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رسالة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق

Crystal Drive • Arlington Virginia 22202 2530

يُسعدني أن أقدم تقريرنا الفصلي رقم 35 إلى الكونغرس األمريكي وإلى وزيري اخلارجية والدفاع.

في 16 أكتوبر/تشرين األول أعفى مجلس الوزراء محافظ البنك املركزي العراقي سينان الشبيبي، وذلك وسط ادعاءات 
بالفساد وجهت إليه. حدثت هذه احلركة املشكوك فيها دستورياً بالقطع عند ظهور تقرير تدقيق مزادات العملة األجنبية 
للبنك املركزي العراقي )CBI(. كان مفاد تقرير التدقيق أنه قد يكون %80 من 1 مليار دوالر التي يتم شراؤها أسبوعياً 
في املزادات التي يديرها البنك املركزي العراقي )CBI( مرتبطة بصفقات غير قانونية، مع احتمال شمول تلك الصفقات 
بأموال فقدت في خارج البالد عن طريق غسيل األموال. هذه التطورات تدل على عام مضطرب في العراق، والدليل على 
ذلك زيادة الفساد وازدياد العنف وتعميق العوائق الطائفية وزيادة اإلدراك بشأن النزاع في سوريا واتساع االنقسامات بني 

حكومة التحالف.

بالرغم من هذه التحديات املروعة، حققت العراق رقماً قياسياً في إنتاج الكهرباء لهذا الفصل )مبتوسط حوالي 7,300 
ميجا وات(، وأعلى إنتاج نفط خام منذ عام 1990 )ما يزيد على 3 ماليني برميل في اليوم(، و حجم صادرات النفط ملا 
قبل عام 1990 )حوالي 2.6 مليون برميل في اليوم(. باإلضافة إلى ذلك بقي معدل النمو االقتصادي للدولة أعلى من 
%10. وقد جاء التناقض بني النجاحات االقتصادية الواضحة والعقبات التي فرضتها الظروف السياسية واألمنية املتنوعة 

ليستمر في وضع حد للتقدم الدميقراطي في العراق.

في 10 سبتمبر/أيلول، عني الرئيس باراك أوباما السفير روبرت ستيفن بيكروفت، مسؤول اخلدمات اخلارجية ودبلوماسي 
ذو خبرة عميقة في الشرق األوسط، ليكون السفير التالي للعراق. بعد التأييد السريع من مجلس الشيوخ األمريكي، 
عرض السفير بيكروفت أوراق اعتماده إلى وزير اخلارجية هوشيار زيباري في 14 أكتوبر/تشرين األول. عمل السفير اجلديد 
في العراق منذ يوليو/متوز 2011، عمل أوالً كنائب رئيس البعثة، ومنذ شهر يونيو/حزيران 2012، عمل كممثل للشؤون 

الدبلوماسية.

في 1 أكتوبر/تشرين األول، قام مكتب  وزارة اخلارجية الدولي لشؤون اخملدرات و تنفذ القانون )INL( بإصدار برنامج أعيد 
النظر فيه وهو برنامج لتطوير الشرطة والذي يُعرف ببرنامج تطوير الشرطة رقم PDP2( 2(. تصورت اخلطة الرئيسية 
للمكتب الدولي لشؤون اخملدرات وتنفيذ القانون برنامج يضم 350 مستشار. استجابة لتدقيقات املفتش العام اخلاص 
إلعادة إعمار العراق، واملراجعة التي استغرقت ستة شهور من قبل وزارة اخلارجية )DoS( وبناءً على الرغبات التى مت التعبير 
عنها من قبل وزارة الداخلية العراقية، مت و بحكمة تقليص البرنامج و هذا أدى إلنقاذ الكثير من أموال دافعي الضرائب في 

العملية. يتطلب اآلن برنامج تطوير الشرطة رقم 2 ستة وثالثني مستشاراً، يقسمون بالتساوي بني بغداد وأربيل.

في هذا الفصل قام مكتب املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بنشر تقريره الثامن للدروس املستنبطة من هذا 
الفصل، بعنوان إعادة إعمار العراق: دروس من تدقيق أنشطة االستقرار وإعادة اإلعمار املمولة من قبل الواليات املتحدة. وقد ركز 
جانب رئيسي من عمل تدقيق املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق على استخراج الدروس املستفادة من جتربة إعادة 
إعمار العراق وتطبيقها على احتماالت أخرى، مبا يشمل أفغانستان. تثير الدروس في هذا التقرير األخير تلك التي لم يتم 
تغطيتها في العمل السابق، مبا يشمل احلاجة إلصالح املنهج األمريكي لعمليات االستقرار وإعادة اإلعمار. مادة قانونية 

حتت النظر في الكونغرس لتنفيذ هذه االصالحات.

نشر املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق ثالثة تدقيقات في هذا الفصل:
•  اإلدارة األمريكية جلهود حتسني سيادة القانون في العراق. قام هذا التدقيق بفحص املكتب الدولي لشؤون اخملدرات 
وتنفيذ القانون و وزارة العدل و إدارة برنامج بقيمة 209 مليون دوالر من قبل وكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية 
لتأسيس نظام إصالحي فعال، وإصالح برامج احلجز ما قبل احملاكمة، وحتديث السجون، وبرنامج آخر بقيمة 198 مليون دوالر 
لتطوير القضاء العراقي، وتوطيد األمن، وإصالح إدارة احملاكم. واستنتج املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق أن استمرار 
اإلصالح املؤسسي للنظام القضائي – وكامل نظام سيادة القانون – يتطلب التزاما طويل املدى من قبل احلكومة العراقية.



•  مراجعة نهائية إلدارة وزارة اخلارجية ألموال االستجابة الطارئة في عامي 2007 و 2008. هذا التقرير الثالث عن 
إدارة وزارة اخلارجية للبرنامج قيمته 258 مليون دوالر والذي بدأ ليوفر لفرق إعادة إعمار احملافظات في العراق وسائل مرنة 
لدفع املشاريع احمللية. و استنتج املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق أن الضوابط الداخلية الفعالة والتي لم تكن 
موجودة عند بدء هذا البرنامج، البد وأن تكون مشمولة في تصميم أي برنامج مساعدات نقدية يتم تنفيذها أثناء 

عمليات االستقرار وإعادة اإلعمار.
•  إدارة صندوق تنمية العراق )DFI(. فحص املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق إدارة فيلق مهندسي جيش 
الواليات املتحدة ملبلغ 2.5 مليار دوالر من أموال صندوق تنمية العراق استلمتها في عام 2004-2003، و وجد أن فيلق 
مهندسي جيش الواليات املتحدة قد فشل في تأسيس ضوابط داخلية فعالة الستالم البضائع واخلدمات التي مت دفعها 

باستخدام أموال صندوق تنمية العراق.

شملت نتائج حتقيقات هذا الفصل:
•  إدانة رئيس حزب سابق في بغداد أمام معهد الواليات املتحدة للسالم بتهمة التآمر الرتكاب جرمية احتيال، ومت اعتقال 

املشارك في التأمر معه في شهر يوليو/متوز من خالل سلطات تنفيذ القانون البريطانية.
•  إدانة الشريك السابق في شركة املتعاقدات املدنية األمريكية بتهمة تقدمي بيانات كاذبة لوكالة حكومية فيما يتعلق 

بالعقود احلكومية إلعادة إعمار العراق والتي شملت إيجار عدد اثنان فيال وشراء مركبات مدرعة.
•  إدانة عريف أول متقاعد باجليش األمريكي بتهمة التآمر لقبول هدايا غير قانونية مقابل مساعدة متعاقدين عراقيني 
الكتساب عقود حكومية أمريكية، ثم شراء حواالت بريدية أمريكية عبر إجراءات غير قانونية وإرسالها مرة أخرى إلى 

الواليات املتحدة.
•  قيام عمالء املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق ومكتب خدمات التحقيقات اجلنائية الدفاعية بالقبض على نقيب 
جيش أمريكي سابق بعد إعادة اتهامه مبحاولة احتيال إلكتروني، وسرقة املمتلكات احلكومية، وغسيل األموال، واإلدالء 

ببيانات كاذبة.
•  احلكم بعقوبة مدير برنامج املتعاقد الرئيسي باحلبس 27 شهراً، وإطالق السراح اخلاضع للرقابة ملدة ثالث سنوات، 
والتعويض مببلغ يزيد على 1.1 مليون دوالر وذلك للتآمر على ارتكاب جرمية رشوة، واحتيال إلكتروني، و احتيال بريدي، 
وتقدمي إقرارات عوائد ضريبية كاذبة؛ واحلكم بعقوبة نائب رئيس البرنامج باحلبس 15 شهراً، وإطالق السراح اخلاضع 

للرقابة ملدة 3 سنوات، والغرامة والتعويض مببلغ يزيد على 300,000 دوالر بنفس التهم.
•  احلكم بعقوبة متعاقد مدني قضى منها حتى اآلن )9 أشهر(، وإطالق السراح حتت الرقابة ملدة عامني، والغرامة أو 
التعويض مبا يزيد على 815,000 دوالر لتلقي مئات اآلالف من الدوالرات في صورة رشاوى غير قانونية من متعاقدين 

من الباطن في العراق.
•  احلكم بعقوبة نقيب جيش أمريكي بتهمة التآمر على االستيالء على مدفوعات نقدية ومجوهرات بقيمة 45,000 

دوالر من اثنان من املتعاقدين العراقيني وذلك مقابل أعمال رسمية يتم أداؤها فيما يتعلق بعملية التعاقد.

سيتم إصدار التقارير النهائية للمفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق في يناير/كانون الثاني 2013، مبا يشمل ثالثة 
تدقيقات واسعة النطاق تفحص برنامج االستجابة العاجلة للقائد، وحتليل كيفية إنفاق أموال إعادة البناء األمريكية في 
كل قطاع على حدة، وانتهاءاً بتقرير صندوق تنمية العراق. كما نخطط أيضاً إلصدار الدروس النهائية، واستعراض ختامي 
ملا مت تعلمه من برنامج إغاثة وإعادة إعمار العراق، والتقرير املتخصص النهائي بشأن املشاريع العديدة التي مت تنفيذها 

في إقليم الرصافة في بغداد، حيث مت إنفاق الكثير من أموال إعادة البناء.

أشكر العاملني احملترفني واملنتجني على التزاماتهم املستمرة على املثابرة والعمل الدؤوب في بعثتنا حتى إمتامها.

مع خالص التقدير واالحترام،

ستيوارت دبليو بوين جونيور،
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رسالة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق

Crystal Drive • Arlington Virginia 22202 2530

يُسعدني أن أقدم تقريرنا الفصلي رقم 35 إلى الكونغرس األمريكي وإلى وزيري اخلارجية والدفاع.

في 16 أكتوبر/تشرين األول أعفى مجلس الوزراء محافظ البنك املركزي العراقي سينان الشبيبي، وذلك وسط ادعاءات 
بالفساد وجهت إليه. حدثت هذه احلركة املشكوك فيها دستورياً بالقطع عند ظهور تقرير تدقيق مزادات العملة األجنبية 
للبنك املركزي العراقي )CBI(. كان مفاد تقرير التدقيق أنه قد يكون %80 من 1 مليار دوالر التي يتم شراؤها أسبوعياً 
في املزادات التي يديرها البنك املركزي العراقي )CBI( مرتبطة بصفقات غير قانونية، مع احتمال شمول تلك الصفقات 
بأموال فقدت في خارج البالد عن طريق غسيل األموال. هذه التطورات تدل على عام مضطرب في العراق، والدليل على 
ذلك زيادة الفساد وازدياد العنف وتعميق العوائق الطائفية وزيادة اإلدراك بشأن النزاع في سوريا واتساع االنقسامات بني 

حكومة التحالف.

بالرغم من هذه التحديات املروعة، حققت العراق رقماً قياسياً في إنتاج الكهرباء لهذا الفصل )مبتوسط حوالي 7,300 
ميجا وات(، وأعلى إنتاج نفط خام منذ عام 1990 )ما يزيد على 3 ماليني برميل في اليوم(، و حجم صادرات النفط ملا 
قبل عام 1990 )حوالي 2.6 مليون برميل في اليوم(. باإلضافة إلى ذلك بقي معدل النمو االقتصادي للدولة أعلى من 
%10. وقد جاء التناقض بني النجاحات االقتصادية الواضحة والعقبات التي فرضتها الظروف السياسية واألمنية املتنوعة 

ليستمر في وضع حد للتقدم الدميقراطي في العراق.

في 10 سبتمبر/أيلول، عني الرئيس باراك أوباما السفير روبرت ستيفن بيكروفت، مسؤول اخلدمات اخلارجية ودبلوماسي 
ذو خبرة عميقة في الشرق األوسط، ليكون السفير التالي للعراق. بعد التأييد السريع من مجلس الشيوخ األمريكي، 
عرض السفير بيكروفت أوراق اعتماده إلى وزير اخلارجية هوشيار زيباري في 14 أكتوبر/تشرين األول. عمل السفير اجلديد 
في العراق منذ يوليو/متوز 2011، عمل أوالً كنائب رئيس البعثة، ومنذ شهر يونيو/حزيران 2012، عمل كممثل للشؤون 

الدبلوماسية.

في 1 أكتوبر/تشرين األول، قام مكتب  وزارة اخلارجية الدولي لشؤون اخملدرات و تنفذ القانون )INL( بإصدار برنامج أعيد 
النظر فيه وهو برنامج لتطوير الشرطة والذي يُعرف ببرنامج تطوير الشرطة رقم PDP2( 2(. تصورت اخلطة الرئيسية 
للمكتب الدولي لشؤون اخملدرات وتنفيذ القانون برنامج يضم 350 مستشار. استجابة لتدقيقات املفتش العام اخلاص 
إلعادة إعمار العراق، واملراجعة التي استغرقت ستة شهور من قبل وزارة اخلارجية )DoS( وبناءً على الرغبات التى مت التعبير 
عنها من قبل وزارة الداخلية العراقية، مت و بحكمة تقليص البرنامج و هذا أدى إلنقاذ الكثير من أموال دافعي الضرائب في 

العملية. يتطلب اآلن برنامج تطوير الشرطة رقم 2 ستة وثالثني مستشاراً، يقسمون بالتساوي بني بغداد وأربيل.

في هذا الفصل قام مكتب املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بنشر تقريره الثامن للدروس املستنبطة من هذا 
الفصل، بعنوان إعادة إعمار العراق: دروس من تدقيق أنشطة االستقرار وإعادة اإلعمار املمولة من قبل الواليات املتحدة. وقد ركز 
جانب رئيسي من عمل تدقيق املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق على استخراج الدروس املستفادة من جتربة إعادة 
إعمار العراق وتطبيقها على احتماالت أخرى، مبا يشمل أفغانستان. تثير الدروس في هذا التقرير األخير تلك التي لم يتم 
تغطيتها في العمل السابق، مبا يشمل احلاجة إلصالح املنهج األمريكي لعمليات االستقرار وإعادة اإلعمار. مادة قانونية 

حتت النظر في الكونغرس لتنفيذ هذه االصالحات.

نشر املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق ثالثة تدقيقات في هذا الفصل:
•  اإلدارة األمريكية جلهود حتسني سيادة القانون في العراق. قام هذا التدقيق بفحص املكتب الدولي لشؤون اخملدرات 
وتنفيذ القانون و وزارة العدل و إدارة برنامج بقيمة 209 مليون دوالر من قبل وكالة الواليات املتحدة للتنمية الدولية 
لتأسيس نظام إصالحي فعال، وإصالح برامج احلجز ما قبل احملاكمة، وحتديث السجون، وبرنامج آخر بقيمة 198 مليون دوالر 
لتطوير القضاء العراقي، وتوطيد األمن، وإصالح إدارة احملاكم. واستنتج املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق أن استمرار 
اإلصالح املؤسسي للنظام القضائي – وكامل نظام سيادة القانون – يتطلب التزاما طويل املدى من قبل احلكومة العراقية.



•  مراجعة نهائية إلدارة وزارة اخلارجية ألموال االستجابة الطارئة في عامي 2007 و 2008. هذا التقرير الثالث عن 
إدارة وزارة اخلارجية للبرنامج قيمته 258 مليون دوالر والذي بدأ ليوفر لفرق إعادة إعمار احملافظات في العراق وسائل مرنة 
لدفع املشاريع احمللية. و استنتج املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق أن الضوابط الداخلية الفعالة والتي لم تكن 
موجودة عند بدء هذا البرنامج، البد وأن تكون مشمولة في تصميم أي برنامج مساعدات نقدية يتم تنفيذها أثناء 

عمليات االستقرار وإعادة اإلعمار.
•  إدارة صندوق تنمية العراق )DFI(. فحص املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق إدارة فيلق مهندسي جيش 
الواليات املتحدة ملبلغ 2.5 مليار دوالر من أموال صندوق تنمية العراق استلمتها في عام 2004-2003، و وجد أن فيلق 
مهندسي جيش الواليات املتحدة قد فشل في تأسيس ضوابط داخلية فعالة الستالم البضائع واخلدمات التي مت دفعها 

باستخدام أموال صندوق تنمية العراق.

شملت نتائج حتقيقات هذا الفصل:
•  إدانة رئيس حزب سابق في بغداد أمام معهد الواليات املتحدة للسالم بتهمة التآمر الرتكاب جرمية احتيال، ومت اعتقال 

املشارك في التأمر معه في شهر يوليو/متوز من خالل سلطات تنفيذ القانون البريطانية.
•  إدانة الشريك السابق في شركة املتعاقدات املدنية األمريكية بتهمة تقدمي بيانات كاذبة لوكالة حكومية فيما يتعلق 

بالعقود احلكومية إلعادة إعمار العراق والتي شملت إيجار عدد اثنان فيال وشراء مركبات مدرعة.
•  إدانة عريف أول متقاعد باجليش األمريكي بتهمة التآمر لقبول هدايا غير قانونية مقابل مساعدة متعاقدين عراقيني 
الكتساب عقود حكومية أمريكية، ثم شراء حواالت بريدية أمريكية عبر إجراءات غير قانونية وإرسالها مرة أخرى إلى 

الواليات املتحدة.
•  قيام عمالء املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق ومكتب خدمات التحقيقات اجلنائية الدفاعية بالقبض على نقيب 
جيش أمريكي سابق بعد إعادة اتهامه مبحاولة احتيال إلكتروني، وسرقة املمتلكات احلكومية، وغسيل األموال، واإلدالء 

ببيانات كاذبة.
•  احلكم بعقوبة مدير برنامج املتعاقد الرئيسي باحلبس 27 شهراً، وإطالق السراح اخلاضع للرقابة ملدة ثالث سنوات، 
والتعويض مببلغ يزيد على 1.1 مليون دوالر وذلك للتآمر على ارتكاب جرمية رشوة، واحتيال إلكتروني، و احتيال بريدي، 
وتقدمي إقرارات عوائد ضريبية كاذبة؛ واحلكم بعقوبة نائب رئيس البرنامج باحلبس 15 شهراً، وإطالق السراح اخلاضع 

للرقابة ملدة 3 سنوات، والغرامة والتعويض مببلغ يزيد على 300,000 دوالر بنفس التهم.
•  احلكم بعقوبة متعاقد مدني قضى منها حتى اآلن )9 أشهر(، وإطالق السراح حتت الرقابة ملدة عامني، والغرامة أو 
التعويض مبا يزيد على 815,000 دوالر لتلقي مئات اآلالف من الدوالرات في صورة رشاوى غير قانونية من متعاقدين 

من الباطن في العراق.
•  احلكم بعقوبة نقيب جيش أمريكي بتهمة التآمر على االستيالء على مدفوعات نقدية ومجوهرات بقيمة 45,000 

دوالر من اثنان من املتعاقدين العراقيني وذلك مقابل أعمال رسمية يتم أداؤها فيما يتعلق بعملية التعاقد.

سيتم إصدار التقارير النهائية للمفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق في يناير/كانون الثاني 2013، مبا يشمل ثالثة 
تدقيقات واسعة النطاق تفحص برنامج االستجابة العاجلة للقائد، وحتليل كيفية إنفاق أموال إعادة البناء األمريكية في 
كل قطاع على حدة، وانتهاءاً بتقرير صندوق تنمية العراق. كما نخطط أيضاً إلصدار الدروس النهائية، واستعراض ختامي 
ملا مت تعلمه من برنامج إغاثة وإعادة إعمار العراق، والتقرير املتخصص النهائي بشأن املشاريع العديدة التي مت تنفيذها 

في إقليم الرصافة في بغداد، حيث مت إنفاق الكثير من أموال إعادة البناء.

أشكر العاملني احملترفني واملنتجني على التزاماتهم املستمرة على املثابرة والعمل الدؤوب في بعثتنا حتى إمتامها.

مع خالص التقدير واالحترام،

ستيوارت دبليو بوين جونيور،
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لخص أداء املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق مُ
ً من يوم 30 أكتوبر/تشرين األول 2012 اعتبارا

األشهر الـ 12 األخيرةالتراكميعمليات التدقيق
21716التقارير الصادرة

48710التوصيات الصادرة

املبالغ املوفرة في حال نفذت الوكاالت توصيات املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق

387.00$973.62$وضع األموال لالستخدام بشكل أفضل (مباليني الدوالرات)

عدم السماح بالتكاليف التي أشار إليها املفتش العام اخلاص 
إلعادة إعمار العراق (مباليني الدوالرات)

$640.68$4.85

عمليات التفتيش في 30 سبتمبر/أيلول 2012أ
–170تقييمات املشاريع الصادرة

–96التقييمات احملدودة الصادرة من املوقع

92314تقييمات صور األقمار الصناعية

التحقيقات
61646التحقيقات التي متت مباشرتها

53971التحقيقات التي أغلقت أو أحيلت

7777التحقيقات اجلارية (الفعالة)

405االعتقاالت

9727االتهامات

7517اإلدانات القضائية

23.8$180.1$النتائج ذات الصلة باألموال النقدية (مباليني الدوالرات)

ً من يوم 30 سبتمبر/أيلول 2012 اتصاالت اخلط الساخن اعتبارا
4136البريد اإللكتروني

–18الفاكس

–30البريد

– 26اإلحاالت

19811املوقع اإللكتروني للمفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق

841الهاتف

–112احلضور بصفة شخصية

88118مجموع اتصاالت اخلط الساخن

منتجات أخرى
353الشهادات أمام الكونغرس

83تقارير الدروس املستفادة

22تقارير خاصة

–1تقارير التقييم

354التقارير الفصلية

أ  أنهت مديرية التفتيش إجراء تقييمات املشروع في 30 أبريل/نيسان 2010.
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جدول احملتويات

امللحقات 

ملحقات التقرير الفصلي هذا غير مشمولة ضمن النسخة املطبوعة من املنشور.

 .www.sigir.mil وهي متاحة على موقع املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق اإللكتروني

امللحق أ يحتوي على اإلسنادات الترافقية لصفحات هذا التقرير مع املتطلبات القانونية لقيام املفتش العام اخلاص 
إلعادة إعمار العراق بإعداد التقارير مبوجب املادة 3001 من القانون العام 108-106، بصيغته املعدلة.

امللحق ب يحتوي على اإلسنادات الترافقية ملصطلحات امليزانية املرتبطة مع برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
(CERP) وصندوق دعم االقتصاد (ESF)، وصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF)، وصندوق قوات األمن العراقية 

(ISFF)، والهيئة الدولية ملراقبة ادرات وفرض إنفاذ القانون (INCLE)، والدعم الدولي إلعادة إعمار العراق.

امللحق ج يحتوي على معلومات مفصلة حول صناديق إعادة اإلعمار األمريكية الرئيسية.

امللحق د يضم تقارير عن املساهمات الدولية في جهود إعادة إعمار العراق.

امللحق هـ يحتوي على قائمة بعمليات التفتيش التي أمتها املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق حول أنشطة 
إعادة إعمار العراق.

امللحق ويحتوي على قائمة شاملة بعقود إعادة إعمار العراق املعطلة واملمنوعة أو عقود دعم اجليش في العراق 
والكويت.

امللحق ر يقدم ملخصات حول عمليات التدقيق واملراجعات املكتملة واجلارية حول برامج وأنشطة إعادة إعمار العراق 
الصادرة عن وكاالت احلكومة األمريكية األخرى.

امللحق س يحتوي على قائمة بعمليات التدقيق املنجزة والتقارير والشهادات حول أنشطة إعادة إعمار العراق الصادرة 
عن املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق ووكاالت تدقيق احلكومة األمريكية األخرى.
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الحظات املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق مُ

أبلغ مسؤولو حكومة 
العراق املفتش العام 
اخلاص إلعادة إعمار 

العراق بأن الفساد في 
تزايد، مما يحول مقدار 
كبير من دخل العراق 
املتزايد من النفط عن 
االحتياجات االقتصادية 

واالجتماعية.

املؤقة  التهدئة  مع  كردستان،  إقليم  من  اخلام 
للنزاع بشأن السيطرة على موارد الهيدروكربونات 

في نطاق حكومة إقليم كردستان.

بعثة الواليات املتحدة األمريكية 

الوجود الدبلوماسي
في 14 أكتوبر/تشرين األول، قدم السفير روبرت 
ستيفن بيكروفت أوراق اعتماده بصفته السفير 
اخلارجية  وزير  إلى  العراق  في  اجلديد  األمريكي 
مهني  باع  لديه  كشخص  زيباري.  هوشيار 
كبيرة  خبرة  ولديه  خارجية  خدمات  كمسؤول 
كدبلوماسي مختص في شؤون الشرق األوسط، 
مت تعيني السفير بيكروفت من خالل الرئيس باراك 
 ً أوباما في 10 سبتمبر/أيلول ثم مت اعتماده سريعا
من خالل مجلس الشيوخ األمريكي. خدم السفير 
ً في البعثات األمريكية في سوريا  بيكروفت سابقا
األردن  في  وكسفير  السعودية  العربية  واململكة 
منذ  العراق  في  وعمل   ،2011 حتى   2008 من 
رئيس  نائب  منصب   ً أوال تولى   ،2011 يوليو/متوز 
البعثة، ثم منذ شهر يونيو/حزيران 2012، عمل 

كقائم باألعمال1.
في شهادة أمام جلنة العالقات اخلارجية مبجلس 
الشيوخ األمريكي في 19 سبتمبر/أيلول 2012، 
للبعثة  الراهنة  احلالة  بيكروفت  السفير  ناقش 

األمريكية والتطورات في حكومة العراق:2
بداية  ”منذ   – السفارة  حجم  بشأن    •
على  يزيد  مبا  العاملني  عدد  وقد خفضنا  العام، 
2,000 فرد. فقد وصلنا اآلن إلى ما بني 13,000 
و14,000 فرد في العراق، لننخفض من 16,000 
فرد. لذا فنحن ال نقوم فقط بخفض عدد األفراد، 
ً بخفض عدد مساحات املنشآت  ولكننا نقوم أيضا

التي نشغلها ونستخدمها“.
•  بشأن أمن السفارة – ”لدينا أمننا اخلاص 
في السفارة. نعتقد أنه كبير. إنه قوي – ونحن 
على ثقة كبرى بأن هذا هو ما نحتاجه في هذا 
 ً متاما مشتركون  فنحن  الوقت،  ذات  وفي  الوقت. 
لنا  تقدميهم  لضمان   ... العراقيني  املسؤولني  مع 
للسماعدة التي نشعر أننا نحتاجها. لقد تعهدوا 

الفساد والنزاع

في هذا الفصل، أبلغ عدد من مسؤولي حكومة 
العراق  إعمار  إلعادة  اخلاص  العام  املفتش  العراق 
تزايد، مما يحول مقدار كبير من  الفساد في  بأن 
االحتياجات  عن  النفط  من  املتزايد  العراق  دخل 
لذلك،  على  عالوة  واالجتماعية.  االقتصادية 
املالكي  نوري  العراقي  الوزراء  رئيس  خصوم  ظل 
السياسي،  التفاهم  سوء  استمرار  بشأن  قلقني 
والذي تفاقم عبر القوانني الدستورية محل إثارة 
الشكوك. فعلى سبيل املثال، قرار مجلس الوزراء 
بإعفاء محافظ البنك املركزي العراقي من منصبه 
وتعيني خليفة مؤقت قد أدى إلى خلق جدل في 
األخرى  اآلثار  ومن  العراق وخارجها.  داخل  كالً من 

على التوترات السياسية:
•  زيادة العنف. في 9 سبتمبر/أيلول، عندما 
الرئيس  نائب  بعقوبة  بغداد  محكمة  حكمت 
الدولة من أسوأ  باإلعدام، عانت  الهاشمي  طارق 

ً ودموية فيما يزيد على عامني. أيامها عنفا
العراق مع  املشاكل في عالقات حكومة    •
تركيا. ساءت عالقات العراق مع جارها الشمالي 
وأحد أهم شركاء التجارة في هذا الفصل وذلك 
بسبب صفقات تركيا املستقلة مع حكومة إقليم 
كردستان، واستمر في الظهور في اسطنبول نائب 

الرئيس العراقي الهاشمي  املنفي من العراق.
االضطراب  تسبب  سوريا.  من  التحديات    •
املدني في سوريا في سعي اآلالف من السوريني 
إليجاد ملجأ في العراق وعودة املزيد من الالجئني 
تزايدت  وقد  سوريا.  من  موطنهم  إلى  العراقيني 

ااوف بأن النزاع في سوريا سيمتد عبر العراق.
وعلى الرغم من هذه الصعوبات، أظهرت العراق 
عالمات ملموسة للتقدم. فقد وصلت مستويات 
لم  مستويات  إلى  اخلام  النفط  وصادرات  إنتاج 
تشهدها منذ ما يزيد على عقدين. وحلقت العراق 
بإيران كثاني أكبر منتج للنفط اخلام في منظمة 
الدول املصدرة للنفط، وكان معدل النمو املتوقع 
للناجت احمللي اإلجمالي للعام 2012 من بني أعلى 
الدول املصدرة للنفط في منطقة الشرق األوسط 
الكهربائية  الطاقة  قطاع  وفي  أفريقيا.  وشمال 
غير  مبقادير  اإلنتاج  ارتفع  يناضل،  اليزال  الذي 
مسبوقة. وقد ضمنت اتفاقية حلكومة العراق مع 
حكومة إقليم كردستان استئناف صادرات النفط 
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بشأن تقارير التسلطية في حكومة املالكي    •
– ”العراق هي ... دميقراطية. إنها تواجه العديد من 
القضايا املثيرة للتحدي لهذه الدميقراطية. إنها هشة 
 .... اجلوانب  باستمرار مع جميع  بعدة طرق. نعمل 
ً للمشاركة  باختصار، ما نقوم به هو دفعهم جميعا

بحمايتنا، ونحن نقوم بكل شيء لضمان وفائهم 
بوعدهم“.

على  اإليرانيني  لسيطرة  العراقيني  ره  كُ بشأن    •
الطلعات اجلوية على سوريا – ”إنهم يأخذون الظواهر 
بقيمتها االسمية. وما نستحثهم على فعله هو 
ً لتشريعات األمم  إما استنكار الطلعات اجلوية، أو وفقا

املتحدة، إجبارهم على الهبوط“.

الفساد في البنك املركزي العراقي؟

أعفى  األول،  أكتوبر/تشرين   16 في 
املركزي  البنك  محافظ  الوزراء  مجلس 
من  الشبيبي  سينان  الدكور.  العراقي 
منصبه، واستبادله بصفة مؤقتة، برئيس 
ديوان الرقابة املالية، الدكتور عبد الباسط 
تركي السعيد. أتى قرار استبدال الدكتور 
الشبيبي وسط دعاوى بأن دور البنك املركزي 
العراقي في اإلشراف على النظام املصرفي 
ً للشبهة، وسط تزايد  بالدولة كان معرضا
الفساد إلى مستويات غير مسبوقة. وقيل 
أن الدكتور الشبيبي يخضع لتحقيقات 
إلساءة سلوك محتمل، ومت إصدار مذكرة 

توقيف بحقه العتقاله. 3
ويعزو الكثير من احملللني إلى محافظ 
احلفاظ  السابق  العراقي  املركزي  البنك 
على استقرار الدينار العراقي واحلفاظ على 
معدالت التضخم والفوائد منخفضة – 
وقد مت النظر لذلك على أنه ذو أهمية بالغة 

االقتصادي  للنمو  أساسية  كمتطلبات 
اجليد الذي تأمل العراق حتقيقه مع ثروتها 

النفطية الضخمة. 4
لرئيس  السياسيني  اخلصوم  عبر  وقد 
الوزراء نوري املالكي، إلى جانب العديد من 
الفورية  املصرفيني عن مخاوفهم  اخلبراء 
بأن فصل الدكور الشبيبي – والذي يراه 
 – ً قطاع عريض بأنه نزيه وفعال مهنيا
هو محاولة جلعل البنك املركزي العراقي 
واحتياطيه الذي يبلغ 63 مليار دوالر حتت 
سيطرة الفرع التنفيذي. وقد أشاروا إلى 
بني  من  كواحدة  الوزراء  تصرفات مجلس 
رئيس  اتخذها  التي  العديد من اخلطوات 
فعلى  منصبه.  في  القوة  لتركيز  الوزراء 
سبيل املثال، في عام 2010، فاز املالكي 
بقضية قانونية نقلت بفعالية السيطرة 
على الوكاالت املستقلة مثل البنك املركزي 
العراقي، من مجلس النواب، إلى مجلس 
في  إصداره  مت  استشاري  رأي  وفي  الوزراء. 

فبراير/شباط 2012، 

أكد مجلس القضاء األعلى على احلكم 
املركزي  البنك  املرة  هذه  وعني  السابق، 
العراقي. أدى احلكم إلى ظهور النقد في وقت 
انتهاك استقاللية البنك املركزي العراقي 
التي ضمنها الدستور العراقي 2005. 5

وقد انتهى تقرير تدقيق للبنك املركزي 
العمالت  على  اليومية  ومزاداته  العراقي، 
التي تتم من خالل ديوان الرقابة املالية في 
 ً هذ الفصل، والتي يشرف عليها شخصيا
الدكتور عبد الباسط، إلى أن هناك مليار 
دوالر يتم حتويله خارج العراق كل أسبوع، 
هي  األقل  على  منها  دوالر  مليون   800
أموال مغسولة – يتم حتويلها على نحو 
زائفة. وفي لقاء مع  غير قانوني بدعاوى 
شهر  أواسط  في  اخلاص  العام  املفتش 
سبتمبر/أيلول، حتدث الدكتور عبد الباسط 
عن تدقيق ديوان الرقابة املالية وما سماه 
مثلث الطائفية، والفساد، والعنف والذي 
يغذي فيه كل عنصر اآلخر بديناميكية 

تهدد رفاهية الدولة. 6

املفتش العام اخلاص يلتقي رئيس هيئة الرقابة املالية الدكتور عبد الباسط تركي السعيد في 
18 سبتمبر/أيلول 2012.

يعلن التلفزيون العراقي إعفاء محافظ البنك املركزي العراقي الدكتور سنان الشبيبي 
من منصبه (على اليمني) وتعيني الدكتور عبد الباسط تركي السعيد (على اليسار) 

كبديل قائم باألعمال في 16 أكتوبر/تشرين األول 2012، نشرة األخبار.



الحظات املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق I  4 مُ

الحظات املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق مُ

”الشيئ املشجع هو أن 
العراق لم تنهر“.
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مليار دوالر مت االلتزام بها و53.26 مليار دوالر مت إنفاقها 
حتى 30 سبتمبر/أيلول.10 وقد مت توفير ما يزيد على 
%85 من التمويل األمريكي عبر خمسة صناديق 
رئيسية. من بني هذه اخلمسة ثالثة ظلت فعالة: 
صندوق قوات األمن العراقية، وصندوق الدعم االقتادي، 
واملكتب الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون. هذه 
مليار   1.35 لديها  مجتمعة  اخلمسة  الصناديق 
دوالر  مليون  و453  متوقعة  غير  كالتزامات  دوالر 
ألنشطة  بها  لاللتزام  متاحة  التزال  كمخصصات 

جديدة. 11

ً من 30 سبتمبر/أيلول، التزام مكتب التعاون  اعتبارا
األمني-العراق بـ %99.2 من متويل صندوق قوات 
األمن العراقية للعام املالي 2011 بحلول نهاية العام 
الفصل  هذا  في  دوالر  مليون  املالي 12 – 425.7 
ً. 13 وسيتم إتاحة خطط تطالب بإتاحة 850  منفردا
مليون دوالر من التمويل العسكري األجنبي للعراق 
في العام املالي 2012 للدعم احلرج ودعم املعدات 
لقوات األمن العراقية. ومع ذلك، أشار مكتب التعاون 
ً من أموال  األمني-العراق إلى أنه لم يتم بعد إتاحة أيا
ً من  التمويل العسكري األجنبي لالستخدام اعتبارا
30 سبتمبر/أيلول 2012، األمر الذي قد يؤثر على 

في متابعة اهتماماتهم في العملية التشريعية، 
وفي عملية إصالح مستقلة قد وافقوا عليها“. 

•  بشأن قدرة حكومة العراق على إدارة االختالفات 
ميكن  وما  السياسية  العمليات  بني  السياسية 
للحكومة األمريكية أن تقوم به لتشجيع التعاون أو 
ً ما نشهد عمليات  االتفاق اجلماعي – ”اآلن كثيرا
بطيئة ومطولة. إنها ال تتحرك بالتأكيد بالوتيرة التي 
نرغب أن نشهدها عليها. ولكنني أرى أن دورنا بصفة 
أكبر هو استمرار تشجيع ذلك لنساعد في حتديد 
ً، والطرق التي ميكن أداء األمور بها،  طرق املضي قدما
والطرق التي ميكن بها التوصل حللول وسط أو اتفاق 
بشأن القضايا ... ولكن مرة أخرى، أرغب في التكرار، 
فتشجيع األمر هو أن العراق لم تنهار. بل اجتمعت 

.“ً معا

متويل إعادة إعمار العراق
إتاحة 212.32  مت  سبتمبر/أيلول،  شهر  بنهاية 
مليار دوالر إلغاثة وإعادة إعمار العراق عبر ثالثة مصادر 

رئيسية (أنظر الشكل 1.1):
•  األموال العراقية اخلاضعة لرقابة سلطة االئتالف 
املؤقتة وامليزانية الرأسمالية للعراق – 138.08 مليار 
دوالر، مبا يشمل 31.88 مليار متت إتاحتها للنفقات 

الرأسمالية في ميزانية العراق للعام 2012. 7
•  اصصات األمريكية – 60.48 مليار دوالر، مبا 
يشمل 2.22 مليار دوالر متت إتاحتها خالل مخصصات 

العام املالي 2012. 8
•  االلتزامات الدولية باملساعدة والقروض من مصادر 

غير أمريكية – 13.75 مليار دوالر.9
من بني إجمالي املبلغ بالكامل 60.48 مليار دوالر، 
كانت اصصات األمريكية إلعادة إعمار العراق 55.19 

(DoS صورة) .السفير بيكروفت أدى اليمني بتاريخ 11 أكتوبر 2012
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 مت تقليص برنامج
 تطوير الشرطة
 اخلاص بوزارة اخلارجية
 بعناية ومت تخفيضه،
 لتوفير الكثير
 من أموال دافعي
.الضرائب

للعام املالي 2012 التزال متاحة إلنفاقها في العام 
املالي 2013، وتخفيض احلاجة لتمويل إضافي في 
العام املالي 2013. طلب مكتب وزارة اخلارجية الدولي 
لشؤون ادرات وتنفيذ القانون في البداية 703.1 
مليون دوالر لبرنامج تطوير الشرطة في العام املالي 
2013، ولكنه أبلغ الكونغرس في هذا الفصل بأنه 
قد خفض متطلباته إلى 149.6 مليون دوالر، أو 21% 

من املبلغ اطط في األساس. 20
في 30 سبتمبر/أيلول، أشار مكتب وزارة اخلارجية 
الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون إلى أن لديه 69 
من العاملني ببرنامج تطوير الشرطة يعملون مع وزارة 
الداخلية في بغداد وأربيل. 22 وهذا تخفيض مبقدار 
31 موظف عن نهاية الفصل السابق. 23 كما شهد 
ً حتول ملحق أكادميية شرطة بغداد  هذا الفصل أيضا
إلى وزارة الداخلية. كان الغرض من امللحق توفير مبان 
سكنية ومبان دعم لبرنامج تطوير الشرطة الذي كان 

مخطط بصفة أساسية، والذي كان ذو عدد أكبر. 24

(USAID) الوكالة األمريكية للتنمية الدولية
الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة  اختتمت 
هو   ،(CAP) اتمعي  العمل  برنامج   (USAID)
أكبر وأطول برنامج في العراق في نهاية هذا الفصل، 
وأطلقة ثالثة برامج جديدة. بدأ برنامج العمل اتمعي 
في شهر مايو/آيار 2003 ومت تصميمه لتطوير قدرة 
احتياجات  ومعاجلة  حتديد  على  احمللية  احلكومات 
شعوبها. مت إنفاق قرابة 728 مليون دوالر أثناء املراحل 
الثالثة للبرنامج. 25 للبرامج الثالثة اجلديدة اخلاصة 
بالوكالة األمريكية للتنمية الدولية مجتمعة قيمة 
التعليم  وتركز على  دوالر  عقد مببلغ 244 مليون 
في املدارس االبتدائية، وإحياء اإلنتاج الزراعي، وتعزيز 

املشاركة في الدميقراطية. 26

مكتب التعاون األمني - العراق ومستقبل 
التعاون واملساعدة األمنية في العراق

أمت مكتب التعاون األمني-العراق عامه األول في 
العمليات بحلول 30 سبتمبر/أيلول. خدم املكتب 
كمركز إلدارة املصالح األمنية األمريكية في الدولة 
وتوفير نطاق عريض من املساعدات األمنية للعراق، 
بخاصة عبر برنامج املشتريات العسكرية األجنبية 

واسع النطاق.
بنهاية الفصل، أدار مكتب التعاون األمني-العراق 
األجنبية  العسكرية  املشتريات  قضايا  من   172
علق  مُ مع 20 طلب  العراق،  من حكومة  بتمويل 

دعم اللوجستيات للعديد من منصات القوات اجلوية 
العراقية. 14 

احلكومة األمريكية وأفراد املتعاقدين
أبلغ جلنة  قد  بيكروفت  السفير  أن  بالرغم من 
العالقات اخلارجية مبجلس الشيوخ في 19 سبتمبر/
أيلول بأن حجم البعثة األمريكية في العراق استمر 
في االنخفاض في هذا الفصل15،  فقد أشارت التقارير 
الصادرة إلى املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق 
بشأن إجمالي عدد األفراد إلى بعض الغموض بشأن 
األعداد الفعلية، فقد أشارت السفارة األمريكية في 
بغداد إلى 16.035 فرد تدعمهم البعثة األمريكية 
في العراق بنهاية هذا الفصل، مبا يشمل 1,075 
من املوظفني املدنيني باحلكومة األمريكية، و14,960 
من أفراد املتعاقدين. قالت السفارة بأن التناقض جاء 
بسبب عدم اإلبالغ من قبل عن بعض فئات العاملني. 
وقد ظهر أن مستويات املتعاقدين الذين متت اإلشارة 
إليهم من قاعدة بيانات برنامج التعقب املتزامن قبل 
ً مع األرقام التي أشار  وأثناء التشغيل أكثر اتساقا

إليها السفير بيكروفت. 16
بأنه  تقريره  األمني-العراق  التعاون  مكتب  قدم 
يشمل 240  مبا  فرد،  حوالي 6,200  عن  مسؤول 
ً من 30 سبتمبر 2012. وقبل  فرد عسكري اعتبارا
أواسط شهر أكتوبر/تشرين األول، خفضت إجمالي 
عدد العاملني (مبا يشمل املتعاقدين) مبقدار 1,861. 17

برنامج تطوير الشرطة
في 1 أكتوبر/تشرين األول 2012، أطلق مكتب 
وزارة اخلارجية الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون 
ذو  الشرطة  تطوير  برنامج  اخلارجية  لوزارة  التابع 
تطوير  برنامج  باسم  واملعروف  افض،  النطاق 
الشرطة رقم 2  (PDP2). تصورت اخلطة الرئيسية 
ملكتب وزارة اخلارجية الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ 
القانون برنامج يضم 350 مستشار. 18 ومع ذلك، 
واستجابة لتدقيقات املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار 
العراق، ونتائج مراجعة برنامج الستة أشهر األولى، 
ورغبات وزارة الداخلية، مت تقليص البرنامج وتخفيضه 
بحكمة، ليوفر مقدار كبير من أموال دافعي الضرائب 

في هذه العملية. 19
رقم 2  36  الشرطة  تطوير  برنامج  يتطلب   
ً، ينقسمون بالتساوي بني بغداد وأربيل. 20  مستشارا
لتنخفض مطالب تعيني العاملني للبرنامج وترك 
أموال املكتب الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون 
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ركز قادة حكومة العراق 
على أن احتياجات قوات 
األمن العراقية متتد إلى 

ما وراء توفير العتاد 
والسالح.

برنامج املشتريات العسكرية األجنبية، إال أن انقضاء 
سلطة مخصصات صندوق قوات األمن العراقية في 
30 سبتمبر/أيلول 2012، يعني أن احلصة اإلجمالية 
للواليات املتحدة من نقل األسلحة إلى العراق قد 
تنخفض على مدار العشرة سنوات املاضية، التزمت 
احلكومة األمريكية مببلغ 27.19 مليار دوالر لتمويل 
القوات،  تدريب  من  عريض  لنطاق  اإلعمار  إعادة 
ومشتريات املعدات األمنية، ومشاريع البنية التحتية 
املادية إلعادة بناء القدرات األمنية العراقية34. وخالل 
العام املالي 10ذ12، عمل مكتب التعاون األمني-

العراق مع وكاالت حكومة العراق األمنية الستهداف 
التزامات نهائية لصندوق قوات األمن العراقية بشأن 
ثغرات القدرات التي تركها انسحاب القوات األمريكية.

في بيئة أمنية متفاقمة اآلن تواجهها العراق، ركز 
قادة حكومة العراق على أن احتياجات قوات األمن 
العراقية متتد إلى ما وراء توفير املعدات واألسلحة. 
بل احلاجة الرئيسية من بينها هي احلاجة لقدرات 
استخباراتية أفضل35. في هذا السياق، عرضت حكومة 
العراق توسيع اتفاقية إطار العمل اإلستراتيجي. ومع 
ذلك، وحتى بدون توسيع رسمي التفاقية إطار العمل 
ً على نحو جيد  االستراتيجي، فقد عمل الطرفان معا
حتى اآلن. ومشاركة قوات العمليات اخلاصة األمريكية 
تدريبات  في  العراقية  اإلرهاب  مكافحة  قوات  مع 

مكافحة التمرد هي أحد األمثلة على ذلك36.

إضافي حلكومة العراق بانتظار التنفيذ. هناك 74 
حالة إضافية تنتظر اعتماد أمريكي. قيمة احلاالت 
احلالية واملقترحة اآلن تعادل عن حوالي 19.1 مليار 

دوالر. 27 
جاء  إقليمي،  أمني  تدهور   2012 العام  شهد 
ذلك في األساس بسبب الفوضى في سوريا. كما 
ً األمن احمللي وسط تقارير منتظمة  انخفض أيضا
بإحياء القاعدة في العراق وشهرين من أعمال العنف 
الكبيرة: يوليو/متوز وسبتمبر/أيلول. بصفة عامة في 
العراق فقد كان العنف في هذا الفصل هو األسوأ 
في عامني. ظهرت أن هذه احلاالت قد جددت مصلحة 
األمريكية- األمنية  العالقات  في  العراق  حكومة 

العقبات  من  العديد  فهناك  ذلك،  ومع  العراقية. 
على املدى القصير التي تعوق تطور هذه العالقة، 
مبا يشمل: تنامي ااوف العراقية بشأن استجابة 
األجنبية،  العسكرية  املشتريات  برنامج  وتكلفة 
األ/ني-العراق  التعاون  واحلالة غير مستقرة ملكتب 
في العام 2013، واستمرار العالقات املقربة حلكومة 
العراق مع إيران، وزيادة العراق للمشتريات من املوردين 
اآلخرين مثل روسيا وجمهورية التشيك. 28 فعلى 
سبيل املثال، في أكتوبر/تشرين األول 2012، أعلنت 
حكومة العراق اتفاقيات مشتريات دفاعية جديدة مع 
روسيا بقيمة 4.2 مليار دوالر، مبا يشمل شراء 30 
هليكوبتر هجومية MI-28NE، و50 أنظمة دفاع 

.Pansir-S1 29 جوي قصيرة املدى
خطط العراق لدعم وضع اقوات األمن في الدولة 
كمستهلك رئيسي جديد في سوق السالح الدولي. 
ً %3 من ميزانيتها  تخصص حكومة العراق حاليا
للمعدات األمنية30، ولكن ارتفاع عائدات النفط يعني 
أن العراق سيكون لديها أموال ضخمة لتستمر في 
الفترة -2008 أثناء  األسلحة.  مشتريات  توسيع 

نقل  التفاقيات  اإلجمالية  القيمة  وصلت   ،2011
األسلحة العراقية إلى املستوى الرابع بني دول الشرق 
العربية  اململكة  بعد  أفريقيا،  وشمال  األوسط 
ومصر31.   املتحدة،  العربية  واإلمارات  السعودية، 
وصلت اتفاقيات املشتريات مع الواليات املتحدة حوالي 
%72 من اإلجمالي (أنظر الشكل1.2) 32، مبساعدة 
اصصات األمريكية لصندوق قوات األمن العراقية، 
والتي زادت من متويل حكومة العراق ملشتريات برنامج 

املشتريات العسكرية األجنبية33.
بينما من احملتمل أن تستمر حكومة العراق في أن 
تكون مستهلك كبير للمعدات األمنية األمريكية عبر 

الشكل 1.2
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أعطاه استبيان جالوب مت إجراؤه في أبريل/نيسان 
أعلى معدالت موافقة بني جميع السياسيني في 
الدولة. وفي هذا الفصل، أظهر اقتراع جالوب آخر 
عدد  أن  الفساد،  بشأن  العامة  التصورات  يختبر 
إقليم  الذين يقيمون في محافظات خارج  هؤالء 
كردستان الذين رأوا أن الفساد ينتشر قد انخفض 
(أنظر الشكل  املاضية  الثالثة  على مدار األشهر 

.(1.3
ارتفعت  فقد  الزمنية،  الفترة  نفس  مدار  على 
نسبة هؤالء الذين شعروا بأن اخلدمات العامة في 
حتسن. في شوارع بغداد هذا الفصل، لم تكن هناك 
إحداث  يحاول  الوزراء  رئيس  بأن  خارجية  عالمات 
امللحوظة  الوحيدة  الصورة  بالشخصية.  إعجاب 
لشخصية عامة في بغداد كانت هي على األرجح 
آية اهللا العظمى علي اخلميني يظهر في لوحات 

في العديد من األحياء الشيعية باملدن38.

نزاع بغداد-أربيل
بعد قرابة ستة أشهر بعد توقف صادرات النفط 
اخلام لالحتجاج على سداد تكاليف تطوير حقل 
إقليم  وحكومة  العراق  حكومة  وصلت  النفط، 
كردستان لتوقيع اتفاقية في هذا الفصل تؤمن 
استئناف صادرات النفط اخلام من إقليم كردستان.

أنظر  النزاع،  في  الهامة  باألحداث  زمني  إلطار 
في  أخرى  مرة  احلديث  استئناف  مت   .1.4 الشكل 

النظام اإلداري

واجه رئيس الوزراء املالكي العديد من التحديات 
هذا الفصل. وسيؤدي ضغطه على مجلس النواب 
استعادة  من  العراق  حكومة  ميكن  تشري  لسن 
في  فشلت  كبرى  حتتية  بنية  ملشاريع  قروض 
السيطرة على النقاش، كما لم ينجح جهده في 
تكبير اللجنة العليا املستقلة لالنتخابات من 9 

ً إلى 15 عضو37. أعضاء حاليا
ومع هذه التحديات، أشارت اقتراعات الرأي العام 
الوزراء.  رئيس  أداء  على  وافقوا  العراقيني  أن  إلى 

الفتة في حي شيعي ببغداد تعرض القائد اإليراني، آية اهللا العظمى علي اخلميني (على اليمني)، بجوار الشخصية 
الدينية الشيعية العراقية املبجلة، محمد محمد صديق الصدر، والذي مت اغتياله في عام 1999 لتحديه صدام 

.(AP صورة من) .حسني. تعلن رسالتها عن حدث سنوي لدعم القضية الفلسطينية
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املفتش العام اخلاص يلتقي بوزير اخلارجية نوري املالكي في سبتمبر 2012.

 وصلت حكومة
 العراق وحكومة
 إقليم كردستان
 إلى اتفاق في
 هذا الفصل يؤمن
 استئناف صادرات
 النفط اخلام من
.إقليم كردستان
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الهيدروكربونات،  قوانني  بشأن  النواب  مجلس 
والغاز  النفط  صناعة  منو  مفتاح  هي  والتي 
ظلت  التقدم،  هذا  من  الرغم  وعلى  العراق.  في 
وبغداد  كردستان  إقليم  حكومة  بني  العالقات 
قوات  اشتبكت  يوليو/متوز،  شهر  ففي  توتر.  في 
العراقية  األمن  قوات  مع  الكردية  البشمركة 
ً في منطقة متوترة بالقرب من  ً طفيفا اشتباطا
احلدود السورية حيث أنهم قد استجابوا لهجوم 
النزاع السوري. وقد حدثت مواجهة  محتمل من 
مشابهة أخرى في كركوك في هذا الفصل، في 
األمريكية  العسكرية  املنشآت  نقل  على  نزاع 
مكتب  مغادرة  بعد  وذلك  املدينة،  في  السابقة 

التعاون األمني-العراق39.

القضايا اإلقليمية
أصبحت البيئة اإلقليمية أكثر صعوبة للعراق 
في  التوترات  ارتفاع  أن  حيث  الفصل  هذا  في 
حتديات  جلب  األوسط  الشرق  أجزاء  من  العديد 

إضافية للحدود العراقية40.
إقليم  جتاه  التركي  الدبلوماسي  املنهج 
كردستان بالعراق – يظهر في زياردة وزير اخلارجية 
التركي أحمد داوود أوغلو إلى إقليم كردستان في 
الرحلة  شملت  والتي  أغسطس/آب  شهر  أوائل 
مما   – أغسطس/آب   2 في  كركوك  إلى  املذكورة 
أحد  مع  العراق  حكومة  عالقات  تعقيد  إلى  أدى 
جديدة  أبعاد  وأضاف  التجاريني  شركاؤها  أكبر 
حكومة  مع  بالفعل  الشائك  الداخلي  للنزاع 
إقليم كردستان على السيطرة على خام النفط 
بالشمال. أدى عرض احلكومة التركية على أربيل 
إلى استدعاء حكومة العراق للسفير التركي في 

بغداد لتسليمه رسالة شكوى.

الالجئون
أكتوبر/تشرين  أواسط  وحتى  مارس/آذار  منذ 
على   ً شخصا  82,000 وهناك   ،2012 األول 
العراق من سوريا  األقل يتدفقون عبر احلدود إلى 
بسبب النزاع املدني في الدولة. شمل ذلك حوالي 
43,000 عراقي كانوا الجئني سابقني في سوريا، 
ولكنهم عادوا اآلن إلى مجتمعاتهم في العراق، 
بغداد. وهناك 39,000 شخص  ومعظمهم في 
إضافيني سوريني نازحني من بالدهم، %80 منهم 
إقليم  انتهاك  ميزة  من  استفادوا  أكراد  كانوا 

كردستان لسياسة الباب املفتوح جتاههم41.
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ولكنها التزال تكفي البكاد متوسط املستهلكني 
كل  الطاقة  من  مبقدار 12-10 ساعة  العراقيني 
ضخم44.  نحو  على  الطلب  ارتفاع  بسبب  يوم 
طاقة  محطة   41  ً حاليا الكهرباء  وزارة  تضم 
اإلنتاجية  القدرة  تصل  أن  وتتوقع  اإلنشاء،  حتت 
املتاحة بالشبكة إلى 22,000 ميجا وات بحلول 
نهاية عام 2015 45. كما أشارت وزارة الكهرباء 
ً عالنية إلى وزارة النفط في هذا العام بأنها  أيضا
تساهم في االنقطاع احلالي في إمدادات الكهرباء، 
بعض محطات  في  املدخلات  انخفاض  بأن  وقالت 
وانخفاض  النفط  انخفاض  سببه  كان  الطاقة 

الضغط في أنابيب الغاز الطبيعي46.

األمن وسيادة القانون

األمن
ارتفعت مستويات العنف لهذا الفصل، لتصل 
لوزارة   ً وفقا عامني.  في  مستوياتها  أعلى  إلى 
حتفهم  لقوا  قد   ً مدنيا فهناك 854  الداخلية، 
و1,640 آخرين أصيبوا بجروح في هجمات عنف 
شهر  من  كالً  الفصل  شمل  الفصل.  هذا  في 
السني  الرئيس  نائب  ومحاكمة  املكرم  رمضان 
باإلعدام  عليه  حكم  والذي  الهاشمي،  العراقي 
اشتعال  إلى  أدى  مما  قتل،  فرق  بإدارة  إدانته  بعد 
سبتمبر/  9 في  العنف  هجمات  من  سلسلة 

كان  وقد   – حياة   100 من  أكثر  أيلول حصدت 
أكثر األيام دموية فيما يزيد على عامني47. يعرض 
الشكل 1.5 بيانات بشأن كبرى الهجمات احملددة 

في هذا الفصل.
كبار  من   100 على  يزيد  ما  استهداف  مت 
الفصل،  هذا  في  باالغتيال  احلكوميني  املسؤولني 
مبا   – آخرون   120 تل  قًُ وقد  منهم.   58 قتل  مت 
 – آخرين  ومواطنني  واحلراس،  األسر،  أفراد  يشمل 
وأعضاء  الهجمات قضاه،  الهجمات. شملت  في 
في مجلس النواب، وأعضاء كبار في قوات األمن 

العراقية48.
في لقاء مع املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار 
وزير  نواب  كبير  اقترح  الفصل،  هذا  في  العراق 
املقتالة  اموعات  بأن  السعدي  عداد  الداخلية 
ً، مبا يشمل القاعدة  السنوية التي ضعفت سابقا

األول، كان هناك  أكتوبر/تشرين  بأواسط شهر 
في  يعيشون  سوري  الجئ   13,000 حوالي 
مخيم دوميز في دهوك، و19,000 يعيشون في 
إقليم  في  أخرى  مناطق  في  احمللية  اتمعات 
آخر  سوري  الجئ   7,000 وهناك  كردستان. 
واألطفال،  النساء  من  معظمهم   – العراق  في 
الالجئني في  يعيشون في مخيمات  والشيوخ – 
احلكومة  من  بدعم  األنبار.  محافظة  في  القمة 
األمريكية وآخرون، تعمل وكاالت األمم املتحدة مع 
للوفاء  إقليم كردستان  العراق وحكومة  حكومة 
والطعام،  للملجأ،  السوريني  الالجئني  باحتياجات 
تتوقع  الطبية، واخلدمات األخرى.  والعناية  واملياه، 
الالجئني  تعداد  يزيد  أن  اإلنسانية  الوكاالت 
السوريني في العراق من 39,000 إلى 60,000 

بحلول نهاية العام 2012 42.

إعادة تعيني مجموعة املنشقني اإليرانيني
مت إمتام إعادة تعيني مجموعة مجاهدين اخلليج 
انتقال  مع  الفصل،  هذا  في   (MEK) اإليرانية 
من  بالقرب  احلرية  مخيم  إلى  املتبقني  األعضاء 
في   ”التعاون  اخلليج  مجاهدي  جماعة  بغداد. 
في  عامالً  كان  أشرف“  يم  السلمي  اإلنهاء 
قرار وزير اخلارجية، املعلن في 28 سبتمبر/أيلول، 
بإبطال تعيني جماعة مجاهدي اخلليج كمنظمة 
واجلنسية  الهجرة  لقانون   ً وفقا أجنبية  إرهابية 
العامة  اإلرهابية  اجلماعات  قائمة  من  وإزالتها 

مبوجب األمر اإلداري 13224 43.

اخلدمات العامة
ارتفعت إجمالي إمدادات الكهرباء في الشبكة 
الفصل،  لهذا   ً قياسيا  ً رقما لتسجل  العامة 
وات.  ميجا   7,300 حوالي  نطاق  في  لتتراوح 

قوات األمن العراقية على حدود نينوى مع سوريا. (صورة من الشفق لألخبار)

 ارتفاع مستويات
 العنف لهذا الفصل،
 لتصل إلى أعلى
 مستوياتها في
.عامني
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قال الدكتور. عبد 
الباسط بأن الفسد قد 
أصبح ”مؤسسة“ في 

العراق.

تقارير بالفساد هناك، قال بأن الفساد قد أصبح 
”مؤسسة“ في العراق50.

غسيل األموال
الفساد.  في   ً هاما  ً دورا األموال  غسيل  يلعب 
بأن  األخير  املالية  الرقابة  هيئة  تدقيق  يدعي 
هي  العراق  في  األموال  لغسيل  الرئيسية  اآللية 
البنك  يديرها  التي  اليومية  العمالت  مزادات 
املركزي العراقي والتي يتم من خاللها بيع الدوالر 
األمريكي للمصارف التجارية، والتي بدورها تقدم 
والعملي  رسوم.  مقابل  لعمالؤها  الدوالرات  هذه 
الذي يقدم مقدار كبير من الدينارات العراقية، من 
املمكن أن يكون حصل عليها عن طريق الرشوة 
الوزارة  حسابات  من  للنقود  احتيالي  سحب  أو 

في العراق، قد اكتسبت قوتها مرة أخرى. وأضاف 
أن احلكومة – بسبب ضعف قدرات االستخبارات 
– لم تستطع كشف ذلك، ومن ثم لم تستطع 
منع الهجمات من خالل هذه اموعات املنظمة49.

الفساد
العراقي  العدل  ووزير  املالكي  الوزراء  رئيس  أقر 
إلعادة  اخلاص  العام  املفتش  مع  لهما  لقاء  في 
مشكلة  ميثل  اليزال  الفساط  بأن  العراق  إعمار 
ضخمة، ولكنهم جتادولوا بشأن الدرجة التي يؤثر 
بها على األعمال احلكومية ومدى تفاقمها. هؤالء 
الذين يكافحون املشكلة بفعالية يرون األمر من 
والذي  الباسط،  عبد  فالدكتور  مختلف.  منظور 
مت تعيينه للتو في البنك املركزي العراقي وسط 
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 ارتفع متوسط ناجت
 النفط اخلام العراقي هذا
 الفصل ليتجاوز 3.0
ً ملدة  مليون برميل يوميا
 تزيد على شهرين وذلك
.ألول مرة منذ عقدين

ما قبل عام 1990 55. اكتسبت حكومة العراق 
النفط  بيع  من  بإيصاالت  دوالر  مليار   20.73
إجمالي  كانت  ولكن  الفصل.  هذا  أثناء  اخلام 
السابق،  الربع  من   9% بنسبة  أقل  اإليصاالت 
بصفة أساسية بسبب انخفاض أسعار النفط56.

نشر صندوق النقد الدولي النظرة االقتصادية 
العاملية 2012، في هذا الفصل توقعات منو الناجت 
مستويات  إلى  باالرتفاع  العراقي  اإلجمالي  احمللي 
ثالثة  يعادل  ما  وهو   –  2013 للعام   14.7%
مرات قدر أقوى اقتصاد تالي في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أف ريقيا، قطر. كان من املتوقع 
أن ينمو االقتصاد اإليراني، والذي يعمل حتت تأثير 
املوافقات الدولية مبعدل يقل عن %1 في العام 
2013 57. يعكس التنبؤ نظرة أن برنامج اإلنفاق 
على البنية التحتية الذي طال انتظاره يبدأ في 
ً وأن إنتاج وصادرات النفط ستنمو  التوقف مؤقتا

ً في األعوام املقبلة. سريعا
في 9 أكتوبر/تشرين األول نشرت وكالة الطاقة 
على  نظرتها   (IEA) باريس  في  ومقرها  الدولية 
إمكانية  فحصت  والتي  العراق،  في  الطاقة 
التي  والطريقة  العراق،  في  الطاقة  إنتاج  زيادة 
التطور  في  املساهمة  للطاقة من خاللها  ميكن 
التي  والطريقة  للدولة،  واالجتماعي  االقتصادي 
أسواق  على  التأثير  خاللها  من  للطاقة  ميكن 
املركزي  السيناريو  دراسة  وعند  العاملية.  الطاقة 
الطبيعي  والغاز  النفط  صناعات  في  للنمو 
إنتاج  أن  الدولية  الطاقة  وكالة  توقعت  بالدولة، 
مليون   6.1 إلى  ليصل  سيرتفع  العراقي  النفط 

– ”الغاسلون“، أو احتيال غير قانوني، ليطلب من 
البنوك التجارية حتويل الدينارات-الدوالرات املشتراه 

إلى بنك خارج العراق51.
قبل أن ميكن أن حتدث املعاملة، فالبنك التجاري 
ملزم بالتأكد من أن العميل لديه سبب قانوني 
لشراء  عقد  مثل  وثائق  طلب  عبر  املال  لتحويل 
بضائع من شركة أجنبية. وقد أظهرت مراجعات 
أخيرة لهيئة الرقابة املالية لهذه املستندات ملثل 
طلبات الشراء بأن جزء كبير من املعامالت يعتمد 
على ادعاءات احتيالية52. رأس املال غير موثق على 
نحو صحيح والذي خرج من البالد في العام السابق 
يستنزف العراق من رأس مالها، ويصل ذلك على 
األرجح إلى %80 من حوالي 1 مليار دوالر بالعملة 
األمريكية يتم حتويلها خارج الدولة كل أسبوع، 
ً لنتائج حديثة لهيئة الرقابة املالية53. وذلك وفقا

مؤسسات مكافحة الفساد
تلقى املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق 
ًَ في هذا الفصل بأن املؤسسات في حكومة  إثباتا
قد  الفساد  ملكافحة  تأسست  والتي  العراق 
ضعفت. مت القضاء على مفتشي العموم في بعض 
يواجهون  املتبقني  هؤالء  بينما  الصغيرة،  الوزارات 
جلنة تقييم تشمل ممثلني من مكتب رئيس الوزراء 
ومجلس الوزراء. جلنة النزاهة يرأسها اآلن املفوض 
املؤقت الثالث منذ عام 2007. آخر مفوض دائم 
وقد  الراضي،  حمزة  راضي  القاضي.  كان  معتمد، 
خمسة  منذ  املتحدة  الواليات  إلى  وفر  استقال 
النزاهة  للجنة  آخر  سابق  مفوض  وهناك  أعوام. 
هو رحيم العجالي، وقد أبلغ املفتش العام اخلاص 
”بفساد  اتهامات  واجه  بأنه  العراق  إعمار  إلعادة 
األمريكيني  املسؤولني  تزويد  مثل  إلجراءات  إداري“ 
وهو  العراق،  أداء جلنة حكومة  بإحصائيات بشأن 
أمر مطلوب لتلقي مساعدات املنح األمريكية54.

االقتصاد

هذا  العراقي  اخلام  النفط  ناجت  متوسط  ارتفع 
ً ملدة تزيد  الفصل ليتجاوز 3.0 مليون برميل يوميا
على شهرين وذلك ألول مرة منذ عقدين. كما ارتفع 
مستويات  إلى  اخلام  النفط  صادرات  حجم   ً أيضا
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إذا لم تكن أسباب وآثار 
هذه املشاكل مفهومة 

ً  – وإذا لم يتم  متاما
اتخاذ إجراءات لعدم 

تكرار حدوثها – فعندها 
قد تنشأ نتائج سلبية 
مشابهة في عمليات 

االستقرار وإعادة اإلعمار 
املستقبلية.

تدقيق  تقرير  على  ينبني  اجلديد  التقرير  هذا 
اإلدارية  املشاكل  حدد  والذي  األولي   2008
أوجه  وفصل عدد من  احلدوث،  النظامية متكررة 
واإلدارة،  والرقابة،  التخطي،  في  اخلطيرة  القصور 
املضيفة.  احلكومة  مع  والعالقات  واحملاسبة، 
وآثار  أسباب  تكن  لم  ما  أنه  إلى  التقرير  انتهى 
ً - وإذا لم يتم اتخاذ  هذه املشاكل مفهومة متاما
إجراءات لعدم تكرار حدوثها – فعندها قد تنشأ 
االستقرار  عمليات  في  مشابهة  سلبية  نتائج 

وإعادة اإلعمار املستقبلية.

إلعادة  اخلاص  العام  املفتش  تدقيقات 
إعمار العراق

اخلاص  العام  املفتش  أصدر   ،2004 عام  منذ 
إلعادة إعمار العراق 217 تقرير تدقيق، 3 منها مت 

إصدارها هذا الفصل. وقد راجعت:
القانون  اإلدارة األمريكية جلهود حتسني سيادة   •
وزارة  مكتب  التدقيق  هذا  اختبر  العراق.  في 
القانون،  وتنفيذ  ادرات  لشؤون  الدولي  اخلارجية 
للتنمية  األمريكية  الوكالة  وإدارة  العدل،  ووزارة 
مليون   209 بقيمة  برنامج  لبرنامجني:  الدولية 
دوالر لوضع وتطوير نظام تصحيحي فعال، وإصالح 
السجون،  وحتديث  احملاكمة،  قبل  احلبس  برامج 
وبرنامج بقيمة 198 مليون دوالر لتطوير النظام 
القضائي العراقي، وتوفير األمن للقطاع القضائي، 
اخلاص  العام  املفتش  وجد  احملاكم.  إدارة  وإصالح 
إلعادة إعمار العراق أدلة جتريبية للتحسينات في 
حتليل  أي  يوجد  لم  ولكن  التصحيحات  أنظمة 
كتابي لنتائج البرامج إلصالحا لقضاء. كنتيجة 
إلعادة  اخلاص  العام  املفتش  يستطع  لم  لذلك، 
إعمار العراق حتديد فعالية هذه البرامج، بالرغم 
العراق  إعمار  إلعادة  اخلاص  العام  املفتش  أن  من 
وزارة  برامج مكتب  قد وجد بعض األدلة على أن 
القانون  وتنفيذ  ادرات  لشؤون  الدولي  اخلارجية 
النظام  عمل  في  معقول  بشكل  ساهمت  قد 
عامة،  العراق بشكل جيد. بصفة  القضائي في 
انتهى املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق إلى 
أن استمرار اإلصالح املؤسسي للنظام القضائي – 
وكامل نظام سيادة القانون – هو نظام تتحمله 
العراق  دائم من حكومة  التزام  ويتطلب  األجيال، 

لضمان التقدم الفعال.
ألموال  اخلارجية  وزارة  إلدارة  نهائية  مراجعة   •
هو  هذا  و2008.   2007 في  العاجلة  االستجابة 

برميل في اليوم بحلول عام 2012. وهو مستوى 
عام  كل  دوالر  مليار  متوسط 200  إلى  سيصل 
للدولة58. لإلطالع على جميع سيناريوهات اإلنتاج 
الثالثة التي وضعتها وكالة الطاقة الدولية، أنظر 

الشكل 1.6.
بالرغم من الصورة الواضحة التي رسمتها هذه 
التقارير اجلديدة، إال أن هناك مشكالت من شأنها 
فالصناعة  للدولة.  االقتصادي  النمو  من  حتد  أن 
البنكية املتوقعة بالعراق لم تستطع متويل هذا 
اإلنفاق الضخم املطلوب لعمليات تنمية العراق 
للوصول إلى هدفها. عالوة على ذلك، عبرت البنوك 
البنك  محافظ  إعفاء  بأن  مخاوفها  عن  الدولية 
إضعاف  شأنه  من  منصبه  من  العراقي  املركزي 

صناعة اخلدمات املالية بالعراق59.
توسيع  العراقي  املركزي  البنك  يستطع  لم 
يتجاوز  ما  إلى  العراقية  االقتصادية  القاعدة 
اخلام  النفط  من  الدخل  واستمر  والغاز.  النفط 
الصرف  مكتسبات  من  حوالي 95%  متثيل  في 
األجنبي العراقي. وفي هذه األثناء، فشل مجلس 
تشريع  مسودة  لوضع   ً قدما املضي  في  النواب 
لالستثمارات  قانوني  عمل  إطار  وضع  شأنه  من 
اخلاصة املطلوبة إلحياء املشاريع اململوكة للدولة 
واملوجودة في القطاعات األخرى. توسيع االقتصاد 
إلى ما يتجاوز النفط والغاز هو أمر ضروري خللق 
الوظائف في الدولة حيث أن البطالة عالقة في 
خانة العشرات. وبالرغم من أن النفط ميثل حوالي 
يوفر  ال  أنه  إال  اإلجمالي،  احمللي  الناجت  من   60%

سوى %1 فقط من الوظائف60.

رقابة املفتش العام اخلاص

الدروس املستفادة
نشر املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق في 
تدقيق  الدروس من  العراق:  إعمار  إعادة  الشهر  هذا 
أمريكي.  بتمويل  اإلعمار  وإعادة  االستقرار  أنشطة 
وكان اجلانب الرئيسي من تدقيقات املفتش العام 
اخلاص إلعادة إعمار العراق التي بلغت 217 تدقيق 
هو استخالص الدروس املستفادة من جتربة العراق 
والتي ميكن تطبيقها في حاالت أخرى مبا يشمل 

أفغانستان، وتلك التي قد تنشأ في املستقبل.
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 ال يوجد لدى فيلق
 مهندسي جيش الواليات
 املتحدة دليل يوضح
 ما إذا كان الوقود الذي
 دفعت مقابله 1.3 مليار
.دوالر قد تلقته أم ال

جيش الواليات املتحدة حتديد حالة صندوق تنمبة 
العراق ألن التدقيقات املالية الرئيسية للمقاولني 
لم  التدقيقات،  هذه  بدون  بعد.  إمتامها  يتم  لم 
املتحدة  الواليات  فيلق مهندسي جيش  تستطع 
إنهاء هذه العقود وأوامر املهام وتقييم ما إذا كان 
إذا  وما  باملال،  املتحدة  للواليات  يديون  املتعاقد 
باملال، وفي  الواليات املتحدة تدين للمتعاقد  كان 
النهاية لم تستطع حتديد ما إذا كانت احلكومة 
األمريكية بحاجة إلعادة األموال غير مستخدمة 
العراق. حكومة  إلى  العراق  تنمبة  صندوق  من 

العام اخلاص إلعادة  حتقيقات املفتش 
إعمار العراق

منذ عام 2004، وقد نتج عن أعمال حتقيقات 
املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق 97 اتهام، 
في  دوالر  مليون   180 على  يزيد  وما  إدانة،  و75 
أمرت  أخرى  مالية  وجزاءات  ومصادرات،  غرامات، 
بها احملكمة. في هذا الفصل شملت أهم إجنازات 

التحقيقات:
• في 7 أكتوبر/تشرين األول 2011، إدانة روبرت 
ن. بوردا، رئيس حزب سابق في بغداد، أمام معهد 
املتحدة للسالم للكشف عن معلومات  الواليات 
التآمر  بتهمة  تدينه  الفصل  هذا  في  جنائية 
مذكرة  إصدار  ومت  اإللتكروني.  االحتيال  الرتكاب 
مالك  وهو  التآمر،  في  بوردا  بحق شريك  اعتقال 
مؤسسة خدمات أمنية، بتهمة شملة االحتيال 
اإللكتروني، والتآمر، وبرنامج االحتيال اإللكتروني، 
واملوافقة على دفع رشوة ملسؤول عام، ودفع رشوة 
يوليو/  6 في  املتعاقد  اعتقال  مت  عام.  ملسؤول 

القانون  تنفيذ  سلطات  خالل  من   2012 متوز 
البريطانية وهو اآلن بانتظار الترحيل إلى الواليات 

املتحدة ملواجهة التهم.
جيل  إدانة  مت   ،2012 أغسطس/آب   9 في   •
مقاوالت  شركة  في  السابق  الشريك  شاريبا، 
مدنية أمريكية، مبعلومات جنائية تتهمها بتهمة 
تقدمي بيانات كاذبة لوكالة حكومية فيما يتعلق 
والتي  العراق  إعمار  إلعادة  احلكومية  بالعقود 
في  مدرعة.  ومركبات  فيال   2 شراء  في  شاركت 
لبياناتها  كنتيجة   ،2008 األول  أكتوبر/تشرين 
وزارة  دفع  في  ذلك  تسبب  واالحتيالية،  اخلاطئة 
احلساب  إلى  دوالر   1,270,075.50 ملبلغ  الدفاع 
املصرفي لشاريبا. اعترفت شاريبا بأنها قد زورت 

التقرير الثالث بشأن إدارة وزارة اخلارجية لبرنامج 
بقيمة 258 مليون دوالر، حيث بدأت وزارة اخلارجية 
العراق  في  احملافظات  إعمار  إعادة  فرق  تزويد  في 
احمللية  املشاريع  مقابل  لدفع  مرنة  بوسائل 
العراقية  واملنظمات  اتمع  قادة  تدعم  التي 
الوصول  صالحية  لتحسني  واملؤسسات  احمللية 
وجد  والتعليم.  والتوظيف،  العامة،  اخلدمات  إلى 
التقرير السابق للمفتش العام إلعادة إعمار العراق 
للمشتريات  مناسب  دفتري  تسجيل  وجود  عدم 
دالئل على  ووجد  لعامي 2007-2008  الصغرى 

وجود احتيال محتمل.
اخلاص  العام  املفتش  اختبر  التدقيق،  هذا  في 
عمليات   185 لـ  وثائق  العراق  إعمار  إلعادة 
حوالي  بقيمة  بعناية  اختيارها  مت  صغيرة  شراء 
3.5 مليون دوالر. من بني السجالت املتاحة، ميكن 
للمفتش العام إلعادة إعمار العراق بصفة عامة 
حتديد كيف كان املقصود أن تستخدم فيه هذه 
كانت  إذا  ما  تقييم  يستطع  لم  ولكنه  األموال 
 ،ً فعليا شراؤها  مت  قد  واخلدمات  البضائع  جميع 
هذا  يثبت  للمستفيدين.  حتويلها  أو  واستالمها، 
التقرير أن الضوابط الداخلية األساسية البد وأن 
تكون متضنمة في تصميم أي برنامج مساعدة 
نقدي. وقد بدأت محاوالت تأسيسها بعد األنشطة، 
ً للتأكد من أن املعامالت  قد يكون األمر متأخر جدا
غير معرضة لالحتيال، والضياع، وإساءة االستخدام.
املتحدة  الواليات  جيش  مهندسي  فيلق  إدارة   •
في   .(DFI) العراق  تنمبة  صندوق  ألموال   (USACE)
إلعادة  اخلاص  العام  املفتش  ناقش  التقرير  هذا 
إعمار العراق إدارة فيلق مهندسي جيش الواليات 
أموال صندوق  من  دوالر  مليار   2.5 ملبلغ  املتحدة 
العام  املفتش  وجد  تلقتها.  التي  العراق  تنمبة 
اخلاص إلعادة إعمار العراق أن فيلق مهندسي جيش 
املتحدة لم تضع ضوابط داخلية فعالة  الواليات 
دفعت  التي  واخلدمات  البضائع  استالم  لتوثيق 
مقابلها من أموال صندوق تنمبة العراق. وكانت 
تقارير االستالم التي توثق فحص وقبول احلكومة 
للمنتجات املسلمة، أو اخلدمات املؤداه، مفقودة مما 
السلع  يشمل  مبا  امللفات،  من  على 95%  يزيد 
املعرضة لالحتيال أو السرقة، مثل الوقود، وأجهزة 
التلفاز، واملركبات. باإلضافة لذلك، فليس لدى فيلق 
مهندسي جيش الواليات املتحدة دليل يوضح ما 
إذا كان الوقود الذي مت دفع 1.3 مليار دوالر مقابله 
قد مت استالمه أم ال. لم تستطع فيلق مهندسي 
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العقوبات هي نتيجة 
لإلدانات بالتآمر القراف 
انتهاكات فيدرالية من 

الرشوة، أو االحتيال 
اإللكتروني، أو االحتيال 

البريدي، أو تقدمي إقرارات 
عوائد ضريبية كاذبة.

واالحتيال  اإللكتروني،  واالحتيال  الرشوة،  من 
البريدي، وتقدمي إقرارات عوائد ضريبية كاذبة. وقد 
يزيد  ما  بريطاني،  مواطن  وهو  قزاز،  أحمد  دفع 
على 947,500 دوالر في صورة رشى غير قانونية 
إلى نويل (كبير مديري متعاقد البرنامج)، وهانت 
من  عقود  على  للحصول  البرنامج)  مدير  (نائب 
الباطن لنفسه أو لشركته، Leadstay. مت إدانة 
قزاز في 21 مايو/آيار 2012، وذلك القترافه جرائم 
اإللتكروني،  واالحتيال  والرشوة،  بالتآمر،  فيدرالية 
احلكم  يتم  أن  املقرر  ومن  البريدي،  واالحتيال 
.2012 األول  أكتوبر/تشرين   29 في  بعقوبته 

• في 12 سبتمبر/أيلول 2012، مت احلكم بإدانة 
إسماعيل ساليناس بعقوبة يقوم بقضاؤها اآلن 
للرقابة،  اخلاضع  اإلفراج  من  وعامني  شهور)،   9)
دوالر   807,904 وتعويض  دوالر   7,500 وغرامة 
وذلك لتلقيه مئات الدوالرات كرشاوى غير قانونية 
احتسب  العراق.  في  الباطن  من  متعاقدين  من 
إضافية مببلغ  فواتير  الدفاع  وزارة  ساليناس على 
847,904 دوالر وتلقى على األقل 424,000 دوالر 
في صورة رشاوى من ستة شركات. وقال ساليناس 
بأنه كان يطلب من املتعاقدين من الباطن تقدمي 
فواتير متضخمة، مع قبول أموال أقل حتى ميكنه 
إلى  منها  الكثير  هرب   – الفرق  من  االستفادة 

الواليات املتحدة.
اتهام  مت  األول 2012،  أكتوبر/تشرين   4 في   •
لتهمتني   ً وفقا بالتآمر  األمريكي  باجليش  نقيب 
معلومات جنائية تدعي بأن النقيب يقبل الهدايا. 
فقد عرض عليه أحد املتعاقدين هدايا وإكراميات، 
مبا يشمل حوالي 25,000 مدفوعات نقدية وذلك 
على  للحصول  لهم  النقيب  مساعدة  مقابل 
رض على النقيب  عقد إلعادة إعمار العراق. كما عُ
ً مجوهرات، وعطلة في جزيرة خاصة، وحوالي  أيضا
ً مقبل توجيه عقود املولدات  10,000 دوالر نقدا
النقدية  املدفوعات  إجمالي  بلغ  آخر.  ملتعاقد 
املباشرة وقيمة اوهرات التي تلقاها النقيب من 

املتعاقدين 45,000 دوالر.
في أواخر أكتوبر/تشرين األول، كان لدى املفتش 
حتقيق   77 العراق  إعمار  إلعادة  اخلاص  العام 
مفتوح، كان يتم القيام بكل منها بتعاون وثيق 

مع وكاالت تنفيذ القانون الفيدرالية األخرى.◆

كما  املستندات.  على  توقيعات  وزورت  فواتير 
ً بأنها لم تشتري أي مركبات مدرعة  اعترفت أيضا
ولم تدفع سوى نصف التكلفة مقابل الفيالت.

• في 29 أغسطس/آب 2012، مت إدانة عريف 
سوتو  جوليو  املتقاعد  األمريكي  اجليش  أول 
لقبول  التآمر  بتهمة  تتهمه  جنائية  مبعلومات 
هدايا غير قانونية. حيث شارك سوتو مع شريكه 
املزعوم في التآمر من اجليش األمريكي، في إنشاء 
 Forward Operating مبنى حكومي في قاعدة
عراقيني  متعاقدين  عبر   Base Hammer
محليني، طلب سوتو وشريكه املزعوم في التآمر 
وقبلوا هدايا غير  وتلقوا،  قانوني،  على نحو غير 
قانونية ملساعدة متعاقدين عراقيني في اكتساب 
بشراء  قاموا  ثم  األمريكية،  احلكومة  مع  عقود 
حواالت بريدية أمريكية عبر إجراءات غير قانونية 

وأرسلوها إلى الواليات املتحدة.
• في 15 أغسطس/آب 2012، مت اعتقال نقيب 
اجليش األمريكي السابق في لوس أجنلوس من خالل 
وعمالء  العراق  إعمار  إلعادة  العام  املتفش  عمالء 
خدمات التحقيقات اجلنائية الدفاعية بعد عودته 
لتوجيه اتهام له بدعوى احتيال إلكتروني، وسرقة 
بيانات  وتقدمي  أموال،  وغسيل  ممتلكات حكومية، 
كاذبة فيما يتعلق بخدمته العسكرية في العراق. 
أو  غير  قد  السابق  النقيب  بأن  ادعاء  هناك  كان 
تسبب في تغيير فواتير معينة عبر زيادة املبلغ 
بأنه  االتهام  وادعى  للفاتورة.  املستحق  اإلجمالي 
واحتفظ  للفاتورة  األصلي  املبلغ  للمتعاقد  دفع 
ً. كنتيجة خلطتة التي وضعها، يدعي  بالفرق نقدا

االتهام بأنه قد سرق حوالي 110,000 دوالر.
• في 9 أكتوبر/تشرين األول 2012، مت احلكم 
وإطالق   ،ً شهرا  27 باحلبس  نويل،  جينز  بعقوبة 
السراح اخلاضع للرقابة ملدة ثالث سنوات، والتعويض 
مببلغ يقارب 1.1 مليون دوالر. باإلضافة لذلك، أصدر 
القاضي مذكرة مصادرة ضد نويل مببلغ 861,027 
يتم تطبيقها كتعويض. وفي 10 أكتوبر/تشرين 
األول 2012، مت احلكم بعقوبة بيلي جوي باحلبس 
ملدة  للرقابة  اخلاضع  السراح  وإطالق   ،ً شهرا  15
على  يزيد  مبا  وغرامات  وتعويضات  سنوات،   3
نتيجة  هذه  العقوبات  أحكام  دوالر.   300,000
إلدانة نويل وهانت بالتآمر القتراف جرائم فيدرالية 
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55,19 مليار دوالر مت 
االلتزام بها، و53.26 مت 
ً من 30  إنفاقها اعتبارا
سبتمبر/أيلول 2012.

