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املفــــــتش العــــــام الخــــــاص 
إلعــــــادة إعمــــار العــراق

املفــــــتش العــــــام الخــــــاص 
إلعــــــادة إعمــــار العــراق

التقرير ربع السنوي  إىل
كونغرس الواليات املتحدة





يسعدين أن أقّدم هذا التقرير ربع السنوي التاسع والعرشون إىل كونغرس الواليات املتحدة وإىل وزيري الخارجية والدفاع. 

يف الوقت الذي يشهد فيه برنامج الواليات املتحدة إلعادة اإلعامر يف العراق املكلّف ٦١٫٤٥ مليار دوالر أكرب عملية تحول منذ بدايته قبل نحو مثانية 
أعوام مضت. ومن بني التغريات التي ستحدث يف العام ٢٠١١، يبقى الحدث األكرب هو مغادرة جميع القوات العسكرية األمريكية يف ٣١ كانون 

األول/ديسمرب. وسيكون هذا الحدث التاريخي هو اإلشارة إىل عملية "التحول إىل املدنية" يف برنامج الواليات املتحدة إلعادة إعامر العراق. 

حيث أنجز الجيش األمرييك مهام فوق العادة منذ العام ٢٠٠٣، بدأً من تدريب وتسليح ٧٠٠٫٠٠٠ فرد من قوات األمن العراقية (ISF) من خالل 
القيادة االنتقالية األمنية املتعددة الجنسيات يف العراق، وحتى القيام بإدارة مليارات الدوالرات التي استخدمت يف مشاريع إعادة اإلعامر  بواسطة 

فيلق املهندسني بالجيش األمرييك (USACE). كام أنفقت األلوية العسكرية األمريكية حوايل ٤ مليار دوالر يف متويل برنامج االستجابة الطارئة 
للقائد لتلبية احتياجات الشعب العراقي. يف الواقع، يعد العراق بالبلد الذي ينظر للامل فيه عىل أنه "نظام تسليح" وحيث أصبحت عقيدة استقرار 

الجيش الجديدة واضحة متاماً. ويف هذا العام سوف تتحول أو تنتقل برامج الجيش الضخمة، عىل حسب ما يقتضيه الحال، إىل إرشاف وزارة 
.(DoS) الخارجية

وتشمل معامل االنتقال الهامة إىل وزارة الخارجية ما ييل:
إنتهاء عمل فرق إعادة إعامر املحافظات األربعة عرش املتبقية •
بدء العمل يف محطات دبلوماسية يف العديد من املدن •
تطبيق برنامج تطوير الرشطة •
زيادة أعداد املدنيني (من الحكومة والقطاع الخاص) من ٨٠,٠٠ إىل ١٧٫٠٠٠•

ويف أثناء هذه التغريات الوشيكة واملقبلة، يشهد العراق فرتة من عدم االستقرار ميثلها ما ييل:
العديد من التظاهرات يف الشوارع، ضمت اآلالف يف املدن املمتدة من السليامنية حتى بغداد والبرصة، والتي كانت يف أغلبها للتعبري عن االستياء •

من سوء الخدمات والفساد املسترشي ويف بعض األحيان للتعبري عن املعاناة من العنف املتبع من قوات الرشطة؛ حيث تم منع التظاهرات يف 
العديد من املدن 

تعطّل االئتالف الحكومي والذي أكّد الفتور السيايس يف كانون األول/ديسمرب املايض، والذي لوحظ بشدة يف رفض إياد عالوي تويل منصب رئيس •
املجلس الوطني للسياسات العليا

استمرار وجود مناصب شاغرة يف مجلس الوزراء، مبا يف ذلك وزراء الداخلية والدفاع•
ارتفاع االغتياالت يف أوساط أفراد قوات األمن العراقية•

وعىل الرغم من هذه الصعوبات، فقد أحرز العراق تقّدماً يف ما ييل:
أقر مجلس النواب ميزانية ٨٢٫٦ مليار دوالر، وناقش تخفيض الرواتب الحكومية (ألن الرواتب تعترب باهظة يف نظر الشعب العراقي)، واقرتح •

تحديد مدة تويل املناصب لكبار املسؤولني، وأوقف تطبيق تسعرية جديدة عىل السلع االستهالكية الرئيسية، وعالج مشكلة الفساد بإلغاء املادة 
سيئة السمعة ١٣٦(ب) من قانون إجراءات املحاكامت الجنائية العراقية، والذي سمح للوزراء بحامية تابعيهم من املالحقة القضائية.

واصل االقتصاد منوه معتمداً عىل عائدات البرتول، مع إعالن وزارة النفط لجولة رابعة من العطاءات للمزاد عىل عمليات التنقيب يف هذا •
الخريف. 

بقى األمن القومي يف حالة استقرار، مع شهود شهر شباط/فرباير عىل أقل عدد من مجموع الحوادث األمنية التي أعلن عنها منذ العام ٢٠٠٤. •
(ومع ذلك، إال أنه ويف أواخر آذار/مارس، اقتحم فريق من املهاجمني االنتحاريني منشأة حكومية يف محافظة تكريت، مام أسفر عن مقتل ما ال 

يقل عن ٥٨ شخصاً، بينهم ثالثة من أعضاء مجلس املحافظة.)



قام املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بنرش ستة تقارير تدقيق يف هذا الربع، مبا يف ذلك:
استعراضاً لكيفية إدارة وزارة الخارجية والوكالة األمريكية للتنمية الدولية (USAID) ألموال صندوق االستجابة الرسيعة، والتي يبلغ مجموعها • 

أكرث من ٢٥٠ مليون دوالر، مع التأكيد عىل أنّه يف الوقت الذي طبّقت فيه الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ضوابط إدارية جيدة يف مواضع 
مسئووليتها عن الربنامج، كانت وزارة الخارجية مفتقرة إىل توفري الوثائق الكافية عن الربنامج 

كشفت عملية تدقيق عن إرشاف الوكالة األمريكية للتنمية الدولية عىل إدارة مؤسسة اإلسكان التعاونية لربنامج العمل املجتمعي عن أن • 
املقاول قام بأداء جيد، إال أن الوكالة اعتمدت إىل حد كبري جداً عىل مصادر خارجية للحصول عىل معلومات حول تنفيذ املرشوع والنتائج 

خلص التقرير إىل أن الوكالة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية نفذت جميع النتائج التي توصل إليها املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق • 
عدا اثنني من النتائج 

كشفت عمليات التدقيق أن فيلق املهندسني بالجيش األمرييك يف منطقة الخليج تابع بشكل فعال رشكات األمن الخاصة التابعة له واستخدم • 
معايري مناسبة يف تحديد ما إذا كان سيويص بإنهاء مشاريعها املتبقية بحلول نهاية عام ٢٠١١

ويف هذا الربع، أسفرت عمليات التحقيق التي أجراها املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق إىل وصوله للرقم ٥٠ من إدانات الجرائم التي 
ارتكبت يف أمور ذات صلة بجهود إعادة إعامر الواليات املتحدة يف العراق. ويف نيسان/أبريل، أعلن مجلس املفتشني العمومني للنزاهة والكفاءة 
أن مديرية التحقيقات التابعة للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق قد اجتازت عملية مراجعة النظراء املفّوضة إليها. وشملت التحقيقات 

املنجزة عىل ماييل:
اإلقرار بالذنب من جانب مسئوول سابق يف وزارة الخارجية بتهم تتعلق باالحتيال يف توجيه ٢٫٧ مليون دوالر يف صورة عقود لرشكات عراقية• 
الحكم بست سنوات يف السجن لضابط برتبة نقيب يف مشاة البحرية األمريكية لرسقة أموال مخصصة لرشاء أجهزة للكشف عن املتفجرات • 

ومستلزمات اإلسعافات األولية لزمالئه من مشاة البحرية وغريها من املواد املزمع رشاؤها لقوات األمن العراقية 
إدانة ضابط يف الجيش األمرييك وزوجته يف ٢٢ تهمة جنائية بسبب الرشوة وغسيل األموال • 

يف أواخر نيسان/أبريل، سأقوم برحلتي الثالثني إىل العراق للتشاور مع كبار األفراد املدنيني والعسكريني األمريكيني حول التحوالت الكربى التي 
ستجري خالل هذا العام. كام سأجتمع أيضاً مع مسؤولني الحكومة العراقية للحصول عىل وجهات نظرهم بشأن أوضاع جهود إعادة إعامر 

الواليات املتحدة، مبا يف ذلك برنامج تطوير الرشطة، وخططهم يف الحفاظ عىل مشاريع إعادة إعامر الواليات املتحدة. 

كام أعرب عن تواصل امتناين لألداء املمتاز املستمر من قبل فريقي يف بغداد، العراق؛ ويف أرلينغتون بوالية فريجينيا؛ وغريها من املواقع يف جميع 
أنحاء الواليات املتحدة. ونحن ال نزال ملتزمني جميعاً بتقديم أعىل مستوى من الكفاءة املهنية واإلنتاجية مثابرين عىل إنجاز مهمتنا بالنيابة عن 

دافعي الرضائب يف الواليات املتحدة.

 ستيوارت دبليو بوين جونيور 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
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أ أنهت مديرية التفتيش إجراء تقييامت املرشوع يف ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠١٠.





الباب ١
١ مالحظات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
٢ التقدم يف االكتفاء الذايت يف املرحلة االنتقالية  
٣ النظام اإلداري 
٦ األمن  
١٠ سيادة القانون  
١١ االقتصاد  
١٣ إرشاف املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق  

الباب ٢
١٧ التمويل إلعادة إعامر العراق 
١٨ استعراض التمويل 
١٩ التمويل االمرييك  
٣٩ التمويل العراقي 
٤٠ الدعم الدويل 

الباب ٣
٤١ تواجد الواليات املتحدة وإدارة إعادة اإلعامر 
٤٢ تواجد الواليات املتحدة يف ٢٠١١ 
٥١ التعاقد 

الباب ٤
٦٧ التطورات يف العراق 
٦٨ النظام اإلداري 
٨١ األمن  
٩١ سيادة القانون  
٩٨ االقتصاد 
١١٢ الخدمات العامة 

الباب ٥
١٢٥ رقابة املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
١٢٦ تدقيقات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
١٣٥ تحقيقات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
١٤٩ الخط الساخن للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
١٥٠ املوقع اإللكرتوين للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
١٥١ التحديثات الترشيعية 

الباب ٦
١٥٣ رقابة الوكاالت األخرى 
١٥٤ مقدمة 
١٥٥ تقارير رقابة الوكاالات األخرى 
١٥٨ تحقيقات الوكالة األخرى 

امليزة الخاصة
٥٤ الرتكيز عىل األنبار 

١٦٠ الهوامش 
١٧٢ املصادر واملالحظات لإلدراج 
١٧٣ املخترصات والتعريفات  

 *

 .www.SIGIR.mil :

.



امللحقات 

 ملحقات التقرير ربع السنوي هذا غري مضمونة ضمن النسخة املطبوعة من املنشور. 
 .www.sigir.mil وهي متاحة عىل موقع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق اإللكرتوين

امللحق أ يحتوي عىل اإلسنادات الرتافقية لصفحات هذا التقرير مع املتطلبات القانونية لقيام املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق بإعداد التقارير مبوجب املادة ٣٠٠١ من القانون العام ١٠٨-١٠٦، بصيغته املعدلة.

 ،(CERP) امللحق ب يحتوي عىل اإلسنادات الرتافقية ملصطلحات امليزانية املرتبطة مع برنامج االستجابة الطارئة للقائد
 ،(ISFF) وصندوق قوات األمن العراقية ،(IRRF) وصندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق ،(ESF) وصندوق دعم االقتصاد

والهيئة الدولية ملراقبة املخدرات وفرض إنفاذ القانون (INCLE)، والدعم الدويل إلعادة إعامر العراق.

امللحق ج يضم تقارير عن املساهامت الدولية يف جهود إعادة إعامر العراق. 

امللحق د يحتوي عىل قامئة بعمليات التفتيش التي أمتّها املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق حول أنشطة إعادة إعامر 
العراق. 

امللحق ه يحتوي عىل قامئة شاملة بعقود إعادة إعامر العراق املعطّلة واملمنوعة أو عقود دعم الجيش يف العراق والكويت.

امللحق و يقّدم ملخصات حول عمليات التدقيق واملراجعات املكتملة والجارية حول برامج وأنشطة إعادة إعامر العراق 
الصادرة عن وكاالت الحكومة األمريكية األخرى. 

امللحق ر يحتوي عىل قامئة بعمليات التدقيق املنجزة، والتقارير والشهادات حول أنشطة إعادة إعامر العراق الصادرة عن 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ووكاالت تدقيق الحكومة األمريكية األخرى.
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ومع تعامل الحكومة العراقية مع هذه التطورات غري 
املرضية، تواصل الواليات املتحدة تنفيذ التخطيط للعديد من 

االنتقاالت الهامة التي يجب أن تتم قبل نهاية العام الحايل، 
عندما، وفقا لالتفاق األمني القائم بني الواليات املتحدة 
والعراق، تغادر القوات العسكرية األمريكية العراق يف 

موعدها املحدد.
وحتى تاريخ ٣١ آذار/مارس ٢٠١١، ذكرت القوات 

األمريكية يف العراق (USF-I) أّن لديها ٤٥٫٦٠١ جندي 
يف البالد.٢ وتخطط وزارة الخارجية (DoS) لزيادة عدد 

األشخاص الذين يعملون تحت سلطة رئيس البعثة 
الدبلوماسية من العدد الحايل البالغ ٨٫٠٠٠ إىل ما يقرب 

من ١٧٫٠٠٠. ٣ويعد أقرب أهم التحديات قريبة األجل التي 
تواجه السفارة هو ضامن عملية نقل فعالة ملا تبقى من 
 .(DoD) أنشطة إعادة اإلعامر واإلغاثة من وزارة الدفاع

خطط الواليات املتحدة االنتقالية 
وستعيد هذه التحوالت الرئيسية األربعة تشكيل مهمة إعادة 

اإلعامر األمريكية خالل الفرتة املتبقية من العام ٢٠١١:
 • .(PRTs) إنهاء جميع فرق إعادة اإلعامر يف املحافظات

تخطيط وزارة الخارجية إغالق ما تبقى من فرق إعادة 
إعامر املحافظات األربعة عرش بحلول أيلول/سبتمرب.٤ 

 • .(EBOs) تأسيس القنصليات واملكاتب الفرعية للسفارة
تخطط وزارة الخارجية، بناء عىل توفر التمويل، إلنشاء 
قنصليتني دامئتني (يف أربيل والبرصة) واثنني من مكاتب 

السفارة املؤقتة (يف املوصل وكركوك) بحلول العام ٢٠١٢. 
وسيقوم كالً منهام بتشكيل تواجد السفارة األمريكية يف 

بغداد يف املحافظات واستقبال حوايل ٣٫٦٠٠ من العاملني 
يف وزارة الخارجية، واملتعاقدين، وموظفي الدعم.٥ 

انتقال تدريب الرشطة من وزارة الدفاع إىل وزارة • 
الخارجية. يف األول من ترشين األول/أكتوبر، سيقوم 

 (INL) مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية
التابع لوزارة الخارجية بتحمل املسؤولية الكاملة عن 

تدريب الرشطة العراقية. وسيكون حجم ونطاق مهمة 
مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية أصغر 

بكثري من املهمة التي تحملتها وزارة الدفاع، مع التخطط 
للوصول إىل نحو نصف ضباط الرشطة العراقية البالغ 

عددهم ٣٠٠٫٠٠٠. ٦
مكتب التعاون األمني العراقي (OSC-I). يف األول من • 

ترشين األول/أكتوبر ٢٠١١، سيقوم مكتب التعاون األمني 
العراقي املنشأ حديثا بتتوىل اإلدارة املستمرة لعالقة 

الجيش األمرييك مع الحكومة العراقية. وسيعمل مكتب 
التعاون األمني تحت سلطة رئيس البعثة الدبلوماسية 
ويعمل فيه يف املقام األول موظفي وزارة الدفاع، من 

مواصلة التقدم يف املرحلة 
االنتقالية 

يصادف نيسان/أبريل الذكرى السنوية الثامنة لسقوط بغداد. 
ويف ظل حكومة عراقية جديدة ال تزال يف مرحلة التكوبن، 

وانخفاض مستويات العنف بشكل عام بشكل كبري عن 
مستوياته املرتفعة يف ٢٠٠٧، ودعم صناعة النفط املزدهرة 

للنمو االقتصادي، يعمل برنامج الواليات املتحدة عىل ضامن 
الحفاظ عىل املكاسب التي تحققت بشق األنفس منذ العام 

٢٠٠٣. ١ وتسطّر أحداث هذا الربع طبيعة هذه املكاسب 
البسيطة. وال يزال العراق غري آمن والحكومة الحالية غري 

مستقرة والربملانيني يضاربون عىل احتاملية إجراء إنتخابات 
مبكرة.

استمرت االغتياالت ألفراد األمن يف االرتفاع خالل األشهر 
الثالثة املاضية، مع استهداف كبار مسئويل الرشطة بانتظام. 
وال تزال أهم وزارتني يف الحكومة العرقية (GOI)—الدفاع 
والداخلية— تفتقران إىل قادة دامئني لهام، ومع تويل رئيس 

الوزراء نوري املاليك قيادة هاتني الوزارتني بالنيابة، يف ظروف 
غري مثالية. ويف إقليم كردستان، أدى مستوى من السخط 
الجياش إىل أعامل عنف قاتلة، مام أدى إىل حظر حكومة 
إقليم كردستان (KRG) االحتجاجات غري املأذون بها يف 

السليامنية وتسببت يف تهديد رئيس وزرائها باالستقالة. وال 
 ،(CoR) يزال هناك ترشيع هام متوقف يف مجلس النواب

ورمبا ألسباب أكرث من كونها أسباب إجرائية. وكان عدم 
كفاية الخدمات العامة وخاصة الطاقة الكهربائية، هو أساس 

املظاهرات العامة يف هذا الربع. 
أظهرت األشهر األوىل من العام ٢٠١١ هشاشة االئتالف 

الحاكم. فقد بدأ تحالف رئيس الوزراء املاليك املفكك، والذي 
اتحد يف العام املايض لتأمني فرتة والية ثانية لرئيس الوزراء يف 

منصبه، باالختالف. وهناك ثالثة تطورات تؤكد عىل ضعف 
االئتالف الحاكم: 

رفض رئيس الوزراء السابق إياد عالوي أن يكون رئيسا • 
للمجلس الوطني للسياسات العليا (NCHP)، وهي 
الهيئة املقرتحة إىل حد كبري لتهدئتة والسامح لرئيس 

الوزراء نوري املاليك بتشكيل الحكومة 
االنقسام الحادث يف تكتل عالوي وهو حزب العراقية، • 

حيث كّون عدد من أعضاء بارزين حزب منشق يف أعقاب 
رفض عالوي للمنصب الجديد

عودة ظهور مقتدى الصدر كقوة سياسية، والدليل األقوى • 
عىل ذلك هو تهديده بإعادة تنشيط ميليشيا جيش 

مقاتلة املهدي واستئناف العنف إذا تّم التوّصل إىل أي 
إتفاق جديد يسمح للقوات األمريكية بالبقاء يف العراق 

بعد كانون األول/ديسمرب ٢٠١١
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النظام اإلداري

لقد مر أكرث من عام عىل االنتخابات الربملانية األخرية، وأكرث 
من أربعة أشهر منذ تويل رئيس الوزراء املاليك فرتة رئاسة 

أخرى، إال أنّه ال تزال هناك مناصب شاغرة بني املناصب 
الحكومية رفيعة املستوى والهامة. وعىل رأسها وزارات 

الدفاع (MOD) والداخلية (MOI)، ونواب الرئاسة الثالث. 
باإلضافة إىل ذلك، مل يتم بعد تشكيل املجلس الوطني 

للسياسات العليا املقرتح ويبدو أنه ولد ميتا. يف شباط/فرباير، 
رفض رئيس الوزراء السابق عالوي قيادة املجلس الوطني 

للسياسات العليا والذي تم إنشاؤه يف "صفقة كانون األول/
ديسمرب" له خصيصاً. وأكّد مجلس النواب عىل الوزراء الجدد 

يف الكهرباء والتجارة والتخطيط وصّعد من مسؤولياتهم 
الرقابية، باستدعاءه لالستجواب عدة مسئوولني رفيعي 

املستوى يف الحكومة العراقية. 

الدولة الدميقراطية يف العراق 
التقي املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق مؤخرا مع 
العديد من مسئوويل الواليات املتحدة والحكومة العراقية 

الذين الحظوا أن املؤسسات الدميقراطية التي أنشات مبوجب 
الدستور العراقي للعام ٢٠٠٥ تحظى بالقبول داخل املجتمع 

العراقي. إال أّن بعض مسئوويل الحكومة العراقية البارزين 
ذكروا للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أنهم 

يشعرون بالقلق العميق حول مستقبل بالدهم واستقرارها 
بسبب هذه املخاوف الخطرية:١١

افتقار الوزارات العراقية لذوي الخربة من أهل العلم • 
بالسياسة واملسؤولني.

كون الوزارات ال تزال تكافح لتوفري الخدمات األساسية.• 
اتساع الفجوة بني النخبة الرثية والجامهري الفقرية.• 
بقاء الفساد العام مسترشياً.• 

ويف اجتامع نيسان/أبريل مع املفتش العام الخاص إلعادة 
 (CoM) إعامر العراق، أشار األمني العام ملجلس الوزراء

إىل عدم االستقرار السيايس عىل أنه أصعب التحديات التي 
تواجه الحكومة الجديدة.١٢ وشهد هذا الربع انشقاقات 

خطرية بني كال من ائتالف دولة القانون (SoL) الذي ينتمي 
إليه السيد الوزير املاليك وبني قامئة حزب العراقية التابع 

لرئيس الوزراء السابق عالوي. فعىل سبيل املثال، يف شباط/
فرباير، استقال جعفر الصدر، وهو الفائز الثاين بأكرب عدد 

من األصوات عىل قامئة إئتالف دولة القانون التابع للامليك، 
من مجلس النواب، منتقداً الربملان بالفساد وعدم القدرة 

عىل تقديم الخدمات األساسية للشعب العراقي. وبعد عدة 
أسابيع، أعلنت صفية آل سهيل، والتي ميكن القول بأنها أبرز 

الربملانني العراقيني من اإلناث، استقالتها من إئتالف دولة 

خمسة مواقع يف أنحاء العراق مع تويل مسؤوليات تشمل 
مراقبة حاالت املبيعات العسكرية الخارجية، واملناورات 

العسكرية املشرتكة، والتواصل مع الجيش العراقي.

متويل الواليات املتحدة
منذ العام ٢٠٠٣، خصصت الواليات املتحدة أو أتاحت ٦١٫٤٥ 
مليار دوالر لجهود إعادة إعامر العراق، وهي يف املقام األول 

من خمسة صناديق رئيسية: صندوق قوات األمن العراقية 
(ISFF)، وصندوق دعم االقتصاد (ESF)، وصندوق إغاثة 

وإعادة إعامر العراق (IRRF)، وحساب الهيئة الدولية 
 ،(INCLE) ملراقبة املخدرات وفرض إنفاذ القانون الحساب

وبرنامج االستجابة الطارئة للقائد (CERP).٧ وقد أنفق 
بالفعل من هذه االعتامدات اإلجاملية مبلغ ٥٠٫٠٨ مليار 

دوالر.
وعند الحديث عن هذه املليارات بنحو مفّصل، فقد 

أنفقت الواليات املتحدة متوسط   قدره ١٧ مليون دوالر يف 
اليوم الواحد عىل مدى السنوات الثامين املاضية عىل جهود 

إعادة إعامر العراق.٨ وللوقوف عىل مزيد عن التمويل 
األمرييك إلعادة اإلعامر، انظر الباب ٢ من هذا التقرير.

التمويل العراقي
يف ٢٠ شباط/فرباير وافق مجلس النواب عىل ميزانية 

الحكومة العراقية للعام ٢٠١١. وخصصت هذه امليزانية 
البالغة ٨٢٫٦ مليار دوالر ٥٦٫٩ مليار دوالر لتغطية تكاليف 
تشغيل الحكومة العراقية و٢٥٫٧ مليار دوالر عىل النفقات 

الرأساملية. وتقدر العائدات السنوية بنحو ٦٩٫٢ مليار 
دوالر، مام أسفر عن عجز متوقع يصل إىل ١٣٫٤ مليار دوالر. 
ومتثل ميزانية العام ٢٠١١ زيادة ١٥٧٪ عن ميزانية الحكومة 
العراقية للعام ٢٠٠٦ وزيادة ١٤٪ عن ميزانية العام ٢٠٠٨: ٩ 
وتفرتض ميزانية العام ٢٠١١ متوسط   سعر برميل النفط 

من ٧٦٫٥٠ دوالر، أي بزيادة قدرها ٢٢٪ عن سعر ٦٢٫٥٠ 
دوالر املفرتض مليزانية العام ٢٠١٠، ولكنأقل بنسبة ٣٢٪ عن 
سعر نفط كركوك الخام يف ١ نيسان/أبريل (١١١٫٩٣ دوالر). 
وقال وزير املالية للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

يف شباط/فرباير أنه يتوقع أن يتم تغطية العجز املتوقع 
هذا العام بالفرق بني سعر النفط يف السوق العاملية وسعره 

املفرتض املنخفض الوارد يف امليزانية.١٠ 
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إمدادات الكهرباء يف العراق بدون تغيري تقريبا منذ خريف 
العام ٢٠٠٩. وعىل الصعيد الوطني، قّدمت شبكة الحكومة 
حوايل ٥٦٪ من الطلب املقدر يف هذا الربع، عىل الرغم من 
الفروق اإلقليمية املتزايدة، بتمتّع إقليم كوردستان بصورة 

أفضل حاال بكثري من املحافظات الجنوبية بابل والنجف 
والقادسية.١٨ 

ويف أواخر شهر كانون الثاين/يناير، أخرب نائب رئيس 
الوزراء (DPM) لشؤون الطاقة املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق حسني الشهرستاين أّن أكرب فشل للحكومة 
السابقة يف سياسة الطاقة هو عدم تنفيذ عقود الكهرباء 

طويلة األجل يف القطاع، مام أدى إىل فقدان العراق ١٨-٢٤ 
شهراً من التقدم. وعالوة عىل ذلك، أشار إىل أن أداء الحكومة 

العراقية حتى اآلن يف إعادة تأهيل البنية التحتية لكهرباء 
العراق مل يكن مرضياً، مع تقديره ألن األمر سيستغرق حتى 

نهاية العام ٢٠١٣ إلنتاج ما يكفي من الكهرباء لتلبية الطلب. 
وأضاف الشهرستاين نائب رئيس الوزراء إىل أنه ويف 

محاولة لتخفيف النقص املتوقع يف الصيف، قامت وزارة 
الكهرباء (MOE) بتطوير عدة مشاريع قصرية األجل ميكن 

أن تضيف حوايل ١٫٥٠٠ ميجاوات من قدرة التوليد، ومن 
املمكن أن تزيد استرياد الكهرباء من إيران.١٩ وأعلنت وزارة 
الكهرباء يف آذار/مارس عن خطة طوارئ بقيمة ٦٫٢٥ مليار 

دوالر إلضافة ٥٫٠٠٠ ميجاوات إضافية من قدرة الطاقة 
املولدة إىل الشبكة بحلول صيف العام ٢٠١٢. ٢٠ 

البطالة
كان انتشار البطالة دافعاً أيضاً لخروج العديد من 

املتظاهرين. يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة 

القانون مدعية بأنه تم تهميشها بشكل متزايد داخل اإلئتالف 
والذي آل إىل إظهار االستبداد. وذكرت مدام آل سهيل أنها 

ستواصل العمل يف مجلس النواب باعتبارها مستقلة ليربالية 
ومدافعة عن حقوق املرأة.١٣ 

ويف أوائل آذار/مارس، انشق مثانية أعضاء من بني أعضاء 
مجلس النواب من حزب العراقية لتشكيل حزب "العراقية 

األبيض" الجديد، مشريين إىل عدم فعالية عالوي كزعيم 
سيايس والحاجة إىل معارضة أقوى يف الربملان لالئتالف 

الحاكم. ويقود حزب املعارضة الجديد حسن عالوي (ال 
عالقة بينهام) ويشمل الناشطة البارزة يف مكافحة الفساد 

علية ناصيف.١٤ 

موسم االحتجاجات
خالل هذا الربع، قام املواطنون العراقيون مبظاهرات عامة، 

حوت بعض العنف أحياناً، يف املراكز الكربى مبا يف ذلك 
بغداد والسليامنية والفلوجة والبرصة واملوصل وكركوك 

والكوت. وقامت قوات األمن العراقية (ISF) بكرس بعض 
هذه التجمعات بالقوة، مام أسفر عن كثري من القتىل ومئات 

الجرحى. ويف منتصف نيسان/أبريل، حظرت الحكومة 
العراقية، معللقة بحدوث مشاكل يف املرور وورود شكاوى 

من قبل أصحاب األعامل املحلية، كل االحتجاجات يف 
الشوارع يف بغداد، وحرصت املظاهرات هناك يف ثالثة مالعب 

لكرة القدم. وكانت املظاهرات محظورة يف املوصل أيضا.١٥
ويف تطور مقلق، وقعت احتجاجات واسعة وعنيفة يف 
السليامنية وهي املدينة الكردية دامئة الهدوء. واستمرت 

أكرث من ٥٠ يوماً من التظاهرات العنيفة هناك منذ شباط/
فرباير. وندد املتظاهرون بالتكتل السيايس الذي يضم الرئيس 

العراقي جالل الطالباين وهو االتحاد الوطني الكردستاين 
(PUK) واالتحاد الوطني الكردستاين بقيادة مسعود 

بارزاين (KDP)، والذي طاملا هيمن عىل املنطقة. وطالب 
املتظاهرون بانتخابات مبكرة، منادين بوضع حد لسيطرة 

االتحاد الوطني الكردستاين والحزب الدميقراطي الكردستاين. 
وحتى تاريخ ٢٣ نيسان/أبريل، كان ١٠ من املحتجني الكرد 

قد لقوا حتفهم يف املظاهرات هذا العام.١٦
الشكل ١٫١ يظهر موقع لبعض االحتجاجات الهامة التي 

جرت يف هذا الربع.١٧

استمرار السخط عىل الخدمات العامة
مرددين أصوات االعرتاض يف بلدان الرشق األوسط األخرى يف 

هذا الشتاء، احتشد املحتجون العراقيون بغضب عارم عىل 
سوء الخدمات الحكومية، والفساد العام املسترشي، وعدم 

وجود وظائف. لجأ العديد إىل الشوارع بسبب كرثة الشكاوى 
من نقص الكهرباء—وهي الشكوى التي ستتفاقم أكرث مع 

اقرتاب فصل الصيف. وعىل الرغم من الطلب املتزايد، ظلت 
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الفساد ومزيد من الدعوات نحو اإلصالح
كان ملشكلة الفساد العام تأثري واسع النطاق يف املجتمع 

العراقي خالل هذا الربع، بدًءا من آية الله عيل السيستاين، 
الذي ندد بالفساد يف اجتامع كانون الثاين/يناير ٢٠١١ مع 
الرئيس طالباين، وحتى املتظاهرين يف الشوارع يف شباط/

فرباير وآذار/مارس. وكشفت دراسة استطالعية أجريت حديثاً 
من قبل مؤسسة إعالمية عراقية عن أن ٢٧٫٨٪ من العراقيني 

العرب و٣٧٫٩٪ من العراقيني األكراد ذكروا رضورة مكافحة 
الفساد باعتبارها أعىل األولويات لديهم.٢٣ 

الحلول الفّعالة ال تزال بعيدة املنال. ال تزال مؤسسات 
مكافحة الفساد يف العراق يعوقها عوامل ال تعد وال تحىص، 

مبا يف ذلك التدخل السيايس وتقاعس العمل القضايئ 
واملوظفني عدميي الخربة وعدم الثقة يف القانون. 

ففي شباط/فرباير، فّصل رئيس هيئة مكافحة الفساد 
العراقية، القايض رحيم العكييل، حجم مشكلة الفساد خالل 
اجتامع فرانك الخاص مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق. وشدد عىل أن بعض املسئوولني يف مأمن من املالحقة 
القضائية عىل نحو فعال بسبب املناصب التي يشغلونها أو 
الحلفاء األقوياء الذين استطاعوا كسب تأييدهم. وقال بأن 

املستويات األعىل يف الحكومة العراقية تعمل يف رسية تامة، 
ويتم إنفاق املال العام بدون رقابة مناسبة. وقال القايض 

رحيم عندما سئل من قبل املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق إذا كان ميكنه تغيري يشء ما فيام يخص الشأن 
العراقي، بأنه يعمل عىل تعزيز الشفافية الحكومية وزيادة 

قدرة مؤسسات إنفاذ القانون عىل مراقبة جميع شئون 
املسئوولني يف الحكومة العراقية، بغض النظر عن مراتبهم أو 

عالقتهم بالعراقيني من ذوي النفوذ.٢٤ 
ووصف القايض رحيم هيئة النزاهة (COI)، التي 

يتزعمها، باعتبارها وكالة شابة (سلطة االئتالف املؤقتة تّم 
تأسيسها يف عام ٢٠٠٤)، تفتقر إىل األدوات الالزمة ملكافحة 

الفساد. ومنذ تاريخ تعيينه يف العام ٢٠٠٧ كرئيس للهيئة 
مل يتم مداولة تأكيد تعيينه من قبل مجلس النواب. ولكنه 
أعرب عن ارتياحه لنمو هيئة النزاهة املؤسيس، مع وصول 
عدد املحققون إىل ٤٥٠ اآلن—وهو أعىل رقم تّم تسجيله. 

والحظ القايض أن تقارير وسائل االعالم الرسمية عن اآلثام 
املزعومة التي يرتكبها املسئولني قد زادت من الضغوط عىل 

الحكومة. ومع ذلك، حذر القايض رحيم من أن عنارص داخل 
مجلس الوزراء العراقي يواصلون التدخل يف حرية الصحافة 
ويعملون عىل مضايقة أو إغالق وسائل اإلعالم (كام رأينا يف 

هذا الربع يف إقليم كردستان).٢٥ 
ويف حني تعمل الحكومة العراقية عىل التحقيق يف 

إدعاءات الفساد التي وجهت إىل املوظفني العموميني يف 
املستويات املنخفضة، أعلن القايض رحيم أن اثنني من 

إعامر العراق يف منتصف نيسان/أبريل أشار األمني العام 
ملجلس الوزراء العراقي إىل مشكلة البطالة الحادة (تشري 

التقديرات إىل أنها تصل إىل ٣٠٪) عىل أنها أكرب التحديات 
االقتصادية الكبرية التي تواجه العراق.٢١ وشدد عىل أن 

القطاع الخاص يجب أن يخلق وظائف جديدة و يأمل يف 
أن يلعب االستثامر األجنبي املبارش دوراً أكرب يف خلق فرص 

عمل جديدة. وردد نفس مشاعره رئيس وزراء حكومة إقليم 
كردستان، والذي قال للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق بأن القطاع العام املتضخم يف العراق ببساطة ال 
يستطيع توظيف املزيد من املوظفني وأن العمل عىل تنمية 

القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لزيادة فرص العمل.٢٢
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األمن 

أعامل العنف األخرية
قتل عىل األقل ٤٨٧ من العراقيني يف أعامل عنف إرهابية 

واضحة يف الفرتة ما بني ١ كانون الثاين/يناير و٣١ آذار/مارس 
٢٠١١، مبا يف ذلك ١٤٧ من أفراد قوات األمن العراقية.٣٠ 

كام أكّد تحذير وزارة الخارجية للسفر، بتاريخ ١٢ نيسان/
أبريل ٢٠١١، عىل أنه بالرغم من التحسن األمني امللحوظ يف 
السنوات األخرية، إال أّن الهجامت اإلرهابية تبقى خطراً اليوم 
وغداً، وحذرت الوزارة من أنه "ال توجد منطقة يف مأمن من 

الظروف خطرة".٣١ وكانت الفاجعة التي أكّدت صحة هذا 
التحذير، هي قيام اثنني من املفجرين االنتحاريني يف ١٨ 

نيسان/أبريل بتفجري سياراتهم املفخخة خارج أحد مداخل 
املنطقة الدولية، مام أسفر عن مقتل ما ال يقل عن تسعة 

أشخاص وإصابة العديد من اآلخرين.٣٢ 
ويف واحدة من أكرث الهجامت الوحشية عىل منشأة تابعة 

للحكومة العراقية يف األشهر األخرية، اقتحم مسلحون املقرات 
الرئيسية ملجلس محافظة صالح الدين يف تكريت يوم ٢٩ 

آذار/مارس، مام أسفر عن مقتل ما ال يقل عن ٥٨ شخصاً من 
بينهم ٣ أعضاء من أعضاء املجلس. كام استهدف انتحاريون 

الحجاج الشيعة يف سلسلة من الهجامت الكبرية يف بداية 
هذا الربع. يظهر الشكل ١٫٢ الحوادث األمنية الكربى يف هذا 

الربع.٣٣
يف األشهر األخرية، بدا أن حملة الرتهيب واالغتيال التي 
تستهدف كبار املسئولني يف الحكومة العراقية مستمرة يف 

تحقيق تقّدم عىل أرض الواقع. ففي ٢١ نيسان/أبريل، نجا 
رئيس لجنة النزاهة يف مجلس النواب من محاولة اغتيال، 

حيث هرب دون أن يصاب بأذى من ثالثة مسلحني هاجموه 
بينام كان يغادر العمل. الشكل ١٫٣ يعرض معلومات 
عن الهجامت التي نفذت ضد كبار املسئولني املدنيني 

والعسكريني يف الفرتة بني آب/أغسطس ٢٠١٠ وآذار/مارس 
٢٠١١. الرد عىل هذا االتجاه ، وقّع نحو ٢٠٠ من أعضاء 

مجلس النواب عىل عريضة هذا الربع مطالبني فيها الحكومة 
بأن توفر لهم عربات مصّفحة.٣٤ للوقوف عىل قامئة بحوادث 

العنف األخرية االستهدافية، راجع باب األمن من هذا التقرير. 

مستقبل الوجود العسكري األمرييك يف العراق
خالل زيارة نيسان/أبريل مع القوات األمريكية يف بغداد، فتح 

وزير الدفاع غيتس الباب مرة أخرى إىل احتامل بقاء بعض 
القوات األمريكية يف العراق بعد كانون األول/ديسمرب. ولكّن 
الوزير أوضح أنه يف حني وجود "مصلحة يف الوجود املستمر" 
يف رأي بعض الزعامء العراقيني، إال أنّه عىل الحكومة العراقية 

العقبات الرئيسية منعته من متابعة القضايا املرفوعة ضد 
كبار مسئويل الحكومة العراقية:٢٦ 

الخوف أو التسوية القضائية. بعض قضاة التحقيق ال • 
يرغبون راغبني يف متابعة القضايا املرفوعة ضد مسئولني 

الحكومة العراقية رفيعي املستوى، وهو األمر الذي يحول 
وبقوة الحكومة العراقية من امليض قدما يف القضايا 

املرفوعة ضد كبار املسئولني.
املادة ١٣٦(ب) من قانون اإلجراءات الجنائية العراقية. • 

حيث يسمح هذا القانون للوزراء مبنع اتخاذ إجراءات 
قانونية ضد متبوعيهم. ويف العام ٢٠١٠، استعمل الوزراء 

الحق يف املادة ١٣٦(ب) ما ال يقل عن ١٧٨ مرة. 

ومن الناحية اإليجابية، ويف منتصف نيسان/أبريل، أقر 
مجلس النواب مرشوع قانون إلغاء املادة ١٣٦(ب)، والذي 

سيصبح قانوناً مبجرد التوقيع عليه من جانب الرئيس طالباين 
ونرشه يف الجريدة الرسمية.٢٧ وكان قد ألغي القانون يف 

مرّة سابقة، ولكن وبسبب عدم نرشه بشكل صحيح، قامت 
الحكومة العراقية بتجاهل اإللغاء.

رد الحكومة العراقية عىل املظاهرات
تداركاً منها للرصاع األخري الدائر يف الرشق األوسط، تحركت 
الحكومة العراقية برسعة ملعالجة مطالب املحتجني. شملت 

عمليات االستجابة ماييل:٢٨
األمر املوجه من رئيس الوزراء نوري املاليك "١٠٠ يوما" • 

إىل الوزراء ليقوموا بإحراز تقدم رسيع نحو العمل عىل 
التحسني املؤسيس

ناقش مجلس النواب سلسلة من التخفيضات يف رواتب • 
مجموعة واسعة من املسئولني يف الحكومة العراقية 

اقرتح املتحدث باسم مجلس النواب إمكانية إجراء • 
االنتخابات الوطنية ويف املحافظات يف وقت مبكر 

أكد مجلس الوزراء العراقي عىل وقف تنفيذ نظام • 
التعريفة الجديدة التي من شأنها رفع أسعار معظم 

السلع املستوردة 

عىل مستوى املحافظات، أظهرت املظاهرات قوتها عىل 
فرض استجابة فورية مامثلة. فقد استقال كال من محافظي 
البرصة وبابل بعد فرتة قصرية من البوادر األوىل الضطرابات 
كبرية يف محافظاتهم، يف حني أقيل كال من محافظي واسط 

ومتيم من قبل مجالس املحافظات.٢٩ 
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وبعد وقت قصري من إدالء وزير الدفاع غيتس بترصيحاته 
العامة، طالب آالف من أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى 

الصدر يف مسرية يف بغداد بوضع حد للوجود األمرييك يف 
العراق. ويف بيان تاله متحدث باسمه ألتباعه، هدد الصدر 

باستئناف املقاومة املسلحة إذا أبقت الواليات املتحدة قواتها 
يف البالد بعد كانون األول/ديسمرب ٢٠١١. حيث يسيطر حزبه 
حالياً عىل ٤٠ مقعداً يف مجلس النواب و٦ وزارات، مام يوفّر 
له نفوذ كبري يف مناقشات الحكومة العراقية الداخلية حول 

مستقبل الوجود العسكري األمرييك يف العراق.٣٧ 

التغرات يف قدرات قوات األمن العراقية  
يف اجتامعات كانون الثاين/يناير مع املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق، ركّز مسئولو قوات األمن العراقية عىل 
ثالثة مجاالت رئيسية تدعو للقلق والتي ميكن أن تؤثر عىل 

األمن يف العراق بعد مغادرة القوات األمريكية:٣٨
األرايض الشاملية املتنازع عليها. أكد مسئولو السفارة • 

عىل رضورة وجود مراقبة مستمرة يف شامل العراق ملنع 
النزاعات بني العرب واألكراد من التطّور إيل مواجهات 

مسلحة. السيطرة عىل كركوك واملدن املحيطة بها ال تزال 

أن تتبنى املبادرة وتطلب بقاء القوات األمريكية بعد املوعد 
املقرر ملغادرتهم يف ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١١. ٣٥ 

وأعرب بعض املسئولني يف الحكومة العراقية للمفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق انفتاحهم الستمرار هذا 

الوجود. ويف اجتامع شباط/فرباير مع املفتش العام، تحدث 
نائب رئيس الوزراء للشئون االقتصادية روش شاويس، 

الكردي، عن أمله بقاء بعض القوات األمريكية عىل األقل بعد 
املوعد النهايئ. وقال بأنه يشاطر هذا األمل مع العديد من 

وزراء الحكومة العراقية. وقال بيان صدر مؤخراً عن مكتب 
رئيس الوزراء، مع ذلك، يبدو أنه رفض العرض املقدم من 
غيتس ويتعارض من رغبات شاويس بالقول بأن الحكومة 

العرقية ال تزال تعارض متديد مهمة القوات العسكرية 
األمريكية يف العراق بعد كانون األول/ديسمرب ٢٠١١. ٣٦ 
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العراقية، والباقي من قبل الواليات املتحدة).٣٩ إال أّن 
املسئولني الذين اجتمع بهم هذا الربع املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق أعربوا عن املخاوف من أن بعض 
مسئويل الواليات املتحدة والحكومة العراقية مل يديروا هذه 

املعامالت بشكل جيد معا وأن اإلجراءات العراقية جرى 
تجاهلها. 

وفيام يتعلق برصد املسائل الخاصة باملبيعات العسكرية 
الخارجية، من الجانب العراقي، أكد املفتش العام لوزارة 

الداخلية العراقية أن مكتبه، وهو ديوان الرقابة املالية 
(BSA)، وهيئة النزاهة ينبغي أن يكون لهم حق اإلرشاف 
عىل هذه العمليات من بدايتها وذلك الكتشاف املشاكل 
يف مرحلة مبكرة٤٠. وأضاف األمني العام للجنة النزاهة أن 

املناصب الشاغرة يف الوقت الحايل يف وزارة الدفاع ووزارة 
الداخلية هي أيضا تساهم يف استمرار تباطؤ العملية ألن كل 
األعامل الورقية الخاصة باملبيعات العسكرية الخارجية يجب 

أن تعتمد من خالل املرور عىل الوزير بالنيابة، وهو الذي 
يشغل أيضاً منصب رئيس الوزراء.٤١ 

ومع بداية ترشين األول/أكتوبر، سيتوىل مكتب شؤون 
املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية املسئولية الكاملة عن 

تدريب وحدات الرشطة العراقية. ولن يكون الرتكيز بعد اآلن 
عىل املهارات األساسية، حيث سيقوم مكتب شؤون املخدرات 

وإنفاذ القوانني الدولية بالرتكيز عىل التوجيه وبناء القدرات 
اإلدارية وتطوير الثقافة التي تقوم عىل احرتام قواعد الرشطة 

الدميقراطية. 
ويف عدة اجتامعات مع املفتشن العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق، أقر كال من قوات األمن العراقية ومسئولني 
السفارة بالتحديات الخطرية التي سيواجهها مكتب شؤون 

املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية بتسلم القيادة من القوات 
األمريكية يف العراق يف وقت الحق هذا العام. ووفقا ملا 

أورده مسئويل الحكومة العراقية والواليات املتحدة املشاركني 
يف جهود الرشطة االستشارية، فإّن هذه التحديات ستكون 

محل نزاع حاد بني حكومة إقليم كردستان والحكومة 
املركزية يف بغداد. وهي تقع خارج إقليم كردستان يف 
محافظة متيم وتقبع فوق احتياطيات النفط الهائلة، 

ويسكن املدينة األكراد والعرب واألتراك. وقد ساعدت 
الدوريات املشرتكة التي تجمع بني القوات األمريكية يف 

العراق وقوات األمن العراقية وعنارص البيشمركة الكردية 
يف الحفاظ عىل وجود السالم الهش عىل طول ما يسمى 

"بالخط األخرض". 
الدفاع الخارجي. يف التعليقات التي أدىل بها غيتس • 

يف شهادته يف شباط/فرباير أمام لجنة القوات املسلحة 
مبجلس الشيوخ، قال بأن مسئولني أمريكيون ذكروا 

للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق يف كانون 
الثاين/يناير بأن قدرة قوات األمن العراقية عىل الحامية 

من التهديدات الخارجية مل تنضج بعد، وبأن العراق 
لن يكون قادرا عىل مراقبة مجاله الجوي لعدة سنوات 

قادمة. وعىل وجه الخصوص، عمل قوات األمن العراقية 
عىل تنمية الخدمات اللوجستية والصيانة والقدرات 

االستخباراتية الذي ال يزال يف مرحلة التطّور يحد من 
قدرتها عىل حراسة حدود العراق. 

مكافحة اإلرهاب. عىل الرغم من التسليم بأن قوات • 
مكافحة اإلرهاب يف قوات األمن العراقية حققت مكاسب 

كبرية يف السنوات األخرية، إال أن مسئولني أمريكيون 
أعربوا عن قلقهم إزاء قدرة هذه القوات عىل العمل 

بشكل مستقل يف حالة عدم توفّر مستشارين أمريكيني 
والخدمات اللوجستية والدعم االستخبارايت. وأكد 

كبار جرناالت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع العراقية 
للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بأن األصول 
االستخباراتية األمريكية قد كانت ذات أهمية رضورية 

للحفاظ عىل املكاسب األمنية التي تّم تحقيقها منذ 
٢٠٠٨. وأعربوا عن قلقهم من أّن هذه املكاسب قد تكون 

معرضة للخطر مع توجه الواليات املتحدة نحو خفض 
تواجدها، مبا يف ذلك املصادر االستخباراتية، وإعطاء 

الفرصة للقوى اإلقليمية للتدخل يف الشئون الداخلية 
العراقية. 

دعم الواليات املتحدة لقوات األمن العراقية
كانت وستظل األسلحة والتدريب الذي تقدمه الواليات 

املتحدة جزءاً ال يتجزأ من تنمية قوات األمن العراقية، بغض 
النظر عن موعد مغادرة آخر جندي أمرييك من العراق. 
وكجزء من جهودها املتواصلة لرشاء املعدات العسكرية 

الحديثة واملرافق، قامت الحكومة العراقية بتوقيع أكرث من 
 (FMS) ٣٧٤ توقيعا يخص املبيعات العسكرية الخارجية

مع وزارة الدفاع األمريكية (ويتم متويل ما يقرب من ٧٢٪ 
من نفقات املبيعات العسكرية الخارجية من قبل الحكومة 

 .2011 /
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وستكون أكرب تحديات مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ 
القوانني الدولية يف برنامج تطوير الرشطة عىل النحو التايل:٤٥ 

الحصول عىل ما يكفي من األموال من الكونغرس لرشاء • 
املعدات وتنفيذ الربنامج يف الوقت املناسب

توظيف موظفني مؤهلني قادرين عىل إجراء تقييامت • 
متعمقة لوحدات الرشطة 

نقل املوظفني يف جميع أنحاء العراق من دون الحاجة • 
ملساعدة كبرية التي تقدمها اآلن القوات األمريكية يف 

العراق 
حل القضايا املتعلقة بالعمل املكتبي والتدريب يف املواقع • 

التي قد يكون بها وجود عسكري ضخم للواليات املتحدة 
ألكرث من ٢٠١١ 

تقديم تدريب فعال ورصد النتائج دون تضمني الوحدات • 
العراقية ومرافقتهم يف العمليات

سيادة القانون 

يف اجتامعني مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامرالعراق يف 
هذا الربع، قّدم رئيس املحكمة العليا مدحت املحمود، جولة 

أفق حول سيادة القانون يف بلده، موضحاً مالحظاته حول 
قضايا رئيسية: ٤٦

األمن. بعد فقد أكرث من ٤٠ من القضاة وموظفي املحاكم • 
بسبب االغتيال منذ ٢٠٠٣، شدد رئيس املحكمة العليا 
عىل الحاجة امللحة لتحسني األمن القضايئ. ويف غياب 

الحامية الكافية، يتعرض العديد من القضاة إىل الرتهيب، 
مام ينتج عنه أثر سلبي يف كل أوجه العمل القضايئ. وعىل 

الرغم من اإلقرار بتحسن الوضع األمني   ملوظفي الجهاز 
القضايئ إىل حد ما، إال أنه أشار إىل أن معظم القضاة ال 

يزالون يفتقرون إىل السيارات املدرعة وتصاريح حمل 
األسلحة والعدد الكاف من الحراس الشخصيني. ووفقا 

لرئيس املحكمة العليا، كانت وزارة الداخلية تعرقل 
طلبات القضاة بالحصول عىل تصاريح حمل األسلحة 
لعدة سنوات. العربات املدرعة هي رشط ذا أهمية 

خاصة بسبب ميل املتمردين الغتيال مسئويل الحكومة 
العراقية يف أثناء دخولهم وخروجهم من مكاتبهم. ويف 
طلب ميزانيته لعام ٢٠١١، طلب رئيس املحكمة العليا 
أموال إضافية لألمن، ولكن امليزانية النهائية مل تتضمن 

االعتامدات التي طلبها. 
 • (IJs) التدريب. يف معظم الحاالت، يتويل قضاة التحقيق

وموظفيهم املسؤولة عن التحقيق يف النشاط اإلجرامي—
وليس الرشطة. ويف السنوات األخرية، وظّف رئيس 

املحكمة العليا محققني قضائيني إضافيني ملساعدة نقابة 

أكرث صعوبة بسبب عدم وجود وزير داخلية دائم لتقديم 
اإلرشاد والتوجيه من جانب الحكومة العراقية.٤٢ 

ذكر اللواء جسام، وهو املدير العام للتدريب يف وزارة 
الداخلية، أن أولويات مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ 

القوانني الدولية يجب أن تكون مختلفة جذرياً عن تلك 
الخاصة بالقوات األمريكية يف العراق. حيث ينبغي أن يركز 

برنامج التدريب عىل تحسني مهارات الرشطة يف مكافحة 
العصابات اإلجرامية والحفاظ عىل السالم. وعلق اللواء جسام 

إيجابياً عىل قدرة القوات األمريكية يف العراق عىل التعلم 
من أخطائها وتأسيس عالقات عمل وثيقة مع مسئويل وزارة 

الداخلية، مؤكداً عىل حاجة أفراد مكتب شؤون املخدرات 
وإنفاذ القوانني الدولية املاسة إىل تفعيل خطوات مامثلة مع 

نظرائهم العراقيني.٤٣ 
وذكر مسئولون رفيعي املستوى يف مكتب شؤون 

املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية للمفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق أن برنامج تطوير الرشطة الجديد 

(PDP) لن يحل محل حجم أو قدرات املهمة التدرييبية 
التي تقوم بها القوات األمريكية يف العراق. ويف أحسن 

األحوال، كان للقوات األمريكية يف العراق ١٦٧ موقع منفصل 
مكرسة كلياً أو جزئياً لتدريب الرشطة، مع املستشارين 

املدنيني املتعاقد معهم لتكملة أكرث من ٥٫٠٠٠ من األفراد 
النظاميني. ويف املقابل، من املرجح أن يكون ملكتب شؤون 

املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية ثالث قواعد رئيسية 
(معسكر كامب شيلد يف بغداد وأماكن أخرى يف البرصة 
وأربيل) ومواقع ثانوية إضافية للتدريب ويعمل بها ما 

مجموعه ١٩٨ من املوظفني األساسيني (٥٢ من وزارة 
الخارجية و١٤٦ من املتعاقدين). وسيقوم مكتب شؤون 

املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية بتطبيق رقابة عملية يف ١٠ 
محافظات ولن يكون له أي وجود تدريبي يف دهوك ودياىل 
وواسط وميسان وبابل وذي قار واملثنى والقادسية. وعالوة 
عىل ذلك، لن يكون يف الربنامج املوظفني الالزمني للتوغل يف 

املناطق واملناطق الفرعية.٤٤ 
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املختلفة. وحالياً، يقدم املستشارين األمريكيني التدريب عىل 
عمليات التحقيق واسعة النطاق ملوظفي وزارة الداخلية، 

عىل الرغم من القانون العراقي—متشيا مع مامرسات القانون 
املدين األوريب التقليدي—الذي يضع معظم مسئوليات 

التحقيق عىل كاهل قضاة التحقيق. 
وقد أدى هذا التشعب الفعيل يف سلطات التحقيق إىل 

حدوث ارتباك كبري وازدواج يف بذل الجهد. وعالوة عىل ذلك، 
ووفقا للمفتش العام لوزارة الداخلية العراقية، فإّن إدارات 

متعددة داخل وزارة الداخلية تجري يف كثري من األحيان 
تحقيقات متداخلة بسبب عدم وجود سياسات داخلية ترسم 

حدود املسئولية. 
وللتخفيف من هذه املشكلة، اقرتح املفتش العام لوزارة 
الداخلية أن يتوصل العراق يف نهاية املطاف إىل حل وسط، 

بحيث تقوم رشطة وزارة الداخلية بإجراء التحقيقات األولية 
ومترير امللف إىل قضاة التحقيق ملزيد من املتابعة، ولكنه 
أوضح أن مثل هذا اإلصالح سوف "يستغرق عدة سنوات" 

لتنفيذه.٤٧ 
كام أوضح رئيس املحكمة العليا مدحت رأيه القانوين 

املثري للجدل أيضاً يف كانون الثاين/يناير، والذي اعتربه البعض 
داخل الحكومة العراقية عىل أنه يحد من استقالل الوكاالت 

العراقية (مثل لجنة النزاهة). وقال بأن وسائل اإلعالم فرست 
بشكل غري صحيح هذا الحكم، مشرياً إىل أنه ال يعارض أي 
وكالة يف استقاللها. وأكّد رئيس املحكمة العليا مدحت أن 
قراره بنّي أيّا من الوكاالت التي تقع تحت إرشاف مجلس 
الوزراء العراقي أو مجلس النواب. وذهب إىل القول بأن 

املقصود من قراره كان لتحفيز مجلس النواب ليقوم بتمرير 
ترشيعات جديدة تنظم عمل الوكاالت التي ال تزال تعمل 
مبوجب أوامر صادرة عن سلطة االئتالف املؤقتة يف ٢٠٠٣-

٢٠٠٤. ٤٨

االقتصاد 

تصّور كالً من صندوق النقد الدويل (IMF) والحكومة 
العراقية بأن إجاميل املنتج املحيل للعراق سينمو بنسبة ال 

تقل عن ١٢٪ هذا العام، مام يجعلها واحدة من االقتصادات 
األرسع منوا يف العامل. وحدث هذا النمو االقتصادي األخري يف 

العراق نتيجة الزدهار القطاع النفطي يف العراق.٤٩ 

قطاع النفط 
يف هذا الربع، وصل العراق إىل مرحلة ما قبل ٢٠٠٣ يف أعىل 

مستويات اإلنتاج والتصدير، مع الوصول ملتوسط إنتاج النفط 
الخام إىل ٢٫٥٤ مليون برميل يوميا (MBPD) والصادرات 

قضاة التحقيق، لكنهم يفتقرون إىل التدريب الالزم للعمل 
بفاعلية. وأشار رئيس املحكمة العليا مدحت إىل رضورة 

قيام قضاة التحقيق واملحققني التابعني لهم بالحصول عىل 
التدريب الجنايئ واملساعدة يف استخدام أحدث تقنيات 

التحقيق. 
االستقالل. يف حني ينعزل رئيس املحكمة العليا نوعا ما • 

عن التغيريات األخرية يف مجلس الوزراء العراقي ومجلس 
النواب، إال أنه أقّر بأن مبدأ استقالل السلطة القضائية 

غري مقبول بشكل موحد من قبل جميع الجهات الفاعلة 
داخل الحكومة العراقية. وقال إن الحفاظ عىل استقالل 

السلطة القضائية ال يزال مير مبرحلة نضال مستمر، ولكنه 
أشاد بوسائل اإلعالم العراقية لنرش وبث العديد من 

القصص التي تدعم فكرة وجود مؤسسة قضائية مستقلة 
غري سياسية. 

الفساد. ملكافحة الفساد العام، اقرتح رئيس املحكمة العليا • 
أن يقوم جميع كبار مسئويل الحكومة العراقية— رئيس 

الوزراء و مجلس الوزراء العراقي ومجلس النواب—
باإلعالن سنوياً بالتفصيل كيف تنفق مكاتبهم امليزانيات 

املخصصة لهم. وأضاف أنه من املستحيل يف الوقت 
الراهن تحديد عدد املكاتب—مبا يف ذلك مكتب رئيس 

الوزراء—التي تنفق االعتامدات السنوية لها. 

ومثة قلق آخر أثاره رئيس املحكمة العليا مدحت يف 
كانون الثاين/يناير (والذي جرى تضخيمه من قبل املفتش 
العام لوزارة الداخلية يف نيسان/أبريل) وهو عدم وجود 

سياسة وطنية واضحة ترسم سلطات وكاالت التحقيق 
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تطورات االقتصاد الكيل: التقدم املحرز والتحديات
الحظ مسئولو الواليات املتحدة والحكومة العراقية الذين 
التقوا يف هذا الربع مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق حول الحديث عن التنمية االقتصادية العراقية يف 

الواليات املتحدة العديد من التوجهات اإليجابية العديدة 
التي تبرش بالخري بالنسبة الستمرار النمو:٥٥

دعم صندوق النقد الدويل. وفقا لرئيس البنك التجاري • 
العراقي، فإن الرشوط التي يفرضها الرتتيبني االحتياطيني 
للعراق مع صندوق النقد الدويل قد زادت من الحصافة 

املالية. 
استقرار العملة. ظل التضخم إىل حد كبري تحت السيطرة • 

منذ العام ٢٠٠٣. وأشار العديد من املسئولني املعنيني 
بالسياسة االقتصادية يف الحكومة العراقية إىل أنه عىل 

الرغم من طول أمد التأخري يف تشكيل حكومة جديدة، 
فإن استقرار األسعار كان هو القاعدة بخالف بعض 

االستثناءات يف العام ٢٠١٠.
الوظائف الحكومية غري منقطعة. الحظ املسؤولون يف • 

السفارة أن الحكومة العراقية واصلت خالل العام ٢٠١٠ 
العمل عىل الرغم من الفرتة الطويلة من عدم اليقني 

السيايس يف أعقاب انتخابات آذار/مارس. 
نشاط القطاع الخاص. عىل الرغم من أن القطاع الخاص • 

يف العراق دمرت كلياً يف ظل النظام البعثي، الحظ 
مسئولون أمريكيون أن نشاط تنظيم املشاريع آخذ يف 

االرتفاع. 

ومع هجوم شباط/فرباير عىل املصفاة الرئيسية يف العراق 
يف بيجي جعل من الواضح أن الحفاظ عىل األمن ال يزال 

رشطاً أساسياً لتحقيق التقدم االقتصادي املستمر. إال أن هناك 
عدة عوامل أخرى تحد من التنمية االقتصادية يف العراق:٥٦ 

القوانني القدمية. تعكس العديد من القوانني التجارية يف • 
العراق واللوائح الحالية النظام البعثي، وهي القامئة عىل 
أساس االنحياز للدولة، مام يجعل من فتح أعامل تجارية 

إىل ٢٫١٨ مليون برميل يوميا يف املتوسط.٥٠ عىل الرغم من 
أن أيام الزيادات يف حجم التصدير التي تم الوصول إليها 

بسهولة تبدو أنها متجهة نحو نهايتها يف الوقت الحايل. 
وحذر املسئولون يف السفارة من أن قدرات خط األنابيب غري 

الكافية، وعدم كفاية مرافق تخزين النفط سيجعل زيادات 
التصدير الرئيسية مستبعدة يف املدى القريب، عىل األقل 
حتى يتم االنتهاء من التوسع بقيمة ٧٣٣ مليون دوالر يف 

محطة نفط البرصة يف العام ٢٠١٢. ٥١
منذ العام ٢٠٠٣، تم إيداع عائدات النفط العراقي يف 

صندوق تنمية العراق (DFI). وباإليداع يف حساب يف بنك 
االحتياط الفيدرايل يف نيويورك، فإّن صندوق تنمية العراق 

يحمي عائدات النفط العراقي من مطالبات الدائنني الدوليني. 
وعىل الرغم من ذلك صندوق تنمية العراق فمن املقرر أن 
ينتهي العمل بصندوق تنمية العراق يف ٣٠ حزيران/يونيو 

 (COFE) ٢٠١١، عندما تتوىل لجنة الخرباء املاليني العراقية
مسئولية اإلرشاف عىل حساب عائدات النفط. كام ستنتهي 

الحامية املقدمة من األمم املتحدة لدعم صندوق تنمية 
العراق ضد مطالبات الدائنني يف ٣٠ حزيران/يونيو أيضاً، مام 
يؤدي إىل توقع املسئولني يف السفارة أن تتويل العراق—مثل 

أي دولة أخرى ذات سيادة—قريبا الدفاع عن نفسها ضد 
الدعاوى القضائية يف املحافل الخارجية.٥٢ وعندما تتهاوى 

الحصانة فإّن مسئويل الحكومة العراقية يتوقعون رفع بعض 
الدعاوى من قبل بعض الدائنني الذين لديهم مطالبات غري 
مسددة. وذكر رئيس املجلس األعىل للتدقيق الدكتور عبد 

الباسط تريك السعيد، الذي يرأس لجنة الخرباء، للمفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق أن هناك خطرا كبريا بأن 
الكويت ستكون يف نهاية املطاف واحدة من البلدان التي 
تتخذ إجراءات قانونية، معلّقاً بامتعاض: "نحن ال نستطيع 

تغيري التاريخ".٥٣ 
ويف كانون األول/ديسمرب ٢٠١٠، خطا العراق خطوة 

أخرى نحو العودة لالنضامم الكامل ملجتمع األمم عندما أقر 
مجلس األمن الدويل (UNSC) ثالثة قرارات ترفع سلسلة من 
العقوبات التي يعود تاريخها إىل العهد البعثي. وذكر مسئولو 

السفارة أن دعم الواليات املتحدة لهذه القرارات تشكل 
مثاال لنفوذ دبلوماسية الواليات املتحدة، مشريين إىل أن 

الواليات املتحدة قادرة عىل العمل يف جانب مصلحة العراق 
يف املحافل الدولية حيث تصل إىل مصاف القوى األخرى، يف 

أحسن األحوال.٥٤ وعىل الرغم من صدور هذه القرارات، فإنه 
ال يزال هناك مسائل عدة تحت إرشاف مجلس األمن مبوجب 

الفصل السابع، مبا يف ذلك تعويض الكويت عن األرضار 
التي سببها غزو العراق خالل العام ١٩٩٠. وسيشّكل حل 
هذه القضايا املعلقة تحديا كبريا للدبلوماسيني األمريكيني 

والعراقيني يف السنوات املقبلة. 
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العراقية عىل عائدات النفط الحالية لتمويل عملياتها. 
ووفقا ملسئولني يف السفارة، فإّن هذه التحديات التمويلية 

من املمكن أن متنع الحكومة العراقية من متويل 
التحسينات الرضورية للبنيته التحتية الهيدروكربونية التي 

أصيبت بالشيخوخة.

ويراقب مسئولو السفارة أربعة مجاالت اقتصادية رئيسية 
هذا العام—وهي تحديث صناعة النفط وانخفاض املحاصيل 

الزراعية ونقص الكهرباء املستمر واملؤسسات اململوكة 
للدولة—مشريين إىل أن درجة التقدم التي يصل لها العراق 

بشأن هذه القضايا هي التي ستحدد اىل حد كبري آفاقه 
االقتصادية عىل املدى القريب. 

رقابة املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق 

التحقيقات
منذ العام ٢٠٠٣، أدى عمل املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق يف التحقيق إىل ٣١ من االعتقاالت و٥٦ من 
اإلدانات و٥٠ من اإلتهامات، وأكرث من ١٤٤ مليون دوالر 
من الغرامات واملصادرات واملبالغ املسرتدة والتعويضات. 

ويف نيسان/أبريل، أعلن مجلس املفتشني العموميني للنزاهة 
والكفاءة (CIGIE) أن مديرية تحقيقات املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق قد اجتازت عملية مراجعة 

النظراء املكلّفة بها، والذي أجراه هيئة وادي تينييس ملكتب 
املفتش العام (TVA OIG). كام حددت هيئة وادي تينييس 

ملكتب املفتش العام أيضاً أفضل ثالثة مامرسات يستحق 
االعرتاف بها—مبادرة املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق للمالحقة الجنائية (SIGPRO)، والفريق الجنايئ 

الدويل لإلنفاذ واإلدعاء التابع للمفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق (INTERCEPT)، وفريق املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق للتقييم الجنايئ والبحوث واالسرتداد 
 .(FERRET) واإلنفاذ

ويف هذا الربع، حقق املحققون التابعون للمفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق والعاملون يف تعاون وثيق مع 
سائر وكاالت إنفاذ القانون الفيدرالية نتائج ملحوظة عدة، 

مبا يف ذلك:
يف ٢٥ كانون الثاين/يناير، حكم قايض فيدرايل عىل دورويث • 

إليس، وهي موظفة كبرية سابقة يف التعاقدات العسكرية 
األمريكية، بالسجن ملدة تزيد عىل ثالث سنوات ملشاركتها 

يف مؤامرة لدفع ٣٦٠٫٠٠٠ دوالر من الرشاوى ملسئويل 

جديدة عملية مكلفة وطويلة. فمن بني ١٨٣ بلداً املرتبة 
من قبل البنك الدويل من حيث سهولة مامرسة أنشطة 

األعامل هناك، تأيت العراق يف املركز ١٦٦ بوجه عام، 
واألخرية فيام بني بلدان الرشق األوسط. 

سوء الخدمات العامة. أجمع مسئويل الواليات املتحدة • 
والحكومة العراقية رأيهم عىل أن نقص الكهرباء ردع 
املستثمرين من إيداع أموالهم يف العراق عىل املدى 

الطويل. وشدد نائب رئيس الوزراء صالح املطلك للمفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق عىل الحاجة إىل تحسني 

قدرة الحكومة العراقية عىل توفري مياه نظيفة وكهرباء 
ميكن االعتامد عليها لجميع العراقيني.

 • .(SOEs) عدم كفاءة املؤسسات التي متولها الدولة
وفقا ملسئولني يف السفارة، فإن املؤسسات التي متولها 

للدولة يف العراق توظف أكرث من ٦٠٠٫٠٠٠ شخص، مام 
يجعل أي تغيريات مفاجئة ودراماتيكية يف عملياتها أمر 
مزعزع لالستقرار. ومبساعدة من األمم املتحدة، رشعت 
الحكومة العراقية يف إعداد خطة إلعادة هيكلة طويلة 

األجل للمؤسسات اململوكة للدولة البالغة ١٧٦ مؤسسة، 
والتي سوف تستغرق أكرث من ٢٠ عاماً. االعتامد عىل 

التكنولوجيات واملامرسات التي عفا عليها الزمن يجعل 
من غري املؤكد ما إذا كان ميكن تحويل هذه املؤسسات 

بنجاح إىل أعامل ربحية. 
االنعزال عن السوق العاملية. ذكر دبلوماسيون أمريكيون • 

للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أنه تلزم عدة 
سنوات قبل أن يتمكن العراق من االنضامم اىل منظمة 
التجارة العاملية، مشرياً إىل الصعوبات املتوقعة يف سن 

اإلصالحات القانونية واملالية الالزمة املطلوبة لالنضامم. 
الحد من االئتامن. ال يستطيع العراق اقرتاض األموال • 

بتكلفة معقولة من الخارج عن طريق االكتتاب العام 
للديون، وذلك ألنه يفتقر إىل قاعدة من اإليرادات 

املستقرة وألنه معروف دوليا مبعدل املخاطر السيادية.  
وهذا يزيد من درجة الكبرية بالفعل من اعتامد الحكومة 
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عراقية. وخالل فرتة خدمتة يف العام ٢٠٠٨ مع وزارة 
الخارجية يف البرصة، ساعد رازو عىل توجيه ٢٫٧ مليون 
دوالر من العقود لرشكات عراقية يف مقابل مبالغ وعد 

بها، ولكن مل يحصل عليها، يبلغ مجموعها ما يقرب من 
١٤٤٫٠٠٠ دوالر. 

ويف ١ آذار/مارس، أدانت هيئة محلفني فيدرالية إدي • 
بريسيل، وهو جرنال سابق يف جيش الواليات املتحدة، 

وزوجته، إيوريكا بريسيل، عىل جميع التهم املوجهة 
إليه يف الئحة االتهام وهي ٢٢ ذات صلة مبخطط الرشوة 

وغسل األموال ذات يف عقود الدفاع املمنوحة ضمن 
جهود الواليات املتحدة يف العراق. وتلقى بريسيل حوايل 
٢٫٩ مليون دوالر من مدفوعات الرشوة والفواتري املزورة 

التي تّم تصميمها لتربير مدفوعات الرشوة كمقابل 
لخدمات استشارية مل تكن أصالً. ومن املقرر صدور 

الحكم يف حزيران/يونيو. 
ويف ٢٥ آذار/مارس، أقر املقدم يف الحرس الوطني بالجيش • 

األمرييك ديفيد لفلوغر بالذنب يف التآمر وقبول الهبات 
وتحويل ممتلكات آلخرين الستخدامه الخاص يف أثناء 

عمله كموظف عمومي. اعرتف فلوغر باستغالل منصبه 
"كعمدة" لقاعدة العمليات املتقدمة يف إثراء نفسه بقبوله 

لألموال والهدايا من املتعاقدين يف مقابل منح هذه 
العقود وتقديم امتيازات خاصة.

ويف ٢٨ آذار/مارس، حكم قايض عىل مريم مندوزا • 
ستينبوش وهي رقيب سابق يف سالح مشاة البحرية 

األمريكية بخمس سنوات تحت املراقبة وأمرها بدفع 
٢٥٫٠٠٠ دوالر كتعويض. وقد أقرت بالذنب يف قبول رشوة 

بقيمة ٢٥٫٠٠٠ دوالر يف مقابل منح عقود عديدة لرشكة 
مقرها يف لبنان أثناء خدمتها يف الفلوجة كمسئول تعاقد 

يف العام ٢٠٠٦. 

وللوقوف عىل ملخص مفصل عن إنجازات املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق يف عمليات التحقيق األخرية، 

انظر الباب ٥ من هذا التقرير. 

مبادرة االدعاء للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
يف أواخر عام ٢٠٠٩، وكجزء من جهود مبتكرة للتعامل مع 

الحاالت اآلخذة يف االتساع، قام املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق بتعيني ثالثة من املدعني العامني السابقني يف 
وزارة العدل (DoJ)، واختيار إعادتهم إىل الشعبة الجنائية 

بوزارة العدل ملالحقة حاالت التزوير التي توّصل إليها 
محققي املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق. وباإلضافة 
إىل التعامل مع القضايا، قدم املدعني العامني التابعني ملبادرة 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للمالحقة الجنائية 

حجج تثبت وجود سوابق قانونية هامة. ويف أحد املسائل 

تعاقد أمريكيني يف الجيش يف مقابل حصول رشكتها عىل 
معاملة تفضيلية يف عملية تقديم العطاءات. 

وبعد أربعة أيام، حكم قاض فيدرايل يف والية كاليفورنيا • 
عىل الكابنت يف مشاة البحرية إريك شميت ملدة ست 
سنوات يف السجن لدوره يف مؤامرة لصد ما يقرب من 

١٫٧ مليون دوالر من عقود الحكومة األمريكية املمنوحة 
مبوجب برنامج العراق أوال. فبينام كان يتمركز يف العراق 

يف ٢٠٠٨، تآمر شميت مع زوجته ورشكة عراقية لرشاء 
مواد أقل، ودون املستوى، من املواد املطلوبة يف العقود 

ليحصد الفرق يف التكاليف لصالح نفسه. وحكم يف وقت 
الحق عىل جانيت شميت، زوجته، بالحبس سنة واحدة 

يف املنزل.
ويف يوم ٨ شباط/فرباير، أقر الجنزال يف الجيش األمرييك • 

كيفن رشوك بالذنب يف اتهامات بغسل األموال. واعرتف 
أنه رسق األموال املخصصة ألغراض إنسانية أو إعادة 

اإلعامر يف العراق ثم أودعها يف حساباته املرصفية الخاصة، 
وقام بغسل أكرث من ٤٧٫٠٠٠ دوالر من األموال املرسوقة 

عن طريق تقسيم العملة إىل سلسلة من الودائع الصغرية. 
ووفقا ألحكام اعرتافه بأنه مذنب، فإّن رشوك سوف يقوم 
بالتسديد لحكومة الواليات املتحدة كل األموال املغسولة. 

ومن املقرر صدور الحكم ضده يف حزيران/يونيو.
ويف أواخر شباط/فرباير، أقر ريتشارد رازو بالذنب يف • 

االحتيال والتآمر الرتكاب االحتيال االلكرتوين باالتصال 
مع الجرائم التي ارتكبت خالل فرتة وجوده يف العراق 

كمتعاقد خاص ومسئول تابع لوزارة الخارجية. وقد قّدم 
رازو عن طريق االحتيال للمتعاقدين العراقيني معلومات 

رسية عن املناقصات التي متولها الواليات املتحدة ملشاريع 
إعادة إعامر العراق يف مقابل ما يصل إىل ١٠٪ من القيمة 

اإلسمية للعقود التي يتم الحصول عليها بهذا االحتيال. 
وخالل فرتة تواجده يف العراق كمواطن خاص يف الفرتة 

٢٠٠٥-٢٠٠٦، حصل عىل أكرث من ٩٣٫٠٠٠ دوالر من 
التحويالت البنكية غري املرشوعة والنقدية من رشكة بناء 
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أوامر أو عقود التي تتطلب الدفع يف املستقبل. وباإلضافة 
إىل ذلك، وجد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

أن الوكاالت مل تلتزم بنحو ٤٠٢٫٤٦ مليون دوالر، وأن 
مكتب اإلدارة واملوازنة مل يلتزم بأموال مجموعها ٢٦٫٣٣ 

مليون دوالر. ويعني عدم اإللتزام بهذه األموال أنه 
ميكن إلغاء ما يقرب من ٤٢٩ مليون دوالر من األموال 

غري امللتزم بها يف نهاية السنة املالية ٢٠١٣ وإعادتها إىل 
صندوق وزارة الخزانة العام.

رقابة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية عىل إدارة • 
التعاقدات يف برنامج العمل املجتمعي. عىل الرغم من أن 
مؤسسة اإلسكان التعاوين الدولية (CHF) ذكرت يف تقرير 

خاص أنها قد تجاوزت مستوى الوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية املستهدف ل١٧ من ٢٣ من املؤرشات لربنامج 

العمل املجتمعي، إال أن عملية التدقيق هذه قررت أن 
الوكالة مل تطلب من مؤسسة اإلسكان التعاوين الدولية 

تتبع مقاييس األداء الرئيسية، مبا يف ذلك عدد املجتمعات 
املحلية التي تسعى للحصول عىل متويل أو تقدم يف 

مساعدة املرشدين داخلياً. وبسبب األوضاع األمنية وعدم 
كفاية املوظفني، اعتمدت الوكالة األمريكية للتنمية 

الدولية عىل مؤسسة اإلسكان التعاوين الدولية وغريهم 
من املتعاقدين واملدققني الخارجيني وفرق إعادة إعامر 
املحافظات للحصول عىل معلومات عن تنفيذ الربامج 

والنتائج. وأخريا، وبينام تطلب الوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية أن تستديم مشاريع مؤسسة اإلسكان التعاوين 

الدولية، وجد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
أن ملفات املشاريع املنجزة ال تحتوي عىل خطط استدامة 

قوية، مام يزيد من احتامالت عدم متابعة املشاريع بعد 
رحيل كالً من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ومؤسسة 

اإلسكان التعاوين الدولية.
استجابة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية لتوصيات • 

التدقيق السابقة من املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق. وجد هذا التقرير، وهو األول يف سلسلة مخطط 

األخرية، برهن محامو مبادرة املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق للمالحقة الجنائية بنجاح عىل أن مخالفات 

الترشيع الفيدرايل التي تتعارض مع املصلحة تخضع للوالية 
القضائية خارج الحدود اإلقليمية للواليات املتحدة. وبالتايل، 
فهناك سلطة قضائية أوسع اآلن ملالحقة مثل هذه الجرائم 
عندما تحدث يف أماكن مثل العراق وأفغانستان. ويف قضية 

ثانية، وافق قاض فيدرايل يف والية تكساس حجة محامي 
مبادرة املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق من أن 
قانون تقتييد املالحقة الجنائية يف زمن الحرب عمل به 

لتعليق ترشيع القيود املفروضة عىل الجرائم ذات الصلة 
بإعادة اإلعامر خالل فرتة الحرب الحبيسة يف العراق. وبعد 

هذا القرار، كام اعرتف املتهم بالذنب.(٥٧) 

عمليات التدقيق 
يف هذا الربع، أصدر املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق ستة تقارير تدقيقية. وحتى اآلن، قام املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق بنرش ١٨٨ تقرير تدقيق. 

واستعرضت عمليات الندقيق يف هذا الربع ما ييل:
صندوق االستجابة الرسيعة (QRF). أنشأت وزارة • 

الخارجية صندوق االستجابة الرسيعة لتمويل املشاريع 
املحلية وتعزيز التنمية االقتصادية واالجتامعية. ويف 

العراق، قامت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
(USAID) بإدارة ١٥٣ مليون دوالر من هذه األموال 
وقامت وزارة الخارجية بإدارة ١٠٣ ماليني دوالر منها. 

وخلصت عملية التدقيق إىل قيام وزارة الخارجية بتحسني 
ضوابطها اإلدارية عىل مسئوليتها من الربنامج منذ تقرير 

كانون الثاين/يناير ٢٠٠٩ عىل للمفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق حول صندوق االستجابة الرسيعة. ومع 

ذلك، وجد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أن 
وزارة الخارجية مل تعالج قضايا املساءلة بعد—خصوصا 
فيام يتعلق بضامن أن لديها وثائق عن نتائج املرشوع 

واستخدام أموال صندوق االستجابة الرسيعة—مام يرتك 
املشاريع عرضة للتزوير واإلهدار وإساءة االستعامل. 

وعىل النقيض من ذلك، وجدت عملية التدقيق أن الوكالة 
األمريكية للتنمية الدولية تتبع ضوابط إدارية جيدة يف ما 
يخصها من هذا الربنامج، مبا يف ذلك املعلومات التفصيلية 

والوثائق املالية التي تبني كيفية استخدام أموال املنح 
الخاصة بها. 

 • .(٢ IRRF) صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق ٢
استعرض املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أوضاع 

مبلغ ١٨٫٤٥ مليار دوالر يف صندوق إغاثة وإعادة إعامر 
العراق ٢ متوّصالً إىل أنه وبحلول نهاية العام املايل ٢٠١٠، 

كانت الوكاالت قد أنفقت ١٧٫٢٦ مليار دوالر ولكن ال 
تزال متلك نحو ١٤٥٫٢٥ مليون دوالر من االلتزامات يف 

.
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إلعادة إعامر العراق أن منطقة الخليج تراقب كيف يتم 
استخدام فرق أمن إيجيس وتوفر املعلومات املناسبة 

إليجيس وبالتايل فإن الرشكة ميكنها أن تحدد عدد وتكوين 
أفراد األمن الالزمني لتلبية متطلبات العقد. كام ترصد 

منطقة الخليج أيضاً االستفادة من الفرق األمنية لضامن 
أن تقوم بتعديل متطلبات العقد لتعكس التغريات يف 

أنشطة إعادة اإلعامر. 
توصيات فيلق املهندسني بالجيش األمرييك نحو إكامل • 

أو إلغاء املشاريع. درس املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق قرارات فيلق املهندسني بالجيش األمرييك 
للتوصية باستكامل أو إلغاء ٢٠ مرشوعاً منوذجاً متوصالً 

إىل أن فيلق املهندسني بالجيش األمرييك استخدم املعايري 
التي حددها للتوصل إىل توصياته. مل يعد فيلق املهندسني 

بالجيش األمرييك يشارك يف نقل املشاريع مبارشة إىل 
الحكومة العراقية منذ اتفاق ترشين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٩ 

بني السفارة والحكومة العراقية إلضفاء الطابع الرسمي 
عىل عملية نقل املشاريع املنجزة إىل الحكومة العراقية. ◆

لها، أن الوكالة األمريكية للتنمية الدولية قد نفذت جميع 
توصيات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق عدا 

اثنني منهم وأنها تتبع عملية سليمة ميكن بها تتبع ورصد 
تنفيذها لتوصيات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق. وستستعرض التقارير الالحقة من هذه السلسلة 
التقدم املحرز لدى وزارة الدفاع ووزارة الخارجية يف 

االستجابة لتوصيات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق. 

إدارة فيلق املهندسني بالجيش األمرييك (USACE) يف • 
منطقة الخليج (GRD) للعقود األمنية. توصلت عملية 
التدقيق هذه إىل أن التأكيد عىل أن عملية فرقة منطقة 

الخليج لتعديل متطلبات رشوط العقد األمنها إيجيس 
بدت معقولة وتستجيب للتغريات يف أنشطة إعادة 

اإلعامر. ومنذ تقرير املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق يف العام ٢٠٠٩ حول عقود إيجيس األمنية، انخفض 

عدد مشاريع أنشطة فيلق املهندسني بالجيش األمرييك 
وخدمات أفراد أمن إيجيس يف العراق. وعالوة عىل ذلك، 
من املتوقع أن تنخفض مشاريع أنشطة فيلق املهندسني 
بالجيش األمرييك واملتطلبات األمنية أكرث من ذلك بكثري 

بحلول متّوز/يوليو ٢٠١١. وجد املفتش العام الخاص 
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 متويل إعادة إعامر
العراق

١٨ استعراض التمويل 
١٩ التمويل االمرييك  
٣٩ التمويل العراقي 
٤٠ الدعم الدويل 
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حتى تاريخ ٣١ آذار/مارس ٢٠١١، تم توفري ١٨٥٫٤٩ مليار 
دوالر إلغاثة وإعادة إعامر العراق من خالل ثالثة مصادر 

رئيسية:٥٨
االعتامدات األمريكية - ٦١٫٤٥ مليار دوالر • 
بلغت التمويالت العراقية التي أرشفت عليها السلطة • 

االئتالفية املؤقتة (CPA) ونفقات موازنة رأس املال 
العراقي - ١١١٫٠٠ مليار دوالر 

بلغت االلتزامات الدولية التي تأخذ شكل مساعدات • 
وقروض من مصادر غري أمريكية ١٣٫٠٣ مليار دوالر 

انظر الشكل ٢٫١ إللقاء نظرة عامة عىل مصادر التمويل 
هذه. انظر الشكل ٢٫٢  للوقوف عىل مقارنة تاريخية عن 

التمويل الرتاكمي لكال من الواليات املتحدة والعراق يف جهود 
إعادة إعامر العراق.   

نظرة عامة عيل التمويل
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مصادر التمويل, ٢٠٠٣–٢٠١١
باملليار دوالر
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الصندوق الدويل للرقابة عىل املخدرات وتطبيق القانون • 
(INCLE) - مبلغ ١٫١٢ مليار دوالر

حتى تاريخ ٣١ آذار/مارس ٢٠١١، ظل ٤٫٤٦ مليار دوالر 
متاحة يف سلطة امليزانية غري منفقة لخمسة صناديق كبرية 
(٤٫٢٠ مليار دوالر من األموال غري امللتزم بها باإلضافة إىل 

١٫٧٣ مليار دوالر يف االلتزامات غري املنفقة ناقص ١٫٤٨ مليار 
دوالر يف الصناديق منتهية الصالحية).٦١ 

وفر الكونجرس أيضا ١٠٫٠٤ مليار دوالر من خالل مصادر 
متويل صغرية متعددة.٦٢

إللقاء نظرة عامة عىل االعتامدات األمريكية وااللتزامات 
والنفقات من الصناديق الخمس الكربى، انظر الشكل ٢٫٣. 
ملزيد من التفاصيل عن حالة كل الصناديق، انظر الجدول 

 .٢٫١

اعتامدات السنة املالية ٢٠١١

يف هذا الربع، خصص الكونغرس ما يقدر ب ٣٫٣٧ مليار 
دوالر يف متويل السنة املالية ٢٠١١ إلعادة إعامر العراق، 

والتي تضم ما يقدر ب ٢٫٠٠ مليار دوالر من املساعدة يف 
إعادة اإلعامر الجديدة وما يقدر بنحو ١٫٣٧ مليار دوالر 

يف التمويل الجديد ملا يتعلق مبصاريف تشغيل إعادة 
اإلعامر.٦٣ وقد تّم توفري التمويل يف وزارة الدفاع وضمن 

 .H.R) قانون املخصصات املستمرة للسنة الكاملة، ٢٠١١
١٤٧٣)، ٦٤ والذي أقره مجلس النواب ومجلس الشيوخ 
يوم ١٤ نيسان/أبريل ٢٠١١، وتم توقيعه ليصبح قانونا 

(القانون العام ١١٢-١٠) يف ١٥ نيسان/أبريل ٢٠١١. ٦٥
P.L. ١١٢-١٠ ليحل محل سلسلة من املخخصات 

املستمرة والتي قدمت متديدات مؤقتة لسلطة ميزانية 
السنة املالية ٢٠١٠؛ وقد وقعت كقانون قبل انتهاء فرتة 

املخصصات املستمرة السابعة.٦٦ ملزيد من التفاصيل، 
انظر الجدول ٢٫٢.

P.L. ١١٢-١٠ ينقسم إىل قسمني:٦٧
تلقت وزارة الدفاع (DOD) اعتامد ملدة عام كامل، • 

يحل محل التمديدات السابقة للسلطة عىل ميزانية 
السنة املالية ٢٠١٠، وبالتايل توفري املزيد من املرونة 
إلعادة تخصيص التمويل، مقارنة باالعتامد املستمر.

تلقت وزارة الخارجية (DoS ) وغريها من الوكاالت • 
املدنية اعتامد مستمر ملدة عام كامل مُيدد ُمجدًدا إىل 

منذ ٢٠٠٣، خصص الكونجرس األمرييك أو وفر ٦١٫٤٥ مليار 
دوالر أمرييك لجهود إعادة اإلعامر يف العراق، منها بناء البنية 

التحتية وإقامة املؤسسات السياسية واالجتامعية وإعادة 
إنشاء قوات األمن ورشاء منتجات وخدمات ملصلحة الشعب 

العراقي.٥٩
وحتى تاريخ ٣١ آذار/مارس ٢٠١١، تم تخصيص مبلغ 

٥١٫٤١ مليار دوالر من خالل خمس صناديق كربى:٦٠
صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق (IRRF) – مببلغ • 

٢٠٫٨٦ مليار دوالر
صندوق قوات األمن العراقي (ISFF)- مبلغ ٢٠٫٥٤ مليار • 

دوالر
صندوق دعم االقتصاد (ESF) — مبلغ ٤٫٩١ مليار دوالر• 
برنامج االستجابة الطارئة القائد (CERP) - مبلغ ٣٫٨٩ • 

مليار دوالر

متويل الواليات املتحدة
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ومل يتقرر املبلغ املُخصص للعراق للعام املايل ٢٠١١. ووفًقا 
ملكتب وزارة الخارجة بالعراق، فإن مكتب شئون الرشق 

األدىن بالعراق (NEA-I) ، وعندما يقع عىل راس قامئة األرقام 
الكربى املتاحة . سيعمل لتخصيص املبالغ بني مكاتب وزار  

الخارجية والوكاالت املدنية مع رشكائها  ثم سهم صندوق 
الدعم االقتصادي (ESF) لخطة اإلنفاق يف العراق مع 

الكونجرس و املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق. ٧٥
لتنفيذ أغراض التحليل، قّدر املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق ُمخصصات العام املايل ٢٠١٠ للعراق بناء عىل 

أسهم صندوق الدعم االقتصادي للعام املايل ٢٠١٠. وكان 
اعتامد صندوق الدعم االقتصادي املُخصص للعراق والذي 
يصل مبلغه إىل ٣٤٦ مليون دوالر أمرييك أو حوايل ٦٪ من 
مخصص صندوق الدعم االقتصادي. ٧٦ يساوي ذلك حوايل 

٣٧ مليون دوالر أمرييك، (١٠٪) أقل من الذي طلبته وزارة 
الخارجية يف العراق.٧٧ وكام نالحظ فإن هذا الرقم يخضع 

للتغيري.

اعتامدات مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية 
للعام املايل ٢٠١١

P.L. تقدم ١٫٨٤ مليار دوالر مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ 
القوانني الدولية  يف جميع أنحاء العامل (وتُحسب عىل أنها 
املبلغ املُخصص قانونًا للعام املايل ٢٠١٠ ويخضع إىل ٠٫٢٪  

خصم ُمقدم إىل القسم ١١١٩). ٧٨ 
وفًقا ملكتب الهيئة الدولية ملراقبة املخدرات وفرض إنفاذ 

القانون   بوزارة الخارجية، فإن تأثري ميزانية العام املايل 
٢٠١١ عىل العراق ال يزال غري مؤكد إىل حد ما .٧٩  كام طلبت 

وزارة الخارجية ٣١٥ مليون دوالر لصالح ملكتب الهيئة 
الدولية ملراقبة املخدرات وفرض إنفاذ القانون   يف العراق 

يف العام املايل ٢٠١١ P.L. ١٠-١١٢ و يجب تقديم حوايل ٥٢ 
مليون دوالر يف العام املايل ٢٠١١ لتمويل الصندوق الدويل 

للرقابة عىل املخدرات وتطبيق القانون بالعراق – وهو مبلغ 
اقل قليال من االعتامد املعتاد للعام املايل ٢٠١٠ القانون العام 
(PL١١١-١١٧ املقرتن٨٠ مع ٥٠٠ مليون دوالر متويل مستقبيل 

من امليزانية اإلضافية للعام املايل ٢٠١٠. و تصل هذه املبالغ 
إىل حوايل ٢٥٢ مليون دوالر للعام املايل ٢٠١١ – أو ٦٣ 

مليون دوالر أمرييك (٢٠٪) أقل من املبلغ املطلوب ملدة 
عام.٨١ ملزيد من التفاصيل عن تكاليف برنامج تطوير الرشطة 

(PDP) يف العام املايل ٢٠١١ و ٢٠١٢ ووضع التمويل، راجع 
الباب ٣ من هذا التقرير.

لتنفيذ أغراض التحليل ، قّدر املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق  ُمخصصات العام املايل ٢٠١١ للعراق بناء عىل  

مخصصات الصندوق الدويل للرقابة عىل املخدرات وتطبيق 
القانون بالعراق  للعام املايل ٢٠١٠ املُخصص للعراق من 

املُخصص املُعتاد (القانون العام (PL .  ١١١-١١٧) الذي يصل 

صالحيات ميزانية السنة املايل ٢٠١٠  - ولكن مع مبالغ 
بديلة يف بعض الحاالت. تخضع جميع املبالغ املدفوعة إىل 

بنسبة خصم تتجاوز ٢٪. 

وأثر امليزانية عىل أنشطة الواليات املُتحدة يف العراق 
غري مؤكد متاًما وخاصة يف حالة وصندوق الدعم االقتصادي 

(ESF). ملزيد من التفاصيل، راجع جدول ٢٫٣ .

