحكم بها 

  .السلكيًا في برنامج الحرب اإللكترونية
٢١/٥/٢٠١٠  D-2010-061  وزارة الدفاع(DoD)  

  (DoD)وزارة الدفاع  D-2010-059  ١٤/٥/٢٠١٠  .صالح إطار عمل لإل:التعاقد الطارئ
 مراجعة المعلومات التي شملتها قوات المهمات

المشترآة في غوانتنامو عن الصحة العقلية 
للمحتجزين في تقارير المعلومات 

  .االستخباراتية

٤/٥/٢٠١٠  10-INTEL-04  وزارة الدفاع(DoD)  

معدات عقد الشرآات البائعة األولى لل
الجراحية دعمًا لقوات االئتالف في /الطبية

  .العراق وأفغانستان

٢٩/٤/٢٠١٠  D-2010-055  وزارة الدفاع(DoD)  

تقييم مخطط النقل ضمن مسرح العمليات 
  .والقدرات والتنفيذ لخفض القوات في العراق

٢٠/٤/٢٠١٠  SPO-2010-002  وزارة الدفاع(DoD)  

لجنسية في التحرشات ا/جهود تجنب االعتداءات
  .عقود وزارة الدفاع خالل العمليات الطارئة

١٦/٤/٢٠١٠  D-2010-052  وزارة الدفاع(DoD)  

وآالة إدارة عقد الدفاع، قوات العمل للتملك في 
  .جنوب غرب آسيا

٨/٤/٢٠١٠  D-2010-051  وزارة الدفاع(DoD)  

  (DoD)لدفاع وزارة ا D-2010-050  ٢/٤/٢٠١٠  . المشتريات المعياريممرفق مزامنة نظا
استخدام سالح الهندسة في الجيش األميرآي 
  .لرسوم منح العقود في العراق وأفغانستان

١/٤/٢٠١٠  D-2010-049  وزارة الدفاع(DoD)  

مشتريات المواد التي جرت عبر اتفاقيات 
آوربس " الجيش مستودعالشراآة في 

  ".آرستي

  (DoD)وزارة الدفاع  مذآرة  ٢٥/٣/٢٠١٠

الممتلكات في السفارة األميرآية جردة ومساءلة 
  .في بغداد

٤/٥/٢٠١٠  MERO-A-10-07  
 

  (DoS) وزارة الخارجية

تحسين عمليات الحاجات : دعم القتال الحربي
 شأنه ان يعزز منالطارئة لوزارة الدفاع 

اإلشراف ويعجل مجهودات تأمين الحاجات 
  .الحرجة للقتال الحربي

٣٠/٤/٢٠١٠  GAO-10-460 الحكومية مكتب المحاسبة 
(GAO)  

يحتاج األمر إلى إجراءات : عملية حرية العراق
لتسهيل االنسحاب الكفوء للقوات األميرآية 

  .ومعداتها من العراق

١٩/٤/٢٠١٠  GAO-10-376   مكتب المحاسبة الحكومية
(GAO)  

يحتاج األمر إلى إجراءات : التدريب العسكري
لزيادة تحسين تناسق التدريب على المهارات 

  مشاةالية المزودة إلى قوات دعم سالحالقت
  .البحرية والجيش

١٦/٤/٢٠١٠  GAO-10-465  مكتب المحاسبة الحكومية
(GAO)  

 



 إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٢٣٣ 

  )تابع (١-٤الجدول 
 

  الوآالة رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
وضع اإلجراءات الالزمة : الرأسمال اإلنساني

لتحسين التسليم بالوقت المطلوب وبالدقة 
لوبة للتعويضات وللتقديمات الطبية إلى المط

  .ةمالمدنيين الموجودين بالخد

١٤/٤/٢٠١٠  GAO-10-615T  مكتب المحاسبة الحكومية
(GAO)  

يحتاج األمر إلى تحسين إدارة : التعاقد الطارئ
عقد دعم المقاولين وإدارة الهبات في العراق 

  .وأفغانستان

١٢/٤/٢٠١٠  GAO-10-357 ية مكتب المحاسبة الحكوم
(GAO)  

 في جنوب غرب آسيا، التبرع عمليات التراجع
  .تحويلهامدادات والمواد الزائدة وباإل

٧/٥/٢٠١٠  A-2010-0098-ALL  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)األميرآي 

 -الرقابات على مدفوعات الشرآات البائعة
 عمليات -)المرحلة الثانية(جنوب غرب آسيا 

  .الجيش األميرآي الطارئة

٧/٥/٢٠١٠  A-2010-0096-ALL  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)األميرآي 

، (CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
القوات المتعددة الجنسيات في العراق، تقرير 

  .وجزم

٤/٥/٢٠١٠  A-2010-0097-ALL  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)األميرآي 

اق جنبية للعرعملية المبيعات العسكرية األ
  .وأفغانستان

٣/٥/٢٠١٠  A-2010-0094-ALA  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)األميرآي 

شهادة اإلجراءات المتفق عليها لتقييم طلبات 
الوقود الكبيرة لقاعدة العمليات األمامية في 

  .بأفغانستان" شانك"

١٤/٤/٢٠١٠  A-2010-0088-ALL  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)األميرآي 

ادة األمنية االنتقالية للقوات المتعددة القي
 – (MNSTC-I)الجنسيات في العراق 

  .من العراقيةصندوق قوات األ

١٢/٤/٢٠١٠  A-2010-0082-ALL  وآالة التدقيق في الجيش  
  (USAAA)األميرآي 

تدقيق متابعة حول المساءلة والرقابة على البنود 
  .الحساسة في ابو غريب

١٢/٤/٢٠١٠  A-2010-0087- ALL  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)األميرآي 

  



  إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٢٣٤ 

  .٣٠/٦/٢٠١٠على يد وآاالت أميرآية أخرى حتى تاريخ الجاري تنفيذها تقارير اإلشراف   ٢-٤الجدول 
 
 

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
 لوزارة (CTIP)تقييم برنامج مكافحة المتاجرة بالبشر 

  .الدفاع
٥/٨/٢٠١٠  D2009-DIPE3-

0260.000 
  (DoD)وزارة الدفاع 

 نشاط دعم -خفض وإعادة ضبط المعدات في العراق
  .مداد وعمليات نقطة الشحن واالستالم الوسطىاإل

٧/٥/٢٠١٠  D2009-D000JB-
0210.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

إعادة ترتيب دعم المقاول استجابة لخفض القوات 
  .األميرآية في العراق

٦/٥/٢٠١٠  D2010-D000JB-
0211.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

مشتريات المواد التي جرت عبر اتفاقيات الشراآة في 
  .مستودع الجيش في آنستون 

٢٣/٣/٢٠١٠  D2010-D000CE-
0190.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

-D2010-D000JB  ١٧/٢/٢٠١٠  .التعاقد للمرافق األميرآية في العراق
0158.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

 –واأللغام أنظمة مكافحة أجهزة التفجير المرتجلة عقود
   االستجوابقسم

٢٩/١/٢٠١٠  D2010-D000AE-
0139.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

تحديث التقرير الملخص حول التحديات، التوصيات 
عملية / عملية حرية العراقوالمبادرات التي تؤثر على

 آما رخصتها منظمات (OEF/OIF) الحرية الدائمة
لى إ ٢٠٠٣ الفدرالية والدفاعية للسنوات المالية شرافاإل

٢٠٠٩.  

١٢/٧/٢٠٠٩  D2010-D000IG-
0073.000 

  
  (DoD)وزارة الدفاع 

مشتريات المواد التي جرت عبر اتفاقية الشراآة مع 
شرآة طائرات سيكورسكاي في مستودع الجيش 

  ".آوربس آرستي"

١٨/١١/٢٠٠٩  D2010-D000CH-
0077.001 

  (DoD)وزارة الدفاع 

مشتريات المواد التي جرت عبر اتفاقية الشراآة مع 
  ."آرستيآوربس "  الجيششرآة بوينغ في مستودع

١٧/١١/٢٠٠٩  D2010-D000CH-
0077.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

 معسكر ، العمليات في مسرح عمليات التراجعإدارة
  . الكويت-فيجانيأر

٢٧/١٠/٢٠٠٩  D2010-D000JA-
0055.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

الرقابة على التصرف بالمعدات في مكتب تسويق وإعادة 
  . الكويت-رفيجانياستخدام المعدات الدفاعية في معسكر أ

٢٧/١٠/٢٠٠٩  D2010-D000JA-
0054.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

-D2010-D000AS  ٢٧/١٠/٢٠٠٩  عقد برنامج الدعم اللوجستي المدني، المرحلة الرابعة 
0031.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

الباعة التجاريين لمتطلبات الضريبة   خدماتإمتثال
بالغ عن الضرائب للعقود لإلالفدرالية التي تفرض 

  .الداعمة لعمليات جنوب غرب آسيا

٢٣/٩/٢٠٠٩  D2009-D000FH-
0292.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

تنمية القدرات الوزارية لوزارتي الدفاع والداخلية 
  مين الداخليين العراقيتين والمراقبين العا

  (DoD)وزارة الدفاع  غير متوفر  غير متوفر

الرقابة على المحاسبة والتصرف بالممتلكات المقدمة من 
  .الحكومة في العراق

١٦/٩/٢٠٠٩  D2009-D000JB-
0307.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

 



 إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٢٣٥ 

  )تابع( ٢-٤الجدول 
 

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
تجابة الجيش للتعرض لديكرومات الصوديوم مراجعة اس

  في آرمة علي بالعراق
١١/٩/٢٠٠٩  D2009-DIPOE3-

0306.000 
  (DoD)وزارة الدفاع 

تقييم مخطط النقل ضمن مسرح العمليات، والقدرات، 
  والتنفيذ لخفض القوات في العراق

٩/١٠/٢٠٠٩  D2009-D00SPO-
0310.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

ات المتحدة لنقل مهمة المساعدة األمنية تقييم جهود الوالي
الداعمة للحكومة العراقية من سلطة وزارة الدفاع إلى 

  .سلطة وزارة الخارجية

-D2009-DOOSPO  غير متوفر
0287.000  

  (DoD)وزارة الدفاع 

تقييم جهود الحكومة األميرآية لتنمية القدرات اللوجستية 
  .لقوات األمن العراقية

٨/١١/٢٠٠٩ 
١٩/٢/٢٠١٠  

D2009-D00SPO-
0286.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

-D2009-D000AS  ٣١/٧/٢٠٠٩  العقود الداعمة لعمليات القواعد في الكويت
0266.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

عقود داعمة لبرنامج المسح الواسع النطاق لمراقبة 
  المنطقة البحرية

١٠/٧/٢٠٠٩  D2009-D000AS-
0247.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

الشرآة الدولية لتجارة النفط إلمداد الوقود إلى عقود 
  الجيش األميرآي في العراق

٧/٧/٢٠٠٩  D2009-D000CH-
0244.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

عقود الشحن الجوي دعمًا لعملية حرية العراق وعملية 
  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)وزارة الدفاع 

-D2009-D000IG  ١٥/٥/٢٠٠٩  تقييم األبحاث حول عمليات الفصل اإلدارية للمجندين
D00SPO.0226.000 

  (DoD)لدفاع وزارة ا

تلبية سالح مشاة البحرية لتقديم بيانات الحاجة العالمية 
  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 ٢٠٠٨مشاة البحرية للسنة المالية سالح أآالف 
 عبر المحاسبة المعيارية،  معالجة.العالمية على اإلرهاب

   ورفع التقاريراتإعداد الموازن

٧/٤/٢٠٠٩  D2009-D000FG-
0183.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

لعقود ) المصفاة( المسددة الرقابة على االلتزامات غير
  وزارة الجيش دعمًا للحرب العالمية على اإلرهاب

١٩/٣/٢٠٠٩  D2009-D000FC-
0176.000 

 DoS خارجيةزارة الو

-D2009-D000AS  ٢/٣/٢٠٠٩  عقود صيانة القوارب الصغيرة لدى البحرية والجيش
0163.000 

  DoS خارجيةوزارة ال

وآاالت غير الرقابة على بطاقات الدخول المشترآة لل
  .التابعة لوزارة الدفاع

٣٠/١/٢٠٠٩  D2009-D000JA-
0136.000 

  DoS خارجيةوزارة ال

نشر نظام المشتريات القياسي في قيادة التعاقد المشترآة 
  .للعراق وأفغانستان

٥/١/٢٠٠٩  D2009-D000FB-
0112.000 

  DoS خارجيةوزارة ال

 



  إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٢٣٦ 

  )تابع( ٢-٤الجدول 
 

  الوآالة  رقم التقرير  رتاريخ التقري  عنوان التقرير
-D2009-D000AE  ٩/١٢/٢٠٠٨  .عقود أنظمة مكافحة أجهزة التفجير المرتجلة واأللغام

0102.000 
  DoS خارجيةوزارة ال

-D2009-D000CK  ٩/١٢/٢٠٠٨  .صيانة ودعم العربات المدرعة المقاومة لكمائن األلغام
0100.000 

  DoS خارجيةوزارة ال

-D2009-D000CF  ١/١٢/٢٠٠٨  . لوزارة الدفاععقود استخدام الوقت والمواد
0095.000 

  DoS خارجيةوزارة ال

سكاي /الطائرة بريداتور"تطبيق مذآرة قرار شراء 
  .٢٠٠٨مايو / أيار١٩الصادرة بتاريخ " واريور

١٢/١١/٢٠٠٨  D2009-D000CD-
0071.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

ة إلى العمليات الشرائية للجيش استجابة للتهديدات الموجه
  .ة الخفيفة ذات العجالتييكتالعربات التك

٢٩/٩/٢٠٠٨  D2009-D000AE-
007.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

-D2008-D000CD  ٧/٨/٢٠٠٨  .عقود  الدروع البدنية لوزارة الدفاع
0256.000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

الرواتب العسكرية في وزارة سالح الجو دعمًا للحرب 
  .العالمية على اإلرهاب

١/٨/٢٠٠٨  D2007-D000FP-
0252-000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

الرقابات الداخلية واعتمادية البيانات في نظام اإلنفاق 
  .القابل للنشر

٣١/٨/٢٠٠٧  D2007-D000FL-
0252-000 

  (DoD)وزارة الدفاع 

 للسفارة األميرآية اإلضافيتدقيق إجراءات وآلفة الوقت 
  .في بغداد

١/١٠/٢٠٠٩  10AUD3004 لخارجية وزارة اDoS  

  DoSوزارة الخارجية  ISP-3013-10  ١/٩/٢٠٠٩  . في العراقاأللغامبرامج إزالة 
 برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني  مهمةأمر

(LOGCAP)ميرآية في بغداد للسفارة األ.  
١/٦/٢٠٠٩  09MERO3016  وزارة الخارجيةDoS  

مكتب المحاسبة  320752  ١/٦/٢٠١٠  غير متوفر
  (GAO)الحكومية 

مكتب المحاسبة  351476  ١/٤/٢٠١٠  .مخطط خفض القوات في العراق لوزارة الدفاع
  (GAO)الحكومية 

مكتب المحاسبة  351475  ١/٤/٢٠١٠  .انسحاب القوات العسكرية األميرآية من العراق
  (GAO)الحكومية 

استراتيجية الواليات المتحدة ومخطط الحملة المشترآة 
  .للعراق

مكتب المحاسبة  320734  ١/١١/٢٠٠٩
  (GAO)الحكومية 

المراجعة السنوية المفروضة للتعاقد في العراق 
  .وأفغانستان

مكتب المحاسبة  120874  ١/١١/٢٠٠٩
  (GAO)الحكومية 

توفر القوات المدربة والجاهزة لدعم العمليات العسكرية 
  .في العراق وأفغانستان

مكتب المحاسبة  351388  ٢/١٠/٢٠٠٩
  (GAO)الحكومية 

مكتب المحاسبة  320638  ١/١٠/٢٠٠٩  .ترتيبات التشارك في آلفة الطرق
  (GAO)الحكومية 

مكتب المحاسبة  351376  ١/٩/٢٠٠٩  .جهوزية القوات الجوية المقاتلة وقوات الحملة المقاتلة
  (GAO)الحكومية 

 



 إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٢٣٧ 

  )تابع( ٢-٤الجدول 
 

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
 العسكرية األميرآية للنفايات محروقاتال

الصلبة في حفر مفتوحة في بعض المواقع في 
  .العراق وأفغانستان

مكتب المحاسبة الحكومية  361123  ٩/٨/٢٠٠٩
(GAO)  

متطلبات الموظفين الطبيين في زمن العرب 
  .لوزارة الدفاع

مكتب المحاسبة الحكومية  351393  ٨/١/٢٠٠٩
(GAO)  

مكتب المحاسبة الحكومية  351387  ٣٠/٧/٢٠٠٩  .لبحرية والجيشالقدرة التدريبية لسالح ا
(GAO)  

مخططات الوآاالت المدنية للبرامج واألمن 
وبعد خفض القوات /واللوجستيات خالل
  .األميرآية في العراق

مكتب المحاسبة الحكومية  320691  ٢٢/٧/٢٠٠٩
(GAO)  

الجهود األميرآية والعراقية والدولية لتناول 
  .عادة تكامل المهجرين العراقيينالتحديات إل

مكتب المحاسبة الحكومية  320654  ١/٤/٢٠٠٩
(GAO)  

اإلدارة االستراتيجية للمنظمة المشترآة إلحباط 
  .(JIEDDO)جهزة التفجير االرتجالية أ

مكتب المحاسبة الحكومية  351230  ١/٦/٢٠٠٩
(GAO)  

 الجيش األميرآي -إدارة إعادة ضبط المعدات
  .ادئفي المحيط اله

3Q/FY 2010  A-2010-FFP-0188.000  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)األميرآي 

شهادة اإلجراءات المتفق عليها للقوات 
برنامج زيادة الدعم  مسار عمل -األميرآية

  .  أفغانستان– (LOGCAP) اللوجستي المدني

3Q/FY 2010  A-2010-ALL-0480.000  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)األميرآي 

وآالة التدقيق في الجيش  3Q/FY 2010  A-2010-ALL-0086.000    جنوب غرب آسياصول منإعادة األ
  (USAAA)األميرآي 

وآالة التدقيق في الجيش  3Q/FY 2010  A-2010-FFS-0180.000  أنظمة دعم االنتشار
  (USAAA)األميرآي 

مدادات اإل- في جنوب غرب آسياتراجععمليات 
  المتعددة الفئات

3Q/FY 2010  A-2010-ALL-0260.000  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)األميرآي 

وآالة التدقيق في الجيش  3Q/FY 2010  A-2010-ALM-0394.000  .ليةتدقيق متابعة إلعادة الضبط اآل
  (USAAA)األميرآي 

 معدات الفئة الرابعة في -التراجعتدقيق عمليات 
  .العراق

3Q/FY 2010  A-2010-ALL-0258.000  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)األميرآي 

وآالة التدقيق في الجيش  2Q/FY 2010  A-2010-FFF-0372.000 (IED-D)إحباط أجهزة التفجير االرتجالية 
  (USAAA)األميرآي 

وآالة التدقيق في الجيش  2Q/FY 2010  A-2010-ALL-0364.000  .فجوة مساءلة اآساليبر
  (USAAA)األميرآي 

وآالة التدقيق في الجيش  2Q/FY 2010  A-2010-ALL-0338.000  . مساعدة إعادة توزيع الملكيةفرق
  (USAAA)األميرآي 

 



  إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٢٣٨ 

  )تابع( ٢-٤الجدول 
 

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
ي الجيش وآالة التدقيق ف 2Q/FY 2010  A-2010-ALL-0312.000  .المعدات األميرآية المنقولة إلى العراق

  (USAAA)األميرآي 
التخلص من معدات ومواد الجيش في مواقع 

  .الطمر في العراق
2Q/FY 2010  A-2010-ALL-0311.001  وآالة التدقيق في الجيش

  (USAAA)األميرآي 
وآالة التدقيق في الجيش  2Q/FY 2010  A-2010-ALL-0311.000  .التخلص من معدات ومواد الجيش في العراق

  (USAAA)األميرآي 
وآالة التدقيق في الجيش  2Q/FY 2010  A-2010-ALA-0294.000  . دروع الوقاية الجسدية-تدقيق متابعة

  (USAAA)األميرآي 
الرقابة على مدفوعات الشرآة البائعة، المرحلة 

  .أفغانستان-الثانية
2Q/FY 2010  A-2010-ALL-0103.000  وآالة التدقيق في الجيش

  (USAAA)األميرآي 
 عمليات نقل -ت قاعدة العمليات المتقدمةإغالقا

  .الملكية إلى الحكومة العراقية
1Q/FY 2010  A-2010-ALL-0232.000  وآالة التدقيق في الجيش

  (USAAA)األميرآي 
النشاطات الطارئة في العراق خالل وبعد 

  .انسحاب القوات
1Q/FY 2010  A-2010-ALC-0122.000  وآالة التدقيق في الجيش

  (USAAA)األميرآي 
غالقات قاعدة العمليات إة حول ابعتدقيق مت
  .العراق-المتقدمة

1Q/FY 2010  A-2010-ALL-0105.000  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)األميرآي 

عقود الدعم الحياتي للقوات األميرآية في 
  .العراق-البصرة

1Q/FY 2010  A-2010-ALL-0087.000  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)األميرآي 

قيادة إدارة دورة -التعاقد من اجل دعم الصيانة
  .الحياة

1Q/FY 2010  A-2010-ALM-0008.000  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)األميرآي 

-الرقابة على المساءلة والرؤية لحاويات الشحن
  .العراق

4Q/FY 2010  A-2009-ALL-0593.000  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)األميرآي 

" فيوهيرنغ"ليات حقل الوقود، معسكر عم
  .الكويت

4Q/FY 2010  A-2009-ALL-0590.000  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)األميرآي 

عقد إعادة تدوير والتخلص من النفايات في 
  معسكر ستيرل في العراق

4Q/FY 2009  A-2-ALL-0571.000  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)األميرآي 

وآالة التدقيق في الجيش  4Q/FY 2009  A-2009-ALL-0531.000   أفغانستان–تجابة الطارئة للقائد برنامج االس
  (USAAA)األميرآي 

وآالة التدقيق في الجيش  2Q/FY 2009  A-2009-ALL-0133.000  )الكويت(شارات األمنية  اإل–حماية القوات 
  (USAAA)األميرآي 

 غرب  جنوب-لى البائعينإالرقابة على الدفعات 
  )المرحلة الثانية(آسيا 

2Q/FY 2009  A2009-ALL-0118.000  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)األميرآي 

عمليات التعاقد في القيادة المشترآة للعقود في 
  )أفغانستان( جالل أباد –العراق وأفغانستان 

2Q/FY 2009  A-2009-ALL-0106.000  وآالة التدقيق في الجيش
  (USAAA)األميرآي 

وآالة التدقيق في الجيش  2Q/FY 2009  A-2009-FFS-0075.000  تدريب وحدات االحتياط بعد حشدها 
  (USAAA)األميرآي 

 



 إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٢٣٩ 

  )تابع( ٢-٤الجدول 
 

  الوآالة  رقم التقرير  تاريخ التقرير  عنوان التقرير
الجيش وآالة التدقيق في   2Q/FY 2009  A-2009-ALM-00.59.000  استدامة المعدات غير المعيارية 

  (USAAA)األميرآي 
 زيادة الدعم اللوجستي إغالق عقد برنامج

   الثالث  (LOGCAP)المدني
1Q/FY 2009  A-2009-ALC-0093.000  وآالة التدقيق في الجيش

  (USAAA)األميرآي 
عمليات التعاقد في القيادة المشترآة للعقود في 

 قندهار وسالرنو –العراق وأفغانستان 
  )أفغانستان(

4Q/FY 2008  A-2008-ALL-
0401.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

الرقابة على برنامج زيادة الدعم اللوجستي 
  . ممتلكات وايت–(LOGCAPالمدني 

3Q/FY 2008  A-2008-ALL-
398.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

برنامج التأمين بموجب قانون الدفاع عن 
 األولى لسالح الهندسة في (DBA)القواعد 

  الجيش األميرآي

3Q/FY 2008  A-2008-ALL-
0633.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

تدقيق متابعة لعمليات التعاقد، قيادة التعاقد 
 للجيش األميرآي، جنوب غرب آسيا، الكويت

  )المرحلة األولى(

3Q/FY 2008  A-2008-ALL-
0625.000 

 في الجيش وآالة التدقيق
  (USAAA)األميرآي 

سطول إدارة التدريب على القتال في األ
  المتموضع مسبقًا

2Q/FY 2008  A-2008-FFF-
00044.000 

وآالة التدقيق في الجيش 
  (USAAA)األميرآي 

تدقيق التدقيق للنشاطات المالية 
للوآالة األميرآية للتنمية الدولية /الصغيرة

(USAID)صادي في  يظل برنامج النمو االقت
  .المحافظات

3Q/FY 2010  الوآالة األميرآية للتنمية  غير متوفر
  (USAID)الدولية 

الملكية /تدقيق الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
  .العراقية غير القابلة للتمديد

3Q/FY 2010  الوآالة األميرآية للتنمية  غير متوفر
  (USAID)الدولية 

دفعات / الدوليةتدقيق الوآالة األميرآية للتنمية
جانب في الرواتب العراقية إلى المواطنين األ

الخدمة، ومواطني العالم الثالث ومقاولي األمن 
  .الشخصي االميرآيين

2Q/FY 2010  الوآالة األميرآية للتنمية  غير متوفر
  (USAID)الدولية 

نشاطات /تدقيق الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
  .مع العراقيبرنامج العمل الثالث للمجت

2Q/FY 2010  الوآالة األميرآية للتنمية  غير متوفر
  (USAID)الدولية 

برنامج /تدقيق الوآالة األميرآية للتنمية الدولية
 األعمال -تطوير القطاع الزراعي الخاص

  .الزراعية في العراق

1Q/FY 2010  الوآالة األميرآية للتنمية  غير متوفر
  (USAID)الدولية 

تطبيق / األميرآية للتنمية الدوليةتدقيق الوآالة
  .العراق لنظام معلومات اإلدارة المالية العراقية

4Q/FY 2009  الوآالة األميرآية للتنمية  غير متوفر
  (USAID)الدولية 

مسح الحوادث المبلغ عنها من جانب مقاولي 
من الخاص للوآالة األميرآية للتنمية األ

  .مقاولو ومانحو العراق/الدولية

4Q/FY 2009  الوآالة األميرآية للتنمية  غير متوفر
  (USAID)الدولية 



  إشراف الوآاالت األخرى
 
 

٢٤٠ 

  

  الوآاالت األخرى تحقيقعمليات 
  

لإلطالع على .  بصورة منتظمة مع الوآاالت الحكومية األخرى التي تقوم بالتحقيق في العراق أعمالهينسق مكتب المفتش العام
  .٣-٤رى، أنظر الجدول إلحصاءات حول نشاطات التحقيق للوآاالت األميرآية األخا

  
  ٣-٤الجدول 

  ذة على يد وآاالت أميرآية أخرىنشاطات التحقيق المنّف
القضايا 
  *الجارية/المفتوحة

عدد المحققين في 
  الكويت

عدد المحققين في 
  العراق

  الوآالة

قيادة التحقيقات الجنائية في الجيش األميرآي، وحدة آشف   ٦  ٢  ١١١
  االحتيال في المشتريات الرئيسية

 دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع  ٥  ١  ٢٣٤
 (DOS-OIG) مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية  ١  ٠  ١٥
   (FBI)مكتب التحقيقات الفدرالية  ٥  ١  ١٠٢
 (NCIS)التحقيقات الجنائية في سالح البحرية   ٠  ١  ٢
  لدى القوات الجويةمكتب التحقيقات الخاصة   ٢  ٠  ٥
   (USAID) األميرآية للتنمية الدوليةالوآالة  ٢  ٠  ١٤

  المجموع  ٢١  ٥  ٤٨٣
  

  .تشمل األرقام القضايا المعلقة التي يجري العمل بها مع وآاالت أخرى داخل مرآز العمليات المشترآة* 
  



 الهوامش
 

٢٤١ 

 

القوات المتعددة  ؛٢٠/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات،(USF-I)القوات األميرآية في العراق استجابة  -١
الحكومة العراقية، تحديث االتفاقية األمنية للقوات المتعددة الجنسيات في  "،(MNF-I)الجنسيات في العراق

 . ١٥/٦/٢٠٠٩، "(MNF-I)العراق

 .٤، الشريحة ٢٣/٦/٢٠١٠تقرير وضعية العراق،، (DoS)  األميرآيةوزارة الخارجية -٢

؛  P.L. 109-102   ؛ P.L. 109-13؛  P.L. 108-287؛  P.L. 108-106؛  P.L. 108-11؛  P.L. 108-7القانون العام  -٣
P.L. 109-148  ؛P.L. 109-34  ؛P.L. 109-289  ؛P.L. 110-28  ؛P.L. 110-92  ؛P.L. 110-116  ؛P.L. 110-

 . P.L.111-118؛  P.L.111-117؛  P.L. 111-32؛P.L. 110-252؛  P.L. 110-161؛  P.L. 110-149؛ 137

؛  P.L. 109-13؛  P.L. 109-102؛ P.L. 108-7؛  P.L. 108-287؛ P.L. 108-11؛  P.L. 108-106القانون العام  -٤
P.L. 109-148  ؛P.L. 109-234  ؛P.L. 109-289  ؛P.L. 110-161  ؛P.L. 110-252  ؛P.L. 110-28  ؛P.L. 110-

 استجابة ؛P.L. 111-32؛  P.L.111-118؛  P.L.111-117؛  P.L. 101-149؛P.L. 110-137؛  P.L. 110-116؛ 92
 العراق –مكتب شؤون الشرق األدنى ؛ استجابة ٥/٤/٢٠٠٧وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات، 

(NEA-I) ،٣٠/٦/٢٠١٠، ١٤/٤/٢٠١٠، ١٢/٤/٢٠١٠، ٢/٤/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات ،
 لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع ؛ ٨/٧/٢٠١٠ و٦/٧/٢٠١٠
؛ ١٤/٧/٢٠١٠؛ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ١٣/٧/٢٠١٠و١٠/٤/٢٠٠٩

استجابة سالح الهندسة في الجيش ؛ ٢/٤/٢٠٠٩ت، استجابة وزارة المالية األميرآية لطلب المفتش العام للبيانا
استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ؛ ١٢/٧/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات،   (USACE)األميرآي 
(USAID)،الوآالة األميرآية للتجارة والتنمية ؛ استجابة ١٣/٧/٢٠١٠ ٨/٧/٢٠١٠  لطلب المفتش العام للبيانات

(USTDA)٢/٤/٢٠٠٩ مفتش العام للبيانات، لطلب ال. 