منذ العام املالي 2003، وقد خصصت الواليات 
دوالر جلهود  مليار  مبلغ 60.45  أتاحت  أو  املتحدة 
اإلغاثة وإعادة اإلعمار في العراق. من بني هذا املبلغ, 
55,19 مليار دوالر مت االلتزام بها، و53.26 مت إنفاقها 

ً من 30 سبتمبر/أيلول 2012 61. اعتبارا

متويل العام املالي 2013
لم يتم حتديد إجمالي متويل العام املالي 2013 
لعمليات إغاثة وإعادة إعمار العراق. في طلب امليزانية 
للعام املالي 2013، طلبت اإلدارة 2.69 مليار دوالر، 
والتي زادت مبقدار 0.47 مليار دوالر عن اصص للعام 
ً من 30 أكتوبر/تشرين األول  املالي 2012 62. اعتبارا
2012، كان طلب امليزانية للعام املالي 2013 اليزال 

قيد اإلطالع في الكونغرس.
 28 وفي   – الكونغرس  مرر  الفصل،  هذا  في 
القرار  القانون –  الرئيس على  سبتمبر/أيلول، وقع 
 “2013 اصصات،  قرار  ”استمرار   ،117 املشترك 
اصصات  القانون  وفر  العام 112-175).  (القانون 
املؤقتة للعام املالي 2013 ملعظم برامج احلكومة 
الفيدرالية، مبا يشمل برامج إعادة إعمار العراق، عند 
املستويات املتوفرة في العام املالي 2012، مع زيادة 
طفيفة مبقدار %0.612. سيتم إتاحة هذا التمويل 

في 27 مارس 2013 63.
فتمويل  الدولية،  البرامج  للعديد من  بالنسبة 
مخصصات الكونغرس حول العالم، يسمح للوكاالت 
األمريكية بتحديد كيف يتم تخصيص هذا التمويل. 
فعلى سبيل املثال، للعام املالي 2012، القانون العام 
74-112 قام بتخصيص 5.76 مليار دوالر لبرنامج 
صندوق الدعم االقتصادي حول العالم؛ من هذا املبلغ، 
للعراق.  دوالر  مليون  اخلارجية 229  وزارة  خصصت 
لبرامج  طفيفة  زيادة  املستمر  القرار  يوفر  بينما 
الدعم االقتصادي حول العالم، ووزارة اخلارجية هي 
املسؤولة عن حتديد املبالغ احملددة للتمويل للبرامج 

العراقية64. 
في حالة البرمناج اصص لدعم احلرب العاملية 
متويل  مت  فقد  اخلارج  في  اإلرهاب/الطوارئ  على 
العمليات من خالل قانون مخصصات العام املالي 
2012 لوزارة الدفاع، أو قانون اإلنشاءات العسكرية، 

الذي حدده طلب  املستوى  التمويل عند  تقدمي  ومت 
الرئيس مليزانية العام املالي 2013. 65

التمويالت الرئيسية
مت إتاحة ما يزيد على 51,46 مليار دوالر، أو ما يزيد 
على %85 من التمويل إلغاثة وإعادة إعمار العراق، 
ومت تقدميها عبر خمسة سصناديق رئيسية. اثنان من 
هذه الصناديق – صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، 
تفاعلية:   – للقائد  الطارئة  االستجابة  وصندوق 
يعني هذا أن جميع األموال اصصة لها قد انتهت 
صالحيتها. وبالتالي، فلم تعد متاحة لدعم أنشطة 
جديدة. والصناديق الثالثة األخرى هي صندوق قوات 
األمن العراقية، وحساب مكتب وزارة اخلارجية الدولي 
لشؤون ادرات وشؤون تنفيذ القانون، وبرنامج الدعم 

االقتصادي.
تظل هذه الثالثة فعالة، وكما يظهر في اجلدول 
األمريكية مببلغ 564  الوكاالت  التزمت  2.1، فقد 

متويل الواليات املتحدة األمريكية

الشكل 2.1
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التزمت الوكاالت 
األمريكية مببلغ 564 
مليون دوالر وأنفقت 521 
مليون منها في هذا 
الفصل.

متاحة لاللتزام بها ألنشطة جديدة، ولكن ال توجد 
 ً متاحا العراقية  األمن  قوات  صندوق  أموال  من   ً أيا

اللتزامات جديدة67.

هذا  منها  دوالر  مليون  وأنفقت 521  دوالر  مليون 
واملكتب  االقتصادي  الدعم  برنامج  لدى  الفصل66. 
الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون 453 مليون 
دوالر في مخصصات غير منتهية الصالحية وهي 

الشكل 2.1
ً من 30/9/2012 االلتزامات والنفقات من الصناديق الرئيسية الفعالة اعتبارا

باملليون دوالر
التغير الفصليحالة األموال

منفقةملتزم بهامنفقةملتزم بهاالبرنامجالصندوق

صندوق 
قوات األمن 

العراقية 
(ISFF)

 212.0  321.0  2,620.1  2,893.7 تدعيم وزارة الدفاع

 35.1  32.3  698.3  722.8 تدريب وزارة الدفاع 

 29.8  29.8  622.7  662.9 تدعيم وزارة الداخلية

 32.2  29.2  5,227.2  5,326.8 معدات وزارة الدفاع

 51.8  12.9  1,945.3  2,026.4 معدات وزارة الداخلية

 0.1  0.5  7,648.2  7,936.2 أخرى

 360.9  425.7  18,761.9  19,568.9 اإلجمالي الفرعي

برنامج 
الدعم 

االقتصادي 
(ESF)

 19.0  19.0 مشروع أجيال لتدعيم التعليم األساسي

(HSAD) 10.0  10.0 مشروع الدعم الهرموني لتطوير الزراعة 

PRT/PRDC 5.0  5.0  590.7  618.4 مشاريع 

 5.5  1.8  243.1  265.5 الدميقراطية واتمع املدني

 18.7  447.7  450.4 برنامج العمل اتمعي

 15.7  144.2  172.5 مشروع النمو االقتصادي للمحافظات جتارة

 9.4  29.5  82.3 مشروع اإلصالح اإلداري ترابط

 7.9  10.4  57.2 برنامج تدعيم النظام اإلداري

 5.5  161.6  179.8 برنامج تطوير األعمال الزراعية إمناء

 18.9 3.1- 2,572.2  2,723.3 أخرى

 86.5  32.7  4,199.3  4,578.3 اإلجمالي الفرعي

املكتب 
الدولي 
لشؤون 
ادرات 
وتنفيذ 
القانون 

(INCLE)

61.9 102.7  620.6  710.2 مستشاري الشرطة

 7.8 0.5- 10.9  13.2 البرامج التأديبية

 2.6 0.2-  4.7  9.5 برامج العدل

 2.5  0.2  3.5 مكافحة ادرات

 0.9  1.0  352.3  419.1 أخرى

 73.2  105.5  988.8  1,155.4 اإلجمالي الفرعي

 520.7  564.0 23,950.0  25,302.6 اإلجمالي
الحظة: البيانات غير مدققة. األرقام متأثرة بالتقريب. مُ

ً على طلبات البيانات املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ 28/9/2011، 27/3/2012، 28/6/2012، 29/6/2012، 2/7/2012،  املصادر: NEA-I، ردا
ً على طلبات البيانات املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ 3/4/2012،  25/9/2012، 1/10/2012، و2/10/2012؛ فيلق مهندسي جيش الواليات املتحدة، ردا
ً على طلبات البيانات املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ 5/10/2011، 4/1/2012، 3/4/2012،  5/7/2012، و1/10/2012، السفارة األمريكية-بغداد، ردا
ً على طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ 2/4/2012؛ مكتب وزارة اخلارجية  3/7/2012، و1/10/2012؛ الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا
ً على طلبات البيانات  ً على طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ 10/7/2012، 16/0/2012؛ OUSD(C) ردا الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون، ردا

املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ 11/7/2012، و2/10/2012.
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مثل صندوق قوات 
األمن العراقية 75% 
من االلتزامات اجلديدة 
من بني ثالثة صناديق 
رئيسية و%69 من 

النفقات.

الشكل 2.2
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الفصل. وهناك %1 فقط (9 مليون دوالر) من بني 
اصصات بقيمة 1.16 مليار دوالر متبقية لم يتم 
االلتزام بها، وقد انتهت صالحية هذا املبلغ. من بني 
426 مليون دوالر مت االلتزام بها من أموال صندوق قوات 
األمن العراقية لهذا الفصل، مت االلتزام بثالثة أرباعها 

(321 مليون دوالر) لتدعيم وزارة الدفاع70.
لالطالع على حالة صندوق قوات األمن العراقية، مبا 
يشمل حساب تفصيلي بااللتزامات غير املنفقة، أنظر 
الشكل 2.2. لالطالع على حالة والتغيير الفصلي 
 ً في التزامات ونفقا صندوق قوات األمن العراقية، وفقا
للوزارة، ومجموعة النشاط الفرعي، أنظر اجلدول 2.2.

صندوق الدعم االقتصادي
منذ عام 2003، وقد خصص الكونغرس ما يزيد 
االقتصادي  الدعم  لصندوق  دوالر  مليار  على 5.13 
لدعم برامج وزارة اخلارجية والوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية في العراق لتحسني البنية التحتية، وأمن 
اتمع، وتعزيز الدميقراطية، واتمع املدني، ودعم بناء 
القدرات، والتطوير االقتصادي71. بنهاية هذا الفصل، 
هناك 4.58 مليار دوالر من هذه اصصات اإلجمالية 
مت االلتزام بها، وهناك 4.20 مليار دوالر مت إنفاقها. ومن 
بني 556 مليون دوالر لم يتم االلتزام بها من أموال 
صندوق الدعم االقتصادي، يوجد 260 مليون دوالر 
انتهت صالحيتها، لتترك 296 مليون دوالر متاحة 

لالطالع على حالة الصناديق الفعالة الثالثة، أنظر 
جميع  بشأن  التفاصيل  من  للمزيد  الشكل 2.1 

الصناديق الرئسيية اخلمسة، أنظر امللحق ج.

صندوق قوات األمن العراقية
منذ عام 2005، وقد خصص الكونغرس 20.19 
لدعم  العراقية  األمن  قوات  لصندوق  دوالر  مليار 
العسكرية  املؤسسات  لتطوير  الدفاع  وزارة  جهود 
ومؤسسات الشرطة بالعراق68. بنهاية هذا الفصل، 
مت االلتزام مببلغ 19.57 مليار دوالر من هذه اصصات 
ومت إنفاق 18.76 مليار دوالر. وقد انتهت صالحية كامل 
مبلغ 625 مليون دوالر لم يتم االلتزام بها من أموال 
صندوق قوات األمن العراقية. باإلضافة لذلك، فهناك 
807 مليون دوالر ملتزم بها من أموال صندوق قوات 

األمن العراقية ولم يتم إنفاقها بعد69. 

كان صندوق قوات األمن العراقية هو الصندوق األكثر 
فعالية في هذا الفصل. فقد مثل حوالي %75 من 
االلتزامات اجلديدة من ثالثة صناديق رئيسية و69% 
ً بجميع مخصصات  من النفقات. مت االلتزام تقريبا
هذا  أثناء  النهائية  العراقية  األمن  قوات  صندوق 

اجلدول 2.2
ً للوزارة، ومجموعة  صندوق قوات األمن العراقية: حالة املوال وفقا

النشاط الفرعي، في 30/9/2012
باملليون دوالر

مجموعة النشاط 
الفرعي

التغير الفصليحالة األموال
منفقةملتزم بهامنفقةملتزم بهاالوزارة

 32.2  29.2  5,227.2  5,326.8 املعداتالدفاع
 2,971.9  3,074.7 البنية التحتية

 212.0  321.0  2,620.1  2,893.7 التدعيم
 35.1  32.3  698.3  722.8 التدريب

 279.3  382.5  11,517.5  12,018.0 اإلجمالي الفرعي
   2,591.6  2,656.0 التدريبالداخلية

 51.8  12.9  1,945.3  2,026.4 املعدات
 1,259.9  1,346.9 البنية التحتية

 29.8  29.8  622.7  662.9 التدعيم

 81.6  42.7  6,419.5  6,692.3 اإلجمالي الفرعي
 0.5  824.8  858.6 أنشطة ذات صلةمتنوع

 360.9  425.7  18,761.9  19,568.9 اموع
الحظة: البيانات غير مدققة. األرقام متأثرة بالتقريب. مُ

بتاريخ 11/7/2012،  العراق  إعمار  إلعادة  اخلاص  العام  املفتش  من  املقدمة  البيانات  طلبات  على   ً ردا  ،OUSD (C) املصادر: 
و2/10/2012.
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اجلدول 2.3
ً من 30/9/2012 ً للمجال، والبرنامج، اعتبارا صندوق الدعم االقتصادي: حالة األموال، وفقا

باملليون دوالر

التغير الفصليحالة األموال
منفقةملتزم بهامنفقةملتزم بهاالبرنامجاال
         615.1  619.0 استقرار اتمعاألمن

PRT/PRDC 5.0  5.0  590.7  618.4 مشاريع 

 18.7      447.7  450.4 العمل اتمعي

    3.0-  433.9  434.6 نظم احلكم احمللية

PRT 0.2  0.2  283.2  286.5 صندوق االستجابة العاجلة 

     0.1- 193.6  193.6 حماية أمن البنية التحتية

 7.9      10.4  57.2 تعزيز نظم احلكم

 31.7  2.1  2,574.4  2,659.7 اإلجمالي الفرعي
         308.6  309.4 تطوير بناء القدرات الوطنيةالسياسة

 5.5  1.8  243.1  265.5 الدميقراطية واتمع املدني

         95.0  95.0 الالجئني العراقيني

         83.9  83.9 نظم احلكم االقتصادية 2، اإلصالحات السياسية والتنظيمية

 9.4      29.5  82.3 اإلصالح اإلداري ترابط

 3.3      39.9  44.8 بناء القدرات الوزارية

 1.9      21.7  40.4 دعم االنتخابات

 0.2      28.5  33.0 مكتب اتصال جرائم النظام احلكومي

 0.7      10.0  13.7 املراقبة والتقييم

          0.1 تصميم البرنامج والتعليم

 21.0  1.8  860.3  968.0 اإلجمالي الفرعي
 0.1  274.9  276.1 تدعيم O&Mاالقتصاد

 5.5      161.6  179.8 إمناء لتطوير األعمال الزراعية

 15.7      144.2  172.5 جتارة للنمو االقتصادي للمحافظات

 4.4      13.3  72.9 الرعاية الصحية األساسية

 0.2      51.9  60.4 التطوير املستهدف

 4.9      24.1  51.2 تطوير القطاع املالي

 0.1  50.4  50.4 بناء القدرات والتدريب الفني على مستوى احملطة

         32.2  32.8 ازدهار لتطوير القطاع اخلاص

 1.2      2.8  3.7 التعليم، والصحة، واخلدمات االجتماعية

     19.0      19.0 أجيال لتعزيز التعليم األساسي

(HSAD) 10.0      10.0 الدعم الهرموني للتطوير الزراعي     

 32.1  29.0  755.4  928.8 اإلجمالي الفرعي
 1.3      8.7  21.3 الدعم الشخصي

 0.4 0.2-  0.4  0.5 صندوق السفير

 86.5  32.7  4,199.3  4,578.3 اإلجمالي
الحظة: البيانات غير مدققة. األرقام متأثرة بالتقريب. مُ

ً على طلبات البيانات املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ 28/9/2011، 27/3/2012، 28/6/2012، 29/6/2012، 2/7/2012،  املصادر: NEA-I، ردا
ً على طلبات البيانات املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ 3/4/2012،  25/9/2012، 1/10/2012، و2/10/2012؛ فيلق مهندسي جيش الواليات املتحدة، ردا
ً على طلبات البيانات املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ 5/10/2011، 4/1/2012، 3/4/2012،  5/7/2012، و1/10/2012، السفارة األمريكية-بغداد، ردا

ً على طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ 2/4/2012. 3/7/2012، و1/10/2012؛ الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا



I  20 املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق

متويل إعادة إعمار العراق

مثلت فئة مستشاري 
الشرطة %97 من 

103 مليون دوالر في 
اصصات اجلديدة 

للمكتب الدولي لشؤون 
ادرات وتنفيذ القانون 
والتي متت أثناء الفصل.

منذ عام 2006، وقد خصص الكونغرس مبلغ 
1.31 مليار دوالر ملكتب وزارة اخلارجية الدولي لشؤون 
ادرات وتنفيذ القانون الستخدامها في العراق من 
خالل وزارة اخلارجية لدعم أنشطة سيادة القانون74. 
بنهاية هذا الفصل مت االلتزام مببلغ 1.16 مليار دوالر 
دوالر.  مليون  إنفاق 989  مع  اصصات،  هذه  من 
وهانك قرابة 157 مليون دوالر لم يتم االلتزام بها من 
أموال املكتب الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون 
متاحة لاللتزام بها ملشاريع جديدة. باإلضافة لذلك، 
فهناك 167 مليون دوالر من أموال املكتب الدولي 
لشؤون ادرات وتنفيذ القانون مت االلتام بها ولم يتم 

إنفاقها بعد75.
مثلت فئة مستشاري الشرطة حوالي %97 من 
103 مليون دوالر في االلتزامات اجلديدة ملكتب وزارة 
اخلارجية الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون والتي 
يزيد على 73  إنفاق ما  أثناء هذا الفصل. مت  متت 
مليون دوالر من أموال املكتب الدولي لشؤون ادرات 
وتنفيذ القانون هذا الفصل – %85 (%62 مليون 

دوالر) منها حتت فئة مستشاري الشرطة76. 
لالطالع على حالة املكتب الدولي لشؤون ادرات 
غير  لاللتزامات  بيان  يشمل  مبا  القانون،  وتنفيذ 
املنفقة، أنظر الشكل 2.4. ولطالع على حالة التغير 

لاللتزام بها ملشاريع جديدة. باإلضافة لذلك، فهناك 
379 مليون دوالر من أموال صندوق الدعم االقتصادي 

مت االلتزام بها ولم يتم إنفاقها بعد72.
بلغ إجمالي االلتزامات اجلديدة من صندوق الدعم 
االقتصادي لهذا الفصل 33 مليون دوالر، وبلغ إجمالي 
النفقات 87 مليون دوالر. يوجد مشروعني جديدين 
للوكالة األمريكية للتنمية الدولية – مشروع تعزيز 
التعليم األساسي أجميال (19 مليون دوالر) وبرنامج 
الدعم الهرموني للزراعة حصاد (10 مليون دوالر) – 
مثلت %88 من التزامات صندوق الدعم االقتصادي 
اجلديدة. قاد برنامج العمل اتمعي (19 مليون دوالر) 
وبرنامج جتارة للتنمية االقتصادية (16 مليون دوالر) 
الطريق مبعظم نفقات صندوق الدعم االقتصادي أثناء 

هذا الفصل73. 
لالطالع على حالة التغير الفصلي في صندوق 
ً للمجال، والبرنامج، أنظر اجلدول  الدعم االقتصادي وفقا
2.3 لالطالع على حالة صندوق الدعم االقتصادي، مبا 
يشمل تفصيل االلتزامات غير املنفقة، أنظر الشكل 

.2.3

املكتب الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون
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تقارير الوكالة غير متفقة 
مع العديد من الصناديق 
األصغر، ومن احملتمل 
أن هذه القيم تخفض 
من االلتزامات والنفقات 
الفعلية.

الفصلي في املكتب الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ 
ً للقطاع والبرنامج، أنظر اجلدول 2.4. القانون وفقا

أموال أخرى
إعمار  إلعادة  دوالر  مليار   9.02 الكونغرس  أتاح 

العراق عبر العديد من قنوات التمويل األصغر.
صنفها املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق 
إلى ثالثة فئات: برامج مساعدة أخرى (5.64 مليار 
اإلعمار  بإعادة  دوالر)، ومصروفات تشغيل متعلقة 
(2,94 مليار دوالر)، واإلشراف على إعادة اإلعمار (445 
األخرى“،  ”املساعدات  أموال  بني  من  دوالر)77.  مليون 

فأكبر صندوقني لديهم متويل لم يتم االلتزام به:
مت   -(MRA) والالجئني  املهاجرين  •  مساعدات 
تخصيص 1.50 مليار دوالر، منها 1.49 مليار دوالر 
مت االلتزام بها، و1.34 مليار دوالر مت إنفاقها، مع ترك 
7 مليون دوالر متاحة لاللتزام باه ألنشطة جديدة. مت 
استخدام مساعدات املهاجرين والالجئني من خالل 
لوزارة  التابع  واملهاجرين  واالجئني  السكان  مكتب 

اخلارجية ملساعدة الالجئني العراقيني في الدول ااورة 
ً في العراق78. واألفراد املشردين داخليا

•  التمويل العسكري األجنبي (FMF) – يوجد 
 ً 850 مليون دوالر مت تخصيصها، لم يتم االلتزام بأيا
منها أو إنفاقه. مت إتاحة التمويل العسكري األجنبي 
للمرة األولى في العراق في العام املالي 2012، عندما 
لصندوق  الكونغرس مخصصات جديدة  يتيح  لم 
قوات األمن العراقية. الغرض من هذا البرنامج هو 

دعم التطور املستمر للجيش العراقي79.
األقل (%46) من  دوالر على  هناك 5.81 مليار 
قنوات التمويل األصغر مت االلتزام بها في 30 سبتمبر/

أيلول 201، مع إنفاق 5.51 مليار دوالر على األقل 
الوكالة غير متفقة  (%61)80. ومع ذلك، فتقارير 
مع العديد من الصناديق األصغر ومن احملتمل أن هذه 

القيم تخفض من االلتزامات والنفقات الفعلية.
لالطالع على نظرة عامة على جميع اصصات 
األمريكية التي تدعم إغاثة وإعادة إعمار العراق، أنظر 

اجلدول 2.5.◆

اجلدول 2.4
ً للقطاع، والبرنامج، في  املكتب الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون: حالة األموال، وفقا

30/9/2012
باملليون دوالر

التغير الفصليحالة األموال
منفقةملتزم بهامنفقةملتزم بهاالبرنامجاال

61.9  102.7  620.6  710.2 مستشاري الشرطةالقضاء اجلنائي
         86.1  109.3 احملاكم

         25.9  31.7 النزاهة العامة
         18.9  26.1 مستشاري سيادة القانون
         11.9  13.5 قوات مهام اجلرائم الكبرى

         6.3  6.8 نزاهة القضاء
 2.6 0.2-  4.7  9.5 برامج القضاء

         2.5  2.5 إطار العمل القانوني

64.5 102.4  777.0  909.6 اإلجمالي الفرعي
         83.3  83.7 اإلنشاءاتالبرامج التأديبية

 0.8  1.0  81.6  98.2 املستشارين
 7.8 0.5-  10.9  13.2 البرامج التأديبية

 8.6  0.5  175.8  195.1 اإلجمالي الفرعي
 0.2  0.1  35.8  47.3 تطوير ودعم البرنامجأخرى

     2.5  0.2  3.5 مكافحة ادراتمكافحة ادرات

 73.2  105.5  988.8  1,155.4 اإلجمالي
الحظة: البيانات غير مدققة. األرقام متأثرة بالتقريب. مُ

ً على طلبات البيانات املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ 10/7/2012، و16/10/2012. املصادر: NEA-I، ردا
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أ اعتمد الكونغرس في البداية 18.649 مليون دوالر لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق2. ولكن اعتمد 210 مليون دوالر على أن يتم حتويلها إلى حسابات أخرى لبرامج في األردن وليبيريا والسودان. وفي السنة املالية 2006 نقل الكونغرس ما يقرب من 10 
مليون دوالر إلى صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق من صندوق دعم االقتصاد. وفي السنة املالية 2008 أبطل القانون العام 252-110 مبلغ 50 مليون دوالر.

ب القانون العام 11-108 قدم 10 مليون دوالر إلجراء حتقيقات في جرائم احلرب و40 مليون دوالر لتسديد حساب صندوق دعم االقتصاد ملوارد متويل اإلمدادات والسلع واخلدمات قبل الصراع في العراق.
ً ال يعتمد الكونغرس برنامج االستجابة الطارئة للقائد لبلد معني. وإمنا إلى صندوق كل من العراق وأفغانستان. ذكر املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق اعتمادات وزارة الدفاع إلى برنامج االستجابة الطارئة للقائد في العراق باعتبارها اعتمادات. ج عموما

.(IFF) د يشمل األموال احملولة من صندوق حرية العراق
هـ يشمل األموال اصصة لصندوق حرية العراق مبوجب القانون العام 11-108. الصك األول وحتويلها إلى أنشطة إعادة اإلعمار باستثناء األموال احملولة إلى صندوق إعادة إصالح األخطار التي تتعرض لها املوارد الطبيعية والتي مت تسجيلها ضمن هذا الصندوق.

و الـ 20 مليون دوالر املذكورة للسنة املالية 2009 معتمدة مبوجب القانون العام 111-8.

ز ذكرت وزارة العدل أن 24 مليون دوالر توفرت مبوجب القانون العام 118-111 والقانون العام 111-212.
ح باستثناء 75 مليون دوالر للمفتش العام إلعادة إعمار العراق مبوجب القانون العام 108-106.

ط متويل دعم إعادة اإلعمار يقدم ألنشطة مكتب املشاريع والعقود (PCO) مبوجب القانون العام 234-109 والقانون العام 28-110 لتقارير املؤمتر.
ي تشمل بيانات متويل املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق تكاليف األفراد. هذه التكاليف غير مشمولة في بيانات التمويل لوكاالت املراقبة األخرى.

ك ذكرت وكالة التدقيق في عقود وزارة الدفاع أنه مت توفير 1,98 مليون دوالر في السنة املالية 2006 مبوجب القانون العام 109-108.

اجلدول 2.5
صناديق االعتماد األمريكية

بامللوين دوالر

القانون العام 
 ,108-7

القانون العام 
108-11

القانون العام 
 ,108-106

القانون العام 
108-287

القانون العام 
109-13

ق. ع  109-102ّ،
 ق. ع 109-148, 
ق. ع. 109-234

العام املالي2006العام املالي2005العام املالي2004العام املالي2003

صناديق التمويل الرئيسية
 18,389  2,475 صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF األول والثاني)أ 

(ISFF) 3,007  5,490 صندوق قوات األمن العراقية 

 1,469 صندوق دعم االقتصاد (ESF)ب 

 708  718  140 برنامج االستجابة الطارئة للقائد (CERP)ج 

(INCLE) درات وتطبيق القانون91 الصندوق الدولي للرقابة على ا 

 5,275  6,208  18,529  2,475 اموع الفرعي

برامج املساعدة األخرى
(ERMA) ومساعدات الهجرة والالجئني الطارئة (MRA) ساعدات املهاجرين والالجئني   40 مُ

(FMF) متويل اجلويش األجنبية
 801 صندوق إعادة إصالح األخطار التي تتعرض لها املوارد الطبيعية (NRRRF)د 

 700 صندوق حرية العراق (نشاطات أخرى إلعادة اإلعمار)هـ 

(II وغير الصك II الصك) املساعدات الغذائية P.L 480 368  3 

(IDFA) اعاتوالهيئة العاملية ملساعدات الكوارث وا (IDA) 7  24 هيئة مساعدات الكوارث العاملية  

(HRDF) وصندوق الدميقراطية وحقوق اإلنسان (DF) صندوق الدميقراطية
(CIO مساهمات) مساهمات الواليات املتحدة في املنظمات الدولية

(TFBSO) صندوق حرية العراق
برامج عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل ومقاومة اإلرهاب ونزع األلغام والبرامج التابعة لها (NADR)و 

(DoJ) 11  6  37 وزارة العدل 

(CSH) 90 صندوق برامج إنقاذ حياة األطفال وصحتهم 

(ECA) 7 برامج التبادل الثقافي والتعليمي 

(OHDACA) 3  15  9 املساعدات اإلنسانية والكارثية واملدنية اخلارجية 

 13 املساعدة التقنية للشؤون الدولية

(IMET) التدريب والتعليم العسكري الدولي
 3  1  خدمات الشرطة القضائية األمريكيةز

 5 إذاعة احلرة العراقية

 34  20  21  2,069 اموع الفرعي

نفقات التشغيل ذات الصلة بإعادة اإلعمار
 908 سلطة االئتالف املؤقتة (CPA)ح

 200 مكتب املشاريع والعقود (PCO)ط 

(OSC-I) مكتب التعاون األمني العراقي
(USAID OE) 79  24  38  21 نفقات تشغيل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

دعم مكتب التعاون األمني العراقي لوزارة الدفاع

صندوق حرية العراق (التكاليف اإلدارية لفرق إعادة إعمار احملافظات)

 279  24  946  21 اموع الفرعي

عمليات الرقابة على إعادة اإلعمار
 24  75 املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق (SIGIR)ي

 16 وكالة التدقيق في العقود الدفاعية (DCAA)ك 

(DoS OIG) 1 مكتب وزارة اخلارجية للمفتش العام 

(USAIDOIG) 3  2  4 مكتب الوكالة األمريكية للتنمية الدولية للمفتش العام 

(DoD OIG) 5 مكتب وزارة الدفاع للمفتش العام 

 46  3  77  4 اموع الفرعي

 5,634  6,255  19,573  4,569 اإلجمالي
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املصادر: القانون العام. 7-108؛ القانون العام 11-108؛ القانون العام 106-108؛ القانون العام 287-108؛ القانون العام 109.13؛ القانون العام 102-109؛ القانون العام 148-109؛ القانون العام 34-109؛ القانون العام 
289-109؛ القانون العام 28-10؛ القانون العام 92-110؛ القانون العام 116-110؛ القانون العام 137-110؛ القانون العام 149-110؛ القانون العام 161-110؛ القانون العام 252-110؛ القانون العام 32-111؛ القانون 
 ،BBG على طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ 18/1/2012؛ ً العام117-111؛ القانون العام 118-111؛ القانون العام 212-111؛ القانون العام 10-112، القانون العام 74-112؛ ABO، ردا
ً على طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ 4/10/2011؛ وزارة العدل، قطاع إدارة  ً على طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ 7/3/2011؛ DCAA، ردا ردا
ً على طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ 6/7/2011؛ وزارة اخلارجية  ً على طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ 9/10/2012؛ وزارة العدل، PM، ردا العدل، ردا
 ً ”تبرير امليزانية للكونغرس: املساعدة األجنبية“، جداول امللخصات العام املالي -2009العام املالي 2011؛ وزارة اخلارجية ”ملخص امليزانية التنفذية الوظيفة 150 وبرامج دولية أخرى، العام املالي 2013“، صفحة 173؛ DRL، ردا
ً على طلب البيانات  ً على طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ 14/4/2010؛ OMD، ردا على طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ 9/7/2012؛ ECA، ردا
ً على طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ 16/10/2012؛الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ”القروض  املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ 21/6/2012؛ INL، ردا
واملنح األمريكية اخلارجية [غرين بوك]“ gbk.eads.usaidallnet.gov/query/do?_program=/eads/gbk/countryReport&unit=N  ،2008، مت الدخول إليها في 15/4/2010؛ اخلزانة األمريكية، OTA، ”مكتب 
ً على طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة  استعراض املساعدة الفنية“، ustreas.gov/offices/internationalaffairs/assistance ،30/12/2005/ ، مت الدخول إليها في 16/10/2009؛ TFBSO، ردا
إعمار العراق بتاريخ 4/1/2011؛ تدقيق املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق 007-11، ”صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 1: تقرير بشأن اصصات، والنفقات، واألموال امللغاة“، 28/12/2010؛ الوكالة األمريكية للتنمية 
ً على طلبات البيانات املقدمة من املفتش العام  ً على طلبات البيانات املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ 12/1/209، 8/4/2009، 2/10/2012، و15/10/2012؛ السفارة األمريكية-بغداد، ردا الدولية، ردا
ً على طلبات البيانات املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ 4/10/2012،  اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ 3/10/2009، 5/10/2011، 4/1/2012، 3/4/2012، 3/7/2012، و1/10/2012؛ NEA-I، ردا
6/10/2010، 15/4/2011، 28/9/2011، 20/9/2012، 27/9/2012، 25/9/2012، 1/10/2012، 2/10/2012، 2/10/2012، و10/10/2012؛ OUSD(C)، ”كلب امليزانية من وزارة الدفاع األمريكية العام املالي 2012“، 
ً على طلبات البيانات املقدمة  ً على طلبات البيانات املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ 14/10/2010، و2/10/2012؛ فيلق مهندسي جيش الواليات املتحدة ردا نظرة عامة، 2/2012، صفحة 66، وردا

من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ، 6/10/2008، و1/10/2012.

ق. ع. 109-289،
ق. ع. 110-5، 
ق. ع. 110-28

ق. ع. 110-92،
ق. ع. . 110-116،
ق. ع.  110-137،
ق. ع.  110-149،
ق. ع.  110-161،
ق. ع.  110-25،

القانون العام 
،110-252

القانون العام 
111-32

القانون العام 
 ،111-117

القانون العام 
،111-118

 القانون العام  
 111-212

القانون العام 
 112-10

القانون العام 
 112-74

املنتهيةالنفقةامللتزم بهإجمالي االعتماداتالعام املالي2012العام املالي2011العام املالي2010العام املالي2009العام املالي2008العام املالي 2007

 

 20,864 20,34320,076504

 5,542  3,000  1,000  1,000  1,155  20,194 19,56918,762625
 1,554  562  542  383  326  299  5,134 4,5784,199260

 750  996  339  263  44  3,958 3,7283,728230
 170  85  20  702  115  130  1,313  1,155  989  

 8,017  4,643  1,901 2,3471,639429 51,463  49,373  47,754  1,620 

 78  278  260 316280 249 1,501  1,494  1,339 
850 850 

 801  801  801 
 700  680  654 

 24  395  395  395 
 45  85  51  42  17  272 261  261 

 190  75  1  266  266  262 
 38  30  33  33  44  179 

 50  50  74  174  86  65 

 19  16  36  30  30  32  163  62  62 

 23  26  8  9  10  4  133  121  119 

 90  90  90 

 5  7  7  7  8  5  46 
 27  27  10 

 3  16  16  14 
 1  2  2  2  2  2  11  9  6 

 2  2  1    9  9  9 

 5  5  5 

 416  602  468 4403801,187 5,638  4,323  4,093 

 908  832  799 

 630  830 

 524  524 
 37  41  48  52  51  54  446  320  286 

129 129 

 100  100 

 767  41  48 52180578 2,937  1,152  1,085 

 35  3  44 232220 245  229  222 
 14  14  13  24  30  111  111  111 
 3  4  6  7  5  9  35 

 3  7  4  7  29 

 21  26 

 55  48  67  61 57  29  445  340  333 

 9,256  5,333  2,484  2,900  2,256  2,223  60,483  55,187  53,265  1,620 
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أثناء األشهر التسعة 
األولى من العام 2012، 

تلقت حكومة العراق 
62.79 مليار دوالر من 

عائدات النفط. كان ذلك 
ميثل زيادة قدرها 12% 

عن نفس الفترة في عام 
.2011

في 30 سبتمبر/أيلول 2012، قدمت العراق 138.08 
مليار دوالر لعمليات اإلغاثة وإعاد اإلعمار عبر سلطة 
العام  في  العراق  أموال  إنفاق  مع  املؤقتة  التحالف 
2004-2003 (12.07 مليار دوالر) وكانت امليزانيات 
الرأسمالية احلكومية السنوية حلكومة العراق في 
الفترة 2012-2003 (126.01 مليار دوالر)81. يشمل 
هذا اإلجمالي 31.88 مليار دوالر مت تقدميها للميزانية 
الرأساملية حلكومة العراق للعراق للعام املالي 2012 
والتي تعمل بالتزامن مع العام امليالدي82. وبالرغم من 
أن مجلس الوزراء قد اعتمد ميزانية تكميلية بقيمة 
9.33 مليار دوالر مقترحة في 3 يوليو/متوز 2012 83، 

لم يعتمدها مجلس الوزراء84.

عائدات النفط
ميزانية 2012 العراقية بقيمة 100.45 مليار دوالر 
تفترض أن عائدات النفط في عام 2012 ستكون 
بإجمالي 80.67 مليار دوالر. يعتمد هذا املبلغ على 
السعر املتوقع بـ 85 دوالر للبرميل من النفط اخلام 
في  برميل  مليون   2.6 الصادرات  حجم  ومتوسط 
اليوم85. وبالرغم من أن اصادرات ظلت أدنى من حجم 
الصادرات املستهدف أثناء التسعة أشهر األولى من 
ً لبيانات اخلزانة األمريكية، إلى أن املتوسط  العام وفقا
الشهري لسعر النفط لم ينخفض عن 90.31 دوالر 
للبرميل، وهو ما كان يكفي ويزيد عن العجز في حجم 
الصادرات (أنظر الشكل 2.5). أثناء التسعة أشهر 
األولى من العام 2012، تلقت حكومة العراق 62.79 
مليون دوالر من عائدات النفط. كان ذلك ميثل زيادة 
قدرها %12 عن نفس الفترة في العام 2011، عندما 
وصلت إجمالي عائدات النفط 56.07 مليار دوالر86. 
بينما مثلت 20.73 مليار دوالر من عائدات النفط هذا 
الفصل واحدة من أعلى اإلجماليات منذ العام 2003، 
وقد انخفض املبلغ عن الرقم القياسي للفصل السابق 

عند 22.78 مليار دوالر87.

مسودة ميزانية عام 2013
في 23 أكتوبر/تشرين األول 2012، اعتمد مجلس 
لعام 2013  العراق  الوزراء مسودة ميزانية حكومة 
بإجمالي 118.4 مليار دوالر – وهي تزيد بنسبة 18% 

عن ميزانية عام 2012. تضع مسودة امليزانية 102.3 
مليار دوالر عائدات، تعتمد في معظمها على تقديرات 
سعر النفط بسعر 90 دوالر للبرميل ومعدل صادرات 
تقديري عند 2.9 مليون برميل في اليوم. ميثل ذلك 
زيادة مبقدار 5 دوالر (%6) للبرميل في السعر و0.3 
مليون برميل في اليوم (%12) في حجم الصادرات 
التقديرات املستخدمة لدعم ميزانية حكومة  عن 
العراق للعام 2012. سيتم جتنيب %60 من امليزانية 
ً للتكاليف التشغيلية بينما سيتم جتنيب  تقريبا
الباقي %40 (47.2 مليار دوالر) للنفقات الرأسمالية. 
تواجه مسودة امليزانية عجز بقيمة 16.1 مليار دوالر. 
ً ملسودة امليزانية، فسيتم تغطية هذا العجز عبر  وفقا
مخصصات ميزانية العام 2012 التي لم يتم إنفاقها، 
واالقتراض الداخلي واخلارجي، وعائدات النفط اإلضافية 
التي قد حتدث بسبب زيادة في أسعار أو صادرات النفط. 
خالل  من  االعتماد  بانتظار  امليزانية  مسودة  والتزال 

مجلس النواب88.◆
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الدعم الدولي

اعتمد صندوق النقد 
الدولي في هذا الفصل 
متديد قدره 7 أشهر ملبلغ 
3.58 مليار دوالر بانتظار 
الترتيب مع حكومة 
العراق.

 ً اعتمد صندوق النقد الدولي في هذا الفصل متديدا
مقداره 7 أشهر (حتى فبراير/شباط 2013) ملبلغ 
3.58 مليار دوالر في ترتيبات معلقة مع حكومة 
العراق. الترتيبات املعلقة هي أداة إقراض فعالة، كان 
من املقرر في البداية أن تنتهي صالحيتها في فبراير/
يوليو/ بعد حتى  فيما  متديدها  ومت  شباط 2012 

متوز 2012. وبالرغم من العجز املتوقع بامليزانية، إال 
أن حكومة العراق لم حتتاج حتى اآلن للسحب من 
الترتيبات املعلقة، قد يكون ذلك بصفة أساسية 
إنفاق نسبة كبيرة من  قدرتها على  بسبب عدم 
فائض  عنه  نتج  مما  الوزارية،  الرأسمالية  امليزانيات 
سيعطي  الدولي،  النقد  لصندوق   ً وفقا سنوي93. 
ً إضافية لتنفيذ تدابير  التمديد حكومة العراق وقتا
النقد  املطلوبة إلمتام مراجعات صندوق  السياسة 
الدولي اتمعة الثالثة والرابعة لتقدم العراق في 

هذه ااالت94.
لإلطالع على معلومات بشأ، األهداف الرئيسية 
للترتيبات، أنظر القسم الفرعي االقتصاد من هذا 

التقرير.
للمزيد من الصور الشاملة للتعهدات وااللتزامات، 

ً لنوع املساعدة واملانح، أنظر الشكل 2.6.◆ وفقا

يشمل الدعم الدولي إلعادة إعمار العراق مساعدات 
تطوير ثنائية ومتعددة األطراف في صورة قروض ومنح. 
ظلت تعهدات املانحني بدون تغير منذ 31 ديسمبر/
كانون األول 2012، بإجمالي 18.02 مليار دوالر: 5.26 
مليار دوالر منها في صورة منح، و12.77 مليار دوالر في 
صور قروض. تصل إجمالي التزامات املانحني 13.75 
مليار دوالر: 6.51 مليار دوالر في صورة منح، و7.24 

مليار دوالر في صورة قروض89.
اليابان هي أكبر الدول املانحة (غير أمريكية)، وقد 
التزمت مببلغ 5.82 مليار دوالر، معظمها قروض90. 
ثنائية  مانحة  جهة  كثاني  األوروبي  االحتاد  وجاء 
مببلغ 840 مليون دوالر التزمت بها عبر منح. كما 
ً بإجمالي 774 مليون دوالر  التزم االحتاد األوروبي أيضا
للصندوق الدولي إلعادة إعمار العراق (IRFFI)، وهو 
صندوق متعدد األطراف مت تأسيسه في عام 2003 
ملساعدة مصادر القنوات املانحة جلهود إعادة إعمارا 

لعراق91.
وتأتي مساعدات التطوير متعدة اجلهاز في صورة 
التزامات قروض ومنح من البنك الدولي، واألمم املتحدة، 
وصندوق النقد الدولي، بإجمالي 4.32 مليار دوالر في 

30 سبتمبر/أيلول 2012 92.

الدعم الدولي



I  26 املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق

متويل إعادة إعمار العراق
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البرامج التي متولها الواليات املتحدة في العراق

سجلت وزارة اخلارجية 
جميع مواقع مكتب 

التعاون األمني العراقي 
لتحويلها إلى سيطرة 
حكومة العراق بحلول 

نهاية العام املالي 
.2013

مجمع احملكمة العليا الذي مبساحة 104 فدان 
في منطقة بغداد الدولية هو أكبر سفارة أمريكية 
في العالم95. هناك ثالثة قنصليات تدار من خالل 
وزارة الداخلية لتمد الوجود الدبلوماسي للسفارة إلى 
احملافظات. مت إغالق منشأة القنصلية األمريكية في 
كركوك في هذا الفصل، مع إحلاق عمليات وأفراد هذه 
القنصلية اآلن بالعاملني بقنصلية أربيل في مركز أربيل 
للدعم الدبلوماسي. القنصلية الثالثة في البصرة96.

تشمل آثار احلكومة األمريكية في العراق مواقع 
أخرى يديراه مكتب التعاون األمني-العراق في بغداد، 
وتكريت، وتاج، وبيسمايا، وأم القصر. سجلت وزارة 
اخلارجية جميع مواقع مكتب التعاون األمني العراقي 
لنقلها إلى سيطرة حكومة العراق بنهاية العام 
املالي 2013 97، حيث بحلول ذلك الوقت من من 
املتوقع أن ينتقل األفراد الضروريني في مكتب التعاون 
األمني العراقي من ملحق املساعدة األمنية (والذي 
ً االحتاد 3) إلى مجمع احملكمة  كان يسمى سابقا
العليا. ومن املمكن أن ينتقل أفراد مكتب التعاون 
تخضع  أخرى  مواقع  إلى  اآلخرين  األمني-العراق 
لسيطرة حكومة العراق في أنحاء العراق، ذلك إذا 
كان هناك وجود دائم مطلوب ملكتب التعاون األمني 
العراقي في هذه املواقع98. للمزيد بشأن نقل مكتب 
التعاون األمني العراقي، أنظر القسم الفرعي برامج 

الدفاع فيما بعد في هذا التقرير.
تخضع البعثة الأمريكية في العراق اآلن لقيادة 
السفير روبرت ستيفني بيكروفت، والذي حلف اليمني 
التعيني  مراسم  في  العراق  إلى  أمريكا  كسفير 
في السفارة في 11 أكتوبر/تشرين األول. وفي 22 
سبتمبر/أيلول، أي بعد أقل من أسبوعني من إعالن 
بيكروفت  تعيني  في  رغبته  أوباما  باراك  الرئيس 
الشيوخ  أكد مجلس  العراق،  في  أمريكا  كسفير 
قسم  في  وظيفي  وكعضو  التعيني.  األمريكي 
كنائب  بيكروفت  خدم  الكبرى،  األجنبية  اخلدمات 
رئيس البعثة في السفارة األمريكية في بغداد منذ 
شهر يوليو/متوز 2011، وكقائم باألعمال منذ شهر 
يونيو/حزيران 2012. وقبل تعيينه في بغداد، كان 
السفير األمريكي إلى األردن في الفترة من 2008 
حتى 2011. وقبل ذلك في حياته الوظيفية، شغل 
في  األمريكية  السفارات  في  املناصب  من  العديد 

اململكة العربية السعودية، وسوريا99.

احلكومة األمريكية وأفراد املتعاقدين

في جلسة االستماع عند اعتماده أمام مجلس 
في  يستمر  بأنه  بيكروفت  السفير  قال  الشيوخ، 
”عملية مسار االنزالق“، والتي بدأها سلفه السفير 
جيمس جيفري، في وقت مبكر من العام 2012. 
وأشار قائالً ”لقد حققنا اختصارات كبرى في دعم 
التعيني واملتعاقدين وسنخفض من بصمتنا بدون 
ً للسفير، فقد خفضت  إضعاف بعثتنا أو أمننا“. وفقا
على  يزيد  مبا  أفرادها  عدد  من  األمريكية  البعثة 
2,000 فرد منذ بداية العام. وقد وصلنا اآلن إلى 
مكان ما بني 13,000 و14,0000 فرد في العراق، 

لينخفض من 16,000 فرد“100.
ومع ذلك، أشارت السفارة األمريكية في بغداد إلى 
املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بأن هناك 
16,035 فرد كانوا يدعمون البعثة األمريكية في 

العراق في نهاية هذا الفصل:101
باحلكومة  املدنيني  املوظفني  من   1,075   •
األمريكية، 55 منهم كانوا معينني مؤقتني ”3161“.

مقر القنصلية األمريكية في أربيل، سبتمبر/أيلول 2012.

  البعثة األمريكية في العراق
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البعثة األمريكية في العراق

(أمريكيني،  املتعاقدين  أفراد  من   14,960   •
وعراقيني، ومواطنني من دول أخرى)، 3,836 منهم 

كانوا يوفرون خدمات األمن.
أشار مكتب التعاون األمني العراقي إلى أن هناك 
 ً أيضا يدعمون  كانوا  العسكريني  األفراد  من   240

اجلهود األمريكية في العراق102. 

املقدم  األفراد  مستويات  بني   3.1 اجلدول  يقارن 
إعمار  إلعادة  اخلاص  العام  املفتش  إلى  تقارير  بها 
العراق بنهاية الفصل السابق مع املستويات املقدم 
ً للبيانات املقدمة من  بها تقارير هذا الفصل. وفقا
السفارة، يظهر أن إجمالي عدد أفراد املتعاقدين قد 

ارتفع بحوالي %9 خالل فترة الثالثة أشهر.
شهر  في  املتعاقدين  عدد  أن  السفارة  وضحت 
يوليو/متوز كان في الواقع أعلى من املشار إليه ألن رقم 
شهر يوليو/متوز قد أسقط املوظفني ذوي اجلنسية 
البيانات  أظهرت  كما  املتعاقدين.  لدى  الوطنية 
ً أن عدد أفراد متعاقدي  املقدمة من السفارة أيضا
األمن قد انخفض مبقدار الثلث على مدار الفصل. 
قالت السفارة بأن هناك سببني لهذا االنخفاض: 103 
•  عمل املكتب األمني اإلقليمي بفعالية على 

تخفيض عدد متعاقدي األمن اخلاص مبقدار 20%.
•  إغالق املنشآت األمريكية في كركوك وفي ملحق 
شرطة بغداد، إلى جانب تعيني املواطنني احملليني في 

أربيل، مما أدى إلى تخفيض احلاجة ملتعاقدي األمن.
ً لقاعدة بيانات التعقب املتزامن قبل وأثناء  وفقا
التشغيل، فهناك 12,661 موظف من أفراد متعاقد 
بتمويل أمريكي يضمنون الدعم لوكاالت احلكومة 
األمريكية في العراق وذلك في 8 أكتوبر/تشرين األول 
2012 104. يبدو أن هذا العدد متوافق مع مستوى 
األفراد املشار إليه من خالل السفير بيكروفت، ولكنه 
يقل بحوالي 2,300 فرد عن العدد املقدم به تقرير 
من السفارة إلى املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار 
قاعدة  هي  املتزامن  التعقب  بيانات  قاعدة  العراق. 
البياانت العامة املصممة من خالل وزارة اخلارجية، 
الدولية  للتنمية  والوكالة األمريكية  الدفاع،  ووزارة 
ليتم استخدامها كنظام لتسجيل العقود القانونية 
في  األفراد  ومعلومات  التمويل،  وصكوك  املطلوبة، 
العراق وأفغانستان. أصدرت الوكاالت الثالثة توجيهات 
تطلب من املتعاقدين إدخال معلومات تكليفية 105. 
لإلطالع على بيانات قاعدة بيانات التعقب املتزامن 
ً للوكالة واملنشأ  بشأن املتعاقدين واملمنوحني وفقا
الوطني، أنظر اجلدول 3.1. ال ميكن للمفتش العام 
إلعادة إعمار العراق توضيح التناقش بني بيانات قاعدة 

بيانات التعقب املتزامن وبيانات السفارة.
لعكس الصعوبة في تثبيت عدد األفراد في العراق، 
قدم مكتب التعاون األمني العراقي تقريره إلى املفتش 
العام اخلاص إلعادة إعمار العراق في 2 أكتوبر/تشرين 
األول 2012، بأن لديه إشراف وظيفي على 6,200 
من األفراد العسكريني، واملدنيني من وزارة الدفاع، وأفراد 

املتعاقدين بنهاية هذا الفصل106.

اجلدول 3.1
أفراد احلكومة األمريكية واملتعاقدين في العراق، على النحو املقدم به 

التقارير من السفارة ومكتب التعاون األمني العراقي في 7/2012 مقابل 
10/2012

7/1/201210/1/2012النوعالتصنيف
التغير 
الفصلي

موظفي احلكومة 
األمريكية

160-1,2351,075مدني

17824062عسكري

98-1,4131,315اإلجمالي الفرعي
8,03511,1243,089دعم البرنامجاملتعاقدين

1,901-5,7373,836األمن

13,77214,9601,188اإلجمالي الفرعي
15,18516,2751,090إجمالي العاملني

الحظة: يشمل األفراد املدنيني من احلكومة األمريكية هؤالء املوظفني الدائمني واملؤقتني (”3161“). مُ

ً على طلبات البيانات املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة عمار العراق بتاريخ 6/7/2012، 1/10/2012،  املصدر: السفارة األمريكية في بغداد، ردا
ً على طلبات البيانات املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة عمار العراق  و5/10/2012؛ مكتب التعاون األمني العراقي، ردا

بتاريخ 17/7/2012، و2/10/2012.

اجلدول 3.2
أفراد املتعاقدين واملمنوحني في العراق، على النحو املقدم به التقارير من 

قاعدة بيانات SPOT في 7/2012 مقابل 10/2012

7/2/201210/8/2012اجلنسيةالوكالة
التغير 
الفصلي

113- 2,218 2,331أمريكيوزارة الدفاع

229- 1,690 1,919عراقي

142- 4,495 4,637مواطن دولة أخرى

484-8,8878,403اإلجمالي الفرعي
 166-2,040 2,206أمريكيوزارة اخلارجية

10- 48 58عراقي

865 2,066 1,201مواطن دولة أخرى

3,4654,154689اإلجمالي الفرعي
7- 59 66أمريكيمواطنني آخرين

0 1 1عراقي

14- 44 58مواطن دولة أخرى

21-125104اإلجمالي الفرعي
12,47712,661184إجمالي العاملني

ً على طلبات البيانات املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ  املصدر: وزارة الدفاع OUSD (AT&L)، دعم برنامج SPOT، ردا
2/7/2012 و15/10/2012.

البيانات املقدمة من 
السفارة تُظهر أن عدد 
أفراد متعاقدي األمن قد 
انخفض مبقدار الثلث 
على مدار الفصل.
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البرامج التي متولها الواليات املتحدة في العراق

أشار فيلق مهندسي 
جيش الواليات املتحدة 
في تقاريرها إلى أنها 
لم يتم متويلها ألداء 

عمليات االستدامة في 
الزيارات امليدانية عند 
إمتام املشاريع، فيما 

عدا كجزء من عمليات 
فحص الضمان.

من مشاريع إعادة اإلعمار املمولة من صندوق إغاثة 
وإعادة إعمار العراق وصندوق الدعم االقتصادي، وقد مت 
إلغاؤه في 1 أغسطس/آب 2012. مت حتويل املوظفني 
اإلستراتيجية  الشراكة  مبكتب  املتبقني  الثالثة 
بالعراق إلى القسم االقتصادي بالسفارة، والذي يوفر 
اآلن جميع التوجيهات للمشاريع اجلارية التي تخضع 
الختصاص مكتب الشراكة اإلستراتيجية بالعراق. 
الرسمي  التحويل  القسم االقتصادي مسؤول عن 
لألصول املمولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 
واألصول املمولة من مكتب الدعم االقتصادي إلى 
وزارة التخطيط بحكومة العراق وحتديد ما إذا كانت 
املشاريع اجلارية يجب تخفيض نطاقها أو إنهاؤها111.

اإلشراف اليومي على املشاريع املنفردة اجلارية هو 
مسؤولية قطاع الشرق األوسط بفيلق مهندسي 
مهندسي  فيلق  أشار  املتحدة.112  الواليات  جيش 
جيش الواليات املتحدة إلى أن إغالق مكتب الشراكة 
اإلستراتيجية بالعراق لم يؤثر في مسؤولياته عن 
األنشطة اجلارية واططة في العراق بتمويل من 
صندوق الدعم االقتصادي، ولكن العاملني به في قطاع 
الشرق األوسط مبكتب منطقة العراق وفي وينشستر، 
بفيرجينيا، ينسقون اآلن األعمال املمولة من وزارة 
اخلارجية في العراق مع العاملني بالقسم االقتصادي113.

عن   ً مسؤوال االقتصادي  القسم  يكون  بينما 
التحويل الرسمي لألصول على املستوى الوطني، فإن 
فيلق مهندسي جيش الواليات املتحدة مسؤول عن 
التحويل احمللي للمشاريع املنج إلى املستخدم النهائي 
مهندسي  فيلق  لسياسة   ً وفقا العراق.  بحكومة 
جيش الواليات املتحدة بشأن الضمان والتحويل، ينوي 
مكتب منطقة العراق إجراء ضمان فحوصات في 
ً لفيلق  أربعة وتسعة شهور بعد إمتام اإلنشاء. وفقا
مهندسي جيش الواليات املتحدة، فهذه الفحوصات 
غير إجباررية، ولكن هدف مكتب منطقة العراق هو 
 ً القيام بها على مدار الفترات الزمنية املطلوبة وفقا
للظروف األمنية في وقت الفحوصات احملددة وإتاحة 
الفرق األمنية للمتعاقد أو أفراد ضمان اجلودة العراقيني 
للقيام بالزيارات. أشار فيلق مهندسي جيش الواليات 
املتحدة إلى أنها لم حتصل على متويل ألداء استدامة 
الزيارات امليدانية للمشاريع التي مت إمتامها، إال كجزء 

من عملية فحص الضمان114.
لإلطالع على تفاصيل بشأن مشاريع إعادة اإلعمار 
ً، واجلارية بتمويل من صندوق  التي مت إمتامها مؤخرا
الدعم االقتصادي، أنظر إلى القسم الفرعي برامج 

الدفاع من هذا التقرير.

 ً جزئيا (رمبا  األول  أكتوبر/تشرين   15 في  ولكن 
كنتيجة إلغالق النمشآت في كركوك)، نقح مكتب 
التعاون األمني العراقي هذا العدد إلى 4,339. 107 
وعلى النقيض، فقد قال تقرير قاعدة بيانات التعقب 
املتزامن بأن هناك ما يزيد على 8,400 من متعاقدي 
وزارة الدفاع في العراق في 8 كتوبر/تشرين األول 108.

BLISS إلى LOGCAP من
عن  اخلارجية  وزارة  أعلنت  الفصل،  هذا  في 
نيتها جتاه منح عقد جديد في أوائل أبريل/نيسان 
واللوجستيات،  احلياة،  دعم  لتوفير خدمات   2013
في  األمريكية  السفارة  في  والصيانة  والعمليات، 
األخرى  األمريكية  الدبلوماسية  والنمشآت  بغداد 
ً للعقد املقترح  في العراق. يتم تقدمي اخلدمات وفقا
بغداد خلدمات دعم احلياة (BLISS) والذي من شأنه 
ً حتت برنامج  استبدال تلك اخلدمات املقدمة حاليا
 (LOGCAP) وزارة الدفاع لزيادة اللوجستيات املدنية

ووكالة لوجستيات الدفاع، مثل:109 
•  عمليات خدمات األغذية مبا يشمل جميع جوانب 
تصميم القوائم؛ والتنبؤ باملتطلبات؛ وطلب الطعام 
من املزودين احملليني، واإلقليميني، وحول العالم؛ وعمليات 
التخزين اجلاف والبارد؛ وإنتاج الثلج، واملياه غير املعبأة.

•  عمليات مكافحة احلريق مبا يشمل التحطم 
واإلنقاذ في مهابط الهليكوبتر.

•  صيانة املراحيض، ومناطق غسيل األيدي.
الطبية، مبا  النفايات  والتخلص من  •  معاجلة 

يشمل عمليات حرق القمامة.
•  خدمات الغسيل الطبي.

•  اخلدمات الترفيهية.
•  خدمات البريد والتسليم.
•  شارات والفتات السيارات.

•  عمليات الوقود ذات األحجام الكبيرة، مبا يشمل 
الرقابة على ازون/الرقابة من املصادر احمللية، الطلب، 

إدارة االستالم، وإدارة املشروع.
اخلدمات املقدمة مبوجب العقد من شأنها دعم 
العسكرية،  والوحدات  األمريكية،  احلكومة  أفراد 
واملتعاقدين املفوضني الذين يدعمون رئيس البعثة110.

إغالق  بعد  اإلعمار  إعادة  مشاريع  رقابة 
بالعراق  اإلستراتيجية  الشراكة  مكتب 

(ISPO)
 ،(ISPO) كان مكتب الشراكة اإلستراتيجية بالعراق
والذي حل محل مكتب مساعدة التحول العراقي في 
العديد  ً عن اإلشراف على  مايو/آيار 2010 مسؤوال
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البعثة األمريكية في العراق

تعهد املمثلون 
األمريكيون مبساعدة 
العراق في تنفيذ 
االنتخابات احمللية عام 
2013 والوطنية عام 
.2014

ناقش الوفد اجلهود الدولية ملعاجلة األزمة اجلارية في 
سوريا واكتشاف مجاالت التعاون احملتملة، وبخاصة 
في القضايا اإلنسانية واملشورة الفنية بشأن أمن 
 ً احلدود. قال كال اجلانبني أنهم ظلوا ملتزمني متاما
جتاه ”التحول السياسي بقيادة سورية بقيادة نظام 
سياسي متعدد ميثل رغبة الشعب السوري“. وفي 
موضوعات أخرى، كرر املمثلني األمريكيني قولهم بان 
الواليات املتحدة متلزمة بالعمل مع كالً من العراق 
والكويت حلل القضايا املتبقية فيما يتعلق بإقرارات 
ميثاق األمم املتحدة السبعة املفروضة على العراق في 
أعقاب غزوها للكويت عام 1990، وتعهدوا مبساعدة 
 ،2013 عام  احملليات  انتخابات  تنفيذ  في  العراق 

واالنتخابات الوطنية عام 2014. 116 
لقاء  مت  قد  أنه  إلى   ً أيضا السفارة  أشارت  كما 
بني مجموعتني من جلان تنسيق العمل المشتركة 
في بغداد في هذا الفصل. التقت مجموعة العمل 
يوليو/متوز   30 في  الطاقة  لتنسيق  املشتركة 
والغاز  النفط  اجلارية في قطاع  التطورات  ملراجعة 
بالعراق (مبا يشمل حالة اجلهود إلزالة العقبات التي 
متنع صادرات النفط من مواكبة وتيرة زيادة اإلنتاج)، 
والتقت مجموعات عمل تنسيق الدفاع واألمن في 

17 سبتمبر/أيلول117.◆

إتفاقية إطار العمل اإلستراتيجي

أشارت السفارة إلى أنه قد مت عقد ثالثة لقاءات 
في هذا الفصل كجزء من التنفيذ اجلاري التفاقية 
إطار العمل اإلستراتيجي األمريكية-العراقية. والتي 
مت توقيعها بني الواليات املتحدة وحكومة العراق في 
إطار  اتفاقية  توفر   ،2008 الثاني  نوفمبر/تشرين 
العمل اإلستراتيجي األساس للعالقة الثنائية بني 
اتفاقية  تغطيها  التي  القضايا  تشمل  البلدين. 
السياسية  العالقات  اإلستراتيجي  العمل  إطار 
والتمويل،  والتجارة،  واألمن،  والدفاع،  والدبلوماسية، 
والطاقة، والقضاء، وقضايا تنفيذ القانون، واخلدمات، 
والعلوم، والثقافة، والتعليم، والبيئة. للجنة التنسيق 
وحكومة  املتحدة  الواليات  بني  املشتركة  العليا 
العراق املسؤولية الكاملة على اتفاقية إطار العمل 
اإلستراتيجي، بينما يتم إدارة أعمال تنفيذ االفاقية 
من خالل سبعة جلان تنسيق مشتركة لقطاعات 

متخصصة115.
السياسية  املشتركة  التنسيق  جلان  التقت 
العراقية  اخلارجية  الشؤون  وزارة  في  والدبلوماسية 
في بغداد في 2 سبتمبر/أيلول، بقيادة وزير اخلارجية 
إليزايبث جونز،  والسفيرة  زيباري،  العراقي هوشيار 
مساعدة وزير اخلارجية األمريكي لشؤون الشرق األدنى. 
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البرامج التي متولها الواليات املتحدة في العراق

في استجابة لتدقيقات 
املفتش العام اخلاص 
إلعادة إعمار العراق، 

ونتائج مراجعة برنامج 
الستة أشهر األول، 

ورغبات وزارة الداخلية، مت 
إعادة حتديد نطاق برنامج 

تطوير الشرطة.

وزارة اخلارجية

مكتب وزارة اخلارجية الدولي لشؤون ادرات 
وتنفيذ القانون

يدعم مكتب وزارة اخلارجية الدولي لشؤون ادرات 
وتنفيذ القانون (INL) برامج سيادة القانون املصممة 
ملساعدة هيئات تنفيذ القانون، واحملاكم، ومؤسسات 
مكافحة الفساد التابعة حلكومة العراق. في 30 
سبتمبر/أيلول 2012، مت تخصيص 1.31 مليار دوالر 
من حساب املكتب الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ 
القانون ومت االلتزام بـ 1.16 مليار دوالر للبرامج في 

العراق، مت إنفاق %85 منها (989 مليون دوالر)118.
في 30 سبتمبر/أيلول، أشار مكتب وزارة اخلارجية 
الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون إلى أنه لديه 
105 فرد في العراق، مبا يشمل 31 عراقي119. يوفر 

اجلدول 3.3 معلومات بشأن مهامهم.

برنامج تطوير الشرطة
برنامج تطوير الشرطة التابع ملكتب وزارة اخلارجية 
الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون الغرض منه مساعدة 
العراق على حتسني قدراتها في مكافحة اجلرمية واإلرهاب 
مع تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان. باالشتراك 

مع حكومة العراق، يسعى برنامج تطوير الشرطة 
إلعداد وزارة الداخلية وقوات الشرطة العراقية التخاذ 
الدور الريادي في احلفاظ على األمن الداخلي بالعراق120.

اخلطة الرئيسية ملكتب وزارة اخلارجية الدولي لشؤون 
الشرطة  تطوير  لبرنامج  القانون  وتنفيذ  ادرات 
توصرت برنامج به 350 مستشار خبير121. واستجابة 
لتدقيقات املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 
ونتائج مراجعة برنامج أول ستة أشهر، ورغبة وزارة 
الداخلية، مت إعادة تعيني نطاق برنامج تطوير الشرطة، 
ومت تطوير البرنامج اجلديد (يشارإليه على نحو غير 
.(“PDP2”122  2 رسمي ببرنامج تطوير الشرطة رقم

تخفيض متطلبت برنامج تطوير الشرطة ترك 
ادرات  لشؤون  الدولي  اخلارجية  وزارة  مكتب  أموال 
وتنفيذ القانون للعام املالي 2012 متاحة إلنفاقها 
لتمويل  احلاجة  وخفضت  املالي 2013  العام  في 
وزارة  املالي 2013. طلب مكتب  العام  في  إضافي 
اخلارجية الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون في 
البداية 703.1 مليون دوالر لبرنامج تطوير الشرطة 
في العام املالي 2013، ولكنه أبلغ الكونغرس في هذا 
الفصل بأنه قد خفض متطلباته إلى 149,6 مليون 
دوالر – وهو ميثل %21 من املبلغ اطط األساسي123.

في 30 سبتمبر، أشار مكتب وزارة اخلارجية الدولي 
لشؤون ادرات وتنفيذ القانون إلى أن لديه 69 من 

البرامج املدنية

اجلدول 3.3
أفراد مكتب وزارة اخلارجية الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون العاملني في العراق، في 30/9/2012

برنامج تطوير برامج العدلالنوعالتصنيف
الشرطة

البرامج 
التأديبية

إدارة مكتب وزارة 
اخلارجية الدولي 
لشؤون ادرات 
وتنفيذ القانون 

والعاملني به

اإلجمالي
التغير من 

الفصل 
السابق

30-743–135معينني مؤقتني (3161)موظفي احلكومة األمريكية

37a–1222-11معينني دائمني

41-1965–442اإلجمالي الفرعي

11-9–621أمريكينياملتعاقدين

19-131–525عراقيني

30-11271140اإلجمالي الفرعي

71- 105 1569120 إجمالي األفراد

17-–31-2-التغير عن الفصل السابق

أ7 أفراد قطاع األمن الوطني لتنفيذ برنامج تطوير الشرطة عبر اتفاقية بني الوكاالت بني وزارة اخلارجية وقطاع األمن الوطني. الوكاالت األخرى التي تقوم بتنفيذ برامج مكتب وزارة اخلارجية الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون عبر IAAs، مبا يشمل وزارة 
العدل، ووزارة اخلزانة، على النحو الوارد.

ً على طلبات البيانات املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ 27/9/2012، و1/10/2012. املصدر: INL، ردا
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البرامج املدنية

سلم مكتب وزارة 
اخلارجية الدولي 
لشؤون ادرات وتنفيذ 
القاون ملحق أكادميية 
الشرطة ببغداد إلى 
وزارة الداخلية في 15 
سبتمبر/أيلول 2012.

األفراد العاملني ببرنامج تطوير الشرطة يعملون في 
بغداد وأربيل – 35 منهم من األفراد املؤقتني العاملني 
بوازرة اخلارجية (املسمون 3161) يعملون كمستشارين 
خبراء، و7 من موظفي قطاع األمن الوطني، و27 من 
املتعاقدين.124 وهذا ميثل تخفيض من 62 مستشار، 
10 من موظفي قطاع األمن الوطني، و36 متعاقدين 

في نهاية الفصل السابق125.
خفض برنامج تطوير الشرطة عدد املستشارين 
عبر التآكل بانتهاء فترات عمل التعيينات الفردية. 
ادرات  لشؤون  الدولي  اخلارجية  وزارة  مكتب  لدى 
وتنفيذ القانون 21 مستشار خبير يعملون في بغداد 
و14 آخرون يعملون في أربيل وذلك في 30 سبتمبر/
أيلول 2012. بالنسبة لبرنامج تطوير الشرطة رقم 
2 والذي بدأ في 1 أكتوبر/تشرين األول 2012، فقد 
خطط مكتب وزارة اخلارجية الدولي لشؤون ادرات 
وتنفيذ القانون لـ 18 مستشار و4 من أفراد الدعم 

في كل من موقعي البرنامج126.
استجابة لطلب خاص من كبير نواب وزير الداخلية 
عداد السعيد، ركز برنامج تطوير الشرطة في بغداد 

على خمسة مجاالت127:
•  مكافحة اإلرهاب/اجلرمية املنظمة (والتي تشمل 

جرائم االنترنت واستخبارات اجلرائم).
•  أدلة الطب الشرعي (والتي تشمل حتليل احلامض 

النووي DNA واألدلة األخرى للجرمية).
•  تقنية املعلومات واالتصاالت (والتي تعالج إدارة 
قاعدة بيانات اجلرائم واالستجابة الطارئة/االتصاالت).
•  حتليل ما بعد االنفجار واملعدات املتفجرة (والتي 

تشمل كشف املتفجرات).
•  أمن احلدود.

يعمل برنامج تطوير الشرطة في أربيل مع وزارة 
الداخلية حلكومة إقليم كردستان على معاجلة العديد 
من ذات القضايا، مبا يشمل التحقيقات اجلنائية، وأدلة 
الطب الشرعي، وتقنية املعلومات، واالتصاالت، وأمن 
ً على مجاالت دعم العمليات  احلدود. كما يركز أيضا
والسالمة العامة (مبا يشمل حفظ النظام باتمع 

واالستجابة لالضطرابات املدنية)128.
وزارة  للعراق مبكتب  البعثة  رئيس  ً ملساعد  وفقا
اخلارجية الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون، فقد وافق 
نائب الوزير السعدي على اخلطط املبدئية ملكتب وزارة 
اخلارجية الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون لبرنامج 
تطوير الشرطة رقم 2 في اجتماع 19 يوليو/متوز129.

مرافق تدريب الشرطة

سلم مكتب وزارة اخلارجية الدولي لشؤون ادرات 
 (BPAX) وتنفيذ القانون ملحق أكادميية شرطة بغداد
إلى وزارة الداخلية في 15 سبتمبر/أيلول 2012. كان 
الغرض من هذه املنشأة توفير مسكن ومنشأة دعم 
 ً لبرنامج تطوير الشرطة األساسي، والذي كان متسعا
بشكل كبر. أشار مكتب وزارة اخلارجية الدولي لشؤون 
ادرات وتنفيذ القانون إلى أنه في 30 سبتمبر/أيلول 
2012، فقد أنفق برنامج تطوير الشرطة رقم 2 مبلغ 
53.4 مليون دوالر على حتسينات املنشأة في أربعة 
مواقع، مبا يشمل ملحق أكادميية الشرطة في بغداد130. 
للموقع.  ً وفقا لإلنفاق  تفصيالً  الشكل 3.1  يوفر 

في هذا الفصل، بدأ برنامج تطوير الشرطة في 
 .(IZ) القيام بتدريباته في منشأة بالنمطقة الدولية
ادرات  لشؤون  الدولي  اخلارجية  وزارة  مكتب  حدد 
وتنفيذ القانون العديد من مواقع التدريب اإلضافية 
املنطقة  من  بالقرب  أو  في  معظمها  بغداد،  في 
الدولي لشؤون  اخلارجية  وزارة  ً ملكتب  وفقا الدولية. 
ادرات وتنفيذ القانون، يقوم مكتب األمن اإلقليمي 
(RSO) التابع لوزارة اخلارجية بإجراء تقييمات أمنية 
ً مكتب وزارة  ألول ثالثة من هذه املواقع. كما أشار أيضا
اخلارجية الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون إلى 
أنه يستمر في املتابعة مع وزارة الداخلية بشأن عرض 
نائب الوزير السعدي لوزارة الداخلية لتوفير مكان في 
املنطقة الدولية ألنشطة تدريب مكتب وزارة اخلارجية 

الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون131.

الشكل 3.1
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البرامج التي متولها الواليات املتحدة في العراق

ما يزيد على 21 مليون 
دوالر في برامج تنسيق 
مكافحة الفساد التزال 

جارية.

ادرات وتنفيذ القانون إلى أنه سيستمر في تقييم 
تعادلها مع مستوى  التوظيف لضمان  مستويات 

برامج مكافحة الفساد134.
الفساد  مكافحة  تنسيق  مكتب  برامج  تدعم 
لتنفيذ  العراق  جهود  األساس  في   (ACCO)
شأنها  من  الفساد  ملكافحة  وطنية  إستراتيجية 
مساعدتها على االلتزام بتعهداتها مبوجب ميثاق األمم 
املتحدة ملكافحة الفساد (UNCAC)، والذي مت إبرامه 
في عام 2008، وإحداث تقدم في مجاالت الشفافية، 
ونظم احلكم اجليد. يتشاور مكتب تنسيق مكافحة 
الفساد مع جلنة النزاهة ويدعم الوكاالت العراقية 
األخرى على كالً من املستوى الفيدرالي واإلقليمي135.

اخلارجية  وزارة  املمول من مكتب  الدعم  إنهاء  مت 
الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون للجنة النزاهة 
التحقيق  تدريبات  دعم  برنامج  العدل،  وزارة  عبر 
في  احملدد،  النحو  على   ،(ICITAP) الدولي  اجلنائي 
نهاية شهر سبتمبر/أيلول 2012. 136 ومنذ أكتوبر/

تشرين األول 2004 وحتى نهاية البرنامج، فقد قدم 
مكتب وزارة اخلارجية الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ 
القانون 16.18 مليون دوالر لتمويل دعم مستشاري 
ICI-) برنامج دعم تدريبات التحقيق اجلنائي الدولي

TAP)، والتدريب، وتقنية املعلومات، ومعدات املراقبة 
للجنة النزاهة. أشار برنامج دعم تدريبات التحقيق 
اجلنائي الدولي إلى أن أفراد جلنة النزاهة قد مت تدريبهم 
على نظام جمع البيانات احليوية من خالل برنامج 
الدولي في 2007  اجلنائي  التحقيق  تدريبات  دعم 
قزحية  وأمناط  والصوت،  الصور،  اآلن  ويستخدمون 
العني، وتقنية بصمات األصابع ملعاجلة جميع موظفي 
جلنة النزاهة البالغ عددهم 2,190 موظف. سيستمر 
النظام في االستخدام لفحص املوظفني اجلدد بلجنة 
النزاهة. حول برنامج دعم تدريبات التحقيق اجلنائي 
الدولي أنشطته التدريبية إلى مكتب األمم املتحدة 
للعقاقير واجلرمية (UNODC)، والذي سيركز على 
تقنيات  في  إضافية  متخصصة  تدريبات  توفير 
حتقيقات اجلرائم املالية، وإجراءات استعادة األصول137. 
التزال هناك 21 مليون دوالر جارية في برامج مكتب 

:(ACCO) تنسيق مكافحة الفساد
الفساد  مكافحة  حتقيقات  تدريبات  برنامج    •
على حتسني  العاملني  العراقيني  العموم  ملفتشي 
العموم  مفتشي  مكاتب  في  اإلدارية  املنظمات 
العراقيني وتوفير متديد لهذه املكاتب للمحافظات. 
ادرات  لشؤون  الدولي  اخلارجية  وزارة  مكتب  قدم 
وتنفيذ القانون 6.0 مليون دوالر (5.61 مليون دوالر 

األنشطة األخيرة لبرنامج تطوير الشرطة
ً ملكتب وزارة اخلارجية الدولي لشؤون ادرات  وفقا
وتنفيذ القانون، فقد أقام برنامج تطوير الشرطة 
384 مشاركة منفصلة في هذا الفصل – وهو ما 
ينخفض مبقدار %16 عن آخر فصل – مبا يشمل 

تلك األنشطة التي متت اإلشارة إليها:132 
•  في بغداد، كان لبرنامج تطوير الشرطة 154 
يشمل  مبا  وآخرين،  الداخلية  وزارة  مع  مشاركة 
االستشارة مع بعثة االحتاد األوروبي املتكاملة لسيادة 
القانون في العراق (EUJUST LEX)، وتنسيق الدول 
أمت  الشرطة.  تدريب  األوروبي جلهود  باالحتاد  األعضاء 
برنامج تدريب الشرطة مشروع تطوير املقرر الدراسي 
املشترك ملركز تدريب التحقيقات الفيدرالية في بغداد، 
مع تسليم البرنامج التدريبي للتحقيقات ذو االثنى 
ً. سيتم تسليم هذا البرنامج التدريبي  عشر أسبوعا
ُدربني من خالل مدربني أوروبييني  بصيغة لتدريب امل
(EUJUST LEX)، وعراقيني، وأمريكيني، بداية من 

أكتوبر/تشرين األول 2012.
•  في أربيل، كان لبرنامج تطوير الشرطة رقم 2 
ثالثون مشاركة، مبا يشمل لقاءات منتظمة مع ممثلي 
حكومة إقليم كردستان، والدول األعضاء باالحتاد األوروبي 
كردستان  إقليم  أولويات حكومة  مراجعة  لضمان 
واستخدامها لتنسيق أهداف برنامج تطوير الشرطة.

املراقبة والتقييم
أشار مكتب وزارة اخلارجية الدولي لشؤون ادرات 
 ،(M&E) وتنفيذ القانون إلى أن فريق املراقبة والتقييم
والذي يتألف من فردين (واحد في بغداد واآلخر في أربيل)، 
قد نشر هذا الفصل املراجعة الفصلية لبرنامج تطوير 
الشرطة لـ 1 أبريل/آب – حتى 30 يونيو/حزيران 2012. 
ً ملكتب وزارة اخلارجية الدولي لشؤون  ومع ذلك، ووفقا
ادرات وتنفيذ القانون احتوى التقرير على معلومات 
مصدرية حساسة لم يتم اعتمادها للنشر العام133.

مبادرات مكافحة الفساد
يدير مكتب وزارة اخلارجية الدولي لشؤون ادرات 
واملاحسبة،  للشفافية،  جهوده  القانون  وتنفيذ 
والنزاهة العامة عبر مكتب تنسيق مكافحة الفساد 
(INL/ACCO). يعمل مبكتب INL/ACCO اثنان 
برنامج  ومساعد  األجنبية،  اخلدمة  مسؤولي  من 
وثالثة  ثقافي،  ومستشار  للعقود/  ولغوي  العقد، 
وظائف للتعيني احمللي (لم يتم شغل جميع الوظائف 
هذا الفصل). أشار مكتب وزارة اخلارجية الدولي لشؤون 
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البرامج املدنية

في 30 سبتمبر/أيلول 
2012، كان هناك 
حوالي 22 مليون دوالر 
من العقود املمولة 
من برامج منع انتشار 
األسلحة النووية، 
ومكافحة اإلرهاب، وإزالة 
األلغام، توظف 609 من 
أفراد البرامج و177 من 
متعاقدي األمن.

نفذ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي البرنامج، والذي من 
املتوقع أن يستمر حتى سبتمبر/أيلول 2013. يفحص 
البرنامج أفراد جلنة النزاهة، ومفتشي العموم، ومجلس 
القضاء األعلى لوضعهم في الفئات التي سيقومون 
بها ملساعدة املشاركني على حتسني كفاءتهم في 
الزمالء  العمل مع  وقدرتهم على  اإلجنليزية  اللغة 
الدوليني. في يونيو/حزيران 2012، وضعت جلنة النزاهة 
ً، 32 مؤهلني لاللتحاق باملستوى املتوسط  36 مرشحا
من   20 بني  من  التدريبية.  البرامج  من  واملتقدم 
املرشحني من مفتشي العموم، 9 مؤهلني للمشاركة. 
كان من املتوقع أن يقدم مجلس القضاء العلى 30 
للتدريب142. متقدمة  نقاط   15 بأعلى   ،ً مرشحا
•  وفر مكتب وزارة اخلارجية الدولي لشؤون ادرات 
وتنفيذ القانون 1 مليون دوالر لهيئة مراقبة العائدات 
صناعة  مبادرة  في  للعراق  الدعم  لتوفير  الدولية 
االستخراج والشفافية، والتي تهدف لتعزيز الشفافية 
ومكافحة الفساد في قطاع النفط والغاز وصناعات 

التعدين143.

األنشطة األخرى ملكتب وزارة اخلارجية الدولي 
لشؤون ادرات وتنفيذ القانون

يدعم مكتب وزارة اخلارجية الدولي لشؤون ادرات 
العام  في  األعلى  القضاء  القانون مجلس  وتنفيذ 

املالي 2013 عبر منح وأنشطة برامج، تشمل144:
•  منحتني – 4.5 مليون دوالر للمركز الوطني 
حملاكم الدولة لتحسني إدارة احملاكم و1.4 مليون دوالر 
ملعهد القانون الدولي وحقوق اإلنسان ألرشفة البيانات.

•  ثالثة برامج أمم متحدة – 3.8 مليون دوالر لبرنامج 
األمم املتحدة اإلمنائي إلدارة البيانات، 3.2 مليون دوالر 
لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي لزيادة القدرة القضائية، 
و1 مليون دوالر ملنظمة األمم املتحدة للتعليم والعلوم 
والثقافة، وذلك إلثراء اإلعالم (مع منحة اليونسكو 
املنظمة  هذه  اعتراف  بسبب  معطلة  املتبقية 

بالسلطة الفلسطينية كدولة عضو).
ً مكتب وزارة اخلارجية الدولي لشؤون  ساعد أيضا
ادرات وتنفيذ القانون في تطوير قدرة العراق على 
استخدام  إساءة  لبحث  الوطني  التدريب  تأسيس 
املواد، واألبحاث، ومركز عالجي في بغداد وإجراء دراسات 
وبائيات لتحديد طبيعة ومدى إساءة استخداما ملواد 
الدولي  اخلارجية  وزارة  أشار مكتب  وقد  العراق.  في 
لشؤون ادرات وتنفيذ القانون إلى أنه ينوي توسيع 
قاعدة برامجه بتمديد الدعم خلدمات عالج إساءة 

إداري)  كدعم  دوالر  و392,000  مباشرة  كتكاليف 
لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي لتوفير تقييم للمهارات، 
وتدريبات، وأدلة إرشادية، وتأمني أنظمة اتصاالت تقنية 
معلومات عبر البرنامج، والذي من املتوقع أن يعمل 

حتى سبتمبر/أيلول 2014. 138 
تدريب  النزاهة  جلنة  أنشطة  تنفيذ  مت    •
من  األصول  استعادة  وبرنامج  املالية  التحقيقات 
UNO-) خالل مكتب األمم املتحدة للعقاقير واجلرمية
DC) منذ سبتمبر/أيلول 2010، بتمويل قدره 4.0 
مليون دوالر من مكتب وزارة اخلارجية الدولي لشؤون 
ادرات وتنفيذ القانون. وفر البرنامج برامج تدريبية 
اجلرائم  حتقيقات  ألداء  النزاهة  جلنة  قدرات  لبناء 
الواليات  مع  باالشتراك  األصول  واستعادة  املالية 
القضائية األجنيبة. مت متديد البرنامج حتى ديسمبر/
األنشطة139. بإمتام  للسماح   2012 األول  كانون 
•  دعم مكتب وزارة اخلارجية الدولي لشؤون ادرات 
اإلدعاء  تطوير  مكتب  العدل،  وزارة  القانون  وتنفيذ 
اخلارجي للمساعدات والتدريب (OPDAT) في توفير 
تدريبات ومساعدات مكافحة غسيل األمول للجنة 
وتنفيذ  الدولي لشؤون اخلدرات  املكتب  النزاهة مع 
القانون، وعدم النشر، ومكافحة اإلرهاب، وإزالة األلغام، 
التمويالت  وبلغت   ،(NADR) الصلة  ذات  والبرامج 
دوالر منذ سبتمبر/أيلول 2010. ميول  3.17 مليون 
البرنامج (من املتوقع أن يستمر حتى 30 سبتمبر/
أيلول 2013) املستشار القانوني املقيم ملكتب تطوير 
يوفر  والذي  والتدريب،  للمساعدات  اخلارجي  اإلدعاء 
التدريب، واإلرشاد، والتوجيه للجنة النزاهة لتحسني 
قدرتها على مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب140.
•  منذ سبتمبر/أيلول 2010، وقد مول مكتب 
وزارة اخلارجية الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانوون 
من  تنفيذه  مت  والذي  املالية  اجلرائم  تدريب  برنامج 
 ،(OTA) خالل وزارة اخلزانة، مكتب املساعدة الفنية
لشؤون  الدولي  املكتب  من  دوالر  مليون  مببلغ 1.9 
البرنامج (من املتوقع  القانون. ميول  ادرات وتنفيذ 
 (2013 األول  أكتوبر/تشرين  حتى  يستمر  أن 
يوفر  والذي  الفنية،  للمساعدة  املقيم  املستشار 
النزاهة  جلنة  قدرة  لتحسني  واملساعدة  التدريب، 
على منع، وكشف، والتحقيق في، ومقاضاة الفساد 
الصلة141. ذات  اخلطيرة  املالية  واجلرائم  احلكومي 
 ً •  بدأ مشروع اإلجنليزية كلغة ثانية (يسمى أيضا
طموح) في سبتمبر/أيلول 2011، بتمويل من مكتب 
وزارة اخلارجية الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون 
مببلغ 1.5 مليون دوالر من صندوق الدعم االقتصادي. 
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البرامج التي متولها الواليات املتحدة في العراق

وفر مكتب السكان 
والالجئني واملهاجرين 

ً املساعدة للعدد  أيضا
املتزايد من الالجئني 
السوريني في العراق.

ISN/ECC في واشنطن العاصمة. وتشمل احلداث 
القادمة التي يتم التخطيط لها لهذا الفصل 148:

على  باألردن،  عمان،  في  عراقيني  تدريب 10    •
املعاهدات واملواثيق القانونية الدولية ملكافحة الفساد، 
ومنظمات اجلرمية املنظمة، وتقييمات اخلطر، واجتاهات 

حتقيقات مكافحة الفساد.
•  ورشة عمل في شهر أكتوبر/تشرين األول في 
عمان لـ 13 من مسؤولي ترخيص الصادرات بحكومة 
العراق على سبعة خطوات رئيسية في الترخيص.

•  التدريب في نوفمبر/تشرين الثاني في الواليات 
املتحدة خلمسة عراقيني في جامعة جورجيا، أكادميية 

الرقابة على الصادرات.
في 30 سبتمبر/أيلول، التزم ISN/ECC بحوالي 
دوالر من متويل  وأنفق 2.6 مليون  دوالر  4.0 مليون 
املالي  العام  أثناء   EXBS برنامج  عبر   NADR
بآية  االلتزام  يتم  ولم  املالي 2012.  -2009العام 

أموال للعام املالي 2013. 149 

مكتب السكان والالجئني واملهاجرين
مت تخصيص قرابة 1.76 مليار دورالر ملكتب السكان 
وذلك  اخلارجية،  لوزارة  التابع  واملهاجرين  والالجئني 
لبرامج تدعم الالجئني العراقيني واألشخاص املشردين 
ً منذ العام 2003. أتى ما يزيد على 1.50  داخليا
مليار دوالر، أو %85 من هذا املبلغ من مساعدات 
الجئي  مساعدات  وصندوق  والالجئني،  املهاجرين 
ومهاجري الطوارئ، مع تذكير يأتي من صندوق إغاثة 
وإعادة إعمار العراق وصندوق الدعم االقتصادي. في 
30 سبتمبر/أيلول 2012، مت االلتزام مببلغ 1.60 مليار 

دوالر، ومت إنفاق 1.59 مليار دوالر 150.
ذكر مكتب السكان والالجئني واملهاجرين أن احلصة 
النهائية للسنة املالية 2012 لصناديق مساعدات 
املهاجرين والالجئني  لألنشطة بالعراق بلغت 294.4 
مليون دوالر، بانخفاض عن 256.4 مليون دوالر املصرح 
بها شهر يوليو/متوز، ألن  األموال مت حتويلها لدعم األزمة 
السورية. من هذا املبلغ، مت االلتزام مببلغ 248.60 مليون 
دوالر، بينما أنفق مبلغ 116.1 مليون دوالر منذ 30 
سبتمبر 2012. 151 يشمل طلب الرئيس مبلغ 476.8 
مليون دوالر في العام املالي 2013 ملساعدات املهاجرين 
والالجئني ملنطقة الشرق األدنى، يشمل التمويل لدعم 
احتياجات الالجئني العراقيني واملشردين داخليا والعائدين 
لتعزيز االستقرار العراقي. لم يحدد طلب الرئيس مبلغ 
التمويل ملساعدات املهاجرين والالجئني للعراقيني.152

في هذا الفصل، واصلت هيئة مساعدات املهاجرين 
والالجئني تقدمي الدعم لعمليات العودة الطوعية وإعادة 

وإدخال  أخرى  محافظات  ثالثة  إلى  املواد  استخدام 
برامج منع استخدام ادرات في محافظتني145.