اعتامدات السنة املالية ٢٠١١ لصندوق قوات األمن العراقية 
.(IRRF) و صندوق إغاثة وإعادة أعامر العراق (ISFF)

P.L. ١١٢-١٠  يقدم ١،٥٠ مليار دوالر يف السنة املالية ٢٠١١ 
التمويل لصندوق قوات األمن العراقية، ٦٨ ٥٠٠  مليون دوالر(  

٢٥ ٪) أقل من ٢،٠٠ مليار دوالر املطلوبة، ٦٩ ولكنه يساوي 
املبلغ الذي املُخصص من قانون ترخيص الدفاع القومي  

(NDAA) يف السنة املالية ٢٠١١. ٧٠ 
P.L. ١١٢-١٠ ٥٠٠ مليون دوالر أمرييك يف السنة املالية 

٢٠١١ لتمويل وبرنامج االستجابة الطارئة للقائد (CERP يف 
أفغانستان والعراق، ٧١ منها ٧٠ مليون دوالر أمرييك تخصصها 

 CERP) وزارة الدفاع  إىل وبرنامج االستجابة الطارئة للقائد
يف العراق.٧٢ 

اعتامدات وصندوق الدعم االقتصادي  للسنة املالية ٢٠١١.
P.L. يقدم يف العام املايل ٢٠١٠-٢٠١١ ٥٫٩٥ مليار دوالر 

أمرييك إىل وصندوق الدعم االقتصادي   يف جميع أنحاء العامل  
( يُحسب بصفة مبلغ ُمقدم إىل القانون العام. ١١٢-.١٠ 

القسم ٢١٠٩ مبوجب نسبة خصم ٠. ٢٪  ُمخصصة للقسم 
١١١٩) .٧٣ باإلضافة إىل تخفيض ٦٣٢ مليون دوالر أمرييك 

حوايل (٩٪) من ومبلغ ٌمخصص قانونُا يف العام املايل ٢٠١٠ 
( يشمل ذلك التمويل املستقبيل واالعتامدات اإلضافية). ٧٤ 
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األجنبية ونفقات تشغيل للعراق ١٫٨٣ بليون دوالر أمرييك 
(٣٧٪) أكرث من املُخصص يف العام ٢٠١٠. ٨٤

وقد طلبت اإلدارة ميزانية العام املايل ٢٠١٢ تتطلب 
سحوبات متقاربة ومتامثلة بني عمليات الطوارئ الخارجية 

يف املستمرة (OCO) يف العراق وأفغانستان وباكستان 
ولكن مع تخصيص فروع مليزانية وزارة الخارجية يف هذه 
البالد موزعة بني عمليات الطوارئ الخارجية يف املستمرة 

(OCO) وامليزانيات األساسية. وتتوافق املامرسة الجديدة مع 
املجموعات السابقة بواسطة وزارة الخارجية ووفًقا لإلدارة 
ستحسن الشفافية بالنسبة للتكاليف االستثنائية واملؤقتة.٨٥ 

ملزيد من التفاصيل راجع الجدول ٢٫٣

إىل حوايل ٥٢ مليون دوالر.٨٢، مثلام حدث مع صندوق الدعم 
االقتصادي، وهذا الرقم خاضع للتغيري وقد ناقشنا أعاله مبلغ 
ال ٢٠٠ مليون دوالر أمرييك املُخصص للتمويل املستقبيل ما 

هو وارد يف هذا التقرير تحت عنوان االعتامدات املالية للعام 
املايل ٢٠١٠. ٨٣

طلبات ميزانية العام املايل ٢٠١٢

يف ١٤ فرباير/شباط ٢٠١١ ، نرشت الغدارة طلب ميزانيتها 
عن العام املايل ٢٠١٢ الذي يبدأ يف ١ أكتوبر/ترشين أول 

٢٠١١ وقد طُلب أكرث من ٦٫٨٠ بليون دوالر من املساعدات 

 - 
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بذلك مساعدة كومة العراق حتى تكون لديها القدرة واملوارد 
الالزمة للقيام مبهام األمن الحكومية الحساسة بنفسها. ٩٠ 

امليزانية األساسية
باإلضافة إىل ميزانية عمليات الطوارئ الخارجية، طلبت 
اإلدارة موارد "هامة" يف مليزانية األساسية للعراق لدعم 

الوظائف الرئيسية للسفارة وبرامج املساعدة.٩١ و تشمل 
امليزانية املُخصصة لوزارة الخارجية ٥٨٤ مليون دوالر لتغطية 

نفقات التشغيل املدين املعتزم متويلها ملدة متويل عملياتها 
ملدة عام كامل للوجود الخارجي لوزارة الخارجية يف بغداد، 

وتوفري االنتقال إىل عمليات الطوارئ الخارجية لوزارة 
الخارجية يف منشآن بغداد املتبقية لرئاسة مهمة التحكم 

واملراقبة. ٩٢ 
كام تستمر وزارة الخارجية يف تقديم برامج املساعدة 
املتعلقة بالتشغيل والزراعة والخدمات األساسية. ووفقا 

ملا ورد عن سكرترية الخارجية األمريكية هيالري كلينتون" 
هذه الربامج ُمصممة للعمل بأنفسهم خارج مواقعها " ويف 

العراق بالفعل "تتوافق مساعداتنا دوالر مع دوالر" ٩٣ ونحو 
هذه الغاية، تطلب اإلدارة ٣٦٠ مليون دوالر تحت ثالثة 

حسابات يف العام املايل ٢٠١٢ بناء عىل ميزانية أساسية لوزارة 
الخارجية كالتايل: ٩٤

٣٢٦ مليون دوالر لصندوق الدعم االقتصادي – وذلك • 
غالبًا للمساعدة يف "تشجيع الحكومة العراقية بحيث 
تكون عادلة وممثلة، وخاضعة للمساءلة مببلغ ٢٠٢ 

مليون دوالر وأيضا لتعزيز النمو االقتصادي والفرص(مببلغ   
٨٨ مليون دوالر)، و دعم الصحة والتعليم والخدمات 

االجتامعية األخرى ٣٦ مليون دوالر.
و ٣٢ مليون دوالر لربامج عدم انتشار أسلحة الدمار • 

الشامل ومقاومة إلرهاب ونزع األلغام والربامج التابعة لها 
(NADR)- لدعم إصالحات قطاع األمن وجهود مكافحة 

اإلرهاب.
٢ مليون دوالر لربامج لتعليم والتدريب العسكري العاملي • 

(IMET) لدعم دورات العسكرية املُتخصصة.

من الثالثة فإن تطلب برامج عدم انتشار أسلحة الدمار 
الشامل ومقاومة إلرهاب ونزع األلغام والربامج التابعة لها 

(NADR و برنامج التعليم والتدريب العسكري العاملي 
(IMET) مبلغ اعتامدات مامثلة يف األعوام السابقة ، ولكن 
يطلب صندوق الدعم االقتصادي ٥٧ مليون دوالر (١٥٪)  

اقل من اعتامدات العام املايل ٢٠١٠. ٩٥

تيارات املساعدات األجنبية
تستمر العراق يف أن تكون متميزة بني املتلقني للمساعدات 

الخارجية األمريكية. يف ميزانية اإلدارة للعام املايل ٢٠١٢، 

 ميزانية العمليات 
الخارجية

تطلب إدارة ميزانية عمليات الطوارئ الخارجية يف املستمرة 
(OCO ) لدعم " الجهود األساسية" بالعراق" واملُتعلقة 
باالنتقال من العسكرية إىل مرحلة إعادة اإلعامر بقيادة 

مدنية.٨٦
ويشمل ذلك سحب جميع القوات األمريكية يف العراق • 

بحلول ٣١ ديسمرب/كانون األول ٢٠١١ وفًقا التفاقية األمن 
بني العراق والواليات املُتحدة 

 • (EBOs ) مع إنشاء قنصليتني مكاتب فروع للسفارة
وتويل وزارة الخارجية مسئولية أكرث من ٤٠٠ من األنشطة 

األساسية التي تتوالها وزارة الخارجية حاليًا.
إضافة إىل إنشاء مرافق للرشطة واملحكمة الجنائية • 

املركزية  ومواقع التعاون األمني الستمرار تعزيز قوات 
األمن   وقدرات الوزارة

يوضح التحليل االرتجاعي بواسطة وزارة الخارجية أنه 
يوجد حوايل ٢٫١٩ مليار دوالر يف ميزانية العام املايل ٢٠١٠  

وتندرج نفقات تشغيل وزارة الخارجية املُصنفة تحت 
عمليات الطوارئ الخارجية يف املستمرة (OCO ) ملعيار 

٢٠١٢ (وهي تشمل حرصيًا نفقات اإلرشاف مع أصدر مكتب 
املُفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق املُقرتنة باملفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق). املايل    ٢٠١٢. وميثل 

ذلك، ١٫٠٤ بليون دوالر (٤٧٪) بزيادة ٣٫٢٣ بليون دوالر. ٨٧ 
وفقا لإلدارة. وهذه الزيادة  " أكرث من تعويض" من خالل 

الطلب املتناقص عىل وزارة الخارجية ، والذي يُعزى إىل 
انسحاب القوات األمريكية من العراق بحلول ٣١ ديسمرب 

 ٢٠١١. ٨٨
عالوة عىل ذلك، تطلب الغدارة ٢٫٠٠ بليون دوالر من 

املساعدة الخارجية تحت حسابني يف ميزانية عمليات 
الطوارئ الخارجية يف املستمرة للعام ملايل ٢٠١٢ الخاصة 

بوزارة الخارجية. ٨٩
و ١٫٠٠ بليون دوالر لصالح الصندوق الدويل للرقابة عىل • 

املخدرات وتطبيق القانون بالعراق  لدعم ملكتب الهيئة 
الدولية ملراقبة املخدرات وفرض إنفاذ القانون   لربنامج 

تطوير الرشطة.
و١ مليار دوالر لتمويل برنامج العسكرية الخارجية لتوفري • 

املساعدة األمنية للعسكرية العراقية.

ويُقصد بكال الربنامجني اللذان طلبا التمويل دعم النتقال 
من  وزارة الخارجية  إىل وزارة الداخلية يف ١ أكتوبر/ترشين 
أول ٢٠١١. ووفقا لوزارة الخارجية ، فإن التعزيزات املطلوبة 

"وبرامج املُشاركة قصرية  األجل يف املقام األول" . ويُقصد 
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الكونجرس يف طلب  إدارة امليزانية، " يحدث ذلك بالضبط 
يف أكرث املراحل حساسية " حيث ننتقل من أ) ( القيادة 
العسكرية – القيادة املدنية التي تُدار من خالل الربامج 

والعمليات". ٩٧ ويف مارس/آذار شهد نائب وزير الخارجية 
لإلدارة أمام الكونجرس أن لتقسيم ميزانية إدارة البالد بهذه 

الطريقة يف هذا الوقت هو تقسيم ليس غري مسئول فقط بل 
إن الواضح والخطر القائم هو األمن القومي". كام وافق عىل 

االقرتاح الذي يقول بأن دون االعتامد الكامل عىل طلبات 
ميزانية العام املايل ٢٠١١ و ٢٠١٢ الخاصة بالعراق. فإن 

مخاطرات الواليات املُتحدة  " قد فشلت يف مهمتها".٩٨

تبلغ مرتبة امليزانية التي خصصها الكونجرس لعراق ثالثة 
من بني تيارات التمويل املدنية الرئيسية املُدمجة. ملزيد من 

املعلومات أنظر شكل ٤٫٢ رغم أن العام املايل ٢٠١٢ ميثل 
تحول رئييس بعيًدا يف نقل اعتامدات وزارة الخارجية  إىل 

 (ISF  ) وزارة الداخلية  ويظل تعزيز قوات األمن العراقي
هو األولوية.٩٦ ملزيد من التفاصيل راجع شكل ٢٫٥

قيود ميزانية وزارة الخارجية.
يف خطاب إىل رئيس مجلس إدارة لجنة االعتامدات مبجلس 
النواب وسكرترية وزير الخارجية األمرييك هيالري كلينتون 
، أعربت هيال ري عن قلقها من الخصومات التي يقرتحها  

, $ :

 
 , $

 , $
 $

 $
 $

#) ) $

 
 , $

 , $
 , $

 $
 $

, $ :

 

, $ :

 
 , $

 $
 $
 $
 $

تدفقات التمويل املدين: طلبات اإلدارة ملخصصات السنة املالية ٢٠١٢
باملليون دوالر

. –  , / /  “,  ,  &  , ” ,DoS :

FY 2004 FY 2005 FY 2012FY 2006 FY 2007 FY 2008 FY 2009 FY 2010 FY 2011

 IAF , )  “ ”  ; ” NCLE  .  :
 “ ”  .(.  .  ,ISF QRF ,  & .  ING ,  ING ,  ING ,  IAF ,  IAF ,

. ù  ,

 / /  (OUSD(C  / - /  :
 "     / "   :  : "  -  / /   /  / 

.    / "  /   :   (

دعم الواليات املتحدة لقوات االمن العراقية من الصناديق الخمسة الرئيسية, السنة املالية ٢٠٠٤− السنة املالية ٢٠١٢

$ $ $ $ $ $ $

, $

, $

, $

, $

, $

, $

, $

, $

, $

, $

$

$

, $

, $

$

$

, $

$ 

 

 
 

IRRF ISFF FMF
INCLE

, $

, $

, $



I

إضافة إىل ٢٫٣٣ مليار دوالر مل يلتزم بها  ولكن يوجد ٥٠٩ 
مليون دوالر من هذا املبلغ تم إنفاقها. وبذلك يبقى ١٫٨٢ 

مليار دوالر متاحة للتخصيص للمرشوعات الجديدة وإجامليًا 
، يوجد ٢٫٦٠ مليار دوالر متاح يف ميزانية السلطة  ال تزال 

غري متوقعة يف صندوق قوات األمن العراقية.١٠٣ 
وبالنسبة لوضع صندوق قوات األمن العراقية، ويشمل 

ذلك االنهيارات غري املتوقعة ن أنظر الشكل ٢٫٦

االلتزامات والنفقات ربع السنوية لصندوق قوات األمن 
العراقي

اعتباًرا من ٣١ مارس/آذار ٢٠١١ تم تخصيص مبلغ ٢٠٫٥٤ 
مليار دوالر لصندوق قوات األمن العراقية تم توزيعها عىل 

أربع مجموعات أنشطة فرعية رئيسية: األجهزة، والبنية 
التحتية، واالستدامة، والتدريب. وتم تخصيص الباقي إىل 

األنشطة ألخرى ذات الصلة.١٠٤
وبالنسبة للوضع والتغيري الربع سنوي يف صندوق قوات 

األمن العراقية  بواسطة الوزارة ومجموعات األنشطة الفرعية 
، انظر الجدول ٤٫٢

طلبات و اعتامدات قوات األمن العراقية
منذ عام ٢٠٠٥، طلبت اإلدارة مبلغ ٢٢٫٩٠ مليار دوالر 

لصندوق قوات األمن العراقية وخصص الكونجرس له ٢٠٫٥٤ 
مليار دوالر. وكانت االعتامدات عموًما أكرب يف بداية الربنامج 

وترتاوح بني ٣٫٥١ مليار من العام املايل ٢٫٠٠٥ – إىل العام 
املايل ٢٠٠٥  و ١٫٣٠ مليار من العام املايل ٢٠٠٨- إىل العام 

املايل ٢٠١١ واالعتامدات التكميلية تبلغ تقريبًا ضعف حجم 
االعتامدات املعتادة – ٢٫٩٧ مليار دوالر مقابل ١٫٥٥ مليار 

وكانت ُمُتنح عىل شكل مبالغ اقرب لطلب اإلدارة.١٠٥
يف بداية ها الربنامج، اقرتنت التخصيصات واالعتامدات 

باملعدالت األكرب لاللتزام. و حتى اآلن، فامليزانية املتاحة 
للسلطة (هي مبالغ غري جربية أقل من املبالغ املُنفقة) 

تصل غىل ١٫٠٠ مليار دوالر حتى ٢٠٠٩. وحيث أن حجم 
االعتامدات تقلصت يف العام املايل ٢٠٠٩ -  إىل العام املايل 

٢٠١٠، تناقصت امليزانية املتاحة للسلطة وتباطؤ معدل 
االلتزام بشدة. مع اعتامد يبلغ ١٫٥٠ مليار دوالر إىل صندوق 

قوات األمن العراقية  بواسطة القانون العام ١٠-١١٢ 
وامليزانية املُتاحة للسلطة هي ذات أعىل مستوى منذ عام 

٢٠٠٦. ١٠٦
وقد انتهت االعتامدات للعام املايل ٢٠٠٥ – عىل العام 
املايل ٢٠٠٩. وال ميكن للقوات األمريكية يف العراق االلتزام 

مببالغ من هذه االعتامدات ملرشوعات جديدة ولكن ميكنها 
ضبط التخصيصات  القامئة وزيادة املبالغ يف فرتة الخمس 

سنوات القادمة بعد انتهاء فرتاتها. كام انتهى االعتامد للعام 
املايل ٢٠٠٥ يف ٣٠ سبتمرب/ ايلول ٢٠٠٦ وسيتم إلغائه يف ٣٠ 

ووفًقا لتقرير أكتوبر/ ترشين أول الصادر عن وزارة 
الخارجية للمفتش العام "يبدو أن العاملني اإلقليمني تقودون 

حاليًا قيود امليزانية أكرث من تقييم ما يحتاجونه إلنجاز 
املهمة. و بالتأكيد ال يوجد دليل أن املهمة تم تحديدها أو 

تقليصها أو متويلها وتقليص تغيري العاملني.٩٩

صندوق قوات األمن العراقية

منذ ٢٠٠٥ خصص الكونجرس ٢٠٫٥٤ مليار دوالر لصندوق 
القوات العراقية لتمكني القوات األمريكية بالعراق وسلفها 

والفوات املتعددة الجنسيات بالعراق من مساعدة وزارة 
الدفاع العراقية (MOD)  و وزارة  الداخلية ( MOI) يف 

تطوير القوات األمن العراقية وزيادة قدرتها التنفيذية. 
١٠٠ ويشمل ذلك: ١٥٠ مليار دوالر من خال القانون العام 

 ١١٢-١٠٫١٠١
و منذ ٣١ مارس/ آذار ٢٠١١ ، فإن صندوق قوات األمن 

العراقية ألزم وخصص مبلغ ١٨٫١٤ مليار دوالر لصندوق 
إغاثة أعامر العراق ٢. ١٠٢ وبهذا املنوال فإن صندوق القوات 

األمن العراقية هو أكرب صندوق إلعادة اإلعامر يف العراق .
و بدًءا من ١٣ مارس/آذار  ٢٠١١ خصص صندوق قوات 

األمن العراقية مبلغ ٠٫٧٨٢ مليون دوالر مل يكن أنفقها. 

13%

14%

15%
33%

13%

$782.4 :

12%

 

$110.3

$258.6

$92.1

 

$103.2

$115.4

 

$102.8

.  .  :

 P.L. 109-13; P.L. 109-102; P.L. 109-234; P.L. 110-28; P.L. 110-92; P.L. 110-116; P.L. :
 110-137; P.L. 110-149; P.L. 110-161; P.L. 110-252; P.L. 111-32; P.L. 111-212; P.L.

 ,    ,111-290; P.L. 111-317; P.L. 112-10; OSD
.4/18/2011

صندوق قوات األمن العراقية: أوضاع األموال حتى تاريخ 3/31/2011
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خصصت قوات الواليات املُتحدة بالعراق متويل اكرب 
لألجهزة من أي مجموعة نشاط فرعي أخرى يف كل عام 

ولكن يف ٢٠٠٦  تلقت البنية التحتية مبلغ  أكرث من حوايل 
١٦٠ مليون دوالر.١٠٩

قسمت القوات األمريكية يف العراق املخصصات للمعدات 
والبنية التحتية والتدريب واالستدامة بني وزارة الدفاع (٩٫٩٠ 

مليار دوالر، او ٥٨٪) ووزارة الداخلية العراقية (٦٫١٧ مليار 
دوالر، او ٣٦ ٪). ال تتم مخصصات األنشطة ذات الصلة إىل 

وزارة بعينها. ١١٠ للتفاصيل، أنظر الشكل ٢٫٨.

مخصصات صندوق قوى األمن العراقية ، العام املايل ٢٠٠٩
يف السنة املالية ٢٠٠٩، خصصت القوات األمريكية يف العراق 

٦٨٠ مليون دوالر (٦٨٪) من صندوق قوات األمن العراقية 
لدعم وزارة الدفاع. أكرث من نصف تخصيص وزارة الدفاع 
– ٣٥٩ مليون دوالر (٣٦٪ من إجاميل املخصصات) – كان 

لغرض املعدات، مبا يف ذلك املخصصات البارزة ملعدات 
القيادة واملراقبة. بلغ أكرب بند لخط فردي ١٠٧ مليون دوالر 

للمعدات لتحديث البحرية العراقية. ١١١ خصصت القوات 
األمريكية يف العراق ٣٠٠ مليون دوالر من السنة املالية ٢٠٠٩ 

من صندوق قوات األمن العراقية لدعم وزارة الداخلية. بلغ 
أكرب بند لخط فردي ٧٢ مليون دوالر ملستشاري الرشطة 

الدولية (وكاالت تشجيع االستثامر يف العراق وكاالت تشجيع 
االستثامر يف العراق IPAs)، املتعاقد معهم من خالل مكتب 

شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية. ١١٢ 
كان العام املايل ٢٠٠٩ هو العام األول الذي مل يتم 

فيه تخصيص أموال للبنية التحتية ، وذلك بسبب حظر 
١١٣.NDAA الكونجرس لهذا اإلنفاق يف العام املايل ٢٠٠٩
ملزيد من التفاصيل، أنظر الشكل ٢-٨ والجدول ٢-٦.

مخصصات صندوق قوى األمن العراقية ، العام املايل ٢٠١٠
وفقاً للقوات األمريكية يف العراق، ١٫٠٠ بليون دوالر من 
تخصيص صندوق قوى األمن العراقية للعام املايل ٢٠١٠ 

(القانون العام ٢١٢-١١١ والتي تنتهي يف ٣٠ سبتمرب ٢٠١١) 
كان املزمع مساعدة القوات األمريكية يف العراق عىل دعم، 

تجهيز وضامن أن قوى األمن العراقية تحقق الحد األدىن 
من قدرتها الرئيسية MEC. عىل وجه الخصوص، متنح خطة 

إنفاق صندوق قوى األمن العراقية للسنة املالية ٢٠١١، 
األولوية ملا ييل:١١٤

تحديث الجيش العراقي التاسع، الشعبة امليكانيكية.• 
جلب وتوظيف "مساعدين"  ألقسام املشاة  وكتائب • 

املدفعية يف وزارة الدفاع.
تطوير "دوام" قدرة االكتفاء.• 

سبتمرب/ أيلول عام  ٢٠١١ ، وأي تخصيصات غري متوقعة 
سيتم إلغائها  وكل املبالغ غري املتوقعة سيتم ردها إىل خزانة 

الواليات املُتحدة. وعىل مدار برنامج صندوق قوات األمن 
العراقية ، فإن االلتزامات الربع سنوية بلغت يف املتوسط 

٧٩٢ مليون دوالر ونفقات سنوية مبتوسط ٧٥٨ مليون 
(وهذه املبالغ تصل لحوايل ٨٫٥ مليون و ٨٫١ مليون يوميًا، 

عىل التوايل). يف األرباع السنوية األخرية املتاحة للقوات 
األمريكية يف العراق، تم تخصيص حوايل ٣٦٪ و ٤٧ ٪ من 

اعتامدات العام املايل ٢٠٠٨ والعام املايل ٢٠٠٩ عىل التوايل  
مام يقرتح " املسارعة إىل االلتزام " بهذه االعتامدات لهذه 

العمليات قبل انتهاء مدتها.١٠٧
ملزيد من التفاصيل عن صندوق قوات األمن العراقية، 

أنظر الشكل ٢٫٧ و الجدول ٢٫٥

اعتامدات لصندوق قوات األمن العراقية للعام املايل ٢٠٠٥ - 
العام املايل ٢٠٠٨ .

السنوات األربع األويل لصندوق قوات األمن العراقية للسنة 
املالية ٢٠٠٥ والسنة املالية ٢٠٠٨، خصصت القوات األمريكية 

يف العراق ١٦٫٩٦ مليار دوالر إىل ٥ مجموعات فرعية.١٠٨
األجهزة – ٦٫٢١ مليار (٣٧٪)• 
البنية التحتية-  ٤٫٧٠ مليار (٢٨٪)• 
التدريب – ٢٫٧٦ مليار (١٦٪)• 
التعزيز – ٢٫٤١ مليار (١٤٪)• 
الخدمات ذات صلة – ٨٨٥ مليون (٥٪)• 
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صندوق قوات األمن العراقي: املخصصصات واالتزامات واالنفاقات, السنة املالية ٢٠٠٥– السنة املالية٢٠١١
باملليار دوالر
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صندوق قوى األمن العراقية للعام املايل ٢٠١٠ يف ٣٠ أيلول/
سبتمرب ٢٠١١. ١١٩

مخصصات صندوق قوى األمن العراقية ، العام املايل ٢٠١١
فيام يتعلق بتخصيص العام املايل ٢٠١٠، يتمثل الهدف من 

تخصيص ميزانية صندوق قوى األمن العراقية للعام املايل 
٢٠١١ - وفقاً للقوات األمريكية يف العراق – يف دعم، تجهيز، 
وتدريب قوى األمن العراقية لتحقيق الحد األدىن من قدرة 
االكتفاء MEC "بنهاية املهمة" يف ٣١ ديسمرب ٢٠١١. عىل 

وجه الخصوص، متنح خطة اإلنفاق للسنة املالية ٢٠١١، 
األولوية ملا ييل:

االكتفاء الذايت لقوات وزارة الدفاع من خالل جلب قطع • 
غيار ألنظمة األسلحة الرئيسية يف الجيش العراقي، مبا يف 

ذلك الدبابات، الشاحنات، ناقالت الجنود املدرعة، وكتائب 
املدفعية.

تجهيز فيالق القيادات التي تسمح لقائد القوات الربية • 
العراقية بدعم الوحدات الفرعية يف مواقع حامية الحدود 

العراقية، مبا يف ذلك أكادمية القوات الخاصة العراقية 
وخدمات الطائرات بدون طيار.

تجهيز شعبة الرشطة االتحادية الخامسة، مبا يف ذلك • 
أنظمة املراقبة وتحديد الهوية ملكافحة االرهاب.

بدأت أحدث خطة متاحة لإلنفاق من القوات األمريكية 
يف العراق من التخصيص الرابع املستمر، والذي زود متويل 

صندوق قوى األمن العراقية يف ٤ مارس ٢٠١١، مبعدالت 
تنخفض بشكل طفيف عن السنة املالية ٢٠١٠. وتعمل خطة 
االنفاق هذه عىل توفري مخصصات  لنحو ٣٨٨ مليون دوالر 
فقط (٢٦٪) من إجاميل ١٫٥٠ بليون دوالر وهو التخصيص 

النهايئ يف ١٥ نيسان/أبريل ٢٠١١،  وتعتزم القوات األمريكية 
يف العراق تنفيذه يف الربع الثاين من السنة املالية ٢٠١١. 
وبهذا، توفر الخطة إرشاد تقريبي فقط ألهداف القوات 

"أولوية الرشطة" من خالل دعم التطوير الوزاري • 
واالحرتايف، املعامل الجنائية، وخدمات دعم كيه ٩.

تكامل الحامية اإلقليمية الكردستانية داخل قوى األمن • 
العراقية.

قامت القوات األمريكية يف العراق بتخصيص ٧٤١ مليون 
دوالر (٧٤٪) من ميزانية صندوق قوى األمن العراقية للعام 
املايل ٢٠١٠ لدعم وزارة الدفاع. ذهب معظم تخيص وزارة 

الدفاع – ٤٦٤ مليون دوالر (٤٦٪ من إجاميل التخصيص) 
إىل – االكتفاء الذايت، والذي يتضمن "تحديث" دعم املعيشة، 
اللوجستيكس، والصيانة. ١١٥ أكرب بند لوزارة الدفاع بلغ ٢٤٣ 
مليون دوالر لغرض تحديث الشعبة التاسعة امليكانيكية. ١١٦ 
خصصت القوات األمريكية يف العراق ٢٥٩ مليون دوالر 
(٢٦٪) من ميزانية صندوق قوى األمن العراقية للعام املايل 
٢٠١٠ لدعم وزارة الداخلية. ذهب معظم تخصيص وزارة 

الداخلية – ٢٠٠ مليون دوالر (٢٠٪ من إجاميل التخصيص) 
– إىل التدريب، والذي يتضمن إدارة األمن القومي، دعم 
الحدود، وبرامج التطوير املتخصصة. بلغ أكرب بند لوزارة 

الداخلية ١٧٥ مليون دوالر لغرض وكاالت تشجيع االستثامر 
يف العراق وكاالت تشجيع االستثامر يف العراق IPAs. وفقاً 

للقوات األمريكية يف العراق، تم تخفيض عدد وكاالت تشجيع 
 IPAs االستثامر يف العراق وكاالت تشجيع االستثامر يف العراق

املخطط  لها يف العام املايل ٢٠١٠، إىل الحد الذي يوافق 
البصمة املتوقعة من برنامج تطوير الرشطة، املحدد له أن 
يبدأ يف ١ ترشين االول/أكتوبر ٢٠١١. ولكن، لن يكن من 

املتوقع أن"يؤثر هذا التخفيض عىل مستوى الخدمة أو فرتة 
األداء" ١١٧. ملزيد من التفاصيل، أنظر الشكل ٢-٨ والجدول 

.٢-٦
منذ ٣١ مارس ٢٠١١، ٩١٪ من تخصيص العام املايل ٢٠١٠ 

لوزارة الداخلية أصبح إلزامياً وتم إنفاق ٧١٪. عىل العكس، 
تم إلزام ٦٠٪ فقط من التخصيص املوجه إىل وزارة الدفاع 
وتم إنفاق ٥٣٪. ١١٨ ينتهي التخصيص  املوجه إىل ميزانية 
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املصدر: OSD, رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ, ٢٠١١/١٨/٤.
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صندوق إغاثة و إعادة إعامر العراق: املخصصات حسب الوزارة ومجموعة العمل الفرعية، السنة املالية ٢٠٠٥– السنة املالية ٢٠١٠
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العراقية  بشأن القدرات التي يجب متابعتها قد ال يكون 
ممكناً قبل انسحاب القوات األمريكية. ١٢٣ 

وفقاً للقوات األمريكية يف العراق، أي أموال متبقية من 
صندوق قوى األمن العراقية للعام املايل ٢٠١١ بعد ٣١ كانون 

األول/ديسمرب ٢٠١١ – املوعد املقرر لالنسحاب- يجب 
تنفيذها من الكويت بالتنسيق مع السفارة األمريكية – 

مكتب التعاون األمني ببغداد – العراق. ولكن منذ ٣١ آذار/
مارس ٢٠١١، كان البد من تحديد من سيتم تفويضه ملراقبة 

صندوق قوات األمن العراقية، مبجر أن يرتك قائد القوات 
األمريكية العراق (املفوض الحايل لوزير الدفاع).

صندوق دعم االقتصاد

منذ العام ٢٠٠٣، خصص الكونغرس ٤٫٩١ مليار دوالر 
لصندوق دعم االقتصاد لتحسني البنية التحتية ، وأمن 

املجتمع، نرش الدميقراطية، واملجتمع املدين، وبناء قدرة 
الدعم والتنمية االقتصادية. ١٢٥ ويتضمن هذا مبلغ تقديري 
بنحو ٣٤٦ مليون دوالر مبوجب القانون العام  ١١٢-١٠٫١٢٦ 

وحتى تاريخ ٣١ آذار/مارس ٢٠١١، مل يتم إنفاق ٤٣١ 
مليون دوالر من التمويالت املخصصة لصندوق الدعم 

االقتصادي. وهناك مبلغ إضايف ١٫٣٨ مليار دوالر أمرييك مل 
يخصص، لكن انتهت مدة ٢٤٤ مليون دوالر أمرييك منه. 

وبذلك يبقى ١٫٨٢ مليار دوالر متاحة للتخصيص للمرشوعات 
الجديدة. وإجامليًا ، يوجد ١٫٠١ مليار دوالر متاح يف 

ميزانية السلطة  ال تزال غري متوقعة يف صندوق قوات األمن 
العراقية.١٢٧

األمريكية يف العراق يف بحلول ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٢، عندما 
ينتهي تخصيص السنة املالية ٢٠١١. ١٢٠ كان من املفرتض 

تخصيص أكرث من نصف مبلغ اإلدارة البالغ ٢٫٠٠ بليون دوالؤ 
إىل تجهيز وزارة الدفاع.١٢١ ملزيد من التفاصيل، أنظر الجدول 

.٢٫٧
أعربت لجنة مجلس الخدمات املسلحة عن العديد من 
املخاوف بشأن طلب ميزانية صندوق قوى األمن العراقية 

للعام املايل ٢٠١١ يف تقريرها املصاحب للسنة املالية ٢٠١١ 
NDAA، مبا يف ذلك:١٢٢

الجلب املخطط لألنظمة وعقود الدعم التي مل تضعها • 
الحكومة العراقية ضمن األولويات، والتي مل توفر لها 

متويل، مبا يف ذلك معدات املطابخ، توريدات املكاتب، 
أطقم االسعافات األولية األساسية، وغريها من "البنود 

سهلة الجلب" التي وجدت اللجنة أنه قصور "غري قهري"
نقص االلتزام التام من ِقبل الحكومة العراقية يف الحفاظ • 

عىل اإلمكانيات التي تقدمها الواليات املتحدة، عىل وجه 
الخصوص، تلك املتعلقة باللوجستيكس،

و عدم تحقيق االكتفاء يف العديد من مشرتيات املعدات • 
املخطط لها لتحقيق هدف اإلدارة يف "الحد األدىن من 

االكتفاء الذايت" لقوات األمن العراقية قبل انسحاب 
القوات األمريكية. 

تعتقد اللجنة أنه يجب استغالل صندوق قوى األمن 
العراقية لرشاء املعدات العسكرية الرئيسية، والتي تراها كال 

الحكومتني أنها حيوية، "لتعزيز القدرات العراقية وتوفري 
أساس لعالقة أمنية وثيقة يف املستقبل". وأخرياً. أعربت 

اللجنة عن قلقها بأن إرساء توافق يف األراء مع الحكومة 
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وحتى تاريخ ٣١ آذار/مارس ٢٠١١، مل يتم إنفاق ٥٢ 
مليون دوالر من التمويالت املخصصة لربنامج االستجابة 

الطارئة للقائد. هناك مبلغ إضايف قدره ٢٥٧ مليون دوالر 
مل يخصص، لكن ٢٢٦ مليون دوالر من هذا املبلغ انتهى 

موعدهم. وبذلك يبقى ٣٠ مليون دوالر متاحة للتخصيص 
للمرشوعات الجديدة. وإجامليًا ، يوجد ٨٢ مليون دوالر 
متاحة يف ميزانية السلطة ال تزال غري متوقعة يف برنامج 

االستجابة اطارئة للقائد.١٣١
وبالنسبة لوضع صندوق قوات األمن العراقية، ويشمل 

ذلك االنهيارات غري املتوقعة ن أنظر الشكل ٢٫١٠

النفقات وااللتزامات ربع السنوية لربنامج االستجابة الطارئة 
للقائد

لإلطالع عىل وضع برنامج االستجابة الطارئة للقائد والتغريات 
ربع السنوية لها حسب املرشوع حتى تاريخ ٣١ آذار/مارس 
٢٠١١، انظر الجدول ٢٫٩. يعرض الجدول مقارنة بني بيانات 
مستوي الفئة اإلجاميل املقدمة من ِقبل القوات األمريكية يف 

العراق من خالل تقاريرها الربع سنوية عن برنامج االستجابة 
الطارئة للقائد CERP املقدمة إىل الكونجرس، إىل جانب 

البيانات املالية الحديثة والدقيقة التي يقدمها مكتب ميزانية 
.ABO الجيش

كام هو موضح يف الجدول، أوضحت التقارير الربع سنوية 
التي ترفعها القوات األمريكية يف العراق إىل الكونجري، 

 CERP مبلغ متويل برنامج االستجابة الطارئة للقائد
الذي تم إلزامه بشكل نهايئ من مخصص السنة املالية 

وبالنسبة لوضع صندوق قوات األمن العراقية، ويشمل 
ذلك االنهيارات غري املتوقعة ن أنظر الشكل ٢٫٩ 

 االلتزامات والنفقات ربع السنوية
 لصندوق الدعم االقتصادي

تخصص متويالت صندوق الدعم االقتصادي لربامج يف ثالثة 
مسارات: األمن والسياسة واالقتصاد. وأغلبية اعتامدات 

صندوق الدعم االقتصادي تتم يف املسار األمني كل عام.١٢٨
لدراسة وضع والتغريات ربع السنوية لصندوق الدعم 
االقتصادي، حسب املسار والربنامج اعتبارا من ٣٠ أيلول/

سبتمرب ٢٠١٠، انظر الجدول ٢٫٨.

برنامج االستجابة الطارئة للقائد

منذ ٢٠٠٤، قدم الكونجرس ٣٫٩٨ بليون دوالر إىل برنامج 
االستجابة الطارئة للقائد CERP يف العراق لغرض متكني 

القادة العسكريني من االستجابة إىل اإلغاثة اإلنسانية الطارئة 
ومتطلبات إعادة اإلعامر الطارئة يف إطار نواحي املسؤولية. 

١٢٩ ويتضمن هذا ٧٠ مليون دوالر مبوجب القانون العام.   
 ١١٢-١٠٫١٣٠
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االستجابة الطارئة للقائد CERP عن طريق املخصصات 
التكميلية للسنة املالية ٢٠٠٦. مبقارنة املخصص املنتظم 
للسنة املالية ٢٠٠٦ إىل برنامج االستجابة الطارئة للقائد 

CERP، والذي أنتهي لاللتزامات الجديدة يف ٣٠ سبتمرب 
٢٠٠٦، تم توفري املخصص التكمييل حتى ٣١ ديسمرب ٢٠٠٧. 
١٣٣ وهذا يعني أن القوات األمريكية يف العراق كانت ال تزال 

ملزمة مبيزانية برنامج االستجابة الطارئة للقائد CERP عن 

املحددة، عىل افرتاض أن ذلك بسبب الغاء االلتزامات خالل 
فرتة التقرير واملرحلة التمهيدية (مدة خمس سنوات بعد 

إنتهاء التخصيص لاللتزامات الجديدة)، والتي مل تعد القوات 
األمريكية يف العراق تقارير بشأنها. ال تعد السنة املالية 
٢٠٠٦ استثناء ملحوظ ألن القوات األمريكية يف العراق 

تتفهم أن مبلغ التمويل امللزم بشكل نهايئ هو ١٣٦٫٧ مليون 
دوالر.١٣٢ وميكن عىل األرجح تفسري هذا التناقض عن طريق 
فرتة االلتزام الطويلة الفريدة لألموال املخصصة إىل برنامج 
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إضافية، وما يقرب من كافة هذا املبلغ متاح للمرشوعات 
الجديدة. وإجامليًا، يوجد ٤٣١ مليون دوالر متاح يف ميزانية 

١٣٩.INCLE السلطة ال تزال غري متوقعة يف
فيام يتعلق بوضع الصندوق الدويل للرقابة عىل املخدرات 
وتطبيق القانون INCLE، مبا يف ذلك توقف االلتزامات التي 

مل يتم رصفها، أنظر الشكل ٢٫١١.

االلتزامات ربع السنوية والنفقات يف الصندوق الدويل للرقابة 
عىل املخدرات وتطبيق القانون

يخصص الصندوق الدويل للرقابة عىل املخدرات وتطبيق 
القانون متويل ألحد عرش برنامج يف أربعة قطاعات: العدالة 
الجنائية والتصحيحات ومكافحة املخدرات وغري ذلك (وهي 
تتضمن متويل برنامج التنمية والدعم). إن أغلبية التزامات 

الصندوق الدويل للرقابة عىل املخدرات وتطبيق القانون 
تنطبق عىل برامج يف قطاع العدل الجنايئ.١٤٠

فيام يتعلق بوضع والتغيري الربع سنوي لـ الصندوق 
الدويل للرقابة عىل املخدرات وتطبيق القانون INCLE، من 

خالل الربنامج، أنظر الجدول ٢٫١٠.

صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق

السنة املالية ٢٠٠٦ بعد أن توقفت عن إعداد تقارير بشأن 
تلك االلتزامات ورفعها إىل الكونجرس.

كام يتضح يف الجدول ايضاً أن تقارير القوات األمريكية 
يف العراق  الربع السنوية املرفوعة إىل الكونجرس قد 

أوضحت بشكل عام مبلغ أموال برنامج االستجابة الطارئة 
للقائد CERP املنفق بشكل نهايئ من مخصص السنة املالية 

املحددة، وغالباً حتى درجة مميزة. عل سبيل املثال، يف السنة 
املالية ٢٠٠٦ و٢٠٠٨، مل تحتسب تقارير القوات األمريكية يف 
العراق مبلغ ٥٠٠ مليون دوالر. ١٣٤ بافرتاض أن هذا يرجع إىل 
أن القوات األمريكية يف العراق مل تعد تقرير بشأن مخصص 
برنامج االستجابة الطارئة للقائد CERP عقب السنة املالية 

التي تم بها التخصيص. وفيام مىض، وقع أكرث من نصف 
نفقات برنامج االستجابة الطارئة للقائد CERP خالل فرتة 

الخمس سنوات من التقرير واملرحلة التمهيدية، األمر الذي 
يساهد يف وجود فجوة يف تقرير املرشوع ومستويات الفئة. 

١٣٥

بيانات برنامج االستجابة الطارئة للقائد CERP عن املرشوع 
ومستوى الفئة 

نظراً ملشاكل البيانات التي حددها املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق SIGIR يف التقرير الربع سنوي يف 

يناير ٢٠١١، حدد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
SIGIR أنه غري قادر عىل تجهيز أو استكامل توافق البيانات 

املالية املقدمة من ِقبل مكتب ميزانية الجيش مع بيانات 
املرشوع الفردي املقدمة من ِقبل القوات األمريكية يف العراق 

أو فئات املرشوع املحددة من ِقبل الئحة اإلدارة املالية 
(FMR) بوزارة الدفاع . ما مل يكن املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق SIGIR قادر عىل الحصول عىل سجالت 
مالمئة وكاملة ملخصصات السنة املالية املسبقة  مبا يف ذلك 

أرقام مرجع املستندات – ال يقدم املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق SIGIR بعد اآلن بيانات بشأن مستوى 

مرشوع وفئة برنامج االستجابة الطارئة للقائد CERP يف 
تقاريره الربع سنوية. ١٣٦

الصندوق الدويل للرقابة عىل املخدرات وتطبيق القانون

منذ عام ٢٠٠٦،  خصص الكونجرس ١٫١٢ بليون دوالر إىل 
الصندوق الدويل للرقابة عىل املخدرات وتطبيق القانون 

INCLE يف العراق لدعم أنشطة دور القانون . ١٣٧ ويتضمن 
هذا ٥٢ مليون دوالر تامة مبوجب القانون العام. ١١٢-

١٠  منذ ٣١ آذار/مارس ٢٠١١، ١٣٨ مليون دوالر من أموال 
الصندوق الدويل للرقابة عىل املخدرات وتطبيق القانون 

INCLE امللزمة مل يتم رصفها. مل يتم إلزام ٢٩٩ مليون دوالر 
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ومعهد السالم األمرييك USIP. ملزيد من التفاصيل، راجع 
جدول ٢٫١٢ . يجب مالحظة أن هذه املبالغ تختلف عن تلك 

التي قدمت الوكاالت تقارير بها واملوضحة يف التقرير الربع 
 SIGIR سنوي من املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
يف أكتوبر ٢٠١٠. يتم الغاء كافة أموال صندوق إغاثة وإعادة 

إعامر العراق IRRF ٢ التي مل يتم رصفها منذ ٣٠ سبتمرب 
٢٠١٣، وإعادتها إىل الصندوق العام للخزانة األمريكية.١٤٥

التمويالت الصغرية

خصص الكونجرس أو قدم ما يقرب من ١٠٫٠٤ بليون دوالر 
يف اتجاهات الصناديق الصغرى لغرض إعادة إعامر العراق. 

صنف املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق هذه األوجه 
إىل ثالثة فئات:١٤٦

برامج الدعم األخرى – ٣٫٩٩ بليون دوالر• 
نفقات تشغيل ذات صلة بإعادة االعامر – ٥٫٧٣ بليون • 

دوالر
مراقبة إعادة االعامر – ٣٢٢ مليون دوالر• 

منذ ٣١ مرتس ٢٠١١، تم إلزام ٤٫٨٠ بليون دوالر عىل 
األاقل من هذه األموال (٤٨٪)، ونحو ٤٫٦٠ بليون دوالر 

(٤٦٪) عىل األقل تم انفاقها.١٤٧ولكن تقرير الوكالة ال يالئم 
الصناديق الصغرى، وتوضح تلك القيم عىل األرجح االلتزامات 

والنفقات الفعلية  خالل اتجاهات التمويل هذه. ملزيد من 
التفاصيل عن وضع الصناديق، أنظر الجدول ٢٫١.

 ٢٠٫٨٦ IRRF يضم صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق
بليون دوالر متوافرة من خالل مخصصني: صندوق إغاثة 

وإعادة إعامر العراق IRRF ١ (٢٫٤٨ بليون دوالر) و 
صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق IRRF ٢ (١٨٫٣٩ بليون 
دوالر). ١٤١ .  تم الغاء صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق 
IRRF١ يف ٣٠ سبتمرب ٢٠٠٩، ومل يعد هناك سلطة لفرض أو 

رصف أية أموال منه. ١٤٢ القانون العام ١٠٩-٢٣٤ والقانون 
العام ١١٠-٢٨ ٢٨-١١٠ مد فرتة االلتزام لبعض من صندوق 

إغاثة وإعادة إعامر العراق  صندوق إغاثة وإعادة إعامر 
العراق ٢ حتى ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٨. وعليه، بعض من 

أموال صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق IRRF ٢ ستظل 
متاحة لالنفاق حتى ٣٠ سبتمرب ٢٠١٢. ١٤٣ منذ ٣١ مارس 

٢٠١١، مل يتم رصف ٣٣٥ مليون دوالر من األموال امللزمة من 
صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق IRRF ٢٫١١. ١٤٤. فيام 

يتعلق بالوضع والتغيري الربع سنوي لـ صندوق إغاثة وإعادة 
إعامر العراق IRRF، أنظر الجدول ٢-١١.

خالل الثالثة شهور هذه، اصدر املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق SIGIR تدقيق عن وضع صندوق 

إغاثة وإعادة إعامر العراق IRRF٢ منذ ٣٠ سبتمرب ٢٠١٠. 
وفقاً لهذا التدقيق، ١٨٫٤٥ بليون دوالر تم تخصيصها لألمن، 

اإلغاثة، إعادة التأهيل، وإعادة االعامر يف العراق، وتم 
تخصيص كل هذا عىل اربعة وكاالت: وزارة الدفاع/الواليات 

املتحدة وزارة الدفاع، الجيش األمرييك، مكتب الوكالة 
األمريكية للتنمية الدولية، وزارة الخارجية، الخزانة األمريكية، 
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لتصدير برميل واحد من النفط، ١٥٥ أعىل من سعر ٧٦٫٥٠ 
دوالر للربميل الذي كان متوقع لعائدات النفط العراقي لعام 

٢٠١١. ١٥٦

منذ ٣١ مارس ٢٠١١، قدمت العراق ١١١٫٠٠ بليون دوالر 
لإلغاثة وإعادة االعامر من خالل التمويل العراقي من سلطة 
االئتالف املؤقتة وميزانيات رأس املال السنوية. ١٤٨ ويتضمن 

هذا ٢٥٫٧٠ بليون دوالر من ميزانية ٢٠١١. ١٤٩
ميزانية العراق ٢٠١١.

 (COR) يف ٢٠ فرباير ٢٠١١، وافق مجلس النواب العراقي
عىل ميزانية الحكومة العراقية ٢٠١١. تتوقع امليزانية ٦٩٫١٨ 

بليون دوالر يف العائدات، استناداً إىل سعر النفط املقدر بنحو 
٧٦٫٥٠ دوالر للربميل، ومعدل تصدير تقديري بنحو ٢٫٢٠ 

مليون برميل يومياً (MBPD). ١٥٠ وهذا يعني زيادة بنحو 
١٤٫٠٠ دوالر (٢٢٪) يف سعر الربميل الواحد و٠٫١٠ مليون 

برميل يومياً (٥٪) يف حجم الصادرات مقارنة بتقديرات 
ميزانية الحكومة العراقية عام ٢٠١٠. ١٥١ . وهذا يختلف 

بشكل طفيف عن امليزانية املعتمدة من ِقبل مجلس الوزراء 
– والتي قام مجلس النواب مبراجعتها وتعديلها بناء عىل 

ذلك – والتي استند إليها املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق SIGIR يف إعداد تقرير الربع سنوي األخري. 

تتوقع امليزانية ٨٢٫٥٣ بليون دوالر يف النفقات، مام يعني 
أن العجز املتوقع يبلغ ١٣٫٤٤ بليون دوالر. وفقاً للميزانية، 
يتم تغطية هذا العجز من خالل مخصصات ميزانية ٢٠١٠ 

التي مل يتم رصفها ومن االقرتاض الداخيل والخارجي. وعليه، 
تفوض امليزانية وزير املالية باقرتاض ٤٫٥ بليون دوالر من 
صندوق النقد الدويل IMF و٢٫٠ بليون دوالر من البنك 

الدويل فضالً عن هذا، تالحظ امليزانية أن قرض مببلغ ٥٠٠ 
مليون دوالر من "رشكة النفط الربيطانية: سيتم استخدامه 

ايضاً لتغطية العجز. ١٥٢
تصنف امليزانية النهائية للحكومة العراقية بشكل 

واسع النطاق النفقات عىل أنها تلك املرتبطة بعمليات 
التشغيل (٥٦٫٩٢ بليون دوالر) واستثامر راس املال (٢٥٫٧٠ 
بليون دوالر). ١٥٣ منذ ٢٣ ابريل ٢٠١١، مل تتوافر حتى اآلن 

مخصصات امليزانية املعتمدة من الحكومة العراقية إىل 
الوزارات.

عائدات الحكومة العراقية لعام ٢٠١١

خالل الثالثة اشهر األوىل من ٢٠١١، حصلت الحكومة 
العراقية عىل ١٦٫٣١ بليون دوالر يف متسلامت النفط، 

بزيادة قدرها ٣٢٪ عن ١٢٫٣٢ بليون دوالر خالل الثالثة 
أشهر األوىل من عام ٢٠١٠، و٦٪ عن ١٥٫٣٦ بليون دوالر 
متوقعة يف ميزانية الحكومة العراقية لعام ٢٠١١. ١٥٤ عىل 
مدار عام ٢٠١١، حصل العراق عىل متوسط ٩١٫٩٤ دوالر 
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بلغ إجاميل االلتزامات ٧٢٪ من التعهدات، ولكن النسبة 
اختلفت  بشكل ملحوظ فيام بني املتربعني. ألتزم بعض 

املتربعون، يف الرشق األوسط بشكل ملحوظ، باقل مام تعهدوا 
به. ١٦٠

للوقوف عىل التعطل يف االتزامات والتعهداتن حسب نوع 
املساعدة واملتربع، انظر الشكل ٢٫١٢.

منذ ٣١ مارس ٢٠١١، شارك املتربعون الدوليون (غري 
األمريكيون) بنحو ١٣٫٠٣ بليون دوالر إلغاثة وإعادة إعامر 

العراق: ٦٫٥١ بليون يف الدعم الكيل، و٦٫٥٢ بليون دوالر 
يف القروض. ١٥٧ وخالل الثالثة أشهر الحالية، أعتمد صندوق 
النقد الدويل توزيع الحصة الثانية البالغة ٣٫٧٧ بليون دوالر 

من إجراء االستعداد للمساعدة يف ضامن االستقرار االقتصادي 
للبالد وتوفري إطار عمل لإلصالح الهيكيل. وقد عمل مبلغ 

٤٧١ مليون دوالر عىل إعادة املبلغ الذي سحبه العراق 
مبوجب اإلجراء إىل نحو ١٫٦٩ بليون دوالر. ١٥٨

منذ ٣١ مارس ٢٠١١، تعهد املتربعون الدوليون بدفع 
١٨٫٠٢ بليون دوالر: ٥٫٢٦ بليون دوالر يف املساعدة اإلجاملية، 

و١٢٫٧٧ بليون دوالر يف القروض. ١٥٩ منذ ٣١ مارس ٢٠١١، 

الدعم الدويل
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الدوليني،" فإن الواليات املتحدة والعراق "يجب أن ميضوا 
يف مواصلة تعزيز التعاون الوثيق بشأن الدفاع والرتتيبات 

األمنية" وفقا ملتطلبات االنسحاب مبوجب االتفاقية 
األمنية.١٦٧ ووفقا للقوات األمريكية يف العراق، فإّن هذا 

يعني أنه باعتبار آب/أغسطس، ٢٠١٠، املوعد النهايئ إلنهاء 
العمليات القتالية ميثل تغيري يف املادة العارش ة، فإن ٣١ 

كانون األول/ديسمرب ٢٠١١، املوعد النهايئ لالنسحاب سيمثل 
تغيريا من املادة العارشة للمهمة العسكرية إىل املادة الثانية 

والعرشون ملهمة املساعدة األمنية.١٦٨
يف ٣١ مارس/آذار ٢٠١١ ، بلغ عدد القوات االمريكية يف 
العراق ٤٥٫٦٠١، وهو أقل قليال من عدد القوات األمريكية 
الذي بلغ ٤٧٫٣٢٠ يف الربع األخري  وأقل من ٧٠٪ من عدد 

القوات األمريكية منذ  ذروة " االجتياح" األمرييك للعراق يف 
أكتوبر/ترشين األول ٢٠٠٧. ١٦٩ ويبلغ عدد هذا الربع ٢٠٫٠٠٠ 

من القوات األمريكية املُشاركة يف برامج التدريب واإلرشاد 
للقوات املُسلحة العراقية (ISF). وتتطلع وزارة الدفاع إىل 

وجود قوة ُمناظرة حتى مهلة االنسحاب يف ٣١ ديسمرب/
كانون األول ٢٠١١. ١٧٠ وسوف يساعد حوايل ٢٠٠ عنرص من 

"وزارة الدفاع أو موظفي الحكومة" (حوايل ٨٠٠ ُمتعاقد) 
يف توفري املساعدة األمنية،١٧١ كام سيساعد "٢٤" من أفراد 
البحرية األمريكية تحت سلطة مجلس الوزراء العراقي يف 

حامية السفارة.١٧٢
يف مطلع أبريل/ نيسان ٢٠١١، التقى وزير الدفاع روبرت 

غيتس مع القوات االمريكية واملدنيني يف العراق إضافة إىل 
القادة العراقيني ومن بينهم رئيس الوزراء نوري املاليك ونائب 

رئيس الوزراء صالح املطلق، ورئيس جمهورية العراق جالل 

استمر يف هذا الربع املدنيني العاملني تحت تحت سلطة 
السفري جيمس جيفري ورئيس بعثة الواليات املتحدة يف 

العراق والقوات العاملة تحت قيادة القائد العام لويد أوسنت 
الثالث، قائد القوات األمريكية يف العراق (USF-I)، يف احراز 
التقدم يف مرحلة االنتقال إىل تواجد الواليات املتحدة بقيادة 

مدنية يف العراق. ويف الوقت نفسه، ويف واشنطن، ركزت 
الكثري من النقاشات عىل قدرة وزارة الخارجية (DoS) عىل 
تويل زمام املبادرة من وزارة الدفاع (DoD) يف ضوء املوعد 
النهايئ ٣١ كانون األول/ديسمرب ٢٠١١، وهو موعد انسحاب 

القوات األمريكية وعىل ومدى تأثري التخفيضات التي اقرتحها 
الكونغرس يف ميزانية وزارة الخارجية.

وتسرتشد أنشطة السفارة األمريكية يف بغداد يف املساعدة 
يف إعادة اإلعامر باالتفاقية اإلطار االسرتاتيجي (SFA)، والتي 

تحدد العالقة بني الواليات املتحدة والعراق يف املجاالت 
الرئيسية، مبا يف ذلك التعاون السيايس والدبلومايس والدفاع 

والثقافة  واالقتصاد والطاقة والصحة والبيئة واالتصاالت 
وسيادة القانون.١٦١ 

ال يزال هناك عمل كبري لتأمني دعم الحياة واألمن والنقل 
وغريها من متطلبات السفارة التي توفرها حاليا القوات 

األمريكية يف العراق.١٦٢ كام أن وزارة الخارجية ليس لديها 
حاليا القدرة اإلدارية واإلرشافية يف العراق لتدير متطلبات 

الدعم عىل نطاق واسع بعد املرحلة االنتقالية، وبالتايل، 
وستتطلب بالتايل استمرار وزارة الدفاع يف تقديم الدعم 

 (LOGCAP) من خالل برنامج تعزيز اللوجستيات املدنية
حتى حزيران/يونيو ٢٠١٢ عىل األقل.١٦٣ ووفقا لشهادة من 

وكيل وزيرة الخارجية للشؤون اإلدارية، فإن قدرات السفارة 
األمريكية يف بغداد يف ما بعد املرحلة االنتقالية تواجه مزيد 

من التهديد بسبب تخفيضات امليزانية املحتملة "املدمرة" 
والتي ميكن أن تؤدي إىل فشل املهمة يف العراق.١٦٤

تعمل القوات األمريكية يف العراق مبوجب اإلطار القانوين 
لالتفاقية األمنية بني الواليات املتحدة والعراق، والتي تضع 

قيودا عىل أنواع األنشطة التي ميكن للقوات األمريكية القيام 
بها وترفع الحصانة من القانون العراقي ملتعاقدي الواليات 

املتحدة وتنص عىل أن القوات األمريكية يجب أن تغادر 
البالد بحلول ٣١ كانون األول/ديسمرب، ٢٠١١. ١٦٥ ومع ذلك، 

فإن املوعد النهايئ لالنسحاب ال ينطبق إال عىل ما يسمى 
بقوات "املادة العارشة"، وهي تلك القوات التي تقوم بدور 

عسكري تحت قيادة عسكرية.١٦٦ وتنص اتفاقية اإلطار 
االسرتاتيجي واسعة النطاق عىل أنه "من أجل تعزيز األمن 

واالستقرار يف العراق، ومن ثم املساهمة يف السلم واالستقرار 

الوجود األمرييك يف ٢٠١١

 . /  
 .

( )

 

 

 

 

.



2011 

/   I  I  

املساعدة

تُعد السفارة األمريكية يف بغداد هي أكرب بعثة دبلوماسية 
يف العامل ويعمل بها حاليًا حوايل ٨٠٠٠ موظف تحت 

سلطة مجلس الوزراء العراقي.١٧٩ ومن املُتوقع أن يزيد 
هذا العدد بشكل كبري عند انسحاب القوات األمريكية 

يف ٣١ ديسمرب/كانون األول ٢٠١١ املُقبل، املهلة املُحددة، 
ولكن تختلف تقديرات هذا املدى. يف أكتوبر ٢٠١٠، ارسل 

املفتش العام ملكتب وزارة الخارجية (OIG) خططه لتعيني 
حوايل ١٣٫٠٠٠ موظف وُمتعاقد للخدمة تحت سلطة وزارة 
الدفاع يف املُجمع الرئييس للسفارة ويف أربع مراكز أقليمية 

دامئة ويف ١٠ من مواقع الدعم اإلضافية واللوجيستيات 
يف أنحاء البالد.١٨٠ ويف مارس/آذار ٢٠١١، قُدر هذا العدد 

بحوايل ١٧٠٠٠ موظف يخدمون تحت سلطة مجلس الوزراء 
العراقي.١٨١ 

حاليًان تقيد املخاوف األمنية لحد كبري موظفي السفارة 
واملُتعاقدين بالعمل يف ُمجمع السفارة – ٢٢ يف بغداد. و 

وفًقا ملا ورد من املفتش العام ملكتب وزارة الخارجية، فإن 
أخطار العمل يف بغداد" تصعب من عقد االجتامعات مع 

املسئولني العراقيني كم تجعل الوصول إىل املواطنني العراقيني 
العاديني أمرًا مستحيال."١٨٢ وباملثل تتحرك فرق إعادة اإلعامر 

محافظات العراق (PRTs) – والتي كان من املقرر أن 
تنسحب خالل سبتمرب/أيلول ٢٠١١ – خارج مجمعاتها تحت 

حامية ثقيلة فقط.١٨٣ 
ومن املُتوقع زيادة املخاطر األمنية عند انسحاب القوات 

 (PSCs) االمريكية مام يتطلب متعاقدين أمن خاص إضافيني
وموظفي دعم. وبناء عىل ذلك، سيتوىل جزء صغري للغاية من 
املوظفني بشكل أسايس  تحت سلطة مجلس الوزراء العراقي 
خارج بغداد تلبية أولويات البعثة. و وفًقا ملا ورد من املفتش 

العام ملكتب وزارة الخارجية، فإن نسبة موظفي الدعم إىل 
املوظفني األساسيني بالعراق سترتاوح من ١:١٥ إىل ١:٦٠ بناء 

عىل كيفية تعريف " موظفي الدعم". وعىل العكس فإن 
نسبة املوظفني األساسيني إىل موظفي الدعم تحت سلطة 
مجلس الوزراء العراقي يف بكني والقاهرة ونيودلهي تبلغ 

حوايل ٤:٣. ١٨٤ 

مكتب الرشاكة اإلسرتاتيجية يف العراق / فيلق املهندسني 
بالجيش األمرييك

يف هذا الربع من العام، استمر مكتب الرشاكة االسرتاتيجية 
يف العراق (ISPO) جهوده يف املراقبة والحوار واملُساعدة 
املعتادة ملرشوعها مع فيلق املهندسني بالجيش األمرييك 

 .(USACE)

الطالباين، ورئيس حكومة اقليم كردستان مسعو. بارزاين. 
وخالل هذه الزيارة إىل قاعدة كامب ليربيت يف بغداد، أعرب 

وزير الدفاع روبرت غيتس عن وجود قلق عراقي بشأن 
القوات األمريكية املتبقية يف العراق بعد مهلة االنسحاب 

يف ٣١ ديسمرب/كانون األول ٢٠١١، ولكن هذه املخاوف 
السياسية اقتضت وجود مبادرة بهذا الشأن من جانب 

الحكومة العراقية.١٧٣

 اإلدراة االسرتاتيجية
للعملية االنتقالية

يف ١٤ فرباير/شباط ٢٠١١ أعلنت وزيرة الخارجية األمريكية 
هيالري كلينتون تعيني السفرية باتريشيا إم هاسالش بصفة 

منسق للعملية االنتقالية يف العراق. وتتوىل صاحبة هذا 
املنصب الجديد  ومقره واشنطن إرسال التقاريرإىل نائب 
وزير الشؤون اإلدارية واملوارد وهي مسؤولة عن تنسيق 

جوانب وزارة الخارجية يف العملية اإلنتقالية األمريكية من 
العمليات العسكرية إىل املدنية يف العراق. وقد خدمت 

السفرية هاسالش سابًقا بصفة ُمساعد رئيس بعثة املُساعدة 
يف العملية االنتقالية يف العراق.١٧٤

يف العراق، يتوىل السفري بيرت بود الرئيس الحايل لبعثة 
املُساعدة يف املرحلة االنتقالية يف العراق إدارة العملية 

االنتقالية. وتقدم الوكالة األمريكية لبعثة لتنمية الدولية ( 
USAID) يف العراق، ومكتب الرشاكة االسرتاتيجية العراقي 
(ISPO)  وقسم الشؤون االقتصادية عن التقارير من خالل 

السفري بود  إىل مجلس الوزراء العراقي.١٧٥ كام تم تعيني 
السفري بود يف ٢٢ فرباير/شباط ٢٠١; منسًقا  لقضايا األقليات. 
وبوجب هذه الصفة، يرأس بود السفارة األمريكية يف بغداد 

للتواصل مع مجتمعات األقليات املحلية بشأن قضايا التعاون 
املُشرتك مع استمراره يف القيام بدوره املُتعلق بالعملية 

االنتقالية.١٧٦
وسيكون هناك قسمني اخرين مسولني عن جهود اعادة 

االعامر التي تقودها وزارة الخارجية بعد ٣١ ديسمرب/كانون 
أول ٢٠١١، وذلك كام هو ُموضح من حصتهام يف املساعدات 

الخارجية املطلوبة: و سترشف الهيئة الدولية ملراقبة 
املخدرات وفرض إنفاذ القانون INL)) التي ستنفذ برنامج 

تطوير الرشطة (PDP ) والشؤون العسكرية السياسية 
  ١٧٧ (OSC-I) عىل املكتب  التعاون األمني العراقي الجديد

وسريسل كل من هذين القسمني تقرير من خالل نائب رئيس 
البعثة ستيوارت جونز.١٧٨

السفارة األمريكية يف بغداد: بناء القدرات لدعم برنامج 

 

 

  

 

 /  31 

  2011

 

 

.



I

املساعدات الخارجية األمريكية املُقدمة إىل الجيش العراقي 
  (FMF) من خالل حساب التمويل العسكري الخارجي

والذي ينبغي توفريه يف العراق باإلضافة إىل حساب التعليم 
والتدريب العسكري الدويل (IMET). عالوة عىل املُساعدات 
الخارجية، سوف يسهل املكتب األمني العراقي أشكال أخرى 

من املُشاركة العسكرية الثنائية وأبرزها برنامج املبيعات 
١٨٨.(FMS) العسكرية الخارجية

استمرار الجهود
بعد ٣١ ديسمرب/كانون أول ٢٠١١، ستبقى بعض القوات 

األمريكية يف العراق لتقديم املُساعدة األمنية- وذلك 
رغم رقابة مجلس الوزراء العراقي - وسلسلة من األوامر 
العسكرية – كام يبدو أنه سيكون هناك استمرارية كبرية 
يف زيادة عدد املوظفني. وتُوفر حاليًا القوات األمريكية يف 

العراق املُساعدة األمنية تحت سلطة نائب القائد العام 

ويرشف مكتب الرشاكة االسرتاتيجية يف العراق عىل 
مجموعة فرعية من املشاريع التي ينفذها فيلق املهندسني 
بالجيش األمرييك - وبالتحديد، تلك املشاريع التي ميولها  

صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق (IRRF) وصندوق 
الدعم االقتصادي (ESF). وباإلضافة إىل املرشوعات التي 

ميولها صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق - وصندوق 
الدعم االقتصادي  واملرشوعات التي متولها ثالثة صناديق 

كربى أخرى: صندوق قوات األمن العراقية (ISFF) وبرنامج 
االستجابة الطارئة للقائد (CERP) وحساب الصندوق الدويل 

للرقابة عىل املخدرات وتطبيق القانون (INCLE) باإلضافة 
إىل مرشوعات ضخمة تدعمها موارد متويل عراقية وأمريكية 

أخرى مل تُناقش بهذه الوثيقة.١٨٥
ويف هذا الربع، أنجز فيلق املهندسني بالجيش األمرييك 
٥٨ مرشوًعا تُقدر قيمتها ب ١٥٩٫٥ مليون دوالر أمرييك. 

ومن بني املُرشوعات املُنجزة ٢٨ مرشوع أرشف عليها مكتب 
الرشاكة االسرتاتيجية يف العراق وتُقدر قيمتها ب ٦٧٫٦ مليون 
دوالر أمرييك وبحلول ٣١ مارس ٢٠١١، كان فيلق املهندسني 
بالجيش األمرييك مستمرًا يف تنفيذ ٨٥ مرشوع يجري العمل 

بهم، قُدرت قيمتهم ب ٣٦٥ مليون دوالر أمرييك. وكان 
من بني هذه املرشوعات التي يجري العمل بها ٣٤ مرشوع 
يرشف عليها مكتب الرشاكة االسرتاتيجية يف العراق وتُقدر 
قيمتهم ب ١٤٩٫٣ مليون دوالر أمرييك. ١٨٦ ملعرفة تفاصيل 

عن املرشوعات املُستمرة واملُنجرة التي قامت به الوكالة 
واملُقاطعة أنظر الشكل ٣٫١.

يف هذا الربع أيًضا، أصدرمكتب املُفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق تقريرين لتدقيق الحسابات إىل إدارة 

فيلق املهندسني بالجيش األمرييك بشأن تقليص حجم قواته 
يف العراق للحصول عىل تفاصيل كاملة، راجع القسم ٥ من 

هذا التقرير.

مكتب املكتب  التعاون األمني العراقي

تخطط السفارة األمريكية ببغداد يف ١ أكتوبر/ترشين األول 
٢٠١١ لنقل مسئولية املساعدة األمريكية لوزارة الدفاع 

العراقية من الجيش األمرييك بالعراق إىل مكتب التعاون 
األمني العراقي والذي سيعمل كقسم يف سفارة تحت سلطة 

مجلس الوزراء العراقي. وسوف تحتفظ القيادة املركزية 
األمريكية بالرقابة عىل أعامل موظفي مكتب التعاون األمني 

العراقي.١٨٧ 
ووفًقا ملا صدر عن السفري جيفري، سيكون مكتب 

التعاون األمني العراقي مسئوال عن إرشاد وتدريب وتجهيز 
القوات العراقية ودعم التعليم العسكري املتخصص ، 

وتنظيم مناورات عسكرية مشرتكة. تستلزم هذه املهام إدارة 
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وتخطط السفارة االمريكية يف بغداد يف استكامل هيكل 
املوظفني األساسيني يف مكتب التعاون األمني العراقي 

وُمتعاقدي دعم فرق املُساعدة األمنية (SATs)، التي سوف 
تتشكل يف املقام األول من املتعاقدين املدنيني مع بعض 

الدعم من الضباط العسكريني األمريكيني أو املدنيني التابعني 
لوزارة الدفاع. وسيتم نرش فرق املُساعدة األمنية يف العراق 

بتكليفات مؤقتة لتقديم التوجيه والتدريب واملساعدة 
الفنية والدعم كام هو تتطلب الرشوط املُحددة لحاالت 

املبيعات العسكرية الخارجية. ويف مطلع عام ٢٠١٢، تتوقع 
السفارة األمريكية ببغداد تعيني حوايل ٧٥٠ من أفراد فرق 

املُساعدة األمنية يف العراق.١٩٥ ووفًقا القوات األمريكية 
يف العراق فإن متطلبات حالة املبيعات الخارجية سيحدد 

تصميم فرق املساعدة األمنية يف العراق.١٩٦ ووفًقا ملا ورد عن 
املساعد األول لوزير الدفاع لشئون االكتساب والتكنولوجيا 

واللوجيستيات، فإن ما يقرب من ٢٠٠ موظف يف وزارة 
الدفاع  و٨٠٠ من املُتعاقدين بوزارة الدفاع سيتم توزيعهم 

عىل املراكز التابعة الوزارة يف أنحاء العراق لدعم حاالت 
املبيعات العسكرية الخارجية املتنوعة.١٩٧ 

بينام يف مجال إدارة حاالت املبيعات العسكرية الخارجية 
ستعمل عنارص مكتب التعاون األمني العراقي التابعة لوزارة 
الدفاع يف بيئة أخطار محتملة قد تحد من اإلرشاف اليومي 

للسفارة  األمريكية ببغداد. ونظرا للمشاكل التي الميكن 
تجنبها عند فصل املسؤولية عن موارد الربنامج واملسؤولية 

اإلدارية عن تنفيذ الربنامج،  سينتج عن هيكل مكتب 
التعاون األمني العراقي مخاطر كبرية  بسبب النفايات وسوء 

اإلدارة.١٩٨ 

مواقع العمل
تدعو الخطط الحالية مكتب التعاون األمني العراقي إىل 

تشغيل خمسة من املواقع املُخصصة التي تقع عىل أو قرب 
املنشآت العسكرية العراقية القامئة التالية:١٩٩

بغداد – املوقع الحايل لنائب القائد العام للمشورة • 
والتدريب يف قاعدة العمليات املتقدمة االتحاد ٣.

تكريت – موطن األكادميية الجوية العراقية.• 
أم قرص – امليناء الرئييس لألسطول العراقي.• 
التاجي – موقع مركز اللوجيستيات الوطنية العراقية • 

ومراكز قيادة الجيش العراقي.
بيساميا - موقع مركز تدريب الجيش العراقي.• 

كام يعمل مكتب التعاون األمني العراقي يف مواقع 
السفارة األمريكية عىل أساس املراكز األمنية املُشرتكة شيلد 
وساذر وكذلك يف كركوك وأربيل والبرصة ,اخريًا قد يحتاج 
تنفيذ حالة املبيعات العسكرية الخارجية إىل موظفني من 

مكتب التعاون األمني العراقي  وخاصة فرق املُساعدة 
األمنية يف العراق، للعمل يف مواقغ ُمختلفة.٢٠٠ ووقًا ملل ورد 

للمشورة والتدريب (DCG-A&T). ومن املُقرر يف ا أكتوبر/
ترشين األول ٢٠١١ أن يصبح مدير املكتب األمني العراقي. 
وباملثل سيستمر الرئيس الحايل لوحدة للمبيعات العسكرية 

الخارجية للقوات األمريكية يف العراق كنائب مدير مكتب 
التعاون األمني العراقي. وسوف ميتد تطبيق هذا النمط يف 

جميع أنحاء التنظيم فيام يتعلق مبوضوع انتقال الخرباء 
واملوظفني من املنظمة الحالية إىل  مكتب التعاون األمني 

العراقي.١٨٩ 
ووفًقا ملا صدر عن القوات األمريكية يف العراق تُخطط 
وزارة الدفاع  لتعيني مدير مكتب التعاون األمني العراقي  

 (SDO) يف منصب مسئول رفيع املسستوى يف وزارة الدفاع
بالعراق يف ١ يناير/كانون ثاين ٢٠١٢. ومسئول الرفيع 

املسستوى يف وزارة الدفاع هو املستشار العسكري الرئييس 
لقضايا الدفاع واألمن القومي يف مجلس الوزراء العراقي، 
وقد فوض هذا املسئول بصورة دبلوماسية ضابط بوزارة 

الدفاع بالعمل خصيًصا مع البعثة األمريكية وكنقطة اتصال 
وحيدة لجميع أمور وزارة الدفاع املُتعلقة بالسفارة األمريكية 

يف بغداد أو بعنارص وزارة الدفاع املُعينني أو العاملني من 
السفارة. كام ميارس املسئول الرفيع املسستوى السالف الذكر 

يف وزارة الدفاع  سلطة تنسيق عنارص وزارة الدفاع مبوجب 
سلطة مجلس الوزراء العراقي.١٩٠

كام ستظل العديد من األعامل كام هي. عىل سبيل املثال، 
سوف تكون عنارص وزارة الدفاع مسئولة إىل حد كبري عن  

تحقيق ٣٧٤ من حاالت املبيعات العسكرية الخارجية والتي 
تُقدر ب ٨٫٥٩ بليون.١٩١ وملزيد من التفاصيل عن برنامج 

املبيعات العسكرية الخارجية يف العراق، أنظر القسم الفرعي 
األمني الوارد بهذا التقرير.

التنظيم والتوظيف
سيمثل مكتب التعاون األمني العراقي قسم من العاملة 

املُقسمة بني قسم الشئون العسكرية السياسية التابع لوزارة 
الخارجية ومكتب التعاون األمني التابع لوزارة الدفاع  وهي 
مامرسة ُمعتادة يف سفارات الواليات املُتحدة يف جميع أنحاء 

العامل.١٩٢ وتخطط سفارة الواليات املُتحدة ببغداد حاليًا 
لتعيني عدد كبري من املوظفني بدوام كامل يف مكتب التعاون 

األمني العراقي يبلغ عددهم ١٥٧ موزعني كام ييل: ١١٨ 
عسكري و ٩ مدنيني من الحكومة األمريكية و ٣٠ موظف 
ُمعينني محليًا. وسيكون هؤالء املوظفني األساسيني مسئولني 

عن اإلدارة الكاملة برنامج املُساعدة والتعاون األمني.١٩٣ 
وبدًءا من ٣١ مارس/آذار ٢٠١١، مل يكن واضًحا عدد املوظفني 

واملُتعاقدين الالزمني لدعم املوظفني األساسيني يف مكتب 
التعاون األمني العراقي. ويُقدر يف مكتب التعاون األمني 

العراقي عدد املوظفني املطلوبني بحوايل ٣٫٠٠٠ موظف ولكن 
اليزال العدد قيد التصفية.١٩٤
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الخيارات دعم فرق املُساعدة األمنية يف العراق من خالل 
حساب الربامج االستشارية والدبلوماسية لوزارة الخارجية أو 
من خالل متويل خاص بوزارة الدفاع والتي ميكن أن تعوض 
عنها وزارة الخارجية وزارة الدفاع الحًقا. وقد طلبت اإلدارة 
ميزانية تُقدر ب ٥٢٤  مليون دوالر أمرييك يف السنة املالية 

٢٠١٢ للعمليات الطوارئ الخارجية الخاصة بوزارة الخارجية 
لدعم أنشطة فرق املُساعدة األمنية يف العراق. والتي يقوم 

الكونجرس حاليًا بدراستها.٢٠٤

برنامج تطوير الرشطة

يف أكتوبر/ترشين األول تخطط السفارة األمريكية ببغداد 
ملسئولية انتقال املساعدات األمريكية من الجيش األمرييك  
لوزارة الداخلية العراقية إىل مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ 

القوانني الدولية والذي سيقدم مساعدات كبرية من خالل 
برنامجها لتدريب القيادات العليا- برنامج تطوير الرشطة. 

ووفًقا ملا أوردته السفارة األمريكية ببغداد، سيحقق برنامج 
تطوير الرشطة القدرة عىل العمل املبديئ بحلول ١ يوليو/متوز 

٢٠١١، للبدء يف عملية االنتقال الفعالة ملهمة وزارة الدفاع 
الحالية لتدريب الرشطة.٢٠٥

ينوي مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية 
الرتكيز عىل تطوير القيادة والقدرات اإلدارية لوزارة الداخلية 
العراقية لبناء االستقرار املؤسيس للتنمية املستقبلية وتحقيق 
مسؤولية الرشطة الرئيسية عن األمن الداخيل يف جميع أنحاء 
العراق. ووفًقا ملا أوردته السفارة األمريكية ببغداد، فإن مهمة 

برنامج تطوير الرشطة يف املقام األول هي تقديم املشورة 
والتعليم كام كان من املُقرر بناء واستكامل نظام تدريب 
وزارة الداخلية العراقية " املتطور للغاية". وبدعم وزارة 

الدفاع، تولت وزارة الداخلية العراقية السيطرة عىل جميع 
مسئوليات التدريب األساسية واملُتقدمة يف أكادمييات تدريب 
الرشطة وكليات الرشطة حيث يُستخدم منهج تدريب قيايس 

موحد. سوف يركز التدريب املحدود الذي سيوفره برنامج 
تطوير الرشطة عىل تطوير وتنمية مهارات املُعلم- للحفاظ 

عىل خطوات التقدم املُنجزة يف قدرات تدريب الرشطة- 
وتوفري التدريب املُتخصص بناء عىل طلب وزارة الداخلية 

العراقية.٢٠٦ 

التنظيم والتوظيف
تدعو الخطط الحالية برنامج تطوير الرشطة إىل تعيني طارئ 

ل ١٩٠استشاري أبلغ مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني 
الدولية انه ينوي استخدام سلطة قانون الواليات املُتحدة ٥ 

، فقرة ٣١٦١ للتعيينات املؤقتة، ورغم ذلك قد يكون من 
الرضوري التعاقد مع عدد قليل من املوظفني لتويل األمور 

عن نائب القائد العام  لدعم القوات األمريكية بالعراق ،  
فإن كل موقع ُمقرتح من مكتب التعاون األمني العراقي هو 

قاعدة قامئة لفرق املُساعدة األمنية يف العراق. بناء عىل ذلك، 
فإن السلطات موجودة بالفعل ولكن الخطط مستمرة يف 

التطور.٢٠١

التمويل
مل يتم بعد تدبري متويل فرق املُساعدة األمنية يف العراق. 
تحتاج وزارة الدفاع إىل ٢٥٢ مليون دوالر أمرييك لإلعامر 

ولكنها تلقت ١٢٩ مليون دوالر أمرييك يف اعتامدات السنة 
املالية ٢٠١١ ونتيجة لذلك، حولت القوات األمريكية يف 

العراق والسفارة األمريكية ببغداد خططها لالحتفاظ مبزيد 
من  تصميامت املواقع القامئة. ووفًقا لتحليلهم، ميكن أن 

يزيد انكامش أو تعديل التصميامت التكاليف عندما يتطلب 
األمر إعادة إعامر النية التحتية الرئيسية – مثل مرافق 

معالجة مياه الرصف – التي قد تصب خارج املوقع املُخطط 
الجديد إضافة إىل ذلك، بدال من طلب كل التمويل املطلوب 
يف طلب ميزانية منفردة، قسمت القوات االمريكية بالعراق 

والسفارة األمريكية ببغداد اإلعامر إىل مرحلتني: ركزت 
املرحلة األوىل عىل تعديل التصميامت وسرتكز الثانية عىل 

مستوى أعىل لقوة الحامية مثل الغطاء العلوي. ٢٠٢
ال تزال تكاليف التشغيل أكرث غموًضا. سوف تُدرج 

التكاليف املُبارشة املتعلقة بفرق املُساعدة األمنية يف العراق 
بحاالت ُمحددة للمبيعات العسكرية الخارجية كبنود يف 

امليزانية يف الحاالت األساسية للمبيعات العسكرية الخارجية، 
ولكن التكلفة غري املُبارشة لدعم الحياة واألمن – والتي 

يُفرتض أهميتها- يجب متويلها من خالل وسائل أخرى مثل 
اعتامدات من الواليات املُتحدة األمريكية.٢٠٣ كام قد تتطلب 
أنشطة أخرى الدعم من اعتامدات الواليات املُتحدة– مثل 

إدارة املُساعدات املُقدمة من خالل املبيعات العسكرية 
الخارجية والتدريب والتعليم العسكري الدويل  وأي دعم 

ُمقدم من إىل مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني 
الدولية يف مواقع فرق املُساعدة األمنية يف العراق. وتتضمن 

( ) .
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يخطط مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية 
الستخدام جناح الطريان الثابت لسفارة  الواليات املُتحدة يف 
بغداد لدعم السفر الداخيل  يف العراق  والسفر الدويل من 

خالل األردن والكويت.٢١٥
وفًقا ملا ورد عن سفارة  الواليات املُتحدة يف بغداد، سوف 
يتوىل مكتب األمن الدبلومايس (DS) بوزارة الخارجية تقديم 

الخدمات األمنية لربنامج تطوير الرشطة والذي قرر عدد 
تفاصيل الحامية األمنية الالزم، ومن بينها عنارص قوة التدخل 

والرد الرسيع، بناء عىل متطلبات السفر واملشورة لربنامج 
تطوير الرشطة. وستقدم فرق مكتب األمن الدبلومايس 

املوجودة بالفعل داخل البالد الدعم باإلضافة الدعم املُقدم 
من فرق مكتب األمن الدبلومايس التي مل تنترش بعد.٢١٦

لتمويل واملساهمة يف التكاليف
مل يتم تدبري متويل برنامج تطوير الرشطة بعد. لدعم برامج 

تطوير الرشطة يف وحدات تصحيح العدالة وإنفاذ قوانني 
مكافحة املخدرات، طلبت وزارة الخارجية ٣١٥ مليون دوالر 

أمرييك يف اعتامدات موازنة السنة املالية ٢٠١١  وبليون 
دوالر أمرييك يف اعتامدات موازنة السنة املالية ٢٠١٢ من 

الصندوق الدويل للرقابة عىل املخدرات وتطبيق القانون يف 
العراق.٢١٧ ومن بني ال ٣١٥ مليون دوالر أمرييك يف السنة 
املالية ٢٠١٢، هناك ٢٠٠ مليون دوالر أمرييك ممولة من 

خالل االعتامدات اإلضافية للعام املايل ٢٠١٠. ٢١٨ كام يوفر 
مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية متويل جميع 
التكاليف املرتبطة باألمن ووسائل دعم الحياة لربنامج تطوير 

الرشطة.٢١٩ 
وفًقا ملا ورد عن سفارة  الواليات املُتحدة يف بغداد، 

ستعمل وزارة الخارجية والسفارة عن كثب مع الحكومة 
العراقية لتحديد ترتيبات املُساهمة يف التكاليف. وتستمر 
املفاوضات املُتعلقة باملُساهامت املُقدمة لدعم موظفي 
برنامج تطوير الرشطة (الرواتب واملواصالت) واألجهزة 

والوقود الالزم للعمليات الرشطية وخصم إيجارات األرض 
واملرافق.٢٢٠

التي تحتاج إىل خربة ُمتخصصة للغاية. سيتوىل حوايل ٥٠ 
استشاري اإلدارة واإلرشاف عىل الربنامج، مام يتيح لعدد 

١٤٠ الرتكيز عىل املهمة األساسية لربنامج تطوير الرشطة.٢٠٧ 
وتشمل عنارص الدعم املُخطط لها إضافيًا: املتخصصون 

يف األمن (املتعاقدون وموظفو الحكومة) لتوفري الخدمات 
األمنية الثابتة واملُتحركة والفنية ومتعاقدو املالحة الجوية 

ومتعاقدو توفري وسائل دعم الحياة.٢٠٨ وبشكل إجاميل 
ستكون النسبة األساسية لدعم برنامج تطوير الرشطة ، كام 

هو ُمخطط لها، ١:٩. ٢٠٩
سوف تعمل بعثة املشورة والتدريب لربنامج تطوير 
الرشطة طوال العام مع مسئويل رشطة رفيعي املستوى 

يف وزارة الداخلية العراقية واملؤسسات الرشطية الوطنية 
واإلقليمية واملحلية. سوف يقدم مستشارو مكتب شؤون 

املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية املشورة والتدريب يف بعض 
املناحي مثل اللوجيستيات والتمويل والتخطيط االسرتاتيجي 

والعمليات واملوارد البرشية واالتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات.٢١٠

كام ستتوىل وحدة صغرية من مستشاري مكتب شؤون 
املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية يف كليات رشطة بغداد 
وأربيل والبرصة مهمة تطوير املُدرب. كام سيتوىل مدربو 

املهام املؤقتة التدريب املُتخصص للغاية،  وسيكون العديد 
منهم من املشاركني يف وكاالت فرض القانون الفيدرايل مثل 

مكتب التحقيقات الفيدرايل ومكتب الكحول والتبغ واألسلحة 
النارية واملتفجرات، ومكتب خدمات ضباط األمن الفيدرايل 

ووكالة مكافحة املُخدرات.٢١١

مواقع العمل
وفًقا ملا أورده السفري جيفري، سيصل برنامج  تدريب 

الرشطة إىل حوايل ٥٥٪ من الرشطة العراقية البالغ عددهم 
٣٠٠٫٠٠٠ مام يوفر بالتايل األمن املحيل ملا يقرب من ٦٥٪  

من سكان العراق.٢١٢ وسيزور مستشارو برنامج تطوير 
الرشطة الذين يعملون من ثالثة "محاور" ٢٨ من املواقع 

املُقرتحة ، ١٢ أريض و ٧ جوا.٢١٣
محور بغداد – ١٥ موقع (١١ أريض و٤ جًوا)• 
محور أربيل – ٩ مواقع (٦ أريض و ٣ جًوا)• 
محور البرصة- ٤ مواقع (جميعهم أريض)• 

تخضع مواقع املشورة والتدريب للتغيري بناء عىل 
املشاورات مع الحكومة العراقية واالهتاممات األمنية 

والظروف األخرى.٢١٤
يتوقع مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية 

أن يحتاج إىل ثالثة طائرات نقل هليكوبرت متوسطة الحجم 
لدعم برنامج تطوير الرشطة. عالوة عىل ذلك، قد تُستخدم 

إمكانيات طائرات النقل الجوي الطبي واألمني لسفارة  
الواليات املُتحدة يف بغداد عندما يقتيض األمر ذلك. كام 
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إىل أقسام السفارة األمريكية يف بغداد
يف الربع األخري، عند القيام مبهمة األرشفة، أعد مكتب 

الشئون املحلية قوائم ١١٧ مهمة ينفذها أعضاء فريق العمل 
لديه، مام قد يتطلب االنتقال إىل أقسام أخرى من السفارة 
األمريكية ببغداد لدعم القنصليات املُقرتحة ومكاتب فروع 
السفارة بعد إغالق مكتب الشئون املحلية.٢٢٤ وحتى تاريخ 

٣١ مارس/آذار تم نقل ١٣ من هذه املهام ذات الصلة 
باملوارد البرشية (HR). ٢٢٥ لإلطالع عىل املزيد من التفاصيل، 

راجع جدول ٣٫١.
وال تستطيع السفارة األمريكية يف بغداد تقديم تفاصيل 

عن ماهية املهام املتبقية املُقرر نقلها ألن عددهم  وتكوينهم 
يتطور باستمرار حيث يقوم مكتب الشئون املحلية ونظرائه 

يف األقسام األخرى بالسفارة مبراجعة املهام ذات الصلة/ 
وقد يتم تنقيح املهام أو تنفيذها عىل مراحل حيث تتطور 

األحداث يف العراق وتصبح معلومات ميزانية التشغيل 
املستقبلية متاحة. و بناء عىل ذلك، فإن توقعات عدد 

وتكوين مهام الدعم التي تتوىل األقسام األخرى بالسفارة 
تقديرها بصورة ُمطلقة من مكتب الشئون املحلية هي مجرد 

توقعات تقريبية.٢٢٦
وفًقا ملا ورد عن سفارة الواليات املُتحدة يف بغداد، ال يزال 
مكتب الشئون املحلية يعمل بكامل طاقته ويستمر يف تنفيذ 

معظم املهام املسندة إليه أوال. ويف يونيو/حزيران سوف 
يبدأ مكتب الشئون املحلية يف نقل املهام لألقسام األخرى 

بالسفارة. و يرتبط نقل كل مهمة مبغادرة موظف ُمعني من 
مكتب الشئون املحلية. و عند الرضورة، سوف يتوىل مكتب 
الشئون املحلية نقل املهام عقب رحيل املوظفني مام يسمح 

بتنظيم الوقت.٢٢٧ 

تصميم فرق إعادة اإلعامر والتقلص املُخطط:
بحلول ٣١ مارس/آذار ٢٠١١ يُشكل تصميم فرق إعادة 

اإلعامر ١٧ موقع يف أنحاء العراق، تشمل ١٤ من فرق إعادة 
اإلعامر و٣ فرق ماثلة يف املواقع األمامية.٢٢٨ ويعمل يف هذه 

الفرق ٦٢٣ موظًفا كالتايل: ١٤٠ من املدنيني األمريكيني و١٣٢ 
عسكريًا و ٣٥١ ُمتعاقد.٢٢٩ 

وتخطط سفارة بغداد إلغالق ١٠ من مكاتب الشئون 
املحلية يف الفرتة بني مايو/أيار وسبتمرب/أيلول ٢٠١١. و يتم 
نقل األربعة مكاتب األخرى إىل املقار املحلية الدامئة، كام 
سيُناقش أدناه.٢٣٠  للمزيد من التفاصيل عن موقع مكاتب 

الشئون املحلية الباقية وجدول التقليص املُخطط لهم، راجع 
شكل ٣٫٢. واقرتانًا بانسحاب عرشات اآلالف من القوات 

األمريكية واملُتعاقدين مع وزارة الدفاع بحلول ٣١ كانون 
األول/ديسمرب ٢٠١١. تشكل عمليات إغالق مكاتب الشئون 

املحلية  خسارة كبرية للوجود املحيل والتوعية السياسية، 
ومساعدات التنمية، والوعي باألوضاع أن وجودهم ُمهيأ.٢٣١

نقل الكيان املحيل للسفارة األمريكية ببغداد.

تُقلص السفارة األمريكية ببغداد حاليًا من فرق إعادة اإلعامر 
خاصتها يف أنحاء العراق. وحيث أن موقع فرق إعادة اإلعامر 

قريب، تعتزم السفارة  نقل بعض وظائفها املُتعلقة بإعادة 
اإلعامر إىل القنصليات املُخططة ومكاتب فرع السفارة 

.(EBOs)

املهمة املستمرة والتنظيم
منذ قدومها إىل العراق يف أواخر ٢٠٠٥، عملت فرق 

إعادة اإلعامر عىل بناء قدرات  الحكومة املحلية وتخفيف 
الرصاعات بني املجموعات الطائفية وتيسري مرشوعات إعادة 

اإلعامر الصغرية التي أقرها السكان املحليون. وفًقا ملا ورد 
عن سفارة  الواليات املُتحدة يف بغداد، تشمل أولويات فرق 

إعادة اإلعامر الحالية ما ييل:٢٢١
العمل بصفة "وسط أمني" لتسوية الخالفات وإدارة • 

التوترات العرقية وتجنب االنقسامات الطائفية.
مساعدة العراقيني عىل تقوية قدرة املؤسسات الحكومية • 

واملجتمع املدين  لحامية سيادة القانون وُمكافحة الفساد 
وتقديم الخدمات األساسية.

التصدي للتأثرات الخبيثة• 
تشجيع االستثامر األجنبي والتنوع االقتصادي.• 
تعزيز االستقرار واملُشاركة مع الحكومات الجديدة • 

املُنتخبة.
املساعدة داخليًا يف استبدال املوظفني.• 
العمل كمنرب لألمم املُتحدة واملنظامت الدولية األخرى.• 

يربط مكتب السفارة األمريكية يف بغداد للشئون املحلية 
(OPA) صانعي السياسات يف واشنطن وبغداد بفرق إعادة 
اإلعامر. ومن املُقرر أن يقوم املكتب بضامن أن املعلومات 

الواردة من امليدان وتشمل إرسال الكابالت والتقارير 
األسبوعية تصل بكفاءة إىل صانعي السياسات يف واشنطن 
وبغداد وان هذه السياسة التي يبتكرونها يتم إبالغها إىل 

فرق إعادة اإلعامر التي تقوم بتطبيقها. داخل مكتب الشئون 
املحلية، يُنظم املوظفون جغرافيًا ويعملون كنقطة اتصال 

رئيسية بالسفارة بكل فرقة من فرق إعادة اإلعامر، ويرشف 
منسقو خطوط العمليات عىل سيادة القانون والقضايا الحكم 

واالقتصاد والقضايا األخرى املُتعلقة بفرق إعادة اإلعامر يف 
أنحاء البالد.٢٢٢

يعمل يف فرق إعادة اإلعامر مدنيني من الحكومة 
األمريكية  وعسكريني وعاملة مؤقتة (٣١٦١) وموظفني 

وطنيني محليني (عراقيني).٢٢٣

 نقل املهام ذات الصلة بفريق إعادة إعامر املحافظات 
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والقومية حول الخط الفاصل بني منطقتي العرب واألكراد يف 
شامل العراق وقد ناقش املفتش العام ملكتب وزارة الخارجية 

هذه التوقعات بناء عىل الطبيعة القدمية للرصاعات التي 
امتدت لعدة قرون وأراء السكان املحليني غري املؤيدة أو 

املُعارضة للواليات املُتحدة ( والتي ُقدرت بنسبة ٩٥٪ يف أخر 
استطالعات للرأي) وعىل مدة  املهمة القصرية املُتوقعة من 

مكاتب فرع السفارة ومستويات التوظيف التي تحكمها 
قيود امليزانية.٢٣٦ للمزيد من التفاصيل املواقع املُتوقعة 

للقنصليات ومكاتب فروع السفارة، راجع الشكل ٣٫٢. ◆

مكاتب فرع السفارة والقنصليات
تخطط وزارة الخارجية إلنشاء قنصليات يف البرصة وأربيل 
ومكاتب لفرع السفارة يف املوصل وكركوك.٢٣٢ وسوف متثل 

هذه املكاتب مًعا الوجود املحيل لسفارة بغداد ويعمل 
بهم حوايل ٣٫٦٠٠ موظف من وزارة الخارجية وُمتعاقدون 
وموظفو دعم.٢٣٣ سوف تتمكن وزارة الخارجية والوكاالت 

املدنية األخرى جنبًا إىل جنب مع السفارة األمريكية يف 
بغداد من إجراء "املشاركة القوية مع الشعب العراقي 

لتعزيز الروابط بني النسيج السيايس واالقتصادي واالجتامعي 
للبالد.٢٣٤

ومن املُقرر أن تكون القنصليات يف البرصة وأربيل 
إنشاءات دامئة وتخدم جنبًا إىل جنب مع السفارة األمريكية 

يف بغداد ثالثة من أكرب أربع مدن يف العراق. وسرتكز 
القنصليات يف املقام األول عىل الخدمات الدبلوماسية 

والقنصلية، ولكن ستقوم وزارة الخارجية أيًضا بتشغيل 
رشكات الطريان يف بغداد والبرصة وأربيل  والالزمة لدعم 

مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية الذي يديره 
برنامج تطوير الرشطة.٢٣٥ وستتمتع القنصلية يف البرصة مبيزة 

إضافية وهي القرب من حقول النفط جنوب العراق ومن 
العديد من رشكات الواليات املُتحدة العاملة هناك.

ومن املُقرر أن تكون مكاتب فرع السفارة إنشاءات دامئة 
للقيام مبهمة ُمحددة تستغرق من ٣ إىل ٥ سنوات. وأوىل 

أولويات مكاتب فرع السفارة كام أنشأتها وزارة الخارجية، 
هي تهدئة وتسوية الخالفات بني العرب  واألكراد والسنة 
والشيعة ويف املقام األول تخفيف حدة التوترات املحلية 
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يف العراق، قيدت القدرة غري الكافية للحكومة لتخطيط 
وتنفيذ الربامج – خاصة يف وزارة الخارجية والوكاالت املدنية 
األخرى، لوقت طويل جهود إعادة اإلعامر. ووفقا ملا أوردته 

وزيرة الخارجية هيال ري كلينتون أن كال من املساعدات 
الحكومية واألمريكية باتت تاريخيًا غري قادرة توظيف خرباء 
داخليني واضطرت إىل االعتامد بشكل كبري عىل املتعاقدين. 