؛ مجاالت مسؤولية القيادة ١٥/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع  -٥
، "(JCC-I/A) القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان، FRAGO 09-1640 (USCENTCOM)المرآزية 

 . ٣، القسم٣/٢٠١٠

 .١٠/٥/٢٠١٠، "تنظيم مؤقت لتسهيل شراآة استراتيجية مع الجمهورية العراقية"ض، أمر تنفيذي للبيت األبي -٦

 . ١٦/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، OUSD (P) ) للسياسات(استجابة مكتب وآيل وزارة الدفاع  -٧

 .١٦/٧/٢٠١٠لطلب المفتش العام للبيانات، OUSD (P) ) للسياسات(استجابة مكتب وآيل وزارة الدفاع  -٨

 ٢٠١٤-٢٠١٠الخطة اإلنمائية العراقية الوطنية للسنوات "، (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  -٩
(NDP2010-2014)" العرض المقدم لمؤتمر برنامج االستجابة الطارئة للقائد ،(CERP)قصر الفاو، بغداد ،، 

٧/٧/٢٠١٠. 

 ٢٠١٤-٢٠١٠ئية العراقية الوطنية للسنوات الخطة اإلنما"، (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  -١٠
(NDP2010-2014)" العرض المقدم لمؤتمر برنامج االستجابة الطارئة للقائد ،(CERP)قصر الفاو، بغداد ،، 

٧/٧/٢٠١٠. 

-٢٠١١، العراق، إطار عمل مساعدة األمم المتحدة اإلنمائية للعراق (UNCT)فريق البالد التابع لألمم المتحدة  -١١
١١/٥/٢٠١٠، ٢٠١٤ . 

، "نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي" ، (IHEC) اللجنة االنتخابية العليا المستقلة الحكومة العراقية، -١٢
٢٨/٣/٢٠١٠ ، ihec-iq.com/en/results.html ٢١/٧/٢٠١٠، ّتم الدخول إلى هذا الموقع في. 

 .٤ ، الشريحة١٩/٥/٢٠١٠تقرير وضعية العراق،، (DoS)  األميرآيةوزارة الخارجية -١٣
 .٤، الشريحة ١٩/٥/٢٠١٠تقرير وضعية العراق،، (DoS)  األميرآيةوزارة الخارجية -١٤
 . ٢/٦/٢٠١٠ ،٢/٦/٢٠١٠تقرير وضعية العراق،، (DoS)  األميرآيةوزارة الخارجية -١٥
، ّتم الدخول إلى هذا الموقع في www.uniraq.org/documents/iraqi_constitution.pdfالدستور األميرآي،  -١٦

٢١/٧/٢٠١٠. 
 ،" من الدستور٧٦المجلس القضائي األعلى، رأى المحكمة العليا الفدرالية حول المادة  الحكومة العراقية، -١٧

٢٥/٣/٢٠١٠. 



  الهوامش
 

٢٤٢ 

 .٤، الشريحة ١٦/٦/٢٠١٠تقرير وضعية العراق،، (DoS)األميرآية وزارة الخارجية  -١٨
 . ٥/٢٠١٠مقابالت مسؤولي الحكومة العراقية مع مسؤولي المفتش العام، -١٩
 .٥صفحة ، ٢٩/٤/٢٠١٠ قياس االستقرار واألمن في العراق،، (DoD)  األميرآيةعوزارة الدفا -٢٠
 .٤صفحة ، ٢٩/٤/٢٠١٠ قياس االستقرار واألمن في العراق،، (DoD)  األميرآيةوزارة الدفاع -٢١
 . ٤و ٣، الصفحات ٣٠/٦/٢٠١٠معهد بروآينغز، مؤشر العراق  -٢٢
 ،١٥/٦/٢٠١٠للموارد المفتوحة، وزارة األمن الوطني، التقرير اليومي للبنية التحتية  -٢٣

www.dhs.gov/xlibrary/assets/DHS_Daily_Report_2010-06-15.pdf تم الدخول إلى هذا الموقع في ،
٣٠/٦/٢٠١٠. 

 ،١٥/٦/٢٠١٠وزارة األمن الوطني، التقرير اليومي للبنية التحتية للموارد المفتوحة ، -٢٤
www.dhs.gov/xlibrary/assets/DHS_Daily_Report_2010-06-15.pdf تم الدخول إلى هذا الموقع في ،

٣٠/٦/٢٠١٠. 
 . ١٥/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، وزارة الداخلية العراقية  الحكومة العراقية،استجابة  -٢٥
 ،١/٦/٢٠١٠، معهد دراسة الحرب، "تشكيل الحكومة في العراق: ٢صفحة وقائع مايكل هراري، التحديث -٢٦

www.understandingwar.org/reference/factsheet-government-formation-iraq ّتم الدخول إلى هذا ،
 . ٢/٧/٢٠١٠الموقع في 

 ،٤/٦/٢٠١٠، "موجز أخباري مع الجنرال راي اوديرنو من البنتاغون"وزارة الدفاع، نشرة صحفية،  -٢٧
www.defense.gov/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=4632 ، الموقع في ّتم الدخول إلى هذا

٦/٧/٢٠١٠. 
 قاعدة أخرى سوف تأوي آل من القوات األميرآية والقوات العراقية، ولكن الجيش االميرآي هو ١٩حوالي  -٢٨

 .االعداد الدقيقة يمكن ان تتغير حسب الوضع األمني. الذي سيديرها
األميرآية في العراق موجز أخباري للبنتاغون ووزارة الدفاع مع نائب الجنرال القائد للقوات "وزارة الدفاع،  -٢٩

-www.usf-iraq.com/news/press، ١٨/٦/٢٠١٠، "لالستشارات والتدريب، الفريق في الجيش مايكل باربيو
briefings/pentagon-dod-newsbriefing-with-lt-gen-barbero-june-18- ، ّتم الدخول إلى هذا الموقع في

٦/٧/٢٠١٠. 
 .١٥/٧/٢٠١٠تش العام للبيانات،  لطلب المف(OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع  -٣٠
موجز أخباري للبنتاغون ووزارة الدفاع مع نائب الجنرال القائد للقوات األميرآية في العراق "وزارة الدفاع،  -٣١

-www.usf-iraq.com/news/press، ١٨/٦/٢٠١٠، "لالستشارات والتدريب، الفريق في الجيش مايكل باربيو
briefings/pentagon-dod-newsbriefing-with-lt-gen-barbero-june-18- ، ّتم الدخول إلى هذا الموقع في

٦/٧/٢٠١٠. 
الواليات المتحدة تنهي مراقبة نقاط التفتيش في "، (CENTCOM)نشرة صحفية للقيادة المرآزية األميرآية  -٣٢

 .١/٦/٢٠١٠، "المنطقة الخضراء في بغداد
 .٢/٧/٢٠١٠ش العام للبيانات، لطلب المفت(USF-I)القوات األميرآية في العراق استجابة  -٣٣
تجمد  الحكومة العراقية. ١٥/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع  -٣٤

 من نشاط ممول من الواليات المتحدة إلى (SOI)، عندما انتقلت منظمة أبناء العراق٢٠٠٩التوظيف في عام 
 لطلب المفتش العام (MNC-I)تعدد الجنسيات في العراقاستجابة الفيلق الم(عملية للحكومة العراقية 

 ).٢/٧/٢٠٠٩للبيانات،
 .٧/٢٠١٠تحليل المفتش العام لوثائق الموارد المفتوحة باللغتين اإلنكليزية والعربية،  -٣٥
 .١٥/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع  -٣٦
 .١٥/٧/٢٠١٠المفتش العام للبيانات،  لطلب (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع  -٣٧
 .٢٥/٥/٢٠١٠مقابلة المستشار الرئيسي لحاآم البنك المرآزي العراقي مع المفتش العام  -٣٨
 .٦/٢٠١٠وحدة االستخبارات االقتصادية، تقرير البلدان العراق،  -٣٩
 ٤/٦/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنى استجابة  -٤٠

 .٦/٧/٢٠١٠و
 .١/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (USF-I)القوات األميرآية في العراق استجابة  -٤١



 الهوامش
 

٢٤٣ 

وزارة النفط العراقية توقع عقد نهائي مع شرآات أجنبية "الحكومة العراقية، نشرة صحفية لوزارة النفط،  -٤٢
، ّتم الدخول إلى هذا www.oil.gov.iq/117576.php، ١٧/٥/٢٠١٠، "لتطوير ثالثة حقول نفط في ميسان

 . ١٣، صفحة ٢١، رقم ٥٣، المجلد (MEES)التقرير األسبوعي لنشرة ؛ ١٥/٦/٢٠١٠الموقع في 
تقرير ،  األميرآية وزارة الخارجية؛٢، الصفحة ٢٢، رقم ٥٣، المجلد (MEES)التقرير األسبوعي لنشرة  -٤٣

 .١١، الشريحة ١٤/٧/٢٠١٠وضعية العراق،
 ،٢٢/٣/٢٠١٠شرآة شلومبرغر في مؤتمر الطاقة الذي أقامته ويل،  خطاب المسؤول التنفيذي ل -٤٤

www.slb.com/news/presentations/2010/2010_0322_agould_howard_weilaspx ّتم الدخول إلى هذا ،
 .؛ تحليل المفتش العام لمواد الموارد المفتوحة ذات الصلة٢/٧/٢٠١٠الموقع في 

، "فرص االستثمار في قطاع النفط والغاز العراقي"، (NIC)طني لجنة االستثمار الو،ةالحكومة العراقي -٤٥
www.investpromo.gov.iq/index.php?id=55 ؛ استجابة ١٤/٦/٢٠١٠، ّتم الدخول إلى هذا الموقع في

، (EIA)إدارة معلومات الطاقة ؛ ١٤/٤/٢٠١٠السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، 
، ّتم الدخول إلى هذا الموقع www.eia.doe.gov/cabs/Iraq/Oil.html ان،موجزات تحليل البلد

 لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنىاستجابة ؛ ١٠/٦/٢٠١٠في
، الشريحة ٥/٥/٢٠١٠، تقرير وضعية العراق،(DoS)  األميرآيةوزارة الخارجية؛ ٦/٧/٢٠١٠ و٤/٦/٢٠١٠
 ،"فريق مهمات االستثمار وإعادة اعمار العراق"، (ITA)جارة األميرآية، إدارة التجارة العالميةوزارة الت؛ ١٢

trade.gov/iraq/ ١٤/٦/٢٠١٠، ّتم الدخول إلى هذا الموقع في . 

 .١٢، الشريحة ٥/٥/٢٠١٠تقرير وضعية العراق،وزارة الخارجية األميرآية،  -٤٦
 – ١/١/٢٠١٠ تقارير األداء الكهربائي اليومي،، ESD/(ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٤٧

٣٠/٦/٢٠١٠. 
 – ١/١/٢٠١٠ تقارير األداء الكهربائي اليومي،، ESD/(ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٤٨

٣٠/٦/٢٠١٠. 
 .٤، الشريحة ٢٣/٦/٢٠١٠تقرير وضعية العراق،وزارة ا لخارجية األميرآية،  -٤٩

 لطلب المفتش العام للبيانات، (ACCO)مكتب تنسيق أعمال مكافحة الفسادة السفارة األميرآية في بغداد، استجاب -٥٠
٢١/٦/٢٠١٠. 

 . ١/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (COI)الحكومة العراقية، استجابة هيئة النزاهة  -٥١

 .١/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (COI)الحكومة العراقية، استجابة هيئة النزاهة  -٥٢
تتاحي لكريستوفر تشايس ومايكل ثيبولت، رئيسًا لجنة التعاقد في زمن الحرب في العراق الخطاب االف -٥٣

؟ "ما مدى صالحية نظامنا الستئصال الهدر في العقود، وإساءة االستعمال"وأفغانستان، أمام هذه اللجنة، 
٢٤/٥/٢٠١٠، www.wartimecontracting.gov/docs/hearing2010-05-24_opening-cochairs.pdf ّتم ،

باإلضافة إلى نائب المفتش العام إلعادة إعمار العراق، جينجر . ٢٣/٦/٢٠٢٠الدخول إلى هذا الموقع في 
جون نوفاك مساعد المفتش العام إلعادة اعمار العراق للتحقيقات، جيمس : آروز، تضمنت الهيئة األولى

لدفاع األميرآية، آفين برآينس مساعد بورش، وآيل المفتش العام للتحقيقات في مكتب المفتش العام بوزارة ا
مدير شعبة التحقيقات الجنائية في المكتب الفدرالي للتحقيقات ورايموند دينونزيو، مساعد المدير العام لمديرية 

 . (SIGAR)التحقيقات الجنائية في المفتشية العامة الخاصة بإعادة اعمار أفغانستان 
ادة أعمال العراق أمام لجنة التعاقد في زمن الحرب في العراق شهادة جينجر آروز، وآيل المفتش العام إلع -٥٤

-www.wartimecontracting.gov/docs/hearing2010-05-24_statement، ٢٤/٥/٢٠١٠وأفغانستان، 
SIGIR-Cruz.pdf ٢٣/٦/٢٠١٠ ، ّتم الدخول إلى هذا الموقع في . 

 .١٣/٧/٢٠١٠م للبيانات،  لطلب المفتش العا(DoS)استجابة الوزارة الخارجية األميرآية  -٥٥
 .٧/٧/٢٠١٠ و١/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoL)استجابة وزارة العمل األميرآية  -٥٦
 . ٩/٧/٢٠١٠، ّتم الدخول إلى هذا الموقع في /www.cpj.org/killed/mideast/iraq لجنة حماية الصحفيين، -٥٧
 .٩/٧/٢٠١٠ ّتم الدخول إلى هذا الموقع في ،/www.cpj.org/killed/mideast/iraq لجنة حماية الصحفيين، -٥٨
، "ديسمبر/ آانون األول٣١ -يوليو/ تموز١تقرير حقوق اإلنسان، "األمم المتحدة،  -٥٩

www.uniraq.org/documents/UNAMI_Human_Rights_Report16_EN.pdf ّتم الدخول إلى هذا الموقع ،
 . ٩/٧/٢٠١٠في 



  الهوامش
 

٢٤٤ 

، "٢٠١٠انون الموازنة العامة االتحادية للسنة المالية ق"،  العراقيمجلس النوابالحكومة العراقية،  -٦٠
 لطلب المفتش العام (DFAS)استجابة مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية ؛ ٢٧/١/٢٠١٠

 آانون –يوليو /تموز؛ ٢٠٠٣موازنة نفقات عائدات و"الحكومة العراقية،   ؛١٣/٤/٢٠٠٩للبيانات،
ئاسة الجمعية الوطنية العراقية المؤقتة، الموازنة العامة للدولة ر"؛ الحكومة العراقية، ٢٠٠٣، "ديسمبر/األول
قانون الموازنة العامة الفدرالية للسنة المالية "؛ الحكومة العراقية، المجلس الرئاسي، ٢٠٠٥، "٢٠٠٥للعام 
؛ ٩/٤/٢٠٠٩ و٤/١/٢٠٠٨ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  ؛١٠/٢/٢٠١٠، "٢٠١٠

؛ استجابة السفارة ٢٦ الصفحة ،٤/٢٠٠٩ التقرير ربع السنوي لكونغرس الواليات المتحدة،ش العام، لمفتا
 .P.L ؛ القانون العام رقم١٣/٧/٢٠١٠وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، األميرآية في بغداد، ملحق 

؛  P.L. 109-234؛  P.L. 109-13؛  P.L. 109-102   ؛ P.L. 108-7؛  P.L. 108-287؛  P.L. 108-11؛  108-106
P.L. 109-289  ؛P.L. 110-161  ؛P.L. 110-252  ؛P.L. 110-28  ؛P.L. 110-92  ؛P.L. 110-116  ؛P.L. 110-

استجابة مجلس حكام محطات  ؛ P.L.111-32؛  P.L.111-118؛  P.L. 111-117؛P.L. 110-149؛  137
، فرع اإلدارة (DOJ)وزارة العدل األميرآية  استجابة ؛٣١/٣/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (BBG)البث

مكتب  استجابة ،(DoS)  األميرآيةوزارة الخارجية ؛ ١/٤/٢٠١٠العدلية لطلب المفتش العام للبيانات، 
 وزارة الخارجية ؛٢/٤/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (DRL) الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل

 لطلب المفتش العام (INL)مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون  استجابة ،(DoS) األميرآية
 (ECA)استجابة مكتب الشؤون التعليمية والثقافية ،(DoS)  األميرآيةوزارة الخارجية؛ ١٤/٤/٢٠١٠للبيانات، 

طلب المفتش العام  ل(DoS)  األميرآيةوزارة الخارجية؛ استجابة ١٤/٤/٢٠١٠لطلب المفتش العام للبيانات، 
 لطلب المفتش (NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنى ؛ استجابة ١٧/٣/٢٠١٠ و٥/٤/٢٠٠٧للبيانات، 

؛ ٨/٧/٢٠١٠، و٦/٧/٢٠١٠،  ٣٠/٦/٢٠١٠، ١٤/٤/٢٠١٠، ١٢/٤/٢٠١٠، ٢/٤/٢٠١٠العام للبيانات، 
استجابة مكتب وزير ؛  ٢١/٦/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات،(OMB) مكتب اإلدارة والموازنةاستجابة 

؛ ١٤/٧/٢٠١٠، و١٣/٧/٢٠١٠، ١٩/٤/٢٠١٠، ١٠/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)الدفاع 
استجابة ؛ ١٤/٧/٢٠١٠ و٣/١٠/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، 

نظرة "، (OTA)مكتب المساعدة الفنية وزارة المالية، ؛٢/٤/٢٠٠٩وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، 
 ،٣٠/١٢/٢٠٠٥، "عامة على مكتب المساعدة الفنية

ustreas.gov/offices/internationalaffairs/assistance/ ؛ ١٦/١٠/٢٠٠٩، ّتم الدخول إلى هذا الموقع في
 استجابة ؛٦/١٠/٢٠٠٨لبيانات، لطلب المفتش العام ل  (USACE)استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي 

، ٨/٤/٢٠٠٩ و١٢/١/٢٠٠٩  لطلب المفتش العام للبيانات،(USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
، (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ؛ ١٣/٧/٢٠١٠ و١٢/٧/٢٠١٠، ٨/٧/٢٠١٠، ١٤/٤/٢٠١٠

 /gbk.eads.usaidallnet.gov/query، ٢٠٠٨، )"الكتاب األخضر(القروض والهبات الخارجية األميرآية "
do? program=/eads/gbk/countryReport&unit=N ؛ استجابة ١٥/٤/٢٠١٠ّتم الدخول إلى هذا الموقع في

في ربع السنة هذا، . ٢/٤/٢٠٠٩  لطلب المفتش العام للبيانات،(USTDA)الوآالة األميرآية للتجارة والتنمية 
آانت تحتسب في . إلعادة إعمار العراق) غير األميرآية(حتساب المساهمة الدولية غّي المفتش العام منهجيته ال

لكن المبالغ . السابق آمجموع المساعدات وتعهدات القروض من الهيئات المانحة الثنائية والمتعددة األطراف
 بعض الهيئات المانحة المتعهد بها تبالغ في تقدير المساهمة الدولية الحقيقية ألن معدالت االلتزام المنخفضة من

سيخدم المفتش العام في ربع . والمعدالت المنخفضة لالقتراض العراقي من المقرضين المتعددي األطراف
إلعادة إعمار العراق وسوف يستمر ) غير األميرآية(السنة هذا المبالغ الملتزم بها الحتساب المساهمة الدولية 

 . ر ربع السنوية في المستقبلفي استخدام المبالغ الملتزم بها في التقاري

، "٢٠١٠قانون الموازنة العامة االتحادية للسنة المالية "،  العراقيمجلس النوابالحكومة العراقية،  -٦١
 لطلب المفتش العام (DFAS)استجابة مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية ؛ ٢٧/١/٢٠١٠

 آانون –يوليو /تموز، ٢٠٠٣نة موازنفقات عائدات و"الحكومة العراقية،   ؛١٣/٤/٢٠٠٩للبيانات،
رئاسة الجمعية الوطنية العراقية المؤقتة، الموازنة العامة للدولة "؛ الحكومة العراقية، ٢٠٠٣، "ديسمبر/األول
قانون موازنة العامة الفدرالية للسنة المالية "؛ الحكومة العراقية، المجلس الرئاسي، ٢٠٠٥، "٢٠٠٥للعام 
 ٤/١/٢٠٠٨وزارة المالية األميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  استجابة  ؛١٠/٢/٢٠١٠، "٢٠١٠

 . ٢٦ الصفحة ،٤/٢٠٠٩ التقرير ربع السنوي لكونغرس الواليات المتحدة،لمفتش العام، ا؛ ٩/٤/٢٠٠٩و

، ٢٥/٢/٢٠١٠وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة األميرآية في بغداد، ملحق  -٦٢
 .١٥/٧/٢٠١٠ و١٣/٧/٢٠١٠، ٨/٦/٢٠١٠
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، ٨/٦/٢٠١٠وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة األميرآية في بغداد، ملحق  -٦٣
 بقسمة العائدات اإلجمالية على عدد البراميل ٢٠١٠ّتم استخراج معدل أسعار النفط للعام . ١٣/٧/٢٠١٠

تدفع إلى الكويت % ٥ميع عائدات التصدير اذ ان نسبة ال تحصل الحكومة العراقية على ج. األميرآية المصدرة
 .تعويضًا عن أضرار الحرب

آانت . ١٥/٧/٢٠١٠السفارة األميرآية في بغداد، استجابة ملحق وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٤
صيل حول للتفا. هي العامل المسيطر لتحديد مقبوضات النفط العراقي) وليس حجم التصدير(أسعار النفط 

العالقة الوثيقة بين أسعار النفط، ومقبوضات النفط التي تلقتها الحكومة العراقية والناتج المحلي اإلجمالي 
 . العراقي، انظر قسم االقتصاد من هذا التقرير

، "٢٠١٠قانون الموازنة العامة االتحادية للسنة المالية "، مجلس النواب العراقيالحكومة العراقية،  -٦٥
 .  و الجدول المرفق أ و ب٢-١ المادة ،٢٧/١/٢٠١٠

استجابة السفارة األميرآية في بغداد، ملحق وزارة المالية األميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٦٦
١٥/٧/٢٠١٠ . 

، ٢٥/٢/٢٠١٠وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة األميرآية في بغداد، ملحق  -٦٧
 .١٥/٧/٢٠١٠ و١٣/٧/٢٠١٠، ٨/٦/٢٠١٠

 . ١٣/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع  -٦٨

 .٦/٢٠١٠وحدة االستخبارات االقتصادية، تقرير البلدان العراق،  -٦٩

 .٩/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية األميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٧٠

ة المالية األميرآية لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة األميرآية في بغداد، ملحق وزار -٧١
١٥/٧/٢٠١٠. 

برنامج ، موجز صحفي لمؤتمر "الخطة االنمائية الوطنية العراقية"، (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  -٧٢
 . ١١، الشريحة ٧/٧/٢٠١٠، قصر الفاو، بغداد(CERP)االستجابة الطارئة للقائد 

 ١/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –ق األدنىمكتب شؤون الشراستجابة  -٧٣
 .١٣/٧/٢٠١٠و

 ١/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنىاستجابة  -٧٤
 .١٣/٧/٢٠١٠و

 ١/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنىاستجابة  -٧٥
 .١٣/٧/٢٠١٠و

، تتضمن ١/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنى استجابة  -٧٦
 .القروض المتعهد بها قروض ميسرة وتسهيالت ممكنة للقروض

 ١/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنىاستجابة  -٧٧
 .١٣/٧/٢٠١٠و

 . ٢٢/٥/٢٠١٠، ٢٠١٤-٢٠١١، (UNCT)البلد التابع لألمم المتحدة فريق  -٧٨

 .١٣/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنى استجابة  -٧٩

 ، "صفحة حقائق حول الميثاق الدولي مع العراق"،(UNAMI)بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق  -٨٠
www.un.org/News/Press/docs//2007/note6078.doc.htm ٢٤/٦/٢٠١٠، ّتم الدخول إلى هذا الموقع في . 

رؤية مشترآة والتزام متبادل : الميثاق الدولي مع العراق، (UNAMI)بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق  -٨١
-٢٠١١اق ، فريق البلد التابع لألمم المتحدة، العراق، إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية للعر٢٠٠٧
١١/٥/٢٠١٠، ٢٠١٤. 
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بداية جديدة، المراجعة السنوية : الميثاق الدولي مع العراق"، (UNAMI)بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق  -٨٢
 ،٥/٢٠٠٨، ١١-١٠، الصفحة "٢٠٠٨ابريل/نيسان-٢٠٠٧مايو /أيار

www.sweden.gov.se/content/1/c6/10/36/08/dfdaeead.pdf٣٠/٦/٢٠١٠وقع في ، ّتم الدخول إلى هذا الم . 

مايو /، الميثاق الدولي مع العراق، المراجعة السنوية أيار(UNAMI)بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق  -٨٣
 ،"٥/٢٠٠٨، "الملحقات تظهر التقدم مقابل معايير االرتكاز: ٢٠٠٨ابريل / نيسان-٢٠٠٧

www.sweden.gov.se/content/1/c6/10/36/08/b094ce76.pdf٣٠/٦/٢٠١٠ل إلى هذا الموقع في ، ّتم الدخو . 

مايو /، الميثاق الدولي مع العراق، المراجعة السنوية أيار(UNAMI)بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق  -٨٤
، الصفحة ٣، الملحق ٥/٢٠٠٨،"الملحقات تظهر التقدم مقابل معايير االرتكاز: ٢٠٠٨ابريل / نيسان-٢٠٠٧

، ّتم الدخول إلى www.sweden.gov.se/content/1/c6/10/36/08/b094ce76.pdf ،١، الصفحة ٦، والمحلق ٤
، ٤/٢٠١٠،األميرآيلكونغرس  للمفتش العام المقدم إلى االتقرير ربع السنوي ؛ ٣٠/٦/٢٠١٠هذا الموقع في 

  . ١٣الصفحة 

 .١٣/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنىاستجابة  -٨٥

، العراق، إطار عمل المساعدة اإلنمائية لألمم المتحدة إلى العراق (UNCT) البلدان التابع لألمم المتحدة فريق -٨٦
 . ١٧، الصفحة ١١/٥/٢٠١٠، ٢٠١٤-٢٠١١

، العراق، إطار عمل المساعدة اإلنمائية لألمم المتحدة إلى (UNCT)فريق البلدان التابع لألمم المتحدة  -٨٧
 .األرقام تتأثر بالتدوير. ١٦ الصفحة ،١١/٥/٢٠١٠، ٢٠١٤-٢٠١١العراق

، العراق، إطار عمل المساعدة اإلنمائية لألمم المتحدة إلى العراق (UNCT)فريق البلدان التابع لألمم المتحدة  -٨٨
 . ٣٦، الصفحة ١١/٥/٢٠١٠، ٢٠١٤-٢٠١١

 .١/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنىاستجابة  -٨٩

الخطة اإلنمائية الوطنية العراقية، موجز حول مؤتمر برنامج "، (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  -٩٠
؛  فريق البلدان التابع لألمم ١١، الشريحة ٧/٧/٢٠١٠،"، قصر الفاو، بغداد(CERP)االستجابة الطارئة للقائد 

، ٢٠١٤-٢٠١١مم المتحدة إلى العراق ، العراق، إطار عمل المساعدة اإلنمائية لأل(UNCT)المتحدة 
 .  ٣٦، الصفحة ١١/٥/٢٠١٠

، العراق، إطار عمل المساعدة اإلنمائية لألمم المتحدة إلى العراق (UNCT)فريق البلدان التابع لألمم المتحدة  -٩١
 .٣٦، الصفحة ١١/٥/٢٠١٠، ٢٠١٤-٢٠١١

ساعدة اإلنمائية لألمم المتحدة إلى العراق ، العراق، إطار عمل الم(UNCT)فريق البلدان التابع لألمم المتحدة  -٩٢
 .٣٨، الصفحة ١١/٥/٢٠١٠، ٢٠١٤-٢٠١١

، العراق، إطار عمل المساعدة اإلنمائية لألمم المتحدة إلى العراق (UNCT)فريق البلدان التابع لألمم المتحدة  -٩٣
 .٣٩، الصفحة ١١/٥/٢٠١٠، ٢٠١٤-٢٠١١

اق، إطار عمل المساعدة اإلنمائية لألمم المتحدة إلى العراق ، العر(UNCT)فريق البلدان التابع لألمم المتحدة  -٩٤
 .٤٤، الصفحة ١١/٥/٢٠١٠، ٢٠١٤-٢٠١١

، العراق، إطار عمل المساعدة اإلنمائية لألمم المتحدة إلى العراق (UNCT)فريق البلدان التابع لألمم المتحدة  -٩٥
 .يةالقائمة مقتبسة من النسخة األصل. ٣٩، الصفحة ١١/٥/٢٠١٠، ٢٠١٤-٢٠١١

، العراق، إطار عمل المساعدة اإلنمائية لألمم المتحدة إلى العراق (UNCT)فريق البلدان التابع لألمم المتحدة  -٩٦
 .القائمة مقتبسة من النسخة األصلية. ٣٩، الصفحة ١١/٥/٢٠١٠، ٢٠١٤-٢٠١١

؛  P.L. 109-102  ؛ P.L. 109-13؛P.L. 108-287؛  P.L. 108-106؛  P.L. 108-11؛  P.L. 108-7القانون العام  -٩٧
P.L. 109-148  ؛P.L. 109-34  ؛P.L. 109-289 ؛P.L. 110-28  ؛P.L. 110-92  ؛P.L. 110-116  ؛P.L. 110-

استجابة ؛ P.L.111-118؛  P.L. 111-117 ؛ P.L.111-32؛  P.L.110-252؛  P.L. 110-161؛P.L. 110-149؛  137
؛ استجابة مجلس حكام محطات ١٣/٧/٢٠١٠ات،  لطلب المفتش العام للبيان(OSD)مكتب وزير الدفاع 

، فرع اإلدارة العدلية، استجابة (DOJ)وزارة العدل؛ ٣١/٣/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (BBG)البث
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مكتب  استجابة ،(DoS)وزارة الخارجية ؛ ١/٤/٢٠١٠،  إلعادة إعمار العراق الخاصالمفتش العاملمكتب 
وزارة الخارجية  ؛٢/٤/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (DRL) ملالديمقراطية وحقوق اإلنسان والع

(DoS)، مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون  استجابة(INL) ،لطلب المفتش العام للبيانات 
 لطلب المفتش العام (ECA)استجابة مكتب الشؤون التعليمية والثقافية ،(DoS)وزارة الخارجية ؛ ١٤/٤/٢٠١٠
؛ استجابة ١٧/٣/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)وزارة الخارجية ؛ استجابة ١٤/٤/٢٠١٠يانات، للب

مكتب ، استجابة ٢/٤/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنى 
 (OSD)مكتب وزير الدفاع استجابة ؛  ٢١/٦/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات،(OMB) اإلدارة والموازنة

؛ استجابة السفارة األميرآية في ١٤/٧/٢٠١٠ و١٩/٤/٢٠١٠، ١٥/٤/٢٠١٠لطلب المفتش العام للبيانات، 
استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ؛ ٣/١٠/٢٠٠٩بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، 

" نظرة عامة حول مكتب المساعدة الفنية،"، (OTA)مكتب المساعدة الفنية وزارة المالية، ؛٢/٤/٢٠٠٩
٣٠/١٢/٢٠٠٥، ustreas.gov/offices/internationalaffairs/assistance/ ّتم الدخول إلى هذا الموقع في ،
لطلب المفتش العام للبيانات،   (USACE)استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي  ؛ ١٦/١٠/٢٠٠٩
  لطلب المفتش العام للبيانات،(USAID)ميرآية للتنمية الدولية  استجابة الوآالة األ؛٦/١٠/٢٠٠٨
، القروض والهبات (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ؛ ١٤/٤/٢٠١٠و ٨/٤/٢٠٠٩، ١٢/١/٢٠٠٩

 ?gbk.eads.usaidallnet.gov/query/ do، ٢٠٠٨، )"الكتاب األخضر(األميرآية 
program=/eads/gbk/countryReport&unit=N ١٥/٤/٢٠١٠ّتم الدخول إلى هذا الموقع في. 