مكتب إزالة وإنقاص األسلحة
مبلغ 234  استثمار  وقد مت  العام 2003،  منذ 
مليون دوالر في العراق من خالل الواليات املتحدة إلزالة 
غير  املدفعية  والقذائف  األرضية،  األلغام  وتطهير 
املتفجرة، واألسلحة والذخيرة التقليدية الزائدة. يدير 
مكتب إزالة وإنقاص األسلحة برنامج تدمير األسلحة 
التقليدية في العراق. في 30 سبتمبر/أيلول 2012، 
كان هناك 22 مليون دوالر جارية في مشاريع بتمويل 
من NADR، توظف 069 من أفراد البرامج (98% 
منهم عراقيني) و177 من متعاقدي الدعم. الغرض 
من الثمانية عقود CWD في العراق هو تعزيز تعليم 
إلى  الوصول  واستعادة  الضحايا،  ومساعدة  اخلطر 
األرض والبنية التحتية، وتوفير خبراء متخصصيني 
إلجراء تقييم لقدرات العراق على التعامل مع األلغام. 
من املقرر أن تنتهي العقود بني ديسمبر/كانون األول 

2012 وأغسطس/آب 2013. 146

املكتب التعاوني للرقابة على الصادرات
مكتب األمن الدولي واحلد من االنتشار التابع لوزارة 
الصادرات  على  للرقابة  التعاوني  واملكتب  اخلارجية 
لوضع  العراق  حكومة  مع  يعمالن   (ISN/ECC)

ضوابط التجارة التي تتوافق مع املعايير الدولية.
صممت هذه البرامج ملساعدة حكومة العراق في 
السيطرة على حدودها وإدارة جهود اجلمارك. أطلق مكتب 
ISN/ECC برنامج ثنائي للرقابة على الصادرات وأمن 
احلدود ذو الصلة بذلك (EXBS) مع العراق في أكتوبر/

قانون  العراق  حكومة  ومررت   ،2010 األول  تشرين 
منع االنتشار في فبراير/شباط 2012، والذي يعمل 
كأساس للضوابط اإلستراتيجية للتجارة في العراق. 
األمريكية  احلكومة  أن  إلى  اخلارجية  وزارة  أشارت 
تعمل اآلن مع حكومة العراق على نشر نظام برمجيات 
الترخيص TRACKER لتحسني قدرة العراق على 
احلساسة. سيعمل  العناصر  على صادرات  الرقابة 
ً مع وكاالت أمن احلدود لتعزيز  برنامج EXBS أيضا
قدراتهم في أمن احلدود بإجراء تدريبات مصممة لكشف 
واعتراض البضائع والتقنيات املتعلقة باألسلحة147.

في السفارة األمريكية ببغداد، يعمل أحد مسؤولي 
السياسية- الشؤون  في قسم  األجنبية  اخلدمات 

ً بفريق  العسكرية مباشرة على هذه القضية، مدعوما
سياسي-عسكري في السفارة وبأحد مديري برنامج 
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البرامج املدنية

في 30 سبتمبر/أيلول 
2012، دخل ما يزيد 
على 8,000 عراقي من 
حاملي تأشيرة الهجرة 
اخلاصة إلى الواليات 
املتحدة واختاروا تلقي 
مزايا إعادة التوطني 
والتوظيف.

األنبار،  في  القيم  مخيم  في  التعليم.  وتقييمات 
لشؤون  املتحدة  لألمم  العليا  املفوضية  تستخدم 
الالجئني متويل مكتب السكان والالجئني واملهاجرين 
لتوفير اخليام ألغراض املأوى واألغراض التعليمية 154.

ً من خالل  أثناء هذا الفصل، مت تنفيذ 19 مشروعا
منظمات غير حكومية، ومت دعمهم بالكامل بحوالي 
37.6 مليون دوالر في العام املالي 2011، ومت إمتام أموال 
MRA؛ وقد تلقى 19 من مشاريع املنظمات غير 
احلكومية حوالي 34.7 مليون دوالر في أموال جديدة 
ً التي  بالعام املالي 2012. من بني الـ 19 مشروعا
ً في العام املالي 2012، هناك 14 يوفرون  تلقت أمواال
خدمات الصحة والتعليم، وأنواع أخرى من املساعدات 
اإلنسانية لالجئني العراقيني في األردن، وسوريا، ولبنان، 
وتركيا. كما تدعم املشاريع اخلمسة األخرى في العراق 
ً في مجاالت العنف  الالجئني واألفراد املشردين داخليا
اجلنسي، والصحة العقلية، وبناء القدرات، والتعليم، 

وأسباب احلياة، والتغذية155.
لإلطالع على تفاصيل بشأن التدفق األخير للعائدين 
والالجئني السوريني في العراق، أنظر القسم الفرعي 

نظم احلكم في القسم 4 من هذا التقرير.

الالجئون العراقيون وحاملو تأشيرة الهجرة 
اخلاصة في الواليات املتحدة

واملهاجرين  والالجئني  السكان  مكتب  ساعد 
الالجئني العراقيني في إعادة التوطني بالواليات املتحدة 
منذ أكتوبر/تشرينا ألول عام 2006. حيه أنه في 30 
سبتمبر/أيلول 2012، كان هناك ما يزيد على 73,000 
عراقي قد أقاموا في الواليات املتحدة عبر برنامج قبول 
الالجئني (USRAP). في هذا الفصل هناك ما يزيد 
هذا  مبوجب  كالجئني  توطنوا  عراقي  على 5,900 
البرنامج، وتوطن أكبر عدد منهم في كاليفورنيا 156.

اعتبارا من 1 أكتوبر/تشرين األول 2006، وحتى 30 
سبتمبر/أيلول 2012، أصدرت الواليات املتحدة ما يزيد 
على 11,300 تأشيرة هجرة خاصة لعراقيني حتت 
برنامج املترجمني واملترجمني الفوريني وبرنامج تأشيرة 
الهجرة اخلاصة العراقي. في هذا الفصل، مت إصدار 
520 تأشيرة هجرة خاصة. يصرح القسم 1059 من 
قانون إقرار الدفاع الوطني للعام املالي 2006 (القانون 
العام 163-109) ما يصل إلى 50 تأشيرة هجرة 
عملوا  الذين  العراقيني  للمترجمني   ً سنويا خاصة 
مباشرة مع القوات العراقية أو السفارة األمريكية في 
بغداد. القسم 1244 من قانون إقرار الدفاع الوطني 
للعام املالي 2008 (القانون العام 181-110) يسمح 

األساسية،  اخلدمات  إلى  الوصول  وحسنت  اإلدماج، 
أموال  دعمت  وقد  األساسية.  اإلنسانية  واملساعدة 
الواليات املتحدة األمريكية برامج املفوضية العليا 
املنفذة   (UNHCR) لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
العراقية  واملهجرين  الهجرة  وزارة  مع  بالتنسيق 
(MoDM) ملساعدة الالجئني العراقيني العائدين من 
تساعد في  األمريكية  األموال  أخرى.  وبلدان  سوريا 
إعادة بناء وإعادة تأهيل املالجئ، وحتسني شبكات املياه 
والصرف الصحي، وزيادة فرص استفادة العائدين من 

مساعدات وزارة الهجرة واملهجرين العراقية.153
واملهاجرين  والالجئني  السكان  مكتب   ً أيضا وفر 
املساعدة للعدد املتزايد من الالجئني السوريني في 
العراق. مع أموال مكتب السكان والالجئني واملهاجرين، 
وفرت املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 
أكبر مخيم الجئني، خيم دمويز في دهوك، بخيام، 
وأدوات صحية، وعناصر غير غذائية، وتقييمات التعليم.

اهودات اجلارية في العراق
واملهاجرين  والالجئني  السكان  مكتب   ً أيضا وفر 
السوريني  الالجئني  من  املتزايد  للعدد  املساعدة 
والالجئني  السكان  مكتب  أموال  مع  العراق.  في 
املتحدة  لألمم  العليا  املفوضية  وفرت  واملهاجرين، 
لشؤون الالجئني أكبر مخيم الجئني، خيم دمويز في 
دهوك، بخيام، وأدوات صحية، وعناصر غير غذائية، 
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البرامج التي متولها الواليات املتحدة في العراق

أشارت الوكالة 
األمريكية للتنمية 

الدولية في هذا 
الفصل بأنها قد حدثت 

إستراتيجية التطوير 
على نطاق الدولة للعراق 

ووضعتها في وضع 
معلق في صورة اتفاقية 

معلقة بني أصحاب 
املصلحة الداخليني 
بشأن اإلستراتيجية.

إلى أن مكتب السكان والالجئني واملهاجرين ال يقيس 
ً تكامل الالجئني كنتائج للبرنامج160. حاليا

مكتب الدميقراطية وحقوق اإلنسان والعمال
وفر مكتب الدميقراطية وحقوق اإلنسان والعمال 
(DRL) التابع لوزارة اخلارجية ما يزيد على 585.6 
مليون دوالر خالل الستة سنوات السابقة إلدارة برامج 
الغرض منها دعم  التي هي  املساعدات احلكومية 
نظم احلكم العراقية، وحقوق اإلنسان، واتمع املدني. 
ً ملكتب الدميقراطية وحقوق اإلنسان والعمال، فلم  وفقا
يتلقى بعد مبلغ 22.8 مليون دوالر من أموال صندوق 
الدعم االقتصادي للعام املالي 2012 والتي طلبها 
لبرامجه بالعراق. طلب مكتب الدميقراطية وحقوق 
اإلنسان والعمل 17.4 مليون دوالر للعام املالي 2013 161.

مكتب  لدى  كان   ،2012 سبتمبر   30 في 
الدميقراطية وحقوق اإلنسان والعمال 44 عقد جاري، 
ومنح، أو اتفاقيات تعاونية، بقيمة إجمالية 114.5 
مليون دوالر، وذلك للمساعدة في حتسني حقوق اإلنسان 
 ً والدميقراطية في العراق. يتم متويل أربعني مشروعا
من خالل صندوق الدعم االقتصادي، ويتم متويل أربعة 
من خالل صندوق حقوق اإلنسان والدميقراطية. استمر 
أكبر مشروع جاري لهذا الفصل في أن يكون منحة 
دوالر  مليون  بقيمة 14  االقتصادي  الدعم  صندوق 
والتي هي الغرض منها تدعيم املؤسسات السياسية 
العراقية، ومن املتوقع أن يتم املشروع بحلول نهاية 
العام 2012. بدأت إحدى عشر مشاريع منح في هذا 
الربع املالي، مبا يشمل مشاريع ملعاجلة العنف على 
أساس اجلنس، ومساعدة اإلعالم باإلصالح القانوني 
والتنظيمي، ومكافحة التعذيب. من املقرر أن يتم إمتام 
جميع املشاريع احلالية بحلول نهاية العام 2014 162.

باإلضافة لذلك، ساعد مكتب الدميقراطية، وحقوق 
العاملية  القضايا  أمانة  مكتب  والعمال  اإلنسان، 
للمرأة (S/GWI) بإدارة وبرامج منحته. تعاون مكتب 
مكتب  مع  والعمال  اإلنسان  وحقوق  الدميقراطية 
أمانة القضايا العاملية للمرأة لتنفيذ برنامج أمانة 
أرامل احلرب في العراق. بدأ البرنامج في عام 2009، 
حيث يوفر هذا البرنامج املنح لدعم األرامل العراقيات 
مبساعدات قانونية، ومساعدات للمعيشة، وتدريبات 
ً، ميول مكتب  حملو األمية، وتعليم حقوق اإلنسان. حاليا
الدميقراطية وحقوق اإلنسان والعمال ومكتب أمانة 
القضايا العاملية للمرأة ستة منح حتت هذا البرنامج، 

بقيمة إجمالية 6.8 مليون دوالر 163.

بحد أقصى 5,000 تأشيرة هجرة خاصة في العام 
للمواطنني العراقيني الذين عملوا ألجل أو نيابة عن 
التهديدات  وواجهوا  العراق  في  األمريكية  احلكومة 

اجلارية كعواقب لعملهم 157.
في 30 سبتمبر/أيلول 2012، كان هناك ما يزيد 
على 8,000 عراقي من حملة تأشيرة الهجرة اخلاصة 
قد دخلوا إلى الواليات املتحدة واختاروا تلقي مزايا إعادة 
التوطني والتوظيف. من بني هذا اإلجمالي، مت إقرار 
2,627 هذا العام بني 1 أبريل/نيسان و30 سبتمبر/

أيلول، ليصل إجمالي العام املالي 2012 إلى 3,193. 
ال تتباع وزارة اخلارجية سوى هوالء الواصلني من حملة 
تأشيرة الهجرة اخلاصة والذين يرغبون في احلصول على 
مزايا عبر برنامج السكان واملهاجرين والالجئني 158. 
يقارن الشكل 3.2 إصدار تأشيرة الهجرة اخلاصة مع 
وافدي تأشيرة الهجرة اخلاصة منذ العام املالي 2007.

القسم  حتت  اخلاصة  الهجرة  تأشيرة  برنامج 
حتديد  مت  قد  العام 110-181،  القانون  من   1244
 ً تاريخ انتهاؤه ليكون 30 سبتمبر/أيلول 2013. وفقا
لبرنامج السكان، والالجئني، واملهاجرين، فإن مكتب 
الشؤون القانونية التابع لوزارة اخلارجية يضع مسودة 
تشريع لتمديد هذا البرنامج خلمسة سنوات إضافية. 
سيتطلب التشريع املقترح متقدمني من حاملي 
تأشيرة الهجرة اخلاصة إلمتام اخلدمة املؤهلة ملدة عام 
واحد بحلول 30 سبتمبر/أيلول 201، وستظل نافذة 
الطلبات مفتوحة حتى 30 سبتمبر/أيلول 2017، 
برنامج  ينتهي  ال  واحد.  عام  ملدة  لتمديد  وأحكام 
تأشيرة الهجرة اخلاصة مبوجب القسم 1059 من 

القانون العام 109-163 159.
في شهر يوليو/متوز، نشر مكتب احملاسبات احلكومية 
 ً ً بشأن برنامج توطني الالجئني األمريكيني، مشيرا تقريرا
إلى حتديات استضافة اتمعات التي تواجه استقبال 
الالجئني. وجد مكتب احملاسبات احلكومية أن الالجئني 
ميكنهم أن يأتوا بالتنوع الثقافي والنمو االقتصادي، 
ً من شأنهم إعاقة موارد اتمع، مبا  ولكنهم أيضا
الصحية،  الرعاية  ومزودي  واملدارس،  امللجأ،  يشمل 
وبرامج املساعدة. أوصى مكتب احملاسبات احلكومية 
بأن يوفر مكتب السكان والالجئني واملهاجرين إرشادات 
إضافية لوكاالت التوطني ومنسقي التوطني لتشجيع 
احلصول على مدخالت من أصحاب املصلحة باتمع 
قبل اتخاذ قرارات التوطني. باإلضافة لذلك، وبالرغم من 
أن مكتب السكان والالجئني واملهاجرين يوفر التوجه 
اللغة  تدريبات  برامج  من  محدود  ونطاق  الثقافي 
اإلجنليزية، إال أن مكتب احملاسبات احلكومية قد أشار 
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في هذا الفصل، وقعت 
الوكالة األمريكية 
للتمية الدولية ثالثة 
مذكرات تفاهم تؤمن 
التزام حكومة العراق 
باملشاركة املالية مببلغ 
75.7 مليون دوالر.

مارس/آيار 2013 167. ستعمل اإلستراتيجية اجلديدة 
على حتديث وحتل محل إستراتيجية الوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية للعام 2012-2010، والتي ركزت 
على مساعدة العراق على أن تصبح دولة ذات سيادة، 
واستقرار، واعتماد ذاتي168. في شهر يوليو/متوز، أشارت 
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية إلى أنه من املقرر 
إمتام اإلستراتيجية احملدثة بحلول نهاية العام 2012 169.

برامج صندوق الدعم االقتصادي
صندوق  لبرامج  كان   ،2012 سبتمبر   30 في 
الدعم االقتصادي الفعالة التابعة للوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية سقف عقد مجمع بقيمة 1.45 
مليار دوالر، مت االلتزام بحوالي 1.07 مليار دوالر لهذه 
البرامج، ومت إنفاق 764,8 مليون دوالر. وتشمل هذه 
اإلجماليات 323 مليون دوالر في املرحلة الثالثة من 
برنامج العمل اتمعي (CAPIII)، والذي انتهى في 

30 سبتمبر/أيلول 2012.
من  املمولة  األخرى  البرامج  من  العديد  تقترب 
صندوق الدعم االقتصادي من نهايتها املقررة. أثناء 
الفصل، التزمت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

تسعة البرامج احلالية للوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية لتعزيز اتمع املدني وزيادة املشاركة املدنية، 
وتنفيذ اإلصالح لتشجيع النمو االقتصادي بقيادة 
اجليدة  احلكم  ظم  تنمية  ودعم  اخلاص،  القطاع 
العرقية  األقليات  ودعم  الدميقراطية،  واملؤسسات 
والدينية، وتوفير حلول إلعادة تكامل األفراد املشردين 
164ً. في 30 سبتمبر/أيلول 2012، خصصت  داخليا
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 2,93 مليار دوالر 
من متويل صندوق الدعم االقتصادي لدعم مشاريع 
إعادة اإلعمار والتنمية165، وقد ساهم مكتب الوكالة 
الكوارث  ملساعدات  الدولية  للتنمية  األمريكية 
األجنبية مبا يزيد على 450 مليون دوالر في برامج 

املساعدات اإلنسانية بالعراق166. 
في  الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة  أشارت 
هذا الفصل إلى أنها قد قامت بتحديث إستراتيجية 
التنمية على إطار الدولة للعراق وقد وضعت اتفاقيات 
بشأن  الداخليني  املصلحة  أصحاب  بني  معلقة 
األمريكية  للوكالة  احلالي  الهدف  اإلستراتيجية. 
للتنمية الدولية هو إمتام اإلستراتيجية بحلول شهر 
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مببلغ 27,8 مليون دوالر وأنفقت 65,4 مليون دوالر 
.170ً ً فعاال على 14 مشروعا

يوفر الشكل 3.3 خلفية لكل برنامج على حدة 
باألموال غير املنفقة لهذه البرامج. يعرض الشكل 
3.4 النسبة المئوية لسقف العقد لكل برنامج 
والذي مت إنفاقه فيما يتعلق بالنسبة املئوية لفترة 

احلياة املتوقعة للعقد.
تلقت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 521,6 
املالي  والعام  االملي 2010  العام  في  دوالر  مليون 
2011 من متويل صندوق الدعم االقتصادي للعراق. 
بقرابة  االلتزام  مت   ،2012 سبتمبر/أيلول   30 في 
جميع أموال العام املالي 2010 والعام املالي 2011، 
بإجمالي مجمع بقيمة 516.9 مليون دوالر التزامات 
171. وقد أنفقت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
مبلغ 251.3 مليون دوالر من هذه األموال، لتترك قرابة 
265.6 مليون دوالر في التزامات غير منفقة 172 من 
مخصصات العام املالي والتي بلغت حوالي 324.7 
مليون دوالر. نظر اجلدول 3.4 لإلطالع على حالة جميع 
أموال صندوق الدعم االقتصادي جلميع األعوام املالية. 
ً للوكالة األمريكية للتنمية الدولية، فلم يتم  وفقا
االقتصادي  الدعم  أموال صندوق  من   ً أيا تخصيص 

للعام املالي 2012 لبرامجها في العراق173.

مشاركة التكلفة مع حكومة العراق
في هذا الفصل، وقعت الوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية ثالثة مذكرات تفاهم تؤمن التزام حكومة 

الشكل 3.4

الشكل 3.4
ً للعام املالي، في  حالة متويل صندوق الدعم االقتصادي للوكالة األمريكية للتنمية الدولية، وفقا

30/9/2012
باملليون دوالر

التغيرات الفصلية
النفقاتااللتزاماتمنفقملتزم بهمخصصاصصات

 16.4  16.4  16.4 السنة املالية 2003

(%2) 8.2  463.2  473.4  483.4 السنة املالية 2006

(%0) 2.8  1,100.7  1,112.9  1,114.9 السنة املالية 2007

 380.4  381.4  381.4 السنة املالية 2008

(%2) 7.7 (%1-)3.0-  367.5  403.3  410.4 السنة املالية 2009

(%22) 33.1 (%1-)2.8- 184.8  239.2  242.0 السنة املالية 2010

(%70) 27.3 (%13) 30.9  66.4  277.7  279.6 السنة املالية 2011

Total 2,928.0  2,904.2  2,579.5  27.8 (1%) 76.3 (3%)
الحظة: البيانات غير مدققة. األرقام متأثرة بالتقريب. مُ

ً على طلبات البيانات املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ 28/6/2012، و2/10/2012. املصدر: NEA-I، ردا
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ستنخفض مستويات 
التوظيف العامة في 
الوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية 
بالعراق حتى ميكن 
للوكالة االستجابة 
على نحو أفضل لدول 
أخرى بحاجة للتنمية 
واملساعدات اإلنسانية.

الـ 13 الفعالة التابعة لصندوق الدعم االقتصادي 
تتطلب مساهمات مالية إجمالية نقدية أو عينية من 
حكومة العراق مببلغ 242.7 مليون دوالر على األقل.

األمريكية  الوكالة  أشارت  املاضي،  الفصل  في 
للتنمية الدولية إلى أنها قد وضعت مذكرات تفاهم 
ملشاركة التكلفة مع حكومة العراق مبببلغ 83.1 
مليون دوالر وأنها كانت تسعى إلبرام اتفاقية مشاركة 
 30 في  املعفاة175.  البرامج  من  للعديد  تكلفة 
سبتمبر/أيلول، ومن بني 242.7 مليون دوالر املطلوبة 
كمساهمات مالية من حكومة العراق لبرامجها، فقد 
أبرمت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية مذكرات 
تفاهم تلزم حكومة العراق باملساهمة مببلغ 158.8 
األمريكية  للوكالة   ً ووفقا  .176(65%) دوالر  مليون 

العراق بتمويل املشاركة مببلغ 75.5 مليون دوالر – 6.1 
مليون دوالر ملشروع ترابط لإلصالح اإلدراي، و2.8 مليون 
دوالر  مليون  و66.8  التعليم مهارات،  لبرنامج  دوالر 
لبرنامج التعليم أجيال. تشير لغة مذكرة التفاهم 
إلى أن املشاركة املالية حلكومة العراق قد تأخذ شكل 
مساهمات عينية أو نقدية، ومع ذلك؛ أشارت الوكالة 
األمريكية للتنمية الدولية إلى أن مساهمات حكومة 
العراق ستكون عينية174. يعرض اجلدول 3.5 متطلبات 
مشاركة التكلفة مع حكومة العراق للبرامج اجلارية 
لصندوق الدعم االقتصادي على النحو الذي حتدده 

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية.
ً إلرشادات وزارة اخلارجية، فقد أشارت الوكالة  وفقا
األمريكية للتنمية الدولية إلى أن 5 من برامجها 

اجلدول 3.5
متطلبات مشاركة التكلفة مع حكومة العراق لبرامج صندوق الدعم االقتصادي اجلارية، على النحو الذي حددته الوكالة 

األمريكية للتنمية الدولية
باملليون دوالر

مساهمات حكومة العراقمتويل أمريكي
إجمالي البرنامج

املساهمات 
األمريكية

التكاليف 
األمنية 

التقديرية أ
صافي تكاليف 

البرنامج
التكاليف 
املعفاة ب

مشاركة 
التكلفة 

املطلوبة من 
حكومة العراق

التزامات 
حكومة العراق

––192.548.1144.4144.4النمو االقتصادي اإلقليمي (جتارة)

––169.842.5127.4127.4تنمية األعمال الزراعية (إمناء)

117.026.1–156.039.0117.0اإلصالح اإلداري (ترابط)د 

66.866.8–89.122.366.8تعزيز التعليم األساسي (أجيال)

–––80.020.060.0الدعم الهرموني للتنمية االقتصادية (حصاد)و

––78.019.558.558.5تعزيز النظم اإلدارية

––75.018.856.256.2توسيع املشاركة عبر اتمع المدني

56.156.1–74.918.756.1الرعاية الطبية األساسية 

7.0–53.313.340.040.0التنمية الماليةهـ 

––43.710.932.832.8الوصول إلى العدالة

––35.68.926.726.7دعم االنتخابات

––14.33.610.810.8إجناز – املراقبة والتقييم

2.82.8–3.70.92.8استبيانات التعليم (مهارات)

1,065.9266.5799.5496.8242.7158.8اإلجمالي
ً %25 من جميع تكاليف البرنامج مخصصة لتوفير األمن، والتي تعفيها إرشادات وزارة اخلارجية من املشاركة املالية حلكومة العراق. أ تقريبا

ب تسمح إرشادات وزارة اخلارجية باإلعفاءات من املتطلبات اإللزامية ملشاركة التكلفة من جانب حكومة العراق للمشاريع التي ال تفيد احلكومة املركزية، والتي تدعم القطاع اخلاص، أو التي تعالج دعاوى الدميقراطية وحقوق 
.ً اإلنسان أو املساعدات اتمعية. واملشاريع التي تقوم بتقييم فعالية برامج احلكومة األمريكية معفاة أيضا

ج مت االلتزام مبشاركة التكلفة حلكومة العراق كمساهمات عينية، مثل األراضي أو املعدات.
د وفرت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية (USAID) 24.0 مليون دوالر من التزامات حكومة العراق مبشاركة التكلفة لهذا البرنامج – جميعها مساهمات عينية مثل أراضي، أو معدات.

هـ وفرت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية (USAID) 7.0 مليون دوالر من التزامات مشاركة التكلفة مع حكومة العراق لهذا البرنامج – جميعها مساهمات عينية مثل األرض أو املعدات.
و أشارت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية (USAID) إلى أن جزء من هذا املشروع يتطلب مشاركة تكلفة. اجلزء الذي يعمل مع القطاع العام سيتطلب مشاركة التكلفة ويتم التفاوض عليه في مذكرة تفاهم. قسم 

القطاع اخلاص معفي من متطلبات مشاركة التكلفة.

الحظة: األرقام متأثرة بالتقريب، وأشارت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية (USAID) بأنها تسعى للحصول على التزامات حكومة العراق مبشاركة التكلفة للبرامج املعفاة التالية: تعزيز النظم اإلدارية، الوصول إلى  مُ
العدالة، ودعم االنتخابات.

ً على طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق 10/7/2012، و9/10/2012، و15/10/2012. املصادر: USAID، ردا
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كان سبعة من بني 
ثمانية من أفراد شركاء 
تنفيذ البرنامج في هذا 

الفصل من العراقيني.

موظفي احلكومة األمريكية، و64 من املتعاقدين (4 
مواطنني أمركيني، و30 عراقيا، و29 من مواطني الدول 
األخرى، و1 من متعاقدي األمن اخلاص)181. تستعني 
الوكالة األمريكية للتنيمة الدولية بصفة أساسية 
بالعاملني احملليني من العراقيني كمراقبني ميدانيني 
مسؤولني عن توفير وظائف إعداد التقارير الروتينية، 

والتحقق امليداني املتكرر من أنشطة البرامج182.
ً بالوكالة األمريكية للتنمية  يعمل 30 عراقي حاليا
الدولية، وهو ضعف عدد العراقيني العاملني بالوكالة 

األمريكية للتنمية الدولية في العام السابق183.
ً الوكالة الوكالة األمريكية للتنمية  أشارت أيضا
الدولية إلى أنه في 30 سبتمبر/أيلول 2012، قد عني 
شركاء التنفيذ للبرامج املمولة من صندوق الدعم 
االقتاصدي 1,209 من أفراد البرامج بحد أدنى و582 
من متعاقدي الدعم اإلضافيني بإجمالي 1,791 من 
أفراد املتعاقدين. لم تتغير هذه األرقام عن الفصل 
السابق؛ ومع ذلك، تتوقع الوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية تغير كبير في عدد األفراد بسببب نهاية 
البرنامج CAPIII (والذي يوظف ما يزيد على 700 
فرد) ومنح ثالثة برامج جديدة في هذا الفصل184.

البرامج  أفراد  من  ثمانية  بني  من  سبعة  كان 
لشركاء التنفيذ من العراقيني. فقد أدى استخدام 
إلى  امليدان  في  البرامج  لتنفيذ  احملليني  العراقيني 
تخفيض املشاكل التي يواجهها األفراد األمريكيني – 
وبخاصة، الصعوبة في السفر عبر العدد املتزايد من 
نقاط التفتيش التي يسيطر عليها العراقيني وطول 

عمليات احلصول على التأشيرات العراقية185.

للتنمية الدولية، فقد ساهمت حكومة العراق مببلغ 
80 مليون دوالر جلميع مشاريع منح التنمية في عام 
2012؛ من بني هذا املبلغ 30 مليون دوالر (38%) 
بدعم من برامج الوكالة األمريكية للتنمية الدولية177.

فيما يتعلق بتوفير حكومة العراق املشاركة املالية 
للبرامج املعفاة، فقد أشارت الوكالة األمريكية للتنمية 
ً إلى أنها أبرمت اتفاقية مشاركة تكلفة  الدولية سابقا
مببلغ 7 مليون دوالر مع حكومة العراق ملشروع التنمية 
ً للوكالة األمريكية للتنمية الدولية، فقد  املالية. وفقا
تخصيص  على  العراق  حكومة  مع  التفاهم  كان 
نسبة كبيرة من هذا املبلغ لترميم املباني التي تلفت 
ً والتي كانت تضم مركز الدراسات املصرفية.  سابقا
ً استخدام مواقع  ومع ذلك، قررت حكومة العراق الحقا
مختلفة ال تتطلب ترميم. وأشارت الوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية إلى أنها حددت أنشطة أخرى مع 
التكلفة.  مشاركة  بهدف  ستفي  العراق  حكومة 
كما أشارت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية إلى 
أنه يوجد مشاركة تكلفة ”ملحوظة“ مع حكومة 
ً للوكالة األمريكية  العراق عبر برامج التدريب. وفقا
مشاركة  إجمالي  بلغ  فقد  الدولية،  للتنمية 
التكلفة مع حكومة العراق حلوالي 1.3 مليون دوالر 
البرنامج178. ألنشطة  اصص  العاملني  وقت  في 

تنفيذ البرنامج والرقابة
في هذا الفصل، أشارت الوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية إلى أن مكتب العراق املسؤول عن اإلشراف عن 
برامج الوكالة في الدولة يستمر في تخفيض حجمه 
بانخفاض عدد وحجم برامج املساعدات التنموية. 
ً للوكالة األمريكية للتنمية الدولية فحكوةم  وفقا
التنمية  برامج  متويل  على  القدرة  لديها  العراق 
للوكالة  احلالي  فاجلهد  ذلك،  وعلى  بها؛  اخلاصة 
املساعدة  توفير  هو  الدولية  للتنمية  األمريكية 
الفنية ملساعدة حكومة العراق في تنفيذ برامجها 
اخلاصة. كنتيجة لذلك، سيتم تخفيض املستويات 
العامة للتوظفي في الوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية حتى ميكن للوكالة االستجابة بشكل أفضل 
لدول أخرى بحاجة للتنمية وملساعدات إنسانية.179
بالرغم من اصصات احلالية للوكالة األمريكية 
 145 هو  العراق  في  ملكتبها  الدولية  للتنمية 
منصب180، إال أن العدد الفعلي لألفراد في املكتب 
أشارت  سبتمبر/أيلول،  في 30  ذلك.  من  أقل  كان 
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية إلى أن هناك 95 
ً يعملون في مكتباه بالعراق، يشملون 31 من  فردا

امليدانية  بالزيارات  يقومون  إجناز  لبرنامج  العراقيني  امليدانيني  املراقبني 
الروتينية. وفي هذه احلالة، يزور املراقب امليداني مزرعة لتحديد ما إذا كان 
لدى املالك أدوات ري كافية وسياحجات لدعم النباتات املقدمة من إمناء. 

(صورة من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية)
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أطلقت الوكالة 
األمريكية للتنمية 
الدولية ثالثة برامج 
جديدة متعددة الطبقات 
بنهاية شهر سبتمبر/

أيلول 2012، بإجمالي 
سقف العقد 244 
مليون دوالر.

إجراءات لالختبار والتوثيق الدولي لبيانات األداء التي 
يشير إليها شركاء التنفيذ. وافقت الوكالة الأمريكية 
للتنمية الدولية على التوصيات وأشارت إلى أن كالً 
وبرنامج  الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة  من 
إجناز قد عينوا عراقيني إضافيني كمراقبني ميدانيني 
والذين سيكونوا مسؤولني عن أداء عمليات التحقق 

الروتينية، الدورية جلودة بيانات شركاء التنفيذ189.
في هذا الفصل، أشارت الوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية إلى أنها كانت تعد برنامج إدارة أداء جديد الستبدال 
ً للوكالة األمريكية للتنمية  برنامج إجناز املنتهي. ووفقا
الدولية، سيستخدم البرنامج اجلديد مراقبني ميدانيني 
عراقيني للقيام بتقييمات جودة البيانات والفحوصات 
الروتينية، عند إعداد بيانات التقييم وحتديث اإلجراءات 
التقييم190. فرق  واستقاللية  موضوعية  لضمان 

البرامج اجلديدة
أطلقت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية برامج جديدة 
متعددة الطبقات بنهاية شهر سبتمبر/أيلول 2012، 

املراقبة والتقييم
األمريكية  الوكالة  أصدرت  أغسطس/آب،  في 
ً بدون تكلفة  ً ملدة 90 يوما للتنمية الدولية متديدا
لبرنامج تقييم األداء وتقدمي تقارير إدارة النتائج بقيمة 
14.3 مليون دوالر (إجناز)186. مت تصميم البرنامج، والذي 
بدأ في شهر أكتوبر 2009 لتوفير خدمات املراقبة 
والتقييم لبرامج صندوق الدعم االقتصادي للوكالة 
األمريكية للتنمية الدولية وبرامج مكتب مساعدات 
ً للوكالة األمريكية  الكوارث اخلارجية في العراق. وفقا
للتنمية الدولية، فقد قام برنامج إجناز بإجراء 10 
تقييمات لبرامج الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، 
وقام بثالثة تقييمات للقطاعات، وراقب كالً من مشاريع 
صندوق الدعم االقتصادي ومكتب مساعدات الكوارث 
اخلارجية في األعوام الثالثة املاضية. كان من املقرر في 
األساس أن ينتهي برنامج إجناز بنهاية شهر أغسطس/
آب 2012، ولكن قالت الوكال األمريكية للتنمية 
الدولية بأنها قد مددت فترة األداء لتمكني املتعاقد من 
إمتام األنشطة التي بدأها بالفعل. في 30 سبتمبر/
أيلول، كان هناك ما يزيد على 3.7 مليون دوالر من 
أموال مت االلتزام بها لهذا العقد ولم يتم إنفاقها187.
في شهر يوليو/متوز، أصدر مكتب املفتش العام 
 USAID) اخلاص للوكالة األمريكية للتنمية الدولية
ً بشأن نتائج تدقيقه لتحديد ما إذا كان  OIG) تقريرا
واإلشراف  البرنامج  إدارة  إجناز قد حسن من  برنامج 
على برامج الوكالة األمريكية للتنمية الدولية في 
العراق. فحص هذا التدقيق مشاريع التقييم، واملراقبة، 
والتقدير التي مت إمتامها واجلارية أثناء العامني األولني 
 2009 األول  أكتوبر/تشرين  من  إجناز،  برنامج  من 
ً للتدقيق، فقد كان  وحتى سبتمبر/أيلول 2011. وفقا

لبرنامج إجناز العديد من نقاط الضعف188:
•  لم تستخدم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية خدمات 
ً من ذلك اتخذت ترتيبات  برنامج إجناز على نحو كامل، بدال
أخرى، والتي نتج عنها عدم مالئمة الرقابة على البرامج.
•  مت إصدار بعض بيانات العمل (SOWs) للبرنامج 
ً، مما أضعف  وكانت بعض تقارير التقييم معابة تقنيا

اعتماديتها وفائدتها.
•  لم تدير الوكالة األمريكية للتنمية الدولية البرنامج 
بفعالية، مما ساهم في إخراج تقارير غير مرضية، ومتأخرة.
•  لم تقم الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
 USAID بالتنفيذ اكامل للتوصيات من تدقيقات

OIG السابقة لبرنامج إجناز السابق.
توصيات  خمسة   USAID OIG تقرير  قدم 
لتصحيح العيوب في برنامج إجناز، مبا يشمل توصيات 
بتأسيس الوكالة األمريكية للتنمية الدولية وتنفيذ 

سيركز مشروع تعزيز التعليم األساسي اجلديد على زيادة إتاحة تعليم 
أساسي عالي اجلوةد للنساء. (الوكالة األمريكية للتنمية الدولية)

ساعد صندوق مارال رزيقة لضحايا حرب العراق الرجال العراقيني املصابني 
بالشلل من اخلصر ألسفل بعد تفجيرات التحالف، في فتح متجر حلوم، 
األمريكية  الوكالة  من  (صورة  ألسرهم.  الدخل  بتوليد  لهم  سمح  مما 

للتنمية الدولية).
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البرامج التي متولها الواليات املتحدة في العراق

برنامج العمل اتمعي، 
أطول برنامج تنمية 

تابع للوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية في 

العراق، وصل إلى نهايته 
في 30 سبتمبر/أيلول 

.2012

CAPIII، وسيستمر البرنامج في تنفيذ صندوق مارال 
.CAP III رزيقة لضحايا حرب العراق194. إغالق برنامج

وصل برنامج العمل اتمعي، وهو أطول برنامج تنمية 
تابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية في الرعاق، إلى 
نهايته في 30 سبتمبر/أيلول 2012. حيث بدأ في مايو/

آيار 2003، على ثالثة مراحل، بتكلفة تقترب من 728 
مليون دوالر، حيث مت تصميم البرنامج لتطوير قدرة 
املواطنني العراقيني على املعاجلة الفعالة لالجتياجات 
اتمعية امللحة عبر العملية الدميقراطية املنظمة. منذ 
أكتوبر/تشرين األول 2008 وحتى سبتمبر/أيلول 2012، 
ركز برنامج CAPIII ذو تكلفة 323 مليون دوالر على 
بناء القدرات والتعاون بني جمهور الناخبني وممثليهم 
ً كان  واحلكومات التنفيذية. وفي برنامج CAP II أيضا
هناك صندوق مارال رزيقة لضحايا احلرب العراقية، والذي 
قدم املساعدة املالية للعراقيني املتأذين من قوات التحالف.

مت تنفيذ برنامج CAP III من خالل أربعة من 
شركاء التنفيذ التابعني للوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية – Mercy Corps، والوكالة الدولية لإلغاثة 
لإلسكان،  الدولية  التعاونية  واملؤسسة  والتنمية، 
وهيئة التعاون والتنمية الزراعية الدولية، ومتطوعني 
ً عن  للمساعدة التعاونية – كان كالً منهم مسؤوال
يغطون  املسؤولية،  من  معينة  جغرافية  منطقة 
بالكامل 15 من بني 18 محافظة العراقية195. مع 
18.7 مليون دوالر مت إنفاقها هذا الربع السنوي، استمر 
برنامج CAPIII في أن يكون برنامج الوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية في العراق ذو أعلى نفقات فصلية196.

في هذا الفصل، أمت إجناز تقييم أداء نهاية املشروع 
للعام النهائي لبرنامج CAP III، لتحديد ما إذا كان 
البرنامج قد وفى بأهدافه ونتائجه املرغوبة وحتديد 
الدروس املستفادة لتنفيذ مشاريع مستقبلية. انتهى 
التقييم إلى أن برنامج CAP III قد ساهم في زيادة 
املشاركة في األعمال اتمعية اجلماعية مما مكن 
اتمعات املستهدفة من توضيح احتياجاتهم على 
نحو أفضل وحشد اموارد من داخل وخارج اتمع حلل 
 CAP III املشاكل العامة. كانت مساهمة برنامج
ً ما ذكرت من مشاركي البرامج من احلكومة  والتي كثيرا
 ،CAP العراقية هي مشاريع بنية حتتية مقدمة من
ومع ذلك فقد ذكر البعض مشاركة متزايدة مع جمهور 
.197CAP III الناخبني احملليني كنتيجة هامة لبرنامج

حدد برنامج إجناز بعض القضايا مع صندوق مارال رزيقة 
لضحايا حرب العراق، وفي األساس أن العديد من ضحايا 
احلرب قد واجهوا صعوبات في تقدمي وثائق التأهل املطلوبة. 

بإجمالي سقف العقد 244 مليون دوالر. دعمت البرامج 
الثالثة جهود الوكالة األمريكية للتنمية الدولية في 
حتسني نظم احلكم وتعزيز اخلدمات اإلدارية للحكومة191.

مشروع تعزيز التعليم األساسي ذو مدة اخلمسة 
سنوات بقيةم 89.1 مليون دوالر، واملسمى أجيال، يتم 
Creative Associates Interna- تنفيذه من خالل

tional, Inc.. هدف البرنامج هو حتسني تقدمي حكومة 
العراق لتعليم أساسي عالي اجلودة بتحسني مهارات 
املعلمني. سيتم حتقيق ذلك عبر بناء قدرات مؤسسات 
تدريب املعلمني ودعم قدرات إدارة املدرسة لوزارة التعليم. 
ً للوكالة األمريكية للتنمية الدولية، فقد انخفضت  وفقا
الفتيات  بني  وبخاصة  باملدرسة،  االلتحاق  معدالت 
واألطفال اآلخرين احملرومني خالل السنوات العشرة األخيرة. 
واألطفال  للفتيات  خاص  انتباه  البرنامج  سيعطي 
األمريكية  الوكالة  التزمت  حاجة.  األكثر  العراقيني 
للتنمية الدولية مببلغ 19 مليون دوالر للبرنامج في هذا 
الفصل – وهو أكبر التزام جديد ألي من برامجها بالعراق.

للتطور  الهرموني  الدعم  لبرنامج  وبالنسبة 
الزراعي، مبدة خمسة سنوات، وبتكلفة 80 مليون 
دوالر، واملسمى حصاد، يتم تنفيذه من خالل املركز 
ICAR-) الدولي لألبحاث الزراعية في النماطق اجلافة

DA). التزمت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
الفصل مببلغ 10 مليون دوالر لدعم هذا  في هذا 
ً للوكالة األمريكية للتنمية الدولية،  البرنامج. وفقا
فهناك عدم كفاءة ملحوظة في القطاع الزراعي – 
نتجت عن السياسات القدمية، وغير الكافية، وغير 
مالئمة – مما نتج عنها عدم قدرة اإلجراءات احمللية 
على توفير احتياجات الغذاء احمللية، والتي مت الوفاء 
بـ %80 منها عبر الصادرات. وقد أشارت الوكالة 
األمريكية للتنمية الدولية إلى أن وزارة الزراعة قد 
طلبت مساعدتها في إعادة إحياء اإلنتاج الزراعي بحل 
القيود السياسية الكبرى ودعم تطوير سياسات ذات 

ً على أفضل املمارسات الدولية193. كفاءة اعتمادا
هدف برنامج توسيع املشاركة في اتمع املدني 
والذي ستبلغ مدته ثالثة سنوات، بتكلفة 75 مليون 
دوالر هو تعزيز حتول العراق إلى املشاركة الدميقراطية 
العراقية  التنمية  في  املشاركني  املواطنني  بزيادة 
االجتماعية والسياسية. هذا البرنامج يخلف برنامج 
CAPIII. أشارت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
إلى أنها منحت هذا العقد إلى أحد شركاء تنفيذ 
برنامج CAPIII، Mercy Corps، والذي أعاد تعيني 
بعض العاملني الذين مت تعيينهم من قبل لبرنامج 
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في اللقاءات األخيرة مع 
املفتش العام اخلاص 
إلعادة إعمار العراق، 
أطرى مسؤول بحكومة 
العراق على املنهج 
اجلديد للبرنامج في 
وضع امليزانية.

للوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ستنفذ احملافظة 
اآلن خطة توريد الستثماراتها الرأسمالية القادمة، مبا 

مياشى مع اإلرشادات من وزارة التخطيط202.
يهدف برنامج تعزيز نظم احلكم، ذو مدة اخلمسة 
قدرة  زيادة  إلى  دوالر،  مليون  بتكلفة 117  سنوات، 
احمللية  واالس  واحملافظات  احملافظات  محافظي 
املواطنني  الحتياجات  أفضل  بشكل  لالستجابة 
العراقيني. هدف هذا البرنامج هو حتسني محاسبة 
امليزانية وشفافيتها. في لقاءات أخيرة مع املفتش 
العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، أثنى مسؤول من 
حكومة العراق على املنهج اجلديد للبرنامج في وضع 

امليزانية (عبر نظام وضع امليزانية الصفري)203.
في هذا الفصل أجرى شريك التنفيذ تقييم شامل 
لعملية وضع ميزانية احملافظات نظام متابعة محاسبة 
في 15   (GAPTIS) املشروع  ومعلومات  احملافظة 
محافظة. أشارت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
إلى أناه شاركت النتائج والتوصيات الرئيسية للتقييم 
 ً مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ووزارة التخطيط. ووفقا
للوكالة األمريكية للتنمية الدولية، فاخلطوة التالية 
للوكالة األمريكية ووزارة التخطيط هيو حتديد كيفية 
دمج أهداف نظام GAPTIS في نظام إدارة التطوير 
العراقي احلالي، وهو تطبيق ثنائي اللغة على االنترنت 
يدير كامل دورة مشاريع التنمية املمولة من احلكومة 
للوزارات  النظام  هذا  يسمح  العراق.  في  واملانحني 
بتخطيط، وإدارة، ومراقبة كامل دورة حياة مشاريع 
االستثمار الرأسمالية في البيئة على االنترنت204.

يعمل مشروع الرعاية الصحية األساسية، ذو فترة 
األربعة سنوات، بتكلفة 74.8 مليون دوالر على تعزيز 
خدمات الرعاية الصحية األساسية. وفي هذا الفصل، 

باإلضافة لذلك، فقد حدد إجناز إلى أن املنظمات غير 
احلكومية العراقية احمللية كانت غير مجهزة الستبدال 
شركاء تنفيذ برنامج CAP III الستمرار إدارة صندوق 
مارال رزيقة لضحايا حرب العراق. أشار برنامج إجناز إلى أن 
املنظمات غير احلكومية احمللية العراقية ستحتاج لدعم 
.CAP III 198مالي إضافي ألداء برامجها في أعقاب برنامج
الدروس املستفادة التي يتم تطبيقها على األعمال 
املستقبلية للوكالة األمريكية للتنمية الدولية مع 
اتمعات العراقية واحلكومات احمللية هي زيادة وتعزيز 
املشاركة والعمل اتمعي، واستمرار تنويع مناهج 

التدريب، وتأمني مشاركة وتعهد احلكومة العراقية.

األنشطة األخيرة الستمرار البرامج
في  املمنوحة  اجلديدة  الثالثة  للبرامج  باإلضافة 
األمريكية  الوكالة  لدى  كان  فقد  سبتمبر/أيلول، 
للتنمية الدولية تسعة برامج تنمية جارية تعمل 
جتاه أهداف محددة في ثالثة مجاالت – بناء القدرات، 

والنمو االقتصادي، والدميقراطية، ونظم احلكم200.

بناء القدرات
ملشروع اإلصالح اإلداري، ذو األربعة سنوات، بتكلفة 
156.7 مليون دوالر، واملسمى (ترابط)، ثالثة عناصر 
الوطنية،  وإدارة السياسة  املدنية،  اخلدمة  إصالح   -
والالمركزية اإلدارية. في هذا الفصل وقع مدير بعثة 
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية مذكرة تفاهم مع 
ً مشاركة  مكتب رئيس وزراء العراق والذي أطلق رسميا
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية في احلل العراقي 
لإلصالح التنظيمي واإلداري. يشمل ميثاق احلل العراقي 
مراجعة   (ISRAR) واإلداري  التنظيمي  لإلصالح 
واستبعاد للتشريعات غير الضرورية التي تعيق األعمال 
واالستثمارات اخلاصة. سيتم تكوين مجموعات عمل 
احلل العراقي لإلصالح التنظيمي واإلداري من كالً من 
حكومة العراق والقطاع اخلاص لوضع توصيات إصالح 
من شأنها تسهيل بدء أعمال جديدة، واحلصول على 
تصاريح البناء، وتسهيل التجارة اإلقليمية والدولية.
األمريكية  الوكالة  تتوقع  التالي،  الفصل  في 
للتنمية الدولية توقيع املزيد من مذكرات التفاهم مع 
حكومة العراق على املستويات الوطنية ومستويات 

احملافظات لدعم أنشطة برنامج ترابط201.
وافقت  الفصل،  هذا  في  البصرة  محافظة  في 
مديرية العقود بالبصرة في مكتب احملافظ على البدء 
في استخدام املؤشرات، التي وضعها برنامج ترابط، 
وبناءً على أفضل املمارسات الدولية، لقياس وإعادد 
 ً التقرير بشأن أداء احملافظة في عمليات التوريد. ووفقا

ورشة عمل للوكالة األمريكية للتنمية الدولية تركز على عملية والدة 
للوالدة. (صورة من  أربيل  عاجلة ورعاية مواليد مقدمة في مستشفى 

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية).
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ً للوكالة األمريكية  وفقا
للتنمية الدولية، فإن 

 ً البرنامج يخضع حاليا
لتقييم متوسط املدى 

سيؤدي إلى إعالم 
الوكالة األمريكية 

للتنمية الدولية بشأن 
كيفية حتسني فعالية 

البرنامج.

النمو االقتصادي
يجري برنامج النمو االقتصادي للمحافظات، والذي 
مدته خمسة سنوات، بتكلفة 192.5 مليون دوالر، 
جتارة، أنشطة لتعزيز النمو االقتصادي وفرص العمل في 
العراق بزيادة وصول القطاع اخلاص للتمويل – وبخاصة 
للمشاريع املتناهية الصغر، والصغيرة، واملتوسطة208. 
مت إنفاق حوالي 16 مليون دوالر على برنامج جتارة لهذا 
النفقات  برنامج CAP III في  يتلو  الفصل، وهو 
لبرامج الوكالة األمريكية للتنمية الدولية في العراق.
باقتراب هذا البرنامج من االنتهاء في شهر يناير/

األمريكية  الوكالة  حددت   ،2013 الثاني  كانون 
للتنمية الدولية اإلجنازات األكثر أهمية للبرنامج210:

املالية غير  املؤسسات  اثنان من  ودعم  •  خلق 
لتمويل  األهلية  املؤسسات  وثمانية من  مصرفية، 
املشاريع متناهية الصغر، وثمانية من مراكز تطوير 

األعمال الصغرى في العراق.
ً بني  •  أنفقت إجمالي 1.17 مليون دوالر تقريبا
النساء)  من   17%) عراقي  فرد  حوالي 300,000 
بتحسني وصولهم إلى التمويل وبالتالي خلق ما يزيد 

على 350,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
•  ساعد حكومة العراق في إعداد عرض البضائع 
املبدئي وعرض اخلدمات املبدئي ليتم تقدميه ملنظمة 
ً الدعم لهيئات حكومة  التجارة العاملية وقدم أيضا
العراق مرتفعة املستوى بشأن اإلصالحات القانونية 
والتنظيمية، مبا يشمل قانون الشركات، والترخيص 
االستثمار،  وقانون  االستيراد،  وتراخيص  الصناعي، 

وقانون اإلفالس، وتشريعات إغالق األعمال.
برنامج الوكالة األمريكية للتنمية الدولية جتارة، مع 
البنك الدولي، ومنظمة األمم املتحدة الصناعية، يدعمون 
جهود حكومة العراق على إعداد خطط إصالح مخصصة 
ً ألهداف  للشركات اململوكة للدولة جلعلها أكثر جذبا
رأس املال التجاري. في هذا الفصل، حددت مجموعة عمل 
الشركات المملوكة للدولة، في نطاق مجموعة عمل 
ً وخصصت  رئيس الوزراء لإلصالح االقتصادي 30 مشروعا
65 مليون دوالر مليزانية حكومة العراق للوزارات إلشراك 
استشاريني دوليني في وضع خطط اإلصالح الضرورية211. 
ركز برنامج التنمية املالية، ذو فترة الخمسة سنوات، 
بتكلفة 53.3 مليون دوالر، على استمرار بناء القدرات 
لققطاع املالي العراقي للوصول إلى املعاير الدولية، مع 
ً للوكالة األمريكية  التركيز على املصارف اخلاصة. ووفقا
ً لتقييم متوسط  للتنمية الدولية، يخضع البرنامج حاليا
املدى سيؤدي إلى إعالم الوكالة األمريكية للتنمية 
البرنامج212. فعالية  بشأن كيفية حتسني  الدولية 

أشارت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية إلى أن 
العاملني بالبرنامج قد قاموا بزيارات ميدانية لوزارة 
الصحة، وإدارات الصحة باحملافظات، 125 من مراكز 
الرعاية الصحية األساسية املشاركة لتوفير التدريب 
أثناء العمل، واملساعدة الفنية، والتعليم205. باإلضافة 
لذلك فقد وقعت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
الصحة  وزارة  مع  الفصل  هذا  في  تفاهم  مذكرة 
بحكومة إقليم كردستان وتخطط لتحسني الرعاية 
الصحية في إقليم كردستان. وقعت الوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية من قبل مذكرة تفاهم مع حكومة 
فسيعمل  وبالتالي،   .2011 سبتمبر  في  العراق 
البرنامج اآلن في جميع محافظات العراق الـ 18 206.

يعمل مشروع استبيان التعليم، ومدته عام واحد، 
بتكلفة 3.7 مليون دوالر، واملسمى مهارات، مع وزارة 
التعليم إلجراء استبيانات للتعليم لتحسني جودة 
مدارس التعليم األساسي ومن املقرر أن ينتهي في 
نوفمبر/تشرين الثاني 2012. في هذا الفصل قدم شريك 
التنفيذ مسودات ملخصات تنفيذية لالستبيانات 
التي متت لتقييم القراءة والرياضيات لدى الفصول 
الدراسية املبكرة. ومبجرد إمتام شريك التنفيذ للتقارير 
النهائية، أشارت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية إلى 
أنها ستعرضهم على وزارة التعليم في ورشة عمل 
سياسة التعليم، واملقرر عقدها في نوفمبر/تشرين 
الدولية،  ً للوكالة األمريكية للتنمية  الثاني. ووفقا
فالبيانات األساسية املنشورة من البرنامج بشأن قدرات 
القراءة والرياضيات لطالب املراحل املبكرة، ستساعد 
وزارة التعليم على قياس التقدم في املستقبل207.

تلقت هذه املرأة العراقية 550 دوالر من مبادرة جتارة إلقراض الفقراء لتوسيع 
الدولية). للتنمية  األمريكية  الوكالة  من  (صورة  اخلياطة.  في  عملها 
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البرامج املدنية

وقعت الوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية على 
مذكرة تفاهم مع 
مجلس ممثلي حكومة 
العراق إلطالق برنامج 
مشترك لتحسني 
الوصول إلى النظام 
القانوني العراقي 
للسكان غير القادرين 
واحملرومني.

املكثف وبرامج التنمية مع فريق عمل MoA لتعزيز 
االستدامة الزراعية العراقية وأمن الغذاء 215.

الدميقراطية ونظم احلكم
يوفر مشروع دعم االنتخابات، والذي تبلغ مدته ثالثة 
سنوات، بتكلفة 35.6 مليون دوالر املساعدة الفنية، 
واإلرشاد، والتدريب للجنة العليا املستقلة لالنتخابات. 
وفي هذا الفصل، أشارت الوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية إلى أن هذا البرنامج، عبر شركاء التنفيذ، املؤسسة 
الدولية لنظم االنتخابات، قد ركز على تخطيط أنشطة 
القدرات املستقبلية، ووضع اإلستراتيجيات مع  بناء 
النظراء، والعمل على تخطيط وتطوير استبيان وطني 
يقيس الرأي العام واملعرفة بالعملية االنتخابية في 
العراق، إلى جانب برنامج النمح الفرعية املدنية واملتعلقة 
بتعليم الناخبني. باإلضافة لذلك، استمر مشروع دعم 
االنتخابات في دعمه إلشراك املرأة في البرامج التدريبية 
التي تيسرها املؤسسة الدولية ألنظمة االنتخابات.

الدولية، وفي  للتنمية  األمريكية  للوكالة   ً وفقا
أواسط شهر أغسطس/آب 2012، فقد كان هناك 
قرابة ربع احلاضرين للبرامج التدريبية الرسمية من 
النساء. أشارت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
إلى أن دعمها لتضمني اجلنس سيساعد على ضمان 
استدامة اجلهود لتضمني املرأة في املناصب العليا 

باللجنة العليا املستقلة لالنتخابات216.
حتى اليوم، تعتقد الوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية بأن دعم املؤسسة الدولية ألنظمة االنتخابات 
(IFES) لقم التوعية العامة باجلنة العليا املستقلة 
لالنتخابات هو التنمية األكثر أهمية في مشروع 
ً للوكالة األمريكية للتنمية  دعم االنتخابات. ووفقا
الدولية، فهذا البرنامج، وعبر اللقاءا األسبوعية مع 
مسؤولي اللجنة العليا املستقلة لالنتخابات، قد عزز 
من قدرة اللجنة العليا املستقلة لالنتخابات في إدارة 
شؤونها مع أصحاب املصلحة الرئيسيني باالنتخابات.

يدعم برنامج الوصول إلى العدالة، بتكلفة 62.9 
مليون دوالر منو املؤسسات احمللية والوطنية التي توفر 
املعلومات واملساعدة الفنية للسكان الضعفاء، مبا يشمل 
النساء، واألرامل، واأليتام، واألشاخص ذوي اإلعاقات218. 
ً للوكالة األمريكية للتنمية الدولية، فمنذ العام  وفقا
2011، فقد دعم برنامج الوصول إلى العدالة 38 منحة 
لرفع وعي السكان الضعفاء بشن حقوقهم القانونية 
والوصول إلى اخلدمات املقدمة من الدولة. استخدم 
املمنوحني العديد من وسائل الراديو، والتلفاز، واملنشورات، 
املعلومات219. هذه  لتوفير  العمل  وورش  والكتيبات، 

في هذا الفصل، أشارت الوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية بأن البنك املركزي العراقي قد علن هدفه لتطوير 
بنية حتتية لنظام مدفوعات التجزئة في العراق ودعا 
اجلهات اتصة جلمع اجلهود لتحقيق هذا الهدف. ولدعم 
هذا اجلهد، قام برنامج التنمية املالية بإمتام مراجعة 
لوثائق لتشريعات و“التعليمات“ املطلوبة لتحكم 
واملصارف، ومشغلي شبكات  الدفع،  مزودي خدمات 
اجلوال، لتشغيل واستخدام البنية التحتية املرتقبة 
ً مع البنك  لنظام مدفوعت التجزئة. عمل البرنامج أيضا
املركزي العراقي على طلب عرض لتنفيذ هذا النظام213.
ركز برنامج تنمية األعمال الزراعية، إمناء، على زيادة 
ربحية،  إمكانية  بإثبات  العراقية  الزراعة  تنافسية 
وجتارية مشاريع األعمال الزراعية. من املقرر أن ينتهي 
هذا البرنامج والذي تبلغ مدته خمسة سنوات، بتكلفة 
215.9 مليون دوالر في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 214.
األمريكية  الوكالة  أشارت  الفصل،  هذا  في 
للتنمية الدولية إلى أن النتاج امعة لهذا البرنامج 
ذو اخلمسة سنوات شملت مبيعات مباشرة مببلغ 
172.6 مليون دوالر من خالل املشاريع العراقية التي 
بدأت وحصلت على دعم من برنامج إمناء، ووظفت 
حوالي 15,121 فرد. وأحد اإلجنازات امللحوظة لبرنامج 
إمناء والتي أشارت إليها الوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية كانت زيادة اإلنتاج السنوي من صيد األسامك 
من 5,000 طن متري في عام 2007 إلى 80,000 
طن متري في عام 2012. وبنهاية هذا البرنامج، ركزت 
التدريب  الدولية على  للتنمية  الوكالة األمريكية 

محل  في  الدولية  اللحوم  تقطيع  يشرح  املاشية  لذبح  إمناء  أخصائي 
جزارة في دهوك، بالعراق، (صورة من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية).
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لم يلتزم مكتب 
مساعدات الكوارث 

اخلارجية بأي متويل في 
العام املالي 2012 جتاه 
برامج العراق اجلديدة أو 

احلالية.

العراق. فعلى سبيل  األجنبية فعالني في  الكوارث 
الفصل  هذا  في  التنفيذ  أحد شركاء  عقد  املثال، 
ورشة عمل بشأن إدارة املعلومات املتقدمة ألعضاء 
هياكل  إنشاء  ومت   – باحملافظات  الطوارئ  خاليا 
الطوارئ،  مواقف  مع  للتعامل  احلكومي  التنسيق 
والتي تستهدف في األساس الالجئني واألفراد املشردين 
ً. وقد أشارت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  داخليا
زيادة  على  ساعدت  قد  هذه  العمل  ورشة  أن  إلى 
 (GECs) باحملافظات  الطوارئ  خاليا  أعضاء  قدرات 
جلمع، ومعاجلة، وحتليل، وإعداد تقارير باملعلومات222.

منذ عام 2003، وقد ساهم مكتب مساعدات 
دوالر  مليون  على 450  يزيد  مبا  األجنبية  الكوارث 
جتاه برامج املساعدات اإلنسانية في العراق؛ من هذا 
املبلغ أشارت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية إلى 
أن مكتب مساعدات الكوارث األجنبية قد أنفق 261 
ملوين دوالر من أموال مساعدات الكوارث الدولية من 
 ً وفقا املالي 2012.  العام  املالي 2007 حتى  العام 
للوكالة األمريكية للتنمية الدولية، فلم يلتزم مكتب 
مساعدات الكوارث األ<نبية بأي متويالت في العام املالي 
2012 جتاه برامج جديةد أو حالية في العراق، ولكنه 
التزم مبا يزيد على 133,000 كتكاليف إدارية للعام، 
ً من 30 سبتمبر/أيلول 2012. ورغم أن العاملني  اعتبارا
مبكتب مساعدات الكوارث األجنبية لم يكن لهم وجود 
في العراق، وكانت برامجه الفعالة املتبقية على وشك 
االنتهاء، إال أن الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ظلت 
تقول بأن مكتب مساعدات الكوارث األجنبية لديه القدرة 
ً للطوارئ احملتملة في العراق  على االستجابة سريعا
عبر عقد عالقات عمل مع وكاالت اإلغاثة في امليدان223.

الوكاالت املدنية األخرى

في  متت  التي  األنشطة  إلى   3.6 اجلدول  يشير 
هذا الفصل من خالل العديد من الوكاالت املدنية 

األمريكية األخرى العاملة في العراق، مبا يشمل:
•  وزارة العدل

•  وزارة االمن القومي
•  وزارة اخلزانة
•  وزارة النقل

•  وزارة التجارة
•  وزارة الزراعة

•  بنك التصدير واالستيراد
•  مؤسسة االستثمارات اخلاصة عبر البحار.◆

في هذا الفصل، وقعت الوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية مذكرة تفاهم مع مجلس ممثلي حكومة 
الوصول  لتحسني  مشترك  برنامج  إلطالق  العراق 
الضعفاء  للسكان  العراقي  القانوني  النظام  إلى 
واحملرومني. باإلضافة لذلك، أشارت الوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية إلى أن الوصول إلى برنامج العدالة 
أطلق استبيان لتقييم معرفة اموعات الضعيفة 
املستهدفة بشأن حقوقهم القانونية، واخلدمات ذات 
الصلة املقدمة من الدولة، وطرق الوصول لهذه اخلدمات. 
تألف االستبيان من 15,200 مقابلة فيما يزيد على 
76 منطقة في العراق. من املقرر أن يتم عرض نتائج 
االستبيان في مؤمتر قادم مع املسؤولني من وزارات العمل، 
والشؤون االجتماعية، وحقوق اإلنسان، والداخلية، إلى 
املؤمتر  النواب. هدف  الوزراء، ومجلس  جانب مجلس 
هو تأمني مشاركة حكومة العراق في طرق حتسني 
املوقف احلالي للمجموعات الضعيفة في العراق220.

مساعدات الكوارث األجنبية
األمريكية  الوكالة  أشارت  املاضي،  الفصل  في 
للتنمية الدولية إلى أن مكتب مساعدات الكوارث 
اخلرجية لديه ثالثة برامج فعالة ممولة منه في العام 
املالي 2011 بالعراق – اثنان من برامج املساعدات 
اإلنسانية وبرنامج مراقبة وتقييم – من املقرر أن 
ينتهوا بحلول 30 سبتمبر/أيلول 2012. في هذا 
الفصل، أشارت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
األجنبية  الكوارث  برامج مكتب مساعدات  أن  إلى 
عملياتها  من  مختلفة  مراحل  في  كانوا  الثالثة 

.221 ً االفتراضية لالنتهاء في 90 يوما
ً للوكالة األمريكية للتنمية الدولية، فحتى  وفقا
بنهاية البرامج، اليزال شركاء تنفيذ مكتب مساعدات 

مشروع الوصول إلى العدالة يقوم بإجراء مقابالت استبيانية مع السكان 
الضعفاء العراقيني. (صورة من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية)
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البرامج املدنية

اجلدول 3.6
مستويات العاملني واألنشطة احملددة التي أشارت إليها الوكاالت املدنية األخرى، 1/7/2012 – 03/9/2012

النشاط في هذا الفصلالوكالة

(DoJ) وزارة العدل
العاملني: 9

استمر مكتب تطوير اإلدعاء اخلارجي للمساعدة والتدريب في تقدمي استشاراته حلكومة العراق بشأن مكافحة غسيل األمول ومتويل اإلرهاب. وقام برنامج دعم تدريبات التحقيق 
اجلنائي الدولي بتدريب وإرشاد محققي حكومة العراق مع التركيز على اإلعداد األفضل للحاالت وااللتزام مبعاهدة األمم املتحدة ملكافحة الفساد حتى انتهاء البرنامج في 30 

سبتمبر/أيلول 2012. سهل أحد مستشاري برنامج دعم تدريبات التحقيق اجلنائي الدولي التدريب املتخصص من مصادر خارجية لتحسني قدرات التحقيقات حلكومة العراق. 
حتولت وظائف تدريب برنامج دعم تدريبات التحقيق اجلنائي الدولي إلى وظائف ممولة من مكتب وزارة اخلارجية الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون، مكتب ادرات واجلرمية التابع 
لألمم املتحدة، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرامج مكتب تطوير االدعاء اخلارجي للمساعدة والتدريب. وإلعداد نهاية البرامج، وفر مستشاري برنامج دعم تدريبات التحقيق اجلنائي 

الدولي شراكات مع وكاالت أمريكية واتمع الدولي للوفاء باحتياجات التدريب املتخصص حلكومة العراق. دعم برنامج دعم تدريبات التحقيق اجلنائي الدولي تطوير مكتب الشؤون 
اخلارجية بحكومة العراق ليعمل كنقطة اتصال واحدة للسعي نحو احلصول على فرص تدريب جديدة.

وزارة األمن الوطني 
(DHS)

العاملني 15

أسست الهيئة األمريكية للجمارك وحرس احلدود (CBP) شراكة إستراتيجية مع وزارات الداخلية بحكومة العراق وحكومة إقليم كردستان وقدمت مقرر دراسي تدريبي مستدام 
ملطار بغداد الدولي، ومطار أربيل الدولي. عقدت الهيئة األمريكية للجمارك وحرس احلدود أربعة جلسات تدريبية في مطار بغداد الدولي، لتدرب 19 من مسؤولي اجلمارك املدنية في 
عمليت اجلمارك األساسية. في هذا الفصل، أمت 33 من مسؤولي اجلمارك املدنية عملية تدقيق ليهي للهيئة األمريكية للجمارك وحرس احلدود، وهناك 40 مسؤول آخرين بانتظار 

عملية تدقيق ليهي، وتدريبات الهيئة األمريكية للجمارك وحرث احلدود. تتطلب تعديالت ليهي على قانون املساعدات األجنبية لعام 1961 اعتماد وزارة اخلارجية ملساعدتها لقوات 
األمن األجنبية لضمان عدم اقتراف املتلقني بانتهاكات حقوق إنسان جسيمة. أقامت الهيئة األمريكية للجمارك وحرس احلدود أربعة جلسات تدريبية في إقليم كردستان، لتقوم 

بتدريب 69 من مسؤولي شرطة جوازات السفر ومن مسؤولي وزارة الداخلية بإقليم كردستان. في 30 سبتمبر/أيلول 2012، هناك 89 ضابط قد أمتوا عملية اعتماد ليهي، وهناك 
138 آخرين بانتظار االعتماد.

وزارة اخلزانة
العاملني: 8

يوجد اآلن مستشار من مكتب املساعدة التقنية في قوة العمل التي أعدها رئيس الوزراء املالكي في سبتمبر/أيلول ملكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب. تعتمد املبادرة على 
حكومة العراق، ووكالة معلومات التحقيقات الفيدرالية العراقية، وهيئة استخبارات وزارة الداخلية واجلرائم االقتصادية، ووزارة الشؤون اخلارجية، ووزارة المتويل (اجلمارك)، ومكتب 

غسيل األموال واإلبالغ عنها. يؤيد فريق عوائد مكتب املساعدة التقنية تنفيذ تقييمات ذاتية (التعبئة الذاتية لإلقرارات الضريبية لدافعي الضرائب)، وتشجيع األعضاء الرئيسني في 
مجلس الوزراء على اعتماد ذلك منذ عام 2010. في أغسطس/آب، أصدرت جلنة الشؤون االقتصادية في مجلس الوزراء أمر رقم 479، اولذي نص على تنبي التقييم الذاتي من خالل 

جلنة عامة للضرائب لكبار دافعي الضرائب.

(DoT) وزارة النقل
العاملني: 3

انتقلت وزارة النقل إلى امللكية العراقية وهي تسيطر على مشروع التحكم في القطارات عبر احلاسوب، والذي مت إمتامه في العام 2011. ساعد مستشار املالحة اجلوية بوزارة النقل 
هيئة الطيران املدني العراقية لاللتزام باملعايير الدولية على النحو الذي أشارت إليه منظمة الطيبران املدني الدولية. وقد قدم مستشار املالحة البحرية/املوانئ التدريب لنظرائه 

العراقيني لتحسني الكفاءة التشغيلية.

وزارة التجارة
العاملني: 4

 ً ً للمعلومات املقدمة من هيئة اخلدمات التجارية األمريكية وفقا أشارت وزارة التجارة إلى أن هناك شركة معدات أمني أمريكية قد وقعت على اتفاقية توزيع مع شركة عراقية وفقا
ً هيئة املشاريع الصغيرة واملتوسطة األمريكية، والصناعات اجلديدة على السوق بالبيع املباشر لشركة عراقية كنتيجة  خلدمة البحث عن الشركاء الدوليني لديها. كما قامت أيضا

"للمالئمة B2B" من خالل اخلدمات التجارية األمريكية. باإلضافة لذلك، تؤيد وزارة التجارة تقدمي الشركات األمريكية لعطاءاتهم في مناقصات حكومة العراق.

وزارة الزراعة
العاملني: 7

استمرت وزارة الزراعة األمريكية في تنفيذ برامج بناء القدرات على سحة احليوانات، واملياه، وموارد التربة، والتمديد الزراعي، والتعليم الزراعي. نفذت وزارة الزراعة األمريكية برنامجي 
تدريب كوكران بالواليات املتحدة – فحص اللحوم والدواجن وإدارة بقايا احملاصيل – إلى جانب زمالتني مع بورلوج في حتليل التربة. أنهت خدمات الزراعة األجنبية وجود موظفي 

احلكومة األمريكية واملتعاقدين من املواطنني األمريكيني في سبتمبر/أيلول 2012، لتعيد تنظيم األنشطة خدمات الزراعة األجنبية/القاهرة.

بنك التصدير واالستيراد
العاملني : 0

أكد بنك التصدير واالستيراد على أنه بالرغم من الطلب احملتمل لتوريد بضائع وخدمات أمريكية من خالل هيئات القطاع اخلاص والعام العراقية، إال أن االفتقار إلى هياكل التمويل 
ً لتوسع نشاط بنك االستيراد والتصدير في السوق على مدى فترة زمنية متوسط. في هذا الفصل، عقد بنك التصدير واالستيراد مناقشات  العملية سيستمر في أن ميثل عائقا

مع ممثلية وزارة التجارة لتحديد قنوات منشأ العمليات الصغرة من القطاع العام واخلاص والتي ميكن هيكلتها للتمويل بدون ضمانات سيادية. كما التقى مسؤولي بنك التصدير 
ً مع مطوري املشاريع األمريكية إلنتاج الزجاج، واإلسكان، واإلنشاءات العامة. واالستيراد أيضا

مؤسسة االستثمار 
اخلاص عبر البحار

العاملني: 0

أشارت مؤسسة االستثمار اخلاص عبر البحار إلى عدم وجود قروض أو ضمانات لشركات أمريكية في هذا الفصل. في عام 2010، قدمت مؤسسة االستثمار اخلاص عبر البحار 
90 مليون دوالر لشركة عراقية ذات مسؤولية محدودة وهي (التمويل السريع احملدودة) لدعم التوسع في مشاريعها الصغيرة واملتوسطة ومحافظ التمويل متناهية الصغر في 

العراق ومتديد عمل مؤسسة اإلسكان التعاوني األمريكية للوصول إلى مبادرة خدمات االئتمان في العراق. في هذا الفصل، خفضت مؤسست االستثمار اخلاص عبر الباحر من حجم 
القروض مبقدار 25 مليون دوالر. وفي 30 سبتمبر/أيلول 2012، لم تنفق مؤسسة االستثمار اخلاص عبر البحار أي متويل في دعم هذ املشروع.

.ً الحظة: البيانات غير مدققة. تعكس أرقام العاملني هؤالء املوجودين في بغداد، مبا يشمل األمريكيني منهم، ومواطني الدول األخرى، والعراقيني املعينني محليا مُ
ً على طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ  ً على طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ 1/10/2012؛ وزارة األمن الوطني، ردا املصادر: وزارة العدل، ردا
ً على طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص  ً على طلبات البيانات املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ 1/10/2012، و16/10/2012؛ وزارة النقل، ردا 1/10/2012، و7/10/2012؛ وزارة اخلزانة، ردا
ً على طلب البيانات املقدم من  ً على طلبات البيانات املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ 1/10/2012، و7/10/2012، وزارة الزراعة األمريكية؛ ردا إلعادة إعمار العراق بتاريخ 1/10/2012؛ وزارة التجارة؛ ردا
 ً ً على طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ 5/9/2012؛ مؤسسة االستثمار اخلاص عبر البحار، ردا املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ 1/10/2012، بنك التصدير واالستيراد، ردا
على طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ 2/10/2012، واملعلومات املقدمة للمفتش العام إلعادة إعمار العراق، 5/10/2012؛ مكتب وزارة اخلارجية الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون، 

ً على طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ 1/10/2012. ردا



I  50 املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق

البرامج التي متولها الواليات املتحدة في العراق

يشير انسياب حالة 
مكتب التعاون األمني 
العراقي إلى أن عملية 

التحول قد حتدث بصورة 
أسرع وعلى نحو أكثر 

سالسة عما هو مشار 
إليه في سيناريوهات 
التخطيط السابقة.

مكتب التعاون األمني العراقي

أمت لتوه مكتب التعاون األمني العراقي عامه األول 
األمنية  املساعدات  من  عريض  نطاق  إلداره  كمركز 
وأنشطة التعاون األمني. في نهاية هذا الفصل، أدار 
مكتب التعاون األمني العراقي 172 قضية بتمويل 
من حكومة العراق عبر برنامج املبيعات العسكرية 
األجنبية. ومت طلب اثنى عشر قضية إضافية من 
حكومة العراق وتتم تلقي االعتماد األمريكي. وهناك 
74 قضية أخرى طلبتها حكومة العراق في عدة مراحل 
من االستجابة من خالل احلكومة األمريكية. تبلغ 
قيمة احلاالت احلالية واملقترحة اآلن 19.1 مليار دوالر224.

ً خمسة  يدير مكتب التعاون األمني العراقي حاليا
مواقع في العراق حتت سلطة مجلس الوزراء. تشمل 
هذه املواقع منشآت ملعاجلة قضايا املبيعات العسكرية 
األجنبية، ومراكز االستدامة والدعم، ونطاقات النيران 
احلية، ومراكز التدريب225. ثالثة من هذه املواقع تخضع 
لتحديثات بتمويل أمريكي لتصحيح القصور أمني 
املوروث عندما تولى مكتب التعاون األمني العراقي 
السيطرة عليها في 1 أكتوبر/تشرين األول 2011، 
ولكن واجهت التحديثات بعض التأخيرات. في هذا 
الفصل، كانت تواريخ اإلمتام املقررة لألغطية العلوية 
في بيسمايا وتكريت قد متت إزاحتها لستة أشهر، 
حتى أبريل/نيسان 2014 226، ومت تأجيل إمتام املنشأة 
األمنية املادية في أم القصر لثالثة أشهر227. بسبب 
هذه التحديثات، فقد ال يتم اإلمتام حتى تنتقل مواقع 
حكومة  لسيطرة  العراقي  األمني  التعاون  مكتب 
العراق، مكتب التعاون األمني العراقي ”يقوم بتقييم 
ً لإلطار  ما إذا كانت هذه التحسينات حكيمة نظرا

الزمني لتطبيع املواقع“228.
ً في موقع  اإلعالن عنه مؤخرا وهناك مشروع مت 
تشغيلي آخر ملكتب التعاون األمني العراقي – وهو 
مشروع بقيمة 2.7 مليون دوالر في مركز اللوجستيات 
واالستدامة التابع ملكتب التعاون األمني العراقي في 
تاج – وسيعمل هذا املشروع كنموذج للعمليات 
املستقبلية ملكتب التعاون األمني العراقي في القاعدة 
التي تديرها حكومة العراق حيث يعتبر استمرار التواجد 
ً. سيخفض هذا املشروع الذي مت البدء به  ً ضروريا أمرا
ً آثار وجود مكتب التعاون األمني العراقي في  مؤخرا
.229ً تاج ومن املقرر أن يجعل ظروف املعيشة أكثر أمانا

األمني  التعاون  مكتب  أوقف  الفصل،  هذا  في 
العراقي أنشطته التدريبية في كركوك وانتقل إلى 
تدريبات  نقلها  مت  التي  األنشطة  تكريت. شملت 
الطيران، إلى جانب أنشطة تدريبات الصيانة، ودعم 
لوجستيات املتعاقدين لدعم الطائرات230. وقد ذكر 
األمني  التعاون  املتبقية ملكتب  أن اخلمسة مواقع 
العام  أثناء  العراق  حكومة  إلى  ستنتقل  العراقي 
2013 231، وبالرغم من أن وزارة الدفاع قد أشارت إلى 
أن جدول النقل ”هو قرار مسبق“ وأن ”مكتب التعاون 
األمني العراقي ال ميكنه توقع ما سيتم اتخاذ القرار 
بشأنه عند مستويات أعلى من احلكومة“232. إال أنه 
رغم ذلك توقع رئيس مكتب التعاون األمني العراقي 
تخفيض ”منحدر“ على األقل بثلث األفراد العسكريني 
األمريكيني في العامني املقبلني، ولكن تشير املناقشات 
بني الوكاالت بشأن مستقبل املكتب إلى أنه سيتم 
في  إلى 75%  يصل  مبا  العاملني  عدد  تخفيض 
السنة املالية 2014 233. يشير انسياب حالة مكتب 
التعاون األمني العراقي، مبا يشمل قضية التمويل 
ً الستمرار قرار اصصات، إلى أن عملية التحول  وفقا
قد حتدث بصورة أسرع وعلى نحو أكثر سالسة عما 
هو مشار إليه في سيناريوهات التخطيط السابقة. 

منوذج املبيعات العسكرية األجنبية الناشئ
بعد حتويل مواقع التشغيل األمريكية إلى حكومة 
العراق، يتوقع مكتب التعاون األمني العراقي أن ذلك 
سيدعم أنشطته مساعداته األمنية إما عبر عمليات 
السفارة وخدمات دعم الصيانة وعقود BLISS (إذا 
كان هناك حاجة لوجود دائم) أو عبر الزيارات ذات اليوم 
الواحد باستخدام منوذج احملور والتحدث (إذا لم يكن 

هناك وجود دائم مطلوب)234.
فبمجرد  العراقي،  األمني  التعاون  ملكتب   ً وفقا
نقل املواقع إلى حكومة العراق، فسترتفع متطلبات 
املتعاقدين والتكاليف املصاحبة حلاالت التعيني وتسليم 
معدات املساعدات األمنية ألن احلكومة األمريكية لن 
تتحمل بعد ذلك مصروفات دعم احلياة واألمن235. 
وألغراض التخطيط، فقد قدرت وكالة التعاون األمني 
الدفاعي (DSCA) أن التكلفة السنوي لكل متعاقد 
لدعم احلياة واألمن ستبلغ 250,000 دوالر – وستحتاج 
التكاليف ألن يتم حتميلها على خطابات العرض 
والقبول لبرنامج املبيعات العسكرية األجنبية236.

برامج الدفاع



 I 51 تقرير إلى الكونغرس I في 30 أكتوبر/تشرين األول 2012

برامج الدفاع

سواءً كانت هذه 
التكاليف اجلديدة 
ستكون مانعة أو 
ستخفض من التكلفة 
– إال أن تنافسية نظام 
املبيعات العسكرية 
األجنبية ستظل موجوة.

ً متعاقدي املبيعات العسكرية األجنبية.  منها حاليا
و“بتطبيع“ مكتب التعاون األمني العراقي (تخفيض 
الوجود واإلدارة املباشرة للحكومة األمريكية)، فستقع 
حركة عمليات األعمال العراقية املضطربة والبنية 
التحتية احملدودة (مثل غياب وكالء الشحن) مباشرة 
على عاتق املتعاقدين. وسيتم النظر إلى التخطيط 
لهذه التغييرات (وإعاقتها احملتملة لقضايا املبيعات 
العسكرية األجنبية) على أنها ذات أهمية بالغة241. 
في مثال حديث على هذا، أدى تفسير حكومة العراق 
للتنازل عن فرض اجلمارك في 30 يونيو/حزيران 2012، 
العسكرية  املبيعات  جميع شحنات  تعطيل  إلى 
األجنبية الواردة، مما نتج عنه تكاليف تخزين غير 
أعلن   ،2012 سبتمبر/أيلول  أوائل  في  مخططة. 
مجلس الوزراء بأن وزارات حكومة العراق (وباالستدالل، 
عمالء املبيعات العسكرية األجنبية، الذين مت إعفاؤهم 
من فرض اجلمارك يظهر أنهم قد حصلوا على إعانة 
إدارية. ولكن أشار مكتب التعاون األمني العراقي إلى 
أنه ي أواخر سبتمبر/أيلول، لم تكن هناك سوى حركة 

طفيفة لشحنات املبيعات العسكرية األجنبية.

املشاركات مع مسؤولي حكومة العراق
حتت برنامج املبيعات العسكرية األجنبية، يدير 
التزامات  من  كالً  العراقي  األمني  التعاون  مكتب 
حلكومة  األمنية  القدرة  لدعم  األمريكية  األموال 
العراق ومشتريات حكومة العراق للخدمات واملعدات 
البرامج هذا،  ومبا يصاحب مسؤوليات  العسكرية. 
العراقي مسؤولية  األمني  التعاون  يتحمل مكتب 
أكبر إلدارة نطاق عريض من العالقات مع حكومة 
عمل  وتأشيرات  تصريحات  تسهيل  من   – العراق 
متعاقدي مكتب التعاون األمني العراقي 243 حتى 
هذا  وفي  األمن244.  متعادقي  حوادث  وإدارة  متابعة 
الفصل، أشار رئيس مكتب التعاون األمني العراقي أن 
هذه املسؤوليات واسعة النطاق شملة مفاوضات مع 
مسؤولني حكومة العراق إلخراج متعاقد يدير قافلة 

من السجن في محافظة ديالة245.
التعاون  مكتب  مع  العراقيني“  القادة  ”مشاركة 
مع  التفاعل  من  احلدوث  متكررة  العراقي  األمني 
ً ما تستخدم في تطوير  مسؤولي حكومة العراق وكثيرا
قضايا املبيعات العسكرية األجنبية. قد تبدأ هذه 
املشاركات ببداية عمليات إعداد خطاب طلب حكومة 
العراق، وتستمر عبر تسليم وتنفيذ قضية املبيعات 
العسكرية األجنبية. كما توفر مجموعة املستشارين 
اإلستراتيجيني ملكتب التعاون األمني العراقي االتصال 
في  الشركاء  قدرة  لبناء  العسكري-العسكري 

النطاق افض لعمليات مكتب التعاون األمني 
العراقي وحتويل مواقع العمليات لسيطرة حكومة 
تدار بها قضايا  التي  الطريقة  العراق سيغير من 
احلالية  من  كالً   – األجنبية  العسكرية  املبيعات 
أن  يظهر  املتعاقد،  منظور  ومن   .- واملستقبلية 
مكتب التعاون األمني العراقي يتحول عن أعمال دعم 
العقود، وقد تكون سرعة ونطاق التغير في العمليات 

للشركات اخلاصة ذات أهمية كبيرة237.
•  إدارة التكلفة للقضايا احلالية. غالبية القضايا 
احلالية، مبا يشمل العديد من القضايا املمددة مثل 
تسليم 18 طائر F-16، ليس لها متويل منفصل 
لدعم حياة املتعاقدين أو تكاليف األمن التي تعكس 
وبالنسبة  العراقي.  األمني  التعاون  مكتب  حتول 
أثناء  للتسليم  احملددة  األوقات  حتني  التي  للقضايا 
إنهاء  أو  العراقي  األمني  التعاون  مكتب  تخفيض 
بصمته التشغيلية فستواجه حديات لم يتم متويلها 
ً ولم يتم معاجلتها بعد238. يشير مكتب التعاون  حاليا
األمني العراقي إلى أنه سيدعم العقود احلالية حتى 
إمتام قضايا املبيعات العسكرية األجنبية ”أو تعديلها 

لدعم إستراتيجية التحويل“239.
ستحتاج  املستقبلية.  القضايا  تكاليف    •
القضايا قيد التطوير ألن تشمل تكاليف دعم احلياة 
والتكاليف املتعلقة باألمن على نحو أكثر واقعية وأن 
ً كانت هذه  ً لقضايا محددة. وسوا يتم إعدادها خصيصا
التكاليف اجلديدة مانعة أو ستخفض من التكلفة، 
إال أن تنافسية نظام املبيعات العسكرية األجنبية 
ستظل موجودة، ولكن ال يظهر أن السعر الثابت 
الذي وضعته وكالة التعاون األمني الدفاعي مببلغ 
ً لتكاليف  250,000 دوالر للشخص في العام (وفقا
مدربي املساعدات األمنية احلالية) أنه يأخذ في احلسبان 
التكاليف خارج املظلة األمنية املمولة من احلكومة 
 ً ً. قد تكون التكاليف تختلف اختالفا األمريكية حاليا
املتعاقدين  خالل  من  مباشرة  إدارتها  عند   ً جوهريا
 ً (مقابل احلكومة األمريكية) وستتفاوت بشدة وفقا
للمكان الذي يتم تنفيذ اخلدمات به في العراق ومدة 
تقدمي اخلدمات. فبدون معدل محدد للمهام لدعم 
احلياة واألمن، قد تثبت هذه التقديرات املدمجة في 
ً (أو في  القضايا املستقبلية أنها منخفضة ظاهريا
بعض احلاالت من املمكن أن تكون مرتفعة للغاية)240.
لتأسيس  العراق  حكومة  لضرائب  التعرض    •
الشركات، واالستيراد، والدخل. بالرغم من عدم ارتباطها 
مباشرة بعملية التحول، إال أن حركة مكتب التعاون 
األمني العراقي في ابتعاده عن دعم املتعاقدين سيكون 
من شأنه تسريع تنازالت التشغيل التي يستفيد 
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البرامج التي متولها الواليات املتحدة في العراق

التزم مكتب التعاون 
األمني العراقي بنسبة 

99.2 من متويل صندوق 
قوات األمن العراقية 
للعام املالي 2011 
بحلول نهاية السنة 

املالية.