 (GAO) عالوة عىل ذلك، فقد أثار مكتب املسائلة الحكومية
املخاوف حول عدد املوظفني غري الكايف واألجازات الطويلة يف 
املناصب العليا ونقص الخربة يف اللغات األجنبية بني موظفي 

حكومة الواليات املُتحدة.٢٣٩ 
قام مدققو الحسابات مبكتب املُفتش العام إلعادة إعامر 

العراق بتحديد العديد من نقاط الضعف يف إدارة الوكالة 
األمريكية  للمتعاقدين  واملنح واتفاقيات التعاون. وعىل مر 
السنني، وجد مدققو الحسابات مبكتب املُفتش العام إلعادة 

إعامر العراق أن الوكاالت األمريكية:
وظفت عدد غري كايف من املوظفني املتعاقدين املُدربني • 

ومنحت املوظفني الفرصة لتوفري األداء الرضوري واإلرشاف 
املايل.

عملت عىل تناوب املسئولني الرقابة يف كثري من األحيان • 
مام إىل فقدان الخربة املؤسسية بالعقود.

كتبت العقود واملنح دون أهداف واضحة أو قابلة • 
للقياس. 

مل تحتفظ مبلفات شاملة لتوثيق قرارات التعاقد.• 

متول الواليات املُتحدة املُتعاقدين ومتنحهم مجموع كبرية من 
الخدمات ومن بينها توفري األمن الثابت للقواعد واملنشآت 

الدبلوماسية واألمن املتنقل للمواكب واملوظفني بخالف 
توفري خدمات الغسيل والطعام وصيانة األجهزة والرتجمة 

والتفسري.٢٣٧ 
 (CWC) وقد ذكرت املفوضية املُتعاقدة يف وقت الحرب

يف العراق وأفغانستان مؤخرًا أنها قامت بتقليص عدد 
موظفي الحكومة عقب الحرب الباردة وزيادة مسئولية 
الحكومة عقب الهجامت اإلرهابية يف ١١ سبتمرب/أيلول 

٢٠١١ والغزوات الالحقة ألفغانستان والعراق " أحدث فجوة 
دلف منها املُتعاقدون". خلصت اللجنة أن صناعة  قرار 

الوقت الحاسم  يف هذا السياق أدى إىل استخدام املتعاقدين 
ليصبح "الخيار االفرتايض"  دون إيالء اهتامم كاف سواء كان  

ذلك االستخدام هو أفضل وسيلة لتحقيق أهداف املهمة 
أو ما إذا كانت وكاالت لديها القدرة عىل تقديم عقد إدارة 

وإرشاف ُمناسب.٢٣٨ 
لإلطالع عىل نبذة عن مزايا وعيوب التعاقد  يف عمليات 

الطوارئ يف الخارج، راجع جدول ٣٫٢.

 إدارة وزارة الخارجية
للعقود واملنح

أعامل التعاقد
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وزارة الخارجية عىل مصادرها الخاصة. و يصبح بالفعل الشك 
والرفض تجاه ما مُيثل" أنشطة الحكومة األصلية" – والتي ال 

يجب التعاقد الخارجي للقيام بها" – أكرث رصاحة فيام يتعلق 
مبتعاقدين األمن خاص وهناك أنشطة محل جدال مثل 

القصف املضاد من بطارية مدفعية العدو وإنقاذ الرهينة 
٢٤٣.(IED) وإزالة ألغام جهاز التفجري االرتجايل اليدوي

وتالحظ املفوضية املُتعاقدة يف وقت الحرب أن االتجاه 
العام نحو تعاقد األمن الخارجي يعكس قيود املوارد البرشية. 

وتتطلب الحدود القانونية عىل تعزيز القوة من وزارة 
الدفاع االختيار بني استخدام العسكريني أو املوظف املُتعاقد 
لحامية القوات، بينام ال متلك وزار الخارجية ومكتب الوكالة 
األمريكية للتنمية الدولية غالبًا أي خيار سوى االعتامد عىل 

العسكريني األمريكيني أو املُتعاقدين. ووفًقا ملا ورد يف تحليل 
املفوضية املُتعاقدة يف وقت الحر، فإن متعاقدي األمن 

الخاص يتم استخدامهم عادة ليس ألنهم أكرث فعالية أو 
كفاءة من موظفي قوات األمن الحكومية، ولكن قد يرجع 
ذلك إىل أن استخدام القدرات الداخلية قد يتطلب زيادة 
كبرية طويلة األجل يف القوى العاملة بالحكومة أو إعادة 

توجيه املوظفني العسكريني من أولويات أخرى.٢٤٤ 
ويف هذا السياق، قد تُشكل أوجه قصور وزارة الدفاع  يف 
إدارة العقد خطورة عىل إساءة التعامل مع متعاقدي األمن 

الخاص. وبرغم عدم إجراء تحليل رسمي، فإن خدمة األبحاث 
يف الكونغرس تشري إىل ارتكاب العديد من  املُعامالت السيئة 

تجاه كبار املُتعاقدين يف العراق متت من خالل رشكات 
األمن الخاصة العاملة لدى وزارة الخارجية (وليس وزارة 

الدفاع (ويشمل ذلك إطالق النار املزعوم من جانب املدنيني 
العراقيني عىل موظفي ترايبل كانوب وإطالق النار عىل ١٧ 

من املدنيني العراقيني يف ساحة النسور من قبل موظفي 
بالك ووتر. يعتقد بعض املُحللني أن هذه األحداث أفشلت 

مهمة الواليات املُتحدة وإذا مل يتم ُمحاسبة رشكات األمن 
الخاص فإن ذلك يقوض رشعية الواليات املتحدة والحكومة 

العراقية.٢٤٥
وبرغم هذه األخطار، تواجه وزارة الخارجية والسفارة 

األمريكية ببغداد نقص كبري يف القدرات واملوارد حيث 
تواجه التحدي املتمثل يف تأمني موظفي السفارة املُشرتكني 

يف أنشطة املهام الخطرية. و فًقا ملا ورد عن مساعد وزير 
الخارجية لشئون اإلدارة،  ليس هناك معنى بالنسبة لوزارة 
الخارجية لزيادة عدد موظفي األمن الدبلومايس يف جميع 
أنحاء العامل من ١٨٠٠ إىل ١٨٠٠ و ٧٠٠٠ للوفاء مبتطلبات 

األمن املؤقتة يف العراق. وعالوة عىل ذلك، يوجد بالسفارة األمريكية يف بغداد حوايل 
٢٠٠ من ضباط األمن ُمعينني ُمبارشة يف وزارة الخارجية ملراقبة رشكات األمن الخاص (بنسبة ١:٣٥) التي 

يقول عنها مساعد وزير الخارجية لشئون اإلدارية أنها جيدة، جيدة للغاية.٢٤٦ 

تعقب املتعاقدين

مل تتحقق من التكاليف املثرية للتساؤل املفروضة عىل • 
الحكومة األمريكية.

مل توفر مستوى اإلرشاف املطلوب ملامرسات اإلدارة • 
السليمة أو لكتيبات السياسة الداخلية.

غالبا ما تعرض هذه السلبيات أموال الواليات املتحدة 
لخطر الغش واالحتيال والضياع وسوء الترصف.

تدريب الرشطة
كانت نقاط ضعف عقد إدارة وزارة الخارجية  لتدريب 

الرشطة واردة بالتفصيل  يف تقرير مراجعة مكتب املُفتش 
العام إلعادة إعامر العراق يف يناير/كانون الثاين ٢٠١٠. وجد 
مكتب املُفتش العام إلعادة إعامر العراق أن مكتب شؤون 

املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية ينقصه املصادر الكافية 
والضوابط إلدارة أوامر  بشكل ُمناسب ونتيجة لذلك، كان 

أكرث من ٢٫٥ بليون دوالر أمرييك معرضة لخطر الضياع 
والغش. ولتوضيح ذلك، مل ينفذ مندوبني موظفي التعاقد، 

الذين كانوا بارعني يف نقد اإلرشاف عىل أداء رشكة دينكورب 
والنفقات الواردة تحت أمر املهمة، املراجعات املُناسبة 

واالختبارات وافية لضامن أن:٢٤٠
التكاليف التي قدمتها رشكة دينكورب كان مسموح • 

بها مبوجب العقد/ املهمة مدعومة بالوثائق املناسبة 
والصحيحة

أن ممتلكات حكومة الواليات املتحدة تتحكم فيها رشكة • 
دينكورب بشكل ُمناسب

أن عقود اإليجار القابلة للتفاوض بالنيابة عن حكومة • 
الواليات املُتحدة قامت بحامية مصالح الحكومة األمريكية

أن الحكومة تلقت الخدمات وفًقا ملعايري األداء املُحددة • 
يف نظام املهمة

كام تولت وزارة الخارجية مسؤولية برنامج تدريب 
الرشطة من وزارة الدفاع يف ٢٠١١ واستمرت وزارة الخارجية 
يف اإلرشاف عىل تكاليف العقود التي ال تزال تكلف دافعي 
الرضائب األمريكيني مئات املاليني من الدوالرات، وسيكون 
األمر صعًب  بالنسبة لوزارة الخارجية بأن يكن لديها إدارة 
الفعالة وضوابط لضامن أن األموال األمريكية يتم إنفاقها  

عىل نحو كفؤ وفعال.٢٤١

متعاقدين األمن الخاص
ووفًقا للمفوضية املُتعاقدة يف وقت الحرب تقدم وظائف 
تعاقد األمن الخارجي مخاطر عالية خاصة.٢٤٢ وقد تصبح 

هذه املشكلة أكرث حدة عند ُمغادرة موظفي وزارة الدفاع – 
وخاصة القوات التي توفر خدمات األمن  واملوظفني الذين 

يتولون اإلدارة واإلرشاف عل العقود – العراق  ويتزايد اعتامد 
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وقد كان ومكتب الوكالة األمريكية للتنمية الدولية غري 
قادر عىل نرش بيانات إجاملية عن برنامج تعقب التنفيذ 

املتزامن ملرحلة ما قبل االنتشار، ألن البيانات قد تم 
تخصيصها "ألغراض االستعامل الرسمي فقط" 

إجراءات التعاقد واملنح

بتاريخ ٣١ مارس/آذار ٢٠١١، أبلغت وزارة الدفاع ووزارة 
الخارجية و ومكتب الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  عن 

وجود ٣٤٫٥٣٤ من إجراءات التعاقد املتعلقة بالعراق أو املنح 
املقدمة من صندوق قوات األمن العراقية  وصندوق إغاثة 

وإعادة إعامر العراق، صندوق دعم االقتصاد، بلغ مجموعها 
٣٥٫٧٩ بليون دوالر أمرييك يف االلتزامات الرتاكمية.٢٥٢ ويف 
هذا الربع، وذكرت وزارة الدفاع ووزارة الخارجية و مكتب 

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أنه يوجد ٥٤٥ إجراء تعاقد 
جديد أو منح من هذه األموال، تساوي ١٩٩٫٥ مليون دوالر 
أمرييك يف التزامات جديدة و ٥٧٤ مليون دوالر يف النفقات 

الجديدة.٢٥٣ 
ولنظرة عامة عىل حالة أعامل املقاوالت والهبات والتغري 

الربع سنوي لها، انظر الجدول ٣٫٣. لإلطالع عىل القامئة 
الكاملة ألعامل املقاوالت والهبات عىل النحو املذكور للمفتش 

www.sigir. :العام الخاص إلعادة إعامر العراق، قم بزيارة
◆.mil

يف جلسة استامع يف الكونغرس األمرييك يف ٢ مارس/آذار 
٢٠١١، تساءل أحد أعضاء الكونغرس عن توقعات املُتعاقد 

بعد الفرتة االنتقالية، مشريا إىل أن  النتائج الواردة من مكتب 
املسائلة الحكومية وزارة الخارجية ووزارة الدفاع  ومكتب 

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية مل تتمكن من تحديد عدد 
املُتعاقدين العاملني يف العراق.٢٤٧ ورداعىل ذلك، فإن مساعد 

وزير الخارجية للشؤون اإلدارية شهد انه يعتقد انه يعلم 
بالضبط عدد املوظفني املتعاقدين لدى وزارة الخارجية يف أي 
يوم يف العراق. وعالوة عىل ذلك، شهد العضو سالف الذكر أن 

وزارة الخارجية  قد حللت الوظائف الكربى املطلوبة للوفاء 
باملسؤوليات الجديدة لسفارة الواليات املتحدة يف بغداد-  
يشمل ذلك  الطريان والطب واألمن-  وأن جدول التنظيم 

تم  إنشاؤه ليوضح بالتفصيل  عدد املتعاقدين املطلوبني. كام 
شهد أن ملتعاقدين مع وزارة الخارجية تم إدراجهم يف تعقب 
التنفيذ املتزامن ملا قبل االنتشار (SPOT)، ويف قاعدة بيانات 

املُتعاقد التي ترشف عليها وزارة الدفاع.٢٤٨
وحيث يقرتب موعد االنتقال، رغم ذلكن يبدو أن قدرة 
وزارة الخارجية عىل تتبع املُتعاقد قد تتناقص. يف الربعني 
املاضيني، أبلغت السفارة األمريكية يف بغداد أن املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق  أن مكتب مساعد 
وزير الخارجية لشئون اإلدارة ال يحتفظ بأي بيانات عن 
أنشطة املتعاقدين الذين يجلبهم إىل العراق، وال ميكن 

أن يقدم تصور ملتطلبات املتعاقدين معه عىل مدى العام 
املقبل.٢٤٩ وبرغم ذلكن فإن قدمت وزارة الخارجية مسبًقا 
هذه البيانات)  وإن كان ذلك يتعارض يف بعض األحيان ) 

إىل  املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق  خالل الربع 
املنتهي يف ٣٠ سبتمرب/أيلول.٢٥٠ كان ومكتب الوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية  قادرا عىل تقديم توقف محدود من جانب 
املتعاقدين معه يف هذا الربع كام كانت وزارة الدفاع قادرا 
عىل تقديم بيانات محدودة اعتبارا من ٣١ديسمرب/كانون 

األول ٢٠١٠. ٢٥١   
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لخلفية
متتد محافظة األنبار من ضواحي بغداد الغربية 

إىل حدود العراق مع كل من األردن وسوريا 
واململكة العربية السعودية - لتكون بذلك 

املحافظة األكرب جغرافيًا يف العراق - تضم نسبة 
٣٢٪ من مساحة األرايض العراقية ولكنها ليست 
مأهولة إال بنسبة ٥٪ من سكان العراق. ويعيش 

قرابة ثالث أرباع سكان محافظة األنبار الذين 
يُقدر عددهم بـ ١٫٦ مليون نسمة يف منطقتي 

الرمادي والفلوجة - وهام املنطقتان األكرث 
اكتظاظًا بالسكان يف - وتقع كلتا املنطقتني عىل 
مقربة من بغداد، ميكن القيادة إليها بسهولة. 

وتسجل محافظة األنبار أقل كثافة سكانية ألية 
محافظة من محافظات العراق بسبب طبيعتها 

الصحراوية الغالبة وقلة سكانها، حيث يعيش 
حوايل ١٠ أشخاص يف كل ميل مربع.٢٥٤

وبشكل متساو تقريبًا، ينقسم العرب - السّنة 
يف الغالب - مبحافظة األنبار بني أولئك الذين 
يعيشون يف املناطق الحرضية (٥٢٪) وأولئك 

الذين يعيشون يف املناطق الريفية (٤٨٪)، 
ويعيش جميع سكان الحرض تقريبًا يف مجموعة 

متتابعة من البلدات واملدن التي متتد إىل الشامل 
الغريب من منطقة الفلوجة بطول وادي نهر 
الفرات الخصيب حتى مدينة القائم.٢٥٥ وإىل 

جنوب وجنوب غرب هذا املمر املمهد املأهول 
بالسكان تقع أكرب منطقة يف محافظة األنبار، 
وهي منطقة الرطبة التي تطغى صحراواتها 
القاحلة عىل جميع املساحات املمتدة حتى 
حدود العراق مع األردن واململكة العربية 

السعودية. 
ومن بني الخريطة السكانية املعقدة للقبائل 
والعشائر والعائالت التي سيطرت عىل سياسات 
محافظة األنبار واقتصادها طيلة قرون عديدة، 
يعد اتحاد عشائر قبائل الدليمي األكرث بروزًا. 
فعىل مدار التاريخ، استغلت قبائل الدليمي 

موقعها االسرتاتيجي عىل جانبي الطرق التجارية 
بني بغداد والنقاط الواقعة غربًا، يف فرض 

الجبايات عىل املسافرين والتجار والحجاج عىل 
حد سواء. ويف الحرب العاملية األوىل، ساندت 

الكثري من عشائر الدليمي الدولة العثامنية يف 
بادئ األمر، لتتخذ بدالً منها حليًفا آخر يف وقت 

الحق حينام صارت الغلبة للقوات الربيطانية 
ضد األتراك يف عام ١٩١٧. ويف السنوات الالحقة 
ساندت عشائر الدليمي – بوجه عام – البعثيني، 

فحازت عىل قدر من الحكم الذايت والرعاية. ومع 

ذلك، وقعت عشائر الدليمي أيًضا كثريًا ضحيًة
لغزوات النهب التي شنها البعثيون، مام جعل 

مساندتها للحكومة هشة ومرشوطة. ويف الوقت 
الذي شهدت فيه عشائر الدليمي هدوًءا أوليًا بعد 

سقوط نظام صدام حسني يف إبريل/ نيسان عام 
٢٠٠٣، رسعان ما اتجهت العديد من هذه العشائر 

ملساندة التمرد – عىل األقل لبعض الوقت.٢٥٦

تطورات ما بعد الغزو 

وضع متدهور، من عام ٢٠٠٣ حتى عام ٢٠٠٦
عىل الرغم من أن محافظة األنبار مل تكن مرسًحا 
ألية اشتباكات كربى خالل الحملة التي استمرت 
ثالثة أسابيع يف عام ٢٠٠٣ بهدف خلع الحكومة 
البعثية، فإنها رسعان ما أصبحت املحافظة مركزًا 

ألنشطة املتمردين. وعندما قامت سلطة االئتالف 
املؤقتة بترسيح الجيش العراقي يف مايو/آيار عام 

٢٠٠٣، طُرد آالف ال تُحىص من األنباريني من 
وظائفهم برسعة وفقدوا كالً من مصدر دخلهم 

ومكانتهم الشخصية. عالوًة عىل ذلك كانت 
محافظة األنبار – التي يعني اسمها يف اللغة 
العربية املخزن أو املستودع وهو مشتق من 

الكلمة الفارسية املقابلة ملعنى الرتسانة – معقالً 
ملا ال يقل عن ٩٦ موقًعا لتخزين الذخرية واألسلحة 

وكذلك محالً للكثري من عمليات تصنيع األسلحة 

املحلية بالعراق.٢٥٧ ويف ظل قيام عدد قليل نسبيًا 
من أعضاء االئتالف يف عام ٢٠٠٣ بوضع سياسات 

املحافظة مرتامية األطراف، ووجود عدد أقل 
من األفراد ال يزال يحرس حدودها الطويلة مع 

سوريا، قام املتمردون بنهب العديد من هذه 
املواقع مام جعل تهدئة األوضاع يف املحافظة 

أمرًا أكرث تحديًا. وعىل الرغم من أن املحافظة مل 
تتعرض ألي رضر إىل حد كبري جراء املعارك التي 
وقعت يف مارس/آذار - أبريل/نيسان عام ٢٠٠٣، 
رسعان ما ضمت حركة التمرد متزايدة االنتشار 

نشطاًء من الكثريين من قوات األمن وضباط 
االستخبارات البعثيني الذين يعيشون يف املحافظة 

ويبلغ عددهم ٤٠٠٠٠ فرد.٢٥٨
وبازدياد قوى التمرد يف عددها وقوتها 

وجموحها، صارت الفلوجة أحد مراكز مقاومة 

الرتكيز عىل األنبار

10

12

12

10

) .
(



/   I  I  

االئتالف الذي تقوده الواليات املتحدة. ويف ٣١ 
مارس/آذار عام ٢٠٠٤، نصبت القوات املتمردة يف 
الفلوجة كميًنا ألربعة مقاولني أمريكيني يعملون 
برشكة بالكووتر األمريكية وقامت بذبحهم – ثم 

قامت بالتمثيل بجثثهم والطواف بها يف الشوارع. 
وكرد فعل منها تجاه جرائم القتل املتعمد العلنية 

تلك، أصدرت القوات متعددة الجنسيات يف 
العراق أوامرها للقوات البحرية األمريكية بقصف 

الفلوجة. ولكن يف ٩ إبريل/نيسان – أي بعد 
مرور أربعة أيام عىل شن هجومها عىل الفلوجة 

وقبل تأمني املدينة – أصدرت القوات متعددة 
الجنسيات يف العراق أوامرها للقوات البحرية 

بوقف الهجوم تحت ضغط من قادة السياسيني 
العراقيني ووسائل اإلعالم العربية. وعىل مدار 

الشهور الالحقة رضبت القوات البحرية األمريكية 
حصارها حول مدينة الفلوجة قبل قصفها 

واالستيالء عليها يف شهر نوفمرب/ترشين الثاين عام 
٢٠٠٤. ٢٥٩

ويف الوقت الذي شهدت فيه الفلوجة الكثري 
من الرصاع األكرث حدة يف عام ٢٠٠٤، أجرت أيًضا 

القوات متعددة الجنسيات يف العراق عملياتها 
يف جميع أنحاء محافظة األنبار بني عامي ٢٠٠٣ 
و٢٠٠٦، ومن بينها حمالتها العسكرية يف مدينة 

الرمادي والقائم وحديثة وبطول الروافد العليا 
لوادي نهر الفرات.٢٦٠ ويعرض الشكل (٣-٣) 

بعض األحداث األكرث أهمية والتي أثرت عىل أمن 
محافظة األنبار بني عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٩، يف حني 
يوضح الشكل (٣-٤) عدد الحوادث األمنية التي 

شهدتها املحافظة شهريًا بدًءا من يناير/كانون 
الثاين عام ٢٠٠٤ حتى ديسمرب/كانون األول عام 

.٢٠١٠

حركة صحوة األنبار وأبناء العراق وتدفق القوات 

األمريكية (٢٠٠٦-٢٠٠٨)
يف املراحل األوىل لحركة التمرد، تحالف العديد 

من شيوخ القبائل السنية – تحالًفا نشطًا يف بعض 
األحيان وتكتيكيًا يف أحيان أخرى - مع املقاتلني 
األجانب وأفراد النظام السابق من أجل مقاومة 

االئتالف والحكومة العراقية الجديدة التي تهيمن 
عليها الشيعة، وهو التحالف الذي نظروا إليه 

عىل أنه تقويض لسلطتهم التقليدية. ولكن 
مع رشوع تنظيم القاعدة يف العراق يف وضع 

تكتيكات وحشية بشكل متزايد، أقام عدة شيوخ 
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األنبار: اإلطار الزمني األمني، ٢٠٠٣−٢٠٠٩
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األحداث األمنية الشهرية يف األنبار، ٢٠٠٤/١–٢٠١٠/١٢



I

بارزين تحالفات خاصة مع وحدات االئتالف 
ملقاومة القاعدة، وذلك يف إطار يف حركة صارت 

معروفة تحت اسم "صحوة األنبار" أو الصحوة.٢٦١ 
وتجلت أوىل األنشطة الحامسية لحركة صحوة 

األنبار يف عام ٢٠٠٥ عندما اتجه عدد قليل من 
الشيوخ إىل مساندة حليف آخر ملحاربة تنظيم 
القاعدة يف العراق. بدأ االرتداد تلو اآلخر عىل 

مدار العام التايل ووصل إىل ذروته يف ١٤ سبتمرب/
أيلول عام ٢٠٠٦ يف بيان علني أصدره مؤمتر 

شيوخ األنبار والذي أعلنوا فيه أنهم سينضمون 
إىل القوات متعددة الجنسيات يف العراق ملحاربة 

التمرد.٢٦٢ ووفًقا ملا ذكره قائد حركة الصحوة، 
الشيخ أحمد أبو ريشة، الذي كان شقيقه أحد 
قادة الحركة حتى مقتله يف سبتمرب/أيلول عام 

٢٠٠٧، أمدت قبائل محافظة األنبار القوات 
األمنية بحوايل ٤٠٠٠٠ مجند تقريبًا (٢٨٠٠٠ 

مجند للرشطة و١٢٠٠٠ مجند للجيش).٢٦٣ ويف 
اجتامع عقد يف شهر إبريل/نيسان مع املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق، أكد الشيخ 

أحمد أبو ريشة عىل أن الصحوة ليست برنامًجا 
أمريكيًا وإمنا هي حركة أهلية تأسست ملحاربة 

تطرف تنظيم القاعدة.٢٦٤ 
وتحركت قوى االئتالف برسعة لالستفادة 

من حركة الصحوة، إذ بدأت يف عام ٢٠٠٧ يف 
تقديم الدعم املايل لشيوخ األنبار الذين اختاروا 

التحالف معها ومساندتهم يف نواحي أخرى.٢٦٥ 
وكجزء من هذا التحول االسرتاتيجي تجاه متكني 
القادة املحليني الذين أبدوا استعدادهم ملحاربة 

القاعدة، بدأ قادة القوات متعددة الجنسيات 
يف العراق يف شهر يونيه/حزيران من عام ٢٠٠٧ 

يف استخدام أموال برنامج االستجابة الطارئة 
للقائد يف تعيني متمردين سابقني ليستعان بهم 
يف حراسة نقاط التفتيش واملناطق املجاورة يف 
جميع أنحاء محافظة األنبار كجزء من برنامج 

أبناء العراق األوسع نطاقًا.٢٦٦ وعىل الرغم من أنه 
يصعب وضع تقدير كمي للتأثريات التجريبية 
لربنامج أبناء العراق عىل أمان محافظة األنبار، 

أشارت عمليات تدقيق املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق الصادرة يف يناير/كانون 

الثاين عام ٢٠١١ إىل أن هذه التأثريات رمبا كانت 
إيجابية يف بعض املدن والبلدات عىل األقل. 

ويلخص الشكل (٣-٥) بعض النتائج التي توصلت 
لها عمليات التدقيق يف ضوء ارتباطها مبحافظة 

األنبار.
كذلك شهد عام ٢٠٠٧ املحوري بداية تدفق 

القوى األمريكية إىل العراق. وجاءت جهود 
التعزيز التي أعلن الرئيس بوش عن شنها يف 

يناير/كانون الثاين من ذلك العام - والتي تشكلت 
من خمس فرق عسكرية متمركزة يف بغداد 

- لتضم أيًضا زيادة مدة خدمة جنود القوات 
البحرية األمريكية املتمركزين يف األنبار والذين 

يبلغ عددهم حوايل ٤٠٠٠ جندي.٢٦٧ وكانت 
التأثريات الرتاكمية لهذا االتجاه العراقي واألمرييك 

متعدد األوجه مبارشة وواضحة:
لقد وصل عدد مجندي الرشطة الجدد يف • 

مدينة الرمادي إىل ثالث أضعافه يف حزيران/
يونيه عام ٢٠٠٦ ومرة أخرى يف متوز/يوليو.٢٦٨

وانخفض عدد الهجامت التي شنت يف محافظة • 
األنبار من معدل عال سجل ١٣٥٠ هجوًما يف 

أكتوبر/ترشين األول عام ٢٠٠٦ إىل حوايل ٢٠٠ 
هجوم يف أغسطس/آب عام ٢٠٠٧. ٢٦٩

كان املتمردون يشنون يوميًا هجامت بلغت • 
يف املتوسط ٣٢ هجوًما يف محافظة األنبار 

وصالح الدين املجاورة، فيام بني منتصف شهر 
فرباير/شباط وأوائل شهر مايو/آيار عام ٢٠٠٧، 

وانخفض املتوسط اليومي للهجامت إىل ١١ 
هجوًما يوميًا بني أوائل ديسمرب/كانون األول 

عام ٢٠٠٧ وأواخر فرباير/شباط عام ٢٠٠٨. ٢٧٠ 

ويوضح الشكل (٣-٦) أن تأثريات حركة 
الصحوة والتدفق األمرييك مجتمعة قد قضت عىل 
التمرد يف محافظة األنبار. لقد جاء عىل لسان أحد 

الجنود األمريكيني أن تنظيم القاعدة يف العراق 
قد قاتل بـ "ثقة مبالغ فيها" وخرس املعركة.٢٧١ 

ومع ذلك، كانت تكلفة هذا االنتصار الواضح 
عىل حياة الجنود األمريكيني تكلفة مرتفعة 
للغاية. فمنذ عام ٢٠٠٣ القى ١٣٣٥ جندي 
أمرييك مرصعهم أثناء العمليات الحربية يف 

محافظة األنبار.٢٧٢ 

االستقرار الهش، ٢٠٠٨-٢٠١١
يف ظل تحسن الوضع األمني بشكل كبري، صار 

عام ٢٠٠٨ عاًما انتقاليًا. ففي شهر فرباير/شباط 
أعادت القوات البحرية األمريكية إىل قوات األمن 
العراقية املسئولية األمنية عن مدينة هيت التي 

شهدت أحداث العنف من قبل. وباالنقضاء 
البطيء لفصل الصيف، تولت وحدات قوات 

األمن العراقية - عىل نحو متزايد - القيادة فيام 
تم شنه من عمليات أمنية مشرتكة. ووصلت 
املرحلة االنتقالية لذروتها يف ١ سبتمرب/أيلول 

عندما أصبحت األنبار (بعد فرتة تأخر وجيزة) 
املحافظة الحادية عرش التي تم نقلها إىل 

السيطرة العراقية عىل مستوى املحافظات، وهي 
عملية أوكلت املسئولية األمنية يف املحافظة 

للقوات العراقية.٢٧٣ 
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وبانخفاض مستوى العنف يف محافظة األنبار، 
قال األنباريون أنهم عىل استعداد أكرب للجوء إىل 
الرشطة املحلية يف حال تعرضهم إلحدى الجرائم 

بدالً من االعتامد عىل أفراد العائالت. ويوضح 
الشكل (٣-٧) كيف أن الثقة يف أعضاء حركة 
الصحوة ووحدات الرشطة املحلية زادت بني 

عامي ٢٠٠٨ و٢٠٠٩. وطبًقا ملا ورد عىل لسان 
الشيخ أبو ريشة، كانت املحاكم العراقية قد 

قضت يف السنوات األخرية بإدانة وإعدام حوايل 
١٦٠ إرهابيًا الرتكابهم جرائم عظمى يف محافظة 

األنبار.٢٧٤

األمن يف عام ٢٠١١
واليوم وبينام تحسن مستوى األمن يف محافظة 

األنبار، صار املسئولون العسكريون واملدنيون 
للحكومة العراقية بصورة منتظمة أهدافًا 

يستهدفها املتمردون، كام هو الحال مع القادة 

الشيوخ لحركة الصحوة وأعضائها. عىل سبيل 
املثال ألقى اإلرهابيون يف ١٢ إبريل/نيسان 

قنبلة عىل منزل أحد أعضاء حركة الصحوة يف 
الضواحي الغربية لبغداد ودمرته جزئيًا، لتسفر 

عن جرح عدة أفراد من عائلته. وعىل الرغم من 
هذه الصعوبات، أعلن الشيخ أبو ريشة أن حركة 

الصحوة التي يقودها "لن متيل أبًدا للقاعدة"، 

لكنه حذر من أن هذا "ال يعني أننا سنجلس بال 
حراك عندما نتعرض للتهديد".٢٧٥ ويقدم الشكل 

(٣-٨) تفاصيل بعض الحوادث العنيفة التي 
وقعت يف محافظة األنبار بني ١ يناير/كانون الثاين 

و١١ إبريل/نيسان عام ٢٠١١. ٢٧٦
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القاعدة يف العراق، ٢٠٠٦ يف مقابل ٢٠٠٨
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باإلضافة إىل ذلك الحظ نائب رئيس مجلس 
املحافظة أنه يتم إطالق رساح اإلرهابيني من 

السجون ألن القوات األمريكية التي ألقت 
القبض عليهم مل تقدم أوراق إدانة كافية 

لتقدميهم للمحاكمة يف املحاكم العراقية. وقال 
إنه نتيجة لهذا، يتحرك بعض اإلرهابيني بحرية 

وإن "الحالة األمنية تتدهور برسعة". والحظ 
أن الجيش والرشطة بدت كأولويات اهتامم 

للحكومة الوطنية وأنها ال تويل اهتاممها لوكاالت 
املخابرات، موضًحا أن وجود جهاز استخبارايت 
عراقي أكرث كفاءة قد يكون بإمكانه مجابهة 

التأثريات األجنبية. ورصح بوضوح قائالً: "هناك 
دول مجاورة لنا لديها عمالء لوكالتها االستخبارية 

يعملون يف العراق محاولني إفشال تجربة 
الدميقراطية األمريكية هنا يف العراق".٢٧٧

وأثرت الحالة األمنية غري املؤكدة سلبًا عىل 
العديد من مواطني محافظة األنبار. فلقد أشار 

أحد مسئويل الحكومة يف مجلس املحافظة يف 
هذا الصدد قائالً: "نحن اآلن يف حالة تامة من 

االرتباك. إننا نطلق عىل املحتل أنه صديق. 
نحن ننعت املحتل بالصديق. وال أعلم ما إذا 

كان صديقي الذي يجلس بجواري سيفجر 
نفسه أم ال". وأضاف مسئول آخر قائالً: "لدينا 

اآلن هواتف خلوية وأموال، ولدى معظمنا هنا 
منازل ووظائف. ولكننا نفتقر إىل األمان. فنحن 
نرسل أطفالنا إىل املدرسة وال نعلم ما إذا كانوا 
سيعودون مرة أخرى أم ال. نحن نركب سيارات 
جميلة الشكل ولكن ال نعلم ما إذا كان أحدهم 

سيزرع قنبلة فيها أم ال".٢٧٨
ويف سلسلة من االجتامعات التي عقدت 
يف إبريل/نيسان عام ٢٠١١ أعرب املواطنون 

واملسئولون األنباريون للمفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق عن رغبتهم باإلجامع يف 
استمرار الدعم العسكري األمرييك للمساعدة 

يف الحفاظ عىل األمن يف العراق بعد االنسحاب 
املجدول للقوات األمريكية يف شهر ديسمرب/
كانون األول. وعالوة عىل ذلك ذكروا أنهم 

يسعون لتواصل موسع مع الرشكات التجارية 
األمريكية والدبلوماسيني األمريكيني.٢٧٩

 إعداد قوات ضباط رشطة 
محافظة األنبار 

عندما سارع الجيش األمرييك بتدريب قوات أمن 
عراقية كافية يف محافظة األنبار لصد تيار التمرد، 

مل يستطع إيجاد عدد كاف من الضباط األكفاء 
يكونون عىل استعداد لشغل مناصب عالية 

املستوى يف قوات الرشطة. واستدعت الرضورة 
من الجيش األمرييك أن يطلق درجة "فخرية" 
عىل حوايل ٨٠٠ ضابطًا كانوا بصورة افرتاضية 

يؤدون أدوار عدد أكرب من كبار الضباط. ولسوء 
الحظ ذلك أدى إىل وجود "عمداء ال يستطيعون 
القراءة" حسبام ذكر هادي، كبري عمداء الرشطة 

الذي تم تعيينه مؤخرًا. واآلن تجرد وزارة الداخلية 
العراقية أولئك الذين يتولون هذه املناصب من 

رتبتهم املبالغ فيها، مام يؤدي إىل فقد حوايل 
نصف سالح كبار ضباط رشطة املحافظة (إذ ميكن 

لرجال الرشطة الذين تم خفض رتبتهم مؤخرًا 
أن يظلوا ضمن الرشطة أو كجنود رشطة عاديني 
براتب أقل). وأخرب العميد هادي املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق بأنه يأمل بأن يتم 
تعويض هذا العجز عن طريق السامح للضباط 

القامئني بعملهم يف عهد صدام من رتبة املالزم إىل 
الرائد بالعودة إىل قوة الرشطة مبجرد أن يجتازوا 

اإلجراءات التقييمية التي تقوم بها لجنة املحاسبة 
والعدالة.٢٨٠

وقد يكون عدم الرضا عن هذه الرشوط 
سببًا يف شيوع الشعور بالقلق يف بيئة أمنية 

هشة بالفعل. فلقد ذكر سعدون الجمييل، نائب 
رئيس مجلس املحافظة، أنه "ألن هؤالء الضباط 

يعلمون أن ما لهم من رتبة هي رتبة مزيفة، 
فهم اآلن يرسقون أكرب قدر يستطيعون رسقته، 
األمر الذي يتسبب يف ازدياد الفساد. وهم أيًضا 

يهملون واجباتهم ألنه ليس لديهم الخربة املالمئة 
لالحتفاظ بهذه الرتب العالية".٢٨١ ويعلم املفتش 
العام لوزارة الداخلية العراقية بهذه األمور ولقد 
علق عىل أنه من املحتمل أن يستعان بالضباط 

االحتياط من السنة يف ظل حقيقة أن أغلبية 
سكان محافظة األنبار من السنيني بشكل هائل. 

وأضاف املفتش العام لوزارة الداخلية العراقية 
أن أية محاولة لتصحيح هذه املشكلة عن طريق 
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تطهري قوة الرشطة من السنيني ستخضع للمراقبة 
الدقيقة من مكتبه.٢٨٢ 

النظام اإلداري

حكومات املحافظات 
ألن سكان محافظة األنبار هم من العرب 

السنة بشكل خاص وغالب، خلت انتخاباتها 
من االضطرابات الطائفية التي كانت طابًعا 

مميزًا للمنافسة السياسية يف املحافظات األكرث 
تنوًعا يف سكانها مثل ديايل ومتيم وبغداد. ومع 
ذلك قاطع معظم العرب السنة أول انتخابات 

للمحافظة شهدتها العراق يف عام ٢٠٠٥، إذ بلغ 
عدد الناخبني الذين أدلوا بأصواتهم من سكان 

األنبار ٤٠٠٠ ناخب فقط. وهذا األمر تغري بشكل 
جذري يف الجولة التالية النتخابات املحافظة التي 
أجريت يف يناير/كانون الثاين عام ٢٠٠٩. بعد ذلك 

أدىل أكرث من ٣٠٠٠٠٠ أنباري بأصواتهم وفازت 
سبعة أحزاب مبقعدين عىل األقل. وكانت الريادة 
للحزب الذي يرأسه الشيخ أبو ريشة، قائد حركة 
الصحوة، إذ حصد مثانية مقاعد وفاز باألغلبية يف 

املجلس املكون من ٢٧ مقعًدا. ويقارن الشكل 
(٣-٩) بني نتائج انتخابات املحافظة يف كل من 

عام ٢٠٠٥ و٢٠٠٩. ٢٨٣ 
ومنذ انتهاء حكم البعث، استعانت محافظة 

األنبار بخمسة محافظني عملوا جميًعا يف ظل 
تهديدات هائلة لحياتهم وحياة عائالتهم. فأول 

حاكم للمحافظة استقال يف يوليه/متوز عام 
٢٠٠٤ بعد خطف أربعة من أطفاله. وحل 

محله حاكم مؤقت حتى قام مجلس املحافظة 
الذي تم انتخابه مؤخرًا بتعيني رجا نواف فرحان 
املحالوي حاكاًم للمحافظة يف يناير/كانون الثاين 

عام ٢٠٠٥. وبعد مرور خمسة أشهر، تم خطف 
وقتل املحالوي عىل يد القوات املتمردة. ونجا 

الحاكم البديل له، مأمون سامي راشد العوين، من 
أكرث من أربع وعرشين محاولة اغتيال وأكمل مدة 

خدمته. وحل محله قاسم محمد عابد حامدي 
الفهداوي عقب انتخابات املحافظة التي أجريت 

يف يناير/كانون الثاين عام ٢٠٠٩. وتباًعا نجا الحاكم 
قاسم من أربع محاوالت اغتيال عىل األقل، من 

بينها تفجري هائل وقع لسيارته يف ديسمرب/كانون 
األول عام ٢٠٠٩، والذي تسبب يف إصابته بجروح 

وتفجري آخر لسيارته يف يناير/كانون الثاين عام 
٢٠١١ والذي تسبب يف إصابة عدة أفراد من 

مساعديه بجروح.٢٨٤ 

التمثيل يف بغداد 
يف بغداد تحظى محافظة األنبار حاليًا بعدد ١٤ 

نائبًا ميثلونها يف مجلس النواب: ١١ نائب من 
تكتل العراقية الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق 

إياد عالوي و٢ من تكتل التوافق العراقي و١ من 
تحالف الوحدة العراقي.٢٨٥ وكان الشيخ أبو ريشة 
قد رصح بأن الدعم الهائل الذي تقدمه املحافظة 

لرئيس الوزراء الشيعي السابق يوضح أن األنباريني 
السنيني عىل استعداد ملساندة مرشحي الشيعة "ما 

دام أنهم عراقيون يحبون بالدهم".٢٨٦

 االحتجاجات: محفزات تحسني 
النظام اإلداري 

يف هذا الربع من السنة، احتشدت مظاهرات 
هائلة يف الرمادي والفلوجة للمطالبة باستقالة 

الحاكم قاسم. واستجابة ملطالب املتظاهرين 
بتوفري خدمات عامة أفضل وتوفري عدد أكرب من 
الوظائف وتقليل الفساد، قامت حكومة األنبار 

بتشكيل عدة لجان تضم مواطنني ذوي شأن 

للعمل مع مسئويل املحافظة من أجل مراقبة 
جهود عمليات التعاقد وتوفري درجة أكرب من 

الشفافية.٢٨٧
ويف االجتامعات التي عقدت مؤخرًا مع 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، سارع 
املسئولون األنباريون باإلشارة إىل أن املظاهرات 

التي تجتاح الرشق األوسط وشامل أفريقيا 
هي مظاهرات يقودها – بصورة عامة- أناس 
يتحررون من عقود من الظلم واالضطهاد. "ال 

نتعرض لهذا الظلم واالضطهاد هنا يف محافظة 
األنبار. نحن نتمتع بالدميقراطية – إذ تجرى 

انتخابات كل أربعة أعوام يذهب إليها الناس ليك 
ينتخبوا قادتهم. أما ما يتظاهرون بشأنه هنا فهو 

نقص الخدمات األساسية" كام جاء عىل لسان 
الحاكم قاسم.٢٨٨ 

الرمادي: مدينة تغمرها األطالل بدرجة كبرية 
كانت الرمادي، عاصمة املحافظة، مشهًدا 

لرصاعات شديدة دامت طيلة سنوات عديدة 
بني االئتالف والقوات املتمردة. وملا كانت مدينة 

الرمادي خربة مليئة باألطالل ومهملة إىل حد 
كبري وتخضع لإلصالح عىل يد من يفتقرون إىل 

الحامس، ظلت واحدة من أكرث مدن العراق 
دماًرا يف وقتنا املعارص. فاألسواق مغلقة والحطام 

واألطالل مرتاكمة بالتوازي مع شوارع املدينة 
الرئيسية. ولقد تجنب املستثمرون – العراقيون 
واألجانب عىل حد سواء – االستثامر يف مدينة 

الرمادي بشكل كبري، وأخرب مسئولو الرشطة 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بأنه 

نتائج انتخابات محافظة األنبار
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إىل حني يعمل االستثامر عىل تحسني حياة سكان 
الرمادي، لن تكون املكاسب األمنية التي تحققت 

مؤخرًا واضحة وملموسة.٢٨٩ 

دور الحاكم قاسم والشيخ أبو ريشة يف مستقبل 
محافظة األنبار

لقد أعرب اثنان من القادة السياسيني البارزين 
يف محافظة األنبار عن رغبتهام القوية يف وجود 

شكل ما من التواجد العسكري األمرييك املستمر 
يف العراق فيام بعد عام ٢٠١١، مام أكد عىل 

احتياج العراق إىل توفر الدعم واملساندة لقوات 
األمن العراقية التي ال تزال تفتقر إىل قدرتها عىل 

االعتامد عىل الذات، وتوفري الحامية ضد القوى 
اإلقليمية التي تتدخل يف شؤون العراق الداخلية:

عىل لسان الحاكم قاسم: "ليست العراق • 
قادرة عىل حامية حدودها وليست قادرة 

عىل تأمني مدنها. وأنا شخصيًا أحاول التحدث 
إىل مسئويل الحكومة يف بغداد. فليس لدينا 
خيار؛ ال بد أن نذكر الحقائق ونوضحها. إذا 

فقدنا األمن، سنفقد كل يشء. وأمتنى أال يغادر 
األمريكيون بنهاية الوقت املحدد. فكل ما 

نتحدث عنه سيضيع هباًء".٢٩٠
عىل لسان الشيخ أبو ريشة: "إذا بقيتم، لن • 

يطلب منكم أحد الرحيل. وإذا رحلتم، نحن 
نريد أن تستمروا يف حاميتنا. لذا لتتواجدوا 

هنا بشكل أو بآخر".٢٩١

وضع ميزانية املستقبل
مثة اتفاق بإجامع شبه تام بني مسئويل محافظة 
األنبار عىل أن النمو املتوقع يف ميزانية املحافظة 

لعام ٢٠١١ سيساعد يف الحفاظ عىل استقرار 
األوضاع مبجرد أن تغادر القوات األمريكية يف 

نهاية العام. وجدير بالذكر أن معاريض الحاكم 
قاسم يف مجلس املحافظة يبقون عىل عالقاتهم 

به، حيث ال بد أن يتعاونوا معه يك يحصلوا عىل 
هذه األموال. وستكون ميزانية عام ٢٠١١ أكرب 

بشكل جوهري، وذلك لثالثة أسباب:٢٩٢ 
حصول محافظة األنبار عىل إعفاء جمريك من • 

املصاريف الجمركية بنسبة ١٠٠٪ - مقارنة 

بقانون امليزانية لعام ٢٠١٠ والذي سمح 
باحتجاز نسبة ٥٪ فحسب من هذه الرسوم. 

ويأيت هذا اإلعفاء مبوجب قانون امليزانية 
العراقي لعام ٢٠١١ والذي يرعاه مجلس 

النواب برئاسة رافع العيساوي، وزير املالية 
الجديد وهو من مواليد الفلوجة. 

سيتم متديد أجل األموال الخاصة باملحافظة • 
التي مل يتم إنفاقها يف عامي ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ إىل 

عام ٢٠١١.
تضمني حوايل ٦٥٠ مليون دوالر مل يتم إنفاقها • 

عىل مرشوعات الكهرباء يف األنبار يف ميزانية 
عام ٢٠١١. 

وطبًقا ملا ورد عىل لسان أحد أعضاء مجلس 
املحافظة، ستكون األولوية يف ميزانية عام ٢٠١١ 

لتحسني الخدمات األساسية يف حني متثلت 
أولويات ميزانيتي عام ٢٠٠٩ و٢٠١٠ يف االنتهاء 

من املرشوعات القدمية. وقال أحد مسئويل فريق 
إعادة إعامر محافظة األنبار: "الجميع يظنون أن 

األموال قادمة؛ فالجميع تخالجهم توقعات كبرية". 
"وتعهد الحاكم بأنه بحلول ١ يوليه/ متوز سيقوم 

بتوفري عدد ساعات من الطاقة تصل إىل ١٢ ساعة 
للعمالء املقيمني يف املحافظة، مقارنة بالساعات 

الخمس التي يحصلون عليها يوميًا بصورة حالية. 
كام تخطط حكومة املحافظة لتشييد محطات 
كربى ملعالجة املياه يف الرمادي وهيت وحديثة.

التنمية االقتصادية

املزايا الطبيعية 
عىل الرغم من الصورة القاحلة التي تتصف بها 

مدينة األنبار وقلة عدد سكانها، فهي تتمتع 
مبزايا جلية ميكن أن تسمح لها بأن تحصد مزايا 

اقتصادية مهمة من البيئة األمنية املتطورة 
ومناخ االستثامر. ونظرًا ألن محافظة األنبار تضم 
معظم الطرق التجارية الرئيسية يف غرب العراق، 
فهي تتمتع مبوقع متميز يتيح لها االستفادة من 
الروابط االقتصادية املتزايدة مع كل من األردن 
وسوريا واململكة العربية السعودية التي تشرتك 

يف حدودها مع العراق. تضم األنبار أيًضا العديد 
من املجمعات السياحية التي كانت خصبة يف 

وقت من األوقات والتي تحيط ببحرية الحبانية 
والرثثار اللتني أدى قربهام من بغداد إىل جعلهام 

مقصًدا سياحيًا شهريًا للعراقيني يف األوقات 
األكرث هدوًءا وسالًما. وكدليل عىل املكانة البارزة 

التي سبق وأن متتعت بها املدينة السياحية يف 
الحبانية، لقد حازت املدينة عىل جائزة الكأس 
الذهبي لعام ١٩٨٦ كأفضل مدينة سياحية من 
منظمة السياحة العاملية.٢٩٣ وحاليًا تضع لجنة 

استثامر األنبار يف اعتبارها مجموعة متنوعة من 
الخطط لتجديد الفنادق واملنتزهات واملنشآت 

الرتفيهية التي تقدم خدماتها للبحريات الرئيسية 
يف محافظة األنبار.٢٩٤ 

كام تقدم املوارد الطبيعية التي تحظى بها 
محافظة األنبار أساًسا محتمالً لالزدهار وللرخاء 

االقتصادي. ذلك حيث تحتوي املحافظة عىل 
رواسب مهمة للمعادن املفيدة صناعيًا مثل 

الجبس والدولوميت والفوسفات والسيليكا.٢٩٥ 
وجدير بالذكر أن النوع الخاص من السيليكا 

املوجود يف األنبار مفيد بشكل خاص يف صناعة 
املنتجات الزجاجية عالية الجودة.٢٩٦

ورمبا تحتوي محافظة األنبار أيًضا عىل حقول 
غاز ونفط شاسعة مسترتة مستغلة.٢٩٧ وألنه 
مل يتم استكشافها بشكل كبري، فليس هناك 
تقديرات شاملة دقيقة فيام يتعلق بكميات 

النفط والغاز املوجودة تحت صحاري األنبار. 
ففي ظل وجود حقول مهمة يسهل الوصول 

إليها يف شامل العراق الكردي وجنوبه الشيعي، 
تجاهلت الرشكات الدولية والحكومة املركزية 

الحقول املوجودة غربًا حيث يرتكز الُسنة. 
ولعالج هذا األمر، أعلنت وزارة النفط أنها تعتزم 

ضم مواقع إضافية يف محافظة األنبار إىل مزاد 
علني ملناطق االستكشاف والذي من املقرر عقده 
يف وقت الحق من هذا العام. وهذا املزاد سوف 

يفتح األقاليم غري املستغلة من العراق أمام 
رشكات النفط الدولية ليك تنهض بالتنقيب عن 
رواسب جديدة للنفط والغاز الطبيعي. ويعد 
حقل عكاس للغاز الطبيعي مثاالً عىل رواسب 

الغاز من هذا النوع. فنظرًا لوجود حقل عكاس 
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بالقرب من الحدود السورية، من املقدر أن يكون 
محتويًا عىل حوايل ٥٫٦ تريليون قدم مكعب 

من الغاز. ويف أكتوبر/ترشين األول عام ٢٠١٠ 
حاز اتحاد أسسته كل من الرشكة الكورية للغاز 

ورشكة كازمونايغاز الوطنية بكازاخستان عىل حق 
تطوير حقل أكاس للغاز يف محافظة األنبار. ومع 
ذلك، شن مسئولو املحافظة بقيادة الحاكم قاسم 
عىل الفور احتجاًجا عىل هذه الصفقة املحتملة، 
مستندين إىل أن بغداد قد تفضل تصدير الغاز 
املستخرج من حقل أكاس إىل السوق األورويب 
املربح بدالً من استخدام تلك االحتياطات من 

الطاقة يف تلبية احتياجات محافظة األنبار. 
ويف أواخر شهر فرباير/شباط، بدا أن 

االعرتاضات املبدئية عىل الصفقة قد زالت 
وأن االتحاد سوف يوقع قريبًا عقًدا نهائيًا مع 
الحكومة العراقية. ولكن يف ٢٤ فرباير/شباط 
أعلن مسئولو وزارة النفط أن توقيع الصفقة 

قد أُجل حتى إشعار آخر ألن مسئويل محافظة 
األنبار أرادوا أن يتمتعوا مبراقبة أكرب عىل كيفية 

إنفاق عائد الصفقة وكذلك وعوًدا بتوفري وظائف 
إضافية لسكان محافظة األنبار.٢٩٨ 

خطط لجنة استثامر األنبار
قامت لجنة استثامر األنبار - التي تشكلت يف 

نوفمرب/ترشين الثاين عام ٢٠٠٨ من أجل تشجيع 
االستثامر الداخيل والخارجي يف األنبار – بإصدار 

تراخيص من أجل ٤٠ مرشوًعا، من بينها ١٣ 
مرشوًعا يف قطاع اإلسكان و٩ مرشوعات يف قطاع 
الصناعة و٧ مرشوعات سياحية و٦ مرشوعات يف 

قطاع التجارة و٥ مرشوعات يف قطاعات أخرى. 
ومن بني كل هذه املرشوعات مل تعلن لجنة 

استثامر األنبار إال عن بدء ١٣ مرشوًعا فقط. 
وفيام ييل أمثلة عىل املرشوعات التي تم البدء 

فيها:٢٩٩
مدن مالهي يف الرمادي والفلوجة وهيت • 
ثالثة مجمعات سكنية معيشية وفندق يف • 

الرمادي
مصانع لتصنيع البالستيك وعلف املوايش • 
مجمع طبي جديد يف الرمادي• 

وتعتزم لجنة استثامر األنبار الرتكيز يف السنوات 
القادمة عىل مرشوعات إعادة التنمية الزراعية 

أثناء مواصلة جهودها لتشجيع االستثامر يف 
قطاعي السياحة واإلسكان. وكذلك ركز مسئولو 

محافظة األنبار ورجال األعامل عىل حاجة 
املحافظة لتوفري مزيد من البنوك لفتح منافذ 

مالية يف املحافظة، مع اإلشارة إىل أن عدم سهولة 
الوصول إىل املؤسسات املالية يساهم بدرجة كبرية 

يف تأخر محافظة األنبار.٣٠٠ 
وقامت حكومة محافظة األنبار مؤخرًا أيًضا 

بتشكيل مجلس التنمية االقتصادي ملحافظة 
األنبار من أجل تشجيع االستثامر فيها.٣٠١ والهدف 

من هذه الهيئة هو تزويد املستثمرين األجانب 
مبصدر معلومايت يسهل الوصول إليه بشأن الفرص 

التجارية يف املحافظة.

انخفاض مستوى االستثامر األجنبي 
كان الوضع األمني غري املستقر عائًقا جعل 

الرشكات األجنبية مرتددة بشأن االستثامر يف 
محافظة األنبار. ولقد ورد يف إحدى الدراسات أن 

املرشوعات املتمركزة يف األنبار شكلت أقل من 
نسبة ١٪ من إجاميل األموال األجنبية التي يتم 

استثامرها يف العراق بني عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٩. ٣٠٢ 
ولكن يبدو أن تحسن الوضع األمني صار محفزًا 
لبعض املستثمرين األجانب لالستثامر يف األنبار. 

ويف هذا الربع من السنة، زار محافظة األنبار وفد 
من الرشكات قادم من جمهورية الصني الشعبية 

ملناقشة فرص االستثامر فيها، مع الرتكيز عىل 
فرصة التجديد املحتمل ملنشآت تصنيع األسمنت 
كبرية الحجم والقدمية يف الوقت ذاته واملوجودة 

يف مدينة القائم التي تقع أقىص شامل غرب 
املحافظة.٣٠٣ 

 املؤسسات اململوكة للدولة: 
دراسة حالة 

يف شهر ديسمرب/كانون األول عام ٢٠١٠، كان 
هناك ٥ مؤسسات مملوكة للدولة تعمل يف 

محافظة األنبار – وتعمل غالبًا مبستويات أقل 
من املستويات املثالية، معتمدة عىل معدات 

قدمية وأساليب إدارة غري فعالة. ويعترب مصنع 
السرياميك يف األنبار مثاالً عىل ذلك. يوجد هذا 

املصنع يف مدينة الرمادي، وهو يقوم بإنتاج 
سرياميك الحوائط وبالط األرضيات والرتكيبات 
الالزمة ملؤسسات الرعاية الصحية. وكان يضم 
٧٠٠ موظف وثالثة خطوط تجميع قبل عام 

٢٠٠٣. ويف عام ٢٠٠٥ وبعد عامني من العمليات 
التجارية غري املنتظمة، أُغلق املصنع أبوابه بسبب 

املخاوف بشأن الوضع األمني للمحافظة. 
وأعيد فتح املصنع يف عام ٢٠٠٧ بعد أن قام 

كل من فريق إعادة إعامر املحافظة وفرقة العمل 
املعنية بالتجارة وتحقيق االستقرار بتزويد املصنع 

مباكينات إيطالية الصنع لتصنيع السرياميك، 
وتقديم دورات تدريبية للعاملني يف املصنع 

قيمتها ٩٣٠٠٠٠ دوالر. ويف ديسمرب/كانون األول 
من عام ٢٠١٠ ضم املصنع ٦٤٠ موظًفا يعملون 
بطاقة إنتاجية تقدر بنسبة ٣٠٪، وانصب تركيز 

املصنع عىل إنتاج املراحيض واألحواض باستخدام 
املعدات اإليطالية. ومع ذلك ال تقدم وزارة 

الصناعة والتعدين أي دعم للمصنع، وكان مديرو 
املصنع قد أخربوا مسئويل املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق بأنهم سيحتاجون للحصول 
عىل مساعدات اقتصادية من مستثمري القطاع 

الخاص لتحسني أداء املصنع.٣٠٤

الزراعة
يوفر قطاع الزراعة فرص عمل لنسبة ٢٥٪ 

تقريبًا من األنباريني، الذين يعملون يف املزارع 

.(/http://www.egc-anbar.com) 
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التي توفر املحاصيل األساسية للمحافظة: مثل 
القمح والبطاطس والشعري والخرضاوات. ولكن 
كان لفرتات الجفاف الشديد التي تعرضت لها 
املحافظة يف عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٠ تأثري عكيس 

عىل اإلنتاج وتظل املحاصيل املزروعة لعام ٢٠١١ 
أمرًا غري مؤكد. ويبلغ متوسط سقوط األمطار يف 
محافظة األنبار ١١٥ ملليمرت (مم) سنويًا. وهذه 
الحقيقة تجعل األنبار عىل قدم املساواة مع الس 
فيغاس التي تحصل تقريبًا عىل ١١٤ مم سنويًا، 
يف حني تسجل األنبار متوسطًا أقل من املتوسط 

السنوي لسقوط األمطار يف بغداد (وهو ١٥٥ 
مم) والبرصة (١٤٩ مم)، مام يزيد من معدل 

تعرض قطاعها الزراعي للخطر بشكل خاص.٣٠٥ 
وبينام تواصل مناطق املنبع املجاورة تشييدها 

للسدود يف املجارى املائية الرضورية لري حقول 
األنبار، قد تواجه مزارع املحافظة صعوبات 

متزايدة يف السنوات القادمة. 

الكهرباء
تظل مشكلة انقطاع الكهرباء من املشكالت 

العسرية التي تواجهها املحافظة. ووفًقا ملا ورد 
يف دراسة أجرتها رشكة راند عام ٢٠٠٩، تتعرض 

جميع منازل األنباريني الخاضعة للدراسة والبالغ 
عددها ١٢٠٠ منزالً إما النقطاع يومي للطاقة أو 

أعرب أصحابها عن ازدياد عدد ساعات انقطاع 
الكهرباء عن ساعات توفرها.٣٠٦ 

ووفًقا ملا ورد عن وزارة الكهرباء العراقية، 
يتساوى موقف العرض والطلب عىل الطاقة 

يف محافظة األنبار مع املتوسط القومي لتوفري 
الطاقة. ويبلغ متوسط الطلب املقدر للكهرباء يف 
املحافظة ٤٧٤ ميجاوات، ولكن الحمل الكهربايئ 
املقدم يزيد فحسب عن نصف عن هذه القيمة 

– وهو ٢٥٥ ميجاوات.٣٠٧ ويف اجتامع عقد يف 
شهر ديسمرب/كانون األول مع املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق، ذكر املدير العام 
لرشكة توزيع الكهرباء وممثل وزارة الكهرباء 

العراقية أن املحافظة تحتاج إىل ٩٠٠ ميجاوات 
لتلبية الطلب عىل الطاقة، ولكنها ال تحصل إال 

عىل ١٢٠ ميجاوات فقط. ورصح أيًضا أن البنية 
التحتية للكهرباء ملحافظة األنبار ال تتلقى دعاًم 

ماليًا كافيًا من الحكومة الوطنية وحكومات 
املحافظات، موضًحا أن املحافظة تعاين من عجز يف 

الدعم املايل املطلوب بنسبة ٨٠٪. وطبًقا ملا ذكره 
املدير العام، تحتاج املحافظة إىل عدد إضايف من 
املحوالت الكهربائية يصل تقريبًا إىل ٤٠٠ محول. 

ولقد ذكر مسئولو فريق إعادة إعامر محافظة 
األنبار للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
أنهم قدموا ١٨٦ محوالً كهربائيًا لحكومة محافظة 
األنبار باإلضافة إىل خطوط نقل للقوة الكهربائية 
ملحطتي توليد كهربايئ فرعيتني. وأضاف مسئولو 
فريق إعادة إعامر محافظة األنبار أن الحكومة 

املركزية مل تقدم إال ٧ محوالت كهربائية يف 
ديسمرب/كانون األول عام ٢٠١٠. ٣٠٨ 

وكجزء من خطة وزارة الكهرباء العراقية 
لزيادة الطاقة اإلنتاجية للكهرباء يف جميع أنحاء 
البالد عىل مدار الخمس السنوات القادمة، تعتزم 
الوزارة تأسيس واحدة من محطات "ميجا ديل" 

لتوليد الكهرباء التابعة لرشكة جرنال إليكرتيك يف 
األنبار بطاقة إنتاجية تبلغ ٢٥٠ ميجاوات. وميكن 
لثالث محطات توليد أخرى مطروحة لالعتبار أو 

التخطيط يف مراحل مختلفة أن تضيف إىل الطاقة 
اإلنتاجية يف هذه الفرتة من ١٢٠ ميجاوات إىل 
١٢٥٠ ميجاوات، وذلك يتوقف عىل ما إذا كان 

سيتم إنشاؤها أم ال ومتى يتم ذلك.٣٠٩

الفساد
حصل املكتب امليداين للجنة نزاهة محافظة األنبار 
يف األشهر التسعة األوىل من عام ٢٠١٠ عىل مذكرة 

ضبط واعتقال ضد ١٢٥ مسئوالً يف الحكومة 
العراقية بتهم الفساد، ليتم الحكم بالسجن عىل 
٥٢ شخًصا واحتجاز ٢٦ مشتبًها به. ولكن ال يزال 
الوصول مبقاضاة هذه الحاالت إىل الحكم النهايئ 

لها أمرًا صعبًا يف األنبار كام هو يف باقي محافظات 
العراق. ومل يكن مبقدور لجنة النزاهة سوى إدانة 

ثالثة من مسئويل محافظة األنبار خالل األشهر 
التسعة األوىل من عام ٢٠١٠. ٣١٠ 

األحوال املعيشية

البطالة
أشارت التقديرات الصادرة عن األمم املتحدة إىل 
أن معدل البطالة يف األنبار هو حوايل ١٤٪، وهو 

بذلك يقل إىل حد ما عن املتوسط القومي املقدر 
البالغ ١٨٪ وهو كذلك أقل بدرجة ملحوظة 

عن التقدير الوطني للوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية والبالغ ٢٨٪-٣٨٪.٣١١ ومع ذلك تذكر 

تقديرات األمم املتحدة أن ما يزيد عن نسبة ٥٠٪ 
من جميع الوظائف املتاحة يف املحافظة هي 

وظائف "بال راتب" مع متركز ثلثي هذه الوظائف 
واألعامل يف قطاع الزراعة.٣١٢ 

الرعاية الصحية
تعاين محافظة األنبار من عجز يف عدد األطباء 

املتخصصني ومنشآت الرعاية الصحية. ويف أواخر 
عام ٢٠١٠ صدر عن لجنة استثامر محافظة 

األنبار تقرير يفيد بأن املحافظة تضم ١١ 
مستشفى و١٣ مركز رعاية صحية رئيسيًا قيد 

العمل. ويجري العمل يف هذه املنشآت بواسطة 
٥٥٠ طبيبًا و٨٥٠ ممرضة و١٦٠ صيدليًا تقريبًا.٣١٣ 

ويف ضوء النسبة املوضوعة للرعاية الصحية يف 
األنبار والتي تفيد بتوفر طبيب واحد تقريبًا لكل 
٢٧٠٠ مواطن، تكون األنبار عىل قدم املساواة مع 

نيكاراجوا وبورما، وبذلك تقرتب األنبار من أدىن 
مستويات الرعاية الصحيحة للدول النامية.٣١٤
وعىل الرغم من قلة طاقم العمل الطبي 
يف محافظة األنبار، تزيد األنبار يف متوسطها 
عن املتوسط القومي للعراق بدرجة طفيفة 
يف مؤرشات الرعاية الصحية األخرى كام هو 

مقدر يف األهداف اإلمنائية لأللفية التي ترصدها 
األمم املتحدة. عىل سبيل املثال يعترب معدل 

الوفيات تحت سن الخامسة لكل ١٠٠٠ طفل 
مولود حي يف األنبار معدالً أقل إىل حد ما عن 

املتوسط القومي (٣٠٫٠ يف مقابل ٤١٫١) يف حني 
ترتفع نسبة تحصني األطفال البالغني من العمر 

عام واحد ضد مرض الحصبة يف مدينة األنبار 
بشكل طفيف (٨٥٪ يف مقابل ٨١٪). ومع ذلك 
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أكرث من نسبة ٢٥٪ من أطفال املحافظة ينظر 
إليهم كأطفال "يعانون من سوء التغذية بصورة 

مستمرة".٣١٥ 

التعليم
تضم األنبار جامعتني عامتني وكلية خاصة وأكرث 

من ١٥٠٠ مؤسسة تعليمية أخرى. وتقوم كل 
هذه املؤسسات بعملها بواسطة ٣٥٠٠٠ موظف 

يقومون بخدمة ٦٥٠٠٠٠ طالب تقريبًا.٣١٦ 

املهجرون داخليا
هجر أكرث من ٥٠٠٠٠ مواطن منازلهم يف الفلوجة 

والرمادي يف أعقاب تفجري مسجد سامراء الذي 
وقع يف فرباير/شباط عام ٢٠٠٦. ويف ظل تحسن 
الوضع األمني عاد الكثريون من املرشدين داخليًا 

ملنازلهم ليجدوا فقط خدمات غري كافية إلعالة 
عائالتهم. عىل سبيل املثال تضم مدينة الرمادي 

عدًدا كبريًا من املرشدين داخليًا الذين عادوا 
ملدينتهم ليعيشوا يف مستوطنات مؤقتة يشيع 

فيها الفقر ونقص الخدمات. ويف استقراء أجرته 
األمم املتحدة لهؤالء املرشدين داخليًا الذين 

عادوا ملدنهم، ذكرت نسبة ٩٧٪ أن الغذاء هو 
احتياجهم األسايس يف حني كان املأوى هو احتياج 

نسبة ٨١٪ منهم بينام كانت نسبة ٧٥٪ يف 
احتياج للوظائف.٣١٧ 

املبادرات األمريكية إلعادة إعامر العراق
أنفقت الحكومة األمريكية منذ عام ٢٠٠٣ ما 

يزيد عن ٢ بليون دوالر يف برامج إعادة اإلعامر 
واملرشوعات املقامة يف محافظة األنبار، مبا يف 
ذلك متويل ملحق تابع ملجلة فاينانشال تاميز 

كان قد أطلق عىل الحاكم قاسم لقب "الشخصية 
العاملية لهذا العام".٣١٨ وإذا ما تطرقنا للنفقات 

يف إطار دخل الفرد، فالواليات املتحدة األمريكية 
أنفقت يف األنبار أمواالً تفوق بكثري ما أنفقته يف 
أي من محافظات العراق األخرى البالغ عددها 

١٧ محافظة – إذ أنفقت حوايل ١٣٥٥ دوالر 
للفرد الواحد. ويوضح الشكل (٣-١٠) النفقات 
األمريكية يف محافظة األنبار، وقد تم تصنيفها 

حسب فئة املرشوعات واألموال املنفقة فيها.

فيلق املهندسني بالجيش األمرييك
فيام ييل بعض األمثلة عىل املرشوعات التي 

اكتملت مؤخرًا عىل يد فيلق املهندسني بالجيش 
األمرييك:٣١٩

صندوق لقوات األمن العراقية قيمته ٢١٫٩ • 
مليون دوالر من أجل تشييد منشأة قيادة 

لقوات األمن العراقية يف الحبانية، التي 

استخدمها الربيطانيون كمطار أثناء الحرب 
العاملية الثانية – واكتملت املنشأة يف سبتمرب/

أيلول عام ٢٠١٠.
صندوق لدعم االقتصاد قيمته ٥ مليون • 

دوالر من أجل تجديد املباين امللحقة مبجمع 
مستشفيات يف مدينة حديثة – واكتمل 

املرشوع يف إبريل/نيسان عام ٢٠١٠.

تشمل املرشوعات الجارية تحت إرشاف فيلق 
املهندسني بالجيش األمرييك إنشاء طرق حدودية 

متتد عىل مساحة ٦٤ كيلو مرت، لتعزيز خدمات 
املنشآت املوجودة يف القاعدة الجوية التي كانت 

قامئة أثناء حكم صدام يف غرب األنبار، وإنشاء 
مستودع لصيانة املركبات يف مدينة الرمادي. ومن 
املقرر أن تكتمل هذه املرشوعات بنهاية العام.٣٢٠ 

املرشوعات الجارية ملكتب الرشاكة االسرتاتيجية 
مع العراق

أعلن مكتب الرشاكة االسرتاتيجية مع العراق 
التابع لوزارة الخارجية يف هذا الربع من السنة 

عن ثالثة مرشوعات جاري تنفيذها يف محافظة 
األنبار:٣٢١

محطة توليد كهربايئ فرعية يف مدينة حصيبة • 
بجهد ١١/٣٣-kV وجاري العمل حاليًا يف 

املراحل النهائية لهذا املرشوع التابع لصندوق 
دعم االقتصاد والبالغ تكلفته ٢٫٤ مليون دوالر. 

محطة توليد الكهرباء الفرعية ذات الجهد • 
١٣٢-kV يف الرمادي ويخضع هذا املرشوع 
التابع لصندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق 

والبالغ تكلفته ٢٩٫٢ مليون دوالر الختبارات 

نهائية قبل نقله إىل وزارة الكهرباء العراقية 
وتوليها مسئوليته.

برنامج االعتامد لجامعة األنبار والهدف من • 
هذا الربنامج التابع لصندوق دعم االقتصاد 
والبالغ تكلفته٢٫٥ مليون دوالر هو حصول 
جامعة األنبار عىل اعتامد الهيئة األمريكية 

العتامد علوم الهندسة والتكنولوجيا. وإذا ما 
نجحت هذه الجامعة، ستكون أول مؤسسة 
جامعية عراقية يتم اعتامدها. ولقد اكتملت 

أول مرحلة من هذا املرشوع ومن املتوقع 
البدء يف املرحلة الثانية منه يف وقت الحق 

من العام.

أنشطة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية يف 
محافظة األنبار

قام برنامج تجارة التابع للوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية حتى وقتنا الحايل بتسهيل ١٣٠٣٤ قرض 

متويل بالغ الصغر يف محافظة األنبار، بإجاميل 
٢٧٫٧ مليون دوالر، وكذلك ساعد الربنامج عرب 
مرصف بغداد ومرصف الشامل يف توزيع ١٣٣ 

قرًضا للمرشوعات الصغرية واملتوسطة، بإجاميل 
٣٫٤١ مليون دوالر. وساهمت الغالبية العظمى 

من قروض املرشوعات الصغرية واملتوسطة يف 
متويل املرشوعات التجارية يف قطاعي التجارة 

والزراعة.٣٢٢
وينهض برنامج اإلمناء للتنمية الزراعية التابع 
للوكالة األمريكية للتنمية الدولية بعدة مبادرات 
جارية يف محافظة األنبار، ومن بينها مرشوعات 

ترمي إىل زيادة القدرة اإلنتاجية ملا ييل:٣٢٣
زرائب املوايش• 
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مواقع األعالف • 
منشآت تعبئة الخرضاوات والفواكه• 
البساتني وحقول الكرم • 
حقول البطاطس وعيش الغراب والفراولة • 

وباإلضافة إىل هذه الربامج، يقدم برنامج 
اإلمناء أيًضا دورات تدريبية للمزارعني يف محافظة 

األنبار يف مراكزه التعليمية القامئة يف الحقول 
وكذلك يوفر الدعم للموائد املستديرة التي تجمع 

املزارعني باملوردين وتجار الجملة واملسوقني.٣٢٤
وكانت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

نشطة أيًضا يف قطاعات أخرى، إذ ساندت 
انتخابات املحافظة لعام ٢٠٠٩ واالنتخابات 

الوطنية لعام ٢٠١٠ ووفرت فرص عمل لشباب 
املحافظة وتعاونت مع منظامت املجتمع املدين 

املحلية. عالوة عىل ذلك وكجزء من الجهود 
األمريكية ملناهضة التمرد، بدأ برنامج االستقرار 

املجتمعي التابع للوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية العمل يف محافظة األنبار يف نوفمرب/

ترشين الثاين عام ٢٠٠٦ وانتهى من عمله هناك 
يف مارس/آذار عام ٢٠٠٩. وقدم الربنامج يف أثناء 

تلك الفرتة ٩٤٠ منحة مالية يبلغ إجامليها ٦٫١ 
مليون دوالر. ولقد كان إنشاء املراكز التدريبية 

التعليمية ومكتبة الرمادي العامة من بعض أبرز 
مرشوعات برنامج االستقرار املجتمعي.٣٢٥

فريق إعادة إعامر محافظة األنبار
من املقرر أن ينتهي فريق إعادة إعامر محافظة 
األنبار – الذي تأسس عام ٢٠٠٦ - من عملياته 

يف املحافظة يف سبتمرب/أيلول عام ٢٠١١. ويف 
١ مارس/آذار، كان يقع عىل عاتق فريق إعادة 
إعامر محافظة األنبار ٣٢ مرشوًعا، مبا يف ذلك 

مرشوعات يف قطاع املياه والنقل والتعليم 
والرصف الصحي. وتلخص الجداول (٣-٥) و(٣-٦) 

و(٣-٧) أنشطة العمل املكتملة والجارية لفريق 
إعادة إعامر محافظة األنبار.٣٢٦ 

ويحظى فريق إعادة إعامر محافظة األنبار 
بأعىل تعاون متواصل بني الجهات املدنية 

والعسكرية شهده املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق يف زياراته عىل مدار السنوات 
األربعة السابقة. عىل سبيل املثال يتم تنفيذ 

وإدارة صناديق برنامج االستجابة الطارئة للقائد 
من قبل فريق إعادة اإلعامر بالتعاون مع سبعة 

أفراد وافدين من الجيش يتبعون الفريق. 
عالوة عىل ذلك، قىض بعض أعضاء الفريق من 
٣ إىل ٥ سنوات يف املوقع نفسه. وكذلك يقوم 

مسئولو حكومة املحافظة بعملهم يف مكاتبهم 
بالتعاون مع عدد من األفراد األمريكيني املدنيني 

والعسكريني. ووفًقا ملا ذكره مسئولو فريق إعادة 

إعامر املحافظة، تحظى جميع املرشوعات الحالية 
التابعة لربنامج االستجابة الطارئة للقائد وتقريبًا 

جميع مرشوعات صندوق االستجابة الرسيعة 
بحوايل ٥٠٪ من متويل الفريق الوارد من مصادر 

عراقية. عالوة عىل ذلك، تحظى هذه املرشوعات 
بدعم عراقي منذ البداية نظرًا ألنها بدأت من قبل 

مجتمعات محلية أو منظامت غري حكومية أو 
مسئويل حكومة املحافظة. 

 تصّور مواطني محافظة األنبار 
عن جهود إعادة اإلعامر التي تقوم بها الواليات 

املتحدة 
عىل الرغم من النفقات الكبرية للصناديق 

األمريكية، يشكو الكثري من األنباريني من أن 
هذه املرشوعات مل تؤد إىل تحسينات ملموسة 

يف حياتهم – إذ يقارنون عىل نحو سلبي بني 
الواليات املتحدة األمريكية والربيطانيني، الذين 
كانوا االستعامريني السابقني للعراق. ومع ذلك 
أعرب معظم مسئويل محافظة األنبار للمفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق عن عرفانهم 

ملا تكبدته الواليات املتحدة األمريكية من نفقات 
مالية وبرشية، مشريين إىل أن مؤسسات الحكم 

الدميقراطي التي أنشأتها الواليات املتحدة 
األمريكية بدت ترسخ جذورها يف األنبار، يف ظل 

تاليش االستياء الشعبي بشكل متزايد عرب القنوات 
السلمية.٣٢٧ 

ويف اجتامع عقد مؤخرًا مع مسئويل املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق، قارن الحاكم 
قاسم برنامج إعادة البناء األمرييك باملرشوعات 

التي أقامها الربيطانيون أثناء النصف األول 
من القرن العرشين، مرصًحا: "ما الذي شيده 
األمريكيون يف األنبار؟ لقد ترك الربيطانيون 

إرثًا يف عام ١٩٥٨ – ولن يرتك األمريكيون إرثًا 
ملموًسا يف األنبار".٣٢٨ وأشار الحاكم إىل خط 

سكة حديدية وجرس وجامعة بغداد كإسهامات 
بريطانية رئيسية تركت إرثًا باقيًا يف العراق. 

وعند عقد مقارنة يف هذا الصدد، تكون مكتبة 
الرمادي أبرز مرشوع أمرييك يف األنبار.٣٢٩ ولقد 

أشار مسئولو فريق إعادة إعامر املحافظة يف 
وقت الحق إىل أن الواليات املتحدة األمريكية 

مل تقم عن عمد بتمييز مرشوعاتها بطابعها 
الخاص بسبب املخاوف األمنية ورغبتها يف وجود 

الدعم واملساندة لحكومة املحافظة بني أبناء 
املحافظة.٣٣٠ وبالتايل يوضح املسئولون األمريكيون 

أن العديد من املواطنني املحليني قد ال يكونون 
عىل علم بحجم ونطاق االلتزام األمرييك تجاه 

األنبار منذ عام ٢٠٠٣.
وأوضح املدير العام للمياه يف محافظة األنبار 

أنه كان هناك قواعد مطبقة يف املحافظة قبل 

.  :
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لن يحدث إال إذا تم توصيل املحطة بشبكة 
الكهرباء األساسية أو إذا حصلت املحطة 

عىل طاقة كهربائية كافية لتشغيل املولدات 
الكهربائية املؤقتة. 

مجمع سيادة • 
القانون يف األنبار 

حصل هذا 
املرشوع البالغ 

تكلفته ٢١٫٤ 
مليون دوالر عىل 
التمويل الالزم له من صندوق إغاثة وإعادة 
إعامر العراق وصندوق قوات األمن العراقية 
وصندوق الحكومة العراقية املؤقتة. والهدف 
من هذا املرشوع هو تصميم وتشييد منشأة 

آمنة ملسئويل العدالة الجنائية العراقيني 
العاملني يف محافظة األنبار. ومل يرش تقييم 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
للمجمع إىل وجود أي أوجه قصور مهمة، 

وتوصل التقييم 
إىل أن املرشوع 

قد وفر ثالث دور 
قضاء منفصلة 
تتيح للقضاة 
االستامع إىل 

القضايا، ومبنى 
الحتجاز املتهمني قبل املحاكمة ومنشآت 

للمكاتب والدورات التدريبية. 
محطة توليد الكهرباء الفرعية ذات الجهد • 

١٣٢-kV يف الرمادي. الهدف من هذا 
املرشوع غري املكتمل البالغ تكلفته ٢٩ مليون 

الفوىض التي شاعت عام ٢٠٠٣ حينام مل يكن 
الناس يقومون باستخدام خطوط املياه بطريقة 

غري قانونية. وسلم املدير العام أيًضا بحقيقة أنه 
مل يكن هناك محطة واحدة معالجة للمياه يف 

القرى قبل عام ٢٠٠٣. واليوم، "ليس هناك قرية 
واحدة ليس بها محطة ملعالجة املياه". وتعليًقا 

عىل الفوىض املتأصلة املصاحبة للدميقراطية، 
ذكر قائالً أن: "مكتبه يكتظ اآلن بعدد أكرب من 

الشيوخ أكرث من املوظفني"، وأن لهم جميًعا 
مطالب غري واقعية بشأن ما يستطيع تقدميه 

إليهم. وأضاف أن كل األموال واملرشوعات 
األمريكية قد "جعلتهم يسعون إىل تلبية كل 
ما يريدونه" مشريًا إىل أنه ال يستطيع مواكبة 

وتحقيق هذه املطالب.٣٣١

إرشاف املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
قام املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

منذ عام ٢٠٠٤ بنرش ١٧ تقريرًا عن املرشوعات 
والربامج األمريكية املمولة املنفذة يف محافظة 
األنبار، ومن بينها محطة معالجة مياه الرصف 
الصحي يف الفلوجة ومجمع سيادة القانون يف 

األنبار ومحطة توليد الكهرباء الفرعية ذات 
الجهد ١٣٢-kV يف الرمادي. ويلخص الجدول 

(٣-٨) النتائج التي توصل لها املفتش العام 
أثناء إرشافه ويستفيض الجزء التايل يف تقديم 

التفاصيل:
وحدة معالجة مياه الرصف الصحي يف • 

الفلوجة نظرًا ألن خطوة إنشاء محطة 

املعالجة بدأت يف عام ٢٠٠٤، تعطلت عملية 
إنشاء نظام املعالجة عدة مرات بسبب 

املشكالت األمنية ونقص العاملة املحلية 
املاهرة. وألن هذه املحطة يتم متويلها من 
قبل صندوق تنمية العراق وصندوق إغاثة 

وإعادة إعامر العراق وبرنامج االستجابة 
الطارئة للقائد، كان من املفرتض أن تتكلف 

بصورة أساسية ٣٢٫٥ مليون دوالر وأن يكتمل 
إنشاؤها يف غضون ١٨ شهرًا (يناير/كانون الثاين 

عام ٢٠٠٦) بواسطة مقاول واحد وأن تخدم 
منازل كل املواطنني يف الفلوجة. ومع ذلك 

جاءت نتيجة عدة 
زيارات تفتيش 
للمفتش العام 
الخاص إلعادة 
إعامر العراق 

بأن هذه املحطة 
ستتكلف يف النهاية حوايل ٩٨ مليون دوالر يف 
ظل ٤٦ عقًدا منفصالً عىل األقل وأنها ستلبي 

احتياجات نسبة ٣٨٪ فقط من منازل املواطنني 
يف الفلوجة. ويف زيارة متابعة قام بها املفتش 

العام للمنشأة يف إبريل/نيسان عام ٢٠١١، 
علم املفتش أنه عىل الرغم من اكتامل املحطة، 

ال تزال املحطة ال تخدم منزل فرد واحد من 
سكان الفلوجة. فال يزال مستقبل املحطة 

مرشوطًا بتوفر عدد كاف من املهندسني األكفاء 
ينهض مبهمة بتشغيل املحطة. عالوة عىل 

ذلك، لن يتم توصيل عدد كاف من املنازل 
باملحطة لتوفري مياه الرصف الصحي الرضورية 
لتشغيل املحطة إال بعد عدة أشهر، ولكن ذلك 

/  - /

 

/8  2,490,075

/
9  2,688,599

/
11  3,267,636

 /4  4,693,496

 

(CERP)  57

: 7

   5

 69( ) .



I

دوالر واملمول من صندوق إغاثة وإعادة 
إعامر العراق هو توفري محطة توليد كهرباء 

فرعية تعمل بكامل طاقتها ومتوافقة مع نظام 
نقل الكهرباء الذي تحدده وزارة الكهرباء 

العراقية. ولقد ذكر تقرير املراجعة املقدم من 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أن 
مهام اإلنشاء املرتبطة مبحطة التوليد الفرعية 
بدت تلبي املعايري املذكورة يف العقد، ولكن 
طرح التفتيش توصيات بشأن تحسينات يف 

نظم مراقبة الجودة الخاصة باملقاول. ◆ولقد 

ذكر تقرير املراجعة املقدم من املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق أن مهام اإلنشاء 

املرتبطة مبحطة التوليد الفرعية بدت تلبي 
املعايري املذكورة يف العقد، ولكن طرح التفتيش 

توصيات بشأن تحسينات يف نظم مراقبة 
الجودة الخاصة باملقاول. ◆
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التعيينات الحديثة 
يف مطلع نيسان/أبريل، أكد مجلس النواب عىل توىل عىل 
يوسف الشكرى منصب وزير التخطيط الجديد. الشكرى 

عميد كلية الحقوق يف جنوب العراق، هو عضو الكتلة 
املستقلة، وهو تجمع سيايس يدين بالوالء للزعيم الشيعي 
مقتدى الصدر. وقد حل محل عىل غالب بابان، مستقل. 

ووزير التخطيط منصب ذو أهمية خاصة، الن شاغله يقوم 
بدور رئييس يف تحديد  املسار املستقبيل إلعادة إعامر  

العراق والتنمية االقتصادية.٣٣٥ 
ويوضح الشكل ٤٫٢ تشكيل الحكومة العراقية حتى 

تاريخ ٢١ نيسان/أبريل عام٢٠١١.

املجلس الوطني للسياسات العليا
إن املجلس الوطني للسياسات العليا املقرتح والذي اعتزم  
يف البداية املساعدة عىل كرس الجمود السيايس الذي بلغ 
مثانية أشهر يف أعقاب االنتخابات، ينظر إليه العديد من 

املراقبني عىل انه جائزة ترضية لرئيس الوزراء السابق والذي 
فازت كتلة العراقية التي يرأسها بعدد اكرب من املقاعد 
يف مجلس النواب يف العام املايض أكرث من ائتالف دولة 

القانون الخاص برئيس الوزراء (٩١ مقابل ٨٩ مقعد).٣٣٦ 
وهناك مرشوع قانون قيد النظر أمام مجلس النواب 

يصف املجلس الوطني للسياسات العليا كهيئة مكونة من 
٢٠ عضو، ميثل جميعهم جميع الكتل السياسية  الكربى 

ومجلس القضاء األعىل (HJC)، مع امتالكهم سلطة إلزام 
رئيس الوزراء باالمتثال لقراره يف مسألة ما إذا وافق ١٦ 

عضو. لكن هذا املرشوع مل يحصل بعد عىل الدعم الكايف 
ليصبح قانونا.٣٣٧ 

يف أواخر عام ٢٠١٠، وافق عالوى عىل إن يعمل كرئيس 
املجلس الوطني للسياسات العليا برشط إن يكون له  رأى 
يف وضع السياسات األمنية واالقتصادية والدبلوماسية. يف 
شباط/ فرباير، أعلن عالوى انه لن يقود املجلس الوطني 

للسياسات العليا، فقد بدا غري راىض عن الطبيعة الغري 
محددة لسلطات الهيئة. ومع ذلك، فقد أكد أن قراره مل 

يصل إىل حد االنسحاب الكامل من الحياة السياسية. كام 
أعرب العالوى أيضا عن مامنعته يف قبول الرئاسة إال إذا 

حصل عىل التأكيد من مجلس النواب، والذي يعتقد انه من 
شأنه إن يقدم إىل هذه الهيئة الجديدة التي مل تُخترب بعد 

الحد األدىن من الرشعية الدميقراطية. ولكن أبقى رئيس 
الوزراء ومجلس الوزراء رسيعا عىل تفسريهم بأن هذا 

املنصب هو تعيني ليس معرضاً لتصويت تأكيدي يف مجلس 

يف األشهر املقبلة، سيتعني عىل الحكومة العراقية أن تعمل 
عىل حل سلسلة من القضايا املرتابطة، من ضمنها عدم 

كفاية الخدمات العامة والفساد الذي ما زال قامئاً، والذي 
تسبب يف خروج املواطنني العراقيني للتظاهر يف الربع 

السنوي الحايل. إن قدرة الحكومة العراقية عىل مواجهة 
هذه التحديات عىل نحو كاف وبقوة ستؤثر بشكل كبري 

عىل استدامة الحكم الدميقراطي يف العراق. يف شباط/ 
فرباير، شدد رئيس الوزراء النورى املالىك عىل أهمية 

الترصف الرسيع إزاء تلك القضايا عندما ذكر انه سيقوم 
بتقييم أداء حكومته عىل مدى ال١٠٠ يوم القادمني وسوف 

يضع يف اعتباره استبدال املسئولني الذين مل يظهروا تقدم 
كايف.٣٣٢ 

تشكيل الحكومة

يف الربع السنوي الحايل ما زالت الحكومة العراقية تتشكل 
حيث تم اختيار أعضاء أكرث من مجلس الوزراء العراقي 

(COM) ووافق مجلس النواب (COR) عىل أول قوانينه 
يف الجلسة. ولكن حتى تاريخ ٢١ نيسان/أبريل،٢٠١١، 

ظلت ٣ مناصب يف ٤٢ شخص يف الحكومة يف ايدى الوزراء 
القامئني بترصيف األعامل، من بينها الحقائب األمنية 

الحرجة للدفاع والداخلية، والتي يتوالها اآلن بشكل مؤقت 
رئيس الوزراء املالىك. واملناصب التي تنتظر الشاغلني 

الدامئني هي:٣٣٣
وزارة الدفاع.• 
وزارة الداخلية.• 
وزارة األمن القومي.• 

وحتى يتم شغل هذه املناصب الوزارية، سيكون من 
السابق ألوانه اإلعالن عن نهاية عملية تشكيل الحكومة.٣٣٤ 
ويقارن الشكل ٤٫١ أعقاب االنتخابات الوطنية لعام ٢٠٠٥ 

مع انتخابات عام ٢٠١٠. 

النظام اإلداري
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املركز إن إغالق السجن عىل أساس األفراد اشرتك يف 
انتهاكات منهجية لحقوق اإلنسان. 

االحتجاجات العامة. كون مجلس النواب لجنة خاصة • 
للتحقيق يف األسباب الكامنة وراء املظاهرات التي جرت 

يف أنحاء العراق هذا الشتاء. كام تخطط أيضا هذه 
الهيئة املتخصصة يف فحص االتهامات بشأن استخدام 

ضباط األمن للقوة املفرطة لتفريق املظاهرات. 
االختالس يف آذار/مارس، أعلنت لجنة االقتصاد • 

واالستثامر، وإعادة اإلعامر ستفحص العقود التجارية 
التي وقعتها وزارة التجارة. وذكر ممثلو اللجنة أنهم 

اتخذوا هذا اإلجراء يف إطار جهودهم للحد من تفيش 
الفساد الذي أثر سلبا عىل إدارة نظام التوزيع العام، 

ونظام البطاقة التموينية التي تعطى معظم املواطنني 
العراقيني الحق يف سلة أساسية من املنتجات الغذائية 

كل شهر. 

النشاط الترشيعي 

قام مجلس النواب بتمرير ثالث قوانني هامة يف الربع 
السنوي الحايل: قانون يزيد عدد نواب الرئيس من اثنان 
إىل ثالثة، وقانون ميزانية عام ٢٠١١ (٨٢٫٦ مليار دوالر)، 

وترشيع إلغاء املادة ١٣٦ (ب) من قانون اإلجراءات 
الجنائية العراقية، وهو بند  يسمح للوزراء بحامية 

موظفيهم من الترصف القانوين. وحتى تاريخ منتصف 
نيسان / أبريل مل يتم اختيار نواب الرئيس وكان إجراء إلغاء 

املادة ١٣٦ (ب) ينتظر توقيع الرئيس والنرش يف الجريدة 

النواب. وقد ترك قرار العالوى املصري النهايئ للمجلس 
الوطني للسياسات العليا غري معروف.٣٣٨ 

لجان مجلس النواب 
مشابهة ملثيالتها يف الكونغرس يف الواليات املتحدة 

األمريكية، متلك لجان مجلس النواب سلطة مراجعة 
مشاريع القوانني يف مناطق الكفاءة الخاصة بها، والحصول 

عىل وثائق من وكاالت الحكومة العراقية إلغراض التحقيق، 
واستدعاء مسئويل الحكومة للمثول أمامهم لالستجواب- 
وهى سلطة استخدموها بشكل متزايد يف األشهر األخرية. 
يف هذا الربع السنوي، اختار أعضاء مجلس النواب املقعد 

واألعضاء اآلخرين من أكرث اللجان الدامئة البالغ عددها 
٢٦ التابعة ملجلس النواب.٣٣٩ يعرض الشكل ٤٫٣ االنتامء 

السيايس للرؤساء الحاليني للجان الدامئة يف مجلس النواب. 
والعديد من لجان مجلس النواب تتخذ اإلجراءات يف 
هذا الربع السنوي بشأن العديد من القضايا امللحة من 

ضمنها:٣٤٠
الدفاع. يف شباط/ فرباير، قامت لجنة األمن والدفاع • 

باستجواب ثالثة ضباط رفيعي املستوى يف قوات األمن 
العراقية (ISF) عن الوضع االمنى يف بغداد، مع الرتكيز 
عىل موجة االغتياالت األخرية التي استهدفت مسئولني 

مدنيني وعسكريني يف الحكومة العراقية.
إساءة معاملة املسجونني. أرسلت لجنة حقوق اإلنسان • 

وفدا إىل مركز اعتقال رشف للتحقيق يف ادعاءات سوء 
معاملة املساجني. وقد وجدت اللجنة أن التقارير عن 

سوء املعاملة من الحراس صحيحة إىل حد كبري. وىف 
منتصف مارس/ آذار، أعلن وزير العدل، والذي يدير 
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والترشيع الذي يهدف إىل تبسيط دخول املؤسسات  
البادئة يف القطاع الخاص. 

مستقبل كركوك وضواحيها. مبوجب املادة ١٤٠ من • 
الدستور العراقي، يجب إجراء استفتاء كجزء من عملية 

تحديد السيطرة عىل هذه املناطق، التي طاملا تنازع 
عليها الحكومة العراقية، وحكومة إقليم كردستان 

الرسمية. ملزيد من التفاصيل عن ميزانية العراق، انظر 
الجزء ٢ من هذا التقرير.٣٤١ 

وىف األشهر املقبلة، من املتوقع استمرار مجلس النواب 
يف العمل عىل الترشيع الذي يتناول:٣٤٢

التنمية االقتصادية. ومن بني اإلجراءات الخاضعة • 
للدراسة مجموعة قوانني الهيدروكاربون التي تأخرت 

طويال، مراجعة نظام الرسوم الجمركية العراقي، 

. / /  www.parliament.iq/dirrasd/2010/sort.pdf   :

مناصب لجنة مجلس النواب
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مارس عام ٢٠١١، خصصت الواليات املتحدة األمريكية 
٥٫٥٦ مليار دوالر امريىك وأنفقت ٥٫١٤ مليار دوالر لدعم 
هذه الربامج بشكل عام من خالل صندوق دعم االقتصاد 

(ESF).٣٤٦ وقد تقرر االنتهاء من الربامج الثالثة املمولة 
من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية بحلول أيلول/سبتمرب 

٢٠١٢، بينام بعض املشاريع التي متولها وزارة الخارجية 
ستستمر حتى كانون األول/ديسمرب٢٠١٣. ٣٤٧ للحصول عىل 

نظرة عامة عىل برامج تنمية القدرات، انظر الشكل ٤٫٤.