؛  P.L. 109-102؛   P.L. 109-13؛P.L. 108-287؛  P.L. 108-106؛  P.L. 108-11؛  P.L. 108-7القانون العام  -٩٨
P.L. 109-148  ؛P.L. 109-34  ؛P.L. 109-289 ؛P.L. 110-28  ؛P.L. 110-92  ؛P.L. 110-116  ؛P.L. 110-

استجابة ؛ P.L.111-118؛  P.L. 111-117 ؛ P.L.111-32؛  P.L.110-252؛  P.L. 110-161؛P.L. 110-149؛  137
 .١٣/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)مكتب وزير الدفاع 

؛  P.L. 109-13؛   P.L. 109-102؛P.L. 108-7؛  P.L. 108-287؛  P.L. 108-11؛  P.L. 108-106القانون العام  -٩٩
P.L. 109-148  ؛P.L. 109-234  ؛P.L. 109-289 ؛P.L. 110-161  ؛P.L. 110-252  ؛P.L. 110-28  ؛P.L. 110-

استجابة   ؛ P.L.111-32؛  P.L. 111-118 ؛ P.L.111-117؛  P.L.110-149؛  P.L. 110-137؛P.L. 110-11؛  92
 –ق األدنى مكتب شؤون الشر؛ استجابة ٥/٤/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)وزارة الخارجية 

،  ٣٠/٦/٢٠١٠، ١٤/٤/٢٠١٠، ١٢/٤/٢٠١٠، ٢/٤/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)العراق 
 ١٠/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع ؛ ٨/٧/٢٠١٠، و٦/٧/٢٠١٠
؛ استجابة ١٤/٧/٢٠١٠يانات، ؛ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للب١٣/٧/٢٠١٠و

وزارة الخارجية  ؛٢/٤/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (DRL) مكتب الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل
(DoS)، مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون  استجابة(INL) ،لطلب المفتش العام للبيانات 
 لطلب المفتش العام (ECA)بة مكتب الشؤون التعليمية والثقافيةاستجا ،(DoS)وزارة الخارجية ؛ ١٤/٤/٢٠١٠

 ٥/٤/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)وزارة الخارجية ؛ استجابة ١٤/٤/٢٠١٠للبيانات، 
استجابة ؛ ٢١/٦/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات،(OMB) مكتب اإلدارة والموازنة؛ استجابة ١٧/٣/٢٠١٠و

استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي   ؛٢/٤/٢٠٠٩لب المفتش العام للبيانات، وزارة المالية لط
(USACE)   ،استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ؛١٢/٧/٢٠١٠لطلب المفتش العام للبيانات (USAID) 

 والتنمية الوآالة األميرآية للتجارة؛ استجابة ١٣/٧/٢٠١٠ و٨/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات،
(USTDA)،٢/٤/٢٠٠٩  لطلب المفتش العام للبيانات. 

وزارة استجابة ؛ ٣١/٣/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (BBG)  استجابة مجلس حكام محطات البث -١٠٠
 استجابة ،(DoS)وزارة الخارجية ؛ ١/٤/٢٠١٠، فرع اإلدارة العدلية لطلب المفتش العام للبيانات،(DOJ)العدل

وزارة الخارجية  ؛٢/٤/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (DRL) اطية وحقوق اإلنسان والعملمكتب الديمقر
(DoS)، مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون  استجابة(INL) ،لطلب المفتش العام للبيانات 
 لطلب المفتش العام (ECA)استجابة مكتب الشؤون التعليمية والثقافية ،(DoS)وزارة الخارجية ؛ ١٤/٤/٢٠١٠

؛ استجابة ١٧/٣/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)وزارة الخارجية ؛ استجابة ١٤/٤/٢٠١٠للبيانات، 
مكتب ؛ استجابة ٢/٤/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنى 

 (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع ؛  ٢١/٦/٢٠١٠ات، لطلب المفتش العام للبيان(OMB) اإلدارة والموازنة
؛ استجابة السفارة األميرآية في ١٤/٧/٢٠١٠و ١٩/٤/٢٠١٠، ١٥/٤/٢٠١٠لطلب المفتش العام للبيانات، 
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نظرة عامة "، (OTA)مكتب المساعدة الفنية، وزارة المالية؛ ٣/١٠/٢٠٠٩بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، 
، ّتم /ustreas.gov/offices/internationalaffairs/assistance ،٣٠/١٢/٢٠٠٥" ية،حول مكتب المساعدة الفن

لطلب   (USACE)استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي  ؛ ؛ ١٦/١٠/٢٠٠٩الدخول إلى هذا الموقع في 
 المفتش العام  لطلب(USAID) استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ؛٦/١٠/٢٠٠٨المفتش العام للبيانات، 

، القروض (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ، ١٤/٤/٢٠١٠، و٨/٤/٢٠٠٩ و١٢/١/٢٠٠٩ للبيانات،
 ?gbk.eads.usaidallnet.gov/query/ do، ٢٠٠٨، )"الكتاب األخضر(والهبات األميرآية 

program=/eads/gbk/countryReport&unit=N ١٥/٤/٢٠١٠ّتم الدخول إلى هذا الموقع في. 

؛ ٩و٥، صفحة ٦، الفصل ٢/٢٠١٠، "نظرة عامة: ٢٠١١طلب الموازنة للسنة المالية "، (DoD)وزارة الدفاع   -١٠١
؛ وزارة ٣١، صفحة ١/٢/٢٠١٠، "٢٠١١تبريرات الموازنة التكميلية للسنة المالية"وزارة الخارجية، 

، "جداول الملخصات: ٢٠١١ة تبريرات موازنة الكونغرس للمساعدات الخارجية للسنة المالي"الخارجية، 
 .٢٣صفحة / ٨/٣/٢٠١٠

 .٦٢، صفحة "٢٠١١تبريرات الموازنة للمساعدات الخارجية للسنة المالية "وزارة الخارجية،   -١٠٢

 .٢٤/٣/٢٠١٠، آما مصاغ في المجلس، H.R 4899 القانون  -١٠٣

 . ٢٧/٥/٢٠١٠، ، التعديل المصاغ في مجلس الشيوخH.R 4899 القانون  -١٠٤

 .  ٢٧/٥/٢٠١٠، ، التعديل المصاغ في مجلس الشيوخH.R 4899 القانون  -١٠٥

إيجاد مخصصات تكميلية طارئة "، H.R 4899 يجب ان يرفق مع القانون 188-111 تقرير مجلس الشيوخ  -١٠٦
، وألغراض ٢٠١٠سبتمبر / أيلول٣٠لحاالت الكوارث واإلغاثة والوظائف الصيفية للسنة المالية المنتهية في 

 . ٦٤، صفحة "أخرى

إيجاد مخصصات تكميلية طارئة "، H.R 4899، يجب ان يرفق مع القانون 188-111مجلس الشيوخ  تقرير  -١٠٧
، وألغراض ٢٠١٠سبتمبر / أيلول٣٠لحاالت الكوارث واإلغاثة والوظائف الصيفية للسنة المالية المنتهية في 

 . ٥٥-٥٤الصفحة ، "أخرى

 ١/٧/٢٠١٠، آما ّتم تعديله، H.R 4899 القانون   -١٠٨

، S6190، الصفحة ٢٢/٧/٢٠١٠، " مجلس الشيوخ-سجل الكونغرس"المائة والحادي عشر،  الكونغرس  -١٠٩
frwebgate.access.gpo.gov/cgi-

bin/getpage.cgi?dbname=2010_record&page=S6190&position=all ّتم الدخول إلى هذا الموقع في ،
٢٣/٧/٢٠١٠ . 

؛  P.L. 109-13؛   P.L. 109-102؛P.L. 108-7؛  P.L. 108-287؛  P.L. 108-11؛  P.L. 108-106القانون العام   -١١٠
P.L. 109-148  ؛P.L. 109-234  ؛P.L. 109-289 ؛P.L. 110-161  ؛P.L. 110-252  ؛P.L. 110-28  ؛P.L. 110-

استجابة   ؛ P.L.111-32؛  P.L. 111-118 ؛ P.L.111-117؛  P.L.110-149؛  P.L. 110-137؛P.L. 110-116؛  92
 –مكتب شؤون الشرق األدنى ؛ استجابة ٥/٤/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)ة وزارة الخارجي

،  ٣٠/٦/٢٠١٠، ١٤/٤/٢٠١٠، ١٢/٤/٢٠١٠، ٢/٤/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)العراق 
 ١٠/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع ؛ ٨/٧/٢٠١٠، و٦/٧/٢٠١٠
؛ استجابة ١٤/٧/٢٠١٠؛ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ١٣/٧/٢٠١٠و

استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي ؛ ٢/٤/٢٠٠٩وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، 
(USACE)  ،ة للتنمية الدولية الوآالة األميرآياستجابة  ؛١٢/٧/٢٠١٠لطلب المفتش العام للبيانات(USAID) 

الوآالة األميرآية للتجارة والتنمية ؛ استجابة ١٣/٧/٢٠١٠ و٨/٧/٢٠١٠لطلب المفتش العام للبيانات، 
(USTDA)،السنوي لكونغرس الواليات ونصف التقرير ربع ؛ ٢/٤/٢٠٠٩  لطلب المفتش العام للبيانات
صندوق قوات التوقعات تتضمن . م متأثرة بالتدويراألرقا. البيانات غير مدققة. ٤/٢٠١٠، ٣/٢٠٠٤ المتحدة،

، و (ESF)صندوق الدعم االقتصادي، (IRRF) صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، (ISFF) األمن العراقية
التوقعات تمثل المخصصات ناقص النفقات والصناديق المنتهية . (CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

الصناديق المتوقع انتهاء . قعة تساوي معدل النفقات لكل صندوق خالل السنة الماضيةالنفقات المتو. الصالحية
التوقعان يفترضان ان . ٢٠١٠يونيو / حزيران٣٠صالحياتها تساوي الصناديق المنتهية الصالحية اعتبارًا من 
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ندوق قوات  لص٢٠١٠الكونغرس سيخصص آامل مبلغ البليون دوالر في المخصصات التكميلية للسنة المالية 
 بليون دوالر في ٢٫٥٨يفترض التوقع الثاني أيضًا ان الكونغرس سيخصص آامل مبلغ . األمن العراقية
، وصندوق الدعم (CERP)، وبرنامج االستجابة الطارئة للقائد  (ISFF)صندوق قوات األمن العراقيةمخصصات 
 هو صقل للتوقع الوارد في التقرير ربع التوقع الحالي للمفتش العام. ٢٠١١ للسنة المالية (ESF)االقتصادي

أآتوبر، الذي توقع ان أموال إعادة /السنوي للمفتش العام المقدم إلى الكونغرس األميرآي في تشرين األول
ال تتضمن توقعات المفتش العام . ٢٠١٤-٢٠١٢اإلعمار األميرآية ستنفذ عند نقطة خالل السنوات المالية 

إلعادة إعمار العراق تيارات التمويل األصغر حجمًا، التي ستصبح نسبيا أآثر للمخصصات األميرآية المتبقية 
 .  أهمية عندما تنتقل جهود إعادة اإلعمار العراقية إلى مهمة مساعدة اقتصادية وأمنية عادية أآثر

١١١-   P.L. 108-11  ؛P.L. 108-106  ؛P.L. 110-252مليون دوالر ١٨٫٦٤٩ خصص الكونغرس في بادئ األمر ؛ 
 ماليين دوالر لنقلها إلى حسابات ٢١٠، لكن حدد (IRRF-2)ى صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني إل

 مليون دوالر أخرى للبرامج المتعلقة بالعراق ٥٦٢نقلت اإلدارة . أخرى لبرامج في األردن وليبريا والسودان
، نقل ٢٠٠٦في السنة المالية ). مثل التسامح عن الدين الثنائي(الممكن تنفيذها فقط في حسابات أخرى 

.  الدعم االقتصادي– ماليين دوالر إلى صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق من صندوق ١٠الكونغرس حوالي 
 .  مليون دوالر٥٠ P.L. 110-252، ألغى القانون العام ٢٠٠٨وفي السنة المالية 

مكتب شؤون الشرق ؛ استجابة ٥/٤/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)وزارة الخارجية  استجابة  -١١٢
 (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع ، ٦/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –األدنى 

؛ ٢/٤/٢٠٠٩، استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ١٠/٤/٢٠٠٩لطلب المفتش العام للبيانات، 
الوآالة استجابة  ؛٨/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)مية الدولية الوآالة األميرآية للتناستجابة 

مكتب اإلدارة  لA-11؛ النشرة ٢/٤/٢٠٠٩  لطلب المفتش العام للبيانات،(USTDA)األميرآية للتجارة والتنمية 
، ١٥ الصفحات ،٢٠ والقسم ٣، الصفحة ١٠، القسم ٨/٢٠٠٩ إعداد وتقديم وتنفيذ الموازنة، (OMB) والموازنة

ال يمكن استخدام األموال غير الملتزم بها من المخصصات المنتهية الصالحية سوى للتعديالت التي . ١٨
 .أدخلت على المشاريع الجارية أو إلقفال العقود

استجابة مكتب وزير الدفاع ؛ ٥/٤/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)وزارة الخارجية  استجابة  -١١٣
(OSD)؛ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ١٠/٤/٢٠٠٩لمفتش العام للبيانات،  لطلب ا

 ؛٨/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ؛ استجابة ٢/٤/٢٠٠٩
من بين . ٢/٤/٢٠٠٩ ات، لطلب المفتش العام للبيان(USTDA)الوآالة األميرآية للتجارة والتنمية استجابة 

 وزارة المالية األميرآية، ، األميرآيةوزارة الخارجية األميرآية،وزارة الدفاع (الوآاالت المنفذة الرئيسية 
الدولية من تزويد الوآالة األميرآية للتنمية ، لم تتمكن سوى )(USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية و

آخر تحديث ّتم استالمه من وزارة . (IRRF 1) ١عادة إعمار العراق رقم البيانات الحالية لصندوق إغاثة وإ
يقوم .  ماليين دوالر ملتزم به ولكن غير منفق٨٫٦١ ويشير إلى مبلغ ٢٠٠٧ابريل /الخارجية يعود إلى نيسان

 .المفتش العام بتدقيق صندوق إغاثة وإعادة اعمار العراق لتحديد وضع األموال في الصندوق

 .P.L؛ P.L. 110-116؛  P.L. 110-92؛P.L. 110-28؛  P.L. 109-234؛   P.L. 109-102؛P.L. 108-7ام القانون الع -١١٤
 .P.L. 111-32؛  P.L. 110-161؛  P.L. 110-49؛  110-137

؛ P.L. 110-116؛  P.L. 110-92؛  P.L. 110-28؛  P.L. 109-234؛   P.L. 109-102؛P.L. 108-7  القانون العام -١١٥
P.L. 110-137  ؛P.L. 110-149  ؛P.L. 110-161  ؛P.L. 110-252 ؛P.L. 111-32استجابة مكتب وزير الدفاع ؛ 

(OSD) ،؛ النشرة ١٣/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبياناتA-11مكتب اإلدارة والموازنة ل (OMB) اعداد 
 .٢٠، ١٥، الصفحات ٢٠ والقسم ٣، الصفحة ١٠، القسم ٨/٢٠٠٩وتقديم وتنفيذ الموازنة، 

؛ P.L. 110-116؛  P.L. 110-92؛  P.L. 110-28؛  P.L. 109-234؛   P.L. 109-102؛P.L. 108-7انون العام  الق -١١٦
P.L. 110-137  ؛P.L. 110-149  ؛P.L. 110-161  ؛P.L. 110-252 ؛P.L. 111-32استجابة مكتب وزير الدفاع ؛ 

(OSD) ،١٣/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات. 

السنوي ونصف التقرير ربع ؛ ١٣/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD) الدفاع استجابة مكتب وزير  -١١٧
 .٤/٢٠١٠-١٠/٢٠٠٥ لكونغرس الواليات المتحدة،
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١١٨-  P.L. 111-32استجابة مكتب وزير الدفاع ؛ (OSD) ،١٢/٤/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات 
 . ١٣/٧/٢٠١٠و

 .١٣/٧/٢٠١٠ و١٢/٤/٢٠١٠تش العام للبيانات،  لطلب المف(OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع   -١١٩

 .١٣/٧/٢٠١٠ و١٢/٤/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع   -١٢٠

 .P.L. 111-116؛  P.L. 111-32؛  P.L. 110-161؛  P.L. 110-28؛   P.L. 109-102؛P.L. 108-7القانون العام  -١٢١

، P.L. 111-117؛  P.L. 110-32؛  P.L. 110-161؛  P.L. 109-28؛   P.L. 109-102؛P.L. 108-7القانون العام   -١٢٢
مكتب شؤون الشرق ؛ استجابة ١٤/٧/٢٠١٠استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، 

، ١٤/٤/٢٠١٠، ١٢/٤/٢٠١٠، ٢/٤/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –األدنى 
لطلب المفتش العام   (USACE)استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي ؛ ٨/٧/٢٠١٠ و،٣٠/٦/٢٠١٠

 لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ؛ استجابة ١٢/٧/٢٠١٠للبيانات،
؛ ٨/٢٠٠٩نة؛ ؛ إعداد وتقديم وتنفيذ الموازA-11، النشرة (OMB) مكتب اإلدارة والموازنة؛ ١٣/٧/٢٠١٠

يحتسب المفتش العام الصناديق المنتهية الصالحية . ٢٠و١٥، صفحة ٢٠، والقسم ٣، صفحة ١٠القسم 
ّتم نقل بعض األموال من صندوق دعم . آمخصصات ناقص االلتزامات، اعتبارًا من تاريخ انتهاء صالحياتها
مكتب لم يشر ). ب (٦٣٢، القسم ١٩٦١االقتصاد إلى وآاالت أخرى بموجب قانون المساعدة الخارجية للعام 

 إن آانت التزاماته المبلغ عنها تتضمن هذه األموال المحولة، لذلك فإن (NEA-I) العراق –شؤون الشرق األدنى 
باإلضافة إلى ذلك، لم يتمكن . حسابات المفتش العام قد يكون مبالغًا بها في أموال الصناديق المنتهية الصالحية

 مليون ٥٠ من تزويد الوضع الكامل للصناديق بالنسبة لمبلغ (NEA-I) العراق –نى مكتب شؤون الشرق األد
 ماليين دوالر قد ّتم ٩لم ُيبلغ سوى عن .  لصندوق دعم االقتصاد٢٠٠٣دوالر في مخصصات السنة المالية 

زم بها والمنفقة من المحتمل ان تكون األموال الملت. ٢٠١٠يونيو / حزيران٣٠االلتزام بها وإنفاقها اعتبارًا من 
من هذه الصناديق أآثر من األموال المبلغ عنها، مما قد يؤثر على الوضع اإلجمالي للصناديق والمبالغ في 

 . الصناديق المنتهية الصالحية

مكتب شؤون الشرق ؛ استجابة ١٤/٧/٢٠١٠ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٢٣
، ١٤/٤/٢٠١٠، ١٢/٤/٢٠١٠، ٢/٤/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)  العراق–األدنى 
لطلب المفتش العام   (USACE)استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي؛ ٨/٧/٢٠١٠، و٣٠/٦/٢٠١٠

 لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ؛ استجابة ١٢/٧/٢٠١٠للبيانات،
 .٤/٢٠١٠-٣/٢٠٠٤ السنوي لكونغرس الواليات المتحدة،ونصف التقرير ربع ؛ ١٣/٧/٢٠١٠

، ١٢/٤/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنى استجابة  -١٢٤
؛ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام ٨/٧/٢٠١٠، و٣٠/٦/٢٠١٠، ١٤/٤/٢٠١٠

 (USACE)استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي؛ ١٦/٧/٢٠١٠، و١٤/٧/٢٠١٠، ٨/٤/٢٠١٠ للبيانات،
 (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ؛ استجابة ١٢/٧/٢٠١٠و١/٤/٢٠١٠لطلب المفتش العام للبيانات، 

 .١٣/٧/٢٠١٠لطلب المفتش العام للبيانات، 

، ١٢/٤/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)  العراق–مكتب شؤون الشرق األدنى استجابة  -١٢٥
؛ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام ٨/٧/٢٠١٠، و٣٠/٦/٢٠١٠، ١٤/٤/٢٠١٠

 (USACE)استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي؛ ١٦/٧/٢٠١٠، و١٤/٧/٢٠١٠، ٨/٤/٢٠١٠للبيانات، 
 (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ؛ استجابة ١٢/٧/٢٠١٠و١/٤/٢٠١٠لطلب المفتش العام للبيانات، 

 .١٣/٧/٢٠١٠لطلب المفتش العام للبيانات، 

، ٢٩/١/٢٠٠٩، "، الفرص لتحسين ادارة صندوق االستجابة السريعة011-09 تقرير تدقيق المفتش العام  -١٢٦
 . ١الصفحة 

برنامج ثان . ٦/٧/٢٠١٠لب المفتش العام للبيانات، لط(NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنىاستجابة    -١٢٧
لجان /  (PRT)ِفَرق إعادة إعمار المحافظاتبرنامج ، ويتضمن مشاريع (ESF)ممول من صندوق دعم االقتصاد

سالح ، يدعم أيضًا فرق إعادة اعمار المحافظات ولكنه ينفذ من قبل (PRDC) وتنمية المحافظات إعادة إعمار
 . (USACE)ميرآيالهندسة في الجيش األ
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، ٢٩/١/٢٠٠٩، "، الفرص لتحسين إدارة صندوق االستجابة السريعة011-09تقرير تدقيق المفتش العام   -١٢٨
 .١الصفحة 

مكتب شؤون الشرق ، استجابة ١٣/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع   -١٢٩
ستجابة سالح الهندسة ؛ ا٨/٧/٢٠١٠ و ٣٠/٦/٢٠١٠انات،  لطلب المفتش العام للبي(NEA-I) العراق –األدنى

 .١٢/٧/٢٠١٠لطلب المفتش العام للبيانات،  (USACE)في الجيش األميرآي

  . ١/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية استجابة    -١٣٠

، ٢٩/٦/٢٠١٠ب المفتش العام للبيانات، لطل(NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنى استجابة  -١٣١
، الفرص لتحسين إدارة صندوق 011-09تقرير تدقيق المفتش العام ؛ ١٣/٧/٢٠١٠ و-١-٨/٧/٢، ٣٠/٦/٢٠١٠

 .١، الصفحة ٢٩/١/٢٠٠٩، "االستجابة السريعة

ابة استج؛ ٢٥/٦/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات،(NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنى استجابة  -١٣٢
 .١٤/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 

 . ١٤/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية استجابة   -١٣٣

تقرير تدقيق ؛ . ١/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية استجابة  -١٣٤
يمكن . ١، الصفحة ٢٩/١/٢٠٠٩، "الفرص لتحسين إدارة صندوق االستجابة السريعة"، 011-09المفتش العام 

جميع اآلخرين الذين يتلقون .  ألف دوالر١٠٠ان تتلقى المنظمات غير الحكومية األميرآية هبات تصل إلى 
 .  ألف دوالر٢٠٠يمكن ان يتلقوا هبات تصل إلى ) نمية الدوليةفي القسم المنفذ من الوآالة االميرآية للت(هبات 

 . ٢٩/٦/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات،(NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنىاستجابة   -١٣٥

، ٢٩/١/٢٠٠٩، "الفرص لتحسين إدارة صندوق االستجابة السريعة"، 011-09 تقرير تدقيق المفتش العام  -١٣٦
 دوالر ٢٥٫٠٠٠المشتريات الصغيرة المحددة بمبلغ : ريات إلى مجموعتينتقسم المشت. ٣-١صفحة 

لم يعد صندوق االستجابة السريعة يدعم ( دوالر ٢٥٫٠٠٠والمشتريات المباشرة المستخدمة لمبالغ اآبر من 
واعتمادًا على طبيعة المشروع آلية والتمويل المستخدمة، يمكن توزيع ).  دوالر٢٥٫٠٠٠مشتريات تفوق 

تصرف الدفعات من صندوق تسليفات يحتفظ به . ال بمبلغ مقطوع أو بدفعات دورية تسدد إلى المستحقيناألمو
صندوق التسليفات هو صندوق نقد، وعادة بمبلغ ثابت، ُينشأ بتسليف . لدى فريق إعادة إعمار المحافظات

سب األصول إلنفاقه آما األموال من المسؤول المالي أو مسؤول الدفع في الوآالة الى أمين صندوق معين ح
 ألف ١٠٠تملك فرق إعادة إعمار المحافظات عادة صندوق تسليفات لالستجابة الطارئة تتراوح قيمته من . يلزم

عندما يصرف فريق إعادة إعمار المحافظات األموال، يقوم أمين صندوق الفريق .  ألف دوالر٣٠٠دوالر إلى 
 اإلدارةداد وإرسال مجموعة من الوثائق الداعمة إلى مكتب بإع) ويشار إليه هنا بأمين الصندوق الفرعي(

يقوم هذا المكتب بمراجعة ومعالجة هذه الوثائق ويسمح بإعادة . المالية الموجود في السفارة األميرآية في بغداد
تزويد مبالغ األموال المنفقة إلى أمين الصندوق الفرعي لفريق إعادة إعمار المحافظات على شكل شك مسحوب 

 . لى الخزينة األميرآيةع

 ٢٩/٦/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات،(NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنىاستجابة   -١٣٧
 .٦/٧/٢٠١٠و

، ٢٩/١/٢٠٠٩، "، الفرص لتحسين إدارة صندوق االستجابة السريعة011-09تقرير تدقيق المفتش العام  مثل  -١٣٨
 .٢الصفحة 

تقرير ، ١٥/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات،(NEA-I)العراق  –مكتب شؤون الشرق األدنى استجابة  -١٣٩
قبل . ٢، صفحة٢٩/١/٢٠٠٩، "، الفرص لتحسين إدارة صندوق االستجابة السريعة011-09تدقيق المفتش العام 

 ألف دوالر، آانت لجنة التعليم الفني في السفارة توافق عليها قبل ٢٥منع طلبات الشراء التي تزيد قيمتها عن 
 . أفغانستان-رسالها إلى قيادة العقود المشترآة في العراقإ

مكتب شؤون الشرق ؛ استجابة ٢/٧/٢٠١٠ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٤٠
 .١٥/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات،(NEA-I) العراق –األدنى
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مكتب شؤون الشرق ؛ استجابة ٢/٧/٢٠١٠لمفتش العام للبيانات،  استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب ا -١٤١
 –مكتب شؤون الشرق األدنىوفقا ل. ١٥/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات،(NEA-I) العراق –األدنى

 تتبع أيضًا الهبات الكبيرة (MSI's) فإن قاعدة بيانات شرآة مانيجمانت سيستمز انترناشيونال ،(NEA-I)العراق 
 .DAIيرها شرآة التي تد

 .٢٩/٦/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات،(NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنىاستجابة   -١٤٢

 .١٤/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية استجابة   -١٤٣

 .٦/٧/٢٠١٠ للبيانات، لطلب المفتش العام(NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنى استجابة  -١٤٤

 .١/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية استجابة   -١٤٥

 .١/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية استجابة  -١٤٦

 .٢/٧/٢٠١٠نات، استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيا  -١٤٧

 .٢٩/٦/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات،(NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنى استجابة  -١٤٨

 .٦/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات،(NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنىاستجابة  -١٤٩

 .١/٧/٢٠١٠بيانات،  لطلب المفتش العام لل(USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية استجابة   -١٥٠

 .٢٩/٦/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات،(NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنى استجابة  -١٥١

 .٦/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات،(NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنى استجابة  -١٥٢

 .٢/٧/٢٠١٠ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٥٣

 .١٤/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية استجابة   -١٥٤

؛ تقرير ٦/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات،(NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنى استجابة  -١٥٥
قانون مخصصات "، HR.3288، يجب ان يرفق مع تقرير المؤتمر القانون 366-111مجلس النواب رقم 

 .  ١٤٦٦، صفحة ٨/١٢/٢٠٠٩، "٢٠١٠وزارات النقل واإلسكان والتطوير المدني الوآاالت ذات الصلة، 

 .١٣/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات،(NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنى استجابة  -١٥٦

 .١٣/٧/٢٠١٠ للبيانات، لطلب المفتش العام(NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنىاستجابة  -١٥٧

التقرير ربع السنوي العاشر لمشروع برنامج المساعدة السريعة "، (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية   -١٥٨
 .١١، صفحة ٤/٢٠١٠، )"٢٠١٠مارس / آذار٣١ -يناير/ آانون الثاني١ ((IRAP)للعراق

 .٢/٧/٢٠١٠نات،  استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيا -١٥٩

 .١٣/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات،(NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنى استجابة  -١٦٠

 .٢/٧/٢٠١٠ استجابة السفارة األميرآية لطلب المفتش العام للبيانات،  -١٦١

 .١٣/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات،(NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنى استجابة  -١٦٢

 .١٥/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات،(NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنىابة استج -١٦٣

 .١٣/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات،(NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنىاستجابة  -١٦٤

 . ١٥/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات،(NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنىاستجابة  -١٦٥

 .١٥/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات،(NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنىابة استج -١٦٦

 .١٤/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية استجابة   -١٦٧

 .١/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية استجابة  -١٦٨
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 .١٤/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية استجابة  -١٦٩

 .١/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية استجابة   -١٧٠

-P.L. 108نون العام ؛ القا١٣/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع   -١٧١
 .P.L. 111-118؛ P.L. 110-252؛  P.L. 110-161؛  P.L. 110-28؛  P.L. 109-148؛   P.L. 109-13؛287

مكتب اإلدارة  ؛P.L. 111-118؛ ١٣/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع   -١٧٢
، ٢٠، والقسم ٣، صفحة ١٠؛ القسم ٨/٢٠٠٩ذ الموازنة؛ ؛ إعداد وتقديم وتنفيA-11، النشرة (OMB) والموازنة

 . ٢٠و١٥صفحة 

؛ مكتب وآيل ١٥/٧/٢٠١٠، لطلب المفتش العام للبيانات، )المراقب المالي( استجابة مكتب وآيل وزارة الدفاع  -١٧٣
 ،٢٧، الفصل ١٢، المجلد ١/٢٠٠٩،وزارة الدفاع، أنظمة اإلدارة المالية ل)المراقب المالي(وزارة الدفاع 

  فئة من فئات مشاريع ١٢يعرف ) المراقب المالي(مكتب وآيل وزارة الدفاع . ، والملحق أ١٣-١١الصفحة
.  من نظام اإلدارة المالية لوزارة الدفاع٢٧، الفصل ١٢ في المجلد (CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

قديم تقرير شهري حول وضع مشاريع على الجيش ت) المراقب المالي(تفرض أنظمة مكتب وآيل وزارة الدفاع 
 منظمًا وفق فئة –) المراقب المالي( إلى مكتب وآيل وزارة الدفاع (CERP)برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

 مع تفاصيل حول الوحدة المنفذة، الرقم المرجعي للوثيقة، عنوان الوثيقة، الفصل والموقع، والمبالغ -المشروع
 .طلبات التقارير اإلضافية تتعلق بالمشاريع األآبرمت. الملتزم بها والمنفقة

؛ ٢/٧/٢٠١٠، (USF-I  CERP)تقرير الفئات لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد للقوات األميرآية في العراق   -١٧٤
 .٧/١٣/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع 

 . ٣/٣/٢٠١٠، لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)ق مكتب المساعدة االنتقالية للعرا  استجابة -١٧٥

١٧٦-  P.L. 111-118 ٩٠٠٥، القسم . 