وتشجيع  العسكري،  التعليم  وتعزيز  الدفاع،  وزارة 
وتنسيق املشاركات اإلقليمية والتنسيق األمني246.

شملت أنشطة التعاون األمني ممارسات تدريبية 
مشتركة بني القوات اخلاصة العراقية واألمريكية247. 
كما شملت أنشطة املساعدة والتدريب املباشرة في 
الدولة تدريب بحارة البحرية األمريكية مع البحرية 
العراقية وتوفير املستشارين العسكريني األمريكيني 
للدعم املباشر (عبر وزارة الدفاع) لقائد القوات البرية 

للجيش العراقي، وقائد القوات اجلوية العراقية248.
شملت أنشطة التدريب اإلقليمية لقوات األمن 
العراقية التي سهلها مكتب التعاون األمني العراقي 

في هذا الفصل249:
•  ممارسات دولية ملكافحة األلغام في البحرين.
•  ممارسات بحث وإنقاذ وبحث واستيالء في الكويت.

•  تدريب صيانة آالت F-16 في األكادميية اجلوية 
امللكية األردنية.

•  تعليم عسكري منهي، يتألف من برامج تدريبية 
للمدفعية املتقدمة وM1A1، وبرامج تدريبية لقادة 
املدفعية، وتدريب لفريق املعركة، وتنمية مذهبية، 
وتطوير للمناهج الدراسية ملدرسة املدفعية واملدرعات، 
وتدريب الكادر واملدربني، واستشارات وتدريبات مؤسسية 
للجيش العراقي في مؤسسات عراقية وأمريكية.

أنشطة تدريب املبيعات العسكرية األجنبية
العسكرية  املشتريات  تدريب  أنشطة  أكبر 
األمريكية اجلارية مت تنسيقها من خالل مكتب التعاون 
األمني العراقي في 30 سبتمبر/أيلول 2012، وقد 
كانت برنامج تركيز مقاتلي احلرب (WFF)، وبرنامجني 
للطيارين ومسؤولي الصيانة، بقيمة إجمالي 279.3 

مليون دوالر (مبا يشمل اخليارات غير املمارسة)250:
•  تلقى ما يزيد على 4,000 فرد من أفراد اجليش 
العراقي تدريب تركيز مقاتلي احلرب في هذا الفصل 

في أربيل، وتاج، وبيسمايا.
•  هناك 13 من طياري F-16 املرتقبني يتلقون 
تدريبات في الواليات املتحدة، وبدأ 359 من أخصائيي 

الصيانة بالقوات اجلوية العراقية التدريب في األردن.
•  هناك 7 من طياري C-130 املرتقبني، و16 من 
طاقم الصيانة، و1 من أخصائيي التحميل يتلقون 

التدريب في مواقع أمريكية.

صندوق قوات األمن العراقية
في 30 سبتمبر/أيلول 2012، انقضت صالحية 
احلصة األخيرة من مخصصات أموال صندوق قوات 
األمن العراقية لاللتزام بها ملشاريع جديدة251. التزم 

مكتب التعاون األمني العراقي بنسبة %99.2 من 
متويل صندوق قوات األمن العراقية للعام املالي 2011 
بحلول نهاية السنة املالية. وكانت 9.0 مليون دوالر 
التي لم يتم االلتزام بها بعد نتيجة لألموال التي 
عادت في سبتمبر من وكاالت التنفيذ أو العقود التي 

لم يتم تنفيذها252.
ً ملكتب وزير الدفاع (مراقب النفقات)، فهناك  وفقا
425.7 مليون دوالر (%37) من أموال صندوق قوات 
األمن العراقية للعام املالي 2011 مت االلتزام بها في 
هذا الفصل. بتوضيح القيود الزمنية التي واجهها 
مكتب التعاون األمني العراقي في إدارة اصصات 
النهائية لصندوق قوات األمن العراقية، فإن 80% 
قوات  صندوق  أموال  من  دوالر)  مليون   929.0 (أو 
األمن العراقية للعام املالي 2011 قد م االلتزام بها 
على  لإلطالع  النهائيني253.  السنويني  الربعني  في 
االلتزامات الفصلية ألموال صندوق قوات األمن العراقي 
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مت طلب 74 قضية 
محتملة من قضايا 
املبيعات العسكرية 
األجنبية بقيمة 10.2 
مليار دوالر أو جاري 
تقدمي تطلبها من خالل 
حكومة العراق.

مشاركة التكلفة حلكومة العراق لألنشطة املمولة 
من صندوق قوات األمن العراقية للعام املالي 2011، 

أنظر الشكل 3.6.

حالة قضايا املبيعات العسكرية األجنبية
في الفصل السابق، أشار مكتب التعاون األمني 
دوالر من  أن هناك حوالي 12.0 مليار  إلى  العراقي 
التزامات صندوق قوات األمن العراقية حلكومة العراق 
العسكرية  املبيعات  لقضايا  األمريكية  واحلكومة 
دوالر256.  مليار  األجنبية، مع تسليم حوالي 2.6 
تقدمي  الدفاع  وزارة  تستطع  لم  الفصل،  هذا  وفي 
معلومات قضية قابلة للمقارنة بنهاية الفصل257.

ويشير حتليل املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق 
ملالحظات إدارة القضايا احلالية ملكتب التعاون األمني 
ً من حكومة  العراقي (حيث يتم متويل القضايا حصريا
العراق) إلى أن هنا 192 من قضايا املبيعات العسكرية 
األجنبية بقيمة حوالي 8.9 مليار دوالر كانت إما قد 
مت تنفيذها أو قد مت استالم االعتماد األمريكي النهائي 
في 30 سبتمبر/أيلول 2012. وهناك 74 من قضايا 
املبيعات العسكرية األجنبية املرتقبة بقيمة 10.2 
مليار دوالر (من املالحظ أنها تشمل احلصة الثاني 
طلبها  جاري  أو  طلبها  مت  قد   (F-16 طائرات من 
.258(3.7 الشكل  (أنظر  العراق  حكومة  خالل  من 

تسليم القضايا اجلارية

ً موعات النشاط الفرعي،  للعام املالي 2011، وفقا
أنظر الشكل 3.5.

التعاون األمني العراقي مسؤولية  حتمل مكتب 
يناير/كانون  في  العراقية  األمن  قوات  صندوق  إدارة 
الثاني 2012، وفي شهر يونيو/حزيران 2012، وضع 
خطة إنفاق للمبالغ غير امللتزم بها بإجمالي 1.155 
مليار دوالر254. من هذا اإلجمالي كان االلتزام مببلغ 
وزير  ً العتماد  وفقا أمر طارئ  دوالر هو  155 مليون 
أثبتت  قد  العراق  حكومة  بأن  للكونغرس  الدفاع 
قدرة مؤسسية على إدارة اللوجستيات، والصيانة، 
وقد  املتحدة.  الواليات  من  املشتراة  املعدات  وتعزيز 
يوليو/متوز 2012  في 17  الوزير  اعتماد  استشهد 
بعشرات آالف القضايا والعمليات املؤسسية كمثال 
اللتزامات حكومة العراق جتاه العملية التي حددها 

الكونغرس255.
وكما يعرض اجلدول 3.7، فقد كانت مخصصات 
التزامات  وكانت  اطط،  من  قليالً  أكبر  التعزيز 
التدريب قرابة %6 أقل من اطط. ولإلطالع على 

الشكل 3.6

 
$1,146.0

 

$259.1

$1,405.1 :

 :
    :

.2/10/2012  

  2011 

28/9/2012  

18%

82%

اجلدول 3.7
خطة اإلنفاق النهائية ألموال صندوق قوات األمن العراقية للعام املالي 
ً موعة النشاط الفرعي، في 30/9/2012 2011 مقابل االلتزامات وفقا

باملليون دوالر

نسبة االختالف %االلتزاماتاخلطة النهائية
%554.7557.60.5التعزيز

%1.0-485.7480.8املعدات والنقل

%5.8-113.5107.0التدريب

%41.0-1.00.6األنشطة ذات الصلة

%0.8-1,155.01,146.0اإلجمالي
الحظة: االلتزامات ال تعكس أي تعديالت متت في عملية اعتماد التقرير النهائي للعام املالي 2013. مُ

املصادر: مكتب التعاون األمني العراقي، صندوق قوات األمن العراقية، خطة النشاط املالي للعام املالي 2011 (خطة اإلنفاق)، القانون 
ً على طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق 2/10/2012. العام 10-112، 11/6/2012؛ ousd(c)، ردا

الشكل 3.7
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البرامج التي متولها الواليات املتحدة في العراق

أول C-130J للعراق 
من املقرر تسليمها في 

وقت متأخر من هذا 
العام.

والتدريب، والتعزيز، واللوجستيات. يتم إعداد تسليم 
الطائرات عبر التدريب وإعداد القاعدة. بنهاية شهر 
في  يتدربون   ً طيارا  13 هناك  كان  سبتمبر/أيلول، 
الواليات املتحدة، مع 14 إضافيني من املتوقع أن يبدأون 
التدريب في الفصل القادم، بهدف 27 طيار مدرب 
عند تسليم الطائرات للعراق بحلول شهر مارس/آيار 
ً ما يزيد على 350 من  2016. كما أن هناك أيضا
فريق صيانة الطائرة يخضعون للتدريب. كما يوفر 
تعديل جديد في قضية الطائرة F-16 تقييم مواقع 
القواعد البديلة للطائرات التي مت تسليمها، وفي 
أواخر سبتمبر/أيلول غيرت حكومة العراق القاعدة 
اتارة للتسليم املبدئي لطائرات F-16 من السعد 
ثانية تضم شراء 18  البلد264. وهناك قضية  إلى 
طائرة F-16 إضافية قيد املتابعة، ومن املتوقع تقدمي 
خطاب القبول حلكومة العراق في الفصل التالي265.

خطابات العرض والقبول التي مت إعدادها في هذا 
الفصل

القبول  خطابات  إعداد  مت  التي  القضايا  تشمل 
لها من خالل حكومة العراق لهذا الفصل مجموعة 

متنوعة من شراء املعدات وأنشطة التدريب266:
ستوفر  اجلوية.  تكريت  لقاعدة  رادار  أجهزة    •
القضية التي تبلغ قيمتها 60 مليون دوالر حتديات 
لقاعدة تكريت اجلوية لدعم املدى القريب للقاعدة 
لعدة طائرات. ستشمل املعدات رادار مراقبة مطارات، 
ومحاكي رادار، وأجهزة نظام هبوط، ونظام إضاءة املهبط 
اجلوي، وقطع غيار وأجهزة غصالح، ومعدات دعم. كما 
ً تدريب لألفراد وتدريب على املعدات267. ستشمل أيضا

•  اخلدمات الهندسية والتدريبات في أم القصر. 
والتي  دوالر  مليون  بقيمة 38  القضية  ستشمل 
مدتها ثالثة سنوات تدريب إصالح وصيانة للعديد من 
فئات السفن وقوارب الدورية التي تدعم األمن البحري 

العراقي268.

لبرنامج املشتريات العسكرية األجنية العديد من 
القضايا الكبيرة في العديد من حاالت التسليم، مع 
تخطيط األنشطة لسنوات عدة. ستوفر هذه القضايا 
قطع غيار، وذخيرة، وتدريب، ولوجستيات دعم املتعاقد.

في هذا الفصل، قدم مكتب التعاون األمني العراقي 
املعلومات التالية لثالثة من قضاياه البارزة:

•  دبابات M1A1. في 27 أغسطس/آب، استلم 
في  القتالي  التدريب  مركز  في  العراقي  اجليش 
دبابة  بني 140  (من   M1A1 دبابات آخر  بيسمايا 
اشترتها حكومة العراق بإجمالي تكلفة 815 مليون 
دوالر عبر برنامج املبيعات العسكرية األجنبية). عرض 
اجليش العراقي تنسيقات املدرعات واملشاه في ساحة 
املعركة في متارين بالذخيرة احلية مع الدبابات في 
29 أغسطس/آب 259. يعمل مكتب التعاون األمني 
العراقي اآلن على إعداد خطاب قبول لقضية مببلغ 
200 مليون دوالر من شأنها تزويد اجليش العراقي 
الدبابات M1A1، ومن املتوقع أن تطلب  مبحاكيات 
حكومة العراق عما قريب دعم لوجستي ملتعاقدي 

.M1A1 260 تعزيز الدبابات
•  برنامج C130J. الطيران االختباري ألول ستة 
طائرات C-130J Super Hercules للقوات اجلوية 
سبتمبر/أيلول 2012.  أوائل  في  متت  قد  العراقية 
C- تنوي القوات اجلوية العراقية استخدام طائرات

130J لدعم العمليات من الداخل لقواتها وعمليات 
اإلغاثة اإلنسانية. طائرات النقل هذه ستوفر توافق 
العراق مع القوات األمريكية وقوات الناتو. من املقرر 
تسليم الدفعة األول من طائرات C-130J للعراق 
في وقت متأخر من هذا العام261. عمليات جتميع 
معدات الدعم للطائرة وإعدادها للنقل للعراق بانتظار 
لدعم  اإلنشاء262.  التي هي حتت  املستودعات  إمتام 
استمرارية برنامج الطائرات C-130J قدمت حكومة 

العراق خطاب حملاكيات الطيران263.
احلالية 18  القضية  تشمل   .F-16 طائرات   •
طائرة F1-6، من شراء الطائرات، واألنظمة املساعدة، 

في أغسطس/آب، امتلك اجليش العراقي على آخر دفعة من 140 دبابة M1A1 مت 
شراؤها من الواليات املتحدة بقيمة 815 مليون دوالر. (صورة من اجليش األمريكي)

تنوي القوات اجلوية العراقية استخدام طائرات C-130J للدعم الداخلي 
لقواتها ولعمليات اإلغاثة اإلنسانية. (صورة من لوكهيد مارتن).
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برامج الدفاع

خيبت آمال مسؤولي 
حكومة العراق لعدم 
حترير متويل برنامج 
املبيعات العسكرية 
األجنبية مببلغ 850 
مليون دوالر واصصة 
من وزارة الدفاع للعام 
املالي 2012 بعد.

قضايا  طلبات  في  للزيادة  استجابة  بعد   2012
األمني  التعاون  مكتب  أشار  وقد  العراق.  حكومة 
العراقي بصفة خاصة إلى أن عدم إتاحة املبيعات 
العسكرية األجنبية قد يؤثر على دعم اللوجستيات 
للعديد من منصات القوات اجلوية العراقية273. عالوة 
على ذلك، يُقدر أن خطابات القبول موعة متنوعة 
من القوات اجلوية، واجليش، والبحرية قد جتاوزت املبالغ 
املتاحة التي أتيحت لبرنامج املبيعات العسكرية 

األجنبية في السنة املالية 2012 274. 
القيمة التراكمية خلطابات الطلب التي تخضع 
للنظر من حكومة العراق للطلب احملتمل تقدميه في 
العسكري  التمويل  لبرنامج  املالية 2013  السنة 
األجنبي يتجاوز إدارة 911 مليون دوالر في السنة املالية 
2013 لطلب التمويل العسكري األجنبي للعراق275. 
تناول  في  العراق  حكومة  جهود  إلى  بالنظر 
موقفها األمني – والتباطؤ في إتاحة برنامج التمويل 
والتعزيز،  املعدات،  الستخدام  األجنبي  العسكري 
وتدريب قوات األمن العراقية – يعتقد مكتب التعاون 
األمني العراقي بأن برامج املساعدات األمنية األمريكية 

ال تفي بتوقعات واحتياجات حكومة العراق276.

فيلق مهندسي جيش الواليات املتحدة

فيلق  أدارت   ،2012 سبتمبر/أيلول   30 في 
مهندسي جيش الواليات املتحدة 30 مشروع جاري 
في العراق بإجمالي قيمة عقود 309.1 مليون دوالر – 
و17 مشروع ملكتب التعاون األمني العراقي (بقيمة 
اخلارجية  لوزارة  مشروع  و13  دوالر)،  مليون   265.7
دوالر). عمل مبكتب منطقة  (بقيمة 43.4 مليون 
العراق لفيلق مهندسي جيش الواليات املتحدة 8 من 
موظفي احلكومة األمريكية – 2 منهم عسكريني 
و6 مدنيني – لينخفض العدد من 10 بنهاية الفصل 
السابق. وقد كان أحد املوظفني املدنيني اليزال يعمل في 
مكتب مشاريع تكريت، ولكن أشار فيلق مهندسي 
جيش الواليات املتحدة بأن موقع تكريت قد يتم إغالقه 
بنهاية هذا العام امليالدي وسيتم إغالقه بالتأكيد في 
أبريل/نيسان 2014، حيث أنه من املتوقع أن ينتهي 
أكبر مشروع جاري لفيلق مهندسي جيش الواليات 
املتحدة – والذي يشمل تركيب أغطية علوية واقية 
 ً في مخيم سبيشر السابق في تكريت -. يتم تقريبا
تقدمي جميع الدعم اإلداري اإلنشائي ملشاريع فيلق 
مهندسي جيش الواليات املتحدة منخالل عراقيني 
يتم توفيرهم عبر عقد فيلق مهندسي جيش الواليات 
املتحدة مع Versar. بنهاية سبتمبر/أيلول، فسيكون 

وارسو.  حلف  هيليكوبتر  لطائرات  حتديثات    •
القضية بتكلفة 15 مليون دوالر من شأنها حتديث 
Mi- االتصاالت ودفاع األسلحة لطائرات هليكوبتر
17، وMi-8. أشارت وكالة التعاون األمني الدفاعي 
تكميلي  لوجستي  دعم  هناك  أن  إلى   (DSCA)

متوقع للطائرات سيوفره متعاقد روسي269.
•  رادارات كاشفات احلرارة. القضية بتكلفة 428 
مليون دوالر من شأنها توفير شكلني مختلفني من 
احلركة،  وكاشفات  احلرارة  كاشفات  رادارات  أنظمة 
الغيار،  وقطع  لها،  املصاحبة  البيانات  وأنظمة 
الغرض  القضية  هذه  والتدريب.  اإلصالح،  ومعدات 
منها التخفيض الكبير لتعرض قوات األمن العراقية 
لهجمات النيران غير مباشرة وتزويدها باملعلومات 

لالستجابة ملثل هذه الهجمات270.

خطابات طلب حكومة العراق التي أصدرت لهذا 
الفصل

في هذا الفصل، قدمت حكومة العراق خطابات 
طلب للعديد من القضايا احملتملة، مبا يشمل271:

وإشعاعية،  وبيولوجية،  كيميائية،  مركبات    •
ونووية، ومعدات إزالة التلوث – 30 مركبات سترايكر 
Stryker (تقدر تكلفتها ب 25 مليون دوالر) مزودة 
باستخدامات كيميائية، وبيولوجية، وإشعاعية، ونووية.
•  الذخيرة الرئيسية لدبابة M1A1 – ذخيرة 120 

مللم بقيمة 40 مليون دوالر.

برنامج التمويل العسكري األجنبي
كوكيل لوكالة التعاون األمني الدفاعي في العراق، 
فقد مت تكليف مكتب التعاون األمني العراقي بإدارة 
منح التمويل العسكري األجنبي (ومن احملتمل قروض) 
في  املنتجة  األسلحة  شراء  على  العراق  ملساعدة 
الدفاع،  وخدمات  الدفاع،  ومعدات  املتحدة،  الواليات 
في  األمني  املوقف  وبسوء  العسكرية.  والتدريبات 
العراق، وبإغالق نافذة إتاحة أموال صندوق قوات األمن 
العراقية، أبلغ مكتب التعاون األمني العراقي املفتش 
العام اخلاص إلعادة إعمار العراق برغبة حكومة العراق 
في برنامج املبيعات العسكرية األجنبية“272. زيادة 
خطابات طلبات حكومة العراق على مدار الربعني 
السنويني السابقني – والتي جتاوزت األموال املتاحة 
بصندوق قوات األمن العراقية – هو مؤشر لالستخدام 

املرتقب لبرنامج املشتريات العسكرية األمريكية.
ً ملكتب التعاون األمني العراقي، فقد خيبت  وفقا
متويل  حترير  عدم  بسبب  العراقيني  املسؤولني  آمال 
مببلغ 850  األجنبية  العسكرية  املبيعات  برنامج 
مليون دوالر واصصة من وزارة الدفاع للعام املالي 
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البرامج التي متولها الواليات املتحدة في العراق

بقيمة 55 مليون دوالر، كان عقد األغطية العلوية 
اجليش  املهندسني  لفيالق  اجلارية  اجلهود  أكبر  هو 
األمريكي في العراق. شمل النطاق األساسي للعمل 
ثالثة مواقع – امللحق العسكري بالسفارة وملحق 

هناك 36 عراقي يساعدون فيلق مهندسي جيش 
املتحدة على اإلشراف على مشاريعها277. الواليات 

املشاريع اجلارية
مهندسي  لفيلق  اجلارية  املشاريع  نصف  قرابة 
العدد  من  كالً  حيث  من  املتحدة،  الواليات  جيش 
والتكلفة الدوالرية، كانت قضايا لبرنامج املبيعات 
العراق.  حكومة  من  بتمويل  األجنبية  العسكرية 
وكما يظهر في اجلدول 3.8، فقد كان اثنان من أكبر 
مشاريع برنامج املبيعات العسكرية األجنبية إلنشاء 
طرق بطول 100 كيلومتر على طول احلدود العراقية-

اإليرانية في البصرة. كان من املقرر في األساس إمتام 
هذه املشروعت في شهر مايو/آيار 2012، ولكن تتوقع 
فيلق مهندسي جيش الواليات املتحدة اآلن أن يتم 
إمتامها األول في الشهرين األولني من العام 2013. 
 ً أشار فيلق مهندسي جيش الواليات املتحدة أيضا
إلى أن عقد أحد املشاريع اجلارية لبرنامج املبيعات 
العسكرية األجنبية – تصميم وإنشاء ثكنات جديدة 
ومنشآت أخرى في مدرسة العسكرية واالستخبارات 
في تاج – قد مت إنهاؤه لإلعسار في 14 سبتمبر/

أيلول278.

اجلدول 3.8
املشاريع اجلارية لفيلق مهندسي جيش الواليات املتحدة، في 30/9/2012

باملليون دوالر

الوكالة 
العميل

تاريخ منح احملافظةاملشروعمصدر التمويل
العقد

تاريخ اإلمتام 
املقرر

مبلغ 
العقد

املبلغ الذي 
مت دفعه

مبلغ العقد 
غير منفق

وزارة 
اخلارجية

صندوق الدعم 
االقتصادي

9/20/200712/28/201213.212.90.3ميسانمستشفى ميسان اجلراحية

–11/17/201010/1/20128.07.9بغدادمركز تدريب الوزيرية الوطني

الوصالت املنزلية لنظام الصرف الصحي 
T13/27/20105/31/20137.64.72.9األنباربالفلوجة و

4.6–6/2/201012/31/20124.6بابلوحدات جلنة املسيب 9 و10

تركيب املعدات ملستشفى البصرة 
6/18/201111/20/20122.11.80.4البصرةلألطفال

4/13/20126/30/20131.90.21.6متعدددراسة النقل الكهربي واخلطة الرئيسية

1.4–7/31/20123/31/20131.4بغدادفحص وإصالح محكمة الرصافة

1.2–4/13/201210/11/20121.2متعددشراء قطع غيار إضافية للمولدات

BCH 11/18/20111/23/20131.10.60.5البصرةإدارة النمشآت في

0.7–7/26/201211/23/20120.7متعددشراء آالت لف الكابالت الكهربائية

–5/2/20118/30/20120.50.5متعددإصالحات PHC في وسط العراق

الفلوجة WWTP العمليات، والصيانة، 
1/6/20121/8/20130.50.30.2األنباروالتدريب، املرحلة 2

42.728.913.8اإلجمالي الفرعي

املكتب الدولي 
لشؤون ادرات 
وتنفيذ القانون

0.7–7/31/201212/13/20120.7بغدادSC/ مولدات محكمة القضاء األعلى

0.7–0.7اإلجمالي الفرعي

43.428.914.5إجمالي وزارة اخلارجية
البقية في الصفحة التالية

لبرنامج  التابع  اجلاري  الوحيد  اإلرهاب هو املشروع  لبناء مديرية مكافحة  مشروع بقيمة 18.6 مليون دوالر 
املبيعات العسكرية األجنبية الذي تديره فيلق مهندسي جيش الواليات املتحدة وهو حاصل على متويل مشترك 

من حكومة العراق واحلكومة األمريكية. (صورة من فيلق مهندسي جيش الواليات املتحدة).
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برامج الدفاع

أشار مكتب التعاون 
األمني العراقي إلى أنه 
يراجع املشروع لتحديد 
ما إذا كانت هذه 
االستثمارات مناسبة 
بالنظر إلى أن املواقع من 
املتوقع أن يتم حتويلها 
إلى حكومة العراق 
بنهاية سبتمبر/أيلول 
.2013

الشرطة  تعزيز  فرقة  مجمع  إنشاء  استمر 
دوالر  مليون  تكلفته 48.0  تبلغ  والذي  الفيدرالية 
أن  في  العراقية  األمن  قوات  صندوق  من  بتمويل 
يكون ثاني أكبر مشروع جاري. ومرة أخرى، فقد مت 
تأجيل اجلدول الزمني. ففي أبريل/نيسان، أشار فيلق 
مهندسي جيش الواليات املتحدة إلى أنها تتوقع إمتام 
املشروع في أبريل/نيسان؛ بينما في شهر يوليو/متوز 
مت تأجيل موعد اإلمتام إلى نهاية أغسطس/آب، وفي 
1 أكتوبر/تشرين األول، أشار فيلق مهندسي جيش 
الواليات املتحدة إلى أن املشروع من املقرر إمتامه في 

15 أكتوبر/تشرين األول.
ً لفيلق مهندسي جيش الواليات املتحدة فقد  وفقا
تسبب في التأخيرات عدم توفير املتعقاد ألموال كافية 

ً الوحدة 3)  املساعدات األمنية (الذي كان يسمى سابقا
وبيسمايا في بغداد، باإلضافة يم سبيشير – ولكن 
ً في املشروع. في شهر يوليو/ امللحق لم يعد مشموال
متوز، أشار فيلق مهندسي جيش الواليات املتحدةة 
إلى أنه من املتوقع إمتام العمل بحلول شهر أكتوبر/
تشرين األول 2013، ولكن مت متديد جدول العمل اآلن 
ملدة ستة أشهر، وأشار مكتب التعاون األمني العراقي 
في أكتوبر/تشرين األول إلى أنه يراجع املشروع لتحديد 
ما إذا كانت هذه االستثمارات مناسبة بالنظر إلى أن 
املواقع من املقرر أن يتم حتويلها إلى حكومة العراق 
بنهاية شهر سبتمبر/أيلول 2013. سيتم دفع مقابل 
التابعة  والصيانة  العمليات  صناديق  من  املشروع 

. (OMA) 279 للجيش

الوكالة 
العميل

تاريخ منح احملافظةاملشروعمصدر التمويل
العقد

تاريخ اإلمتام 
املقرر

مبلغ 
العقد

املبلغ الذي 
مت دفعه

مبلغ العقد 
غير منفق

مكتب 
التعاون 
األمني 

العراقي

املبيعات 
العسكرية 

األجنبية

طريق احلدود القطاع 2 القسم ب45- 
9/29/20102/10/201333.615.418.2البصرةكلم

طريق احلدود القطاع 2 القسم أ50- 
9/24/20101/30/201331.615.616.0البصرةكلم

2/28/20124/22/201423.81.522.4بغدادمجمع التدريب العسكري

9/28/20096/1/201318.611.57.1بغدادمديرية مكافحة اإلرهاب

GAKD-B2 HAWK/ قاعدة النصر
VBC11/10/20114/30/201314.00.613.4بغداد

Hawak Base HQ & ECP 12/6/20119/1/20137.80.57.2بغدادقاعدة

11/1/201011/2/20126.45.41.0األنبارحتسينات القطاع السابع في النخيبي

H3 ،11/1/201011/10/20125.24.50.6األنبارحتسينات القطاع السابع

مدرسة االستخبارات والعسكرية 
4.2–1/13/20128/2/20134.2بغداد(IMMS)، املرحلة 2

11/2/201010/31/20124.13.50.6األنبارحتسينات القطاع السابع، أقشاط

11/3/20109/23/20124.03.60.4األنبارحتسينات القطاع السابع، قصر أميج

0.5-1/10/201110/15/20123.74.2بغدادتصميم/بناء DFAC قاعدة هاواك

11/10/201111/3/20121.20.60.6صالح الدينGAKD-B-B1 قاعدة تكريت

 C-130J البنية التحتية لـ
Infrastructure PKG11.0–6/27/20128/22/20131.0بغداد

159.267.092.1اإلجمالي الفرعي
صندوق قوات 

األمن العراقية
9/27/200810/15/201248.047.60.4بغدادمجمع تعزيز فرقة الشرطة الفيدرالية

7/10/20109/3/20123.52.90.5بغدادكلية شرطة بغداد، املرحلة 2

51.550.60.9اإلجمالي الفرعي
العمليات 
والصيانة 

التابعة للجيش 
(OMA)

55.0–2/10/20124/26/201455.0متعددإعادة منح مشروع الغطاء العلوي

55.0–55.0اإلجمالي الفرعي

إجمالي مكتب التعاون األمني 
265.7117.6148.1العراقي

309.1146.5162.6إجمالي جميع املشاريع
الحظة، البيانات غير مدققة. األرقام متأثرة بالتقريب. ً على طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ 1/10/2012.مُ املصدر: فيلق مهندسي جيش الواليات املتحدة، ردا



I  58 املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق

البرامج التي متولها الواليات املتحدة في العراق

مت تأخير مشروع البنية 
التحتية ملشاريع 

F-16 بانتظار اختيار 
حكومة العراق للقاعدة 

الرئيسية لطائرات 
.F-16

املشاريع القادمة
بنهاية هذا الفصل، كان لدى فيلق مهندسي جيش 
ً في مرحلة ما قبل منح  الواليات املتحدة 14 مشروعا
املشاريع. ومن املتوقع أن تبلغ تكلفتهم اإلجمالية 
حوالي 330 مليون دوالر. وقد استحوذت خمسة من 
مشاريع املبيعات العسكرية األجنبية على ما يزيد 
على %95 من هذه التكلفة التقديرية، حيث كان 
ً بقيمة 225 مليون دوالر لتوفير البنية  أكبرها مشروعا
التحتية لطائرات F-16 التي ستقوم حكومة العراق 
 F-16 بشراؤها. تأخر مشروع البنية التحتية لطائرات
لتعطيل حكومة العراق الختيار القاعدة الرئيسية 
لطائرات F-16، ولكن متت إزالة هذه العقبة في أواخر 
شهر سبتمبر/أيلول عندما استقرت حكومة العراق 
على قاعدة البلد اجلوية في محافظة صالح الدين. 
وكان ثاني أكبر املشاريع في مرحلة ما قبل املنح 
هو مشروع بقيمة 73.5 مليون دوالر لتصميم وبناء 
 ً مجمع مقار جديدة للبحرية العراقية في الزبير. وفقا
لفيلق مهندسي جيش الواليات املتحدة، فقد قدمت 
وزارة الدفاع خطاب طلب لهذا املشروع، ولكن لم توقع 
حكومة العراق بعد على خطاب العرض والقبول284.

ً أربعة مشاريع بانتظار منح العقود  كما هناك أيضا
وهي مشاريع بتمويل من صندوق الدعم االقتصادي 
والتي من املتوقع أن تبلغ تكلفتها اإلجمالية 9.9 مليون 
دوالر. تبلغ قيمة ثالثة منهم مجتمعني 9.1 مليون دوالر، 
وهم لشراء، وتركيب، وتشغيل، وصيانة، والتدريب على 
استخدام معدات طبية متقدمة في مستشفى البصرة 
لألطفال. واآلخر لشراء قطع غيار ملولدات توربينات 
ً في محطات الطاقة  االحتراق التي مت تركيبها سابقا
األمريكية285. احلكومة  أموال  باستخدام  العراقية 

للعمل على العقد، مبا يشمل عدم الدفع ملتعاقديه 
من الباطن. كما أشار فيلق مهندسي جيش الواليات 
ً إلى أن حكومة العراق لم حتوز على  املتحدة أيضا
املوقع، ولكنها ستوفر األمن حلماية املعدات، واألصول 

األمريكية األخرى حتى يتم إمتام جميع املنشآت280.
من بني 13 من املشاريع اجلارية التي تديرها فيلق 
اخلارجية،  لوزارة  املتحدة  الواليات  جيش  مهندسي 
كان هناك 12 ممولني من صندوق الدعم االقتصادي. 
وقد استمر بطء العمل في أكبر هذه املشاريع، وهو 
عبارة عن إنشاء مستشفى ميسان اجلراحية، ولكن 
أشار فيلق مهندسي جيش الواليات املتحدة إلى أنها 
التزال تتوقع اإلمتام بنهاية العام 2012. قالت فيلق 
مهندسي جيش الواليات املتحدة إلى أنها أصدرت 
سبتمبر/أيلول،   10 في  للمتعاقد  قلق“  ”خطاب 
مشيرة إلى عدم التقدم، وانخفاض تعزيزات السالمة 
بتحسني  املتعاقد  قام  وبالتالي  اجلودة،  ومتطلبات 

أدائه281.
املتحدة  الواليات  جيش  مهندسي  فيلق  تتوقع 
إمتام ثاني أكبر املشاريع املمولة من صندوق الدعم 
في  الوطني  التدريب  مركز  إنشاء  وهو  االقتصادي، 
الوزيرية، في أكتوبر/تشرين، وهو ما يتأخر بحوالي 
ً عن تاريخ اإلمتام احملدد بصفة أساسية.  13 شهرا
وبالنسبة للعمل في نظام معاجلة الصرف الصحي 
ً ملنحة من وزارة البلديات  بالفلوجة، والذي يتم وفقا
واألعمال العامة، فقد ظل على النحو اطط بتاريخ 

اإلمتام في مايو/آيار 2013 282.

املشاريع املكتملة
أشار فيلق مهندسي جيش الواليات املتحدة إلى 
أنها قد أكملت مشروعني في هذا الفصل. كان األول 
مشروع بقيمة 4.9 مليون دوالر بتمويل من صندوق 
وقود  تخزين  منشآت  لتوفير  العراقية  األمن  قوات 
ومعمل اختبارات في قاعدة املثنى اجلوية في بغداد. 
الثاني جهود بتمويل من صندوق الدعم  وقد كان 
االقتصادي إلصالح العيوب في 37 من مراكز الرعاية 
املتحدة  الواليات  بنتها  التي  األساسية  الصحية 
في جنوب العراق. في شهر يوليو/متوز، أشار مكتب 
الشراكة اإلستراتيجية بالعراق إلى أن هذا املشروع 
من املوقع أن تصل تكلفته إلى 450,000 دوالر، ولكن 
أشار فيلق مهندسي جيش الواليات املتحدة إلى أن 
إلمتام  دوالر  مليون  النهائية ستكون 1.3  التكلفة 

اإلصالحات واالختبارات في 14 عيادة 283.

بدأ إنشاء مركز التدريب الوطني بالوزيرية في بغداد وهو مشروع بتمويل 
من صندوق الدعم االقتصادي في شهر يناير/كانون الثاني 2011، ومن 
فيلق  من  (صورة   .2012 األول  أكتوبر/ترشني  شهر  في  إمتامه  املتوقع 

مهندسي جيش األمريكي).
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72 األمن وسيادة القانون 

78 االقتصاد 
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التطورات في العراق

في أواخر شهر يوليو/
متوز، اشتبكت قوات 

اجليش العراقي وقوات 
البشمركة التابعة 

حلكومة إقليم كردستان 
في مواجهات عسكرية 

وجيزة.

في  املالكي  نوري  الوزراء  رئيس  حكومة  ناضلت 
لم  التي  احمللية  التحديات  مع  السنوي  البع  هذا 
اخلارجية  احلدود  على  املتدهورة  والبيئة  حلها  يتم 
للدولة. ومن الداخل، فقد ضيق انعدام الثقة على 
حكم التحالف وسط استمرار اإلخفاق في الوفاء 
بالتسويات السياسية التي مكنت رئيس الوزراء من 
احلفا على السلطة بعد االنتخابات الوطنية التي 
جرت في مارس/آيار 2012؛ وقد ظلت اخلدمات العامة 
متقطعة مبا يشمل الكهرباء ؛ واستمرت حكومة 
العراق في التشبث بوفرة ثروة النفط املوجودة لديها – 
التزال حتاول الوصول إلى اتفاق بشأن حزمة من قوانني 
الهيدروكربونات، وفي ذات الوقت إيجاد طرق لتطوير 
ً، أرسل  وظائف في القطاعات غير نفطية. وخارجيا
القتال املكثف في سوريا موجات جديدة من الالجئني 
الدبلوماسية  االقتراحات  أعاقت  بينما  العراق،  إلى 
التركية حلكومة إقليم كردستان عالقات حكومة 

العراق مع أحد كبار شركاء التجارة للدولة.

مفاوضات التسوية السياسية

نزاع حكومة العراق-حكومة إقليم كردستان

هذا  أثناء   ً كبيرا  ً دورا السياسي  النشاط  لعب 
الفصل فظل تزايد حدة التوتر بني حكومة العراق 
وحكومة إقليم كردستان. وسط النزاعات الدائرة منذ 
فترة طويلة على احلدود التي تفصل إقليم كردستان 
عن باقي العراق، اشترك االثنان في خالف مرير متزايد 
باإلقليم.  اخلام  النفط  ثروة  على  السيطرة  على 
ً في أولوياتهم حيث استجابوا  اختلف االثنان أيضا
العراق  ااورة، مع دعوة حكومة  للثورة في سوريا 
للتفاوض على تسوية، ودعم األكراد جلهود إخوانهم 
األكراد بسوريا لالستفادة من ضعف النظام احلاكم 
الذاتي.  احلكم  من  درجة  إلى  والوصول  دمشق  في 
اجليش  قوات  اشتبكت  يوليو/متوز،  أواخر شهر  في 
العراقي مع قوات البشمركة التابعة حلكومة إقليم 
كردستان في مواجهات عسكرية وجيزة حيث هرع 

كال احلكومتني بقوات إلى احلدود الشمالية للعراق.

هدأ نزاع النفط منذ أبريل/نيسان، عندما أوقفت 
حكومة إقليم كردستان صادرات النفط اخلام بعد 
الشكوى من أن بغداد متأخرة منذ أشهر في سداد 
مرة  وتصاعدت  بها.  النفط  تطوير حقل  تكاليف 
أخرى عندها هددت بغداد باالنتقام عبر قطع املليارات 
من الدوالرات عن مخصصات ميزانية حكومة إقليم 
كردستان  إقليم  حكومة  رئيس  واجه  كردستان. 
مسعد برزاني بوصف أي قطع في األموال الفيدرالية 

على أنه إعالن حرب287.
هناك اثنان من التطورات األخرى التي زادت من دعم 
حكومة العراق وظهر أنها عززت من وضع حكومة 
ً في مايو/آيار، وصل  النزاع. أوال إقليم كردستان في 
مع حكومة  التركي  املباشر  الدبلوماسي  االتصال 
إقليم كردستان إلى ذروته في صورة اتفاقية لبناء 
أنابيب جديدة من شأنها حمل النفط من إقليم 
البحر  على  للموانئ  مباشر  مسار  في  كردستان 
عراقية  مناطق  أي  جتنب  مع  تركيا،  في  املتوسط 
خارج اإلقليم. ثم في شهر يوليو/متو وأغسطس/آب، 
أعلنت ثالثة من كبرى شركات النفط الدولية – 
توتال، وشيفرون، وغازبورم – خطط لالستثمار في 

املنطقة288.
املواجهات  لتهدئة  األمريكية  اجلهود  تقدمت 
بنداءات مباشرة للقادة األكراد من كبار املسؤوليني 
تصاحلية.  لفتات  اجلانبني  كال  وعرض  األمريكيني، 
أنها  إلى   ً أوال كردستان  إقليم  حكومة  أعلنت 
ً في أواسط شهر  ستستأنف صادرات النفط مؤقتا
أغسطس/آب، متعهدة باالستئناف الدائم إذا سددت 
حكومة العراق التكاليف. بدأت مفاوضات مباشرة 
بني حكومة العراق-حكومة إقليم كردستان برعاية 
نائب رئيس وزراء حكوم العراق روش شاويز، وهو أقوى 

األكراد الذين يخدمون في حكومة املالكي289.
على  الطرفني  كال  وقع  سبتمبر/أيلول،  في 14 
كردستان  إقليم  حكومة  ألزمت  مؤقة  اتفاقية 
املقابل،  وفي   .ً دواما أكثر  بصفة  الصادرات  بإعادة 
وافقت حكومة العراق على سداد تكاليف تطوير 
حقول النفط واستئناف التزاماتها السابقة لدعم 
منتجات  من  بـ 17%  كردستان  إقليم  حكومة 
النفط املكررة في العراق إلى جانب %17 من جميع 
النفط اخلام املسلم إلى محطات الطاقة في العراق 

النظام اإلداري



 I 61 تقرير إلى الكونغرس I في 30 أكتوبر/تشرين األول 2012

النظام اإلداري

مت النظر إلى االتفاقية 
على أنها ترتيب مؤقت، 
مناسب لكال الطرفني 
حيث اجتمعوا من جديد 
للعمل على تشريعات 
الهيدروكربونات.

إلنتاج الكهرباء. وقد مت تشكيل جلان منفصلة من 
ممثلي كال احلكومتني ملراقبة االلتزام باالتفاقية وحل 
الوزراء على  أي مشكالت محتملة. صدق مجلس 

االتفاقية بعد ستة أيام290.
النزاع  االتفاقية قد خففت من  أن  وبالرغم من 
املباشر، إال أنه مت النظر إليها على أنها ترتيب مؤقت 
مناسب لكال الطرفني حيث اجتمعوا ن جديد للعمل 

على تشريعات الهيدروكروبنات291.

املؤمتر الوطني

عاد الرئيس العراقي جالل طالباني إلى الدولة في 
وقت متأخر من هذا الفصل بعد غياب دام ملدة ثالثة 
أشهر لعالج طبي مطول في أملانيا. وجوده وتشاوره 
ظهور  إلى  أدى  السياسية  الشخصيات  كبار  مع 
ً عقد املؤمتر الوطني  تكهنات بأنه سيطلب قريبا
اجلبهات  بني  املصاحلة  لتبني  انتظاره  طال  الذي 
املؤمتر  هذا  سيتناول  بالدولة.  الرائدة  السياسية 
الشكاوى التي لم يتم حلها والتي حتيط بالصفقات 
التي متت في أعقاب انتخابات مجلس النواب التي 
متت في شهر مارس/آيار والتي نتج عنها حكومة 

الوعود  من  سلسلة   ً وأيضا ضعيفة،  وطني  احتاد 
التي لم يتم وفاء بها. شملت القضايا التي ظلت 
مفتوحة تعيني وزراء الداخلية والدفاع – وهي الوزارات 

ً رئيس الوزراء املالكي292. التي يسيطر عليها حاليا

احلكم لعقوبة نائب الرئيس

في 9 سبتمبر/أيلول، أدانت محكمة بغداد اجلنائية 
املركزية نائب الرئيس طارق الهاشمي بإدارة فرق قتل 
وحكمت بعقوبته باإلعدام. الهاشمي، وهو شخصية 
إلى   ً أوال املاضي  العام  هرب  بارزة،  سياسية سنية 
إقليم كردستان ثم غادر الدولة قبل أن يتم التمكن 
من القبض عليه، وقد سعى إلى حق اللجوء في 
ً. أضافت  تركيا ااورة. حوكم ومت احلكم عليه غيابيا
مقاضاة هذه الشخصية السياسية السنية البارزة 
ومقاضاة خصوم املالكي إلى االضطرابات الطائفية 
وأدت إلى حدوث اضطراب في البيئة السياسية. وقد 
حصدت التفجيرات في جميع أنحاء العراق حياة ما 

يزيد على 100 شخص في يوم احلكم293.

قوات البشمركة املنتشرة بالقرب من احلدود العراقية مع سوريا ترفع علم إقليم كدرتسان، أغسطس/آب 2012. (صورة من رويترز).
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بعد التأخيرات املتكررة، 
أكمل مجلس النواب 

في هذا الفصل عضوية 
اللجنة العليا املستقلة 

لالنتخابات.

مجلس الوزراء

التقى مجلس الوزراء بانتظام خالل هذا الفصل، 
مبا يشمل الفترة أثناء شهر رمضان. باإلضافة العتماد 
اتفاقية تلزم حكومة إقليم كردستان بزيادة صادرات 
النفط اخلام مقابل تعويض حكومة العراق مقابل 
تكاليف تطوير حقول النفط، اتخذ مجلس الوزراء 

إجراءات بشأن نطاق عريض من القضايا297:
•  اعتماد مسودة ميزانية حكومة العراق للعام 
املالي 2013 بإجمالي 118.4 مليار دوالر (للمزيد من 

التفاصيل أنظر القسم 2).
•  تعيني. عبد البسيط تركي السعيد كقائم 
وكرئيس  العراقي.  املركزي  البنك  محافظ  بأعمال 
ديوان الرقابة املالية حلكومة العراق، أمت الدكتور. عبد 
البسيط في هذا الربع اسنوي تدقيق مبزادات العملة 
األسبوعية للبنك املركزي العراقي، والتي انتهى فيها 
إلى أنه، على األكثر، %20 من مبلغ 1 مليار دوالر 
التي مت تقديرها لشراء الدوالرات كل أسبوع في هذه 
املزادات قد مت استخدامها في حتويالت شرعية. وكان 
يتم غسيل الباقي للحصول على أموال غير مشروعة 
وإخراجها خارج البالد. في 24 أكتوبر/تشرين األول 
2012، قال رئيس الورزاء املالكي في مؤمتر صحفي 
بأنه قد مت إصدار تذمكرة العتقال محافظ البنك 
املركزي العراقي الذي متت إقالته سنان الشبيبي فيما 

يتعلق مبزادات العمالت.
•  تفويض وزير النفط بالتوقيع على عقود اخلدمة 
الفنية لثالثة مناطق استكشافية مت منحها في 
اجلولة الرابعة من تراخيص النفط والغاز في مايو/

آيار 2012. وقد تأخر توقيع العقد الرابع مع شركة 
الطاقة الكويتية ملطقة شمال البصرة.

•  تبني إستراتيجية وطنية جديدة ملدة 10 سنوات 
للتعليم والتعليم العالي لألعوام 2012-2022.

•  تفويض رئيس اللجنة الوطنية لالستثمار للتفاوض 
االستثمار  وحتمي  تشجع  اتفاقية  وتوقيع مسودة 
الشعبية. الصني  وجمهورية  العراق  حكومة  بني 

•  تفويض وزير الثقافة بإعادة توجيه 4.2 مليون 
دوالر من ميزانية التشغيل لتمويل متحف يوثق جرائم 
نظام صدم حسني حتى سقوطه في عام 2003.

وزير االتصاالت محمد توفيق عالوي، وهو عضو في 
ً، قد قدم استقالته  اجلبهة العراقية املدعومة سنيا
بالتدخل  الوزراء  رئيس   ً متهما الفصل،  هذا  في 
ً ألحد احلسابات، فقد جاءت احلركة  السياسي. وفقا
بعد رفض املالكي لعقاب املدير العام في الوزارة والذي 

اإلعداد لالنتخابات

بعد التأخيرات املتكررة، واملناورات السياسية، وبعض 
هذا  في  النواب  أكمل مجلس  اخلارجية،  املداهنات 
الفصل عضوية اللجنة العليا املستقلة لالنتخابات 
(IHEC). شمل ذلك عضوين من حزب الدعوة التابع 
لرئيس الوزراء نوري املالكي، واثنان من حتالف العراقية 
اإلسالمي  األعلى  الس  من  وعضو  وكردستان، 
امرأة  األخير  العضو  الصدري. وكان  واالجتاه  بالعراق، 
تركمانية، مت اختيارها بعد بضعة أيام من اختيار ممثلي 
اموعات األقلية. بسلطة حتديد كالً من املرشحني 
وأهلية التصويت، كان تأثير اللجنة العليا املستقلة 
ً للغاية. من  لالنتخابات على العملية االنتخابية بارزا
بني املهام الرئيسية األولى، ستنظم اللجنة وتشرف 
عام 2013،  في  بالدولة  احملافظات  انتخابات  على 
واالنتخابات البرملانية الوطنية في عام 2014 294.

املستقلة  العليا  اللجنة  بحجم  باالحتفاظ 
مجلس  أعضاء  رفض  أعضاء،   9 عند  لالنتخابات 
النواب اجلهود التي بذلها حلفاء رئيس الوزراء املالكي 
لتمديد حجمها إلى 15 عضو – وهو عدد اخلصوم 
بصورة  معهم  التالعب  سيكون  والذين  القلقني 
أعضاء  الضغوط على  له. كانت  بالنسبة  أسهل 
اللجنة العليا املستقلة لالنتخابات شديدة، حيث 
برزت في هذا الفصل عند انسحاب رئيس اللجنة 
بعد  احليضري  فراج  لالنتخابات  املستقلة  العليا 
احلكم عليه بالسجن ملدة عام واحد بعد إدانته بتهم 
ً ما عارض احليضري املالكي، وقد  ابتزاز باملال. كثيرا

نظر خصوم رئيس الوزراء إلى هذه التهم بريبة295.
انتهى االنتداب األساسي للجنة العليا املستقلة 
لالنتخابات في شهر أبريل/نيسان 2012، األمر الذي 
تطلب من مجلس النواب التصويت على متديدات 
حجم  عى  املوافقة  حاولت  حيث  األجل  قصيرة 
اللجنة اجلديدة. في غضون فترة خمسة  وتكوين 
أيام في سبتمبر/أيلول، أصدر املمثل اخلاص لألمني 
ً يستحث  العام لألمم املتحدة للعراق، مارتن كوبلر، بيانا
فيه مجلس النوب للخروج من مأزقه بشأن حجم 
اللجنة اجلديدة وتكوينها وإيجاد حل لصالح الدولة. 
دعا كوبلر اللجنة العليا املستقلة لالنتخابات ”من 
بني القليل من جلان االنتخابات في املنطقة التي 
حترس حرية، وعدل، وشفافية العملية االنتخابية“ 
وعدالة  حرية  لضمان  أهمية  األكثر  و“الضمانات 

االنتخابات في العراق“296.
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رفع عمل مجلس النواب 
أثناء هذا الفصل من 
إجمالي عدد القوانني 
التي مت سنها في العام 
2012 إلى 77 قانون.

التي لم يتم حلها، مبا يشمل توزيع سلطة الدولة، 
وحكومة  كردستان  إقليم  حكومة  تقسم  التي 
يسيطر  من  النتائج  حتدد  أن  املمكن  من  العراق. 
ومصير  النفطية  الدولة  ثروات  على  النهاية  في 
العراق كدولة فيدرالية. تشمل اللجنة أعضاء من 
اجلبهات السياسية الرئيسية، ووزير النفط العراقي، 
إصدارات  بإمتام  الكردستاني.  الطبيعية  املوارد  ووزير 
قوانني الهيدروكربونات املوجودة بالفعل، مع مسودة 
واحدة ناشئة في أواخر العام 2006 304. من بني 
القوانني التي مت متريرها في اهذا الفصل، كان هناك 
والذي مت متريره  احلالية،  االنتخابات  لقانون  تعديلني 
قبل انتخابات احملافظات التي من اطط إجراؤها في 
أبريل/نيسان 2013. أحدها يزيد عدد املقاعد احملجوزة 
لألقليات في مجالس احملافظات، واآلخر ينقي عملية 
جتميع قوائم اقتراع دقيقة305. قضى قانونني – مت 
متريرها كحزمة – على وزارة الشؤون الدينية ووضع 
األوقاف السنية والشيعية حتت السيطرة املباشرة 
لس الوزراء. سيم اشتراط متويل كال األوقاف السنية 
والشيعية في امليزانية الفيدرالية السنوية وسيتم 
صرفها لكل منهما مباشرة306. وهناك قانون جديد 
في  للدراسة  املنحة  العراقيني  للطالب  يوفر  آخر 

كليات وجامعات في الدولة307.
اتخذ مجلس النواب هذه اإلجراءات اإلضافية في 

هذا الفصل:
•  مترير قرار بهامش 101 إلى 98 يعبر عن الدعم 
في مبدأ فكرة اخلصخصة في قطاع الكهرباء308.

•  (بعد املناقشة واسعة النطاق والتأخر املتكرر) مت 
إنهاء عضوية اللجنة العليا املستقلة لالنتخابات309.

•  التصديق على اتفاقية مع الكويت مت التفاوض 
ً في العام 2012 توفر دفع 300 مليون  عليها سابقا
دوالر للكويت و200 مليون دوالر أخرى للمساعدة في 
تأسيس خطوط الطيران املشتركة العراقية-الكويتية.

•  (مبوجب شروط االتفاق، ستحل املدفوعات دعوى 
مبا يزيد على 1.2 مليار دوالر في األضرار التعويضية 
ضد اخلطوط اجلوية العراقية خلسارة اخلطوط الجوية 
الكويتية طائرة جتارية األمر الذي قد حدث أثناء غزو 
صدام حسني عام 1990 للكويت. وبسبب أن الدعوى 
قد حازت االعتراف الدولي، فقد أعاقت بشدة جهود 
اخلطوط اجلوية العراقية الستئناف رحالت الطيران 
من مصادرة   ً خوفا الرئيسية  الدولية  املسارات  في 

طائراتها)310.

ادعى عالوي أنه لم يعد يتبع أوامره وكان يبني قاعدة 
سلطة مستقلة، من الواضح أنها نيابة عن املالكي. 
ً يبعد رئيس الوزراء عن  أصدرت حكومة العراق بيانا
النزاع، ويعلن أنه ليس له دور في تعيني املدير العام 
بالوزارة. وفي وقت االستقالة، كان الوزير عالوي يترأس 
العديد من القضايا الهامة، مبا يشمل الطرح العام 
املبدئي املتوقع ألسهم ثالثة من مشغلي الهاتف 
اجلوال العاملني في العراق بالبورصة العراقية. وقد 
ً ترتيب مزاد لترخيص تشغيل شركة  قررت الوزارة أيضا

جوال رابعة في الولة قبل نهاية العام 2012 298.
عادت شخصية سياسية سنية بارزة أخرى، وهو 
نائب رئيس الوزراء صالح املطلق، إلى مجلس الوزراء 
في أغسطس/آب، ذلك بعد ثمانية أشهر من انتقاد 
رئيس الوزراء املالكي بأنه ”دكتاتور“ في مشاجرة عامة 
على اخلطوط الطائفية. أتت مغادرة املطلق في شهر 
ديسمبر/كانون األول املاضي حيث احتج العديد من 
الشخصيات السياسية السنية البارزة على املذكرة 

املصدرة باعتقال نائب الرئيس الهاشمي299.
الفصل  هذا  في  املالكي  الوزراء  رئيس  استمر 
بالعمل كوزير للدفاع ووزير للداخلية، بدون تعيينات 

منفصلة لهذه املناصب300.

مجلس النواب

هذا  أثناء   ً يوما  23 ملدة  النواب  مجلس  التقى 
الفصل. حدثت عشرة من هذه االجتماعات أثناء شهر 
رمضان301. أثناء هذه الفترة، صوت املمثلني على 23 
مشاريع قوانني، ولكن تأخر اتخاذ القرار في مسودة 
الرئيسية، مبا يشمل قانون عفو عام  التشريعات 
وتشريع ميكن من السيطرة على احملكمة الفيدرالية 
العليا. رفع عمل مجلس النواب أثناء هذا الفصل من 
عدد القوانني التي مت سنها أثناء العام 2012 إلى 77 
قانون 302. وهناك 80 مسودة قانون منفصلة قيد 
املتابعة في مجلس الوزراء وقد خضعت على األقل 
لقراءة واحدة: 59 منها خضعت للقراءة الثانية303. 

بدأت جلنة خاصة مكونة من خمسة أعضاء من 
احلزبني تابعة لس النواب عملها في هذا الفصل 
لسد االنقسامات السياسية وبناء الدعم لتشريعات 
لقطاع  العامة  القواعد  تضع  أن  شأنها  من 
من  التشريعات  تتطلب  العراقي.  الهيدروكربونات 
واضعي القوانني تناول القضايا الدستورية احلساسة 
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أعلن طالباني عن تأييده 
للتغييرات في اتفاقية 

مشاركة السلطة 
بني االحتاد الوطني 

الكردستاني واحلزب 
الدميقراطي الكردستاني.

قوي في االنتخابات اإلقليمية لعام 2009 جاء في 
األساس على حساب االحتاد الوطني الكردستاني في 
املناطق حول السليمانية، حيث يتمتع كال الطرفني 

بالدعم315. 
ً ابن طالباني، قاباد طالباني، إلى إقليم  عاد أيضا
كردستان في هذا الفصل بعد ستة سنوات كممثل 
حلكومة إقليم كردستان في العاصمة واشنطن. وهو 
اآلن يرأس وزارة التنسيق واملتابعة في مكتب حكومة 
 ً إقليم كردستان لدى رئيس الوزراء. وفي لقاء مؤخرا
مع املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، قال قاباد 
طالبني بأن الوحدة اجلديدة للتنسيق بني سياسة 
الوكاالت قد تأسست لتعزيز التواصل بني الوزارات 

وحتسني الكفاءات في حكومة إقليم كردستان316.
وضعه منصبه في موضع بناء عالقات شخصية 
مع القادة السياسيني حلكومة إقليم كردستان – 
ومنحته الفرصة لتأسيس قاعدة سياسية – بعد 

عدة سنوات قضاها خارج املنطقة.
الذي مت إصداره في هذا  اقتراع جالوب  وقد وجد 
مع  كردستان  إقليم  في  العام  الرضا  أن  الفصل 
ثالثة من اخلدمات املقدمة من احلكومة قد انخفض 
أثناء العام املاضي (أنظر الشكل 4.1). وقد وجدت 
ً لزجه ما ما يزيد على ألف من األفراد  املقابالت وجها
في اإلقليم أن نسبة هؤالء الراضني عن النقل العام 
وإتاحة اإلسكان ذو التكلفة املعقولة قد انخفض 
بينما انخفض معدل الرضا عن النظام التعليمي 

•  التصديق على اتفاقية مت التفاوض بشأنها 
في أواخر عام 2010 لدعم التعاون العربي ملكافحة 

غسيل األموال ومتويل اإلرهاب311.
امليزانية التكميلية  •  اإلخفاق في مترير طلب 
للعام 2012 مببلغ 9.3 مليار دوالر (مت سحب مسودة 
القانون بدعد ذلك. شملت أموال لتمويل مشاريع 
الكهرباء، ودعم نظام التوزيع العام للسلع الغذائية 

األساسية، وتوفير أموال إضافية للدفاع)312.
•  سحب مسودة قانون العفو التي كانت تعرض 
احلرية لغالبية السجناء في السجون العراقية فيما 
عدا هؤالء املتهمني أو املدانني بجرائم كبرى، مبا يشمل 
اإلرهاب، والقتل، واخلطف (أعلن وزير العدل الشروط 
في الدولة والتي ”كانت غير مناسبة لوضع القانون 

للتصويت“)313.
•  تأخير التصويت على مسودة التشريع املدعوم 
ببرنامج  التصريح  شأنه  من  والذي  احلكومة  من 
ثالثة  مدته  تبلغ  الذي  التحتية  البنية  إنشاءات 
سنوات، بتكلفة تزيد على 30 مليار دوالر ليتم متويله 
عبر القروض املضمونة من حكومة العراق. تشمل 
مسودة القانون 3 مليار دوالر إلنشاء مستشفيات 
جديدة ومنشآت رعاية صحية أخرى. يقول داعمي 
ً – والتي تعرف  القانون أن القروض املدعومة حكوميا
بالضمانات السيادية – تتطلب تطوير القطاعات 
واملؤسسات  البنوك  االقتصاد ألن  نفطية من  غير 
واالستيراد  التصدير  مصرف  مثل  الكبررى  الدولية 
األمريكي لن تقوم بتمويل مشاريع كبرى بدون مثل 
هذه احلماية. ويقول معارضي املسودة أن القانون من 
املمكن أن يؤدي إلى تكبد العراق لديون ثقيلة314.

حتديث كردستان

التقى  أملانيا،  من  الفصل  هذا  في  عودته  بعد 
الرئيس العراقي ورئيس الوحدة الوطنية لكردستان 
جالل طالباني مع كبار أعضاء قائمة التغيير (جوران 
بالكردية)، حزب املعارضة الرئيسية باملنطقة. حدث 
اللقاء وسط عالمات إعادة تنظيم القوات السياسية 
في إقليم كردستان، حيث سيطر حلفاء االحتاد الوطني 
الكردستاني ومنافسه احلزب الدميقراطي الكردستاني 
لفترة طويلة على احلياة السياسية. أعلن طالباني 
عن تأييده للتغييرات في اتفاقية مشاركة السلطة 
واحلزب  الكردستاني  الوطني  االحتاد  بني  الرسمية 
الدميقراطي الكردستاني. أعد التغيير قائمة بظهور 

التنسيق واملتابعة بحكومة إقليم كردستان، في  وزارة  العام اخلاص مع قباد طالباني، رئيس  يلتقي املفتش 
سبتمبر/أيلول 2012.
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من 18 يوليو/متوز وحتى 
3 أكتوبر/تشرين األول، 
عاد 42,860 عراقي 
إلى موطنهم من سوريا.

في عام 2011 318. أدى تصاعد العنف هذا العام 
في سوريا إلى زيادة معدل العائدين. فمنذ 18 يوليو/

متوز حتى 3 أكتوبر/تشرين األول على سبيل املثال، 
 – من سوريا  موطنهم  إلى  عراقي  عاد 42,860 
متجاوزين عدد هؤالء العائدين في عام 2011 و2012 

مجتمعني319.
وقد متت اإلشارة إلى أن حوالي ثلثي هؤالء العائدين 
ً عند معبر الوليد احلدودي، و15%  قد دخلوا العراق برا
دخلوا من الربيعة، و%6 من القيم؛ و%14 املتبقية 
ً، العديد منهم على رحالت جوية دفعت  عادوا جوا
ً للمفوضية العليا  مقابلها حكومة العراق320. ووفقا
العراق  وزارة  الالجئني، سهلت  املتحدة لشؤون  لألمم 
للمشردين واملهاجرين عملية تسجيل العائدين، حيث 
أن ذلك من شأنه متكني العائدين من تلقي املساعدات 
العراقي. اتمع  في  دمجهم  إلعادة  احلكومية 

وقد أشارت املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون 
الالجئني أنها كانت توفر العناصر املنزلية للعائدين 
وتخطط لبدء برنامج مساعدة نقدية صغيرة ملعظم 

األسر العائدة الضعيفة321.
من بني جميع الالجئني العراقيني الذين عادوا إلى 
موطنهم في العام املنتهي في 30 أغسطس/آب 
2012 والذين يبلغ عددهم 80,850، فهناك 51% 
من هؤالء العائدين – 48,985 – أتوا من سوريا. 
وكما يظهر في الشكل 4.3، فعدد العراقيني الذين 
ً هذه  عادوا من سوريا أثناء فترة االثنى عشر شهرا
فترة  في  عليه  كان  ما  أضعاف  ثالثة   ً تقريبا كان 
ً املاضية، وقد جتاوز عدد العائدين  االثنى عشر شهرا
من جميع الدول مجتمعة في هذه الفترة السابقة. 

ً. وقد وجدت نتائج ما يزيد على  باإلقليم هامشيا
يعيشون  عراقيني  مع  إجراؤها  مت  مقابلة   7,000
ً – فقد وجدت  خارج إقليم كردستان العكس متاما
أن مستويات الرضا العام عن جميع هذه اخلدمات 

الثالثة قد ارتفع على نحو ملحوظ أثناء العام317.

األشخاص املشردين

في أواسط شهر أكتوبر/تشرين األول، أدى االضطراب 
املدني في سوريا إلى تصاعد عدد األفراد الفارين من 
هذه الدولة في هذا العام إلى 82,000 فرد ألمان نسبي 
في العراق. كان ما يزيد على نصفهم من العراقيني 
ً إليجاد ملجأ في سوريا من حرب  الذين سعوا سابقا
2003 والعنف الطائفي التابع لذلك في موطنهم. 
ً إلى العراق.  ولكن تدفق الكثير من السوريني أيضا
لنظرة عامة على تدفق العائدين العراقيني والسوريني 
الشكل 4.2. أنظر  العام،  العراق هذا  إلى  الفارين 

العراقيني العائدين

كان هناك عدد تقديري يصل إلى 2 مليون عراقي 
مشردين إلى الدول ااورة في أعقاب االجتياح عام 
2003، ثلثي هؤالء مسجلني لدى املفوضية العليا 
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني بأنهم قد استقروا في 
 ،ً ليبيا. وحينما أصبح موطنهم األم أكثر استقرارا
ً مع عودة حوالي  عاد هؤالء العراقيني املشردين تدريجيا
11,000 في عام 2010، 318 وما يزيد على 28,000 

الشكل 4.1
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أثناء العام السالف الذكر، عاد 47,180 عراقي، كان 
منهم 16,420 (%35) من سوريا322.

الالجئني السوريني

حوالي  هناك  كان  األول،  أكتوبر/تشرين  في 12 
بسبب  ااورة  الدول  من  هربوا  سوري   341,000
االضطراب في موطنهم، هناك حوالي %11 منهم 
املتحدة  لألمم  العليا  للمفوضية   ً وفقا العراق.  في 
لشؤون الالجئني، فهناك حوالي 25,000 الجئ سوري 
قد دخلوا العراق في فترة شهرين املنتهية في 12
أكتوبر/تشرين األول، مما يزيد إجمالي عدد الالجئني 
السوريني في العراق إلى 39,036، كما يظهر في 
ً، وقد كان  الشكل 4.4. أصبح املوقف غير منظما
بتقارير املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 
ً يصعب متابعته، ولكن يظهر أن قرابة نصف  شيئا
هؤالء الالجئني كانوا يقيمون في مجتمعات محلية، 

ويعيش الباقي في مخيمات الالجئني323.
اإلنسانية  الوكاالت  توقعت  سبتمبر/أيلول،  في 
إلى  العراق  في  السوريني  الالجئني  عدد  يزيد  أن 
60,000 بحلول نهاية العام 2012، وقد قدروا أن 
ذلك سيكلفهم حوالي 47.5 مليون دوالر في العام 

2012 للوفاء باحتياجات هؤالء الالجئني324.

الشكل 4.2
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في أواسط شهر 
أكتوبر/تشرين األول، كان 
اليزال يحظر على الذكور 
بعمر 16 إلى 49 
الدخول عبر القيم.

الالجئني على توسيع  املتحدة لشؤون  العليا لألمم 
قدرة ايم329.

الالجئني السوريني اآلخرين الوافدين إلى العراق قد 
أتوا بصفة أساسية من معبر القيم احلدودي في 
محافظة األنبار، حيث بدأت حكومة العراق في إقامة 
مخيم جديد لالجئني أثناء الصيف. مت فتح نقطة 
دخول القيم للسوريني الفارين في 24 يوليو/متوز، 
كما هو احلال في املعابر احلدوديدة الوليد والربيعة. 
ولكن أوقفت حكومة العراق الدخول من معبر القيم 
في 24 أغسطس/آب، مشيرة إلى أن ايم اجلديد لم 
يتم إعداده بالكامل ليضم العدد املتزايد من الالجئني. 
 18 في  املعبر  فتح   ً جزئيا العراق  حكومة  أعادت 
سبتمبر/أيلول؛ ومع ذلك، ففي أواسط شهر أكتوبر/

تشرين األول، كان اليزال يحظر على الذكر بعمر 16 
ً الدخول عبر معبر القيم. أثناء فترة  إلى 49 عاما
ً، مت تشريد حوالي  شهر، وعندما كان املعبر مغلقا
ً لصندوق  3,000 سوري على احلدود العراقية، ووفقا
األمم املتحدة لألطفال (اليونيسيف) فقد واجهوا ”نقص 
حاد في األغذية واألدوية“، وكانوا يشربون مياه النهر 
غير املعاجلة، وكانوا يعانون من تنامي عدد احلاالت 
في ديارهيا. ناشدت كالً من اليونيسيف واملفوضية 
العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني حكومة العراق 

بالسماح لهؤالء األفراد بالدخول إلى العراق330.
في 12 أكتوبر/تشرين األول، مت تأسيس مخيم ثاني 
في القيم؛ وكان هناك حوالي 7,000 من الالجئني 

ما يزيد على %80 من السوريني الداخلني إلى 
العراق هذا العام كانوا من األكراد الذين يبحثون عن 
ملجأ في إقليم كردستان325، وبالرغم من ذلك لم 
حتدد تقارير األمم املتحدة بشأن هذا املوقف من أين عبر 
هؤالء الالجئني احلدود. دهوك، اإلقليم الغربي، يشارك 
حدود نهرية بطول يبلغ حوالي ثالثة أموايل مع سوريا، 
وقد حافظت حكومة إقليم كردستان بصفة عامة 
على سياسة الباب املفتوح جتاه األكراد السوريني326. 
باإلضافة لذلك، فمسافة الـ 90 ميل التالية من 
احلدود السورية مع العراق هي على طول منطقة 
نينوى،  غربي محافظة  في شمال  عليها  متنازع 
وهي منطقة تخضع بصفة كبيرة لسيطرة قوات 
أمن البشمركة التابعني حلكومة إقليم كردستان.
أثناء األسابيع الثالثة األولى من شهر أغسطس/
آب، وصل متوسط حوالي 500 من األكراد السوريني 
بداية  في  كردستان.  إقليم  إلى  أسبوع  كل  في 
سبتمبر/أيلول، كان يصل 500 كل يوم327. بأواسط 
شهر أكتوبر/تشرين األول، كان هناك حوالي 13,000 
من املشردين السوريني يعيشون في مخيم دوميز 
احملافظة  حكومة  تديره  والذي  دهوك،  في  لالجئني 
املفوضية  املتحدة. تعمل  األمم  والعديد من وكاالت 
على  وآخرين  الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  العليا 
األساسي،  والتعليم  اإلنسانية،  املساعدات  توفير 
والوصول إلى املياه والصرف الصحي328. ومع استمرار 
تدفق الالجئني، عملت السلطات احمللية واملفوضية 
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أشارت املفوضية العليا 
لألمم املتحدة لشؤون 
الالجئني بأن ”بطء 

االستجابة لدول إعادة 
التوطني في عرض 

أماكن لهذه احلاالت 
.“ً اليزال ميثل حتديا

في شهر يوليو/متوز، نقلت حكومة العراق 300 
مكيف هواء إضافي من مخيم أشرف إلى مخيم 
احلرية، إلى جانب العديد من خزانات املياه الكبيرة، 
ً ثالثة  ومولدات إضافية، وبضائع أخرى. كما وفرت أيضا
ً للمقيمني ذوي اإلعاقات  مركبات مجهزة خصيصا
335. أشارت بعثة مساعدات األمم املتحدة للعراق ببأن 

مخيم احلرية به منشأة تناول طعام بها مطعم 
بالكامل،  مجهزة  رياضية  ألعاب  وصالة  صناعي، 
والعديد  اتمعية،  املراكز  من  والعديد  ومسجد، 
من املساحات الترفيهية، يعيش السكان في منازل 
حاويات، يعيش ثالثة إلى أربعة أفراد في كل وحدة، 
املقيمني  ويتلقى  بالكامل؛  الهواء  مكيفة  وغرف 

الطاقة الكهربائية 24 ساعة في اليوم336.
املبرمة في 25 ديسمبر/ التفاهم  ً ملذكرة  وفقا
كانون األول 2011 بني حكومة العراق واألمم املتحدة، 
فقد كان النقل إلى مخيم احلرية هو اخلطوة األولى 
في عملية ستشمل حتديد املفوضية العليا لألمم 
من  لكالً  الالجئني  حلالة  الالجئني  لشؤون  املتحدة 
خارج  النهائية  اآلمنة  التوطني  وإعادة  املقيمني 
العراق337. ومع ذلك، وبعد وقت قصير من عملية 
النقل في 16 سبتمبر/أيلول، أشارت املفوضية العليا 
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني بأن ”بطء االستجابة 
لدول إعادة التوطني في توفير أماكن لهذه احلاالت 

.338“ً اليزال ميثل حتديا

كانوا  الذين  هؤالء  معظم  يشمل  (مبا  السوريني 
ً في املدارس واملباني العامة األخرى  يعيشون سابقا
في املنطقة) يعيشون في كال ايمني؛ كما خططوا 
ثالث، سيزيد من قدرة االستشافة  إلقامة مخيم 
في القيم إلى 25,000 الجئ331. أشارت املفوضية 
العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني بأنه بناءً على 
طلب وزارة الهجرة واملهجرين، كانت تفكر وكاالت 
اإلغاثة والسلطات احمللية في تأسيس مخيم آخر في 

الكسك في محافظة نينوى332.
في 1 أكتوبر/تشرين األول، أعلنت اللجنة الدائمة 
منح  سيتم  أنه  الداخلية  لوزارة  التابعة  لالجئني 
ملدة  إقامة  تصاريح  العراق  في  السوريني  الالجئني 
ستة أشهر، مما سيعطيهم حرية أكبر في احلركة 

وإمكانية وصول أسهل للخدمات333.

نقل اإليرانيني من مخيم أشرف إلى مخيم احلرية

انتقل حوالي 680 من  في 16 سبتمبر/أيلول، 
اإليرانيني أعضاء مجاهدين اخلليج من مخيم أشرف 
لنقل  نهائية  كبرى  قافلة  في  احلرية  إلى مخيم 
اموعة. تبع ذلك في 29 أغسطس/آب نقل 400 
شخص من مخيم احلرية. من بني 3,280 شخص 
كان  أشرف،  مخيم  في  أساسية  بصفة  يقيمون 
هناك حوالي 200 ظلوا هنك بعد 16 سبتمبر/

أيلول، وقالت األم املتحدة بأنها كانت تستمر في 
مراقبة عملية إغالق مخيم اشرف، مبا يشمل نقل 

املقيمني املتبقني334.

في أواسط شهر أكتوبر/تشرين األول، كان هناك حوالي 7,000 من الالجئني السوريني يعيشون في مخيم القيم لالجئني في محافظة األنبار. (صورة 
من املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني).
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قالت وزارة الكهرباء 
بأن نقص اإلمدادات قد 
تفاقم بسبب عدم قدرة 
وزارة النفط على توفير 
وقود كاف لتشغيل 
محطات الطاقة.

إلى  املنطقة  من  الفصل  هذا  في  ”تصديرها“ 
ً ملسؤولي حكومة  احملافظات العراقية ااورة340. وفقا
إقليم  في  الطاقة  فإن محطات  كردستان،  إقليم 
كردستان تنتج حوالي 1,950 ميجا وات، أو 85%

من الطلب التقديري في اإلقليم341.
بالرغم من الزيادة غير املسبوقة، فقد كان متوسط 
الطاقة لهذا الفصل في الشبكة الوطنية حوالي 
2,000 ميجا وات وهو أقل مما أعلنت وزارة الكهرباء 
ً بتوفيره أثناء هذه الفترة من الثالثة أشهر. في  سابقا
شهر مايو/آيار 2012، كانت هناك بيانات صحفية 
ومقاطع فيديو، بأن وزارة الكهرباء قد قدمت توقع 
شهري أظهر ”الكهرباء التي مت إنتاجها“ وقد ازدادت 
 .342 إلى 12,330 ميجا وات في أبريل/نيسان 2013
ولكن كان التقدم أبطأ مما وعدت به وزارة الكهرباء. 
وكما يظهر ي الشكل 4.5، فالطاقة الفعلية في 
شهر يونيو/حزيران 2012 كانت أدنى بحوالي 12%

عن توقعات وزارة الكهرباء لهذا الشهر، ولم يتم 
حتقيق الكمية التي مت توقعها لشهر يونيو/حزيران 
حتى سبتمبر/أيلول، وكانت الطاقة الفعلية لكالً 
بحوالي  أدنى  الفصل  هذا  في  الثالثة  األشهر  من 

%20 مما مت توقعه343.
في سبتمبر/أيلول، أبلغ مكتب نائب رئيس الوزراء 
لشؤون الطاقة املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق 
بتجاهل توقعات الطاقة التي قدمتها وزارة الكهرباء 
ً بأن اإلعالنات كانت ”برنامج تلفاز يومي  ً، قائال سابقا
لوزارة الكهرباء وأنها معلومات نظرية فحسب“. كما 
ً بأن الشركة التي  قال مكتب نائب رئيس الوزراء أيضا
مت التعاقد معها لبناء محطات الطاقة اجلديدة ”هي 
جديدة في العراق؛ وال نتوقع أن يفوا بالتزاماتهم جتاه 
التزاماتهم التعاقدية وفترة العقد“344. وعلى نحو 
منفصل، ولكن مبا يتفق مع هذه املالحظات، فقد قال 
وزير الكهرباء كرمي األفطان في يوليو/متوز بأن بعض 
املشاريع تأخرت ألن املتعاقدين كانوا كارهني للعمل 

في درجات حرارة الصيف املرتفعة345.
العامة لهذا الفصل،  البيانات  العديد من  وفي 
إمدادات  في  العجز  بأن   ً أيضا الكهرباء  وزارة  قالت 
الكهرباء قد تفاقم بسبب عدم قدرة وزارة النفط 
على توفير ما يكفي من الوقود لتشغيل محطات 
الطاقة. ففي أغسطس/آب على سبيل املثال، ادعت 
وزارة الكهرباء بأن إنتاج محطات الطاقة كان أقل 
مبقدار 1,250 ميجا وات على األقل عما كان يجب 
أن يكون عليه بسبب ندرة النفط وانخفاض الضغط 

في أنابيب الغاز الطبيعي346.

اخلدمات العامة

الكهرباء

كما يظهر من ناجت إدخال وزارة الكهرباء حملطات 
طاقة في اخلدمة في شهر مايو/آيار، وشهر يونيو/
حزيران واإلصالح األخير لوحدات التوليد في العديد 
من احملطات القدمية، ارتفعت إمدادات الكهرباء في 
الشبكة الوطنية إلى رقم قياسي جديد في هذا 
الفصل، ليتراوح عند حوالي 7,300 ميجا وات. كان 
ذلك ميثل زيادة قدرها 1,00 ميجاوات عن متوسط 
حوالي  قدرها  وزيادة  املاضي،  الفصل  في  اإلمدادات 
1,400 ميجا وات عن نفس الفصل من العام املاضي 
– وهي أكبر زيادة فصلية وسنوية حققتها وزارة 
الكهرباء من قبل. وقد مت تخفيض واردات الكهرباء 
من إيران عن الفصل السابق، وكان متوسط اإلنتاج 
من ”سفن الطاقة“ الراسية في البصرة قد انخفض 
على نحو ملحوظ بحوالي 20 ميجا وات (9%). 
ً لوزارة الكهرباء، فقد كانت إمدادات الطاقة في  وفقا
الشبكة كافية لتوفير متوسط استهالك عراقي 

12-10 ساعة من الطاقة كل يوم339.
ال تشمل أرقام اإلمدادات إنتاج الكهرباء في إقليم 
كردستان، والذي لم يعد يصدر به تقارير عامة من 
وزارة الكهرباء، وال تشمل 270 ميجا وات التي مت 
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التطورات في العراق

ما يزيد على ثلث 
الكهرباء التي يتم 
إنتاجها في العراق 

يتم فقدانها قبل أن 
تصل إلى املستخدمني 

النهائيني.

الكهرباء غير كافية وشبكات التوزيع قد تهالكت 
التصميم، وعدم  وتعاني من سوء  بشكل حاد – 
الصيانة الكافية، والوصالت غير القانونية، تشمل 
نتائج ذلك إهدار الطاقة، وانخفاض مستويات اجلهد، 
واالنقطاع املتكرر خلدمة. كما يعرض الشكل 4.6 
فأكثر من ثلث الكهرباء التي يتم إنتاجها في العراق 
يتم إهدارها قبل أن تصل للمستخدمني النهائيني 
– أعلى نسبة مئوية من فقدان النقل والتوزيع بني 

جميع دول الشرق األوسط354.

التطورات في إقليم كردستان
في 15 أغسطس/آب، وللمرة الثالثة منذ صيف 
مببادرة  كردستان  إقليم  حكومة  أعلنت   ،2011
اجلغرافية  للمناطق  الكهرباء  ”لتصدير“  جديدة 
حكومة  رئيس  أمر  وكما  بالعراق.  عليها  املتنازع 
إقليم كردستان الرئيس مسعد برزاني، فقد بدأت 
وزارة الكهرباء بحكومة إقليم كردستان في توفير 
صالح  محافظة  في  توز  لقطاعة  وات  ميجا   10
ً للنشرة الصحفية للوزارة، فقد التقى  الدين. ووفقا
مندوب من توز مع برزاني في شهر يوليو/متوز وطلب 
مساعدته في حتسني اخلدمات األساسية355. وفي 
يونيو/حزيران 2012، أعلن برزاني أن الطاقة املنتجة 
في إقليم كردستان يتم تزويدها إلى محافظة متيم 
(كركوك)356؛ وفي شهر يونيو/حزيران 2012، أعلنت 

ُعلقة التابعة لوزارة  مشاريع محطات الطاقة امل
الكهرباء

أشار مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة بأن 
 3 – ً هناك 41 محطة طاقة حتت اإلنشاء حاليا
محطة  و18  ديزل،  محطة  و19  حرارية،  محطات 

توربيانات احتراق، و1 محطة كهرباء مائية.
ً بأن وزارة الكهرباء التزال تتوقع تركيب  كما قال أيضا
إلى  لتصل  الوطنية  الشبكة  في  (اسمية)  قدرة 
27,000 ميجا وات وقدرة متاحة (فعلية) – الكمية 
إلى 22,00  لتصل   –  ً فعليا إنتاجها  ميكن  التي 
ميجاوات بحلول نهاية العام 2015 347. بافتراض عدم 
تأخر القدرة اجلديدة اططة، تقدر الوكالة الدولية 
الشبكة  في  الكهرباء  توليد  يتوافق  أن  للطاقة 
مع الطلب في أوقات الذروة بحلول ذلك الوقت348.

إمتام  عن  الكهرباء  وزارة  إعالن  عدم  من  بالرغم 
الفصل،  الطاقة اجلديدة في هذا  ً من محطات  أيا
إال أنها أشارت إلى أنها تلقت عطاءات بشأن ثالثة 
توربينات االحتراق بقدرة 500 ميجا  من محطات 
ميسان،  في  واألمارة  القادسية،  في  الديوانية  وات: 
والناصرية في ذي قار349. من بني 11 محطة صممت 
الستخدام التوربينات املشتراة في الصفقة الكبرى 
جنرال  مع   2008 األول  ديسمبر/كانون  متت  التي 
 ً إليكتريك (GE)، كانت هذه الثالثة هي األكثر تأخرا
ً ملكتب نائب رئيس الوزراء،  عن عملية التعاقد350. وفقا
ً عقد في أواخر شهر يوليو/ وقعت وزارة الكهرباء أيضا

متوز مع مؤسسة الهندسة امليكانيكية الصينية 
(CMEC) لبناء محطة بقدرة 1,890 ميجا وات 
في صالح الدين351. وفي ديسمبر/كانون األول 2011، 
مع  عقد  وقعت  قد  بأنها  الكهرباء  وزارة  أعلنت 
مؤسسة الهندسة امليكانيكية الصينية للتعاقد 
على هذه احملطة، ولكن قالت بأن هذه احملطة ستكون 
مت  فقد  يظهر  وكما  وات352.  ميجا  بقدرة 1,260 
ً للزيادة في القدرة التوليدية  تعديل املواصفات تبعا

للمحطة عبر استخدام تقنية الدورة امعة.

النقل والتوزيع
أقرت وزارة الكهرباء أن القدرة اإلنتاجية اإلضافية 
كما  العراقية.  الطاقة“  ”مشكلة  حتل  لن  وحدها 
حتتاج شبكات نقل وتوزيع الطاقة بالدولة لتحديثها 
وتوسيعها حتى تسليم الناجت من محطات الطاقة 
إلى  واعتماديهة  بفعالية  إمتامها،  مبجرد  اجلديدة، 
املستهلكني353. أشارت IEA إلى أن شبكة نقل وزارة 
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أظهرت بيانات األمم 
املتحدة أن ما يزيد على 
ثلث السكان العراقيني 
ليس لديهم مؤنة آمنة 
من مياه الشرب.

مراقبة  أنظمة  لتوفير  دوالر  مليون  و9  األكادمييني؛ 
تزويد املياه التي تشمل محطات قياس؛ و5 مليون 
دوالر لتعزيز الوعي العام بشأن احلاجة للحفاظ على 
املياه بشكل أفضل وكيفية تخفيض استهالك املياه. 
ستدفع حكومة العراق ما يقل على ربع تكاليف 

البرنامج362. 
الشمالية  احملافظات  في  املاء  إتاحة  لتحسني 
الدولية  للمنظمة  حديث  تقرير  أوصى  العراقية، 
استغالل  من  املزيد  إلى  املياه  ندرة  بشأن  للهجرة 
األنظمة املناسبة التقليدية التحت أرضية، والتي 
تعرف بكارز، والتي مت استخدامها لفترة طويلة لنقل 
ً لتقرير 2009 ملنظمة التربية  مياه اآلبار363. وفقا
والثقافة والعلوم التابعة لألمم املتحدة، فهناك ما 
يزيد على 100,000 فرد في شمال العراق هربوا من 
منازلهم بني العام 2005 و2009 بسبب االنخفاض 
بسببب  كارز  أنظمة  في  املياه  تدفق  في  الكبير 

اجلفاف واالستخدام املفرط ملياه اآلبار364.
قال تقرير املنظمة الدولية للهجرة بأن هناك حاجة 
العراق، وأوصى ببدء  للمزيد من اآلبار االرتوازية في 
حملة توعية عامة بشأن االستخدام الفعال ملياه 
الري. وعلى الصعيد املؤسسي، دعت املنظمة الدولية 
للهجرة لتعاون أكبر بشأن قضايا املياه بني الوكاالت 
واملنظمات العراقية، وبني احلكومات الوطنية التي 
لها حدود مع العراق. وقد أظهرت بيانات األمم املتحدة 
أن ما يزيد على ثلث املنازل العراقية ليس لديها 
مؤنة آمنة من مياه الشرب. وأقل من نصف املنازل 
الريفية لديها إمكانية وصول ملياه شرب آمنة365.