تطوير القدرة الوطنية
تستمر الوكالة األمريكية للتنمية الدولية برنامج إمناء 

القدرات القومية (املسمى تطوير أو "إمناء" باللغة العربية) 
وأنفقت ٢٫٦ مليون دوالر من صندوق دعم االقتصاد يف 

الربع السنوي الحايل إلنهاء إطار الرصد لخطة التنمية 
الوطنية العراقية (٢٠١٠-٢٠١٤) (NDP) وتنظم ورش عمل 

لنواب املحافظني عن إصالح انقسامات املوارد البرشية 
للحكومة، وتحسني تنفيذ ميزانية رأس املال من خالل 

التشغيل االىل.٣٤٨ ومن املقرر إنهاء "تطوير" يف ٣١ يوليو، 
٢٠١١. ٣٤٩

تنمية الحكومة اإلقليمية
يف الربع السنوي الحايل، أنفقت الوكالة األمريكية للتنمية 

الدولية١٣٫٢ مليون دوالر يف املرحلة الثالثة من برنامج 
نظام الحكم املحىل (LGP III) لتدريب أعضاء مجالس 

املحافظات واملوظفني ومساعدتهم يف صياغة موازنات 
املحافظات، وإصدار الصحف الحكومية، وتطوير قامئة 

املرشوعات ذات األولوية، وذلك ضمن نشاطات أخرى.٣٥٠ 
ومن املقرر االنتهاء من الربنامج يف حزيران/يونيو.٣٥١

تنمية املجتمع

(KRG). وقد تم اتخاذ القليل من اإلجراءات ليك متىض 
هذه العملية قُدماً. 

باإلضافة إىل ذلك، فان عىل مجلس النواب إن يقوم 
بالتصديق عىل التغريات التي ميكن القيام بها يف اتفاقية 
األمن العراقية األمريكية، والتي تتطلب إن تغادر جميع 
قوات الواليات املتحدة العسكرية العراق بحلول نهاية 

العام الحايل. 

العملية الترشيعية
ووفقا لقرار مجلس القضاء األعىل لعام ٢٠١٠ يجب إن 

يقوم أوال مجلس الوزراء أو الرئيس بتقديم جميع مشاريع 
القوانني الجديدة ثم إحالتها إىل مجلس النواب للتصويت. 
ويتحكم مجلس الوزراء بفاعلية تحت قيادة رئيس الوزراء 

يف جدول أعامل مجلس النواب، والذي يعمل كمدخل 
للعملية الترشيعية بأكملها. ومع ذلك، ففي منتصف آذار/

مارس، أعلن بعض أعضاء مجلس النواب إن سوف يعملون 
من اجل تغيري قرار املحكمة للسامح ألعضاء مجلس النواب 

باقرتاح قوانني جديدة بدون موافقة مسبقة من مجلس 
الوزراء.٣٤٣

 إعادة تعيني وإقالة 
املحافظني يف املحافظات

قام املواطنون العراقيون باالحتجاج يف عدة مراكز حرضية 
رئيسية يف الربع السنوي الحايل، مبا يف ذلك بغداد والفلوجة 

واملوصل والسليامنية والبرصة والكوت. وقد استقال 
محافظي البرصة وبابل بعد فرتة قصرية من ظهور أوىل 

بوادر اإلرضابات الكبرية يف محافظاتهم، بينام قام مجال 
املحافظات يف متيم والوسيط بإقالة محافظيهم. للحصول 

عىل معلومات أكرث بشأن املظاهرات وعواقبها، انظر القسم 
١ من هذا التقرير.٣٤٤ 

برامج تنمية قدرات الحكومة 

يف الربع السنوي الحايل، استمرت وزارة الخارجية، و 
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية يف إدارة العديد من 

برامج الدميقراطية وتطوير القدرات عىل املستوى القومي، 
واملحىل وعىل مستوى املحافظة. سعت الربامج منذ 

بدايتها لتقوية قدرة الحكومة العراقية عىل الحكم بتقديم 
التدريب ملوظفي الحكومة، وتشجيع التغذية املرتدة من 
املواطنني، من بني أهداف أخرى.٣٤٥ حتى تاريخ ٣٠ آذار/
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أنفقت الواليات املتحدة األمريكية يف هذا الربع السنوي 
٥٫٦ مليون دوالر عىل املرحلة الثالثة من برنامج عمل 

املجتمع االهىل الثالث (CAP III)، وقد ذكرت أنها خلقت 
أكرث من ٢٢٠٠٠ وظيفة عىل املدى القريب واملدى البعيد. 

مام يساعد الباحثون عن الوظائف لألعداد للمقابالت 
الشخصية، وتقديم تدريب يف الوظيفة عن الزراعة والتجارة 

والتعليم والصحة. كام قام الربنامج بتشغيل دورة تدريب 
املتدربني والربامج امليرسة لزيادة الرعاية الصحية لألطفال. 

وىف هذا الربع السنوي، ابلغ برنامج صندوق مارال رزيقة 
عن االستغناء عن أكرث من ١٫٥ مليون دوالر ملساعدة 

املستفيدين العراقيني.٣٥٢ ومن املقرر االنتهاء من برنامج 
عمل املجتمع االهىل الثالث يف أيلول/سبتمرب عام ٢٠١٢. 

٣٥٣

يف الربع السنوي الحايل، اصدر املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق، تدقيق إلدارة مؤسسة اإلسكان 

التعاوين الدولية التابعة لربنامج عمل املجتمع االهىل 
الثالث. وللحصول عىل مزيد من املعلومات عن هذا 

التدقيق، انظر القسم ٥ من هذا التقرير.

الدميقراطية واملجتمع املدين 
إن مكتب الدميقراطية وحقوق اإلنسان والعمل التابع 

لوزارة الخارجية (DRL) ابلغ عن ٢٦ مرشوع دميقراطية 
ومجتمع مدين يجرى العمل فيهم، متضمنا احد املشاريع 
التي بدأت يف الربع السنوي الحايل، والتي بلغت قيمتها 

ككل ١١٤٫١ مليون دوالر. وأكرث قيمة مرشوع يجرى 
العمل به وتم متويله من خالل منحتني بإجامىل مبلغ ١٣ 
مليون دوالر، يسعى إىل تقوية إعالم العراق. كام يجرى 

العمل أيضا يف مرشوع آخر قيمته ١٢ مليون دوالر كجهود 
لتدريب املسئولني املُنتخبني حديثا، وزيادة املشاركة 

الشعبية يف بيئة ما بعد االنتخابات. حتى تاريخ ٣١ آذار/
مارس، ٢٠١١، من املقرر االنتهاء من مرشوعني إضافيني 

تابعني ملكتب الدميقراطية وحقوق اإلنسان والعمل يسعيان 
إىل زيادة املشاركة السياسية واحرتام حقوق اإلنسان. وقد 

تقرر االنتهاء من جميع املرشوعات الجارية يف كانون 
األول/ديسمرب ٢٠١٣. ٣٥٤

تنمية القدرات الوزارية
إن برنامج تنمية القدرات الوزارية والذي تديره وزارة 

الخارجية هو اصغر برنامج يف برامج تنمية قدرات 
الواليات املتحدة األمريكية، مع تحديد ٥٠ مليون دوالر 

من أموال صندوق دعم االقتصاد النتهاء بحلول ٣٠ايلول/
سبتمرب ٢٠١٣. وىف هذا الربع السنوي انفق مكتب الرشاكة 

اإلسرتاتيجية مع العراق التابع لوزارة الخارجية ١٣٥٥٧٧ 
دوالر إلدارة خمسة مشاريع جارية:٣٥٥
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برامج تطوير القدرة الحكومية
باملليون دوالر 
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الرسيعة، للحصول عىل معلومات إضافية يرجى رؤية 
القسم ٥ من هذا التقرير.

 مجلس تنمية فريق إعادة إعامر 
محافظات العراق يف مكافظة األنبار 

وتتناول مرشوعات لجنة إعادة إعامر وتنمية املحافظات 
املياه واحتياجات الرصف الصحي، و إعادة تأهيل املدارس، 

واألنواع األخرى من إعادة  اإلعامر يف العراق. يف الربع 
السنوي العايل كانت أكرث املرشوعات قيمة مرشوعني: 

مستشفى طوارئ اربيل وهو مرشوع تبلغ قيمته ١٣٫٧ 
مليون دوالر يف إقليم كردستان، ومجارى العباس للرصف 

الصحي وهو مرشوع مياه بلغت قيمته ١٢ مليون دوالر يف 
محافظة البرصة.٣٥٨ 

 إحراز التقدم نحو اعتامد 
املحافظات عىل نفسها

يف الربع السنوي املايض  بدأ مكتب شئون املحافظات 
التابع للسفارة األمريكية يف العراق يف استخدام منوذج 

مساعد يسمى خارطة الطريق لالستقرار والتنمية لقياس 
كيف تتأثر كل محافظة عراقية من عدم االستقرار املدين. 

وقد قامت خارطة الطريق لالستقرار والتنمية بتقييم 
خمسة أقسام- الخدمات األساسية، والفاعلية الحكومية، 

والفاعلية السياسية، والتنمية االقتصادية، وسيادة القانون- 
وقد تم قياس ٣٥ مقياس لتحديد الرضا الكامل يف كل 

قسم.٣٥٩ 
وتعتمد خارطة الطريق لالستقرار والتنمية األكرث حالية 

عىل اقرتاع املسوحات التي اجريت يف كانون الثاين/يناير 
٢٠١١، قبل عدم االستقرار الذي انترش مؤخرا عرب الرشق 

منحة إىل منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ملساعدة • 
الحكومة العراقية عىل خلق سياسة االستثامر والتعامل 

مع الفساد.
عقد مع رشكة جميع األنظمة املحلية لتقديم خبري يف • 

مطار بغداد الدويل.
منحة إىل مؤسسة البوصلة (كومباس) ملساعدة وزير • 

املوارد املائية عىل تطوير اتفاقية املشاركة يف املياه مع 
سوريا وتركيا وإيران.

منحة للمنظمة الدولية لإلغاثة والتنمية ملساعدة • 
الحكومة العراقية عىل تقديم الخدمات األساسية واألمن 

يف العراق. 
عقد ملساعدة وزارة الكهرباء عىل إنتاج املخطط الرئييس • 

لكهرباء العراق. 

إعادة إعامر املحافظات
تستخدم فرق إعادة إعامر املحافظات صندوق االستجابة 
الرسيعة التابع لصندوق دعم االقتصاد والتمويل املقدم 
من برنامج لجنة إعادة إعامر وتنمية املحافظات لدعم 
مجموعة من املرشوعات التي تديرها وزارة الخارجية 
يف محافظات العراق. وتخدم املرشوعات بشكل عام 

املجتمعات الصغرية   عن طريق بناء أو تجديد املدارس 
أو شبكات الرصف الصحي، عىل سبيل املثال عرب تقديم 

معدات املستشفيات.٣٥٦ 

صندوق االستجابة الرسيعة لفريق إعادة إعامر املحافظات
استمرت وزارة الخارجية يف الربع السنوي الحايل يف 

استخدام صندوق االستجابة الرسيعة لتمويل املرشوعات 
يف جميع أنحاء العراق. حتى تاريخ ٣١ آذار/مارس من عام 
٢٠١١، أنهت وزارة الخارجية ٣٩٦٧ مرشوع تابع لصندوق 

االستجابة الرسيعة بتكلفة ٦١٫٦ مليون دوالر، وما يزال 
هناك ٣٢١ مرشوع تابع لصندوق االستجابة الرسيعة. 

يف الربع السنوي الحايل، أبلغت وزارة الخارجية عن 
تخصيصها ملبلغ ٢٨٫٢ مليون دوالر، مبا يف ذلك ١٫٨ مليون 
دوالر لصالح مرشوع مكتبتى العربية و١٫٥ مليون لتنمية 
املدرية االبتدائية للمجتمع الكلداىن العراقي يف محافظة 
أربيل. كام قدمت وزارة الخارجية أيضا ٨٠٠٫٠٠٠ دوالر 
لإلعامر الجارو لحضانة املدرسة الكاثوليكية و٧٣٥٫٠٠٠ 

دوالر ملراكز الرعاية الصحية األساسية يف محافظة نينوى. 
وقد استخدمت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية مسبقاً 
صندوق االستجابة الرسيعة من خالل مرشوع املساعدة 

الفورية، والذي اكتمل يف أيلول/سبتمرب ٢٠١٠. ٣٥٧
وىف الربع السنوي الحايل اصدر املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق تدقيق لربنامج صندوق االستجابة 
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بسيط يف التصورات الشعبية لكيفية تقديم هذه الخدمات 
بفاعلية.٣٦١ 

الفاعلية الحكومية
يف الربع السنوي الحايل ظل التقييم للفاعلية الحكومية يف 
معظم املحافظات "غري مستقر نسبيا". وتكهنت سفارةظة 

القادسية وحدها تقدم معتدل يف الفاعلية الحكومية، 
عىل الرغم من انفجار املظاهرات هناك. وتكهنت  سفارة 

الواليات املتحدة األمريكية للعراق إن التقدم قد يرجع 
إىل  التصورات الشعبية عن مزيد من الحرية للتعبري 

عن السخط. وقد تكون النجف هي املحافظة الوحيدة 
التي تراجعت يف هذا القسم، وقد يكون السبب يف ذلك 

النقد املتزايد للحكومة من أبرز الزعامء الدينيني يف 
املحافظات.٣٦٢ 

الفاعلية السياسية
وقد تراجعت أربعة محافظات يف قسم الفاعلية السياسية، 

من بينهم االنبار، والقادسية، واملثنى، وإقليم كردستان 

األوسط. واالتجاه األكرث لفتا لالنتباه يف الربع السنوي الحايل 
كان انخفاض طفيف يف التقييم يف أربع محافظات يف قسم 

الفاعلية السياسية نابع من انخفاض يف شعبية القيادة 
اإلقليمية والوطنية يف استطالعات الرأي.٣٦٠ للحصول عىل 

رؤية عامة للتقييامت املجملة يف خارطة الطريق لالستقرار 
والتنمية للفرتة من كانون الثاين/يناير إىل آذار/مارس عام 

٢٠١١، انظر الشكل ٤٫٥. 

الخدمات األساسية
ويستمر قسم الخدمات األساسية يف الحصول عىل التقييم 

"اضطراب". ويقرتن التقديم السيئ للخدمات األساسية 
مع االفتقار إىل اى امل يف التحسني يف هده الخدمات 

الناتج عن االضطرابات املدنية واملظاهرات لعدة مرات يف 
الربع السنوي الحايل. وقد قامت خارطة الطريق لالستقرار 

والتنمية بتقييم الحالة القامتة لهذه الخدمات األساسية 
كأكرب قوة دافعة لإلرضابات املدنية يف معظم املحافظات 

العراقية، فيام عدا إقليم كردستان حيث يوجد تقدم 

. /  :
. / /  ,  ,  :

خارطة طريق تحسني االستقرار، ٢٠١١/١–٢٠١١/٣
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االصلية.٣٦٦ واستمرت محافظتي دياال وبغداد يف استضافة 
اكرب تجمعات من املهجرون.٣٦٧ 

باإلضافة إىل ذلك تم تسجيل ١٩٩١٧٩ الجئ عراقي 
مع املفوضية العليا لالجئني التابعة لألمم املتحدة يف نهاية 
شباط/ فرباير ٢٠١١، وهناك عدد غري معروف من الالجئني 
العراقيني الغري مسجلني يف اإلقليم بشكل رئييس يف األردن 

وسوريا. ووفقا للمفوضية العليا لالجئني التابعة لألمم 
املتحدة، عاد ما يقرب من ٩٠٠٠٠ من الالجئني العراقيني 

إىل العراق يف السنوات الثالثة األخرية، ولكن معدل 
العودة كان بطيئاً مؤخراً، واستمر الالجئني يف التسجيل مع 

املفوضية العليا لالجئني التابعة لألمم املتحدة.٣٦٨ 
وكانت األوضاع للنساء من املرشدين سيئة بشكل خاص. 

يف عام ٢٠١٠، وجدت الدراسات املسحية الخاصة باألمم 
املتحدة إن ٧٤ ٪ من العائالت املهجرة والالجئة  التي 

تعولها امرأة، كانت تكافح لتأمني الغذاء الكايف لعائالتهم، 
و٧١٪ من النساء الذين يعولون هذه األرس كن عاطلني 
 ،(IOM) عن العمل.٣٦٩ ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة

فان الالجئني الذين فروا إىل مناطق من العراق حيث كان 
هناك نزاع عىل الحدود واجهوا عقبات إضافية، مبا يف ذلك 

االحتاملية املتزايدة للعيش يف املباين العامة أو الخيام. 
وهؤالء املهجرون هم سبع مرات أكرث من غريهم تعرضاً 
للنزوح بسبب العنف املسلح، ومرتني أكرث من غريهم   
تعرضا للتهديدات املبارشة عىل حياتهم والعنف املتزايد 

كأسباب للفرار من منازلهم.٣٧٠ 
ووفقاً للدراسات املسحية، فان الظروف االقتصادية 

السيئة يف العراق، مبا يف ذلك ارتفاع نسبة البطالة، هي من 
ضمن األسباب الرئيسية لعدم اختيار الالجئني واملهجرين 

للعودة إىل مناطقهم االصلية مرة أخرى. ومن األسباب 
األخرى وراء تردد املهجرون يف العودة إىل منازلهم نقص 
األمن يف أماكنهم االصلية، وعدم التيقن بشأن الحكومة 

العراقية، وعدم التيقن من الظروف التي ستسود يف أعقاب 
انسحاب  القوات األمريكية يف كانون األول/ديسمرب يف عام 
٢٠١١. و العنف الطائفي كان هو املحرك الرئييس للنزوح، 
وفرت األرس املستهدفة إىل املناطق ذات التجانس العرقي 

والديني املتزايد.٣٧١

دعم  الواليات املتحدة األمريكية
استمرت يف الربع السنوي الحايل وزارة الخارجية والوكالة 
األمريكية للتنمية الدولية يف إدارة برامج الدعم من اجلها 

يف مجموعات املخاطرة، وقد كان يقوم برنامج إعادة توطني 
الالجئني مبساعدة العراق منذ ترشين األول/أكتوبر عام 

  ٢٠٠٧. ٣٧٢

برامج وزارة الخارجية 

(حيث يتم تقييم محافظاته الثالثة معا)، بسبب انخفاض 
درجات للقيادة الوطنية واملحلية. وجميع املحافظات أربع 

تم تقييم حالتهم بأنها "عدم استقرار معتدل" مع األربع 
محافظات األخرى. وافرتضت السفارة األمريكية يف بغداد 

إن االنخفاض الذي شهدته تلك املحافظات قد يكون 
مرتبطاً بامليزانية الضعيفة املنفذة، والتي ادت إىل ضغط 

عام متزايد عىل املسئولني املُنتخبني ليقدموا استقالتهم.٣٦٣

التنمية االقتصادية
كانت كربالء هي املحافظة الوحيدة إىل تحسنت يف قسم 
التنمية االقتصادية، وتتجه نحو قسم "االستقرار املعتدل، 

والذي أرجعته  السفارة األمريكية يف بغداد إىل التصور 
العام بأن املقاطعة أصبحت مركزا لتنمية األعامل التجارية 
الخاصة. وقد تم تقييم محافظتني ميسان والقادسية بأنهم 
"غري مستقرين" وقد أرجعت السفارة ذلك إىل إن التصور 
يف القادسية إن صالحية الصناعات واإلعامل التجارية قد 
انخفضت، والتصور يف ميسان إن كل املقاييس يف قسم 

التنمية االقتصادية تستمر يف االنخفاض.٣٦٤

سيادة القانون
استمرت مثاين محافظات عند تقييم "غري مستقر باعتدال" 

يف قسم سيادة القانون يف الربع السنوي الحايل، بينام ظلت 
خمس محافظات مقيَمة بأنها "مستقرة باعتدال". وكانت 
نينوى هي املحافظة الوحيدة التي ظل تقييمها عند "غري 

مستقرة عىل اإلطالق" يف هذا القسم نظرا للعنف ضد 
املسيحيني مبا يف ذلك الهجوم عىل الكنيسة وعىل الجنازة 
التي أقيمت بعد ذلك للضحايا. يف الربع السنوي الحايل، 

تراجعت محافظة األنبار يف قسم سيادة القانون، وأرجعت 
السفارة ذلك إىل الزيادة يف التصور العام للفساد. وكانت 

النجف هي املحافظة الوحيدة التي تحسنت يف قسم 
سيادة القانون، وأرجعت السفارة ذلك إىل الثقة العامة 

املتزايدة يف النظام القضايئ. وافرتضت السفارة إن التغيري 
االيجايب قد يرجع إىل قيام القايض رئيس املحافظة بالتوعية 

عرب اإلذاعة املحلية.٣٦٥ 

 املرشدين داخلياً
والالجئني

ووفقا للمفوضية العليا لالجئني التابعة لألمم املتحدة 
(UNHCR)، فقد رشد داخلياً يف العراق حوايل ١٫٣ مليون 

شخص منذ عام ٢٠٠٦. وىف الفرتة بني كانون الثاين/يناير 
٢٠٠٨، وكانون األول/ديسمرب ٢٠١٠، عاد أكرث من ٤٥٦٠٠٠ 

شخص مرشد داخليا (املهجرون) (IDPs) إىل مناطقهم 
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ما يقرب من ٥٠٠٠٠٠ دوالر للمالجئ الفورية والدخل • 
ألكرث من ١٠٠٠ شخص يف حي أبو غريب يف بغداد من 

خالل لجنة اإلنقاذ الدولية.
وحوايل ٤٫٣ مليون إلعادة بدء أكرث من ١٤٠٠ عمل • 

تجارى، مبا يف ذلك ٤٤٤ من األعامل التجارية التي 
ميتلكها املهجرون.

٣٫٣ مليون دوالر للزراعة واألمن الغذايئ من خالل • 
املنظمة الدولية لإلغاثة والتنمية. 

باإلضافة إىل ذلك، فان مكتب مساعدة الكوارث األجنبية 
يقوم بتمويل برنامج املنظمة الدولية للهجرة الذي التقى 

أكرث من ٢٠٠٠٠ من عائالت املهجرين، مبا يف ذلك العائالت 
املسيحية، لتحديد أسباب التهجري واحتياجات املهجرون.٣٧٥ 

إعادة توطني الالجئني يف الواليات املتحدة األمريكية
قد تم إعادة توطني أكرث من ٦٢٧٠٠ الجئ عراقي وحاميل  

تأشرية الهجرة الخاصة (SIV) يف الواليات املتحدة األمريكية 
منذ ترشين األول/أكتوبر عام ٢٠٠٧، مبا يف ذلك ٥٨٢٣٥ 

تم إعادة توطينهم كالجئني، و٤٤٨١ عىل األقل أعيد 
توطينهم مع حاميل  تأشرية الهجرة الخاصة(تتبع وزارة 

الخارجية حاميل  تأشرية الهجرة الخاصة الذين تم إعادة 
توطينهم من خالل مكتب السكان والالجئني واملهجرين). 
حتى تاريخ٣١ آذار/مارس من عام ٢٠١١، كانت الواليات 
ذات العدد األكرب من الالجئني: كاليفورنيا بوجود ١٣٧١٤، 
وميتشيجن مع ٨٢٥٥، وتكساس مع ٤٦٠٤، واريزونا مع 
٣٩٨٩. أما الواليات التي بها اكرب عدد من حاميل  تأشرية 
الهجرة الخاصة فكانت تكساس بوجود ٩١٢، وكاليفورنيا 

بوجود ٥٣١. ٣٧٦

دعم الحكومة العراقية 
يف الربع السنوي الحايل، أعلنت الحكومة العراقية أنها 

من املمكن أن تقوم بتخصيص ٨٥٫٥ مليون من ميزانيتها 
االتحادية لعام ٢٠١١ ملساعدة النسب السكانية املرشدة 
من خالل وزارة التهجري والهجرة (MoDM). وقد قامت 
وزارة التهجري والهجرة مبساعدة عدة مئات من العراقيني 

الذين أجربوا عىل العودة من املنفى يف مرص ودول أخرى، 
مبا يف ذلك ما ال يقل عن ٣٨٣ األفراد الذين فروا من 

ليبيا و٢٢٥٠ الذين فروا من مرص يف أعقاب االضطرابات 
اإلقليمية التي اندلعت يف العديد من دول الرشق األوسط 

هذا العام.٣٧٧
وقد أعلنت وزارة التهجري والهجرة يف الربع السنوي 

الحايل عن خطة جديدة ما زالت يف مرحلة املسودة، 
ملساعدة املهجرون والالجئني الذين يسعون إىل العودة إىل 

أماكنهم االصلية. وتسعى مسودة الخطة إىل تقوية التعاون 

يف الربع السنوي الحايل، أبلغت وزارة الخارجية عن العمل 
مع املفوضية العليا لالجئني التابعة لألمم املتحدة، واملنظمة 

الدولية للهجرة، وبرنامج الغذاء العاملي (WFP) لتقديم 
امللجأ والوظيفة، واملياه، وخدمات الصحة العامة، والعون 

القانوين للمهجرين والالجئني. وقد عمل مكتب السكان 
والالجئني واملهجرين التابع لوزارة الخارجية، مع املفوضية 

العليا لالجئني التابعة لألمم املتحدة لتحسني املالجئ لصالح 
٧٨٠٠ أرسة مهجرة و٩٥٠٠ من عائالت الالجئني العائدين. 

وقد عمل مكتب السكان والالجئني واملهجرين مع املنظمة 
الدولية للهجرة وبرنامج الغذاء العاملي لتوفري الوظائف 
بالتعاون مع الحكومة العراقية بشكل اساىس من خالل 
تطوير خطط األعامل التجارية، ومشاريع البنية التحتية 
عىل نطاق ضيق، يف محافظات بغداد، ودياال، ونينوى، 

واالنبار، وبابل، والبرصة، واربيل، والسليامنية. كام ساهمت 
وزارة الخارجية يف برنامج الغذاء العاملي وبرنامج النقد 
مقابل العمل، والذي قام بتشغيل ١١٦٨٢ أرسة يف دياال 

وبغداد إلعادة تأهيل البنية التحتية للمجتمع.٣٧٣

برامج الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/ مكتب مساعدة 
الكوارث األجنبية

حتى تاريخ ٢٨ آذار/مارس، من عام ٢٠١١، قدم مكتب 
مساعدة الكوارث األجنبية (OFDA) التابع للوكالة 

األمريكية للتنمية الدولية أكرث من ٨ مليون يف السنة املالية 
٢٠١١ مساعدة إنسانية إىل النسبة السكانية الضعيفة 

يف العراق مبا يف ذلك املهجرون. ووفقاً للوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية، استمر مكتب مساعدة الكوارث األجنبية 
يف الربع السنوي الحايل يف مساعدة املهجرون عن طريق 
توزيع عن طريق توزيع سلع الطوارئ األساسية، وتوفري 
مأوى الطوارئ وتحسني خدمات املياه والرصف الصحي، 

وتيسري فرص العمل، وبرامج متويل الزراعة والرثوة 
الحيوانية. وتتضمن مساعدة مكتب مساعدة الكوارث 

األجنبية يف السنة املالية ٢٠١١ ما ييل: ٣٧٤
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الدولية لالجئني بتسليم منح مساعدة الشتاء والتي تبلغ 
١٠٨ دوالر إىل أالف العراقيني الذين يعيشون كالجئني يف 
سوريا، التي تستضيف اكرب عدد من العراقيني. وىف هذا 

الربع السنوي، قامت املنظمة الدولية للهجرة بتنظيم 
دورات تدريبية يف الخياطة وتصفيف الشعر إىل ٨٥ سيدة 

عراقية ملساعدة هذه املجموعة الضعيفة.٣٨١ 

مجتمعات األقليات العراقية

يف شباط/ فرباير، واستجابة لالهتامم املتزايد  برؤية ارتفاع 
جهود السفارة األمريكية مع األقليات يف العراق تم تعيني 

مساعد رئيس البعثة للمساعدة يف فرتة االنتقال السفري بيرت 
بودى كمنسق يف قضايا األقليات. تهدف أنشطته إىل أمتام 

نشاطات  أمني اللجنة املنسق لألقليات العراقية الدينية 
والعرقية، والذي قاد توعية وزارة الخارجية يف واشنطن 
إىل مجتمع األقلية املشتت يف العراق. يف الربع السنوي 

الحايل تقابل السفري بودي مع املجتمعات الكلدانية يف سان 
دييجو ودترويت إلجراء التوعية واإلجابة عىل القضايا ذات 
االهتامم إىل املجتمع املشتت، مبا يف ذلك األمن، والظروف 

االقتصادية، حقوق اإلنسان.٣٨٢
وقد استكملت املنظمة الدولية للهجرة دراسة مسحية 

محدثة يف الربع السنوي الحايل عن العراقيني املسيحيني 
الذين فروا إىل بغداد واملوصل. وقد ذكرت الدراسة 

املسحية إن بعض العائالت املسيحية الذين تركوا مدينة 
املوصل إىل سهول نينوى، قد بدءوا يف العودة، ولكن استمر 

دفق صغري نسبيا ولكنه ثابت من املسيحيني إىل مغادرة 
بغداد يف إقليم كردستان، وخصوصاً أربيل. وفقاً للمنظمة 
الدولية للهجرة، كان هناك ٣٧٣ عائلة مسيحية مهجرة يف 
محافظة نينوى يف ٦ كانون الثاين/يناير، ٢٠١١، وذلك بعد 
انخفض العدد من ٥٥٥ عائلة يف الدراسة املسحية املقامة 
يف ٢٢ ديسمرب،٢٠١٠. فجميعهم تقريبا فروا بعد هجامت 

ترشين الثاين/نوفمرب ضد منازل املسيحيني وأعاملهم 
التجارية يف املوصل. فقد عادت العائالت العرشون الذين 
وجدوا ملجأ يف دير قريب من املوصل فضال عن ٦٠ أرسة 

كانوا يقيمون مع أقاربهم يف منطقة قريبة.٣٨٣
ويف الوقت نفسه، ازداد عدد العائالت املسيحية التي 
فرت إىل إقليم كردستان من ٦١٠ إىل ٧٤٥ عائالت األرس 

بني ٢٣ كانون األول/ديسمرب ٢٠١٠، و ١١كانون الثاين/يناير 
٢٠١١. كان حوايل ٨٠٪ من العائالت الجديدة من بغداد، 

عىل الرغم من انه مل تقع هجامت كبرية ضد املجتمع 
املسيحي هناك خالل تلك الفرتة. وقد سعت مجموعات 

صغرية من املسيحيني من محافظات نينوى ومتيم إىل 
اللجوء إىل إقليم كردستان. وقد توصل استطالع املنظمة 

بني الوزارة وبني املنظامت الغري حكومية (NGOs) التي 
تعمل عىل مساعدة املهجرين وتتضمن دراسات مسحية 

لتقييم احتاملية عودة املهجرون والالجئني إىل أماكنهم 
االصلية.٣٧٨ 

باإلضافة إىل الخطة الجديدة، تستمر الحكومة العراقية 
يف الربع السنوي الحايل يف العمل مع املفوضية العليا 

لالجئني التابعة لألمم املتحدة واألطراف الدولية األخرى، 
لتنفيذ مبادرة دياال، وهو مرشوع أقامته الحكومة العراقية 

واملجتمع الدويل ملراقبة وتقييم ظروف معيشة املهجرين 
الذين يعيشون يف محافظة دياال، والذين ترضروا من 

التهجري، وملساعدة العودة الطوعية. وتتضمن املساعدة 
إعادة تأهيل املالجئ، ومرافق املياه، واملدارس، وتقديم 

املساعدة القانونية، وإطعام معظم السكان الضعفاء. 
وتجرى الوكاالت الدولية مناقشات مع الحكومة العراقية 
لتقوم بتوسيع الربنامج ليمتد إىل محافظة بغداد. ووفقا 

لوزارة الخارجية، فمن املقرر إن تدخل لجنة تنفيذ ومتابعة 
املصالحة الوطنية التابعة للحكومة العراقية تحت مظلة 

الوزارة الجديدة للمصالحة الوطنية.٣٧٩

الدعم الدويل 
يف هذا الربع السنوي قامت املفوضية العليا لالجئني التابعة 

لألمم املتحدة بتنسيق خطة استجابة الوكاالت اإلقليمية 
والتي تقدم ٢٨٠ مليون دوالر للربامج لتساعد الالجئني 

العراقيني يف ١٢ دولة. وتستأنف املفوضية العليا لالجئني 
التابعة لألمم املتحدة عمليتها العراقية والتي تساعد كل 
من الالجئني واملهجرون، والتي تبلغ قيمتها ٣٨٥ مليون 

دوالر.٣٨٠ 
وقام املفوض األعىل للمفوضية العليا لالجئني التابعة 

لألمم املتحدة انتونيو جويرتز بزيارة مخيامت الالجئني يف 
العراق يف كانون الثاين/يناير وقدم خطة تقودها الحكومة 
العراقية ملساعدة اآلالف من الالجئني للعودة طواعية إىل 

منازلهم أو االندماج يف املجتمعات الجديدة. قامت الهيئة 
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ويقوم برنامج عمل املجتمع االهىل الثالث التابع للوكالة 
األمريكية للتنمية الدولية، بتنفيذ عدة مشاريع مفيدة 

لألقليات الدينية والعرقية يف العديد من القطاعات، مبا يف 
ذلك الزراعة والتعليم والكهرباء والصحة واملاء. وتساعد 
الربامج النصارى الرسيان والكلدانيني والشبك والرتكامن 

واليزيديني.٣٨٦ ◆

الدولية للهجرة إىل إن ما يقرب من نصفهم يخططون إىل 
البقاء يف إقليم كردستان بشكل دائم، بينام ينوى الربع 

العودة إىل بغداد مبجرد إن تكون آمنة، أما البقية فيفضلون 
إعادة التوطني يف بلد ثالث أو مل يحزموا أمرهم بعد.٣٨٤
ومنذ األول من آب/أغسطس، ٢٠١٠، قام صندوق 

االستجابة الرسيعة بتمويل أكرث من ١٤٫٧٣ مليون دوالر 
للربامج واملرشوعات ملساعدة مجتمعات األقلية يف 

العراق (املعروفة باسم الربامج املوجهة لألقلية). وتتضمن 
املرشوعات منح ضخمة و مشرتيات ومنح صغرية، 

ومرشوعات قامت بتنفيذها فرق إعادة إعامر املحافظات 
يف الزراعة والتعليم، واملياه، والكهرباء، والقطاعات 

التجارية. وقد تم توزيع متويل فرق إعادة إعامر املحافظات 
للمشاريع املوجهة لألقليات كام ييل: نينوى، ٥٩٪، وبغداد، 

٢٩٪، وأربيل،١٢٪. وافقت وزارة الخارجية أيضا يف الربع 
السنوي الحايل عىل املشاريع املوجهة إىل األقليات والتي 

ميولها صندوق االستجابة الرسيعة وتبلغ قيمتها اإلجاملية 
٥٫٨٩ مليون.٣٨٥ 
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آذار/مارس عىل مكاتب الحكومة املحلية يف تكريت التي 
أسفرت عن ٥٨ حالة وفاة، وعدد من املدنيني العراقيني 

الذين قتلوا يف الهجامت العنيفة قد انخفضت يف كل شهر 
منذ النهاية الرسمية للمهمة القتالية األمريكية يف ٣١ آب/
أغسطس٢٠١٠. ومع ذلك، ومع ذلك فقد شهد شهر آذار/

مارس ارتفاع يف الوفيات املتعلقة بالحوادث األمنية.٣٩٢ كام 
انخفضت وفيات القتال االمريىك من متوسط ٧٥ يف الشهر 

فيام بني عامي ٢٠٠٤، و٢٠٠٧ ٣٩٣ إىل متوسط ١ يف الشهر 
خالل الربع السنوي الحايل.٣٩٤ للحصول عىل تفاصيل عن نوع 

وتكرار الحوادث األمنية يف العراق. انظر الشكل ٤٫٦.

مظاهرات شابها العنف
وعىل النقيض من االضطرابات التي ظهرت يف بلدان أخرى 
يف املنطقة يف الربع السنوي الحايل، ركزت االحتجاجات يف 

العراق عىل اإلصالح بدال من تغيري النظام. واملظاهرات 
املتفرقة املتقطعة التي بدأت يف العراق يوم ٤ شباط/فرباير 

بلغت ذروتها يف "يوم الغضب" العراقي يوم ٢٥ شباط/
فرباير. وقد توىف ٣٣ شخص عىل األقل وجرح أكرث من ١٥٥ يف 

االشتباكات مع أفراد قوات األمن العراقية.٣٩٥ وقد استجاب 
رئيس الوزراء املاليك للمظاهرات باإلعالن عن  جدول إعامل 
ملدة ١٠٠ يوم لتحسني الوصول إىل الخدمات العامة واإلرساع 

من اإلصالحات التي تتناول تفيش الفساد يف املؤسسات 
الحكومية. وقد بدأت الحكومة العراقية التحقيق يف 

اإلجراءات التي اتخذتها الرشطة املحلية الستعادة النظام.٣٩٦ 

االغتياالت 
عىل الرغم من انخفاض العنف عىل مدار األربع سنوات 

املاضية، إال إن الحكومة العراقية تعرضت لبعض التوقف 

حتى تاريخ ٣١ آذار/مارس عام ٢٠١١، خصصت الواليات 
املتحدة األمريكية، ٢٥٫٥١ مليار دوالر وأنفقت ٢٤٫٤٢ 

مليار دوالر، لتدريب، وإعداد، وتوجيه قوات األمن العراقية 
(ISF).٣٨٧ أن النرشة الداخلية املرافقة لهذا التقرير تحتوي 

عىل املنظور التاريخي للبيئة األمنية يف العراق وتقدم 
معلومات عن مشاريع وبرامج إعادة اإلعامر األمريكية التي 

تساعد عىل تطوير قوات األمن العراقية.

األمن يف العراق

إن البيئة األمنية يف العراق متر مبرحلة حرجة. بحلول نهاية 
عام ٢٠١١، ستتغري املظلة األمنية للقوات األمريكية يف 

العراق عىل نحو جوهري ياالضافة إىل دورهم يف تدريب، 
وإرشاد وتوجيه قوات األمن العراقية ومبوجب رشوط اتفاقية 

األمن العراقية األمريكية،٣٨٨ فقد تقرر انسحاب العسكريني 
األمريكيني املتبقني والبالغ عددهم ٤٥٦٠١- اقل من نصف 

أولئك املوجودين يف كتائب تقديم املشورة واملساعدة 
(AABs)٣٨٩. ومع ذلك، إن استعداد قوات األمن العراقية 

إلدارة البيئة األمنية يف وقت انتهاء مهمة القوات األمريكية 
من املرجح إن يقرص عن أداء القدرة األساسية القياسية التي 

كانت تقصد التمويالت األمريكية تحقيقها. 
إن ما يضيف عدم اليقني إىل االستعداد والقدرات التي 

اقل من املستوى األمثل والخاصة بقوات األمن العراقية هو 
غياب القيادة املؤكدة لوزارة الدفاع العراقية (MOD) ووزارة 

الداخلية (MOI). ولقد مر أكرث من عام منذ االنتخابات 
الوطنية، ولكن مل يقم مجلس النواب بتعيني رؤساء الوزارات 

األمنية واملوافقة عليهم بعد.
يف تقرير عن انتقال مهمة الواليات املتحدة العسكرية،    

ذكر غالبية املوظفني يف لجنة مجلس الشيوخ للعالقات 
الخارجية إن "االرهاب والجامعات املتمردة اقل نشاطاً 

ولكنها مازالت ماهرة، ويستمر الجيش العراقي يف التطور 
ولكنه ليس قادرا بعد عىل   ردع الجهات الفاعلة اإلقليمية، 

وما زالت التوترات العرقية قوية عىل طول حدود العراق 
الداخلية املتنازع عليها."٣٩٠ وقد تكون قدرة قوات األمن 

العراقية عىل االستجابة بفاعلية إىل  التهديدات األمنية 
الناشئة، عىل الصعيدين الداخيل والخارجي محدودة بسبب 

عدم وجود قدرة وظيفية كاملة ومكتفية ذاتياً.٣٩١ 
بعد االرتفاع التصاعدي يف الربع السنوي الثالث من عام 

٢٠١٠ وعىل الرغم من الحوادث املروعة مثل هجوم ٢٩ 

األمن 
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العراقي من املناطق املأهولة بالسكان هي محل شك.٤٠٤ وقد 
أعرب مسبقاً مسئولون يف الحكومة العراقية عن مخاوف 

بشأن فعالية  امن خط األنابيب  يف املناطق األكرث ازدحاما 
بالسكان، حيث يعيش ويعمل  السكان املحليني عرب خط 

األنابيب يف عدة نقاط.٤٠٥ وسوف يواجه نجاح هذه املناطق 
تحدي آخر وهو تحرك أفراد الجيش العراقي من املدن 

بحلول نهاية العام.٤٠٦ 
وقد تم اإلبالغ عن هجوم واحد فقط عىل البنية التحتية 
للكهرباء يف الربع السنوي الحايل. وقد انفجرت احد أجهزة 
التفجري االرتجالية (يدوية الصنع) يف برج ارسال يف نينوى، 

ولكن التلفيات املبلغ عنها بلغت الحد األدىن من التلفيات.٤٠٧

وفيات املدنيني واملقاولني األمريكيني
أبلغت وزارة الخارجية أن هناك خمسة مدنيني أمريكيني 
قتلوا يف العراق يف الربع السنوي الحايل. ومنذ عام ٢٠٠٣، 

توىف عىل األقل ٣١٨ مدين امريىك يف العراق.٤٠٨ وتضمن هذا 
املجموع الوفيات الغري مرتبطة بالعنف. 

يف خالل الربع السنوي الحايل، تلقت وزارة العمل 
(DOL) تقارير عن تسعة وفيات ملقاولني يعملون يف برامج 

إعادة إعامر متولها الواليات املتحدة األمريكية يف العراق. 
كام تلقت وزارة العمل تقارير ب٤٤٠ إصابة يف الربع السنوي 
الحايل أسفرت عن فقدان املقاول ملا ال يقل عن أربعة أيام 

عمل. وتلقت أيضاً وزارة العمل تقارير عن وفيات ١٥٢٩ 
مقاول منذ بدء تجميع هذه البيانات يف آذارمارس ٢٠٠٣. ٤٠٩

وضع قوات األمن العراقية

٢ النهيار٣١ آذار/مارس، ٢٠١١، كان هناك أكرث من ٧٦٥٠٠٠ 
من أفراد قوات األمن يف قوائم وزارة الدفاع العراقية، ووزارة 

الداخلية العراقية، والقوات الوطنية العراقية ملكافحة 
االرهاب.٤١٠ انظر جدول ٤٫٢ للوقوف عىل تعطّل املوظفون، 

عىل حسب الخدمة.

الحد األدىن من القدرة األساسية
استندت مستويات متويل الواليات املتحدة األمريكية 

لصندوق قوات األمن العراقية إىل متكني قوات األمن العراقية 
من الوصول إىل معايري القدرة األساسية القياسية قبل 

انسحاب القوات األمريكية بحلول نهاية العام الحايل.٤١١ 
وتعنى القدرة األساسية القياسية إن الوزارات واملؤسسات 

والقوات األمنية العراقية من املمكن إن توفر األمن الداخيل 
ومتتلك إمكانات تأسيسية للدفاع ضد التهديدات الخارجية. 

عىل الرغم من مواجهة تحديات كبرية، إال إن قوات األمن 
العراقية تستمر يف تحسني قدراتها من خالل زيادة التدريب 

نتيجة للهجامت التي هدفت فيام يبدو إىل تعطيل عملياتها. 
وقد أصبح الهجوم الشامل مثل تفجريات األسواق يف عامي 
٢٠٠٦ و٢٠٠٧ وتفجريات املباين الحكومية يف عامي ٢٠٠٨ 

و٢٠٠٩ يحدث بصورة اقل تكراراً واقل عنفاً. ولكن ما يبدو 
أنه حملة لرتهيب واغتيال املسئولني الحكوميني فقد أحرز 

تقدما.٣٩٧ 
يف هذا الربع السنوي أصبح بعض املسئولني العسكريني 

ومسئويل الوزارات رفيعي املستوى هدفا مرة أخرى لالغتيال، 
وقد نجحت العديد من املحاوالت. ىف ٨ شباط/ فرباير، 

٢٠١١، قتل عميد يف وزارة الدفاع العراقية عندما انفجرت 
احد أجهزة التفجري االرتجالية (يدوية الصنع) (IED) خارج 

مسكنه يف غرب بغداد. وكام يوضح الجدول ٤٫١، فكان 
ذلك محاولتان من بني أكرث من ٢٥ محاولة اغتيال ناجحة 

تستهدف مسئويل الحكومة العراقية رفيعي املستوى يف خالل 
الربع السنوي الحايل.٣٩٨ 

الهجامت عىل البنية التحتية
يظل امن البنية التحتية من ضمن التحديات وخاصة البنية 
التحتية الحرجة املتصلة مبرافق الهيدروكربون. باإلضافة إىل 

اآلثار االقتصادية الحقيقية واملحتملة، فان الهجامت عىل 
البنية التحتية الحيوية تثري املخاوف بشأن قدرة قوات األمن 

عىل صد العنارص الخبيثة عىل نحو فعال. 
يف ٢٦ شباط/ فرباير، ٢٠١١, تسبب هجوم باملتفجرات 

عىل املصفاة الشاملية يف بيجى يف حدوث أرضار كبرية وأسفر 
عن مقتل موظف واحد، وإصابة  موظف ثاين. وفقاً  للقوات 

األمريكية يف العراق، فقد تم استعادة  اجامىل اإلنتاجية يف 
املرفق إىل أعىل من مستويات ما قبل الهجامت وذلك بحلول 

١٩ آذار/مارس، ولكن من املتوقع إن ينخفض إنتاج البنزين 
إىل ما يقرب من أكرث من سنة حيث يتم استبدال  األفران يف 
املرفق.٣٩٩ إن الهجوم عىل املصفاة، وما أعقبه من انخفاض يف 

القدرة اإلنتاجية يف بيجى من املحتمل إن يخلق  اختناقات 
تحويلية لالقتصاد مثل التوسع التمهيدي الذي عززته سلطات 

الحكومة العراقية.٤٠٠ 
وقد تضمنت الهجامت عىل خطوط األنابيب يف خالل 

الربع السنوي انفجار بالقرب من املوصل يف ٨ آذار/مارس يف 
خط األنابيب الرئييس بني العراق وتركيا، والذي ينقل حوايل 

ربع حجم اإلصدار العراقي اليومي.٤٠١ باإلضافة إىل ذلك، فقد 
هوجم خط أنابيب من نفط خانة إىل مصفاة درة يف بغداد 

يف ١٧ شباط/ فرباير.٤٠٢ كام قامت وزارة النفط يف خالل الربع 
السنوي الحايل باإلبالغ عن هجامت عىل الشاحنات الناقلة 

التي تحمل الوقود املكرر.٤٠٣ 
وفقاً للحكومة العراقية و مسئويل البعثة األمريكية للنصح 
والتدريب يف العراق (ITAM)، إن طاقة وقدرة رشطة النفط 

(OP) عىل توىل املزيد من املسئولية بينام ينسحب الجيش 
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والتقييم للقدرة األساسية القياسية الحالية  لقدرة التدريب 
بني خمسة كيانات من رشطة  وزارة الداخلية العراقية  
ترتاوح ما بني "الوظيفية، وهى تتطلب الحد األدىن من 

املساعدة أو ال تتطلب عىل اإلطالق" (الرشطة االتحادية، 
شعبة تنفيذ الحدود، لواء احتياطي الطوارئ الوطني) إىل 

"قدرة محدودة، األمر الذي يتطلب بعض املساعدة" (الرشطة 
العراقية وموانئ الدخول).٤١٤ 

وليس من املحتمل إن تحقق الخدمات األمنية لوزارة 
الدفاع العراقية أو وزارة الداخلية العراقية القدرة األساسية 

القياسية فيام يتعلق بتجهيز أو املحافظة عىل قواتهم بحلول 
نهاية مهمة القوات األمريكية يف العراق.٤١٥ عالوة عىل 

ذلك، تظل التحديات يف كل من توظيف وقيادة القوات 
األمنية لكل من  الوزارتني.٤١٦ وقد نصحت القوات األمريكية 

يف العراق بأن الفشل يف معالجة النقص سوف يضع قدرة 
الحكومة العراقية عىل تامني السكان وتقديم الدفاع الداخيل، 

وبدء بناء األساس للدفاع االساىس الخارجي بحلول كانون 
األول/ديسمرب ٢٠١١ يف خطر".٤١٧

يف تقرير كانون الثاين/يناير ٢٠١١،  ذكر غالبية موظفي 
لجنة مجلس الشيوخ للعالقات الخارجية إن "أوجه القصور 
املقلقة" يف قدرات وزارة الدفاع العراقية التي "سيكون لها 

تأثري كبري عىل قدرة وزارة الخارجية عىل توفري الحامية 
لقواتها" بعد عام٢٠١١. وقد استشهد التقرير بأربعة مخاوف 

محددة:٤١٨
إن وزارة الدفاع العراقية لديها قصور يف الحفاظ عىل • 

ودعم القوات املسلحة. عىل الرغم من إن الجيش العراقي 
قد تطور إىل قوات مختصة مبكافحة التمرد مختصة، فان 
متطلبات  اللوجيستيات والتدريب والصيانة التي تساهم 
يف االكتفاء الذايت من املحتمل إال تتحقق بدون املساعدة 

العسكرية األمريكية.
ويفتقر كل من الجيش والقوات الجوية إىل القدرة • 

التقليدية الكاملة للدفاع عن حدود العراق ضد 
التهديدات الخارجية. عىل الرغم من العراق ال تواجه 

حالياً تهديد تقليدي، فإنها ال ميكنها ردع جريانها حتى اآلن 
عن التدخل يف السياسة الداخلية.

ومن املحتمل إن تصبح القوة التقليدية املاهرة للعراق • 
اقل قدرة بسبب أنها مازالت تعتمد عىل الواليات املتحدة 

األمريكية يف دمج االستخبارات.
ويساعد وجود الجيش االمريىك يف توثيق التعاون الوليد • 

بني الجيش العراقي والبيشمرجة (الجيش) الكردى. 
وبدون وجود القوات األمريكية لحل النزاعات وتعزيز 
العالقات قد يكون املوقف متدهوراً، تاركاً الدولة مع 

اثنان من القوات املسلحة املنفصلة عىل خالف بسبب 
الخالفات الطائفية واملذهبية التي طال أمدها.

واملعدات. ووفقاً للقوات األمريكية يف العراق، فان قوات 
األمن العراقية تعمل جيدا كقوات مكافحة للتمرد.٤١٢

 عجز وزارة الداخلية العراقية ووزارة الدفاع 
عن االمتثال ملعايري الحد األدىن من القدرات األساسية

أبلغت القوات األمريكية يف العراق أن املؤسسات األمنية 
والخدمات التابعة لوزارة الدفاع العراقية اقرب إىل تحقيق 

القدرة األساسية القياسية من نظرياتها يف وزارة الداخلية 
العراقية. ومن الناحية املؤسسية، تبدو وزارة الدفاع أنها 

حققت القدرة األساسية القياسية فيام يتعلق مبدارس تدريب 
الجيش، ومراكز التدريب، ومراكز التدريب عىل القتال.٤١٣ 
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اتفاقية األمن القامئة قد يتم تعديلها.٤٢٥ ال سيام انه مع 
ذلك سيكون نشاط  مكتب امن تعاون العراق اقل بكثري 

من مكونات البعثة األمريكية للنصح والتدريب يف العراق 
للقوات األمريكية يف العراق القامئة. عالوة عىل ذلك، فمن 

غري املرجح إن يتم توظيف أو تجهيز مكتب امن تعاون 
العراق إلدارة الفجوات يف االستخبارات أو تقديم مستويات 

القوة الرضورية لدعم قوات امن الحكومة العراقية وحكومة 
إقليم كردستان.

انتقال القدرة األساسية القياسية والقوات األمريكية يف العراق 
إىل مكتب شئون املخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون

كام لوحظ يف الباب ٣، يختلف آخر دعم مقدم من القوات 
األمريكية يف العراق إىل الرشطة العراقية والقوات األمنية 
املتعلقة بوزارة الداخلية العراقية تختلف عام هو مقدم 

إىل وزارة الدفاع العراقية. وستكون مهمة استبدال تدريب 
وتجهيز وتطوير قدرات القوات األمريكية يف العراق  برنامج 

كبرياً متوله الواليات املتحدة (النصح والتوجيه) لتطوير 
الرشطة يقوم بإدارته مكتب شئون املخدرات الدولية وفرض 

تطبيق القانون. 
ومن منظور القوات األمريكية يف العراق، كانت الرؤية 

لقوات وزارة الداخلية العراقية لتحقيق القدرة األساسية 
القياسية يف نهاية املهمة، توفري انتقال سلس إىل برنامج 

تطوير الرشطة.٤٢٦ وقد حددت القوات األمريكية يف العراق 
األهداف التالية يف عام ٢٠٠٩: " بحلول صيف ٢٠١٠، إن 

وظائف (وزارة الداخلية العراقية) مع بعض املساعدة 
القليلة يف معظم الجوانب الحرجة إلدارة القوة، واالكتساب، 

والتدريب، والتوزيع، واالكتفاء الذايت، واملوارد، وتطوير 
القائد، انتقلت وزارة الداخلية العراقية إىل االلتزام الكامل 
بسيادة القانون وصدارة الرشطة يف أنحاء العراق."٤٢٧ ومن 

املسلم به اآلن عىل نطاق واسع بان الخدمات األمنية لوزارة 
الداخلية العراقية لن تصل إىل القدرة األساسية القياسية 

بكامل طاقتها بحلول نهاية مهمة القوات األمريكية يف 
العراق،٤٢٨ مام يزيد من احتاملية وجود ثغرات دامئة يف 

قدرات الخدمات األمنية لوزارة الداخلية العراقية.٤٢٩ 
ويوجد مهام محددة بلغ مجموعها ٢٠ مهمة لالنتقال من 
برامج القوات األمريكية يف العراق إىل املجهود الذي يقوم به 
مكتب شئون املخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون (وزارة 
الخارجية األمريكية)-١٠ منها يف الوزارة و١٠ آخرين متعلقني 
بقوة الرشطة. وتالحظ القوات األمريكية يف العراق إن انتقال 

هذه املهام  املستمرة إىل مكتب شئون املخدرات الدولية 
وفرض تطبيق القانون (وزارة الخارجية األمريكية) سيكون 
قامئا عىل الرشوط، ويأخذ يف االعتبار تعقيد املهمة، وتقييم 
القدرة األساسية القياسية للمهمة، واستعداد مكتب شئون 
املخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون (وزارة الخارجية 

النقص يف املعدات
ومن املحتمل إن يبدو النقص يف املعدات كنتيجة القتطاع 

نفقات امليزانية من اعتامدات صندوق قوات األمن العراقية 
للسنة املالية ٢٠١١، والتي تنبع من  سلسلة من القرارات 

املستمرة. وخالل النصف األول تقريباً من السنة املالية 
٢٠١١، مل تكن مبالغ متويالت صندوق قوات األمن العراقية 
املقدم لدعم قوات األمن العراقية لتحقيق القدرة األساسية 

القياسية يف إطار استمرار االعتامدات سوى ٢٦٪ من ١٫٥ 
مليار دوالر يف اعتامدات صندوق قوات األمن العراقية 

التي كانت متاحة يف إطار اعتامدات وزارة الدفاع و قانون 
 .(١١٢-١٠.P.l)  االعتامدات املستمر يف العام بأكمله،٢٠١١

١١٢-١٠). عالوة عىل ذلك، فقد قدم P.L ١١٢-١٠ مبلغ ٥٠٠ 
مليون دوالر أقل من املجموع املطلوب يف تقديم بند من 

بنود امليزانية (كتاب J) للعام لوزارة الدفاع األمريكية.٤١٩ 
وتشمل املشاريع التي مل يتم تخصيص األموال لها ملساعدة 

قوات األمن العراقية يف الوصول إىل القدرة األساسية القياسية 
ما ييل:

املعدات الرضورية لتطوير مستوى قدرات االستخبارات، • 
واملراقبة، واالستطالع (ISR)  لكتائب الجيش العراقي 
للقضاء عىل االعتامد عىل األصول األمريكية و" ضامن 

عمليات استخبارات مستقلة دون عوائق يف جميع أنحاء 
الجيش التي ستكون رضورية لوضع الدفاع الذايت األويل" 

(وزارة الدفاع العراقية)٤٢٠
معدات متصلة بتقوية الراديو لتسهيل نظم القيادة • 

والسيطرة واالتصاالت (C٣)، وتتضمن مرافق وصالت 
تقوية الراديو التكتيكية، والتدريب، واإلصالح (وزارة 

الدفاع العراقية)٤٢١
تأمني قدرات االتصاالت من خالل شبكات راديو قتالية • 

(وزارة الدفاع العراقية)٤٢٢
برامج تدريب، ومعدات ومرافق للطيارين وأطقم امليدان • 

أو أفراد الصيانة املعنيني (وزارة الدفاع العراقية)٤٢٣
"شبكة استخبارات عراقية" لنقل البيانات أو االتصاالت • 

الصوتية  التشغيلية واالستخباراتية إىل شبكة مؤمنة (وزارة 
الداخلية)٤٢٤

وبينام تبدو مناطق العجز يف تحقيق وزارة الدفاع 
العراقية للقدرة األساسية القياسية أنها مادية، من املتوقع إن 

تحصل الخدمات واملؤسسات األمنية التابعة لوزارة الدفاع 
العراقية عىل مستوى من الدعم بعد انتهاء مهمة القوات 

األمريكية يف العراق. ومن املرجح إن يقوم مكتب امن 
تعاون العراق (OSC-I) مبساعدة مؤسسات وزارة الدفاع 

العراقية لتعوض النقص يف االكتفاء الذايت والتحديث للجيش 
 ،(FMF) العراقي مع  برامج التمويل الخارجي العسكري
وبرنامج املشرتيات العسكرية األجنبية، عىل الرغم من إن 
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قادرة عىل هزمية التمرد، وبناء عراق آمن، وفرض سيادة 
القانون. عالوة عىل ذلك، فان عىل قوات الرشطة العراقية إن 

تكون قادرة عىل التشغيل املتبادل مع بعضها البعض ومع 
الجيش العراقي. كام يجب عىل إدارة تقوية الحدود إن تكون 

قادرة عىل مراقبة الحدود مع دعم الجيش العراقي، بينام 
يجب عىل رشطة النفط وخدمة حامية املنشات إن تكون 

قادرة عىل توفري قياس امن متناسب مع أهدافهم األمنية.٤٣٣
وتبدو هذه األهداف القريبة يف نهاية مهمة القوات 

األمريكية يف العراق طموحة، حيث ما زالت هناك 
بعض الفجوات يف  جميع القوات األمنية الداخلية يف 

التمويل، والقيادة، والرقابة، واالتصاالت، ونظم املعلومات، 
واالستخبارات، و املراقبة واالستطالع، والتخصص، والتشغيل 

البيني للجيش العراقي، والبنية التحتية اللوجيستية.٤٣٤ 
للحصول عىل مزيد من التفاصيل عن قوات رشطة وزارة 

الداخلية العراقية، يرجى النظر يف ما بداخل التقرير.

 مهمة املساعدة األمنية 
املقدمة من القوات األمريكية يف العراق

إن مهمة املساعدة لألمن العراقي (ISAM) مسئولة عن 
إجراء مجموعة واسعة من املبادرات للمساعدة األمنية التي 

تركز عىل بناء قوات األمن العراقية املكتفية ذاتيا والتي 
تتمسك باملؤسسات الحكومية الدميقراطية. كام إن مهمة 

املساعدة لألمن العراقي تساعد أيضاً يف تطوير مكتب امن 
تعاون العراق. وتتطلب هذه النشاطات التنسيق يف داخل 

القوات األمريكية يف العراق والتنسيق الخارجي مع وزارات 
قوات األمن العراقية، والسفارة األمريكية يف بغداد، وقيادة 

املنطقة الوسطى للقوات املسلحة األمريكية.٤٣٥
وقد قامت بعثة املساعدة لألمن العراقي بدعم نقل سالح 

الهندسة يف الجيش االمريىك ملرشوعني إنشائيني يف مخيم 

األمريكية) لقبول املهمة، باإلضافة إىل تقييم البيئة التشغيلية 
الحالية.٤٣٠ 

وستقوم رشطة البعثة األمريكية للنصح والتدريب يف 
العراق مبوازنة العديد من االولوليات مثل االنتقال إىل مناهج 

برنامج تطوير الرشطة (تبدأ يف ١ ترشين األول/أكتوبر، عام 
 ٢٠١١): ٤٣١

تطوير القدرات الوزارية• 
تنفيذ "الرشطة الدميقراطية" عن طريق تعزيز أساليب • 

التحقيق، والتعامل مع األدلة، وإجراءات املختربات ، 
وتطبيق سيادة القانون.

تحسني قدرة البنية التحتية الحرجة للرشطة.• 
زيادة تكامل قوة حكومة إقليم كردستان.• 
تحسني املرافق  ونظم الكشف وتوحيد الجهود ألمن • 

الحدود واملوانئ.
تحسني دعم االكتفاء الذايت.• 
انتقال مسؤولية األمن الداخيل للرشطة • 

ستكون حملة البعثة األمريكية للنصح والتدريب يف 
العراق والتي تصل مدتها إىل ستة أشهر والتي تتناول هذه 

األولويات قبل تسليم مهمتها إىل برنامج تطوير الرشطة، 
حملة صعبة وليس فقط بسبب الوقت القصري املتبقي، وإمنا 

أيضا بسبب القيود املفروضة عىل متويل الحكومة العراقية 
والحكومة األمريكية، تلك القيود التي مل تكن متوقعة من 

قبل. 

وضع وزارة الدفاع العراقية
قام الجيش العراقي بإنشاء ١٩٦ كتيبة قتالية تنفيذية، و٢٠ 

كتيبة دفاعية عراقية، و٦ كتائب قوات عمليات خاصة عراقية 
(ISOF) وحققت أهداف تأسيس قدرات مكافحة التمرد. يف 
الربع السنوي الحايل، ذكرت القوات األمريكية يف العراق إن 
الجيش العراقي يواصل إحراز تقدم مطرد نحو هدف ٢٠١١ 

من إنشاء قدرة تأسيسية للدفاع ضد التهديدات الخارجية.٤٣٢ 
وتشري التساؤالت حول انتقال األمن الداخىل من وزارة الدفاع 

العراقية إىل وزارة الداخلية العراقية، باإلضافة إىل قدرات 
وزارة الدفاع العراقية القامئة والتمويل للدفاع ضد التهديدات 
الخارجية، إىل إن االعتامد عىل الذات ال ميكن تحقيقه قريباً. 
للحصول عىل تفاصيل بشأن الجيش العراقي، وسالح الجيش 

الجوى، والبحرية والقوات الجوية، وغريها من قوات وزارة 
الدفاع العراقية، يرجى النظر يف ما بداخل التقرير.

وضع وزارة الداخلية العراقية
إن هدف القوات األمريكية يف العراق يف كانون األول/ديسمرب 

من عام ٢٠١١ هو قوة رشطة عراقية مدربة تدريب مهني، 
ومعززة مبا يكفى من املوظفني، ومجهزة بشكل كاف لتكون 
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للحصول عىل الجزء األكرب من معداته سيكون من خالل 
برنامجنا للمبيعات العسكرية الخارجية  [الذي تديره  
الواليات املتحدة]، والذي بدئوا يف استخدامه بالفعل." 

وقد أوصت مجموعة الدراسة بان تقوم الواليات املتحدة 
األمريكية بدعم معدات أفضل وأكرث للجيش العراقي عن 

طريق تشجيع الحكومة العراقية عىل اإلرساع من طلباتها من 
برنامج املشرتيات العسكرية األجنبية بينام تتحرك الكتائب 

القتالية األمريكية إىل خارج العراق، وذلك بان تخلف ورائها 
بعض معدات الواليات املتحدة األمريكية لقوات األمن 

العراقية.٤٤١ 
وقد أشار امللحق العسكري يف السفارة العراقية يف 

الواليات املتحدة، العميد االعرجي، أن سنوات العقوبات 
والعزلة عن بقية العامل تسببت يف تآكل معرفة وزارة الدفاع 

العراقية باملعدات والتكنولوجيات الحالية. كام وأشار إىل 
أن زيادة املشاركة من خالل برامج مثل برنامج املشرتيات 

العسكرية األجنبية، وسيلة جيدة للعراق لتعويض هذه 
الفجوة وتصفية الكم الهائل من املعلومات املتاحة- مام يزيد 
من قدرتها عىل فرز مقاولني الدفاع املرشوع من أولئك الذين 

قد يستغلون العراق.٤٤٢

املخاوف العراقية من برنامج املشرتيات العسكرية األجنبية
يف خالل لقاء مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
 (IG) يف كانون الثاين/يناير، عام ٢٠١١، أعرب املفتش العام

لوزارة الداخلية العراقية عن عدة مخاوف بشأن جودة 
وقيمة املواد التي قدمتها الواليات املتحدة من خالل برنامج 

املشرتيات العسكرية األجنبية. ويستشهد مجلس التدقيق 
األعىل لكانون الثاين/يناير باملشرتيات املحررة، وقدم املفتش 
العام معلومات عن تأجيالت يف التوصيل، والتضخم املتزايد 

املحتمل و والعمليات اإلدارية املرهقة التي ساهمت يف عدم 
الكفاءة  والتبديد املحتمل. كام يعترب التدقيق أن الربنامج 

يحتوى عىل عدة قيود متأصلة.٤٤٣
وتبدو بعض املخاوف متعلقة باالختالفات بني قوانني 

املشرتيات العراقية٤٤٤ وبرنامج املشرتيات العسكرية 
األجنبية، بينام يبدو لآلخرين منتج من التوقعات املرتفعة 

(أو سوء الفهم)عن الربنامج. وقد كلف رئيس الوزراء نوري 

تاجى والذي كانت تضطلع بع يف األصل القوات األمريكية يف 
العراق لتوفري قدرة تستند إىل الطريان الحرج لصالح الجيش 

العراقي. وىف الربع السنوي الحايل، تم تسليم مرفق صيانة 
هليكوبرت ١١٨٤٠٠ قدم مربع ومبنى عمليات رسية قريبة إىل 
القوات الجوية يف الجيش العراقي. وقد استغرق االنتهاء من 

حظرية طائرات تبلغ قيمتها ٩٫٨ مليون دوالر، ومبنى عمليات 
تكلف ١٫٥ مليون دوالر ما يقرب من سنتني. ووفقاً لسالح 

الهندسة يف الجيش االمريىك، فان حظرية الطائرات اآلن هي 
اكرب مبنى ذو امتداد حر يف الرشق األوسط.٤٣٦ كام استكمل 

أيضا سالح الهندسة يف الجيش االمريىك معهد تدريب 
الشئون اللوجيستية والذي تبلغ قيمته ٣٫٥ مليون دوالر يف 

مخيم تاجى.٤٣٧
وما زال العمل جاريا يف أربعة مشاريع إضافية تابعة 

لسالح الهندسة يف الجيش االمريىك يف مراحل متعدد من 
اإلنشاء يف مخيم تاجى:٤٣٨

برج مراقبة الحركة الجوية ويبلغ قيمته ٧٫٥ مليون دوالر.• 
محطة توليد طاقة تبلغ قيمتها ٢٢٫٦ مليون دوالر.• 
مجمع مستودع لتخزين قطع الغيار يبلغ قيمته ٢٢ • 

مليون دوالر.
ومجمع تخزين وقود تبلغ قيمته ٣ مليون دوالر.• 

ومن بني العديد من األنشطة، قامت بعثة املساعدة لألمن 
العراقي بتجهيز معدات الدفاع الزائدة (EDA) الخاصة 

بالجيش االمريىك لتوصيلها إىل الجيش العراقي. حتى تاريخ 
٥ نيسان/أبريل، ٢٠١١، نُقل ٢٣ من بني ٢٤ مدافع هاوتزر 

ذاتية الدفع M١٠٩، باإلضافة إىل ٢٠ آخرين مستعدين 
 ،Mللنقل، ونُقل ٨ من بني  مدفع سحب هاوتزر١٢٠ ١٩٨

باإلضافة إىل ٧ مستعدين للنقل، و٥٨٦ من بني ١٠٢٦ ناقالت 
جند مدرعة خاضعة للتجديد.٤٣٩ 

املشرتيات العسكرية األجنبية
يجرى تسهيل تحديث قوات األمن العراقية من خالل برنامج 

املشرتيات العسكرية األجنبية. حتى تاريخ ٣١ آذار/مارس 
٢٠١١، التزمت الحكومة العراقية ب٣٧٤ من "حاالت" برنامج 
املشرتيات العسكرية األجنبية يبلغ قيمته ٨٫٥٩ مليار دوالر، 

قامت العراق بتمويل ٦٫١٥ مليار أو ما يقرب من ٧٢٪، 
وقامت الواليات املتحدة األمريكية بتمويل املبلغ املتبقي. 

كام قامت الحكومة العراقية بتمويل ٤٦٪ من ٧٩٢٫٦ مليون 
يف الحاالت التي قُدمت بالفعل. يوجد حاليا ٧٨ حالة يف 

إطار التطوير، تقدر قيمتها مببلغ ١٫٦٥ مليار دوالر. إذا تم 
تنفيذها ستقوم الحكومة العراقية بتمويل ٩٣٪ تقريباً من 

هذه الحاالت.٤٤٠ 
يف كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٦، ذكرت مجموعة دراسة 

العراق إن "الطريقة األرسع واألكرث فعالية للجيش العراقي 
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التدقيق العراقي باإلضافة إىل االستجابات التي قدمها مسئولو 
الواليات املتحدة لربنامج املشرتيات العسكرية األجنبية.

املاليك املستشارين الرئيسيني الستكشاف املزيد عن برنامج 
املشرتيات العسكرية األجنبية للتحقق من قيمته للحكومة 

العراقية. إن عدد املسئولني يف الحكومة العراقية املدربني 
تدريب عايل يف الربنامج قليل، والعديد من أولئك الذين 

أصبحوا متورطني لديهم معرفة مسبقة ضئيلة بالربنامج.٤٤٥ 
ومع ذلك، يعتقد مسئويل الحكومة العراقية الرئيسيني يف 

مجلس األمن القومي االستشاري، إن العمل عىل تناول 
املخاوف ومفاهيم برنامج املشرتيات العسكرية األجنبية 

الخاطئة من خالل التدريب الزائد كام إن التفاعل أمر 
هام يف مواصلة العالقة ككل بني العراق والواليات املتحدة 

األمريكية.٤٤٦ ويرسد الجدول ٤٫٣ املخاوف التي أثارها 
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حتى تاريخ ٣١ آذار/مارس، ٢٠١١، كانت قد قامت الواليات 
املتحدة األمريكية بتخصيص مبلغ ٢٠٣٥ مليار دوالر وأنفقت 

٢٫٠٩ مليار دوالر لتطوير سيادة القانون يف العراق.٤٤٧ وتركز 
معظم الربامج واملرشوعات الجارية عىل تطوير قدرات 

املؤسسات القضائية العراقية. يف وقت الحق من هذا العام، 
ستقوم وزارة الخارجية األمريكية بتويل املسئولية كاملة من 

الجيش األمريىك لتدريب البوليس العراقي، وتم مناقشة 
التفاصيل يف القسم الخاص باألمن من هذا التقرير. 

جهود الواليات املتحدة األمريكية يف تنمية القدرات 

وىف الربع السنوى الحايل، ذكر مكتب منسق حكم 
القانون(ROLC)، مع فرق إعادة أعامر املحافظات أنهم 
مستمرون يف ارتباطاتهم مع القطاع القضايئ يف الحكومة 

العراقية. عالوة عىل ذلك، يستمر منسق حكم القانون يف 
العمل مع مكتب شئون املخدرات الدولية وفرض تطبيق 

القانون (وزارة الخارجية األمريكية) (INL) لتحديد مشاركته 
يف برنامج تطوير الرشطة (PDP).٤٤٨ كام أن مكتب شئون 
املخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون (وزارة الخارجية 
األمريكية) أيضا ميلك مشاريع جارى العمل بها يف مناطق 

غري أمنية، مبا يف ذلك مشاريع لتطوير القدرة اإلدارية 
القضائية وإدارة السجالت يف القطاع القضايئ، ويعمل مع 
معهد التنمية القضائية (JDI) لتدريب السلطة القضائية 

العراقية.٤٤٩ 
إن قطاعات سيادة القانون (ROL) الخاصة بفرق إعادة 

أعامر املحافظات تركز عىل االرتباط مع القادة الرئيسيني، 
وبناء القدرة القضائية والبنية التحتية، وتدريب املوظفني، 

تحسني الظروف  للمسجونني، وتحسني الوصول إىل العدالة 
للسكان املعرضني للهجوم، وتقوية املهن القانونية من خالل 

املشاريع التي متولها الواليات املتحدة األمريكية واملنح. 
ويقوم مكتب شئون املخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون 

(وزارة الخارجية األمريكية) بتمويل املستشارين القانونيني 
املقيمني (RLAs) والذين يؤدون الخدمة  يف فرق إعادة 

أعامر املحافظات من خالل اتفاقيات الوكاالت مع برنامج 
مكتب تنمية واملساعدة التدريبية للنيابة العامة وراء البحار 

(OPDAT) التابع لوزارة العدل األمريكية (DOJ). يعمل 
املستشارين القانونيني املقيمني يف فرق سيادة القانون 

تحت توجيه قائد فريق إعادة اعامر املحافظات. وتتضمن 
مجهوداتهم العمل مع الحكومة العراقية لتطوير املحاكم يف 

البرصة وبابل وصالح الدين وتنفيذ نظام تطبيق تتبع القضايا 
(CTA) لزيادة كفاءة  نظام ادارة القضايا العراقي. وبتمويل 

من خالل صندوق دعم االقتصاد صندوق االستجابة الرسيعة، 
تقدم نظام تطبيق تتبع القضايا يف املحافظات التي اكتسبت 

فيها فرق سيادة القانون اتفاقية رئيس قضاة املحافظة 
وقدرت أن البنية التحتية للمحكمة من املمكن أن تدعم 
النظام. وتستمر فرق سيادة القانون التابعة لفرق إعادة 

أعامر املحافظات يف العمل مع الجمعيات املحلية القانونية، 
يتضمن ذلك نقابة املحامني العراقيني واالتحاد العراقي لرجال 
القانون، لتحسني متثيل فقراء املتهمني وزيادة اشرتاك املحامني 

من النساء يف النظام القانوين العراقي.٤٥٠ وقد تم تحديد 
موعد إغالق فرق إعادة أعامر املحافظات بحلول أيلول/

سبتمرب من العام ٢٠١١. ٤٥١

القانون العراقي

وقد قام نسق متنوع من القوى الداخلية والخارجية بتشكيل 
تطوير النظام العراقي الحايل للقوانني واللوائح. وىف مقدمة 
التأثريات الخارجية عىل القانون العراقي هو القانون املدين 
املرصي القائم عىل القانون الفرنيس والقانون العثامين من 

القرن التاسع عرش، واملعروف باسم ماجيىل والذي حاول أن 
يخلط التقاليد القانونية األوروبية واإلسالمية. بعد الحرب 

العاملية الثانية حاول العلامء العراقيني عقلنة (إيجاد تفسري 
منطقي) ملجوعات القوانني واملبادئ املتعارضة غالبا والتي 

كانت تحكم بالدهم  وذلك بسن القانون املدين العراقي (يف 
بدايات الخمسينات)، وقانون العقوبات العراقي (١٩٦٩) 

وقانون اإلجراءات الجنائية العراقية (١٩٧١). عىل الرغم من 
أن جميع هذه القوانني ُعدلت وُغريت بدرجات متفاوتة، إال 

أنها ما تزال سارية املفعول. ومع ذلك فاألمر الغري املؤكد هو 
الطريقة الدقيقة التي تتفاعل بها هذه القوانني مع األوامر 

واللوائح واملذكرات التي أصدرتها سلطة االئتالف املؤقتة 
(CPA) التي تقودها الواليات املتحدة األمريكية.٤٥٢ 

الوضع القانوين ألوامر سلطة االئتالف املؤقتة.
يف عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٤، قامت سلطة االئتالف املؤقتة بإصدار 

١٠٠ أمر تعمل كقانون ضبط عراقي. ومنذ تحويل السلطة 
العليا إىل الحكومة العراقية فقد قام مجلس النواب رصاحة 

بإلغاء أوامر سلطة االئتالف املؤقتة التايل ذكرها:

سيادة القانون 
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قانون سلطات املحافظات لعام ٢٠٠٨ (قانون رقم ٢١) • 
يلغى رصاحة أمر سلطة االئتالف املؤقتة رقم ٧١.

قانون اللجنة االنتخابية العليا (قانون رقم ١١ يلغى • 
رصاحة أمر سلطة االئتالف املؤقتة رقم ٩٢.

وىف حاالت أخرى قام مجلس النواب باملوافقة عىل قوانني 
تبدو وكأنها تحل محل أمر واحد من أوامر سلطة االئتالف 
املؤقتة أو عدة أوامر منهم. عىل سبيل املثال، تدعى وزارة 

الخارجية األمريكية أن قوانني االنتخاب لألعوام ٢٠٠٥، 
و٢٠٠٨، و٢٠٠٩ يجب أن ينظر إليها عىل أنها تجعل أمر 

سلطة االئتالف املؤقتة رقم ٩٦ أمر باطل وان قانون االستثامر 
لعام ٢٠٠٦ حل محل أمر سلطة االئتالف املؤقتة رقم ٣٩. ٤٥٣ 

وفقا لوزارة الخارجية األمريكية "رمبا أوامر سلطة االئتالف 
املؤقتة الوحيدة التي ما زالت سارية املفعول تقنيا ووظيفيا، 

هي تلك األوامر التي قامت بتعديل القوانني العراقية 
املوجودة مسبقا."٤٥٤ 

والوضع القانوين للمنظامت التي أنشأتها سلطة االئتالف 
املؤقتة اقل  وضوحا- مثل هيئة النزاهة (COI)، والتي 

اُنشأت مبوجب أمر سلطة االئتالف املؤقتة رقم ٥٥. وىف حالة 
هيئة النزاهة، فان املادة ١٠٢ من دستور عام ٢٠٠٥ الذي 

ينص عىل انه ينبغي أن يكون هناك هيئة نزاهة، ولكنه 
يرتك وصف وظائفها وسلطات لقانون مستقبيل لترشيعها.٤٥٥ 
ولذلك، منذ عام ٢٠٠٤ فان هيئة النزاهة تقوم بإجراء شئونها 

اليومية يف مناخ من عدم اليقني القانوين، اعتامدا عىل أمر 
رقم ٥٥ لسلطة االئتالف املؤقتة يف غياب اى سلطة قانونية 

أخرى. 

الوضع القانوين لقوانني مكافحة الفساد
لقد توقف الترشيع املقرتح لهيئة النزاهة، ومجلس التدقيق 
 (IGs) واملفتشني العامني للوزارات ،(BSA) األعىل العراقي

لعدة سنوات.٤٥٦ وفقا لالمني العام ملجلس الوزراء، فقد 
قام كل من هيئة النزاهة ومجلس التدقيق األعىل مؤخرا 

بطلب أن يقوم مجلس النواب بتأجيل النظر يف الترشيعات 
التمكينية الجديدة لهذه الوكاالت حتى يقوم كالهام بتقديم 

مشاريع قوانني محدثة يف وقت الحق من هذا العام. 

وكاالت مكافحة الفساد يف العراق: التحديات واإلنجازات
أن ما يعوق تطوير نظام أصىل قوى ملكافحة الفساد هي 

التحديات السياسية والقانونية واألمنية والتنظيمية. ومن بني 
احد أهم املشاكل التي ال تعد وال تحىص والتي يواجهها كل 

من هيئة النزاهة ومجلس التدقيق األعىل، واملفتشني العامني 
للوزارات،  االفتقار إىل اإلرادة السياسية. يف شباط/ فرباير، 
قام مفوض هيئة النزاهة والذي توىل هذا املنصب بصفة 
النيابة منذ أواخر عام ٢٠٠٧ بإخبار املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق انه مل يكن قادرا عىل  متابعة قضايا 

الفساد املقامة ضد املسئولني رفيعي املستوى ذوي الصالت 
السياسية القوية بسبب االفتقار إىل اإلرادة السياسية عىل 

املستويات العليا يف الحكومة العراقية. وفقا للمفوض، تواجه 
هيئة النزاهة صعوبات كبرية كلام تفتح قضية ضد مسئولني 
يف رتبة املدير العام أو أعىل من ذلك.٤٥٧ وتتضمن التحديات 

األخرى ما ييل: 
عدم اليقني القانوين. مل تقم الحكومة العراقية بتوضيح • 

وظائف الوكاالت الثالثة، كام أن الجهود املبذولة لتمرير 
صياغة القوانني العراقية للقيام بذلك مازال يتم عرقلتها 
يف مجلس النواب. ومع ذلك ففي اجتامع شباط/ فرباير 

مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، فقد أعرب 
رئيس مجلس التدقيق األعىل عن قدر من التفاؤل عن  

توقعات مترير قانون يحدد سلطات مجلس التدقيق 
األعىل ويوضح عالقاته مع وكاالت الحكومة العراقية 

األخرى. وقد أوضح أن مرشوع القانون قد أوضح بالفعل 
بعض العقبات األولية الربملانية وانه قد يتم التعجيل من 

متريره هذا العام.٤٥٨ 
االستقالل. يف كانون الثاين/يناير أعرب رئيس املحكمة • 

العليا العراقية عن رأى فرسه بعض املراقبني بأنه وضع 
الوكاالت املستقلة، مثل هيئة النزاهة ومجلس التدقيق 
األعىل (باإلضافة إىل اللجنة االنتخابية املستقلة العليا، 
والبنك املركزي العراقي (CBI)، واللجنة العليا لحقوق 

اإلنسان)، تحت سيطرة مجلس الوزراء- يف جوهره، تحت 
سيطرة مكتب رئيس الوزراء. وبعد اجتامع مع املعارضة 
الشعبية مع آخرين، أوضح رئيس البنك املركزي العراقي 

واملتحدث باسم مجلس النواب، رئيس املحكمة العليا 
أن القرار يف أوائل مارس يؤكد من جديد عىل االستقالل 

االدارى واملايل لهذه الوكاالت. عىل الرغم من هذا القرار، 
أعرب بعض املفتشني العامني للوزارات عن مخاوفهم لنهم 

سيقالون إذا قاموا بإصدار  نتائج الرقابة التي تشكك يف 
كفاءة أو أمانة وزرائهم.٤٥٩ 
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التعيينات. ابلغ مسئويل مجلس الوزراء انه يبدو يف األفق • 
تعديل كبري يف املفتشني العامني للوزارات البالغ عددهم 

٣٧ يف العراق. ميكن إعادة تعيني البعض يف وزارات 
مختلفة، ومن املتوقع إجراء تعيينات جديدة متعددة. 

ومع ذلك، فام زالت السلطة القانونية التي توجه التأكيد 
عىل املفتشني العامني للوزارات. ويرص مجلس الوزراء عىل 
أن مجلس النواب ال يحتاج إىل التأكيد فورا عىل التعيينات 
الجديدة- املنصب الذي يتنازع عليه لجنة النزاهة التابعة 

ملجلس النواب. ويزيد املسألة تعقيدا النزاع الواضح بني 
أمر سلطة االئتالف املؤقتة رقم ٥٧، والذي انشأ السلطة 

القانونية لنظام املفتش العام، ومرسوم مجلس الوزراء 
لعام ٢٠٠٥ والذي يبطل رشط األمر لتأكيد مجلس النواب. 

ومبوجب مرسوم مجلس الوزراء، قد يقوم رئيس الوزراء 
بتعيني وإقالة املفتشني العامني للوزارات بالتشاور مع 

هيئة النزاهة.٤٦٠ 
األمن. ومازال مسئولو مكافحة الفساد هدفا لالغتيال • 

والرتهيب. ومنذ عام ٢٠٠٤، قتل أكرث من ٤٠ مسئول 
مكافحة الفساد وجرح العرشات.٤٦١ 

قدرات التحقيق والقدرات اإلدارية. ومع احتامل استثناء • 
مجلس التدقيق األعىل، ما زالت تفتقر وكاالت مكافحة 

الفساد العراقية إىل املوظفني املطلوبني لتحقيق مهامهم. 
ويعاىن العديد من مكاتب املفتش العام من نقص يف 

املهنيني املهرة. عىل سبيل املثال وىف اجتامع مع املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق يف العام املايض، ذكر 
املفتش العام لوزارة التعليم أن مكتبه يتضمن موظف 

واحد فقط لكل ٢٤٠٠ موظف يف الوزارة.

وبالرغم من هذه التحديات، فقد أحرزت الحكومة 
العراقية بعض التقدم يف الرصاع العسري ضد الفساد العام. 

وقد قدم العديد من مسئويل الحكومة العراقية مالحظات إىل 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بان آراء السياسية 

املتسعة قد أكدت عىل ما يبدو عىل أن  وكاالت مكافحة 
الفساد تركيبات دامئة يف املشهد السيايس العراقي. وتتضمن 

االنجازات األخرى الحديثة للحكومة العراقية يف مجال 
مكافحة الفساد:٤٦٢ 

صياغة إسرتاتيجية ملكافحة الفساد ويشهد الربع السنوي • 
الحايل الذكرى السنوية األوىل إلصدار الحكومة العراقية 

اإلسرتاتيجية القومية العراقية ملكافحة الفساد لألعوام 
٢٠١٠- ٢٠١٤ (NACS). وبصياغة اإلسرتاتيجية القومية 

ملكافحة الفساد مبساعدة مستشاري الواليات املتحدة 
األمريكية واألمم املتحدة، يؤكد عىل منع وردع الفساد من 
خالل اإلصالحات اإلدارية وتعزيز الشفافية الحكومية. كام 

تقوم أيضا اإلسرتاتيجية القومية ملكافحة الفساد بتحديد 
أكرث من ١٥٠ ظاهرة خاصة متعلقة بالفساد، محددا 

الخطط العريضة لخطة عمل الحكومة العراقية ملواجهة 
كل منها وإسناد تنفيذ كل من هذه الخطط إىل واحدة أو 

أكرث من الوكاالت. 
االنتقال إىل إلغاء املادة ١٣٦(ب). منذ عام ٢٠٠٧، كان • 

يقوم املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتقديم 
تقارير عن اآلثار الضارة للامدة ١٣٦ (ب) من قانون 

اإلجراءات الجنائية العراقية، والذي يسمح للوزراء بحامية 
مرؤوسيهم من اإلجراءات القضائية . وقد ألغيت املادة 

١٣٦ (ب) مرتني، فقط ليتم إعادة سنها مرة أخرى يف كل 
مرة، وقد اُستخدمت ١٧٨ مرة يف عام ٢٠١٠. وىف منتصف 
نيسان / أبريل قام مجلس النواب بإلغاء املادة ١٣٦(ب). 

حتى تاريخ ١٨ ابريل، كان ينتظر الترشيع الذي يلغيه 
توقيع الرئيس والنرش يف الصحيفة الرسمية. وسوف يتم 
إلغاء املادة ١٣٦(ب) رسميا مبجرد أن يتم تنفيذ هاتني 

الخطوتني النهائيتني.٤٦٣ 
إنشاء أكادميية تدريب ملكافحة الفساد. يف كانون األول/• 

ديسمرب، وبعد سنوات من التأجيل، افتتحت الحكومة 
العراقية أول مؤسساتها التعليمية واملخصص بوضوح 

إىل تحسني مهارات مسئويل مكافحة الفساد يف العراق. 
وتدعم هذه األكادميية، األكادميية الدولية ملكافحة الفساد 
التي تدعمها األمم املتحدة، ويديرها مفوض هيئة النزاهة.

زيادة التنسيق مع الهيئات الدولية. أن معاهد الحكومة • 
العراقية ملكافحة الفساد أصبحت بالتدريج أكرث اندماجاً 
مع املجتمع الدويل ملكافحة الفساد. يف عام ٢٠١٠، بدأت 

هيئة النزاهة أول إجراءاتها القانونية إلعادة األموال 
العراقية التي رسقت وُخبئت خارج البالد يف لبنان 

واألردن. وباملثل، فان مجلس التدقيق األعىل كان يعمل 
لعدة سنوات مع مسئويل الواليات املتحدة األمريكية 

 (COFE) و األمم املتحدة إلنشاء لجنة الخرباء املاليني
لإلرشاف عىل املبالغ التي عقدت تحت إرشاف دويل يف 

.(DFI) صندوق تنمية العراق

لجنة نزاهة مجلس النواب

اكتشاف ٩٠٠٠ ملفات فساد جديدة
ويف الربع السنوي الحايل اعلنت لجنة نزاهة مجلس النواب، 

والتي حققت منواً حازماً بشكل متزايد، أنها أحالت الوكالة 
املناسبة للعمل عن ٩٠٠٠ وثيقة متعلقة بحاالت الفساد 

املايل. ووفقا لرئيس اللجنة فان هذه امللفات التي تتضمن 
مستندات من عام ٢٠٠٣ إىل ٢٠١١ تحتوى عىل دليل عىل 
الفساد يف املسائل املتضمنة رشاء وزارة الداخلية العراقية 

أجهزة كشف قنابل ال تعمل، وإعادة البناء الجارية يف مدينة 
صدر، ورشاء طائرات مدنية من الرشكات األجنبية.٤٦٤ 
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للحكومة العراقية لتوقيع خمسة عقود لرشاء هذه األجهزة 
بأسعار متضخمة إىل حد كبري. وعالوة عىل ذلك، فقد توصل 
التحقيق العراقي إىل أن األجهزة غري فعالة متاما يف الكشف 

عن املتفجرات. وبالرغم من هذا االكتشاف، فقد قررت هيئة 
النزاهة تربئة اللواء من أية مخالفات، ولكن لجنة نزاهة 

مجلس النواب عارضت ما توصلت إليه هيئة النزاهة وهى 
تقوم حاليا بتحقيقها الخاص للحقائق.٤٦٨

التحقيق يف الرشاوى
يف آذار/مارس، قام محققي هيئة النزاهة بتصوير اللواء يف 
قيادة فرقة مهمة الرد الرسيع وهو يتسلم رشوة من احد 

املقاولني. وقد هرب اللواء من الحجز يف البداية عندما اعتدى 
حراسه األمنيني عىل الضباط الذين كانوا يحاولون إلقاء 

القبض عليه، ومع ذلك، فقد قام بعد ذلك بتسليم نفسه إىل 
هيئة النزاهة. ومازال التحقيق ضده جاريا.٤٦٩

تأثري الفساد عىل األعامل التجارية الصغرية.

الرتكيز الجديد عىل معظم الوزارات الفاسدة.
يف بداية آذار/مارس، أعلن الرئيس الجديد للجنة النزاهة 
التابعة ملجلس النواب انه يعطى األولوية للتحقيقات مع 

االشخاص املستهدفني للتحقيق يف األربعة وزارات التي 
تعتربها اللجنة األكرث فسادا: الصحة، والتجارة، والشباب، 

والرياضة. وعىل الرغم من أن اللجنة لديها القدرة عىل 
تقديم الشهادة إال أنها تفتقر إىل السلطة إللقاء القبض عىل 

املشتبه بهم ورفع الدعاوى.٤٦٥

نشاطات هيئة النزاهة

تقرير نشاط هيئة النزاهة لعام ٢٠١٠
يف أوائل شباط/ فرباير، اعلنت هيئة النزاهة أنها قد فتحت 

أكرث من ١٧٠٠٠ قضية يف عام ٢٠١٠، مشرية إىل ٢٣٢٢ قضية 
بلغت قيمتها حوايل ١٫٣ مليار دوالر إىل قضاة التحقيق 

العراقيني (IJS) إلصدار حكم قضايئ. ومن بني ٢٨٤٤ مشتبه 
به ذكر اسمه يف هذه القضايا، يتقلد ١٩٧ منهم منصب مدير 

عام وأعىل من ذلك. وكانت أكرث الوزارات من حيث عدد 
أوامر االعتقال التي صدرت بحق موظفيها هي وزارة الدفاع 

(١٣٫٤٪ من أوامر االعتقال التي أصدرتها هيئة النزاهة يف عام 
٢٠١٠)، ووزارة الداخلية العراقية (٧٫٣٪) ووزارة البلديات 

واألشغال العامة (٦٫٢٪).٤٦٦

دراسة هيئة النزاهة املسحية للرشوة
يف فرباير عام ٢٠١١، اعلنت هيئة النزاهة عن احدث النتائج 

ملحاولتها املستمرة يف قياس انتشار الرشوة يف القطاع العام 
العراقي. وقامت هيئة النزاهة بتوزيع مناذج دراسات 

مسحية عىل موظفي الحكومة العراقية يف ٣٧٩ مكتب يف 
١٥ محافظة بالعراق (باستثناء داهوق، اربيل، والسليامنية). 
وفقا للدراسة املسحية، سجلت وزارات النفط، ووزارة العدل 
العراقية، ومكاتب البلدية الحكومية يف بغداد أعىل معدالت 

الرشوة يف شباط/ فرباير عام ٢٠١١. ويوضح الشكل ٤٫٧، 
عىل حسب املحافظة، نسبة املجيبني عىل الدراسات املسحية 

الذين ابلغوا عن حادثة رشوة يف شباط/ فرباير ٢٠١١. ٤٦٧

رشاء وزارة الداخلية العراقية ملعدات كشف عن املتفجرات 
فاسدة 

يف شباط/ فرباير أعلن مسئويل الحكومة العراقية عن القبض 
عىل لواء يف وزارة الداخلية العراقية متورطا يف رشاء أجهزة 

كشف عن قنابل غري فعالة من رشكة بريطانية يف قضية 
يقدم املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق التقارير 

عنها يف خالل الربعني السنويني املاضيني. (قام وزير الداخلية 
السابق باالستناد إىل املادة ١٣٦(ب) ملنع الجراء القانوين 
ضد الجرنال.) ووفقا لالتهامات، فقد قام اللواء بالرتتيب 

-
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دعم الواليات املتحدة األمريكية ملحققي هيئة النزاهة. 
قدم مكتب شئون املخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون 

(وزارة الخارجية األمريكية) التمويل للربنامج عن طريق 
اتفاقية مشرتكة بني الوكاالت مع الربنامج الدويل للمساعدة 

يف التدريب عىل التحقيقات الجنائية (ICITAP) التابع 
لوزارة العدل األمريكية منذ ٤٧٧ وىف اوجه يف عام ٢٠٠٧ تم 

تدريب ومراقبة أكرث من اثني عرش موظفا يف الربنامج الدويل 
للمساعدة يف التدريب عىل التحقيقات الجنائية (وهم يف 

األصل ضباط تطبيق القانون االمريىك سابقون) وتم إعالنهم 
محققني.٤٧٨ يف نيسان/أبريل، أبلغت وزارة الخارجية أن هذا 
الربنامج سيمتد إىل عام ٢٠١٢ مع فريق مكون من مستشار 

واحد للربنامج الدويل للمساعدة يف التدريب عىل التحقيقات 
الجنائية ومرتجم واحد.٤٧٩ 

النظام القضايئ العراقي

املحكمة التجارية األوىل
يف ترشين الثاين/نوفمرب ٢٠١٠، انشأ مجلس القضاء األعىل 

العراقي املحكمة التجارية األوىل يف العراق مبساعدة سفارة 
الواليات املتحدة يف بغداد، فرق إعادة اعامر املحافظات 
يف بغداد، و برنامج تطوير القانون التجاري التابع لوزارة 

التجارة.٤٨٠ 
واملحكمة التجارية هيئة متخصصة الصدار األحكام 

القضائية تعنى بسامع نزاعات األعامل التجارية التي تتضمن 
طرف واحد عىل األقل اجتبى. وقراراتها تطبق عىل محكمة 
متييز الرصافة يف بغداد. وستكون املحكمة قادرة عىل سامع 

القضايا املتعلقة بالعقود املربمة أو املنفذة يف العراق أو 
الدعاوى املتعلقة بامللكيات املوجودة يف العراق. ومع ذلك 

ينبغي أن يقع املوضوع االساىس للدعوة يف داخل حدود 
مقاطعة بغداد. وتتضمن ابرز امليزات اإلضافية للنطاق 

القضايئ وسلطات املحكمة:٤٨١
القدرة عىل إعطاء االولولية للقضايا. والن نطاقها • 

القضايئ محدود باملسائل التي تتضمن أطراف أجنبية، 
فان املحكمة قادرة عىل منح االهتامم الفوري إىل القضايا 

التجارية الهامة اقتصاديا والتي ميكن خالف ذلك أن 
تتعامل معها املحكمة العادية كقضايا مدنية عادية. 