، ٧/٢٤/٢٠٠٩، "٢٠١٠، قانون مخصصات وزارة الدفاع، 230-111 تقرير لجنة المخصصات لمجلس النواب  -١٧٧
 . ٣٤٩صفحة 

قانون مخصصات   "،P.L. 111-118 البيان التفسيري للجنة المخصصات التابعة لمجلس النواب للقانون العام  -١٧٨
يفرض البيان التفسيري أيضًا ان يتضمن التقرير عدد . ٤٠٤، صفحة ١٦/١٢/٢٠٠٩، "٢٠١٠وزارة الدفاع، 

الموظفين الالزمين وعدد الموظفين المنتشرين حاليًا، في أفغانستان مع قيادة العقود المشترآة والقوات 
 .   للقائداالميرآية في أفغانستان دعمًا لبرامج االستجابة الطارئة

قانون مخصصات "،  P.L. 111-118 البيان التفسيري للجنة المخصصات التابعة لمجلس النواب للقانون العام  -١٧٩
 .٤٠٤، صفحة ١٦/١٢/٢٠٠٩، "٢٠١٠وزارة الدفاع، 

-P.L. 111 و ٩٠٠٥، القسم P.L. 111-118 التقرير المقدم إلى الكونغرس وفق القانون ،(DoD)وزارة الدفاع    -١٨٠
-i، الصفحة ٧/٢٠١٠، "(CERP)مراجعة وزارة الدفاع لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد "، ١٢٢٢م ، القس84
ii . 

 . ٤-، ب٢-، الصفحة ب٣١/٣/٢٠١٠، (MAAWS)، المال آنظام سالح (USF-I)القوات األميرآية في العراق  -١٨١

 . ٥-، الصفحة ب٣١/٣/٢٠١٠، (MAAWS)، المال آنظام سالح (USF-I)القوات األميرآية في العراق   -١٨٢

 .١٠-، الصفحة ب٣١/٣/٢٠١٠، (MAAWS)، المال آنظام سالح (USF-I)القوات األميرآية في العراق   -١٨٣

 .١١-، الصفحة ب٣١/٣/٢٠١٠، (MAAWS)، المال آنظام سالح (USF-I)القوات األميرآية في العراق   -١٨٤

 .١١-، الصفحة ب٣١/٣/٢٠١٠، (MAAWS)، المال آنظام سالح (USF-I)القوات األميرآية في العراق  -١٨٥

 .١٣-، الصفحة ب٣١/٣/٢٠١٠، (MAAWS)، المال آنظام سالح (USF-I)القوات األميرآية في العراق  -١٨٦

-، ب١-٢-، الصفحة ب٣١/٣/٢٠١٠، (MAAWS)، المال آنظام سالح (USF-I)القوات األميرآية في العراق  -١٨٧
٥-٢ . 
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٢٥٤ 

 .٧-، الصفحة ب٣١/٣/٢٠١٠، (MAAWS)، المال آنظام سالح (USF-I)القوات األميرآية في العراق   -١٨٨

 .١٥/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع   -١٨٩

  .٨-، الصفحة ب٣١/٣/٢٠١٠، (MAAWS)، المال آنظام سالح (USF-I)القوات األميرآية في العراق   -١٩٠

 . ١/٧/٢٠١٠ات،  لطلب المفتش العام للبيان(USF-I)القوات األميرآية في العراق  استجابة  -١٩١

 .٨-، الصفحة ب٣١/٣/٢٠١٠، (MAAWS)، المال آنظام سالح (USF-I) القوات األميرآية في العراق  -١٩٢

 .١٥/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع   -١٩٣

 .٤٤ الصفحة ،٤/٢٠٠٩ التقرير ربع السنوي لكونغرس الواليات المتحدة،لمفتش العام،  ا -١٩٤

 .١٥/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)ابة مكتب وزير الدفاع استج  -١٩٥

 .١/٧/٢٠١٠، لطلب المفتش العام للبيانات، OUSD (C) ) المراقب المالي(استجابة مكتب وآيل وزارة الدفاع   -١٩٦

، (DOJ)وزارة العدل؛ ٣١/٣/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (BBG)استجابة مجلس حكام محطات البث -١٩٧
مكتب  استجابة ،(DoS)وزارة الخارجية  ؛ ١/٤/٢٠١٠فرع اإلدارة العدلية لطلب المفتش العام للبيانات،ستجابة ا

وزارة الخارجية  ؛٢/٤/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (DRL) الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل
(DoS)، مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون  استجابة(INL) لطلب المفتش العام 

 لطلب (ECA)استجابة مكتب الشؤون التعليمية والثقافية ،(DoS)وزارة الخارجية ؛ ١٤/٤/٢٠١٠للبيانات،
 لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)وزارة الخارجية ؛ استجابة ١٤/٤/٢٠١٠المفتش العام للبيانات، 

 لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنى؛ استجابة ١٧/٣/٢٠١٠
استجابة ؛ ٢١/٦/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات،(OMB) مكتب اإلدارة والموازنة؛ استجابة ٢/٤/٢٠١٠

؛ ١٤/٧/٢٠١٠، و١٩/٤/٢٠١٠، ١٥/٤/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)مكتب وزير الدفاع 
مكتب ، وزارة المالية؛ ٣/١٠/٢٠٠٩تش العام للبيانات، استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المف

، ٣٠/١٢/٢٠٠٥"نظرة عامة حول مكتب المساعدة الفنية،"، (OTA)المساعدة الفنية
ustreas.gov/offices/internationalaffairs/assistance/ ؛ ١٦/١٠/٢٠٠٩، ّتم الدخول إلى هذا الموقع في

 استجابة ؛٦/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات،   (USACE)استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي 
و ٨/٤/٢٠٠٩، ١٢/١/٢٠٠٩  لطلب المفتش العام للبيانات،(USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 

، )"الكتاب األخضر(، القروض والهبات األميرآية (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ؛ ١٤/٤/٢٠١٠
٢٠٠٨ ،gbk.eads.usaidallnet.gov/query/ do? program=/eads/gbk/countryReport&unit=N  ّتم

 .١٥/٤/٢٠١٠الدخول إلى هذا الموقع في

، (DOJ)وزارة العدل؛ ٣١/٣/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (BBG)استجابة مجلس حكام محطات البث  -١٩٨
مكتب  استجابة ،(DoS)وزارة الخارجية  ؛ ١/٤/٢٠١٠فرع اإلدارة العدلية لطلب المفتش العام للبيانات،استجابة 

وزارة الخارجية  ؛٢/٤/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (DRL) الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل
(DoS)، مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون  استجابة(INL) لطلب المفتش العام 

 لطلب (ECA)استجابة مكتب الشؤون التعليمية والثقافية ،(DoS)وزارة الخارجية ؛ ١٤/٤/٢٠١٠للبيانات،
 لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)وزارة الخارجية ؛ استجابة ١٤/٤/٢٠١٠المفتش العام للبيانات، 

 لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنى ؛ استجابة ١٧/٣/٢٠١٠
استجابة ؛  ٢١/٦/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات،(OMB) ب اإلدارة والموازنةمكت؛ استجابة ٢/٤/٢٠١٠

؛ ١٤/٧/٢٠١٠، و١٩/٤/٢٠١٠، ١٥/٤/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)مكتب وزير الدفاع 
مكتب ، وزارة المالية؛ ٣/١٠/٢٠٠٩استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، 

، ٣٠/١٢/٢٠٠٥" نظرة عامة حول مكتب المساعدة الفنية،"، (OTA)اعدة الفنيةالمس
ustreas.gov/offices/internationalaffairs/assistance/ ؛ ١٦/١٠/٢٠٠٩، ّتم الدخول إلى هذا الموقع في

ة  استجاب؛٦/١٠/٢٠٠٨لطلب المفتش العام للبيانات،   (USACE)استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي 
و ٨/٤/٢٠٠٩، ١٢/١/٢٠٠٩  لطلب المفتش العام للبيانات،(USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 

، )"الكتاب األخضر(، القروض والهبات األميرآية (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ؛ ١٤/٤/٢٠١٠
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٢٠٠٨ ،gbk.eads.usaidallnet.gov/query/ do? program=/eads/gbk/countryReport&unit=N  ّتم
 .١٥/٤/٢٠١٠الدخول إلى هذا الموقع في

-www.whitehouse.gov/briefing-room/nominations، "الترشيحات والتعيينات" البيت األبيض،  -١٩٩
andappointments ٢٠/٧/٢٠١٠، ّتم الدخول إلى هذا الموقع في. 

 ،"ى ترآياالسفير األميرآي إل: جايمس جيفري" السفارة األميرآية في انقره،  -٢٠٠
turkey.usembassy.gov/ambassador-james-jeffrey.html ٢٢/٧/٢٠١٠، ّتم الدخول إلى هذا الموقع في. 

 ،"السيرة الذاتية لجايمس جيفري"، (DoS)  األميرآيةوزارة الخارجية  -٢٠١
www.state.gov/r/pa/ei/biog/56704.htm ٢٠/٧/٢٠١٠، ّتم الدخول إلى هذا الموقع في . 

غايتس يوصي ان يتولى ماتيس منصب القيادة "، "ن، الخدمة الصحفية للقوات األميرآية جيم غارامو -٢٠٢
، ّتم الدخول إلى هذا www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=59951 ،٨/٧/٢٠١٠، "المرآزية

 . ٨/٧/٢٠١٠الموقع في 

 ،١٨/٥/٢٠١٠، "إعالنات المسؤول العام" نشرة صحفية لوزارة الدفاع،  -٢٠٣
www.defense.gov/releases/release.aspx?releaseid=13537 ١٦/٧/٢٠١٠، ّتم الدخول إلى هذا الموقع في. 

، S5718، الصفحة ٣٠/٦/٢٠١٠، " مجلس الشيوخ–، سجل للكونغرس ١١١ الكونغرس  -٢٠٤
frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getpage.cgi?dbname=2010_record&page=S5718& 

position=all١٦/٧/٢٠١٠ل إلى هذا الموقع في ، ّتم الدخو. 

   .١٥/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات،(USF-I)القوات األميرآية في العراق استجابة   -٢٠٥

، ٣٠/٦/٢٠٢٠ مؤسسة بروآينغز، مؤشر العراق، -٢٠٦
www.brookings.edu/~/media/Files/Centers/Saban/Iraq%20Index/index.pdf ّتم الدخول إلى هذا ،

 .١٩، الصفحة ١٦/٧/٢٠١٠الموقع في 

   .١/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات،(USF-I)القوات األميرآية في العراق  استجابة  -٢٠٧

، "تنظيم مؤقت لتسهيل اقامة عالقة استراتيجية مع الجمهورية العراقية" أمر تنفيذي للبيت األبيض،  -٢٠٨
١٠/٥/٢٠١٠ . 

، " عالقة استراتيجية مع الجمهورية العراقيةتنظيم مؤقت لتسهيل إقامة"أمر تنفيذي للبيت األبيض،  -٢٠٩
 .القائمة مقتبسة من النسخة األصلية. ١٠/٥/٢٠١٠

، "تنظيم مؤقت لتسهيل اقامة عالقة استراتيجية مع الجمهورية العراقية" أمر تنفيذي للبيت األبيض،  -٢١٠
١٠/٥/٢٠١٠. 

 . ١٤/٧/٢٠١٠ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢١١

 .٣/٣/٢٠١٠، لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق   استجابة -٢١٢

 . ١٤/٧/٢٠١٠استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،   -٢١٣

 .  ١٦/٧/٢٠١٠ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢١٤

 .١٤/٧/٢٠١٠ة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجاب -٢١٥

 .٧/٧/٢٠١٠ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢١٦

 .٦/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنى استجابة  -٢١٧

نشرة صحفية، "، (INL)شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون مكتب ، (DoS)وزارة الخارجية   -٢١٨
، "مساعد وزير الخارجية لشؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون دايفيد جونسون يسافر إلى العراق"

٢٧/٤/٢٠٢٠،www.state.gov/r/pa/prs/ps/2010/04/140926.htm ّتم الدخول إلى هذا الموقع في ،
٢٣/٦/٢٠١٠  . 



  الهوامش
 

٢٥٦ 

 (INL)مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون ، (DoS)األميرآية وزارة الخارجية استجابة   -٢١٩
 . ٢/٧/٢٠٢٠لطلب المفتش العام للبيانات، 

، ١/٢/٢٠١٠، "٢٠١٠تبريرات الموازنة التكميلية للسنة المالية  "،(DoS)األميرآية وزارة الخارجية استجابة   -٢٢٠
 .١الصفحة 

 . ٢٣-٢٢، الصفحة ١/٢٠١٠  السنوي لكونغرس الواليات المتحدة، ونصفالتقرير ربع المفتش العام،  -٢٢١

نشرة صحفية، "، (INL)مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون ، (DoS)وزارة الخارجية   -٢٢٢
، "مساعد وزير الخارجية لشؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون دايفيد جونسون يسافر إلى العراق"

٢٧/٤/٢٠٢٠، www.state.gov/r/pa/prs/ps/2010/04/140926.htm ّتم الدخول إلى هذا الموقع في ،
٢٣/٦/٢٠١٠ . 

 .١٤/٧/٢٠١٠ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٢٣

لمفتش العام ، لطلب ا(ACCO)مكتب تنسيق أعمال مكافحة الفساد استجابة السفارة األميرآية في بغداد،  -٢٢٤
 .٢١/٦/٢٠١٠للبيانات، 

 لطلب المفتش العام للبيانات، (ACCO)مكتب تنسيق أعمال مكافحة الفسادالسفارة األميرآية في بغداد، استجابة   -٢٢٥
٢/٧/٢٠١٠. 

، الصفحة ١/٢/٢٠١٠، "٢٠١٠تبريرات الموازنة التكميلية للسنة المالية  "،(DoS)  األميرآيةوزارة الخارجية  -٢٢٦
 لدعم عملية ٢٠١٠ مليار دوالر المطلوب في المخصصات التكميلية للعام ١٫٥٧على وضع مبلغ لإلطالع . ١١

 . اإلعمار هذه، انظر قسم مصادر التمويل في هذا التقرير

 . ٥/٧/٢٠١٠ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٢٧

، (OPA)مكتب شؤون المحافظات   (PRT)دة إعمار المحافظاتِفَرق إعا السفارة األميرآية في بغداد، استجابة  -٢٢٨
 .٥/٧/٢٠١٠لطلب المفتش العام للبيانات، 

 لطلب المفتش العام للبيانات، (OPA)مكتب شؤون المحافظات السفارة األميرآية في بغداد، استجابة  -٢٢٩
٦/١/٢٠١٠. 

، (OPA)مكتب شؤون المحافظات ،  (PRT)ِفَرق إعادة إعمار المحافظات السفارة األميرآية في بغداد، استجابة  -٢٣٠
المحافظات السفارة األميرآية في بغداد، استجابة مكتب شؤون . ٥/٧/٢٠١٠لطلب المفتش العام للبيانات، 

(OPA) ،٦/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات. 

 .١٦/٧/٢٠١٠لطلب المفتش العام للبيانات، OUSD (P) )للسياسات(استجابة مكتب وآيل وزارة الدفاع   -٢٣١

 .١٦/٧/٢٠١٠لطلب المفتش العام للبيانات، OUSD (P) )للسياسات(استجابة مكتب وآيل وزارة الدفاع  -٢٣٢

 . ١١/٥/٢٠٢٠استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،   -٢٣٣

ليج تستقبل مقاطعة منطقة الخ"، (USACE)سالح الهندسة في الجيش األميرآي  الدونا دايفيس، نشرة صحفية  ل -٢٣٤
، ّتم www.grd.usace.army.mil/news/releases/NR10-07-11.pdf ،١١/٧/٢٠١٠، "قائدها الثاني واألخير

 . ١٢/٧/٢٠١٠الدخول إلى هذا الموقع في 

سالح الهندسة في الجيش األميرآي  فينسنت مارش ومايك شيك، نشرة صحفية لمقاطعة منطقة الخليج ل -٢٣٥
(USACE) ،"٨/٦/٢٠١٠، "جيش األميرآي يتخذ خطوات للمحافظة على ارثه في العراقسالح الهندسة في ال، 

www.grd.usace.army.mil/news/releases/NR10-06-08.pdf ٢١/٦/٢٠١٠، ّتم الدخول إلى هذا الموقع في .
مقاطعة منطقة الخليج هي الوجود المتبقي لسالح الهندسة في الجيش األميرآي في العراق، وقد انخفض حجمها 

 .  فرقة وثالث مقاطعات خالل السنة الماضيةمن

 .٢/٧/٢٠٢٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (USACE)سالح الهندسة في الجيش األميرآي  استجابة  -٢٣٦
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سالح الهندسة في الجيش األميرآي  فينسنت مارش ومايك شيك، نشرة صحفية لمقاطعة منطقة الخليج ل -٢٣٧
(USACE) ،" ٨/٦/٢٠١٠، "يتخذ خطوات للمحافظة على ارثه في العراقسالح الهندسة في الجيش األميرآي، 

www.grd.usace.army.mil/news/releases/NR10-06-08.pdf ٢١/٦/٢٠١٠، ّتم الدخول إلى هذا الموقع في. 

؛ مجاالت مسؤولية القيادة ١٥/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع   -٢٣٨
-JCC) القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستانانتقال "، FRAGO 09-1640 (USCENTCOM)المرآزية 

I/A)" ،نقلت القيادة المرآزية ، ٢٠١٠يونيو، /حزيران١١في . ١، القسم٤/٢٠١٠(CENTCOM)  القيادة
. (JTSCC)إلى قيادة مشترآة للعقود لدعم مسرح العمليات " (JCC-I/A) المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان

 إلى قيادة عقود القيادة (JCC-I/A)وفقًا لوزارة الدفاع، تغير اسم القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان 
 في العراق (HCA)تولي رئاسة نشاطات التعاقد :  مسؤولياتC3 وبهذا االنتقال، تسلمت قيادة (C3)المرآزية 

ى جميع موظفي عقود مكونات الخدمة ناقص القيادة  عل(OPCON)وأفغانستان والعمل آمشرفة عمالنية 
، وتوسيع اإلشراف إلى الكويت (USACE) وسالح الهندسة (SOCCEN)العمالنية الخاصة للقيادة المرآزية 

 ووفد (TBC)وباآستان، بما في ذلك سلطة التنسيق، منح التصاريح لممارسة األعمال في مسرح العمليات، 
 أصبح (PARC)الذي آان يلقب سابقا بالمساعد الرئيسي المسؤول عن العقود الشخص . (CAD)إدارة العقود 

 ليست منظمة دائمة، لكنها ستكون C3. ، وفقًا للوثيقة المشترآة(SCO)اآلن يعرف بمسؤول العقود الرئيسي 
   .موجودة خالل العمليات الطارئة الرئيسية الجارية في منطقة عمليات القيادة المرآزية

؛ مجاالت مسؤولية القيادة ١٥/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)تب وزير الدفاع استجابة مك  -٢٣٩
، "(JCC-I/A) القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان، FRAGO 09-1640 (USCENTCOM)المرآزية 

 .٣، القسم٤/٢٠١٠

؛ مجاالت مسؤولية القيادة ١٥/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع   -٢٤٠
، "(JCC-I/A) القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان، FRAGO 09-1640 (USCENTCOM)المرآزية 

، سيسمى الجيش المسؤول التنفيذي للعقود في العراق، أفغانستان، الكويت C3عند إنشاء . ٣، القسم٤/٢٠١٠
 رئيسا C3 سوف يعين قائد (ASAALT)اللوجستيات والتكنولوجيا مساعد وزير الجيش للمشتريات و. وباآستان

 سلطات تعاقدية عالية المستوى للعراق وأفغانستان، C3سيقدم قائد . لنشاطات العقود في العراق وأفغانستان
 . نوهما بدورهما سيوفران تراخيص العقود لجميع مكاتب العقود في العراق وأفغانستا

لمفتش العام، ؛ ا١٩٩-١٩٨، الصفحة ٢/٢٠٠٩تجربة اعادة اعمار العراق، : صعبة  المفتش العام، الدروس ال -٢٤١
عملية نقل األمن في المحافظات إلى . ٧الصفحة، ٤/٢٠٠٩ التقرير ربع السنوي لكونغرس الواليات المتحدة،

 إلى ١٨ الـ سبقتها اتفاقية أمنية نقلت المسؤولية األمنية الكاملة عن جميع المحافظات(PIC)السلطة العراقية 
  . ٢٠٠٩يناير / آانون الثاني١الحكومة العراقية في 

 .٢٩/٤/٢٠١٠ قياس االستقرار واألمن في العراق،، (DoD)وزارة الدفاع   -٢٤٢

وفقًا لمكتب . ٣/٣/٢٠٢٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (ITAO)المساعدة االنتقالية للعراق استجابة مكتب   -٢٤٣
يخطط لتوفير امكانية لقراءة . ٢٠١٠سبتمبر/أيلول١غلق النظام فيالمساعدة االنتقالية للعراق، سوف ي

 وبعد ذلك ستوضع قاعدة البيانات على خادم الكتروني آخر لمدة ٢٠١٠سبتمبر /أيلول٣٠المعلومات حتى 
 .سنوات١٠

خطط الحفاظ على برنامج إعادة إعمار العراق وسجالت العقود تحتاج "، 021-10 تقرير تدقيق المفتش العام  -٢٤٤
 . ٧/٢٠١٠، "لى تحسينإ

تدقيق "، MERO-A-10-07رقم (DoS OIG) مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية التقرير الصادر عن  -٢٤٥
 . ٣، الصفحة ٤/٢٠١٠، "المسؤولية عن الممتلكات في السفارة في بغداد

ولية عن تدقيق المسؤ"، MERO-A-10-07 رقم (DoS OIG) مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية تقرير  -٢٤٦
 . ٢٩-٣، الصفحة٤/٢٠١٠، "الممتلكات في السفارة في بغداد

تدقيق المسؤولية عن "، MERO-A-10-07 رقم (DoS OIG) مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية تقرير  -٢٤٧
 .٢٩، الصفحة٤/٢٠١٠، "الممتلكات في السفارة في بغداد
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تدقيق المسؤولية عن "، MERO-A-10-07قم  ر(DoS OIG) مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية تقرير  -٢٤٨
 .٩، الصفحة٤/٢٠١٠، "الممتلكات في السفارة في بغداد

 . ١٧/٦/٢٠١٠ وزارة الخارجية، تقرير إدارة الممتلكات للسفارة األميرآية في بغداد،  -٢٤٩

 .١٤/٧/٢٠١٠ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٢٥٠

؛ ١/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (RSO)مكتب األمن اإلقليمي استجابة ية في بغداد،  السفارة األميرآ -٢٥١
استجابة الوآالة ؛ ١/٧/٢٠٢٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (USF-I)القوات األميرآية في العراق استجابة 

تجابة سالح الهندسة في اس؛ ٢/٧/٢٠١٠  لطلب المفتش العام للبيانات،(USAID)األميرآية للتنمية الدولية 
 . ٣/٧/٢٠١٠لطلب المفتش العام للبيانات،   (USACE)الجيش األميرآي 

دعم المقاولين المشارآين في العمليات األميرآية في  "(ADUSD)مساعد وآيل وزارة الدفاع لدعم البرامج  -٢٥٢
  .٥/٢٠١٠، " في العراق وأفغانستان(USCENTCOM AOR)مناطق مسؤولية القيادة المرآزية 

مقاولو وزارة الدفاع في العراق "، R40764 (CRS) موشي شوارتز، تقرير خدمة أبحاث الكونغرس  -٢٥٣
 . ٨، صفحة ٢/٧/٢٠١٠، "خلفية وتحليل: "وأفغانستان

مقاولو وزارة الدفاع في العراق "، R40764 (CRS) موشي شوارتز، تقرير خدمة أبحاث الكونغرس  -٢٥٤
 .٨، صفحة ٢/٧/٢٠١٠، "خلفية وتحليل: "وأفغانستان

 شهادة غاري موتسيك، مساعد نائب وآيل وزارة الدفاع لدعم البرامج، أمام اللجنة الفرعية لمجلس النواب  -٢٥٥
، "جلسات استماع حول هبات وعقود العراق وأفغانستان"للخدمات المسلحة حول اإلشراف والتحقيقات، 

٢٣/٣/٢٠١٠. 

ة اللوجستيات، أمام اللجنة الفرعية لمجلس النواب  شهادة وليام موزر، نائب مساعد وزيرة الخارجية إلدار -٢٥٦
، "جلسات استماع حول هبات وعقود والعراق وأفغانستان"للخدمات المسلحة حول اإلشراف والتحقيقات، 

٢٣/٣/٢٠١٠  . 

 شهادة السفير جايمس مايكل، مستشار الوآالة األميرآية للتنمية الدولية، أمام اللجنة الفرعية لمجلس النواب  -٢٥٧
، "جلسات استماع حول هبات وعقود والعراق وأفغانستان"مات المسلحة حول اإلشراف والتحقيقات، للخد
٢٣/٣/٢٠١٠  . 

 شهادة جون هاتين، مدير فريق إدارة التملك والموارد في مكتب المحاسبة الحكومية، أمام اللجنة الفرعية  -٢٥٨
استماع حول هبات وعقود والعراق جلسات "لمجلس النواب للخدمات المسلحة حول اإلشراف والتحقيقات، 

 .  ٢٣/٣/٢٠١٠، "وأفغانستان

مستشار الوآالة شهادة غاري موتسيك، مساعد نائب وآيل وزارة الدفاع لدعم البرامج والسفير جايمس مايكل   -٢٥٩
أمام اللجنة الفرعية لمجلس النواب للخدمات المسلحة حول اإلشراف والتحقيقات، األميرآية للتنمية الدولية، 

 .٢٣/٣/٢٠١٠، "سات استماع حول هبات وعقود العراق وأفغانستانجل"

 شهادة جون هاتين، مدير فريق إدارة التملك والموارد في مكتب المحاسبة الحكومية، أمام اللجنة الفرعية  -٢٦٠
جلسات استماع حول هبات وعقود والعراق "لمجلس النواب للخدمات المسلحة حول اإلشراف والتحقيقات، 

 .  ٢٣/٣/٢٠١٠، "انستانوأفغ

، قضية (FAR)نظام التملك الفدرالي "، ووآالة الناسا، (GSA)، إدارة الخدمات العامة (DoD)وزارة الدفاع   -٢٦١
، ٥٥ رقم ٧٥السجل الفدرالي، المجلد " ، النظام الفدرالي لمعلومات أداء ونزاهة الفائزين بالعقود2008-027

 .٥٩ و١٤صفحة 

، قضية (FAR)نظام التملك الفدرالي "، ووآالة الناسا، (GSA)رة الخدمات العامة ، إدا(DoD)وزارة الدفاع   -٢٦٢
، ٥٥ رقم ٧٥السجل الفدرالي، المجلد " ، النظام الفدرالي لمعلومات أداء ونزاهة الفائزين بالعقود2008-027

 .٥٩ و١٤صفحة 

٢٦٣-  P.L. 110-417 ٨٧٢، القسم      . 
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، قضية (FAR)نظام التملك الفدرالي "، ووآالة الناسا، (GSA)امة ، ادارة الخدمات الع(DoD)وزارة الدفاع   -٢٦٤
، ٥٥ رقم ٧٥السجل الفدرالي، المجلد " ، النظام الفدرالي لمعلومات اداء ونزاهة الفائزين بالعقود2008-027

 وقد ّتم دمجها في ٢٠١٠ وربيع ٢٠٠٩، ّتم إنشاء بعض قواعد البيانات اإلضافية بين صيف ٥٩ و١٤صفحة 
 .(FAPIIS)لنظام هذا ا

 ،"(FAPIIS)النظام الفدرالي لمعلومات اداء ونزاهة الفائزين بالعقود " نظام استعادة معلومات االداء الماضية،  -٢٦٥
www.ppirs.gov/fapiis.html ٢٢/٦/٢٠١٠، ّتم الدخول الى هذا الموقع في . 