التعليم

وقعت وزارة التعليم مذكرة تفاهم مع الوكالة 
األمريكية للتنمية ادولية في هذا الفصل للتمويل 
املشكرة لسلسلة من مشاريع إصالح التعليم ركزت 
على تعزيز إدارة املدارس وحتسني التعليم األساسي 
وتدريب املدرسني366. للمزيد من التفاصيل بشأن هذا 

البرنامج، أنظر القسم 3 من هذا التقرير. ◆

إلى  تركيا  من  الكهرباء  نقل  تسهل  أنها  الوزراة 
منطقة املوصل357. وقد أبلغ مسؤول بحكومة إقليم 
كردستان املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بأن 
هذه املبادرات الثالثة قد مت تنسيقها مع حكومات 
احملافظات، وليس مع وزارة الكهرباء التابعة للحكومة 

املركزية358.
وتتلقى متيم اآلن الكهرباء من كالً من الشبكة 
بني  الشاذ  األمر  وهو  كردستان،  وإقليم  الوطنية 
كردستان  إقليم  حلكومة  تابعة  غير  احملافظات 
والتي يتلقى فيها املستهلكني في متيم الطاقة 
في  ساعة  احلكومة 18  توفرها  التي  الكهربائية 
اليوم – وهو ما يزيد بنسبة %50 عن احملافظات 

األخرى التي تخدمها شبكة وزارة الكهرباء359.
ً بقيمة  ً عقدا وقعت حكومة إقليم كردستان أيضا
70 مليون دوالر في هذا الفصل مع شركات كورية 
واإلنشاءات  للهندسة  بوسكو  شركة   – جنوبية 
احملدودة، واملؤسسة الكورية الوطنية للنفط كينوك 
(KNOC) – لبناء محطة طاقة حرارية بقدرة 300 
ميجا وات في أربيل ومحطة فرعية بقدرة 400 كيلو 
احملطات،  بوسكو  ستبني  السليمانية.  في  فلوت 
اتفاقية  لشروط   ً وفقا التمويل  كنوك  وستوفر 
استكشاف النفط اخلاصة بها مع حكومة إقليم 
كردستان360. وعلى نحو منفصل، أعلنت سيمنز في 
سبتمبر/أيلول أنها ستوفر توربينات ومولدات الغاز 
حملطة الطاقة ذات الدورة امعة بقدرة 980 ميجا 
وات في اخلرمالء والتي تبنيها مجموعة KAR في 

أربيل361.

املياه

بقيمة  تعاونية  اتفاقية  العراق  حكومة  وقعت 
27 مليون دوالر مع االحتاد األوروبي في هذا الفصل 
البرنامج على  يحتوي  املائية.  املوارد  إدارة  لتحسني 
مكونات خاصة: 13 مليون دوالر ملشروع إدارة املوارد 
املتاحة  للموارد  والذي يضم مسح  األرضية  املائية 
التي سيتم مشاركتها مع اططني واألخصائيني 
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بني 2,495 من إجمالي 
الضحايا الذين مت تكبدهم، 
حدثت 1,048 حالة في 
 – ً سبتمبر/أيلول منفردا
وهو أكثر الشهور دموية 

خالل عامني.

إلى  الفصل  هذا  في  العراق  في  العنف  ارتفع 
مستويات لم تشهدها العراق منذ ما يزيد على عامني. 
ً في الهجمات عقب  فقد شهد موسم رمضان ارتفاعا

هدوء وجيز وعادت إلى مستويات مضاعفة367.

االجتاهات في الهجمات والضحايا

يوليو/  20 من  ميتد  (والذي  رمضان  شهر  أثناء 
في  الهجمات  كانت  أغسطس/آب)،  حتى 19  متوز 
ً عن أي وقت مضى من هذا العام،  العراق أكثر هالكا
واألحداث التي تزامنت مع احلكم بعقوبة نائب الرئيس 

الهاشمي دفعت أعمال العنف في سبتمبر/أيلول إلى 
مستويات أعلى بكثير368. 

األقل  على  هناك  أن  إلى  الداخلية  وزارة  أشارت 
854 من املدنيني العراقيني قد قتلوا وما يزيد على 
1,640 جرحى في هجمات العنف بهذا الفصل. من 
بني 2,495 من إجمالي الضحايا الذين مت تكبدهم، 
حدثت 1,048 حالة في سبتمبر/أيلول مبفرده – وهو 

أكثر الشهر دموية على مدار عامني369.
كما يعرض الشكل 4.7، فقد عانت العراق من 
سلسلة من التفجيرات املنسقة في جميع أنحاء 
االغتيال  عمليات  جانب  إلى  الفصل،  بهذا  الدولة 
وقع  والتي  األصغر،  األخرى  اليومية  والهجمات 

األمن وسيادة القانون
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مت استهداف ما يزيد 
على 100 من كبار 
املسؤولني احلكوميني 
باالغتيال، ومت قتل 58 
منهم.

غالبيتها في محافظات بغداد، واألنبار، وديالة، ونينوى. 
كما يدعم حتليل لألشهر الثالثة األخيرة ااوف التي 
عبر عنها قادة وزارة الداخلية ونقاد احلكومة على 
حد سواء: على قوات األمن العراقية التعامل مع كالً 
من موجات الهجمات العشوائية املعقدة كثيفة 
الضحاية، التي ترتكبها مجموعات إرهابية منظمة، 
ومع الهجمات وعمليات االغتيال محدودة النطاق370.

في هذا الفصل، نشرت وزارة اخلارجية حتذير جديد 
ملستشاري السفريات بارتفاع مستويات العنف في 
العراق. وبالرغم من أن البيان قد أقر بان الهجمات 
أن  إال   ،ً انتشارا اقل  كانت  قد  كردستان  إقليم  في 
ً، والعنف في بقية العراق  املوقف األمني يظل خطيرا
وخطر اختطاف املواطنني األمريكني على النحو الذي 
أوصت به وزارة اخلارجية بعدم القيام سوى بالسفريات 
الضرورية فقط. عالوة على ذلك، ركزت وزارة اخلارجية 
على أن اخلدمات القنصلية في العراق قد متت إعاقتها 
بالبيئة األمنية، وأن ”قدرة السفارة األمريكية لعى 

االستجابة للموقف بينما يواجه مواطنني أمريكيني 
صعوبات تشمل االعتقال، التزال محدودة“371.

الشرطة  جنود  على  املميتة  الهجمات  ارتفعت 
وتزايدت   – الفصل  هذا  العراقي  واجليش  العراقية 
ما  قتل  مت  بشكل حاد في سبتمبر/أيلول، عندما 
يزيد على 180 من أفراد الشرطة العراقية واجليش 
العراقي وأصيب 230 بجراح372. لإلطالع على مقارنة 
بني ضحايا الشرطة العراقية واجليش العراقي في هذا 
الفصل مقارنة بهؤالء الذين مت تكبدهم في الستة 

أشهر املاضية، أنظر الشكل 4.8.
وقادة  احلكوميني  املسؤولني  اغتياالت  استمرت 
فقد  الفصل.  توقف هذا  بدون  العراق  في  القبائل 
مت استهداف ما يزيد على 100 من كبار املسؤولني 
احلكوميني باالغتيال، ومت قتل 58 منهم. قتلت هذه 
ً أو جرحت ما يزيد على 120 من أفراد  الهجمات أيضا
األسر، واحلراس الشخصيني، أو مواطنني آخرين كانوا 
بالقرب من األفراد املستهدفني (أنظر الشكل 4.9). مت 
استهداف مسؤولني وزاريني، وقضاة، وأعضاء بالبرملان، 
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رفع النزاع في سوريا من 
ااوف بشأن عبور العنف 

واألفراد ذوي نية العنف 
للحدود إلى العراق.

القتال في سوريا، ووصفتها مبحرك للعنف في العراق 
وواسطة للمتطرفني السنيني إلطالق هجمات ضد 

العراق379.
توقع أن الالجئني السوريني قد تسلل إليهم عناصر 
إرهابية قد أعطى حكومة العراق سبب ظاهري للحد 
من دخول الالجئني إلى األنبار380. ورغم ذلك، وفي إقليم 
كردستان، فقد استقبلت حكومة إقليم كردستان 
الالجئني بحوالي 32,000 الجئ في أواسط شهر 
أكتوبر 2012 – وهو ما يزيد على أربعة مرات من 
العدد في األنبار381. معظم هؤالء الالجئني في الشمال 
 ً كانوا من األكراد الفارين من القتال في سوريا382. وفقا
حلد كبار املسؤولني من حكومة إقليم كردستان، فقد 
تلقى الالجئني األكراد من سوريا التدريب العسكري 

في إقليم كردستان383.
ً إلى  كما أدت التوترات على احلدود السورية أيضا
العراق  حلكومة  األمن  قوات  بني  العالقات  تفاقم 
وحكومة إقليم كردستان. مبوجب الدستور العراقي، 
فلحكومة إقليم كردستان كامل السيطرة على األمن 
ً السيطرة  على حدودها384. كما أعطى الدستور أيضا
على احلدود الوطنية للحكومة الفيدرالية385. وفي 
6 أغسطس/آب 2012، وبعد بعض االضطرابات بني 
قوات األمن التابعة حلكومة العراق وحكومة إقليم 
كردستان، وقع األمني العام لوزارة البشمركة الكردية 
ووزارة الدفاع العراقية اتفاقية من سبعة نقاط حلل 

وشيوخ القبائل، وكبار مسؤولي قوات األمن العراقية 
بالتفجيرات والهجمات املسلحة (مبا يشمل االجتياح 
املنزلي). حدث أكبر عدد من الهجمات على املسؤولني 
ثاني أكبر عدد من  والقادة اآلخرين في بغداد، جاء 

الهجمات حول كركوك373.

القضايا اإلقليمية

لم يتطلب النزاع في سوريا اارة من العراق فقط 
توفير امللجأ لآلالف من السوريني الفارين ومساعدتهم 
على إعادة التوطني واألكثر من ذلك العائدين العراقيني، 
ً من ااوف من عبور العنف واألفراد  ولكنه قد رفع أيضا

ذوي نية العنف للحدود إلى العراق.
عبرت العراق عن مخاوفها بشأن تشكيل حركة 
العراقي  السفير  وصف  وقد  سوريا.  في  املتمردين 
في سوريا374.  بأنها سرطان  القاعدة  املتحدة  لألمم 
ً، أشارت وزيرة اخلارجية األمريكية  بعبارات أكثر تنظيما
 ،PKKكلينتون قائلة ”نحن قلقني بشأن اإلرهابيني، و
والقاعدة، وآخرين من استغاللهم مليزة القتال الشرعي 
للشعب السوري حلريتهم الستخدام سوريا لتعزيز 
أجنداتهم اخلاصة، ورمبا إليجاد موطن إلطالق هجمات 
ً للعميد طارق العسل، قائد أمن  ضد آخرين“375. وفقا
احلدود بوزارة الداخلية، ”ما يحدث [في سوريا] اآلن هو 
توفير بيئة استثنائية للقاعدة الستغاللها الكتساب 

السيطرة [في العراق]“376.
وبالنظر إلى ااوف بشأن العنف السوري (واحلركات 
املتمردة عبر احلدود في هذا الفصل377. انتقل بعض 
القتال عبر احلدود، مع تسجيل حالة قتل مدنية واحدة 
على األقل في القيم في 7 سبتمبر/أيلول 2012 
378. عبرت وزارة الداخلية عن مخاوفها الشديدة بشأن 
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عندما غادرت القوات 
األمريكية من العراق، 
أخذوا معهم الكثير من 
قدرتهم على متابعة 
واختراق اخلاليا اإلرهابية.

املتحدة، ولكنها ظلت ضعيفة في أي نزاع يتم شنه 
من خارج حدودها. التزال القوات األرضية غير قادرة على 
نقل ميدان احلرب التقليدي، وظلت العراق معتمدة 
على حلفاؤها للسيطرة على سماؤها. حتويل العراق 
جلميع الدفاع الداخلي إلى وزارة الداخلية، من اطط 
أن يتم في شهر يوليو/متوز 2012، قد مت تأجيله؛ 
ومع ذلك، تتحمل وزارة الداخلية اآلن %90-%80 من 

مسؤولية األمن في بغداد391.

وزارة الداخلية
في  فعالة  شرطية  وكالة  الداخلية  وزارة  ظلت 
العديد من اجلوانب؛ ومع ذلك فهي جتاهد ملنع كالً 
 ً من الهجمات اإلرهابية واسعة وصغيرة النطاق. وفقا
ملكتب التعاون األمني العراقي، فأكبر الثغرات على 
املدى القصير هو في جتميع ومعاجلة االستخبارات. 
عندما غادرت القوات األمريكية العراق، أخذوا معهم 
اخلاليا  واختراق  متابعة  على  قدرتهم  من  الكثير 
للمعدات  اخلارجية  وزارة  تفتقر   ً حاليا اإلرهابية392. 
والتدريب العتراض االتصاالت. كما عبر القادة العراقيني 
ُرهقة  ً عن خيبة أملهم بسبب املتطلبات امل أيضا
للتصنت على  احملكمة  للحصول على تصريحات 
االتصاالت393. العجز في القدرة على اعتراض االتصاالت 
ً باالفتقار إلى التكامل بني وكاالت  اإلرهابية، مصحوبا
التحليل  قدرة  إلى  واالفتقار  العراقية  االستخبارات 
العراقية  األمن  قوات  أنها جعلت  يظهر  الشرعي، 
عمياء عن إعادة تكون القاعدة في العراق394. وبالتالي، 
وبالرغم من أن وزارة الداخلية تستطيع التفاعل مع 
الهجمات اإلرهابية، إال أنها غير قادرة على التحرك 

باستباقية ضد اخلاليا اإلرهابية الناشئة395.
أدت الهجمات الكبرى على السجن في تكريت في 
27 سبتمبر/أيلول 2012، إلى توجيه هجمات حادة 
لقوات األمن العراقية. فقد قتل عشرة حراس، وهرب 
العشرات من السجناء396. استثمرت القاعدة احلدث 
وادعت قدرتها على تسريب السالح للمنشأة.397 وقد 
سمى مسؤول باحلكومة احمللية احلادثة بأنها ”انتهاك 
ً بقائد  أمني مؤسف“ ووعد بأن تبدأ التحقيقات ”بدءا

قوات األمن“ في السجن398.
االستخبارات الكافية ليس هي ثغرة القدرة الوحيدة 
ً إلى  التي تواجهها حكومة العراق. فهي تفتقر أيضا
املعدات املطلوبة إلدارة حدودها بفعالية ملنع تهريب 
األسلحة. كما تساعد الواليات املتحدة العراقيني في 
جتديد 49 شاحنات سونار وتوفر 100 من األجهزة 

األمن  قوات  أفراد  بحركة  االتفاقية  تسمح  األمر. 
العراقية إلى املناطق احلدودية في إطار حدود حكومة 

إقليم كردستان386.
بينما سيطرت على اآلمال الشيعية في العراق 
مخاوف بشأن تاثير القاعدة في سوريا، اتهم عدد من 
السياسيني السنة إيران باستخدام العراق كقناة لدعم 
 ً احلكومة السورية في حربها املدنية387. كما مت أيضا
إثارة مخاوف بأن العراق كانت تسمح إليران باستخدام 
اال اجلوي لتسليم أسلحة لسوريا أثناء جلسة 
التأكيد التي متت في سبتمبر للسفير بيكروفت388. 
أشارت حكومة العراق بأن ”العراق لن تسمح ألي دولة 
بتوفير أسلحة للمقاتلني عبر أراضيها أو مجالها 

اجلوي لألطراف املتنازعة في سوريا“389. 
وبغض النظر عن اآلراء اتلفة في العراق بشأن 
األصلحة  تهريب  أن  يظهر  السوري،  النزاع  خطر 
الصغيرة من العراق إلى سوريا في ازدياد. وقد أشار 
بندقية  أسعار  أن  إلى  العراق  في  األمن  مسؤولي 
الكالشينكوف في السوق السوداء في شوارع بغداد 
قد ارتفع من 150 دوالر إلى 1,200 دوالر. تعزو وزارة 
الداخلية هذا االرتفاع في السعر إلى الطلب على 

األسلحة في سوريا390.

قوات األمن العراقية

زادت العراق بانتظام من قدرة قواتها األمنية، وضمت 
الواليات  من  شراؤها  مت  أو  من  مقدمة  مساعدات 

املفتش العام يلتقي بكبير نواب وزير الداخلية عدنان السعدي في 16 سبتمبر/أيلول 2012.
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التطورات في العراق

تأسيس الفساد في العراق

األموال  سرقة  ومستوى  الفساد  ظل 
العراق  حكومة  مسؤولي  من  احلكومية 
محل جدل. بينما سلم رئيس الوزراء املالكي 
ووزير العدل مدحت احملمود بأن الفساد ظل 
إلى  أشار  كالهما  أن  إال  مشكلة،  ميثل 
انتشار الفساد قد تضخم. وعلى اجلانب 
اآلخر وجهت انتقادات للحكومة تدعي بأن 
الفساد اآلن اسوأ مما كان عليه من قبل399. 
وقد أبلغ الدكتور عبد البسيط، والذي كان 
رئيس  األول  أكتوبر/تشرين  أواسط  حتى 
ديوان الرقابة املالية، وهو اآلن احملافظ املؤقت 
للبنك املركزي، املفتش العام اخلاص إلعادة 
إعمار العراق بأنه كان هناك تهريب ضخم 
بصفة  العراق،  من  األمريكية  للدوالرات 
دليل  األموال، وهذا  أساسية عبر غسيل 
ً للدكتور عبد  على انتشار الفساد. وفقا
البسيط، فقرابة 1 مليار دوالر تغادر العراق 
ً – %80 منها تنتقل عبر وثائق  أسبوعيا
 ً احتيالية تخفي غرضها احلقيقي400. ووفقا
للعديد من مسؤولي حكومة العراق احلاليني 
والسابقني، فالفساد في العراق ال يرتبط 
اصبح  ولكنه  شخصي  إجرامي  بنشاط 
متأصالً في البنية التحتية للحكومة عبر 
األحزاب السياسية401. والطريقة املنتشرة 
لتحقيق هذا الفساد هي العقود احلكومية، 
ً ما تستخدم شركات شل خارج  والتي غالبا
العراق402. الشركات التي تلقت هذه املنح 

املزورة ثم نقلت األموال خارج الدولة عبر 
وسائل احتيالية403.

العام  املفتش  مع  أخيرة  مقابالت  في 
اخلاص إلعادة إعمار العراق، أشار العديد من 
كبار املسؤولني العراقيني، مستشاري العراق 
ومنفذي  الفساد،  مكافحة  ملؤسسات 
للفساد  واضح  ناشئ  منط  إلى  البرامج 
والنظام  احلكومة  في   ً مؤسسيا أصبح 
السياسي بالعراق. في وجهة نظر العديد 
من  الفساد  حتول  فقد  املسؤولني،  من 
الفساد اخلاضع للسيطرة حتت ديكتاتورية، 
إلى فساد خارج عن السيطرة أثناء فترات 
العنف غير الشرعي، وحتى املوقف احلالي 
التي  واحملسوبية  الفساد  أصبح  حيث 

يسمح بها وسيلة للحكم404. 
بني  حتى  املتكررة،  الشكوى  وكانت 
داعمي احلكومة احلالية، هي ”نظام احلصة 
حصص  توزيع  يختزل  والذي  النسبية“، 
للجبهات   ً وفقا احلكومية  املناصب 
يدينون  الذين  فاملسؤولني  السياسية. 
لداعميهم  والؤهم،  وبالتالي  مبناصبهم، 
السياسيني هم مجبرون على ادخار سخاء 
 ً وفقا السياسيني  للداعمني  احلكومة 
للترتيبات التي متت خارج املشهد العام. 
وفي بعض احلاالت، ابتلعت هذه املمارسات 
قرابة كامل مشاريع وبرامج، لتترك اجلمهور 
ال يستفيد سوى بجزء صغير من األموال 

التي مت إنفاقها406.

الصغيرة التي ستسمح بالفحص السريع للمركبات 
القادمة405.

وزارة الدفاع
أشار مكتب التعاون األمني العراقي في هذا الفصل 
إلى أن وزارة الدفاع قد استمرت في بداء قدرة العراق 

على الدفاع اخلارجي من خالل قواتها:
•  ظلت العراق ضعيفة بصفة خاصة في حماية 
ميناء أم القصر ومحطة نفط البصرة. أنبوبني من 
الذين يؤدون إلى محطة نفط البصرة يدعمون 80% 
من العائدات العراقية. هذه املنشأة محمية بتسعة 
قوارب دورية؛ وثالثة قوارب إضافية لم تصل بعد407.

•  تبني العراق قدرتها على السيطرة على مجالها 
اجلوي. في هذا الفصل، كان طياري أول سربني من 
وفي  املتحدة.  الواليات  في  يتدربون   F-16 طائرات 

برامجهم  الصيانة  افراد  من  بدأ 350  األثناء  هذه 
التدريبية في األردن، سيخضع 150 منهم لتدريبات 
متخصصة لصيانة طائرات F-16. الهدف هو إيجاد 
القدرة على تشغيل وصيانة الطائرات عند وصولها408.

املناورة  قوات  في  بالعجز  الدفاع  وزارة  أقرت    •
املسلحة. وقد أبلغت وزارة الدفاع باحتمالية شراء 
مركبات برادلي مقاتلة أو حامالت أفراد سترايكر لزيادة 

قدرة حركة وحدات املشاه العراقية409.

نظام العدالة

استمر نظام احملاكم العراقية في النضال حلماية 
القضاة من األنشطة اإلرهابية. قواته احلالية والتي 
تبلغ 7,500 فرد يُلحق إليها 2,500 من أفراد الشرطة 
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األمن وسيادة القانون

من وزارة الدفاع. بينما تعتقد محكمة القضاء األعلى 
بأنهم قوات كافية حلماية القضاء، إال أن أفراد األمن 
هؤالء يفتقرون إلى األسلحة النارية واملعدات األخرى 

التي يحتاجونها حلماية العاملني واملنشآت410.
ً نظام القضاء مع قضايا حقوق  كما يناضل أيضا
اإلنسان، مبا يشمل إجراءات التعذيب التي مت اإلبالغ 
عنها وعمليات املقاضاة الثأرية من سلطات الشرطة 
والسلطات العسكرية. عبرت احملاكم عن خيبة أملها 
بسبب االفتقار إلى األدوات القانوينة املتاحة ملواجهة 

انتهاكات قوات األمن411.

عقوبة اإلعدام
في 10 أكتوبر/تشرين األول 2012، أعدمت العراق 
119 فرد حتى ذلك الوقت في 2012 412، ليرتفع 
العدد من 68 عملية إعدام في كامل عام 2011 413. 
في أغسطس/آب، وأثناء فترة الثالثة أيام، مت إعدام 26 
شخص. وفي األسبوع األول من أكتوبر/تشرين األول، 
أعدمت السلطات 23 فرد آخرين 414. كما دعا املقرر 
اخلاص لألمم املتحدة بشأن عمليات اإلعدام القضائية، 
أو العاجلة، أو االعتباطية، بإيقاف عمليات اإلعدام 

ومراجعة قضايا احملكوم عليهم باإلعدام415.

تطورات أخرى
إقالة  مت   ،2012 األول  أكتوبر/تشرين   16 في 
محافظ البنك املركزي العراقي، سنان الشبيبي، من 
منصبه416. وفي مكانه، نصب مجلس الوزراء رئيس 
ديوان الرقابة املالية الدكتور. عبد البسيط، كإجراء 
مؤقت417. للمزيد بشأن هذه التطورات أنظر القسم 

1 من هذا التقرير.
مت تعيني املتحدث الصريح جلهود مكافحة الفساد، 
العجيلي،  رحيم  النزاهة  للجنة  السابق  املفوض 
مبنصب االدعاء العام التابع لس القضاء األعلى. أبلغ 

املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بأنه يواجه 
اآلن 10 تهم على األقل ”بالفساد اإلداري“ بادعاءات 

مثل418:
مستوى  وتضخيم  صحفية  مؤمترات  عقد    •

الفساد في العراق.
•  تزويد املسؤولني األمريكيني بإحصاءات بشأن أداء 
جلنة النزاهة – وهو متطلب لتلقي مساعدات املنح 
معاجلة  (نظام   GoCASE مبادرة عبر  األمريكية 

قضايا محوسب).
ً اتهام عدد من مسؤولي جلنة النزاهة  كما مت أيضا
اآلخرين بجرائم مشابهة أو مت نقلهم منذ استقالة 
ً منه على  العجيلية كرئيس للجنة النزاهة اعتراضا

ادعاء بالتدخل السياسي في مهامه419.
القاضي عالء  النزاهة،  للجنة  احلالي  املفوض  أمت 
خدم  حيث  منصبه،  في  األول  عامه  حميد،  جواد 
في منصب املفوض املؤقت الثالث منذ آخر تعيني 
ومفوض مؤكد، استقال القاضي راضي حمزة الراضي، 
وهرب إلى الواليات املتحدة في سبتمبر/أيلول 2007. 
ركز املفوض عالء على تعزيز املوارد في حملة مكافحة 
التجزئة420،  في قطاع  الفساد  تواجه  التي  الرشة 
وبالنسبة ملتطلبات توقيع موظفي احلكومة على 
مدونة قواعد سلوك وتقدمي تقارير مالية. فلم يوقع 
سوى ثلث موظفي جلنة النزاهة على هذه املدونة 

لقواعد السلوك421.
شملت اإلدانة بالفساد األكثر أهمية لهذا الفصل 
املدير العام للشؤون املالية واإلدارية والذي مت احلكم 
ً الختالسه ما يزيد على  بعقوبته بالسجن 15 عاما
االعتقال  عملية  كانت  وقد   .422 دوالر   430,000
البارزة لهذا الفصل هي ملوظف في املصرف احلكومي 
الرشيد والذي مت اتهامه باختالس حوالي 9.7 مليون 
من  شيكات  سحب  على  عميل  مبساعدة  دوالر 
علقة423. ◆ حسابات بدون رصيد. والقضية اجلنائية مُ مت احلكم بعقوبة مدير 

الشؤون املالية واإلدارية 
 ً السابق بالسجن 15 عاما
الختالس ما يزيد على 
430,000 دوالر أمريكي.
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ارتفع حجم صادرات 
ً إلى  النفط اخلام أيضا
املستويات القياسية 

فيما قبل عام 1990.

حكومة  حصدت  النفط.  صادرات  إيرادات    •
النفط  بيع  إيرادات  من  دوالر  مليار   20,73 العراق 
اخلام أثناء الفصل. كان إجمالي اإليرادات أقل بنسبة 
انخفاض  بسبب  وذلك  السابق،  الفصل  عن   9%
قدرها  بزيادة  الدخل  متثيل  مت  اخلام.  النفط  أسعار 
.426  2011 العام  في  الفصل  نفس  عن   6%

•  التضخم. انخفض التضخم السنوي إلى ما 
يقل قليالً عن %5 في أغسططس/آب 2012، بعد 
ً حول مستوى %6 مبا يزيد على  أن ظل مستقرا
الفصل السابق. هذا الرقم ينخفض عن املتوسط 
املتوقع بنسبة %10.6 في أبريل/نيسان 2012 والذي 
توقعه صندوق النقد الدولي للدول املصدرة للنفط 
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. ظهر 
أن هناك عدة عوامل ساهمت في هذا االنخفاض، 
واستقرار  االستيراد،  تكاليف  انخفاض  يشمل  مبا 
 ً سعر الصرف للدينار العراقي. كما انخفض أيضا
منو عرض النقود – املصدر احملتمل لضغط التضخم 
– عن املعدل السنوي مبا يزيد على %24 في أبريل/

نيسان ومايو/آيار من العام 2012 ملا يقل عن 11% 
في يوليو/متوز، وهو أحدث رقم شهري متاح. هناك 
بعض التقارير بتأخيرات إضافية في تنفيذ النظام 
طويل األجل لتعريفات االستيراد التي ميكن إضافتها 
على تكاليف املستهلك مبجرد تنفيذها. وحتى مع 

حلقت العراق بإيران في هذا الفصل كثاني أكبر 
املصدرة  الدول  منظمة  في  اخلام  للنفط  منتج 
للبترول (أوبك) لوكنها ال تزال خلف اململكة العربية 
السعودية (أنظر الشكل 4.10). حدث التطور حينما 
في  برميل  مليون  العراق 3.0  إنتاج  متوسط  بلغ 
اليوم على مدار فترة شهرين للمرة األولى فيما يزيد 
ً حجم صادرات النفط  على عقدين. كما ارتفع أيضا
اخلام إلى مستويات ما قبل عام 1990. ارتفاع إنتاج 
النفط وإطالق العديد من مشاريع البنية التحتية 
الكبرى قد ساعد في احلفاظ على منو الناجت احملل 
اإلجمالي في خانة العشرات والذي توقعه صندوق 
النقد الدولي للعام 2012. وبالرغم من النمو املتوقع 
املنقح بنسبة %10.2 للعام 2012 كان من بني 
أعلى املعدالت في الدول املصدرة للبترول في منطقة 
كان  الرقم  أن  إال  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق 
أدنى مبا يزيد على %2 من توقعات منو الناجت احمللي 
بنسبة 12.6%  الدولي  النقد  لصندوق  اإلجمالي 
والتي أطلقها في وقت مبكر من العام 2012 424. 
وقد ظلت التوقعات االقتصادية طويلة األجل للعراق 
يشوبها مجموعة من القصور البيروقراطي واملناخ 

السياسي املسبب لالنقسام بصورة متزايدة425.
االقتصادي  للوضع  األخرى  الرئيسية  املؤشرات 

للعراق في هذا الفصل شملت:

الشكل 4.10

0

2

4

6

8

10

20032002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

.8/10/2012   :

8/2012 – 8/2002  

االقتصاد



 I 79 تقرير إلى الكونغرس I في 30 أكتوبر/تشرين األول 2012

االقتصاد

دفعت العراق اآلن 
إجمالي 37.6 مليار 
دوالر إلى ما يزيد على 
100 حكومة ومنظمة 
دولية لتوزيع 1.5 مليون 
طالبة. مُ

لعدة أسابيع أثناء الفصل. وبني أواسط العام 2010 
ونهاية العام 2011، كانت حصة األجانب في إجمالي 

حجم التداول متقلبة بني %8 و16% 430.
حكومة  استمرت  واالحتياطيات.  الديون    •
العراق في دفعها لتعويضات احلرب املتعلقة بغزو 
 1.3 بتحويل  للكويت   1990 عام  حسني  صدام 
مليار دوالر للكويت في 26 يوليو/متوز 2012. دفعت 
العراق اآلن إجمالي 37.6 مليار دوالر إلى ما يزيد على 
100 حكومة ومنظمة دولية لتوزيعها على 1.5 
مليون من أصحاب املطالب. والتزال هناك مطالبات 
مببلغ 14.7 مليار دوالر ال تزال بانتظار الدفع، وهي 
مطالبات كويتية بصفة أساسية 431. وحتى مع 
هذه املدفوعات، ظلت احتياطيات العملة الصعبة 
لدى العراق في البنك املركزي العراقي عند 63 مليار 

دوالر أثناء الفصل432.
النقد  لصندوق  االحتياطية  الترتيبات    •
في  الدولي  النقد  صندوق  اعتمد   .(SBA) الدولي
ً قدره 7 أشهر (حتى فبراير/شباط  هذا الفصل متديدا
2013) لترتيباته االحتياطية مببلغ 3.58 مليار دوالر 
مع حكومة العراق. الترتيبات االحتياطية، هي طريقة 
ً أن تنتهي في فبراير/شباط  إقراض، كان من املقرر أوال
2012، وفيما بعد مت متديدها حتى يوليو/متوز 2012. 
أن حكومة  إال  املتوقع،  امليزانية  عجز  من  وبالرغم 
العراق حتى اآلن لم حتتاج للسحب من الترتيبات 
االحتياطية ألنها لم تستطع إنفاق نسبة كبيرة 
من امليزانيات الرأسمالية للوزارات، مما نتج عنه فائض 
سنوي433. األهداف الرئيسية للترتيبات االحتياطية 
هي احلفاظ على استقرار االقتصاد الكلي العراقي 
ودعم تبني العراق لسياسات وتدابير لضمان النمو 
املستدام وتخفيض الفقر. يركز البرنامج على حتديث 
نظام اإلدارة املالية العامة العراقي؛ وتطوير القطاع 
املركزي  البنك  عمليات  حتسني  يشمل  مبا  املالي، 
للبنكني  العامة  امليزانيات  هيكلة  وإعادة  العراقي 
وضمان  للدولة؛  اململوكني  الرئيسيني  العراقيني 
 ً وفقا النفط434.  قطاع  في  واملسائلة  الشفافية 
لصندوق النقد الدولي، سيعطي التمديد حكومة 
ً لتنفيذ تدابير السياسة املطلوبة  ً إضافيا العراق وقتا
إلمتام مراجعات صندوق النقد الدولي الثالثة والرابعة 

مجتمعة لتقدم العراق في هذه ااالت435.

التعريفات املتوقعة، رغم ذلك، فمن املتوقع أن يظل 
العام  أثناء  معدل 6%  حول  األساسي  التضخم 

.427 2012-2016
•  العملة وأسعار الفائدة. ظل الدينار العراقي 
ً في هذا الفصل، مع استقرار سعر الصرف  مستقرا
الرسمي عند 1,166 مقابل الدوالر األمريكي منذ 
يناير/كانون  دينار في  رمزي 4  تقييمه مببلغ  إعادة 
الثاني 2012. وقد اقترب سعر السوق غير الرسمية 
للدينار إلى أقرب من السعر الرسمي428. كما لم 
ً سياسية سعر الفائدة للبنك املركزي  تتغير أيضا

العراقي عند %6 للفصل العاشر على التوالي429.
•  بورصة األسهم. كما يوضح الشكل 4.11، 
 ً فقد ارتفع مؤشر بورصة األسهم العراقية هامشيا
في هذا الفصل مبا يزيد على %1، ولكنه ظل أقل 
بنسبة %15 ملدة عام حتى اآلن. وحيث كانت ذات 
مرة أفضل أسواق األسهم أداءً في منطقة الشرق 
األوسط، فإن بورصة األسهم العراقية اآلن في العام 
2012 كانت بني أسوأ أسواق األسهم، حيث استمر 
عدم االستقرار السياسي، وتأثير بطء اتخاذ القرارات 
البيروقراطية في تثبيط توقعات السوق. وقد ظلت 
أدنى من املستويات  مشاركة املستثمرين األجانب 
بلغ  العام 2011، حيث  السوق في  التي شهدها 
إجمالي حجم التداول لهم %5 أو اقل كإجمالي 

الشكل 4.11
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تصورات الوكالة الدولية 
للطاقة استثمار العراق 
ملبلغ 530 مليار دوالر 
في الطاقة على مدار 
ً لتوليد  فترة 23 عاما

عوائد بحوالي 5 تريليون 
دوالر.

الطبيعي437. للمزيد بشأن دراسة الوكالة الدولية 
للطاقة، أنظر القسم 1 من هذا التقرير.

إنتاج وتطوير النفط اخلام
هذا  من  األولني  للشهرين  النفط  إنتاج  تراوح 
وهي  اليوم،  في  برميل  مليون  حول 3.11  الفصل 
زيادة قدرها %15 عن نفس فترة الشهرين في العام 
2011، وما يزيد على %6 أعلى من معدل اإلنتاج 
في الفصل السابق (انظر الشكل 4.12). كان اإلنتاج 
في شهر يوليو/متوز 3.05 مليون برميل في اليوم، 
وهو أول شهر يتجاوز فيه اإلنتاج متوسط اإلنتاج 
املستهدف لوزارة النفط للعام 2012 بحوالي 3.0 
مليون برميل في اليوم، وكان إنتاج شهر أغسطس/

اليوم هو أعلى  برميل في  آب مبعدل 3.17 مليون 
األداء  رفع  عقدين.  على  يزيد  فيما  شهري  إنتاج 
من مركز الدولة في منظمة األوبك إلى ثاني أكبر 
منتج للنفط. العراق هي واحدة من دولتني من الدول 
األعضاء مبنظمة األوبك غير محددة بحصة إنتاجية 
(األخرى هي ليبيا)، وقد أعلن نائب رئيس الوزراء حسني 
الشهرستاني بأن حكومته ستستمر في إنتاج أكبر 
قدر ممكن من النفط اخلام – حتى ولو زاد العرض عن 

الطلب في أسواق النفط العاملية438. 
باستمرار ااجتاه األرباع السنوية األخيرة، أتى النمو 
اجلنوبية  احلقول  من  أساسية  بصفة  الناجت  في 
وغرب   ،(BP بقياة) الرميلة  يشمل  مبا   – الكبرى 
 – (ENI بقيادة) والزبير   ،(Exxon بقيادة) قرنا1- 
والتي استطاعت زيادة اإلنتاج كنتيجة للتوسعات 

النفط والغاز

وصادرات  إلنتاج  قياسية   ً أرقاما العراق  حققت 
النفط اخلام، فبالرغم من انخفاض املساهمة من 
إقليم كردستان ملعظم الفصل. إال أن االتفاقية التي 
أبرمت في أواسط شهر سبتمبر/أيلول بني حكومة 
العراق وحكومة إقليم كردستان قد أمنت، على األقل 
للمدى القريب، استئناف الصادرات من اإلقليم والدفع 
ظلت  ذلك،  ومع  هناك.  العاملة  النفط  لشركات 
التوقعات غير مؤكدة ألي تسوية بشأن التشريعات 
وضع  شأنها  من  والتي  طويل  لوقت  تأخرت  التي 
القواعد األساسية لقطاع البترول بالعراق436. للمزيد 
من املناقشة التفصيلية بشأن القضايا املنقسمة 
بني حكومة العراق وحكومة إقليم كردستان، أنظر 

القسم الفرعي نظم اإلدارة من هذا التقرير.
في أكتوبر/تشرين األول، نشرت الوكالة الدولية 
للطاقة (IEA) تقييم لقطاع الطاقة العراقي، مبا 
ثالثة سيناريوهات متوقعة  يشمل مجموعة من 
مركز  في   .2035 العام  حتى  احملتمل  لنموها 
الدولية  الوكالة  تصورت  هذه،  النمو  سيناريوهات 
للطاقة استثمار العراق ملبلغ 530 مليون دوالر في 
عائدات  لتوليد   ً عاما فترة 23  مدار  على  الطاقة 
وبني  السيناريو،  هذا  في  دوالر.  تريليون  بحوالي 5 
 45% العراق  ستنتج  و2020،   2012 العامني 
من النمو احملتمل في العرض العاملي للنفط اخلام، 
الغاز  تصدير  في  وتبدأ   ،ً ذاتيا مكتفية  وستصبح 
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التزال قدرة حكومة 
العراق على الوفاء بذروة 
اإلنتاج املتوقعة مبعدل 
9.5 برميل في اليوم 
بحلول العام 2017 
محل تساؤل.

من الهدف السابق عند 12 مليون برميل في اليوم، 
أقل  بترول مستقلني إجماليات  توقع خبراء  ولكن 
في  للطاقة  الدولية  الوكالة  لتقرير   ً وفقا بكثير. 
أكتوبر/تشرين األول، فتحقيق ناجت مبعدل 9 مليون 
سيتطلب  العام 2020  بحلول  اليوم  في  برميل 
توافق أعلى منو مستدام في تاريخ صناعة النفط. 
في  برميل  مليون   6 مستوى  أن  إلى  تشير  كما 
أخصائيي  أكثر معقولية440. استشهد  اليوم هو 
لوزارات حكومة  التقنية  القدرة  بانخفاض  البترول 
العراق والتأخيرات البيروقراطية التي أبطأت من اتخاذ 
ً. فعلى  القرارات الوزارية على توقعاتهم األكثر حتفظا
سبيل املثال، املشروع العام لتجهيز مياه البحر والذي 
لتعزيز  واملطلوب  الدوالرات،  مليارات  تكلفته  تبلغ 
ً للعرض لتقدمي  اإلنتاج في احلقول اجلنوبية، كان جاهزا
ًن ولكن لم  العطاءات التنافسية منذ عامني تقريبا
يتم ذلك سوى في شهر مايو/آيار 2012 عندما دعت 
وزارة النفط 10 شركات لتقدمي عطاءاتهم. مت منح 
عقد االستشارات للمشروع والذي تبلغ تكلفته 170

مليون دوالر في أكتوبر/تشرين األول 2012. كان من 
اطط في األساس إمتام املرحلة املبدئية للمشروع 

.441 متعدد السنوات في العام 2013
احلقول  في  اإلنتاج  انخفض  ذلك،  غضون  في 
الشمالية العراقية، مع تقلص مناطق اإلنتاج، وانهيار 
الهياكل اجليولوجية، وانخفاض ضغط اآلبار. في هذا 
الفصل نظرت حكومة العراق في اتخاذ تدابير لعكس 
انخفاض احلقل الشمالي الرئيسي في كركوك كجزء 
من خطة أكبر ملضاعفة اإلنتاج العام من خمسة 
570,000 احلالي  إنتاجها  يبلغ  شمالية  حقول 

برميل في اليوم إلى ما يزيد على 1 مليون برميل في 
اليوم بحلول العام 2017 (أنظر الشكل 4.13)442. 
خططت الشركة العراقية KAR والتي مقرها في 
كركوك، والتي تدير اجلزء الشمالي من حقل كركوك 
واملعروف باسم خرمالء دوم، لبدء عمل زلزالي لوضع 
خريطة الحتياطيات النفط التحت أرضية في هذه 
منفصل  جهد  من  كجزء  الفصل  بهذا  املنطقة 

لزيادة القدرة اإلنتاجية443.

جولة التراخيص اخلامسة
تتوقع وزارة النفط مراجعة شروط العقد جلولة 
جدول  تضع  لم  ولكن  اخلامسة،  البترول  تراخيص 
لشركات  جاذبية  أكثر  جلعلها  بعد،  بذلك  زمني 
النفط  وزارة  نقد  انتهى  الكبرى.  الدولية  النفط 
جلولة التراخيص الرابعة املنعقة في 31-30 مايو/

اإلضافية في قدرة التصدير. من بني احلقول اجلنوبية 
ً في زيادة تدريجية  األخرى، استمرت احللفاية أيضا
يونيو/حزيران  في  التشغيل  بدء  منذ  اإلنتاج  في 
2012، مسجلة ناجت بحوالي 86,000 برميل في 
اليوم في هذا الفصل في طريقها نحو هدف بنهاية 
العام 100,000 برميل في اليوم. قالت شركة شل 
بأنها تتوقع بأن جتعل هدف إنتاجها بنهاية العام 
175,000 برميل في اليوم في حقل نفط مجنون 

الكبير339.
التزال قدرة حكومة العراق على الوفاء بذروة اإلنتاج 
املتوقعة مبعدل 9.5 برميل في اليوم بحلول العام 
2017 محل تساؤل. ميثل الهدف مراجعة تخفيضية 
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أتى منو الصادرات بصفة 
أساسية عبر ارتفاع 

املساهمات من احلقول 
اجلنوبية الكبرى.

التصميمية والتي تصل إلى 800,000 برميل في 
اليوم.

•  معظم شبكة األنابيب وصلت اآلن إلى 10-15 
ً مبا يتجاوز فترة عملها اططة، مما يثير ااوف  عاما
بشأن إضافة ضغط على األنابيب لتسريع معدالت 

التحميل.
برميل  مليون  كمية 8  نصف  من  أقل  مع    •
املتوقعة لقدرة تخزينية في الفاو والتي مت إمتامها 
ً يواجه عنق  حتى اآلن، ظل تخزين النفط اخلام أيضا

الزجاجة.
قرار   ً ايضا فيه  ساعد  والذي  الصادرات  منو  أدى 
حكومة إقليم كردستان في أغسطس/يب باستئناف 
ً عبر أنابيب وزارة النفط إلى  شحن النفط اخلام مؤقتا
امليناء التركي سيهان على البحر املتوسط ”كإجراء 
مع  نزاعها  في  التوترات  تهدئة  إلى  الثقة“  لبناء 
حكومة العراق على السيطرة على بترول كردستان، 
كخطوة أدت إلى اتفاق حكومة العراق-حكومة إقليم 
كردستان في سبتمبر/أيلول. أوقفت حكومة إقليم 
كردستان الصادرات في أبريل/نيسان 2012، مدعية 
وبوجود خطاء  بغداد  من  املستحقات  بعدم سداد 
فنية، وهجمات مسلحة، وعمليات إغالق للصيانة 
في أنابيب سيهان مما أبطأ في البداية من استئناف 
الصادرات448. بنهاية الفصل، كانت تعمل صادرات 

كانت  املقترحة  العقد  شروط  أن  إلى  آيار 2012، 
مسؤولة عن نتائج املزاد. فلم يتم تلقي سوى سبعة 
ً، ولم يظهر  عطاءات من 39 شركة مؤهلة مسبقا
من مقدمي العطاءات أي اهتمام في 9 من بني 12 
منطقة استكشاف النفط والغاز التي مت عرضها، 
ولم مي تقدمي أي عطاءات من شركة النفط الدولية 

الغربية الكبرى444.

صادرات النفط اخلام وزيادة القدرة
أشارت وزارة النفط إلى املستوى القياسي الذي 
وصلت إليه صادرات النفط اخلام مبتوسط 2.56 مليون 
برميل في اليوم أثناء الفصل – وهو ما يزيد بنسبة 
%19 عن نفس فترة الثالثة أشهر من العام 2011 
ويزيد بنسبة %4 عن الفصل السابق. وقد كان ذلك 
أكبر حجم صادرات في عقود. بالرغم من أن صادرات 
الفصل قد ظلت أدنى من 2.60 مليون برميل في 
اليوم كمتوسط مفترض للعام في ميزانية حكومة 
العراق للعام 2012، إال أن ارتفاع أسعار النفط اخلام 
إلى أعلى من املتوقع أثناء هذه الفترة قد ولد إيرادات 

ظلت أعلى من تقديرات امليزانية445.
ارتفاع  عبر  أساسية  بصفة  الصادرات  منو  أتى 
املساهمات من احلقول اجلنوبية الكبرى. وفي نهاية 
الفصل، حققت ثالثة حقول فقط – الرميلة، وغرب 
قرنا – 1، والزبير – حوالي ثالثة أرباع إجمالي صادرات 
العراق. كانت الزيادة بسبب تفعيل اثنان من محطات 
الربط أحادية النقاط اإلضافية في اخلليج الفارسي 
في الربيع املاضي وقد كانت هناك حاجة ماسة لبنية 
حتتية برية جديدة؛ مبا يشمل أنابيب جديدة تربط 
محطات الضخ في الزبير مبنشآت تخزين النفط 
اخلام في الفاو. وأدى استئناف الصادرات من إقليم 
كردستان إلى زيادة في الصادرات الشمالية446. يعرض 
الشكل 4.14 التفاوت املتزايد بني مساهمات احلقول 
الشمالية واجلنوبية في إجمالي صادرات النفط اخلام 

العراقية.
للحقول  تتم  الكبرى  األعمال  ظلت  ذلك،  ومع 

اجلنوبية للوصول إلى أقصى قدرة تصديريه لها447:
•  تطلبت قدرة الضخ اإلضافية زيادة املعدل الذي 
يتحرك النفط اخلام خالله إلى شبكة األنابيب البرية 
التي تربط حقول النفط بخزانات االنتظار في اخلليج 
الفارسي. في الوقت احلالي، يعني االفتقار إلى هذه 
القدرة اإلضافية إلى أن كالً من محطات الربط أحادية 
قدرتها  بنصف  سوى  العمل  ميكنها  لن  النقاط 
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أعلنت حكومة إقليم 
كردستان في هذا 
الفصل عن خطط لبناء 
أنابيب تربط حقول 
النفط في املنطقة 
شبه املستقلة مباشرة 
إلى العراق.

أعلنت حكومة إقليم كردستان في هذا الفصل 
عن خطط لبناء أنابيب بقدرة 1 مليون برميل في 
اليوم تربط حقول النفط في املنطقة التي تتمتع 
بحكم شبه ذاتي مباشرة إلى تركيا. كان من الواضح 
أن القرار قد مت اتخاذه بدون مشاركة حكومة العراق. 
إقليم  حكومة  األولى،  للمرة  األنابيب،  ستعطي 
اخلام  لنفطها  الرئيسي  التصدير  كردستان مسار 
والذي ال مير عبر منطقة حكومة العراق خارج اإلقليم. 
من املتوقع أن تطرح حكومة إقليم كردستان املشروع 
لتقدمي العطاءات في الفصل القادم، والذي سيكون 

من املقرر إمتامه في 2014 453.

معامل التكرير ومنتجات النفط

باملناقشات  تقوم  بأنها  العراق  حومة  قالت 
التمهيدية مع شركة شيفرون فيليبس للكيماويات 
(وهي مشروع مشترك بني شيفرون وكونكو فيليبس) 
من  البصرة  في  كبير  بتروكيماويات  لبناء مصنع 
شأنه إنتاج األوليفينات والبوليفينات. يُقال بأن امع 
سيتكلف حوالي 20 مليار دوالر، سيتم بناءه على 
طن  مليون   7 القصوى  قدرته  وستبلغ  مرحلتني، 
في العام. من غير الواضح كيف ستتخذ شيفرون 
بإقليم  اخلام  النفط  إقطاع  في  باالستثمار  قرارها 
كردستان بالرغم من تهديد حكومة العراق بإنزال 
العقوبات مما من شأنه التأثير على هذه املفاوضات. 
مجمع بتروكيماويات البصرة هو واحد من العديد 
من مشاريع املصب التي تأمل حكومة العراق بناؤها 
إلضافة قيمة أكبر لثروتها من النفط اخلام وللوفاء 
بالطلب احمللي على املنتجات النفطية. قال رئيس 
اللجنة الوطنية لالستثمار (NIC)، سامي العراجي، 
ً خطط لبناء أربعة مصانع أسمدة  بأن هناك حاليا

زراعية، وثالثة مصانع يوريا، ومصنع فوسفات454.
تقدمي  بأن  الفصل  هذا  في  النفط  وزارة  أعلنت 
العطاءات قد مت طرحه ملشروع تطوير حقل نفط 
الناصرية واملصفاة التابعة له. قال اإلعالن بأن الوزارة 
ً لتقدمي  لن تدعوا سوى املتعاقدين املؤهلني مسبقا
لها   ً أيضا العراق  حكومة  أن  كما  عطاءاتهم455. 
خطط طويلة األجل لبناء أربعة مصافي نفط جديدة 
ملضاعفة القدرة احلالية إلى 1.5 مليون برميل في 
اليوم. وبالرغم من التحسينات في الشروط املقدمة 
من حكومة العراق لهذه املشاريع عن العام املاضي، 
إال أن العقود لم يتم توقيعها بعد456. توقع تقرير 
شهر أكتوبر/تشرين األول للوكالة الدولية للطاقة 
زيادة كبيرة في القدرة التكريرية للعراق بحلول العام 
2035 من خالل اثنان من ثالثة سيناريوهات منو457.

عند معدل  إلى سيهان  إقليم كردستان  حكومة 
 .449ً سريعا وارتفعت  اليوم  في  برميل   140,000
للمزيد من التفاصيل بشأن الهجمات على أنابيب 
سيهان، أنظر القسم الفرعي األمن وسيادة القانون 

من هذا التقرير.
أكد مسؤولي حكومة إقليم كردستان التقارير 
بحدوث جتارة مباشرة في البترول، صغيرة ولكنها ذات 
أهمية سياسية، في هذا الفصل بني حكومة إقليم 
كردستان وتركيا، مع شحن كومة إقليم كردستان 
للنفط املضغوط إلى تركيا مقابل منتجات مكررة. 
وضع حكومة  بأن  كردستان  إقليم  تقول حكومة 
لها  احلكومي  النفط  تسويق  منظمة  بأن  العراق 
احلق احلصري في تصدير النفط العراقي، مدعية بأن 
التجارة املباشرة مع تركيا قانونية طاملا كانت ذات 
شفافية وطاملا يتم مشاركة اإليرادات مع حكومة 

العراق450.
بالتكيف مع التغير في احلقائق السياسية على 
احلدود العراقية، قررت حكومة العراق تسريع خططها 
لبناء أنابيب تصدير جديدة بتكلفة 5 مليار دوالر 
اليوم من  برميل في  وبقدرة على حمل 1 مليون 
النفط اخلام من حقول النفط الشمالية بالعراق وغرب 
إقليم كردستان عبر األردن إلى ميناء العقبة على 
البحر األحمر. هذا املسار من شأنه تخفيض أهمية 
ً معظم خام نفط شمال  األنابيب التي تنقل حاليا
العراق عبر تركيا إلى سيهان. وبالرغم من أن لها قدرة 
 ً نظرية بحوالي 1.6 مليون دوالر في اليوم، إال أن أعواما
من التجاهل قد خفضت من القدرة الفعالة ألنابيب 
اليوم.  في  برميل  حوالي 600,000  إلى  الشمال 
وقد خططت حكومة العراق لتوسيع أنابيب خط 
 ،ً ً، على األقل مؤقتا كركوك-سيهان. كما نحت جانبا
ً خلط أنابيب بقدرة 2.25 مليون برميل في  خططا
اليوم يربط احلقول الشمالية بالبحر املتوسط عبر 
سوريا، والتي تواجه حكومتها قتال عنيف مطول مع 

الثورة املسلحة451.
 ً بحرا اخلام  نفطها  غالبية   ً حاليا العراق  تصدر 
عبر مضيق هرمز؛ ومع ذلك، فقد أدت ااوف األمنية 
والتهديدات اإليرانية بإغالق ارى املائي فيما يتعلق 
بفرض عقوبات على التجارة الدولية إلى تسريع بحث 
العراق عن بدائل. وقد قال املسؤولني العراقيني في 
هذا الفصل بأنهم كانوا يراجعون خيار إحياء أنابيب 
اململكة  عبر  فترة طويلة  منذ  املتوقفة  التصدير 
العربية السعودية إلى البحر األحمر، وبالرغم من 
أن هذا اخليار سيتطلب على األرجح حتسني العالقات 

السياسية بني الدولتني452.
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التطورات في العراق

التنوع االقتصادي هو أمر 
 ً ً واجتماعيا هام سياسيا
ألنه احملرك الرئيسي خللق 

الوظائف.

التطورات في ااالت غير الهيدروكربونية

خطة التنمية الوطنية
خطة التنمية الوطنية حلكومة العراق والتي تبلغ 
 2013-2017 للفترة  دوالر  مليار   275 تكلفتها 
هي اآلن في مرحلة اإلعداد. تستلزم اخلطة 50% 
استمثمارات زائدة عن خطة التنمية احلالية للعراق، 
والتي كانت توفر 186 مليار دوالر للفترة -2010

الرئيسي  فالهدف  العراق،  حلكومة   ً وفقا  .2014
للخطة اجلديدة سيكون تنويع االقتصاد الذي يأتي 
ً من دخل النفط اخلام461. التنوع  معظمه اليوم حصريا
ً ألنه احملرك  ً واجتماعيا االقتصادي هو أمر هام سياسيا
الرئيسي خللق الوظائف املطلوبة لتخفيض معدالت 

الغاز الطبيعي
أنتجت العراق متوسط 1,838 مليون قدم مكعب 
في اليوم من الغاز الطبيعي أثناء الشهرين األولني 
من الفصل – 1,374 مليون قدم مكعب في اليوم 
من اجلنوب و464 مليون قدم مكعب في اليوم من 
 ً ً جديدا ً قياسيا ً رقما الشمال. كما حققت العراق أيضا
التساع الغاز، يتراوح بني 1,253 مليون قدم مكعب 
ً من الغاز أثناء الشهرين األولني من الفصل،  يوميا
الفصل  بنسبة %7 على متوسط  يزيد  وهو ما 
السابق والذي بلغ 1,167 مليون قدم مكعب في 
اليوم. حيث حتتل حقول النفط الشمالية الغالبية 

العظمى من االتساع458.
ً لنائب رئيس الوزراء الشهرستاني، فقد بدأ  وفقا
تشغيل مشروع شركة شل الذي تبلغ تكلفته 17 
ً في ثالثة  مليار دوالر الستخالص الغاز املصاحب حاليا
ً للجدول الزمني، ومن  من حقول النفط اجلنوبية وفقا
املمكنت أن تنتج العراق في النهاية 90 مليار متر 
مكعب في العام من الغاز الطبيعي (وهو ما يعادل 
ً)459. كما يظهر  8,707 مليون قدم مكعب يوميا
في الشكل 4.15، فتقرير الوكالة الدولية لشهر 
من  العراق  إنتاج  زيادة  يتوقع  األول  أكتوبر/تشرين 
الغاز الطبيعي إلى حوالي 90 مليار قدم مكعب 
ً لسيناريوهات النمو  ً بحلول العام 2035 وفقا سنويا

املركزية للوكالة الدولية للطاقة460.

الشكل 4.16
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االقتصاد

قطاع االتصاالت بالعراق 
هو واحد من أقل 
ً في  القطاعات تطورا
الشرق األوسط.

االتصاالت
في هذا الفصل، فرضت جلنة االتصاالت واإلعالن 
غرامات تصل إلى 12,800 دوالر في اليوم ضد ثالثة 
من مزودي خدمات الهاتف اجلوال بالعراق لإلخفاق في 
الوفاء باملوعد النهائي في 31 أغسطس/آب 2012 
بورصة  في  لألسهم  املبدئي  العام  الطرح  إلمتام 
األسهم العراقية. املشغلني الثالثة – آسيا سيل، 
تراخيص  شروط  مبوجب  ملزمني   – وكوريك  وزين، 
التشغيل اخلاصة بهم بطرح %25 من أسهمهم 
اململوكة لشركة  العام. آسيا سيل، وهي  للطرح 
قطر تليكوم، أصبحت في هذا الفصل األولى من بني 
شركات الهاتف اجلوال التي حصلت على عضوية 
العام  الطرح  املقرر  من  العراقية.  األسهم  بسوق 
ألسهمهما قبل نهاية العام 2012. أعلنت زيت أن 
الطرح العام ألسهمها سيتم في أوائل العام 2013. 
الستئناف  طلبات  جميعهم  الثالثة  املزودين  قدم 
الغرامات حيث أنهم يعملون على اإلعداد للطرح 

العام ألسهمهم.
ً بتجميد أصول  كما قامت حكومة العراق أيضا
خدمات  مزود  مبطالبة  يتعلق  فيما  البنكية  زين 
اجلوال اململوكة للكويت بدفع مبلغ 262 مليون دوالر 
من الغرامات التي لم يتم دفعها والتي مت فرضها 
 (SIM) لالدعاء ببيع بطاقات وحدة هوية املشترك
بدون تصريح مسبق من وكالة تنظيم االتصاالت 

العراقية؛ جلنة االتصاالت واإلعالم463.
أقل  من  واحد  هو  العراقي  االتصاالت  قطاع 
أنه  كما  األوسط.  الشرق  في   ً تطورا القطاعات 
النفطية  غير  القليلة  القطاعات  واحد من   ً أيضا
في االقتصاد العراقي يتم النظر إليها على أن بها 
واملتوسط،  القصير  املدى  على  قوية  منو  إمكانية 
الشكل  يعرض  التجاريني464.  املستثمرين  لتجذب 
ومتوسط  السوق  الختراق  املئوية  النسبة   4.17
العائدات للمستخدم في دول الشرق األوسط احملددة.

وزير  استقالة  أن  كيف  الواضح  من  يكن  لم 
ستؤثر  الفصل  هذا  في  عالوي  توفيق  االتصاالت 
على خطط الوزارة ملنح الترخيص الرابع لتشغيل 
شبكات اجلوال قبل نهاية العام 2012 465. للمزيد 
من التفاصيل بشأن هذا التسجيل، أنظر القسم 

الفرعي نظم اإلدارة من هذا التقرير.

البطالة. ويقارن الشكل 4.16 النسبة املئوية للناجت 
احمللي اإلجمالي والوظائف اآلتية من قطاعات النفط 

وغير القطاعات النفطية في االقتصاد.
في هذا الفصل، نظر مجلس النواب في تشريعات 
لدعم برنامج بناء البنية التحتية الذي سيتم تنفيذه 
خالل 3 سنوات بتكلفة تزيد على 30 مليار دوالر 
والذي يشمل شروط حلكومة العراق إلصدار ضمانات 
تنمية  لتمويل  املطلوبة  القروض  لدعم  سيادية 
العراق في القطاعات غير البترولية من االقتصاد. 
ً بالنظام املصرفي  غياب ضمانات القروض، مصحوبا
الوطني القدمي، قد أبطأ من التنمية خارج قطاع 

الهيدروكربونات. يشمل البرنامج462:
•  5 مليار دوالر في اإلنفاق على اإلسكان منخفض 
التكلفة للفقراء – ليرتفع عن املستوى املبدئي عند 

2 مليار دوالر.
•  5 مليار دوالر للمدارس والبنية التحتية األخرى 

للتعليم.
•  12 مليار دوالر للنقل، مبا يشمل خطوط سكك 

حديدية جديدة، ومطارات، وطرق سريعة، وموانئ.
•  3 مليار دوالر للمستشفيات ومنشآت الرعاية 

الصحية األخرى.
•  5 مليار دوالر للمشاريع املتعلقة باملياه.

•  5 مليار دوالر لقطاع الكهرباء.

الشكل 4.17
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التطورات في العراق

استمرت اخلطوط 
اجلوية اإلقليمية الشرق 

أوسطية في إضافة 
خدمات جتارية جديدة 

للعراق في هذا الفصل.

ً رحالت طيران مباشرة إلى  السليمانية) بها حاليا
ما يزيد على 25 وجهة في الشرق األوسط، وأوروبا، 

وآسيا469.

التمويل
نظر مجلس النواب في هذا الفصل في مسودة 
توير  من  العراق  حكومة  متكني  شأنه  من  تشريع 
ً بأن  لزمة قانونا ضمانات سيادية – وهي التزامات مُ
احلكومة ستدفع األموال املستحقة عليها للمتعاقد 
إذا حدث إعسار للمدين األساسي. إذا مت مترير هذه 
التشريعات، فسيكون هذا القانون خطوة كبرى جتاه 
حل مشكلة متويل مشاريع تطوير البنية التحتية 
الكبرى خارج قطاع النفط. نفور حكوةم العراق من 
توفير هذا الدعم حتى اآلن قد أبعد كالً من البنوك 
اململوكة  اإلقراض  ومؤسسات  الدولية  التجارية 
للحكومة، مثل بنك التصدير واالستيراد األمريكي، 
عن لعب الدور الرئيسي في متويل جهود إعادة بناء 
العراق. مع البنوك احمللية في العراق إما غير قادرة أو 
غير راغبة في إصدار قروض كبرى، فقد ت متقييد 
مصادر التمويل لعمليات التطوير غير نفطية بصفة 
املتعاقدين  وأموال  الدولية،  املساعدات  على  كبرى 

اخلاصة، أو املدفوعات النقدية حلكومة العراق470.
مع وضع أولويتها بصفة أساسية على تطوير 
الدولية،  النفط  من شركات  بتمويل  اخلام  النفط 
استطاعت حكومة العراق حتى اآلن تنمية االقتصاد 
بدون قطاع خدمات مالية حديث. ومع ذلك، فمع 
مشاريع البنية التحتية الكبرى التي تبدأ اآلن، مبا 

النقل

السكك احلديدية
للسكك  العراقية  اجلمهورية  شركة  افتتحت 
احلديدية حتديثني للنظم بتمويل من الواليات املتحدة، 
بلغت تكلفتهم اإلجمالية 65 مليون دوالر، مت ذلك 
في مراسم رسمية في هذا الفصل. منحت املشاريع 
النظام  كامل  على  سيطرة  الشركة  األمريكية 
الالسلكية  واالتصاالت  احلديدية  السكك  حلركات 
على املوجات القصيرة على طول خطوط السكك 
بالعراق  اجلنوبي  امليناء  اجلارية من مدينة  احلديدية 
أم القصر، إلى مدينة الربيع على احلدود الشمالية 

الغربية للعراق مع سوريا466.

الطيران
في هذا الفصل، اعتمد كالً من مجلس الوزراء 
ومجلس النواب اتفاقية مببلغ 500 مليون دوالر مت 
االتفاق عليها من حيث املبدأ في وقت مبكر من 
هذا العام مع الكويت حلل مشكلة 1.2 مليار دوالر 
ُعلقة ضد اخلطوط اجلوية العراقية  من املطالبات امل
لالستيالء على طائرة كويتية بعد غزو صدام حسني 
للدولة عام 1990. وقد قيد القبول الدولي لشرعية 
املطالبة جهود اخلطوط اجلوية العراقية الستئناف 
لندن. مبوجب  رئيسية مبا يشمل  اخلدمة لوجهات 
هذه االتفاقية، سيتم دفع 300 مليون دوالر مباشرة 
إلى الكويت، بينما سيتم استخدام 200 مليون 
مشترك  بشكل  مملوكة  جوية  خطوط  إلطالق 

للعراق-الكويت467.
الشرق  اإلقليمية  اجلوية  اخلطوط  استمرت 
أوسطية في إضافة خدمات جتارية جديدة للعراق 
اإلعمارات  طيران  خطوط  بدأت  الفصل.  هذا  في 
املوجودة في دبي رحالتها للطيران من دبي إلى أربيل، 
بينما استأنفت خطوط طيران اخلليج في البحرين 
بغداد،  إلى  طيران  رحالت  مع  العراق  إلى  خدماتها 
والبصرة، والنجف، وأربيل. وقد أعلنت شركة النقل 
اإليرانية محسان عن خطط لبدء خدمة من طهران 

إلى أربيل468.
بدأ إنشاء ثالث أكبر مطار جتاري بإقليم كردستان 
في هذا الفصل في محافظة دهوك. ومن املتوقع اآلن 
إمتام مطار دهوك الدولي في العام 2015، والذي من 
شأنه أن يعطي للمسافرين الدوليني وصالت جوية 
مباشرة مع كالً من احملافظات الثالثة باإلقليم. كما 
أن املطارات األخرى، في أربيل، وسليماني (بالقرب من 

رئيس الوزراء الكردي نيشيرفان برزاني (في املنصة، على اليومي) يترأس مراسم قص الشريط التي متت في 
24 سبتمبر/أيلول 2012 ملطار جديد في دهوك. (صورة من حكومة إقليم كردستان)
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االقتصاد

قالت اللجنة الوطنية 
لالستثمار بأنها عملت 
مع مجلس األمن 
الوطني لتبسيط 
وتسريع إصدار التأشيرات 
ملوظفي الشركات 
األجنبية.

البنكان اململوكني للدولة، الرافدين، والرشيد، على 
بالرغم من سنوات من جهود  القطاع  %90 من 
الواليات املتحدة لتعزيز مجموعة صغيرة من البنوك 
مبا  التوصيات،  من  العديد  املؤمتر  عن  نتج  اخلاصة. 
 ً يشمل عرض لتلعب بنوك القطاع اخلاص بالعراق دورا
أكبر؛ ومع ذلك فلم يكن هناك سوى تفاصيل ضئيلة 

بشأن كيفية حتويل التوصيات إلى حقيقة473.
هذا  في  عقوبات  األمريكية  اخلزانة  وزارة  فرضت 
الربع السندوي ضد بنك إيالف اإلسالمي في العراق 
”لتسهيل معامالت خاصة... وخدمات مالية لبنوك 

إيرانية معينة“.
ً لوزارة اخلزانة، فقد قام البنك بإجراء أعمال  وفقا
”تقدر بعشرات الماليني من الدوالرات“ مع بنك تنمية 
الواليات  بإيران – وهي مؤسسة حددتها  الصادرات 
اجلهود  تدعم  أنها  على   2010 عام  في  املتحدة 
النووية اإليرانية. منع إجراء وزارة اخلزانة البنك العراقي 

من الوصول إلى النظام املالي األمريكي474.

التجارة واالستثمار
في هذا الفصل، اتخذت حكومة العراق خطوات 
لتسهيل املشاركة الدولية في تنمية الدولة. قالت 
اللجنة الوطنية لألستثمار بأنها عملت مع مجلس 
تأشيرات  إصدار  وتسريع  لتبسيط  الوطني  األمن 
ملوظفي الشركات األجنبية العامة أو التي تسعى 
األعمال  مسؤولي  أشار  وقد  الدولة.  في  للعمل 
عملية  في  التحسني  بعض  وجود  إلى  األمريكية 

إصدار التأشيرات في هذا الفصل475.
باإلضافة لذلك، وقوت الوكالة األمريكية للتنمية 
الوزراء  رئيس  مكتب  مع  تفاهم  مذكرة  الدولية 
ملساعدة العراق على تخفيض العوائق التنظيمية 
لشركات القطاع اخلاص كجزء من احلل العراقي اجلديد 
لبرنامج اإلصالح التنظيمي واإلداري476. لإلطالع على 

تفاصيل البرنامج، أنظر القسم 3 من هذا التقرير.
التصدير  فعملية   ،4.18 الشكل  يعرض  كما 
واالستيرات املكلفة واملستهلكة للوقت قد جعلت 
العراق من بني الدول األكثر صعوبة في العالم العربي 

للتجارة معها.
وقد نظمت غرفة التجارة األمريكية مع مجلس 
رفيع  وفد  إرسال  األمريكي  الكردتساني  األعمال 
إقليم  إلى  األمريكيني  األعمال  أفراد  من  املستوى 
كردستان هذا الفصل للقاء وزراء في حكومة إقليم 
في  االستثمار  فرص  عن  املزيد  ومعرفة  كردستان 
اإلقليم ذو احلكم شبه الذاتي. شملت الرحلة ممثلني 

منخفضة  سكنية  وحدة  مليون  مشروع  يشمل 
العدة  في  بناؤها  العراق  تتوقع حكومة  التكلفة، 
سنوات املقبلة، ستحتاج العديد من املشاريع األصغر 

قروض لتسهيل توفير بضائع وخدمات الدعم471.
في هذا الفصل، أشارت اللجنة الوطنية لالستثمار 
تخطط  للدولة  اململوكة  البنوك  أن  إلى   (NIC)
لتقدمي رهون للمنازل للجمهور العام ألول مرة في 
العراق. بدون مكتب ائتمان أو آليات أخرى للوصول 
إصدار  سيتم  للمقترضني،  االئتمانية  اجلدائرة  إلى 
قروض املنازل املبدئية ملوظفي احلكومة باستخدام 

مرتباتهم كضمانة472.
جمع مؤمتر ”التمويل العراقي 2012، واملنعقد في 
لندن في سبتمبر/أيلول، كبار قادة حكومة العراق 
املسؤولني عن قضايا التمويل وأخصائيي سوق رؤوس 
إلحياء  املطلوبة  اخلطوات  ملناقشة  الدولية  األموال 
البنوك العراقية وصناعة اخلدمات املالية. يسيطر 

الشكل 4.18

2012  IFC  :
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التطورات في العراق

إصالح الشركات اململوكة للدولة
اململوكة  الشركات  عمل  مجموعة  خصصت 
الوزراء  رئيس  التابعة لفريق عمل   (SOE) للدولة
لإلصالح االقتصادي في هذا الفصل 65 مليون دوالر 
محدد  مشروع   30 إلعداد  العراق  حكومة  لوزارات 
ليصبح أكثر جاذبية ألهداف االستثمار التجاري. مع 
محدودية خبرة وزارات حكومة العراق ملثل هذه املهمة، 
من املتوقع استخدام األموال بصفة أساسية إلشراك 
محددة.  إصالح  خطط  لوضع  دوليني  مستشارين 
كما يخطط البنك الدولي، ومنظمة األمم املتحدة 
الدولية  للتنمية  األمريكية  والوكالة  الصناعية، 
 ً لدعم هذه اجلهود. كما فشل مجلس النواب أيضا
حتى اآلن في العمل على مسودة تشريع يضع إطار 
فيما  اخلاص  القطاع  القانوني الستثمارات  العمل 
يسمى شراكات القطاع اخلاص والعام مع الشركات 

◆ اململوكة للدولة.481

من 30 شركة ومنظمة أمريكية أتوا بعد تعبير 
مسؤولي حكومة إقليم كردستان عن اهتمامهم 
بجذب املزيد من الشركات األمريكية إلى املنطقة. 
وقد أضاف مجلس األعمال األمريكي في بغداد 5
شركات أعضاء جدد في هذا الفصل، ليصل إجمالي 
أعضاؤه إلى 20. تخطط اموعة لعرض العضوية 
مصالح  ذات  عراقية  شركات   10 حوالي  على 
 ً بعضا  4.19 الشكل  يعرض  أمريكية477.  أعمال 
من االتفاقيات التجارية التي متت في العراق أثناء 

الشهرين األولني من هذا الفصل.
األعمال  جلعل  التدابير  هذه  من  الرغم  وعلى 
التجارية في العراق أكثر سهولة، إال أن االضطراب 
 ً السياسي اجلاري واملشاكل األمنية ظلت متثل مانعا

.478ً كبيرا

اإلسكان والتنمية التجارية

في هذا الفصل أعلنت اللجنة الوطنية لالستثمار 
فرص استثمار أجنبي كبرى متصلة بخطط إلعادة 
السابقة  العراقية  العسكرية  القاعدة  تطوير 
في الرشيد في جنوب ضواحي بغداد إلى مجتمع 
70,000  –  50,000 سيشمل  حديث  عمراني 
وحدات إسكان، ومراكز تسوق، ومناطق أحداث ثقافية، 

ومدرسة طبية، واستاد بسعة 60,000 مقعد479.
 منحت هيئات حكومة العراق عقود للعديد من 

مشاريع اإلسكان في هذا الفصل، مبا يشمل480: 
شركة  مع  دوالر  مليون  مببلغ 185  صفقة    •
إقليم  في  املوجدة  واإلنشاءات  للهندسة   KAR
كردستان لبناء ما يزيد على 2,000 وحدات سكنية 

في شمال بغداد.
•  عقد مببلغ 180 مليون دوالر مت منحه للشركة 
العراقية الفهيم للقماوالت العامة إلنشاء 2,000

منزل في األحياء الغربية من بغداد.
الشركة  مع  دوالر  مليون   247 مببلغ  عقد    •
اإليطالية Consorzio Stabile Italia 2010 (مت 
االتفاق عليه في يونيو/حزيران) إلنشاء 2,000 وحدة 

سكنية في الديوانية.
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رقابة املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق

من  املستفادة  الدروس  العراق:  إعمار  إعادة 
اإلعمار  وإعادة  االستقرار  أنشطة  تدقيق 

املمولة من الواليات املتحدة

في أكتوبر/تشرين األول 2012، نشر املفتش العام 
اخلاص إلعادة إعمار العراق تقرير إعادة إعمار العراق: 
الدروس املستفادة من تدقيق أنشطة االستقرار وإعادة 
اإلعمار املمولة من الواليات املتحدة. كان اجلانب الرئيسي 
من عمل املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق 
هو استخالص الدروس املستفادة من جتربة العراق 
والتي ميكن تطبيقها في حاالت أخرى، مبا يشمل 
أفغانستان، وتلك التي قد تنشأ في املستقبل. في 
شهر يوليو/متوز 2008، أصدر املفتش العام اخلاص 
إلعادة إعمار العراق تدقيق تقرير تدقيق مبدئي يحدد 
ينبني  الرئيسية.  املتكررة  النظامية  اإلدارة  قضايا 
هذا التقارير على أن العمل السابق ووثائق الدروس 
املستفادة من خبرة دائرة تدقيق املفتش العام اخلاص 
إلعادة إعمار العراق من العام 2004 وحتى 2012. 
ساهمت املشاكل العديدة التي لم يتم تغطيتها 
في تدقيقات املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق 
بشدة في تخفيض فعالية البرنامج وزيادة إمكانية 
االحتيال، واإلهدار، وإساءة االستخدام. إذا كانت أسباب 
ً – وإذا لم  وجهود هذه املشاكل غير مفهومة متاما
يتم اتخاذ اإلجراءات ملنع تكرار حدوثها – فعندها من 
املمكن أن حتدث نتائج سلبية مشابهة مرة أخرى في 

عملية االستقرار وإعادة اإلعمار املستقبلية.
اإلعمار  إعادة  لبرامج  تدقيق   217 إجراء  أثناء 
واالستقرار، والعقود، وامنح، واألنشطة األخرى، حدد 
من  عدد  العراق  إعمار  إلعادة  اخلاص  العام  املفتش 
أوجه القصور الكبرى في التخطيط إلعادة اإلعمار، 
غياب  من  املشاكل  تراوحت  واملراقبة.  والتنفيذ، 
التقييمات بشأن املوقف األمني وااطر على احلياة 
ومشاريع اإلنشاءات مثل احلاالت اخلطيرة املفروضة، 
وعدم كفاية الضوابط الداخلية التي تضمن تلقي 
الواليات املتحدة للبضائع واخلدمات التي تشتريها 
ً على كفاءة  وبسعر معقول. أثرت هذه املشاكل سلبا
وفعالية املساعدات واملساهمات األمريكية وأدت إلى 

خلق مناخ ميكن به حدوث االحتيال، واإلهدار، وإساءة 
االستخدام.

الدروس األساسية املستفادة من هذا اإلخفاق هي 
كما هو وارد أدناه.

الناجح . 1 اإلعمار  إعادة  برنامج  يتطلب 
توازن املصالح األمنية، والسياسية، واالقتصادية

البد من تقييم مخاطر العنف في بداية   أ. 
أنشطة إعادة اإلعمار.

البد من ترجيح ااطر على احلياة البشرية   ب. 
مقابل النتائج احملتملة.

البد من الترجيح بعناية لتكاليف ومزايا   ج. 
بدء مشاريع تتطلب تكاليف أمنية مرتفعة.

هيكل اإلدارة املتكامل الذي يوفر خطوط . 2
البرامج وتسليم  سلطة واضحة على تنسيق 
املشاريع هو أمر ضروري لنجاح عمليات االستقرار 

وإعادة اإلعمار
حتديد أدوار ومهام جميع الوكاالت األمريكية   أ. 
الفعال  للتخطيط  ضروري  متطلب  هو  املشاركة 

إلعادة اإلعمار.
وتنسيق  إدارية  مسائلة  البرامج  تتطلب   ب. 

فعال لتجنب اإلهدار.
اإلعمار . 3 إعادة  معلومات  إدارة  نظام 

األمريكية املتكامل ضروري لتعزيز املسائلة.
إدارة احتياجات التعيني وتخفيض معدل . 4

والرقابة  للتنفيذ  حيوي  أمر  هو  العاملني  دوران 
الفعالة للبرامج.

األفراد  من  املطلوب  العدد  على  احلصول   أ. 
أثناء  اإلعمار  إعادة  إدارة  في  ضروري  أمر  هو  املهرة 

عمليات االستقرار وإعادة اإلعمار.
تخفيض معدل دوران العاملني ألفراد إدارة   ب. 

العقود والبرامج هو أمر ضروري لإلدارة الفعالة.
واملنح، . 5 العقود،  على  املعززة  الرقابة   

واملشتريات األخرى في عمليات االستقرار وإعادة 
اإلعمار هو أمر ضروري لتجنب االحتيال واإلهدار 

ولتعزيز الكفاءة

الدروس املستفادة للمفتش العام إلعادة إعمار العراق
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التخطيط املسبق يخفض من فرص حدوث   أ. 
االحتيال، واإلهدار، وإساءة االستخدام.

وتدقيقات  املتعاقدين  فواتير  مراجعة   ب. 
التكاليف النهائية التي مت تكبدها هو أمر ضروري 

لضمان أن املدفوعات صحيحة.
الرقابة عن قرب للتسليمات وازون هو أمر   ج. 
مطلوب لإلشراف على االلتزام بالعقد ومنع الفقدان 

أو السرقة.
الرقابة عن قرب للمعامالت النقدية هو أمر   د. 

ضروري للقضاء على االحتيال وإساءة االستخدام.
تتطلب املنح التي يتم منحها في عمليات   ه. 
االستقرار وإعادة اإلعمار رقابة أقوى عن تلك التي يتم 

منحها في مناطق مساملة.
للعقود  شاملة  بسجالت  االحتفاظ   و. 

واملشاريع هو أمر ضروري للرقابة الفعالة.
أهداف . 6 اإلعمار  إعادة  برامج  تتطلب 

وغايات واضحة وقابلة للقياس.
العمل عن قرب مع احلكومات املضيفة . 7

هو أمر ضروري للنجاح طويل املدى لالستثمارات 
األمريكية في مشاريع إعادة اإلعمار.

في  املضيفة  احلكومات  تشارك  وأن  البد   أ. 
حتديد أولويات وحاجات إعادة اإلعمار املستدامة.

مع  التكلفة  مشاركة  على  احلصول   ب. 
احلكومات املضيفة هي أفضل طريقة لالستدامة 

طويلة األجل.
اخلاص . 8 األمن  متعاقدي  ورقابة  مسائلة 

احلساسة  الطوارئ  عمليات  في  حيوي  أمر  هو 
سياسياً

وضع معايير رئيسية والتحقيق الفوري في   أ. 
االنتهاكات احملتملة هي خطوات ضرورية في ضمان 
ً على  عدم تأثير استخدام متعاقدي األمن اخلاص سلبا

املهمة.
لتكاليف  دقيقة  حسابات  على  احلصول   ب. 
لتخطيط  ضروري  أمر  هو  اخلاص  األمن  متعاقدي 

وإعداد امليزانيات للعمليات.
اخلاص . 9 العام  املفتش  سلطة  ربط 

باملهمة، بدالً من التمويل، هو أمر ضروري لتأمني 
التغطية الكاملة.  ◆



I  92 املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق

رقابة املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق

املفتش  منذ شهر مارس/آيار 2004، وقد أصدر 
العام اخلاص إلعادة إعمار العراق 217 تقرير تدقيق. 
في الفترة من 1 أغسطس/آب وحتى 30 أكتوبر/

تشرين األول 2012، أصدر املفتش العام اخلاص إلعادة 
إعمار العراق ثالثة دقيقات تتناول القضايا التالية 

إلعادة اإلعمار:
•  فعالية استدامة البرامج التأديبية للحكومة 

األمريكية وجهود اإلصالح القضائي في العراق.
•  إدارة وزارة اخلارجية لصندوق االستجابة العاجلة 

في عام 2007 و2008.
الواليات  جيش  مهندسي  فيلق  محاسبة    •
املتحدة على إدارة 2.4 مليار دوالر من أموال صندوق 

تنمية العراق.

لقائمة مبنتجات هذه التدقيقات، أنظر اجلدول 5.1.
من املقرر إصدار التدقيقات الثالثة اجلارية والنهائية 
للمفتش العام إلعادة إعمار العراق في يناير/كانون 
الدروس  تدقيق  تقرير  أول  يتناول   .2013 الثاني 
املستقاة من إدارة أموال إعادة اإلعمار العراقية، وتقرير 
التدقيق الثاني يتناول الدروس املستفادة من تنفيذ 
النهاية،  وفي  للقائد.  العاجلة  االستجابة  برنامج 
يقوم املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بإجراء 
تقرير تدقيق لتحديد كيفية إنفاق ما يزيد على 60 
وإعمار  إلغاثة  أمريكي من مخصصات  دوالر  مليار 
العراق أو األموال املتاحةح لها. يقوم املفتش العام 
 ً اخلاص إلعادة إعمار العراق بإجراء هذه التدقيقات وفقا

.ً ملعايير التدقيق احلكومي املقبولة عموما

اخلاص  العام  املفتش  تدقيقات  تقارير 
إلعادة إعمار العراق والتي مت إمتامها في هذا 

الفصل

احلفاظ على التقدم الذي حققته برامج سيادة 
القانون األمريكية في العراق اليزال محل تساؤل 
العراق -13 العام اخلاص إلعادة إعمار  (املفتش 

(10/2012 ،001

مقدمة
أنفقت  ويونيو/حزيران 2012،  العام 2003  بني 
احلكومة األمريكية حوالي 560.3 مليون دوالر لتطوير 
وإعادة تكوين البرامج التأديبية واملكونات القضائية 
لنظام سيادة القانون في العراق. سيادة القانون في 
الدول احلديثة يتألف من، بني أشياء أخرى، دستور، 
ومشرع، ونظام قضائي، وشرطة، وسجون، وعمليات 
قانونية، وحماية متساوتية مبوجب القانون، وقانون 
جتاري، وأنظمة مكافحة فساد ذات مغزى، وهيئات 
حكومية أمريكية – مبا يشمل وزارة اخلارجية، ووزارة 
للتنمية  األمريكية  والوكالة  الدفاع،  ووزارة  العدل، 
الدولية – إلى جانب الوكاالت الدولية وآخرين، قد 
قدموا املساعدات حلكومة العراق في تطوير نظام 
سيادة قانون جديد. أدار مكتب وزارة اخلارجية لشؤون 

ادرات وتنفيذ القانون اجلهود العامة.
وتنفيذ  ادرات  مكتب  مساعدات  جهود  ركزت 
القانونن بصفة رئيسية على ثالثة مجاالت وظيفية 
وبرامج  التأديبية،  البرامج  هي:  القانون  لسيادة 
التقرير  هذا  يفحص  الشرطة.  وتدريبات  العدالة، 

تدقيقات املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق

اجلدول 5.1

منتجات تدقيقات املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق منذ 1/8/2012
تاريخ اإلصدارعنوان التقريررقم التقرير

10/2012استدامة التقدم الذي حققته البرامج األمريكية لسيادة القانون في العراق اليزال محل تساؤل13-001

10/2012املراجعة النهائية إلدارة وزارات الدولة ألموال االستجابة العاجلة في عامي 2007 و13-0022008

صندوق تنمية العراق: فيلق مهندسي جيش الواليات املتحدة لديها تقارير مفقودة وأوامر مهام 13-003
10/2012مفتوحة
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الذي أعدته وزارة العدل للبرامج التأديبية، ولكن لم 
يتلقى سوى تقريرين بشأن مبادرات صغيرة نسبية 
الدولي لشؤون  اخلارجية  وزارة  ألن مسؤولي مكتب 
ً من برامج  ادرات وتنفيذ القانون لم يعتبروا أن أيا
سيادة القانون األخرى قد مت إمتامها. ومع ذلك، فقد 
والتي  الوكاالت  بني  االتفاقيات  من  العديد  انتهت 
مولت البرامج، ووفرت التقارير عن البرامج في نهاية 
االتفاقية رؤى بشأن البرامج في هذه النقطة من 
الوقت. وفي غياب تقارير نهاية البرامج ونهاية املهمة 
بشأن هذه البرامج، فلم يكن هناك وسائل توثيق 
ملعرفة جناح املبادرات األمريكية، مثل إلى أي مى أمتت 
الوكاالت األمريكية املهام التي مت تكليفها بها، وكيف 
مت استخدام التمويل، وما هي النجاحات والتحديات 
التي مت توثيقها خالل تقدم البرنامج. كنتيجة لذلك، 
لم يستطع املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق 

إجراء أي حتليل ذو مغزى لتحديد فعالية البرامج.
وجد املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بعض 
األدلة أن برامج مكتب وزارة اخلارجية الدولي لشؤون 
ادرات وتنفيذ القانون قد ساهمت في نظام قضائي 
يعمل بصورة جيدة في العراق. ولكن استمرار اإلصالح 
املؤسسي للنظام القضائي – وكامل نظام سيادة 
القانون – هو أمر تتعهد به األجيال، يتطلب التزام 
مستدام من حكومة العراق لضمان التقدم الفعال.

التوصيات
قدم املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق ثالثة 
توصيات ملساعدة وزير اخلارجية لشؤون مكتب وزارة 

اخلارجية الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون:
يتطلب تقرير نهاية البرنامج جلميع برامج   أ. 
املساعدة املمولة من مكتب وزارة اخلارجية الدولي 

لشؤون ادرات وتنفيذ القانون أو آليات متويل أخرى.
يتطلب تقرير نهاية املهمة، مشابه لتقرير   ب. 
نهاية املهمة للبرامج التأديبية، في نهاية كل مهمة.

ً لالستخدام  االحتفاظ بهذه التقارير مركزيا  ج. 
املستقبلي.

تعليقات اإلدارة
مشيرة  كتابية،  تعليقات  اخلارجية  وزارة  قدمت 
إلى أنها تتزامن مع نتائج وتوصيات التقرير. وقد مت 
تضمني تعليقات اإلدارة في التقرير النهائي، والذي 
ميكن إيجاده على املوقع اإللكتروني للمفتش العام 

.www.sigir.mil :إلعادة إعمار العراق

البرامج التأديبية الرئيسية والبرامج القضائية التي 
نفذتها وزارة العدل، ومكتب شؤون ادرات وتنفيذ 
القانون، والوكالة األمريكية للتنمية الدولية. يقوم 
املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بإجراء هذا 
التدقيق لتحديد حالة البرامج واحلالة املالية للبرامج 

التأديبية والبرامج القضائية في العراق.