السلطة عىل املسائل التي تتضمن الحكومة العراقية. • 
فاملحكمة متلك النطاق القضايئ عىل النزاعات بني وزارات 

الحكومة العراقية والرشكات األجنبية.
االستعداد الحرتام اختيار األطراف لدولة املحكمة. ولن • 

تقوم املحكمة مبخاطبة املسائل التي تتضمن األطراف 
الذين وافقوا كتابة عىل أن يقوم بالفصل يف نزاعاتهم اى 

هيئة محلية أو أجنبية أخرى. 

يف العام املايض، وىف إحاطة إىل ورشة عمل يف القطاع الخاص 
يف بغداد،  شجب مفوض هيئة النزاهة اآلثار الضارة للفساد 

العام يف القطاع الخاص.٤٧٠ وأشار إىل أن مطالب الرشوة 
ومتطلبات الرتخيص املرهقة تعيق قدرة رجال األعامل يف 

إقامة املشاريع.٤٧١ أن الترشيعات املعلقة يف مجلس النواب 
تبسط عملية تسجيل رشكة جديدة، ولكن يبدو من غري 

املرجح أن مرشوع القانون سوف يصبح قانونا يف املستقبل 
القريب.٤٧٢ 

النشاطات املمولة من الواليات املتحدة األمريكية ملكافحة 
الفساد

دعمت سفارة الواليات املتحدة األمريكية الكيانات العراقية 
ملكافحة الفساد منذ عام ٢٠٠٣. ويقود حالياً مكتب 

تنسيق مكافحة الفساد التابع للسفارة، والذي هو جزء 
من مكتب شئون املخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون 
(وزارة الخارجية األمريكية)، هذه الجهود ويعمل به ستة 
موظفني من وزارة الخارجية وثالثة من املواطنني املحليني. 

أن مكتب تنسيق مكافحة الفساد سينتقل إىل اثنان من 
موظفي  وزارة الخارجية وأربعة موظفني محليني يف الصيف 
الحاىل٤٧٣ ويستمر يف هذا املستوى التوظيفى املنخفض كجزء 

من مكتب ومكتب شئون املخدرات الدولية وفرض تطبيق 
القانون (وزارة الخارجية األمريكية). وتتوقع وزارة الخارجية 
أن بعض وظائف مكتب تنسيق مكافحة الفساد ستنتقل يف 
نهاية املطاف إىل قطاعات السفارة األخرى، ولكنها ذكرت أن 

مكتب تنسيق مكافحة الفساد لن يقطع العمليات.٤٧٤ 
ويعمل مكتب تنسيق مكافحة الفساد عن قرب مع 
برنامج األمم املتحدة للتنمية (UNDP) ملساعدة هيئة 

النزاهة، ومجلس التدقيق األعىل، ووزارة املفتشني العامني 
للوزارات. ويعمل مكتب تنسيق مكافحة الفساد لتطوير 

برنامج تدريبي للمفتشني العامني للوزارات، بناء عىل 
مبادرات أطلقها أوال صاحب املنصب السابق يف مكتب 
تنسيق مكافحة الفساد- مكتب املساءلة والشفافية- يف 

عام ٤٧٥ وىف الربع السنوي الحايل ومبنحة الواليات املتحدة، 
استمر برنامج األمم املتحدة للتنمية يف العمل مع املؤسسات 

املكافحة لالرهاب العراقية لتنفيذ اإلسرتاتيجية القومية 
ملكافحة الفساد. باإلضافة إىل ذلك قدمت السفارة ٤ 

مليون دوالر إىل مكتب األمم املتحدة املعني باملخدرات 
والجرمية (UNODC) لتنفيذ مرشوعني لبناء القدرات يف 
هيئة النزاهة: التدريب واملساعدة عىل التحقيقات املالية 
إىل القسم القانوين التابع هيئة النزاهة يف تطوير قدراتها 
الستعادة األصول التي تم تحويلها بطريقة غري مرشوعة 
من الخزائن العامة. ويتوقع مكتب األمم املتحدة املعني 

باملخدرات والجرمية بدء كال املرشوعني يف الشهور املقبلة.٤٧٦ 
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منذ عام ٢٠٠٣، قتل ٤١ قاىض عراقي وموظفني محاكم عىل 
األقل. ووفقا لرئيس املحكمة العليا العراقي، فام زال األمن 
القضايئ احد اهتامماته الرئيسية, حيث أن جهوده لزيادة 

عدد الحراس الشخصيني املخصصني للقضاة كان يتم إعاقتها 
لعدة سنوات. يف شباط/ فرباير، نجا احد قضاة االستئناف 

والذي يتوىل القضايا العسكرية من محاولة اغتيال يف جنوب 
بغداد، مؤكدا عىل الضعف املستمر للقضاة العراقيني.٤٨٧
يف هذا الربع السنوي استمر مكتب شئون املخدرات 

الدولية وفرض تطبيق القانون (وزارة الخارجية األمريكية)، 
ومنسق حكم القانون يف تقييم التحديات الجارية التي 

تواجه مجلس القضاء األعىل، وقد طلب منسق حكم القانون 
مبوافقة مكتب شئون املخدرات الدولية وفرض تطبيق 

القانون (وزارة الخارجية األمريكية) أن يقوم مكتب منسق 
إلعادة اإلعامر وتحقيق االستقرار التابع لوزارة الخارجية 
بقيادة برنامج "تدريب املتدربني" والذي ميكن أن يعمل 

حول القيود الحالية ملجلس القضاء األعىل. وقد تقابل ضباط 
األمن بعد وقت قصري من وصولهم إىل العراق يف شباط/ 

فرباير ٢٠١١، مع رئيس املحكمة العليا مدحت املحمود ومع 
مسئويل مجلس القضاء األعىل املسئولني عن األمن القضايئ. 

يف الربع السنوي الحايل، عمل مسئويل الواليات املتحدة 
األمريكية عىل تعديل تدريب املحكمة االمنى التابع ملكتب 

شئون املخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون (وزارة 
الخارجية األمريكية) إلدراج التغذية املرجعية من مجلس 

القضاء األعىل وتم تقديم اقرتاح املناهج املنقحة إىل مجلس 
القضاء األعىل للحصول عىل موافقته.٤٨٨

كجزء من مجهوداته الجارية لتقوية محاكم الحكومة 
العراقية ضد الهجوم، يف هذا الربع السنوي ابلغ  سالح 

الهندسة يف الجيش االمريىك (USACE) انه يف ترشين الثاين/
نوفمرب، تم االنتهاء من تحسينات وتحديثات أمنية بقيمة 

٨٧٠٥٠٠ دوالر يف محاكم مدينة صدر، والتي تقع شامل رشق 
بغداد.٤٨٩ واملرفق اآلن به نوافذ مضادة للرصاص والشظايا، 

باإلضافة إىل إضاءة جديدة للسالمة.٤٩٠ ويقوم مكتب شئون 
املخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون (وزارة الخارجية 

األمريكية) بتمويل عدة مشاريع لتحديث املحاكم مع سالح 
الهندسة يف الجيش االمريىك من خالل االتفاقات املشرتكة بني 

الوكاالت.٤٩١

مساعدة الواليات املتحدة األمريكية يف التحقيقات
يؤدى ٤٥٠ قاىض تحقيق عراقي (من بني مجموع قضاة يبلغ 

عدده ١٢٦١) الخدمة كجزء حيوي من النظام القضايئ الجنايئ 
العراقي، فال ميكن أن تحول أى قضية إىل املحاكمة بدون 
موافقتهم. عالوة عىل ذلك، أن قضاة التحقيق العراقيني، 

وليس الرشطة العراقية هم املتهمون بجرائم التحقيق 
مبوجب القانون العراقي. ومع ذلك فان أغلبية تدريب 

وقد بدأت املحكمة يف سامع الدعاوى يف كانون الثاين/
يناير عام ٢٠١١. وحتى مطلع آذار/مارس، دخلت ٢٤ قضية 

يف قامئة الدعاوى املعروضة، من بينها العديد من نزاعات 
العالمات التجارية.٤٨٢ ووفقا ملدحت رئيس املحكمة العليا، 

يتم التخطيط إلقامة فروع إضافية للمحكمة التجارية يف 
البرصة واملوصل.٤٨٣ 

املحاكم الجنائية ومحاكم االستئناف العراقية
عىل الرغم من أن منسق حكم القانون يقول أن اإلحصائيات 

غري متوفرة للربع السنوي الحايل، إال أن أداء املحكمة يف 
خالل الربع السنوي الرابع من عام ٢٠١٠ يظهر بعض 

التحسن عىل مدى األرباع السنوية الثالثة املاضية. عىل سبيل 
املثال ففي خالل األرباع السنوية الثالثة األوىل، تراوحت 

نسبة االكتامل ملحكمة النقض التابعة ملجلس القضاء األعىل 
بني ٥٠٪ و٥٨٪، بينام كانت نسبة الربع السنوي الرابع 

٨٥٪. ٤٨٤ عالوة عىل ذلك، يوضح االستجواب يف ١٦ محكمة 
استئناف اتحادية وىف املحكمة الجنائية املركزية العراقية 
(CCC-I) يف  الكرخ أن هناك زيادة يف نفس هذا الربع 

السنوي يف استكامل القضايا. وقد تراوح متوسط نسبة 
استكامل القضايا يف هذه الهيئات البالغ عددها ١٧ يف الثالث 

أرباع السنوية األوىل ما بني ٧٢٪ و٧٦٪ بينام كانت نسبة 
الربع السنوي الرابع ٨٤٪. ٤٨٥

ويقوم مكتب امللحق القضايئ يف السفارة باللقاء الدوري 
واالجتامع مع املدعى العام ورئيس قضاة التحقيقات التابع 

للمحكمة الجنائية املركزية العراقية ملناقشة القضايا التي 
تهم الواليات املتحدة األمريكية. وكانت احد القضايا البارزة 
قبل املحكمة الجنائية املركزية العراقية يف أوائل عام ٢٠١١ 
املحاكمة الثانية ملحمد مناف. وقد اتهم مناف وهو مواطن 

امريىك من أصل عراقي يف آذار/مارس من عام ٢٠٠٥ بخطف 
ثالثة صحفيني رومانيني وقد سبق أن أُدين مناف بالجرمية، 
ومع ذلك فان محكمة النقض أعادت القضية إىل املحاكمة، 

موجهة إياها إىل التحقيق االضاىف وعىل وجه الخصوص 
الحصول عىل ترصيحات من الضحايا الرومانيني الثالثة. يف ٣ 
آذار/مارس من عام ٢٠١١، مثل مناف أمام هيئة مستشارين 
محاكمة للمرة الثانية. وىف املحاكمة قرأت هيئة املستشارين 

البيان العام الذي قدمته الحكومة الرومانية، واستجوبت 
مناف واثنان من املتهمني معه، واستمعت إىل املرافعة من 

املدعي العام ومحامي الدفاع. وبعد املرافعات، أسقطت 
هيئة مستشارين املحاكمة تهم الخطف عن مناف واملتهمني 

معه.٤٨٦

األمن القضايئ
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اشرتك منسق حكم القانون يف كانون الثاين/يناير وآذار/مارس، 
مع القوات األمريكية يف العراق ونظراء الحكومة العراقية 

يف مؤمترين عن نقل املحتجزين حاليا تحت احتجاز القوات 
األمريكية يف العراق يف مخيم مجمع كروبر إىل الحكومة 

العراقية. وقد قدمت املؤمترات الفرصة للمشاركني يف مناقشة 
تفاصيل نقل املحتجزين واملعتقالت إىل الحكومة العراقية 

بطريقة تتفق مع اتفاقية األمن العراقية األمريكية.٤٩٤
وىف آذار/مارس، ذكر مسئويل وزارة العدل العراقية أنهم 

سيقومون بإغالق مركز االعتقال املعروف باسم مخيم الرشف 
بسبب املخاوف املثارة من سوء معاملة الحراس للمسجونني. 

وقد استشهد تقرير فرباير ملنظمة مراقبة حقوق اإلنسان 
(HRW) باالكتظاظ الهائل للسجون واالدعاءات املتكررة 
للتعذيب يف السجن. وتظل مسألة مسئولية الظروف يف 

مخيم الرشف مسألة متنازع عليها. ويف حني أن وزارة العدل 
العراقية هي املسئولة اسميا عن نظام التصحيح العراقي، 

ترص منظمة مراقبة حقوق اإلنسان عىل أن املعتقلني يف مخيم 
الرشف كانوا تحت سيطرة وزارة الدفاع.٤٩٥ ◆

الواليات املتحدة للتحقيق قد قُدم إىل الرشطة العراقية، 
وليس إىل قضاة التحقيق العراقيني ومساعديهم، املحققني 

٤٩٢.(JIs) القضائيني
وقد ظهرت مساعدة الواليات املتحدة األمريكية املقدمة 
إىل قضاة التحقيق العراقيني واملحققني القضائيني يف شكلني 

أساسيني: مساعدة تقنية من مكتب شئون املخدرات 
الدولية وفرض تطبيق القانون (وزارة الخارجية األمريكية)، 

ودعم تدريب وزارة العدل األمريكية، ووزارة الخارجية. 
واملستشارين القضائيني الذين ميولهم مكتب شئون املخدرات 

الدولية وفرض تطبيق القانون (وزارة الخارجية األمريكية) 
قد قدموا إىل قضاة التحقيق العراقيني التدريب املتعلق 

بتقنيات التحقيق وبرامج التعليم القانوين املستمرة لتعزيز 
مهنية القضاء العراقي. أن برنامج مكتب تنمية واملساعدة 

التدريبية للنيابة العامة وراء البحار، والذي ميوله مكتب 
شئون املخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون (وزارة 

الخارجية األمريكية) ومستشاري سيادة القانون التابعني 
لوزارة الخارجية (RoLAs) يعمل مع قضاة التحقيق 

العراقيني واملحققني القضائيني عىل مستوى املحافظة لتحسني 
أداء القطاع القضايئ الجنايئ يف العراق. وهم يقودون مرشوع 
مرشد فريق عمل أدلة الطب الرشعي يف اربيل، والذي يجمع 

معا قضاة املحاكامت، وقضاة التحقيق العراقيني، واملحققني 
القضائيني، واملدعني العامني، ومنفذي القانون، وخرباء موقع 

الجرمية، واألطباء الرشعيني. كام قدموا أيضا التدريب إىل 
قضاة التحقيق العراقيني بخصوص تحليل الحمض النووي 
(DNA)، واختبارات البصامت، واملقذوفات، باإلضافة إىل 

التدريب لصالح قوات األمن القضايئ يف محافظة ميسان.٤٩٣

tyالسجون
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عام ٢٠١٠ إيل حوايل ٣٨٪ يف عام ٢٠١٤ يف الوقت الذي 
يتسارع فيه إنتاج وتنمية مجال البرتول. ٥٠٤ وقد حصلت 

الحكومة العراقية عىل ١٦٫٣١ مليار دوالر من عائدات 
تصدير البرتول يف هذا الربع من العام، بزيادة ٣٫٠٩ 

لقد ساعدت األسعار املتزايدة للبرتول الخام وكذلك 
املستويات القياسية العالية إلنتاج وتدير البرتول الخام 

يف إنقاذ اقتصاد العراق يف هذا الربع السنوي.٤٩٦ فاملبالغ 
املستلمة من والتي هي أكرث مام هو متوقع سوف تقلل 

العجز املوجود يف امليزانية لعام ٢٠١١، أو تتخلص منه 
بالكامل،٤٩٧ وسوف تساعد الحكومة عىل دعم الربامج 

االجتامعية عند رؤية سخط العامة.٤٩٨ ومن املتوقع أيضا 
أن تساهم املستويات املتصاعدة لالستثامرات األجنبية يف 

النمو االقتصادي.٤٩٩ وقد وضعت دراسة مؤخرة ملرصف 
سيتي بنك عن أرسع االقتصاديات املتنامية ي منتصف 

القرن العراق يف املركز الثاين بني الدول العرش ذات 
مطامح النمو األعىل وعدا يف الفرتة بني ٢٠١٠-٢٠١٥ 

وبني الدول الخمسة األوائل ذات أفضل توقعات للنمو 
حتى عام ٢٠٥٠ (انظر الشكل ٤٫٨). ٥٠٠ ومع هذا، ففيام 

يخص كل امكانته، فال يزال العراق أحد أكرث األماكن 
صعوبة يف العامل فيام يخص قيام املرشوعات واألعامل.٥٠١ 

والجدول ٤٫٤ يوضح مراتب دول مختارة من الرشق 
األوسط من دليل البنك الدويل لسهولة األعامل. 

التوجهات والتطورات االقتصادية الهامة 

ال يزال االقتصاد العراقي يعتمد بدرجة بالغة عىل 
قطاعه البرتويل، عىل الرغم من أن الزيادات يف رأس 
املال لكل من القطاعني العام والخاص سوف تساعد 

أيضا يف منو االقتصاد. وميزانية العراق لعام ٢٠١١، والتي 
اقرها مجلس النواب يف شباط / فرباير، تدعو إيل زيادة 
مبقدار ٢٧٪ يف إنفاق رأس املال، مع منو نشاط التجارة 
الخارجية بشكل حاد عىل مدار السنة املاضية.٥٠٢ وقد 

بدأت بعض املناطق ذات االقتصاد غري القائم عىل 
البرتول يف إظهار منو قوي. فعىل سبيل املثال، نرى 

التوسع يف سوق االتصاالت املحمولة قد زاد من توقعات 
أن تصدر الحكومة العراقية رخصة رابعة للمحمول يف 
نهاية هذا العام.٥٠٣ ومع هذا، فالجهود األوسع إلنعاش 

القطاعات غري البرتولية، مبا يف ذلك الرشكات واملرشوعات 
الصناعية والزراعية اململوكة للدولة، هي جهود بطيئة 
الحركة. ونتيجة لهذا، فمن املتوقع أن إسهام النشاط 

االقتصادي غري القائم عىل الكربون املايئ كنسبة مئوية 
يف إجاميل الناتج القومي سينخفض من حوايل ٤٢٪ يف 

االقتصاد
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نصيب الفرد من النمو وهو ١١٫٧٪ يف صايف عائدات 
تصدير البرتول يف الشهور اإلحدى عرش األوىل لعام ٢٠١٠ 

إيل ١٥٣ دوالر، وهو رقم قد رفع إجاميل صايف عائدات 
التصدير للفرد إيل ١٨٫٧٩٥ دوالر. وباملقارنة، فنصيب 

الفرد من النمو وهو ١٢٫٧٪ قد وصل إيل ٢٫١١٢ دوالر، 
جاعال اإلجاميل يصل إيل ١٨٫٧٩٥ دوالر. ويوضح الشكل 

٤٫١٠ نصيب الفرد من الدخل لدول الرشق األوسط 
الستة املنتجة للبرتول.٥١٣

البطالة
عىل الرغم من توقع التوسع االقتصادي القوي، إال أن 
البطالة ال تزال مرتفعة، ألن القطاعات ذات العاملة 

الضخمة، مثل الزراعة والصناعة، تنمو مبعدل اقل 
من النصف بالنسبة لالقتصاد ككل.٥١٤ والرقم الرسمي 
األحدث للبطالة والذي تم نرشه عىل موقع التنظيم 

املركزي واإلحصاء وتكنولوجيا املعلومات التابع للحكومة 
العراقية هو ١٥٫٣٪، وهو رقم يرجع إيل ٢٠٠٨. ٥١٥ 

ويطرح تحليل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أرقاما 
مرتفعة، مع نسبة ٢٨٪-٣٨٪ من القوى العاملة تبحث 

عن عمل. ويف الصنف املتقلب للشباب بني ١٥ و٢٩ 
عاما، فال يزال املعدل مرتفعا بشكل أكرب، مع ما يزيد 
عن ٤٠٪ غري قادرين عىل إيجاد عمل مناسب.٥١٦ وقد 
كانت الوظائف- مع تحسني الخدمات العامة والقضاء 

عىل الفساد- من بني مطالب املحتجني الذين خرجوا 
إيل شوارع بغداد واملدن األخرى يف الشهور األخرية. ومل 
تتناول الحكومة العراقية تخفيض سن التقاعد اإللزامي 
من ٦٣ إيل ٦١ عاما كطريقة إلخالء املزيد من الوظائف 
للشباب، مع قول البعض أن تلك الخطوة سوف يكون 

لها تأثري هاميش فقط.٥١٧

مليار دوالر عن الربع املايض من العام ومتقدم كثريا 
يف تقديرات املوازنة العامة  لعام ٢٠١١. ٥٠٥ ومن أجل 

نظرة عامة عىل االقتصاد العراقي عىل مدار الوقت، انظر 
الشكل ٤٫٩.

التضخم
عقب فرتة من التضخم املنخفض خالل كثري من عام 
٢٠١٠، فقد ارتفع معدل تضخم األسعار يف العراق يف 

شباط / فرباير إيل ٥٫٥٢٪. وقد ارتفع التضخم العام 
إيل ٥٫٩١٪. ٥٠٦ وتعكس الزيادة إيل االرتفاع يف أسعار 

السلع العاملية والتي جعلت سلعا أساسية مثل القمح 
والسكر واألرز تكون أكرث مثنا بالنسبة لألرس العراقية. 

وقد ارتفعت أيضا أسعار اإليجارات والكهرباء، عىل 
الرغم من أن تعريفة الكهرباء العالية التي تم تنفيذها 
يف ترشين األول/أكتوبر ٢٠١٠ رمبا تكون معوضة هذا 

العام إذا وافق مجلس النواب عىل التخفيضات املقرتحة 
مؤخرا للمعدل.٥٠٧ ويف حركة أخرى ملنع مزيد من ارتفاع 

األسعار، أوقفت الحكومة العراقية - عىل األقل بشكل 
مؤقت- فرض تعريفة استرياد تبدأ يف أوائل آذار/مارس 

عىل حشد كبري من البضائع االستهالكية أجنبية الصنع.٥٠٨ 
ومن املتصور أن يظل التضخم بالقرب من ٦٪ خالل 

نهاية عام ٢٠١٢. ٥٠٩ ولقد استطاع البنك املركزي العراقي 
أن يحافظ عىل ثبات الدينار عند سعر رصف ١٫١٧٠ 

دينار مقابل الدوالر ومعدل فائدة ثابتة عند ٦٪ منذ 
نيسان/أبريل ٢٠١٠- وكالهام عامالن مهامن يف جعل 

التضخم تحت السيطرة.٥١٠ 

النمو
توقع صندوق النقد الدويل منوا إلجاميل الناتج القومي 

العراقي بنحو ١٢٫٢٪ يف عام ٢٠١١ و١١٫١٪ لعام ٢٠١٢، 
يف حني أن الحكومة العراقية ذاتها قد توقعت منوا 

مبقدار ١٢٪ لعام ٢٠١١. ٥١١ ويف هذا الربع السنوي، 
توقعت سيتي جروب لألسواق العاملية أن العراق سيكون 

ثاين أرسع اقتصاد متنامي يف العامل أثناء النصف األول 
من العقد الحايل، مبتوسط زيادة سنوية يف إجاميل الناتج 

القومي تصل إيل ١١٫٧٪ بني عام ٢٠١٠ و٢٠١٥. وهذا 
التصور مرشوط بالتعايش السلمي لطوائف السنة 

والشيعة واألكراد وكذلك االستثامر الذيك للرثوة النفطية 
للدولة يف تحسني البنية التحتية وتشكيل رأس املال 

البرشي، وجهود إعادة التعمري.٥١٢ إال أن معدالت النمو 
الهائلة يف إجاميل الناتج القومي عىل األرجح لن تجعل 
العراقيني يف ازدهار عىل املدى القصري ألن نصيب الفرد 

من النمو يبدأ من أساس منخفض. فقد وصل صايف 

٠$ ٨,٠٠٠$ ١٦,٠٠٠$ ٢٤,٠٠٠$ ٣٢,٠٠٠$ ٤٠,٠٠٠$

الدولة $ االسمية
قطر
الكويت
اإلمارت
السعودية
العراق
إيران

, $

١٨,٧٩٥$
١٢,١٩١$

٦,٢٩٨$
١,٤٥٨$

٩٥٩$

املصدر: EIA, “OPEC ورقة حقائق بيانات عائدات الطاقة, اإلحصاءيات والتحليل,“ 
www.eia.doe.gov/cabs/OPEC_Revenues/Factsheet.html, الوصول إليه يف 

.٢٠١١/٧/٤

صايف  عائدات النفط للعام ٢٠١٠ لكل فرد, دول الرشق األوسط 
املختارة
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بنيويورك والذي سوف يحتوي عىل نفس مستويات 
املسائلة والشفافية كصندوق تنمية العراق السابق.٥٢٤ 
ومع هذا، فلن يحمل الحصانة من مطالبات الدائنني 

املضمونة يف قرارات مجلس األمن التابع لألمم املتحدة 
والتي تحمي الرثوة النفطية العراقية املودعة يف حسابات 

صندوق تنمية العراق. ومن املتوقع من لجنة خرباء 
املالية التابعة للحكومة العراقية والتي يرأسها رئيس 

مجلس التفتيش األعىل للعراق، أن تستأنف مسئوليات 
مراقبة حسابات صندوق تنمية العراق يف ٦ حزيران 
/ يونيو، مستبدلة املجلس الدويل للمشورة واملراقبة، 
والذي حافظ عىل مراقبة صندوق تنمية العراق منذ 

بدايته.٥٢٥
وال تزال املسئوليات القانونية الدولية للعراق 

جوهرية. منذ عام ١٩٩١، أقرت لجنة التعويضات 
التابعة لألمم املتحدة بأكرث من ٢٫٦ مليون كمطالبات 

ضد العراق، مطالبة العراق بتعويض ٣٥٢٫٤ مليار دوالر. 
وبالطبع، فقد منحت لجنة التعويضات التابعة لألمم 
املتحدة ٥٢٫٤ مليار دوالر كأرضار. ويف أواخر آذار / 
مارس دفع العراق ٣١٫٣ مليار دوالر، وال يزال هناك 
٢١٫٠ مليار دوالر مستحقة الدفع.٥٢٦ ويوضح الشكل 

حالة هذه املطالبات.
وفيام ليس له عالقة مبطالبات لجنة التعويض التابعة 

لألمم املتحدة، صدق مجلس الوزراء عىل اتفاقية 
أمريكية عراقية ووقع عليها يف سبتمرب ٢٠١٠ وقدمها 

ملجلس النواب والتي تقيض بأن تدفع الحكومة العراقية 
٤٠٠ مليون دوالر لتسوية التعويضات املستحقة عىل 

حقبة صدام عن طريق الواليات واملتحدة ودول أخرى، 
يسعى العديد منها إيل الحصول عىل تعويض عن إيذاء 

مزعوم وتعذيب أثناء غزو صدام للكويت عام ١٩٩٠. ٥٢٧ 

متويالت مل يتم تعليلها
إن تصفية صندوق تنمية العراق قد تعقدت من خالل 

عدم التأكد فيام يخص ٦٫٦ مليار دوالر التي ال تزال 
غري معللة لحوايل سبع سنوات بعد حل الهيئة املؤقتة 

لالئتالف يف حزيران / يونيو ٢٠٠٤. ويف ذلك الوقت، 
فاملسئولية عن أموال صندوق تنمية العراق املوجودة 
يف العراق قد تحولت إيل وزارة الدفاع. ومتثل األموال 

ثلث مبلغ ٢٠٫٧ مليار دوالر قد تم سحبها من حسابات 
صندوق تنمية العراق يف بنك االحتياطي الفيدرايل 

بنيويورك وتم نقلها- عادة نقدا من خالل طائرة 
عسكرية- إيل سلطة الهيئة املؤقتة لالئتالف للمساعدة 

يف متويل االحتالل أثناء التواجد يف السلطة ألربعة عرش 
شهرا. املراجعة الحسابية للمفتش العام إلعادة تعمري 

وبدون دفعة كبرية لتوسيع مردود وعاملة القطاع 
الخاص، وخاصة يف القطاعات ذات الكثافة العاملية يف 
االقتصاد، فإن غالبية الشباب العراقي املقدر عددهم 

بحوايل ٤٥٠٫٠٠٠ شخص والذين يدخلون سوق العمل 
كل عام للمرة األوىل لن يجدوا عمال كافيا.٥١٨ وأالن 

يضع رئيس الوزراء نوري املاليك خلق الوظائف كأحد 
التحديات الرئيسية له. ويقوم مجلس الوزراء باإلرساع 
بالبدء يف مروعات استثامرية عىل مستوى املحافظات 

بقيمة حوايل ٢٥ مليار دوالر وذلك لقيمتها كمنتج 
محتمل للوظائف.٥١٩ 

وقد وقعت وزارة البرتول يف هذا الربع السنوي مذكرة 
تفاهم مع املجموعة الربيطانية لتنمية وتدريب القوى 

العاملة يف صناعة البرتول والغاز، أبيتو، من أجل تدريب 
العراقيني عىل الوظائف التي تتطلب مهارة يف أرسع 

القطاعات منوا يف االقتصاد. وتقدر املجموعة أن اإلبقاء 
عىل أعىل مستوى من إنتاج البرتول الخام عند ١٢ مليون 
برميل يف اليوم- متى تحقق ذلك الهدف- سوف يتطلب 

٦٠٠٫٠٠٠ وظيفة تتطلب مهارة.٥٢٠ 
وبدون الحامية التي تكفلها التعريفة، فأولئك الذين 

يعملون يف القطاعني الصناعي والزراعي العرقيني يخشون 
من  أن تتبخر طموحاتهم وأمانيهم. وقد سمى رئيس 

اتحاد الصناعة العراقي عبد الحسن الشامري قرار 
الحكومة العراقية بوقف نظام تعريفة واسعة والتي 

كان من املقرر تنفيذها يف أول آذار / مارس "بالكارثة" 
بالنسبة للصناعة العراقية.٥٢١ ويرى أيضا املزارعون 

العراقيون الواردات كتهديد. ويف البرصة، قال قادة من 
اتحاد مزارعي املحافظة أن املشكلة الكربى لألعضاء 

هي الحدود املفتوحة التي تساعد الواردات األرخص يف 
إضعاف اإلنتاج املحيل.٥٢٢ 

صندوق تنمية العراق

املطالبات والحصانة 
يف هذا الربع السنوي، أعادت الحكومة العراقية تأكيدها 
عىل االلتزام بدفع كامل الدين املستحق إلصالح األرضار 
الناتجة عن الغزو العراقي عام ١٩٩٠. ٥٢٣ وجاء اإلعالن 
قبل تاريخ ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١١، وهو موعد غلق 

صندوق تنمية العراق.
وقد عمل صندوق تنمية العراق كمالذ وقايئ ملليارات 

الدوالرات يف عائدات البرتول العراقي ضد الدائنني 
الدوليني منذ أن أنشأته األمم املتحدة يف عام ٢٠٠٣. 

تلتزم الحكومة العراقية بآلية تخلفه و تشمل حساب 
واحد لعائدات البرتول يف بنك االحتياطي الفيدرايل 
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لوزارة الدفاع الذي وصل بغداد بعد حوايل أربعة أيام 
من تاريخ كتابة مستند ١١ متوز / يوليو قد زعم أن 

هذه األموال مل تكن تحت يده. وعقب فحص املفتش 
العام إلعادة اعامر العراق يف متوز / يوليو ٢٠١٠، أجرت 

وزارة الدفاع مراجعة لألحداث وأسست نتائج أولية 
والتي طلبت من املفتش العام إلعادة اعامر العراق 

مراجعتها.٥٣٠ 
وتقول الحكومة العراقية أنها ال تعلم شيئا عن 
مكان هذه األموال. ومن املعتقد أن مبلغ ٤ مليار 

دوالر املوجود يف االلتزامات املستحقة قد تم رصده 
لدفع العقود املتعلقة بإعادة االعامر املعلقة، لكن 
حتى اآلن ال يوجد سجل للعقود محل التساؤل، أو 

املقاولني الذين من املفرتض أنهم حصلوا عىل األموال، 
أو أن تلك املدفوعات قد تم تقدميها لهم. وحتى أالن ال 
يوجد سجل من أي نوع يفرس مبلغ ٢٫٦ مليار دوالر يف 
أصول صندوق تنمية العراق أو أنها قد تم رصفها عىل 

تعاقدات يف وقت مسئولية املجموعة املركزية لدعم 
املنطقة املشرتكة. وعالوة عىل نقاط الضعف يف الرقابة 

املالية واإلدارية لوزارة الدفاع املوثقة يف مراجعة املفتش 
العام إلعادة أعامر العراق يف يوليه ٢٠١٠، فقد تم 

توثيق قصور يف طرق حسابات الهيئة املؤقتة لالئتالف يف 
املراجعات الحسابية والتقارير األخرى التي كتبها املفتش 

العام إلعادة اعامر العراق واملجلس الدويل للمشورة 
والرقابة.٥٣١

النفط والغاز

إنتاج النفط الخام وتنمية الحقول 
مع الزيادة التدريجية اآلتية من الحقول الجنوبية 

الضخمة وتدفق النفط من املنطقة الكردستانية ألول 
مرة منذ أيلول / سبتمرب ٢٠٠٩، فقد حطم إنتاج النفط 
الخام ألول مرة رقم العراق يف هذا الربع السنوي بعد 

الغزو، مبتوسط ٢٫٥٤ مليون برميل، بزيادة تزيد عن ٦٪ 
عن الربع السنوي السابق و٧٪ عن نفس الربع السنوي 

من عام ٢٠١٠. ٥٣٢ ومن أجل مستويات إنتاج وتصدير 
النفط الخام منذ ٢٠٠٣، انظر الشكل ٤٫١٢.

وقد جلبت املستويات العالية لإلنتاج وأسعار النفط 
الخام عائدات متزايدة أكرث مام هو متوقع بالنسبة 
للحكومة العراقية، مع وصول دخل الربع السنوي 

األول إيل حوايل ٩٥٢ مليون دوالر، أو ٦٪، أعىل من رقم 
املوازنة العامة وهو ١٥٫٣٦ مليار دوالر للربع السنوي.٥٣٣ 

العراق وايل تم نرشها يف يوليه ٢٠١٠ قد اختتمت أن 
وزارة الدفاع مل تكن قادرة عىل التفسري املناسب ملبلغ 
٨٫٧ مليار دوالر من ٩٫١ مليار دوالر يف أموال صندوق 
تنمية العراق التي حصلت عليها من أجل إعادة اعامر 
العراق وأنه مل توجد سجالت الكرتونية متاحة لتحديد 

ماذا حدث ملبلغ ٦٫٦ مليار دوالر والتي اصبحت 
مسئولية املجموعة املركزية ملنطقة الدعم املشرتكة 

التابعة لوزارة الدفاع يف ٢٨ حزيران / يونيو ٢٠٠٤، اليوم 
الذي استعاد فيه العراق سيادته وتوقفت الهيئة املؤقتة 

لالئتالف عن التواجد.٥٢٨ 
ومع نهاية صندوق تنمية العراق يف ٣٠ حزيران / 

يونيو ٢٠١١، فهناك بؤرة متجددة عىل مصري مبلغ ٦٫٦ 
مليار دوالر هذا. فهناك مستند غري موقع من الهيئة 

املؤقتة لالئتالف بتاريخ ٢٨ حزيران / يونيو ٢٠٠٤، 
يذكر ٦٫٦ مليار دوالر ال تزال يف أصول صندوق تنمية 
العراق- ٤ مليار دوالر يف االلتزامات املستحقة و٢٫٦ 

مليار دوالر كأصول متوفرة يف صندوق تنمية العراق. 
ويبدو أن خطابا، مكتوبا بعد ذلك بثالثة عرش يوما، 

١١ متوز / يوليو، ٢٠٠٤، عن طريق مندوب تفتيش من 
وزارة الدفاع يف بغداد يؤكد وجود مبلغ ٦٫٦ مليار دوالر 

وتفكيك الهيئة املؤقتة لالئتالف.٥٢٩ ومع هذا، فلم يكن 
باإلمكان تحديد سج رسمي للتحويل، واملفتش الدائم 
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استعادة تكاليف االستثامر.٥٣٩ ايكسون قد منحت 
أيضا رشكة هيلبارتون عقدا هذا الربع السنوي لحفر 

١٥ برئا يف هذا الحقل.٥٤٠
ويف حقل الرميلة، زاد التحالف بقيادة الرشكة • 

االيطالية اين اإلنتاج إيل ١٫٢٧٥ مليون برميل يف 
اليوم، أي حوايل ٢٠٪ زيادة عىل معدل إنتاج ١٫٠٦٦ 

مليون برميل املتفق عليه يف عام ٢٠٠٩. ٥٤١ وقد منح 
التحالف أيضا عقد تصميم تصوري بزيادة ١٠٠ مليون 

دوالر للرشكة االسرتالية وريل بارسون من أجل املزيد 
من التوسع يف إنتاج الحقل.٥٤٢ 

ويف حقل مجنون، أعلنت رشكة شيل امللكية األملانية • 
ورشيكتها رشكة بيرتوناس رسميا عن عقد بقيمة ٢٠ 

مليون دوالر ممنوحة للرشكة الربيطانية بيرتوفاك التي 
بدأت يف منتصف عام ٢٠١٠ تطوير نظام إنتاج جديد 
يف الحقل وكذلك إنعاش ورفع كفاءة املرافق املوجودة 

غري املستعملة أو املهملة. وهذا العقد هو جزء من 
الجهود للوصول إيل مستوى إنتاج عند ١٧٥٫٠٠٠ 

وقد تصورت الحكومة العراقية أن اإلنتاج سيكون 
مبتوسط ٢٫٧٥ مليون برميل يف اليوم أثناء ٢٠١١- وهو 

مستوى ميثل زيادة بنسبة ١٦٪ عن ٢٠١٠ ويجعل 
العراق ثالث أضخم منتج للنفط يف منظمة األوبك.٥٣٤ 

وقد مال قادة الحكومة العراقية املنخرطني يف إنتاج 
النفط الخام إيل عدم تكرار التنبؤات السابقة بأن العراق 

سوف يصل إيل ١٢ مليون برميل بحلول عام ٢٠١٧ 
وخطة وزارة النفط املعلنة هذا الربع السنوي تتوقع 
ارتفعا تدريجيا يف اإلنتاج ليصل إيل ٦٫٥ مليون برميل 

يف اليوم بنهاية عام ٢٠١٤. ٥٣٥ ومن خالل كلمته يف 
مؤمتر يف جينيف، اخرب شاهرستاين الحضور أن تحقيق 

٥ مليون برميل يف اليوم إيل ٦ مليون برميل يف اليوم يف 
العقد القادم قد شكل تحديا هائال، لكنه تحديا ممكن 

تحقيقه.٥٣٦ واتفقت دراسة تم إطالقها هذا الربع السنوي 
وأجرتها رشكة شل الدولية أن مضاعفة اإلنتاج الحايل 

للنفط الخام العراقي عىل مدار العقد القادم هو ممكنا 
يف مناخ " االستقرار املعقول واألمن".٥٣٧ 

ويف الحقول الجنوبية الضخمة، استمرت الرشكات 
النفطية الدولية هذا الربع السنوي يف توسيع اإلنتاج:

ففي حقل الزبري، رفع تحالف بقيادة رشكة اين • 
االيطالية متوسط اإلنتاج اليومي إيل ٢٧٫٠٠٠ برميل يف 
اليوم، بزيادة قدرها ١٦٪ عن متوسط اإلنتاج املقرر يف 

الربع السنوي املايض.٥٣٨
ويف املرحلة األوىل للقرنة الغربية، أعلنت رشكة • 

ايكسون موبيل ورشكائها رشكة شل امللكية األملانية 
ورشكة نفط الجنوب يف العراق عن ارتفاع اإلنتاج إيل 
٢٨٥٫٠٠٠ برميل يف اليوم، بزيادة ١٠٪ عن معدالت 

اإلنتاج الالزمة بناء عىل رشوط تعاقدها للبدء يف 

. / /  , / /  , / /  , / /  ,  ,NEA-I :

إنتاج النفط الخام والصادرات, حسب الشهر, ٢٠٠٣/١٠–٢٠١١/٣
مليون برميل يوميا

 ) .
 (
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العراق، موثقا حشد من املعوقات أمام إنتاج النفط 
الخام وتصديره، مبا يف ذلك تأخر التأمني والتعاقدات، 

وتأخر تأشرية الدخول ألفراد الدعم الفني ونقص البنية 
التحتية الالزمة للتصدير. ثم انخرط الفريق بعد ذلك يف 

تنظيامت معنية، ووزارات وأفراد يف الحكومة العراقية 
من أجل بحث الحلول.٥٤٩ 

صادرات النفط الخام وتوسيع السعة
قد وصلت أيضا صادرات النفط الخام إيل أعىل معدل 

بعد الغزو، مبتوسط ٢٫٨ مليون برميل يوميا.٥٥٠ وكان 
املستوى هو ١٢٪ زيادة عن الربع السنوي السابق 

ونفس الربع السنوي يف عام ٢٠١٠. ٥٥١ ويف أوائل آذار 
/ مارس، زادت وزارة البرتول من تقديرها للصادرات 
يف عام ٢٠١١ إيل متوسط ٢٫٤ مليون برميل يف اليوم- 

٢٠٠٫٠٠٠ برميل يف اليوم أعىل مام كان يف موازنة ٢٠١١ 
املصدق عليها منذ شهر فقط.٥٥٢ وقد تبعت الزيادة 

اتفاقية الحكومة العراقية مع إقليم كردستان الستئناف 
صادرات النفط الخام من منطقة كردستان ألول مرة 

منذ ٢٠٠٩. ٥٥٣ ومع هذا، فقد استمر الجانبان يف مناقشة 
صفقة ميكن أن تضع رشوطا دامئة.٥٥٤ 

وسجل مستويات اإلنتاج والصادرات دامئا ما تدفع 
البنية التحتية املعمرة للعراق إيل حدود طاقتها. فقدرة 

التحميل املوحدة يف الجنوب بحوايل ١٫٨ مليون برميل يف 
اليوم يف محطة برتول البرصة ومحطة برتول خور املعية 
كانت كافية للتعامل مع ١٫٧٨ مليون برميل يتم إنتاجها 

من الحقول الجنوبية أثناء النصف األول من شباط / 
فرباير. ويف قدرتها الحالية، لن تستطيع املحطتان التعامل 

مع الزيادات املتوقعة أثناء العام من الرشكات العاملة 
يف هذه الحقول. وعىل الرغم من وجود قدرة احتياطية 
يف خط أنابيب التصدير الجنويب، إال أنه ليس له توصيل 
بالحقول الجنوبية.٥٥٥ وأول املحطات الثالثة البعيدة عن 

برميل يف اليوم، وهو مستوى ميكن عنده للمشغلني 
إن يستعيدوا ما أنفقوه.٥٤٣ وتخطط شل أيضا إيل بناء 
ميناء بالقرب من املمر املايئ شط العرب وحدها ليك 

يخدم حقل مجنون.٥٤٤

أعلنت رشكة لونج فورد املتحدة عن تقييم وجد أن 
املنطقة الكردستانية لحقل تشيا سورخ ميكن أن تحتوي 
عىل حوايل ١ مليار برميل من النفط- ما يساوي أو يزيد 

عن ضعف التقدير األويل الذي تم إجراؤه عام ٢٠٠٩. 
٥٤٥ وكذلك يف املنطقة الكردستانية، أعلنت رشكة شاماران 

للبرتول عن ما وصفته باكتشاف رئييس يف منطقة 
اطروش، والذي يشكل معدالت تدفق أولية عند ٦٫٣٩٣ 

برميل يف اليوم والتي تحددت من خالل مقاس خط 
األنابيب واختبار املعدات.٥٤٦

ويف هذا الربع السنوي، قدرت رشكات البرتول 
الرئيسية العامل يف الحقول النفطية الجنوبية للعراق 
تصميامت تصورية ملرشوع توريد مياه البحر املشرتك 

والذي سوف يجلب مياه البحر من خزان عام من 
الخليج العريب إيل أكرب حقول النفط العراقية- مبا يف 

ذلك القرنة الغربية، واملجنون، والزبري، والرميلة. وسوف 
تضيف مياه البحر ضغطا تحت األرض والالزم لزيادة 

اإلنتاج ومن املتوقع أن يضخ هذا النظام ماليني الرباميل 
من مياه البحر يف اآلبار يوميا. وقد اصبحت رشكات 

النفط ملتزمة بدفع تكاليف الرتكيب األولية، والتي من 
املتوقع أن تزيد عىل ١٠ مليار دوالر، والتزمت الحكومة 

العراقية بتعويضهم.٥٤٧ 
ويف آذار / مارس، أعلنت الحكومة العراقية خططا 

إلجراء مناقصة رابعة يف ترشين الثاىن / نوفمرب بالنسبة 
لحقوق التنقيب يف أكرث من ١٢ موقع محتمل للنفط 
والغاز. والتفاصيل الدقيقة للرسومات املدرجة مل تكن 

متاحة يف ذلك الوقت، ومع هذا، فمن املعتقد أنها 
ستكون يف غرب والجنوب الغريب للعراق ومن املحتمل 
أن تكون غنية بالغاز الطبيعي أكرث من النفط. وتأمل 

الحكومة العراقية يف أن هذه الجولة سوف تضيف 
٢٩ تريليون مرت مكعب من الغاز الطبيعي لالحتياطي 
املوجود يف الدولة حليا وهو ١١٢ تريليون مرت مكعب. 
وقد قال مسئولون عراقيون أن الزيادة يف إنتاج الغاز 

سيتم استخدامها أوال يف سد االحتياجات املحلية وخاصة 
املصانع التي تعمل بطاقة الوقود، وليس للتصدير.٥٤٨ 
وقد أعلنت السفارة األمريكية يف بغداد أن فريق 

دعم رشكات البرتول الدولية املتعدد الوكاالت قد 
عقد هذا الربع السنوي ٢٠ اجتامعا عىل األقل مع 

مسئويل الرشكات البرتولية الدولية الرئيسية العاملة يف 
(Crown Copyright/UK MOD 2007 ©) .
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تصبح ذات " اقتصاد متعدد وتنافيس والذي فيه يلعب 
القطاع الخاص دور القيادة يف خلق الرثوة والوظائف". 

ومن املتوقع أن يكون دور القطاع العام داعام وتنظيميا 
ليك يساعد عىل " تناول إخفاقات السوق، ويضمن 
التوزيع العادل للموارد الطبيعية، ويرى أن الفئات 

االجتامعية املعرضة للخطر ميكنها تحقيق دورها بكفاءة 
يف االقتصاد والتقدم االجتامعي".٥٦٣ فتضع الخطط أهدافا 

طموحة، تشمل بناء مليون وحدة سكنية عىل األقل 
وخلق ٣ مليون إيل ٤٫٥ مليون فرصة عمل. واألهداف 

البعيدة املنال تشمل تقوية القطاعات غري البرتولية 
لخلق اقتصاد أكرث توازنا. إال أن القاعدة اإلحصائية 

لخطة التنمية الوطنية تقلل من حجم املهمة. فهي تذكر 
أن النفط الخام قد فرس ما يزيد عن ٩٠٪ من إجاميل 
الصادرات وأن القطاع الخاص العراقي يف فرتة ما بعد 
عام ٢٠٠٣ قد كان غري قادرا عىل التغلب عىل عبء 
إرضار الحرب، والصادرات الرخيصة وتكاليف اإلنتاج 

املرتفعة والعنف املتمرد وتوفري الكهرباء غري الثابت.٥٦٤ 

النشاط التجاري األجنبي
لقد زادت رسعة النشاط التجاري األجنبي يف عام ٢٠١٠ 

ومن املتوقع أن تستمر يف االرتفاع برسعة كبرية خالل 
عام ٢٠١١ مع تحسن املناخ لألعامل. وطبقا لتقرير 

مستشاري دونيا فرنتري، فحجم النشاط التجاري األجنبي 
الجديد يف العراق قد ارتفع من ٢٨٫٧ مليار دوالر يف عام 
٢٠٠٩ إيل ٤٢٫٦٧ مليار دوالر يف عام ٢٠١٠. ٥٦٥ ويشمل 
النشاط التجاري األجنبي أنشطة ما وراء استثامر رأس 
املال، مثل عقود الخدمات، واتفاقيات تأجري، وترتيبات 

تقاسم اإلنتاج. وقد تم إدراج املرشوعات الرأساملية 
فقط بعد تقسيم األرض، وتم إدراج اتفاقيات الخدمات 
أو اإليجار فقد بعد توقيع العقود النهائية.٥٦٦ ومن أجل 
أعىل عرش صفقات تجارية يف عام ٢٠١٠، انظر الشكل 

٤٫١٣
وبتعريف أكرث تحديدا، تتوقع الحكومة العراقية من 

االستثامر الخاص أن يصل إيل ٣٠ مليار دوالر عام ٢٠١١. 
٥٦٧ ومع هذا، فمستوى منو االستثامر سوف يعتمد عىل 

قدرة الحكومة العراقية عىل تحسني، ويف النهاية حل، 
القضية األمنية.٥٦٨ 

وقد بدا ارتفاع النشاط التجاري األجنبي من خالل 
التنمية السكنية والعقارية، والتي كان نصيبها ثلث 

إجاميل عام ٢٠١٠- أكرث من ضعفي القطاعات األخرى 
املهمة، مبا يف ذلك النقل والبنية التحتية والكهرباء 

والصناعة وقطاع الكربون املايئ.٥٦٩ ويف أواخر عام ٢٠١٠، 
دعت اللجنة القومية لالستثامر ووزارة التخطيط والتنمية 
والتعاون إيل بناء ٣٫٥ مليون وحدة سكنية بحلول ٢٠٢٠ 

الشاطئ، والتي هي جزء من توسع ٧٣٣ مليون دوالر 
ملحطة البرصة البرتولية، من املقرر إكاملها قبل نهاية عام 
٢٠١١ وينبغي أن تيرس عنق الزجاجة بالنسبة للتصدير. 

واملحطتان الباقيتان من املقرر إكاملهام يف عام ٢٠١٢. ٥٥٦
وقد تم فتح مناقصات للتوسع اإلضايف يف املحطات 

البرتولية الجنوبية بالنسبة لهندسة وتشييد وتجهيز 
املحطات- واملعروفة باملرحلة الثانية من التوسع- يف ١٨ 

نيسان/أبريل، وقد تقرر إكامل املرشوع بني عام ٢٠١٣ 
و٢٠١٥. ٥٥٧ وقد بدأ العمل يف إضافة ٢٫٩ مليون برميل 

من سعة تخزين النفط الخام يف شبه جزيرة الفاو.٥٥٨ 

معامل التكرير ومنتجات البرتول
وايزاء خلفية ٢٦ شباط / فرباير ٢٠١١، وهو تفجري 

مصفاة بياجي، هبط اإلنتاج املحيل من وقود البنزين 
بنحو ٤٪ والكريوسني بنحو ٨٪ هذا الربع السنوي، 

مقارنة بنفس الربع السنوي يف عام ٢٠١٠. وعىل الرغم 
من الهجوم، إال أن إنتاج الجازولني قد ارتفع بنحو ٢٦٪ 

والغاز املسيل بنحو ١٩٪ مقارنة بنفس الربع السنوي يف 
عام ٢٠١٠. ٥٥٩

الغاز الطبيعي
ظلت اتفاقيتان ضخمتان للغاز الطبيعي بدون توقيع 
هذا الربع السنوي. وقد تم تعليق عقد لتطوير حقل 

اكاس يف محافظة االنبار الغربية منذ ترشين الثاىن/
نوفمرب ٢٠١٠. ٥٦٠ وهناك صفقة تستحق أكرث من ١٢ 

مليار بني الحكومة العراقية ورشكة شل األملانية للصول 
عىل الغاز املصاحب من حقل الرميلة والزبري والقرنة 
الغربية قد متت املوافقة عليها يف مذكرة تفاهم عام 

 ٢٠٠٨. ٥٦١
ويف منطقة كردستان، أعلنت رشكة هرييتادج للبرتول 
يف هذا الربع السنوي عن اكتشاف غازي ضخم يف حقل 
مريان الغريب، مقدرة الحجم بأنه ٦٫٨-٩٫١ تريليون مرت 
مكعب. وقالت الرشكة أنها خططت جدوال زمنيا لحفر 

رسيع يبدأ من الربع السنوي الثاين لعام ٢٠١١، مع إنتاج 
متوقع يبدأ يف ٢٠١٥. وتفكر الرشكة يف خيارات التطوير 

التي تشمل تصدير الغاز عرب خط أنابيب مقرتح وهو 
خط نوبوكو إيل تركيا أو أوروبا.٥٦٢

مناخ االستثامر

تنادي خطة التنمية الوطنية العراقية (٢٠١٠-٢٠١٤) 
بإنفاق ١٨٦ مليار دوالر لوضع الدولة عىل الطريق ليك 
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مساعدة الرشكات الفرنسية عن طريق قرار حكومتها 
بفتح قنصليات ومراكز تجارية يف العديد من املدن.٥٧٤ 
والشكل ٤٫١٤ يوضح الدول ذات أضخم نشاط تجاري 

أجنبي بدأت يف ٢٠١٠. 
ورمبا توضح عدة عوامل النصب املتوسط نسبيا 

األمرييك يف النشاط التجاري األجنبي يف العراق. فيذكر 
األمريكان حساسية كبرية تجاه املامرسات الفاسدة يف 

األعامل واحتامل وجود العنف. وقد ذكر سفري العراق 
يف الواليات املتحدة سمري شاكر محمود صميدة انه، عىل 

عكس معظم الدول األخرى، تحافظ الواليات املتحدة 
عىل استمرار التحذير من السفر " غري الرضوري" وال يزل 

األمريكيون ينظرون إيل العراق عىل أنها منطقة حرب- 
وهو تصور ال يعتقده مستثمرون من دول أخرى.٥٧٥ 

يف عام ٢٠١٠، اصدر البنك التجاري العراقي خطابات 
ضامن بقيمة ٧٫٤٥ مليار دوالر لتنظيامت من ٥٤ دولة 

أجنبية باإلضافة إيل العراق ذاته.٥٧٦ ومن أجل القامئة، 
انظر الشكل ٤٫١٥.

تسجيل العقارات

بتكلفة ٢٥ مليار دوالر. وتتوقع وزارة التخطيط والتنمية 
والتعاون أن معظم هذه الوحدات سوف تبنى من 

خالل رشكات خاصة.٥٧٠ وإذا أخذنا قيم العقود املؤخرة 
يف االعتبار فيمكن أن يكون حجم االستثامر يف قطاع 
اإلسكان أعىل بكثري. ويف أواخر ٢٠١٠، منحت بلدية 

بغداد عقودا لتحالف تريك قيمته ١١٫٣ مليار دوالر من 
أجل ٧٥٫٠٠٠ وحدة يف مدينة الصدر،٥٧١ بينام قررت 

لجنة استثامر محافظة النجف أن يف آذار / مارس املايض 
وافقت املحافظة عىل ٢٧ رخصة استثامر بقيمة ٢٫٩٢ 

مليار دوالر لبناء أكرث من ٤٥٫٠٠٠ وحدة سكنية.٥٧٢ 
وطبقا لبنك التجارة ملسئويل العراق، فصناعة الرهن 

العقاري تحتاج إيل تنظيامت ومتويل طويل األجل ليك 
تصبح عامال هاما يف سوق اإلسكان.٥٧٣ 

وقد دخلت األعامل األمريكية بأقل من ٥٪ مبقدار 
٤٢٫٦٧ مليار دوالر يف النشاط التجاري األجنبي املسجل 

يف عام ٢٠١٠، جاعلة منه خامس أضخم مستثمر 
أجنبي – قبل الصني، لكنه بعد تركيا، وايطاليا وفرنسا 

وكوريا الجنوبية. بينام نتجت األسهم االيطالية والكورية 
الجنوبية من عقود فردية ضخمة، إال أن الرشكات الرتكية 
والفرنسية قد كانت نشطة عرب الجبهة األوسع. فقد متت 
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االلكرتونية، وقد حصل مكتب السفارة األمريكية ببغداد 
لحكم منسق القانون عىل ٣ مليون منحة لتطوير وتنفيذ 
برنامج تحديث الشهر العقاري.٥٧٧ وقد متت املوافقة عىل 
الربنامج االستطالعي املمول من الواليات املتحدة بتوقيع 

وزير العدل يف آذار / مارس املايض.٥٧٨

نشاط سوق األوراق املالية 
بورصة األوراق املالية العراقية، والتي ضمت ١٢٠ رشكة 

يف منتصف نيسان / أبريل، قد سجلت ربحا جامعيا 
مبقدار ٢٦٪ منذ كانون الثاين / يناير ٢٠١٠، معظمه يف 
هذا الربع السنوي. وجاءت األرباح ألن األسواق يف كل 
مكان يف املنطقة قد منت من خالل ٤٪ من عدم التأكد 

السيايس الجامعي.٥٧٩ واألموال األجنبية، من الواليات 
املتحدة وأوروبا والخليج الفاريس ومرص قد ساعدت 

يف إشعال الحامس.٥٨٠ وحتى يف األقاليم، ال تزال بورصة 
العراق صغرية، مع رأساملية السوق- وهو مجموع سعر 
السهم لعدد أسهم كل الرشكات يف البورصة- هو حوايل 
٣٫٦ مليار دوالر. وهذا يساوي ٥٪ من حجم سوق املال 
يف القاهرة، والتي راسامليتها أكرث من ٦٨ مليار دوالر.٥٨١ 

ومن اجل عقد مقارنة بني بورصة العراق والبورصات 
العربية يف دليل البورصة، انظر الشكل ٤٫١٦

دعم  الواليات املتحدة األمريكية
قامت الرشكة املتحدة لالستثامر الخاص عرب البحار مبنح 
قرض واحد هذا الربع السنوي، مببلغ ٢٠٫٥ مليون دوالر 

لقد أدت مثانية سنوات من الحروب، ونزوح املاليني 
من البرش، إيل اضطراب كبري بني األعامل املحلية، 
واملستثمرين األجانب واملواطنني العراقيني الذين 

ميتلكون عقودا سليمة من الناحية القانونية بشأن 
ممتلكاتهم. ومكتب الشهر العقاري العراقي ال يزال 

يستعمل النظام العثامين الورقي إلعداد وتنظيم وتخزين 
كل السجالت العقارية ومستنداتها. وهذا النظام له 

مشكالته املورثة والتي متثل احد التحديات العديدة التي 
تواجه القطاع الخاص العراقي. 

ولتناول هذا املوضوع، أعلنت وزارة العدل عن 
خطة لعمليات الشهر العقاري يف العراق عام ٢٠٠٩، 

موزعة حوايل ٩ مليون دوالر لتمويل نظام اإلدارة 

.  , /  “,   : ” ,  :

الدول التي لها أكرب نشاط تجاري يف العراق, ٢٠١٠
باملليار دوالر
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صدق مجلس الوزراء عىل خطة شاملة لهذا الربع 
السنوي وأرسلها إيل مجلس النواب إلعادة هيكلة ١٧٠ 

مرشوعا مملوكا للدولة بحلول عام ٢٠١٥ ويف النهاية 
بيع العديد منها ملستثمرين يف القطاع الخاص. وقد 

أشارت الحكومة العراقية أنها سوف تبدأ فورا يف تنفيذ 
الخطة، املعروفة باسم خارطة الطريق لإعادة هيكلة 

المشروعات المملوكة للدولة. ومع هذا، فهناك العديد 
من العوامل التي عىل األرجح سوف تبطئ من عملية 

خصخصة املرشوعات اململوكة للدولة، والتي تشكل قلب 
القاعدة الصناعية غري البرتولية للعراق. وهي تشمل أيضا 

حوايل ثلثي األرض الزراعية العراقية وتوظف أكرث من 
٦٠٠٫٠٠٠ عامل.٥٨٥ 

وعىل الرغم من أن القطاع الخاص يعترب أساسيا 
إلحياء املرشوعات اململوكة للدولة والتوسع فيها، إال أن 

القضية ال يتم تناولها يف الخطة القومية للتنمية ذات 
١٩٠ صفحة.٥٨٦ ومع معرفة أن تلك املرشوعات بها 

زيادة يف األفراد بنحو ٣٠٪ إيل ٥٠٪ وأن جدول األجور 
مثقل ببطالة مقنعة لها رواتب تعمل كشبكة أمن 

اجتامعي، فمهمة جعل تلك املرشوعات تنافسية سوف 
تتطلب ترسيح للعاملة بدرجة كبرية ميكن أن تؤدي إيل 
مخاطرة سياسية. وعالوة عىل هذا، فمنذ ٢٠٠٣، عملت 
املرشوعات اململوكة للدولة كأماكن للحكومة العراقية 
ليك تضع فيها املنشقني السياسيني وأعضاء الجامعات 

الخاصة األخرى من أجل السالم االجتامعي واالستقرار 
السيايس. والحفاظ عىل املرشوعات اململوكة للدولة يف 
شكلها الحايل يكلف الحكومة العراقية ٣٪ من إجاميل 

إيل رشكة الخليج الشاميل لإليجارات، من أجل دعم أعامل 
الرشكة يف تأجري املعدات الثقيلة يف العراق. واملسئول عن 

القرض، وهم رشكاء الخليج الشاميل، هي رشكة نيويورك 
لالستثامر والخدمات االستشارية املالية.٥٨٢

ويف ٣١ آذار / مارس ٢٠١١، أنفق برنامج النمو 
االقتصادي للمحافظات التابع لربنامج الوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية، واملعروف باسم " تجارة" ٧٧٫٠ مليون 

دوالر من ١١٧٫٨ مليون دوالر مخصصة ملهمته يف زيادة 
حصول القطاع الخاص عىل متويل.٥٨٣ ويف هذا الربع 
السنوي، منحت الرشكة العراقية لتمويل املرشوعات 

الصغرية إيل املتوسطة- وهي رشكة تم تكوينها مبساعدة 
برنامج تجارة لتوفري النصح الفني- ١٠٨ قروضا جديدة، 
بإجاميل ٢٫١ مليون دوالر. وقد أسست الرشكة العراقية 

لتمويل املرشوعات الصغرية إيل املتوسطة مع مجلس 
محافظة بابل صندوق متويل للمحافظة لدعم السياحة، 

وهي خطوة تأمل الحكومة يف أنها سوف تخلق فرصا 
عمل وتقلل من معدل البطالة، واملقدر حاليا بنحو ٢٧٪. 
والرشكة العراقية املدعومة من برنامج تجارة للضامنات 
البنكية قد دعمت ١٧٨ قرضا جديدا بإجاميل ٣٫٣ ليون 
دوالر، واملؤسسات العراقية املانحة للتمويالت الصغرية 
واملدعومة من برنامج تجارة قد وزعت ٢١٫٨٤٧ قرضا 

بقيمة ٥٢٫٩ مليون دوالر.٥٨٤ 

تنمية القطاع العام

إصالح املرشوعات اململوكة للدولة 
الشكل ٤٫١٦
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-

-
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لتطوير القطاع الخاص. كام تعمل وحدة التسوية بالبنك 
عىل خطة تخفيف الديون غري املؤداة عن كال البنكني إىل 

الرشكات اململوكة للدولة والغري موجودة حالياً. 

نظام اإلدارة املالية
يف عملية وصفت بأنها " متحدية وطويلة" تخطط 

الحكومة العراقية لتأسيس نظام إدارة ومعلومات مالية 
لتيسري إدارتها النقدية والرقابة املالية وكتابة التقارير. 

وتخطط الحكومة العراقية لتطوير املتطلبات الوظيفية 
الجوهرية لذلك النظام بنهاية أيار / مايو، مع العمل 
عن قرب مع البنك الدويل وصندوق النقد.٥٩٢ ونظام 

معلومات اإلدارة املالية املمول من الواليات املتحدة، هو 
مرشوع بقيمة ٣٧٫٤ مليون دوالر مل يتم تسليمه بشكل 
كامل ويفتقر إيل الوظيفية الحاسمة. وقد ذكرت تقارير 

مراجعة املفتش العام إلعادة اعامر العراق ومكتب 
املفتش العام للوكالة األمريكية للتنمية الدولية أن النظام 

به العديد من العيوب.٥٩٣ 

البنك املركزي العراقي
عربت الحكومة العراقية وصندوق النقد الدويل يف هذا 

الربع السنوي عن دعمها للمحافظة عىل استقالل البنك 
املركزي العراقي. ويف ٣ آذار/مارس، وقع وزير املالية رايف 
العيسوي ومحافظ البنك املركزي سينان الشابيبي خطابا 
إيل صندوق النقد الدويل قائلني فيه "أننا ال نزال ملتزمني 

باستقالل البنك املركزي العراقي".٥٩٤ ويف منتصف آذار/

الناتج القومي.٥٨٧ والشكل ٤٫١٧ يوضح املستوى السنوي 
لإلعانات املالية من املوازنة لتلك املرشوعات. 

وحتى مع العاملة املنخفضة، فأرضار الحرب، 
والتقادم التكنولوجي، وسنوات من الصيانة غري الكافية، 

واالستثامر واإلصالحات قد تركت معظم املرشوعات 
اململوكة للدولة عاجزة عن املنافسة يف االقتصاد املفتوح. 

وبسبب هذا، فالبضائع املصنعة متثل أقل من ٢٪ من 
صادرات العراق. ونقص التنافسية قد جعل من الصعب 
عىل املرشوعات اململوكة للدولة أن تحصل عىل قروض 

مالية.٥٨٨ 
ولجنة األعامل وعمليات االستقرار التابعة لوزارة 

الدفاع ، والتي شملت جهودا إلعادة بناء وإحياء 
املرشوعات اململوكة للدولة، قد أوقفت عملياتها يف 
٣١ كانون الثاين / يناير ٢٠١١. وقد تحملت السفارة 

األمريكية يف بغداد دور مراقبة إصالح الحكومة 
للمرشوعات اململوكة للدولة وتقديم النصح بقدر 

اإلمكان. وكذلك تعمل السفارة عىل متويل برنامج البند 
الدويل لتطوير طرق لتقييم أصول املرشوعات اململوكة 
للدولة، وهي خطوة مهمة يف خارطة طريق اإلصالح.٥٨٩ 

تطوير القطاع املايل 
يف هذا الربع السنوي، وافق صندوق النقد الدويل عىل 

رصف الحصة الدفعة وقدرها ٣٫٧٧ مليون دوالر كرتتيب 
احتياطي للمساعدة يف تأمني استقرار االقتصاد الصغري 
للدولة وتوفري إطار عمل من اجل إصالحات هيكلية. 

أوصلت مدفوعات ٤٧١ مليون دوالر املبالغ التي 
استقطبها العراق بناء عىل هذه الرتتيبات إىل ١٫٧ مليار 
دوالر. وجاء اإلنفاق بناء عىل استعراض أجراه صندوق 

النقد الدويل لألداء االقتصادي العراقي والذي رسم صورة 
إيجابية بوجه عام. وقد ذكرت املراجعة أن " العراق 

قد حافظ عىل االستقرار االقتصاديات الصغرية يف ظل 
ظروف صعبة خارجية وداخلية، مع قيامه بجهود إلعادة 
بناء املؤسسات االقتصادية". وقد ذكر أيضا صندوق النقد 

الدويل أن " القرارات املصريية" إلعادة بناء املؤسسات 
االقتصادية الرئيسية كانت " حاسمة" بالنسبة لتنمية 

القطاع الخاص.٥٩٠ 
وقد ذكر الصندوق أيضا أن وحدة التسوية بالبنك 

كانت تعمل مؤخرا مع رشكة خارجية للمراجعة 
الحسابية وأفراد من صندوق البنك الدويل إلزالة 

مسئوليات عرص صدام من ميزانيات اكرب مؤسستني 
مقرتضتني من الدولة، بنيك الرافدين والرشيد اململوكني 

للدولة. اعتربت الحكومة العراقية الديون كدين خارجي 
وجعلته ضمن إعادة هيكلة الدين الخارجي العراقي. 

وتعترب إعادة هيكلة البنكني رضورية لتقديم دعم أفضل 

( )

إعانات امليزانية السنوية للرشكات اململوكة للدولة،
بالنسبة إىل إجاميل الناتج املحيل

( )  :
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املشاريع الثقافية
إن اإلعداد للمشاريع الثقافية والرياضية واألحداث 

الدبلوماسية الرئيسية عىل مدار العامني املاضيني قد 
أنتج مشاريع تقدر بأكرث من ١ مليار دوالر. ففي 

البرصة، هناك جهود بحوايل ٥٠٠ مليون دوالر لإلعداد 
لكأس األمم للخليج العريب، هي مسابقة يف كرة القدم 
ملنطقة الخليج. ويجري العمل بالفعل يف إستاد جديد 

يضم ٦٥٫٠٠٠ مقعد وله ملحق لرياضة أخرى. ومن 
املقرر اكتامل العمل فيه يف آذار/مارس ٢٠١٣. ٦٠١ ويف 

بغداد، دشنت حكومة املدينة أكرث من ٨٠٠ مليون 
دوالر يف تحسينات الطرق الرئيسية والتجديدات األخرى 
ومشاريع التجميل من اجل إعداد العاصمة الجتامع قمة 

الجامعة العربية، عالوة عىل دورها كعاصمة للثقافة 
العربية يف عام ٢٠١٣. ٦٠٢ وتلك املرشوعات هي جزء من 

جهود الحكومة العراقية إلعادة دور العراق كمشارك 
بارز يف األحداث الثقافية والسياسية اإلقليمية وتطوير 

صناعة السياحة الناشئة. 

الزراعة 

تتوقع منظمة األمم املتحدة للغذاء والزراعة محصوال 
منخفضا من الحبوب يف ربيع عام ٢٠١١، بسبب 
تأخر أمطار الشتاء. ومحاصيل القمح والشعري يف 

ربيع صيف عام ٢٠١٠ قد أنتجت ٣٫٦ مليون طن، 
تقريبا ضعف مستوى السنتني السابقتني التي تأثرت 

بالجفاف. ونتيجة لهذا، فمن املتوقع أن تنخفض واردات 
الحبوب بحوايل ٣٠٠٫٠٠٠ طن لتصل إيل ٤٫٩ مليون 
طن للسنة التسويقية من متوز/يوليو ٢٠١٠ إيل متوز/
يوليو ٢٠١١. وكانت املحصول الوفري بسبب الظروف 
املثالية يف املناطق التي فيها أمطار يف شامل العراق. 

وتنمو املحاصيل يف املناطق الوسطى والجنوبية والتي 
تعتمد عىل الري وكانت دون املتوسط بسبب مستويات 
املياه املنخفضة يف نهري الفرات ودجلة وارتفاع ملوحة 

الرتبة.٦٠٣ 
وبرنامج إنماء التابع للوكالة األمريكية للتنمية 

الدولية والخاص بعامل الزراعة يقرتب من نهاية دورته 
التمويلية. وقد تم االلتزام بدفع كل متويالت الربنامج 

وهي ١٤٤٫٨ مليون دوالر مخصصة من إي اس اف، وال 
يزال مبلغ ١٥٫٩ مليون دوالر لإلنفاق.٦٠٤ ويف هذا الربع 
السنوي، فقد درب فريق برنامج إمناء البستاين أكرث من 

٢٠٠ فرد يف زراعة أللموالح وإدارتها، والتعامل مع أشجار 
الزيتون يف محافظة نيناوا، وساعد املزارعني عىل الزراعة 

املناسبة وأساليب املعالجة.٦٠٥

مارس، اصدر املجلس الترشيعي األعىل توضيحا لحم يف 
كانون الثاين/يناير وضع البنك املركزي العراقي والهيئات 

املستقلة األخرى تحت إرشاف مجلس الوزراء وليس 
مجلس النواب. ورصح التوضيح الذي جاء يف وسط 

مخاوف من قدرة البنك عىل الترصف بحرية من القيود 
السياسية أن عملية "اإلرشاف" ال تعقيق عمل البنك 

املستقل.٥٩٥ كام رحب صندوق النقد الدويل بخطوات 
الحكومة العراقية التي اتخذتها لحامية استقلالل البنك 

املركزي العراقي، معتربة هذا "رضوري للحفاظ عىل الثقة 
يف الدينار العراقي."٥٩٦ 

نظام التوزيع العام 
إن األسعار املرتفعة بشكل حاد يف الغذاء واملناخ 

السيايس الواقف عىل الحافة قد صوب الرتكيز نحو 
نظام التوزيع العام، وهو اكرب برنامج من نوعه يف العامل 

والذي يجعل تقريبا كل أرسة عراقية مستحقة لسلة 
من ١٠ سلع غذائية. ومع استثناء القمح (بعضه مزروع 
محليا) فمعظم السلة مستوردة من الخارج، مبا يف ذلك 

السكر والشاي والبقول والزيت النبايت واألرز واملنظفات 
والصابون.٥٩٧ 

ولضامن التمويل الكايف، قامت الحكومة العراقية يف 
شباط / فرباير بتحويل املوارد التي تم تعيينها يف كل 
مكان قبل أسابيع يف تعديل موازنة ٢٠١١. وتخصص 

موازنة ٢٠١١ ٣٫٤ مليار دوالر لنظام التوزيع العام، وهو 
مبلغ يساوي حوايل ٦٪ من ميزانية الحكومة العراقية 

العاملة و ٤٠٠ مليون دوالر أكرث من املخصص يف ٢٠١٠. 
٥٩٨ ويف عام ٢٠١٠، خفضت الحكومة العراقية محتوى 

السلة من ١٠ سلع إيل ٥ وقطعت الجدول من ١٢ إيل ١٠ 
مرات أثناء العام. وقد قوبل القرار مبرارة من الجامهري، 

وكانت هناك اتهامات بأن املوزعني املحليني قد فشلوا يف 
توفري بعض السلع املوعودة. ومن أجل تخفيف سخط 

املستهلك، بدأت الحكومة العراقية يف العمل مع موردين 
دوليني لسد فجوة التسليم وأسست لجنة خاصة لسد 

السلع غري املتوفرة. وتدرس أيضا الحكومة العراقية 
إعطاء حكومات املحافظات سلطة أكرب يف توزيع 

الغذاء.٥٩٩ 
وقد درست الحكومة العراقية وخرباء خارجيني العديد 
من املقرتحات بشأن إصالح هذا النظام، مبا يف ذلك الحد 

من املؤن إيل ٢٥٪ فقط من األرس املقدر أنه غري أمنة 
بالنسبة للطعام. وتلك الخطوة ميكن أن تقلل التكاليف 

بحوايل الثلثني، لكنها تسحي معونة شعبية م ٧٥٪ من 
ارس الدولة األمر الذي ميكن أن يحمل يف طياته مخاطر 

غري مقبولة.٦٠٠ 
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ملتطلبات املنظمة والتي قدمه برنامج تجارة  التابع 
للوكالة األمريكية للتنمية الدولية مل يتم أخذه إيل وزارة 

املالية. ومترير ترشيع جمريك بدون تشاور مسبق مع 
منظمة التجارة العاملية قد تجاهل أيضا رشط "التوقف" 

بالنسبة للدول التي تسعى للعضوية.٦٠٦ ◆

التنمية التجارية

أطلق العراق إشارات مختلطة يف هذا الربع السنوي عن 
 .(WTO) نيته يف املشاركة يف منظمة التجارة العاملية

وتعيني وزير جديد للتجارة قد زاد من اآلمال داخل 
الحكومة األمريكية من حدوث تقدم كبري يف عام ٢٠١١ 

نحو دخول املنظمة. ومع هذا، فهناك شكوك يف تطورات 
أخرى. فقد فشل قانون التعريفة الجمركية الجديدة 
املعدل من خالل وزارة املالية يف املطابقة ملتطلبات 

منظمة التجارة العاملية، والتعديل البديل املطابق 

  .2011 
  65.000 

( ) .
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ما يزال عدم الرضا العام بتوصيل الخدمات األساسية يف 
العراق مرتفعاً، وخاصة الكهرباء، والخدمات املائية، كام 
إن عدم الرضا له تأثري ملحوظ يف الربع السنوي الحايل 

عىل أفعال مسئويل الحكومة العراقية. ومع اإلقبال عىل 
فصل صيف حار، تحركت الحكومة برسعة غري مألوفة 

لوضع خطة عىل املدى القريب لقدرة توليد جديدة تبلغ 
٥٠٠٠ ميجا وات (MW)، وزيادة مخصصات الوقود 
ملولدات الحي الخاصة، وعملت مع البلدان املجاورة 

لرفع منسوب مياه األنهار يف العراق.

الكهرباء

حتى تاريخ ٣١ آذار/مارس ٢٠١١, التزمت الواليات 
املتحدة األمريكية مببلغ ٥٫٠٧ مليار دوالر وأنفقت نحو 

٤٫٩٧ مليار دوالر لتحسني توليد ونقل وتوزيع العراق 
للكهرباء.٦٠٧

العرض والطلب
بعد الصعود املطرد منذ بداية عام ٢٠٠٨ خالل أيلول/

سبتمرب عام ٢٠٠٩، ظلت متوسط إمدادات العراق الربع 
سنوية من الكهرباء إىل الشبكة راكد نسبيا. بلغ متوسط 

إمدادات الكهرباء  يف الربع السنوي الحايل حوايل 

١٥٣,٦٧٦ ميجا وات يف الساعة (MWh) يف اليوم أو ما 
يبلغ ٦,٤٠٣ ميجا وات (MW)- أى ١٪ زيادة من الربع 

السنوي املايض، فضال عن نفس الربع السنوي لعام 
 ٢٠١٠. ٦٠٨

وقد االحتجاجات يف أنحاء العراق يف الربع السنوي 
الحايل، شكاوى مستمرة من الطاقة التي ال ميكن االعتامد 

عليها من الشبكة الوطنية. وبلغ متوسط   اإلمدادات 
املتاحة عىل الصعيد الوطني حوايل ٥٦ ٪ من الطلب 

املقدر، عىل الرغم من اختالف اختالل التوازن بني 
العرض والطلب بني املحافظات. وكان اإلمداد األقرب إىل 

تحقيق الطلب املقدر يف السليامنية، واربيل، وداهوك- 
املحافظات الثالثة يف إقليم كرديتان- حيث دخلت إىل 

حيز الخدمة خالل السنوات الثالث املاضية محطات 
توليد طاقة جديدة ميلكها ويشغلها القطاع الخاص. يف 
كل من هذه املحافظات، شغل التحميل كنسبة مئوية 
من الطلب املقدر يف هذا الربع ال تقل عن ٩٥ ٪. أما 

عن ١٥ محافظة األخرى يف العراق، تراوحت ما بني ٤٦٪ 
(بابل، والنجف، والقادسية) إىل ٧١٪ (دياال).٦٠٩

ملعرفة املتوسطات الربع سنوية لإلمدادات والطلب 
املقدر منذ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٤، انظر الشكل ٤٫١٨. 

وملعرفة االختالل يف التوازن بني الطلب والعرض الحاليني، 
مبا يف ذلك املقارنة مع الوضع منذ ثالثة سنوات، انظر 

الشكل ٤٫٢٠.

الخدمات العامة
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إنتاج محطات توليد الطاقة
انخفض اإلنتاج الربع سنوي يف محطات الطاقة التي 

تقوم وزارة الكهرباء (MOE) بتشغيلها إىل ٤,٤١١ ميجا 
وات يف الربع السنوي الحايل- وهذا هو أكرث مستوى 
منخفض يف عامني- وقد انخفض أساسا بسبب تراجع 

اإلنتاج يف محطات الطاقة الكهرومائية. وفيام عدا 
محطات سد هيمرييم وحديثة، فان كل محطة طاقة 

كهرومائية يف العراق تقوم بتوليد كهرباء اقل يف الربع 
السنوي الحايل مام كان يف خالل نفس الربع السنوي يف 

العام املايض. وقد وصل سد املوصل، اكرب مرفق كهرومايئ 
يف البالد  والذي يعمل بقدرة ممكنة تصل إىل ٧٠٠ ميجا 

وات  إىل طريق مسدود بالنسبة ملعظم الربع السنوي 
الحايل  بسبب عدم كفاية املياه. وقد أنتجت محطات 

توليد الطاقة العراقية معاً ما متوسط ١٩٠ميجا وات يف 
الربع السنوي الحايل- اى انخفاض بلغ قدره ٤٩٪ عن 
الربع السنوي املايض، و٧٠٪ انخفاض عن نفس الربع 

السنوي يف عام ٢٠١٠، وأدىن مستوى لها من اإلنتاج يف 

السنوات الخمس املاضية:٦١٠
ويقابل هذا االنخفاض يف الناتج من مصانع وزارة 
الكهرباء العراقية خالل العام املايض زيادة الناتج من 

ثالثة مصانع  توربينات االحرتاق مملوكة للقطاع الخاص 
يف إقليم كردستان. وقد ضاعف اإلنتاج يف الربع السنوي 

الحايل، احدث هذه محطات الكهرباء، وهو محطة 
كهرباء ٥٠٠ ميجا وات يف داهوك، حيث تعمل جميع 
وحدات التوليد األربع الخاصة به وكل منها ١٢٥ ميجا 
وات. باإلضافة إىل ذلك فقد أصبحت الوحدة الخامسة 

١٢٥ ميجا وات جاهزة للعمل يف الربع السنوي الحايل يف 
املحطة كهرباء يف السليامنية. وقد بلغ متوسط اجامىل 

الناتج من هذه محطات الكهرباء الثالثة للربع السنوي 
الحاىل بأكمله ١,٢١٠ ميجا وات.٦١١ 

الواردات
وبينام أصبحت محطة داهوك تعمل بكامل طاقتها، 

فقد وصل عقد وزارة الكهرباء العراقية الخاص بواردات 
الكهرباء  من تركيا إىل داهوك إىل نهايته املقررة.٦١٢ وىف 
عام ٢٠١٠ بلغ متوسط تلك الواردات ١٤٦ ميجا وات، 
أو حوايل ٢١٪ من إجاميل الطاقة الكهربائية املستوردة 
للعراق. وقد توقفت الواردات الرتكية يف كانون الثاين/
يناير، تاركة إيران هي املورد االجنبى الوحيد للعراق- 

عىل الرغم من أن الحكومة العراقية أفادت بأنها تتفاوض 
يف تجديد واردات تركيا  من خالل طرق بديلة. وعىل 

مدار الربع السنوي بأكمله، كان متوسط اجامىل واردات 
الكهرباء ٦١٩ ميجا وات (١٩ ميجا وات من تركيا، و٦٠٠ 
ميجا وات من إيران) وهذا انخفاض يصل إىل ١٤ ٪ من 
الربع السنوي السابق و١١٪ من نفس الربع السنوي يف 
العام املايض.٦١٣ للوقوف عىل التوجهات الخاصة باسترياد 

الكهرباء منذ عام ٢٠٠٣، انظر الشكل ٤٫١٩. 
ووفقاً لنائب رئيس الوزراء الشهرستاىن، تدرس العراق 

توصيل شبكة طاقة إقليمية مع دول الرشق املتوسط 
األخرى. وميكن ملثل هذا الرتتيب أن  يتيح  واردات 
إضافية وتقاسم يف الطاقة. باإلضافة إىل ذلك، يعتقد 

الشهراىن إن يف النهاية ستعمل العراق "كممر" لتصدير 
الكهرباء  من الرشق األوسط إىل أوروبا- وخاصة يف 

الشتاء، عندما يزيد الطلب يف أوروبا وينخفض يف العراق 
والدول املجاورة. وقال إن الهدف طويل املدى للعراق 

هو إن تكون شبكة التصدير للكهرباء.٦١٤ وىف أواخر 
الثامنينيات أصبحت العراق أول دولة يف اإلقليم تقوم 

بتصدير الطاقة الكهربية يف أعقاب االنتهاء من خط 
النقل إىل تركيا.٦١٥ ومع ذلك، فان هذه الصادرات أوقفت 

يف وقت الحق بسبب تأثريات الحروب والعقوبات، 
وأصبحت العراق مستورد للكهرباء. 

التوسع يف قدرة التوليد

774  MW
2006 Q3

190 MW
2011 Q1
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واردات الكهرباء, حسب الربع السنوي، ٢٠٠٣–٢٠١١
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يبلغ اجامىل قدرة التوليد االسمية ملحطات توليد 
الطاقة يف العراق مبا يف ذلك محطات الكهرباء يف 
إقليم كردستان، حوايل ١٦,٥٠٠ ميجا وات. ولكن 

االنقطاعات الطويلة، وظروف التشغيل (مثل الطقس 
الحار، واستخدام أنواع الوقود دون املستوى األمثل) 

قد خفضت من القدرة املمكنة لهذه محطات الكهرباء 
لتصل إىل اقل من ١٢,٤٠٠ ميجا وات. واإلنتاج الفعيل 
هو نصف هذه الكمية- متوسط ٥,٧٨٤ ميجا وات يف 
الربع السنوي الحايل- وذلك بسبب النقص يف الوقود، 
واالنقطاعات املخططة أو غري املخططة، باإلضافة إىل 

عوامل أخرى.٦١٦
وكام هو موضح يف الشكل ٤٫٢٠, فان العديد من 

املشاريع أما جاري العمل بها أو يتم التخطيط لها 
لتؤدى إىل زيادة كبرية يف قدرة التوليد وجلب التوازن 
إىل العرض والطلب يف أنحاء العراق. فيام بني ١٨,٠٠٠ 

ميجا وات و٢٧,٠٠٠ ميجا وات قد تتواجد قدرة التوليد 
االسمية الجديدة بحلول نهاية عام ٢٠١٥، وذلك بناء 

عىل معلومات من الحكومة العراقية، ومسئويل الواليات 
املتحدة األمريكية ومن المخطط الرئيسي لكهرباء 

العراق. وسيتم تحديد رسعة ومقدار هذه اإلضافات 
يف القدرة بواسطة الجداول الزمنية للبناء، املوافقات 

عىل العقود، والتمويل املتاح، وعوامل أخرى. إن الناتج 
الفعيل من هذه محطات الكهرباء سيتأثر عامة بالوقود 

املتاح وظروف النقل، وشبكات التوزيع.

خطة جديدة قصرية املدى
يف ٢٣ آذار/مارس، عام٢٠١١، أعلنت وزارة الكهرباء 

العراقية عىل خطة لرتكيب ٥٠ محطة  جديدة لتوليد 
كهرباء بالديزل ١٠٠ ميجا وات يف أنحاء العراق بحلول 

صيف ٢٠١٢- وبعد أسبوع وافق عىل ذلك مجلس 
الوزراء. وقالت الوزارة أنها قد عزمت عىل الدخول يف 
عقود مؤجلة الدفع لبناء هذه محطات الكهرباء، وىف 
٧ نيسان/أبريل أعلنت توقيع أو عقدين- احدهام مع 

مينا (MENA) من كوريا الجنوبية لتوفري ٢,٥٠٠ ميجا 
وات من القدرة، واألخر مع رشكة ايليت للتجهيزات من 

األردن لتوفري ٦٠٠ ميجا وات. ومن املتوقع إن يقوم ببناء 
محطات الكهرباء املتبقية الرافدين يف العراق (١,٠٠٠ 
ميجا وات و IBA يف اإلمارات العربية املتحدة (٩٠٠ 

ميجا وات). وتنص العقود عىل إن تقوم الرشكات ببناء 
مصانع متكاملة وتقديم ستة أشهر من التدريب. ومن 
املتوقع إن يتكلف هذا املرشوع الذي سيقوم عىل نحو 
رسيع بإضافة ٥,٠٠٠ ميجا وات من القدرة االسمية إىل 
الشبكة، أكرث من ٦ مليار دوالر. ووفقاً لوزارة الكهرباء 

العراقية، فسوف تتلقى الرشكات نصف مدفوعاتهم بعد 
إن تدخل محطات الكهرباء إىل حيز الخدمة ملدة عام 

واحد واملبلغ املتبقي بعد عامان من التشغيل.٦١٧
ومن املتوقع إن تقع محطات الكهرباء الجديدة يف 

جميع املحافظات فيام عدا ثالثة يف إقليم كردستان. 
بسبب االفتقار إىل حدود إنتاج الوقود يف العديد من 

محطات الكهرباء العراقية، تقوم وزارة الكهرباء العراقية 
بالتنسيق مع وزارة النفط إىل تحديد مواقع محطات 
الكهرباء الجديدة بالقرب من مصادر الوقود. ومثل 
معظم محطات الكهرباء بالديزل القامئة يف العراق، 

فسوف تعمل محطات الكهرباء الجديدة باستخدام زيت 
٦١٨.(HFO) الوقود الثقيل

ومتثل حاليا محطات الكهرباء بالديزل حوايل ٦٪ من 
قدرة التوليد االسمية واإلنتاج للبالد، مبتوسط حوايل ٣٠٩ 
ميجا وات.٦١٩ إذا تم استكامل جميع املحطات الجديدة 

البالغ عددها ٥٠ محطة بحلول عام ٢٠١٢، فمن 
املحتمل إن متثل ٢٠٪ من القدرة، وتتجاوز مساهمة  

محطات توليد الطاقة الحرارية العراقية التي كانت 
مهيمنة.٦٢٠ ومل يوىص املخطط الرئييس لكهرباء العراق 
والذي متوله الواليات املتحدة األمريكية، والذي أصبح 

عاما بشكل رسمي يف  شباط/ فرباير، باستخدام محطات 
توليد الكهرباء بالديزل. وفقاً للمخطط الرئييس، " مل  يتم 

وضع محطات الكهرباء بالديزل يف االعتبار نظراً لصغر 
حجمها نسبيا باملقارنة مع الحمولة (الحد األقىص املحدد 

للحجم حوايل ٧٠ ميغاواط)، وبسبب، انه عىل الرغم 
من إن الوحدات الكبرية فاعليتها عالية وتستطيع العمل 

باستخدام زيت الوقود الثقيل، إال إن تكلفة رأس مالها 
املرتفع تجعلها غري جاذبة من الناحية االقتصادية."٦٢١ 

عىل أساس كل ميجا وات، فان محطات الكهرباء بالديزل 
الجديدة سوف تكلف الحكومة العراقية٥٠٪ تقريباً أكرث 

مام ستقوم بدفعه مقابل أول ثالثة محطات توربينات 
االحرتاق، والتي تعاقدت عليها مبوجب الصفقة الكربى 

لجرنال إلكرتيك.٦٢٢ ومن املفرتض إن تقرر الحكومة 
العراقية انه يف مواجهة استياء الرأي العام، فان األمر 

يستحق التكلفة اإلضافية للحصول عىل محطات جديدة 
تعمل يف أرسع وقت ممكن. ويوضح الشكل ٤٫٢٠ تأثري 
تلك الخطة التي أعلن عنها مؤخراً عن الزيادة املتوقعة 

يف القدرة عىل مدى السنوات القليلة القادمة.
ومن ضمن املرشوعات األخرى، قصرية املدى، فتتوقع 

وزارة الكهرباء العراقية إن تدخل محطة توربينات 
االحرتاق الصدر يف حيز الخدمة بحلول نهاية نيسان/

أبريل- والتي قام ببنائها رشكتني إيرانيتني. باإلضافة إىل 
ذلك، من املتوقع استكامل إعادة تأهيل العمل يف عدة 
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قدرات التوليد املتعهد بها واملخطط لها, ٢٠١١–٢٠١٥
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محطات والتي قد تشغل مرة أخرى ١,٢٠٠ميجا وات 
من القدرة يف خالل األشهر القليلة القادمة.٦٢٣ يف إقليم 

كردستان خططت رشكة االستثامر العاملي الشامل لتشغل 
٥٠٠ ميجا وات إضافية يف العام الحايل يف محطة غاز 
اربيل ومحطة توليد أخرى ١٢٥ ميجا وات يف  محطة 

غاز السليامنية.٦٢٤

املرشوعات متوسطة املدى
تركز املرشوعات األكرب عىل استخدام توربينات احرتاق 

جرنال إلكرتيك (GE) وسيمنز ومن املقرر استكاملها يف 
عام ٢٠١٥، وهى يف مراحل متعددة من التخطيط أو 

التنفيذ:
مشاريع جرنال إلكرتيك "املسار الرسيع" والعمل • 

جارى يف اإلنشاءات يف املواقع الثالثة (تاجى، هيال، 
وكربالء). ومن املتوقع إن يضيفوا معا ٦٦٠ميجا وات 
من القدرة إىل الشبكة يف خالل العامني القادمني.٦٢٥ 

مشاريع مقاول الهندسة واملشرتيات واإلنشاءات • 
"الصفقة الكربى" لجرنال إلكرتيك. منحت وزارة 

الكهرباء العراقية عقود الهندسة واملشرتيات 
واإلنشاءات (EPC) يف الربع السنوي الحاىل إىل 

ثالثة من مشاريع "الصفقة الكربى" لجرنال إلكرتيك. 
وستقوم كاليك انرجى الرتكية ببناء محطة الكاريات  
١,٢٥٠ميجا وات يف كربالء بقيمة ٤٤٥ مليون دوالر 

و محطة القيادة ٧٥٠ ميجا وات يف نينوى بقيمة 
٣٨٨٫٥ مليون دوالر، بينام ستقوم هيونداى من كوريا 
الجنوبية بإضافة ٥٠٠ ميجا وات من قدرة التوليد إىل 

محطة القداس يف بغداد بقيمة ٢١٩ مليون دوالر. 
ومن املتوقع إن تدخل ال٢٥٠٠ ميجا وات من القدرة 
الجديدة إىل حيز التنفيذ بحلول عام ٢٠١٣ أو ٢٠١٤. 