، قضية (FAR)م التملك الفدرالي نظا"، ووآالة الناسا، (GSA)، ادارة الخدمات العامة (DoD)وزارة الدفاع   -٢٦٦
، ٥٥ رقم ٧٥السجل الفدرالي، المجلد " ، النظام الفدرالي لمعلومات اداء ونزاهة الفائزين بالعقود2008-027

 .٥٩ و١٤صفحة 

؛  P.L. 109-13   ؛ P.L. 109-102؛  P.L. 108-7؛  P.L. 108-287؛  P.L. 108-11؛  P.L. 108-106 القانون العام  -٢٦٧
P.L. 109-148  ؛P.L. 109-234  ؛P.L. 109-289  ؛P.L. 110-161  ؛P.L. 110-252  ؛P.L. 110-28  ؛P.L. 110-

؛ استجابة  P.L.111-32؛  P.L.111-118؛  P.L. 111-117؛P.L. 110-149؛  P.L. 110-137؛  P.L. 110-116؛ 92
 ،(IRMS)دة إعمار العراقإدارة إعانظام ؛ ٥/٤/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات،(DoS)وزارة الخارجية 

؛ ٢/٧/٢٠١٠، (USF-I  CERP)تقرير الفئات لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد للقوات األميرآية في العراق 
، ٢/٤/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنى استجابة 

استجابة مكتب وزير الدفاع ؛ ٨/٧/٢٠٢٠، و٦/٧/٢٠١٠، ٣٠/٦/٢٠٢٠، ١٤/٤/٢٠٢٠، ١٢/٤/٢٠٢٠
(OSD) ،؛ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب ١٣/٧/٢٠١٠ و١٠/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات

  ؛٢/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ؛ ١٤/٧/٢٠١٠المفتش العام للبيانات، 
 استجابة ؛١٢/٧/٢٠١٠لطلب المفتش العام للبيانات،   (USACE)رآي استجابة سالح الهندسة في الجيش األمي

؛ استجابة ١٣/٧/٢٠١٠، و٨/٧/٢٠١٠  لطلب المفتش العام للبيانات،(USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 
ل مكتب وآيتقارير . ٢/٤/٢٠٠٩  لطلب المفتش العام للبيانات،(USTDA)الوآالة األميرآية للتجارة والتنمية 

 ٤٧٩ لم تذآر حسابات (CERP) حول مشاريع برنامج االستجابة الطارئة للقائد ،)المراقب المالي(وزارة الدفاع 
ال ) المراقب المالي(مكتب وآيل وزارة الدفاع . مليون دوالر تقريبًا في نفقات برنامج االستجابة الطارئة للقائد

  للمشاريع أو لفئات المشاريع على (CERP)الطارئة للقائد يقدم بيانات حول التزامات ونفقات برنامج االستجابة 
يسحب المفتش العام بيانات مشاريع برنامج االستجابة . أساس ربع سنوي لجميع مخصصات السنة المالية

الطارئة من نظام إدارة إعادة اعمار العراق المتأخر في رفع التقارير، لذلك، فإن مجاميع الفئات الواردة في قسم 
التمويل من هذا التقرير قد ال تتوافق مع القيم في السطر األعلى الوارد في هذا القسم وفي األقسام مصادر 

 . األربعة حول مناطق إعادة األعمار الرئيسية

إدارة إعادة إعمار نظام ؛ ٥/٤/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)وزارة الخارجية استجابة   -٢٦٨
، (USF-I  CERP)رنامج االستجابة الطارئة للقائد للقوات األميرآية في العراق تقرير الفئات لب، (IRMS)العراق

 لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنى ؛ استجابة ٢/٧/٢٠١٠
استجابة مكتب وزير ؛ ٨/٧/٢٠١٠، و٦/٧/٢٠١٠، ٣٠/٦/٢٠١٠، ١٤/٤/٢٠١٠، ١٢/٤/٢٠١٠، ٢/٤/٢٠١٠

؛ استجابة السفارة األميرآية في بغداد ١٣/٧/٢٠١٠و ١٠/٤/٢٠٠٩لب المفتش العام للبيانات،  لط(OSD)الدفاع 
 ؛٢/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ؛ ١٤/٧/٢٠٢٠لطلب المفتش العام للبيانات، 

 استجابة ؛١٢/٧/٢٠١٠، لطلب المفتش العام للبيانات  (USACE)استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي 
؛ استجابة ١٣/٧/٢٠١٠و ٨/٧/٢٠١٠  لطلب المفتش العام للبيانات،(USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 

؛ التقرير ربع ونصف ٢/٤/٢٠٠٩  لطلب المفتش العام للبيانات،(USTDA)الوآالة األميرآية للتجارة والتنمية 
 . ٤/٢٠١٠-٣/٢٠٠٤السنوي لكونغرس الواليات المتحدة، 

إدارة إعادة إعمار نظام ؛ ٥/٤/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)وزارة الخارجية استجابة   -٢٦٩
، (USF-I  CERP)تقرير الفئات لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد للقوات األميرآية في العراق ، (IRMS)العراق

 لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنى ؛ استجابة ٢/٧/٢٠١٠
؛ ١٣/٧/٢٠١٠و١٠/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع ؛ ٦/٧/٢٠١٠

األرقام . ؛ المعلومات غير مدققة١٤/٧/٢٠٢٠استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، 
ال يقدم بيانات حول التزامات ونفقات برنامج االستجابة الطارئة للقائد فاع مكتب وزير الد. تتأثر بالتدوير
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(CERP)يسحب المفتش العام بيانات .   لفئات المشاريع على أساس ربع سنوي لجميع مخصصات السنة المالية
بع سنة مشاريع برنامج االستجابة الطارئة من نظام إدارة إعادة اعمار العراق المتأخر في رفع التقارير بر

لذلك، فإن مجاميع الفئات الواردة في قسم مصادر التمويل من هذا التقرير قد ال تتوافق مع القيم في . واحدة
 . السطر األعلى الوارد في األقسام األربعة حول مناطق إعادة األعمار الرئيسية

 ٩/١٠/٢٠٠٩م للبيانات،  لطلب المفتش العاOUSD (C)) المراقب المالي(استجابة مكتب وآيل وزارة الدفاع    -٢٧٠
لرقابة على المخدرات الدولي لصندوق الوزارة الداخلية العراقية للتدريب نقلت إلى معظم أموال . ٧/٧/٢٠٠٩و

 . التابع لوزارة الخارجية األميرآية(INCLE)وتطبيق القانون

قانون "؛ ١٧/١/٢٠١٠نات، لطلب المفتش العام للبياوزارة الماليةالسفارة األميرآية في بغداد، استجابة ملحق   -٢٧١
معدالت تنفيذ موازنة ). ب(، جدول الملحق ٢٧/١/٢٠١٠، "٢٠١٠الموازنة العامة االتحادية للسنة المالية 

 ووزارة الداخلية العراقية غير معروفة لهذه الفترة الزمنية، ولكنها آانت منخفضة في وزارة الدفاع العراقية
 .أسماليةالسنوات الماضية في مخصصات الموازنة الر

؛ السفارة األميرآية في بغداد، ١٣/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع   -٢٧٢
قانون الموازنة "الحكومة العراقية، ؛ ١٧/١/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات،وزارة الماليةاستجابة ملحق 

الدعم األميرآي للمؤسسات األمنية ). ب(جدول الملحق ، ٢٧/١/٢٠١٠، "٢٠١٠العامة االتحادية للسنة المالية 
، بما في ذلك برنامج االستجابة (ISFF) صندوق قوات األمن العراقيةالعراقية يزود أيضًا بأموال أميرآية غير 

لكن المفتش العام . (INCLE)لرقابة على المخدرات وتطبيق القانونالدولي لصندوق ، وال(CERP)الطارئة للقائد 
يه بيانات تاريخية آافية من صناديق غير صندوق قوات األمن العراقية الجراء مقارنة مع مخصصات ليس لد

 . ٢٠١٠-٢٠٠٧الحكومة العراقية خالل الفترة الزمنية 

 .٥، صفحة ٦، الفصل ٢/٢٠١٠"، "نظرة عامة: ٢٠١١طلب الموازنة للسنة المالية "، (DoD)وزارة الدفاع   -٢٧٣

 ،، آتاب الحقائق العالمية(CIA) األميرآيةوآالة االستخبارات المرآزية -٢٧٤
www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2034rank.html ّتم الدخول إلى ،

يحتسب الناتج المحلي اإلجمالي على . البيانات مأخوذة من آخر سنة متوفرة. ١٦/٧/٢٠١٠هذا الموقع في 
 . اس تعادل القوة الشرائيةأساس سعر صرف العملة وليس على أس

 ،، آتاب الحقائق العالمية(CIA)وآالة االستخبارات المرآزية األميرآية  -٢٧٥
www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2034rank.html ّتم الدخول إلى ،

 . ١٦/٧/٢٠١٠هذا الموقع في 

 ١/٤/٢٠٢٠، ٣١/٣/٢٠١٠لطلب المفتش العام للبيانات،  (USF-I)القوات األميرآية في العراق   استجابة  -٢٧٦
 .١/٧/٢٠١٠و

 .٩، الشريحة ٢٣/٦/٢٠١٠تقرير وضعية العراق،، (DoS)  األميرآيةوزارة الخارجية  -٢٧٧

، معهد دراسة الحرب، "تحديث للسياسات العراقية والوضع األمني" صمويل سكوت، صفحة وقائع،  -٢٧٨
٢٨/٦/٢٠١٠، www.understandingwar.org/files/FactSheet_IraqPoliticsSecurityUpdate.pdf ّتم ،

 .٢/٧/٢٠١٠الدخول إلى هذا الموقع في 

 .٩، الشريحة ٢٣/٦/٢٠١٠تقرير وضعية العراق،، (DoS)  األميرآيةوزارة الخارجية  -٢٧٩

 .٤، الشريحة ٢٣/٦/٢٠١٠تقرير وضعية العراق،، (DoS)  األميرآيةوزارة الخارجية  -٢٨٠

 ،١٠/٦/٢٠١٠تشكيل الحكومة في العراق، معهد دراسة الحرب،: ٢التحديث "،  مايكل هراري، صفحة وقائع -٢٨١
www.understandingwar.org/reference/factsheet-government-formation-iraq ّتم الدخول إلى هذا ،

 .٢/٧/٢٠١٠الموقع في 

لحرب، ، معهد دراسة ا"تحديث للسياسات العراقية والوضع األمني" صمويل سكوت، صفحة وقائع،  -٢٨٢
٢٨/٦/٢٠١٠، www.understandingwar.org/files/FactSheet_IraqPoliticsSecurityUpdate.pdf ّتم ،

 . ٢/٧/٢٠١٠الدخول إلى هذا الموقع في 
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 .١/٧/٢٠١٠" تحذيرات اخبارية حول العراق"، (CENTCOM)القيادة المرآزية   -٢٨٣

، معهد دراسة الحرب، "ألمنيتحديث للسياسات العراقية والوضع ا"صمويل سكوت، صفحة وقائع،   -٢٨٤
٢٨/٦/٢٠١٠، www.understandingwar.org/files/FactSheet_IraqPoliticsSecurityUpdate.pdf ّتم ،

 .٢/٧/٢٠١٠الدخول إلى هذا الموقع في 

أسئلة عن السياسة المتقدمة للفريق للويد اوستين الثالث، " لجنة مجلس الشيوخ األميرآي للخدمات المسلحة،  -٢٨٥
، ٢٤/٦/٢٠١٠، " المتحدة األميرآية، المرشح ألن يكون جنرال وقائد القوات األميرآية في العراقالواليات

armed-services.senate.gov/statemnt/2010/06%20June/Austin%2006-24-10.pdf ّتم الدخول إلى هذا ،
 . ٨، الصفحة ٣٠/٦/٢٠١٠الموقع في 

أسئلة عن السياسة المتقدمة للفريق للويد اوستين الثالث، " لجنة مجلس الشيوخ األميرآي للخدمات المسلحة،  -٢٨٦
، ٢٤/٦/٢٠١٠، "الواليات المتحدة األميرآية، المرشح ألن يكون جنرال وقائد القوات األميرآية في العراق

armed-services.senate.gov/statemnt/2010/06%20June/Austin%2006-24-10.pdf ّتم الدخول إلى هذا ،
 .١١-٨، الصفحة ٣٠/٦/٢٠١٠الموقع في 

التقرير  ،٢/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنىاستجابة   -٢٨٧
، (IRAP) حول برنامج المساعدة السريعة للعراق(USAID)لوآالة األميرآية للتنمية الدولية ربع السنوي ل

 . ٦، الصفحة ٤/٢٠١٠

أسئلة عن السياسة المتقدمة للفريق للويد اوستين الثالث، "للخدمات المسلحة،  لجنة مجلس الشيوخ األميرآي  -٢٨٨
، ٢٤/٦/٢٠١٠، "الواليات المتحدة األميرآية، المرشح ألن يكون جنرال وقائد القوات األميرآية في العراق

armed-services.senate.gov/statemnt/2010/06%20June/Austin%2006-24-10.pdf هذا ، ّتم الدخول إلى
 . ٩، الصفحة ٣٠/٦/٢٠١٠الموقع في 

، ٤/٦/٢٠١٠، "موجز أخباري مع الجنرال راي اوديرنو من البنتاغون" وزارة الدفاع، نشرة صحفية،  -٢٨٩
www.defense.gov/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=4632 ّتم الدخول إلى هذا الموقع في ،

٦/٧/٢٠١٠ . 

  .٣٢صفحة ، ٢٩/٤/٢٠١٠ قياس االستقرار واألمن في العراق،، (DoD)  األميرآيةوزارة الدفاع  -٢٩٠

 . ١/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع   -٢٩١

الواليات المتحدة تنهي المراقبة على نقاط التفتيش في "، نشرة صحيفة، (CENTCOM)القيادة المرآزية   -٢٩٢
آما ّتم إعدادها (لبيت األبيض، تصريحات الرئيس باراك أوباما  ا١/٦/٢٠١٠" المنطقة الخضراء في بغداد

، ٢٧/٢/٢٠٠٩، الذي ألقاه في آامب لجون، نورث آارولينا، "اإلنهاء المسؤول للحرب في العراق"، )لإللقاء
www.whitehouse.gov/the_press_office/Remarks-of-President-Barack-Obama-Responsibly-

Ending-the-Warin-Iraq/ ٦/٧/٢٠١٠، ّتم الدخول إلى هذا الموقع في . 

القوات األميرآية في العراق ؛ ١/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع   -٢٩٣
(USF-I) وزارة الدفاع األميرآية، موجز اخباري مع قائد القوات األميرآية في العراق الجنرال راي ،
-www.usf-iraq.com/news/pressbriefings/pentagon-dod-news-briefing-with-genاوديرنو،

rayodierno-june-4 ٤/٦/٢٠١٠، ّتم الدخول إلى هذا الموقع. 

موجز صحفي لعملية التسليم مع " اللواء لنزا، الجنرال قائد فرقة منطقة الخليج للقوات األميرآية في العراق،  -٢٩٤
-www.usf-iraq.com/news/press-briefings/usf-i-turnover، ١٤/٦/٢٠١٠، "الجنرال لنزا، آوآس وبيرنا

press-conferencewith-generals-lanza-cox-a-perna-june-14 ّتم الدخول إلى هذا الموقع في ،
٢/٧/٢٠١٠ . 

، الصفحة ٥/٢٠١٠، "، موجز اخباري للقوات األمنية في العراق"استراتيجية  األمن الوطني"البيت األبيض،  -٢٩٥
-www.usf،راي اوديرنولدفاع األميرآية مع قائد القوات األميرآية في العراق، الجنرال زارة ا؛ وو٢٥

iraq.com/news/pressbriefings/pentagon-dod-news-briefing-with-gen-rayodierno-june-4 ّتم ،
 .٤/٦/٢٠١٠الدخول إلى هذا الموقع 
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، ٤/٦/٢٠١٠، "وديرنو من البنتاغونموجز أخباري مع الجنرال راي ا" وزارة الدفاع، نشرة صحفية،  -٢٩٦
www.defense.gov/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=4632 ّتم الدخول إلى هذا الموقع في ،

، أجاب ٢٠١٠سبتمبر / أيلول١، ردًا على سؤال حول انسحاب القوات القتالية األميرآية بحلول ٦/٧/٢٠١٠
ولكني إذا احتجت إلى تدريب وتقديم المشورة إلى . وتقديم المشورةمهمتنا هي التدريب "...الجنرال اوديرنو، 

بالتدريب وتقديم ) األميرآية(القوات القتالية، القوات القتالية العراقية، فإني احتاج إلى ان تقوم القوات القتالية 
ناك قدرات لذلك سيلعبون هذا الدور وسوف نستمر في القيام بعمليات ضد اإلرهاب، لذلك ستكون ه. المشورة

 . قتالية، ومعظمها قوات العمليات الخاصة التي سوف تواصل أيضًا العمليات ضد اإلرهاب

، الصفحة ٥/٢٠١٠، "، موجز أخباري للقوات األمنية في العراق"استراتيجية  األمن الوطني"البيت األبيض،   -٢٩٧
٢٥. 

 آوتوغنو، ادوارد اوآونيل، – ساره قطن، ألريش بترسون، موللي دونيغان، قيو بورخارت، ميغان زندر  -٢٩٨
، راند: أراء حول المقاولين المسلحين في عملية حرية العراق، سانتا مونيكا: البنادق المأجورةومايكل ويبر، 

 .١٣-١١، صفحة ٦/٢٠١٠

 آوتوغنو، ادوارد اوآونيل، – ساره قطن، ألريش بترسون، موللي دونيغان، قيو بورخارت، ميغان زندر -٢٩٩
، راند: اراء حول المقاولين المسلحين في عملية حرية العراق، سانتا مونيكا: ق المأجورةالبنادومايكل ويبر، 

 .١٣-١١، صفحة ٦/٢٠١٠

دعم المقاولين للعمليات األميرآية في منطقة مسؤولية القيادة المرآزية األميرآية " وزارة الدفاع األميرآية،  -٣٠٠
(USCENTCOM)٣الصفحة / ٥/٢٠١٠"، العراق وأفغانستان، 

www.acq.osd.mil/log/PS/p_vault/5A_May2010.doc ١٢/٧/٢٠١٠، ّتم الدخول إلى هذا الموقع في . 

 .١/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (RSO)السفارة األميرآية في بغداد، استجابة مكتب األمن اإلقليم   -٣٠١

لجنة مجلس الشيوخ  ؛١٥/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع   -٣٠٢
أسئلة عن السياسة المتقدمة للفريق للويد اوستين الثالث، الواليات المتحدة "األميرآي للخدمات المسلحة، 

-armed، ٢٤/٦/٢٠١٠، "األميرآية المرشح ألن يكون جنرال وقائد، القوات األميرآية في العراق
services.senate.gov/statemnt/2010/06%20June/Austin%2006-24-10.pdf ّتم الدخول إلى هذا الموقع ،

 .١١، الصفحة ٣٠/٦/٢٠١٠في 

 .١٥/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)ستجابة مكتب وزير الدفاع  ا -٣٠٣

 .١٥/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)ستجابة مكتب وزير الدفاع  ا -٣٠٤

 .١٥/٧/٢٠١٠لبيانات،  لطلب المفتش العام ل(OSD)ستجابة مكتب وزير الدفاع  ا -٣٠٥

، ٤/٦/٢٠١٠، "موجز أخباري مع الجنرال راي اوديرنو من البنتاغون" وزارة الدفاع، نشرة صحفية،  -٣٠٦
www.defense.gov/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=4632 ّتم الدخول إلى هذا الموقع في ،

٦/٧/٢٠١٠. 

؛ وزارة الخارجية األميرآية، ١٥/٥/٢٠١٠ش العام للبيانات،  استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفت -٣٠٧
 لطلب المفتش العام للبيانات، (INL)مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون استجابة 

 .١٥/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)ستجابة مكتب وزير الدفاع ؛ ا٣/٧/٢٠١٠

 لطلب (INL)مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون ة  وزارة الخارجية األميرآية، استجاب -٣٠٨
 .٢/٧/٢٠١٠المفتش العام للبيانات، 

 لطلب المفتش العام للبيانات، (INL)مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون  استجابة  -٣٠٩
١٤/٧/٢٠١٠. 

ع نائب الجنرال القائد لتقديم المشورة موجز اخباري لوزارة الدفاع والبنتاغون م" وزارة الدفاع األميرآية،  -٣١٠
-www.usf-iraq.com/news/press-briefings/pentagon، ١٨/٦/٢٠١٠والتدريب، الفريق مايكل باربيرو، 

dod-news-briefing-with-lt-gen-barberojune-18 ٦/٧/٢٠١٠، ّتم الدخول إلى هذا الموقع في. 
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 .١٥/٧/٢٠١٠و١/٧/٢٠١٠العام للبيانات،  لطلب المفتش (OSD)ستجابة مكتب وزير الدفاع  ا -٣١١

 . ١/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)ستجابة مكتب وزير الدفاع  ا -٣١٢

، "موجز للجيش"، (ITAM)، البعثة التدريبية واالستشارية للعراق(USF-I)القوات األميرآية في العراق   -٣١٣
 .٢١-١٥، الصفحة ٢٤/٤/٢٠١٠

 .١/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)ستجابة مكتب وزير الدفاع ا  -٣١٤

 .١٥/٧/٢٠١٠و١/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)ستجابة مكتب وزير الدفاع  ا -٣١٥

بما في ذلك المليار دوالر المطلوبة للسنة المالية ( هذه تتضمن أموال من صندوق قوات الشرطة العراقية  -٣١٦
عات العسكرية األجنبية، وتحويل المعدات العسكرية األميرآية ، المعدات المشتراة عبر برنامج المبي)٢٠١٠

 .الفائضة إلى العراق

 .١٥/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)ستجابة مكتب وزير الدفاع  ا -٣١٧

تجميد الحكومة العراقية . ١٥/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)ستجابة مكتب وزير الدفاع  ا -٣١٨
من نشاط تموله الواليات المتحدة إلى عملية " ابناء العراق"، عندما انتقلت مسؤولية ٢٠٠٩ للتوظيف في عام

استجابة الفيلق المتعدد . بوظائف دائمة" أبناء العراق"للحكومة العراقية، ُذآر أيضًا آسبب لعدم تزويد أعضاء 
 . ٢/٧/٢٠٠٩الجنسيات في العراق لطلب المفتش العام للبيانات، 

 .١/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)تب وزير الدفاع ستجابة مك ا -٣١٩

 .١٥/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)ستجابة مكتب وزير الدفاع ا -٣٢٠

 .١/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)ستجابة مكتب وزير الدفاع ا -٣٢١

 .١/٧/٢٠١٠  لطلب المفتش العام للبيانات،(OSD)ستجابة مكتب وزير الدفاع ا -٣٢٢

 .٣٠صفحة ، ٢٩/١/٢٠١٠ قياس االستقرار واألمن في العراق،، (DoD)وزارة الدفاع   -٣٢٣

 تقرير الفئات لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد للقوات األميرآية في ،(IRMS)إدارة إعادة إعمار العراق نظام  -٣٢٤
لطلب المفتش العام للبيانات ؛ استجابة السفارة األميرآية في بغداد ٢/٧/٢٠١٠، (USF-I  CERP)العراق 

؛ ١٠/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS)؛ استجابة وزارة الخارجية األميرآية ١٤/٧/٢٠١٠
 .٦/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنى استجابة 

 .٧/٧/٢٠٢٠للبيانات،  استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام  -٣٢٥

 .٥/٢٠١٠ اجتماع رئيس القضاة مدحت المحمود مع المفتش العام،  -٣٢٦

؛ استجابة ١١٦، الصفحة ١/٢٠١٠ في العراق، (HJC) رئيس القضاة مدحت المحمود، مجلس القضاء األعلى -٣٢٧
 . ٤١/٧/٢٠١٠السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، 

سالح الهندسة في الجيش األميرآي ينهي "،  (USACE)دسة في الجيش األميرآيسالح الهن موجز صحفي ل -٣٢٨
، www.grd.usace.army.mil/news/releases/NR10-05-20.pdf " اللمسات النهائية على مبنى محكمة الحلة

 . ١٦/٦/٢٠١٠ّتم الدخول إلى هذا الموقع في 

سالح الهندسة في الجيش األميرآي ينهي "،  (USACE) سالح الهندسة في الجيش األميرآيموجز صحفي ل  -٣٢٩
، www.grd.usace.army.mil/news/releases/NR10-05-20.pdf " اللمسات النهائية على مبنى محكمة الحلة

 .١٦/٦/٢٠١٠ّتم الدخول إلى هذا الموقع في 

  .vصفحة ، ٢٩/٤/٢٠١٠ قياس االستقرار واألمن في العراق،، (DoD)وزارة الدفاع   -٣٣٠

 .vصفحة ، ٢٩/٤/٢٠١٠ قياس االستقرار واألمن في العراق،، (DoD) وزارة الدفاع  -٣٣١

 . ٧/٧/٢٠١٠ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٣٢

 .٧/٧/٢٠١٠ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٣٣
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 .٧/٧/٢٠١٠العام للبيانات، استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش  -٣٣٤

 .٧/٧/٢٠١٠استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٣٥

 .٧/٧/٢٠١٠ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٣٦

كتب وزير ؛ استجابة م٧/٧/٢٠١٠ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٣٧
 .١٥/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)الدفاع

؛ نشرة صحفية لوزارة الدفاع ١٥/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع -٣٣٨
 ،١٦/٧/٢٠١٠" العراق تتولى السيطرة على آخر مرفق رئيسي لالحتجاز"األميرآية، 

www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=60043 ١٦/٧/٢٠١٠، ّتم الدخول إلى هذا الموقع في. 

-٢٠١١، العراق، إطار عمل مساعدة األمم المتحدة اإلنمائية للعراق (UNCT)فريق البالد التابع لألمم المتحدة   -٣٣٩
  .٢٢، الصفحة ١١/٥/٢٠١٠، ٢٠١٤

-٢٠١١ األمم المتحدة اإلنمائية للعراق ، العراق، إطار عمل مساعدة(UNCT)فريق البالد التابع لألمم المتحدة   -٣٤٠
 .٢٣، الصفحة ١١/٥/٢٠١٠، ٢٠١٤

-٢٠١١، العراق، إطار عمل مساعدة األمم المتحدة اإلنمائية للعراق (UNCT) فريق البالد التابع لألمم المتحدة  -٣٤١
 . ٣٣، ٣٠، الصفحة ١١/٥/٢٠١٠، ٢٠١٤

مج االستجابة الطارئة للقائد للقوات األميرآية في  تقرير الفئات لبرنا،(IRMS)إدارة إعادة إعمار العراق نظام  -٣٤٢
 لطلب المفتش (NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنى ؛ استجابة ٢/٧/٢٠١٠، (USF-I  CERP)العراق 

 ؛ ١٠/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع ، ٦/٧/٢٠١٠العام للبيانات، 
 استجابة ؛١٢/٧/٢٠١٠لطلب المفتش العام للبيانات،   (USACE) ة في الجيش األميرآياستجابة سالح الهندس

 . ٨/٧/٢٠١٠  لطلب المفتش العام للبيانات،(USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 

ة في  تقرير الفئات لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد للقوات األميرآي،(IRMS)إدارة إعادة إعمار العراقنظام   -٣٤٣
 لطلب المفتش (NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنى ؛ استجابة ٢/٧/٢٠١٠، (USF-I  CERP)العراق 

 ؛ ١٠/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD)استجابة مكتب وزير الدفاع ، ٦/٧/٢٠١٠العام للبيانات، 
 استجابة ؛١٢/٧/٢٠١٠عام للبيانات، لطلب المفتش ال  (USACE) استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي

 .٨/٧/٢٠١٠  لطلب المفتش العام للبيانات،(USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية 

استجابة ؛ ١٢/٧/٢٠١٠لطلب المفتش العام للبيانات،   (USACE)استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي  -٣٤٤
 –مكتب شؤون الشرق األدنى؛ استجابة ١٠/٤/٢٠٠٩ت، لطلب المفتش العام للبيانا(OSD)مكتب وزير الدفاع 

 .٦/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I)العراق 

 ٤/٦/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنى استجابة  -٣٤٥
 .٦/٧/٢٠١٠و

التقرير لمفتش العام، ا؛ ١/٧/٢٠١٠للبيانات،لطلب المفتش العام (USF-I) القوات األميرآية في العراقاستجابة    -٣٤٦
 . ٤/٢٠١٠-١٠/٢٠٠٧ السنوي لكونغرس الواليات المتحدة، ونصفربع

 .١/٧/٢٠١٠لطلب المفتش العام للبيانات،(USF-I) القوات األميرآية في العراقاستجابة    -٣٤٧

  . ١٣، الشريحة ٩/٦/٢٠١٠تقرير وضعية العراق،، (DoS)وزارة الخارجية   -٣٤٨

 . ١، صفحة١٧/٥/٢٠١٠، ٢٢، رقم ٥٣، المجلد (MEES)ألسبوعي لنشرة التقرير ا  -٣٤٩

تقرير وضعية ، (DoS)وزارة الخارجية ؛ ٢، صفحة٢٢، رقم ٥٣، المجلد (MEES)التقرير األسبوعي لنشرة   -٣٥٠
 .١١، الشريحة ١٤/٧/٢٠١٠العراق،

 نهائي مع شرآات أجنبية وزارة النفط العراقية توقع عقد" الحكومة العراقية، نشرة صحفية لوزارة النفط،  -٣٥١
، ّتم الدخول إلى هذا www.oil.gov.iq/117576.php ،١٧/٥/٢٠١٠، "لتطوير ثالثة حقول نفط في ميسان

  .١٣، صفحة ٢١، رقم ٥٣، المجلد (MEES)؛  التقرير األسبوعي لنشرة ١٥/٦/٢٠١٠الموقع  في 
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 .٤/٧/٢٠١٠العام للبيانات،  لطلب المفتش (NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنى استجابة  -٣٥٢

وزارة النفط العراقية توقع عقد نهائي مع شرآات أجنبية " الحكومة العراقية، نشرة صحفية لوزارة النفط،  -٣٥٣
، ّتم الدخول إلى هذا www.oil.gov.iq/117576.php ،١٧/٥/٢٠١٠، "لتطوير ثالثة حقول نفط في ميسان

 .١٣، صفحة ٢١، رقم ٥٣، المجلد (MEES)رة ؛  التقرير األسبوعي لنش١٥/٦/٢٠١٠الموقع  في 

 .١٤، الشريحة ٣٠/٦/٢٠١٠تقرير وضعية العراق،، (DoS)  األميرآيةوزارة الخارجية  -٣٥٤

، ٢٢/٣/٢٠١٠ شلومبرغر، خطاب المسؤول التنفيذي في مؤتمر ويل للطاقة،  -٣٥٥
www.slb.com/news/presentations/2010/2010_0322_agould_howard_weil.aspxدخول إلى هذا ، ّتم ال

 .٢/٧/٢٠١٠الموقع في 

 .٤/٦/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنى استجابة  -٣٥٦

فوستر ويلر تفوز بعقد إدارة مشروع توسيع النفط الخام " نشرة صحفية لشرآة فوستر اينرجي ويلر،  -٣٥٧
، ّتم phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=80422&p=irol-news&nyo=0، ١٣/٧/٢٠١٠، "العراقي

 . ١٤/٧/٢٠١٠الدخول إلى هذا الموقع في 

 . ١٧/٦/٢٠١٠، ّتم الدخول إلى هذا الموقع في www.oil.gov.iq/1547.php  الحكومة العراقية، وزارة النفط، -٣٥٨

، ٢٧م ، رق٥٣والمجلد ٢، صفحة ١٧/٥/٢٠١٠، ٢٠، رقم ٥٣، المجلد (MEES) التقرير األسبوعي لنشرة  -٣٥٩
 . ٤الصفحة / ٥/٧/٢٠١٠

 .١٤/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنىاستجابة   -٣٦٠

 ٤/٦/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنىاستجابة  -٣٦١
 . ٦/٧/٢٠١٠و

، "فرص االستثمار في قطاع النفط والغاز العراقي "،(NIC) لجنة االستثمار الوطني،ةالحكومة العراقي  -٣٦٢
www.investpromo.gov.iq/index.php?id=55 إدارة ؛ ١٤/٦/٢٠١٠، ّتم الدخول إلى هذا الموقع في

، ّتم الدخول إلى www.eia.doe.gov/cabs/Iraq/Oil.html ، موجزات تحليل البلدان،(EIA)معلومات الطاقة 
 .١٠/٦/٢٠١٠هذا الموقع في

 ٤/٦/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنىجابة است  -٣٦٣
 . ٦/٧/٢٠١٠و

، استجابة السفارة ١٢، الشريحة ٥/٥/٢٠١٠تقرير وضعية العراق،، (DoS)  األميرآيةوزارة الخارجية  -٣٦٤
 .١٤/٤/٢٠١٠األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، 

، "فرص االستثمار في قطاع النفط والغاز العراقي"، (NIC) لجنة االستثمار الوطني،ةيالحكومة العراق  -٣٦٥
www.investpromo.gov.iq/index.php?id=55 إدارة ؛ ١٤/٦/٢٠١٠، ّتم الدخول إلى هذا الموقع في

لى ، ّتم الدخول إwww.eia.doe.gov/cabs/Iraq/Oil.html ، موجزات تحليل البلدان،(EIA)معلومات الطاقة 
 .١٠/٦/٢٠١٠هذا الموقع في

، ّتم /trade.gov/iraq ،"فرق االستثمار وإعادة إعمار العراق"، (ITA)وزارة التجارة، إدارة التجارة الدولية   -٣٦٦
 .١٤/٦/٢٠١٠الدخول إلى هذا الموقع في 

ن مكتب شؤو؛ استجابة ١٢، الشريحة ٥/٥/٢٠١٠تقرير وضعية العراق،، (DoS)  األميرآيةوزارة الخارجية  -٣٦٧
 .١٤/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –الشرق األدنى

،  "برنامج تطوير" ،(USAID)وآالة األميرآية للتنمية الدولية ال -٣٦٨
www.usaid.gov/iraq/accomplishments/natgov.html ١٦/٧/٢٠١٠، ّتم الدخول إلى هذا الموقع في. 