النتائج
كانت األنظمة التأديبية واألنظمة القضائية في 
فترة ما قبل حرب العراق فاسدة، تدعم نظام صدام 
حسني البربري. وقد وجدت التقييمات املبدئية بعد 
احلرب في عام 2003 أن األنظمة في فوضى، مع 
وجود منشآت قد تدمرت، مع أفراد غير مؤهلني للقيام 

باملهمة، وقد انتشر الفساد خالل احلكومة.
منذ العام 2003، وقد أنفق مكتب وزارة اخلارجية 
حوالي  القانون  وتنفيذ  ادرات  لشؤون  الدولي 
209.3 مليون دوالر لتطوير وتأسيس نظام تأديبي 
وحتديث  احملاكمة،  قبل  احلجز  برامج  وإصالح  فعال، 
اجلهود  هذه  كانت  فقد  األكبر،  للجزء  السجون. 
ً ملسؤولي وزارة العدل الذين  بقيادة وزارة العدل. ووفقا
قابلهم املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، فقد 
ً عدم  تقدمت اخلدمات التأديبية العراقية من تقريبا
الوجود إلى مؤسسات عاملة تتطلب احلد األدنى من 
املساعدة الفنية واإلرشاد. يظهر أن منشآت النظام 
ً إلجراءات  التأديبي تعمل بطريقة آمنة وإنسانية، وفقا
تأديب  مديري  عليها  ويشرف  املنمطة،  التشغيل 
متدربني وذوي خبرة. أثنى وزير العدل العراقي، والذي 
أشرف على البرامج التأديبية العراقية، على جهود 
وزارة العدل في حتسني اخلدمة وتوفير املساعدة للوزارة. 
وقد وفر تقرير نهاية املهمة لوزارة العدل ملخص 
شامل بجهود السنوات الثمانية، يوثق ما مت حتقيقه.
اخلارجية  وزارة  مكتب  أنفق  الفترة،  نفس  أثناء 
الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون حوالي 197.9 
العراقي،  القضائي  النظام  لتطوير  دوالر  مليون 
وتأسيس األمن القضائي، وإصالح إدارة احملاكم. بدأت 
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية برنامج في عام 
2010 لتعليم العراقيني كيفية الوصول إلى النظام 
املفتش  طلب  القادرين.  لغير  وبخاصة  القضائي، 
العام اخلاص إلعادة إعمار العراق تقارير بشأن البرامج 
القضائية املمولة من مكتب وزارة اخلارجية الدولي 
لذلك  مشابهة  القانون،  وتنفيذ  ادرات  لشؤون 
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أي معامالت احتيالية. ومع ذلك، لم يتناول املسؤولني 
مباشرة احلاالت السبعة لألنشطة االحتيالية احملتملة 
التي وجدها املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق. 
وبسبب عدم وجود دليل بأن مكتب شؤون الشرق 
األدنى-العراق التابع لوزارة اخلارجية قد راجعت وقامت 
بتقييم احلاالت احملددة لالحتيال احملتمل، بدأ املفتش 

العام اخلاص إلعادة إعمار العراق هذه املراجعة.

النتائج
فحص املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق 
وثائق 185 من املشتريات الصغرى التي مت اختيارها 
ً والتي متت أثناء الفترة 2008-2007 والتي  قضائيا
بلغت قيمتها اإلجمالية حوالي 3.5 مليون دوالر. من 
بني السجالت املتاحة، أمكن للمفتش العام إلعادة 
املقصودة  النية  حتديد  عامة  بصفة  العراق  إعمار 
الستخدام األموال ولكن لم ميكنه تقييم ما إذا كانت 
جميع البضائع واخلدمات قد مت شراؤها واستالمها، أو 

حتويلها للمستفيدين بالفعل. 
الصغيرة،  املشتريات  توثق  ملف   185 بني  من 
احتوى 157 منها على عروض مشاريع تصف عناصر 
ليتم شراؤها، وتقديرات للتكلفة، وفواتير، والعديد من 
األشكال املستخدمة لتوثيق استالم واستخدام النقود. 
ولم تكن هناك سوى عدد محدود من امللفات التي 
احتوت على معلومات إضافية، مثل إيصاالت كتابية 
باللغة العربية، وصور للمشاريع التي متت إمتامها 
(مثل احلضور في احملاضرات التدريبية). احتوت معظم 
ً على مناذج موقعة من خالل العديد من  امللفات أيضا
مسؤولي فرق إعادة إعمار احملافظات تصف وتشهد 
باستالم واستخدام نقود صندوق االستجابة العاجلة.

اإليصاالت  لتوثيق  مناذج  وجود  من  الرغم  على 
واالستخدام اطط لألموال وتفاصيل املشروع األخرى، 
نتائج مناذج املشاريع  املعلومات بشأن  أن غياب  إال 
يجعل من الصعب حتديد ما إذا كانت أموال صندوق 
االستجابة العاجلة قد مت استخدامها بالفعل على 
النحو املراد منها. وفي مراجعاته، وجد املفتش العام 
 185 بني  من   90 بأن  العراق  إعمار  إلعادة  اخلاص 
عملية شراء صغيرة أو حوالي (%49) كانت تفتقر 
إلى مثل هذه املعلومات. بالتبعية، وبالنسبة لهذه 
احلاالت الـ 90، والتي بلغ إجماليها 1,63 مليون دوالر، 
لم يستطع املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق 
التأكد من األفراد الذين استخدموا النقوم التي تلقوها 
إذا كان املستفيدين  واخلدمات وما  البضائع  لشراء 
بالفعل. تلقوها  قد  واخلدمات  للبضائع  املرغوبني 

وبالنسبة لـ 95 من املشتريات الصغيرة األخرى (أو 
%51)، وجد املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق 
أن نتائج املشروع في صورة رسائل بريد إلكتروني، أو 

احلكومية ألموال  الوزارات  إلدارة  نهائية  مراجعة 
االستجابة العاجلة في عامي 2007 و2008 
العراق -13 العام اخلاص إلعادة إعمار  (املفتش 

(10/2012 ،002

مقدمة
العام  املفتش  أصدر   ،2011 أبريل/نيسان  في 
اخلاص إلعادة إعمار العراق تقرير تدقيق بشأن إدارة 
وزارة اخلارجية لبرنامج صندوق االستجابة العاجلة 
و2011   2007 عام  بني  تنفيذه  مت  والذي  للقائد، 
دوالر.  مليون   258.2 حوالي  إجمالي  بتكلفة 
بدأت وزارة اخلارجية برنامج لتزويد فرق إعادة إعمار 
احملافظات بالعراق بوسائل مرنة لدفع مقابل املشاريع 
واملنظمات  اتمعيني  القادة  يدعمها  التي  احمللية 
واملؤسسات العراقية احمللية لتحسني الوصول إلى 
اخلدمات العامة، والتوظيف، والتعليم. كان برنامج 
فرق إعادة إعمار احملافظات بقيادة أمريكية، عبارة عن 
جهد مدني-عسكري ملساعدة حكومات محافظات 
وتقدمي  بفعالية  للحكم  احمللية  واحلكومات  العراق 
اخلدمات الضرورية. أنفقت وزارة اخلارجية أموال صندوق 
االستجابة العاجلة للقائد عبر املنح، واملنح الصغيرة، 
واملشتريات املباشرة، واملشتريات الصغيرة. أنفقت وزارة 
اخلارجية معظم أموال صندوق االستجابة العاجلة 
في السنوات املبكرة من البرنامج. كان مكتب شؤون 
الشرق األدنى-العراق التابع لوزارة اخلارجية هو املسؤول 

عن برنامج صندوق االستجابة العاجلة.
في تدقيق شهر أبريل/نيسان 2011، أشار املفتش 
العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بأن إمساك الدفاتر 
اخلاصة باستخدام األموال ونتائج املشتريات الصغيرة 
التي متت في العام 2007 و2008 كانت ضعيفة، 
وأن هذا التوثيق في سبعة ملفات للمشاريع أشار 
اخلاص  العام  املفتش  أوصى  محتمل.  احتيال  إلى 
إلعادة إعمار العراق بأن يقوم مكتب شؤون الشرق 
األدنى-العراق التابع لوزارة اخلارجية بتحسني إمساك 
الدفاتر ومراجعة جميع املشتريات الصغيرة التي متت 
أثناء الفترة 2008-2007 لتحديد ما إذا كان هناك 
أمثلة أخرى على احتمال وجود االحتيال، أو اإلهدار، أو 

إساءة االستخدام.
وبالنسبة لتقرير تدقيق املتابعة املفتش العام 
اخلاص لإلعادة إعمار العراق، والذي مت إصداره في أبريل/

نيسان 2012، أشار مسؤولي مكتب شؤون الشرق 
األدنى-العراق التابع لوزارة اخلارجية إلى أنهم حددوا 
مكان معظم الوثائق التي وجد املفتش العام اخلاص 
إلعادة إعمار العراق أنها مفقودة من امللفات الرسمية، 
وأن مراجعتهم إليصاالت الدفع لم تشير إلى أي حدوث 
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شملت  كتابية  تعليقات  اخلارجية  وزارة  قدمت 
املفتش  مخاوف  ملعاجلة  اتخاذها  مت  التي  اخلطوات 
اإلدارة  تعليقات  العراق.  إعمار  إلعادة  اخلاص  العام 
واردة في التقرير النهائي، والذي ميكن إيجاده على 
املوقع اإللكتروني للمفتش العام إلعادة إعمار العراق: 

.www.sigir.mil

صندوق تنمية العراق: لم تتلقى فيلق مهندسي 
املهام  وأوامر  تقارير  املتحدة  الواليات  جيش 
املفتوحة (املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق 

10/2012 ،13-003

مقدمة
مت تأسيس سلطة االئتالف املؤقتة في مايوآ/يار 
2003 لتوفير نظم احلكم املؤقتة للعراق. وقد أنشأ 
القرار  1483لس األمن التابع لألمم املتحدة صندوق 
تنمية العراق وعني لسلطة االئتالف املؤقتة كامل 
العراق  تنمية  صندوق  تألف  إدارته.  عن  املسؤولية 
من عوائد مبيعات النفط والغاز، وبعض اإليداعات 
املتبقية من برنامج النفط مقابل الغذاء، واألصول 
 ،ً الوطنية العائدة إلى الوطن. مت استخدامه، جزئيا

جلهود إغاثة وإعادة إعمار العراق.
في عام 2003، التزمت سلطة االئتالف املؤتقة 
باستعادة البنية التحتية للنفط والكهرباء بالعراق، 
والتي عانت كالً منها من إهمال في عهد صدام 
لفيلق  املسؤولية  تعيني  مت  العراق.  وحرب  حسني 
أنشطة  إلدارة  املتحدة  الواليات  جيش  مهندسي 
العراقي،  النفط  باستعادة  املعروفة  االستعادة 
واستعادة الكهرباء العراقية. تلقت فيلق مهندسي 
دوالر من  املتحدة حوالي 2.4 مليار  الواليات  جيش 
أموال صندوق تنمية العراق ألنشطة إعادة اإلعمار 
وقامت بإبرام أربعة عقود رئيسية بتمويل من صندوق 

تنمية العراق – أحدها للنفط وثالثة للكهرباء.
بدأ املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق هذا 
التدقيق لتحديد ما إذا: (1) قدمت فيلق مهندسي 
جيش الواليات املتحدة التقرير احملاسبي ملبلغ 2.4 
مليار دوالر من أموال صندوق تنمية العراق التي تلقتها 
ألنشطة إعادة اإلعمار في العراق، (2) قامت فيلق 
املناسبة  باإلدارة  املتحدة  الواليات  مهندسي جيش 
املتعلقة  املهام  لطلبات  العقود  إنهاء  لعملية 
بصندوق تنمية العراق التي تولت مسؤوليتها، و(3) 
اطط  النحو  على  العمل  بإمتام  املتعاقدين  قام 

مبوجب العقود املمولة من صندوق تنمية العراق.

مذكرات، أو صور فوتوغرافية، أو معلومات مكتوبة 
ً املفتش العام اخلاص  أخرى. من بني هذا، وجد أيضا
املكتوبة للمشروع  النتائج  أن  العراق  إعمار  إلعادة 
لسبعة من املشتريات الصغيرة تساءلت ما إذا كانت 
بعض املشتريات قد متت ومت استالمها في النهاية 
ً على طلب املفتش  من خالل املستفيدين العراقيني. ردا
العام اخلاص إلعادة إعمار العراق قام مسؤولي مكتب 
اخلارجية  لوزارة  التابع  األدنى-العراق  الشرق  شؤون 
بفحص هذه املشتريات الصغيرة السبعة لعمليات 
بدون  أنه  إلى  املسؤولني  وأشار  احملتملة،  االحتيال 
وثائق إضافية، لم ميكنهم حتديد ما إذا كان هناك 
احتيال قد حدث بالفعل. عالوة على ذلك، وبسبب 
وإغالق  العاجلة  االستجابة  برنامج صندوق  انتهاء 
إيجاد  يستطيعوا  لم  احملافظات،  إعمار  إعادة  فرق 
األفراد املشاركني في هذه املشتريات الصغيرة قيد 
التساؤل لالستعالم منهم. وفي النهاية، شددوا على 
أن االفتقار إلى الوثائق ال يعني أن االحتيال قد حدث.
أثبتت هذه املراجعة مرة أخرى بأن تعرض املعامالت 
النقدية للسرقة وإساءة االستخدام واحلاجة للحذر 
في التأكد من حتقيق الغرض املطلوب للمدفوعات 

النقدية بالفعل.
بينما اتخذت وزارة اخلارجية بعض التدابير لتحسني 
رقابتها وتوثيق األنشطة في نهاية البرنامج، كانت 
األنشطة السابقة تعاني من االفتقار إلى الضوابط 
وزارة  تكون  فقد   ،ً وخصوصا الكافية.  الداخلية 
اخلارجية ليس لديها علم على اإلطالق عما حصلت 
عليه من هذه املشتريات الصغيرة في األعوام األولى 
بسبب االفتقار إلى املستندات التي تثبت أن البضائع 
واخلدمات قد مت تقدميها. بالتبعية، فهناك احتمالية 
كبرة بأن بعض األجزاء من أموال صندوق االستجابة 

العاجلة لم يتم استخدامها على النحو املراد.

التوصيات
ال يحتوي هذا التقرير على أي توصيات.

الدروس املستفادة
البد من تضمني الضوابط الداخلية األساسية في 
تصميم أي برنامج مساعدات معامالت نقدية. وأن 
محاوالت إدخالها بعد أن تكون األنشطة قد بدأت 
ً للغاية للتأكد  بالفعل فقد يكون هذا األمر متأخرا
من أن املعامالت ليست معرضة لالحتيال، أو اإلهدار، 

أو إساءة االستخدام.

تعليقات اإلدارة
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لفيلق مهندسي  التدقيقات، لم ميكن  بدون هذه 
إنهاء هذه العقود وطلبات  الواليات املتحدة  جيش 
املهام وتقييم ما إذا كان املتعاقد يدين للحكومة 
األمريكية  احلكومة  تدين  أم  بأموال،  األمريكية 
للمتعاقد بأموال، وفي النهاية ما إذا كانت احلكومة 
األمريكية بحاجة إلعادة أموال صندوق تنمية العراق 
غير مستدمة إلى حكومة العراق. مت إغالق الستة 
طلبات مهام الستعادة النفط العراقي التي راجعها 
وظلت  العراق،  إعمار  إلعادة  اخلاص  العام  املفتش 
ثالثة من طلبات مهام استعادة الكهرباء العراقية 
مفتوحة، بالرغم من إمتام العمل منذ ثمانية سنوات 
فيلق مهندسي جيش  أعادت  اليوم،  ً. حتى  تقريبا
املتحدة 17.7 مليون دوالر من األموال غير  الواليات 
إلى  العراق  تنمية  صندوق  أموال  من  املستخدمة 
حكومة العراق، وعلقت إنهاء طلبات مهام استعادة 
الكهرباء العراقية، وقد يكون هناك املزيد من األموال 

إلعادتها.
مت إمتام أعمال استعادة النفط العراقي واستعادة 
الكهرباء العراقية في العام 2004، وللجزء األكبر، 
ً لطلبات  فقد مت اإلمتام الناجح لألعمال التي متت وفقا
مهام غير متعلقة بالنفط والتي راجعها املفتش 
أعمال  إنهاء  مت  العراق.  إعمار  إلعادة  اخلاص  العام 
اإلنشاءات في طلب مهمة استعادة النفط العراقي 
قبل اإلمتام. ومع ذلك، منحت فيلق مهندسي جيش 
الواليات املتحدة عقدين جديدين إلمتام املشاريع ودفع 
ً من  مقابلها من صناديق اصصات األمريكية بدال

أموال صندوق تنمية العراق.

التوصيات
أوصى املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق وزير 
الدفاع بتوجيه رئيس املهندسني، بفيلق مهندسي 
تدقيق عقود  وكالة  ومدير  املتحدة،  الواليات  جيش 

ً على: الدفاع، للعمل معا
اتخاذ اإلجراءات الضرورية لتعجيل إجراءات   .1
إنهاء تدقيقات التكاليف املتكبدة والعقود لثالثة من 
طلبات مهام استعادة الكهرباء العراقية املمولة من 

صندوق تنمية العراق.
العراق  تنمية  أموال صندوق  ً من  أيا إعادة   .2

التي لم يتم استخدامها إلى حكومة العراق.

تعليقات اإلدارة
قدمت وزارة اخلارجية تعليقات كتابية، مشيرة إلى 
أنها تتفق في الرأي مع توصيات املفتش العام اخلاص 
إلعادة إعمار العراق. تعليقات اإلدارة مشمولة في التقرير 
النهائي، والذي ميكن إيجاده على املوقع اإللكتروني 
◆ .www.sigir.mil :للمفتش العام إلعادة إعمار العراق

النتائج
لم تضع فيلق مهندسي جيش الواليات املتحدة 
البضائع  استالم  لتوثيق  فعالة  داخلية  ضوابط 
واخلدمات في العراق والتي مت دفع مقابلها من أموال 
صندوق تنمية العراق. أخذ املفتش العام اخلاص إلعادة 
إعمار العراق عينة من 12 من مدفوعات صندوق تنمية 
العراق، بإجمالي حوالي 1.1 مليار دوالر، والتي مت دفعها 
إلى فيلق مهندسي جيش الواليات املتحدة ووجد أن 
اثنان من الوثائق املالية الرئيسية – اإليصاالت العامة 
وفواتير املوردين – كانت في ملفات املدفوعات. ومع 
ذلك، فقد كانت هناك وثيقة رئيسية ثالثة – تقرير 
االستالم – مفقودة مما يزيد على %95 من امللفات. 
احلكومة  وقبول  فحص  االستالم  تقارير  توثق 
للمنتجات التي مت تسليمها أو اخلدمات التي مت أداؤها. 
معرضة  سلع  املفقودة  االستالم  تقارير  وشملت 
التلفاز،  وأجهزة  الوقود،  مثل  والسرقة،  لالحتيال 
واملركبات. لم يقرر املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار 
العراق بأن االحتيال أو السرقة قد حدثا، ولكن غياب 

تقارير االستالم قد أدى إلى إثارة الشكوك.
مثلت تسليمات الوقود مبفردها حوالي 1.3 مليار 
أموال  دوالر وهو (%54.2) من 2.4 مليار دوالر من 
صندوق تنمية العراق التي تلقتها فيالق املهنسدسني 
باجليش األمريكي ألنشطة إعادة اإلعمار في العراق. 
ً من استخدام تقارير االستالم املطلوبة لتوثيق  وبدال
فيلق  أبلغ مسؤولي  العراق،  في  الوقود  تسليمات 
العام  املفتش  املتحدة  الواليات  جيش  مهندسي 
اخلاص إلعادة إعمار العراق بأنهم احتفظوا بسجل 
لتسليمات الوقود، ولم يكن لدى فيلق مهندسي 
جيش الواليات املتحدة أي دليل يُظهر ما إذا كانت 
منتجات الوقود التي مت دفع مقابلها من أموال صندوق 
تنمية العراق قد مت استالمها. صاحب هذه املشكلة 
االفتقار إلى شاحنات بها مقاييس لتوثيق مقدار 
الوقود الذي مت تسليمه وزيادة نقاط تسليم الوقود من 
12 موقع رسمي إلى ما يزيد على 100 موقع. وقد 
أشار تقرير وكالة تدقيق عقود الدفاع إلى أنه بسبب 
هاتني احلالتني منفردتني، فلم يكن لدى املتعاقد آية 
طريقة لتأكيد تسليمات الوقود ولوضع أساس للدفع 
للمتعاقد الفرعي. ومع ذلك، أشار مسؤولي فيلق 
مهندسي جيش الواليات املتحدة إلى أن الوقود قد 
مت تسليمه عبر قوافل بها مرافقة عسكرية، والتي 
أو  االحتيال  احتمالية  من  أنها خفضت  يعتقدون 
السرقة، ولكن لم يكن هناك دليل على حدوث سرقة.
لم تستطع فيلق مهندسي جيش الواليات املتحدة 
حتديد حالة أموال صندوق تنمية العراق ألن التدقيقات 
املالية الرئيسية للمتعاقدين لم يتم إمتامها بعد. 
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أرلينغتون، وفيرجينيا. شملت إجنازات التحقيقات في 
هذا الفصل 5 اتهامات، و3 إدانات، و1 حكم بعقوبة.

في 30 أكتوبر/تشرين األول 2012، نتج عن عمل 
العراق  إعمار  اخلاص إلعادة  العام  املفتش  محققي 
مليون  على 180  يزيد  وما  إدانة،  و75  اتهام،   97
دوالر غرامات، ومصادرات، وتعويضات، ونتائج أخرى غير 
مالية. بالنسبة لإلطالع على إدانات املفتش العام 
اخلاص إلعادة إعمار العراق، بإحالة مرتكب اجلرمية في 
وقت النشاط اإلجرامي، أنظر الشكل 5.1. لإلطالع 
على النتائج املالية لتحقيقات املفتش العام اخلاص 
أنظر  اجلرمية،  مرتكب  بإحالة  العراق،  إعمار  إلعادة 

الشكل 5.2.
 ً كما شملت إجنازات احملققني في هذا الفصل أيضا
4 توقيفات، و7 عروض حرمان، و7 عمليات حرمان. في 
30 سبتمبر/أيلول 2012، نتج عن عمل محققي 
املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق 96 عملية 
توقيف، و149 عروض حرمان، و110 عملية حرمان.

في هذا الفصل استمر املفتش العام اخلاص إلعادة 
إعمار العراق في القيام بعدد من التحقيقات اجلنائية 
عن  والعمل  العراق  إعمار  بإعادة  املتعلقة  الهامة 
قرب مع املدعي العام، ووكاالت التحقيقة الشريكة 
التحالف،  شركاء  واحملققني  املتحدة،  للواليات 
وأفراد تنفيذ القانون من دول أخرى. كنتيجة لهذه 
بانتظار  عليه  هناك 19 مدعى  كان  التحقيقات، 
احملاكمة، و16 مدعى عليه إضافيني بانتظار احلكم 
الفصل. يعرض الشكل 5.3  بالعقوبة في نهاية 
العدد اإلجمالي لإلجراءات القضائية والنتائج املالية 
الناجتة عن حتقيقات املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار 
من  كبير  لعدد   ً حاليا املدعني  معاجلة  مع  العراق. 
القضايا اإلضافية، من املتوقع أن يستمر هذا االجتاه. 
لإلطالع على قائمة شاملة باإلدانات التي متت خن 
خالل وزارة العدل، أنظر اجلدول 5.2 في نهاية هذا 
القسم الفرعي. دون املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار 

العراق أنشطة التحقيق هذه في هذا الفصل:
•  مت اتهام الرئيس السابق حلزب مؤسسة السالم 
األمريكي وإدانته بالتآمر لالحتيال اإللكتروني، ومت اتهام 

شريكه في التآمر واعتقاله في بريطانيا العظمى.
•  مت اتهام الشريك السابق في شركة تعاقدات 

حكومية وإدانته بتهم احتيال.

استمرت دائرة حتقيقات املفتش العام اخلاص إلعادة 
إعمار العراق من متابعة ادعاءات االحتيال، واإلهدار، 
وإساءة االستخدام في العراق، مع 77 حتقيق فعال 
أثناء فترة هذا التقرير، كان لدى املفتش العام اخلاص 
إلعادة إعمار العراق محقق واحد معني في بغداد؛ و12 
محقق في مكاتب بنسلفانيا، وفلوريدا، وتكساس، 
وأوكالهوما، وميسوري، وكاليفورنيا؛ و5 أفراد حتقيق 
في مقار املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق في 

حتقيقات املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق
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مؤسسة تعاقد خدمات أمنية على إثراء أنفسهم 
بأن مينح حزب مؤسسة السالم  بوردا  عبر توصية 
ً بقيمة 1.165 مليون دوالر الستئجار  األمريكي عقدا
فيال في بغداد واخلدمات األمنية لهذه الشركة بسعر 
متضخم على نحو احتيالي. ولقاء دوره، تلقى بوردا 
اتفاقية ظاهرية باالستشارات والتسويق مقابل أجر 
شهري 20,000 دوالر ملدة العقد مع حزب مؤسسة 
السالم األمريكي. اعترف بوردا بأنه اخفى اتفاقه عن 
ملستندات   ً وفقا األمريكي.  السالم  مؤسسة  حزب 
اإلدانة، فقد مت دفع هذه الرسوم عبر التمثيل أمام 
مالك  بأن  األمريكي  السالم  مؤسسة  حزب  مقار 
الفيال لن يقبل بإيجار شهري أقل من 22,000 دوالر، 

بينما قد قبل املالك بالفعل مببلغ 13,000.
مت إصدار مذكرة اعتقال بحق املتآمر مع بوردا، وهو 
مالك مؤسسة اخلدمات األمنية، كنتيجة لتوقيع 
محكمة ثمانية على اتهام هيئة احمللفني الكبرى 
شملت  األمريكية.  كولومبيا  مقاطعة  مبحكمة 
غير  هدايا  لقبول  والتآمر  املالي،  االحتيال  التهم 
شرعية، وبرنامج االحتيال املالي، واالتفاق على دفع 
هدايا غير قانونية ملسؤول عام. مت اعتقال املتعاقد في 
6 يوليو/متوز 2012 من خالل هيئات تنفيذ القانون 
البريطانية وهو اآلن بانتظار الترحيل إلى الواليات 

املتحدة ملواجهة التهم.
محامي  خالل  من  القضية  هذه  مرافعات  متت 
احملاكمة بالتفصيل من املفتش العام اخلاص إلعادة 
اجلنائي  القطاع  العراق لقسم االحتيال في  إعمار 
خالل  من  القضية  في  التحقيق  مت  العدل.  بوزارة 
ومكتب  العراق  إعمار  إلعادة  اخلاص  العام  املفتش 

املفتش العام اخلاص التابع لوزارة اخلارجية.

إدانة الشريك السابق لشركة تعاقدات باالحتيال 
على احلكومة

في 9 أغسطس/آب 2012، متت إدانة جيل شاربيا، 
الشريك السابق في شركة تعاقدات مدنية أمريكية، 
أمام هيئة قضاء مقاطعة تكساس الغربية في سان 
أنتونيو، بتكساس، وذلك ملعلومات جنائية تتهمها 
بتهمة تقدمي بيانات كاذبة لوكالة حكومية فيما 

يتعلق بعقود احلكومة إلعادة إعمار العراق.
لوثائق   ً وفقا  ،2009 وحتى   2008 العام  من 
Sourc- احملكمة، كانت شاربيا الشريك في شركة

خاصة  شركة  وهي   ،ing Specialists LLC
تعاقدت مع احلكومة األمريكية لتقدمي خدمات في 
العراق. في سبتمبر/أيلول 2008، تعاقدت شركتها 

•  مت اتهام عريف أول باجليش األمريكي وإدانته 
باالحتيال على احلكومة األمريكية.

•  مت اتهام واعتقال ضابط سابق باجليش األمريكي 
لسرقة ممتلكات حكومية.

•  مت احلكم بعقوبة اثنان من املتعاقدين األمريكيني 
للتآمر على االحتيال على احلكومة األمريكية.

مبؤسسة  سابق  موظف  بعقوبة  احلكم  مت    •
إنشاءات أمريكية للتآمر على الرشوة.

•  مت اتهام نقيب باجليش األمريكي بالتآمر على 
قبول هدايا غير قانونية.

•  مت إعادة اتهام عريف باجليش األمريكي، واعتقاله، 
وإدانته لتلقي أموال مسروقة من العراق.

األمريكي  السالم  مؤسسة  حزب  رئيس  إدانة 
بالتأمر على االحتيال املالي؛ ومت اعتقال شريكه 

في التآمر في بريطانيا العظمى
في 6 أغسطس/آب 2012، مت كشف املعلومات 
اجلنائية، واإلدانة التابعة لها لروبرت ن. بوردا الرئيس 
السابق حلزب مؤسسة السالم األمريكي (USIP) في 
بغداد، ومت ذلك من خالل محكمة مقاطعة كولومبيا 
األمريكية. مت اتهام بوردا باملعلومات في 19 سبتمبر/

أيلول 2012، بتهمة التآمر القتراف احتيال مالي، ومتت 
ً لوثائق  إدانته في 7 أكتوبر/تشرين األول 2011. وفقا
اإلدانة، اعترف بوردا بأنه في الفترة من أبريل/نيسان 
2009 وحتى يونيو/حزيران 2009، تآمر هو ومالك 
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حتقيقات املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق

ً لوثائق احملكمة، مت إرسال سوتو إلى قاعدة  وفقا
العمليات األمامية هامر في العراق كضابط ميداني. 
تستخدم أموال الضباط امليدانيني في شراء العديد 
من العناصر واملؤن، مثل الطالء، وخشب األشجار، 
 ً ورقائق اخلشب من املوردين احملليني. ويعتبر انتهاكا
للقانون الفيدرالي بالنسبة للضباط امليدانيني قبول 

هدايا من املتعاقدين مبا يتبع عقودهم.
أكتوبر/ وحتى   ،2007 مارس/آيار  حوالي  أو  في 

تشرين األول 2008، قام سوتو، مع شريكه املزعوم 
في التآمر من اجليش األمريكي، باالشتراك في إنشاء 
مبنى حكومية في قاعدة العمليات األمامية هامر 
من خالل متعاقدين عراقيني محليني. طلب سوتو 
التآمر بطريقة غير قانونية،  املزعوم في  وشريكه 
وتلقوا، وقبلوا هدايا غير قانونية ملساعدة املتعاقدين 
العراقيني على اكتساب عقود مع احلكومة األمريكية، 
ثم قاموا بشراء حواالت بريدية أمريكية بالدخل غير 

القانوني وأرسلوها إلى الواليات املتحدة.
عقوبة  أقصى  سوتو  سيواجه  احملاكمة،  عند 
عن  تزيد  وبغرامة  سنوات،  خمسة  بالسجن 
250,000 دوالر أو ضعف األرباح أو اخلسائر املالية، 
وما يصل إلى ثالثة سنوات من إطالق السراح اخلاضع 
للرقابة. كجزء من اتفاقية إدانته، وافق سوتو على 
كتعويض  للفوائد  باإلضافة  دوالر   62,542 دفع 

للواليات املتحدة.
يتم الترافه في هذه القضية من خالل محامي 
اخلاص  العام  املفتش  من  بالتفصيل  محاكمة 
إلعادة إعمار العراق أمام قسم االحتيال من القطاع 
األمريكي  احملامي  ومكتب  العدل  بوزارة  اجلنائي 
من  القضية  في  التحقيق  يتم  ملقاطعةكارولينا. 
خالل املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، ودائرة 
خدمات التحقيق اجلنائية (DCIS)، ووحدة االحتيال 
في املشتريات الكبرى التابعة لقيادة التحقيقات 

.(CID-MPFU) اجلنائية باجليش األمريكي

ممتلكات  لسرقة  باجليش  سابق  ضابط  اتهام 
حكومية

في 15 أغسطس/آب 2012، مت اعتقال نقيب سابق 
بكاليفورنيا،  أجنلوسن  لوس  في  األمريكي  باجليش 
بعد تقدمي اتهام في تكساس يدعي االحتيال املالي، 
وسرقة ممتلكات حكومية، وغسيل األموال، وتقدمي 
بيانات خاطئة فيما يتعلق بخدمته العسكرية في 
العراق. مت اتهامه في اتهام فيدرالي أمام محكمة 
ثمانية، مت تقدميه في 30 يوليو/متوز 2012، ومت فتحه 

على توفير منشآت سكنية تسليم مفتاح تقع 
دخول  لتسهيل  بالعراق  الدولية  املنطقة  خارج 
املؤسسات متعددة اجلنسيات التي ترغب في تنمية 
فرص العمل في العراق. في ذات الشهر، وقعت شاربيا 
وقدمت لوزارة الدفاع فاتورة كاذبة لتعاقد مشترك 
بني العراق/أفغانستان، مضمونها تكاليف نقل مببلغ 
1,270,075 دوالر يتم دفعها من خالل العقد. تابعت 
أنها قد دفعت  إلى  أحدهما تشير  الفاتورتني:  مع 
واألخرى  بغداد،  في  فيلتني  إليجار  دوالر   700,000
تشير إلى أنها قد دفعت 570,075.50 لشراء ثالثة 
مركبات مدرعة من شركة عراقية. في أكتوبر/تشرين 
األول 2008، كنتيجة لبياناتها الكاذبة واالحتيالية، 
تكبدت وزارة الدفاع 1,270,075.50 دوالر مت حتويلها 
إلى احلساب املصرفي لشاريبا. اعترف شاريبا بأنها 
على  التوقيعات  وزورت  الفاتورتني  كلتا  زورت  قد 
ً بأنها لم تشتري أي  املستندات. كما اعترفت أيضا
التكاليف  تدفع سوى نصف  مركبات مدرعة ولم 

التي قدمتها عن الفيالت.
في احملاكمة، واملقرر انعاقدها في 20 ديسمبر/
كانون األول 2012، ستواجه شاريبا أقصى عقوبة 
باحلبس خمسة سنوات، وأقصى غرامة تزيد على 
250,000 دوالر أو ضعف الربح أو اخلسارة املالية، 
وما يصل إلى ثالثة سنوات من إطالق السراح اخلاضع 
للرقابة. كجزء من اتفاقية إدانتها، وافقت شاريبا 
على دفع مبلغ 920,000 دوالر إضافة إلى الفوائد 

كتعويض للواليات املتحدة.
يتم الترافع في هذه القضية من خالل محامي 
محاكمات بالتفصيل من املفتش العام اخلاص إلعادة 
إعمار العراق أمام قسم االحتيال بالقطاع اجلنائي 
بوزارة العدل، ومكتب احملامي األمريكي في مقاطعة 
تكساس الغربية. يتم التحقيق في القضية من 
العراق،  إعمار  إلعادة  اخلاص  العام  املفتش  خالل 
ودائرة التحقيق اجلنائي بخدمات اإليرادات الداخلية 
(IRS-CI)، ووحدة االحتيال في املشتريات الكبرى 
التابعة لقيادة التحقيقات اجلنائية باجليش األمريكي 

.(CID-MPFU)

لالحتيال  األمريكي  باجليش  عريف  وإدانة  اتهام 
على احلكومة األمريكية

في 29 أغسطس/آب 2012، متت إدانة الرقيب أول 
باجليش األمريكي جوليو سوتو، في محمكة مقاطعة 
ساوث كارولينا األمريكية، مبعلومات جنائية تتهمه 

بتهمة التآمر لقبول هدايا غير قانونية.
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بيلي جوي هانت في نفس املقاطعة بالسجن 15 
ً يتبعها 3 سنوات من إطالق السراح اخلاضع  شهرا
للرقابة وإجباره على دفع تعويضات مببلغ 66,212 
مببلغ  والتعويض  الداخلية  اإليرادات  خلدمات  دوالر 
236,472 دوالر. أحكام العقوبات جاءت نتيجة إلدانات 
نويل وهانت بالتآمر على اقتراف انتهاكات فيدرالية 
بالرشوة، واالحتيال املالي، واالحتيال البريدي، وتقدمي 

إقرارات عوائد ضريبية كاذبة.
الدعم  مركز  منح  فقد  احملكمة،  لوثائق   ً وفقا
والهندسة التابع لفيلق مهندسي جيش الواليات 
ً فيما يتعلق ببرنامج  املتحدة في هانتسفيل عقدا
تصفية ذخائر التحالف (CMCP) إلى شركة نويل 
وهانت، وهي مؤسسة هندسة وإنشاءات دولية مقرها 
الرئيسية في باسادينا، بكاليفورنيا. عمل برنامج 
تصفية ذخائر التحالف على إزالة، وتخزين، والتخلص 
من األسلحة التي متت مصادرتها أو التخلي عنها في 
العراق منذ عام 2003 وحتى نوفمبر/نشري الثاني 
2008. دفع أحمد القزاز، وهو مواطن بريطاني، ما 
يزيد على 947,500 دوالر كرشاوى غير قانونية إلى 
للحصول  الرئيسي)  املتعاقد  برنامج  (مدير  نويل 
ربحة من الباطن لنفسه ولشركته،  على عقود مُ

.Leadstay
القزاز  أبرم  مارس/آيار 2006،  حوالي  أو  في   ً بدءا
ملنح  رتب  والذي  وهانت،  نويل  مع  رشوة  اتفاقية 
لتوفير   Leadstayو القزاز  إلى  الباطن  من  عقود 
املواد، واملعدات الثقيلة، ومشغلي املعدات لبرنامج 
 ً التحلف للتخلص من الذخيرة. حصل القزاز أيضا
على العديد من زيادات التمويل لهذه العقود من 
الباطن. منذ أبريل/نيسان 2006 وحتى أغسطس/آب 
2008، تلقى القزاز وLeadstay ما يزيد على 23 
مليون دوالر من األموال األمريكي للخدمات مبوجب 

برنامج التحلف للتخلص من الذخائر.
 ،2012 مايو/آيار   21 في  القزاز  إدانة  متت 
باالنتهاكات الفيدرالية من التآمر، والرشوة، واالحتيال 
املالي، واالحتيال البريدي، ومن املقرر احلكم بعقوبته 

في 29 أكتوبر/تشرين األول 2012.
محامي  خالل  من  القضية  في  املرافعة  يتم 
احملاكمات بالتفصيل من خالل املفتش العام اخلاص 
إلعادة إعمار العراق أمام قسم االحتيال في القطاع 
األمريكي  احملامي  ومكتب  العدل  وزارة  من  اجلنائي 

ملقاطعة أالباما الشمالية.
مت التحقيق في هذه القضية من خالل املفتش 
خدمات  ودائرة  العراق،  إعمار  إلعادة  اخلاص  العام 
التحقيقات اجلنائية، ودائرة التحقيق اجلنائي بخدمات 

بعد اعتقاله من خالل العمالء اخلصوصيني التابعني 
خدمات  ودائرة  العراق  إعمار  إلعادة  العام  للمفتش 

التحقيقات اجلنائية في لوس أجنلوس بكاليفورنيا.
ً لالتهام، فقد مت إرسال النقيب السابق إلى  وفقا
العام 2006.  أواخر  في  مدفعية  كضابط  العراق 
بينما كان هناك، مت تعيينه كوكيل دفع تقع عليه 
مسؤوليات استالم اإليصاالت والفواتير من املتعاقدين 
العمليات  قاعدة  في  يعملون  الذين  العراقيني 
األمامية للعدالة في أداء وظائف للجيش األمريكي. 
ً عن معاجلة الفواتير للتأكد من أنها قد  كان مسؤوال

مت دفعها على النحو املناسب.
مت االدعاء بأن النقيب السابق قد غير أو تسبب 
اإلجمالية  القيمة  بزيادة  معينة  فواتير  تغير  في 
املستحقة للفاتورة. يدعي االتهام بأنه بعد ذلك دفع 
للمتعاقد املبلغ األساسي للفاتورة، واحتفظ بالفرق 
ً. بغد مغادرة العراق في أواخر العام 2007، وبعد  نقدا
بعض  أودع  بأنه  اإلدعاء  مت  فقد  أملانيا،  إلى  وصوله 
األموال في حسابات بنكية بأملانيا وأمر بأن يتم إرسال 
بعض املبالغ عبر التحويل املصرفي إلى حسابه في 
الذيع وضعه،  للبرنامج  املتحدة. كنتيجة  الواليات 

يدعي االتهام بأنه قد سرق حوالي 110,000 دوالر.
إذا متت إدانته في جميع التهم، سيواجه غرامة 
بحد أقصى تصل إلى 250,000 دوالر لكل تهمة 

والعقوبة بالسجن كالتالي:
•  حتى 20 سنة لكل من تهمتي االحتيال املالي.

الثالثة بسرقة  •  10 سنوات لكالً من التهم 
ممتلكات حكومية.

•  10 سنوات لكالً من تهمتي غسيل األموال.
•  5 سنوات لكل من تهمتي اإلدالء ببيانات كاذبة.

يتم إجراء التحقيق من خالل املفتش العام اخلاص 
إلعادة إعمار العراق ودائرة خدمات التحقيقات اجلنائية.

احلكم بعقوبة اثنان من املتعاقدين األمريكيني 
للتآمر على االحتيال على احلكومة األمريكية

في 9 أكتوبر/تشرين األول 2012، مت احلكم بعقوبة 
أالباما  مقاطعة  شمال  محكمة  في  نويل  جينز 
ً يتبعها 3 سنوات من إطالق  بالسجن 27 شهرا
السراح حتت الرقابة، وإجباره على دفع تعويضات مببلغ 
الواليات  جيش  مهندسي  لفيلق  دوالر   861,027
املتحدة و241,088 دوالر خلدمات اإليرادات الداخلية 
وإجباره على دفع تقييم خاص بقيمة 200 دوالر. 
باإلضافة لذلك، أصدر القاضي إخطار مصادرة ضد 
نويل مببلغ 861,027 يتم تنفيذه مقابل تعويضه. 
في 10 أكتوبر/تشرين األول 2012، مت احلكم بعقوبة 



 I 101 تقرير إلى الكونغرس I في 30 أكتوبر/تشرين األول 2012

حتقيقات املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق

قبول هدايا غير قانونية أثناء خدمته في العراق

في 4 أكتوبر/تشرين األول 2012، مت اتهام نقيب 
معلومات   ً وفقا التآمر  بتهمتي  األمريكي  باجليش 
جنائية مت تقدميها في محكمة مدينة أوكالهوما 

األمريكية، بأوكالوهوما.
ً لوثائق احملكمة، فقد خدم النقيب في بغداد  وفقا
من نوفمبر/تشرين الثاني 2007، حتى يناير/كانون 
الثاني 2009 وعمل مع احلكومة األمريكية لدفع 
الوكالء واملتعاقدين العراقيني في املشاريع املمولة 
اثنان  أثناء ذلك الوقت، عرض  الواليات املتحدة.  من 
من املتعاقدين العراقيني هدايا للنقيب مقابل أعمال 
التعاقد.  يتعلق بعملية  أداؤها فيما  يتم  رسمية 
يشمل  مبا  وخدمات،  هدايا  املتعاقدين  أحد  عرض 
نقدية،  مدفوعات  في صورة  دوالر  حوالي 25,000 
مقابل مساعدة النقيب في عقد إنشاءات عراقي. 
ورحلة  مجوهرات،   ً أيضا النقيب  على  العرض  مت 
دوالر   10,000 وحوالي  خاصة،  جزيرة  في  عطلة 
في مصورة مدفوعات نقدية مقابل التأثير والقدرة 
على توجيه عقود املولدات ألحد املتعاقدين. بلغت 
إجمالي املدفوعات النقدية املباشرة وقيمة اوهرات 
التي تلقاها النقيب من املتعاقدين إجمالي حوالي 
45,000 دوالر. أرسل النقيب األموال في مظاريف 

عبر البريد إلى زوجته السابقة في لويزيانا.
باإلضافة لذلك، فقد مت االدعاء بأن النقيب قد زود 
عرف تسجيل الدخول  أحد املتعاقدين مبعلومات مُ
وكلمة املرور حلساب بريد إلكتروني معني للوحدة 
للدفع للوكالء الستالم ومراجعة العطاءات. وقد سمح 
للمتعاقد  اإللكتروني  البريد  حساب  إلى  الوصول 
مراجعة العطاءات املقدمة من املتعاقدين اآلخرين.

محامي  خالل  من  القضية  في  املرافعة  يتم 
احملاكمات بالتفصيل من خالل املفتش العام اخلاص 
إلعادة إعمار العراق أمام قسم االحتيال في القطاع 
األمريكي  احملامي  ومكتب  العدل  وزارة  من  اجلنائي 

ملقاطعة ألوكالهوما الغربية.
يتم التحقيق في هذه القضية من خالل املفتش 
خدمات  ودائرة  العراق،  إعمار  إلعادة  اخلاص  العام 
التحقيقات اجلنائية، ووحدة االحتيال في املشتريات 
الكبرى التابعة لقيادة التحقيقات اجلنائية باجليش 

.(CID-MPFU) األمريكي

األمريكي،  باجليش  سابق  عريف  اتهام  إعادة 
من  مسروقة  أموال  بتلقي  وإدانته  واعتقاله، 

العراق

الفيدرالي  التحقيقات  ومكتب  الداخلية،  اإليرادات 
(FBI)، ووحدة االحتيال في املشتريات الكبرى التابعة 

لقيادة التحقيقات اجلنائية باجليش األمريكي.

مؤسسة  في  سابق  موظف  بعقوبة  احلكم 
إنشاءات أمريكية للتآمر على الرشوة في إعادة 

إعمار العراق
في 12 سبتمبر/أيلول 2012، مت احلكم بعقوبة 
إسماعيل ساليناس في محكمة هيوسنت األمريكية، 
بتكساس، لتلقي مئات اآلالف من الدوالرات في صورة 
رشاوى غير قانونية من متعاقدين من الباطن في 
العراق. مت احلكم بعقوبة ساليناس باحلبس مبدة مت 
قضاؤها (9 شهور)، وإطالق السراح اخلاضع للرقابة 
مببلغ  وتعويض  دوالر،  7و500  وغرامة  عامني،  ملدة 

807,904 دوالر، وتقييم خاص مببلغ 300 دوالر.
إدانة  متت   ،2010 األول  أكتوبر/تشرين   1 في 
إنشاءات  بشركة  سابق  موظف  وهو  ساليناس، 
أمام  تقدميها  مت  جنائية  ملعلومات   ً وفقا أمريكية، 
اتهمته  والتي  مكسيكو  نيو  مقاطعة  محكمة 
بالتآمر لالحتيال على الواليات املتحدة بقبول رشاوى 
من متعاقدين من الباطن والذين ساعدهم للحصول 
على عقود في مشاريع مباني حكومية في العراق بني 
ً لوثائق  أبريل/نيسان 2005 ومارس/آيار 2008. وفقا
احملكمة، فبني عام 2004 و2008، رتب ساليناس 
للمتعاقدين من الباطن – مت منحها من خالل شركة 
اإلنشاءات ومت الدفع من خالل احلكومة األمريكية – 
ليتم تضخيمها مببالغ الرشوة التي كان سيتلقاها. 
قدم ساليناس فواتير مببالغ زائدة بقيمة 847,904 
دوالر، ليتلقى على األقل 424,000 دوالر كرشاوى من 
ستة شركات. اعترف ساليناس باستخدام منصبه 
في شركة اإلنشاءات إلعطاء املتعاقدين من الباطن 
مرتفع  نحو  على  أداؤهم  وتقييم  األعمال،  بعض 
 ً أيضا بأنه كان يطلب  املال. قال ساليناس  مقابل 
من املتعاقدين من الباطن تقدمي فواتير متضخمة، 
مع قبول أموال أقل حتى يستطيع أن يأخذ الفر 
– معظمها قام بتهريبها مرة أخرى إلى الواليات 

املتحدة.
تستمر هذه القضية، ويتم القيام بها بشكل 
إعمار  إلعادة  اخلاص  العام  املفتش  بني  مشترك 
العراق، ودائرة خدمات التحقيقات اجلنائية، ومكتب 

التحقيقات الفيدرالي.

اتهام نقيب باجليش األمريكي بتهمة التآمر على 
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باالحتيال املالي، والتآمر على اقتراف الرشوة واالحتيال 
على احلكومة األمريكية، وغسيل األموال، وانتهاكات 
ً اتهام اثنان آخرين من موظفي  ضريبية. كما مت أيضا
الواليات املتحدة واثنان من  فيلق مهندسي جيش 
املتعاقدين األجانب في االتهام الذي مت تقدميه في 

يوليو/متوز 2011.
ً لوثائق احملكمة، فمنذ شهر يوليو/متوز 2007،  وفقا
وحتى يونيو/حزيران 2008، قبل ماركوس على األقل 
دوالر في صورة مدفوعات رشاوى فيما  3.7 مليون 
يتعلق بعقود فيلق مهندسي جيش الواليات املتحدة 
والتي مت منحها لعدة شركات متعلقة باثنني من 
املتعاقدين األجانب متت تسميتهم في االتهام. منذ 
مت  يوليو/متوز 2008،  وحتى  سبتمبر/أيلول 2005 
تعيني ماركوس في تكريت كمهندس مشروع، حيث 
العمل في عملية مراجعة  شارك هو وزميله في 
ومنح عقود فيلق مهندسي جيش الواليات املتحدة 
ً في  في املقاطعة الشمالية مبنطقة اخلليج وأيضا

إدارة، والرقاب ةعلى، وتعديل هذه العقود.
اعترف ماركوس بأنه شارك هو وزميله في العمل 
في برنامج لتوفير إجراءات رسمية مواتية ومساعدات 
لشركاؤهم في التآمر إلفادة شركاتهم، مبا يشمل 
عبر احلصول على ونشر العطاءات السرية ومعلومات 
التسعير الداخلية اخلاصة بفيلق مهندسي جيش 
الواليات املتحدة ألفراد يسعون ملنح عقود لشركاتهم 
الشركات.  لهذه  مربحة  مدفوعات  اعتماد  وعبر 
قبلها  رشاوى  مقابل  األفعال  هذه  جميع  إجراء  مت 

ماركوس وزميله في العمل من املتعاقدين األجانب.
فتح ماركوس أو سيطر على العديد من احلسابات 
املصرفية في األردن ومصر لتلقي مدفوعات الرشاوى 
غير القانونية التي حدثت من متعاقدين أجانب فيما 
يتعلق بعقود فيلق مهندسي جيش الواليات املتحدة. 
فقد قام بإنشاء، واالحتفاظ بـ، وإرسال عبر البريد 
إلى متعاقدين أجانب صفحات جداول وسجالت أخرى 
تفصل قيمة عقود فيلق مهندسي جيش الواليات 
املتحدة التي مت منحها، والنسبة املئوية من هذه 
العقود التي طلبها ماركوس، متت املدفوعات (سواءً 
كانت على أقساط أو مبالغ كبيرة) إلى ماركوس عبر 
املتعاقدين األجانب، وفي بعض احلاالت مت حتديد تاريخ 
ً أو  قبول ماركوس لهذه املدفوعات غير القانونية نقدا
إيداعها في احلساب املصرفي األ<نبي اخلاص مباركوس. 
وقبول  طلبه  يعكس  ماركس  أعده  جدول  هناك 
ملدفوعات الرشوة من شركاؤه في التآمر مببلغ يصل 
العقد  أو %10 من قيمة  دوالر  إلى 1,958,800 

دانيل  اعتقال  مت   ،2012 أغسطس/آب   3 في 
هوتشينسون، وهو عريف سابق باجليش األمريكي 
كنتيجة إلدانته في 13 أبريل/نيسان 2012 بتهمة 
تلقي ما يزيد على 12,000 من األموال املسروقة من 
العراق. مت تعيني هوتشينسون ببرنامج التحويل قبل 
أجنلوس  احملاكمة (PTD) من خالل محكمة لوس 
األمريكية، بكاليفورنيا في 21 أكتوبر/تشرين األول 
2011؛ ومع ذلك لم يلتزم بأحكام برنامج التحويل 

قبل احملاكمة وبالتبعية فقد متت إعادة اتهامه.
ً لوثائق احملكمة، فقد متت سرقة األموال من  وفقا
خالل جندي آخر باجليش األمريكي والذي مت إرساله 
إلى طليل، بالعراق، في 2008، ثم قام بإرسالها إلى 
هوتشينسون. كانت األموال عبارة عن مدفوعات نقدية 
لتحصيلها من خالل املتعاقد احمللي والذي فشل في 
احلضور للحصول على املدفوعات. عندها متت سرقة 
األموال، وإخفاؤها في حيوان محنط، ثم مت إرسالها 
عبر النظام البريدي األمريكي إلى هوتشينسون في 
كاليفورنيا. متت إدانة هوتشينسون في 14 سبتمبر/

بعقوبته في 26  احلكم  املقرر  ومن  أيلول 2012، 
نوفمبر/تشرين الثاني 2012. استمرت التحقيقات 

في هذه القضية.
يتم التحقيق في القضية من خالل املفتش العام 
اخلاص إلعادة إعمار العراق، ودائرة خدمات التحقيقات 
اجلنائية، ووحدة االحتيال في املشتريات الكبرى التابعة 
 Army) لقيادة التحقيقات اجلنائية باجليش األمريكي
الفيدرالي. التحقيقات  ومكتب   ،  (CID-MPFU

حتقيقات الوكاالت األخرى

جيش  مهندسي  بفيلق  سابق  موظف  إدانة 
الواليات املتحدة بتهمة احلصول على الرشوة

في 7 سبتمبر 2012، مت إرسال جون ألفي سالما 
ماركوس، وهو موظف سابق بفيلق مهندسي جيش 
الواليات املتحدة مت إرساله إلى تكريت أثناء عمليات 
حترير احلراق وقد اعترف بأنه قد تلقى على األقل 3.7 
مليون دوالر في صورة رشاوى فيما يتعلق بعقد تزيد 
قيمته على 50 مليون دوالر أمريكي من عقود فيلق 
مهندسي جيش الواليات املتحدة والتي مت منحها إلى 
شركات أجنبية في منطقة اخلليج شمال العراق. 
متت إدانة ماركوس في محكمة نيوآرك األمريكية، 
في نيوجيرسي، بثالثة تهم من بني اتهام بـ 54 
يتهمه   2011 يوليو  شهر  في  تقدميه  مت  تهمة 
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حتديث مبادرة النيابة العامة التابعة 
للمفتش العام إلعادة إعمار العراق 

(SIGPRO)

للمفتش  التابعة  العامة  النيابة  مبادرة  مبوجب 
العام إلعادة إعمار العراق (SIGPRO)، والتي بدأت 
اخلاص  العام  املفتش  العام 2009، عني  أواخر  في 
إلعادة إعمار العراق محققني ذوي خبرة عالية وعينهم 
كوحدة تابعة لقسم االحتيال التابع للقطاع اجلنائي 
بوزارة العدل للترافع في قضايا حتقيق املفتش العام 
اخلاص إلعادة إعمار العراق. هؤالء احملققني متخصصني 
على نحو حازم بوزارة العدل بشؤون أمور االحتيال 
فهم  العراق.  إعمار  إعادة  جهود  من  الوارد  اجلنائي 
يتعاملون مع قضاياهم اخلاصة بوزارة العدل ويعملون 
عن قرب مع املستشار العام للمفتش العام إلعادة 
إعمار العراق واحملققني اآلخرين بوزارة العدل الذين مت 
تعيني قضايا املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق 
ً أو يشاركون بصفة كبيرة في  لهم. يقودون حاليا
استضافة أمور النيابة العامة ويستمرون في لعب 
أدوار متكاملة في تطوير واملرافعة في القضايا التي 
اخلاص  العام  املفتش  دائرة حتقيقات  عليها  تعمل 
إلعادة إعمار العراق. مبا يتماشى مع تخفيض املفتش 
العام اخلاص إلعادة إعمار العراق في عدد العاملني 
التابعة  العامة  النيابة  مبادرة  وحدة  تتألف  معه، 
للمفتش العام إلعادة إعمار العراق اآلن من اثنان من 

احملققني محلل قانوني واحد.

التعليق واحلرمان

املفتش  األول 2005، عمل  ديسمبر/كانون  منذ 
وزارة  العراق عن قرب مع  العام اخلاص إلعادة إعمار 
العدل، ووحدة االحتيال في املشتريات الكبرى التابعة 
األمريكي,  باجليش  اجلنائية  التحقيقات  لقيادة 
ودائرة خدمات التحقيقات اجلنائية، ووكالة اخلدمات 
القانونية التابعة للجيش فرع احتياالت املشتريات 
(PFB) إليقاف وشطب املتعاقدين وأفراد احلكومة 
عند ارتكابهم جرائم االحتيال أو الفساد في اجليش، 
إعمار  إعادة  عقود  في  املشاركني  هؤالء  يشمل  مبا 
العراق أو عقود دعم اجليش في العراق. نشأت هذه 
القضائية كنتيجة لالتهام اجلنائي الذي مت تقدميه 
مسؤولية  بعدم  وإدعاءات  الفيدرالية  احملاكم  في 
املتعاقدين والتي تتطلب فحص للحقائق من خالل 

التابعة  الفحل وشركاتها  الذي مت منحه لشركة 
إلنشاء قطاعات في خط أنابيب بغداد-باجي.

. كجزء من اخلطة، استخدم ماركوس حسابات 
بنكية أجنبية حتت سيطرته لتلقي وحتويل مدفوعات 
حساب   11 إلى  األجانب  املتعاقدين  من  الرشاوى 
مصرفي على األقل مت فتحها، وتأسيسها، والسيطرة 
عليها من خالل ماركوس في نيوجيرسي وبنسلفانيا. 
ً بتحويل أموال الرشاوى إلى شريكه  قام ماركوس أيضا

في التآمر.
بخطة  القيام  أثناء  بأنه   ً أيضا ماركوس  اعترف 
االحتيال املالي وانتهاكات الرشوة، دفع مقابل إنشاء 
منزل ذو بناء مخصص في الناصرة، مبا يساوي حوالي 
1,110.000 دوالر. اعترف ماركوس بأنه في 16 أكتوبر/
تشرين األول 2008، قد حصل على على شيك أمني 
الصندوق الذي مت سحبه على حساب في بنك أوف 
أمريكا، بحوالي 850,807.54 دوالر أمريكي ومت إرساله 
عنوان الشركة فيما يتعلق بإنشاء منزل الناصرة.
امليالدي  العام  خالل  بأنه   ،ً أيضا ماركوس  اعترف 
2009، لم يتقدم إلى وزارة اخلزانة أمريكية بتقرير 
األجنبية  البنوك  لدى  واملصرفية  املالية  احلسابات 
(FBAR)ن للكشف عن وجود مصلحة مالية في، 
وتوقيع، وسلطة أخرى على بعض احلسابات املالية 

في دول أجنبية، مبا يشمل األردن.
وافق ماركوس على حكم التعويض املالي مببلغ ال 
يقل عن 3.7 مليون دوالر، سيتم تسديد جزء منه من 
خالل مصادرة منزله في الناصرة، إلى جانب خمسة 

مركبات، ودراجتني بخاريتني.
تهمة االحتيال املالي التي متت إدانة ماركوس بها 
ً وغرامة تزيد  عقوبتها حد أقصى السجن 20 عاما
عن 250,00 دوالر أو ضعف اخلسارة أو الربح املالي. 
عقوبة غسيل األموال تصل إلى السجن 10 سنوات 
وغرامة تزيد على 250,000 دوالر أو ضعف املبلغ 
الذي حصل عليه من ارتكابه للجرمية في املعاملة 
ذات الصلة. تهمة تقرير احلسابات املالية واملصرفية 
إدانة  متت  والتي   (FABR) األجنبية  البنوك  لدى 
ماركوس بها تصل عقوبتها إلى السجن خمسة 
سنوات وغرامة ال تزيد عن 250,000 دوالر. ومن املقرر 

احلكم بالعقوبة في 8 يناير/كانون الثاني 2013.
يتم إجراء هذه القضية من خالل دائرة خدمات 
الداخلية،  اإليرادات  وخدمات  اجلنائية،  التحقيقات 
ودائرة الهجرة واجلمارك، ووحدة االحتيال في املشتريات 
الكبرى التابعة لقيادة التحقيقات اجلنائية باجليش 

.(Army CID-MPFU) األمريكي
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اجلدول 5.2

أحكام اإلدانة (بحسب تصنيف وزارة العدل)

التهماالسم
تاريخ 
اإلدانةاحلكم

معلق9/14/2012تلقي أموال مسروقة من العراقدانيل هوتشينسون
االحتيال املالي، وغسيل األموال، وعدم تقدمي جون ماركوس

تقرير احلسابات املالية لدى البنوك األجنبية
معلق9/7/2012

معلق8/29/2012التآمر على قبول هدايا غير قانونيةجوليو سوتو
معلق8/9/2012تقدمي بيانات كاذبة لوكالة حكوميةجيل أ. شاريبا
معلق8/6/2012التآمر على اقتراف االحتيال املاليروبرت ن. بوردا

معلق6/25/2012التآمر على غسيل األموالكريستال مارتن
وإعاقة ريتشارن إفيك األموال،  وغسيل  والرشوة،  التآمر، 

اعمال الوكالة
معلق6/25/2012

االحتيال أحمد القزاز املالي،  االحتيال  الرشوة،  التآمر، 
البريدي

معلق5/21/2012

معلق5/17/2012سرقة ممتلكات حكوميةنيكول لوفيرا
ً، وإطالق السراح اخلاضع للرقابة ملدة 3 5/8/2012التآمر وتقدمي عوائد ضريبية كاذبةبيلي جوي هانت السجل 15 شهرا

سنوات، وتعويضات مببلغ 66,212 إلى خدمات اإليرادات 
الداخلية؛ وضريبة خا2ة 200 دوالر؛ ومصادرة 236,472 

دوالر.
لوزارة  لدى متعاقد  نويل، موظف سابق  جينيس 

الدفاع 
ً، وإطالق السراح املشروط بالرقابة 3 4/10/2012التآمر وتقدمي عوائد ضريبية كاذبة السجن 27 شهرا

سنوات، وتعويضات مببلغ 1,102,115 دوالر (861,027 
لفيلق مهندسي جيش الواليات املتحدة و241,088 إلى 
دائرة اإليرادات الداخلية)؛ وضريبة خاصة مببلغ 200 دوالر؛ 

ومصادرة مبلغ 861,027.
السجن 6 أشهر، وإطالق السراح املشروع بالرقابة ملدة 4/9/2012هدايا غير قانونيةرائد. كريستوفر ج. برادلي، الواليات املتحدة

عام واحد، وتعويض 20,000 دوالر، وضريبة خاصة 200 
دوالر.

ديفيد ج. ويلش، موظف سابق لدى متعاقد لوزارة 
الدفاع

السجن عامني، وإطالق السراح املشروط بالرقابة ملدة 4/2/2012التآمر على سرقة ممتلكات حكومية
ثالثة سنوات، وتعويض مببلغ 160,000 دوالر.

تابع في الصفحة التالية

سنوات. يتابع فرع احتياالت املشتريات بحزم الشركات 
اإلضافية واألفراد ذوي الصلة بعمليات االحتيال في 
عقود اجليش في العراق والكويت، واملواقع األخرى في 
جنوب غرب آسيا، مبدد إيقاف وشطب إضافية متت 
أثناء العام 2012. يتم اإلشارة إلى عمليات اإليقاف 
والشطب املتعلقة باالحتيال في عقود إعادة اإلعمار 
وعقود دعم اجليش في أفغانستان من خالل املفتش 
العام اخلاص إلعادة إعمار أفغانستان. لإلطالع على 
قائمة بعمليات الشطب، أنظر اجلدول 5.3. لإلطالع 
على قائمة كاملة بعمليات اإليقاف والشطب، أنظر 

امللحق و. ◆

مسؤولي التعليق واحلرمان التابعني للجيش. في هذه 
الفصل، أوقف اجليش عمل 9 من املتعاقدين بناءً 
على ادعاءات االحتيال في العراق والكويت. باإلضافة 
لذلك، عرض اجليش على 10 من املتعاقدين احلرمان 
ومت شطب 1 من األفراد والشركات أثناء نفس الفترة 

ً للنشاط االحتيالي في العراق والكويت.  وفقا
 أوقف اجليش عمل 176 فرد وشركة شاركوا في 
عقود االستقرار وإعادة اإلعمار التي تدعم اجليش في 
العراق والكويت منذ العام 2003، ومت عرض شطب 
212 فرد وشركة، مما نتج عنه القيام بـ 165 عملية 
شطب تراوحت في مدتها من 9 أشهر حتى 10 
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التهماالسم
تاريخ 
اإلدانةاحلكم

السجن ملدة 3 سنوات مع إيقاف التنفيذ، وتعويض 3/7/2012هدايا غير قانونيةالعريف. ميشيل ج. روتشيكي، الواليات املتحدة
خاصة  وضريبة  دوالر،  وغرامة 2,000  دوالر،   10,500

100 دوالر.
USAR ،إيقاف 2/14/2012التآمر على االحتيالالعريف. أماشا م. كينج مع  سنوات   5 والسجن  سنوات،   3 السجن 

التنفيذ، وتعويض 20,500 دوالر؛ وضريبة خاصة 100 
دوالر.

السجن 5 سنوات، وإطالق السراح املشروط بالرقابة ملدة 11/10/2011التآمرجون ف. هايس
عامني، وتعويضات مببلغ 12,000 دوالر

اإلقامة اجلبرية ملدة 3 أشهر، وإطالق السراح املشروط 10/27/2011بيانات كاذبةبريان د. كورنيل
بالرقابة ملدة عامني، وغرامة 1,000 دوالر، وضريبة خاصة 

100 دوالر.
السجن 4 سنوات مع إيقاف التنفيذ، مع قضاء الستة 10/5/2011التآمر على سرقة ممتلكات عامةروبرت أ. نيلسون، عريف سابق باجليش األمريكي

أشهر األولى قيد اإلقامة اجلبرية في املنزل؛ وتعويض 
44,830 دوالر، وضريبة خاصة 100 دوالر.

توماس أ. مانوك، موظف سابق بفيلق مهندسي 
جيش الواليات املتحدة

ً، وإطالق السراح املشروط بالرقابة ملدة 9/19/2011التآمر السجن 20 عاما
3 سنوات، ومصادرة 73,500 دوالر، وضريبة خاصة 100 

دوالر
16/9/2011 الرشوةشركة تاميي جلوبال احملدودة

(اتفاقية 
تأجيل 

القضية)

13 مليون دوالر لتبديد االتهامات اجلنائية واملدنية

إريك سكوت هاميلتون، عريف مدفعية في قواة 
مشاة البحرية األمريكية

ً، وإطالق السراح املشروط بالرقابة ملدة 8/10/2011التآمر السجن 18 شهرا
3 سنوات، وتعويض 124,944 دوالر

السجن 4 أشهر، وإطالق السراح املشروط بالرقابة ملدة 7/22/2011التآمرفرانسيسكو موجيا 3
3 سنوات، وتعويض 30,000 دوالر

السجن عام واحد مع إيقاف التنفيذ، مع قضاء األربعة 7/15/2011تلقي هدايا غير قانونيةباري س. زافران
أشهر األولى قيد اإلقامة اجلبرية؛ وتعويض 7,169 دوالر؛ 

وضريبة خاصة 100 دوالر
علق7/15/2011التآمر، الرشوةاسنت د. لي، متعاقد سابق مع وزارة الدفاع مُ

بالرقابة 6/13/2011الرشوةديريك شومياك، مقدم أمريكي متقاعد املشروط  السراح  وإطالق   ،ً السجن 41 شهرا
ملدة عامني، ومصادرة 68,100 دوالر، وتعويض 181,900 

دوالر.
حتويل ديفي فالجر، مقدم أمريكي سابق قانونية،  غير  هدايا  قبول  التآمر، 

امللكية آلخر الستخدامه اخلاص
ً، وإطالق السراح املشروط بالرقابة ملدة 3/25/2011 السجن 18 شهرا

3 سنوات، وتعويض 24,000 دوالر
مبمتلكات تشارلز باوي، رائد أمريكي متقاعد مالية  عمليات  في  املشاركة 

مت احلصول عليها عبر نشاط غير قانوني 
محدد

السجن عامني، وإطالق السراح املشروط بالرقابة ملدة 5/11/2011
3 سنوات، والتعويض مببلغ 400,000 دوالر، وضريبة 

خاصة 100 دوالر.
السرقة، التآمر القتراف السرقة، االحتيال إيدي بريسلي، رائد أمريكي متقاعد

األموال،  لغسيل  التآمر  األمانة،  وخيانة 
بعائدات  مالية  معامالت  في  املشاركة 

إجرامية

ً، وإطالق السراح املشروط بالرقابة ملدة 3/1//2011 السجن 12 عاما
3 سنوات، ومصادرة 21 مليون دوالر، وعقارات، والعديد 

من السيارات.

السرقة، التآمر القتراف السرقة، االحتيال إيريكا بريسلي، متعاقد سابق ومتزوجة بعسكري
األموال،  لغسيل  التآمر  األمانة،  وخيانة 
بعائدات  مالية  معامالت  في  املشاركة 

إجرامية

السجن 6 سنوات، وإطالق السراح املشروط بالرقابة ملدة 3/1/2011
3 سنوات، ومصادرة 21 مليون دوالر، وعقارات، والعديد 

من السيارات.

اخلارجية  وزارة  مع  سابق  متعاقد  رازو،  ريتشارد 
وموظف بوزارة اخلارجية

بالرقابة 2/28/2011االحتيال املالي، التآمر على االحتيال املالي ً، وإطالق السراح املشروط  السجن 33 شهرا
وضريبة خا2ة  دوالر،  وتعويض 106,820  عامني،  ملدة 

00 دوالر.
السجن 3 سنوات مع إيقاف التنفيذ، وتعويض 47,241 2/8/2011غسيل األموالرائد. كيفني شروك، الواليات املتحدة

دوالر

تابع في الصفحة التالية
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التهماالسم
تاريخ 
اإلدانةاحلكم

أسامة عياش، موظف سابق بالسفارة أألمريكية 
في بغداد

سرقة أموال عامة، املشاركة في أعمال تؤثر 
على املصلحة املالية الشخصية

ً، وإطالق السراح املشروط بالرقابة ملدة 2/2/2011 السجن 42 شهرا
ً، وتعويض 243,416 دوالر، وغرامة 5,000  36 شهرا

دوالر.
بالرقابة 12/17/2010االحتيال وخيانة األمانة، قبول الرشوةالعريف. براينت ويليامز، الواليات املتحدة املشروط  السراح  وإطالق  السجن 3 سنوات، 

ملدة 3 سنوات، ومصادرة 57,030 دوالر، وضريبة خاصة 
200 دوالر.

ًن وإطالق السراح املشروط بالرقابة 12/16/2010الرشوةمارك كارنيز، عريف بالقوات اجلوية األمريكية السجن 20 شهرا
ملدة 3 سنوات، وغرامة 4,000 دوالر

املشروط 12/7/2010الرشوةميشيل آدمز، متعاقد سابق مع وزارة الدفاع السراح  إطالق  يتبعها  ًن  السجن 15 شهرا
بالرقابة.

السجن 3 سنوات، ومصادرة مبلغ 757,525 دوالر.12/7/2010االحتيال، الرشوة، وتلقي هدايا غير قانونيةفرانكي هان، مالزم أول متقاعد بالبحرية األمريكية
ً، وإطالق السراح املشروط بالرقابة ملدة 11/19/2010الرشوةبيتر دان، متعاقد سابق لوزارة الدفاع السجن 14 شهرا

عامني
11/5/2010 الئحة االحتيال الكبرىمجموعة لويس بيرجر

(DPA)
18.7 مليون دوالر عقوبات جنائية؛ وتسوية مدنية مببلغ 
50.6 مليون دوالر؛ وكامل التعويض للوكالة األمريكية 
وانظمة  فعالة؛  أداء  معايير  تبني  الدولية؛  للتنمية 
رقابة داخلية، وتدريب األخالقيات للموظفني؛ وتوظيف 
مراقبة مستقلة لتقييم واإلشراف على التزام الشركة 

باتفاقية احملاكمة املؤجلة ملدة عامني.
معلق11/5/2010التآمر على االحتيالسلفاتور بيب

معلق11/5/2010التآمر على االحتيالبريسي بيليتيري

السجن 5 سنوات؛ وإطالق السراح املشروط بالرقابة ملدة 10/27/2010الرشوةرائد. رودريك سانشيز، الواليات املتحدة
3 سنوات، وغرامة 15,000 دوالر

البحرية  مشاة  قوات  هارينجتون،  ريتشاد  رائد. 
األمريكية

السجن عام واحد ويوم واحد؛ والتعويض10/18/2010تلقي هدايا غير قانونية

املالية مقدم. بروس جيليت، اجليش األمريكي املصلحة  على  تؤثر  أعمال 
الشخصية

السجن عام واحد مع إيقاف التنفيذ، وغرامة 2,000 10/6/2010
دوالر، و160 ساعة من اخلدمة اتمعية؛ وعدم القدرة 

على حيازة سالح ناري.
البحرية  مشاة  بقواة  عريف  ستينبوش،  مرمي 

األمريكية
وتعويض 10/5/2010رشوة التنفيذ،  إيقاف  مع  سنوات   5 السجن 

25,000 دوالر
السجن 9 أشهر (مت قضاء املدة)؛ وإطالق السراح املشروط 10/1/2010رشوةإسماعيل ساليناس

بالرقابة ملدة عامني؛ وغرامة 7و500 دوالر؛ ومصادرة مبلغ 
807,904 دوالر؛ وضريبة خاصة مببلغ 300 دوالر

ً؛ والسجن 3 أعوام مع إيقاف التنفيذ؛ 9/2/2010تآمردوروثي إيليس السجن 37 شهرا
وتعويض 360,000 دوالر

وجدي بيجاس، موظف سابق لدى متعاقد لوزارة 
الدفاع

معلق8/11/2010رشوة، غسيل أموال

السجن عام واحد ويوم واحد؛ غرامة 198,510 دوالر؛ 8/4/2010القيام مبعامالت ماليةرائد. مارك فولر، قوات مشاة البحرية األمريكية
وضريبة خاصة 200 دوالر

ً؛ وإطالق اسراح املشروط بالرقابة ملدة 7/7/2010بيانات كاذبةرائد. تشارلز سابليت، الواليات املتحدة السجن 21 شهرا
عامني؛ ومصادرة مبلغ 107,900 دوالر، و17,120,000 

دينار عراقي.
ً؛ إطالق السراح املشروط بالرقابة ملدة 6/24/2010تلقي هدايا غير قانونية من مسؤول عامالنقيب فاستينو جونزاليس، الواليات املتحدة السجن 15 شهرا

عام واحد؛ غرامة 10,000 دوالر؛ وتعويض 25,500 دوالر؛ 
وضريبة خاصة مببلغ 100 دوالر

البحرية  مشاة  قوات  والتون،  تيرانس  أول  عريف 
األمريكية

التأنيب؛ وتخفيض في الرتبة من E-8 إلى E-3؛ وغرامة 5/17/2010الرشوة، االبتزاز، عدم تنفيذ أمر مباشر
.ً 65,000 دوالر؛ واإلقامة اجلبرية ملدة 62 يوما

البحرية  مشاة  قوات  شيمدت،  إريك  النقيب 
األمريكية

االحتيال املالي، تقدمي منوذج ضرائب فيدرالية 
كاذب

إيقاف 5/17/2010 مع  سنوت   3 والسجن   ،ً شهرا  72 السجن 
التنفيذ، وتعويض 2,150,613 دوالر.

تابع في الصفحة التالية
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ً؛ وغطالق السراح املشروط بالرقابة 4/21/2010الرشوةويليام كولينز، مواطن أمريكي السجن 42 شهرا
مبلغ  ومصادرة  دوالر؛  وغرامة 1,725  سنوات؛   3 ملدة 

5,775 دوالر.
بيانات SFC رايان شاز، الواليات املتحدة أموال،  قانونية، غسيل  هدايا غير 

كاذبة
السجن عام واحد ويوم واحد؛ والسجن عامني مع إيقاف 4/21/2010

التنفيذ، وغرامة 1.4 مليون دوالر
معلق4/15/2010قبول هدايا غير قانونيةماركوس ماكالين
معلق4/13/2010قبول هدايا غير قانونيةكيفني أ. ديفيس

اإلقامة اجلبرية في النمزل ملدة عام واحد، والسجن 3 3/18/2010تقدمي عوائد ضريبةي كاذبة، واالحتيالجانت شيمدت، متعاقد وزوجة عسكري
سنوات مع إيقاف التنفيذ، وتعويض 2,150,613 دوالر

ً؛ وإطالق السراح املشروط بالرقابة ملدة 2/17/2010التآمر، الرشوةتيري هول، متعاقد السجن 39 شهرا
عام واحد، ومصادرة مبلغ 15,757,000 دوالر

وتعويض 1/28/2010غسيل األموالتيريزا روسل، عريف أمريكي سابق التنفيذ،  إيقاف  مع  سنوات   5 السجن 
31,000 دوالر

بالرقابة 12/7/2009السرقة والقيام مبعامالت ماليةالنقيب. مايكل د. نيجوين، الواليات املتحدة املشروط  السراح  وإطالق  ً؛  السجن 30 شهرا
ملدة 3 سنوات، وتعويض قدره 200,000 دوالر؛ ومصادرة 
حصته في جميع املمتلكات الشخصية التي مت شراؤها 
صادرتها  التي  املتبقية  واألموال  املسروقة  باألموال 

احلكومة في وقت اعتقاله.
ً وغرامة 30,000 دوالر10/16/2009الرشوة وغسيل األموالرونالد رادكليف السجن 40 شهرا

ً، وإطالق السراح املشروط بالرقابة ملدة 11/19/2009الرشوةخوسيه ليتو دومينجو السجن 39 شهرا
عمني، وغرامة 70,000 دوالر

السجن 5 سنوات8/12/2009الرشوة والتآمرجولوريا ماريتينز
السجن 4 سنوات8/11/2009التآمر والسرقةروبرت جيفري
السجن 3 سنوات مع إيقاف التنفيذ؛ تتضمن 6 أشهر 8/5/2009غسيل األموالويليام درايفر

من اإلقامة اجلبرية باملنزل، وتعويض مببلغ 36,000 دوالر
السجن عام واحد ويوم واحد، وإطالق السراح املشروط 7/28/2009التآمر على إعاقة العدالةنايرين بيتاوي

بالرقابة ملدة عامني، والتعويض مببلغ 5 مليون دوالر
7/27/2009ًالتآمرمايكل جميل السجن 40 شهرا

بالرقابة 7/24/2009التآمر وسرقة ممتلكات حكوميةروبرت يوجن ً؛ وإطالق السراح املشروط  السجن 97 شهرا
ملدة 3 سنوات؛ ومصادرة مبلغ 1 مليون دوالر، وتعويض 

26,276,472 دوالر.
السجن عامني؛ وإطالق السراح املشروط بالرقابة ملدة 3 7/21/2009التآمرسمير إيتاني

سنوات، وغرامة 100,000 دوالر؛ وضريبة خاصة 100 
دوالر

السجن 110 شهر؛ وإطالق السراح املشروط بالرقابة 6/25/2009تقدمي عوائد ضريبية كاذبةتيجاني ساني
ملدة 1 عام؛ وغرامة 1.6 مليون دوالر؛ وتعويض 816,485 

دوالر خلدمات اإليرادات الداخلية.
السجن 6 أشهر؛ واإلقامة اجلبرية باملنزل ملدة 12 شهر، 5/27/2009االحتيال املاليداني دميلتا

وغرامة  عامني،  ملدة  بالرقابة  املشروط  السراح  وإطالق 
20,000 دوالر، وتعويض 70,000 دوالر.

علق5/18/2009التستر على جرميةبنجامني ر. كافكا مُ
ً، إطالق السراح 5/18/2009سرقة ممتلكات حكومية؛ التآمرألبرت دبليو جورج الثالث اإلقامة اجلبرية املتقطعة ملدة 60 يوما

املشروط بالرقابة ملدة عامني؛ومصادرة مبلغ 103,000 
دوالر، والدفع بشكل مشترك ومنفرد مع شركيه في 

التآمر روي جرين مبلغ 52,286.60 دوالر.
ً، إطالق السراح 5/18/2009سرقة ممتلكات حكومية؛ التآمرروي جرين اإلقامة اجلبرية املتقطعة ملدة 60 يوما

املشروط بالرقابة ملدة عامني؛ومصادرة مبلغ 103,000 
دوالر، والدفع بشكل مشترك ومنفرد مع شركيه في 

التآمر ألبرت جورج مبلغ 52,286.60 دوالر.
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I  108 املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق

رقابة املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق

التهماالسم
تاريخ 
اإلدانةاحلكم

السجن 3 سنوات مع إيقاف التنفيذ، وتعويض مببلغ 4/30/2009التآمرفريدريك كينفني
2,072,967 دوالر

التآمر على االحتيال على الواليات املتحدة ستيفني داي
عبر التحريف

السجن مع إيقاف التنفيذ ملدة 3 سنوات، وتعويض 4/13/2009
41,522 دوالر، وغرامة 2,000 دوالر

KPR ،احتيال كبير ضد الواليات املتحدة واحتيال جيف أليكس مازون، متعاقد
مالي

اجلبرية 3/24/2009 واإلقامة  التنفيذ؛  إيقاف  مع  عام  السجن 1 
باملنزل ملدة 6 أشهر؛ وغرامة 5,000 دوالر

كارولني بالك
شقيقة اللواء. جون كوكرهام

ً؛ وإطالق السراح املشروط بالرقابة ملدة 3/19/2009التآمر وغسيل األموال السجن 70 شهرا
3 سنوات، وتعويض مببلغ 3.1 مليون دوالر

حماية  قوة  مشروع،  مهندس  كارتر،  مايكل 
الصناعات

بالرقابة 1/25/2009انتهاك قانون مكافحة الرشوة السراح املشروط  ً، وإطالق  السجن 61 شهرا
ملدة 3 سنوات

معلق1/22/2009التآمر، الرشوة، وتقدمي بيانات كاذبةحارث اجلبوي، متعاقد
ً، وإطالق السراح املشروط بالرقابة ملدة 1/8/2009الرشوة، والبيانات الكاذبةرائد. كريستوفر ماري، ضابط تعاقد أمريكي السجن 57 شهرا

3 سنوات؛ وتعويض 245,000 دوالر
USAR والتعويض مببلغ 825,000 دوالر12/22/2008التآمر والرشوةرائد. تيريزا بيكر، ضابط تعاقد في ،ً السجن 70 شهرا

العقيد. كورتيز وايتفورد، من كبار مسؤولي جيش 
املؤقتة،  االئتالف  سلطة  األمريكي،  االحتياط 

املنطقة املركزية اجلنوبية

السجن 5 سنوات؛ وإطالق السراح املشروط بالرقابة ملدة 11/7/2008التآمر، الرشوة، االحتيال املالي
عامني، وتعويض مببلغ 16,200 دوالر

مقدم. مايكل ويلر، مستشار إعادة اإلعمار بسلطة 
االئتالف املؤقتة بجيش االحتياط األمريكي

نقل  املالي،  االحتيال  الرشوة،  التآمر، 
وتهريب  الواليات،  بني  مسروقة  ممتلكات 

كمية ضخمة من األموال السائلة

بالرقابة 11/7/2008 ً؛ وإطالق السراح املشروط  السجن 42 شهرا
ملدة 3 سنوات؛ وتعويض 1,200 دوالر؛ وضريبة خاصة 

مببلغ 100 دوالر
 Readinessشركة متعاقد،  راميرز،  ديفيد 

.Support Management Inc
تهريب كمية ضخمة من األموال السائلة، 

وهيكلة معامالت
ً؛ وإطالق السراح املشروط بالرقابة ملدة 10/9/2008 السجن 50 شهرا

3 سنوات؛ وضريبة خاصة مببلغ 200 دوالر.
 Future Services لي دوبيس، متعاقد، شركة
 General Trading & contracting

.Company

السجن 3 سنوات، ورد مبلغ 450,000 دوالر مبا ميثل 10/7/2008سرقة ممتلكات حكومية
العمليات غير القانونية باخلطة

KBR ،احلبس عام واحد مع إيقاف التنفيذ، وغرامة 6,000 دوالر8/28/2008انتهاك قانون مكافحة الرشوةروبرت بينيت، متعاقد
معلق8/13/2008التآمر والرشوةرائد. جيمس مومون، ضابط تعاقد أمريكي

مراقب  بأعمال  قائم  هاريسون،  م.  ديبرا  مقدم. 
اجلنوبية  املركزية  للمنطقة  األمريكي  النفقات 

التابعة لسلطة التحالف املؤقتة

االحتيال  األموال،  غسيل  الرشوة،  التآمر، 
املالي، نقل ممتلكات م سروقة بني الواليات، 
تهريب األموال، وإعداد عوائد ضريبية كاذبة

ً؛ وإطالق السراح املشروط بالرقابة ملدة 7/28/2008 السجن 30 شهرا
عامني، وتعويض 366,640 دوالر

السجن عام واحد، وإطالق السراح املشروط بالرقابة ملدة 7/23/2008قبول هدايا غير قانونيةالنقيب. سيدار المنون، الواليات املتحدة
عام واحد

السجن عام واحد مع إيقاف التنفيذ؛ واإلقامة اجلبرية 6/30/2008استالم ممتلكات مسروقةجاكلني فانكستر
اخلدمة  من  ساعة  و104  ً؛  يوما  180 ملدة  باملنزل 
اتمعية؛ وغرامة 10,000 دوالر؛ وضريبة خاصة 100 

دوالر
السجن 210 شهر؛ وإطالق السراح املشروط بالرقابة 6/24/2008الرشوة، التآمر، وغسيل األموالرائد. جون لي كوكرهام، ضابط تعاقد أمريكي

ملدة 3 سنوات؛ وتعويض مببلغ 9.6 مليون دوالر
ً؛ وإطالق السراح املشروط بالرقابة ملدة 6/24/2008التآمر، وغسيل األموالميليسا كوكرهام، زوجة اللواء. جون كوكرهام السجن 41 شهرا

3 سنوات؛ وتعويض 1.4 مليون دوالر
بجيش  تعاقد  ضابط  سيلف،  ليفوندا  مقدم. 

االحتياط األمريكي
ً؛ وإطالق السراح املشروط بالرقابة ملدة 6/10/2008التآمر والرشوة السجن 12 شهرا

3 سنوات؛ وغرامة 5,000 دوالر؛ وتعويض 9,000 دوالر
.Raman International Corp غرامة 500,000 دوالر، وتعويض 327,192 دوالر6/3/2008التآمر والرشوةشركة
املشروط 12/19/2007الرشوةالنقيب. أوسنت كي، ضابط تعاقد أمريكي السراح  وإطالق  عامني،  ملدة  اجلبرية  اإلقامة 

بالرقابة ملدة عامني؛ وضريبة مببلغ 600 دوالر؛ ومصادرة 
مبلغ 108,000 دوالر.

الرائد. جون ريفارد، ضابط تعاقد بجيش االحتياط 
األمريكي

السجن 10 سنوات؛ وإطالق السراح املشروط بالرقابة 7/23/2007الرشوة، والتآمر، وغسيل األموال
ملدة 3 سنوات؛ وغرامة 5,000 دوالر؛ وأمر مصادرة مبلغ 

1 مليون دوالر.
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 Eagle شركة  العام،  املدير  سموت،  كيفني 
.Global Logistics, Inc

واإلدالء  الرشوة،  مكافحة  قانون  انتهاك 
ببيانات كاذبة

ً؛ وإطالق السراح املشروط بالرقابة ملدة 7/20/2007 السجن 14 شهرا
عامني؛ وغرامة 6,000 دوالر؛ وتعويض 17,964 دوالر.

KBR ،املشروط 7/13/2007انتهاك قانون مكافحة الرشوةأنتوني مارتن، مدير متعاقد من الباطن السراح  وإطالق  واحد؛  ويوم  عام   1 السجن 
بالرقابة ملدة عامني؛ وتعويض 200,504 دوالر.