٦٢٦

مرشوعات منتجو الطاقة املستقلون "الصفقة • 
الكربى" من جرنال إلكرتيك. يف شباط/ فرباير، تلقت 

وزارة الكهرباء العراقية العطاءات بخصوص أربعة 
مشاريع الصفقة الكربى لجرنال إلكرتيك والتي تخطط 

ملنحها إىل منتجي الطاقة املستقلني (IPPs): مواقع 
الساموة، والديوانية، والعامرة ٥٠٠ميجا وات باإلضافة 

إىل موقع شط البرصة ١,٢٥٠ ميجا وات. حتى 
تاريخ منتصف نيسان/أبريل، ضيقت وزارة الكهرباء 

العراقية، مجال العطاءات لكل من هذه املواقع. 
واعتامدا عىل توقيت منح تلك العقود، فان القدرة 
اإلضافية ٢,٧٥٠ ميجا وات من املمكن إن تبدأ يف 

الدخول إىل حيز التنفيذ يف عام ٢٠١٢، وتعمل بشكل 
كامل يف صيف ٢٠١٣. ٦٢٧

مشاريع "الصفقة الكربى" لسيمنز مل يتم التعاقد • 
بعد عىل اى من مشاريع الصفقة الكربى لسيمنز. 
ومع ذلك، تجرى املفاوضات حالياً بشأن اثنان من 

املرشوعات- موقع كركوك تازا ٢٦٥ ميجا وات يف متيم، 
وموقع الرميلة ١,٣٢٥ ميجا وات. وترتاوح مواعيد 

االنتهاء املقدرة لهذا القدر من ١,٥٩٠ ميجا وات من 
القدرة اإلضافية ما بني نهاية عام ٢٠١١ إىل ٢٠١٥. ٦٢٨

وهناك مرشوعات كبرية أخرى تحت اإلنشاء وتتضمن 
محطتني حراريتني: محطة الزبيدية ١,٣٢٠ ميجا وات 
(والتي سوف تتسع إىل ٢,٥٤٠ ميجا وات) يف الوسيط 

والتي قامت شانجهاى إلكرتيك ببنائها، ومحطة اليوسفية 
٦٣٠ ميجا وات يف بابل.٦٢٩ 

خطة الكهرباء الرئيسية
كام كان مخططاً يف التقرير الربع سنوي للمفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق يف كانون الثاين/يناير من عام 
٢٠١١، قام كل من بارسونز برينكريهوف ووزارة الكهرباء 
العراقية عىل نحو رسمي بتقديم خطة الكهرباء العراقية 
الرئيسية يف ١ و٢ شباط/ فرباير. وقد حرض أكرث من ٣٧٥ 

مشارك من العديد من البلدان املؤمتر التمهيدي الذي 
عقد يف فندق فور سيزونز يف اسطنبول والذي ترعاه  
سفارة الواليات املتحدة. (بتكلفة تصل إىل ٣٥٠,٠٠٠ 

دوالر).٦٣٠
وقد ذكر املستشار األول لوزير الكهرباء يف تعليقاته 

االفتتاحية يف املؤمتر إن الخطة ُصممت من اجل "تضييق 
الفجوة بني اإلنتاج والطلب"٦٣١ وسيتطلب التنفيذ الكامل 

للخطة عىل مدى السنوات ال٢٠ القادمة حوايل ٧٧ 
مليار دوالر يف استثامرات رأس املال. ولكن، وفقاً للخطة، 

فان تكلفة عدم عمل شئ عىل اإلطالق قد تكون أكرث 
بكثري: وتقدر الخطة إن التكلفة حاليا القتصاد العراق 
من الطاقة الغري مستخدمة حوايل ٤٠ مليار دوالر يف 

العام.٦٣٢
وتتضمن السامت الرئيسية للخطة ما ييل:

التوليد: يجب عىل "الصفقة الكربى" لجرنال إلكرتيك • 
وسيمنز وغريها من املصانع امللتزمة حالياً بتوربينات 

االحرتاق، إن تتحول إىل استخدام الغاز الطبيعي يف 
أقرب وقت ممكن عمليا، ويجب إن يتم تحويل 

وحدات توربني احرتاق بنظام الدورة البسيطة إىل 
وحدات بنظام الدورة املركبة، والتي قد تؤدى إىل 
زيادة قدرة التوليد الخاصة بها بحوايل ٥٠٪ بدون 

زيادة يف استهالك الوقود (عن طريق االستفادة من 
الحرارة املتخلفة). يجب إن يتم بناء محطات توليد 
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الكهرباء التي تعمل بالغاز بنظام الدورة املركبة بدءاً 
من عام ٢٠١٨ وذلك ملواكبة الطلب املتزايد. وتقدر 
تكلفة قدرة التوليد الجديدة عىل مدى ال٢٠ سنة 
القادمة، مبا يف ذلك املشاريع الجارية حالياً (ولكن 

مع استثناء املعلن عنها حديثا والتي تساوى ٥,٠٠٠ 
ميجا وات من قدرة الديزل الجديدة) مببلغ ٣٧٫٢ 

مليار دوالر.٦٣٣
النقل: تحتاج شبكة النقل الحالية تحتاج إىل إعادة • 

تكوين وتحديث، وذلك للتصدي يف املقام األول 
الرتفاع مستويات الخطأ وجعلها تتامىش مع أفضل 
املامرسات الدولية- كام يجب إن تتوسع الستيعاب 

طاقة التوليد اإلضافية التي ستدخل يف حيز الخدمة 
لتلبية الطلب املتزايد. وتقدر الخطة إن شبكة النقل 

تحتاج إىل ٩٫٩ مليار دوالر للتحديث والتوسيع.٦٣٤
التوزيع: وتقدر وزارة الكهرباء العراقية إن حوايل • 

٣٥٪ من الكهرباء املتولدة يف محطات توليد الكهرباء 
يف العراق "تُفقد" يف شبكة التوزيع ألسباب تقنية 

باإلضافة إىل الرسقة.٦٣٥ عىل الرغم من أن بعض 
الخسائر ال ميكن تجنبها، فهي تزيد من تفاقم 

الفجوة بني العرض والطلب والحد من دخل وزارة 
الكهرباء العراقية. وتقول الخطة إن برنامج التقليل 
من الخسائر يجب إن يتقدم قامئة أولويات شبكة 

التوزيع. ووفقاً للخطة، فان إعادة تأهيل نظام 
التوزيع للعمل سيتكلف حوايل ٨٫٥ مليار دوالر، 

وسيتكلف التوسع يف النظام ٢١٫٤ مليار دوالر مليار 
إضافية.٦٣٦

وقد تم تقديم املخطط الرئييس لكهرباء العراق إىل 
مجلس الوزراء ليقوم مبراجعته وقبوله.٦٣٧ وقد ذكر 

مستشار وزير الكهرباء بأنه متنى إن تعيدها الحكومة 
العراقية،٦٣٨ ومع ذلك فقد انتقد العديد من العراقيني يف 

املؤمتر جوانب الخطة بشكل علني. فعىل سبيل املثال 
اعرتض مندوب من مكتب رئيس الوزراء املاليك عىل 

استبعاد إقليم كردستان.٦٣٩ (وتنص الخطة عىل إن أحد 
افرتاضاتها سيكون كالتايل:  "أنه سيكون هناك حد أدىن 
من التبادل مع كردستان بعيدا عن الدعم املتبادل."٦٤٠) 

وعىل الرغم من أن الشهرستاين نائب رئيس الوزراء 
لشؤون الطاقة قد تناول املؤمتر، وركز عىل مشاريع وزارة 
الكهرباء العراقية الحالية يف توسيع القدرات قام بإشارة 

عابرة فقط للخطة.٦٤١
ووفقاً للسفارة األمريكية يف بغداد وقد تم تنسيق 
تطوير املخطط الرئييس لكهرباء العراق مع تخطيط 

ووضع خطة منفصلة- إسرتاتيجية وطنية متكاملة للطاقة 
يف العراق- التي ميولها جزئيا البنك الدويل وتنفذها 
اللجنة االستشارية لرئيس الوزراء. وقد حدث هذا 

التنسيق من خالل سلسلة من االجتامعات بني وزارة 
الخارجية، والبنك الدويل، وبارسونز- برينكريهوف.٦٤٢ 
وسوف تعالج إسرتاتيجية الطاقة الوطنية  بعض من 

نفس القضايا التي يشملها املخطط الرئييس للكهرباء 
يف العراق، مبا يف ذلك انقطاع الكهرباء ومزيج الوقود 

األمثل. ومع ذلك، ففي مؤمتر اسطنبول، مل يذكر العرض 
الذي قدمه مكتب رئيس الوزراء عن إسرتاتيجية 

الطاقة املخطط الرئييس لكهرباء العراق، ومل تأىت اى 
من العروض املقدمة عن املخطط الرئييس عىل ذكر 

اإلسرتاتيجية.٦٤٣ يف العام املايض، وبعد إن أعلن البنك 
العاملي عن تقيمه منحه تصل إىل ٥ مليون دوالر 

كمنحة ملساعدة العراقيني عىل تطوير إسرتاتيجية الطاقة 
القومية، أخربت السفارة األمريكية يف بغداد املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق بأنها قد دعمت 
أهداف املرشوع ولكنها شعرت إن رعاية الواليات 

املتحدة أو متويلها سيعرقل قبول العراقيني له.٦٤٤ وكان 
العقد االصىل للمخطط الرئييس لكهرباء العراق مببلغ ٥ 

مليون دوالر، ولكن طلب بارسونز- برينكريهوف  تسوية 
عادلة مببلغ ٦٠٠,٠٠٠ دوالر بسبب عدد من التعديالت 

يف العقد.٦٤٥

هيكل التسعرية املنقحة
بسبب دعم الحكومة للتسعرية وعدم كفاية قياس 
استخدام الكهرباء، وصعوبة جمع وزارة الكهرباء 

العراقية للمدفوعات مقابل خدمة كهرباء ال ميكن 
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ذكر  سالح الهندسة يف الجيش االمريىك انه قد أكمل 
خمسة مشاريع كهربية بقيمة مركبة تبلغ ٥٦٫٦ مليون 

يف الربع السنوي الحايل. قام بتمويل أربعة من هذه 
املشاريع صندوق دعم االقتصاد وتراوحت يف قيمتها فيام 

بني ٣٥٠,٠٠٠ دوالر إىل ٣٫٣ مليون دوالر. أما خامس 
هذه املشاريع وأكربها هو إنشاء املحطات الفرعية 

الفارايب وجميلة يف مدينة الصدر، وهذا املرشوع قام 
بتمويله صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق وتبلغ 
تكلفته ٤٨٫٢ مليون دوالر.٦٤٩ وقد تم بناء املحطات 

الفرعية لتحسني توزيع الطاقة يف رشق بغداد. وقد بدأ 
العمل يف هذه املرافق يف آذار/مارس ٢٠٠٧ وكان من 

املتوقع يف بادئ األمر استكاملها يف ٢٠٠٨. ووفقاُ لسالح 
الهندسة يف الجيش االمريىك تسببت املخاوف األمنية 
الجارية يف التوقف عن العمل وتأخر إنجاز املرشوع. 
يف عام ٢٠٠٧، قامت امليليشيا باختطاف احد األعضاء 

االعتامد عليها، أصبح لدى العراقيون حافز للحفاظ عىل 
الطاقة الكهربائية أو استخدامها بشكل أكرث كفاءة، وقد 

أصبح دخل وزارة الكهرباء العراقية من املستهلكني 
اقل بكثري من تكلفة توريد الكهرباء.٦٤٦ وللمساعدة يف 

تناول تلك القضية، قامت وزارة الكهرباء العراقية بتغيري 
هيكل التسعرية يف ترشين األول/أكتوبر ٢٠١٠، فقد 

 (kWh) ضاعفت السعر مقابل كل كيلو وات يف الساعة
وهو السعر الذي تحاسب به املستهلكني املحليني 

الحكوميني والتجاريني مقابل أول ١,٠٠٠ كيلو وات يف 
الساعة يقوموا باستهالكه يف كل شهر باإلضافة إىل أكرث 

من مضاعفة السعر املفروض عىل املستويات األعىل 
من االستهالك. وقد شهد العمالء الزراعيني والصناعيني 

زيادة أعىل من ذلك يف السعر وانتقلوا من هيكل السعر 
التدريجى إىل هيكل السعر املوحد.٦٤٧ 

ومع ذلك، ففي شباط/ فرباير، ونيسان/أبريل من عام 
٢٠١١، اقرتحت وزارة الكهرباء العراقية تغيريات إضافية 

يف األسعار بعد إن بدأ العراقيني موجة جديدة من 
االحتجاجات عن الخدمات العامة الغري مناسبة واملظامل 

األخرى، وبعد إن اعرتض املزارعني عىل زيادة تكلفة 
تشغيل معدات الري. وبناء عىل االقرتاحات الجديدة، 

سيحصل جميع املستهلكني عىل أول ١٠٠٠ كيلو وات يف 
الساعة يستهلكونها مجاناً، وىف خالل موسم الري سيتم 

محاسبة املزارعني املستخدمني بأقل من نصف السعر 
املطبق عىل املستخدمني الصناعيني.٦٤٨ يوضح الجدول 

٤٫٥ التغيريات الحديثة يف تسعرية الكهرباء. 

املشاريع التي متولها الواليات املتحدة األمريكية املكتملة 
  kV 132-33  أخريا واملستمرة
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هناك أكرث من ٧٫٦ مليون عراقي ال يحصلون عىل 
مياه الرشب املأمونة، وفقا ملنظمة األمم املتحدة للرتبية 

والعلوم والثقافة (اليونسكو).٦٥٤ يعتمد العراق عىل 
نهري دجلة والفرات عىل املياه العذبة للرشب، فضال عن 
الرصف الصحي و الري،٦٥٥ كام إن االفتقار إىل بنية تحتية  

كافية وسوء إدارة املياه يف حوض دجلة والفرات سبب 
انقطاع يف املؤن وقلل من جودة مياه الرشب املتوفرة.٦٥٦ 

يؤثر أيضا نقص الطاقة التي تعوق الضخ وتنقية املياه 
أيضا عىل توريد املياه للمساعدة.٦٥٧ وقد أطلقت 

اليونسكو دراسة مسحية للمياه الجوفية يف العراق يف 
ترشين األول/أكتوبر٢٠١٠، وذلك ملساعدة الحكومة 

العراقية عىل مواجهة النقص يف املياه يف املناطق األكرث 
ترضراً. ومن املقرر االنتهاء من الدراسة املسحية يف الربع 

السنوي األخري من عام ٢٠١١. ٦٥٨ 
وما زال العراقيون يعانون من نقص خدمات املجارى. 

وفقاً لألمم املتحدة، تغطي شبكة املجاري العامة ٢٦٪ 
فقط من السكان، وهناك ما ا يقدر ب ٨٣ ٪ من مياه 

الرصف الصحي غري معالجة يف العراق.٦٥٩ 
وحالياً تستمر الحكومة العراقية يف اإلرشاف عىل 

مرشوعات املياه، مثل تبطني القنوات ملنع الترسب.٦٦٠ 
قام وزير املوارد املائية يف الربع السنوي الحاىل بزيارة 
السدود األرضية يف جنوب العراق واملصممة لتحديد 

تأثري مياه الرصف القادمة من إيران.٦٦١

املشاريع التي متولها الواليات املتحدة األمريكية املكتملة 
أخريا واملستمرة

وقد ذكر سالح الهندسة يف الجيش االمريىك انه قد 
استكمل ثالثة مشاريع مياه ومياه رصف صحي ممولة 

متويل امريىك يف الربع السنوي الحاىل بقيمة مركبة تبلغ 
٢٫٥ مليون دوالر. واملرشوع ذو القيمة األكرب كان ١٫٩ 

املحليني لفريق عمل مهندس سالح الهندسة يف الجيش 
االمريىك، وتم تهديد عاملني آخرين.٦٥٠ 

حتى تاريخ ٣١ مارس،٢٠١١ كان لدى سالح الهندسة 
يف الجيش االمريىك ١١ مرشوع كهرباء جارى العمل بهم 

بقيمة مركبة تبلغ ٥٩٫٦ مليون دوالر. وأكربها هو آخر 
مرشوع كهرباء متبقي ويقوم بتمويله صندوق إغاثة 

وإعادة إعامر العراق: بناء محطة فرعية يف رامادى مببلغ 
٢٩٫٣ مليون دوالر. واملشاريع ال١٠ األخرى املستمرة  
قام بتمويلها صندوق دعم االقتصاد وهي يف معظمها 

لرشاء قطع الغيار واملعدات. ويتوقع سالح الهندسة يف 
الجيش االمريىك االنتهاء من العمل يف جميع املشاريع 
فيام عدا احدها يف نهاية حزيران / يونيو، مع االنتهاء 

من آخر مرشوع مقرر له االنتهاء يف متوز/يوليو.٦٥١
ووفقاً للقوات األمريكية يف العراق، فحتى تاريخ ٣١ 
آذار/مارس، عام ٢٠١١  تم استكامل  خمسة مشاريع 

كهرباء تم متويلها من اعتامدات برنامج االستجابة 
الطارئة للقائد للسنة املالية ٢٠١١ بقيمة مركبة اقل 

بقليل من ٥٠٠,٠٠٠ دوالر. يف الربع السنوي الحاىل تم 
استكامل  أربعة من هذه املرشوعات والتي متثل ٨٣٪ 

من هذه التكاليف. وىف نهاية الربع السنوي الحاىل، 
يجرى العمل ب١٦ مرشوع كهرباء اضاىف يستخدم 

متويالت برنامج االستجابة الطارئة للقائد للسنة املالية 
٢٠١١ وتقدر القيمة املجمعة مببلغ ٢٫٧ مليون دوالر 

(وكل منها يتكلف اقل من ٥٠٠,٠٠٠ دوالر. كام أبلغت 
القوات األمريكية يف العراق أيضا عن ٣٠ مرشوع متوله 

اعتامدات برنامج االستجابة الطارئة للقائد للسنة املالية 
٢٠١٠، بتكلفة مركبة تبلغ ١١٫٢ مليون دوالر، مل يتم 

استكاملهم حتى تاريخ ٣٠ أيلول/سبتمرب،٢٠١٠. وتبلغ 
قيمة خمسة من هذه املرشوعات ٥٠٠,٠٠٠ دوالر لكل 
منها. وبسبب الطريقة التي تقوم بها القوات األمريكية 

يف العراق باإلبالغ عن مستوى بيانات املرشوع، فان 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق غري قادر عىل 
تحديد حايل اى من هذه املرشوعات البالغ عددها ٣٠. 

٦٥٢

املياه والرصف الصحي

حتى تاريخ ٣١ آذار/مارس، ٢٠١١، خصصت الواليات 
املتحدة األمريكية مبلغ ٢٫٦٥ مليار دوالر، وأنفقت ٢٫٥٧ 

مليار دوالر إلصالح قطاعات املياه والرصف الصحي يف 
العراق.٦٥٣ 
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خدماته إىل ساكني الفالوجة. ومن املقرر للمرشوع إن 
تتم مراسم قص الرشيط يف حزيران / يونيو ٢٠١١، ولكن 
تأخر مرشوع  توصيالت املنازل يف املنطقة أ سيؤثر عىل 
الجدول الزمني التشغييل للنظام. ووفقاً ملهنديس املوقع 
تم اختبار املحطة باستخدام املياه وليس باستخدام مياه 
الرصف الصحي. كام تتضمن املشاكل املحتملة األخرى  
انعدام التدريب بني املهندسني العراقيني املحليني وعدم 
توافر قطع الغيار. وىف الربع السنوي الحاىل  تم االنتهاء 

من عقد لتقديم خدمات الهندسة والتصميم لهذا 
املرشوع ، الذي تبلغ قيمته ٣٩٠،٠٠٠ دوالر.٦٦٧

ووفقاً للقوات األمريكية يف العراق، يجرى العمل يف 
نهاية الربع السنوي الحايل يف ٣٤ مرشوع مياه ورصف 

صحي متولهم اعتامدات برنامج االستجابة الطارئة 
للقائد للسنة املالية ٢٠١١ والتكلفة اإلجاملية تبلغ ٨٫٧ 
مليون باإلضافة إىل ١٣ آخرين تم االنتهاء منهم خالل 
الربع السنوي  باجامىل تكلفة ٣٫٠ مليون دوالر. تبلغ 

قيمة هذه املشاريع الجارية واملكتملة جميعاً اقل من 
٥٠٠,٠٠٠ دوالر. كام أبلغت أيضا القوات األمريكية يف 

العراق إن هناك ١٠٢ مرشوع متولهم اعتامدات برنامج 
االستجابة الطارئة للقائد للسنة املالية ٢٠١١ بتكلفة 

مركبة ٢٤٫٥ مليون دوالر، مل يتم استكاملها حتى تاريخ 
٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠. وبلغت قيمة سبعة من هذه 
املرشوعات أكرث من ٥٠٠,٠٠٠ دوالر. إن املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق غري قادر عىل تحديد الوضع 
الحايل الى من أولئك ١٠٢ مرشوع.٦٦٨

النقل واالتصاالت

حتى تاريخ ٣١ آذار/مارس،٢٠١١، خصصت الواليات 
املتحدة األمريكية ١٫١٤ مليار دوالر وأنفقت ١٫٠٧ 

مليون دوالر ملجهود تصميم وإعادة إعامر نظام رصف 
صحي لخدمة حوايل ١٧,٥٠٠ شخص يف حى االعظمية يف 

بغداد.٦٦٢
باإلضافة إىل ذلك فقد ابلغ سالح الهندسة يف الجيش 

االمريىك عن ١٤ مرشوع متعلقني باملياه جارى العمل 
بهم وتبلغ قيمتهم ٣٣٫٧ مليون دوالر، مبا يف ذلك ١٫٣ 
مليون دوالر لدراسة انهار وبحريات العراق. وقد تقرر 

االنتهاء من جميع املشاريع ما عدا مرشوع التوصيل 
للمنازل يف املنطقة أ من حى الفالوجة بحلول متوز/يوليو 

٢٠١١ مبا يف ذلك املشاريع املرتفعة القيمة:٦٦٣
مرصف القبلة وشبكة العاصفة ومن املتوقع االنتهاء • 

من هذا املرشوع الذي تكلف ١١٫١ مليون دوالر يف 
محافظة البرصة لتصميم وبناء محطة رصف صحي 

ونظام لجمع مياه االمطار- مبا يف ذلك محطات الضخ 
وأنابيب قوة، وغرف التفتيش والخلجان، والوصالت 
املنزلية الفردية- يف نهاية حزيران / يونيو ٢٠١١. ٦٦٤

توصيالت املنازل يف املنطقة أ وقد تقرر االنتهاء من • 
هذا املرشوع الذي تكلف ٤٫٦ مليون دوالر لتوصيل 

٩,٣٠٠ منزل بنظام  الفلوجة ملعالجة مياه الرصف 
الصحي، يف الربع السنوي الحايل، لكن االن تم تأجيل 

االنتهاء إىل نهاية مايو ٢٠١٢. ٦٦٥
مجموعة مجارى الفالوجة املنطقة ب. هذا املرشوع • 

الذي يساوى ٣٫٣ مليون دوالر، من املقرر االنتهاء 
منه يف ابريل٢٠١١، يسعى إىل الحفر ووضع األنابيب 
يف منطقة تجميعية مرتبطة بنظام الفالوجة ملعالجة 

مياه الرصف الصحي، مبا يف ذلك  صب الجدران 
الخراسانية لغرف التفتيش.٦٦٦

إن نظامالفالوجةمعالجة مياه الرصف الصحي، وهو 
مرشوع تبلغ قيمته ٩٨ مليون دوالر لبناء مرفق معالجة 
مياه الرصف الصحي يف محافظة االنبار، ما يزال ال يقدم 
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الحايل عىل الخط الجنويب، والذي يسري من بغداد إىل أم 
القرص يف محافظة البرصة، وقد تم اكتشاف مسائل فنية 

بسيطة تحتاج إىل معالجة قبل إن ميكن تشغيل خط 
السكة الحديد. كام يستمر التدريب والصيانة عىل الخط 

الشامىل، والذي يسري من بغداد إىل الحدود السورية.٦٧٤ 
املرحلة األوىل من التدريب، وهو مرشوع تكلف 

٨٢٦,٠٠٠ وانتهى يف أيلول/سبتمرب، ٢٠١٠. وقد بدأت 
املرحلة الثانية التي يبلغ متويلها ٣٫٧١ مليون دوالر يف 

آب/أغسطس ٢٠١٠، وتضمنت دورات تدريبية يف سيدار 
رابيدز، والية ايوا، يف آذار/مارس ونيسان/أبريل ٢٠١٠، 

ومن املقرر إن تجرى املرحلة الثانية خالل أيلول/سبتمرب 
٢٠١١. وأبلغت السفارة األمريكية يف بغداد انه قد تم 

إنفاق أكرث من ٣٫٥ مليون دوالر عىل املرشوع حتى 
تاريخه، وقد قدرت التكاليف املتبقية املتوقعة مبا يصل 

إىل ١٨٠,٠٠٠٫٦٧٥ دوالر.٦٧٥

املطارات
 (ICAA) وقد قامت هيئة الطريان املدين العراقي

بتعيني ٥٠ مراقب طريان اضاىف يف الربع السنوي الحاىل، 
مام يصل بالعدد الكىل للمراقبني يف العملية الذين تم 
تعيينهم ١٠٠. وىف ١٧ شباط/ فرباير، تخرج ١٧ طالب 

عراقي من التدريب يف أكادميية بان أم، ميامى ـ فلوريدا. 
وتتحكم هيئة الطريان املدين العراقي يف املسار الجوى 

فوق ١٥٠٠٠ قدم يف شامل العراق، وهى يف إطار 
السيطرة عىل الجو فوق ١٥,٠٠٠ قدم يف النصف الجنويب 

من الدولة. ومن املقرر السيطرة عىل املجال الجوي يف 
جميع االرتفاعات إىل االنتقال إىل هيئة الطريان املدين 

العراقي أوقات مختلفة خالل ٢٠١١ وإدخال تحسينات 
عىل االتصاالت  واملالحة يف العراق،  ويتم االنتهاء من 

قدرات املراقبة. وقد أبلغت  السفارة األمريكية يف بغداد 
انه قد تقرر إن تقوم القوات األمريكية يف العراق بإنهاء 

وجودها يف مطارات بغداد واملوصل يف ترشين األول/
أكتوبر، وىف املطار يف البرصة يف كانون األول/ديسمرب.٦٧٦

وقد زاد يف الربع السنوي الحايل الرحالت الجوية 
التجارية ورحالت الشحن يف الربع السنوي الحايل، كام 

بدأت رشكات نقل اإلماراتية  ذات األصل االمريىك، 
وخطوط طريان ستار اليت  يف رحالتها إىل البرصة واربيل. 

يف محافظة كربالء، استمر وزير النقل يف خططه لبناء 
مطار جوى الستيعاب الحجاج.٦٧٧ 

وقد استمرت رشكات طريان النارص وهى رشكات 
نقل خاصة يف رحالتها إىل أوروبا، واسيا والعامل العريب، 

باإلضافة إىل خطط لتوسيع الخدمة يف فرانكفورت، 
وأملانيا، يف أواخر ابريل ٢٠١١. وحالياً، يسافر النارص 

من بغداد إىل بريطانيا والسويد والهند والكويت وديب، 

مليار دوالر إلعادة تأهيل قطاعات النقل واالتصاالت 
يف العراق.٦٦٩ وقد تقدمت الحكومة العراقية يف الربع 
السنوي الحايل بخطط لزيادة نقل الشحنة بالسفن أو 

بالسكك الحديدية، مع رشاء تسعة سفن شحن وطائرات 
جديدة لتوسيع خطوط السكك الحديدية الستيعاب 

الحجاج. كام افتتحت أيضا الحكومة العراقية مسار جوى 
بني البرصة وديب.٦٧٠ 

وفقاً للقوات األمريكية يف العراق، فقد تم متويل 
سبعة مشاريع نقل من اعتامدات برنامج االستجابة 

الطارئة للقائد للسنة املالية ٢٠١١ والتكلفة اإلجاملية 
تبلغ ١٫٧ مليون دوالر ويجرى العمل بهم يف نهاية الربع 

السنوي الحايل، وقد تم استكامل اثنان آخران يف خالل 
الربع السنوي الحايل بتكلفة إجاملية اقل من ٥٠٠,٠٠٠ 
دوالر. كام أبلغت القوات األمريكية يف العراق أيضا عن 
انه حتى تاريخ ٣٠ أيلول/سبتمرب ،٢٠١٠ مل يتم استكامل 
٣٨ مرشوع تم متويلهم من اعتامدات برنامج االستجابة 

الطارئة للقائد للسنة املالية ٢٠١١. ومل تبلغ قيمة اى 
من هذه املشاريع أكرث من ٥٠٠,٠٠٠. دوالر. إن املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق غري قادر عىل تحديد 

الوضع الحايل الى من أولئك ٣٨ مرشوع.٦٧١

املوانئ
أبلغت السفارة األمريكية  يف بغداد إن يف هذا الربع 

السنوي عقدت قوة املهمة املشرتكة بني الوكاالت 
(JIATF) حوايل ٣٣ اجتامع مع مشغيل امليناء العراقيني 

للمساعدة يف عمليات امليناء، وقد ساعدت العراقيني 
عىل تطوير مراقبة منافذ الدخول، وسهلت الزيارة األوىل 

للدولة من ممثل املنظمة البحرية الدولية وساعدت 
العراقيني عىل صياغة إجراءات امن امليناء.٦٧٢

الطرق
وقد ابلغ سالح الهندسة يف الجيش االمريىك إن إنشاء 

احد الطرق كان جاريا يف الربع السنوي الحاىل- طريق 
العامرة امليمونة ملركبات النقل، وقد تقرر االنتهاء منه 
يف متوز/يوليو ٢٠١١. وسيصل طول الطريق الرسيع ذو 

الحارتني إىل ٤٠ ميل.٦٧٣ 

السكك الحديدية
أبلغت السفارة األمريكية يف بغداد  عن استمرار 

املرحلة الثانية من التدريب لتمكني موظفي سكك 
حديد الجمهورية العراقية من تشغيل وصيانة  شبكة 
امليكروويف الرقمية لالتصاالت الالسلكية والتي تبلغ 

قيمتها ٤٨٫١ مليون دوالر يف الربع السنوي الحايل. وكان 
يجرى اختبار نظام مراقبة القطارات يف الربع السنوي 
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بغداد وتبلغ قيمته ١٨٫٣ مليون ,قد تم بناء أكرث من 
٩٠ ٪ منه وتقرر االنتهاء منه يف حزيران / يونيو٢٠١١. 

وقد كان تاريخ االنتهاء املتوقع االصىل كانون األول/
ديسمرب ٢٠٠٦، ولكن عاىن املرشوع من مشاكل التخريب 

واملقوالت، وتم إعادة منحه يف عام ٢٠٠٩ يف الربع 
السنوي الحايل، أعلن سالح الهندسة يف الجيش االمريىك 
إن وزارة الكهرباء، ووزارة االتصاالت يعقدون مباحثات 

متعلقة بتوصيل املرشوع إىل الشبكة الوطنية.٦٨٠ 

الرعاية الصحية

تستمر أزمة نقص األطباء واملمرضات يف العراق, ولكن 
يف اآلونة األخرية كانت هناك محاوالت تدريجية لتحسن 
هذه األوضاع يف بعض املناطق لتقديم الرعاية الصحية. 

شارك متخصيص الرعاية الصحية العراقيني يف حدث  
الذي يرعاه جونز هوبكينز  والذي يهدف إىل تعزيز 

االهتامم بالرعاية والتوعية الصحية.٦٨١ كام حرض عدد 
من العامل العاملني يف الرعاية الصحية العراقية برنامج 
تدريبي يف لبنان والذي ركز عىل الرعاية الصحية لألفراد 

املرشدين من منازلهم.٦٨٢

بناء مستشفي متولها الواليات املتحدة.
يف الربع السنوي الحاىل, استمر سالح الهندسة يف الجيش 

االمريىك يف مراقبة مرشوعني صندوق دعم االقتصاد يف 
متويل بناء مبني الرعاية الصحية مبيزانيه ١٦٫١ مليون 

دوالر مبا يف ذلك مستشفي جراحة املسان. وقام بزيادة 
املرافق يف مركز ابن سينا لجراحة القلب.٦٨٣ لقد تم نقل 
جناح جراحة يف مستشفي بعقوبة العام وكل مستشفي 

يف برصة لألطفال إىل وزارة الصحة (MOH). وعيل الرغم 
من ذلك فان املستشفي ال يعمل بشكل كامل. باإلضافة 
إىل ذلك فإن الوكالة األمريكية للتنمية الدولية استمرت 

يف متويل عدد كبري من مشاريع الصحة (املشاريع 
الخاصة ببناء املستشفيات) مبا يف ذلك مرشوع الرعاية 

الصحية األولية وبرنامج تعزيز الصحة.٦٨٤
وفقا للقوات األمريكية يف العراق , تم متويل عدد 

٦ مشاريع للرعاية بالصحة من اعتامدات برنامج 
االستجابة الطارئة للقائد للسنة املالية ٢٠١١ وهذا تم 

مبيزانية ٨٣١٫٤٨٩  دوالر يف نهاية الربع السنوي األخري، 
وتم بناء عدد ١٨ بناء آخر خالل الربع السنوي الحاىل 

بتكلفة إجاملية ال تزيد عن ١ مليون دوالر. وتم تقدير 
قيمة كل من هذه املشاريع الجارية واملنجزة بأقل من  
٥٠٠٠٠٠ دوالر. وذكرت القوات األمريكية يف العراق أنه 

تم متويل عدد ٢٧ مرشوع آخر من اعتامدات برنامج 

باإلضافة إىل  الرحالت الداخلية إىل أربيل واملوصل 
والكوت والنجف، والبرصة. ووفقاً ألحد مسئويل رشكات 

طريان النارص إن رحلتها األوىل إىل لندن حدثت بعد فرتة 
قصرية من توقف الخطوط الجوية العراقية عن الطريان 

إىل العاصمة الربيطانية أو إىل السويد، نظرا للقضية 
املرفوعة حالياً ضد رشكة الطريان من الكويت.٦٧٨ 

االتصاالت
يف الربع السنوي الحايل، أعلن وزير االتصاالت يف 

الحكومة العراقية إن الحكومة تخطط إلصدار ترخيص 
رشكة تليفون محمول رابعة ليتم عمل املزايدات عليها يف 

عام ٢٠١١. وقد ذكر الوزير إن الرتخيص من املمكن إن 
يتكلف ١مليار دوالر، و٢ مليار دوالر، متضمنة الرسوم 

والبنية التحتية الرضورية، ومن املمكن تجرى باالشرتاك 
مع املشغل، والشعب، والوزارة. يف عام ٢٠٠٠٧، قامت 
العراق بعمل مزاد لثالثة تراخيص مبدة ١٥ سنة- إىل  
زين، آسيا سيل، وكركوك، تكلف كل منها ١٫٢٥ مليار 

دوالر باإلضافة إىل ١٨٪ إيرادات. وتقدم الرشكات الثالثة 
خدمة الهاتف املحمول إىل حوايل ٢٠ مليون مشرتك 

عراقي. وبعد سنوات من اإلهامل، تضم العراق واحدة 
من أسواق الهاتف الخلوي األرسع منوا يف املنطقة، 

وأنصار إصدار رخصة الرابعة، التي وافق عليها مجلس 
النواب  يف مايو ٢٠١٠، مطالبة أنها سوف تبقي صناعة 

 ٣G قادرة عىل املنافسة وإدخال تكنولوجيا الجيل الثالث
و الجيل الرابع ٤G إىل العراق. وىف آذار/مارس ٢٠١١، 

أعلنت زين إمكانية استثامرها لحوايل ١٠٠ مليون دوالر 
لتوسيع شبكتها يف إقليم كردستان، حيث األمن األفضل 

من املمكن إن يقوم بتحسني الخدمات.٦٧٩
وقد أبلغت الحكومة األمريكية عن احد مشاريع 

االتصاالت السلكية والالسلكية تحت اإلنشاء يف الربع 
السنوي الحايل- مركز املأمون للتبادل واالتصاالت يف 

 ) .  
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مستشفى األطفال بالبرصة
تم افتتاح مستشفي األطفال يف البرصه بتكلفة ١٦٥ 

مليون دوالر يف أيار/مايو ٢٠١٠ وتم فتحها للعمليات 
يف شهر ترشين األول / أكتوبر ٢٠١٠- متأخرة خمس 

سنوات. عىل الرغم من أن املستشفى يعالج املرىض يف 
الربع السنوي الحاىل، إال أن قسم عالج األورام، والذي  

كان من املقرر أنه السمة املميزة لهذا ملستشفى مل يفتح 
بعد. وكانت الجهود يف استكامل تسليم وتركيب املعدات 

الطبية الحديثة التي تربع بها مرشوع األمل مازالت 
مستمرة  وأيضا من أجل توظيف مدير للمستشفي  

يتحدث باللغة العربية.٦٩٠ 

برامج الوكالة األمريكية للتنمية الدولية للرعاية الصحية 
يف الربع السنوي الحاىل، أكملت الوكالة األمريكية 

للتنمية الدولية برنامج تعزيز الرعاية الصحية بتكلفة ٥ 
مليون دوالر والذي يهدف إىل مساعدة وزارة الصحة يف 

تقييم وزيادة مواضيع  الوعي العراقي  العام بالصحة 
٦٩١_ وبدأت عامها الرابع يف  املرشوع االساىس لالهتامم 

بالصحة بتكلفة ٧٤ مليون دوالر. بالتخطيط للتعاون مع 
وزارة الصحة ومنظمة الصحة العاملية، يسعي  الربنامج 
لتحسني الرعاية الصحية االساسية يف العراق من خالل 

تعزيز اإلدارة الصحية، وتوجيه العاملني يف مجال الرعاية 
الصحية، وإرشاك املجتمع املحيل العراقي  لزيادة الوعي 

الصحي لدي األفراد. يف الربع السنوي الحاىل، بدأت 
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية يف تدريب مقدمي 
الرعاية الصحية يف اإلدارة والتنظيم، والتدريب عىل 

العيادات.٦٩٢

التعليم

مينع األمن الضعيف, وزعزعة وضعف االقتصاد, 
وبعض الوصايا التي فرضتها األمم املتحدة العراق من 
الوصول بالتعليم إىل األهداف اإلمنائية األلفية للتعليم 
بحلول عام ٢٠١٥ وهذا ما قد جاء يف تقرير اليونسكو. 
تتضمن  األهداف أن األطفال البد وان يجتازوا املرحلة 

اإلبتدائيه.٦٩٣ وىف الربع السنوي الحاىل, اتفقت  الحكومة 
العراقية بالرشاكة مع منظمة اليونيسيف واالتحاد 

األورويب عىل أن يقوموا بالتمويل مببلغ  ٢٧ مليون دوالر 
تقريباُ إلطالق برنامج ميكن من خالله تنميه سياسات 

التعليم وتعزيز دور املدارس االبتدائية يف العراق سعيا 
للحفاظ عىل أهداف عام ٢٠١٥. وسوف تتجه هذه 

األموال إىل زيادة وتدعيم املناهج الدراسية يف املدارس 

االستجابة الطارئة للقائد للسنة املالية ٢٠١١ بتكلفة ال 
تزيد عن ٤ مليون دوالر ومل يتم إكاملها حتى ٣٠ أيلول / 
سبتمرب ٢٠١٠. وتم تقييم هذه املشاريع بتكلفة اقل من 
٥٠٠٠٠٠  دوالر . إن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق غري قادر عىل تحديد الوضع الحايل الى من أولئك 
٢٧ مرشوع.٦٨٥

مستشفى ميسان الجراحي
تم إكامل ٧١٪ من مستشفي جراحه امليسان بقيمة 

١٢٫٦ مليون دوالر, و٨٠ رسير مرفق يف محافظة مسيان 
يف الربع السنوي الحاىل. وذكرت السفارة األمريكية يف 

بغداد أن الجيش األمرييك و مكتب الرشاكة اإلسرتاتيجية 
مع العراق واصلوا طلب تحسني أداء املتعاقد واإلبقاء 

عىل دعم الحكومة العراقية.٦٨٦ بدأ البناء يف شهر ترشين 
الثاين / نوفمرب عام ٢٠٠٧, وتم وضع املشاريع يف جدول 
زمني بحيث يتم االنتهاء منها قبل نهاية شهر حزيران / 

يونيو عام ٢٠١١. ٦٨٧

مستشفى ابن سينا
ذكر أن العمل يف مستشفي ابن سينا يف مدينة املوصل 

مبيزانية ٣٫٥ مليون دوالر ليتم إكامل ٧٠ ٪ منه يف الربع 
السنوي الحاىل ومن املقرر إن يتم انجاز املرشوع يف 

شهر حزيران / يونيو عام ٢٠١١. يف الربع السنوي األخري، 
ذكرت السفارة األمريكية بأن رشكة مرصف الوركاء يف 
املوصل أخفقت يف تحويل مبلغ قدره ٣٤٥٠٠٠ دوالر 
تم إرسالها من سالح الهندسة يف الجيش االمريىك إىل 
املتعاقد , وهذا ما قد جاء نقال عن قضايا ومشكالت 

السيولة املرصفية. ويف الربع السنوي الحاىل ال يزل 
التمويل معلق بوجود مشكالت مرصفيه وتعمل السفارة 

االمريكيه جاهدة مع الحكومة العراقية لحل هذه 
املشكلة. ونتيجة لذلك ، ال ميكن للمتعاقد أن يدفع 

للمساعدين والعامل والداعمني.٦٨٨

الجناح الجراحي ببعقوبة
تم تسليم جناح الجراحة بتكلفة ٨ مليون دوالر يف 
بعقوبه إىل وزارة الصحة يف شهر شباط / فرباير عام 
٢٠١١. بعض الخدمات األساسية واملهمة مثل املياه  

وأيًضا الرصف الصحي أصبحت تحت اإلنشاء من أجل 
املستشفي يف الربع السنوي الحاىل. بالرغم من ذلك، 
ذكرت السفارة األمريكية يف بغداد أنه اعتبارا من ١٤ 

نيسان / أبريل ٢٠١١. مل يكن تم توصيل ٦٠ ٪ من 
الكهرباء إال أنه تم التوقع بأنه سوف يكون مكتمال يف 

شهر أيار/مايو ٢٠١١. ٦٨٩ 
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واحدة حيث بدأ بنائها يف الربع السنوي الحاىل. وكانت 
جميع املشاريع املقرر االنتهاء منها يف أكتوبر ٢٠١١. ٦٩٦ 

للحصول عىل نظرة عامة عىل مشاريع التعليم البناء 
الجارية، أنظر الجدول ٤٫٦.

وباإلضافة إىل مشاريع بناء املدارس , أنجز سالح 
الهندسة يف الجيش االمريىك مرشوعني خاصني بالتعليم 
يف الربع السنوي الحاىل: مكتبة كركوك العامة مرشوع 
بتكلفة ٢٩٥٠٠٠ دوالر من أجل إعادة صياغة املكتبة 

العامة القامئة وأيًضا ٢٫٥ مليون دوالر من أجل التزويد 
بـاأليدي العاملة و املعدات والخامات،, ملراجعة املناهج 

الدراسية الحالية يف كلية جامعة األنبار للهندسة. كان 
يوجد مرشوع آخر مرتبط بالتعليم مستمر يف نهاية هذا 

الربع: برنامج رشكاء العراقي, برنامج بتكلفة ٤ مليون 
دوالر من أجل تطوير املهندسني العراقيني املحرتفني 

والذي تم وضعه يف جدول زمني إىل نهاية شهر آب / 
أغسطس عام ٢٠١١. ٦٩٧

تبعا للقوات األمريكية يف العراق, كان يوجد ١١ 
مرشوع تم متويلهم  باعتامدات برنامج االستجابة الطارئة 

للقائد للسنة املالية ٢٠١١ وبتكلفة مجمعة ٢٫٢ مليون 
دوالر كانت جارية  يف نهاية الربع السنوي الحاىل، وتم 

إنجاز ٢٤ مرشوع آخر خالل الربع بتكلفة إجاملية قدرها 
١٫٢ مليون دوالر. وتم تقدير قيمة كل من هذه املشاريع 
الجارية واملنجزة بأقل من  ٥٠٠٠٠٠ دوالر. أيًضا، ذكرت 
القوات األمريكية يف العراق أنه تم متويل  ١١٣ مرشوع 

ومتويلهم باعتامدات صندوق الرد الطوارئ للقائد للسنة 
املالية ٢٠١٠ بتكلفة مجمعة ١٦٫٢ مليون دوالر، ومل يتم 

إكاملهم حتى تاريخ ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٠. وتبلغ قيمة 
جميع هذه املشاريع أقل من ٥٠٠٠٠٠ دوالر لكل منهم. 

إن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق غري قادر 
عىل تحديد الوضع الحايل ألى من أولئك ١١٣ مرشوع.٦٩٨

العراقية واالهتامم بتعليم الكبار وإدخال تحسينات عىل 
البنية التحتية األساسية للمدارس.٦٩٤

تم إنشاء برنامج تعليمي أعيل يف عام ٢٠١٠ وهذا 
الربنامج بدأ بالفعل يظهر مثاره. تبعا لربنامج مبادرة 
التعليم  لوزارة الخارجية العراقية تم بالفعل إرسال 

أكرث من ٣٠٠ طالب خارج العراق من أجل تعليم عايل 
ويجري حاليا عمل خطط  ملنح  ١٠٠٠ منحة دراسية 

إضافية يف عام ٢٠١١ للدراسات العليا يف الواليات 
املتحدة واململكة املتحدة.٦٩٥

املشاريع التعليمية التى متولها الواليات املتحدة
أعلن سالح الهندسة يف الجيش االمريىك عن انتهاء ١٧ 

مرشوع بناء مدرسة يف هذا امليدان من بينهم اثنان 
(مرشوعان ) تبلغ قيمة كل منها ما يزيد عن مليون 

دوالر. وال  تزال ثالث مدارس ومركز تدريب وطني قيد 
اإلنشاء يف نهاية الربع السنوي الحاىل، مبا يف ذلك مدرسة 

  / / 

  / / 

  / / 

. / /  ,USACE :



رقابة
 املفتش العام الخاص إلعادة

 إعامر العــــــــــراق
١٢٦ تدقيقات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

١٣٥ تحقيقات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

١٤٩ الخط الساخن للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

١٥٠ املوقع اإللكرتوين للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق  

١٥١ التحديثات الترشيعية 
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الربع. يقوم املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتنفيذ 
أعامل التدقيق وفقا ملعايري التدقيق الحكومية املتعارف 

عليها.

 تدقيقات املفتش العام إلعادة إعامر العراق
املكتملة يف هذا الربع السنوي

 صندوق الاستجابة السريعة: 
تحسنت ضوابط الإدارة ولكن المشاريع السابقة تحتاج إلى 

الاهتمام 
(SIGIR 11-011, 4/2011)

مقدمة 
 (DoS) يف آب/أغسطس ٢٠١١ أنشأت وزارة الخارجية
صندوق االستجابة الرسيعة  (QRF)لتزويد فرق إعادة 

إعامر محافظات العراق بوسائل مرنة لتمويل املرشوعات 
املحلية التي تعزز من التنمية االقتصادية واالجتامعية يف 

العراق. خصصت وزارة الخارجية مبلغ ٢٥٨٫٢ مليون دوالر 
من صندوق الدعم االقتصادي لتستخدمه يف برنامج صندوق 

االستجابة الرسيعة. يحتوي الربنامج عىل مكونني: مكون 
وزارة الخارجية، الذي يشري إليه املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق باسم صندوق االستجابة الرسيعة- الخارجية 
(QRF-S) ومكون الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 

(USAID) املعروفة باسم برنامج املساعدة الرسيعة للعراق 
(IRAP) كشفت التقارير السابقة للمفتش العام الخاص 

منذ آذار/مارس ٢٠٠٤، أصدر املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق ١٨٨ تقرير. من ٣١ كانون الثاين/يناير إىل ٣٠ 

نيسان/أبريل ٢٠١١، أعلن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق ستة تدقيقات تتناول مجموعة متنوعة من قضايا 

إعادة اإلعامر. وهي تشمل:
تقرير عن ضوابط إدارة صندوق االستجابة الرسيعة • 

.(QRF)
تقرير لتحديث حالة صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق • 

٢ (IRRF٢) يف نهاية العام املايل ٢٠١٠.
تقرير عن اتفاقية تعاون الوكالة األمريكية للتنمية • 

الدولية(USAID)  مع مؤسسة اإلسكان التعاوين لتنفيذ 
.(CAP) برنامج العمل املجتمعي

تقرير عن استجابة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية • 
لتوصيات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق.

تقريرين عن إدارة الجيش األمرييك فيلق املهندسني • 
(USACE) أثناء تقليل أنشطته يف العراق:

تقرير عن اإلدارة ومحصالت عقد األمن الشخيص • 
للحامية.

تقرير يتناول حالة مرشوعات الجيش األمرييك فيلق • 
املهندسني ودعم الجيش األمرييك سالح الطريان 
للعمالء بتذكية قرارات إمتام املرشوع أو اإللغاء 

.(GOI) ونقل املرشوعات إىل حكومة العراق
للحصول عىل قامئة مبنتجات التدقيق هذه، انظر الجدول 

.٥٫١
لدى املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ١٣ تدقيق 

معلن أو جاري وغريها من التدقيقات املتوقع بدأها هذا 

 / /
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عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق



/   I  I  

إن غياب الوثائق املطلوبة يرتك املرشوعات عرضة 
للتالعب واإلهدار وسوء االستخدام. للتوضيح، اكتشف 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أن مثانية 
مرشوعات يف محافظة عراقية واحدة وكلها ينقصها التوثيق 

املايل مام يزيد الشكوك بشأن إمكانية التالعب. إجامال 
وصل إجاميل هذه املرشوعات إىل ١٦٥٨١٠ دوالر وتم 

إحالة القضايا إىل تحقيقات املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق للمتابعة. مل يستنتج املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق أن التالعب وقع يف تلك القضايا ولكن 
الظروف املحيطة بهم متثل خطرا يضمن زيادة التحقيق. 

لفت انتباه املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق وجود 
مرشوعات أخرى متعددة تتضمن إهدار و/أو تالعب ممكن 
خالل زياراته إىل فرق إعادة إعامر محافظات العراق أو من 

خالل مراجعة ملف املرشوع. وإجامال، وصل إجاميل هذه 
املرشوعات إىل ١٠٩١٤٥ دوالر.

وعىل النقيض، اكتشف املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق أن الوكالة األمريكية للتنمية الدولية لديها ضوابط 

إدارية جيدة عىل مكونها يف برنامج صندوق االستجابة 
الرسيعة. احتوت ملفات مرشوع إعادة إعامر محافظات 
العراق الذي تديره الوكالة األمريكية للتنمية الدولية عىل 

كل الوثائق املطلوبة. للتوضيح، راجع املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق امللفات التي تخص ٢٠ مرشوع للوكالة 
األمريكية للتنمية الدولية لعام ٢٠٠٧- ٢٠٠٨ و ٢٠ مرشوع 

لعام ٢٠٠٩- ٢٠١٠ ووجد وثيقة واحدة ناقصة فقط. قرر 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أن سجالت الرشيك 

التنفيذي للوكالة األمريكية للتنمية الدولية احتوت عىل كل 
وثائق املحصالت والوثائق املالية والرؤية املطلوبة. تضمنت 
هذه الوثائق كل التقارير النهائية الختامية التي بها تفاصيل 
محصالت املنح إىل جانب الوثائق املالية التي قدمت طرق 

التدقيق يف كيفية استخدام أموال املنح.

التوصيات 
أوىص املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بأن يأمر 

وزيرة الخارجية األمريكية املسئولني املختصني بأن: 
يقوموا بإجراء تقييم لكل مرشوعات صندوق االستجابة . ١

الرسيعة – الخارجية، التي بدأت يف ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ 
لتحديد هل محصالت املرشوع موثقة أم ال وهل ميكن 

حساب التمويالت أم ال.
إعداد تقرير للوزير عن نتائج التقييم والترصفات املتخذة . ٢

لحل املشكالت التي تم التعرف عليها.
ضامن أن مكتب الشئون اإلقليمية وفرق إعادة إعامر . ٣

محافظات العراق تفهم وتنفذ سياسات وإجراءات إدارة 
سجالت وزارة الخارجية وتضمن أن سجالت صندوق 

بإعادة إعامر العراق عن نقاط ضعف يف وسائل التحكم يف 
متويل صندوق االستجابة الرسيعة.

الهدف من تقرير املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق يف هذا التدقيق هو فحص تناسب ضوابط اإلدارة يف 

وزارة الخارجية والوكالة األمريكية للتنمية الدولية للمساعدة 
عىل منع االحتيال واإلهدار وسوء االستخدام. 

النتائج
منذ تقرير كانون الثاين/ يناير ٢٠٠٩ من املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق عن برنامج صندوق االستجابة الرسيعة 

والذي حدد عدد من نقاض الضعف، تحسنت الضوابط 
اإلدارية لوزارة الخارجية عىل عنرصها يف الربنامج. مع ذلك 
تحتاج وزارة الخارجية إىل تناول قضايا املحاسبة وخصوصا 

تقديم التقارير مبحصالت املرشوع، ووثائق استخدام التمويل 
والتي كانت مفقودة يف كثري من ملفات املرشوع التي قام 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق مبراجعتها خالل 
هذا التدقيق. اكتشف املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق أن مرشوعات صندوق االستجابة الرسيعة العرشين 
التي نُفذت منذ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٩ بها معظم الوثائق 

املطلوبة، لكن معظم مرشوعات صندوق االستجابة الرسيعة 
العرشين التي اختارها املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق للمراجعة من ٢٠٠٧- ٢٠٠٨ كان ينقصها وثائق 
خصوصا يف محصالت املرشوع واستخدام التمويل. وإجامال، 
من بني العرشين مرشوعا التي راجعها املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق من ٢٠٠٧- ٢٠٠٨، كان نسبة ٥٦٪ من 
الوثائق املطلوبة أو الرضورية مفقودة من ملفات املرشوع، 
وكان ١٤ مرشوع ينقصهم (٧٠٪) من الوثائق املالية. كانت 

القيمة اإلجاملية لهذه املرشوعات التي تم تنفيذها بواسطة 
فرق إعادة إعامر محافظات العراق يف األنبار، بغداد، نيوا، 

متيم ٢٥٩٧٨ دوالر.
وبسبب النسبة الكبرية من الوثائق املفقودة من هذه 
املرشوعات املنفذة يف ٢٠٠٧- ٢٠٠٨، توسع املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق يف نطاق عمله ليتضمن ١٥٩ 
مرشوع إضايف من كل املحافظات يف تلك الفرتة واكتشف 
نتائج مشابهة. كشف تحليل املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق أن ٣٥٪ من الوثائق كانت مفقودة من 
املراجعة املمتدة مللفات مرشوع ٢٠٠٧- ٢٠٠٨ و ٩٢ مرشوع 

(٥٨٪) كان ينقصها وثائق محصالت املرشوع و ٤٣ مرشوع 
(٢٧٪) كان ينقصها الفواتري واإليصاالت و ٢٩ مرشوع (١٨٪) 
كان ينقصها استامرات أوامر الرشاء املستخدمة بواسطة فرق 
إعادة إعامر محافظات العراق. اكتشف املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق أيضا أن ٢١ مرشوعا (١٣٪) كان ينقصها 
ثالثة وثائق – مام يعني عدم وجود تسجيل ملا تم إنجازه أو 

كيف تم إنفاق املال.
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تعديالها بينام كانت التمويالت يف الحسابات املنتهية، ويف 
الحسابات يف نهاية العام املايل ٢٠١٠.

النتائج
P.L. ١٠٦- ١٠٨ وتعديالته قدمت ١٨٫٤٥ بليون دوالر لألمن 

واإلغاثة وإعادة التأهيل واإلعامر يف العراق. خالل األعوام 
املالية ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥، خصص مكتب اإلدارة واملوازنة ١٧٫٨٧ 

بليون دوالر من التمويالت املخصصة لصندوق إغاثة و إعادة 
إعامر العراق ٢ يف العام املايل ٢٠٠٦، وقسم املبلغ الباقي 

وهو ٥٨٨ مليون دوالر. ذهبت معظم املوارد املالية إىل ثالثة 
منظامت: وزارة الدفاع/الواليات املتحدة تلقي الجيش ١٣٫٥٢ 

بليون دوالر، تلقت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ٣٫٠٤ 
بليون دوالر وتلقت وزارة الخارجية ١٫٤٨ بليون دوالر. تلقت 

منظمتني أخرتني مبلغ إجاميل قدره ٤٠١ مليون دوالر. 
استدانت املنظامت الخمسة بأكرث من نصف املوارد املالية 

بنهاية العام املايل ٢٠٠٤ وبنهاية العام املايل ٢٠٠٥، كانوا 
مدانني بأكرث من ثالثة أرباع املوارد املالية املخصصة. وصلت 

النقطة الحرجة إىل نهايتها يف العام املايل ٢٠٠٦، عندما 
انتهت املوارد املالية غري املدانة ومل تعد متوافرة لاللتزامات 

الجديدة. عند هذه النقطة، كان كل يشء باستثناء ٣٨٩ 
مليون دوالر قد تم تعهدها –حوايل ٢٪ من املوارد املالية 

املخصصة.
يف يونيه ٢٠٠٦، قبل ثالثة شهور من انتهاء األرصدة غري 

املخصصة يف صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق ٢، القانون 
العام. ٢٣٤- ١٠٩ أقر بقاء املوارد املالية متاحة لعام واحد 

إضايف. يف آيار/مايو ٢٠٠٧، القانون العام ٢٨-١١٠ قام بتعديل 
املد وأضاف عام آخر. مدت هذه التعديالت فرتة السامح 

لاللتزامات الجديدة لصندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق ٢، 
من أيلول/سبتمرب ٢٠٠٨، مبوارد مالية جديدة تظل متوافرة 
لإلنفاق حتى ٣٠ أيلول/ سبتمرب ٢٠١٣. للتعرف عىل هذه 

الفرتات املمتدة، وضع مكتب اإلدارة واملوازنة والخزانة 
األمريكية حسابات منفصلة للاملية. خالل العام املايل٢٠٠٧، 

وزارة الدفاع األمريكية الجيش، الوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية ووزارة الخارجية أعادت ٤٥٤٫٥٦ مليون دوالر من 
املوارد املالية املخصصة مسبقا إىل مكتب اإلدارة واملوازنة. 

حول مكتب اإلدارة واملوازنة املوارد املالية للحسابات 
الجديدة وحدد ٢١٨٫٥٩ مليون إىل املنظامت يف العام املايل 

٢٠٠٧ الباقية حتى العام املايل ٢٠٠٨ لتخصيص بعض املوارد 
املالية. وخالل العام املايل ٢٠٠٨، ردت املنظامت مبلغ 

٢٤٣٫٤٠ مليون دوالر. حول مكتب اإلدارة واملوازنة التمويالت 
إىل حساب جديد ووزع ٤١٢٫٤٣ مليون دوالر. 

يف نهاية العام املايل٢٠١٠، تم إنفاق ١٧٫٢٦ بليون 
دوالر من حسابات صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق ٢، 

والتزامات غري سائلة وصلت إىل حوايل ١٤٥٫٢٥ مليون دوالر. 

االستجابة الرسيعة األصلية محفوظة ومخزنة لحني إمتام 
عملية التقييم. 

تعليقات اإلدارة ورد عمليات التدقيق
اتفقت وزارة الخارجية مع توصيات التقرير وذكرت ترصفات 
خاصة تخطط إىل تنفيذها. كام قدمت أيضا إىل املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق التعليقات الفنية التي تم تناولها 

بالشكل املناسب. 

صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ٢: تقرير عن 
المخصصات والنفقات والحالة في نهاية السنة المالية ٢٠١٠ 

(SIGIR 11-013, 4/2011)

مقدمة
يف ترشين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٣، القانون العام ١٠٦- ١٠٨ 

تم تخصيص مبلغ ١٨٫٦٥ بليون دوالر كتمويالت، أحيلت 
إىل صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق ٢ (IRRF٢). مع 

ذلك، نص القانون العام عىل أن ٢١٠ مليون دوالر من املبلغ 
يجب تحويلها إىل حسابات برنامج غري عراقي. نص تعديلني 

تاليني عىل تحويل ١٠ مليون دوالر إىل حساب صندوق 
إغاثة وإعادة إعامر العراق ٢. وفق ذلك، تم توفري ١٨٫٤٠ 
بليون دوالر لألمن واإلغاثة وإعادة التأهيل وإعادة إعامر 
العراق. ُخصصت هذه التمويالت إىل ١٠ مجاالت خاصة 

يف الربامج  واألنشطة والتي يشار إليها عىل أنها قطاعات. 
خصص مكتب اإلدارة واملوازنة هذه التمويالت، يف الغالب 
لوزارة الدفاع، األمريكية. الجيش، الوكالة األمريكية للتنمية 

الدولية (USAID) ووزارة الخارجية. كانت التمويالت يف 
البداية متوافرة لاللتزام خالل ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠٠٦ لكن 
التعديالت التي طرأت عىل القانون العام توسعت يف فرتة 
التوافر لعامني إضافيني، حتى ٣٠ سبتمرب ٢٠٠٨، بتمويالت 
غري مدانة لتظل يف الحسابات املنتهية ملدة خمس سنوات، 

حتى ٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٣. بينام تتوافر التمويالت يف هذه 
الحسابات املنتهية فقط من أجل سداد الديون القامئة أو 

التعديالت الرشعية للديون املتكبدة خالل فرتة الرسيان. يف 
٣٠ أيلول/سبتمرب ٢٠١٣، سيتم إغالق حساب صندوق إغاثة 
وإعادة إعامر العراق ٢، لن تكون التمويالت الباقية متاحة 

ألي غرض. 
يرفع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق تقاريره 
بانتظام عن حالة التمويالت املختلفة املستخدمة يف إغاثة 
وإعادة إعامر العراق. يتمثل هدف املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق يف تناول حالة صندوق إغاثة وإعادة 

إعامر العراق ٢، مبا يف ذلك املبلغ املخصص للمنظامت 
الحكومية األمريكية، املدانة خالل فرتة السامح، والتي تم 
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وقابلة للتخصيص ومسموح بها حسب التوجيهات الفيدرالية 
أم ال. 

النتائج
للعاملني األولني من خطة العمل املجتمعي الثالثة، قرر 
صندوق اإلسكان التعاوين أنه تجاوز مستوى الهدف يف 

١٧ من ٢٣ مؤرش أداء ومحصلة وضعتها الوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية/العراق ووافق عليها صندوق اإلسكان 

التعاوين لقياس النجاح اإلجاميل للربنامج. مع ذلك، ال تطلب 
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/العراق، من صندوق 

اإلسكان التعاوين تعقب عدد املجتمعات التي تسعى إىل 
الحصول عىل موارد مالية من مصادر أخرى بخالف صندوق 
اإلسكان التعاوين ليساعد يف سداد املرشوعات – وهو مؤرش 

هام عىل نجاح الربنامج. عالوة عىل ذلك، عندما مدت الوكالة 
األمريكية للتنمية الدولية خطة العمل املجتمعي الثالثة يف 
أيلول/سبتمرب ٢٠١٠، وتوسعت يف نطاقها ليتضمن مساعدة 
األفراد املرشدين داخليا، مل تضع مؤرش لتعقب سري العمل 
املنفذ يف املطالب الجديدة. إن عدم توافر هذه املؤرشات 

يحد من قدرة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/العراق عىل 
تحديد هل املوارد املالية املخصصة للمساعدات تستخدم 

بفاعلية لتحقيق أهداف خطة العمل املجتمعي الثالثة أم ال. 
إن نقص العاملني واملخاطر األمنية منع املسئولني يف 

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية من إجراء زيارات املواقع 
املطلوبة لرصد تنفيذ الربنامج واستدامة املرشوع. وبسبب 

هذه العقبات، تعتمد الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/
العراق عىل صندوق اإلسكان التعاوين واملتعاقدين واملدققني 
الخارجيني يف الحصول عىل املعلومات. عالوة عىل ذلك، فإن 
اعتامد الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/ العراق عىل فرق 

إعادة إعامر محافظات العراق يف املستقبل لتوفري معلومات 
عن تنفيذ الربنامج هو أمر مثري للمشاكل بسبب أن هذه 

الفرق سوف تحل رسيعا. جاري التعاقد مع مزيد من 
العاملني ملراقبة الربنامج، لكن العملية مل تكتمل بعد. بناء 

عليه، رمبا يكون من الصعب عىل الوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية/ العراق لتحديد النجاح اإلجاميل للربنامج مع استمرار 
خطة العمل املجتمعي الثالثة يف األعوام املستقبلية. تتطلب 
ا الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/ العراق أن يقوم صندوق 

اإلسكان التعاوين بتنفيذ املرشوعات املستدامة، مع ذلك، 
ال تحتوي ملفات املرشوعات املكتملة عىل خطط واضحة 

ومجسدة لالستدامة طويلة األجل. قد تكون النتيجة هي أن 
املرشوعات قد ال تكون مستدامة، واملؤثرات اإليجابية عىل 

حياة العراقيني قد تكون قصرية األجل.
إن إرشاف الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/العراق عىل 

اإلدارة املالية مل يتعرف عىل املرصوفات املشكوك فيها وال 
مخصصات التكاليف أو مامرسات املحاسبة. بناء عىل فحص 

وصل إجاميل األرصدة الحرة يف املنظامت إىل ٤٠٢٫٤٦ مليون 
دوالر، واألرصدة الحرة يف مكتب اإلدارة واملوازنة وصلت إىل 
٢٦٫٣٣ مليون دوالر – مام يعني أن حوايل ٤٢٩ مليون دوالر 
ميكن إلغائها يف نهاية األعوام املالية الثالث املتتالية. ٢٠١١- 
٢٠١٣ . هذا هو املبلغ الذي ميكن رده إىل الصندوق العام 
للخزانة يف حالة سداد كل االلتزامات والتعديالت الصاعدة 

والهابطة لصايف االلتزامات القامئة إىل الصفر.

التوصيات 
ال يحتوي هذا التقرير عىل أي توصيات

تعليقات اإلدارة ورد عمليات التدقيق
حيث أّن هذا التقرير ال يتضمن أي توصيات، فلم تطالب 

الوكاالت املسئولة، ومل تقم، بتقديم تعليقات.

برنامج العمل المجتمعي العراقي: اتفاق الوكالة الأميركية 
للتنمية الدولية مع مؤسسة الإسكان التعاوني الدولية 
يتوافق في الأهداف، ولكن الرقابة بقدر أكبر مطلوبة

(SIGIR 11-014, 4/2011)

مقدمة
منذ ٢٠٠٣، خصصت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
(USAID) حوايل ٢٧٦ مليون دوالر لصندوق اإلسكان 

التعاوين الدويل (CHF) لتنفيذ برنامج العمل املجتمعي 
(CAP) يف العراق. وهي حاليا يف املرحلة الثالثة (برنامج 

العمل املجتمعي ٣)، ويعترب الربنامج بعثة هامة من الوكالة 
األمريكية للتنمية الدولية يف العراق والتي تعمل يف املناطق 

الريفية واملدنية لتعزيز الدميقراطية الجذرية والحكم املحيل. 
إىل جانب الرشكاء التنفيذيني اآلخرين، ميول صندوق اإلسكان 
املجتمعي مئات املرشوعات من خالل ستة مقاطعات عمل 

فيها. وبسبب حجم متويالت صندوق اإلسكان التعاوين 
وأهمية خطة العمل املجتمعي يف االسرتاتيجية اإلجاملية 

للوكالة األمريكية للتنمية الدولية للمساعدة يف بناء العراق 
املستقر والدميقراطي، أجرى املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق هذه التدقيق لرؤى صندوق اإلسكان التعاوين 
وتنفيذه لخطة العمل املجتمعي الثالثة. 

يتناول هذا التقرير مدى نجاح صندوق اإلسكان التعاوين 
يف تحقيق أهداف خطة العمل املجتمعي الثالثة يف العراق، 

ومدى رصد الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/ العراق لتنفيذ 
صندوق اإلسكان التعاوين لخطة العمل املجتمعي الثالثة 
والتأكد من أن املرشوعات املكتملة مستدامة، وهل تبدو 

بعض التكاليف التي تم سدادها مبوجب االتفاقية معقولة 
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تقوم مقاطعة منطقة الخليج بتعديل مطالب إيجس في 
عقد الأمن لإجراء تغييرات في أنشطة إعادة الإعمار في 

العراق.
(SIGIR 11-015, 4/2011)

مقدمة
 (DoD) منذ ٣٠ آيار/مايو ٢٠٠٤، أجرت وزارة الدفاع

سلسلة من العقود مع إيجيس لخدمات الدفاع املحدودة 
(إيجيس)، لتقديم األمن الخاص والخدمات ذات الصلة يف 

العراق. اعتباًرا من نيسان/أبريل ٢٠١١، تلقت إيجيس أكرث 
من ١ بليون دوالر مقابل خدماتها. سيقلل فيلق املهندسني 

بالجيش األمرييك (USACE) وهو املستخدم الرئييس 
لخدمات إيجيس يف العراق، من أنشطة إعادة اإلعامر يف 

العراق حسب خطة القوات العسكرية األمريكية لالنسحاب 
مع نهاية السنة التقوميية ٢٠١١. يف كانون الثاين/يناير ٢٠٠٨، 

أصدر املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق تقرير 
عن رؤية وزارة الدفاع ألداء إيجيس يف أكرب العقود الحالية 
واملكتملة يف ذلك الوقت. إن أهداف املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق يف هذا التقرير الحايل هي تحديد هل 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للتكاليف املختارة 
من العام املايل ٢٠١٠، تشكك املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق يف املعقولية والقابلية للتخصيص والسامح مببلغ 
١٫٠٨ مليون دوالر. هذه التكاليف املشكوك فيها هي نتيجة 
االستخدام غري املناسب لصندوق اإلسكان املجتمعي ملامرسة 

املحاسبة عىل أساس النقد واملطالبة بثمن أعىل لتكاليف 
النفقات العامة. يوجد سبب مبديئ لفشل الوكالة األمريكية 

للتنمية الدولية/ العراق يف التعرف عىل هذه املرصوفات 
املشكوك فيها وهو أن مسئول االتفاقية وممثله أجروا 

مراجعات غري محدودة للبيانات املالية. فهم مل يستخدموا 
النتائج من وكاالت التدقيق األخرى للمساعدة عىل التعرف 
عىل العيوب. مع ذلك، يعتقد املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق بأن هذه التدقيقات تقوم فقط عىل معلومات 
مالية عالية ومل تتعرف عىل تكاليف خاصة مشكوك فيها من 

التي كان مسئول االتفاقية وممثلوه سيالحظونها بناء عىل 
ألفتهم التفاقية التعاون وعمليات صندوق اإلسكان التعاوين. 

يعتقد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أيضا أن 
االعتامد عىل نتائج وكاالت التدقيق األخرى خصوصا املدققني 
املاليني، قد يعرض الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/ العراق 

ملخاطر الفشل يف التعرف عىل التكاليف املشكوك فيها.
رغم أن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق مل 
يتعرف عىل عيوب كربى نتيجة تنفيذ صندوق اإلسكان 

التعاوين لخطة العمل الثالثة، رمبا ال تكون الحالة كذلك 
مع الرشكاء التنفيذيني اآلخرين للوكالة األمريكية للتنمية 

الدولية/ العراق. إذا خططت الوكالة األمريكية للتنمية 
الدولية إىل مد خطة العمل املجتمعي الثالثة إىل أبعد من 

تاريخ االنتهاء الحايل وهو ٢٠١٢، من الرضوري أن تقدم مزيد 
من الرؤية املبارشة لصندوق اإلسكان التعاوين ورشكاء التنفيذ 

اآلخرين لضامن فاعلية استخدام املوارد املالية التي يدفعها 
ممويل الرضائب األمريكيني.

التوصيات
يويص املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بأن يطلب 

مدير بعثة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/ العراق من 
مسئول االتفاقية أن: 

يضيف مطلب إىل االتفاقية التعاونية بأن يضع صندوق . ١
اإلسكان التعاوين خطة استدامة مستقلة لكل مرشوع من 

املرشوعات املستقبلية لخطة العمل املجتمعي الثالثة.
تقديم التوجيهات إىل صندوق اإلسكان املجتمعي عن . ٢

املطلب الستخدام عن املحاسبة املرتاكمة يف تقاريرها 
املالية السنوية.

يقدم املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أيضا 
توصيات أخرى يف التقرير نفسه والتي ميكن العثور عليها 

/  
 .
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فيلق المهندسين بالجيش الأمريكي يفي باحتياجات العملاء، 
ولكن قرار مشروع التوثيق من الممكن أن يتحسين

(SIGIR 11-016, 4/2011)

مقدمة
كجزء من اتفاقية األمن األمريكية للعراق، سوف تنسحب 

كل القوات العسكرية األمريكية من العراق بحلول ٣١ كانون 
األول/ ديسمرب. ومن بني الوحدات العسكرية األمريكية 
املنسحبة من العراق، فيلق املهندسني بالجيش األمرييك 

(USACE). مع ذلك، اعتبارا من ١٧ ترشين الثاين/فرباير، 
كانت ال تزال منطقة الخليج التابعة لفيلق املهندسني 

بالجيش األمرييك تدير العديد من املرشوعات يف العراق 
لصالح القوات األمريكية يف العراق (USF-١) والسفارة 

األمريكية. يخطط فيلق املهندسني بالجيش األمرييك إىل إبقاء 
بعض فريق العمل يف بغداد إلدارة تلك املرشوعات حتى 

٢٠١١ إىل ٢٠١٢. 
أهداف املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق من 
هذا التقرير هي تحديد حالة مرشوعات اإلنشاء الجارية 
التابعة لفيلق املهندسني بالجيش األمرييك، وهل توصياته 

إلمتام أو إلغاء املرشوع تلبي احتياجات العمالء أم ال، ومدى 
مشاركة فيلق املهندسني بالجيش األمرييك يف نقل املرشوعات 

 .(GOI) املكتملة إىل حكومة العراق

النتائج
اعتبارا من ١٧ ترشين الثاين/فرباير، كان فيلق املهندسني 

بالجيش األمرييك يدير ١٥٠ مرشوع عراقي لعمالئه. كانت 
قيمة هذه املرشوعات هي ٩٠٢٫٩ مليون دوالر. يخطط فيلق 

املهندسني بالجيش األمرييك إىل إمتام ١١٩ مرشوع من ١٥٠ 
(٧٩٪) بحلول ٣٠ حزيران/ يونيه ٢٠١١، ٢١ مرشوع إضايف 

مخطط إمتامها ما بني ١ متوز/يونيه٢٠١١ و ٣١ ديسمرب ٢٠١١ 
واملرشوعات العرش الباقية مخطط إمتامها يف ٢٠١٢. 

تعرف املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق عىل 
عوامل الخطر ذات الصلة بخطط إمتام مرشوع سالح 

املهندسني بالجيش األمرييك. أوال، يوضح تحليل املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق أن كثري من املرشوعات املكتملة 

حديثا تعرضت للتأخري. ال يوجد حيز زمني كبري يف الوقت 
الباقي إلمتام املرشوعات وزيادة التأخري قد تؤثر عىل عدد 

املرشوعات املكتملة. ثانيا، قد يحد الجدول الزمني النسحاب 

وعىل أي أساس تم تعديل خدمات عقد إيجيس لتعكس 
التغريات التي طرأت عىل أنشطة فيلق املهندسني بالجيش 

األمرييك إلعادة األعامر يف العراق.

النتائج
وجد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أن عدد من 

املرشوعات النشطة يف العراق قد تراجعت وتراجع أيضا 
العاملني يف رشكة أيجيس لألمن منذ تقرير املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق الصادر يف كانون الثاين/يناير 

٢٠٠٩. عالوة عىل ذلك، من املتوقع أن ترتاجع املرشوعات 
القامئة ومطالب العاملني يف األمن يف فيلق املهندسني بالجيش 

األمرييك أكرث بحلول متوز/يوليو ٢٠١١. ترصد مقاطعة 
منطقة الخليج التابعة لفيلق املهندسني بالجيش األمرييك 
(GRD) والتي كانت تعرف سابقا بقسم منطقة الخليج، 
استخدام فرق األمن يف إيجيس وتوفري إيجيس مبعلومات 

التخطيط والتي منها تستطيع إيجيس تحديد عدد منشآت 
العاملني يف األمن لتحقيق مطالب مقاطعة منطقة الخليج. 

تتضمن املعلومات املقدمة بواسطة مقاطعة منطقة الخليج 
عدد املرشوعات القامئة التي يجب عىل مقاطعة منقطة 

الخليج رصدها، عدد املرات التي يجب عىل املفتشني زيارة 
كل مرشوع ومكان الذي يجب زيارته لكل مرشوع ومدة 
املرشوعات. ترصد مقاطعة منطقة الخليج استخدام فرق 

األمن للمتعاقد لضامن تعديل مطالب العقد لتعكس 
التغريات يف أنشطة إعادة إعامر مقاطعة منطقة الخليج. 

تبدو عملية مقاطعة منطقة الخليج لتعديل مطالب العقد 
معقولة واستجابة للتغريات التي طرأت عىل أنشطة إعادة 

اإلعامر.
أخرب املسئولون املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
بأن يجري التفاوض عىل عقد خدمات أمنية جديدة لتقديم 
الخدمات األمنية يف منظامت متعددة منها منطقة مقاطعة 
الخليج. سيعلن عن العقد يف أواخر آذار/مارس ٢٠١١ ولكنه 

يُعلن بحلول ٥ نيسان/أبريل ٢٠١١. إن مطالب مقاطعة 
منطقة الخليج وغريها من املنظامت باستخدام العقد ستكون 
يف أوامر مهامت مخصصة إلحدى املنظامت. أخرب املسئولون 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بأن املرشوعات 
القامئة وعامل األمن املطلوبني يف متوز/ يوليو ٢٠١١ ستكون 

حوايل ١٠٪ من العدد يف متوز/يوليو ٢٠١٠.

التوصيات
ال يتضمن هذا التقرير أي توصيات. 

تعليقات اإلدارة
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تعليقات اإلدارة
بسبب أن التقرير ال يحتوي عىل أي توصيات، فإن الوكاالت 

املسئولة مل يُطلب منها تقديم تعليقات.

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تستجيب لتوصيات 
المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

(SIGIR 11-017, 4/2011)

مقدمة
قانون املفتش العام لعام ١٩٧٨، وما يطرأ عليه من تعديالت 
يطالب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بأن يحدد 
يف تقاريره نصف السنوية كل التوصيات الهامة املذكورة يف 
التقارير نصف السنوية السابقة عن الترصفات التصحيحية 

التي اكتملت. أجرى املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق هذا املراجعة ملتابعة تلك التوصيات املقدمة إىل 

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية (USAID) لتحديد حالة 
الترصف التصحيحي. والهدف من هذا التقرير هو تحديد 
هل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية لديها نظام لتعقب 
ومراقبة حالة توصيات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق واتخاذ اإلجراءات املناسبة.

النتائج
إن منشور مكتب اإلدارة وامليزانية أ – ٥٠، متابعة التدقيق 

بتاريخ ١٩ ترشين الثاين/ سبتمرب ١٩٨٢، يقدم للوكالة 
توجيهات ملتابعة وحل نتائج التدقيق وتوصياته. ينص 

هذا املنشور عىل أن مسئول متابعة تدقيق الوكالة يتحمل 
مسئولية ضامن أن (١) نظم متابعة التدقيق والترصف 

التصحيحي موثقة يف مكانها، (٢) تقديم استجابات موقوتة 
لكل تقارير التدقيق، (٣) حل النزاعات، (٤) اتخاذ الترصفات 
التصحيحية بالفعل (٥) رفع تقارير باملطالب التي تحققت. 

منشور مكتب اإلدارة وامليزانية أ-٥٠ وقانون املفتش العام 
يقدم أيضا توصيات ومطالب الستجابات الوكالة ومتابعة 
لتقارير التدقيق. ينص هذا املنشور عىل رضورة أن تكون 

االستجابات لتقارير التدقيق تعليقات خطية من املسئولني 
يف الوكالة توضح االتفاق أو االختالف حول النتائج املقررة 

والتوصيات. يجب أن تتضمن التعليقات التي توضح االتفاق 
مع التقارير النهائية الترصفات التصحيحة وتواريخ تطبيق 
هذه الترصفات إن أمكن. يجب أن ترشح التعليقات التي 

توضح االختالف بشكل كامل أسباب الخالف.
يعرف قانون املفتش العام الرشوط األخرى واملطالب 
املستخدمة يف عملية متابعة التدقيق. عىل سبيل املثال، 
يُعرف مصطلح قرار اإلدارة باعتباره تقييم بواسطة إدارة 

القوات األمريكية من العراق من قدرة فيلق املهندسني 
بالجيش األمرييك عىل االستجابة للتأخري.

وضع سالح املهندسني بالجيش األمرييك توجيهات للعمل 
مع عمالئه وقدم توصيات عن إمتام أو وقف العقود. تراعي 
هذه اإلرشادات هل يستطيع املقاول أداء العمل يف غضون 

الوقت املحدد يف العقد، وهل يحقق تقدم وهل يحق معايري 
الجودة. يراعي سالح املهندسني بالجيش األمرييك أيضا (١) 

الحاجة إىل املرشوع، (٢) فرتة األداء التقديرية للمرشوع، (٣) 
هل سيكون العميل يف البلد خالل املرشوع من أجل املوافقة 

عليه، (٤) توافر املوارد املالية. 
تناول املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق فحص 

٢٠ ملف للعقود الخاصة باملرشوعات املكتملة ما بني ترشين 
األول/ أكتوبر وكانون األول/ديسمرب ٢٠١٠ واكتشف أن سالح 

املهندسني بالجيش األمرييك استخدام املعيار الذي وضعه 
للوصول إىل تلك التوصية. أجرى املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق مقابلة مع عمالء سالح املهندسني بالجيش 
األمرييك واكتشف أنهم راضني عن عمليات إدارة سالح 

املهندسني بالجيش األمرييك ملرشوعاتهم. الحظ املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق أن هناك أربعة مرشوعات قد 
توقفت بسبب التقصري بعد مد املوارد املالية الهامة بسبب 
أن سالح املهندسني بالجيش األمرييك مل يعتقد وجود وقت 

كايف للتقدم وإمتام املرشوعات. قد تتعرض املوارد املستثمرة 
يف هذه املرشوعات إىل اإلهدار بناء عىل هل ستكملهم 

حكومة العراق أم ال. يستمر املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق يف مراجعة املرشوعات لتقييم محصالتها.

من املناطق التي الحظ املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق أنها تحتاج إىل تحسني هي أن مرشوعات القرارات 

الهامة يف الغالب غري موثقة يف ملفات العقد. قال املسئولون 
يف فيلق املهندسني بالجيش األمرييك أنهم يعملون عىل 

تحسني توثيق قرارات املرشوعات الهامة.
يف النهاية، نظر املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

إىل عملية نقل املرشوعات املكتملة إىل حكومة العراق. 
يف تقارير سابقة، الحظ املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق وجود مشاكل خصوصا يف توثيق عدد من املرشوعات 
املنقولة ومن يف حكومة العراق الذي تسلمها. يف ترشين 

الثاين/نوفمرب ٢٠٠٩، وقعت السفارة وحكومة العراق عىل 
مذكرة تفاهم تصوغ عملية نقل املرشوعات املكتملة. إن 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق جزء من هذه 

العملية ويقدم بيانات عن املرشوع ومعلومات هامة 
الستدامة املرشوعات.

التوصيات
ال يحتوي هذا التقرير عىل أي توصيات
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عمليات التدقيق الجارية واملخطط لها

ويجري املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق عمليات 
التدقيق والتي تقيّم األداء االقتصادي والكفاءة والفعالية 
ونتائج برامج إعادة إعامر العراق، ويف كثري من األحيان، 

يتم ذلك مع الرتكيز عىل مدى كفاية الرقابة الداخلية 
واحتاملية وجود التزوير واإلهدار وإساءة االستعامل. وهذا 

يشمل سلسلة من عمليات التدقيق املركّزة عىل العقود 
الرئيسية الخاصة بإعادة إعامر العراق، والتي سوف تدعم 

استجابة املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق لتوجهات 
الكونغرس حول "التدقيق الجنايئ" إلنفاق الواليات املتحدة 

املرتبط بإعادة إعامر العراق. باإلضافة إىل ذلك، أجرى 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق وسيستمر يف إجراء 
تقييامت متعمقة للمسئوليات واملعقولية ، وما هو مسموح 

به من التكاليف املحملة عىل الواليات املتحدة. وسوف 
يراقب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق عن كثب 
أيضا استعراض أنشطة إعادة اإلعامر نظرا النخفاض وجود 

وزارة الدفاع ومسؤوليات إدارة وزارة الخارجية لزيادة إعادة 
اإلعامر.

التدقيقات املعلنة أو الجارية
يعمل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق حالياً عىل 

هذه التدقيقات:
املرشوع ١١٠٥: تدقيق استخدام األموال املخّصصة لربنامج • 

االستجابة الطارئة للقائد للعراق
املرشوع ١١٠٣: تدقيق وضع التوصيات املقدمة إىل وزارة • 

الخارجية
املرشوع ١١٠٢: تدقيق وضع التوصيات املقدمة إىل وزارة • 

الدفاع
املرشوع ١١٠١: تدقيق استخدام األموال املخّصصة لربنامج • 

االستجابة الطارئة للقائد للعراق للسنة املالية ٢٠١١
املرشوع ١٠٢١: التدقيق لوضع صناديق الهيئة الدولية • 

ملراقبة املخدرات وفرض إنفاذ القانون املخصصة إلعادة 
إعامر العراق

املرشوع ١٠٢٠: تدقيق إلدارة وزارات العدل والخارجية • 
ألنشطة سيادة القانون يف العراق

املرشوع ١٠١٩b : التدقيق يف أوضاع الرقابة عىل الرشكات • 
(DoS, DoD, USAID)  األمنية الخاصة يف العراق

املرشوع ١٠١٨: تدقيق نتائج وتكلفة وإدارة مرشوع • 
محطة معالجة الرصف الصحي بالفلوجة 

املرشوع ١٠٠٩: تدقيق عقد التخزين وخدمات التوزيع يف • 
أبو غريب وميناء أم قرص

املرشوع ١٠٠٨: تدقيق أوضاع عقود  جهاز األمن الداخيل • 
ملرسح العمليات الواسعة (TWISS) التابع لوزارة الدفاع

الوكالة للنتائج والتوصيات املبينة يف تقرير التدقيق وإصدار 
للقرار النهايئ بواسطة اإلدارة فيام يتعلق باستجابتها لهذه 

النتائج والتوصيات مبا يف ذلك الترصفات التي اعتربت 
رضورية. يعرف القانون مصطلح "الترصف النهايئ" باعتباره 

إمتام كل الترصفات التي توصلت إليها اإلدارة يف قرار اإلدارة 
باعتبارها رضورية فيام يتعلق بالنتائج والتوصيات املتضمنة 
يف تقرير التدقيق، ويف حالة استنتاج اإلدارة بعدم رضورة أي 

ترصف، يحدث الترصف النهايئ عند اتخاذ قرار اإلدارة. 
يعرف املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

التوصيات املفتوحة باعتبارها تلك التوصيات التي (١) 
وافقت عليها الوكالة رادا عىل تقرير التدقيق وقدمت خطط 

للترصفات التصحيحية التي يجب تأكيد وقوعها، (٢)  ال 
توضح أنها تتفق أو تختلف مع استجابتها، (٣) ال تستجيب 

قبل إعالن التقرير النهايئ. وفق منشور مكتب اإلدارة 
وامليزانية أ- ٥٠، من الرضوري عىل كال من مكتب املفتش 

العام وإدارة الوكالة أن يعمالن معا لتطبيق التوصيات 
املفتوحة من خالل تعقب وتنسيق قرارهم.

توجد سياسات وإجراءات متابعة الوكالة األمريكية 
للتنمية الدولية يف نظام التوجيهات اآللية ٥٩٥، برنامج إدارة 

التدقيق، التي تضم منشور مكتب اإلدارة وامليزانية أ – ٥٠ 
مطالب متابعة التدقيق. بصفة خاصة، تقدم التوجيهات 

اإلجراءات املتعلقة بإدارة نظام تعقب تدقيق الوكالة.
اتخذت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية الترصفات 

التصحيحية املناسبة يف أربعة من ستة توصيات مفتوحة من 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق والتي قام بإغالقها، 
وتعمل الوكالة مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
عىل حل االثنني الباقني. باإلضافة إىل ذلك، وجد املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق أن نظم تعاقب تدقيق الوكالة 
فعال ويدار بشكل جيد.

التوصيات
يويص املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بأن يطلب 

املديرون والوكالة األمريكية للتنمية الدولية من مساعد 
مدير اإلدارة وضع عملية تقدم معلومات دورية للمفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق عن حالة األعامل ولتنفيذ 
توصيات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق.

تعليقات اإلدارة
تزامنت إدارة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية مع توصيات 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق. ووردت  تعليقات 
اإلدارة يف التقرير النهايئ، والذي يوجد يف موقع املفتش العام 
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الفيدرالية. باإلضافة إىل ذلك، استكمل املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق يف هذا الربع إعادة النظر يف اتفاق 

التعاون الذي حدد مسائل الرقابة التي قد يكون لها تأثري 
عىل فعالية الربنامج. ومن هذه، حدد املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق التكاليف املشكوك فيها. 
وسوف يستمر املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
يف عمليات التدقيق والتكاليف ونتائج جهود إعادة اإلعامر 

األمريكية يف العراق، مع الرتكيز عىل العقود التي ميولها 
صندوق قوات االمن العراقية وصندوق دعم االقتصاد. 

باإلضافة سوف يستمر املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق يف معالجة القضايا ذات الصلة بتقليص حجم وجود 

وزارة الدفاع يف العراق والعمل عىل نقل أنشطة إعادة 
اإلعامر مثل تدريب الرشطة وتقييم عملية النقل إىل وزارة 

الخارجية.  ◆

املشاريع ٩٠٠٥، و٩٠١٢، و٩٠١٣: تدقيق االعتامدات • 
وااللتزامات وبيانات معامالت النفقات ذات الصلة بإغاثة 
وإعادة إعامر العاق التابع لوزارة الدفاع، ووزارة الخارجية 

والوكالة األمريكية للتنمية الدولية

عمليات التدقيق املخطط لها
ترتبط عمليات التدقيق التي يخطط لها املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق  بثالثة أهداف رئيسية وهي الواردة يف 
خطته االسرتاتيجية لعمليات التدقيق:

تحسني مامرسات األعامل واملساءلة يف إدارة العقود واملنح • 
املرتبطة بإعادة إعامر العراق

تقييم وتعزيز االقتصاد والكفاءة والفعالية للربامج • 
والعمليات التي تهدف إىل تسهيل إعادة إعامر العراق

توفري القيادة املستقلة واملوضوعية والتوصيات بشأن • 
السياسات الرامية إىل معالجة أوجه القصور يف جهود 

إعادة اإلعامر وتحقيق االستقرار يف العراق

تعرتف الخطة االسرتاتيجية للمفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق بالطلب الترشيعي الخاص باستكامل تقرير 

التدقيق الجنايئ عىل جميع املبالغ املعتمدة أو املتوفّرة 
إلعادة إعامر العراق. وكجزء من هذا الجهد، فقد أكمل 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ٢٠ عملية تدقيق 
مركّزة عىل العقود التي تعالج النتائج ، والتكاليف والرقابة 

واملرتبطة بعقود إعادة اإلعامر الرئيسية يف العراق، فضال 
عن نقاط الضعف املتمثلة يف التزوير واإلهدار وإساءة 

االستعامل. كام أجرى املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق، تدقيقات عىل املنح والنتائج والتكاليف املحددة 

سواء كانت معقولة ومسموح بها وموزعة وفقا للوائح 



/   I  I  

تواصل تحقيقات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
املتابعة بنشاط ملزاعم اإلحتيال والتبديد وسوء االستعامل 

يف العراق ب ١١٨ تحقيق مفتوح بتاريخ ٣٠ نيسان/ أبريل 
٢٠١١. خالل هذه الفرتة التحقيقية، كان للمفتش العام 

الخاص إلعادة أعامر العراق موظفني تحقيق مكلفني لبغداد 
يف ٦ مقرات للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق يف 
أرلينجتون بوالية فريجينيا و ١١ مقر للمفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق يف مكاتب يف والية بنسلفانيا وفلوريدا 
وتكساس وأوكالهوما وكاليفورنيا. ويتضمن امتام التحقيق يف 

هذا الربع ٢ لوائح إتهام و٦ إدانات و٦ أحكام. حتي اآلن، 
لقد وصل محققون املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

٣١ اعتقال و٥٦ اتهام و٥٠ إدانة وما يزيد عن ١٤٤ مليون 
دوالر كغرامات ومصادرات وتعويضات وحصائل نقدية 

أخري.
هذا الربع، يواصل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق إجراء عدد من التحقيقات الجنائية الهامة ذات الصلة 
بإعادة إعامر العراق والعمل بشكل وثيق مع املدعني العامني 

ووكاالت التحقيق املشاركة األمريكية واملحققني املشاركني 
يف االئتالف وموظفي انفاذ القانون من الدول األخري. 

ونتيجة لتحقيقات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 
ينتظر متهامن املحاكمة وينتظر ١٦ متهم إضايف صدور 

الحكم. يبني جدول ٥٫١ زيادات كبرية يف عدد اإلجراءات 
القضائية والحصيلة النقدية املحققة يف كل عام من العامني 

السابقني بناء عيل تحقيقات املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق. ومن املتوقع أن يستمر هذا االتجاه كأعداد 
كبرية للقضايا اإلضافية يف يد النيابة العامة. للحصول عيل 
قامئة شاملة لالدانات املجمعة من قبل وزارة العدل، انظر 

جدول ٥٫٢ يف نهاية هذا الجزء. 
يالحظ املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق هذه 

األنشطة التحقيقية يف هذا الربع.
تم إتهام موظف وزارة الخارجية (Dos) واعرتف بذنب • 

طلب وقبول املدفوعات الغري رشعية من املتعاقدين 
العراقني.

تم إدانة موظف وزارة الخارجية يف السفارة األمريكية يف • 
بغداد وتم الحكم عليه لرسقته ما يقرب من ٢٥٠٫٠٠٠ 

دوالر. 
تم الحكم عيل قبطان أمرييك يف سالح مشاة البحرية • 

بستة سنوات يف السجن وتم أيًضا الحكم عيل زوجته 
لتزويرها ١٫٧ مليون دوالر من العقود يف العراق.

تم إدانة رائد الجيش األمرييك السابق وزوجته يف جميع • 
االتهامات لدورهم يف مخطط الرشوة.

تم الحكم عيل كبري املوظفني السابق مع متعاقدين • 
عسكريني امريكني مبدة ٣٧ شهر يف السجن ملشاركتهم يف 

مخطط الرشوة. 
تم إتهام رائد الجيش األمرييك واعرتف برسقة أموال • 

برنامج االستجابة الطارئة للقادة (CERP) املخصصة 
للعراقيني.

تم الحكم عيل الرقيب األمرييك السابق ملوظفي سالح • 
مشاة البحرية لقبوله رشاوي تتعلق بعقود العراق.

اعرتف الكولونيل مالزم الجيش األمرييك بذنب تهم التآمر • 
وقبول العطايا ونقل ملكية ممتلكات اآلخرين له. 

 موظف وزارة الخارجية 
متهم مبالحقة املعامالت وقبول الرشاوي

يف  ٢٨ شباط/ فرباير ٢٠١١، اعرتف ريتشارد ل. رازو بذنب 
إثنني من املعلومات الجنائية املزودة يف ٢٠ يناير ٢٠١١، 

متهاًم بالتآمر باالحتيال واالحتيال. من عام ٢٠٠٥ حتي أيار/
مايو ٢٠٠٩، وفًقا لوثائق املحكمة، دخل رازو يف املخطط 
إلثراء نفسه من خالل تزويد املتعاقدين العراقني بطرق 
احتيالية مبعلومات رسية عن مزايدة ومن ناحية أخري 

يساعد أولئك املتعاقدين يف الحصول عيل عقود يف مشاريع 
إعادة اعامر العراق مقابل نسبة مئوية من القيمة الغري 

صحيحة للعقود التي تم الحصول عليها بطرق احتيالية. عمل 

تحقيقات املفتش العام إلعادة إعامر العراق
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األول كموظف لرشكة عاملية تقوم بأعامل تجارية يف العراق 
مبوجب العقود مع الحكومة األمريكية ثم عمل كموظف 

يف وزارة الخارجية. جمع رازو ما يزيد عن ١٠٦٫٠٠٠ دوالر 
يف شكل  عموالت وتم االتفاق معه عن إجاميل ما يزيد عن 

٣٧٠٫٠٠٠ لسلوكه الغري قانوين. من املقرر صدور حكم يف 
٢٦ أيار/مايو ٢٠١١ يف املحكمة الجزئية األمريكية يف سان 

انطونيو بوالية تكساس. 
تم تويل القضية من قبل املفتش العام الخاص إلعادة 

أعامر العراق وجهاز التحقيقات الجنائية التابع لوزارة الدفاع 
(DCIS) والهجرة والجامرك (ICE) ومكتب وزارة الخارجية 
للمفتش العام (Dos OIG) وتم رفع الدعوي من قبل محام 

مبادرة اإلدعاء للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
 .(SIGPRO)

تم إدانة موظف شئون العاملني بالدولة والحكم عليه لرسقته 
ما يقرب من ٢٥٠٫٠٠٠ دوالر

يف ٨ نيسان/ أبريل، تم الحكم عيل أسامة عصام سليم عايش، 
موظف يف السفارة االمريكية يف بغداد، يف محكمة الجزئية 
األمريكية يف االسكندرية يف فرجينيا ب ٤٢ شهر يف السجن 

و٣ أعوام إفراج برقابة بعد فرتة سجنه، وأمر أيًضا بدفع 
٢٤٣٫٣١٦ دوالر تعويض و٥٫٠٠٠ دوالر غرامة. كان الحكم 
نتيجة لقرار هيئة املحلفني املؤلفة من مذنب يف ٣ شباط/

فرباير ٢٠١١ لرسقة ما يقرب من ٢٥٠٫٠٠٠ دوالر معدة لدفع 
خدمات الشحن والجامرك للسفارة. 