شرآة نفط الجنوب سوف تجري "برنامج تطوير، / (USAID)الدولية وآالة األميرآية للتنمية  نشرة صحفية لل -٣٦٩
-www.tatweer، ٢٠/٥/٢٠١٠،"تقييمًا ذاتيًا تنظيميًا في الفرع المالي

iraq.com/index.cfm?webapp=newsitem&news_id=91 ١٥/٦/٢٠١٠، ّتم الدخول إلى هذا الموقع في. 
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شرآة نفط الجنوب سوف تجري "برنامج تطوير،  /(USAID)وآالة األميرآية للتنمية الدولية  نشرة صحفية لل -٣٧٠
-www.tatweer، ٢٠/٥/٢٠١٠،"تقييمًا ذاتيًا تنظيميًا في الفرع المالي

iraq.com/index.cfm?webapp=newsitem&news_id=91 ١٥/٦/٢٠١٠، ّتم الدخول إلى هذا الموقع في. 

، ّتم الدخول www.oil.gov.iq/DOMESTIC%20CONSUMPTION.php الحكومة العراقية، وزارة النفط،  -٣٧١
 .  ٢٩/٦/٢٠٢٠إلى هذا الموقع في 

 .٤/٢٠١٠ التقرير ربع السنوي لكونغرس الواليات المتحدة،لمفتش العام،  ا -٣٧٢

في ) ٢٦(قرارات مجلس الوزراء في الجلسة رقم " الحكومة العراقية، مرآز االعالم الوطني،  -٣٧٣
٦/٢٩/٢٠٢٠"، www.nmc.gov.iq/english/qararat_e/26_2010.htm ّتم الدخول إلى هذا الموقع في ،
؛ ١٤، الشريحة ٣٠/٦/٢٠١٠تقرير وضعية العراق،، (DoS)  األميرآيةوزارة الخارجية؛ ٣٠/٦/٢٠٢٠

 .٩، صفحة ٥/٧/٢٠١٠،  ٢٧، رقم ٥٣، المجلد (MEES)التقرير األسبوعي لنشرة 

؛ التقرير األسبوعي ١٣، الشريحة ١٢/٥/٢٠١٠تقرير وضعية العراق،، (DoS)  األميرآيةوزارة الخارجية  -٣٧٤
، المجلد (MEES)التقرير األسبوعي لنشرة ، ١، صفحة ١٩/٤/٢٠١٠، ١٦، رقم ٥٣، المجلد (MEES)لنشرة 
 .١٤، الصفحة ١٠/٥/٢٠١٠، ١٩، رقم٥٣

ي  تقرير الفئات لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد للقوات األميرآية ف،(IRMS)إدارة إعادة إعمار العراق نظام  -٣٧٥
لطلب المفتش   (USACE)استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي؛ ٢/٧/٢٠١٠، (USF-I  CERP)العراق 

 ،١٠/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات، (OSD) استجابة مكتب وزير الدفاع ؛١٢/٧/٢٠١٠ العام للبيانات،
لمفتش ؛ ا٦/٧/٢٠١٠لبيانات،  لطلب المفتش العام ل(NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنىاستجابة 

 .٤/٢٠١٠  السنوي لكونغرس الواليات المتحدة، ونصفالتقرير ربعالعام، 

 – ١/٦/٢٠٠٦ تقارير األداء الكهربائي اليومي،، ESD/(ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق   -٣٧٦
، ٢٥/١٠/٢٠٠٦تقرير وضعية العراق،، (NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنى؛ ٣٠/٦/٢٠١٠

 .١١، الصفحة ٩/٥/٢٠٠٧، و١١الشريحة 

تقارير األداء الكهربائي ، ESD/(ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  تحليل المفتش العام المستند إلى  -٣٧٧
تقرير وضعية ، (DoS)  األميرآيةوزارة الخارجية؛ ٣٠/٦/٢٠١٠ – ١/٧/٢٠٠٦ اليومي،
 .١١لشريحة ، ا٩/٥/٢٠٠٧، و١١، الشريحة ٢٥/١٠/٢٠٠٦العراق،

 – ١/٤/٢٠٠٩ تقارير األداء الكهربائي اليومي،، ESD/(ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق   -٣٧٨
٣٠/٦/٢٠١٠. 

 – ١/٤/٢٠٠٩ تقارير األداء الكهربائي اليومي،، ESD/(ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق    -٣٧٩
٣٠/٦/٢٠١٠. 

 – ١/٧/٢٠٠٦ ارير األداء الكهربائي اليومي،تق، ESD/(ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق  -٣٨٠
 . في ام قصر" سفينة الطاقة"، تتضمن احصائيات االستيراد الواردة هنا الكهرباء المنتجة بواسطة ٣٠/٦/٢٠١٠

وارتسيال تحصل على اتفاقية تشغيل وصيانة لمحطات الكهرباء العراقية " نشرة صحفية لشرآة وارتسيال،  -٣٨١
 ،١٢/٥/٢٠١٠، "العائمة

www.wartsila.com/,en,press,releases,all_releases,,20068131103430,no,7800.htm ّتم الدخول إلى ،
تقارير األداء الكهربائي ، ESD/(ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق ؛ ١١/٦/٢٠١٠هذا الموقع في 

 .٣٠/٦/٢٠١٠ – ١/٤/٢٠١٠ اليومي،

 – ١/٤/٢٠٠٩ تقارير األداء الكهربائي اليومي،، ESD/(ITAO)مكتب المساعدة االنتقالية للعراق   -٣٨٢
٣٠/٦/٢٠١٠. 

، مراجعة المفتش العام ٤، الشريحة ٢٣/٦/٢٠١٠تقرير وضعية العراق،، (DoS)  األميرآيةوزارة الخارجية  -٣٨٣
 . للمصادر المفتوحة باللغتين اإلنكليزية والعربية

 .١٦، الشريحة ٣٠/٦/٢٠١٠تقرير وضعية العراق،، (DoS) األميرآية وزارة الخارجية  -٣٨٤
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 .١/٧/٢٠١٠ و٣١/٣/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات،(USF-I)القوات األميرآية في العراق استجابة  -٣٨٥

 . ٢/٧/٢٠١٠استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٨٦

 . ١٤/٧/٢٠١٠و ٢/٧/٢٠١٠استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،   -٣٨٧

 .١٤/٧/٢٠١٠ و٢/٧/٢٠١٠ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٣٨٨

إدارة ؛ نظام ٣/٧/٢٠١٠لطلب المفتش العام للبيانات،   (USACE)سالح الهندسة في الجيش األميرآي استجابة  -٣٨٩
 .٢/٧/٢٠١٠المعيار العالمي، ، (IRMS)إعادة إعمار العراق

سالح الهندسة في الجيش االميرآي يزود المزيد من "فية لسالح الهندسة في الجيش االميرآي، نشرة صح  -٣٩٠
، www.grd.usace.army.mil/news/releases/NR10-05-27.pdf ، ٢٧/٥/٢٠١٠، "الطاقة إلى سكان األنبار

 . ١٠/٦/٢٠١٠ّتم الدخول إلى هذا الموقع في 

، " آيلو فولت، القيم، العراق٣٣/١١ة التحويل الكهرباء ، محطPA-09-191 تقرير تدقيق المفتش العام  -٣٩١
٤/٢٠١٠. 

 .٢/٧/٢٠١٠ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، -٣٩٢

 .٢/٧/٢٠١٠المعيار العالمي، ، (IRMS)إدارة إعادة إعمار العراقنظام   -٣٩٣

" الكهربائي"استخدمت فئة المعيار . ٢/٧/٢٠١٠المعيار العالمي، ، (IRMS)إدارة إعادة إعمار العراق نظام  -٣٩٤
تتضمن هذه الفئة بعض المشاريع . لنظام إدارة اعمار العراق لتحديد عدد وقيمة المشاريع الكهربائية الجارية

 .للمفتش العام" الكهرباء"التي ال تقع ضمن قطاع 

طارئة للقائد للقوات األميرآية في  تقرير الفئات لبرنامج االستجابة ال،(IRMS)إدارة إعادة إعمار العراق نظام  -٣٩٥
لطلب المفتش   (USACE)استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي ؛ ٢/٧/٢٠١٠، (USF-I  CERP)العراق 

 لطلب المفتش العام (NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنىاستجابة  ؛١٢/٧/٢٠١٠ العام للبيانات،
 .٦/٧/٢٠١٠للبيانات، 

 .١٤/٧/٢٠١٠ميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، استجابة السفارة األ  -٣٩٦

 .٢٥صفحة ، ٢٩/١/٢٠١٠ قياس االستقرار واألمن في العراق،، (DoD)  األميرآيةوزارة الدفاع  -٣٩٧

 .٢/٧/٢٠١٠استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،   -٣٩٨

 .٢٥صفحة ، ٢٩/٤/٢٠١٠ رار واألمن في العراق،قياس االستق، (DoD)  األميرآيةوزارة الدفاع  -٣٩٩

، )٢٠٠٩     (١٨٨٣ من القرار ٦تقرير األمين العام وفق الفقرة " مجلس األمن التابع لألمم المتحدة،  -٤٠٠
 . ٩، صفحة ١٤/٥/٢٠١٠

 .viiصفحة ، ٢٩/٤/٢٠١٠ قياس االستقرار واألمن في العراق،، (DoD)  األميرآيةوزارة الدفاع  -٤٠١

من % ٩٧ سوف توفر مياه الشرب إلى  (PRT)ِفَرق إعادة إعمار المحافظات"آية في بغداد،  السفارة االمير -٤٠٢
 ، ّتم الدخول إلى هذا iraq-prt.usembsasy.gov/prt-anbaris-052510.html، ٢٥/٥/٢٠١٠، "سكان االنبار

 . ١٠/٦/٢٠١٠الموقع في 

-٢٠١١ساعدة األمم المتحدة اإلنمائية للعراق ، العراق، إطار عمل م(UNCT)فريق البالد التابع لألمم المتحدة   -٤٠٣
 .٤٨-٢٩، الصفحات ١١/٥/٢٠١٠، ٢٠١٤

"  ومياهPW"استخدمت فئة المعيار . ٢/٧/٢٠١٠المعيار العالمي، ، (IRMS)إدارة إعادة إعمار العراق نظام  -٤٠٤
هذه الفئة بعض تتضمن . لتحديد عدد وقيمة المشاريع الكهربائية الجارية"في نظام إدارة إعادة اعمار العراق 

 . للمفتش العام" المياه والصرف الصحي"المشاريع التي ال تقع تحت قطاع 

 .٢/٧/٢٠١٠المعيار العالمي، ، (IRMS)إدارة إعادة إعمار العراق نظام  -٤٠٥
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 تقرير الفئات لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد للقوات األميرآية في ،(IRMS)إدارة إعادة إعمار العراق نظام  -٤٠٦
لطلب المفتش   (USACE)استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي ؛ ٢/٧/٢٠١٠، (USF-I  CERP) العراق

 لطلب المفتش العام (NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنىاستجابة  ؛١٢/٧/٢٠١٠ العام للبيانات،
 .٦/٧/٢٠١٠للبيانات، 

عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية للعراق  في العراق، إطار (UNCT)فريق البلدان التابع لألمم المتحدة   -٤٠٧
 .٢٥، صفحة ١١/٥/٢٠١٠، ٢٠١٤-٢٠١١لألعوام 

المستشارون األميرآيون يساعدون في تحسين مرفأ " نشرة صحفية لوزارة الدفاع، فريق االطفاء السابع عشر،  -٤٠٨
 ،٢٢/٣/٢٠١٠، "المياه العميقة الوحيد في العراق

newsblaze.com/story/20100322091732zmil.nb/topstory.html ّتم الدخول إلى هذا الموقع في ،
٢٣/٦/٢٠٢٠ . 

 .٥٧صفحة ، ٢٩/٤/٢٠١٠ قياس االستقرار واألمن في العراق،، (DoD)  األميرآيةوزارة الدفاع  -٤٠٩

 ،"قطاع النقلفرص االستثمار في "، (NIC) لجنة االستثمار الوطني،ةالحكومة العراقي  -٤١٠
www.investpromo.gov.iq/index.php?id=72 ٢٣/٦/٢٠٢٠، ّتم الدخول إلى هذا الموقع في . 

؛ نشرة ٢/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات،  (USACE)استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي  -٤١١
سالح الهندسة في الجيش األميرآي سيسلم أحدث مرافق لرسو "سالح الهندسة في الجيش األميرآي، صحفية ل

-www.grd.usace.army.mil/news/releasesNR09-12، ١٣/١٢/٢٠٠٩، "رية العراقيةالسفن التابعة للبح

13.pdf.   

المستشارون األميرآيون يساعدون في تحسين مرفأ "نشرة صحفية لوزارة الدفاع، فريق اإلطفاء السابع عشر،   -٤١٢
 ،٢٢/٣/٢٠١٠، "المياه العميقة الوحيد في العراق

newsblaze.com/story/20100322091732zmil.nb/topstory.html ّتم الدخول إلى هذا الموقع في ،
٢٣/٦/٢٠٢٠.  

 .١٥، الشريحة ٧/٤/٢٠١٠تقرير وضعية العراق،، (DoS) األميرآية وزارة الخارجية  -٤١٣

 ،"قطاع النقلفرص االستثمار في "، (NIC) لجنة االستثمار الوطني،ةالحكومة العراقي  -٤١٤
www.investpromo.gov.iq/index.php?id=72، ٢٣/٦/٢٠٢٠ ّتم الدخول إلى هذا الموقع في. 

 .٣/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات،  (USACE)استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي  -٤١٥

إدارة إعادة إعمار ؛ نظام ٢/٧/٢٠٢٠ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤١٦
 .٢/٧/٢٠١٠المعيار العالمي، ، (IRMS)العراق

إدارة ؛ نظام ٢/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات،  (USACE)استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي  -٤١٧
 .٢/٧/٢٠١٠المعيار العالمي، ، (IRMS)إعادة إعمار العراق

ي شرآة أجنبية استعدادها لتنفيذ الطريق الدائر) ٦٠(وزارة الداخلية العراقية، اظهرت  الحكومة العراقية،  -٤١٨
 . ٨/٥/٢٠١٠، ّتم الدخول إلى هذا الموقع في www.motrans.gov.iq ، "للسكة الحديدة

 ،"قطاع النقلفرص االستثمار في "، (NIC) لجنة االستثمار الوطني،ةالحكومة العراقي  -٤١٩
www.investpromo.gov.iq/index.php?id=72 الحكومة .٢٣/٦/٢٠٢٠، ّتم الدخول إلى هذا الموقع في 

، ّتم الدخول إلى www.iraqrailways.com رآة السكة الحديدة العراقية الصفحة الرئيسية للموقع،العراقية، ش
 . ٢٨/٦/٢٠١٠هذا الموقع في 

 .١١، الشريحة ٦/٢/٢٠١٠تقرير وضعية العراق،، (DoS) األميرآية وزارة الخارجية  -٤٢٠

 .١٣ة ، الصفح٢٠١٠/، ٦العراق، :  وحدة استخبارات االيكونوميست، تقرير البلدان -٤٢١

 . ١٦، الشريحة ٥/٥/٢٠١٠تقرير وضعية العراق،، (DoS) األميرآية وزارة الخارجية  -٤٢٢

 .١٣، الصفحة ٢٠١٠/، ٦العراق، :  وحدة استخبارات االيكونوميست، تقرير البلدان -٤٢٣
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 .١٣، الصفحة ٢٠١٠/، ٦العراق، :  وحدة استخبارات االيكونوميست، تقرير البلدان -٤٢٤

 .١٤، الشريحة ٢٨/٤/٢٠١٠تقرير وضعية العراق،، (DoS) األميرآية وزارة الخارجية  -٤٢٥

 .١١، الشريحة ٦/٢/٢٠١٠تقرير وضعية العراق،، (DoS) األميرآية وزارة الخارجية  -٤٢٦

 .٢٦صفحة ، ٢٩/٤/٢٠١٠ قياس االستقرار واألمن في العراق،، (DoD)  األميرآيةوزارة الدفاع  -٤٢٧

 . ٢/٧/٢٠١٠عام للبيانات،  استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش ال -٤٢٨

 .٢٦صفحة ، ٢٩/٤/٢٠١٠ قياس االستقرار واألمن في العراق،، (DoD)  األميرآيةوزارة الدفاع  -٤٢٩

 .٢/٧/٢٠١٠ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٣٠

 .٢/٧/٢٠١٠ ت،لطلب المفتش العام للبيانا  (USACE)استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي  -٤٣١

سالح الهندسة في الجيش األميرآي يعيد برنامج المأمون "،  (USACE)سالح الهندسة في الجيش األميرآي -٤٣٢
، ّتم www.grd.usace.army.mil/news/releases/NR10-04-11.pdf،١١/٤/٢٠١٠، "لالتصاالت إلى العمل

 .٢٥/٥/٢٠١٠الدخول إلى هذا الموقع في 

 .١٣-١٢، الصفحة ٢٠١٠/، ٦العراق، : ست، تقرير البلدان وحدة استخبارات االيكونومي -٤٣٣

 .٢/٧/٢٠١٠ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٣٤

إدارة إعادة إعمار نظام ؛ ٥/٤/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS) األميرآية وزارة الخارجية استجابة  -٤٣٥
، (USF-I  CERP)نامج االستجابة الطارئة للقائد للقوات األميرآية في العراق  تقرير الفئات لبر،(IRMS)العراق

 لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنى ؛ استجابة ٢/٧/٢٠١٠
استجابة سالح ؛ ٨/٧/٢٠٢٠، و٦/٧/٢٠١٠، ٣٠/٦/٢٠٢٠، ١٤/٤/٢٠٢٠، ١٢/٤/٢٠٢٠، ٢/٤/٢٠١٠

 استجابة الوآالة ؛١٢/٧/٢٠١٠لطلب المفتش العام للبيانات،   (USACE)يرآي الهندسة في الجيش األم
 .٨/٧/٢٠١٠، و٨/٧/٢٠١٠  لطلب المفتش العام للبيانات،(USAID)األميرآية للتنمية الدولية 

إدارة إعادة نظام ؛ ٥/٤/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، ،(DoS) األميرآية وزارة الخارجيةاستجابة   -٤٣٦
  USF-I) تقرير الفئات لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد للقوات األميرآية في العراق ،(IRMS)عراقإعمار ال
CERP) ،العراق –مكتب شؤون الشرق األدنى؛ استجابة ٢/٧/٢٠١٠ (NEA-I) ،لطلب المفتش العام للبيانات 

 الدفاع استجابة مكتب وزير؛ ٨/٧/٢٠٢٠، و٦/٧/٢٠١٠، ٣٠/٦/٢٠٢٠، ١٤/٤/٢٠٢٠، ١٢/٤/٢٠١٠
(OSD) ،؛ استجابة السفارة ١٣/٧/٢٠١٠، و١٢/٤/٢٠١٠، ١٠/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات

؛ ١٦/٧/٢٠١٠، و٧/١٤/٢٠١٠، ٨/٤/٢٠١٠، ٢/٤/٢٠٠٩األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، 
الهندسة في الجيش األميرآي استجابة سالح   ؛٢/٤/٢٠٠٩استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، 

(USACE)   ،استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية ؛١٢/٧/٢٠١٠لطلب المفتش العام للبيانات (USAID) 
الوآالة األميرآية للتجارة استجابة  ؛١٣/٧/٢٠١٠، و٨/٧/٢٠١٠، ١٣/٤/٢٠٠٩ لطلب المفتش العام للبيانات،

 .٢/٤/٢٠٠٩ بيانات، لطلب المفتش العام لل(USTDA)والتنمية 

إدارة إعادة نظام ؛ ٥/٤/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، ،(DoS) األميرآية وزارة الخارجية استجابة  -٤٣٧
  USF-I) تقرير الفئات لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد للقوات األميرآية في العراق ،(IRMS)إعمار العراق

CERP) ،العراق –األدنى مكتب شؤون الشرق ؛ استجابة ٢/٧/٢٠١٠ (NEA-I) ،لطلب المفتش العام للبيانات 
استجابة سالح الهندسة ؛ ٨/٧/٢٠١٠و٦/٧/٢٠٢٠، ٣٠/٦/٢٠١٠، ١٤/٤/٢٠٢٠، ١٢/٤/٢٠٢٠، ٢/٤/٢٠١٠

 استجابة الوآالة األميرآية للتنمية ؛١٢/٧/٢٠١٠لطلب المفتش العام للبيانات،   (USACE)في الجيش األميرآي 
  . ٨/٧/٢٠١٠ المفتش العام للبيانات، لطلب (USAID)الدولية 

 .٢/٧/٢٠١٠  لطلب المفتش العام للبيانات،(USTDA)الوآالة األميرآية للتجارة والتنمية استجابة   -٤٣٨

 .٢/٧/٢٠١٠ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٣٩

 . ٢/٧/٢٠١٠ لمفتش العام للبيانات، لطلب ا(USAID)استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية   -٤٤٠
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 ،(IRAP)برنامج المساعدة السريعة للعراقالتقرير ربع السنوي ل، (USAID)الوآالة األميرآية للتنمية الدولية   -٤٤١
 . ٢٢-١٤، الصفحة ٤/٢٠١٠

 . ٢/٧/٢٠١٠  لطلب المفتش العام للبيانات،(USAID)استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية   -٤٤٢

هناك حاجة لتحسين االشراف على منح وزارة الخارجية إلى المعهد "، 022-0دقيق المفتش العام تقرير ت  -٤٤٣
 .٧/٢٠١٠، "الجمهوري الدولي

لمفتش العام، ؛ ا٣صفحة ، ٢٩/٤/٢٠١٠ قياس االستقرار واألمن في العراق،، (DoD)  األميرآيةوزارة الدفاع  -٤٤٤
 . ٥، الصفحة ٣٠/٤/٢٠١٠ التقرير ربع السنوي لكونغرس الواليات المتحدة،

إدارة إعادة إعمار نظام ؛ ٥/٤/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS) األميرآية وزارة الخارجية استجابة  -٤٤٥
، (USF-I  CERP) تقرير الفئات لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد للقوات األميرآية في العراق ،(IRMS)العراق

 لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –األدنى مكتب شؤون الشرق ؛ استجابة ٢/٧/٢٠١٠
استجابة سالح الهندسة ؛ ٨/٧/٢٠١٠و٦/٧/٢٠٢٠، ٣٠/٦/٢٠١٠، ١٤/٤/٢٠٢٠، ١٢/٤/٢٠٢٠، ٢/٤/٢٠١٠

 استجابة الوآالة األميرآية للتنمية ؛١٢/٧/٢٠١٠لطلب المفتش العام للبيانات،   (USACE)في الجيش األميرآي 
 .٨/٧/٢٠١٠ المفتش العام للبيانات، لطلب (USAID)الدولية 

 . ١٤/٧/٢٠٢٠ و٢/٧/٢٠١٠  لطلب المفتش العام للبيانات،(USAID)استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية   -٤٤٦

 .١٤/٧/٢٠١٠  لطلب المفتش العام للبيانات،(USAID)استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية   -٤٤٧

 .٢/٧/٢٠١٠  لطلب المفتش العام للبيانات،(USAID)ية الدولية استجابة الوآالة األميرآية للتنم  -٤٤٨

 .٢/٧/٢٠١٠ استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٤٩

إدارة إعادة إعمار نظام ؛ ٥/٤/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS) األميرآية وزارة الخارجية استجابة  -٤٥٠
، (USF-I  CERP)ات لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد للقوات األميرآية في العراق  تقرير الفئ،(IRMS)العراق

 لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنى ؛ استجابة ٢/٧/٢٠١٠
استجابة سالح الهندسة ؛ ٨/٧/٢٠١٠و٦/٧/٢٠٢٠، ٣٠/٦/٢٠١٠، ١٤/٤/٢٠٢٠، ١٢/٤/٢٠٢٠، ٢/٤/٢٠١٠

 استجابة الوآالة األميرآية للتنمية ؛١٢/٧/٢٠١٠لطلب المفتش العام للبيانات،   (USACE)األميرآي في الجيش 
 .٨/٧/٢٠١٠  لطلب المفتش العام للبيانات،(USAID)الدولية 

، لطلب المفتش العام للبيانات، (OPA)مكتب شؤون المحافظات   السفارة األميرآية في بغداد،استجابة  -٤٥١
٢/٧/٢٠١٠. 

، لطلب المفتش العام للبيانات، (OPA)مكتب شؤون المحافظات  السفارة األميرآية في بغداد، استجابة  -٤٥٢
١٤/٧/٢٠١٠. 

 .٢٦/٥/٢٠١٠تقرير وضعية العراق،، (DoS) األميرآية وزارة الخارجية  -٤٥٣

 .٢/٧/٢٠١٠ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٥٤

 .٢/٧/٢٠١٠ة في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  استجابة السفارة األميرآي -٤٥٥

، لطلب المفتش العام (ACCO)مكتب تنسيق أعمال مكافحة الفساد استجابة السفارة األميرآية في بغداد،  -٤٥٦
 .٢١/٦/٢٠١٠للبيانات، 

م الدخول ، ّت/www.gjpi.org ،"العراق: مشروع العدالة العالمية"جاي آويني للقانون، .   جامعة يوتاه، آلية أس -٤٥٧
 .١٤/٦/٢٠١٠إلى هذا الموقع في 

، ّتم الدخول /www.gjpi.org ،"العراق: مشروع العدالة العالمية"جاي آويني للقانون، .  جامعة يوتاه، آلية أس -٤٥٨
 لطلب (INL)مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون ؛ استجابة ١٤/٦/٢٠١٠إلى هذا الموقع في 
 .١٥/٧/٢٠١٠،المفتش العام للبيانات

، ّتم الدخول /www.gjpi.org ،"العراق: مشروع العدالة العالمية"جاي آويني للقانون، . جامعة يوتاه، آلية أس  -٤٥٩
 .١٤/٦/٢٠١٠إلى هذا الموقع في 
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 .٣/١٠/٢٠٠٩ استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٦٠

 .٣/١٠/٢٠٠٩طلب المفتش العام للبيانات،  استجابة السفارة االميرآية في بغداد ل  -٤٦١

استجابة السفارة . ١/٧/٢٠١٠، لطلب المفتش العام للبيانات،(COI) استجابة الحكومة العراقية، هيئة النزاهة  -٤٦٢
 .١٤/٧/٢٠٠٩االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، 

 .٢/٧/٢٠١٠لعام للبيانات،، لطلب المفتش ا(COI) استجابة الحكومة العراقية، هيئة النزاهة  -٤٦٣

 .١/٧/٢٠١٠، لطلب المفتش العام للبيانات،(COI)استجابة الحكومة العراقية، هيئة النزاهة  -٤٦٤

 .٢/٧/٢٠١٠، لطلب المفتش العام للبيانات،(COI)استجابة الحكومة العراقية، هيئة النزاهة  -٤٦٥

 سلطة االئتالف المؤقتةي ل آان المفتشون العامون يعينون في بادىء األمر من جانب المسوؤل االدار -٤٦٦
(CPA) ٢/٢٠٠٤ الصادر عن سلطة االئتالف المؤقتة في ٥٧لمدة خمس سنوات بموجب األمر رقم . 

 . ٢/٦/٢٠٢٠ استجابة الحكومة العراقية لطلب المفتش العام للبيانات،  -٤٦٧

 .٢٨/١/٢٠٠٤، ٥٥، األمر رقم (CPA) سلطة االئتالف المؤقتة  -٤٦٨

 ، "، عادل عبد المهدي يعلن عن وضعه المالي الشخصي(COI)اهة  الحكومة العراقية، هيئة النز -٤٦٩
www.nazaha.iq/en_body.asp?field=news_en&id=149 ١٤/٦/٢٠١٠، ّتم الدخول إلى هذا الموقع في . 