سرية  األمريكي،  االحتياط  جيش  الن،  د.  جيسي 
التمويل 223

ً، وتعويض 323,228 دوالر6/5/2007التآمر وخيانة األمانة، واالحتيال املالي السجن 30 شهرا

ستيف ميركيز، مدني بوزارة الدفاع، مخطط دعم 
تشغيلي

ً ويوم واحد، وتعويض 24,000 دوالر2/16/2007قبول هدايا غير قانونية السجن 12 شهرا

كبير الضباط. بيليتي "بيتي"، مستشار خدمات 
والعراق،  للكويت،  األمريكي  باجليش  األغذية 

وأفغانستان

ً، وغرامة 57,500 دوالر، واملصادرة2/9/2007الرشوة وتهريب األموال السائلة السجن 28 شهرا

بجيش   223 املالية  سرية  أجناكوس،  جينيفر 
االحتياط األمريكي

وتعويض 11/13/2006التآمر القتراف احتيال مالي التنفيذ؛  إيقاف  مع  سنوات   3 السجن 
86,557 دوالر، وضريبة خاصة 100 دوالر.

العريف. كارولس لوميلي شافيز، جيش االحتياط 
األمريكي، سرية املالية 223

السجن 3 سنوات مع إيقاف التنفيذ؛ وتعويض 28,107 11/13/2006التآمر على اقتراف احتيال مالي
دوالر، وضريبة 100 دوالر

األمريكي،  ديريل هولير، جيش االحتياط  العريف. 
سرية املالية 223

وتعويض 11/13/2006التآمر على اقتراف احتيال مالي التنفيذ؛  إيقاف  مع  سنوات   3 السجن 
83,657.47 دوالر، وضريبة 100 دوالر

األمريكي،  االحتياط  لوبيز، جيش  لويس  العريف. 
سرية املالية 223

وتعويض 11/13/2006التآمر على اقتراف احتيال مالي التنفيذ؛  إيقاف  مع  سنوات   3 السجن 
66,865 دوالر، وضريبة 100 دوالر

إطالق السراح املشروط بالرقابة ملدة عام واحد، وغرامة 11/7/2006قبول هدايا غير قانونيةبوني مورفي، ضابط تعاقد
1,500 دوالر

االئتمان يوم واحد للوقت الذي أدى فيه خدمته، وإطالق 11/3/2006اإلدالء ببيانات كاذبةسمير محمود، موظف مبؤسسة إنشاءات أمريكية
السراح املشروط بالرقابة ملدة عامني

جيش  مهندسي  بفيلق  مدني  بابني،  جيفاريز 
الواليات املتحدة

السجن عامني؛ وإطالق السراح املشروط بالرقابة ملدة 10/12/2006طلب وقبول هدايا غير قانونية
عام؛ والتعويض مببلغ 28,900

خاص  مستشار  هوبفينجاردنير،  بروس  املقدم. 
ملنطقة املركزية اجلنوبية بسلطة التحالف املؤقتة 

التابعة جليش االحتياط األمريكي.

التآمر، والتآمر على اقتراف احتيال مالي، 
وغسيل أموال، وتهريب عمالت

ً؛ وإطالق السراح املشروط بالرقابة ملدة 8/25/2006 السجن 21 شهرا
3 سنوات؛ وغرامة 200 دوالر؛ ومصادرة مبلغ 144,500 

دوالر
.Titan Corp األجنبية فهيم موسى سالم، مترجم، شركة الفساد  ممارسات  قانون  انتهاك 

أحكام مكافحة الرشوة
بالرقابة 8/4/2006 املشروط  السراح  وإطالق  السجن 3 سنوات؛ 

ملدة عامني؛ و250 ساعة من اخلدمة اتمعية، وضريبة 
خاصة مببلغ 100 دوالر

محمد شبير خان، مدير عمليات الكويت والعراق، 
شركة التميمي جلوبال احملدودة.

ً؛ وإطالق السراح املشروط بالرقابة ملدة 6/23/2006انتهاك قانون مكافحة الرشوة السجن 51 شهرا
عامني؛ وغرامة 10,000 دوالر؛ وتعويض 133,860 دوالر؛ 

وضريبة 1,400 دوالر
ً؛ وإطالق السراح املشروط بالرقابة ملدة 8/10/2009محاولة التأثير على الشهود السجن 15 شهرا

عامني؛ وغرامة 6,000 دوالر، وضريبة خاصة 200 دوالر
فيليب بلوم، املالك: شركة جلوبال بيزنس جروب، 

GBG القابضة، وGBG قطاع اللوجستايت.
ً؛ وإطالق السراح املشروط بالرقابة ملدة 3/10/2006التآمر، والرشوة، وغسيل األموال السجن 46 شهرا

عامني؛ ومصادرة مبلغ 3.6 مليون دوالر؛ والتعويض مببلغ 
3.6 مليون دوالر؛ وضريبة خاصة 300 دوالر

الباطن،  من  التعاقد  مدير  سيمانس،  ستيفني 
KBR

ً ويوم واحد؛ وإطالق السراح املشروط 3/1/2006االحتيال املالي، وغسيل األموال، والتآمر السجن 12 شهرا
بالرقابة ملدة 3 سنوات؛ وتعويض مببلغ 380,130 دوالر؛ 

وضريبة خاصة 200 دوالر
اإلقليمي،  الرئيس  نائب  شيل،  كريستوفر 
جلوبال  إيجل  مؤسسة  والهند،  األوسط  الشرق 

لوجيستكس، 

ً؛ وغطالق السراح املشروط بالرقابة 2/16/2006االحتيال الكبير ضد الواليات املتحدة السجن 30 شهرا
ملدة عامني؛ وغرامة 10,000 دوالر؛ وضريبة خاصة 100 
دوالر (تسوية مدنية من EGL نشأت من نفس احلقائق 

الناجتة في التسوية مببلغ 4 مليون دوالر)
روبرت ستني، مراقب مالي وضابط متويل باملنطقة 
املركزية اجلنوبية التابعة لسلطة التحالف املؤقتة

جرمية حيازة أسلحة نارية، وحيازة مدافع 
رشاشة، والرشوة، وغسيل األموال، والتآمر

السجن 9 سنوات؛ وإطالق السراح املشروط بالرقابة ملدة 2/2/2006
3 سنوات؛ ومصادرة مبلغ 3.6 مليون دوالر؛ والتعويض 

مببلغ 3.5 مليون دوالر؛ وضريبة خاصة مببلغ 500 دوالر
KBR ،االحتيال الكبير وانتهاك قانون مكافحة جلني باول، مدير التعاقدات من الباطن

الرشوة
ً؛ وإطالق السراح املشروط بالرقابة ملدة 8/1/2005 السجن 15 شهرا

3 سنوات؛ وتعويض 90,973.99 دوالر؛ وضريبة خاصة 
200 دوالر.

مالحظة: ال يشمل نتائج احملاكم غير األمريكية من التحقيقات املشتركة بني املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق وهيئة دعم القانون اخلارجي أو نتائج احملاكم العسكرية.
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اجلدول 5.3

قائمة االستبعاد

استبعد فياالسم

9/17/2012أشلي وودز

MAR9/17/2012 لإلنشاءات احملودة

8/24/2012شركة البطاط لإلنشاءات

8/24/2012حيدر البطاط

8/24/2012يحيى البطاط

8/24/2012أحمد الصباري

8/24/2012هاواكس أوف عراق

8/24/2012ريتشارد لوبيز رازو

الواليات   ،MAJ بوي،  ج.  تشاروز 
7/12/2012املتحدجة األمريكية

6/14/2012بيتر د. دون

6/14/2012مؤسسة جلوبال بروكيورمنت

شركة وورلد وايد للتوريد واإلنشاءات 
6/14/2012احملدودة

6/14/2012مايكل لني آدمز

5/17/2012ماتريكس انترناشيونال

5/17/2012جوزية فلوريس

5/17/2012باري ستيفني زافران

5/17/2012جوزيه ف. فارجيس

5/17/2012شركة األنظمة األمنية املتخصصة

5/17/2012توماس أرمز مانوك

5/17/2012سيما انترناشيونال

5/17/2012علي عامر حسني

5/17/2012مجيد شادي مجيد

5/17/2012شرطة السلد للعقود العامة

5/17/2012سي بيلدجن

5/17/2012شركة األندلس/أ – كاب 

5/17/2012شركة البقير

5/17/2012محمد بقير

5/17/2012فريدريك مانفريد سيمون

5/17/2012مانفريد أوتو سيمون

لوجسيستكس  ريلواي  مؤسسة 
5/17/2012انترناشيونال.

5/17/2012إجننيرجن انترناشيونال كوربوريشن

4/30/2012إريك هاميلتون

2/25/2012مايك عطا اهللا

2/25/2012مارتا عطا اهللا

الواليات   ،MAJ بكر،  ج.  تيريزا 
2/25/2012املتحدة

2/17/2012ثيودور كيو. ويليامز

تابع في اخلانة التالية

استبعد فياالسم

2/17/2012أوزجني كاكار

2/17/2012ميزان كاكار

2/17/2012أيفار أتيالن

2/15/2012شركة األمل املشرق

تشارلز إي. سابليت، لواء، الواليات 
1/19/2012املتحدة

12/15/2011علي حامت سليمان

12/15/2011مؤسة األنبار للشاحنات

12/15/2011عبد الرزاق سليمان

12/15/2011سعد سليمان

12/15/2011طالب العرفان

12/15/2011شاالن العرفان

أمريكي،  مقدم،  بالجر،  ديفيد 
12/6/2011(متاقعد)

11/29/2011إحسان حسن األملي

11/28/2011شركة العال للمقاوالت العامة

10/14/2011محمد شاكر محمود

10/13/2011أحمد محمد حسن

10/12/2011العال العراق

FZCO 10/12/2011العال

ذات  شركة  تريدجن،  جلوبال  العال 
10/12/2011مسؤولية محدودة

9/13/2011شيت م. فازاند

9/13/2011شيد م. فازاند

فازاند انترناشيونال تريدجن، شركة 
9/13/2011ذات مسؤولية محدودة

9/13/2011شرةك الدالة.

نقيب،  جونزاليس،  ل.  فوستينو 
9/7/2011الواليات املتحدة

9/7/2011شاسيب خازال مهدي املوسوي

9/7/2011قوصاي شمران مهدي املوسوي

9/7/2011اموعة االقتصادية

8/4/2011مؤسسة جنة انترناشيونال
7/21/2011شركة املثود

7/21/2011طارق زيدان داوود
7/21/2011طارق زيدان داوود
7/21/2011طارق زيدان داوود
7/21/2011طارق زيدان داوود
7/21/2011طارق زيدان داوود

7/21/2011عبد العليم عبود
7/21/2011فرانكي جوزيف هاند
تابع في اخلانة التالية

استبعد فياالسم

7/21/2011ريتشارد جوزيف هارينجتون
6/22/2011جانيت ل. شميدت

6/6/2011مرمي م. سيتنبوش

6/3/2011مارك كارينز

6/3/2011تيرانس أو. والتون

5/11/2011شركة العلي فيوتشر ماريو

4/20/2011إريك ك. شميدت

4/1/2011مارك ر. فولر

1/25/2011أحمد مصطفى

1/25/2011مبارك حامد

1/25/2011علي محمد باجيجني

1/25/2011عبد العظيم الصديق

1/25/2011مارك ديلي سليجاندر

1/12/2011بريسي بيليتيري

1/12/2011سالفاتور بيبي

1/10/2011عمار طارق اجلزراوي

عمار طارق اجلزراوي، شركة املقاوالت 
1/10/2011العامة

للتجارة  األهلي  ليبرتي  شركة 
12/13/2010واملقاوالت العامة

12/13/2010برنوز الطقوس األفجان

كيتشنز،  كواليتي  انترناشيونال 
12/13/2010أرضية

12/13/2010جون نابوليون

12/13/2010جوزيف سيباستيان

12/13/2010ن.ك. إسماعيل

12/13/2010بيجو ثوماس

12/13/2010شركة كومبات جنرال تريدجن

11/24/2010جاك سينج

11/24/2010بلو مارينز سيرفيس

بلو مارينز للتجارة العامة، شركة 
11/24/2010ذات مسؤولية محدودة

11/24/2010بلرو مارينز

11/24/2010بلرو مارينز جروب

BMS11/24/2010 للوجستيات

BMS11/24/2010 جروب

BMS للتجارة العامة، شركة ذات 
11/24/2010مسؤولية محدودة

11/10/2010كريستوفر موري

10/22/2010كورتس وايتفورد

10/22/2010ويليام درايفر

تابع في اخلانة التالية
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استبعد فياالسم

الشركة املتحدة لألسلحة، شركة 
9/28/2010ذات مسؤولية محدودة

W.L.L ،9/28/2010الشركة املتحدة لألسلحة

9/28/2010شاهر نابيه فوزي عودة

ومقاوالت  استشارات  مجموعة 
مسؤولية  ذات  شركة  الدفاع، 

محودة
9/28/2010

9/22/2010شركة أمواج النيل

9/22/2010شركة بلدي

9/22/2010شركة ديزرت موون

9/22/2010أمير س. فاضل

9/22/2010عدي عبد الكرمي

9/22/2010مايثم جاسم محمد

8/19/2010مايكل دوجن جنوين

7/28/2010مايكل ويلر

7/14/2010أوسنت كي

5/26/2010ماركو رودي

4/16/2010أشرف محمد جمال

تريبل إيه يونايتد للتجارة واملقاوالت 
4/16/2010العامة

3/29/2010جيف ثومبثون

3/17/2010جون كوكرهام

3/17/2010ميليسا كوكرهام

3/17/2010كارولني بالك

3/17/2010نيري بيتاوي

3/9/2010روبرت يوجن

1/21/2010ألبرت ويسلي جورج الثالث

1/21/2010روي جرين

1/21/2010أوفيليا ويب

1/21/2010ماتريك فوست

9/30/2009علي ن. جاباك

9/30/2009ليبرتي أ. جاباك

9/30/2009شركة ليبرتي لإلنشاءات

9/30/2009ثروت طارش

9/30/2009بوابات دوارة العرب

9/30/2009دوارة العرب

9/30/2009حسني علي يحيى

9/30/2009أمينة علي عيسى

9/30/2009عادل علي يحيى

9/25/2009ديفيد يوسف دالفي

9/10/2009محمد عبد اللطيف زاهد

تابع في اخلانة التالية

استبعد فياالسم

9/4/2009جيرالد ثوماس كريج

9/4/2009أندرو جون كاسترو

مسؤولية  ذات  شركة  إيرفيدان، 
9/4/2009محدودة

8/20/2009كيفني أرثيس ديفيس

8/7/2009جاكلني فانكوسير

جيش  مقدم،  هاريسون،  م.  ديبرا 
8/7/2009االحتياط األمريكي

7/1/2009نزار عبد العالمة

7/1/2009شركة سان جوان 

للتعاقدات  امليسيسبي  شركة 
7/1/2009العامة

6/17/2009لي دينامكس انترناشيونال

6/17/2009مؤسسة لي خلدمات الدفاع

6/17/2009جورج اتش. لي

6/17/2009جاستني د. لي

6/17/2009أواي لي

6/17/2009مارك ج. أنتوني

6/17/2009ليفوندا ج. سيلف

شركة ستاركون احملدودة، شركة ذات 
6/17/2009مسؤولية محدودة

الواليات   ،CPT المنون،  ج.  سيدار 
6/3/2009املتحدة

5/14/2009شركة دي بلس جي للتجارة

1/30/2009جيسي د. الن، األصغر

1/30/2009جينيفر أجناكوس

1/30/2009كارلوس لوميلي شافيز

1/30/2009ديريل هولير

1/30/2009لويس أ. لوبيز

10/10/2008محمد شابير خان

9/30/2008كيفني أندريه سموت

9/17/2008, شركة جرين فالي
5/18/2007

ترايد يونايتد تكنولوجي، شركة ذات 
9/17/2008مسؤولية محدودة

9/17/2008ديوا أوروبا

9/17/2008مؤسسة ديوا للتجارة

للتجارة  والنير  الغنوم  شركة 
9/17/2008العامة

9/17/2008ديوا للمشاريع (اخلاصة) احملدودة

9/17/2008فيوتشر إيه آي ام يونايتد

9/17/2008فرست إيه آي ام للتجارة واملقاوالت

9/17/2008فاسانثا ناير

تابع في اخلانة التالية

استبعد فياالسم

9/17/2008كي. في. جوبال

9/17/2008فالح العجمي

9/17/2008ترانس أورينت للتجارة العامة

9/17/2008زينيث انتربرايز، احملدودة

 ،CWO بيلتي،  "بيتي"  بيلتي 
6/15/2008الواليات املتحدة

شركة السواري للتجارة واملقاوالت 
3/13/2008العامة

جيش  لواء،  ريفارد،  ألني  جون 
1/14/2008االحتياط األمريكي

11/29/2007سمير محمود

10/30/2007روبرت جروف

9/27/2007ستيفني ميركيز

مقدم،  هوبفينجاردنر،  د.  بروس 
9/20/2007جيش االحتياط األمريكي

8/16/2007روبرت ج. ستني، األصغر

8/8/2007فيليب هـ. بلوم

S.R.L 8/8/2007جلوبال بيزنس جروب

7/27/2007ستيفني لويل سيمانس

6/28/2007غيفارجيس بابني

6/28/2007فهيم موسى سالم

امليكانيكية  لألعمال   QAH
6/27/2007والكهربائية

6/27/2007عبد الهادي القاصي

1/26/2007شركة الرياض للمعامل والكهرباء

1/24/2007توماس نيلسون بارنز

12/28/2006دانبي للهندسة واملقاوالت العامة

12/28/2006علوان فايق

11/9/2006كريستوفر جوزيف كاهيل

9/26/2006أحمد حسن دياخ

5/14/2009,ضياء أحمن عبد اللطيف سالم
6/2/2006

انترناشيونال  جاسمني  شركة 
للتجارة واخلدمات

,5/14/2009
6/2/2006

3/17/2006كوستر باتليز

الواليات   ،CW2 ويسمان،  روبرت 
3/6/2006املتحدة

2/16/2006جلني ألني باويل

1/12/2006عمرو اخلضرة

1/12/2006دان للتجارة واملقاوالت

9/29/2005ستيفني لودويج

DXB9/29/2005 انترناشيونال
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سهل اخلط الساخن للمفتش العام إلعادة إعمار 
العراق اإلبالغ ع ن االحتيال، واإلهدار، وإساءة االستخدام، 
وإساءة اإلدارة، واالنتقام في جميع البرامج املصاحبة 
جلهود إعادة إعمار العراق املمولة من دافعي الضرائب 
األمريكيني. وبالنسبة للقضايا التي تلقاها اخلط 
العراق وغير  العام إلعادة إعمار  الساخن للمفتش 
متعلقة بالبرامج والعمليات املمولة باملبالغ اصصة 
أو التي متت إتاحتها إلعادة إعمار العراق مت حتويلها إلى 
الهيئة اتصة. تلقى اخلط الساخن للمفتش العام 
ً لوجه،  إلعادة إعمار العراق االتصاالت املباشرة وجها
وعبر الهاتف، أو البريد، أو الفاكس، أو عبر االنترنت 
من أفراد في العراق، والواليات املتحدة، وحول العالم.

تقرير الفصل الثالث
في 30 سبتمبر/أيلول 2012، بدأ اخلط الساخن 
للمفتش العام إلعادة إعمار العراق العمل في 881 
قضية. من بني هذه القضايا، مت إغالق 863، وظلت 
18 قضية مفتوحة. لإلطالع على ملخص بهذه 

القضايا، أنظر اجلدول 5.4.

القضايا اجلديدة
الساخن  اخلط  تلقى  التقرير،  هذا  فترة  أثناء 
للمفتش العام إلعادة إعمار العراق 3 شكاوى جديدة، 
ليصل باإلجمالي التراكمي إلى 881 من قضايا اخلط 
الساخن. مت تصنيف الشكاوى اجلديدة في هذه الفئات:

•  1 شملت قضايا تعاقدية.
•  1 شملت قضايا شخصية.

•  1 شملت قضايا خاصة باملوقع اإللكتروني 
للمفتش العام إلعادة إعمار العراق.

تلقى اخلط الساخن للمفتش العام إلعادة إعمار 
العراق عبر املوقع اإللكتروني والبريدمعظم تقارير 
واإلهدار،  لالحتيال،  مالحظتها  متت  االلتي  احلاالت 
وإساءة االستخدام، وغساءة اإلدارة، واالنتقام. من بني 3 
شكاوى جديدة للخط الساخن للمفتش العام إلعادة 
إعمار العراق، مت تلقي اثنان عبر املوقع اإللكتروني 
للخط الساخن للمفتش العام إلعادة إعمار العراق، 

ومت تلقي واحدة عبر هاتف اخلط الساخن.

القضايا املغلقة
أثناء هذا الفصل، أغلق املفتش العام اخلاص إلعادة 
إعمار العراق 4 من قضايا اخلط الساخن للمفتش 

العام إلعادة إعمار العراق:
•  متت إحالة أحدها إلى وكالة مفتش عام أخرى.

•  مت إغالق أحدها مبساعدة الشاكي عبر املوقع 
اإللكتروني للمفتش العام إلعادة إعمار العراق. 

•  مت صرف النظر عن أحدها ألنها لم تقطع ضمن 
اختصاص املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق.

•  متت مراجعة واحدة وإغالقها من خالل حتقيقات 
املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق.

الشكاوى احملالة
بعد املراجعة الشاملة، أحال املفتش العام اخلاص 
إلعادة إعمار العراق أحد الشكاوى إلى املفتش العام 

اخلاص إلعادة إعمار أفغانستان حللها. ◆

اخلط الساخن للمفتش العام إلعادة إعمار العراق

اجلدول 5.4
ملخص لقضايا اخلط الساخن للمفتش العام 

إلعادة إعمار العراق في 30/9/2012
 القضايا املفتوحة

17التحقيقات

1التدقيقات

18التراكمي املفتوح 
الربع األول القضايا املغلقة

من العام 
2012

الربع 
الثاني 

من العام 
2012

الربع 
الثالث 

من العام 
2012

اإلجمالي*

FOIA–––4

مراجعة مكتب التعاون 
األمني

–––2

148––مساعدات

111147مت صرف النظر عنها

221397إحالة

80–––فحص

1156––حتقيقات

29–––تدقيقات

334863إجمالي املغلق

881التراكمي* املغلق واملفتوح

* يغطي اإلجمالي التراكمي الفترة منذ بدء عمليات اخلط الساخن للمفتش 
العام إلعادة إعمار العراق – من 24/3/2004 وحتى 30/9/2012.
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SIGIR WEBSITEاملوقع اإللكتروني للمفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق

أثناء فترة هذا التقرير، سجل املوقع اإللكتروني 
www.sigir.) العراق  إعمار  إلعادة  العام  للمفتش 

mil) هذه األنشطة:
•  قام ما يزيد على 75,000 مستخدم بزيارة 
املوقع اإللكتروني للمفتش العام إلعادة إعمار العراق 

في هذا الفصل.
•  تلقى سم اللغة العربةي من املوقع ما يقل 

عن 3,000 زيارة.
•  الوثائق التي مت تنزيلها على نحو متكرر كانت 
أحدث التقارير الفصلية للمفتش العام إلعادة إعمار 

العراق.
•  غذى املوقع اإللكتروني للمفتش العام إلعادة 
إعمار العراق ما يزيد على 25,000 من اشتراكات 
احملتوى. مت حتديث املعلومات على تغذيات الويب، والتي 
ً إلى حواسيب املشتركني وميكن  يتم حتميلها تلقائيا

عرضها عبر برامج قراءة التغذيات.

منذ بدايته، أتى موقع املفتش العام اخلاص إلعادة 
لبحث   ً وفقا ُعد بشكل مخصص  امل العراق  إعمار 

جوجل للمواقع مبا يزيد على 17,200 نتيجة.
للموقع  اليومية  الزيارات  على  عامة  لنظرة 
اإللكتروني للمفتش العام إلعادة إعمار العراق، أنظر 

الشكل 5.4.◆

املوقع اإللكتروني للمفتش العم إلعادة إعمار العراق

الشكل 5.4
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1,336

1,137
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رقابة املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق

أثناء هذا الفصل، لم يتخذ الكونغرس آية إجراءات 
إضافية بشأن تشريعات التفويض واالعتماد املتعلقة 
إعادة  أو  العراق  إعمار  إلعادة  اخلاص  العام  باملفتش 

إعمار العراق.
قام الكونغرس بتمرير، وفي 28 سبتمبر/أيلول، 
قام الرئيس بالتوقيع على قانون قرار مشترك مع 
اصصات،  قرار  –باستمرار   117 رقم  الكونغرس 
2013 (القانون العام 175-112). كقاعدة عامة، وفر 
استمرار القرار مخصصات مؤقتة للعام املالي 2013 
ملعظم برامج احلكومة الفيدرالية، مبا يشمل برامج 
إعادة إعمار العراق، وعلى املستويات املقدمة في السنة 
هذا  بنسبة 0.612%.  ازدادت  فقد  املالية 2012، 
التمويل متاح حتى 27 مارس/آيار 2013، ما لم يتم 
التعديل من خالل قانون يتم متريره قبل هذا التاريخ.

في حالة البرامج اصصة للعمليات الطارئة عبر 
البحار / احلرب العاملية على اإلرهاب والتي مولت في 
السنة املالية 2012 قانون مخصصات وزارة الدفاع، 
أو قانون مخصصات اإلنشاءات العسكرية، مت تقدمي 
التمويل على مستوى طلب امليزانية للرئيس في 

السنة املالية 2013.
اخلاصة  األحكام  من  العديد  الكونغرس  سن 
”الشذوذ“  باسم  مجتمعة  تعرف  والتي  اإلضافية، 
والتي استثنت بعض البرامج من قاعدة أنه يجب 
أن يتم متويلها على مستيوات العام السابق، أو التي 
مت تعديلها، أو التخلي عنها، أوأثرت بخالف ذلك على 
أن  يظهر  لم  ذلك،  ومع  القانون.  من  أخرى  أحكام 
هذه الشذوذ تعلقت بصفة ملموسة بإعادة إعمار 

العراق.◆ 

التحديث التشريعي
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رقابة الوكاالت األخرى

مقدمة

في مارس/آيار 2004، شكل املفتش العام اخلاص 
إلعادة إعمار العراق مجلس مفتشي العموم العراقيني 
في  األطروحات  ملناقشة  منتدى  لتوفير   (IIGC)
العراق وتعزيز التعاون والتنسيق بني مفتشي العموم 
للوكاالت التي تشرف على صناديق إعادة إعمار العراق. 
التقى ممثلي املنظمات األعضاء على نحو فصلي 
لتبادل التفاصيل بشأن التدقيقات احلالية واططة، 

لتحديد فرص التعاون، وتخفيض التكرار.
في ضوء استمرار تخفيض اجلهود في العراق، حول 
مجلس مفتشي العموم العراقيني عمله حتت مظلة 
 DOD) الدفاع بوزارة  اخلاص  العام  املفتش  مكتب 
 (OIGموعة التنسيق املشتركة جلنوب غرب آسيا. 
وعلى هذا النحو، لم يتم إجراء اجتماعات مجلس 
مفتشي العموم العراقيني بعد ذلك. استمر املفتش 
العام اخلاص إلعادة إعمار العراق في املشاركة الفعالة 
في مجموعة التخطيط املشتركة. ففي سبتمبر/

أيلول 2012، عقدت مجموعة التخطيط املشتركة 
اجتماعها احلادي والعشرين.

مجموعة  أصدرت   ،2012 سبتمبر/أيلول  في 
 2013 املالية  السنة  حتديث  املشترك  التخطيط 
خلطة الرقابة الشاملة على جنوب غرب آسيا. يشمل 
حتديث السنة املالية 2013 وصف ملشاريع الرقابة 
التي تؤثر مباشرة على اجلهود في جنوب غرب آسيا 
واملناطق احمليطة بها في 1 سبتمبر/أيلول 2012. 
ً على املسرح، حيث  ميكن القيام باملشاريع حصريا
تتطلب السفر إلى املسرح، أو إجراءها خارج املسروع. 
الباطن،  من  والعقود  العقود،  لتدقيقات  باإلضافة 
التي  اللوجستيات  لدعم  والتسليم  املهام  وأوامر 
يتم إجراؤها، فهذه اخلطة الشاملة تناولت مجاالت 
رقابة أخرى، مبا يشمل املسائلة عن األصول، وحتويل 

املالية  واإلدارة  أفغانستان،  في  األمنية  املسؤوليات 
وإدارة اللوجستيات، واألمن وسيادة القانون، والتنمية 
 ً االقتصادية واالجتماعية. يشمل حتديث اخلطة أيضا
جهود الرقابة اجلارية املتعلقة بجنوب غرب آسيا عبر 

.(GAO) مكتب احملاسبات احلكومية
في كل فصل، يطلب املفتش العام اخلاص إلعادة 
إعمار العراق حتديثات من املنظمات األعضاء بشأن 
واألنشطة  بإمتامها،  قاموا  التي  الرقابة  انشطة 
التدقيقات  القسم  يلخص هذا  واططة.  اجلارية 
والتحقيقات التي مت رفع تقارير بها إلى املفتش العام 
اخلاص إلعادة إعمار العراق في هذا الفصل من خالل 

املنظمات التالية:
•  مكتب املفتش العام اخلاص بوزارة الدفاع

•  مكتب املفتش العام اخلاص بوزارة اخلارجية
•  مكتب احملاسبات احلكومية

للوكالة  التابع  اخلاص  العام  املفتش  •  مكتب 
األمريكية للتنمية الدولية 

 ،(DCAA) لتحديثات وكالة تدقيق عقود الدفاع
أنظر امللحق ز.

في 30 سبتمبر/أيلول 2012، أنهت وكالة تدقيق 
اجليش األمريكي عملياتها في العراق ولم تعد ترفع 
تقارير في هذا القسم. في األرباع السنوية السابقة 
قدم املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق حتديثات 
بشأن وزارة اخلزانة األمريكية ووزارة التجارة األمريكية، 
ولكن هذه الوكاالت لم يعد لها وجود في األنشطة 
اجلارية للرقابة على إعادة إعمار العراق أو اططة 
للعام املالي 2013. لم يعد املفتش العام اخلاص 
إلعادة إعمار العراق يرفع تقارير بشأن هذه الوكاالت 

في هذا القسم.◆



 I 117 تقرير إلى الكونغرس I في 30 أكتوبر/تشرين األول 2012

تقارير رقابة الوكاالت األخرى

تقارير رقابة الوكاالت األخرى

في هذا الفصل، أصدرت وكاالت الرقابة األخرى 9 
تقارير تتعلق بإعادة إعمار العراق، ليصل اإلجمالي 
العام  منذ  إصداره  مت  تقرير   693 إلى  التراكمي 
الوكاالت  تدقيقات  القسم  هذا  يحدث   .2003
األعضاء السابقني مبجلس مفتش العموم العراقيني 
والتي مت رفع تقارير بها إلى املفتش العام اخلاص إلعادة 

إعمار العراق:
 • ً ألنشطة تقارير الرقابة التي مت إمتامها مؤخرا

للوكاالت األمريكية األخرى، أنظر اجلدول 6.1.

للوكاالت •  اجلارية  الرقابة  تقارير  ألنشطة 
األمريكية األخرى، أنظر اجلدول 6.2.

رقابة •  تقارير  بشأن  املعلومات  من  للمزيد 
الوكاالت األخرى، مبا يشمل ملخص التقارير، أنظر 

امللحق ز.
الرقابة •  بتقارير  كاملة  تاريخية  لقائمة 

جميع  خالل  من  العراق  إعمار  إعادة  ومراجعات 
الهيئات، أنظر امللحق ح. ◆

اجلدول 6.1
ً للوكاالت األمريكية األخرى، في 30/9/2012 تقارير الرقابة التي مت إمتامها مؤخرا

عنوان التقريرتاريخ التقريررقم التقريرالوكالة
مكتب املفتش 

العام اخلاص بوزارة 
الدفاع

DODIG-2012-1389/26/2012 إجراءات محاسبات مبيعات اجلملة بحاجة للتحسني إلعادة توزيع عمليات فريق
مساعدات املمتلكات

مكتب املفتش 
العام اخلاص بوزارة 

الدفاع
DODIG-2012-1208/22/2012 تقييم أمور احملاربني اجلرحى بوزارة الدفاع – وكتيبة احملاربني اجلرحى – واملقار الغربية

ووحدات جنوب كاليفورنيا

مكتب املفتش 
العام اخلاص بوزارة 

اخلارجية
AUD-MERO-12-438/1/2012تقييم فواتير ومدفوعات الوزارة للعمليات وعقد الصيانة في بغداد

مكتب احملاسبات 
احلكومية

GAO-12-1026T9/12/2012 دعم العقد التشغيلي: قيادة وزارة الدفاع املستدامة بحاجة إلعداد افضل للطوارئ
املستقبلية

مكتب احملاسبات 
احلكومية

GAO-12-977R9/12/2012 العراق وأفغانستان: الوكاالت تتخذ خطوات لتحسني البيانات بشأن التعاقد ولكن بحاجة
لتقارير منمذجة

مكتب احملاسبات 
احلكومية

GAO-12-7508/2/2012 العراق وأفغانستان: على وزارتي اخلارجية والدفاع ضمان اإلدارة الفعالة لعمليا االستحواذ
بني الوكاالت وااللتزام بالقانون املالي

مكتب احملاسبات 
احلكومية

GAO-12-854R8/1/2012 التعاقد الطارئ: إجراءات الوكاالت لتناول توصيات جلنة تعاقدات احلرب في العراق
وأفغانستان

مكتب احملاسبات 
احلكومية

GAO-12-759RSU7/26/2012بعثة العراق: لم تقم وزارة اخلارجية والدفاع بإنهاء قدرات األمن والدعم

مكتب مفتشي 
العموم التابع 

للوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية

E-267-12-004-P7/30/2012 تدقيق تقييم أداء الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/العراق وإعداد التقارير لبرنامج إدارة
النتائج
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رقابة الوكاالت األخرى

اجلدول 6.2
أنشطة الرقابة اجلارية للوكاالت األمريكية األخرى، في 30/9/2012

عنوان املشروعتاريخ البدءرقم املشروعالوكالة
مكتب املفتش العام 

اخلاص بوزارة الدفاع
D2012-D00SPO-0205.0008/16/2012تقييم قدرات بعثة مكتب التعاون األمني العراقي

مكتب املفتش العام 
اخلاص بوزارة الدفاع

D2011-D000CH-0032.00010/19/2010
عقد دعم لوجستيات املتعاقد ملركبات سترايكر مع جنرال 

دينامكس لألنظمة البرية

مكتب املفتش العام 
اخلاص بوزارة الدفاع

D2010-D00SPO-0209.0004/16/2010تقييم أمور احملاربني اجلرحى بوزارة الدفاع

مكتب املفتش العام 
اخلاص بوزارة الدفاع

12AUDXXX6/29/2012
تدقيق عملية إعادة ترتيب الوجود الدبلوماسي األمريكي في 

العراق

مكتب املفتش العام 
اخلاص بوزارة الدفاع

12AUD0503/22/2012005 تدقيق عقد خدمات احلماية العاملية – رقم املهمة

مكتب مفتشي 
العموم التابع 

للوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية

EE1004127/2/2012
تدقيق برنامج الوصول إلى العدالة التابع للوكالة األمريكية 

للتنمية الدولية/العراق

مكتب مفتشي 
العموم التابع 

للوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية

EE1002124/22/2012
استبيان بخدمات متعاقدي األمن الذين يوظفهم متعاقدي 

وممنوحي الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/العراق 

مكتب مفتشي 
العموم التابع 

للوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية

EE10011211/22/2011
تدقيق برنامج التعزيز التشريعي للوكالة األمريكية للتنمية 

الدولية/العراق
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حتقيقات الوكاالت األخرى

العراق  إعمار  إلعادة  اخلاص  العام  املفتش  ينسق 
بانتظام مع الوكاالت احلكومية األخرى التي تقوم 
بإجراء حتقيقات في العراق. لإلطالع على إحصائيات 
بشأن أنشطة التحقيقات من الوكاالت األخرى، أنظر 

اجلدول 6.3.◆

اجلدول 6.3
حالة أنشطة التحقيقات للوكاالت األمريكية األخرى، في 30/9/2012

التحقيقات الوكالة
في العراق

التحقيقات 
في الكويت

القضايا 
املفتوحة/

اجلارية*
قيادة التحقيقات اجلنائية التابعة للجيش األمريكي، وحدة 

احتيال املشتريات الكبرى
–285

1131–خدمات التحقيقات اجلنائية بالدفاع

20–3مكتب املفتش العام اخلاص بوزارة اخلارجية

1128مكتب التحقيقات الفيدرالي

12–خدمات التحقيقات اجلنائية البحرية

–––مكتب التحقيقات اخلاصة بالقوات اجلوية األمريكية

11–1الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

55277اإلجمالي

* تشمل األرقام القضايا املعلقة التي مت العمل عليها مع الوكاالت األخرى في مركز العمليات املشتركة.
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الهوامش 

السفارة األمريكية في بغداد، بيان صحفي، ”وصول   .1
السفير بيكروفت كسفير للواليات املتحدة في العراق“، 

iraq.usembassy.gov/pr-101112.html،11/10/2012 ، مت 
اإلطالع إليها في 13/10/2012؛ البيت األبيض؛ مكتب السكرتير 

الصحفي، بيان صحفي، ”يعلن الرئيس أوباما عن املزيد من 
الوظائف اإلدارية“، 10/9/2012؛ مجلس الشيوخ األمريكي، ”مت 

www.senate.gov/ ،22/9/2012 ،“(مدني) اعتماد التعيينات
pagelayout/legislative/one_item_and_teasers/

nom_confc.htm، مت اإلطالع إليها في 26/9/2012.
السفير روبرت ستيفن بيكروفت، شهادة أمام جلنة العالقات   .2

اخلارجية مبجلس الشيوخ، ”علقت جلنة العالقات اخلارجية مبجلس 
الشيوخ جلسة تأكيد روبرت ستيفن بيكروفت ليكون السفير 

األمريكي في العراق“، CQ نص الكونغرس، 19/9/2012.
الس األعلى للقضاء، ”توضيح بشأن قضية السيد. سنان   .3

الشبيبي“، www.iraqja.iq/view.1654 ،18/10/2012/، مت 
اإلطالع إليها في 18/10/2012؛ البنك الدولي، مدير منطقة 
العراق، معلومات مقدمة إلى املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار 
العراق، 17/10/2012؛ حكومة العراق، البنك املركزي العراقي، 

www.cbi.iq/documents/exchange_ ،رسوم إحصائية
rates_chart..jpg ، مت اإلطالع في 18/10/2012؛ رئيس وزراء 
حكومة العراق، مؤمتر جديد، ”رئيس الوزراء نوري املالكي يستجيب 
pmo.iq./ArticleShow. ،24/10/2012 ،“ألسئلة الصحفيني

aspx?ID=699، مت اإلطالع في 24/10/2012.
البنك الدولي، مدير دولة العراق، معلومات مقدمة للمفتش العام   .4

إلعادة إعمار العراق، 17/10/2012؛ صندوق النقد الدولي، كبير 
اقتصاديني، معلومات مقدمة للمفتش العام إلعادة إعمار العراق، 

.18/10/2012
حكومة العراق، ديوان الرقابة املالية، الرئيس، لقاء مع املفتش   .5
العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 18/9/2012؛ البنك الدولي، 

مدير دولة العراق؛ معلومات مقدمة للمفتش العام إلعادة إعمار 
العراق، 17/10/2012؛ صندوق النقد الدولي، كبير اقتصاديني، 
معلومات مقدمة إلى املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 

18/10/2012، حتليل املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق ملواد 
مفتوحة املصدر، 17/10/2012؛ السفارة االمريكية في بغداد، لقاء 

مع املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 6/2010 و 2/2012.
حكومة العراق، رئيس ديوان الرقابة املالية، لقاء مع املفتش العام   .6

اخلاص إلعادة إعمار العراق، 18/9/2012.
حكومة العراق، مجلس النواب، ”قانون املوازنة الفيدرالية   .7

www. ،23/2/20123 ،36 ،2 ،1 للعام املالي 2012، املواد
parliament.iq، مت اإلطالع في 24/2/2012، و ”قانون املزانة 

الفيدرالية للعام املالي 2011“، 23/2/2011، املادة 2؛ حكومة 
العراق، وزارة املالية، معلومات مقدمة للمفتش العام إلعادة إعمار 

 ،TNA العراق، 27/6/2011؛ ”ميزانية حكومة العراق“ (املعتمدة من
واملكتوبة في قانون ديسمبر/كانون األول 2005)؛ حكومة العراق، 

رئاسة اجلمعية الوطنية املؤقتة، ”امليزانية العامة للحكومة للدولة 
2005““، 2005؛ حكومة العراق، وزارة التخطيط والتعاون اإلمنائي، 

”مؤشرات ميزانية االستثمار للعام 2010، ”اجلدول 17، 2011، 
www.mop.gov.iq/mop/resources/pdf/About%20
 ،MOP/Economical%20Rebort/Report%203.doc
مت اإلطالع في 11/7/2012؛ حكومة العراق؛ ”إيرادات ومصروفات 

امليزانية 2003، يوليو/متوز – ديسمبر/كانون األول“ 2003؛ املفتش 
العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، التقارير الفصلية والنصف سنوية 

لكونغرس الواليات املتحة، 3/2004 – 4/2011؛ ردود وزارة اخلزانة 
األمريكية على طلبات البيانات املقدمة من املفتش العام اخلاص 

إلعادة إعمار العراق، 1/4/2008، و 9/4/2009
القانون العام 7-108؛ القانون العام 11-108؛ القانون العام    .8

106-108؛ القانون العام  287-108؛ القانون العام 13-109؛ 
القانون العام 102-109؛ القانون العام 148-109؛ القانون العام 

34-109؛ القانون العام 289-109؛ القانون العام 28-110؛ 
القانون العام  92-110؛ القانون العام  116-110؛ القانون العام  
137-110؛ القانون العام  149-110؛ القانون العام  161-110؛ 

القانون العام  252-110؛ القانون العام  32-111؛ القانون العام  
117-111؛ القانون العام  118-111؛ القانون العام  212-111؛ 

القانون العام  10-112؛ القانون العام  74-112؛ مكتب ميزانية 
ً على طلب البيانات املقدم من املفتش العام  اجليش األمريكي؛ ردا
اخلاص إلعادة إعمار العراق، 18/1/2012؛ مجلس محافظي البث 

ً على طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص  اإلذاعي، ردا
إلعادة إعمار العراق؛ 4/10/2011؛ وزارة العدل، قطاع إدارة العدل؛ 

ً على طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة  ردا
ً على طلب البيانات املقدم  إعمار العراق 9/10/2012؛ PM، ردا
من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 6/7/2011؛ وزارة 

اخلارجية، ”تبرير امليزانية أمام الكونغرس: املساعدات األجنبية“، 

جداول امللخصات، العام املالي 2009 – العام املالي 2011؛ وزارة 
اخلارجية ”ملخص امليزانية التنفيذية الوظيفة 150 وبرامج دولية 

أخرى، العام املالي 2013“، صفحة 173؛ مكتب الدميقراطية، 
ً على طلب البيانات  وحقوق اإلنسان، والعمال (وزارة اخلارجية)، ردا
املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق 9/7/2012؛ 
ً على  مكتب الشؤون التعليمية والثقافية (وزارة اخلارجية)؛ ردا

طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق 
ً على طلب البيانات  ، 14/4/2010؛ مكتب اإلدارة وامليزانية، ردا

املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق 21/6/2010؛ 
 ً مكتب وزارة اخلارجية الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون؛ ردا
على طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار 

العراق، 16/10/2012؛ الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، 
”القروض واملنح اخلارجية األمريكية [الكتاب األخضر]“، 2008،  
gbk.eads.usaidallnet.gov/query/do?_program=/

eads/gbk/countryReport&unit=N ، مت اإلطالع في 
15/4/2010؛ وزارة اخلزانة األمريكية، مكتب املساعدة التقنية، 

ustreas. ،30/12/2005 ،“نظرة على مكتب املساعدة التقنية”
gov/offi ces/international-aff airs/assistance/، مت 

اإلطالع في 16/10/2009؛ قوات املهام اخلاصة باألعمال التجارية 
ً على طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص  واالستقرار، ردا

إلعادة إعمار العراق، 4/1/2011؛ تدقيق املفتش العام اخلاص إلعادة 
إعمار العراق 007-11، ”صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 1: تقرير 

بشأن اصصات، والنفقات، واألموال امللغاة“، 28/12/2010؛ 
ً على طلبات البيانات  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية؛ ردا

املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 12/1/2009، 
8/4/2009، 2/10/2012، و 15/10/2012، السفارة األمريكية 
ً على طلبات البيانات املقدمة من املفتش العام اخلاص  – بغداد، ردا

إلعادة إعمار العراق، 3/10/2009، 5/10/2011، 4/1/2012، 
3/4/2012، 3/7/2012، و 1/10/2012؛ مكتب شؤون الشرق 

ً على طلبات البيانات املقدمة من املفتش  األدنى – العراق، ردا
العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 4/10/2012، 6/10/2012، 

 ،27/9/2012 ،20/9/2012 ،28/9/2011 ،15/4/2011
25/9/2012، 1/10/2012، 2/10/2012، و 10/10/2012؛ 

مكتب وكيل وزارة الدفاع (مراقب احلسابات)، ”طلب ميزانية العام 
املالي 2012 لوزارة الدفاع األمريكية“، نظرة عامة، 2/2012، 

ً على  صفحة 6-6؛ مكتب وكيل وزارة الدفاع (مراقب احلسابات)، ردا
طلبات البيانات املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار 

العراق،  14/10/2010، و 2/10/2012؛ فيلق مهندسي جيش 
ً على طلبات البيانات املقدمة من املفتش العام  الواليات املتحدة، ردا

اخلاص إلعادة إعمار العراق،  6/10/2008، و 1/10/2012.
ً على طلبات البيانات  مكتب شؤون الشرق األدنى – العراق، ردا  .9

املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  5/4/2011، 
7/4/2011، و 12/7/2011؛ البنك الدولي، ”عمليات البنك الدولي 
siteresources.worldbank.org/ ،31/12/2011 ،“في العراق
IRFFI/Resources/DatasheetDecember2011.pdf، مت 
اإلطالع في 16/3/2012؛ وزارة اليابان في العراق، ”تقدمي قرض بالني 

www.iraq.emb-japan.go.jp/ ،29/5/2012 ،“إلى العراق
Press_Releases/Press_release_2012_No13.

html، مت اإلطالع في 26/6/2012.
القانون العام 7-108؛ القانون العام 11-108؛ القانون العام    .10

106-108؛ القانون العام  287-108؛ القانون العام 13-109؛ 
القانون العام 102-109؛ القانون العام 148-109؛ القانون العام 

34-109؛ القانون العام 289-109؛ القانون العام 28-110؛ 
القانون العام  92-110؛ القانون العام  116-110؛ القانون العام  
137-110؛ القانون العام  149-110؛ القانون العام  161-110؛ 

القانون العام  252-110؛ القانون العام  32-111؛ القانون العام  
117-111؛ القانون العام  118-111؛ القانون العام  212-111؛ 

القانون العام  10-112؛ القانون العام  74-112؛ مكتب ميزانية 
ً على طلب البيانات املقدم من املفتش العام  اجليش األمريكي؛ ردا

اخلاص إلعادة إعمار العراق، 18/1/2012؛ مجلس محافظي 
ً على طلب البيانات املقدم من املفتش العام  البث اإلذاعي، ردا

اخلاص إلعادة إعمار العراق؛ 4/10/2011؛ وزارة العدل، قطاع إدارة 
ً على طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص  العدل؛ ردا

ً على طلب البيانات  إلعادة إعمار العراق 9/10/2012؛ PM، ردا
املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 6/7/2011؛ 
وزارة اخلارجية، ”تبرير امليزانية لكلوجنرس: املساعدات األجنبية“، 

جداول امللخصات، العام املالي 2009 – العام املالي 2011؛ وزارة 
اخلارجية ”ملخص امليزانية التنفيذية الوظيفة 150 وبرامج دولية 

أخرى، العام املالي 2013“، صفحة 173؛ مكتب الدميقراطية، 
ً على طلب البيانات  وحقوق اإلنسان، والعمال (وزارة اخلارجية)، ردا
املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق 9/7/2012؛ 
ً على  مكتب الشؤون التعليمية والثقافية (وزارة اخلارجية)؛ ردا

طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق 
ً على طلب البيانات  ، 14/4/2010؛ مكتب اإلدارة وامليزانية، ردا

املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق 21/6/2010؛ 
 ً مكتب وزارة اخلارجية الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون؛ ردا
على طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار 

العراق، 16/10/2012؛ الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، 
”القروض واملنح اخلارجية األمريكية [الكتاب األخضر]“، 2008،  
gbk.eads.usaidallnet.gov/query/do?_program=/

eads/gbk/countryReport&unit=N ، مت اإلطالع في 
15/4/2010؛ وزارة اخلزانة األمريكية، مكتب املساعدة التقنية، 

ustreas. ،30/12/2005 ،“نظرة على مكتب املساعدة التقنية”
gov/offi ces/international-aff airs/assistance/، مت 

اإلطالع في 16/10/2009؛ قوات املهام اخلاصة باألعمال التجارية 
ً على طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص  واالستقرار، ردا

إلعادة إعمار العراق، 4/1/2011؛ تدقيق املفتش العام اخلاص إلعادة 
إعمار العراق 007-11، ”صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 1: تقرير 

بشأن اصصات، والنفقات، واألموال امللغاة“، 28/12/2010؛ 
ً على طلبات البيانات  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية؛ ردا

املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 12/1/2009، 
8/4/2009، 2/10/2012، و 15/10/2012، السفارة األمريكية 
ً على طلبات البيانات املقدمة من املفتش العام اخلاص  – بغداد، ردا

إلعادة إعمار العراق، 3/10/2009، 5/10/2011، 4/1/2012، 
3/4/2012، 3/7/2012، و 1/10/2012؛ مكتب شؤون الشرق 

ً على طلبات البيانات املقدمة من املفتش  األدنى – العراق، ردا
العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 4/10/2012، 6/10/2012، 

 ،27/9/2012 ،20/9/2012 ،28/9/2011 ،15/4/2011
25/9/2012، 1/10/2012، 2/10/2012، و 10/10/2012؛ 

مكتب وكيل وزارة الدفاع (مراقب احلسابات)، ”طلب ميزانية العام 
املالي 2012 لوزارة الدفاع األمريكية“، نظرة عامة، 2/2012، 

ً على  صفحة 6-6؛ مكتب وكيل وزارة الدفاع (مراقب احلسابات)، ردا
طلبات البيانات املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار 

العراق،  14/10/2010، و 2/10/2012؛ فيلق مهندسي جيش 
ً على طلبات البيانات املقدمة من املفتش  الواليات املتحدة، ردا

العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  6/10/2008، و 1/10/2012، 
مكتب وكيل وزارة الدفاع (مراقب احلسابات)، ”وزارة الدفاع األمريكية، 

نظرة عامة على طلب ميزانية العام املالي 2013“، 2/2012، 
الصفحة 5-6؛ وزارة اخلارجية ”ملخص امليزانية التنفيذية الوظيفة 

150 وبرامج دولية أخرى، العام املالي 2013“، الصفحة 147، 
148، 158، 173؛ وزارة اخلارجية، ”تبرير امليزانية أمام الكونغرس، 

املساعدات األجنبية، جداول امللخصات، العام املالي 2013“، 
الصفحة 10، 17/ 24، 101؛ وزارة اخلارجية، ”تبرير امليزانية أمام 
الكونغرس، الد 1: عمليات وزارة اخلارجية، العام املالي 2013“، 

الصفحة 812، مكتب وكيل وزارة الدفاع (مراقب احلسابات)، ”نظرة 
عامة على طلب ميزانية العام املالي 2012“، 2/2012، الصفحة 

6-6، مجلس النواب األمريكي، ”فاتورة مخصصات وزارة الدفاع، 
2012“، تقرير 110-112، صفحة 298، وزارة اخلارجية، ”تبرير 

امليزانية أمام الكونغرس، الد 2: العمليات األجنبية، العام املالي 
2012“، الصحفة 99، 101، 188، 190؛ وزارة اخلارجية، ”تبرير 

امليزانية أمام الكونغرس، املساعدات األجنبية، جداول امللخصات، 
العام املالي 2012“، الصفحة 25، 101؛ وزارة اخلارجية، ”تبرير 
امليزانية أمام الكونغرس، الد 2: عمليات وزارة اخلارجية، العام 

املالي 2012“، الصحفة 779؛ املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار 
العراق، ”ميزانية العام املالي 2012“، الصفحة 1؛ مكتب شؤون 

ً على طلبات البيانات املقدمة من املفتش  الشرق األدنى – العراق، ردا
العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 7/7/2011، و 27/3/2012؛ 

ً على طلب البيانات املقدم من  مكتب ميزانية اجليش األمريكي؛ ردا
املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 18/1/2012.

القانون العام 7-108؛ القانون العام 11-108؛ القانون العام    .11
106-108؛ القانون العام  287-108؛ القانون العام 13-109؛ 

القانون العام 102-109؛ القانون العام 148-109؛ القانون العام 
34-109؛ القانون العام 289-109؛ القانون العام 28-110؛ 

القانون العام  92-110؛ القانون العام  116-110؛ القانون العام  
137-110؛ القانون العام  149-110؛ القانون العام  161-110؛ 

القانون العام  252-110؛ القانون العام  32-111؛ القانون العام  
117-111؛ القانون العام  118-111؛ القانون العام  212-111؛ 
القانون العام  10-112؛ القانون العام  74-112. مصطلحات 

امليزانية غير متسقة بني الوكاالت املقدمة للتقارير. ملرجع 
مستعرض مبصطلحات التمويل املصاحبة لصناديق إعادة اإلعمار 

الكبرى، أنظر امللحق ب من هذا التقرير الفصلي، واملوجود على 
 www.sigir.mil

ً على طلب البيانات املقدم من  مكتب التعاون األمني العراقي، ردا  .12
املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، ، 2/10/2012.
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الهوامش 

ً على طلب البيانات  مكتب وكيل وزارة الدفاع (مراقب احلسابات)، ردا  .13
املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، ، 2/10/2012.

ً على طلب البيانات املقدم من  مكتب التعاون األمني العراي، ردا  .14
املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، ، 2/10/2012.

ً على طلب البيانات املقدم  مكتب التعاون األمني العراقي، ردا  .15
من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، ، 2/10/2012. 
السفير روبرت ستيفن بيكروفت، شهادة أمام جلنة العالقات 

اخلارجية مبجلس الشيوخ، ”تعلق جلنة العالقات اخلارجية مبجلس 
الشيوخ جلسة استماع التأكيد بشأن روبرت ستيفن بيكروفت 
 CQ، ليكون السفير األمريكي في العراق“، نصوص الكونغرس

.19/9/2012
ً على طلبات البيانات املقدمة من  السفارة األمريكية في بغداد، ردا  .16

املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 6/7/2012، 1/10/2012، 
و 5/10/2012؛ وزارة الدفاع، مكتب وكيل وزارة الدفاع (املشتريات 
والتكنولوجيا واللوجستيات)، دعم برنامج قاعدة بيانات برنامج 

ً على طلب البيانات املقدم  التعقب املتزامن قبل وأثناء التشغيل، ردا
من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، ، 15/10/2012.

ً على طلبات البيانات املقدمة  مكتب التعاون األمني العراقي، ردا  .17
من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 2/10/2012، و 

.15/10/2012
تدقيق املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق 020-12، ”برنامج   .18

تطوير الشرطة العراقية“ االفتقار إلى دعم العراق واملشاكل 
األمنية يثير التساؤالت بشأن استمرار قابلية تطبيق البرنامج“، 

.30/7/2012
ً على  مكتب وزارة اخلارجية الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون، ردا  .19
طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  

1/10/2012؛ تدقيقات املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق 
006-12، ”برنامج تطوير الشرطة العراقية: فرص حتسني املساءلة 

عن البرامج وشفافية امليزانية“، 24/10/2011، و 12-020، 
”برنامج تطوير الشرطة العراقية: االفتقار إلى الدعم العراقي 

واألمن أثار التساؤالت بشأن استمرار قابلية البرنامج للتطبيق“، 
.30/7/2012

ً على  مكتب وزارة اخلارجية الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون، ردا  .20
طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 
، 1/10/2012، حكومة العراق، كبير نواب وزير الداخلية، لقاء مع 

املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 16/9/2012.
ً على  مكتب وزارة اخلارجية الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون، ردا  .21

طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 
.1/10/2012

ً على  مكتب وزارة اخلارجية الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون، ردا  .22
طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 

.1/10/2012
ً على  مكتب وزارة اخلارجية الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون، ردا  .23

طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 
16/7/2012

ً على  مكتب وزارة اخلارجية الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون، ردا  .24
طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 

.1/10/2012
ً على  مكتب شؤون الشرق األدنى-العراق التابع لوزارة اخلارجية، ردا  .25

طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 
ً على طلب  2/10/2012؛ الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا

البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 
.2/10/2012

ً على طلب البيانات املقدم  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا  .26
من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  2/10/2012.

ً على طلب البيانات املقدم من  مكتب التعاون األمني العراقي، ردا  .27
املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  2/10/202.

باقر جابر الزبيدي، نائب مبجلس النواب ووزير املالية، والداخلية،   .28
واإلسكان وإعادة اإلعمار السابق بحكومة العراق، لقاء مع املفتش 

العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 20/9/2012؛ رئيس مكتب 
التعاون األمني العراقي، لقاء مع املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار 

العراق، 21/9/2012.
جارث جينيجس، ”طلب العراق ألسلحة روسية مببلغ 4.2   .29

www.janes.com/ ،10/10/2012 ،جانز :HIS “،مليار دوالر
products/janes/defence-security-report.aspx

ID=1065972241&channel=defence?، مت اإلطالع في 
10/10/2012. شمل اإلعالن االتفاقيات السابقة غير املعلقة التي 

وقعها القائم بأعمال وزير الدفاع في أبريل/نيسان، و يوليو/متوز، 
وأغسطس/آب.

حكومة العراق، مجلس الوزراء، ”قرارات مجلس الوزراء“، 31/7/2012،   .30
www.cabinet.iq/ArticlesBrowse. ،19/9/2012

aspx?CatID=6، مت اإلطالع في 26/9/2012.

CRS، نقل األسلحة التقليدية للدول النامية، 2004-2011،   .31
24/8/2012، صفحة 45. يتم تعريف اتفاقيات حتويل األسلحة 
بصفة عامة على أنها معامالت بني حكومة وحكومة ينتج عنها 

نقل أسلحة تقليدية.
CRS، حتويالت األسلحة التقلديية إلى الدول النامية، -2004  .32

2011، 24/8/2012، صفحة 45.
ً على طلب البيانات املقدم من  مكتب التعاون األمني العراقي، ردا  .33

املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 2/10/2012.
ً على طلبات البيانات املقدمة من املفتش العام اخلاص  OSD، ردا  .34

إلعادة إعمار العراق،  10/4/2009، و 2/10/2012، وزارة اخلارجية، 
ً على طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة  ردا

إعمار العراق،  5/4/2007؛ مكتب شؤون الشرق األدنى-العراق 
ً على طلبات البيانات املقدمة من املفتش  التابع لوزارة اخلارجية، ردا
العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  20/9/2012، و 25/9/2012؛ 

 ً مكتب وزارة اخلارجية الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون، ردا
على طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار 
العراق،  IRMS، USF-I GERP ،15/10/2012 تقرير فئة، 

.20/9/2012
حكومة العراق، لقاء كبير نواب وزير الداخلية مع املفتش العام   .35

اخلاص إلعادة إعمار العراق، 16/9/2012؛ بقير جابر الزبيدي، عضو 
مبجلس النواب ووزير املالية، والداخلية، واإلسكان وإعادة اإلعمار 

السابق بحكومة العراق، لقاء مع املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار 
العراق، 20/9/2012.

رئيس مكتب التعاون األمني العراقي، لقاء مع املفتش العام اخلاص   .36
إلعادة إعمار العراق، 21/9/2012.

رايدر فيسير، ”اللجنة املستقلة اجلديدة لالنتخابات: بعض   .37
األفكار“، 17/9/2012، و ”إعاقة البرملان للمالكي في نضال جلنة 
gulfanalysis. ،االنتخابات“، 14/9/2012، حتليل العراق واخلليج

wordpress.com، مت اإلطالع في 17/10/2012.
جالوب، ”في كردستان العراقية، الرضا بانهيار البنية التحتية“،   .38

www.gallup.com/poll157298/Iraqi- ،7/9/2012
kurdistan.satisfaction-infrastructure-crumbles.

aspx، مت اإلطالع في 4/10/2012.
تقرير النفط العراقي، ”موافقة مجلس الوزراء العراقي على   .39

اتفاقية التصدير الكردية“، 19/9/2012، رئيس مجلس التعاون 
األمني العراقي، لقاء مع املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 

.21/9/2012
EIU، تقرير الدولة: العراق، 9/2012، صفحة 4.  .40

املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، ”التحديث األسبوعي   .41
للموقف السوري“، رقم 19/ 3/10/2012؛ املفوضية العليا 
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، لقاء صحفي، ”إعدادات الشتاء 

اجلارية لعشرات اآلالف من السوريني املهجرين“، 12/10/102، 
reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/

winter-preparations-underway-tens-thousands-
uprooted-syrians، مت اإلطالع في 12/10/2012؛ املفوضية 

العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، ”االستجابة لالجئني السوريني 
اإلقليميني: األردن، لبنان، العراق، تركيا“، حتديث، 5/10/2012.

املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، ”التحديث األسبوعي   .42
للموقف السوري“، رقم 19/ 3/10/2012؛ املفوضية العليا 
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، لقاء صحفي، ”إعدادات الشتاء 

اجلارية لعشرات اآلالف من السوريني املهجرين“، 12/10/102، 
reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/

winter-preparations-underway-tens-thousands-
 ً uprooted-syrians، مت اإلطالع في 12/10/2012؛ PRM، ردا
على طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار 

العراق، 25/9/2012؛ املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون 
الالجئني، ”خطة الاستجابة اإلقليمية لسوريا“، اإلصدار الثاني، 

.9/2012
وزارة اخلارجية، بيان صحفي، ”شطب مجاهدين اخلليج“،   .43

www.state.gov/r/pa/prs/ ،28/9/2012
ps/2012/09/198443.htm، مت اإلطالع في 23/10/2012.
ITAO/ESD، تقارير األداء اليومي للكهرباء، 1/6/2006 –   .44

30/6/2011؛ وزارة اخلارجية، تقارير حالة العراق، 25/10/2006، 
الشريحة 11، و 9/5/2007، الشريحة 11؛ السفارة األمريكية 

ً على طلبات البيانات املقدمة من املفتش العام اخلاص  في بغداد، ردا
إلعادة إعمار العراق،  22/1/2012، 13/4/2012؛ 3/7/2012، و 

1/10/2013؛ حكومة العراق؛ NMC، ”حالة وزارة الكهرباء“، تقارير 
 ،mc.gov.iq/default.aspx ،30/9/2012 1/9/2012- ،مختارة

مت اإلطالع في تواريخ متعددة. في وقت البيان الصحفي، كانت 
ً فقط من بني 30  بيانات إمدادات وزارة الكهرباء متاحة لـ 21 يوما
ً في سبتمبر/أيلول 2012. أرقام اإلمدادات معروضة في التقرير  يوما

الفصلي لشهر يوليو/متوز 2012 للمفتش العام إلعادة إعمار 

العراق للفترة أبريل/نيسان – يونيو/حزيران 2012 حيث اعتمدت 
التقديرات على بيانات غير كاملة؛ ومت حتديث هذه األرقام في هذا 

التقرير.
حكومة العراق، مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، معلومات   .45

مقدمة للمفتش العام إلعادة إعمار العراق، 26/9/2012.
حكومة العراق، وزارة الكهرباء، بيان صحفي، ”وزارة الكهرباء: توقف   .46

وحدات التوليد لدينا بسبب مشكلة نقص الوقود ليس نتيجة 
www.moelc.gov.iq/ar/index.ph ،16/8/2012 ،“لليوم
p?name=News&file=article&sid=500، مت اإلطالع في 

28/8/2012؛ حكومة العراق، وزارة الكهرباء، بيان صحفي ”فقدان 
1250 ميجا وات من نظام الكهرباء الوطني بسبب نقص الوقود“، 
www.moelc.gov.iq/ar/index.php?name= ،27/8/2012

News&file=article&sid=503، مت اإلطالع في 28/8/2012.
رئيس مكتب التعاون األمني العراقي، لقاء مع املفتش العام اخلاص   .47
إلعادة إعمار العراق، 21/9/2012؛ وزارة الداخلية، معلومات مقدمة 

للمفتش العام إلعادة إعمار العراق، 2/10/2012.
حتليل املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق للوثائق مفتوحة   .48

املصدر باللغة العربية واإلجنليزية، 7/2012 – 9/2012.
حكومة العراق، كبير نواب وزير الداخلية، لقاء مع املفتش العام   .49

اخلاص إلعادة إعمار العراق، 16/9/2012.
مسؤولي حكومة العراق، لقاءات مع املفتش العام اخلاص إلعادة   .50

إعمار العراق، 1/9/2012 – 21/9/2012.
مسؤولي وزارة اخلزانة األمريكية، لقاءات مع املفتش العام اخلاص   .51

إلعادة إعمار العراق، 1/2011 – 9/2011.
مسؤول مبكتب تنسيق مكافحة الفساد التابع ملكتب وزارة   .52

اخلارجية الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون، لقاء مع املفتش 
العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 6/2011؛ حكومة العراق، رئيس 

ديوان الرقابة املالية، لقاء مع املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار 
العراق، 18/9/2012.

حكومة العراق، رئيس ديوان الرقابة املالية، لقاء مع املفتش العام   .53
اخلاص إلعادة إعمار العراق، 18/9/2012.

القاضي رحيم العجيلي، املفوض السابق حلكومة العراق   .54
للجنة النزاهة، لقاء مع املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار 

العراق، 20/9/2012؛ حكومة العراق، جلنة النزاهة، ”فرق جلنة 
النزاهة ملكافحة الرشوة قامت بزيارات ميدانية للمكاتب 

www.nazaha.iq/en_body. ،28/8/2012 ،“احلكومية
 ،asp?field=news_en&id=428&page_namper=e3

مت اإلطالع في 8/9/2012؛ حكومة العراق، MIM، املفتش 
العام للوزارة، لقاء مع املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 

.3/6/2012
بالتس ألخبار السلع، ”التقرير الصادر من العراق 3.051 مليون   .55
b/d من النفط في يوليو/متوز: الوزارة“، 29/8/2012؛ حكومة 

العراق، وزارة النفط، ”إنتاج، وتصدير، واستهالك النفط اخلام والغاز 
www.oil.gov.iq/moo/domestic. ،8/2012 ،“املصاحب له
php?lang=en&page_name=domestic، مت اإلطالع في 

.28/9/2012
ً على طلبات البيانات املقدمة من املفتش  وزارة اخلزانة األمريكية، ردا  .56

العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  10/1/2012 و 1/10/2012.
صندوق النقد الدولي، النظرة االقتصادية العاملية، 2012،   .57

www.imf.org/external/pubs/ ،81 13/10/2012، صفحة
ft/weo/2012/02/pdf/text.pdf، مت اإلطالع في 17/10/2012.

الوكالة الدولية للطاقة، نظرة على الطاقة العراقية، 9/10/2012،   .58
صفحة 11.

صندوق النقد الدولي، كبير اقتصاديني، معلومات مقدمة للمفتش   .59
العام إلعادة إعمار العراق، 18/10/2012، البنك الدولي، ممثل 

دولة العراق، معلومات مقدمة للمفتش العام إلعادة إعمار العراق، 
17/10/2012؛ ربيع لألوراق املالية، خطاب للعمالء، ”اعلنت 

احلكومة العراقية إعفاء رئيس البنك املركزي العراقي من منصبه“، 
.17/10/2012

البنك الدولي، كبار أخصائيي تطوير القطاع اخلاص، معلومات   .60
مقدمة للمفتش العام إلعادة إعمار العراق، 17/9/2012، األمم 

املتحدة، وحدة املعلومات والتحليل املشتركة بني الوكاالت، ”التنمية 
املستدامة، االقتصاد األخضر والنفط والغاز في العراق“، 6/2012، 

iq.one.un.org/documents/469/sustainable%20
Development%20-%20English.pdf، مت اإلطالع في 

.9/10/2012
القانون العام 7-108؛ القانون العام 11-108؛ القانون العام    .61

106-108؛ القانون العام  287-108؛ القانون العام 13-109؛ 
القانون العام 102-109؛ القانون العام 148-109؛ القانون العام 

34-109؛ القانون العام 289-109؛ القانون العام 28-110؛ 
القانون العام  92-110؛ القانون العام  116-110؛ القانون العام  
137-110؛ القانون العام  149-110؛ القانون العام  161-110؛ 
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القانون العام  252-110؛ القانون العام  32-111؛ القانون العام  
117-111؛ القانون العام  118-111؛ القانون العام  212-111؛ 

القانون العام  10-112؛ القانون العام  74-112؛ مكتب ميزانية 
ً على طلب البيانات املقدم من املفتش العام  اجليش األمريكي؛ ردا

اخلاص إلعادة إعمار العراق، 18/1/2012؛ مجلس محافظي 
ً على طلب البيانات املقدم من املفتش العام  البث اإلذاعي، ردا

اخلاص إلعادة إعمار العراق؛ 4/10/2011؛ وزارة العدل، قطاع إدارة 
ً على طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص  العدل؛ ردا

ً على طلب البيانات  إلعادة إعمار العراق 9/10/2012؛ PM، ردا
املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 6/7/2011؛ 
وزارة اخلارجية، ”تبرير امليزانية لكلوجنرس: املساعدات األجنبية“، 

جداول امللخصات، العام املالي 2009 – العام املالي 2011؛ وزارة 
اخلارجية ”ملخص امليزانية التنفيذية الوظيفة 150 وبرامج دولية 

أخرى، العام املالي 2013“، صفحة 173؛ مكتب الدميقراطية، 
ً على طلب البيانات  وحقوق اإلنسان، والعمال (وزارة اخلارجية)، ردا
املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق 9/7/2012؛ 
ً على  مكتب الشؤون التعليمية والثقافية (وزارة اخلارجية)؛ ردا

طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق 
ً على طلب البيانات  ، 14/4/2010؛ مكتب اإلدارة وامليزانية، ردا

املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق 21/6/2010؛ 
 ً مكتب وزارة اخلارجية الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون؛ ردا
على طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار 

العراق، 16/10/2012؛ الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، 
”القروض واملنح اخلارجية األمريكية [الكتاب األخضر]“، 2008،  
gbk.eads.usaidallnet.gov/query/do?_program=/

eads/gbk/countryReport&unit=N ، مت اإلطالع في 
15/4/2010؛ وزارة اخلزانة األمريكية، مكتب املساعدة التقنية، 

ustreas. ،30/12/2005 ،“نظرة على مكتب املساعدة التقنية”
gov/offi ces/international-aff airs/assistance/، مت 

اإلطالع في 16/10/2009؛ قوات املهام اخلاصة باألعمال التجارية 
ً على طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص  واالستقرار، ردا

إلعادة إعمار العراق، 4/1/2011؛ تدقيق املفتش العام اخلاص إلعادة 
إعمار العراق 007-11، ”صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 1: تقرير 

بشأن اصصات، والنفقات، واألموال امللغاة“، 28/12/2010؛ 
ً على طلبات البيانات  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية؛ ردا

املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 12/1/2009، 
8/4/2009، 2/10/2012، و 15/10/2012، السفارة األمريكية 
ً على طلبات البيانات املقدمة من املفتش العام اخلاص  – بغداد، ردا

إلعادة إعمار العراق، 3/10/2009، 5/10/2011، 4/1/2012، 
3/4/2012، 3/7/2012، و 1/10/2012؛ مكتب شؤون الشرق 

ً على طلبات البيانات املقدمة من املفتش  األدنى – العراق، ردا
العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 4/10/2012، 6/10/2012، 

 ،27/9/2012 ،20/9/2012 ،28/9/2011 ،15/4/2011
25/9/2012، 1/10/2012، 2/10/2012، و 10/10/2012؛ 

مكتب وكيل وزارة الدفاع (مراقب احلسابات)، ”طلب ميزانية العام 
املالي 2012 لوزارة الدفاع األمريكية“، نظرة عامة، 2/2012، 

ً على  صفحة 6-6؛ مكتب وكيل وزارة الدفاع (مراقب احلسابات)، ردا
طلبات البيانات املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار 

العراق،  14/10/2010، و 2/10/2012؛ فيلق مهندسي جيش 
ً على طلبات البيانات املقدمة من املفتش العام  الواليات املتحدة، ردا

اخلاص إلعادة إعمار العراق،  6/10/2008، و 1/10/2012.
مكتب وكيل وزارة الدفاع (مراقب احلسابات)، وزارة الدفاع، العام   .62

املالي 2013، نظرة على طلب امليزنية“، 2/2012، صفحة 5-6، 
وزارة اخلارجية، ”ملخص امليزانية التنفيذية الوظيفة 150 وبرامج 

دولية أخرى، العام املالي 2013“، الصفحة 147، 148، 158، 
173؛ وزارة اخلارجية، ”تبرير امليزانية أمام الكونغرس، املساعدات 
األجنبية، جداول امللخصات، العام املالي 2013“، الصفحة 10، 
17/ 24، 101؛ وزارة اخلارجية، ”تبرير امليزانية أمام الكونغرس، 
الد 1: عمليات وزارة اخلارجية، العام املالي 2013“، الصفحة 
812، مكتب وكيل وزارة الدفاع (مراقب احلسابات)، ”نظرة عامة 

على طلب ميزانية العام املالي 2012“، 2/2012، الصفحة 6-6، 
مجلس النواب األمريكي، ”فاتورة مخصصات وزارة الدفاع، 2012“، 

تقرير 110-112، صفحة 298، وزارة اخلارجية، ”تبرير امليزانية 
أمام الكونغرس، الد 2: العمليات األجنبية، العام املالي 2012“، 

الصحفة 99، 101، 188، 190؛ وزارة اخلارجية، ”تبرير امليزانية أمام 
الكونغرس، املساعدات األجنبية، جداول امللخصات، العام املالي 
2012“، الصفحة 25، 101؛ وزارة اخلارجية، ”تبرير امليزانية أمام 
الكونغرس، الد 2: عمليات وزارة اخلارجية، العام املالي 2012“، 

الصحفة 779؛ املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، ”ميزانية 
العام املالي 2012“، الصفحة 1؛ مكتب شؤون الشرق األدنى – 

ً على طلبات البيانات املقدمة من املفتش  العراق (وزارة اخلارجية)، ردا
العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 7/7/2011، و 27/3/2012؛ 

ً على طلب البيانات املقدم من  مكتب ميزانية اجليش األمريكي؛ ردا
املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 18/1/2012؛ القانون 

العام 383-111؛ القانون العام 10-112؛ القانون العام 112-74.
القانون العام 112-175.  .63

القانون العام 175-112؛ القانون العام 74-112؛ وزارة اخلارجية،   .64
”تبرير امليزانية أمام الكونغرس، جداول ملخصات املساعدات 

األجنبية، العام املالي 2013،“ الصفحة 17.
القانون العام 112-175.  .65

ً على طلبات البيانات  مكتب شؤون الشرق األدنى – العراق، ردا  .66
املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ 
 ،29/6/2012 ،28/6/2012 ،27/3/2012 ،28/9/2011

2/7/2012، 25/9/2012، 1/10/2012، و 2/10/2012؛ فيلق 
ً على طلبات البيانات املقدمة  مهندسي جيش الواليات املتحدة، ردا

من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ 3/4/2012، 
ً على  5/7/2012، و 1/10/2012، السفارة األمريكية-بغداد، ردا

طلبات البيانات املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق 
بتاريخ 5/10/2011، 4/1/2012، 3/4/2012، 3/7/2012، و 

ً على طلب  1/10/2012؛ الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا
البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ 
2/4/2012؛ مكتب وزارة اخلارجية الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ 

ً على طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص  القانون، ردا
إلعادة إعمار العراق بتاريخ 10/7/2012، 16/0/2012؛ مكتب 

ً على طلبات البيانات  وكيل وزارة الدفاع (مراقب احلسابات) ردا
املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق بتاريخ 

11/7/2012، و 2/10/2012.
القانون العام 7-108؛ القانون العام 11-108؛ القانون العام    .67

106-108؛ القانون العام  287-108؛ القانون العام 13-109؛ 
القانون العام 102-109؛ القانون العام 148-109؛ القانون العام 

34-109؛ القانون العام 289-109؛ القانون العام 28-110؛ 
القانون العام  92-110؛ القانون العام  116-110؛ القانون العام  
137-110؛ القانون العام  149-110؛ القانون العام  161-110؛ 

القانون العام  252-110؛ القانون العام  32-111؛ القانون العام  
117-111؛ القانون العام  118-111؛ القانون العام  212-111؛ 
القانون العام  10-112؛ القانون العام  74-112. مصطلحات 

امليزانية غير متسقة بني الوكاالت املقدمة للتقارير. ملرجع 
مستعرض مبصطلحات التمويل املصاحبة لصناديق إعادة اإلعمار 

الكبرى، أنظر امللحق ب من هذا التقرير الفصلي، واملوجود على 
 www.sigir.mil

القانون العام 13-109، القانون العام 234-109؛ القانون العام   .68
289-109؛ القانون العام 28-110؛ القانون العام 161-110؛ 

القانون العام 252-110؛ القانون العام 32-111؛ القانون العام 
212-111ح القانون العام 112-10.

ً على طلب البيانات  مكتب وكيل وزارة الدفاع (مراقب احلسابات)؛ ردا  .69
املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 2/10/2012.

ً على طلب البيانات  مكتب وكيل وزارة الدفاع (مراقب احلسابات) ردا  .70
املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  11/7/2012 و 

.2/10/2012
القانون العام 102-109؛ القانون العام 234-109؛ القانون العام   .71

28-110؛ القانون العام 92-110؛ القانون العام 137-110؛ 
القانون العام 149-110؛ القانون العام 161-110؛ القانون العام 

252-110؛ القانون العام 32-111؛ القانون العام 117-111؛ 
 ً القانون العام 10-112؛ الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا

على طلبات البيانات املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار 
العراق،  11/10/2011، و 12/10/2011؛ فيلق مهندسي جيش 
ً على طلب البيانات املقدم من املفتش العام  الواليات املتحدة، ردا
اخلاص إلعادة إعمار العراق،  4/10/2011؛ مكتب شؤون الشرق 

ً على طلبات البيانات املقدمة من املفتش العام  األدنى – العراق، ردا
اخلاص إلعادة إعمار العراق،  28/9/2011، و 30/9/2011.

ً على طلبات البيانات  مكتب شؤون الشرق األدنى – العراق، ردا  .72
املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  28/9/2011، 

27/3/2012؛ 28/6/2012؛ 29/6/2012، 2/7/2012، 
25/9/2012؛ 1/10/2012، و 2/10/2012؛ فيلق مهندسي 

ً على طلبات البيانات املقدمة  جيش الواليات املتحدة، ردا
من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  3/4/2012، 

 ً 5/7/2012، و 1/10/2012؛ السفارة األمريكية في بغداد، ردا
على طلبات البيانات املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار 

العراق،  5/10/2011، 4/1/2012، 3/4/2012؛ 3/7/2012، 
ً على  و 1/10/2012؛ الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا

طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  
.2/4/2012

ً على طلبات البيانات  مكتب شؤون الشرق األدنى – العراق، ردا  .73
املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  28/9/2011، 

27/3/2012، 28/6/2012، 29/6/2012؛ 2/7/2012، 
25/9/2012، 1/10/2012، و 2/10/2012؛ فيلق مهندسي 

ً على طلبات البيانات املقدمة  جيش الواليات املتحدة، ردا
من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  3/4/2012، 

 ً 5/7/2012، و 1/10/2012؛ السفارة األمريكية في بغداد، ردا
على طلبات البيانات املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار 

العراق،  5/10/2011، 4/1/2012، 3/4/2012؛ 3/7/2012، 
ً على  و 1/10/2012؛ الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا

طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  
.2/4/2012

القانون العام 234-109؛ القانون العام 5-110؛ القانون العام   .74
28-110؛ القانون العام 161-110؛ القانون العام 252-110؛ 
القانون العام 32-111؛ القانون العام 117-111؛ القانون العام 

212-111؛ القانون العام 112-10.
ً على  مكتب وزارة اخلارجية الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون؛ ردا  .75
طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  

.16/10/2012
ً على  مكتب وزارة اخلارجية الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون، ردا  .76

طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق 
10/7/2012، و 16/10/2012.

القانون العام 7-108؛ القانون العام 11-108؛ القانون العام    .77
106-108؛ القانون العام  287-108؛ القانون العام 13-109؛ 

القانون العام 102-109؛ القانون العام 148-109؛ القانون العام 
34-109؛ القانون العام 289-109؛ القانون العام 28-110؛ 

القانون العام  92-110؛ القانون العام  116-110؛ القانون 
العام  137-110؛ القانون العام  149-110؛ القانون العام  

161-110؛ القانون العام  252-110؛ القانون العام  32-111؛ 
القانون العام  117-111؛ القانون العام  118-111؛ القانون العام  

212-111؛ القانون العام  10-112؛ القانون العام  74-112؛ 
ً على طلب البيانات املقدم  مجلس محافظي البث اإلذاعي؛ ردا

من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 7/3/2012؛ وكالة 
ً على طلب البيانات املقدم  تدقيق عقود الدفاع األمريكية، ردا
من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  4/10/2011؛ ؛ 

ً على طلب البيانات املقدم من  وزارة العدل، قطاع إدارة العدل؛ ردا
 ً املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق 9/10/2012؛ PM، ردا
على طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار 

العراق، 6/7/2011؛ وزارة اخلارجية، ”تبرير امليزانية أمام الكونغرس: 
املساعدات األجنبية“، جداول امللخصات، العام املالي 2009 – العام 
املالي 2011؛ الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ”القروض واملنح 

gbk.eads.  ،2008 ،“[الكتاب األخضر] اخلارجية األمريكية
usaidallnet.gov/query/do?_program=/eads/gbk/

countryReport&unit=N ، مت اإلطالع في 15/4/2010؛ مكتب 
ً على طلب البيانات املقدم من املفتش العام  اإلدارة وامليزانية، ردا

ً على طلبات البيانات  اخلاص إلعادة إعمار العراق، 21/6/2010، ردا
املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 12/1/2009، 

8/4/2009، 2/10/2012، و 15/10/2012؛ فيلق مهندسي 
ً على طلب البيانات املقدم من املفتش  جيش الواليات املتحدة، ردا

العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  6/10/2008؛ قوات املهام اخلاصة 
ً على طلب البيانات املقدم من  باألعمال التجارية واالستقرار، ردا

املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 4/1/2011؛ مكتب وكيل 
ً على طلب البيانات املقدم من  وزارة الدفاع (مراقب احلسابات)، ردا
املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  14/10/2010، ”طلب 
ميزانية وزارة الدفاع األمريكية العام املالي 2012“، نظرة عامة، 

 ً 2/2012، صفحة 6-6؛ مكتب الشؤون التعليمية والثقافية، ردا
على طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار 

العراق،  14/4/2010؛ مكتب الدميقراطية وحقوق اإلنسان والعمال، 
ً على طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار  ردا

العراق، 9/7/2012؛ وزارة اخلارجية، ”ملخص اليزانية التنفيذية، 
الوظيفة 150 وبرامج دولية أخرى، العام املالي 2013“، الصفحة 

173؛ وزارة اخلزانة األمريكية، مكتب املساعدة الفنية، ”نظرة 
ustreas. ،30/12/2005 ،“عامة على مكتب املساعدة الفنية

 ،/gov/offi ces/international-aff airs/assistance
 ً مت اإلطالع في 16/10/2009؛ السفارة األمريكية في بغداد، ردا
على طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار 
 ً العراق،  3/10/2009؛ مكتب شؤون الشرق األدنى – العراق، ردا

على طلبات البيانات املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار 
العراق، 4/10/2010، 6/10/2012، 15/4/2012، 27/9/2012، و 

.10/10/2012
ً على طلب البيانات املقدم  مكتب شؤون الشرق األدنى – العراق، ردا  .78

من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  10/10/2012. 
ً أموال املساعدات العاجلة للهجرة  تشمل اإلجماليات أيضا

والالجئني (EMRA) والتي أتيحت في العام املالي 2003 (40 
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الهوامش 

مليون دوالر) والعام املالي 2007 (12 مليون دوالر).
وزارة اخلارجية، ”ملخص اليزانية التنفيذية، الوظيفة 150 وبرامج   .79

دولية أخرى، العام املالي 2013“، الصفحة 173؛ رئيس مكتب 
التعاون األمني العراقي، لقاء مع املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار 

العراق، 21/9/2012.
ً على طلب البيانات املقدم  مجلس محافظي البث اإلذاعي؛ ردا  .80

من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 7/3/2012؛ وكالة 
ً على طلب البيانات املقدم  تدقيق عقود الدفاع األمريكية، ردا
من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  4/10/2011؛ ؛ 

ً على طلب البيانات املقدم من  وزارة العدل، قطاع إدارة العدل؛ ردا
 ً املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق 9/10/2012؛ PM، ردا
على طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار 

العراق، 6/7/2011؛ وزارة اخلارجية، ”تبرير امليزانية أمام الكونغرس: 
املساعدات األجنبية“، جداول امللخصات، العام املالي 2009 – العام 
املالي 2011؛ وزارة اخلارجية، ”ملخص امليزانية التنفيذية الوظيفة 

150 وبرامج دولية أخرى، العام املالي 2013“، صفحة 173؛ 
ً على طلب البيانات  مكتب الدميقراطية وحقوق اإلنسان والعمال، ردا

املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 9/7/2012؛ 
ً على  مكتب الشؤون التعليمية والثقافية (وزارة اخلارجية)؛ ردا

طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق 
ً على طلب البيانات  ، 14/4/2010؛ مكتب اإلدارة وامليزانية، ردا

املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق 21/6/2010؛ 
 ً مكتب وزارة اخلارجية الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون؛ ردا
على طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار 

العراق، 16/10/2012؛ الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، 
”القروض واملنح اخلارجية األمريكية [الكتاب األخضر]“، 2008،  
gbk.eads.usaidallnet.gov/query/do?_program=/

eads/gbk/countryReport&unit=N ، مت اإلطالع في 
15/4/2010؛ وزارة اخلزانة األمريكية، مكتب املساعدة التقنية، 

ustreas. ،30/12/2005 ،“نظرة على مكتب املساعدة التقنية”
gov/offi ces/international-aff airs/assistance/، مت 

اإلطالع في 16/10/2009؛ قوات املهام اخلاصة باألعمال التجارية 
ً على طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص  واالستقرار، ردا

إلعادة إعمار العراق، 4/1/2011؛ تدقيق املفتش العام اخلاص إلعادة 
إعمار العراق 007-11، ”صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق 1: تقرير 

بشأن اصصات، والنفقات، واألموال امللغاة“، 28/12/2010؛ 
ً على طلبات البيانات  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية؛ ردا

املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 12/1/2009، 
8/4/2009، 2/10/2012، و 15/10/2012، السفارة األمريكية 
ً على طلبات البيانات املقدمة من املفتش العام اخلاص  – بغداد، ردا

إلعادة إعمار العراق، 3/10/2009، 5/10/2011، 4/1/2012، 
3/4/2012، 3/7/2012، و 1/10/2012؛ مكتب شؤون الشرق 

ً على طلبات البيانات املقدمة من املفتش  األدنى – العراق، ردا
العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 4/10/2012، 6/10/2012، 

 ،27/9/2012 ،20/9/2012 ،28/9/2011 ،15/4/2011
25/9/2012، 1/10/2012، 2/10/2012، و 10/10/2012؛ 

مكتب وكيل وزارة الدفاع (مراقب احلسابات)، ”طلب ميزانية العام 
املالي 2012 لوزارة الدفاع األمريكية“، نظرة عامة، 2/2012، 

ً على  صفحة 6-6؛ مكتب وكيل وزارة الدفاع (مراقب احلسابات)، ردا
طلبات البيانات املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار 

العراق،  14/10/2010، و 2/10/2012؛ فيلق مهندسي جيش 
ً على طلبات البيانات املقدمة من املفتش العام  الواليات املتحدة، ردا

اخلاص إلعادة إعمار العراق،  6/10/2008، و 1/10/2012.
حكومة العراق، مجلس النواب، ”قانون املوازنة الفيدرالية   .81

www. ،23/2/20123 ،36 ،2 ،1 للعام املالي 2012، املواد
parliament.iq، مت اإلطالع في 24/2/2012، و ”قانون املزانة 

الفيدرالية للعام املالي 2011“، 23/2/2011، املادة 2؛ حكومة 
العراق، وزارة املالية، معلومات مقدمة للمفتش العام إلعادة إعمار 

 ،TNA العراق، 27/6/2011؛ ”ميزانية حكومة العراق“ (املعتمدة من
واملكتوبة في قانون ديسمبر/كانون األول 2005)؛ حكومة العراق، 

رئاسة اجلمعية الوطنية املؤقتة، ”امليزانية العامة للحكومة للدولة 
2005““، 2005؛ حكومة العراق، وزارة التخطيط والتعاون اإلمنائي، 

”مؤشرات ميزانية االستثمار للعام 2010، ”اجلدول 17، 2011، 
www.mop.gov.iq/mop/resources/pdf/About%20
 ،MOP/Economical%20Rebort/Report%203.doc
مت اإلطالع في 11/7/2012؛ حكومة العراق؛ ”إيرادات ومصروفات 

امليزانية 2003، يوليو/متوز – ديسمبر/كانون األول“ 2003؛ املفتش 
العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، التقارير الفصلية والنصف سنوية 

لكونغرس الواليات املتحة، 3/2004 – 4/2011؛ ردود وزارة اخلزانة 
األمريكية على طلبات البيانات املقدمة من املفتش العام اخلاص 

إلعادة إعمار العراق، 1/4/2008، و 9/4/2009
حكومة العراق، مجلس النواب، ”قانون املوازنة الفيدرالية   .82 

www. ،23/2/20123 ،36 ،2 ،1 للعام املالي 2012، املواد
parliament.iq، مت اإلطالع في 23/2/2012.