لقد تم التعاقد مع عايش، املقيم يف األدرن، من قبل وزارة 
الخارجية كمرشف للجامرك والشحن يف السفارة حيث أرشف 

عيل شحنات ممتلكات شخصية ملسئويل وموظفي السفارة 
يف العراق. فشارك شخصيًا يف إجراء وإدارة اتفاقيات رشاء 

بطاطني لتوفري خدمات التخليص الجمريك والتسليم للسفارة. 
وفًقا لسجالت املحكمة، استخدم عايش جهاز الحاسب 
اآليل الخاص بوزارة التجارة النشاء حساب إلكرتوين زائف 

بإسم متعاقد عراقي حقيقي واستخدم حساب الربيد 
االلكرتوين لتمثيل املتعاقد يف االتصاالت مبسئويل املشرتيات يف 
السفارة. أيًضا، أنشأ حساب بنيك بإسم زوجته من أجل املزيد 

من مخططه اإلجرامي وقدم فواتري مزورة بإسم متعاقد 
عراقي مام أدي إيل إرسال وزارة الخارجية مبلغ ٢٤٣٫٤١٦ 

دوالر لحساب زوجته يف األردن.
يف ١٥ ترشين األول/ أكتوبر، تم إتهام عايش من قبل 

هيئة محلفني كربي بتهمتي رسقة املال العام وتهمة القيام 
بأعامل تؤثر عيل املصلحة املالية الشخصية. بعد ذلك، 

وجدت هيئة املحلفني أنه مذنب يف جميع التهم الثالث. 
بعد صدور الحكم، أصدر قايض املحكمة الجزئية األمريكية 

األمر التايل للحكومة: " إنه من املناسب يف ضوء العقوبة 
املفروضة والحاجة إيل الردع العام حيث أنه يتم توجيه 

الحكومة لتقديم املشورة إيل املحكمة فيام يتعلق بالخطوات 
التي قد تم إتخاذها إلعالن إدانة املتهم والحكم عليه يف كافة 

النواحي، ولذلك لفتت املعلومات انتباه موظفي السفارة 
األمريكية يف العراق وأماكن أخري". نتيجة لألمر الصادر من 
املحكمة، أصدرت وزارة الخارجية برقية يف ١٨ نيسان/ أبريل 
٢٠١١ من وزيرة الخارجية، من واشطن العاصمة إيل جميع 
املواقع القنصلية والدبلوماسية التي فصلت وقائع القضية 
والحكم عيل عايش. أعطت الربقية املزيد من التعليامت 

للمستلمني البالغ جميع املوظفني بهذه املعلومات يف موعد 
أقصاه ٢١ نيسان/ أبريل ٢٠١١.

تم تويل القضية من قبل مكتب وزارة الخارجية للمفتش 
العام ومكتب التحقيقات الفيدرايل (FBI) وتم رفع الدعوي 
من قبل محام مبادرة اإلدعاء للمفتش العام الخاص إلعادة 

.(SIGPRO) إعامر العراق

نقيب مشاة البحرية األمريكية الذي استويل عىل ١٫٧ مليون 
دوالر من العقود حكم عليه بالسجن ٦ أعوام؛ كام حكم 

أيضاً عىل زوجته  
يف ٧ شباط/ فرباير ٢٠١١، تم الحكم عيل القبطان األمرييك 

يف سالح مشاة البحرية اريك شميت يف املحكمة الجزئية 
األمريكية يف ريفرسايد يف كاليفورنيا من قبل قايض املحكمة 

الجزئية األمريكية فرجينيا أ. فيليبس مبدة ٧٢ شهرًا يف 
السجن الفيدرايل. بينام كان يف العراق، زور شميت وزوجته 

حوايل ١٫٦٩ مليون دوالر من العقود الحكومية املمنوحة 
مبوجب الربنامج األول العراقي. خالل جلسة النطق بالحكم، 
الحظ القايض فيلبيس أنه باإلضافة إيل األرباح الغري مرشوعة 

من احتيالهم، أسفرت أفعال شميت عن تسليم أعداد أقل 
ملعدات اإلسعافات األولية وأجهزة كشف املتفجرات ألشخاص 

يف العراق.
اعرتف شميث يف أيار/مايو املايض بذنب التآمر الرتكاب 

االحتيال وتقديم إقرار رضيبي مزور أخفي الدخل الغري 
مرشوع من دائرة اإليرادات الداخلية (IRS). اعرتفت زوجة 
شميت، جانيت شميت، بأنها مذنبة العام املايض يف جرمية 

الرضائب لفشلها يف تقرير اإليرادات الواردة كجزء من 
املخطط، ويف ٤ نيسان/ أبريل ٢٠١١، تم الحكم عليها يف 

املحكمة الجزئية األمريكية مبدة ١٢ شهرًا حبس مبديئ ويليها 
٣٦ شهر تحت املراقبة.

طبًقا لوثائق املحكمة، تم نرش القبطان شميت إيل العراق 
ملدة عام واحد يف عام ٢٠٠٨، عندما استغل منصبه يف عملية 

التعاقد من أجل ترسية العقود عيل مقاول عراقي، رشكة 
املاثود. فغالبًا، تم منح العقود يف إطار الربنامج األول العراقي 

الذي تم تصميمه ملنح عقود معينة للبائعني العراقيني 
للمساعدة يف التوسع اإلقتصادي وروح املبادرة. مبجرد أنه 

قد تم منح املاثود العقد، وجدت جانيت شميت أن الباعة 
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تريي هول الذي دفع له رشاوي عمل بريسيل واهتم بالعيد 
من الرشكات التي تتعامل مع وزارة الدفاع. يف شباط/ فرباير 

٢٠٠٥، رتب إدي بريسيل لهول الحصول عيل إتفاق رشاء 
بطاطني (BPA) لتزويد السلع والخدمات لوزارة الدفاع 

ومكوناتها يف الكويت وأماكن أخري.
وفًقا لشهادة هول وأدلة أخري مقدمة يف املحاكمة، طلب 
بريسيل ٥٠٫٠٠٠ دوالر كرشوة قبل أن يصدر املياه املعبأة يف 
زجاجات التي تدعو لهول. بالتايل، رتب هول ورفاقه لربيسيل 

ليستلم األموال يف حساب بنيك بإسم رشكة شل. ومع ذلك 
بعد أن تم دفع الرشوة ٥٠٫٠٠٠ دوالر، زاد بريسيل ومسئولني 

تعاقد جيش أمريكني آخرين طلب الرشوة إيل ١٫٦ مليون 
دوالر: ٨٠٠٫٠٠٠ دوالر لربيسيل و٨٠٠٫٠٠٠ دوالر ملسئويل 

التعاقد اآلخرين. بعد أن وافق هول وآخرين عيل دفع 
األموال، اتخذ بريسيل إجراءات رسمية مختلفة ليفيد هول.
أيًضا، بينت األدلة يف املحاكمة أن إدي بريسيل استعان 

بزوجته إيريسا الستالم الرشاوي. فأرسل إيل زوجته بريد 
إلكرتوين حيث قال لها، من بني أمور أخري، "سوف تحصيل 

عيل بعض االوراق بإسمك قبل الزواج"، "أنني بحاجة 
لتوقيعها وإرسالها بالربيد إيل عنوان (كذا)"وأضاف "إنني 
أقوم بإجراء بعض االستشارات"، "وبالطبع لن أرفض أي 

الذين مقرهم الواليات املتحدة يوفروا السلع بزعم أنه يتم 
تقدميها للامثود مبوجب رشوط العقد. اشرتت جانيت شميت 
البضائع بإستخدام األموال املزودة من قبل املاثود، فغالبًا يتم 
رشاء منتجات أقل بكثري أو أدين من تلك التي يتطلبها العقد. 
وبالتايل، رتبت لهذه البضائع بأن يتم تسليمها ملشاة البحرية 

األمريكية يف العراق. مبجرد أن وصلت الشحنة إيل العراق، 
صدق القبطان شميدت زوًرا كًال من أعداد وأنواع البضائع 

التي يتطلبها العقد وقد تم تزويدها من قبل املاثود. مدعوم 
بالقوة املسلحة مع شهادة مزورة، سعي واستلم ممثلون من 

املاثود مبلغ مايل من الواليات املتحدة.
نتيجة لهذا التخطيط، سبب شميدت أن عانت وزارة 

الدفاع األمريكية (DOD) من خسائر ١٫٦٩٢٫٤٧٢ وعانت 
دائرة اإليرادات الداخلية (IRS) من خسائر ٤٥٨٫١٤١ دوالر. 

أيًضا، أُمر شميدت بدفع تعويض مايل كامل لوكالتني.
خالل سري هذا التحقيق، تم مصادرة وكاالت حكومية من 

شميدت عقارين بكاليفورنيا – أحدهم يف الدب الكبري واآلخر 
يف موريتا – مركبتان فاخرتان وحوايل ٤٠٠٠٠ دوالر نقًدا.

تم تويل التحقيق املستمر يف هذه القضية من قبل املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق وجهاز التحقيقات الجنائية 

التابع لوزارة الدفاع ودائرة التحقيق الجنائية البحرية 
(NCIS) ودائرة اإليرادات الداخلية – التحقيقات الجنائية 

.(IRS-CI)

تم إدانة رائد الجيش األمرييك السابق وزوجته يف جميع 
االتهامات لدورهم يف مخطط الرشوة. 

يف ١ آذار/ مارس ٢٠١١، أدانت هيئة املحلفني الفيدرالني يف 
مدينة ديكاتور يف أالباما إدي بريسيل، رائد الجيش السابق 

ومسئول التعاقد يف الكويت وزوجته، إيرسا بريسيل، يف 
جميع التهم من عدد ٢٢ تهمة تتعلق بالرشوة وتخطيط 

غسل األموال املتعلقة بعقود الدفاع املمنوحة يف دعم عملية 
حرية العراق.

اثبتت األدلة املقدمة يف املحاكمة أن إدي بريسيل أخذ 
إجراءات تعاقد مختلفة لصالح بعض متعاقدين مبا يف ذلك 

.  
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كانت إليس كربى موظفي هول وكانت املسئولة عن 
القيام بدور همزة الوصل بني هول ومسئويل متعاقدي 

الجيش األمرييك. وقد شاركت يف تخطيط الرشوة بتوفري 
الوصول إىل الحسابات البنكية الرسية املنشأة يف الفلبني من 
أجل متكني هول وآخرين من نقل مبالغ الرشوة للمسئولني 
املتعاقدين األمريكيني. كام  حصلت إليس عىل املعلومات 

الرسية لتسعري تعاقد الجيش التي ُوِضعت إلعطاء هول ميزة 
غري مرشوعة يف عملية تقديم العطاءات لعقد وزارة الدفاع. 

ويف مقابل مبالغ الرشوة هذه، دفعت وزارة الدفاع 
لرشكات هول ما يزيد عن ٦,٤ مليون دوالر لخدمات التعاقد. 

وقد توىل القضية املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق وجهاز التحقيقات الجنائية التابع لوزارة الدفاع 
ووحدة القيادة املركزية للتحقيقات الجنائية يف الجيش 

األمرييك لالحتيال يف املشرتيات ودائرة اإليرادات الداخلية – 
التحقيقات الجنائية ومكتب التحقيقات الفيدرايل.

وقد اتُّهم رائد الجيش األمرييك واعرتف برسقة أموال برنامج 
االستجابة الطارئة للقادة

ويف ٨ شباط/فرباير ٢٠١١، اعرتف رائد الجيش كيفن ي. 
رشوك بأنه مذنب يف املحكمة الجزئية األمريكية يف تاكوما 

يف واشنطن باتهامات غسيل األموال. وقد اعرتف رشوك 
بأنه رسق األموال التي كان من املقرر أن تستخدم ألغراض 

إنسانية أو إعادة اإلعامر يف العراق وأنه أودعها يف حساباته 
البنكية يف منطقة اليس يف واشنطن. وقام رشوك بغسيل أكرث 

من ٤٧٠٠٠ دوالر من األموال املرسوقة من خالل توزيع 
العملة عىل مجموعة من الودائع الصغرية.

ووفًقا التفاق االدعاء، بُِعث رشوك إىل املوصل يف الفرتة 
من أيلول/ سبتمرب ٢٠٠٤ إىل أيلول/ سبتمرب ٢٠٠٥ وقد ُعنيِّ 

"وكيل دفع" لربنامج االستجابة الطارئة للقادة. إن وكيل الدفع 
مسئول عن طلب األموال والحصول عليها من مكتب متويل 

الجيش وتوزيع األموال. وخالل النصف الثاين من زيارته، كان 

مال، ولكن ال ميكن ألي الشخص أن يدفع يل بإسمي ألنني 
يف الجيش ولذلك جعلتهم يضعوا كل شئ بإسمك قبل 

الزواج". بعد ذلك، سافرت إيريسا بريسيل إيل ديب يف أيار/ 
مايو ٢٠٠٥ وإيل جزر كاميان يف حزيران / يونيو ٢٠٠٥ لفتح 

حساب بنيك الستالم أموال الرشوة. أيًضا، حاول إدي و إيريسا 
بريسيل وهول وآخرون اخفاء الطبيعة الحقيقة لتخطيطهم 
الفاسد من خالل تنفيذ إيريسا بريسيل الزائف "لالتفاقيات 
االستشارية". فقاموا بإعداد فواتري مزورة تم تصميمها من 

أجل تربير األموال املدفوعة رشوة كمدفوعة عن "الخدمات 
االستشارية" الغري موجودة.

أظهرت البيانات البنكية وتقارير الحوالة املرصفية أنه 
يف املجموع، استلمت بريسيل ٢٫٩ مليون دوالر تقريبًا يف 
موفوعات الرشوة. كام أظهرت البيانات البنكية وتقارير 
الحوالة املرصفية وسجالت أخري مقدمة يف املحاكمة أن 

بريسيل استخدمت االموال يف رشاء عقارات وسيارات باهظة 
الثمن وخدمات تزيني املنزل من بني أمور أخري.

يف أعقاب حكم اإلدانة، وافق املدعي عليه عيل التنازل 
عن ٢٧٫١٧٨٫٤٠٧ دوالر. قرر قايض املحكمة الجزئية 

األمريكية فرجينيا اميرسون هوبكنز النطق بالحكم يف ٢٩ 
حزيران/يونيو ٢٠١١. 

تم تويل هذه القضية من قبل املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق ووحدة القيادة املركزية للتحقيقات الجنائية 

 ،(CID- MPFU) يف الجيش األمرييك لالحتيال يف املشرتيات
وجهاز التحقيقات الجنائية التابع لوزارة الدفاع و التحقيقات 

.(FBI) و ومكتب التحقيقات الفيدرايل (IRS-CI) الجنائية

تم الحكم عيل كبري املوظفني السابق مع متعاقدين عسكريني 
امريكني مبدة ٣٧ شهر يف السجن ملشاركتهم يف مخطط 

الرشوة. 
يف ٢٥ كانون الثاين/ يناير ٢٠١١، تم الحكم عيل دورويث 

إليس، كبري املوظفني السابق للمتعاقد العسكري األمرييك 
يف املحكمة الجزئية االمريكية يف هيوسنت يف تاكساس مبدة 

٣٧ شهر يف السجن بتهمة املشاركة يف مؤامرة دفع ٣٦٠٫٠٠٠ 
دوالر رشاوي ملسئويل تعاقد الجيش األمريكيني. باإلضافة إيل 
ذلك، صدر أمر بعمل إليس ثالثة سنوات من اإلفراج املراقب 

بعد فرتة السجن وصدر أمر بدفع ٣٦٠٫٠٠٠ دوالر تعويض. 
اعرتفت إليس بالذنب يف املحكمة الجزئية األمريكية يف ٢ 
أيلول/سبتمرب ٢٠١٠ بتهمة واحدة بالتآمر لرشوة موظفني 

عمومني. 
ووفًقا لوثائق املحكمة، من ربيع ٢٠٠٤ حتى نهاية خريف 

٢٠٠٧، عمل تريي هول والرئيس السابق إلليس واملتعاقد 
العسكري وكان لهم مصالح يف عدة رشكات يف أوقات مختلفة 
خالل هذه الفرتة، فقد زودوا  وزارة الدفاع بالسلع والبضائع. 

.
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بقيمة ٢٥٠٠٠ دوالر يف مقابل منح عقود عديدة لرشكة 
مقرها لبنان. وقد بعث سالح مشاة البحرية ستينبوش 

كمتخصصة متعاقدة يف معسكر الفلوجة يف عام ٢٠٠٦. 
ووفقا لوثائق املحكمة عادت ستاينباك إىل الواليات املتحدة 
األمريكية يف شباط /فرباير ٢٠٠٧, حيث قامت بالطريان من 

سان دييجو إىل مطار هيوسنت  للهواة، والتقطت ٢٥،٠٠٠ 
دوالر أمرييك نقدا من مسئول يف رشكة مقرها هيوسنت تابعة 

للرشكة. 
جرى التحقيق يف هذه القضية مبشاركة كل من املفتش 
العام إلعادة إعامر العراق، ودائرة التحقيقات الجنائية يف 
وزارة الدفاع،  وحدة الكشف عن االحتيال يف املشرتيات 
الرئيسية لدى قيادة التحريات الجنائية للجيش األمرييك، 

ومكتب التحقيقات الفيدرايل.

اعرتف الكولونيل مالزم الجيش األمرييك بذنب تهم التآمر 
وقبول العطايا ونقل ملكية ممتلكات اآلخرين له.

يف ٢٥ آذار / مارس ٢٠١١، اعرتف ديفيد فلوجر الكولونيل 
املتقاعد يف الحرس الوطني للجيش األمرييك بأنه مذنب يف 

املحكمة الجزئية األمريكية يف لوبوك يف تكساس بالتهم األربع 
املوجهة إليه بالتآمر وقبول الهبات ونقل ملكية اآلخرين له 

وهو موظف عام. 
ووفًقا لالتهام، بُِعث فلوجر إىل العراق من ترشين األول / 
أكتوبر ٢٠٠٣ إىل نيسان / أبريل  ٢٠٠٤، وخالل ذلك الوقت 
عمل "أمينا" لقاعدة العمليات املتقدمة ويف هذه الصفقة، 

كانت له سلطة عىل العمليات اليومية لألصول املادية 
وأمن قاعدة العمليات املتقدمة. ويعكس االتهام أن فلوجر 

استخدم وضعه إلثراء نفسه بقبول ما يزيد عن ١٠٠٠٠ دوالر 
نقًدا، وكذلك هدايا من مجوهرات ومالبس من املتعاقدين. 

ويف املقابل، تشجع فلوجر عىل منح عقود ملتعاقدين 
محددين وتجاوز اإلجراءات األمنية يف قاعدة العمليات 
املتقدمة وتحرر منها لصالح متعاقدين محددين وأصدر 

رشوك ممثل موظف التعاقد واملسئول عن االتصال يوًما بعد 
يوم مع املتعاقدين يف العراق نيابة عن الحكومة األمريكية.

وعندما كان رشوك يف موطنه يف األجازة يف نيسان/ أبريل 
٢٠٠٥، أودع ١٨٩٠٠ دوالر يف حساباته البنكية يف وديعتني. 
من أيلول/ سبتمرب ٢٠٠٥ إىل كانون األول/ ديسمرب ٢٠٠٥، 

أجرى ما يزيد عن ١٨ وديعة نقدية بلغ مجموعها ما يزيد 
عن ٢٨٠٠٠ دوالر. وعندما سئل يف كانون الثاين/ يناير ٢٠١٠، 

ادعى رشوك أن ودائع نيسان/ أبريل كانت من بيع سيارة. 
وقال إن الودائع النقدية األخرية كانت من ادخاره هو 

وزوجته يف جميع أنحاء املنزل. ويف حزيران / يونيو ٢٠١٠، 
ُووِجه رشوك مرة أخري، ولكن هذه املرة اعرتف أنه رسق 
٤٥٠٠٠ دوالر من األموال التي كان يديرها يف العراق وأنه 

هرب النقدية ملوطنه بنفسه. 
لقد وافق رشوك عىل التنازل عن أي أصول اشرتاها 

باألموال املرسوقة وقد وافق عىل دفع ٤٧٤٦١ دوالرا للواليات 
املتحدة. ومن املقرر أن يصدر الحكم عىل رشوك ويف ١٠ 

حزيران/ يونيو ٢٠١١.
يجري التحقيق يف هذه القضية املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق ووحدة القيادة املركزية للتحقيقات 

الجنائية يف الجيش األمرييك لالحتيال يف املشرتيات وجهاز 
التحقيقات الجنائية التابع لوزارة الدفاع.

 أحد العاملني السابقني يف قوات مشاة البحرية األمريكية
 برتبة رقيب حكم عليه

لقبوله الرشوة
يف ٢٨ آذار / مارس ٢٠١١، صدر الحكم عىل ماريان مندوزا 

ستينبوش، رقيبة املوظفني السابقة يف سالح البحرية يف 
املحكمة الجزئية األمريكية يف واشنطن العاصمة بالخدمة 
خمس سنوات تحت املراقبة ودفع تعويض بقيمة ٢٥٠٠٠ 
دوالر وتقييم خاص ٢٠٠ دوالر. وكان الحكم نتيجة للقرار 

بأنها مذنبة يف ٥ ترشين األول / أكتوبر ٢٠١٠ بقبول رشوة 
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واالكتشاف والتنفيذ (FERRET) الخاصني باملفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق. 

تحديث مبادرة االدعاء العام للمفتش العام إلعادة اعامر 
العراق 

تواصل مبادرة االدعاء للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق إحداث تأثري دائم. يف نهاية عام ٢٠٠٩ وىف محاولة 

منه لزيادة مواءمة املوارد مع الدعاوى القضائية املتزايدة ، 
قام املفتش العام إلعادة اعامر العراق بتطوير برنامج قام من 

خالله بتوظيف ثالثة مدعني عامني سابقني يف وزارة العدل 
(DoJ) ذوى خربة عالية. وكانوا يشكلون وحدة يف قسم 

الفساد يف اإلدارة الجنائية يف وزارة العدل لالدعاء يف قضايا 
تحقيقات املفتش العام لعادة إعامر العراق، حيث كانوا 

يتناولون قضايا وزارة العدل الخاصة بهم باإلضافة إىل عملهم 
بالقرب من املستشار العام للمفتش العام إلعادة إعامر 

العراق ومدعني وزارة العدل اآلخرين الذين تم تعيينهم يف 
قضايا املفتش العام إلعادة إعامر العراق. إن محامى االدعاء 

العام للمفتش العام إلعادة إعامر العراق اآلن مستقرين 
بصالبة يف وزارة العدل  مع قوائم الدعوى الكاملة لحاالت 
االحتيال اإلجرامي املنبثقة من سياق إعادة إعامر العراق 

فهم حاليا يقودون  أو يشاركون بشكل كبري يف ما يقرب من 
٣٠ مسالة ادعاء ويستمرون يف لعب أدوار كاملة يف تطور و 
املالحقة القضائية لقضايا بلغ عددها ١١٠ قضية تعمل بها 

إدارة تحقيقات املفتش العام إلعادة إعامر العراق.
وكانت هناك تحديثات قانونية  لقضيتني رئيسيتني نتيجة 

إلجراءات  مبادرة االدعاء للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق.

يف الواليات املتحدة ضد عايش، رقم ٣٨٨ ر ج ١٠: ١ • 
(املنطقة الرشقية من والية فرجينيا، ٢٠١١)، عمل محامي 
مبادرة االدعاء للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
مدعيًا عاًما يف هذه القضية املعقدة والطويلة مام أدى يف 

الرأي القضايئ األول إىل أن انتهاكات النظام األسايس لتنازع 
املصالح االتحادية،  ١٨محكمة الواليات املتحدة، جلسة 

٢٠٨ تخضع للوالية القضائية  خارج الحدود اإلقليمية 
للواليات املتحدة. وكذلك  أدت القضية يف الرأي القضايئ 

الثاين إىل أن رسقة األموال العامة بإنتهاك ١٨ محكمة 
الواليات املتحدة، جلسة ٦٤١ يخضع للوالية القضائية 

التي تتجاوز الحدود اإلقليمية وأن الرأي األول الذي دعم 
املواطنني غري األمريكيني املتهمني بانتهاك ١٨ محكمة 

الواليات املتحدة، جلسة ٦٤١ يخضع للوالية القضائية التي 
تتجاوز الحدود اإلقليمية. ونتيجة لذلك، يوجد اآلن سابقة 

تراخيص حمل سالح (دون سلطة قانونية ودون اتباع النظام 
املناسب) ملوظفي املتعاقدين ووجه املوظفني الحكوميني 

الستخدام معدات ولوازم أفادت متعاقدين محددين ونقل 
ممتلكات الحكومة لسيطرته لالستخدام من ِقبَل أولئك 

املتعاقدين. 
وقد توىل القضية املفتش العام الخاص إلعادة أعامر 
العراق وجهاز التحقيقات الجنائية التابع لوزارة الدفاع 
ووحدة القيادة املركزية للتحقيقات الجنائية يف الجيش 

األمرييك لالحتيال يف املشرتيات وأقام الدعوى محامي مبادرة 
اإلدعاء للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

استعراض مراجعي مجلس املفتشني العموميني للنزاهة 
والكفاءة

واجه يف هذا الربع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق ومرر استعراض مجلس املفتشني العموميني للنزاهة 

والكفاءة (CIGIE) املكلف به للتقييم الكمي الخارجي 
(QAR) لعمليات التحقيق. وقد كان الهدف من استعراض 
التقييم الكمي هو تحديد ما إذا كانت الضامنات الداخلية 

واإلجراءات اإلدارية معمول بها وتعمل بفعالية لتوفري 
ضامنات معقولة بأنه يجري اتباع السياسات املنشأة 

واإلجراءات ومعايري التحقيق املعمول بها. تم تحديد املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق لالمتثال ملعايري جودة 

التحقيقات ومبادئ النائب العام التوجيهية. 
وأجرى مكتب التفتيش العام لسلطة وادي تينييس 
استعراض مراجعي املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق للسنة املنتهية ٣١ كانون األول / ديسمرب ٢٠١٠ مبا 
يتفق مع املبادئ التوجيهية املستعرضة للتقييم النوعي 

للمكاتب االتحادية للمفتش العام (أيار/مايو ٢٠٠٩) الذي 
أنشأه مجلس املفتشني العموميني للنزاهة والكفاءة واملبادئ 

التوجيهية للنائب العام ملكاتب املفتش العام مع تنفيذ 
دستورية قانون السلطة (كانون األول/ ديسمرب ٢٠٠٣) 

ومعايري الجودة للتحقيقات (كانون األول/ ديسمرب ٢٠٠٣). 
يرجع تاريخ "خطاب املالحظات املتعلق بعمليات تحقيق 

مكتب املفتش العام املخصص إلعادة إعامر العراق" إىل 
٥ نيسان / أبريل ٢٠١١ من ريتشارد ث. مور، املفتش 

العام لسلطة وادي تينييس، واستشهد باملزيد من ثالثة 
من "أفضل مامرسات" املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق التي تستحق عىل وجه الخصوص الثناء والشكر. 
كانت هذه مبادرة االدعاء للمفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق (SIGPRO) واإلنفاذ الجنايئ الدويل وفريق 
االدعاء (INTERCEPT) وفريق التقييم القضايئ والبحث 
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عنها. يسعى قسم اكتشاف االحتيال يف املشرتيات بقوة وراء 
رشكات إضافية وأفراد شاركوا يف االحتيال املتصل بعقود 

الجيش يف العراق والكويت ومواقع أخرى يف جنوب غرب 
آسيا, باإلضافة إىل أعامل إيقاف وحظر إضافية متوقعة خالل 

٢٠١١. وقد تم اإلبالغ عن أعامل الحظر واإليقاف املتعلقة 
باالحتيال يف عقود إعادة اإلعامر ودعم الجيش يف أفغانستان 
إىل املفتش العام إلعادة إعامر أفغانستان للحصول عىل قامئة 

بالحظر، انظر الجدول رقم ٥٫٣ للحصول عىل قامئة كاملة 
بالعقود املعطّلة واملمنوعة, انظر امللحق ه. ◆

قضائية أوسع اآلن ملالحقة هذه الجرائم عند حدوثها يف 
مناطق الحروب مثل العراق وأفغانستان.

يف الواليات املتحدة ضد فلوجر، رقم ٤٥٠ر ج ١٠: ١ • 
(املنطقة الشاملية تكساس ٢٠٠١)، عمل محامي مبادرة 

االدعاء للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق مدعيًا 
عاًما يف هذه القضية. وتحرك املدعى عليه لرفض االتهام 
القائم عىل أساس الحجة القائلة إن النظام األسايس الذي 

مدته خمس سنوات للقيود (SOL) قد انتهى يف عام 
ه حتى عام ٢٠١٠. وردت  ٢٠٠٩ وإن اتهام القضية مل يُوجَّ

الحكومة بقول إنه مل يتم إيقاف النظام األسايس الذي 
مدته خمس سنوات للقيود أثناء دوام قيد الحرب يف 

العراق من خالل قانون القيود لعملية وقف زمن الحرب 
(١٨ محكمة الواليات املتحدة، جلسة ٣٢٨٧). وقد وافق 
القايض، املوجود يف املنطقة الشاملية من والية تاكساس) 
عىل هذا الرأي ورفض اقرتاح املدعى عليه باإلغالق. ويف 

وقت الحق، أقر املدعى عليه بأنه مذنب يف االتهام. 

التعليق والحظر

منذ كانون األول/ديسمرب واملفتش العام إلعادة إعامر 
العراق يعمل عن قرب مع وزارة العدل, ووحدة الكشف 
عن االحتيال يف املشرتيات الرئيسية لدى قيادة التحريات 

الجنائية للجيش األمرييك، ودائرة التحقيقات الجنائية 
يف وزارة الدفاع األمريكية, وقسم اكتشاف االحتيال يف 
املشرتيات (PFB) التابع لوكالة الخدمات القانونية يف 

الجيش  وذلك إليقاف وحظر التعامل مع املقاولني واملوظفني 
الحكوميني بسبب االحتيال أو الفساد داخل الجيش, من 
ضمنهم أولئك املتورطني يف عقود إعادة إعامر العراق أو 

عقود دعم الجيش يف العراق. وتنشا هذه القضايا كنتيجة 
لالتهامات الجنائية املوجودة يف محاكم املقاطعات الفيدرالية 

واالدعاءات الخاصة بعدم مسئولية املقاول والتي تتطلب 
فحص قائم عىل الوقائع بواسطة مسئول التعليق والحظر 

يف الجيش. وىف خالل الفرتة من ١ متوز/يوليو إىل ٣٠ أيلول/
سبتمرب ٢٠١٠ قام الجيش بإيقاف مقاول واحد بناء عىل 

ادعاءات االحتيال يف  العراق والكويت. باإلضافة إىل ذلك 
قام الجيش بحظر التعامل مع ٤ مقاول وقام بإنهاء اللمسات 
األخرية لحظر ٢ من األفراد والرشكات يف خالل الفرتة نفسها. 

وحتى اآلن قام الجيش بإيقاف ١١٠ فرد ورشكة متورطني 
يف عقود االكتفاء الذايت وإعادة اإلعامر لدعم الجيش يف 

العراق والكويت: و١٣٢ فرد ورشكة تم حظرهم مام أدى 
إىل ١١٨ حظر نهايئ يرتاوح يف مدته من تسعة أشهر إىل ١٠ 

سنوات. وتتضمن هذه املجاميع اقرتاحني للحرمان وحرمانني 
حدثوا خالل ترشين األول/ أكتوبر ٢٠١٠ مل يسبق اإلبالغ 
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العراق قد بدأ ٨٤٥ قضية. ومن بني هذه القضايا، تم إغالق ٧٩٣ 
و٥٢ قضية ال تزال مفتوحة. للحصول عىل قامئة بهذه القضايا، 

انظر الجدول ٥٫٤.

قضايا جديدة 
خالل هذه الفرتة املشمولة بالتقرير، تلقى الخط الساخن 

للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ١٤ من الشكاوى 
الجديدة، ليصل املجموع الرتاكمي لقضايا الخط الساخن ٨٤٥. 

وصنفت الشكاوى جديدة ضمن هذه الفئات:
٤ تضمنت تزوير يف العقود.• 
٣ تضمنت إهدار.• 
٣ قضايا خاصة باملوظفني.• 
٢ تضمنت سوء اإلدارة.• 
٢ قضايا متنوعة.• 

ومن بني شكاوى املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
الجديدة ال١٤ التي تلقاها الخط الساخن، وردت ٦ من خالل 

موقع املفتش العام الخاص ألعادة إعامر العراق اإللكرتوين، وتلقى 
٦ من خالل الربيد اإللكرتوين، و٢ وردت عن طريق الهاتف.

القضايا املغلقة
خالل هذا الربع، أغلقت املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق ٢٨ من قضايا الخط الساخن:
أحيل ١٦ منها إىل وكاالت املفتش العام األخرى.• 
أغلقت ١٢ بواسطة تحقيقات املفتش العام الخاص إلعادة • 

إعامر العراق.

الشكاوى املحالة
بعد استعراض شامل، أحال املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق ١٦ من الشكاوى إىل وكاالت خارجية التخاذ القرار 
املناسب:

تم ارسال ١٠ إلدارة مكتب وزير الدفاع للمفتش العام.• 
ارسلت ٢ إىل قيادة التحقيقات الجنائية يف الجيش األمرييك.• 
أرسلت واحدة إىل مكتب وزارة الخارجية األمريكية للمفتش • 

العام.
أرسلت ١ إىل مكتب جيش الواليات املتحدة للمفتش العام.• 
أرسلت ١ إىل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر أفغانستان.• 
أرسلت ١ إىل املفتش العام لوزارة الخزانة إلدارة الرضائب. ◆• 

يعمل الخط الساخن للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق عىل تسهيل عملية اإلبالغ عن اإلهدار والتزوير 

وسوء االستعامل وسوء اإلدارة، واألعامل االنتقامية  يف جميع 
الربامج املرتبطة بجهود إعادة إعامر العراق التي ميولها 

دافعي الرضائب األمريكية. يتلقى الخط الساخن للمفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق اتصاالت هاتفية والفاكس 
والربيد واالتصاالت عرب اإلنرتنت من العراقيني، ومن الواليات 

املتحدة، وجميع أنحاء العامل. وتصل معظم الحاالت عرب 
املوقع االكرتوين للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

والربيد اإللكرتوين. وعندما تصل أحد القضايا إىل الخط 
الساخن للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق والتي 
ال تتعلق بالربنامج أو العمليات املمولة مببالغ مخصصة أو 

متوفرة إلعادة إعامر العراق، فإن املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق يقوم بإحالة هذه القضية إىل الجهة املناسبة. 

تقارير الربع األول
حتى تاريخ ٣١ آذار/مارس ٢٠١١، كان الخط 
الساخن للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

الخط الساخن للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
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خالل الفرتة املشمولة بهذا التقرير، سجل موقع املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق ( www.sigir.mil)  هذه 

األنشطة: 
زار أكرث من ١٠٢٫٥٥٠ من املستخدمني موقع املفتش العام • 

الخاص إلعادة إعامر العراق هذا الربع-مبعدل ١٫١٥٢ من 
املستخدمني يف اليوم الواحد. 

وتلقى قسم اللغة العربية يف املوقع أكرث من ٣٫٨٠٠ زائر. • 
وكانت أغلب الوثائق التي تّم تحميلها بشكل متكرر هي • 

التقارير ربع السنوية األخرية للمفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق. 

أكرث من ٢٨٫٠٠٠ من خالصات الويب متت زيارتها خالل • 
هذا الربع.  ويتّم تحديث املعلومات إىل خالصات الويب، 

والتي يتم تحميلها تلقائيا إىل أجهزة كمبيوتر األعضاء، 
وميكن مشاهدتها بعد ذلك من قبل أي برنامج من برامج 

قاري خالصات الويب. 

ملحة عامة عن عدد الزيارات اليومية ملوقع املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق،انظر الشكل ٥٫٢.  ◆

,

,

,

متوسط عدد الزوار يف اليوم إىل موقع املفتش العام
 الخاص إلعادة إعامر العراق, حسب الربع السنوي, ٢٠١٠/١/١–٢٠١١/٣١/٣
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املوقع اإللكرتوين للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
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إىل تخفيضات. مل تكن اإلدارة، يف الوقت الذي أعد فيه هذا 
الباب، واضحة متاما بخطتها لتخصيص أموال للعراق نظرا 

للتغريات يف طلب اإلدارة األمريكية للحسابات الفردية 
املختلفة والتي قدمت خالل العملية الترشيعية. للحصول 

عىل تفاصيل كاملة، راجع الباب ٢ من هذا التقرير. 

املثول أمام الكونجرس

منذ التقرير الربع سنوي السابق، مثل املفتش العام أمام 
لجنة من الكونغرس يف مناسبة واحدة:

يف ٢ آذار/مارس ٢٠١١ - لجنة مجلس النواب حول • 
اإلصالح الحكومي والرقابة واللجنة الفرعية بشأن األمن 

القومي والدفاع عن الوطن والعمليات الخارجية - جلسة 
استامع حول "مغادرة جيش الواليات املتحدة للعراق: هل 
وزارة الخارجية مستعدة؟" شهد املفتش العام حول كيفية 
تغرّي مهمة وزارة الخارجية مع االنسحاب الوشيك للقوات 

العسكرية األمريكية من العراق. الحظ املفتش العام 
أن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق كشفت 

عن االهتامم غري الكاف من قبل مديري الربامج بنتائج 
الربامج وآثارها. وأعرب عن قلقه حول ما إذا كان ميكن 
للخارجية أن تدير مشاريع إعادة اإلعامر الكبرية، مثل 

برنامج تطوير الرشطة، بالنظر إىل املشاكل التي أوردها 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق يف السابق. 

وعىل وجه التحديد، الحظ أن الخارجية يجب أن تطبق 
الدروس الصعبة التي تعلمتها من تجارب العراق السابقة، 
وال سيام تصحيح الرقابة املحدودة يف البلد والتي حددها 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق يف السابق. كام 
الحظ أن املسائل املركزية حول قدرات الخارجية تشمل 

تنفيذ عنارص الربنامج يف وضع محكوم مسبقاً من قبل 
وزارة الدفاع، يضمن تحقيق الرقابة الكافية ويجدي نفعاً 

يف الوضع األمني   الذي ال ميكن التنبؤ به والذي سيكون 
بعد انسحاب القوات. وأوىص بأن يراعي الكونغرس 

تكييف توافر األموال الالزمة للربامج الكبرية املزمع توكيلها 
للخارجية بالخطة التي تصف كيف ستدير هذه الربامج 

وشهادات بأن لديها املوارد واملوظفني الالزمني إلدارة 
األنشطة محل النظر.

االعتامدات

تم سن العديد من القوانني يف هذا الربع السنوي الحايل 
والتي قدمت "مخصصات مستمرة" مؤقتة ملختلف الفرتات 
يف السنة املالية ٢٠١١، لتستخدم يف متويل مختلف أنشطة 

إعادة األعامر املتعددة يف العراق، وبوجه عام عىل املستويات 
الواردة يف مخصصات السنة املالية ٢٠١٠. 

يف ١٥ نيسان/أبريل ٢٠١١، وقع الرئيس عىل قانون 
مخصصات وزارة الدفاع للعام بأكمله املستمرة، ٢٠١١ 

(القانون العام ١١٢-١٠). تم إصالح جميع مستويات التمويل 
لجميع الربامج إما عىل مستويات السنة املالية ٢٠١٠، أو 

عىل املستويات املحددة يف القانون. جميع املخصصات غري 
الدفاعية تخضع جميعها إلمكانية الحد منها ١٠ / ٢ من 
الواحد يف املئة. يتضمن القانون عدة أحكام ذات الصلة 

باملفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق. تناقش األحكام 
القابلة للتطبيق من القانون مبزيد من التفصيل يف الباب ٢، 

يوجد ملخص أدناه لبعض األحكام.
ينص القانون عىل متويل املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق مببلغ ٢١٫٩٥٦٫٠٠٠ دوالر للعام املايل ٢٠١١، 
وهو قريبة جدا من طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق.

مخصصات الدفاع
ينص القانون، يف الباب ٩٠١٤، أن وزارة الدفاع لها أن 

تستخدم ١٢٩٫١ مليون دوالر من عملية الدفاع وأموال 
الصيانة "لدعم أنشطة انتقال حكومة الواليات املتحدة 

يف العراق من خالل القيام بتجديد املرافق وأعامل البناء 
املرتبطة بإنشاء مواقع ملكتب التعاون األمني، يف ما ال يزيد 

عن أربعة مواقع يف العراق."
كام ينص القانون عىل تقديم ١٫٥ مليار دوالر لصندوق 

قوات األمن العراقية، لتكون متاحة حتى ٣٠ أيلول/سبتمرب، 
 .٢٠١٢

وينص القانون عىل ٥٠٠ مليون دوالر لربنامج االستجابة 
الطارئة للقائد دون تحديد مبلغ للعراق. 

املخصصات األخرى
ينص القانون عىل "استمرار االعتامدات،" عموما يف الحد من 

مخصصات السنة املالية ٢٠١٠ لنفس األنشطة أو الربامج 
وغالبا بتخفيضات كبرية. تعرض صندوق الدعم االقتصادي، 

والذي كان مصدرا هاما من مصادر التمويل بالنسبة للعراق، 

التحديثات الترشيعية



I

ميكن الوصول إىل البيانات الكاملة حول شهادات 
مسئويل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أمام 

www.sigir.mil/publications/ الكونغرس عىل هذا الرابط
◆testimony/index.html
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١٥٨ تحقيقات الوكالة األخرى 
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أنشطتها الرقابية املكتملة والجارية واملخطط لها. يلخص 
هذا الباب عمليات التدقيق والتحقيقات الواردة للمفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق خالل هذا الربع من قبل 
املنظامت التالية:

 •DoD OIG
 •(DoS OIG) مكتب وزارة الخارجية للمفتش العام
 •(GAO) مكتب املساءلة الحكومية
 •(USAAA) وكالة التدقيق يف الجيش األمرييك
مكتب الوكالة األمريكية للتنمية الدولية للمفتش العام • 

 (USAID OIG)

للحصول عىل التحديثات ول وكالة تدقيق العقود 
الدفاعية (DCAA)، انظر امللحق ج. 

يف األرباع السابقة، قدم املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق التحديثات حول وزارة الخزانة ووزارة التجارة 

األمريكية، ولكن هذه الوكاالت ليس لديها أنشطة رقابية عىل 
إعادة اإلعامر يف العراق حالياً أو مخطط لها للسنة املالية 

٢٠١١. مل يعد يذكر املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
تقارير عن هذه الوكاالت يف هذا الباب.

الباب ٨٤٢ من قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة 
املالية ٢٠٠٨ (القانون العام ١١٠-١٨١) يتطلب ان يقوم 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بالتشاور مع 

املفتشني العموميني اآلخرين، بوضع "خطة شاملة لسلسلة 
من عمليات التدقيق" من "عقود الوكالة الفيدرالية والعقود 
من الباطن وأوامر املهمة وأوامر التسليم ألداء املهام األمنية 

وإعادة اإلعامر يف العراق." عقب سن قانون الباب ٨٤٢، 
عمل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق عن كثب مع 

فريق التخطيط املشرتك ملكتب املفتش العام لوزارة الدفاع 
بجنوب غرب آسيا، والتي سهلت إنتاج خطة الرقابة الشاملة 

لجنوب غرب آسيا. وتم جمع تلك الوثيقة من املفتشني 
العموميني ذوي الصلة (مبا يف ذلك املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق)، وهي تلخص عمليات التدقيق الجارية 
واملخطط لها عىل املدى القريب من أجل العراق واملنطقة.   

  .◆

يف آذار/مارس ٢٠٠٤، شكل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق مجلس املفتشني العموميني يف العراق (IIGC) لتوفري 

منتدى ملناقشة الرقابة يف العراق وتعزيز التعاون والتنسيق 
بني املفتشني العموميني (IGs) عن الوكاالت التي ترشف عىل 
أموال إعادة إعامر العراق. وقد اجتمع ممثلون من املنظامت 

األعضاء يف األرباع السنوية لتبادل تفاصيل حول عمليات 
التدقيق الجارية واملخطط لها، لتحديد الفرص املتاحة 

للتعاون والتقليل من التكرار.
ويف ضوء استمرار نطاق الجهود املستمرة يف العراق، فإن 
مجلس املفتشني العموميني يف العراق يعمل عىل نقل عمله 

 DoD) تحت مظلة مكتب وزارة الدفاع للمفتش العام
OIG) ملجموعة فريق جنوب غرب آسيا املشرتك. وعىل هذا 
النحو، فإن اجتامعات مجلس املفتشني العموميني يف العراق 

ربع السنوية لن تنعقد بعد اآلن. ويخطط املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق ملواصلة التعاون الوثيق مع 

املجتمع بأكمله املنخرط يف أعامل الرقابة يف العراق ويتوقع 
إنشاء مجموعة فرعية ضمن مجموعة فريق التخطيط 

املشرتك والتي سيكون من شأنها ضامن استمرار الرتكيز عىل 
مهمة العراق. ويف شباط/فرباير ٢٠١١، عقد فريق التخطيط 

املشرتك اجتامعه السادس عرش. 
وأصدر فريق جنوب غرب آسيا للتخطيط املشرتك تحديث 

السنة املالية ٢٠١١ لخطة الرقابة الشاملة لجنوب غرب 
آسيا واملناطق املحيطة بها يوم ٣١ آذار/مارس ٢٠١١. وقد 

نظمت خطة العام املايل ٢٠١١ يف إطار خطة تصنيف فرعي 
للمجاالت الوظيفية للتعبري عن القواسم املشرتكة لجهود 
مجتمع الرقابة. وهذه الرقابة تشمل املشاريع التي تؤثر 

مبارشة يف الجهود ذات الصلة بجنوب غرب آسيا واملناطق 
املحيطة بها. وميكن إجراء مشاريع اإلرشاف هذه عىل وجه 
الحرص يف مرسح العمليات، وهو األمر الذي يتطلب السفر 

إىل مرسح العمليات، أو ميكن أن تتم خارج مرسح العمليات، 
مثل أن تتم فقط يف قارة الواليات املتحدة.

وباإلضافة إىل تدقيق العقود والعقود من الباطن واملهمة 
وأوامر التسليم للدعم اللوجستي الجاري تقدميه، فإن هذه 

الخطة الشاملة تعالج مجاالت الرقابة األخرى، مبا يف ذلك 
املساءلة عن األصول واإلدارة املالية واألمن وحقوق اإلنسان 

وسيادة القانون والتنمية االقتصادية واالجتامعية. وكاالت 
الرقابة املشاركة سوف تواصل تنسيق خطط التدقيق من 

خالل مجموعات العمل واملجالس.
ويف كل ربع سنوي، سيقوم املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق بطلب التحديثات من املنظامت األعضاء عن 

مقدمة



 

/   I  I  

ملزيد من املعلومات عن أنشطة الرقابة من الوكاالت • 
األخرى، مبا يف ذلك ملخصات التقرير، انظر امللحق و. 

للوقوف عىل قامئة تاريخية مكتملة عن تقارير الرقابة • 
واملراجعة حول إعادة اإلعامر من قبل جميع الكيانات 

العاملة، انظر امللحق ر. ◆للل

يحّدث هذا الباب عمليات التدقيق التي أوردتها الوكاالت 
األعضاء يف مجلس املفتشني العموميني يف العراق للمفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق:
للوقوف عىل أنشطة الرقابة املكتملة مؤخرا، انظر الجدول • 

 .٦٫١
للوقوف عىل أنشطة الرقابة املستمرة من الوكاالت • 

األمريكية األخرى، انظر الجدول ٦٫٢.

تقارير رقابة الوكالة األخرى

الجدول ٦٫١
تقارير الرقابة املنتهية مؤخرا لوكاالت الواليات املتحدة األخرى، حتى تاريخ ٣١/٠٣/٢٠١١

DoDSPO-2011-005/ /

DoDSPO-2011-004/ / --

DoDD-2011-049/ /

DoDD-2011-043/ /

DoDD-2011-037/ /

DoDD-2011-036/ /

DoDSPO-2011-002/ /  :

DoDD-2011-033/ /

DoDD-2011-032/ /

DoDD-2011-030/ / -

GAOGAO-11-419T/ / :

GAOGAO-11-417T/ / :

GAOGAO-11-273/ / :

GAOGAO-11-163/ / :

USAAAA-2011-0067-ALL/ /-

USAAAA-2011-0058-ALM/ /    M A

USAAAA-2011-0063-ALL/ /

USAAAA-2011-0056-ALL/ / -

USAAAA-2011-0054-ALM/ /TACOM
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الجدول ٦٫٢
أنشطة الرقابة الجارية لوكاالت الواليات املتحدة األخرى، حتى تاريخ ٣١/٠٣/٢٠١١

DoDD2011-D00SPO-0203.000/ /  

DoDD2011-D000AB-0156.000/ /-

DoDD2011-D000JB-0098.000/ /

DoDD2011-D000LF-0041.000/ /

DoDD2011-D000CH-0032.000/ /

DoDD2010-D000LD-0264.000/ /

DoDD2010-D000AS-0266.000/ /

DoDD2010-D000JA-0241.000/ /

DoDD2010-D000JB-0219.000/ /

DoDD2010-D000JB-0211.000/ /

DoDD2010-D00SPO-0209.000/ /

DoDD2010-D000AE-0139.000/ /

DoDD2010-D000CH-0077.001/ /

DoDD2010-D000CH-0077.000/ /

DoDD2009-D000FH-0292.000/ /

DoDD2009-D000JB-0307.000/ /

DoDD2009 - DIPOE3 - 0306.000/ /

DoDD2009 - D00SPO - 0287.000/ /

DoDD2009-D000AS-0266.000/ /

DoDD2009-D000FG-0183.000/ / 

DoDD2009-D000FB-0112.000/ /

DoDD2009 - D000CK - 0100.000/ /

DoDD2008 - D000CD - 0256.000/ /

DoDD2007 - D000FL - 0252.000/ /

11MERO3010/ / (ATA)

DoS11MERO3004/ /PAE

DoS10MERO3016/ /( )

GAO120976

GAO351552/ /

GAO351559/ /

GAO120874/ /

GAO351525/ /

GAO351514/ /

GAO351476/ /

GAO351431/ /

GAO320734/ /

GAO120931/ /

USAAAA-2011-ALL-0346.000 Q/FYCONUS

USAAAA-2011-ALL-0342.000 Q/FY
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USAAAA-2011-ALL-0344.000 Q/FY

USAAAA-2011-ALL-0092.000 Q/FY (FEPP)

USAAAA-2011-ALL-0135.000 Q/FY

USAAAA-2011-ALL-0107.000 Q/FY (USETTI)

USAAAA-2011-ALL-0098.000 Q/FY

USAAAA-2011-ALL-0087.001 Q/FY -

USAAAA-2011-ALL-0087.000 Q/FY(DODAAC)

USAAAA-2010-ALL-0541.000 Q/FY

USAAAA-2010-ALL-0480.000 Q/FY -

USAAAA-2010-ALL-0260.000 Q/FY -

USAAAA-2010-ALM-0394.000 Q/FY

USAAAA-2010-ALL-0258.000 Q/FY -

USAAAA-2010-ALC-0125.003 Q/FY( )

USAAAA-2010-ALL-0421.000 Q/FY

USAAAA-2010-FFF-0372.000 Q/FY ( )

USAAAA-2010-ALL-0312.000 Q/FY

USAAAA-2010-ALL-0311.001 Q/FY

USAAAA-2009-ALL-0593.000 Q/FY

USAAAA-2009-ALL-0571.000 Q/FY

USAAAA-2009-ALL-0118.000 Q/FY( )  -

USAAAA-2009-ALC-0093.000 Q/FY

USAID Q/FY/

USAID Q/FY /

USAID Q/FY /

USAID Q/FY /

USAID Q/FY/
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تحديث املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بانتظام 
مع الوكاالت الحكومية األخرى بإجراء تحقيقات يف العراق. 

للوقوف عىل بيانات اإلحصاء حول أنشطة التحقيق من 
الوكاالت األخرى، انظر الجدول ٦٫٣.◆

تحقيقات الوكالة األخرى
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الهوامــــــش و
املختصــــــــــرات و

التعريفــــــات
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األمن العراقية، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق،  ٢٠١١/١٦/١–٢٠١١/٢٩/١.

مسئولو القوات األمريكية يف العراق والسفارة، يف االجتامع مع   .٣٩
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١١/٤. 

الحكومة العراقية، وزارة الداخلية للمفتش العام، يف االجتامع   .٤٠
مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٩/١/٢٠١١ 

و١٢/٤/٢٠١١.
GOI، األمني العام ملجلس الوزراء العراقي، يف االجتامع مع   .٤١

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٢/٤/٢٠١١.
املدير، مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية،   .٤٢

يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 
٩/٢/٢٠١١ و ١٢/٢/٢٠١١؛ وزارة الداخلية العراقية للمفتش 

العام، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 
٢٩/١/٢٠١١ و١٢/٤/٢٠١١. 

الحكومة العراقية، املدير العام لوزارة الداخلية للتدريب،   .٤٣
يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

 .١٨/١/٢٠١١
املدير، مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية،   .٤٤

يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
٠٩/٠٢/٢٠١١ و١٢/٢/٢٠١١. 

املدير، مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية،   .٤٥
يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

٩/٢/٢٠١١ و١٢/٢/٢٠١١؛ نائب القائد العام القوات األمريكية يف 
العراق (املساعد)، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق، ٩/٢/٢٠١١. 
الحكومة العراقية، مجلس القضاء األعىل، رئيس املحكمة العليا،   .٤٦

يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 
١٦/١/٢٠١١ و٨/٢/٢٠١١. 

املدير، مجلس القضاء األعىل، رئيس املحكمة العليا، يف االجتامع   .٤٧
مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٦/١/٢٠١١ و 

٨/٢/٢٠١١؛ وزارة الداخلية العراقية للمفتش العام، يف االجتامع 
مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٩/١/٢٠١١ 

و١٢/٤/٢٠١١.
الحكومة العراقية، مجلس القضاء األعىل، رئيس املحكمة العليا،   .٤٨

يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 
١٦/١/٢٠١١ و٨/٢/٢٠١١.

IMF، التقرير القطري رقم ٧٥/١١، "العراق: املراجعة الثانية   .٤٩
مبوجب الرتتيبات االحتياطية، طلب اإلعفاء من عدم االمتثال، 
متديد الرتتيبات، وإعادة صياغة مرحلة الدخول" ٢٠١١/٣، ص 

.١٦
NEA-I، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام   .٥٠

الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١٠/٦/٧, ٢٠١١/١/١, و 
.٢٠١١/٥/٤

السفارة األمريكية يف بغداد، مسئولو الشؤون االقتصادية،   .٥١
يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

.٢٤/١/٢٠١١
السفارة األمريكية يف بغداد، ملحق الخزانة، يف االجتامع مع   .٥٢

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٦/١/٢٠١١.
GOI، رئيس املجلس األعىل للتدقيق، يف االجتامع مع املفتش   .٥٣

العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٨/٢/٢٠١١.
مسئولو الحكومة العراقية، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص   .٥٤

إلعادة إعامر العراق، ٢٠١١/٤. 
السفارة األمريكية يف بغداد، ملحق الخزانة، يف االجتامع مع   .٥٥

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٦/١/٢٠١١، 
ومسئولو الشؤون االقتصادية، يف االجتامع مع املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٤/١/٢٠١١؛ مسئولو الحكومة 
العراقية، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق، ٢٠١١/٤.
السفارة األمريكية يف بغداد، ملحق الخزانة، يف االجتامع مع   .٥٦

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٦/١/٢٠١١ ومسئولو 
الشؤون االقتصادية، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق، ٢٤/١/٢٠١١؛ ومسؤولو الحكومة العراقية، يف 
االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٤ / 

٢٠١١؛ وتحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق لوثائق 
الحكومة العراقية واألمريكية واملعلومات مفتوحة املصدر 

باللغتني العربية واالنجليزية.
الولايات المتحدة ضد عايش ، رقم ١:١٠CR٣٨٨ (E.D. فرجينيا   .٥٧

 ٠١:١٠ CR٢٠١١) والواليات املتحدة ضد فلوغر، رقم ٠٥٤
(N.D. تكساس ٢٠١١).

USACE، رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش   .٥٨
 DoS, العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٠٦/١٠/٢٠٠٨ ؛
DRL، رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 

تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق لوثائق   .١٥
الحكومة العراقية والحكومة األمريكية واملعلومات مفتوحة 

املصدر باللغتني العربية واإلنجليزية.
تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق لوثائق   .١٦

الحكومة العراقية والحكومة األمريكية واملعلومات مفتوحة 
املصدر باللغتني العربية واإلنجليزية.

تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق لوثائق   .١٧
الحكومة العراقية والحكومة األمريكية واملعلومات مفتوحة 

املصدر باللغتني العربية واإلنجليزية.
ITAO/ESD، تقارير أداء الكهرباء اليومي، ٢٠٠٩/١/١-  .١٨

.٢٠١١/٣١/٣
GOI، نائب رئيس الوزراء لشئون الطاقة، يف االجتامع مع   .١٩

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٧/١/٢٠١١.
www. ،موجز للمؤمتر الصحفي ٢٣/٠٣/٢٠١١ ،GOI, MOE  .٢٠

moelc.gov.iq/detailsnews_ar.aspx?id=652، الرجوع إليه 
يف ٣٠/٠٣/٢٠١١ (ترجمة املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق)؛ GOI, NMC، نرشة صحفية، "مجلس الوزراء يقر 

تأسيس ٥٠ محطة توليد كهرباء بطاقة إجاملية ٥٠٠٠ ميجاوات،" 
 ،٦٨٢=nmc.gov.iq/ArticleShow.aspx?ID ،٣١/٠٣/٢٠١١
الوصول إليه يف ٣١/٣/٢٠١١؛ GOI, NMC، "قرارات مجلس 

nmc.gov.iq/ ،الوزراء يف القسم رقم (١٥) يف ٢٠١١/٣/٣٠
ArticleShow.aspx?ID=٦٧١، الرجوع إليه يف ٣١/٣/٢٠١١.

GOI، األمني العام ملجلس الوزراء، يف االجتامع مع املفتش العام   .٢١
الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٢/٤/٢٠١١.

GOI، رئيس وزراء حكومة منطقة كردستان، يف االجتامع مع   .٢٢
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ١٧/١/٢٠١١؛ األمني 

العام ملجلس الوزراء العراقي، يف االجتامع مع املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٢/٤/٢٠١١.

أصوات العراق، للنرش الصحفي، "استفتاء أصوات العراق   .٢٣
يظهر حقيقة أن مكافحة الفساد هو املطلب الرئييس 

.en.aswataliraq.info/Defaultللشباب،" ١٢/٠٤/٢٠١١، ١
aspx?page=article_page&id=141937&l=1 الوصول إليه يف 

 .١٦/٤/٢٠١١
GOI، مفوض لجنة النزاهة، يف االجتامع مع املفتش العام   .٢٤

الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٠/٢/٢٠١١. 
GOI، مفوض لجنة النزاهة، يف االجتامع مع املفتش العام   .٢٥

الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٠/٢/٢٠١١. 
GOI، مفوض لجنة النزاهة، يف االجتامع مع املفتش العام   .٢٦

الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٠/٢/٢٠١١. 
GOI, CoR، "تعديل يف قانون اإلجراءات الجنائية، وقانون ٢٣   .٢٧

لسنة ١٩٧١،" ١٨/٠٤/٢٠١١، ترجمة املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق من اللغة العربية.

مسئولو الحكومة العراقية، يف االجتامعات مع املفتش العام   .٢٨
الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١١/٤.

مسئولو الحكومة العراقية، يف االجتامعات مع املفتش العام   .٢٩
الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١١/٤.

USF-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق   .٣٠
للحصول عىل بيانات بتاريخ ١٤/٤/٢٠١١. علام بأن مجموع 

االصابات التي أبلغت بها الحكومة العراقية يف هذا الربع كانت 
أعىل من تلك التي ذكرت من قبل القوات األمريكية يف العراق. 

travel.state.gov/travel/ ،التحذير من السفر ،DoS  .٣١
cis_pa_tw/tw/tw_5429.html, ٢٠١١/١٢/٤، الرجوع إليه يف 

 .١٦/٤/٢٠١١
القيادة املركزية األمريكية، نرشة صحفية، "تفجري انتحاري   .٣٢

بسيارة مفخخة خارج املنطقة الخرضاء يف بغداد،" ١٨/٤/٢٠١١.
تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق لوثائق الواليات   .٣٣

املتحدة والحكومة العراقية ومفتحة املصدر باللغتني اإلنكليزية 
والعربية.

GOI، مسئولو الحكومة العراقية، يف االجتامعات مع املفتش   .٣٤
العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١١/٤. 

نص وزارة الدفاع، "مالحظات غيتس خالل زيارة القوات يف   .٣٥
الفرقة األمريكية يف معسكر الحرية املركزي،" بغداد، العراق 

www.defense.gov/transcripts/transcript. ،٠٧/٠٤/٢٠١١
aspx?transcriptid=٤٨٠٨الوصول إليه يف ٢٠١١/١٦/٤. 

GOI، شاويس نائب رئيس الوزراء، يف االجتامع مع املفتش العام   .٣٦
الخاص إلعادة إعامر العراق، ٩/٢/٢٠١١؛ وتحليل املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق لوثائق حكومة الواليات املتحدة 
والحكومة العراقية واملعلومات مفتوحة املصدر باللغتني العربية 

واالنجليزية.
ترجمة املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للمعلومات   .٣٧

مفتوحة املصدر باللغة العربية.
مسئولو القوات األمريكية يف العراق ووزارة الخارجية وقوات   .٣٨

معهد بروكينغز، مؤشر العراق ، ٣١/٣/٢٠١١، ص ١١.  .١
USF-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق   .٢

للحصول عىل بيانات بتاريخ ١٤/٤/٢٠١١.
جايسون شافيتز، الرئيس، يف البيان االفتتاحي أمام اللجنة   .٣

الفرعية للرقابة عىل مجلس النواب واإلصالح الحكومي بشأن 
األمن القومي والدفاع الداخيل والعمليات الخارجية "القوات 

العسكرية األمريكية تغادر العراق: هل وزارة الخارجية 
مستعدة؟" ٠٢/٠٣/٢٠١١، وزارة الخارجية، وكيل وزارة الخارجية 

للشؤون اإلدارية، السفري باتريك كينيدي، يف الشهادة الشفوية 
أمام اللجنة الفرعية للرقابة عىل مجلس النواب واإلصالح 

الحكومي بشأن األمن القومي والدفاع الداخيل والعمليات 
الخارجية "القوات العسكرية األمريكية تغادر العراق: هل وزارة 

الخارجية مستعدة؟" ٢/٣/٢٠١١.
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر   .٤

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١/٤/٢٠١١. 
 ،٠٨A-١١-ISP-C تقرير مكتب وزارة الخارجية للمفتش العام  .٥

"استعراض متابعة االمتثال من سفارة بغداد، العراق"، ٢٠١٠/١٠، 
ص ١٢.

سفارة الواليات املتحدة ببغداد، INL، رّداً عىل طلب البيانات   .٦
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

.١/٤/٢٠١١
USACE، رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام   .٧

 ،DoS, DRL الخاص إلعادة إعامر العراق، ٠٦/١٠/٢٠٠٨؛
رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق، ١٢/٤/٢٠١١؛ TFBSO، رّداً عىل طلب 
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

٤/١/٢٠١١؛ USAID، "املنح واملساعدات الخارجية املقدمة 
gbk.eads. ،من الواليات املتحدة (الكتاب األخرض)،" ٢٠٠٨

usaidallnet.gov/query/do?_program=/eads/gbk/
countryReport&unit=N، الوصول إليه يف ١٥/٤/٢٠١٠؛ 

DoJ، شعبة إدارة العدل، رّداً عىل طلب البيانات الصادر 
عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٥/٤/٢٠١١ 

و١١/٤/٢٠١١؛ NEA-I، رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٠٤/١٠/٢٠١٠ ، 

 ،DoS, ECA ٠٦/١٠/٢٠١٠ ، ٠٥/٠٤/٢٠١١ ، ١٥/٠٤/٢٠١١؛
رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق، ١٤/٤/٢٠١٠؛ OUSD(C)، رّداً عىل طلب 
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

١٤/١٠/٢٠١٠ ؛ خزانة الواليات املتحدة، OTA، "نظرة عامة 
ustreas.gov/ ،عىل مكتب املساعدة التقنية،" ٣٠/١٢/٢٠٠٥
offices/international-affairs/assistance/، الرجوع إليه 

يف ١٦/١٠/٢٠٠٩، DoS, PM، رّداً عىل طلب البيانات الصادر 
عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٨/٣/٢٠١١؛ 

BBG، رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق، ٧/٣/٢٠١١ ؛ مربرات ميزانية الكونغرس، 

جداول املساعدات الخارجية املوجزة للسنة املالية ٢٠٠٩-٢٠١١؛ 
USAID، رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 

 ،OMB الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٢/١/٢٠٠٩ و٨/٤/٢٠٠٩؛
رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق، ٢١/٦/٢٠١٠؛ السفارة األمريكية يف بغداد، رّداً عىل 

طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق، ٠٣/١٠/٢٠٠٩.

تم احتساب الرقم الخاص مبتوسط النفقات اليومية بقسمة   .٨
٥٠٫٠٨ مليار دوالر (النفقات الرتاكمية الخاصة بإعادة إعامر 

العراق حتى تاريخ ٣١ آذار/مارس ٢٠١١) عىل ٢٫٩٣٤ (عدد أيام 
من بداية غزو قوات التحالف يف ١٩ آذار/مارس ٢٠٠٣، حتى ٣١ 
آذار/مارس ٢٠١١). مصادر تغطية النفقات املرتاكمة موجودة يف 

الهوامش السابقة.
GOI، CoR، "قانون املوازنة العامة االتحادية للسنة املالية   .٩

.٢٠١١،" ٢٣/٢/٢٠١٠
GOI، CoR، "قانون املوازنة العامة االتحادية للسنة املالية   .١٠

.٢٠١١،" ٢٣/٢/٢٠١٠
مسئولو الحكومة العراقية، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص   .١١

إلعادة إعامر العراق، ٢٠١١/١-٢٠١١/٤. 
GOI، األمني العام ملجلس الوزراء، يف االجتامع مع املفتش العام   .١٢

الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٢/٤/٢٠١١.
تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق لوثائق   .١٣

الحكومة العراقية والحكومة األمريكية واملعلومات مفتوحة 
املصدر باللغتني العربية واإلنجليزية.

تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق لوثائق   .١٤
الحكومة العراقية والحكومة األمريكية واملعلومات مفتوحة 

املصدر باللغتني العربية واإلنجليزية.



/   I  I  

الخارجية، املرفق: وجهات النظر اإلقليمية، السنة املالية ٢٠١١، 
"١٠/٣/٢٠١٠ ، ص ٤٧١.

P.L. ١١٢-١٠, القسم ١١٠١، والقسم ١١١٩.  .٧٨
INL، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق،   .٧٩

.١٦/٤/٢٠١١
INL، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق،   .٨٠

١٦/٤/٢٠١١؛ القانون العام ١١٢-١٠ القسم ١١٠١ ، والقسم 
.١١١-١١٧ .P.L ;١١١٩

INL، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق،   .٨١
١٦/٤/٢٠١١ ؛ DoS، "تربيرات الكونجرس للميزانية: املساعدات 
الخارجية، الجداول املوجزة للعام املايل ٢٠١٢،" ٣ / ٢٠١١ ، ص 

.٤
INL، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق،   .٨٢

١٦/٤/٢٠١١؛ القانون العام ١١٢-١٠, القسم ١١٠١, القسم 
.١١١-١١٧ .P.L ;١١١٩

لالطالع عىل مناقشة كاملة عن مخصصات السنة املالية ٢٠١٠   .٨٣
للصندوق الدويل للرقابة عىل املخدرات وتطبيق القانون إىل 

العراق، انظر: املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، التقرير 
ربع السنوي ونصف السنوي لكونغرس الولايات المتحدة، 

٣٠/١٠/٢٠١٠، ص ٤٣، ٤١.
P.L. ١١١-١١٧; القانون العام ١١١-١١٨; القانون العام ١١١-  .٨٤

٢١٢، DoS، "تربير الكونغرس للميزانية، املجلد ١: عمليات وزارة 
الخارجية، خالل العام املايل ٢٠١٢ ، "١٤/٢/٢٠١١ ، ص ٧٧٩ 
؛ DoS، "امللخص التنفيذي للميزانية: الوظيفة ١٥٠ والربامج 

الدولية األخرى، خالل العام املايل ٢٠١٢،" ١٤/٢/٢٠١١ ، ص ١٥٥ 
، ١٦٢ ، ١٦٧ ، ١٧١ ، ٧٧٦ ؛ DoS،" تربير الكونجرس للميزانية: 
جداول ملخص املساعدة الخارجية، خالل العام املايل ٢٠١٢"، 

ص ١٠١ ؛ وزارة الدفاع، "طلب اعتامد ميزانية العام املايل ٢٠١٢: 
نظرة عامة،" ٢ / ٢٠١١ ، ص ٦-٦.

البيت األبيض، "ميزانية حكومة الواليات املتحدة، السنة املالية   .٨٥
٢٠١١" ، ١/٢/٢٠١١ ، ص ٣٣؛ البيت األبيض، "ميزانية حكومة 
الواليات املتحدة، السنة املالية ٢٠١٢،" ١٤/٢/٢٠١١ ، ص ١٣٧.
البيت األبيض، "ميزانية حكومة الواليات املتحدة، السنة املالية   .٨٦

٢٠١٢،" ١٤/٢/٢٠١١ ، ص ١٣٧.
DoS، "تربير الكونغرس للميزانية، املجلد ١: عمليات وزارة   .٨٧

الخارجية، خالل العام املايل ٢٠١٢ ، "١٤/٢/٢٠١١ ، ص ٧٧٩. 
تقدر ميزانية OCO عن السنوات السابقة بناء عىل املعلامت 

الحالية.
البيت األبيض، "ميزانية حكومة الواليات املتحدة، السنة املالية   .٨٨

٢٠١٢،" ١٤/٢/٢٠١١ ، ص ١٤٠، ١٣٧.
DoS، "تربير امليزانية يف الكونغرس: العمليات الخارجية، املرفق:   .٨٩

وجهات النظر اإلقليمية، السنة املالية ٢٠١٢،" ٣ / ٢٠١١ ، ص 
.٥٢٢-٥٢٣

DoS، "تربير امليزانية يف الكونغرس: العمليات الخارجية، املرفق:   .٩٠
وجهات النظر اإلقليمية، السنة املالية ٢٠١٢،" ٣ / ٢٠١١ ، ص 

.٥٢٢-٥٢٣
البيت األبيض، "ميزانية حكومة الواليات املتحدة، السنة املالية   .٩١

٢٠١٢،" ١٤/٢/٢٠١١ ، ص ١١٧.
DoS، "تربير الكونغرس للميزانية، املجلد ١: عمليات وزارة   .٩٢

الخارجية، خالل العام املايل ٢٠١٢ ، "١٤/٢/٢٠١١ ، ص ٢، ١٧٩.
DoS، "تربير الكونغرس للميزانية، املجلد ١: عمليات وزارة   .٩٣

.vii–viii الخارجية، خالل العام املايل ٢٠١٢ ، "١٤/٢/٢٠١١ ، ص
DoS، "تربير امليزانية يف الكونغرس: العمليات الخارجية، املرفق:   .٩٤

وجهات النظر اإلقليمية، السنة املالية ٢٠١٢،" ٣ / ٢٠١١ ، ص 
.٥٢٢-٥٣٠

DoS، "تربير امليزانية يف الكونغرس: العمليات الخارجية، املرفق:   .٩٥
وجهات النظر اإلقليمية، السنة املالية ٢٠١٢،" ٣ / ٢٠١١ ، ص 

.٥٢٢
DoS، "ملخص امليزانية التنفيذي، الوظيفة ١٥٠ والربامج الدولية   .٩٦

األخرى، السنة املالية ٢٠١٢،" ١٤/٢/٢٠١١ ، ص ١٥٥-١٧١.
DoS، وزيرة الخارجية، يف رسالة إىل رئيس لجنة املخصصات   .٩٧

مبجلس النواب، ١٤/٢/٢٠١١.
DoS، وكيل وزارة الخارجية للشؤون اإلدارية، السفري باتريك   .٩٨

كينيدي، شهادة شفوية أمام اللجنة الفرعية للرقابة يف مجلس 
النواب واإلصالح الحكومي لألمن القومي والدفاع عن الوطن 
والعمليات الخارجية "مغادرة القوات األمريكية للعراق: هل 

وزارة الخارجية مستعدة؟" نسخة طبق األصل من طلب األرباع 
من الكونغرس، ٢/٣/٢٠١١.

 ،٠٨A-١١-ISP-C تقرير مكتب وزارة الخارجية للمفتش العام  .٩٩
"استعراض متابعة االمتثال من سفارة بغداد، العراق"، ٢٠١٠/١٠، 

ص ١٢.
P.L. ١٠٩-١٣; القانون العام ١٠٩-١٠٢; القانون العام ١٠٩-٢٣٤;   .١٠٠

.١١٢-١٠ .P.L ;١١١-٢١٢ .P.L ;١١١-١١٨ .P.L
USACE، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام   .٦١

 ،NEA-I ، الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٠٥/٠٤/٢٠١١
رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٢٥/٠٣/٢٠١١ ، ٢٨/٠٣/٢٠١١ ، 
٠٥/٠٤/٢٠١١ ، ١٢/٠٤/٢٠١١ ، و ٢٠١١/١٥/٤ ؛  INL، رداً عىل 

طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق بتاريخ، ٦/٤/٢٠١١ ؛ عمليات تدقيق املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق ١١-٠٠٧، "صندوق إغاثة وإعادة إعامر 
العراق ١: تقرير عن التقسيامت والنفقات والصناديق امللغية"، 

٢٨/١٢/٢٠١٠ ؛ OSD، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ١٨/٠٤/٢٠١١ 

، ABO، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ١٨/٤/٢٠١١ ؛ تعميم مكتب اإلدارة 

وامليزانية  A-١١ إعداد وتقديم وتنفيذ الميزانية ، ٢٠٠٩/٨، 
القسم ١٠ ص ٣ ، والقسم ٢٠، ص ١٥، ٢٠.

USACE، رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام   .٦٢
 ،DoS, DRL الخاص إلعادة إعامر العراق، ٠٦/١٠/٢٠٠٨؛
رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق، ١٢/٤/٢٠١١؛ TFBSO، رّداً عىل طلب 
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

٤/١/٢٠١١؛ USAID، "املنح واملساعدات الخارجية املقدمة 
gbk.eads. ،من الواليات املتحدة (الكتاب األخرض)،" ٢٠٠٨

usaidallnet.gov/query/do?_program=/eads/gbk/
countryReport&unit=N، الوصول إليه يف ١٥/٤/٢٠١٠؛ 

DoJ، شعبة إدارة العدل، رّداً عىل طلب البيانات الصادر 
عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٥/٤/٢٠١١ 

و١١/٤/٢٠١١؛ NEA-I، رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٠٤/١٠/٢٠١٠ ، 

 ،DoS, ECA ٠٦/١٠/٢٠١٠ ، ٠٥/٠٤/٢٠١١ ، ١٥/٠٤/٢٠١١؛
رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق، ١٤/٤/٢٠١٠؛ OUSD(C)، رّداً عىل طلب 
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

١٤/١٠/٢٠١٠ ؛ خزانة الواليات املتحدة، OTA، "نظرة عامة 
ustreas.gov/ ،عىل مكتب املساعدة التقنية،" ٣٠/١٢/٢٠٠٥
offices/international-affairs/assistance/، الرجوع إليه 

يف ١٦/١٠/٢٠٠٩، DoS, PM، رّداً عىل طلب البيانات الصادر 
عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٨/٣/٢٠١١؛ 

BBG، رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق، ٧/٣/٢٠١١ ؛ مربرات ميزانية الكونغرس، 

جداول املساعدات الخارجية املوجزة للسنة املالية ٢٠٠٩-٢٠١١؛ 
USAID، رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 

 ،OMB الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٢/١/٢٠٠٩ و٨/٤/٢٠٠٩؛
رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق، ٢١/٦/٢٠١٠؛ السفارة األمريكية يف بغداد، رّداً عىل 

طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق، ٠٣/١٠/٢٠٠٩.

.١١٢-١٠ .P.L  .٦٣
.١٤٧٣ .H.R ،االجتامع ١١٢ للكونغرس  .٦٤

مكتبة الكونغرس، "H.R. ١٤٧٣: اإلجراءات الرئيسية   .٦٥
thomas.loc.gov/cgi-bin/bdquery/ ،يف الكونغرس

z?d112:HR01473:@@@R، الرجوع إليه يف ١٩/٤/٢٠١١.
P.L. ١١١-٢٤٢; القانون العام ١١١-٢٩٠; القانون العام ١١١-  .٦٦
٣١٧; القانون العام ١١١-٣٢٢; القانون العام ١١٢-٤; القانون 

العام ١١٢-٦; القانون العام ١١٢-٨; القانون العام ١١٢-١٠.
.١١٢-١٠ .P.L  .٦٧
.١١٢-١٠ .P.L  .٦٨

DoD، "طلب امليزانية للسنة املالية ٢٠١١: نظرة عامة، ٢ /   .٦٩
٢٠١٠ ، ص ٦-٦.

P.L. ١١١-٣٨٣, القسم ١٥١٠.  .٧٠
.١١٢-١٠ .P.L  .٧١

ABO، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق   .٧٢
للحصول عىل بيانات بتاريخ، ١٨/٤/٢٠١١.

P.L. ١١٢-١٠, القسم ١١٠١، القسم ١١١٩ والقسم ٢١٠٩.  .٧٣
DoS، "تربيرات ميزانية الكونغرس للسنة املالية ٢٠١٢: ملخص   .٧٤

جداول املساعدات الخارجية،" ١١/٣/٢٠١١، ص ٣.
NEA-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر   .٧٥

العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ١٥/٠٤/٢٠١١.
 ،DoS ،١١٢-١٠, القسم ١١٠١، القسم ١١١٩ والقسم ٢١٠٩ .P.L  .٧٦
"تربيرات ميزانية الكونغرس للسنة املالية ٢٠١٢: ملخص جداول 

املساعدات الخارجية،" ١١/٣/٢٠١١، ص ٣.
P.L. ١١٢-١٠، DoS، "تربير امليزانية يف الكونغرس: العمليات   .٧٧

الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٢/٤/٢٠١١ ؛ TFBSO، رّداً 
عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق، ٤/١/٢٠١١؛ USAID، "منح الواليات املتحدة 

gbk.eads. ، الخارجية والقروض [الكتاب األخرض]،" ٢٠٠٨
usaidallnet.gov/query/do?_program=/eads/gbk/

countryReport&unit=N، الوصول إليه يف ١٥/٤/٢٠١٠ 
؛ DoJ، شعبة إدارة العدل، رّداً عىل طلب البيانات الصادر 

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، و٥/٤/٢٠١١ 
١١/٤/٢٠١١ ؛ NEA-I، رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٠٤/١٠/٢٠١٠ ، 

٠٦/١٠/٢٠١٠ ، ٠٥/٠٤/٢٠١١ ، ٠٧/٠٤/٢٠١١ ، و١٥/٤/٢٠١١؛ 
DoS, ECA، رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٤/٤/٢٠١٠ ؛ OUSD(C)، رّداً 
عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 

 ،OTA ، إعامر العراق، ١٤/١٠/٢٠١٠؛ خزانة الواليات املتحدة
"نظرة عامة عىل مكتب املساعدة التقنية،" ٣٠/١٢/٢٠٠٥ ، 

 ,/ustreas.gov/offices/international-affairs/assistance
الرجوع إليه يف ١٦/١٠/٢٠٠٩ ، DoS, PM، رّداً عىل طلب 

البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 
٢٨/٣/٢٠١١ ؛ BBG، رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٧/٣/٢٠١١ ؛ تربيرات ميزانية 

الكونغرس، جداول ملخص املساعدة الخارجية للسنة املالية 
٢٠٠٩-٢٠١١ ؛ الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، رّداً عىل طلب 
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

و١٢/١/٢٠٠٩ ٨/٤/٢٠٠٩ ؛ مكتب اإلدارة وامليزانية، رّداً عىل 
طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق، ٢٠١٠/٢١/٦ ؛ السفارة األمريكية يف بغداد، رّداً عىل طلب 
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

٠٣/١٠/٢٠٠٩، الحكومة العراقية، مجلس النواب، "قانون املوازنة 
العامة الفيدرايل للسنة املالية ٢٠١١ ،" ٢٠/٠٢/٢٠١١ ، املادة 
٢، الحكومة العراقية، املجلس الرئاس ، "قانون املوازنة العامة 

الفيدرايل للسنة املالية ٢٠١٠ ،" ١٠/٢/٢٠١٠ ؛ الخزانة األمريكية، 
رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق، و٠٤/٠١/٢٠٠٨ ٠٩/٠٤/٢٠٠٩ ؛ "ميزانية الحكومة 

العراقية" (كام وافقت عليها TNA وسنت كقانون يف كانون 
األول/ديسمرب ٢٠٠٥) ؛ الحكومة العراقية، رئاسة الجمعية 

الوطنية العراقية املؤقتة، "امليزانية العامة للدولة للعام ٢٠٠٥"، 
٢٠٠٥ ؛ الحكومة العراقية، "إيرادات املوازنة والنفقات ٢٠٠٣ ، 

متوز/يوليو - كانون األول/ديسمرب"، ٢٠٠٣؛ التقارير ربع السنوية 
وونصف السنوية إلى كونغرس الولايات المتحدة من املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠٠٤/٣-٢٠١١/١؛ القانون 
 ;١٠٨-٢٨٧ .P.L ;١٠٨-١٠٦ .P.L ;١٠٨-١١ .P.L ;العام ١٠٨-٧
 ;١٠٩-٣٤ .P.L ;١٠٩-١٤٨ .P.L ;١٠٩-١٠٢ .P.L ;١٠٩-١٣ .P.L
 ;١١٠-١١٦ .P.L ;١١٠-٩٢ .P.L ;١١٠-٢٨ .P.L ;١٠٩-٢٨٩ .P.L

 ;١١٠-٢٥٢ .P.L ;١١٠-١٦١ .P.L ;١١٠-١٤٩ .P.L ;١١٠-١٣٧ .P.L
 ;١١١-٢١٢ .P.L ;١١١-١١٨ .P.L ;١١١-١١٧ .P.L ;١١١-٣٢ .P.L
 .١١٢-١٠ .P.L ;١١١-٣١٧ .P.L ;١١١-٢٩٠ .P.L ;١١١-٢٤٢ .P.L

حساب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ملساهمة 
الحكومة العراقية إلعادة اإلعامر عن طريق جمع املبالغ التالية: 

األموال العراقية التي يرشف عليها سلطة االئتالف املؤقتة، 
وامليزانيات الرسمية لرأس املال ٢٠٠٣ -- ٢٠٠٥؛ نفقات رأس 

املال التي ذكرتها وزارة املالية عن العام ٢٠٠٦ -- ٢٠٠٩ ، 
وميزانيات رأس املال الرسمية للفرتة ٢٠١٠-٢٠١١. وهذا اإلجاميل 

عىل األرجح يزيد عىل مجموع املساهمة الفعلية التي تقدمها 
الحكومة العراقية، ألن ميزانيات رأس املال الرسمية عادة ما 

تتجاوز النفقات الرأساملية. حاليا، بيانات النفقات املعتمدة غري 
متوفرة من وزارة املالية عن االعوام ٢٠٠٣ -- ٢٠٠٥ أو ٢٠١٠-

.٢٠١١
P.L. ١٠٨-٧; القانون العام ١٠٨-١١; القانون العام ١٠٨-١٠٦;   .٥٩

القانون العام ١٠٨-٢٨٧; القانون العام ١٠٩-١٣; القانون 
 .P.L ;١٠٩-٣٤ .P.L ;العام ١٠٩-١٠٢; القانون العام ١٠٩-١٤٨
 .P.L ;١١٠-١١٦ .P.L ;١١٠-٩٢ .P.L ;١١٠-٢٨ .P.L ;١٠٩-٢٨٩

 ;١١٠-١٤٩ .P.L ;١١٠-١٣٧ 
 ;١١١-١١٧ .P.L ;١١١-٣٢ .P.L ;١١٠-٢٥٢ .P.L ;١١٠-١٦١ .P.L

;١١١-٢٤٢ .P.L ;١١١-٢١٢ .P.L ;١١١-١١٨ .P.L 
.١١٢-١٠ .P.L ;١١١-٣١٧ .P.L ;١١١-٢٩٠ .P.L 

P.L. ١٠٨-٧; القانون العام ١٠٨-١١; القانون العام ١٠٨-١٠٦;   .٦٠
القانون العام ١٠٨-٢٨٧; القانون العام ١٠٩-١٣; القانون العام 

 ١٠٩-١٠٢; القانون العام ١٠٩-١٤٨; 
 .P.L ;١١٠-٩٢ .P.L ;١١٠-٢٨ .P.L ;١٠٩-٢٨٩ .P.L ;١٠٩-٣٤ .P.L

 ;١١٠-١٤٩ .P.L ;١١٠-١٣٧ .P.L ;١١٠-١١٦ 
 ;١١١-١١٧ .P.L ;١١١-٣٢ .P.L ;١١٠-٢٥٢ .P.L ;١١٠-١٦١ .P.L



I

USF-I، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص   .١٣٥
إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ١٤/٤/٢٠١١؛ ABO، رداً عىل طلب 

البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
بتاريخ، ١٨/٤/٢٠١١.

يف محاولة إلنشاء قاعدة بيانات بديلة، عمل مكتب ميزانية   .١٣٦
الجيش مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق عىل 
مطابقة البيانات املالية الكاملة التي تقدمها للبيانات عىل 

مستوى املرشوع املخترصة والتي تقدمها القوات األمريكية 
يف العراق، والتي ميكن أن تسفر عن الوصول إىل مجموعة 

بيانات كاملة دقيقة يف آن واحد عىل كال من املستوى اإلجاميل 
والتفصييل وعىل مستوى املرشوع وفئات املرشوع. ومع ذلك، 

وكام ورد يف الربع األخري، اكتشفت املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق عقبتني ال حل لهام أثناء محاولة إنشاء 

قاعدة البيانات الجديدة هذه: ١) قبل السنة املالية ٢٠٠٨، مل 
تكن القوات األمريكية يف العراق تدرج رقم الوثيقة املرجعي 

الفريد (DRN) باستمرار يف متعقب مشاريع برنامج االستجابة 
الطارئة للقائد، مام يجعل من املستحيل استخدام بيانات مكتب 

ميزانية الجيش يف تعقب املشاريع الفردية إلكامل مخصصات 
برنامج االستجابة الطارئة للقائد من السنة املالية - ٢٠٠٤ حتى 
السنة املالية ٢٠٠٧، و ٢) بالنسبة ملخصصات برنامج االستجابة 
الطارئة للقائد للسنة املالية ٢٠٠٨ -والسنة املالية ٢٠١٠، فإن 

بعض املشاريع (ومعظمهم من املنح الصغرية لربنامج االستجابة 
الطارئة للقائد) مجّمعة ضمن رقم وثيقة مرجعي فريد واحد، 
مام يجعل من املستحيل التمييز بني املشاريع التي تقع ضمن 
رقم وثيقة مرجعي فريد واحد قد تّم دفع املدفوعات الخاصة 

بها أو تم إلغاؤها.
P.L. ١٠٩-٢٣٤; القانون العام ١١٠-٥; القانون العام ١١٠-٢٨;   .١٣٧

القانون العام ١١٠-١٦١; القانون العام ١١٠-٢٥٢; القانون العام 
١١١-٣٢; القانون العام ١١١-١١٧; القانون العام ١١١-٢١٢.

.١١٢-١٠ .P.L  .١٣٨
P.L. ١٠٩-٢٣٤; القانون العام ١١٠-٥; القانون العام ١١٠-٢٨;   .١٣٩

القانون العام ١١٠-١٦١; القانون العام ١١٠-٢٥٢; القانون العام 
١١١-٣٢; القانون العام ١١١-١١٧; القانون العام ١١١-٢١٢; 

INL، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة اإلعامر 
الحصول عىل البيانات ١/١٠/٢٠١١.

INL، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق   .١٤٠
للحصول عىل بيانات بتاريخ ١/١٠/٢٠١١.

P.L. ١٠٨-١٠٦; القانون العام ١٠٩-١٠٢; القانون العام ١٠٩-  .١٤١
٢٣٤; القانون العام ١١٠-٢٥٢. اعتمد الكونغرس يف البداية 
١٨٫٦٤٩ مليون دوالر لصندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق 
٢، ولكن خصص ٢١٠ مليون دوالر عىل أن يتم تحويلها إىل 

حسابات أخرى لربامج يف األردن وليبرييا والسودان. ويف السنة 
املالية ٢٠٠٦، نقل الكونغرس ما يقرب من ١٠ مليون دوالر إىل 

صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق من صندوق دعم االقتصاد. 
يف  السنة املالية ٢٠٠٨، القانون العام ١١٠-٢٥٢ مبلغ ٥٠ مليون 

دوالر.
P.L. ١٠٨-١٠٦; القانون العام ١٠٩-١٠٢; القانون العام ١٠٩-  .١٤٢

٢٣٤; القانون العام ١١٠-٢٥٢؛ OMB، التعميم A-١١، إعداد 
وتقديم وتنفيذ الميزانية، ٢٠٠٩/٨ ، القسم ١٠ ص ٣ ، والقسم 

٢٠، ص ١٥، ٢٠.
P.L. ١٠٨-١٠٦; القانون العام ١٠٩-١٠٢; القانون العام ١٠٩-  .١٤٣

٢٣٤; القانون العام ١١٠-٢٥٢؛ OMB، التعميم A-١١، إعداد 
وتقديم وتنفيذ الميزانية، ٢٠٠٩/٨ ، القسم ١٠ ص ٣ ، والقسم 

٢٠، ص ١٥، ٢٠.
NEA-I، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام   .١٤٤

الخاص إلعادة إعامر العراق، ٥/٤/٢٠١١؛ USAID، رداً عىل 
طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق، ٨/٧/٢٠١٠؛ وزارة الخزانة األمريكية، رداً عىل طلب 
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

٢/٤/٢٠٠٩؛ USTDA، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن 
 ،DoS املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢/٤/٢٠٠٩؛

رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق، ٥/٤/٢٠٠٧؛ OSD، رداً عىل طلب البيانات الصادر 

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٠/٤/٢٠٠٩؛ 
عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق برقم 

١١-٠٠٧، "صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق ١: تقرير عن 
 OMB املخصصات والنفقات والصناديق امللغاة،" ٢٨/١٢/٢٠١٠؛

التعميم A-١١، إعداد وتقديم وتنفيذ الميزانية، ٨ / ٢٠٠٩ ، 
القسم ١٠ ص ٣ ، والقسم ٢٠، ص ١٥، ٢٠.

تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق رقم ١١-٠١٣،   .١٤٥
"صندوق اإلغاثة وإعادة اإلعامر يف العراق ٢: تقرير عن 

املخصصات والنفقات والوضع يف نهاية السنة املالية ٢٠١٠،" 

إضافية" ، ٨ / ٢٠١٠ ، ص ٥، OUSD(C)، رداً عىل طلب 
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

بتاريخ ١٣/١/٢٠١١.
OUSD(C)، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر   .١١٨

العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ١٨/٤/٢٠١١.
.١١١-٢١٢ .P.L  .١١٩

القوات األمريكية يف العراق، "صندوق العراق قوات األمن   .١٢٠
العراقية (ISFF)، خطة االنفاق للسنة املالية ٢٠١١: القرار الرابع 

املستمر حتى ٤ آذار/مارس ٢٠١١،" ٢ / ٢٠١١ ، ص ٣ ، ٧ ، 
القانون العام ١١٢-١٠.

DoD، "ميزانية السنة املالية ٢٠١١: برامج األفراد العسكريني   .١٢١
(M-١)؛ برامج التشغيل والصيانة (O-١)؛ الصناديق الدائرة 

واإلدارة (RF-١) ٤،" يف ٢ / ٢٠١٠ ، مستند O-١، ص ١٤.
 ٥١٣٦ ، ٢١/٠٥/٢٠١٠ .H.R تقرير املؤمتر ١١١-٤٩١، ليتوافق مع  .١٢٢

، ص ٤٤٤ - ٤٤٥.
 ٥١٣٦ ، ٢١/٠٥/٢٠١٠ .H.R تقرير املؤمتر ١١١-٤٩١، ليتوافق مع  .١٢٣

، ص ٤٤٤ - ٤٤٥.
USF-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق   .١٢٤

للحصول عىل بيانات بتاريخ ١٦/٤/٢٠١١.
P.L. ١٠٨-٧; القانون العام ١٠٩-١٠٢; القانون العام ١١٠-٢٨;   .١٢٥
القانون العام ١١٠-١٦١; القانون العام ١١١-٣٢; القانون العام 

١١١-١١٧; القانون العام ١١٢-١٠.
.١١٢-١٠ .P.L  .١٢٦

USAID، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام   .١٢٧
 ،USACE الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ١٠/١/٢٠١١ ؛

رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٠٤/٠١/٢٠١١ ، NEA-I، رداً عىل 
طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق بتاريخ، ٢٠/١٢/٢٠١٠ ، ٢١/١٢/٢٠١٠ ، ٠٧/٠١/٢٠١١ ، 
و١٠/١/٢٠١١. قام املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

بحساب األموال منتهية الصالحية حيث أموال املخصصات 
أقل من االلتزامات، حتى تاريخ انتهاء الصالحية. نقلت بعض 
أموال صندوق دعم االقتصاد إىل وكاالت أخرى مبوجب قانون 

املساعدات الخارجية لعام ١٩٦١، القسم. ٦٣٢ (ب). مل يرش 
مكتب شئون الرشق األدىن العراق عام إذا كانت التزاماته 

املذكورة تشمل مثل هذه التحويالت، بحيثيمكن أن تكون 
حسابات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق مبالغة يف 
 NEA-I األموال منتهية الصالحية. وباإلضافة إىل ذلك، مل تكن
قادرة عىل توفري بيان كامل عن أموال ال٥٠ مليون دوالر يف 

مخصصات السنة املالية ٢٠٠٣ ل صندوق دعم االقتصاد؛ وذكر 
فقط ما يقرب من ٩ ماليني دوالر عىل أنها ملتزم بها وأنفقت 
حتى تاريخ ٣١ آذار/مارس ٢٠١١. ومن املرجح أن أكرث هذه 
األموال كان قد التزم بها وأنفقت بنحو أكرث من املبلغ عنها، 
والتي من شأنها أن تؤثر عىل الوضع العام للصناديق وكمية 

األموال منتهية الصالحية.
USAID، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام   .١٢٨

 ،USACE الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ١٠/١/٢٠١١؛
رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٠٤/٠١/٢٠١١، NEA-I، رداً عىل 
طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق بتاريخ، ٢٠/١٢/٢٠١٠ ، ٢١/١٢/٢٠١٠ ، ٠٧/٠١/٢٠١١ 

، ١٠/٠١/٢٠١١؛ املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 
التقارير ربع السنوية والتقارير نصف السنوية لكونغرس 

الولايات المتحدة، ٢٠٠٤/٣-٢٠١٠/١٠.
ABO، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق   .١٢٩

للحصول عىل بيانات بتاريخ ١٨/٤/٢٠١١، القانون العام ١١٢-
.١٠

ABO، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق   .١٣٠
للحصول عىل بيانات بتاريخ ١٨/٤/٢٠١١، القانون العام ١١٢-

.١٠
ABO، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق   .١٣١

للحصول عىل بيانات بتاريخ، ١٨/٤/٢٠١١.
USF-I، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص   .١٣٢
إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ١٤/٤/٢٠١١؛ ABO، رداً عىل طلب 

البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
بتاريخ، ١٨/٤/٢٠١١.