 .١٩/٧/٢٠٢٠استجابة الحكومة العراقية لطلب المفتش العام للبيانات،   -٤٧٠

 .٤صفحة ، ٢٩/٤/٢٠١٠  واألمن في العراق،قياس االستقرار، (DoD)  األميرآيةوزارة الدفاع  -٤٧١

 .١٩/٧/٢٠٢٠استجابة الحكومة العراقية لطلب المفتش العام للبيانات،   -٤٧٢

-www.mopحكومة إقليم آردستان، وزارة التخطيط،   -٤٧٣
krg.org/default.aspx?page=articles&c=news&id=1149&l=1 ّتم الدخول إلى هذا الموقع في ،

١/٧/٢٠١٠ . 

، ١٥/٢/٢٠٠٧،  "لمحة عامة حول المنظمة المرآزية لالحصاءات وتكنولوجيا المعلومات"ة،  األمم المتحد -٤٧٤
، ّتم الدخول إلى هذا الموقع في unstats.un.org/unsd/statcom/statcom_seminar/Pres.2.ppt، ٧الشريحة 

١٤/٦/٢٠١٠ . 

 .٥-٣صفحة ، ٢٩/٤/٢٠١٠ قياس االستقرار واألمن في العراق،، (DoD)  األميرآيةوزارة الدفاع  -٤٧٥

 ١٨٨٣  من القرار٦تقرير األمين العام بموجب الفقرة "، S/2010/240 مجلس األمن التابع لألمم المتحدة،  -٤٧٦
مكتب مساعدة الكوارث ؛ نشرة صحفية لوزارة الخارجية األميرآية، ٩، الصفحة ١٤/٥/٢٠١٠، )"٢٠٠٩(

، ٥/٥/٢٠١٠، "حالة طارئة معقدة-العراق" ، (OFDA)الخارجية
www.usaid.gov/our_work/humanitarian_assistance/disaster_assistance/countries/iraq/template/

fs_sr/FY2010/iraq_ce_sr01_05-05-2010.pdf ٣/٦/٢٠١٠ ، ّتم الدخول إلى هذا الموقع في . 

، "عقدةحالة طارئة م-العراق"، (OFDA)مكتب مساعدة الكوارث الخارجية وزارة الخارجية األميرآية،  -٤٧٧
٥/٥/٢٠١٠ ،

www.usaid.gov/our_work/humanitarian_assistance/disaster_assistance/countries/iraq/template/
fs_sr/FY2010/iraq_ce_sr01_05-05-2010.pdf ٢٣/٧/٢٠١٠، ّتم الدخول إلى هذا الموقع في . 

 ١٨٨٣  من القرار٦ بموجب الفقرة تقرير االمين العام"، S/2010/240 مجلس األمن التابع لألمم المتحدة،  -٤٧٨
لمفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم ؛ نشرة صحفية ل٩، الصفحة ١٤/٥/٢٠١٠، )"٢٠٠٩(

، الالجئون العراقيون السابقون يستفيدون من برنامج االيواء للمفوضية العليا لالجئين في (UNHCR)المتحدة
 . ٢٥/٦/٢٠١٠، ّتم الدخول إلى هذا الموقع في www.unhcr.org/4bf53b636.html ،٢٠/٥/٢٠١٠، "الجنوب

، "حالة طارئة معقدة-العراق"، (OFDA)مكتب مساعدة الكوارث الخارجيةوزارة الخارجية األميرآية،   -٤٧٩
٥/٥/٢٠١٠ ،

www.usaid.gov/our_work/humanitarian_assistance/disaster_assistance/countries/iraq/template/
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fs_sr/FY2010/iraq_ce_sr01_05-05-2010.pdf االمم المتحدة ؛٣/٦/٢٠١٠، ّتم الدخول إلى هذا الموقع في، 
، "مالحظة توجيهية حول النهوض االقتصادي المبكر"،(UNDP)االنمائيبرنامج األمم المتحدة 

www.humanitarianreform.org/humanitarianreform/Portals/1/cluster%20approach%20page/cl
usters%20pages/Early%20R/ER_Internet.pdf ٥/٦/٢٠٢٠، ّتم الدخول إلى هذا الموقع في. 

 ١٨٨٣  من القرار٦تقرير االمين العام بموجب الفقرة "، S/2010/240مجلس األمن التابع لألمم المتحدة،   -٤٨٠
 .٩، الصفحة ١٤/٥/٢٠١٠، )"٢٠٠٩(

المفوضية العليا لالجئين تتوصل إلى "،(UNHCR)لمفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة نشرة صحفية ل -٤٨١
، ّتم الدخول www.unhcr.org/4c1b66d133.html ،١٨/٦/٢٠١٠، "معلم في إعادة توطين الالجئين العراقيين

 .٢٥/٦/٢٠١٠إلى هذا الموقع في 

متحدة ، وآالة الالجئين التابعة لألمم ال(UNHCR)  نشرة صحفية للمفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة -٤٨٢
، ّتم www.unhcr.org/4c0e5f5a6.html ،٨/٦/٢٠١٠، "تحذر من طرد الالجئين في أوروبا إلى العراق

 .٢٥/٦/٢٠١٠الدخول إلى هذا الموقع في 

 ١٨٨٣  من القرار٦تقرير األمين العام بموجب الفقرة "، S/2010/240مجلس األمن التابع لألمم المتحدة،   -٤٨٣
 .١٠، الصفحة ١٤/٥/٢٠١٠، )"٢٠٠٩(

إدارة إعادة إعمار نظام ؛ ٥/٤/٢٠٠٧ لطلب المفتش العام للبيانات، (DoS) األميرآية وزارة الخارجيةاستجابة   -٤٨٤
، (USF-I  CERP) تقرير الفئات لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد للقوات األميرآية في العراق ،(IRMS)العراق

 لطلب المفتش العام للبيانات، (NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنى ؛ استجابة ٢/٧/٢٠١٠
استجابة سالح الهندسة ؛ ٨/٧/٢٠١٠و٦/٧/٢٠٢٠، ٣٠/٦/٢٠١٠، ١٤/٤/٢٠٢٠، ١٢/٤/٢٠٢٠، ٢/٤/٢٠١٠

 استجابة الوآالة األميرآية للتنمية ؛١٢/٧/٢٠١٠لطلب المفتش العام للبيانات،   (USACE)في الجيش األميرآي 
مكتب ؛ وزارة الخارجية األميرآية، استجابة ٨/٧/٢٠١٠ نات، لطلب المفتش العام للبيا(USAID)الدولية 

 . ٢/٧/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات، (PRM)السكان والالجئين والمهجرين

 لطلب المفتش العام للبيانات، (PRM)مكتب السكان والالجئين والمهجرين وزارة الخارجية األميرآية، استجابة  -٤٨٥
 . ١٤/٧/٢٠١٠رآية في بغداد لطل المفتش العام للبيانات، ؛ استجابة السفارة األمي٢/٧/٢٠١٠

 لطلب المفتش العام للبيانات، (PRM)مكتب السكان والالجئين والمهجرين وزارة الخارجية األميرآية، استجابة  -٤٨٦
 .١٤/٧/٢٠١٠؛ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢/٧/٢٠١٠

 لطلب المفتش العام للبيانات، (PRM)مكتب السكان والالجئين والمهجرينميرآية، استجابة وزارة الخارجية األ  -٤٨٧
 . ١٤/٧/٢٠١٠؛ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢/٧/٢٠١٠

للبيانات،  لطلب المفتش العام (PRM)مكتب السكان والالجئين والمهجرينوزارة الخارجية األميرآية، استجابة   -٤٨٨
 .١٤/٧/٢٠١٠؛ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢/٧/٢٠١٠

 لطلب المفتش العام للبيانات، (PRM)مكتب السكان والالجئين والمهجرينوزارة الخارجية األميرآية، استجابة   -٤٨٩
 .١٤/٧/٢٠١٠ للبيانات، ؛ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام٢/٧/٢٠١٠

 لطلب المفتش العام للبيانات، (PRM)مكتب السكان والالجئين والمهجرينوزارة الخارجية األميرآية، استجابة   -٤٩٠
تسهيل : مبادرة ديالي"،(UNHCR) نشرة صحفية للمفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة؛٢/٧/٢٠١٠

-www.iauiraq.org/reports/UNHCR/UNHCRDiyala، "العودة وخلق ظروف إلعادة الدمج المستدام
Initiative.pdf ١٧/٦/٢٠١٠، ّتم الدخول إلى هذا الموقع في. 

لمفوضية العليا لالجئين  نشرة صحفية ل،(UNHCR) نشرة صحفية للمفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة -٤٩١
ون يستفيدون من برنامج االيواء للمفوضية العليا ، الالجئون العراقيون السابق(UNHCR)التابعة لألمم المتحدة
، ّتم الدخول إلى هذا الموقع في www.unhcr.org/4bf53b636.html ،٢٠/٥/٢٠١٠، "لالجئين في الجنوب

 .١٥/٧/٢٠١٠؛ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٥/٦/٢٠١٠

 تقرير الفئات لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد للقوات األميرآية في ،(IRMS)إدارة إعادة إعمار العراق  نظام  -٤٩٢
لطلب المفتش   (USACE)استجابة سالح الهندسة في الجيش األميرآي ؛ ٢/٧/٢٠١٠، (USF-I  CERP)العراق 
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 لطلب المفتش العام (NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنىاستجابة  ؛١٢/٧/٢٠١٠العام للبيانات، 
 .٦/٧/٢٠١٠بيانات، لل

 . ٢٦صفحة ، ٢٩/٤/٢٠١٠ قياس االستقرار واألمن في العراق،، (DoD)  األميرآيةوزارة الدفاع  -٤٩٣

انتقال القطاع الصحي والتعليمي، االنتقال نحو تنمية : المحور العراقي" السفارة األميرآية في بغداد،  -٤٩٤
 . ٤-٣، الصفحة ١٠/٦/٢٠١٠، ١٦٧٣، رقم "مستدامة

-٢٠١١، العراق، إطار عمل مساعدة األمم المتحدة اإلنمائية للعراق (UNCT) التابع لألمم المتحدة فريق البالد   -٤٩٥
 . ٤٧ و٢٩، صفحة ١١/٥/٢٠١٠، ٢٠١٤

 . ١/٧/٢٠٢٠، صفحة وقائع إلعادة االعمار التراآمي،   (USACE)سالح الهندسة في الجيش األميرآي  -٤٩٦

إدارة نظام   ؛٣/٧/٢٠١٠لطلب المفتش العام للبيانات   (USACE)سالح الهندسة في الجيش األميرآي استجابة  -٤٩٧
مستشفى "،PA-08-160؛ تقرير تدقيق المفتش العام ٢/٧/٢٠١٠، المعيار العالمي، (IRMS)إعادة إعمار العراق

مراجعة ادارة "، 026-06؛ تقرير تدقيق المفتش العام رقم  ٨٢/٧/٢٠٠٩، "البصرة لألطفال، البصرة، العراق
 . ٣١/٧/٢٠٠٦، "رآية للتنمية الدولية لمشروع مستشفى االطفال في البصرةالوآالة األمي

 .٣/٧/٢٠١٠لطلب المفتش العام للبيانات   (USACE)سالح الهندسة في الجيش األميرآي استجابة  -٤٩٨

 .٢/٧/٢٠١٠، المعيار العالمي، (IRMS)إدارة إعادة إعمار العراق نظام  -٤٩٩

 . ٢/٧/٢٠٢٠العام للبيانات،  استجابة السفارة األميرآية لطلب المفتش  -٥٠٠

انتقال القطاع الصحي والتعليمي، االنتقال نحو تنمية : المحور العراقي"السفارة األميرآية في بغداد،   -٥٠١
 .٨الصفحة ، ١٠/٦/٢٠١٠، ١٦٧٣، رقم "مستدامة

، "ية مستدامةانتقال القطاع الصحي والتعليمي، االنتقال نحو تنم: المحور العراقي"السفارة األميرآية في بغداد،  -٥٠٢
 .٧-٦، الصفحة ١٠/٦/٢٠١٠، ١٦٧٣رقم 

انتقال القطاع الصحي والتعليمي، االنتقال نحو تنمية : المحور العراقي"السفارة األميرآية في بغداد،   -٥٠٣
 .٧، الصفحة١٠/٦/٢٠١٠، ١٦٧٣، رقم "مستدامة

ي، االنتقال نحو تنمية انتقال القطاع الصحي والتعليم: المحور العراقي"السفارة األميرآية في بغداد،   -٥٠٤
؛ استجابة السفارة األميرآية لطلب المفتش العام ١١-١٠الصفحة ، ١٠/٦/٢٠١٠، ١٦٧٣، رقم "مستدامة

 .١٤/٧/٢٠٢٠للبيانات، 

أول جامعة للفنون الحرة في العراق تتلقى اعتماد اميرآي " نشرة صحفية للجامعة األميرآية في العراق، -٥٠٥
 . ٧/٧/٢٠١٠، ّتم الدخول إلى هذا الموقع في www.auis.org/?q=node/368 ،٢٩/٦/٢٠١٠، "للمعايير العالية

 .٢/٧/٢٠١٠، المعيار العالمي، (IRMS)إدارة إعادة إعمار العراق نظام  -٥٠٦

-iraq-prt.usembassy.gov/public، "فرق اعادة اعمار المحافظات" السفارة األميرآية في بغداد،  -٥٠٧
health.html٢٠/٦/٢٠٢٠ع في، ّتم الدخول إلى هذا الموق. 

 .٢/٧/٢٠١٠، المعيار العالمي، (IRMS)إدارة إعادة إعمار العراق نظام  -٥٠٨

 ،٧/٦/٢٠١٠، "ستة االف وحدة سكنية لموظفي التعليم العالي" الحكومة العراقية، وزارة التعليم العالي،  -٥٠٩
www.mohesr.gov.iq/EngPages/indexE.htm ٨/٦/٢٠١٠، ّتم الدخول إلى هذا الموقع في . 

، لجنة االستثمار الوطني توافق على رخصتي استثمار لبناء (NIC) لجنة االستثمار الوطني،ةالحكومة العراقي  -٥١٠
، ّتم www.investpromo.gov.iq/index.php?id=13&items=99 ، ١٤/٤/٢٠١٠، "مجمع االميريه السكني

 . ٢٠/٦/٢٠١٠الدخول إلى هذا الموقع في 

 مليار دوالر في ٧٠اإلمارات العربية المتحدة تنظر في إمكانية استثمار الشرآات في "،حكومة إقليم آردستان  -٥١١
، ٢٣/٥/٢٠٢٠، اخبار الخليج، "العراق
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web.krg.org/articles/detail.asp?lngnr=12&smap=02010200&rnr=73&anr=35214 ّتم الدخول إلى ،
 .٨/٦/٢٠١٠هذا الموقع في 

 الفئات لبرنامج االستجابة الطارئة للقائد للقوات األميرآية في  تقرير،(IRMS)إدارة إعادة إعمار العراقنظام   -٥١٢
 لطلب المفتش (NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنى؛ استجابة ٢/٧/٢٠١٠، (USF-I  CERP)العراق 

ستجابة وزارة المالية األميرآية لطلب المفتش ؛ ا٨/٧/٢٠٢٠، و٦/٧/٢٠٢٠، ٣٠/٦/٢٠١٠العام للبيانات، 
  لطلب المفتش العام للبيانات،(USAID)استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  ؛٢/٤/٢٠٠٩ات، العام للبيان

 لطلب المفتش العام (USTDA)الوآالة األميرآية للتجارة والتنمية ؛ استجابة ١٣/٧/٢٠١٠ ٨/٧/٢٠١٠
 .٢/٤/٢٠٠٩ للبيانات،

امج االستجابة الطارئة للقائد للقوات األميرآية في  تقرير الفئات لبرن،(IRMS)إدارة إعادة إعمار العراقنظام   -٥١٣
 لطلب المفتش (NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنى؛ استجابة ٢/٧/٢٠١٠، (USF-I  CERP)العراق 

ستجابة وزارة المالية األميرآية لطلب المفتش ؛ ا٨/٧/٢٠٢٠، و٦/٧/٢٠٢٠، ٣٠/٦/٢٠١٠العام للبيانات، 
  لطلب المفتش العام للبيانات،(USAID)استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  ؛٢/٤/٢٠٠٩العام للبيانات، 

 لطلب المفتش العام (USTDA)الوآالة األميرآية للتجارة والتنمية ؛ استجابة ١٣/٧/٢٠١٠ ٨/٧/٢٠١٠
 .٢/٤/٢٠٠٩ للبيانات،

 .١٣/٧/٢٠١٠ العام للبيانات، استجابة ملحق وزارة المالية لطلب المفتش السفارة األميرآية في بغداد،  -٥١٤

 . ١٤، الصفحة ٥/٢٠١٠العراق، :  وحدة استخبارات االيكونوميست، تقرير البلدان -٥١٥

صندوق النقد الدولي ؛ ١٤، الصفحة ٥/٢٠١٠العراق، :  وحدة استخبارات االيكونوميست، تقرير البلدان -٥١٦
(IMF) وطلب ترتيبات ٢٠٠٩الرابعة للعام تقرير الموظفين الستشارات المادة : ، العراق١٠/٧٢، تقرير رقم 

 .٢١، صفحة١٦/٣/٢٠١٠احتياطية، 

، ّتم www.cbi.iq/index.php?pid=Statistics ،"المؤشرات المالية الرئيسية" المصرف المرآزي العراقي  -٥١٧
  .٢/٧/٢٠١٠الدخول إلى هذا الموقع في 

 . ٢٩/٦/٢٠١٠ إلى هذا الموقع في ، ّتم الدخولwww.cbi.iq ، الحكومة العراقية، المصرف المرآزي العراقي -٥١٨

تقرير الموظفين الستشارات المادة الرابعة للعام : ، العراق١٠/٧٢، تقرير رقم (IMF)صندوق النقد الدولي   -٥١٩
 .٤١، صفحة١٦/٣/٢٠١٠ وطلب ترتيبات احتياطية، ٢٠٠٩

 . ٢٥/٥/٢٠١٠ مقابلة مستشار عالي المستوى لحاآم المصرف المرآزي مع المفتش العام،  -٥٢٠

تقرير الموظفين الستشارات المادة الرابعة للعام : ، العراق١٠/٧٢، تقرير رقم (IMF)ندوق النقد الدولي ص  -٥٢١
 .٩، صفحة١٦/٣/٢٠١٠ وطلب ترتيبات احتياطية، ٢٠٠٩

، ّتم الدخول إلى هذا www.cbi.iq/index.php?pid=Home ، البيانات االقتصادية، المصرف المرآزي العراقي -٥٢٢
 . ٢/٧/٢٠١٠الموقع في 

-٢٠١١، العراق، إطار عمل مساعدة األمم المتحدة اإلنمائية للعراق (UNCT)فريق البالد التابع لألمم المتحدة   -٥٢٣
 .  ٢٣، الصفحة ١١/٥/٢٠١٠، ٢٠١٤

 .١٤، الصفحة ٥/٢٠١٠العراق، : وحدة استخبارات االيكونوميست، تقرير البلدان  -٥٢٤

 .٢/٧/٢٠١٠  لطلب المفتش العام للبيانات،(USAID)استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية   -٥٢٥

 .١٤، الصفحة ٥/٢٠١٠العراق، : وحدة استخبارات االيكونوميست، تقرير البلدان  -٥٢٦

 لطلب المفتش (NEA-I) العراق –مكتب شؤون الشرق األدنى، استجابة (DoS)  العراقيةوزارة الخارجية    -٥٢٧
 . ١/٧/٢٠١٠العام للبيانات، 

بيان للمجلس الدولي االستشاري "، (IAMB)ي للمشورة والرقابة في العراقلمجلس الدول نشرة صحفية ل -٥٢٨
، ّتم الدخول إلى هذا www.iamb.info/pr/pr051310.htm ،١٣/٥/٢٠١٠،  "والرقابي لصندوق تنمية العراق

 .١٧/٦/٢٠١٠الموقع في 
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 آانون ٣١مجلس االمن يمدد حتى "، (UNSCR) نشرة صحفية لمجلس األمن التابع لألمم المتحدة   -٥٢٩
، ٢١/١٢/٢٠٠٩، " ترتيبات ايداع عائدات مبيعات النفط والغاز في صندوق تنمية العراق٢٠١٠ديسمبر /األول

 .  ١٧/٦/٢٠١٠ّتم الدخول إلى هذا الموقع في 

هناك حاجة لتوجيه السياسات المتبعة لتحسين : صندوق تنمية العراق"، 006-10 تقرير تدقيق المفتش العام رقم  -٥٣٠
  . ٢٩/١٠/٢٠٠٩، " (USACE) سالح الهندسة في الجيش األميرآي خصوص األموال التي يديرهاالمساءلة ب

-استطالع الوضع االجتماعي"،(COSIT)المنظمة المرآزية لتقنية المعلومات واإلحصاءات  الحكومة العراقية، -٥٣١
 .٣٢٥، صفحة ٢٠٠٨االقتصادي لألسر العراقية، 

 . ١٥/١/٢٠١٠لطلب المفتش العام للبيانات،  استجابة السفارة األميرآية في بغداد   -٥٣٢

 .٢/٧/٢٠١٠  لطلب المفتش العام للبيانات،(USAID)استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية   -٥٣٣

 .١٤/٧/٢٠١٠استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،   -٥٣٤

  .٢/٧/٢٠١٠طلب المفتش العام للبيانات، ل(USAID)استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية   -٥٣٥

 .٢/٧/٢٠١٠  لطلب المفتش العام للبيانات،(USAID)استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية  -٥٣٦

، "البعثة التجارية الزراعية األميرآية العراقية تزور بغداد" نشرة صحفية للسفارة األميرآية في بغداد، -٥٣٧
٩/٦/٢٠١٠ ،iraq.usembassy.gov/pr_06092010ag.html ١٥/٦/٢٠١٠، ّتم الدخول إلى هذا الموقع . 

 .١٤/٧/٢٠١٠استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،   -٥٣٨

 .١٤/٧/٢٠١٠استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٣٩

، "ة الزراعية األميرآية العراقية تزور بغدادالبعثة التجاري"نشرة صحفية للسفارة األميرآية في بغداد،  -٥٤٠
٩/٦/٢٠١٠ ،iraq.usembassy.gov/pr_06092010ag.html ١٥/٦/٢٠١٠، ّتم الدخول إلى هذا الموقع .  

التطلع إلى انتاج القمح بمستوى قريب ن العادي في : العراق"، FAS ،(USDA)وزارة الزراعة األميرآية   -٥٤١
، ّتم الدخول إلى /www.pecad.fas.usda.gov/highlights/2010/05/iraq ،١٢/٥/٢٠١٠، ٢٠١٠/٢٠١١العام 

 .١٥/٦/٢٠١٠هذا الموقع في 

التطلع إلى انتاج القمح بمستوى قريب ن العادي في : العراق"، FAS ،(USDA)وزارة الزراعة األميرآية   -٥٤٢
 ّتم الدخول إلى ،/www.pecad.fas.usda.gov/highlights/2010/05/iraq ،١٢/٥/٢٠١٠، ٢٠١٠/٢٠١١العام 

 .١٥/٦/٢٠١٠هذا الموقع في 

التطلع إلى انتاج القمح بمستوى قريب ن العادي في : العراق"، FAS ،(USDA)وزارة الزراعة األميرآية   -٥٤٣
، ّتم الدخول إلى /www.pecad.fas.usda.gov/highlights/2010/05/iraq ،١٢/٥/٢٠١٠، ٢٠١٠/٢٠١١العام 

 .١٥/٦/٢٠١٠هذا الموقع في 

 . ٢/٧/٢٠١٠، لطلب المفتش العام للبيانات، FAS ،(USDA)وزارة الزراعة األميرآية جابة  است -٥٤٤

عدوى الصدأ األصفر تؤثر على محاصيل القمح : ،الشرق األوسطFAS ،(USDA) وزارة الزراعة األميرآية  -٥٤٥
 هذا الموقع ، ّتم الدخول إلى/www.pecad.fas.usda.gov/highlights/2010/06/Middle%20East في المنطقة،

 . ٣٠/٦/٢٠١٠في 

 ،١/٧/٢٠١٠، " وآالة ناسا، مرصد األرض، الصدأ األصفر يلحق الضرر بالمحاصيل في الشرق األوسط -٥٤٦
earthobservatory.nasa.gov/NaturalHazards/view.php?id=44502 ّتم الدخول إلى هذا الموقع في ،

٣/٧/٢٠١٠. 

عدوى الصدأ االصفر تؤثر على محاصيل القمح :  األوسط، الشرقFAS ،(USDA)وزارة الزراعة األميرآية   -٥٤٧
، ّتم الدخول إلى هذا الموقع /www.pecad.fas.usda.gov/highlights/2010/06/Middle%20East في المنطقة،

 .٣٠/٦/٢٠١٠في 
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: GAIN، تقرير "مشتريات مجلس الحبوب-تحديث حول القمح"،FAS ،(USDA)وزارة الزراعة األميرآية   -٥٤٨
. ١٣/٦/٢٠١٠، "العراق

gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Wheat%20Update%20–
%20Grain%20Board%20Purchasing_Baghdad_Iraq_6-13-2010.pdf ّتم الدخول إلى هذا الموقع في ، 

٣٠/٦/٢٠١٠ . 

 . ١٤/٧/٢٠١٠ استجابة السفارة االميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، -٥٤٩

: GAIN، تقرير "مشتريات مجلس الحبوب-تحديث حول القمح"،FAS ،(USDA)ة الزراعة األميرآية وزار  -٥٥٠
. ١٣/٦/٢٠١٠، "العراق

gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Wheat%20Update%20–
%20Grain%20Board%20Purchasing_Baghdad_Iraq_6-13-2010.pdf ّتم الدخول إلى هذا الموقع في ، 

٣٠/٦/٢٠١٠. 

: GAIN، تقرير "مشتريات مجلس الحبوب-تحديث حول القمح"،FAS ،(USDA)وزارة الزراعة األميرآية   -٥٥١
. ١٣/٦/٢٠١٠، "العراق

gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Wheat%20Update%20–
%20Grain%20Board%20Purchasing_Baghdad_Iraq_6-13-2010.pdfى هذا الموقع في  ، ّتم الدخول إل

٣٠/٦/٢٠١٠. 

 . ١٤/٧/٢٠١٠ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٥٢

 . ١٤/٧/٢٠١٠ استجابة السفارة األميرآية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات،  -٥٥٣

 محاصيل القمح عدوى الصدأ االصفر تؤثر على: ،الشرق األوسطFAS ،(USDA)وزارة الزراعة األميرآية   -٥٥٤
، ّتم الدخول إلى هذا الموقع /www.pecad.fas.usda.gov/highlights/2010/06/Middle%20East في المنطقة،

 .٣٠/٦/٢٠١٠في 

: GAIN، تقرير "مشتريات مجلس الحبوب-تحديث حول القمح"،FAS ،(USDA)وزارة الزراعة األميرآية   -٥٥٥
. ١٣/٦/٢٠١٠، "العراق

gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Wheat%20Update%20–
%20Grain%20Board%20Purchasing_Baghdad_Iraq_6-13-2010.pdf ّتم الدخول إلى هذا الموقع في ، 

٣٠/٦/٢٠١٠. 

 ،١٢/٦/٢٠١٠، "مواشي تمنح إلى آلية بغداد" ،(USF-I)لقوات األميرآية في العراق  نشرة صحفية ل -٥٥٦
www.usf-iraq.com/news/headlines/livestock-donated-to-baghdad-college ّتم الدخول إلى هذا الموقع ،

  . ٢/٧/٢٠١٠في 

 ،١٢/٦/٢٠١٠، "مواشي يمنح إلى آلية بغداد" ،(USF-I)لقوات األميرآية في العراق نشرة صحفية ل  -٥٥٧
www.usf-iraq.com/news/headlines/livestock-donated-to-baghdad-college هذا الموقع ، ّتم الدخول إلى

  . ٢/٧/٢٠١٠في 

" محافظة عراقية تحصل على آشف زراعي آامل"، (USF-I)لقوات األميرآية في العراق  نشرة صحفية ل  -٥٥٨
٢١/٥/٢٠١٠، www.usf-iraq.com/news/headlines/iraqi-province-gets-agriculture-overhaul ّتم ،

 . ٢/٧/٢٠١٠الدخول الى هذا الموقع في 

" محافظة عراقية تحصل على آشف زراعي آامل"، (USF-I)ات األميرآية في العراق لقونشرة صحفية ل  -٥٥٩
٢١/٥/٢٠١٠، www.usf-iraq.com/news/headlines/iraqi-province-gets-agriculture-overhaul ّتم ،

 .٢/٧/٢٠١٠الدخول الى هذا الموقع في 

 .٢/٧/٢٠١٠ تش العام للبيانات، لطلب المف(USAID)استجابة الوآالة األميرآية للتنمية الدولية   -٥٦٠

 .٢١/٦/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات،  وزارة الماليةالسفارة االميرآية في بغداد، استجابة ملحق   -٥٦١

 .٢١/٦/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات،  وزارة الماليةالسفارة االميرآية في بغداد، استجابة ملحق   -٥٦٢



 الهوامش
 

٢٧٧ 

 .٢١/٦/٢٠١٠ لطلب المفتش العام للبيانات،  وزارة الماليةة ملحق  السفارة االميرآية في بغداد، استجاب -٥٦٣

 ،١٥/٦/٢٠١٠وزارة األمن الوطني، التقرير اليومي للبنية التحتية للموارد المفتوحة ،  -٥٦٤
www.dhs.gov/xlibrary/assets/DHS_Daily_Report_2010-06-15.pdf تم الدخول إلى هذا الموقع في ،

٣٠/٦/٢٠١٠. 

 ،١٥/٦/٢٠١٠وطني، التقرير اليومي للبنية التحتية للموارد المفتوحة ، وزارة األمن ال -٥٦٥
www.dhs.gov/xlibrary/assets/DHS_Daily_Report_2010-06-15.pdf تم الدخول إلى هذا الموقع في ،

٣٠/٦/٢٠١٠. 

 ،٢٧/٥/٢٠١٠، )٢/٢٠٢٠(، المناقصة رقم المصرف المرآزي العراقي  -٥٦٦
www.cbi.iq/index.php?pid=NewsAnnoucements / ٣٠/٦/٢٠١٠، ّتم الدخول إلى هذا الموقع في. 