حكومة العراق، املتحدث الرسمي، ”الدباغ: مجلس الوزراء يعتمد   .83
امليزانية التكميلية للعام 2012، بإجمالي 10.8 تريليون دينار“، 

www.goi-s.com/view.1298 ،3/7/2012، مت اإلطالع في 
.9/7/2012

مجلس النواب، بيان صحفي، ”حتليالت وتوصيات الدورة 012)   .84
األربعاء 1 أغسطس/آب parliament.iq ،“2012، مت اإلطالع في 

.17/9/2012
حكومة العراق، مجلس النواب، ”قانون امليزانية العامة جلمهورية   .85

www. ،23/2/2012 ،“2012 العراق الفيدرالية للعام املالي
parliament.iq/، مت اإلطالع في 24/2/2012.

ً على طلبات البيانات املقدمة من املفتش  اخلزانة األمريكية، ردا  .86
العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  10/1/2012، 8/4/2012، 

5/7/2012، و 16/10/2012.
ً على طلبات البيانات املقدمة من املفتش  اخلزانة األمريكية، ردا  .87
العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  10/1/2012، 8/4/2012، 

5/7/2012، و 16/10/2012.
حكومة العراق، مجلس النواب، ”قانون امليزانية العامة جلمهورية   .88

www. ،23/2/2012 ،“2012 العراق الفيدرالية للعام املالي
parliament.iq/، مت اإلطالع في 24/2/2012. حكومة العراق، 

بيان صحفي، ”الدباغ: 138 تريليون دينار امليزانية الفيدرالية للعا 
مwww.goi-s.com/view.1355 ،23/10/2012 ،“2013/، مت 

اإلطالع في 23/10/2012.
ً على طلبات البيانات  مكتب شؤون الشرق األدنى – العراق، ردا  .89

املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  5/4/2011، 
7/4/2011، و 12/7/2011؛ البنك الدولي، ”عمليات البنك الدولي 

siteresources.worldbank. ،31/12/2011 ،“في العراق
org/IRFFI/Resources/DatasheetDecember2011.

pdf، مت اإلطالع في 16/3/2012، وزارة اليابان في العراق، بيان 
www. ،29/5/2012 ،“صحفي، ”تقدمي قرض بالني إلى العراق

iraq.emb-japan.go.jp/Press_Releases/Press_
release_2012_No13.html، مت اإلطالع في 26/6/2012.

ً على طلبات البيانات  مكتب شؤون الشرق األدنى – العراق، ردا  .90
املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  5/4/2011، 
7/4/2011، و 12/7/2011؛ البنك الدولي، ”عمليات البنك الدولي 

siteresources.worldbank. ،31/12/2011 ،“في العراق
org/IRFFI/Resources/DatasheetDecember2011.

pdf، مت اإلطالع في 16/3/2012، وزارة اليابان في العراق، بيان 
www. ،29/5/2012 ،“صحفي، ”تقدمي قرض بالني إلى العراق

iraq.emb-japan.go.jp/Press_Releases/Press_
release_2012_No13.html، مت اإلطالع في 26/6/2012.

ً على طلبات البيانات  مكتب شؤون الشرق األدنى – العراق، ردا  .91
املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  5/4/2011، 
7/4/2011، و 12/7/2011؛ البنك الدولي، ”عمليات البنك الدولي 
siteresources.worldbank.org/ ،31/12/2011 ،“في العراق
IRFFI/Resources/DatasheetDecember2011.pdf، مت 

اإلطالع في 16/3/2012.
ً على طلبات البيانات  مكتب شؤون الشرق األدنى – العراق، ردا  .92

املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  5/4/2011، 
7/4/2011، و 12/7/2011؛ البنك الدولي، ”عمليات البنك الدولي 

siteresources.worldbank. ،31/12/2011 ،“في العراق
org/IRFFI/Resources/DatasheetDecember2011.

pdf، مت اإلطالع في 16/3/2012، وزارة اليابان في العراق، بيان 
www. ،29/5/2012 ،“صحفي، ”تقدمي قرض بالني إلى العراق

iraq.emb-japan.go.jp/Press_Releases/Press_
release_2012_No13.html، مت اإلطالع في 26/6/2012. 

يشمل هذا اإلجمالي 10 مليون دوالر من األموال األمريكية.
صندوق النقد الدولي، بيان صحفي، ”صندوق النقد الدولي   .93
يحسن التمديد ملدة سبعة أشهر للترتيبات االحتياطية 

www.imf.org/external/np/sec/ ،3/8/2012 ،“للعراق
pr/2012/pr12286.htm، مت اإلطالع في 22/8/2012، وكبير 
اقتصاديني، معلومات مقدمة للمفتش العام إلعادة إعمار العراق، 

.9/10/2012
صندوق النقد الدولي، بيان صحفي، ”صندوق النقد الدولي   .94

يحسن التمديد ملدة سبعة أشهر للترتيبات االحتياطية للعراق“، 
www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/ ،3/8/2012

pr12286.htm، مت اإلطالع في 22/8/2012.
 ،(BLISS) فرص العمل الفيدرالية، خدمات دعم احلياة في بغداد  .95
SAQMMA-12-R-0130، www.fbo.gov/inde رقم الطلب

x?s=opportunity&mode=form&id=13e1f12afb0cfe0ff
be0e1891c76cb0d&tab=core&_cview=1، مت اإلطالع في 

.17/9/2012
القنصلية األمريكية في كركوك، كبير املسؤولني، لقاء مع املفتش   .96

العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 23/9/2012.
شهادة مكتب احملاسبات احلكومية GAO-12-856T، بيان مايكل   .97

ج. كورتيز، القائم بأعمال مدير الشؤون الدولية والتجارة، ”بعثة 
العراق: تواجه الدولة ووزارة الدفاع حتديات في إمتام الدعم وقدرات 

األمن“، 28/6/2012، صفحة 3.
رئيس مكتب التعاون األمني العراقي، لقاء مع املفتش العام اخلاص   .98
ً على طلب البيانات املقدم  إلعادة إعمار العراق، 21/9/2012، وردا

من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  2/10/2012.
السفارة األمريكية في بغداد، بيان صحفي، ”وصول السفير   .99

بيكروفت كسفير للواليات املتحدة في العراق“، 11/10/2012، 
iraq.usembassy.gov/pr-101112.html، مت اإلطالع إليها 
في 13/10/2012؛ البيت األبيض؛ مكتب السكرتير الصحفي، 

بيان صحفي، ”يعلن الرئيس أوباما عن املزيد من الوظائف اإلدارية“، 
10/9/2012؛ مجلس الشيوخ األمريكي، ”مت اعتماد التعيينات 
www.senate.gov/pagelayout/ ،22/9/2012 ،“(مدني)

legislative/one_item_and_teasers/nom_confc.
htm، مت اإلطالع إليها في 26/9/2012.

السفير روبرت ستيفن بيكروفت، شهادة أمام جلنة العالقات   .100
اخلارجية مبجلس الشيوخ، ”علقت جلنة العالقات اخلارجية مبجلس 
الشيوخ جلسة تأكيد روبرت ستيفن بيكروفت ليكون السفير 

األمريكي في العراق“، CQ نص الكونغرس، 19/9/2012.
ً على طلبات البيانات املقدمة  السفارة األمريكية في بغداد، ردا  .101
من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  1/10/2012، و 

.5/10/2012
ً على طلب البيانات املقدم من  مكتب التعاون األمني العراقي، ردا  .102

املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  2/10/2012.
ً على طلبات البيانات املقدمة  السفارة األمريكية في بغداد، ردا  .103

من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  6/7/2012، 
1/10/2012، و 5/10/2012.

وزارة الدفاع، مكتب وكيل وزارة الدفاع (مراقب احلسابات)، دعم   .104
برنامج قاعدة بيانات برنامج التعقب املتزامن قبل وأثناء التشغيل 

ً على طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار  ، ردا
العراق،  15/10/2012.

تقرير مكتب احملاسبات احلكومية GAO-11-886، ”العراق   .105
وأفغانستان، وزارة الدفاع، الدولة، والوكالة األمريكية للتنمية 

الدولية ال تستطيع وضع احلسابات الكاملة للعقود، والصكوك 
املالية للمساعدة، واألفراد املصاحبني لذلك“، 9/2011، صفحة 

.17-18 ،6-7
ً على طلب البيانات املقدم من  مكتب التعاون األمني العراقي، ردا  .106
املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  2/10/2012، يشمل 
أفراد املتعاقدين التعيينات املباشرة من مكتب التعاون األمني 

العراقي العاملني على قضايا يديرها مكتب التعاون األمني العراقي 
ومتعاقدي األمن.

ً على طلب البيانات املقدم من  مكتب التعاون األمني العراقي، ردا  .107
املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  15/10/2012.

وزارة الدفاع، مكتب وكيل وزارة الدفاع (مراقب احلسابات)، دعم   .108
برنامج قاعدة بيانات برنامج التعقب املتزامن قبل وأثناء التشغيل 

ً على طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار  ، ردا
العراق،  15/10/2012.

 ،(BLISS) فرص العمل الفيدرالية، خدمات دعم احلياة في بغداد  .109
SAQMMA-12-R-0130، www.fbo.gov/inde رقم الطلب

x?s=opportunity&mode=form&id=13e1f12afb0cfe0ff
be0e1891c76cb0d&tab=core&_cview=1، مت اإلطالع في 

.17/9/2012
 ،SAQMMA-12-R-0130 فرص العمل الفيدرالية، رقم الطلب  .110
BLISS)” 4/9/2012 www.fbo.) خدمات دعم احلياة في بغداد
gov/index?s=opportunity&mode=form&id=13e1f12a

fb0cfe0ffbe0e1891c76cb0d&tab=core&_cview=1، مت 
اإلطالع في 17/9/2012.

ً على طلب البيانات املقدم من  السفارة األمريكية في بغداد، ردا  .111
املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  1/10/2012.

ً على طلب البيانات املقدم من  السفارة األمريكية في بغداد، ردا  .112
املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  1/10/2012.

ً على طلب البيانات  فيلق مهندسي جيش الواليات املتحدة، ردا  .113
املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  1/10/2012.

ً على طلب البيانات  فيلق مهندسي جيش الواليات املتحدة، ردا  .114
املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  1/10/2012.
السفارة األمريكية في بغداد، اتفاقية إطار العمل اإلستراتيجي،   .115

iraq.usembassy.gov/ ،والعالقات الثنائية األمريكية-العراقية
american-iraqi.html، مت اإلطالع في 13/1/2012.
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السفارة األمريكية في بغداد، بيان صحفي، اتفاقية إطار العمل   .116
اإلستراتيجي بني الواليات املتحدة األمريكية وجمهورية العراق: 

بيان مشترك للجنة التنسيق املشتركة الدبلوماسية والسياسية 
iraq.usembassy.gov/ ،2/9/2012 ،“األمريكية-العراقية

pr_090212.html، مت اإلطالع في 17/9/2012.
ً على طلب البيانات املقدم من  السفارة األمريكية في بغداد، ردا  .117
 ،ENR ،1/10/2012  ،املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق

ً على طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار  ردا
العراق،  15/10/2012.

القانون العام 234-109؛ القانون العام 5-110؛ القانون العام   .118
28-110؛ القانون العام 161-110؛ القانون العام 252-110؛ 
القانون العام 32-111؛ القانون العام 117-111؛ القانون العام 

212-111؛ القانون العام 10-112، القانون العام 74-112؛ املكتب 
ً على طلب البيانات  الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون؛ ردا

املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  15/10/2012.
ً على طلبات  املكتب الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون، ردا  .119
البيانات املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 

27/9/2012، و 1/10/2012.
وزارة اخلارجية، صفحة حقائق، ”املكتب الدولي لشؤون ادرات   .120
www.state.gov/j/inl/rls/ ،1/12/2011 ،“وتنفيذ القانون

fs/182279.htm، مت اإلطالع في 7/9/2012.
تدقيق املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق 020-12، ”برنامج   .121

تطوير الشرطة العراقية“ االفتقار إلى دعم العراق واملشاكل 
األمنية يثير التساؤالت بشأن استمرار قابلية تطبيق البرنامج“، 

.30/7/2012
ً على طلبات  املكتب الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون، ردا  .122
البيانات املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 

1/10/2012، و 15/10/2012.
ً على طلب  املكتب الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون، ردا  .123
البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  

.1/10/2012
ً على طلب  املكتب الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون، ردا  .124
البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  

.1/10/2012
ً على طلب  املكتب الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون، ردا  .125
البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  

.16/7/2012
ً على طلبات  املكتب الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون، ردا  .126
البيانات املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 

1/10/2012 و 15/10/2012.
ً على طلبات  املكتب الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون، ردا  .127
البيانات املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 

1/10/2012 و 15/10/2012.
ً على طلبات  املكتب الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون، ردا  .128
البيانات املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 

1/10/2012 و 15/10/2012.
املكتب الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون، نائب املدير،   .129

بعثة العراق، لقاء مع املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 
.17/9/2012

ً على طلب  املكتب الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون، ردا  .130
البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  

1/10/2012. بالرغم من إشارة املكتب الدولي لشؤون ادرات 
وتنفيذ القانون إلى أنه قد أنفق 48.63 مليون دوالر على املنشآت 
في البصرة، إال أن تدقيق املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق 
020-12، ”برنامج تطوير الشرطة العراقية: االفتقار إلى الدعم 
العراقي ومشكالت األمن أثارا التساؤالت بشأن استمرار قابلية 

تطبيق البرنامج“، ووجدت أن 98 مليون دوالر قد مت إنفاقها إلعداد 
املنشآت لتدريب برنامج تطوير الشرطة.

ً على طلب  املكتب الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون، ردا  .131
البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  

.1/10/2012
ً على طلبات  املكتب الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون، ردا  .132
البيانات املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 

16/7/2012، 1/10/2012، و 15/10/2012.
ً على طلب  املكتب الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون، ردا  .133
البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  

.1/10/102
ً على طلبات  املكتب الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون، ردا  .134
البيانات املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  

1/10/2012، و 15/10/2012.
ً على طلب  املكتب الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون، ردا  .135
البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  

.1/10/2012
ً على طلب  املكتب الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون، ردا  .136
البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  

.1/10/2012
برنامج دعم تدريبات التحقيق اجلنائي الدولي، ”برنامج حتقيقات   .137
مكافحة الفساد التابع للجنة النزاهة العراقية: تقرير فصلي 

بشأن املساعدة الفنية والتدريب“، 1/4/2012 – 30-6/2012.
ً على طلب  املكتب الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون، ردا  .138
البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  
1/10/2012؛ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ”املساعدة الفني 

ملكاتب مفشي العموم بالعراق: الفصلي – تقرير التقدم 2012“، 
.6/2012 – 4/2012

ً على طلبات  املكتب الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون، ردا  .139
البيانات املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  

4/1/2012، 2/4/2012، 16/4/2012، و 1/10/2012.
ً على طلبات  املكتب الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون، ردا  .140
البيانات املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  

1/10/2012، و 15/10/2012.
ً على طلبات  املكتب الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون، ردا  .141
البيانات املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  

1/10/2012، و 15/10/2012.
ً على طلبات  املكتب الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون، ردا  .142
البيانات املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  
1/10/2012، و 15/10/2012؛ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 
”مشروع اإلجنليزية كلغة ثانية (ESL): تقرير التقدم للربع 

السثاني 2012“، 4/2012 – 6/2012.
ً على طلب  املكتب الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون، ردا  .143
البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  

.1/10/2012
ً على طلب  املكتب الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون، ردا  .144
البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  

.2/4/2012
ً على طلب  املكتب الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ القانون، ردا  .145
البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  

.1/10/2012
ً على طلب البيانات املقدم  مكتب شؤون الشرق األدنى – العراق، ردا  .146

من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 25/9/2012.
ً على طلب البيانات املقدم من  السفارة األمريكية في بغداد، ردا  .147

املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  1/10/2012.
ً على طلب البيانات املقدم من  السفارة األمريكية في بغداد، ردا  .148

املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  1/10/2012.
ً على طلب البيانات املقدم من  السفارة األمريكية في بغداد، ردا  .149

املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  1/10/2012.
ً على طلب البيانات املقدم من  مكتب الالجئني واملهاجرين، ردا  .150

املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  1/10/2012.
ً على طلبات البيانات املقدمة  مكتب الالجئني واملهاجرين، ردا  .151
من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  1/10/2012، و 

.11/10/2012
ً على طلب البيانات املقدم من  مكتب الالجئني واملهاجرين، ردا  .152
املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  15/10/2012، و 

”مساعدات املهاجرين والالجئني، املساعدات العاجلة لالجئني 
واملهاجرين، وثائق التقدمي أمام الكونغرس للعام املالي 

www.state.gov/documents/ ،23 ،4 2013“، صفحة
organization/186106.pdf، مت اإلطالع في 3/10/2012.
ً على طلبات البيانات املقدمة  مكتب الالجئني واملهاجرين، ردا  .153
من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 25/9/2012، و 

.15/10/2012
ً على طلب البيانات املقدم من  مكتب الالجئني واملهاجرين ردا  .154

املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  25/9/2012.
ً على طلب البيانات املقدم من  مكتب الالجئني واملهاجرين، ردا  .155

املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  15/10/2012.
ً على طلبات البيانات املقدمة  مكتب الالجئني واملهاجرين، ردا  .156
من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  29/6/2012، 

25/9/2012، و 15/10/2012.
تعديل على القسم 1059 أدى إلى زيادة إجمالي عدد التأشيرات   .157

إلى 500 في العام للعام املالي 2007 والعام املالي 2008 فقط. 
ً على طلبات البيانات املقدمة  مكتب الالجئني واملهاجرين، ردا
من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  15/4/2012، 

29/6/2012، 25/9/2012، و 15/10/2012؛ وزارة اخلارجية 
”تأشيرات الهجرة اخلاصة للعراقيني – الذين عملوا لصالح / 
travel.state.gov/visa/ ،“أو نيابة عن احلكومة األمريكية

immigrants/info/info_4172.html، مت اإلطالع في 

5/10/2012؛ وزارة اخلارجية، ”تأشيرات الهجرة اخلاصة للمترجمني 
travel.state.gov/ ،“واملترجمني الفوريني العراقيني واألفغان

visa/immigrants/info/info_3738.html، مت اإلطالع في 
.5/10/2012

ً على طلبات البيانات املقدمة  مكتب الالجئني واملهاجرين، ردا  .158
من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  25/9/2012، و 

.15/10/2012
ً على طلب البيانات املقدم من  مكتب الالجئني واملهاجرين، ردا  .159

املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 25/9/2012.
تقرير مكتب احملاسبات احلكومية GAO-12-729، ”إعادة توطني   .160

الالجئني: االستشارة الكبرى مع اصحاب املصلحة باتمع من 
املمكن أن تعزز البرنامج“، 7م202، صفحة 17-19، 24، 32، 33، 

.57 ،37
ً على طلب البيانات  مكتب الدميقراطية وحقوق اإلنسان والعمال، ردا  .161

املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  27/9/2012.
ً على طلب البيانات  مكتب الدميقراطية وحقوق اإلنسان والعمال، ردا  .162

املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  9/10/2012.
ً على طلب البيانات  مكتب الدميقراطية وحقوق اإلنسان والعمال، ردا  .163
املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  9/10/2012؛ 

www.state. ،“االستثمار في النساء والفتيات” ،S/GWI
gov/s/gwi/programs/policy/index.htm، مت اإلطالع في 

.9/10/2012
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ”شهادة مارا رودمان، مساعد   .164

املدير للشرق األوسط، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، اللجان 
الفرعية لرقابة البرملان واإلصالح احلكومي بشأن األمن الوطني، 

والدفاع عن الوطن، والعمليات األجنبية، تقييم التحول من البعثات 
بالقيادة العسكرية إلى املدنية في العراق“، 28/6/2012.

ً على طلبات البيانات املقدمة  مكتب شؤون الشرق األدنى-العراق، ردا  .165
من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  28/6/2012، و 

.2/10/2012
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ”مساعدة الكوارث – العراق   .166

العام املالي 2012 طلب استمرار املساعدات اإلنسانية“، 
transition.usaid.gov/our_work/humanitarian_

assistance/disaster_assistance/countries/…، مت 
 ً اإلطالع على 13/7/2012؛ مكتب شؤون الشرق األدنى-العراق ، ردا

على طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار 
العراق،  2/7/2012.

ً على طلب البيانات املقدم  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا  .167
من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 2/10/2012.

iraq. ،“الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ”إستراتيجية الدولة  .168
usaid.gov/node/3، مت اإلطالع في 4/10/2012.

ً على طلب البيانات املقدم  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا  .169
من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، ، 3/7/2012.

ً على طلب البيانات املقدم  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا  .170
من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، ، 2/10/2012؛ مكتب 

ً على طلبات البيانات املقدمة  شؤون الشرق األدنى-العراق، ردا
من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 28/6/2012، و 

.2/10/2012
ً على طلبات البيانات  مكتب شؤون الشرق األدنى-العراق ، ردا  .171

املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  28/6/2012، 
و 2/10/2012.

ً على طلبات البيانات  مكتب شؤون الشرق األدنى-العراق ، ردا  .172
املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  28/6/2012، 

و 2/10/2012.
ً على طلبات البيانات  مكتب شؤون الشرق األدنى-العراق ، ردا  .173

املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  28/6/2012، 
و 2/10/2012.

ً على طلبات البيانات  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا  .174
املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  2/10/2012، 

9/10/2012، و 15/10/2012.
ً على طلبات البيانات  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا  .175

املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 10/7/2012، 
2/10/2012، و 9/10/2012؛ مكتب شؤون الشرق األدنى-العراق ، 
ً على طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار  ردا

العراق،  16/7/2012.
ً على طلبات البيانات  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا  .176

املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 10/7/2012، 
و 2/10/2012، و 9/10/2012، و 15/10/2012.

ً على طلب البيانات املقدم  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا  .177
من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  2/10/2012.

ً على طلبات البيانات  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا  .178
املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  2/10/2012، 
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و 15/10/2012.
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، نائب رئيس البعثة، لقاء مع   .179
ً على  املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 18/9/2012، و ردا

طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  
.15/10/2012

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، نائب رئيس البعثة، لقاء مع   .180
املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 18/9/2012.

ً على طلب البيانات املقدم  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا  .181
من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  2/10/2012.

مكتب املفتش العام التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية،   .182
تدقيق E-267-12-004-P، ”تدقيق الوكالة األمريكية للتنمية 

الدولية/ تقييم أداء العراق وإعداد تقارير ببرنامج إدارة النتائج“، 
30/7/2012، صفحة 16-17.

ً على طلب البيانات املقدم  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا  .183
من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  2/10/2012.

ً على طلبات البيانات  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا  .184
املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  9/7/2012، 

17/7/2012، و 2/10/2012.
ً على طلب البيانات املقدم  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا  .185

من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  2/10/2012، 
و ”شهادة مارا رودمان، مساعد املدير للشرق األوسط، الوكالة 

األمريكية للتنمية الدولية، اللجان الفرعية لرقابة البرملان واإلصالح 
احلكومي بشأن األمن الوطني، والدفاع عن الوطن، والعمليات 

األجنبية، تقييم التحول من البعثات بالقيادة العسكرية إلى 
املدنية في العراق“، 28/6/2012.

ً على طلب البيانات املقدم  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا  .186
من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  2/10/2012.

مكتب املفتش العام التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية،   .187
تدقيق E-267-12-004-P، ”تدقيق الوكالة األمريكية للتنمية 

الدولية/ تقييم أداء العراق وإعداد تقارير ببرنامج إدارة النتائج“، 
 ً 30/7/2012، صفحة 1؛ الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا

على طلبات البيانات املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار 
العراق،  3/7/2012، 12/7/2012، و 2/10/2012.

مكتب املفتش العام التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية،   .188
تدقيق E-267-12-004-P، ”تدقيق الوكالة األمريكية للتنمية 

الدولية/ تقييم أداء العراق وإعداد تقارير ببرنامج إدارة النتائج“، 
30/7/2012، صفحة 1، 13.

مكتب املفتش العام التابع للوكالة األمريكية للتنمية الدولية،   .189
تدقيق E-267-12-004-P، ”تدقيق الوكالة األمريكية للتنمية 

الدولية/ تقييم أداء العراق وإعداد تقارير ببرنامج إدارة النتائج“، 
30/7/2012، صفحة 1-2، 16-17.

ً على طلب البيانات املقدم  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا  .190
من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  2/10/2012.

ً على طلب البيانات املقدم  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا  .191
من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  2/10/2012.

ً على طلب البيانات املقدم  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا  .192
من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  2/10/2012، و 

”طلب عروض (RFP) رقم SOL-267-12-00005، مشروع تعزيز 
قطاع التعليم“، 12/4/2012، صفحة 9-10.

ً على طلبات البيانات  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا  .193
املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  3/7/2012، و 

.2/10/2012
ً على طلبات البيانات  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا  .194

املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  2/10/2012، 
و 9/10/2012.

ً على طلبات البيانات  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا  .195
املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  2/10/2012، 

ً على  و 9/10/2012؛ مكتب شؤون الشرق األدنى – العراق، ردا
طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  

.2/10/2012
ً على طلبات البيانات  مكتب شؤون الشرق األدنى – العراق، ردا  .196

املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  28/6/2012، 
و /10/2012.

ً على طلب البيانات املقدم  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا  .197
من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  2/10/2012.

ً على طلب البيانات املقدم  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا  .198
من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  2/10/2012.

ً على طلب البيانات املقدم  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا  .199
من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  2/10/2012.

ً على طلب البيانات املقدم  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا  .200
من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  2/10/2012.

ً على طلب البيانات املقدم  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا  .201

من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  2/10/2012، 
iraq.usaid.gov/ ،“برامج بناء القدرات، مشروع اإلصالح اإلداري”

node/36، مت اإلطالع في 3/10/2012، و ”توقيع الواليات املتحدة 
والعراق على اتفاقية تعاون بشأن اإلصالح التنظيمي في العراق“، 

iraq.usaid.gov/node/418، مت اإلطالع في 4/9/2012.
ً على طلب البيانات املقدم  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا  .202

من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، ، 2/10/2012.
حكومة العراق، املفتش العام التابع لوزارة الصناعة والتعدين، لقاء   .203
مع املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 17/9/2012. الوكالة 

ً على طلب البيانات املقدم من  األمريكية للتنمية الدولية، ردا
املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  2/10/2012، ”برامج بناء 
القدرات، مشروع اإلصالح اإلداري“، iraq.usaid.gov/node/36، مت 

اإلطالع في 3/10/2012.
ً على طلبات البيانات  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا  .204

املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  2/10/2012، 
و 15/10/2012؛ سينرجي انترناشيونال سيستمز، ”حكومة 

www.synisys.com/index. ،“العراق تطلق نظام تطوير العراق
jsp?sid=sid=3&nid=77&y=2011&,=5&d=16، مت اإلطالع في 

.8/10/2012
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ”برامج بناء القدرات، برامج   .205

iraq.usaid.gov/ ،“الرعاية الصحية األساسية في العراق
ً على طلب البيانات  node/36، مت اإلطالع في 3/10/2012، و ردا
املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  2/10/2012.

ً على طلبات البيانات  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا  .206
املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  4/4/2012، 

و 9/10/2012.
ً على طلب البيانات املقدم  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا  .207

من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  2/10/2012.
ً على طلب البيانات املقدم  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا  .208

من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  2/10/2012، 
iraq.usaid.gov/ ،“برنامج النمو االقتصادي للمحافظات”

node/34، مت اإلطالع في 17/7/2012، و ”الوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية – جتارة النمو االقتصادي باحملافظات، تقدم 

tijara-iraq. ،2012 تطور القطاع اخلاص في العراق“، مايو/آيار
com/?pname=open&f=doc10226_usaid-tijara_

program_overview_presentation_june2012.
pdf&id=2260&type=ĕ le&، مت اإلطالع في 2/10/2012.

ً على طلبات البيانات املقدمة  مكتب شؤون الشرق األدنى-العراق، ردا  .209
من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  28/6/2012، و 

.2/10/2012
ً على طلب البيانات املقدم  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا  .210

من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، ، 2/10/2012.
البنك الدولي، أحد كبار أخصائيي تطوير القطاع اخلاص، معلومات   .211

مقدمة للمفتش العام إلعادة إعمار العراق، 17/9/2012.
ً على طلب البيانات املقدم  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا  .212

من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 2/10/2012، و 
iraq. ،“صفحة حقائق – الوكالة األمريكية للتنمية الدولية”

usaid.gov/node/2، مت اإلطالع في 21/6/2012.
ً على طلب البيانات املقدم  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا  .213

من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 2/10/2012.
ً على طلب البيانات  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا  .214

املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 2/10/2012، 
و ”الزراعة، الوكالة األمريكية للتنمية الدولية – برنامج إمناء 

لألعمال الزراعية“،  iraq.usaid.gov/node/96، مت اإلطالع في 
.13/10/2012

ً على طلب البيانات املقدم  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا  .215
من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 2/10/2012.

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ”الدميقراطية ونظم اإلدارة   .216
- مشروع دعم االنتخابات“، iraq.usaid.gov/node/121، مت 

اإلطالع في 12/10/2012؛ الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، 
ً على طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار  ردا

العراق، 2/10/2012.
ً على طلب البيانات املقدم  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا  .217

من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 2/10/2012.
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ”الدميقراطية ونظم اإلدارة   .218

- مشروع الوصول للعدالة“، iraq.usaid.gov/node/121، مت 
اإلطالع في 12/10/2012؛ الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، 

ً على طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار  ردا
العراق، 2/10/2012.

ً على طلب البيانات املقدم  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا  .219
من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 2/10/2012.

السفارة األمريكية في بغداد، بيان صحفي، ”الواليات املتحدة   .220

توقع على اتفاقية لتحسني الوصول إلى العدالة“، 4/10/2012، 
iraq.usembassy.gov/pr-100412.html، مت اإلطالع في 
ً على  13/10/2012؛ الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا

طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 
.2/10/2012

ً على طلب البيانات املقدم  مكتب شؤون الشرق األدنى-العراق، ردا  .221
من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  2/7/2012؛ الوكالة 

ً على طلب البيانات املقدم من  األمريكية للتنمية الدولية، ردا
املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 15/10/2012.

ً على طلب البيانات املقدم  الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا  .222
من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 15/10/2012.

ً على طلب البيانات املقدم  مكتب شؤون الشرق األدنى-العراق، ردا  .223
من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  2/7/2012؛ الوكالة 

ً على طلب البيانات املقدم من  األمريكية للتنمية الدولية، ردا
املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 15/10/2012، و مكتب 

مساعدات الكوارث األجنبية، التقارير السنوية لألعوام املالية 
.2003-2010

ً على طلب البيانات املقدم من  مكتب التعاون األمني العراقي، ردا  .224
املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  2/10/2012.

شهادة مكتب احملاسبات احلكومية GAO-12-856T، بيان مايكل   .225
ج. كورتيز، القائم بأعمال مدير الشؤون الدولية والتجارة، ”بعثة 
العراق: تواجه الدولة ووزارة الدفاع حتديات في إمتام الدعم وقدرات 
األمن“، 28/6/2012، صفحة 3-2؛ تقرير مكتب املفتش العام 
التابع لوزارة الدفاع DODIG-2012-063، ”تقييم إنشاء وزارة 

الدفاع ملكتب التعاون األمني العراقي“، 16/3/2012؛ رئيس مكتب 
التعاون األمني العراقي، لقاء مع املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار 

العراق، 21/9/2012.
ً على طلبات البيانات  فيلق مهندسي جيش الواليات املتحدة، ردا  .226

املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  2/7/2012، و 
.1/10/2012

ً على طلبات البيانات  فيلق مهندسي جيش الواليات املتحدة، ردا  .227
املقدمة من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  2/7/2012، و 

.1/10/2012
ً على طلب البيانات املقدم من  مكتب التعاون األمني العراقي، ردا  .228
املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  15/10/2012. يتوقع 

مكتب التعاون األمني العراقي اتخاذ قرار بشأن هذا األمر في 
الفصل التالي.
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األفكار املبدئية“، 17/9/2012، و ”إعاقة البرملان للمالكي في 
نضال جلنة االنتخابات“، 14/9/2012، حتليل العراق واخلليج، 

gulfanalysis.wordpress.com، مت اإلطالع في 17/10/2012.
بال  دميقراطية  ”ال  مميزة،  أخبار  العراق،  املتحدة ملساعدة  األمم  بعثة   .296
لالنتخابات“،  عليا مستقلة  بدون جلنة  دميقراطية  ال   ” انتخابات، 
unami.unmissions.org/Default.aspx  ،15/9/2012
?tabid=2790&ctl=Details&mid=5079&ItemID=53
و   ،22/9/2012 في  اإلطالع  مت   ،2242&language=en-US
اللجنة  مفوضي  مجلس  تعيني  يطلب  كوبلر  مارتن   SRSG”
unami. ،10/9/2012 ،“العليا املستقلة لالنتخابات بدون تأخير
unmissions.org/Default.aspx?tabid=2854&ctl=
Details&mid=5170&ItemID=514482&language=
en-US، مت اإلطالع في 22م9/2012؛ حتليل املفتش العام اخلاص 
إلعادة إعمار العراق للمعلومات مفتوحة املصدر باللغة اإلجنليزية 
ما  العراق  ”أزمة  احلرب،  دراسة  معهد  22/9/2012؛  والعربية، 
www.understandingwar.  ،“31 حتديث  االنسحاب،  بعد 
org/backgrounder/iraq’s-post-withdrawal-crisis-

update-31، مت اإلطالع في 21/9/2012، صفحة 2.
حكومة العراق، مجلس الوزراء، ”قرارات مجلس الوزراء“، 31/7/2012   .297

www.cabinet.iq/ArticlesBrowse. ،19/9/2012 –
aspx?CatID=6، مت اإلطالع في 26/9/2012؛ املصارف الدولية، 

معلومات مقدمة إلى املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 
17/10/2012؛ رئيس وزراء حكومة العراق، مؤمتر إخباري، ”رئيس 

الوزراء نوري املالكي يرد على أسئلة الصحفيني“، 24/10/2012، 
pmo.iq./ArticleShow.aspx?ID=699، مت اإلطالع في 

.24/10/2012
غرفة التجارة األمريكية/دنيا فرونتير لالستشارات، متابعة السوق   .298
العراقي، ”حتديث استثمارات وأمن العراق“، 2/9/2012، صفحة 1؛ 

حكومة العراق، املركز الوطني لإلعالم، بيان صحفيي، (بدون عنوان)، 
 ،nmc.gov.iq/ArticlewShow.aspx?ID+4912 ،29/8/2012
مت اإلطالع في 4/9/2012؛ حتليل املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار 

العراق للمعلومات مفتوحة املصدر.
حتليل املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق للمعلومات مفتوحة   .299

املصدر، 27/7/2012، و 4/8/2012.
EIU، التقرير القطري: العراق، 9/2012، صفحة 3.  .300

www. ،“حكومة العراق، مجلس النواب، ”جلسات مجلس النواب  .301
parliament.iq، مت اإلطالع في 2/10/2012.

حكومة العراق، مجلس الوزراء، ”محاضر االجتماعات“، مت اإلطالع في   .302
.2/10/2012

حكومة العراق، مجلس النواب، ”59 مسودة قانون تصل جللسة   .303
القراءة الثانية“، و ”80 قانون مقترح قد خضع جللسة قراءة واحدة 

على األقل“، parliament.iq، مت اإلطالع في 2/10/2012.
تقرير النفط العراقي، ”لويبي، هاورامي يقود مفاوضات قانون   .304

النفط“، 2/10/2012.
حكومة العراق، مجلس النواب، ”اعتماد اتفاقية مع مصر   .305

بشأن التعاون على مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب“، 
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parliament.iq، مت اإلطالع في 27/9/2012؛ حتليل املفتش العام 
اخلاص إلعادة إعمار العراق للمصادر املفتوحة، 5/10/2012.

حكومة العراق، مجلس النواب، ”قانون املنح السنية“،   .306
parliament.iq، مت اإلطالع في 26/7/2012.

حكومة العراق، مجلس النواب، ”قانون منح طالب اجلامعات   .307
والكليات العراقية“، parliament.iq ،1/8/2012، مت اإلطالع في 

.5/10/2012
حكومة العراق، مجلس النواب، ”قرارات وتوصيات اجللسة رقم 10،   .308

parliament.iq ،“30/7/2012، مت اإلطالع في 27/9/2012.
غرفة التجارة األمريكية/دنيا فرونتير لالستشارات، ”مت تأكيد العضو   .309
األخير باللجنة العليا املستقلة لالنتخابات“، 2/9/2012، صفحة 2.

حكومة العراق، مجلس النواب، ”قرارات وتوصيات اجللسة رقم   .310
14، السبت parliament.iq ،“4/8/2012، مت اإلطالع في 

.27/9/2012
حكومة العراق، مجلس النواب، ”اعتماد اتفاقية مع مصر   .311

بشأن التعاون على مكافحة غسيل األموال ومتويل اإلرهاب“، 
parliament.iq، مت اإلطالع في 27/9/2012.

حكومة العراق، مجلس النواب، ”قرارات وتوصيات اجللسة رقم 10،   .312
parliament.iq ،“30/7/2012، مت اإلطالع في 27/9/2012.
حكومة العراق، وزارة الداخلية، بيان وزير العدل، 11/9/2012،   .313

www.moi.gov.iq/articlePrint.aspx?ID=4781، مت اإلطالع 
في 1/10/2012.

حكومة العراق، اللجنة الوطنية لالستثمار، تعليقات الرئيس   .314
على مؤمتر الفيديو لوزارة اخلارجية، 13/9/2012، رئيس 

USBCI، معلومات مقدمة للمفتش العام إلعادة إعمار العراق، 
.2/10/2012

دنيا فرونتير لالستشارات، متابعة السوق العراقي، ”طالباني   .315
يعود، لقاء مع املالكي“، 24/9/2012؛ غرفة التجارة األمريكية/

دنيا فرونتير لالستشارات، ”االحتاد الوطني الكردستاني، قادة جوارن 
يلتقون ألول مرة في 3 سنوات“، 2/9/2012، صفحة 2.

لرئيس  كردستان  إقليم  حكومة  مكتب  طالباني،  قاباد   .316
املفتش  مع  لقاء  واملتابعة،  التنسيق  وزارة  الوزراء، 
.23/9/2012 العراق،  إعمار  إلعادة  اخلاص  العام 
جالوب، ”بشأن كردستان العراقية، الرضا بتقويض البنية التحتية“،   .317

www.gallup.com/poll/157298/iraqi- ،7/9/2012
kurdistan-satisfaction-infrastructure-crumbles.

aspx، مت اإلطالع في 4/10/2012.
العراق:  ”عمليات  الالجئني،  املتحدة لشؤون  لألمم  العليا  املفوضية   .318
التحديث اإلحصائي الشهري بشأن العائدين“، 12/2010 و 12/2011.
املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، ”التحديث األسبوعي   .319

للموقف السوري“، رقم 19، 3/10/2012.
املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، ”االستجابة   .320

لالجئني اإلقليميني السوريني: األردن، لبنان، العراق، تركيا“، حتديثات 
3/8/2012 و 3/10/2012.

املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، مذكرات إحاطة،   .321
”ارتفاع عدد الالجئني السوريني بشدة في أغسطس/آب، مع ما يزيد 

www. ،4/9/2012 ،“اورةعلى 100,000 فارين إلى الدول ا
unhcr.org/5045d42d9.html، مت اإلطالع في 12/9/2012.

املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، ”العمليات العراقية:   .322
حتديث إحصائي شهري بشأن العائدين“، 8/2011 و 8/2012.

املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، إحاطة   .323
صحفية، ”إعدادات الشتاء اجلارية لعشرات اآلالف من املشردين 
reliefweb.int/report/syrian- ،12/10/2012 ،“السوريني
arab-republic/winter-preparations-underway-
tens-thousands-uprooted-syrians، مت اإلطالع في 

.12/10/2012
املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، ”خطة االستجابة   .324

اإلقليمية لسوريا، اإلصدار الثاني، 9/2012.
الالجئني، إحاطة صحفية،  املتحدة لشؤون  العليا لألمم  املفوضية   .325
السوريني“،  املشردين  من  اآلالف  لعشرات  اجلارية  الشتاء  ”إعدادات 
reliefweb.int/report/syrian-arab-  ،12/10/2012
republic/winter-preparations-underway-tens-
thousands-uprooted-syrians، مت اإلطالع في 12/10/2012.
IRIN، ”العراق-سوريا: كردستان العراقية ترحب بالالجئني السوريني،   .326

www.irinnews.org/Report/96077/ ،“في الوقت احلالي
IRAQ-SYRIA-Iraqi-Kurdistan-welcomes-Syrian-

brethren-for-now، مت اإلطالع في 26/9/2012.
املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، مذكرات إحاطة،   .327

”ارتفاع عدد الالجئني السوريني بشدة في أغسطس/آب، مع ما يزيد 
www. ،4/9/2012 ،“اورةعلى 100,000 فارين إلى الدول ا

unhcr.org/5045d42d9.html، مت اإلطالع في 12/9/2012.
املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، ”االستجابة لالجئني   .328

اإلقليميني السوريني: األردن، لبنان، العراق، تركيا“، مت التحديث في 
1/10/2012؛ حكومة إقليم كردستان، بيان صحفي، ”السفير 

البريطاني يشكر حكومة إقليم كردستان على مساعدة الالجئني 
www.krg.org/articles/detail.asp ،29/8/2012 ،“السورين
lngnr=12&smap=02010100&rnr=223&anr=45090?، مت 

اإلطالع في 14/9/2012.
املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، ”االستجابة لالجئني   .329

اإلقليميني السوريني: األردن، لبنان، العراق، تركيا“، مت التحديث في 
.5/10/2012

املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، ”االستجابة لالجئني   .330
اإلقليميني السوريني: األردن، لبنان، العراق، تركيا“، مت التحديث في 
27/7/2012، و 24/8/2012؛ اليونيسيف، ”التقرير األسبوعي 
للموقف اإلنساني لألزمة السورية األردن، لبنان، العراق، وتركيا“، 

data.unhcr.org/syrianrefugees/download. ،6/9/2012
php?id=703، مت اإلطالع في 17/9/2012؛ املفوضية العليا لألمم 
املتحدة لشؤون الالجئني، مذكرات إحاطة، ”تزايد عمليات املفوضية 
العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني في سوريا، وعبر األقاليم وتزايد 

www.unhcr.org/5049cd8c9. ،7/9/2012 ،“عدد الالجئني
html، مت اإلطالع في 12/9/2012؛ مكتب الالجئني واملهاجرين، 

ً على طلب البيانات املقدم من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار  ردا
العراق،  15/10/2012.

املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، ”التحديث األسبوعي   .331
للموقف السوري“، رقم 19، 3/10/2012.

املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، صفحة حقائق   .332
عراقية، 8/2012.

املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، ”التحديث األسبوعي   .333
للموقف السوري“، رقم 19، 3/10/2012.

بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق، مكتب املعلومات العامة،   .334
بيان صحفي، ”كوبلر: إمتام آخر بعثة ترحيل كبرى هو خطوة 

unami. ،16/9/2012 ،“يم أشرف هامة في اإلنهاء السلمي
unmissions.org/Default.aspx?tabid=2854&ctl=Deta
ils&mid=5170&ItemID=526089&language=en-US، مت 
اإلطالع في 16/9/2012، ومكتب املعلومات العامة، بيان صحفي، 

”SRSG مارتن كوبلر يرحب بوصول 400 مقيم في مخيم 
iq.one.un.org/documents/509/ ،29/8/2012 ،“احلرية
PR%20welcoming%20Hurriya%20arrival%20
20August%202012%20EN.pdf%29، مت اإلطالع في 
13/9/2012؛ وزارة اخلارجية، بيان صحفي، ”استئناف البرامج 

www.state. ،29/8/2012 ،“يم أشرف جتاه اإلنهاء السلمي
gov/r/pa/prs/ps/2012/08/197002.htm، مت اإلطالع في 

14/9/2012، مت اإلطالع في 14/9/2012؛ السفارة األمريكية في 
ركز على إمتام احلركة السابقة للمقيمني  بغداد، ”العراق: تقرير مُ

مبخيم أشرف“، رقم 2810، 16/9/2012.
وزارة اخلارجية، بيان صحفي، ”الواليات املتحدة تدعم خارطة الطريق   .335

التي وضعتها األمم املتحدة بشأن مخيم أشرف“، 25/&/2012، 
iraq.usembassy.gov/campashraf.html، مت اإلطالع في 

.14/9/2012
بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق، ”مراقبة حقوق   .336

اإلنسان: نقل املقيمني مبخيم أشرف إلى مخيم احلرية“، 
unami.unmissions.org/Default. ،بدون تاريخ

aspx?tabid=4297&language=en-US، مت اإلطالع في 
.14/9/2012

بعثة األمم املتحدة ملساعدة العراق، بيان صحفي، ”SRSG يوقع   .337
على مذكرة تفاهم مع احلكومة العراقية للنقل التطوعي للسكان 
unami.unmissions. ،25/12/2011 ،“إلى مخيم جديد بالعراق

org/Default.aspx?tabid=2854&ctl=Details&mid=5
ItemID=28919&language=en-US&170، مت اإلطالع في 

.26/9/2012
املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني، ”حتدث بشأن   .338 

عمليات املفوضية العليا لألمم املتحدة لشؤون الالجئني في الشرق 
reliefweb.int/sites/ ،21/9/2012 ،األوسط وشمال أفريقيا

reliefweb.int/files/resources/5060106e9.pdf، مت 
اإلطالع في 1/10/2012.

 –  1/6/2006 للكهرباء،  اليومي  األداء  تقارير   ،ITAO/ESD  .339
30/6/2011؛ وزارة اخلارجية، تقارير حالة العراق، 25/10/2006، 
الشريحة 11، و 9/5/2007، الشريحة 11؛ السفارة األمريكية في 
ً على طلبات البيانات املقدمة من املفتش العام اخلاص  بغداد، ردا
و  العراق،  22/1/2012، 13/4/2012؛ 3/7/2012،  إعمار  إلعادة 
1/10/2013؛ حكومة العراق؛ NMC، ”حالة وزارة الكهرباء“، تقارير 
 ،mc.gov.iq/default.aspx ،30/9/2012 1/9/2012- ،مختارة
مت اإلطالع في تواريخ متعددة. في وقت البيان الصحفي، كانت بيانات 
 ً ً فقط من بني 30 يوما إمدادات وزارة الكهرباء متاحة لـ 21 يوما

التقرير  في  معروضة  اإلمدادات  أرقام   .2012 سبتمبر/أيلول  في 
الفصلي لشهر يوليو/متوز 2012 للمفتش العام إلعادة إعمار العراق 
للفترة أبريل/نيسان – يونيو/حزيران 2012 حيث اعتمدت التقديرات 
التقرير. هذا  في  األرقام  هذه  حتديث  ومت  كاملة؛  غير  بيانات  على 

ً على طلبات البيانات املقدمة  السفارة األمريكية في بغداد، ردا  .340
من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  3/7/2012، و 

1/10/2012؛ حكومة العراق، مركز اإلعالم الوطني، ”حالة وزرة 
nmc.gov. ،30/9/2012 – 2012//1 ،الكهرباء“، تقارير مختارة

iq/default.aspx، مت اإلطالع في تواريخ متعددة.
قاباد طالباني، مكتب حكومة إقليم كردستان لرئيس الوزراء، وزارة   .341

التنسيق واملتابعة، لقاء مع املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار 
العراق، 23/9/2012.

حكومة العراق، وزارة الكهرباء، بيان صحفي، ”تعلن وزارة الكهرباء   .342
عن حجم إجمالي الطاقة الكهربائية املنتجة واملضافة خالل 
www.moelc.gov.iq/ar/index.ph ،6/5/2012 ،“األشهر
p?name=News&file=article&sid=347، مت اإلطالع في 

.14/5/2012
ً على طلبات البيانات املقدمة  السفارة األمريكية في بغداد، ردا  .343

من املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق،  3/7/2012، و 
1/10/2012؛ حكومة العراق، مركز اإلعالم الوطني، ”حالة وزرة 

nmc.gov. ،30/9/2012 – 2012//1 ،الكهرباء“، تقارير مختارة
iq/default.aspx، مت اإلطالع في تواريخ متعددة.

حكومة العراق، مكتب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، معلومات   .344
مقدمة للمفتش العام إلعادة إعمار العراق، 26/9/2012.

حكومة العراق، وزارة الكهرباء، بيان صحفي، ”نائب رئيس الوزراء   .345
لشؤون الطاقة يؤكد على أن عمل موظفي وزارة الكهرباء كبير 
www.moelc.gov.iq/ar/index.ph ،24/7/2012 ،“وصعب
p?name=News&file=article&sid=471، مت اإلطالع في 
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العراق، لقاء مع املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 

.20/9/2012
حتليل املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق إلعالن وزارة العدل   .412

ألحكام اإلعدام، 15/10/2012.
أمينستي انترناشيونال، ”وفاة وإعدام احملكوم عليهم بعقوبات   .413

www.amnestyusa.org/sites/default/ ،“2011
files/ai_global_dp_2011_stats_report-_

act500012012en.pdf، مت اإلطالع في 30/3/2012.
www. ،8/10/2012 ،حكومة العراق، وزارة العدل، بيان صحفي  .414

moj.gov/iq/view.99، مت اإلطالع في 10/10/2012.
األمم املتحدة، ”خبير شؤون اإلنسان باألمم املتحدة ”متخوف من“   .415

www. ،30/8/2012 ،“مستوى عمليات اإلعدام في العراق
un.org/apps/news/story.asp?NewsID=42777&Cr=e

xecution&Cr1، مت اإلطالع في 18/10/2012.
الس األعلى للقضاء، ”توضيحات بشأن قضية السيد. سنان   .416

الشبيبي“، www.iraqja.iq/view.1654 ،18/10/2012/، مت 
اإلطالع في 18/10/2012.

حتليل املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق إلعالن وزارة العدل   .417
لعمليات اإلعدام، 15/10/2012.

القاضي رحيم العجيلي، مفوض جلنة النزاهة السابق بحكومة   .418
العراق، لقاء مع املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 

.20/9/2012
القاضي رحيم العجيلي، مفوض جلنة النزاهة السابق بحكومة   .419

العراق، لقاء مع املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 
.20/9/2012

حكومة العراق، جلنة النزاهة، ”مكافحة الرشوة ... فرق جلنة النزاهة   .420
www.nazaha.iq/ ،“قامت بزيارات ميدانية للمكاتب احلكومية

en_body.asp?ĕ eld=news_en&id=428&page_
namper=e3, 8/28/2012، مت اإلطالع في 8/9/2012.
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حكومة العراق، جلنة النزاهة، ”مدونة قواعد السلوك .. جلنة   .421
النزاهة: لم يوقع ثلثي موظفي احلكومة على مدونة قواعد 

 www.nazaha.iq/en_body.asp?ĕ ،27/8/2012 ،“السلوك
eld=news_en&id=427&page_namper=e3، مت اإلطالع 

في 8/9/2012.
حكومة العراق، جلنة النزاهة ”إيقاف نصف مليار بطاقة هوية   .422

... جلنة النزاهة: بيان املدير اإلداري العام في مجلس األمن 
www.nazaha.iq/en_body.  ،23/7/2012 ،“القومي

asp?field=news_en&id=415&page_namper=e3، مت 
اإلطالع في 12/9/2012.

حكومة العراق، جلنة النزاهة، ”تالحظ جلنة النزاهة حدوث عمليات   .423
 www.nazaha.iq/en_body.asp?ĕ اختالس“، 19/9/2012، 
اإلطالع  مت   ،eld=news_en&id=432&page_namper=e3

في 6/10/2012.
الوكالة الدولية للطاقة، تقرير سوق النفط، 10/8/2012، صفحة   .424

omrpublic.iea.org/omrarchive/10aug12full. ،15
pdf، مت اإلطالع في 1/10/2012؛ بالتس ألخبار السلع، ”التقرير 
الصادر من العراق 3.051 مليون b/d من النفط في يوليو/متوز: 

الوزارة“، 29/8/2012؛ حكومة العراق، وزارة النفط، ”إنتاج، وتصدير، 
www. ،8/2012 ،“واستهالك النفط اخلام والغاز املصاحب له
oil.gov.iq/moo/domestic.php?lang=en&page_

name=domestic، مت اإلطالع في 28/9/2012؛ صندوق النقد 
الدولية، النظرة االقتصادية اإلقليمية: حتديث ، ”التحول التاريخي 

ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا حتت القيوط، 20/4/2012، 
www.imf. ،“صفحة 11، و ”العراق وصندوق النقد الدولي

org/external/country/IRQ/index.htm، مت اإلطالع في 
.16/10/2012

البنك الدولي، ممثل العراق، معلومات مقدمة إلى املفتش العام اخلاص   .425
إلعادة إعمار العراق، 21/8/2012؛ PFC للطاقة، رئيس إستراتيجيات 
األسواق والدول، معلومات مقدمة إلى املفتش العام اخلاص إلعادة 
إعمار العراق، 23/8/2012؛ االستبيان االقتصادي للشرق األوسط، 
.20 صفحة   ،21/9/2012 ،39 رقم   ،55 الد  أسبوعي،  تقرير 
ً على طلبات البيانات املقدمة من املفتش  وزارة اخلزانة األمريكية، ردا  .426
العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، ، 10/1/2012، و 16/10/2012.

حكومة العراق، البنك املركزي العراقي، الصفحة الرئيسية، ”بيانات   .427
اقتصادية“، www.cbi.iq، مت اإلطالع في 2/10/2012؛ EIU، تقرير 
قطري: العراق، 8/2012، صفحة 6؛ صندوق النقد الدولية، النظرة 

االقتصادية اإلقليمية: حتديث، ”الشرق األوسط وشمال افريقيا، 
التحوالت التاريخية حتت القيود“، 20/4/2012، صفحة 11.
حكومة العراق، البنك املركزي العراقي، الصفحة الرئيسية،   .428

”بيانات اقتصادية“، www.cbi.iq، مت اإلطالع في 2/10/2012؛ 
ونائب احملافظ، لقاء مع املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 

.3/6/2012
حكومة العراق، البنك املركزي العراقي، الصفحة الرئيسية، ”بيانات   .429

اقتصادية“، www.cbi.iq، مت اإلطالع في 2/10/2012؛
خدمات العمالء ملؤشرات ستاندرد آند بورز، معلومات مقدمة   .430

إلى املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 3/1/2012، 
3/4/2012، 2/7م2012، و 1/10/2012؛ بورصة األسهم 

www.isx-iq.net/isxportal/portal/ ،“العراقية، ”املؤشرات
sectorProfileContainer.html?sectorId=1، مت اإلطالع 

في 2/10/2012؛ الصكوك املالية ربيع، نشرة أسبوعية، 
29/9/2012، صفحة 1.

جلنة تعويضات األمم املتحدة، ”حالة معاجلة ومطالبات الدفع“،   .431
www.uncc.ch/status.htm ،26/7/2012، مت اإلطالع في 

28/8/2012، وبيان صحفي، ”جلنة تعويضات األمم املتحدة تدفع 
www.uncc.ch/pressrel/ ،26/7/2012 ،“1.3 مليار دوالر

Press%20release%20-%20Payment%20of%20
20July%202012.pdf%26، مت اإلطالع في 28/8/2012.
حكومة العراق، البنك املركزي العراقي، ”البيانات االقتصادية“،   .432

www.cbi.iq، مت اإلطالع في 11/9/2012.
صندوق النقد الدولي، بيان صحفي، ”صندوق النقد الدولي   .433
يحسن التمديد ملدة سبعة أشهر للترتيبات االحتياطية 

www.imf.org/external/np/sec/ ،3/8/2012 ،“للعراق
pr/2012/pr12286.htm، مت اإلطالع في 22/8/2012، وكبير 
اقتصاديني، معلومات مقدمة للمفتش العام إلعادة إعمار العراق، 

.9/10/2012
صندوق النقد الدولي، ”العراق – مذكرات البرنامج“، 5/10/2011،   .434

www.imf.org/external/np/country/notes/pdf/iraq.
pdf، مت اإلطالع في 11/10/2012.

صندوق النقد الدولي، بيان صحفي، ”صندوق النقد الدولي   .435
يحسن التمديد ملدة سبعة أشهر للترتيبات االحتياطية للعراق“، 
www.imf.org/external/np/sec/pr/2012/ ،3/8/2012

pr12286.htm، مت اإلطالع في 22/8/2012.
بالتس ألخبار السلع، ”الصادرات العراقية تصل إلى 49,000   .436
برميل/يوم عند 2.565 مليون برميل/يوم في أغسطس/آب: 

SOMO”، 2/9/2012، و ”حققت العراق رقم قياسي في اإلنتاج 
3.051 مليون  برميل/يوم من النفط اخلام في يوليو/متوز: الوزارة، 
30/8/2012؛ تقرير نفط العراق، ”اللجنة اخلاصة لوضع قانون 

النفط“، 31/8/2012.
الوكالة الدولية للطاقة، نظرة على الطاقة العراقية، 9/10/2012،   .437

صفحة 11.
حكومة العراق، وزارة النفط، ”اإلنتاج، والتصدير، واستهالك النفاط   .438

www.oil.gov.iq/moo/ ،8/2012 ،“اخلام والغاز املصاحب له
 ،domestic.php?lang=en&page_name=domestic
مت اإلطالع في 28/9/2012؛ بالتس ألخبار السلع، ”لن تخفض 
العراق اإلنتاج حتى ولو قررت منظمة األوبك تخفيض احلصص: 

شهرستاني“، 30/6/2012.د
بالتس ألخبار السلع، ”“حققت العراق رقم قياسي في اإلنتاج   .439

3.051 مليون برميل/يوم من النفط اخلام في يوليو/متوز: الوزارة، 
29/8/2012؛ و ”حقل احللفاية بالعراق ينتج 86,000 برميل/

يوم، ليرتفع إلى 100,000 برميل/يوم بحلول نهاية العام“، 
18/7م2012؛ االستبيان االقتصادي للشرق األوسط، تقرير 

اسبوعي، الد 56، رقم 37، 7/9/2012، صفحة 17؛ حتليل 
املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق للمصادر املفتوحة، 

.19/9/2012
االستبيان االقتصادي للشرق األوسط، الد 55، رقم 26،   .440 

25/6/2012؛ صفحة 1؛ الوكالة الدولية للطاقة، نظرة على 
الطاقة العراقية، 9/10/2012، صفحة PFC ،11 للطاقة، رئيس 
إستراتيجيات األسواق والدول، لقاء مع املفتش العام اخلاص إلعادة 

إعمار العراق، 23/8/2012، منتدى مؤسسات الشرق األوسط 
”النفط والسياسة في العراق““، واشنطن العاصمة، 17/8/2012.

PFC للطاقة، رئيس إستراتيجيات األسواق والدول، لقاء مع املفتش   .441
العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 23/8/2012، منتدى مؤسسات 

الشرق األوسط ”النفط والسياسة في العراق““، واشنطن العاصمة، 
17/8/2012، االستبيان االقتصادي للشرق األوسط، الد 55، 

رقم 26، 26/6/2012؛ MEED، ”أول قائمة مختصرة لصفقة 
محطة مياه البحر: مرافق املعاجلة واألنابيب الضرورية لتطور 

business. ،20/7/2012 ،“(العراق) النفط املستقلي بالدولة
highbeam.com/409213/article-1G1-299345426/

firms-shortlisted-seawater-plant-deal-treatment-
facilit، مت اإلطالع في 8/10/2012؛ حتليل املفتش العام اخلاص 
إلعادة إعمار العراق للمصادر املفتوحة، 11/10/2012؛ شركة 

النفط الدولية، ممثل العراق، معلومات مقدمة إلى املفتش العام 
اخلاص إلعادة إعمار العراق، 7/2/2012.

االستبيان االقتصادي للشرق األوسط، تقرير أسبوعي، الد   .442
55، رقم 34، 20/8/2012، صفحة 18؛ PFC للطاقة، رئيس 

إستراتيجيات األسواق  والدول، لقاء مع املفتش العام اخلاص إلعادة 
إعمار العراق، 23/8/2012.

بالتس ألسعار السلع، ”مجموعة KAR الكردية تزيد من قدرة قبة   .443
خرمال بنحو 40,000 برميل/يووم“، 16/8/2012.

دنيا فورنتير لالستشارات، متابعة السوق العراقي، ”توقف النفط   .444
ً – ماذا بعد؟“، 3/9/2012؛ تقرير النفط  الكردي أصبح واضحا

العراقي، ”لوكيل، الفائز الباكستاني في دورة العطاءات األربعة“، 
.1/6/2012

حكومة العراق، وزارة النفط، ”تزيد صادرات النفط العراقي   .445
لشهر سبتمبر/أيلول لتصل إلى 2.6 مليون برميل في 

www.oil.gov.iq/moo/feeds. ،13/10/2012 ،“اليوم
php?lang=en&page_name=news&id=491، مت اإلطالع 

www.oil.gov.iq/ ،“في 13/10/2012، و ”صادرات النفط اخلام
 ،moo/page.php?lang=en&page_name=export

www. ،“مت اإلطالع في 2/10/2012، و ”االستهالك احمللي
oil.gov.iq/moo/domestic.php?lang=en&page_

name=domestic&id=38، مت اإلطالع في 5/7/2012؛ بالتس 
ألخبار السلع، ”“صادرات النفط العراقي عند 2.598 مليون 
 SOMO”، :1990 بعد ً ً جديدا ً قياسيا برميل/يوم حتقق رقما
2/10/2012؛ حكومة العراق، مجلس النواب، قانون امليزانية 

الفيدرالية العامة للعام املالي/ 2012، 23/2/2012، املادة 1.
بالتس ألخبار السلع، ”صادرات النفط العراقية عند 2.598 مليون   .446

ً بعد العام 1990،  ً جديدا ً قياسيا برميل/في اليوم حتقق رقما
ً عند  ً قياسيا SOMO”، 2/10/2012، و ”حققت العراق رقما
3.051 مليون برميل/اليوم من النفط في يوليو/متوز: الوزارة“، 

29/8/2012؛ دنيا فرونتير لالستشارات، متابعة السوق العراقي، 
”يقول حورامي، ستدفع العراق لشركات النفط العراقية“، 

1/10/2012، صفحة 3.

PFC للطاقة، رئيس إستراتيجيات األسواق والدول، لقاء مع املفتش   .447
العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 23/8/2012.

حكومة العراق، حكومة إقليم كردستان، بيان صحفي، ”استئناف   .448
صادرات النفط من خالل حكومة إقليم كردستان“، 1/8/2012؛ 
تقرير النفط العراقي“، ”مجلس الوزراء العراقي يعتمد اتفاقية 

الصادرات الكردية“، 19/9/2012؛ دنيا فرونتير لالستشارات، متابعة 
السوق العراقي، ”خطة األنابيب الكردية“، 18/9/2012.

االستبيان االقتصادي للشرق األوسط، تقرير أسبوعي، الد 55،   .449
رقم 41، 5/10/2012، صفحة 4، بالتس ألخبار السلع، ”كردستان 
العراقية تضخ 170,000 برميل/يوم من صادرات النفط : لويبي“، 

.4/10/2012
حكومة العراق، حكومة إقليم كردستان، وزارة املوارد الطبيعية،   .450

كبير مستشارين، معلومات مقدمة إلى املفتش العام اخلاص إلعادة 
إعمار العراق، 2/10/2012.

االستبيان االقتصادي للشرق األوسط، تقرير أسبوعي، الد 55،   .451
رقم 32، 6/8/2012، صفحة 2-1، تقرير أسبوعي، الد 55، رقم 
38، صفحة 6؛ تقرير النفط العراقي، ”الهجوم على األنابيب مرة 

أخرى قبل استئناف النفط الكردي“، 7/8/2012.
بالتس ألخبار السلع، ”تقول العراق بأن صادرات النفط من خالل   .452
اململكة العربية السعودية هي من بني اخليارات اإلستراتيجية“، 

.13/8/2012
االستبيان االقتصادي للشرق األوسط، تقرير أسبوعي، الد 55،   .453
العراقية  ”كردستان  السلع؛  ألخبار  بالتس  رقم 32، 6/8/2012؛ 
تخطط ألنابيب بقدرة 1 مليون برميل/يوم إلى تركيا“، 4/10/2012.

االستبيان االقتصادي للشرق األوسط، تقرير أسبوعي، الد 55   .454
رقم 39، 21/9/2012، صفحة 10.

حكومة العراق، وزارة النفط، أخبار ”إعالن من دائرة عقود وتراخيص البترول“،   .455
www.oil.gov.iq/moo/feeds.php?page_ تاريخ،  بدون 
name=news&lang=en&id=466، مت اإلطالع في 8م10/2012.

االستبيان االقتصادي للشرق األوسط، تقرير أسبوعي، الد 55،   .456
رقم 39، 21/9/2011، صفحة 10؛ بالتس ألخبار السلع، ”تدعو 

العراق لتقدمي العطاءات حلقل نفط الناصرية بقدرة 4 مليار برميل، 
مصفاة“، 22/10/2012.

الوكالة الدولية للطاقة، نظرة على الطاقة العراقية، 9/10/2012،   .457
صفحة 63.

حكومة العراق، وزارة النفط، ”إنتاج، وصادرات، واستهالك النفط   .458
www.oil.gov.iq/moo/domestic. ،“اخلام والغاز املصاحب له
php?lang=en&page_name=domestic، مت اإلطالع في 

.28/9/2012
بالتس ألخبار السلع، ”لدى العراق 3 تريليون سم مكعب من   .459
احتياطيات الغاز غير مصاحبة: الشهرستاني“، 29/6/2012.

الوكالة الدولية للطاقة، نظرة على الطاقة العراقية، 9/10/2012،   .460
صفحة 72.

حكومة العراق، وزير اإلسكان والبلديات، مالحظات نائب الوزير في   .461
مؤمتر الفيديو بني وزارة اخلارجية األمريكية – العراق بشأن اإلسكان 

واإلنشاءات، 13/9/2012.
حكومة العراق، جلنة االستثمار الوطني، مالحظات الرئيس في   .462

مؤمتر الفيديو بني وزارة اخلارجية األمريكية – العراق بشأن اإلسكان 
واإلنشاءات، 13/9/2012.

دنيا فرونتير لالستشارات، متابعة السوق العراقي، ”مشغلي   .463
اجلواالت بالعراق يستأنفون الغرامات“، 10/9/2012، صفحة 4، 

”سيتم طرح أسهم آسيا سيل في ISX”، 17/9/2012، الصفحة 
7؛ غرفة التجارة األمريكية/ دنيا فرونتير لالستشارات، ”النشاط 
التجاري العراقي وفرص تطوير األعمال“، 9/2012، صفحة 19، 
و 7/2012، صفحة 16؛ غرفة التجارة األمريكية/دنيا فرونتير 
لالستشارات، ”تقرير االستثمار واألمن العراقي“، 10/9/2012، 

صفحة 2، و 8م10/2012، صفحة 2؛
دنيا فرونتير لالستشارات، متابعة السوق العراقي، ”زين تنهي   .464

صفقة التجاول مع فودافون“، 27/8/2012، صفحة 7، و 
”Dunia’s Take: فرص السوق، 22/6/2012، صفحة 2.
غرفة التجارة األمريكية/دنيا فرونتير لالستشارات، ”تقرير   .465

االستثمارات واألمن العراقي“، 2/9/2012، صفحة 1.
السفارة األمريكية في بغداد، بيان صحفي، ”شبكة اتصاالت   .466

ً للعراقيني“،  جديدة تضمن نظام سكك حديدية أكثر فعالية وأمانا
iraq.usembassy.gov/saferailway.html ،18/7/2012، مت 

اإلطالع في 1/10/2012.
حكومة العراق، مجلس الوزراء، بيان صحفي، ”اعتماد تسوية   .467

اتفاقية مت توقيعها بني وزير النقل العراقي ووزير اتصاالت الكويت“، 
www.goi-s.com/view.1310 ،27/7/2012/، مت اإلطالع في 

.16/8/2012
حكومة العراق، مركز اإلعالم الوطني، بيان صحفي، ”تستأنف   .468

www. ،28/8/2012 ،“اخلليج للطيران رحالتها إلى العراق
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nmc.gov.iq/ArticleShow.aspx?ID=4898، مت اإلطالع في 
28/8/2012؛ خطوط الطيران اإلماراتية، بيان صحفي، ”احجز 

www.emirates.com/english/ ،“رحلتك إلى أربيل مع اإلمارات
destinations_offers/destinations/middleeast/iraq/

erbil/index.aspx، مت اإلطالع في 14/9/2012؛ غرفة التجارة 
األمريكية/ دنيا فرونتير لالستشارات، ”النشاط االقتصادي العراقي 

وفرص تطوير األعمال“، 7/2012؛ صفحة 19.م
حكومة العراق، حكومة إقليم كردستان، بيان صحفي، ”رئيس الوزراء   .469
يستضيف حفل قص الشريط ملطار دهوك الدولي“، 24/9/2012، 
www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=223&lngnr=12&
smap=02010100&anr=45353، مت اإلطالع في 25/9/2012.

حكومة العراق، مالحظات رئيس اللجنة الوطنية لالستثمار في   .470
مؤمتر الفيديو لوزارة اخلارجية، ”مؤمتر الفيديو لإلسكان واإلنشاءات 
بني الواليات املتحدة – العراق“، USBCI ،13/9/2012، الرئيس، 
معلومات مقدمة إلى املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 

حتليل املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق للمصادر املفتوحة، 
.7/10/2012

البنك الدولي، ممثل العراق، معلومات مقدمة إلى املفتش العام   .471
اخلاص إلعادة إعمار العراق، 21/8/2012.

حكومة العراق، مالحظات رئيس اللجنة الوطنية لالستثمار في   .472
مؤمتر الفيديو لوزارة اخلارجية، ”مؤمتر الفيديو لإلسكان واإلنشاءات 

بني الواليات املتحدة – العراق“، 31/9/2012.
االستبيان االقتصادي للشرق األوسط، تقرير أسبوعي، الد 55،   .473

رقم 39، 21/9/2012، صفحة 21؛ أخصائي في القطاع املصرفي 
األمريكي  في العراق، معلومات مقدمة إلى املفتش العام اخلاص 

إلعادة إعمار العراق، 27/9/2012؛ حتليل املفتش العام اخلاص إلعادة 
إعمار العراق للمعلومات مفتوحة املصدر، 21/9/2012.

اخلزانة األمريكية، بيان صحفي، ”موافقات وزارة اخلزانة على بنك كولون   .474
في الصني وبنك إيالف في العراق للعمل مع البنوك اإليرانية اتارة“، 
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بني الواليات املتحدة – العراق“، 13/9/2012.

السفارة األمريكية في بغداد، بيان صحفي، ”الواليات املتحدة والعراق   .476
يوقعان على اتفاقية تعاون بشأن اإلصالح التنظيمي“، 18/7/2012.
غرفة التجارة األمريكية، مبادرة األعمال األمريكية العراقية، خطاب   .477
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األعمال األمريكي الكردستاني، بيان صحفي، 15/10/2012؛ 

”مجلس األعمال األمريكي الكردستاني يلتقي مع وزراء حكومة 
إقليم كردستان في أربيل“،  USBCI ،15/10/2012، معلومات 

مقدمة إلى املفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق، 18/7/2012.
travel. ،“وزارة اخلارجية، مكتب الشؤون القنصلية، ”حتذيرات السفر  .478
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التجاري العراقي وفرص تطوير األعمال“، 7/2012، صفحة 17؛ دنيا 

فرونتير لالستشارات، متابعة السوق العراقي، ”العراق متنح صفقتي 
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اتصرات والتعريفات

يحتوي هذا القسم على جميع االختصارات 
والتعريفات املوجودة في هذا التقرير. 

التعريفاتصر
ABOمكتب ميزانية اجليش األمريكي

تابع في اخلانة التالية

التعريفاتصر

ABOTمحطة البصرة للنفط

 Ajyal أجيال" بالعربية – مشروع دعم التعليم"
(الوكالة األمريكية للتنمية الدولية)

BBGمجلس محافظي البث اإلذاعي
BCHمستشفى البصرة لألطفال
BCMمليار متر مكعب
BIAPمطار بغداد الدولي

BLISSخدمات دعم احلياة ببغداد
BPAXملحق أكادميية الشرطة في بغداد
BPDبرميل في اليوم
BSAديوان الرقابة املالية

CAP تمعي (صندوق الدعمبرنامج العمل ا
االقتصادي)

CBIالبنك املركزي العراقي
CBPاجلمارك وحماية احلدود األمريكية

CERPبرنامج االستجابة العاجلة للقائد
CFC(الناتو) مركز االندماج املدني-العسكري

CID-MPFU
وحدة االحتيال في املشتريات الكبرى 

التابعة لقيادة التحقيقات اجلنائية باجليش 
األمريكي

CIO اإلسهامات املقدمة للمنظمات الدولية
(الواليات املتحدة)

CMCPبرنامج تصفية ذخائر التحالف
CMECمؤسسة الصني لهندسة اآلالت

COI جلنة النزاهة العراقية (واملعروفة بسابقة
باسم جلنة النزاهة العامة)

 CoMمجلس الوزراء
COMرئيس البعثة

Commerceوزارة التجارة األمريكية
CoR(حكومة العراق) مجلس النواب
CPAسلطة االئتالف املؤقتة
CSHبرنامج بقاء الطفل واملنح الصحية

CSSPاملشروع املشترك لضخ مياه البحر
CWDتدمير األسلحة التقليدية

DCAAوكالة تدقيق عقود الدفاع األمريكية
DCISخدمات التحقيقات اجلنائية بوزارة الدفاع

DFصندوق الدميقراطية
DFIصندوق تنمية العراق

DHSوزارة األمن الوطني
 DoDوزارة الدفاع

DoD OIGمكتب املفتش العام بوزارة الدفاع
DoJوزارة العدل

 DoSوزارة اخلارجية
DoS OIGمكتب املفتش العام بوزارة اخلارجية

DoTوزارة النقل
DPAاتفاقية تأجيل القضية
DPMنائب رئيس مجلس الوزراء

DRL ،مكتب الدميقراطية، وحقوق اإلنسان
والعمال (وزارة اخلارجية)

DSCمركز الدعم الدبلوماسي
DSCAوكالة التعاون األمني الدفاعي

تابع في اخلانة التالية

التعريفاتصر

ECA مكتب الشؤون التعليمية والثقافية (وزارة
اخلارجية)

ERMAمساعدات الهجرة والجئي الطوارئ
ESFصندوق الدعم االقتصادي
EUاالحتاد األوروبي

 EUJUST
LEX

البعثة املتكاملة لالحتاد األوروبي لسيادة 
القانون بالعراق

EXBSضوابط التصدير وأمن احلدود ذو الصلة
Ex-Imصندوق التصدير – االستيراد

FAS خدمات الزراعة األجنبية (وزارة الزراعة
األمريكية)

FBAR تقرير البنوك األجنبية واحلسابات املالية
(وزارة اخلزانة األمريكية)

FBIمكتب التحقيقات الفيدرالي
FMFالتمويل العسكري األجنبي
FMSاملبيعات العسكرية األجنبية
FOBقاعدة العمليات األمامية
FOOضابط آمر ميداني

FYالعام املالي
GAOمكتب احملاسبات احلكومية

GAPTIS نظام متابعة حسابات احملافظات ومعلومات
املشاريع

GDPالناجت احمللي اإلجمالي
GEشركة جنرال إليكتريك

GECخاليا الطوارئ باحملافظات
GOIحكومة العراق
HJCلس األعلى للقضاءا

HRDFصندوق الدميقراطية وحقوق اإلنسان

HSAD
"حصاد" بالعربية – الدعم الهرموني 
للتنمية الزراعية (الوكالة األمريكية 

للتنمية الدولية)
 IAاجليش العراقي

IAAاتفاقية بني الوكاالت

IAU وحدة املعلموات والتحليل بني الوكاالت (األمم
املتحدة)

ICARDA املركز الدولي لألبحاث الزراعية في املناطق
اجلافة

ICITAP برنامج املساعدة التدريبية للتحقيقات
اجلنائية الدولية (وزارة العدل)

ICSدائرة التأديب العراقية
IDAاملساعدات الدولية في حاالت الكوارث

IDFA املساعدات الدولية في حاالت الكوارث
وااعات

IDPً األشخاص املشردين داخليا
IEAالوكالة الدولية للطاقة

IFESاملؤسسة الدولية ألنظمة االنتخابات
IFFصندوق حترير العراق
IGاملفتش العام

IHECاللجنة العليا املستقلة لالنتخابات
IIGCمجلس مفتشي العموم العراقيني

IMCEN(اجليش األمريكي) مركز إدارة املعلومات
IMETالتعليم والتدريب العسكري الدولي

تابع في اخلانة التالية
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التعريفاتصر

IMFصندوق النقد الدولي

INCLE درات وتنفيذاملكتب الدولي لشؤون ا
(INL) القانون

INL درات وتنفيذاملكتب الدولي لشؤون ا
القانون (وزارة اخلارجية)

INL/ACCO
مكتب تنسيق مكافحة الفساد التابع 
للمكتب الدولي لشؤون ادرات وتنفيذ 

القانون

Inma إمناء" بالعربية – برنامج األعمال الزراعية"
(الوكالة األمريكية للتنمية الدولية)

IOMاملنظمة الدولية للهجرة
IPالشرطة العراقية

IPOالطرح العام املبدئي
IRFFIمنشأة صندوق إعادة اإلعمار الدولي للعراق
IRRFصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
 IRSخدمات اإليرداات الداخلية

IRS-CI التحقيقات الجنائية – خدمات اإليرادات
الداخلية

 ISFقوات األمن العراقية
ISFFصندوق قوات األمن العراقية

ISN/ECC
مكتب األمن الوطني ومكتب منع انتشار 

األسلحة النووية للتعاون في ضوابط 
التصدير (وزارة اخلارجية)

ISPO مكتب الشراكة اإلستراتيجية العراقية
(ITAO يحل محل)

ISRAR
"إصرار" بالعربية – احللول العراقية لإلصالح 

التنظيمي واإلداري (الوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية)

ISXسوق األوراق املالية العراقية
ITتكنولوجيا املعلومات
IZاملنطقة الدولية

JCC(جلنة النزاهة) جلنة التنسيق املشتركة
KDPاحلزب الدميقراطي الكردستاني

KNOCمؤسسة كوريا الوطنية للنفط
KRGحكومة إقليم كردستان
LOAخطاب العرض والقبول

LOGCAP برنامج زيادة اللوجستيات املدنية (وزارة
الدفاع)

LORخطاب الطلب
M&Eاملراقبة والتقييم

Maharat مهارات" بالعربية – استبيانات التعليم"
(الوكالة األمريكية للتنمية الدولية)

MBPDمليون برميل في اليوم
MCFDملين قدم مكعب في اليوم

MED منطقة الشرق األوسط (فيلق مهندسي
جيش الواليات املتحدة)

MEESاالستبيان االقتصادي للشرق األوسط
MEKمجاهدين اخللق
MoAوزارة الزراعة
MODوزارة الدفاع

MoDMوزارة الهجرة واملهجرين
MOEوزارة الكهرباء
MOIوزارة الداخلية

تابع في اخلانة التالية

التعريفاتصر

MOUمذكرة تفاهم
MRAمساعدات املهاجرين والالجئني
MWميجا وات

NADR منع انتشار األسلحة النووية، ومكافحة
اإلرهاب، وإزالة األلغام، والبرامج ذات الصلة

NATOمنظمة حلف شمال األطلنطي

NEA-I مكتب شؤون الشرق األدنى – العراق (وزارة
اخلارجية)

NGOمنظمة غير حكومية
NIC(حكومة العراق) جلنة االستثمار الوطني

NMC(حكومة العراق) مركز اإلعالم الوطني

NRRRF صندوق إعادة إصالح األخطار التي تتعرض
لها املوارد الطبيعية

O&Mالعمليات والصيانة

OFDA مكتب مساعدات الكوارث األجنبية (الوكالة
األمريكية للتنمية الدولية)

OHDACA املساعدة اإلنسانية اخلارجية واملدنية في
حاالت الكوارث

OIGمكتب املفتش العام
OMA(صناديق) العمليات والصيانة، اجليش
OMBمكتب اإلدارة وامليزانية

OPDAT مكتب التدريب واملساعدة لتطوير القضاء
عبر البحار (وزارة اخلارجية)

OPECمنظمة الدول املصدرة للبترول
OPICمؤسسة االستثمار اخلاص عبر البحار

OSC-Iمكتب التعاون األمني-العراق
OTA(اخلزانة األمريكية) مكتب املساعدة الفنية

(OUSD(AT&L املشتريات) مكتب وكيل وزارة الدفاع
والتكنولوجيا واللوجستيات)

(OUSD(C(مراقب احلسابات) مكتب وكيل وزارة الدفاع
.P.Lقانون عام

PCOمكتب املشاريع والتعاقد

PDP
برنامج تطوير الشرطة (وزارة اخلارجية، 

مكتب وزارة اخلارجية الدولي لشؤون ادرات 
وتنفيذ القانون)

PERFORM تقييم األداء وتقدمي تقارير بإدارة النتائج
(الوكالة األمريكية للتنمية الدولية)

PFB قسم مكافحة االحتيال باملشتريات (وكالة
اخلدمات القانونية للجيش)

PHCمركز الرعاية الصحية األساسية
PKKحزب العمال الكردستاني

PRDCمجلس تطوير إعادة إعمار احملافظات
PRMمكتب السكان والالجئني واملهاجرين
PRTفريق إعادة إعمار احملافظات
PTDبرنامج التحويل قبل احملاكمة
PUKاالحتاد الوطني الكردستاني
QRFصندوق االستجابة العاجلة
RIEاستعادة كهرباء العراق
RIOاستعادة نفط العراق
RoLسيادة القانون
RSOمكتب األمن اإلقليمي
S&Pستاندرد آند بورز

تابع في اخلانة التالية

التعريفاتصر

S/GWI مكتب أمني القضايا العاملية للمرأة (وزارة
اخلارجية)

SBAالترتيبات االحتياطية
SFAاتفاقية إطار العمل اإلستراتيجي

SIGARاملفتش العام إلعادة إعمار أفغانستان
SIGIRاملفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق

SIGPRO مبادرة النيابة العامة التابعة للمفتش
العام إلعادة إعمار العراق

SIMوحدة هوية املشترك
SIVتأشيرة الهجرة اخلاصة

SOEاملشاريع اململوكة للدولة
SOIأبناء العراق

SOWبيان العمل
SPMاملرسى العائم

SPOT نظام تتبع ما قبل االنتشار املتزامن والتتبع
التشغيلي

SROعملية االستقرار وإعادة اإلعمار

Tarabot ترابط" بالعربية – مشروع اإلصالح اإلداري"
(الوكالة األمريكية للتنمية الدولية)

TFBSO قوات املهام اخلاصة باألعمال التجارية
واالستقرار (وزارة الدفاع)

Tijara
"جتارة" بالعربية – برنامج النمو االقتصادي 

باحملافظات (الوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية)

Treasuryوزارة اخلزانة األمريكية

Tumooh طموح" بالعربية - مشروع اإلجنليزية"
كلغة ثانية (برنامج األمم املتحدة اإلمنائي)

UNاألمم املتحدة
UNCACمعاهدة األمم املتحدة ملكافحة الفساد

UNDPبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي

UNESCO منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم
والثقافة (اليونسكو)

UNHCR المفوضية العليا لألمم المتحدة لشؤون
الالجئين

UNICEF(اليونيسيف) صندوق األمم املتحدة لألطفال
UNIDOمنظمة األمم المتحدة للصناعة

UNODCدرات واجلرميةمكتب األمم املتحدة لشؤون ا
USAAAوكالة تدقيق اجليش األمريكي
USACEفيلق مهندسي جيش الواليات املتحدة
 USAIDالوكالة األمريكية للتنمية الدولية

USAID OE مصروفات تشغيل الوكالة األمريكية
للتنمية الدولية

USAID OIG مكتب املفتش العام التابع للوكالة
األمريكية للتنمية الدولية

USBCIمجلس األعمال األمريكي في العراق

USDAوزارة الزراعة األمريكية

USGاحلكومة األمريكية

USIPاملعهد األمريكي للسالم

USMCالقوات البحرية األمريكية

USRAPبرنامج قبول الالجئني في الواليات املتحدة

WFFتركيز مقاتلي احلرب