 ،١٥/٦/٢٠١٠ وزارة األمن الوطني، التقرير اليومي للبنية التحتية للموارد المفتوحة،  -٥٦٧
www.dhs.gov/xlibrary/assets/DHS_Daily_Report_2010-06-15.pdf تم الدخول إلى هذا الموقع في ،

٣٠/٦/٢٠١٠. 

، "الواليات المتحدة والعراق شرآاء في بنك بغداد"، (USF-I)ميرآية في العراق لقوات األ نشرة صحفية ل  -٥٦٨
٢١/٥/٢٠١٠، www.usf-iraq.com/news/headlines/29769 ٢/٧/٢٠١٠، ّتم الدخول الى هذا الموقع في. 

 ،"الواليات المتحدة والعراق شرآاء في بنك بغداد"، (USF-I)لقوات األميرآية في العراق نشرة صحفية ل  -٥٦٩
٢١/٥/٢٠١٠، www.usf-iraq.com/news/headlines/29769 ٢/٧/٢٠١٠، ّتم الدخول الى هذا الموقع في. 

 . ١٩، صفحة ١٤/٦/٢٠١٠، ٢٤، رقم ٥٣، المجلد (MEES)التقرير األسبوعي لنشرة   -٥٧٠

 ،٢/٤/٢٠١٠، "تصنيفات مخاطر البلدان/ "(OECD) منظمة التعاون االقتصادي واالنمائي  -٥٧١
www.oecd.org/document/49/0,3343,en_2649_34169_1901105_1_1_1_37431,00.html ّتم الدخول ،

 .١٨/٦/٢٠١٠إلى هذا الموقع في 

 ،٢/٤/٢٠١٠، "تصنيفات مخاطر البلدان/ "(OECD) منظمة التعاون االقتصادي واالنمائي  -٥٧٢
www.oecd.org/document/49/0,3343,en_2649_34169_1901105_1_1_1_37431,00.html الدخول ، ّتم

 .١٨/٦/٢٠١٠إلى هذا الموقع في 

، "الشرآات االميرآية تسعى إلى فرص تجارية في العراق" نشرة صحفية للسفارة األميرآية في بغداد،  -٥٧٣
٢١/٦/٢٠١٠ .

www.oecd.org/document/49/0,3343,en_2649_34169_1901105_1_1_1_37431,00.html ّتم الدخول ،
 . ٢٣/٦/٢٠١٠إلى هذا الموقع في 

زارة التجارة، إدارة التجارة الدولية  و -٥٧٤
(ITA)،

webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:cGTn0FFaSa4J:trade.gov/iraq/+foster+whee
ler+basrah&cd=10&hl=en&ct=clnk&gl=us ١٥/٦/٢٠٢٠، ّتم الدخول إلى هذا الموقع في. 

انباء مؤسسات مدنية قوية ومستقلة "ألقاه في لندن، ، خطاب رئيس الوزراء برهم صالح حكومة إقليم آردستان  -٥٧٥
، ١٥/٦/٢٠١٠، "في اقليم آردستان

www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=268&lngnr=12&smap=02040100&anr=35600 ّتم الدخول ،
 . ١٨/٦/٢٠١٠إلى هذا الموقع في 

انباء مؤسسات مدنية قوية ومستقلة "، ، خطاب رئيس الوزراء برهم صالح القاه في لندنحكومة إقليم آردستان  -٥٧٦
، ١٥/٦/٢٠١٠، "في إقليم آردستان

www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=268&lngnr=12&smap=02040100&anr=35600 ّتم الدخول ،
 .١٨/٦/٢٠١٠إلى هذا الموقع في 

لطلب المفتش العام  (TFBSO)، فريق عمليات األعمال وترسيخ االستقرار(OSD)مكتب وزير الدفاع  استجابة  -٥٧٧
 . ١٤/٧/٢٠١٠للبيانات، 
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لطلب المفتش العام  (TFBSO)، فريق عمليات األعمال وترسيخ االستقرار(OSD)مكتب وزير الدفاع استجابة   -٥٧٨
 .١٤/٧/٢٠١٠للبيانات، 

ولية البرنامج الجديد للوآالة األميرآية للتنمية الد"،(USAID)لوآالة األميرآية للتنمية الدولية  نشرة صحفية ل -٥٧٩
، ٢٣/٥/٢٠١٠، " شابًا عراقيًا في اآتساب المهارات، وإيجاد الوظائف وبدء أعمال جديدة٥٠٠يساعد 

www.tijara-
iraq.com/?pname=open&f=doc101468_newspik044b_web250px.jpg&id=1468&type=html&titl

e=New_USAID_Program_to_Help_5,000_Young_Iraqis_Acquire_Skills,_Find_Employment,_S
tart_New_Businesses ١٥/٦/٢٠١٠، ّتم الدخول إلى هذا الموقع في. 

قطاع التمويالت الصغيرة العراقي يفتح مكتبًا للفرع "،(USAID)لوآالة األميرآية للتنمية الدولية  نشرة صحفية ل -٥٨٠
-www.tijara، ٩/٦/٢٠١٠، "١٠٠رقم 

Iraq.com/?pname=open&f=doc101481_newspik046a_web250px.jpg&id=1481&type=html&titl
e=Iraqi_Microfinance_Industry_Opens_100th_Branch_Office ّتم الدخول إلى هذا الموقع في ،

١٥/٦/٢٠١٠  .  
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  المختصرات والتعريفات
  

 إلعادة إعمار العراق  الخاصيتضمن هذا القسم جميع المختصرات الموجودة في تقرير المفتش العام
(SIGIR)  

 
ACRONYMS DEFINITIONS ARABIC  
ACA Army Contracting Agency وآالة العقود في الجيش  
ACCO Anticorruption Coordination 

Office 
   الفساد مكافحةمنسقمكتب 

ACWG Anticorruption Working Group   مجموعة عمل مكافحة الفساد
ADUSD (Program Support) 

Assistant Deputy Under 
Secretary of Defense for 
Program Support 

  )دعم البرامج(
  مساعد وآيل وزارة الدفاع لدعم البرامج 

AFAA Air Force Audit Agency القوات الجويةوآالة تدقيق حسابات   
AFCEE U.S. Air Force Center for 

Engineering and the 
Environment 

  مرآز القوات الجوية لالمتياز البيئي

AQI al-Qaeda in Iraq القاعدة في العراق  
AQM Bureau of Acquisition 

Management (DoS  
  دارة االمتالك إمكتب 

  )وزارة الخارجية(
ARCENT U.S. Army Central Command للجيش األميرآيوسطىالقيادة ال   
ARCENT 
OCO 

U.S. Army Central Command 
Overseas 
Contingency Operations 

 وسطىالعمليات الطارئة خارج البالد للقيادة ال
  للجيش األميرآي

Army    U.S. Department of the Army وزارة الجيش األميرآي  
Army    IG  Army Inspector General  األميرآي(المفتش العام لدى الجيش(  
ATC Air Traffic Control مراقبة الحرآة الجوية  
BAC Bawabet Al Amer Company شرآة بوابة العامر  
BBG Broadcasting Board of 

Governors 
  مجلس حكام محطات البث

BCT Brigade Combat Team فريق لواء قتالي 
BEZ   Baghdad International Airport 

Economic Zone 
  المنطقة االقتصادية في مطار بغداد الدولي

BIA    Basrah International Airport مطار البصرة الدولي  
BIAP    Baghdad International Airport مطار بغداد الدولي  
BP British Petroleum شرآة البترول البريطانية  
BPD Barrels Per Day ميل باليوم بر  
BSA Board of Supreme Audit  مجلس التدقيق األعلى  
C3 CENTCOM Contracting 

Command 
  األميرآية وسطىقيادة العقود في القيادة ال
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CAC Common Access Card  عامة دخولبطاقة   
CAG Community Action Group مجموعة عمل المجتمع األهلي  
CAP    Community Action Program برنامج عمل المجتمع األهلي  
CBI Central Bank of Iraq المصرف المرآزي العراقي  
CBJ    Congressional Budget 

Justification 
  تبريرات موازنة الكونغرس

CBO      Congressional Budget Office مكتب موازنة الكونغرس  
CCC-I Central Criminal Court of Iraq نائية المرآزية العراقيةالمحاآم الج  
CENTCOM 
U.S 

Central Command  األميرآيةوسطىالقيادة ال   

CERP Commander’s Emergency 
Response Program  

 برنامج االستجابة الطارئة للقائد

CIA U.S. Central Intelligence 
Agency 

  وآالة االستخبارات المرآزية االميرآية

CID  U.S Army Criminal 
Investigation Command 

  قيادة التحقيقات الجنائية في الجيش األميرآي

CID-MPFU U.S. Army Criminal 
Investigation Command-Major 
Procurement  Fraud Unit 

حدة الكشف عن االحتيال في المشتريات وو 
الرئيسية لدى قيادة التحريات الجنائية للجيش 

  األميرآي
CMIR Currency/Monetary 

Instruments Transaction 
  مالية/نقدية أدوات ةمعامل

CNOOC China National Offshore Oil 
Corporation 

الشرآة الصينية الوطنية للتنقيب عن النفط في 
  البحر

CNPC China National Petroleum 
Company 

  شرآة البترول الوطنية الصينية

COFE Committee of Financial 
Experts 

  ماليينالخبراء النة من لج

COI Commission on Integrity 
(previously known as 
Commission on Public 
Integrity) 

آانت تعرف سابقًا بهيئة النزاهة (هيئة النزاهة 
  )العامة

CoM Council of Ministers مجلس الوزراء  
COM Chief of Mission  الدبلوماسية(ة ثرئيس البع(  
CoR: Council of Representatives 

(GOI) 
  )الحكومة العراقية (مجلس النواب

COR Contracting Officer’s 
Representative 

  ممثل ضابط العقود

COSIT Central Organization for 
Statistics and Information 
Technology 
 

 المعلومات االمنظمة المرآزية لتكنولوجي
  واإلحصاءات 

CPA Coalition Provisional 
Authority 

 سلطة االئتالف المؤقتة
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CPJ Committee to Protect 
Journalists 

  لجنة حماية الصحفيين

CRS Congressional Research 
Service (Library of Congress) 

  )مكتبة الكونغرس(خدمة أبحاث الكونغرس 

CSH Child Survival and Health بقاء وصحة األطفال  
CSP    Community Stabilization 

Program 
  برنامج استقرار المجتمع األهلي

CWC Commission on Wartime 
Contracting in Iraq and 
Afghanistan 

لجنة التعاقد خالل الحرب في العراق 
  وأفغانستان 

CY Calendar Year سنة تقويمية  
DAI Development Alternatives 

International 
  ئية الدولية البدائل اإلنما

DCAA Defense Contract Audit 
Agency 

  وآالة تدقيق العقود الدفاعية

DCG-O Deputy Commanding General 
for Operations 

   القائد للعملياتاللواءنائب 

DCIS Defense Criminal Investigative 
Service 

دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع 
  األميرآية

DCM Deputy Chief of Mission 
 

  )الدبلوماسية(نائب رئيس البعثة 

DFAS Defense Finance and 
Accounting Service 

 في وزارة  مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية
  )األميرآية(الدفاع 

DFI Development Fund for Iraq صندوق تنمية العراق 
DHS U.S. Department of Homeland 

Security 
  رة األمن الوطني األميرآيةوزا

DoD Department of Defense وزارة الدفاع األميرآية 
DoS OIG Department of State Office of 

Inspector General 
 مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية

 األميرآية
DOI Daughters of Iraq بنات العراق  
DoJ Department of Justice ميرآيةوزارة العدل األ  
DoL Department of Labor وزارة العمل األميرآية  
DoS Department of State وزارة الخارجية األميرآية 
DoS OIG Department of State Office of 

Inspector General 
 مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية

DPL Development Policy Loan 
(World Bank) 

  )البنك الدولي(مائية قرض السياسات اإلن

DRL Bureau of Democracy, Human 
Rights and Labor 

  مكتب الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل

DTM Directive-Type Memorandum  اآلمر(مذآرة من النوع التوجيهي(  
ECA Bureau of Educational and 

Cultural Affairs 
  مكتب الشؤون التعليمية والثقافية

EIA Energy Information 
Administration (DoE) 

في وزارة الطاقة (إدارة معلومات الطاقة 
  ) األميرآية
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ELPS Excluded Parties List System نظام قوائم األحزاب المستثناة  
EPC Engineering, Procurement, and 

Construction Contractor 
(MOE) 

  مقاول هندسة، ومشتريات، وإنشاءات

EPP Enduring Presence Post مرآز للوجود الدائم  
EPRTs Embedded Provincial 

Reconstruction Team  
  فرق إعادة اإلعمار المرافقة

ERMA Emergency Refugee and 
Migration Assistance 

  طارئة لالجئين والمهجرينالمساعدة ال

ESF Emergency Support Funds أموال الدعم للطوارئ  
ETEC Embassy Technical Education 

Committee 
  لجنة التعليم الفني للسفارة

EU European Union االتحاد األوروبي  
FAPIIS Federal Awardee Performance 

and Integrity Information 
System 

النظام الفدرالي للمعلومات حول أداء ونزاهة 
  الفائزين بالعقود

FBI Federal Bureau of 
Investigation  

 مكتب التحقيقات الفدرالي 

FinCEN Financial Crimes Enforcement 
Network 

   الجرائم الماليةفيشبكة فرض تطبيق القانون 

FMS Foreign Military Sales  مبيعات األسلحة الخارجية  
FPS Facilities Protection Service خدمة حماية المرافق  
FY Fiscal Year  سنة مالية 
GAO Government Accountability 

Office 
 مكتب المحاسبة الحكومية

GDP Gross Domestic Product 
 

   اإلجماليمحليالناتج ال

GE General Electric شرآة جنرال الكتريك  
GEO Governorate Electoral Office   مكتب االنتخاب في المحافظة  
GOI Government of Iraq الحكومة العراقية  
GSA General Services 

Administration 
  ادارة الخدمات العامة

HJC   Higher Judicial Council مجلس القضاء األعلى  
IA Iraqi Army الجيش العراقي  
IAMB International Advisory and 

Monitoring Board 
 

  المجلس الدولي للمشورة والرقابة في العراق

IAP Iraqi Associates Program  برنامج الشرآاء العراقيين  
ICAA Iraqi Civil Aviation Authority هيئة الطيران المدني العراقية  
ICBG    Iraqi Company for Bank 

Guarantees 
  الشرآة العراقية للكفاالت المصرفية

ICE Immigration and Customs 
Enforcement 

  وآالة فرض قوانين الهجرة والجمارك
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I-CERP Iraq-Commander’s Emergency 
Response Program 

   العراق فيبرنامج االستجابة الطارئة للقائد

ICI International Compact for Iraq 
(GOI and UN) 

  الميثاق الدولي للعراق

ICITAP International Criminal 
Investigative Training 
Assistance program  

ي التدريب على البرنامج الدولي للمساعدة ف
  التحقيقات الجنائية

ICOEE Iraq Crude Oil Export 
Expansion 

  توسيع صادرات النفط الخام العراقي

IDA International Development 
Association (World Bank) 

  )البنك الدولي(هيئة التنمية الدولية 

IDA International Disaster 
Assistance (USAID 
humanitarian assistance fund) 

صندوق الوآالة (المساعدة الدولية للكوارث 
  )األميرآية للتنمية للمساعدات االنسانية

IDFA International Disaster and 
Famine Assistance 

  المساعدة الدولية للكوارث والمجاعة 

IDP Internally Displaced Person مهجرون في الداخل  
IED Improvised Explosive Device  يدوي الصنع(جهاز تفجير مرتجل( 
IG Inspector General المفتش العام 
IGB Iraqi Grain Board مجلس الحبوب العراقي  
IHCHR Independent High Commission 

for Human Rights 
   العليا المستقلة لحقوق اإلنسانمفوضيةال

IHEC Independent High Electoral 
Commission  

  جنة االنتخابية العليا المستقلةالل

IIGC Iraq Inspectors General 
Council 

 مجلس المفتشين العامين العراقي

IIRTF Iraq Investment and 
Reconstruction Task Force 
(U.S. Dept of Commerce) 

فريق االستثمار وإعادة االعمار في العراق 
  )وزارة التجارة األميرآية(

IMET International Military 
Education and Training 

  التعليم والتدريب العسكري الدولي

IMF International Monetary Fund   صندوق النقد الدولي 
INA Iraqi National Alliance التحالف الوطني العراقي  
INCLE International Narcotics Control 

and Law Enforcement Fund 
(INL) 

لرقابة على المخدرات دولي لالصندوق ال
  وتطبيق القانون

INL Bureau of International 
Narcotics and Law 
Enforcement Affairs (DoS) 

 مكتب المخدرات الدولي وفرض تطبيق القانون
 ) األميرآيةوزارة الخارجية(

IOM International Organization for 
Migration  

  المنظمة الدولية للهجرة

IP Iraqi Police الشرطة العراقية  
IPA International Police Advisor مستشار الشرطة الدولي  
IPP Independent Power Producers منتجو الطاقة المستقلون  
IPS    Iraqi Police Service خدمة الشرطة العراقية  
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IPTP    Iraqi Police Training Program راقيةبرنامج تدريب قوات الشرطة الع  
IRAP Iraq Rapid Assistance Program برنامج المساعدة السريعة للعراق  
IRFFI International Reconstruction 

Fund Facility for Iraq 
 الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق

IRI International Republican 
Institute  

  المعهد الجمهوري الدولي

IRMO Iraq Reconstruction 
Management Office 
(DoS) 

وزارة (مكتب إدارة إعادة اعمار العراق 
  ) األميرآيةالخارجية

IRMS Iraq Reconstruction 
Management System 

 نظام إدارة إعادة إعمار العراق

IRR Iraqi Republic Railway 
Company 

  سكة حديد الجمهورية العراقية

IRRF Iraq Relief and Reconstruction 
Fund 

 صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

IRS Internal Revenue Service  األميرآية (ضريبة الدخلدائرة(  
IRS-CI Internal Revenue Service 

Criminal 
Investigation Division 

   الجنائية فرع التحقيقات- ضريبة الدخلدائرة

ISAM Iraq Security Assistance 
Mission 

  لمساعدة لألمن العراقيبعثة ا

ISF Iraqi Security Forces قوات األمن العراقية 
ISFF Iraq Security Forces Fund صندوق قوات األمن العراقية 
ISOC Iraq Status of Construction وضع البناء في العراق  
ISPO Iraq Strategic Partnership 

Office (replaces 
ITAO) 

يحل (مكتب الشراآة االستراتيجية العراقية 
  ) مكتب المساعدة االنتقالية للعراقحلم

ITAM Iraq Training and Advisory 
Mission 
 

  البعثة التدريبية واالستشارية للعراق

ITAO Iraq Transition Assistance 
Office 

 مكتب المساعدة االنتقالية للعراق

ITF    Iraq Trust Fund االئتمان العراقيصندوق   
IZ International Zone المنطقة الدولية  
JCC-I/A Joint Contracting Command-

Iraq/Afghanistan 
 القيادة المشترآة للعقود في العراق وأفغانستان

JCP Joint Campaign Plan مخطط الحملة المشترآة  
JDI Judicial Development Institute ةمعهد التنمية القضائي  
JIATF U.S. Joint Interagency Task 

Force 
  قوة المهمة المشترآة األميرآية بين الوآاالت

KBR   Kellogg Brown and Root 
Services, Inc. 

  شرآة آيلوغ، براون أند روت، انك

Km Kilometer   آيلومتر  
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KRG    Kurdistan Regional 
Government 

  حكومة إقليم آردستان

kV     kilovolt آيلو فولت  
LGP    Local Governance Program  الحكم المحلينظام برنامج  
LOA Letter Of Authorization آتاب تفويض  
LOGCAP  Logistics Civil Augmentation 

Program 
  برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني

LPG Liquid Petroleum Gas غاز البترول الُمسّيل  
MAAWS     Money as a Weapon System المال آنظام سالح  
MBPD Million Barrels Per Day مليون برميل في اليوم  
MCD Ministerial Capacity 

Development Program 
(ITAO) 

  برنامج تطوير قدرات الوزارات
  )مكتب المساعدة االنتقالية للعراق(

MCF Million Cubic Feet مليون قدم مكعب  
MCTF Major Crimes Task Force رئيسيةفريق المهمات للجرائم ال  
MEES Middle East Economic Survey 

(publication 
resource) 

مورد (مجلة المسح االقتصادي للشرق األوسط 
  )طبوعاتللم

MFI Microfinance Institution مؤسسة التمويالت الصغيرة  
MMQA Maturity Model Quarterly 

Assessment 
  م ربع سنوي لنموذج النضوجتقيي

MNC-I: Multi-National Corps-Iraq الفيلق المتعدد الجنسيات في بغداد 
MNF-I Multi-National Force-Iraq القوات المتعددة الجنسيات في العراق 
MNSTC-I Multi-National Security 

Transition Command-Iraq 
نسيات في القيادة األمنية االنتقالية المتعددة الج

 العراق
MoC Ministry of Communications  وزارة االتصاالت العراقية  
MoD Ministry of Defense   وزارة الدفاع العراقية  
MoDM Ministry of Displacement and 

Migration 
  وزارة المهجرين والهجرة العراقية

MoE Ministry of Electricity وزارة الكهرباء العراقية 
MoF Ministry of Finance وزارة المالية العراقية  
MoH Ministry of Health  وزارة الصحة العراقية  
MoI Ministry of Interior  وزارة الداخلية العراقية  
MoJ Ministry of Justice وزارة العدل العراقية  
MoPDC    Ministry of Planning and 

Development Cooperation 
  خطيط والتعاون اإلنمائي العراقيةوزارة الت

MoT Ministry of Transportation   وزارة النقل العراقية  
MoU Memorandum of 

Understanding 
  مذآرة تفاهم

MoWR Ministry of Water Resources  وزارة الموارد المائية العراقية  
MRA Migration and Refugee 

Assistance 
  رينمساعدة الهجرة والمهج

MSI Management Systems شرآة مانيجمنت سيستمز الدولية  
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International, Inc. 
MW Megawatt ميغا واط 
MWh Megawatt-hour ميغا واط ساعة  
NADR Nonproliferation, Anti-

Terrorism, Demining, and 
Related Programs 

 كافحة، ومالنوويةسلحة األبرامج عدم انتشار 
  البرامج العائدة لهاع األلغام واإلرهاب ونز

NCD National Capacity 
Development Program 
(USAID)  (also referred to as 
Tatweer) 

  إنماء القدرات القومية
   )أيضًا" تطوير"تسمى و(

NCIS Naval Criminal Investigative 
Service 

 وآالة التحريات اإلجرامية في سالح البحرية
  األميرآية

NCO non-commissioned officer  صفضابط  
NDAA National Defense 

Authorization Act 
  )األميرآي(قانون تفويض الدفاع القومي 

NDP National Development Plan العراقية ( الوطنيةخطة التنمية(  
NDS     National Development 

Strategy (GOI and World 
Bank) 

الحكومة العراقية (طنية  الواستراتيجية التنمية
  )والبنك الدولي

NEA-I Bureau of Near Eastern 
Affairs-Iraq (DoS) 

وزارة (العراق – األدنىمكتب شؤون الشرق 
 )الخارجية األميرآية

NEC New Embassy Compound مجمع السفارة الجديد  
NGO Non-governmental 

Organization 
 منظمة غير حكومية

NIC National Investment 
Commission 

  لجنة االستثمار الوطني

O&M Operations and Maintenance التشغيل والصيانة  
OECD Organization for Economic 

Cooperation and 
Development 

  نمائيمنظمة التعاون االقتصادي واإل

OFDA Office of Foreign Disaster 
Assistance (USAID) 

  حاالت الكوارث الخارجيةمكتب المساعدات ل

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 المدنية الخارجية 

OIG Office of Inspector General مكتب المفتش العام  
OMB Office of Management and 

Budget 
  مكتب اإلدارة والموازنة

OPA Office of Provincial Affairs   مكتب شؤون المحافظات  
ORHA Office of Reconstruction and 

Humanitarian Assistance 
  مكتب إعادة األعمار والمساعدات اإلنسانية
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OSD Office of the Secretary of 
Defense 

  )األميرآي(مكتب وزير الدفاع 

OTA Office of Technical Assistance مكتب المساعدة الفنية  
OTI    Office of Transition Initiatives مكتب المبادرات االنتقالية  
OUSD(C)   Office of the Under Secretary 

of defense(Comptroller) 
  )المراقب المالي(وزارة الدفاع مكتب وآيل 

P.L. Public Law قانون عام 
PCO Project and Contracting Office مكتب المشاريع والعقود  
PDP Police Development Program  الشرطةتطويربرنامج   
PDS Public Distribution System نظام التوزيع العام  
PEG    Provincial Economic Growth نمية االقتصادية للمحافظاتالت  
PEZ Pipeline Exclusion Zone  خطوط أنابيب النفطحول مناطق الحظر  
PFB Procurement Fraud Branch  فرع االحتيال في المشتريات  
PHC Primary Health Care العناية الصحية األولية 
PIC Provincial Investment 

Commission 
  ظاتلجنة االستثمار في المحاف

PIC   Provincial Iraqi Control السيطرة العراقية على المحافظات  
PJAK Party of Free Life of Kurdistan حزب الحياة الحرة في آردستان  
PKK Kurdish Workers Party حزب العمال الكردستاني  
PM   Prime Minister رئيس الوزراء  
PPP Purchasing Power Parity للعملة( الشرائية تعادل القوة(  
PRDC Provincial Reconstruction 

Development Committees 
  وتنمية المحافظاتلجان إعادة إعمار

PRM Bureau of Population, 
Refugees and Migration 

  مكتب السكان والالجئين والمهجرين

PRT Provincial Reconstruction 
Team 

  ِفَرق إعادة إعمار المحافظات

PSC Private security companies الشرآات األمنية الخاصة  
PSD Personal Security Detail مرافقو األمن الشخصي  
PST Provincial Support Team  في المحافظة(قليمي دعم اإلالفريق(  
QA Quality Assurance النوعية/ضمان الجودة  
QC Quality Control النوعية/مراقبة الجودة  
QRF Quick Response Fund صندوق االستجابة السريعة 
RAC Return Assistance Center 

(GOI) 
  )الحكومة العراقية(مرآز مساعدة العائدين 

RoL Rule of Law  حكم القانون  
RoLA Rule of Law Advisor مستشار حكم القانون  
ROLC Rule of Law Complex  مجمع حكم القانون  
RoLC Rule of Law Coordinator منسق حكم القانون  
RRT Regional Reconstruction Team فريق إعادة االعمار اإلقليمي  
RSO Regional Security Office مكتب األمن اإلقليمي  
SA Security Agreement  اتفاقية أمنية  
Sadrist    Independent Liberals Trend  الصدريين(اتجاه األحرار المستقلين(  
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SBA Stand-By Arrangement  صندوق النقد (ترتيبات تمويل احتياطية
  )الدولي

SFA Strategic Framework 
Agreement 

  اتفاقية إطار العمل االستراتيجي

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

SIGPRO SIGIR Prosecutorial Initiative  للمفتش العاماالتهاميةالمبادرة   
SIV Special Immigrant Visa  خاصة الهجرة التأشيرة  
SOF Iraqi Special Operations 

Forces 
  ة العراقية قوات العمليات الخاص

SOI Sons of Iraq منظمة أبناء العراق  
SoL State of Law دولة القانون  
SOW Statement of Work بيان العمل  
SPOT Synchronized Predeployment 

and Operational Tracker 
نظام التعقب المتزامن المسبق لالنتشار 

  والعمالني
Tatweer    National Capacity 

Development Program 
(USAID) 

برنامج تطوير القدرات الوطني  - " تطوير"
  )الوآالة األميرآية للتنمية الدولية(

TBI Trade Bank of Iraq بنك التجارة العراقي  
TCA    Trade and Cooperation 

Agreement 
  اتفاقية تجارة وتعاون

TFBSO Task Force for Business and 
Stability Operations (DoD) 

فريق عمليات االعمال وترسيخ االستقرار 
  ) األميرآيةوزارة الدفاع(

Tijara    Provincial Economic Growth 
Program (USAID) 

الوآالة (برنامج التنمية االقتصادية للمحافظات 
  )االميرآية للتنمية الدولية

TPOC Turkish Petroleum Overseas 
Company 

عبر (الخارجية شرآة البترول العراقية 
  )البحار

Treasury    U.S. Department of Treasury  وزارة المالية األميرآية  
UK    United Kingdom المملكة المتحدة  
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

UNCT United Nations Country Team  فريق البلدان التابع لألمم المتحدة  
UNDAF UN Development Assistance 

Framework for Iraq 
إطار عمل األمم المتحدة للمساعدة اإلنمائية 

  للعراق
UNDG United Nations Development 

Group 
  مجموعة التنمية التابعة لألمم المتحدة

UNDP United Nations Development 
Programme 

 برنامج األمم المتحدة للتنمية
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UNHCR United Nations High 
Commissioner for Refugees 

  المفوضية العليا لالجئين التابعة لألمم المتحدة

UNPF United Nations Population 
Fund 

  صندوق السكان التابع لألمم المتحدة

UNSCR United Nations Security 
Council Resolution 

  قرارات مجلس األمن التابع لألمم المتحدة

USAAA United States Army Audit 
Agency 

  وآالة التدقيق في الجيش األميرآي

USACC U.S. Army Contracting 
Command 

  عقود في الجيش االميرآيقيادة ال

USACE U.S. Army Corps of Engineers سالح الهندسة في الجيش األميرآي  
USAID  U.S Agency for International 

Development 
  الوآالة األميرآية للتنمية الدولية

USAID OE USAID Operating Expenses  النفقات التشغيلية للوآالة االميرآية للتنمية
  وليةالد

USAID OIG  US Agency for International 
Development Office of 
Inspector General 

مكتب المفتش العام لدى الوآالة األميرآية 
  للتنمية الدولية

USCENTCO
M 
AOR 

U.S. Central Command Areas 
of Responsibility 

  مجاالت مسؤولية القيادة المرآزية األميرآية

USDA U.S. Department of 
Agriculture 

  وزارة الزراعة األميرآية

USETTI U.S. Equipment Transfer to 
Iraq 

  نقل المعدات االميرآية إلى العراق

USF-I U.S. Forces-Iraq القوات األميرآية في العراق  
USMC U.S. Marine Corps ميرآية البحرية األقوات مشاة  
USRAP .S. Refugee Admissions 

Program 
   الالجئينقبولميرآي لالبرنامج األ

USTDA U.S. Trade and Development 
Agency 

  وآالة التجارة والتنمية األميرآية

WFP World Food Programme  برنامج الغذاء العالمي  
WTEC Washington Technical 

Evaluation Committee 
Acronym Definition 

  لتقييم الفنيتعريف مصطلحات لجنة واشنطن ل

 