 ,١٠٩-١٤٨ .P.L  .١٣٣ 
والقانون العام ١٠٩-٢٣٤.

USF-I، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص   .١٣٤
إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ١٤/٤/٢٠١١؛ ABO، رداً عىل طلب 

البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
بتاريخ، ١٨/٤/٢٠١١.

القانون العام ١١٠-٢٨; القانون العام ١١٠-٩٢; القانون العام 
١١٠-١١٦; القانون العام ١١٠-١٣٧; القانون العام ١١٠-١٤٩; 

القانون العام ١١٠-١٦١; القانون العام ١١٠-٢٥٢; القانون العام 
١١١-٣٢; القانون العام ١١١-٢١٢; القانون العام ١١١-٢٩٠; 

القانون العام ١١١-٣١٧; القانون العام ١١٢-١٠.
P.L. ١١١-٢٤٢, القسم ١٠١٨; القانون العام ١١٢-١٠.  .١٠١

OSD، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق   .١٠٢
للحصول عىل بيانات بتاريخ ١٨/٤/٢٠١١.

OSD، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق   .١٠٣
للحصول عىل بيانات بتاريخ ١٨/٤/٢٠١١، القانون العام ١١١-

.١١٢-١٠ .P.L ;٢١٢
OSD، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر   .١٠٤

العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ١٨/٤/٢٠١١، القانون العام 
 .P.L ;١١٠-٢٨ .P.L ;١٠٩-٢٣٤ .P.L ;١٠٩-١٠٢ .P.L ;١٠٩-١٣

 .P.L ;١١٠-١٤٩ .P.L ;١١٠-١٣٧ .P.L ;١١٠-١١٦ .P.L ;١١٠-٩٢
 .P.L ;١١١-٢١٢ .P.L ;١١١-٣٢ .P.L ;١١٠-٢٥٢ .P.L ;١١٠-١٦١

١١٢-١٠؛ املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، التقارير 
ربع السنوية ونصف السنوية إلى كونغرس الولايات المتحدة ، 

.٢٠٠٥/١٠-٢٠١١/١
DoD، "السنة املالية ٢٠٠٥ طلب إضايف لعملية حرية العراق   .١٠٥

(OIF)، وعملية الحرية الدامئة (OEF)، وعملية املساعدة 
املوحدة" ٢ / ٢٠٠٥ ، ص ٧٨-٧٩ ؛ وزارة الدفاع، "السنة املالية 

٢٠٠٦ طلب إضايف لعملية حرية العراق (OIF) وعملية الحرية 
الدامئة (OEF)،" يف ٢ / ٢٠٠٦ ، ص ٦٠-٦١؛ وزارة الدفاع، 

"تعديل السنة املالية ٢٠٠٧ طلب طارئ إضايف للحرب العاملية 
عىل اإلرهاب"، ٣ / ٢٠٠٧ ، ص ٥؛ وزارة الدفاع، "طلب السنة 
املالية ٢٠٠٧ للطوارئ اإلضافية للحرب العاملية عىل اإلرهاب" 
، ٢ / ٢٠٠٧ ، ص ٣٨-٤٩ ؛ وزارة الدفاع، "السنة املالية ٢٠٠٨ 

طلب الحرب العاملية عىل اإلرهاب" ، ٢ / ٢٠٠٧ ، ص ٣٤-٤٠؛ 
وزارة الدفاع، "السنة املالية ٢٠٠٨ تعديل الحرب العاملية عىل 

اإلرهاب، وزارة الدفاع"، ٢٠٠٧/١٠ ، ص ٢٦-٢٧ ؛ وزارة الدفاع، 
"السنة املالية ٢٠٠٩ طلب الحرب العاملية عىل جسور اإلرهاب" 

، ٥ / ٢٠٠٨ ، ص ١٥-١٦؛ وزارة الدفاع "السنة املالية ٢٠٠٩ طلب 
إضايف" ، ٤ / ٢٠٠٩ ، ص ٤١-٤٣ ؛ وزارة الدفاع ، "نظرة عامة عىل 

طلب ميزانية السنة املالية ٢٠١١،" ٢ / ٢٠١٠ ، ص ٦-٨-٦-٩ ؛ 
 .P.L ;١٠٩-٢٥٢ .P.L ;١٠٩-٢٣٤ .P.L ;القانون العام ١٠٩-١٣

 .P.L ;١١١-٣٢ .P.L ;١١٠-١٦١ .P.L ;١١٠-٢٨ .P.L ;١٠٩-٢٨٩
.١١٢-١٠ .P.L ;١١١-٢١٢

OUSD(C)، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر   .١٠٦
العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ١٨/٤/٢٠١١، القانون العام 
 .P.L ;١٠٩-٢٨٩ .P.L ;١٠٩-٢٥٢ .P.L ;١٠٩-٢٣٤ .P.L ;١٠٩-١٣
 .P.L ;١١١-٢١٢ .P.L ;١١١-٣٢ .P.L ;١١٠-١٦١ .P.L ;١١٠-٢٨

١١٢-١٠
OUSD(C)، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر   .١٠٧
العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ١٨/٤/٢٠١١، القانون العام 
 .P.L ;١١٠-٢٨ .P.L ;١٠٩-٢٨٩ .P.L ;١٠٩-٢٣٤ .P.L ;١٠٩-١٣

١١٠-١٦١; P.L. ١١٠-٢٥٢; P.L. ١١١-٣٢؛ OMB، التعميم 
A-١١، إعداد وتقديم وتنفيذ الميزانية، ٢٠٠٩/٨ ، القسم ١٠ ص 

٣ ، والقسم ٢٠، ص ١٥، ٢٠.
OUSD(C)، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر   .١٠٨

العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ١٨/٤/٢٠١١.
OUSD(C)، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر   .١٠٩

العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ١٨/٤/٢٠١١.
OUSD(C)، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر   .١١٠

العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ١٨/٤/٢٠١١.
OUSD(C)، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر   .١١١

العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ١٣/١/٢٠١١.
OUSD(C)، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر   .١١٢

العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ١٣/١/٢٠١١.
P.L. ١١٠-٤١٧, القسم ١٥٠٨.  .١١٣

القوات األمريكية يف العراق، "صندوق العراق قوات األمن   .١١٤
العراقية (ISFF)، خالل العام املايل ٢٠١١/٢٠١٠ خطة إنفاق 

إضافية" ، ٨ / ٢٠١٠ ، ص ٢.
القوات األمريكية يف العراق، "صندوق العراق قوات األمن   .١١٥

العراقية (ISFF)، خالل العام املايل ٢٠١١/٢٠١٠ خطة إنفاق 
إضافية" ، ٨ / ٢٠١٠ ، ص ٤، OUSD(C)، رداً عىل طلب 

البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
بتاريخ ١٣/١/٢٠١١.

OUSD(C)، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر   .١١٦
العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ١٣/١/٢٠١١.

القوات األمريكية يف العراق، "صندوق العراق قوات األمن   .١١٧
العراقية (ISFF)، خالل العام املايل ٢٠١١/٢٠١٠ خطة إنفاق 
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وزارة الخارجية مستعدة؟" ٢/٣/٢٠١١.
"االتفاق بني الواليات املتحدة األمريكية وجمهورية العراق بشأن   .١٦٥

انسحاب قوات الواليات املتحدة من العراق وتنظيم أنشطتها 
خالل وجودها املؤقت يف العراق"، ١٧/١١/٢٠٠٨. دخلت 

االتفاقية األمنية اإلطار حيز النفاذ يف ١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٩.
 X القوات املسلحة." املادة" X قانون الواليات املتحدة، املادة  .١٦٦

من قانون الواليات املتحدة توفر األساس القانوين لألدوار واملهام 
والتنظيم الخاص بخدمات وزارة الدفاع العسكرية.

"اتفاقية اإلطار االسرتاتيجي لعالقة الصداقة والتعاون بني   .١٦٧
الواليات املتحدة األمريكية وجمهورية العراق،" ١٧/١١/٢٠٠٨، 

القسم الثالث. 
القوات األمريكية يف العراق، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن   .١٦٨
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ١٤/٤/٢٠١١؛ 

قانون الواليات املتحدة، املادة X، "القوات املسلحة ؛" قانون 
الواليات املتحدة، املادة XXII، "العالقات الخارجية والتواصل."

القوات األمريكية يف العراق، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن   .١٦٩
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ١٤/٤/٢٠١١؛ 

معهد بروكينغز، مؤشر العراق، ٣١/٣/٢٠١١ ، ص ١٨.
القوات األمريكية يف العراق، نائب املدير العام للدعم، يف   .١٧٠

االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 
.٦/٤/٢٠١١

DoD، نائب وزارة الدفاع األول للمشرتيات والتكنولوجيا   .١٧١
واللوجيستيات، فرانك كينل، يف الشهادة الشفوية أمام اللجنة 

الفرعية للرقابة يف مجلس النواب واإلصالح الحكومي لألمن 
القومي والدفاع عن الوطن والعمليات الخارجية "مغادرة 
القوات األمريكية للعراق: هل وزارة الخارجية مستعدة؟" 

.٢/٣/٢٠١١
DoS، وكيل وزارة الخارجية للشؤون اإلدارية، السفري باتريك   .١٧٢

كينيدي، شهادة شفوية أمام اللجنة الفرعية للرقابة يف مجلس 
النواب واإلصالح الحكومي لألمن القومي والدفاع عن الوطن 
والعمليات الخارجية "مغادرة القوات األمريكية للعراق: هل 

وزارة الخارجية مستعدة؟" ٢/٣/٢٠١١.
روبررت غيتس، وزير الدفاع، يف الترصيحات خالل زيارة القوات   .١٧٣

يف مركز شعبة الواليات املتحدة يف معسكر ليربيت يف بغداد، 
www.defense.gov/transcripts/  العراق ، ٠٧/٠٤/٢٠١١

transcript.aspx?transcriptid=4808، الرجوع إليه يف 
.٢٠١١/١٣/٤

DoS، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق   .١٧٤
للحصول عىل بيانات بتاريخ، ٦/٠٤/٢٠١١.

السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب استدعاء البيانات من   .١٧٥
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢/٧/٢٠١٠، 

و١٠/٤/٢٠١٠.
DoS، مكتب املتحدث باسم السفارة "سفارة بغداد تعني منسقا   .١٧٦
www.state.gov/r/pa/، لشؤون قضايا األقليات، "٢٢/٠٢/٢٠١١

prs/ps/2011/02/156907.htm، الوصول إليه يف ٢٠١١/٧/٤.
DoS، "تربير امليزانية يف الكونغرس: العمليات الخارجية، املرفق:   .١٧٧

وجهات النظر اإلقليمية، السنة املالية ٢٠١٢،" ٣ / ٢٠١١ ، ص 
.٥٢٢–٥٢٣

السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب استدعاء البيانات من   .١٧٨
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢/٧/٢٠١٠، 

و٤/١٠/٢٠١٠.
 ،٠٨A-١١-ISP-C تقرير مكتب وزارة الخارجية للمفتش العام  .١٧٩

"استعراض متابعة االمتثال من سفارة بغداد، العراق"، ٢٠١٠/١٠، 
ص ٩.

 ،٠٨A-١١-ISP-C تقرير مكتب وزارة الخارجية للمفتش العام  .١٨٠
"استعراض متابعة االمتثال من سفارة بغداد، العراق"، ٢٠١٠/١٠، 

ص ٩؛ DoS وUSAID "تربير امليزانية التكميلية: السنة املالية 
٢٠١٠، ٣/٢٠١٠، ص ٤؛ DoS، "تربير الكونغرس للميزانية، 

املجلد ١: عمليات وزارة الخارجية، خالل العام املايل ٢٠١٢ ، 
"١٤/٢/٢٠١١ ، ص ٧٦٤. كان من املقرر يف األصل لدى وزارة 

الخارجية أن تقوم بارسال ثالث فرق للمحافظات للتطوير "عىل 
طول خط الصدع بني العرب واألكراد من كركوك ونينوى ودياىل،" 

ولكن، ويف مواجهة التخفيضات يف امليزانية، خفضت عدد 
املحافظات املزمع التواجد بها عىل طول "خط الصدع العريب 

الكردي" إىل اثنني من مكاتب فروع السفارة.
الكونغرس األمرييك، رئيس الرقابة يف مجلس النواب واللجنة   .١٨١

الفرعية لإلصالح الحكومي عىل األمن القومي والدفاع الوطني 
والعمليات الخارجية، جايسون شافيتس، يف شهادة شفوية أمام 

مجلس النواب واإلصالح الحكومي لألمن القومي والدفاع عن 
الوطن والعمليات الخارجية "مغادرة القوات األمريكية للعراق: 
هل وزارة الخارجية مستعدة؟" ٠٢/٠٣/٢٠١١، وزارة الخارجية، 
وكيل وزارة الخارجية للشؤون اإلدارية، السفري باتريك كينيدي، 

املوازنة والنفقات ٢٠٠٣ ، متوز/يوليو - كانون األول/ديسمرب"، 
٢٠٠٣؛ التقارير ربع السنوية وونصف السنوية إلى كونغرس 

الولايات المتحدة من المفتش العام الخاص لإعادة إعمار 
العراق، ٢٠٠٤/٣-٢٠١١/١. حساب املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق ملساهمة الحكومة العراقية إلعادة اإلعامر عن 
طريق جمع املبالغ التالية: األموال العراقية التي يرشف عليها 
سلطة االئتالف املؤقتة، وامليزانيات الرسمية لرأس املال ٢٠٠٣ 

-- ٢٠٠٥؛ نفقات رأس املال التي ذكرتها وزارة املالية عن العام 
٢٠٠٦ -- ٢٠٠٩ ، وميزانيات رأس املال الرسمية للفرتة ٢٠١٠-

٢٠١١. وهذا اإلجاميل عىل األرجح يزيد عىل مجموع املساهمة 
الفعلية التي تقدمها الحكومة العراقية، ألن ميزانيات رأس املال 

الرسمية عادة ما تتجاوز النفقات الرأساملية. حاليا، بيانات 
النفقات املعتمدة غري متوفرة من وزارة املالية عن االعوام ٢٠٠٣ 

-- ٢٠٠٥ أو ٢٠١٠-٢٠١١.
GOI، CoR، "قانون املوازنة العامة االتحادية للسنة املالية   .١٤٩

٢٠١١،" ٢٣/٢/٢٠١١، املادة ٢.
GOI، CoR، "قانون املوازنة العامة االتحادية للسنة املالية   .١٥٠

٢٠١١،" ٢٣/١/٢٠١١، املادة ٢.
GOI, CoR، "قانون املوازنة العامة الفيدرايل للسنة املالية   .١٥١

٢٠١١،" ٢٣/٠٢/٢٠١١ ، املادة ١؛ السفارة األمريكية يف بغداد، 
امللحق املايل، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ١٥/٧/٢٠١٠.
GOI، CoR، "قانون املوازنة العامة االتحادية للسنة املالية   .١٥٢

٢٠١١،" ٢٣/٢/٢٠١١، املادة ٢.
GOI، CoR، "قانون املوازنة العامة االتحادية للسنة املالية   .١٥٣

٢٠١١،" ٢٣/٢/٢٠١١، املادة ٢. 
GOI, CoR، "قانون املوازنة العامة الفيدرايل للسنة املالية   .١٥٤

٢٠١١،" ٢٣/٠٢/٢٠١١ ، املادة ١؛ الخزانة األمريكية، رداً عىل 
طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق بتاريخ، ١٢/٤/٢٠١١.
الخزانة األمريكية، رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش   .١٥٥

العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٢/٤/٢٠١١. ويعزى متوسط 
سعر النفط لعام ٢٠١١ عن طريق قسمة إجاميل اإليرادات عىل 

عدد الرباميل املصدرة. وليست كل عائدات تصدير النفط تذهب 
إىل الحكومة العراقية، حيث يدفع ٥٪ يف تعويضات الحرب 

للكويت.
GOI، CoR، "قانون املوازنة العامة االتحادية للسنة املالية   .١٥٦

٢٠١١،" ٢٣/١/٢٠١١، املادة ٢.
NEA-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر   .١٥٧

العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ٥/٠١/٢٠١١.
IMF، بيان صحفي رقم ٩٠/١١، "يكمل املجلس التنفيذي   .١٥٨
لصندوق النقد الدويل االستعراض الثاين مبوجب الرتتيبات 

االحتياطية مع العراق، واملنح واإلعفاءات ويوافق عىل رصف 
www.imf.org/external/ ،٤٧١٫١ مليون دوالر،" ١٨/٣/٢٠١١

np/sec/pr/2011/pr1190.htm، ميكن الوصول إليه يف 
.٢٠/٤/٢٠١١

NEA-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر   .١٥٩
العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ٥/٠١/٢٠١١.

NEA-I، ردا عىل طلب استدعاء البيانات من املفتش العام   .١٦٠
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٤/١٠/٢٠١٠، ٥/٠١/٢٠١١.

"اتفاقية اإلطار االسرتاتيجي لعالقة الصداقة والتعاون بني   .١٦١
الواليات املتحدة األمريكية وجمهورية العراق،" ١٧/١١/٢٠٠٨. 
دخلت اتفاقية اإلطار االسرتاتيجي حيز النفاذ يف ١ كانون الثاين/

يناير ٢٠٠٩.
رئيس بعثة العراق السفري جيمس جيفري، و القوات األمريكية   .١٦٢
يف العراق، الجرنال لويد اوسنت، يف الشهادة أمام لجنة العالقات 
الخارجية مبجلس الشيوخ، "العراق: تحدي االنتقال إىل املهمة 

املدنية"، ١/٢/٢٠١١.
بيان املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق سيوارت دبلية   .١٦٣
بوين أمام اللجنة الفرعية للرقابة يف مجلس النواب واإلصالح 

الحكومي لألمن القومي والدفاع عن الوطن والعمليات 
الخارجية "مغادرة القوات األمريكية للعراق: هل وزارة 

الخارجية مستعدة؟" ٣/٢/٢٠١١،DoD، نائب وزارة الدفاع 
األول للمشرتيات والتكنولوجيا واللوجيستيات، فرانك كينل، يف 

الشهادة الشفوية أمام اللجنة الفرعية للرقابة يف مجلس النواب 
واإلصالح الحكومي لألمن القومي والدفاع عن الوطن والعمليات 
الخارجية "مغادرة القوات األمريكية للعراق: هل وزارة الخارجية 

مستعدة؟" ٢/٣/٢٠١١.
DoS، وكيل وزارة الخارجية للشؤون اإلدارية، السفري باتريك   .١٦٤

كينيدي، شهادة شفوية أمام اللجنة الفرعية للرقابة يف مجلس 
النواب واإلصالح الحكومي لألمن القومي والدفاع عن الوطن 
والعمليات الخارجية "مغادرة القوات األمريكية للعراق: هل 

.٢٢/٤/٢٠١١
USACE، رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام   .١٤٦

 ،DoS, DRL الخاص إلعادة إعامر العراق، ٠٦/١٠/٢٠٠٨؛
رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق، ١٢/٤/٢٠١١؛ TFBSO، رّداً عىل طلب 
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

٤/١/٢٠١١؛ USAID، "املنح واملساعدات الخارجية املقدمة 
gbk.eads. ،من الواليات املتحدة (الكتاب األخرض)،" ٢٠٠٨

usaidallnet.gov/query/do?_program=/eads/gbk/
countryReport&unit=N، الوصول إليه يف ١٥/٤/٢٠١٠؛ 

DoJ، شعبة إدارة العدل، رّداً عىل طلب البيانات الصادر 
عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٥/٤/٢٠١١ 

و١١/٤/٢٠١١؛ NEA-I، رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٠٤/١٠/٢٠١٠ ، 

 ،DoS, ECA ٠٦/١٠/٢٠١٠ ، ٠٥/٠٤/٢٠١١ ، ١٥/٠٤/٢٠١١؛
رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق، ١٤/٤/٢٠١٠؛ OUSD(C)، رّداً عىل طلب 
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

١٤/١٠/٢٠١٠ ؛ خزانة الواليات املتحدة، OTA، "نظرة عامة 
ustreas.gov/ ،عىل مكتب املساعدة التقنية،" ٣٠/١٢/٢٠٠٥
offices/international-affairs/assistance/، الرجوع إليه 

يف ١٦/١٠/٢٠٠٩، DoS, PM، رّداً عىل طلب البيانات الصادر 
عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٨/٣/٢٠١١؛ 

BBG، رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق، ٧/٣/٢٠١١ ؛ مربرات ميزانية الكونغرس، 

جداول املساعدات الخارجية املوجزة للسنة املالية ٢٠٠٩-٢٠١١؛ 
USAID، رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 

 ،OMB الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٢/١/٢٠٠٩ و٨/٤/٢٠٠٩؛
رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق، ٢١/٦/٢٠١٠؛ السفارة األمريكية يف بغداد، رّداً عىل 

طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق، ٠٣/١٠/٢٠٠٩.

USACE، رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام   .١٤٧
 ،DoS, DRL الخاص إلعادة إعامر العراق، ٠٦/١٠/٢٠٠٨؛
رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق، ١٢/٤/٢٠١١؛ TFBSO، رّداً عىل طلب 
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

٤/١/٢٠١١؛ USAID، "املنح واملساعدات الخارجية املقدمة 
gbk.eads. ،من الواليات املتحدة (الكتاب األخرض)،" ٢٠٠٨

usaidallnet.gov/query/do?_program=/eads/gbk/
countryReport&unit=N، الوصول إليه يف ١٥/٤/٢٠١٠؛ 

DoJ، شعبة إدارة العدل، رّداً عىل طلب البيانات الصادر 
عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٥/٤/٢٠١١ 

و١١/٤/٢٠١١؛ NEA-I، رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٠٤/١٠/٢٠١٠ ، 

 ،DoS, ECA ٠٦/١٠/٢٠١٠ ، ٠٥/٠٤/٢٠١١ ، ١٥/٠٤/٢٠١١؛
رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق، ١٤/٤/٢٠١٠؛ OUSD(C)، رّداً عىل طلب 
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

١٤/١٠/٢٠١٠ ؛ خزانة الواليات املتحدة، OTA، "نظرة عامة 
ustreas.gov/ ،عىل مكتب املساعدة التقنية،" ٣٠/١٢/٢٠٠٥
offices/international-affairs/assistance/، الرجوع إليه 

يف ١٦/١٠/٢٠٠٩، DoS, PM، رّداً عىل طلب البيانات الصادر 
عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٨/٣/٢٠١١؛ 

BBG، رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق، ٧/٣/٢٠١١ ؛ مربرات ميزانية الكونغرس، 

جداول املساعدات الخارجية املوجزة للسنة املالية ٢٠٠٩-٢٠١١؛ 
USAID، رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 

 ،OMB الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٢/١/٢٠٠٩ و٨/٤/٢٠٠٩؛
رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق، ٢١/٦/٢٠١٠؛ السفارة األمريكية يف بغداد، رّداً عىل 

طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق، ٠٣/١٠/٢٠٠٩.

GOI, CoR، "قانون املوازنة العامة الفيدرايل للسنة املالية   .١٤٨
٢٠١١،" ٢٣/٠٢/٢٠١١ ، املادة ٢ ، الحكومة العراقية، واملجلس 
الرئايس، "قانون املوازنة العامة الفيدرايل للسنة املالية ٢٠١٠ ،" 
١٠/٢/٢٠١٠؛ الخزانة األمريكية، رداً عىل طلب البيانات الصادر 

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٠٤/٠١/٢٠٠٨ 
و٠٩/٠٤/٢٠٠٩؛ "ميزانية الحكومة العراقية" (كام وافقت عليها 

TNA وسنت كقانون يف كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٥) ؛ الحكومة 
العراقية، رئاسة الجمعية الوطنية العراقية املؤقتة، "امليزانية 

العامة للدولة للعام ٢٠٠٥"، ٢٠٠٥ ؛ الحكومة العراقية، "إيرادات 



I

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١/٤/٢٠١١.
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر   .٢٢٩

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٤/٤/٢٠١١.
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر   .٢٣٠

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١/٤/٢٠١١.
وزارة الخارجية، بيان رئيس بعثة الواليات املتحدة يف العراق،   .٢٣١

جيمس جيفري، أمام اللجنة الفرعية للرقابة يف مجلس النواب 
واإلصالح الحكومي لألمن القومي والدفاع عن الوطن والعمليات 
الخارجية "مغادرة القوات األمريكية للعراق: هل وزارة الخارجية 

مستعدة؟" ٢/٣/٢٠١١.
 ،٠٨A-١١-ISP-C تقرير مكتب وزارة الخارجية للمفتش العام  .٢٣٣

"استعراض متابعة االمتثال من سفارة بغداد، العراق"، ٢٠١٠/١٠، 
ص ١٢.

DoS، "تربير الكونغرس للميزانية، املجلد ١: عمليات وزارة   .٢٣٤
الخارجية، خالل العام املايل ٢٠١٢ ، "١٤/٢/٢٠١١ ، ص ٧٦٤.
DoS، "تربير الكونغرس للميزانية، املجلد ١: عمليات وزارة   .٢٣٥
الخارجية، خالل العام املايل ٢٠١٢ ، "١٤/٢/٢٠١١ ، ص ٧٦٤.

 ،٠٨A-١١-ISP-C تقرير مكتب وزارة الخارجية للمفتش العام  .٢٣٦
"استعراض متابعة االمتثال من سفارة بغداد، العراق"، ٢٠١٠/١٠، 

ص ١١-١٢.
CWC، "عىل أي درجة من الخطورة؟ تصحيح اإلفراط يف   .٢٣٧

االعتامد عىل املتعاقدين يف عمليات الطوارئ،" ٢٤/٢/٢٠١١، ص 
.٧

CWC، "عىل أي درجة من الخطورة؟ تصحيح اإلفراط يف   .٢٣٨
االعتامد عىل املتعاقدين يف عمليات الطوارئ ، "٢٤/٢/٢٠١١ ، 

ص ١٣-١٥ ، ٢٢.
DoS، "تربير الكونغرس للميزانية، املجلد ١: عمليات وزارة   .٢٣٩
.xi  الخارجية، خالل العام املايل ٢٠١٢ ، "١٤/٢/٢٠١١ ، ص
عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق   .٢٤٠

١٠-٠٠٨، "الضعف طويل األمد يف إرشاف وزارة الخارجية عىل 
عقد رشكة دينكورب DynCorp لدعم برنامج تدريب الرشطة 

العراقية، بتاريخ ٢٠١٠/٢٥/١.
عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق   .٢٤١

١٠-٠٠٨، "الضعف طويل األمد يف إرشاف وزارة الخارجية عىل 
عقد رشكة دينكورب DynCorp لدعم برنامج تدريب الرشطة 

العراقية، بتاريخ ٢٠١٠/٢٥/١.
CWC، "عىل أي درجة من الخطورة؟ تصحيح اإلفراط يف   .٢٤٢

االعتامد عىل املتعاقدين يف عمليات الطوارئ،" ٢٤/٢/٢٠١١، ص 
.١٦

الكونغرس األمرييك، ممثل والية ماساتشوستس والعضو البارز   .٢٤٣
يف اللجنة الفرعية للرقابة يف مجلس النواب ولإلصالح الحكومي 
عىل األمن القومي والدفاع الوطني والعمليات الخارجية، جون 
تريين، يف شهادة شفوية أمام مجلس النواب واإلصالح الحكومي 

لألمن القومي والدفاع عن الوطن والعمليات الخارجية "مغادرة 
القوات األمريكية للعراق: هل وزارة الخارجية مستعدة؟" 
٢/٣/٢٠١١، CWC، مفوض CWC، ميشيل ثيباولت، يف 

شهادة شفوية أمام اللجنة الفرعية للرقابة يف مجلس النواب 
واإلصالح الحكومي لألمن القومي والدفاع عن الوطن والعمليات 
الخارجية "مغادرة القوات األمريكية للعراق: هل وزارة الخارجية 

مستعدة؟" ٢/٣/٢٠١١، CWC، مفوض CWC، جرانت جرين، 
يف شهادة شفوية أمام اللجنة الفرعية للرقابة يف مجلس النواب 

واإلصالح الحكومي لألمن القومي والدفاع عن الوطن والعمليات 
الخارجية "مغادرة القوات األمريكية للعراق: هل وزارة الخارجية 
مستعدة؟" ٠٢/٠٣/٢٠١١، وزارة الخارجية، وكيل وزارة الخارجية 

للشؤون اإلدارية، السفري باتريك كينيدي، يف الشهادة الشفوية 
أمام اللجنة الفرعية للرقابة عىل مجلس النواب واإلصالح 

الحكومي بشأن األمن القومي والدفاع الداخيل والعمليات 
الخارجية "القوات العسكرية األمريكية تغادر العراق: هل وزارة 

الخارجية مستعدة؟" ٢/٣/٢٠١١.
CWC، "عىل أي درجة من الخطورة؟ تصحيح اإلفراط يف   .٢٤٤

االعتامد عىل املتعاقدين يف عمليات الطوارئ،" ٢٤/٢/٢٠١١، ص 
.١٧

موشيه شوارتز، "استتخدام وزارة الدفاع للمتعاقدين االمنيني   .٢٤٥
بعقود خاصة يف أفغانستان والعراق: الخلفية والتحليل وخيارات 

للكونغرس، "تقرير CRS رقم R٤٠٨٣٥، بتاريخ ٢١/٢/٢٠١١ ، 
ص ١٤-١٥.

DoS، وكيل وزارة الخارجية للشؤون اإلدارية، السفري باتريك   .٢٤٦
كينيدي، شهادة شفوية أمام اللجنة الفرعية للرقابة يف مجلس 
النواب واإلصالح الحكومي لألمن القومي والدفاع عن الوطن 
والعمليات الخارجية "مغادرة القوات األمريكية للعراق: هل 

وزارة الخارجية مستعدة؟" ٢/٣/٢٠١١.
الكونغرس األمرييك، ممثل والية إيداهو والعضو يف اللجنة   .٢٤٧

للحصول عىل بيانات بتاريخ ١٢/٤/٢٠١١.
DoD، "طلب امليزانية للسنة املالية ٢٠١٢: نظرة عامة،"   .٢٠٤

٢/٢٠١١، ص ٦-٥-٦-٦
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، INL، رّداً عىل طلب البيانات   .٢٠٥

الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 
.١/٤/٢٠١١

سفارة الواليات املتحدة ببغداد، INL، رّداً عىل طلب البيانات   .٢٠٦
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

.١/٤/٢٠١١
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، INL، رّداً عىل طلب البيانات   .٢٠٧

الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 
.١/٤/٢٠١١

السفارة األمريكية يف بغداد، INL، رداً عىل طلب استدعاء   .٢٠٨
البيانات من املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 

١/٤/٢٠١١، و١٤/٤/٢٠١١.
السفارة األمريكية يف بغداد، INL، رداً عىل طلب استدعاء   .٢٠٩

البيانات من املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 
١/٤/٢٠١١، و١٤/٤/٢٠١١.

سفارة الواليات املتحدة ببغداد، INL، رّداً عىل طلب البيانات   .٢١٠
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

.١/٤/٢٠١١
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، INL، رّداً عىل طلب البيانات   .٢١١

الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 
.١/٤/٢٠١١

وزارة الخارجية، بيان رئيس بعثة الواليات املتحدة يف العراق،   .٢١٢
جيمس جيفري، أمام اللجنة الفرعية للرقابة يف مجلس النواب 

واإلصالح الحكومي لألمن القومي والدفاع عن الوطن والعمليات 
الخارجية "مغادرة القوات األمريكية للعراق: هل وزارة الخارجية 

مستعدة؟" ٢/٣/٢٠١١.
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، INL، رّداً عىل طلب البيانات   .٢١٣

الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 
.١/٤/٢٠١١

سفارة الواليات املتحدة ببغداد، INL، رّداً عىل طلب البيانات   .٢١٤
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

.١/٤/٢٠١١
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، INL، رّداً عىل طلب البيانات   .٢١٥

الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 
.١/٤/٢٠١١

سفارة الواليات املتحدة ببغداد، INL، رّداً عىل طلب البيانات   .٢١٦
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

.١/٤/٢٠١١
DoS، "تربير امليزانية يف الكونغرس: العمليات الخارجية، املرفق:   .٢١٧

وجهات النظر اإلقليمية، السنة املالية ٢٠١١،" ٣ / ٢٠١٠ ، ص 
٤٧١؛ DoS، "تربيرات امليزانية للكونغرس: العمليات الخارجية، 

املرفق: وجهات النظر اإلقليمية، السنة املالية ٢٠١٢،" ٣ / ٢٠١١ 
، ص ٥٢٢–٥٢٣؛ DoS، "تربيرات امليزانية للكونغرس: املساعدات 

الخارجية، الجداول املوجزة للعام املايل ٢٠١٢،" ٣ / ٢٠١١ ، ص 
.٣٠

سفارة الواليات املتحدة ببغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر   .٢١٨
عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٤/٤/٢٠١١.

سفارة الواليات املتحدة ببغداد، INL، رّداً عىل طلب البيانات   .٢١٩
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

.٨/٤/٢٠١١
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، INL، رّداً عىل طلب البيانات   .٢٢٠

الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 
.١/٤/٢٠١١

سفارة الواليات املتحدة ببغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر   .٢٢١
عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١/٤/٢٠١١.

سفارة الواليات املتحدة ببغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر   .٢٢٢
عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١/٤/٢٠١١.

سفارة الواليات املتحدة ببغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر   .٢٢٣
عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١/٤/٢٠١١.

سفارة الواليات املتحدة ببغداد، OPA، رّداً عىل طلب البيانات   .٢٢٤
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 

.٤/١/٢٠١١
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر   .٢٢٥

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١/٤/٢٠١١.
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر   .٢٢٦

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٤/٤/٢٠١١.
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر   .٢٢٧

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١/٤/٢٠١١.
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر   .٢٢٨

يف الشهادة الشفوية أمام اللجنة الفرعية للرقابة عىل مجلس 
النواب واإلصالح الحكومي بشأن األمن القومي والدفاع الداخيل 

والعمليات الخارجية "القوات العسكرية األمريكية تغادر العراق: 
هل وزارة الخارجية مستعدة؟" ٢/٣/٢٠١١.

 ،٠٨A-١١-ISP-C تقرير مكتب وزارة الخارجية للمفتش العام  .١٨٢
"استعراض متابعة االمتثال من سفارة بغداد، العراق"، ٢٠١٠/١٠، 

ص ٩.
السفارة األمريكية يف بغداد، OPA، "الجدول الزمني إلنهاء أعامل   .١٨٣

فريق إعادة اإلعامر يف املحافظات" ١٣/٢/٢٠١١؛ تقرير مكتب 
وزارة الخارجية للمفتش العام ISP-C-١١-٠٨A، "استعراض 
متابعة االمتثال من سفارة بغداد، العراق"، ٢٠١٠/١٠، ص ٩.

 ،٠٨A-١١-ISP-C تقرير مكتب وزارة الخارجية للمفتش العام  .١٨٤
"استعراض متابعة االمتثال من سفارة بغداد، العراق"، ٢٠١٠/١٠، 

ص ١٢-١٣. 
السفارة األمريكية يف بغداد, ISPO، رداً عىل طلب البيانات   .١٨٥

الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، 
١/٤/٢٠١١؛ USACE، TAD، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٥/٤/٢٠١١.
السفارة األمريكية يف بغداد, ISPO، رداً عىل طلب البيانات   .١٨٦

الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، 
١/٤/٢٠١١؛ USACE، TAD، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٥/٤/٢٠١١.
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر   .١٨٧

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١/٤/٢٠١١.
وزارة الخارجية، بيان رئيس بعثة الواليات املتحدة يف العراق،   .١٨٨

جيمس جيفري، أمام اللجنة الفرعية للرقابة يف مجلس النواب 
واإلصالح الحكومي لألمن القومي والدفاع عن الوطن والعمليات 
الخارجية "مغادرة القوات األمريكية للعراق: هل وزارة الخارجية 

مستعدة؟" ٢/٣/٢٠١١.
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر   .١٨٩

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١/٤/٢٠١١.
USF-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق   .١٩٠

للحصول عىل بيانات بتاريخ ١٣/٤/٢٠١١. سوف يعمل قائد 
القيادة املركزية األمريكية مبثابة السلطة املعتمدة يف اإلجراءات 

اإلدارية املطلوبة، مثل التقييامت والجوائز.
OSD، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق   .١٩١

للحصول عىل بيانات بتاريخ ٢٠١١/٤/١. 
بيان املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق سيوارت دبلية   .١٩٢
بوين أمام اللجنة الفرعية للرقابة يف مجلس النواب واإلصالح 

الحكومي لألمن القومي والدفاع عن الوطن والعمليات 
الخارجية "مغادرة القوات األمريكية للعراق: هل وزارة الخارجية 

مستعدة؟" ٢/٣/٢٠١١.
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر   .١٩٣

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١/٤/٢٠١١.
USF-I، J٥، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر   .١٩٤

العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ١٥/٤/٢٠١١.
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر   .١٩٥

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١/٤/٢٠١١.
USF-I، J٥، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر   .١٩٦

العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ١٥/٤/٢٠١١.
DoD، نائب وزارة الدفاع األول للمشرتيات والتكنولوجيا   .١٩٧

واللوجيستيات، فرانك كينل، يف الشهادة الشفوية أمام اللجنة 
الفرعية للرقابة يف مجلس النواب واإلصالح الحكومي لألمن 

القومي والدفاع عن الوطن والعمليات الخارجية "مغادرة 
القوات األمريكية للعراق: هل وزارة الخارجية مستعدة؟" 

.٢/٣/٢٠١١
بيان املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق سيوارت دبلية   .١٩٨
بوين أمام اللجنة الفرعية للرقابة يف مجلس النواب واإلصالح 

الحكومي لألمن القومي والدفاع عن الوطن والعمليات 
الخارجية "مغادرة القوات األمريكية للعراق: هل وزارة الخارجية 

مستعدة؟" ٢/٣/٢٠١١.
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر   .١٩٩

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١/٤/٢٠١١.
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر   .٢٠٠

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١/٤/٢٠١١.
القوات األمريكية يف العراق، نائب املدير العام للدعم، يف   .٢٠١

االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 
.٩/٤/٢٠١١

القوات األمريكية يف العراق، نائب املدير العام للدعم، يف   .٢٠٢
االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

.٩/٤/٢٠١١
USF-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق   .٢٠٣



/   I  I  

مسئولو الحكومة يف محافظة األنبار، يف االجتامع مع املفتش   .٢٩٨
العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢/٤–٢٠١٠/٤.

www.anbarinvest.net/eng/  ،هيئة االستثامر يف األنبار  .٢٩٩
index.htm الوصول إليه يف ٢٥/٣/٢٠١١.

مسئولو محافظة االنبار ورجال األعامل، يف االجتامع مع املفتش   .٣٠٠
العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١١/٤.

مسئولو محافظة االنبار، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص   .٣٠١
إلعادة إعامر العراق، ٢٠١١/٤. 

مستشاري دنيا الحدوديون "النشاط التجاري األجنبي يف العراق:   .٣٠٢
استعراض العام ٢٠١٠،" ٢ / ٢٠١١ ، ص ١٢.

مسئولو محافظة االنبار ورجال األعامل، يف االجتامع مع املفتش   .٣٠٣
العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١١/٤.

مسئولو الحكومة يف محافظة االنبار، يف االجتامعات مع املفتش   .٣٠٤
العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١١/٤. للحصول عىل 

تفاصيل عن عمليات TFBSO، انظر عمليات تدقيق املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق رقم ٠٩-٠٠٩.

"عدد خاص من املؤمتر العلمي األول ملركز دراسات الصحراء   .٣٠٥
٢٢/١٢ - ٢٠٠٩/٢٤،" مجلة دراسات صحراء العراق، املجلد. 

٢ رقم ٢ ، جامعة األنبار، ٢٠١٠؛ "املناخ العاملي ،" الشبكة 
التاريخية للمناخ العالمي (مركز بيانات املناخ العاملي ومركز 
www.، تحليل معلومات ثاين أكسيد الكربون)، اإلصدار بيتا ٢

worldclimate.com/sources.htm#2100، الوصول إليه يف  
.١/٤/٢٠١١

أودرا كيه جرانت ومارتن جيم ليبييك، املعهد الوطني لبحوث   .٣٠٦
الدفاع، "تقييم الظروف املعيشية يف محافظة األنبار يف عام 

www.rand.org/، ٢٠١٠ ،RAND :٢٠٠٩،" سانتا مونيكا
content/dam/rand/pubs/technical_reports/2010/

pdf.RAND_TR٨٣٦ الوصول إليه يف ٤/٤/٢٠١١. 
ITAO/ESD، تقارير أداء الكهرباء اليومي، ٢٠١١/١/١-  .٣٠٧

.٢٠١١/٣١/٣
املدير العام لتوزيع الكهرباء فيمحافظة األنبار، يف االجتامع مع   .٣٠٨

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١٠/١٢.
ملزيد من املعلومات، راجع القسم الفرعي للكهرباء من هذا   .٣٠٩

التقرير.
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page?page=٤٩e٤٨٦٤٢٦ الوصول إليه يف ٢٠١١/١٦/٤. 
DoS, PRM، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة اإلعامر   .٣٧٢

الحصول عىل البيانات ٢٨/٣/٢٠١١.
DoS, PRM، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة اإلعامر   .٣٧٣

الحصول عىل البيانات ٢٨/٣/٢٠١١.
USAID، ردا عىل طلب استدعاء البيانات من املفتش العام   .٣٧٤

الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ  ٢٠١١/٥/٤ و٢٠١١/١٤/٤.
DoS, PRM, رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام   .٣٧٥

 ,USAID ;الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ, ٢٠١١/٢٨/٣
رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق بتاريخ, ٢٠١١/١٤/٤.
DoS, PRM، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة اإلعامر   .٣٧٦

الحصول عىل البيانات ٢٨/١/٢٠١١.
الحكومة العراقية، مجلس النواب، مرشوع قانون املوازنة املالية؛   .٣٧٧
الحكومة العراقية، وزارة املهجرين، نرشة صحفية ، "وزارة النقل 
تصدر تعليامت بنقل العراقيني من مرص مجانا،" ٠١/٠٢/٢٠١١ 

www.motrans.gov.iq/english/index.php?name=New  ،
 DoS, ٢٣٠، الرجوع إليه يف ١٥/٢/٢٠١١=s&file=article&sid
PRM، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ١٤/٤/٢٠١١.
IDMC, IDP تنبيه األخبار, ”العراق: تقرتح الحكومة خطة   .٣٧٨

www.internal- ، شاملة للحلول الدامئة "٢٨/٠١/٢٠١١
displacement.org/8025708F004D31AA/(httpIDPNew
sAlerts)/6BF29F5696D30328C1257826003E173C?O
 ،DoS, PRM الوصول إليه يف ١٦/٠٢/٢٠١١ penDocument

رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق بتاريخ ١٤/٤/٢٠١١.

DoS, PRM، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة اإلعامر   .٣٧٩
الحصول عىل البيانات ٢٨/١/٢٠١١.

UNHCR، نرشة صحفية ، "غوترييس رئيس املفوضية بحث   .٣٨٠
املانحني بالنداء من أجل الدعم املشرتك بني الوكاالت العراقيني 

والالجئني "www.unhcr.org/4d403fdc9.html، الوصول 
إليه يف " ١٧/٢/٢٠١١ ؛ DoS، رداً عىل طلب البيانات الصادر 

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٤ / ١٤ / 
.٢٠١١

UNHCR، نرشة صحفية، "املنح النقدية متثل إغاثة الشتاء إىل   .٣٨١
www.unhcr. ، الالجئني العراقيني يف سوريا" ، ١٦/١٢/٢٠١٠

 ،IOM الرجوع إليه يف ٥/٢/٢٠١١ ؛ ، org/4d0a2e7c6.html
 ،www.iom.int/jahia/Jahia/syria "سوريا ، "نظرة عامة

الرجوع إليه يف ٥/٣/٢٠١١ ؛ IOM، نرشة صحفية ، "تدريب 
املرأة العراقية الكامل املهني تحت متويل برنامج املنظمة الدولية 

www.iom.Int/ ، للهجرة واالتحاد األورويب" ١٤/٠١/٢٠١١
jahia/Jahia/media/press-briefing-notes/pbnAF/cache/

offonce/lang/en?, الرجوع إليه يف ١٥/٣/٢٠١١.
السفارة األمريكية يف بغداد ، يف االجتامع مع املفتش العام   .٣٨٢

الخاص إلعادة إعامر العراق، ٤ / ٢٠١١ ؛ وزارة الخارجية، مكتب 
الشؤون العامة يف بيان صحفي، "سفارة بغداد تعني منسق 

معني بقضايا األقليات،" ٢٢/٢/٢٠١١.
السفارة األمريكية يف بغداد، "العراق: تحديث حول النزوح   .٣٨٣

الداخيل من املسيحيني"، رقم ١٥٢ ، ٢٥/١/٢٠١١.
السفارة األمريكية يف بغداد، "العراق: تحديث حول النزوح   .٣٨٤

الداخيل من املسيحيني"، رقم ١٥٢ ، ٢٥/١/٢٠١١.
DoS، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق   .٣٨٥

للحصول عىل بيانات بتاريخ، ١٤/٠٤/٢٠١١.
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا عىل طلب املفتش العام   .٣٨٦

الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ 
.٢٠١١/٠٤/٠٥

INL, رداردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر   .٣٨٧
العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ, ٢٠١١/٦/٤; OSD, ردا عىل 

طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل 

٢٠١١/٢٨/٣, ٢٠١١/٥/٤, و ٢٠١١/١٢/٤.
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا عىل طلب املفتش العام   .٣٤٧

الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ 
.٢٠١١/٠٤/٠٥

USAID, ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر   .٣٤٨
العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ, ٢٠١١/٢٠/١ و٢٠١١/٤/٤; 

NEA-I,  ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ, ٢٠١١/٩/٤.

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا عىل طلب املفتش العام   .٣٤٩
الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ 

.٢٠١١/٠٤/٠٥
USAID, ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر   .٣٥٠

العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ, ٢٠١١/٢٠/١ و٢٠١١/٤/٤; 
NEA-I,  ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ, ٢٠١١/٩/٤.
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا عىل طلب املفتش العام   .٣٥١

الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ 
.٢٠١١/٠٤/٠٥

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، رداً عىل طلب البيانات الصادر   .٣٥٢
عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠/٠١/٢٠١١ 

و٠٤/٢٠١١، NEA-I، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٩/٤/٢٠١١ ؛ الوكالة األمريكية 

CAP)،"  www.) للتنمية "يف العراق وبرنامج العمل املجتمعي
acdivoca.org/site/ID/icap الرجوع إليه يف ٤/٤/٢٠١١.

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا عىل طلب املفتش العام   .٣٥٣
الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ 

.٢٠١١/٠٤/٠٥
DoS, DRL، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة اإلعامر   .٣٥٤

الحصول عىل البيانات ٣١/٣/٢٠١١.
السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب استدعاء البيانات من   .٣٥٥

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢٠١١/١/٤ و 
.٢٠١١/١٤/٤

سفارة الواليات املتحدة ببغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر   .٣٥٦
عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١/٤/٢٠١١.

DoS، NEA-I، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة   .٣٥٧
اإلعامر الحصول عىل البيانات ١/٤/٢٠١١.

سفارة الواليات املتحدة ببغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر   .٣٥٨
عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١/٤/٢٠١١.

السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب استدعاء البيانات من   .٣٥٩
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢٠١١/٤/١, 

٢٠١١/١٣/١, و ٢٠١١/١/٤.
السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب استدعاء البيانات من   .٣٦٠
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢٠١١/١٣/١ و 

.٢٠١١/١/٤
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر   .٣٦١

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١/٤/٢٠١١.
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر   .٣٦٢

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١/٤/٢٠١١.
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر   .٣٦٣

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١/٤/٢٠١١.
السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب استدعاء البيانات من   .٣٦٤

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢٠١١/١/٤ و 
.٢٠١١/١٤/٤

السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب استدعاء البيانات من   .٣٦٥
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢٠١١/١/٤ و 

.٢٠١١/١٤/٤
DoS, PRM، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش   .٣٦٦
العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٢٨/١/٢٠١١ ؛ 

UNHCR، بيان صحفي، "رئيس املفوضية يدعو لوضع حد 
www.unhcr.  ، للنزوح أثناء زيارته للعراق " ٢٤/٠١/٢٠١١

org/4d3d98986.html، الرجوع إليه يف ١٥/٣/٢٠١١.
DoS, PRM، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة اإلعامر   .٣٦٧

الحصول عىل البيانات ٢٨/١/٢٠١١.
DoS, PRM، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام   .٣٦٨

الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٢٨/١/٢٠١١ و١٤/٤/٢٠١١؛ 
UNHCR، بيان صحفي، "رئيس املفوضية يدعو لوضع حد 
www.unhcr.  ، للنزوح أثناء زيارته للعراق " ٢٤/٠١/٢٠١١

org/4d3d98986.html، الرجوع إليه يف ١٥/٣/٢٠١١.
UNHCR، ريفوورلد، "العراق: املرأة النازحة ما زالت تكافح   .٣٦٩

www.unhcr.org/refworld/ ، من أجل البقاء،" ٠٧/١٢/٢٠١٠
country,,IRIN,,IRQ,,4d01dd408,0.html، الرجوع إليه يف 
٤/٣/٢٠١١ ؛ UNHCR، نرشة صحفية ،" رئيس املفوضية العليا 

العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ٥/٤/٢٠١١.
السفارة األمريكية يف بغداد، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص   .٣٢١
إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ٢٠١١/٠٤/٠١.
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا عىل طلب املفتش العام   .٣٢٢

الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ 
.٢٠١١/٠٤/٠٤

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا عىل طلب املفتش العام   .٣٢٣
الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ 

.٢٠١١/٠٤/٠٤
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا عىل طلب املفتش العام   .٣٢٤

الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ 
.٢٠١١/٠٤/٠٤

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا عىل طلب املفتش العام   .٣٢٥
الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ 

  .٢٠١١/٠٤/٢١
السفارة األمريكية يف بغداد، OPA، ردا عىل طلب املفتش   .٣٢٦

العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ 
.٢٠١١/٠٤/٠١

مسئولو محافظة االنبار ومسئولو فريق إعادة إعامر محافظات   .٣٢٧
العراق، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق، ٢٠١١/٤.
محافظ األنبار، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة   .٣٢٨

إعامر العراق، ٣/٤/٢٠١١.
محافظ األنبار، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة   .٣٢٩

إعامر العراق، ٣/٤/٢٠١١.
مسئولو فريق إعادة إعامر محافظات العراق، يف االجتامعات مع   .٣٣٠

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١١/٤.
املدير العام للمياه يف محافظة األنبار، يف االجتامع مع املفتش   .٣٣١

العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٣/٤/٢٠١١.
مسئولو الحكومة العراقية، يف االجتامعات مع املفتش العام   .٣٣٢

الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١١/٤. 
GOI، مسئولو الحكومة العراقية، يف االجتامعات مع مسئولو   .٣٣٣

فتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١١/٤.
الحكومة العراقية، مسئولو مجلس النواب، يف االجتامعات مع   .٣٣٤

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٥/٤/٢٠١١.
الحكومة العراقية، مسئولو مجلس النواب، يف االجتامعات مع   .٣٣٥

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٥/٤/٢٠١١.
تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للوثائق   .٣٣٦

 ،GOI, IHEC مفتوحة املصدر باللغتني العربية واالنجليزية؛
املعلومات املقدمة إىل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق، ٢٨/٣/٢٠١٠. 
مسئولو الحكومة العراقية ومجلس النواب ومجلس الوزراء، يف   .٣٣٧

االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١١/١ 
و٢٠١١/٤.

تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق لوثائق الواليات   .٣٣٨
املتحدة والحكومة العراقية ومفتحة املصدر باللغتني اإلنكليزية 

والعربية. 
الحكومة العراقية، مسئولو مجلس النواب، يف االجتامعات مع   .٣٣٩

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٠/٤/٢٠١١.
مسئولو الحكومة العراقية ومجلس النواب، يف االجتامع مع   .٣٤٠

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١١/١-٢٠١١/٤.
مسئولو الحكومة العراقية ومجلس النواب، يف االجتامعات مع   .٣٤١

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١١/٤. 
مسئولو الحكومة العراقية ومجلس النواب، يف االجتامعات مع   .٣٤٢

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١١/٤.
مسئولو الحكومة العراقية ومجلس النواب، يف االجتامع مع   .٣٤٣

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١١/١ و٢٠١١/٤. 
تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق لوثائق الواليات   .٣٤٤

املتحدة والحكومة العراقية ومفتحة املصدر باللغتني اإلنكليزية 
والعربية.

USAID, رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام   .٣٤٥
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٤/٤/٢٠١١؛ السفارة 

االمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ١/٤/٢٠١١.

IRMS, USF-I CERP تقرير الفئة, ٢٠١٠/٢٠/٩;   .٣٤٦
USACE, ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ, ٢٠١١/٥/٤; USAID, ردا 
عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول 
عىل بيانات بتاريخ, ٢٠١٠/٨/٧; DoS, ردا عىل طلب املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ 
, ٢٠٠٧/٥/٤; NEA-I, ردا عىل طلب املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ, ٢٠١١/٢٥/٣, 



/   I  I  

؛  معلومات الدفاع اليومية "الدعم العراقي اللوجستي الحلقات 
home.comcast.net/~djyae/site/?/ املفقودة "، ٣ / ٢٠١١

blog/view/89/، الرجوع إليه يف ١٥/٤/٢٠١١ ، و" أفكار حول 
تطوير قوات االمن العراقية وقدرة العراق للدفاع عن نفسه، 

home.comcast.net/~djyae/site/?/blog/ ، ١ / ٢٠١١"
view/84/، الرجوع إليه يف ١٤/٤/٢٠١١.

وزارة الدفاع، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٠/٨/٢٠١٠ ،   .٤٢٩
.ix ص

سفارة الواليات املتحدة ببغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر   .٤٣٠
عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٤/٤/٢٠١١. 

ITAM، "نظرة عامة من البعثة التدريبية واالستشارية للعراق،"   .٤٣١
رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق بتاريخ ١٢/٠٤/٢٠١١ ، الرشيحة ٥-١١. 
البعثة التدريبية واالستشارية للعراق للجيش، ردا عىل طلب   .٤٣٢

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات 
بتاريخ ٢٠١١/٠٤/١٢.

ITAM، "نظرة عامة من البعثة التدريبية واالستشارية للعراق،"   .٤٣٣
رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق بتاريخ ١٢/٠٤/٢٠١١ ، الرشيحة ٢.
ITAM، "نظرة عامة من البعثة التدريبية واالستشارية للعراق،"   .٤٣٤
رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق بتاريخ ١٢/٠٤/٢٠١١.
ISAM، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة اإلعامر   .٤٣٥

الحصول عىل البيانات ١٢/٤/٢٠١١.
فيلق مهنديس الجيش األمرييك ، نرشة صحفية ، "الواليات   .٤٣٦

املتحدة العسكرية تشغل ٢ من املرافق الحيوية لقيادة الطريان 
www.grd.usace.army. ، العراقي،" ٢ / ٢٠١١ ، ص ١-٢

mil/news/releases/NR11-02-02.pdf ، الرجوع إليه يف 
.٢٣/٣/٢٠١١

ISAM، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق   .٤٣٧
للحصول عىل بيانات بتاريخ ٢٠١١/٠٤/١٤.

فيلق مهنديس الجيش األمرييك ، نرشة صحفية ، "الواليات   .٤٣٨
املتحدة العسكرية تشغل ٢ من املرافق الحيوية لقيادة 

www.grd.usace.army. ، الطريان العراقي،" ٢ / ٢٠١١ ، ص ٣
mil/news/releases/NR11-02-02.pdf ، الرجوع إليه يف 

٢٣/٣/٢٠١١؛ ISAM، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ١٤/٤/٢٠١١.

ISAM، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق   .٤٣٩
للحصول عىل بيانات بتاريخ ٢٠١١/٠٤/١٤.

ISAM، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق   .٤٤٠
للحصول عىل بيانات بتاريخ ٢٠١١/٠٤/١٤. "الحالة" هو اتفاق 
املبيعات العسكرية الخارجية للحصول عىل املواد والخدمات 

الدفاعية التي تعتزم الحكومة االمريكية بيعها أو تقدميها.
معهد السالم األمرييك، تقرير مجموعة دراسة العراق ،   .٤٤١

www.usip.org/iraq-study-group/ ، ٠٦/١٢/٢٠٠٦ ، ص ٧٢
the-isg-report، الرجوع إليه يف ١٧/٤/٢٠١١.

الحكومة العراقية، ملحق للواليات املتحدة، العميد االعرجي   .٤٤٢
، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

 .٢٧/٣/٢٠١١
GOI, BSA، تدقيق الحاالت الخاصة باملبيعات العسكرية   .٤٤٣

الخارجية لوزارة الداخلية ، ٢٤/١/٢٠١١ ، قدمت للمفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق، ٤ / ٢٠١١.

مسئولو الحكومة العراقية، و وزارة الداخلية العراقية و املجلس   .٤٤٤
األعىل للتدقيق يف االجتامعات مع املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق، ٢٠١١/٤. وضع العراق خليط من قوانني التعاقد 

والقواعد واألنظمة التي تطالب مبستويات عديدة للمساءلة. يف 
حني أن مدى تطبيق هذه القواعد باستمرار إىل التعاقد العراقي 
غري واضحة، فإنه يتم استخدامها كأساس للشكاوى حول برنامج 

املبيعات العسكرية الخارجية.
مسئولو الحكومة العراقية، و وزارة الداخلية العراقية و املجلس   .٤٤٥
األعىل للتدقيق يف االجتامعات مع املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق، ٢٠١١/٤.
مسئولو الحكومة العراقية، مسئولو املجلس االستشاري األمني   .٤٤٦
الوطني، يف االجتامعات مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق، ٢٠١١/٤. أعرب مسؤولون الحكومة العراقية عن رأي 

مفاده أن املبيعات العسكرية الخارجية سيعود بالنفع عىل 
مجمل العالقة بني الواليات املتحدة والعراق، وسيكون جزء كبري 
من كيفية إعادة تشكيل العالقة بعد كانون األول/ديسمرب ٢٠١١.

INL, ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق   .٤٤٧
للحصول عىل بيانات بتاريخ, ٢٠١١/٦/٤; NEA-I, ردا عىل طلب 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات 
 IRMS, USF-I CERP ;بتاريخ, ٢٠١١/٥/٤ و٢٠١١/١٥/٤

للحصول عىل بيانات بتاريخ ١٢/٤/٢٠١١.
مكتب وزير الدفاع، "التربير للعام املايل ٢٠١١ لطلبات عمليات   .٤١١
الطوارئ الخارجية، صندوق قوات األمن العراقية،" ٢ / ٢٠١٠ ، 

ص ٤.
ITAM، "نظرة عامة من البعثة التدريبية واالستشارية للعراق،"   .٤١٢
رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق بتاريخ ١٢/٠٤/٢٠١١ ، الرشيحة ١٤.
USF-I، "نظرة عامة من البعثة التدريبية واالستشارية للعراق   .٤١٣

للجيش،" رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ١٢/٠٨/٢٠١٠ ، الرشيحة ٣.

ITAM، "نظرة عامة من البعثة التدريبية واالستشارية للعراق،"   .٤١٤
رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق بتاريخ ١٢/٠٤/٢٠١١ ، الرشيحة ١٦.
ITAM، "نظرة عامة من البعثة التدريبية واالستشارية للعراق،"   .٤١٥
رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق بتاريخ ١٢/٠٤/٢٠١١ ، الرشيحة ١٦.، القوات 
األمريكية يف العراق، "نظرة عامة البعثة التدريبية واالستشارية 

للعراق،" رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٠٨/١٢/٢٠١٠ ، الرشيحة 

٩. "لن يتحقق االكتفاء الذايت يف MEC  بواسطة EOM؛ حيث 
يجب أن تستمر إىل ما بعد االنتقال إىل مكتب التعاون األمني 

العراقي؛ ألف جهود التحديث تبدأ ١١ كانون الثاين/يناير 
وتستمر إىل ما بعد االنتقال إىل مكتب التعاون األمني العراقي".
ITAM، "نظرة عامة من البعثة التدريبية واالستشارية للعراق،"   .٤١٦
رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق بتاريخ ١٢/٠٤/٢٠١١ ، الرشيحة ١٦.، القوات 
األمريكية يف العراق، "نظرة عامة البعثة التدريبية واالستشارية 

للعراق،" رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٠٨/١٢/٢٠١٠ ، الرشيحة ٩.

USF-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق   .٤١٧
للحصول عىل بيانات بتاريخ ٢٧/١٢/٢٠١٠.

مجلس الشيوخ األمرييك، لجنة العالقات الخارجية، "العراق   .٤١٨
: االنتقال من املهمة العسكرية إىل الجهود املدنية ، "تقرير 

foreign.senate.gov/،إىل األعضاء ، ٣١/١/٢٠١١ ، ص ٦
press/chair/release/?id=de3f68c1-2db2-4c9b-b062-

935955ce9019, الرجوع إليه يف  ٢٣/٣/٢٠١١. 
القوات األمريكية يف العراق، "صندوق العراق قوات األمن   .٤١٩

العراقية (ISFF)، خطة االنفاق للسنة املالية ٢٠١١: القرار الرابع 
املستمر حتى ٤ آذار/مارس ٢٠١١؛ "مكتب وزير الدفاع، رداً عىل 

طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق بتاريخ، ١٦/٤/٢٠١١. 

مكتب وزير الدفاع، "إدارة ميزانية الدفاع، السنة املالية ٢٠١١   .٤٢٠
: التربير للعام املايل ٢٠١١ لطلبات عمليات الطوارئ الخارجية، 

صندوق قوات األمن العراقية،" ٢ / ٢٠١٠ ، ص ٢٠.
مكتب وزير الدفاع، "إدارة ميزانية الدفاع، السنة املالية ٢٠١١   .٤٢١

: التربير للعام املايل ٢٠١١ لطلبات عمليات الطوارئ الخارجية، 
صندوق قوات األمن العراقية،" ٢ / ٢٠١٠ ، ص ٣٨.

مكتب وزير الدفاع، "إدارة ميزانية الدفاع، السنة املالية ٢٠١١   .٤٢٢
: التربير للعام املايل ٢٠١١ لطلبات عمليات الطوارئ الخارجية، 

صندوق قوات األمن العراقية،" ٢ / ٢٠١٠ ، ص ٣٩.
مكتب وزير الدفاع، "إدارة ميزانية الدفاع، السنة املالية ٢٠١١   .٤٢٣

: التربير للعام املايل ٢٠١١ لطلبات عمليات الطوارئ الخارجية، 
صندوق قوات األمن العراقية،" ٢ / ٢٠١٠ ، ص ٤٧-٥٠.

مكتب وزير الدفاع، "إدارة ميزانية الدفاع، السنة املالية ٢٠١١   .٤٢٤
: التربير للعام املايل ٢٠١١ لطلبات عمليات الطوارئ الخارجية، 

صندوق قوات األمن العراقية،" ٢ / ٢٠١٠ ، ص ٦٦.
وزارة الدفاع، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٠/٨/٢٠١٠ ،   .٤٢٥

.ix ص
ITAM، "نظرة عامة من البعثة التدريبية واالستشارية للعراق،"   .٤٢٦
رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق بتاريخ ١٢/٠٤/٢٠١١ ، الرشيحة ٦. 
ITAM، "نظرة عامة من البعثة التدريبية واالستشارية للعراق،"   .٤٢٧
رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق بتاريخ ١/٠٧/٢٠٠٩ ، الرشيحة ٤.
وزارة الدفاع، قياس الاستقرار والأمن في العراق ، ٢٠/٨/٢٠١٠   .٤٢٨
، ITAM، "نظرة عامة البعثة التدريبية واالستشارية للعراق،" 

رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق بتاريخ، ١٢/٠٤/٢٠١١ ، الرشيحة ٦ ؛ أنتوين 

كوردسامن، "كسب الحرب يف العراق: إنشاء ومتويل الرشاكة 
csis.، االسرتاتيجية "مركز الدراسات االسرتاتيجية ، ٢٣/٠٢/٢٠١١

org/publication/winning-war-iraq-creating-and-
funding-strategic-partnership، الرجوع إليه يف ١٧/٤/٢٠١١ 

 IRMS, USF-I ;٢٠١١/١٨/٤ and بيانات بتاريخ, ٢٠٠٩/١٠/٤
CERP تقرير الفئة, ٢٠١٠/٢٠/٩; DoS,  ردا عىل طلب 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات 
بتاريخ, ٢٠٠٧/٥/٤; NEA-I, ردا عىل طلب املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ, ٢٠١١/٥/٤ 
و٢٠١١/١٥/٤.

"االتفاق بني الواليات املتحدة األمريكية وجمهورية العراق بشأن   .٣٨٨
انسحاب قوات الواليات املتحدة من العراق وتنظيم أنشطتها 

خالل وجودها املؤقت يف العراق"، ١٧/١١/٢٠٠٨. وكانت 
االتفاقية األمنية وقعت يف ١٧ ترشين الثاين/نوفمرب ٢٠٠٨، 

ودخلت حيز النفاذ يف ١ كانون الثاين/يناير ٢٠٠٩. 
القوات األمريكية يف العراق، نائب القائد العام للدعم، يف   .٣٨٩

االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 
٦/٤/٢٠١١ ؛ القوات األمريكية يف العراق، رداً عىل طلب البيانات 

الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، 
.١٢/٤/٢٠١١

مجلس الشيوخ األمرييك، لجنة العالقات الخارجية، "العراق   .٣٩٠
: االنتقال من املهمة العسكرية إىل الجهود املدنية ، "تقرير 

foreign.senate.gov/،إىل األعضاء ، ٣١/١/٢٠١١ ، ص ٤
press/chair/release/?id=de3f68c1-2db2-4c9b-b062-

935955ce9019, الرجوع إليه يف  ٢٣/٣/٢٠١١. 
أنتوين كوردسامن ، "كسب الحرب يف العراق : إنشاء ومتويل   .٣٩١

الرشاكة االسرتاتيجية "مركز الدراسات االسرتاتيجية، ٢٣/٠٢/٢٠١١ 
csis.org/publication/winning-war-iraq-creating- ،
and-funding-strategic-partnership ، الرجوع إليه يف 

.١٧/٤/٢٠١١
USF-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق   .٣٩٢

للحصول عىل بيانات بتاريخ ٨/٤/٢٠١١.
مجلس الشيوخ األمرييك، لجنة العالقات الخارجية، "العراق   .٣٩٣
: االنتقال من املهمة العسكرية إىل الجهود املدنية ، "تقرير 

foreign.senate.gov/،إىل األعضاء ، ٣١/١/٢٠١١ ، ص ٥
press/chair/release/?id=de3f68c1-2db2-4c9b-b062-

935955ce9019, الرجوع إليه يف  ٢٣/٣/٢٠١١. 
USF-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق   .٣٩٤

للحصول عىل بيانات بتاريخ ٨/٤/٢٠١١.
DoS، تقرير حالة العراق، ٣/٣١/٢٠١١ ، ص ١.  .٣٩٥

مسئولو الحكومة العراقية، يف االجتامعات مع املفتش العام   .٣٩٦
الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١١/٤.

تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للوثائق   .٣٩٧
مفتوحة املصدر باللغتني العربية واالنجليزية، ٢٠١٠/٨-٢٠١١/٣. 

تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للوثائق   .٣٩٨
مفتوحة املصدر باللغتني العربية واالنجليزية، - ٢٠١١/١/١–

 .٢٠١١/١٥/٤
USF-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق   .٣٩٩

للحصول عىل بيانات بتاريخ ١٢/٤/٢٠١١.
MEES، التقرير الأسبوعي، املجلد. ٥٤ رقم ١٠ ، ٣/٧/٢٠١١ ، ص   .٤٠٠

١٦. الهجوم عىل مصفاة الشامل (يف اإلنتاج الكامل، والتي تنتج 
ما يقدر ب ١٥٠٠٠٠ برميل يوميا) نفذه املسلحني الذين قتلوا 

حراس املصفاة بالعبوات الناسفة التي وضعت يف املحطة، والتي 
تم تفعيلها يف وقت الحق.

MEES، التقرير الأسبوعي، املجلد. ٥٤ رقم ١١ ، ١٤/١١٣/٢٠١١   .٤٠١
، ص ١٦.

بالتس (بغداد)، بيان صحفي، "خط أنابيب النفط يف شامل   .٤٠٢
العراق يتوقف بعد تفجريه: املسؤولني" ١٧/٠٢/٢٠١١.

MEES، التقرير الأسبوعي، املجلد. ٥٤ رقم ١١ ، ١٤/١١٣/٢٠١١   .٤٠٣
، ص ١٦.

ITAM، "نظرة عامة من البعثة التدريبية واالستشارية للعراق،"   .٤٠٤
رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق بتاريخ ١٤/٠٤/٢٠١١ ، الرشيحة ٨.
الحكومة العراقية، نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ، يف   .٤٠٥

االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 
.٠٨/١١/٢٠١٠

ITAM، "نظرة عامة من البعثة التدريبية واالستشارية للعراق،"   .٤٠٦
رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة 

إعامر العراق بتاريخ ١٢/٠٤/٢٠١١ ، الرشيحة ٨.
USF-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق   .٤٠٧

للحصول عىل بيانات بتاريخ ١٢/٤/٢٠١١.
DoS، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق   .٤٠٨

للحصول عىل بيانات بتاريخ، ٢٢/٠٤/٢٠١١. 
DoL، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق   .٤٠٩

للحصول عىل بيانات بتاريخ ٨/٠٤/٢٠١١. 
USF-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق   .٤١٠



I

رشكة الدولية املالية، إحداث فرق لرجال األعامل، ٠٤/١١/٢٠١٠   .٥٠١
www.doingbusiness.org/~/media/FPDKM/ ، ص ١٧٠ ،

Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/
English/DB11-FullReport.pdf، الرجوع إليه يف 

.٢٩/٣/٢٠١١
GOI, CoR، "قانون املوازنة العامة الفيدرايل للسنة املالية   .٥٠٢
٢٠١١،" ٢٣/٠٢/٢٠١١ ، املادة ٢؛ دنيا فرونتري لالستشارات، 

"النشاط األجنبي التجاري يف العراق: استعراض العام ٢٠١٠،" ٢ / 
٢٠١١ ، ص ٢.

EIU، التقرير القطري: العراق، ٢٠١١/٤ ، ص ١٣.   .٥٠٣
الحكومة العراقية، قوات املهام العراقية لإلصالح االقتصادي   .٥٠٤

(مع االمم املتحدة والبنك الدويل) ، خريطة الطريق لإعادة بناء 
المؤسسات المملوكة للدولة في العراق ، ١٧/٨/٢٠١٠ ، ص ١١ 

؛ MoPDC الحكومة العراقية، خطة التنمية الوطنية (٢٠١٠-
٢٠١٤) ، ٢٠٠٩/١٢ ، ص ٥١.

الخزانة األمريكية، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش   .٥٠٥
العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٠/٠٤/٢٠٠٩ ، ٢٥/٠٢/٢٠١٠ 

، ١٢/٠٤/٢٠١١ ؛ الحكومة العراقية، مجلس النواب ، "قانون 
املوازنة العامة االتحادية للسنة املالية ٢٠١١ ،" ٢٠/٠٢/٢٠١١ ، 

املادة ١.
CBI، "املؤرشات االقتصادية ،" www.cbi.iq ، الرجوع إليه يف   .٥٠٦

.١١/٠٣/٢٠١١
جهاز االحصاء ، "تقرير مؤرش أسعار املستهلك يف كانون الثاين/  .٥٠٧

cosit.gov.iq/english/pdf/2011/CPI_  ، يناير ٢٠١١" ، ص ٥
report_E.pdf، الرجوع إليه يف ١١/٣/٢٠١١؛ الحكومة العراقية، 
وزارة الكهرباء، مدير مكتب اإلعالم واملعلومات التي قدمت إىل 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٨/٤/٢٠١١.
EIU، التقرير القطري: العراق ، ٢٠١١/٣ ، ص ٦.  .٥٠٨

EIU، التقرير القطري: العراق ، ٢٠١١/٣ ، ص ١٥.  .٥٠٩
IMF، التقرير القطري رقم ٧٥/١١، "العراق: املراجعة الثانية   .٥١٠
مبوجب الرتتيبات االحتياطية، طلب اإلعفاء من عدم االمتثال، 
متديد الرتتيبات، وإعادة صياغة مرحلة الدخول" ٢٠١١/٣، ص 

٣٠، CBI، www.cbi.iq, الوصول إليه يف ١١/٣/٢٠١١ 
IMF، التقرير القطري رقم ٧٥/١١، "العراق: املراجعة الثانية   .٥١١
مبوجب الرتتيبات االحتياطية، طلب اإلعفاء من عدم االمتثال، 

متديد الرتتيبات، وإعادة صياغة مرحلة الدخول" ٢٠١١/٣، ص ١٦ 
.٣٢  -

األسواق العاملية سيتي جروب مولدات النمو العالمي ،   .٥١٢
٢١/٢/٢٠١١ ، ص ٤١ ٦٥ -٦٦.

تقييم األثر البيئي "أوبك لنصيب الفرد من صايف إيرادات النفط   .٥١٣
www.eia.doe.gov/cabs/OPEC_Revenues/Factsheet.  "،

html، الرجوع إليه يف ٧/٤/٢٠١١.
IMF، التقرير القطري رقم ٧٥/١١، "العراق: املراجعة الثانية   .٥١٤
مبوجب الرتتيبات االحتياطية، طلب اإلعفاء من عدم االمتثال، 
متديد الرتتيبات، وإعادة صياغة مرحلة الدخول" ٢٠١١/٣، ص 

.١٦
COSIT، "معدالت البطالة ومعدالت النشاط االقتصادي املنقح   .٥١٥

بني السكان البالغني ١٥ سنة فأكرث حسب املحافظات لعامي 
/www.cosit.gov.iq/English/AAS٢٠٠٣ - -٢٠٠٨ ،"  ٢٠١٠

section٢/٢-١٤.htm، الوصول إليه يف ٢٢/ ٣ / ٢٠١١.
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/العراق، "البطالة تهدد   .٥١٦
الدميقراطية يف العراق" حوار السياسة الزراعية تسلسل 

www.inma-iraq.com/index. ،رقم ١٠، ١/  ٢٠١١ ، ص ١
php?pname=resour_repts&doctype=21&image_id=26
4&&limit=10&page=1&component=&doctype=21&p

agetitle=، الرجوع إليه يف ١ ١٧/٣/٢٠١١.
GOI، األمني العام ملجلس الوزراء العراقي، يف االجتامع مع   .٥١٧

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٢/٤/٢٠١١.
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/العراق ، سلسلة حوارات   .٥١٨

السياسة الزراعية رقم ١٠ ، البطالة تهدد الدميقراطية يف العام 
١/٢٠١١ العراق ص ٢.

GOI، األمني العام ملجلس الوزراء العراقي، يف االجتامع مع   .٥١٩
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٢/٤/٢٠١١.

OPITO ، نرشة صحفية ، "OPITO توقع اتفاقية مع وزارة   .٥٢٠
النفط العراقية لتقديم الطراز العاملي من املهارات واملؤهالت 
www.opito.com/interna- ، ١/٢/٢٠١١  للشعب العراقي" ،
tional/about-us/news/322- iraq.html ، الرجوع إليه يف 

.٢/٢/٢٠١١
الجمعية الصناعية يف العراق، الرئيس عبد حسن الشمري ،   .٥٢١
يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

 .٢٤/٣/٢٠١١
GOI، اتحاد مزارعي البرصة، يف االجتامع مع املفتش العام   .٥٢٢

البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 
.١/٤/٢٠١١

سفارة الواليات املتحدة ببغداد، ACCO، رّداً عىل طلب   .٤٧٦
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

.١/٤/٢٠١١
مسئويل ووزارة الخارجية، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص   .٤٧٧

إلعادة إعامر العراق، ١٣/١٢/٢٠١٠. 
مسئويل وزارة الخارجية، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص   .٤٧٨

إلعادة إعامر العراق، ١٤/٤/٢٠١١. 
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، ACCO، رّداً عىل طلب   .٤٧٩

البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 
 .١٤/٤/٢٠١١

السفارة األمريكية يف بغداد، "افتتاح املحكمة التجارية يف بغداد   .٤٨٠
وتقدم يف نظام العراق يف حل النزاعات التجارية" ، ٣٣٦ ، 

.٦/٣/٢٠١١
السفارة األمريكية يف بغداد، "افتتاح املحكمة التجارية يف بغداد   .٤٨١

وتقدم يف نظام العراق يف حل النزاعات التجارية" ، ٣٣٦ ، 
.٦/٣/٢٠١١

السفارة األمريكية يف بغداد، "افتتاح املحكمة التجارية يف بغداد   .٤٨٢
وتقدم يف نظام العراق يف حل النزاعات التجارية" ، ٣٣٦ ، 

.٦/٣/٢٠١١
GOI، HJC، رئيس املحكمة العليا مدحت، يف االجتامع مع   .٤٨٣

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٨/٢/٢٠١١.
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، RoLC، رّداً عىل طلب البيانات   .٤٨٤

الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 
.١/٤/٢٠١١

سفارة الواليات املتحدة ببغداد، RoLC، رّداً عىل طلب البيانات   .٤٨٥
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 

.١/٤/٢٠١١
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، RoLC، رّداً عىل طلب البيانات   .٤٨٦

الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 
.١/٤/٢٠١١

GOI, HJC,، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر   .٤٨٧
العراق، ٢٠١١/١ و٢٠١١/٢.

سفارة الواليات املتحدة ببغداد، RoLC، رّداً عىل طلب البيانات   .٤٨٨
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 

.١/٤/٢٠١١
USACE, رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر   .٤٨٩

العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ١٤/٤/٢٠١١.
سالح املهندسني بالجيش األمرييك، "تحديثات الجيش األمرييك   .٤٩٠

األمنية يف مدينة الصدر كورتهاوس" اإلخبارية ، ٢ / ٢٠١١ ، 
www.grd.usace.army.mil/Newsletters/GRD- .ص ١٢

Newsletter-0211.pdf، الرجوع إليه يف ١٦/٤/٢٠١١.
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، RoLC، رّداً عىل طلب البيانات   .٤٩١

الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 
.١٤/٤/٢٠١١

GOI, HJC,، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر   .٤٩٢
العراق، ٢٠١١/١ و٢٠١١/٢.

سفارة الواليات املتحدة ببغداد، RoLC، رّداً عىل طلب البيانات   .٤٩٣
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 

.١/٤/٢٠١١
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، RoLC، رّداً عىل طلب البيانات   .٤٩٤

الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 
.١/٤/٢٠١١

تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق لوثائق الواليات   .٤٩٥
املتحدة والحكومة العراقية ومفتحة املصدر باللغتني اإلنكليزية 

والعربية، ٣ / ٢٠١١ ؛ هيومان رايتس ووتش، "رسية السجون 
www.hrw.org/en/ ، كشفت يف بغداد ،" ٠١/٠٢/٢٠١١

 news/2011/ 02/01/iraq-secret-jail-uncovered-baghdad
، الرجوع إليه يف ١٥/٣/٢٠١١.

EIU، التقرير القطري: العراق، ٢ / ٢٠١١ ، ص ٧ ؛ مكتب شئون   .٤٩٦
الرشق األدىن العراق، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٥/٤/٢٠١١.
IMF، التقرير القطري رقم ٧٥/١١، "العراق: املراجعة الثانية   .٤٩٧
مبوجب الرتتيبات االحتياطية، طلب اإلعفاء من عدم االمتثال، 
متديد الرتتيبات، وإعادة صياغة مرحلة الدخول" ٢٠١١/٣، ص 

٣١، EIU،  تقرير القطر: العراق ، ٢٠١١/٣ ، ص ٦.
MEES، التقرير الأسبوعي، املجلد. ٥٤ رقم ١٠ ، ٣/٧/٢٠١١ ، ص   .٤٩٨

.١٥
EIU، التقرير القطري: العراق ، ٢٠١١/٢ ، ص ٧.  .٤٩٩

األسواق العاملية سيتي جروب مولدات النمو العالمي ،   .٥٠٠
٢١/٢/٢٠١١ ، ص ١ ، ٤٤.

تقرير الفئة, ٢٠١٠/٢٠/٩; OSD,  ردا عىل طلب املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ , 

٢٠٠٩/١٠/٤; DoS, ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ, ٢٠٠٧/٥/٤.

سفارة الواليات املتحدة ببغداد، RoLC، رّداً عىل طلب البيانات   .٤٤٨
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 

.١/٤/٢٠١١
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، INL، رّداً عىل طلب البيانات   .٤٤٩

الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 
.١٤/٤/٢٠١١

سفارة الواليات املتحدة ببغداد، RoLC، رّداً عىل طلب البيانات   .٤٥٠
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 

.١/٤/٢٠١١
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، RoLC، رّداً عىل طلب البيانات   .٤٥١

الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 
١/٤/٢٠١١ و١٤/٤/٢٠١١.

دان ستيجال، "القانون املدين العراقي: مصادره، األساس، والفروع   .٤٥٢
"قانون سياسة النقل، جامعة والية فلوريدا كلية الحقوق، 

www.law.fsu.edu/journals/transnational/ ، خريف ٢٠٠٦
vol16_1/stigall.pdf ، الرجوع إليه يف  ٠٥/٠٤/٢٠١١ .

سفارة الواليات املتحدة ببغداد، RoLC، رّداً عىل طلب البيانات   .٤٥٣
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 

.١/٤/٢٠١١
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، RoLC، رّداً عىل طلب البيانات   .٤٥٤

الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 
.١/٤/٢٠١١

سفارة الواليات املتحدة ببغداد، RoLC، رّداً عىل طلب البيانات   .٤٥٥
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 

.١/٤/٢٠١١
GOI، األمني العام ملجلس الوزراء العراقي، يف االجتامع مع   .٤٥٦

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٢/٤/٢٠١١.
GOI، مفوض لجنة النزاهة، يف االجتامع مع املفتش العام   .٤٥٧

الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٠/٢/٢٠١١.
GOI، رئيس املجلس األعىل للتدقيق، يف االجتامع مع املفتش   .٤٥٨

العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٨/٢/٢٠١١.
GOI، HJC، رئيس املحكمة العليا مدحت املحمود، يف االجتامع   .٤٥٩

مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٨/٢/٢٠١١.
مسئولو الحكومة العراقية و لجنة النزاهة واملفتش العام، يف   .٤٦٠

االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١١/١ 
و٢٠١١/٢. 

GOI, COI، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة اإلعامر   .٤٦١
الحصول عىل البيانات ١/٤/٢٠١١. 

مسئولو الحكومة العراقية، و وزارة الداخلية العراقية و املجلس   .٤٦٢
األعىل للتدقيق واملفتش العام يف االجتامعات مع املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١٠/-٢٠١١. 
الحكومة العراقية، ومفوض لجنة النزاهة، املعلومات مقدمة إىل   .٤٦٣

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ، ١٣/٤/٢٠١١.
GOI، مسئول لجنة النزاهة، يف االجتامع مع املفتش العام   .٤٦٤

الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٣/٤/٢٠١١.
الحكومة العراقية، لجنة مجلس النواب، املعلومات املقدمة إىل   .٤٦٥

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ، ١٣/٤/٢٠١١. 
الحكومة العراقية، ومفوض لجنة النزاهة، املعلومات مقدمة إىل   .٤٦٦

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ، ١٣/٤/٢٠١١.
GOI, COI, استعراض الرشوة عبر الوطنية ، ٢ / ٢٠١١ ، ص   .٤٦٧

.١٢
مسئولو الحكومة العراقية و لجنة النزاهة، يف االجتامعات مع   .٤٦٨

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١١/٤.
مسئولو الحكومة العراقية و لجنة النزاهة، يف االجتامعات مع   .٤٦٩

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١١/٤.
مسئولو الحكومة العراقية و لجنة النزاهة، يف االجتامعات مع   .٤٧٠

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٠/٢/٢٠١١ ٢٠١١/٤.
مسئولو الحكومة العراقية و لجنة النزاهة، يف االجتامعات مع   .٤٧١

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٠/٢/٢٠١١ ٢٠١١/٤.
GOI، مسئول لجنة النزاهة، يف االجتامع مع املفتش العام   .٤٧٢

الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٣/٤/٢٠١١.
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، ACCO، رّداً عىل طلب   .٤٧٣

البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 
.١٤/٤/٢٠١١

سفارة الواليات املتحدة ببغداد، ACCO، رّداً عىل طلب   .٤٧٤
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

.١٤/٤/٢٠١١
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، ACCO، رّداً عىل طلب   .٤٧٥



/   I  I  

NEA-I، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام   .٥٥٩
الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١٠/٦/٧, ٢٠١١/٠١/١١, و 

.٢٠١١/٥/٤
الحكومة العراقية، وزارة النفط ، نائب املتحدث باسم وزارة   .٥٦٠

النفط يف املعلومات املقدمة للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق، ١٨/٤/٢٠١١.

MEES مخاطر الطاقة الجيوسياسية، املجلد. ٢ رقم ٢ ، ٢ /   .٥٦١
٢٠١١ ، ص ٢٩.

هرييتاج أويل يب إل يس، نرشة صحفية، "هرييتاج أويل تعلن   .٥٦٢
اكتشاف أكرب اكتشاف عن الغاز يف منطقة كردستان العراق، 

٣gdgc/www.heritageoilplc.com/resource ، ٢٦/٠١/٢٠١١"
ln٩hl٠ffii٤٤ogwwmos.pdf، الوصول إليه يف ٣١/٠١/٢٠١١ .

GOI، MoPDC ، خطة التنمية الوطنية (٢٠١٠-٢٠١٤)   .٥٦٣
www.iauiraq.org/docu-  ، ٢٠٠٩/١٢ ، ص ١٧ ، ٣١   

ments/1159/ndp24th.pdf, الرجوع إليه يف ١٥/٣/٢٠١١.
GOI، MoPDC ، خطة التنمية الوطنية (٢٠١٠-٢٠١٤)   .٥٦٤
www.iauiraq.  ،٢٠٠٩/١٢ ، ص ٣١, ٢٣–٢٤, ٢٦, ٨٤ ،

org/documents/١١٥٩/ndp٢٤th.pdf, الرجوع إليه يف 
.١٥/٣/٢٠١١

مستشاري دنيا فرونتري "النشاط التجاري األجنبي يف العراق:   .٥٦٥
استعراض العام ٢٠١٠،" ٢ / ٢٠١١ ، ص ١٧.

مستشاري دنيا فرونتري "النشاط التجاري األجنبي يف العراق:   .٥٦٦
استعراض العام ٢٠١٠،" ٢ / ٢٠١١ ، ص ٢٣.

الحكومة العراقية، لجة االستثامر الوطنية، نائب الرئيس، يف   .٥٦٧
العرض املقدم يف مؤمتر خطة وزارة الكهرباء، اسطنبول ، تركيا ، 

.٢/٢/٢٠١١
املؤسسة العربية لالستثامرات البرتولية، التعليق االقتصادي،   .٥٦٨

املجلد. ٦ رقم ١-٢ ، ٢٠١١/١-٢٠١١/٢ ، ص ٣.
مستشاري دنيا فرونتري "النشاط التجاري األجنبي يف العراق:   .٥٦٩

استعراض العام ٢٠١٠،" ٢ / ٢٠١١ ، ص ١١.
مستشاري دنيا فرونتري "النشاط التجاري األجنبي يف العراق:   .٥٧٠

استعراض العام ٢٠١٠،" ٢ / ٢٠١١ ، ص ١١.
الحكومة العراقية، امانة بغداد ، املتحدث، املعلومات مقدمة   .٥٧١

من املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ، ١/٥/٢٠١١.
مجلس استثامر محافظة النجف، رداً عىل طلب البيانات   .٥٧٢

الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، 
.٧/٤/٢٠١١

GOI، البنك التجاري العراقي، يف االجتامع مع املفتش العام   .٥٧٣
الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٢/٤/٢٠١١.

مستشاري دنيا فرونتري "النشاط التجاري األجنبي يف العراق:   .٥٧٤
استعراض العام ٢٠١٠،" ٢ / ٢٠١١ ، ص ٩-١٠.

غرفة التجارة األمريكية، يف مقابلة مع املفتش العام الخاص   .٥٧٥
إلعادة إعامر العراق، ٧/٣/٢٠١١؛ الحكومة العراقية، السفري 

لدى الواليات املتحدة سمري شاكر محمود الصميدعي، يف مقابلة 
مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٧/٣/٢٠١١ ؛ 

وزارة الخارجية، مكتب الشؤون القنصلية"، التحذير من السفر: 
travel.state.gov/travel/cis_pa_tw/ ، العراق،" ٠٥/١١/٢٠١٠

tw/tw_921.html ، الرجوع إليه يف ١٧/٠٣/٢٠١١. 
GOI، البنك التجاري العراقي، يف االجتامع مع املفتش العام   .٥٧٦

الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٢/٤/٢٠١١.
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، RoLC، رّداً عىل طلب البيانات   .٥٧٧

الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 
.١٤/٤/٢٠١١

السفارة األمريكية يف بغداد، RoLC، رداً عىل طلب استدعاء   .٥٧٨
البيانات من املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 

١/٤/٢٠١١، و١٤/٤/٢٠١١.
www.isx-iq.net/isxportal/portal/ ،بورصة العراق، املؤرشات  .٥٧٩

sectorProfileContainer.html?sectorId=١، الرجوع إليه 
يف ٠١/٠٤/٢٠١١ ، ١٣/٤/٢٠١١. ستاندارد آند بورز، نرشة 

www. ، حقائق، "مؤرشات ستاندرد اند بورز العربية" ٢٠١٠/١٢
standardandpoors.com/indices/sp-pan-arab/en/

us/?indexId=spgbbmpacvusduf--p-rpr---, الرجوع إليه 
يف ٤ / ١ / ٢٠١١ ؛  رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 

العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ١/٤/٢٠١١.
جلوبا كابيتال لالستثامرات، نرشة صحفية، حرص الطلب العراقي   .٥٨٠

www.  ، يرفع مؤرشات العراق ارتفاعاً كبريا" ٠٧/٠٣/٢٠١١
businesswire.com/news/home/20110307005907/en/

Pent-Demand-Sends-Iraqi-Stocks-Soaring، الوصول إليه 
يف  ١٤/٣/٢٠١١.

االتحاد األورويب اآلسيوي ألسواق األوراق املالية ،   .٥٨١
MemberCompare، (العراق لألوراق املالية، البورصة 

املرصية)، www.feas.org/MemberCompare,.cfm, الوصول 

هاليربتون غرب القرنة (املرحلة األوىل) حقول النفط يف جنوب 
www.halliburton.com/public/  ، العراق ، ١١/٠٤/٢٠١١

news/pubsdata/press_release/2011/corpnws_041111.
html?SRC=ExxonMobilAwardsSouthernIraq الرجوع 

إليه يف  ١٢/٤/٢٠١١.
الحكومة العراقية، وزارة النفط ، نائب املتحدث باسم   .٥٤١

واملعلومات للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 
.١٨/٤/٢٠١١

وريل  بارسون، نرشة صحفية ، "منح عقد لزيادة االنتاج   .٥٤٢
www.  ، من حقل نفط الرميلة، والعراق ،" ١٨/٠٢/٢٠١١

worleyparsons.com/InvestorRelations/ASX/Pages/Co
ntractawardtoboostproductionfromtheRumailaOilFie

ld,Iraq.aspx  الرجوع إليه يف ٢٢/٠٢/٢٠١١ .
برتوفاك، نرشة صحفية ، "منح برتوفاك شل عقد يف العراق "،   .٥٤٣
 ، www.petrofac.com/937_10091.html ، ٣١/٠٣/٢٠١١
الوصول إليه يف " ٤/٤/٢٠١١ ؛ شل رشكة تنمية نفط العراق 

، نرشة صحفية، "منح عقد املعالجة الهندسية وإدارة العقود 
والبناء،" ٣١/٣/٢٠١١.

MEES، التقرير الأسبوعي، املجلد. ٥٤ رقم ١٤ ، ٤/٤/٢٠١٠ ، ص   .٥٤٤
.١٥

ونجفورد للطاقة املحدودة، نرشة صحفية ، "لونجفورد للطاقة   .٥٤٥
تعلن عن تحديث تقييم موارد لكتلة شيا سورخ يف إقليم 

www.longfordenergyinc.  ، كردستان العراق،" ٠٩/٠٢/٢٠١١
com/idex.asp?spid=view&linkid=66، الوصول إليه يف 

 .١٤/٢/٢٠١١
MEES، التقرير الأسبوعي، املجلد. ٥٤ رقم ١٨ ، ١٥/٤/٢٠١١ ،   .٥٤٦

ص ١٥.
MEES مخاطر الطاقة الجيوسياسية، املجلد. ٢ رقم ٢ ، ٢ /   .٥٤٧

٢٠١١ ، ص ٢٩ ؛ إكسون موبيل، املعلومات املقدمة إىل املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١/٢/٢٠١١. 

"اللعيني يعلن عطاء ترشين الثاين/نوفمرب لتوقعات التصدير   .٥٤٨
www.  ، واإلنتاج ،" تقرير العراق النفط ، ٢٢/٠٣/٢٠١١

iraqoilreport.com/politics/oil-policy/luaibi-
announces-nov-bid-round-export-and-production-

forecasts-٥٥٠٩/، الرجوع إليه يف ٣١/٣/٢٠١١ ؛ MEESالتقرير 
 ،EIA الأسبوعي ، املجلد. ٥٤ رقم ١٣ ، ٢٨/٣/٢٠١١ ، ص ٣ ؛

www.eia.doe.gov/موجزات التحليل القطري: الغاز الطبيعي و
countries/cab.cfm؟fips=IZ ، الرجوع إليه يف ٣١/٠٣/٢٠١١.
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر   .٥٤٩

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٤/٤/٢٠١١.
NEA-I، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام   .٥٥٠
الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١٠/٦/٧, ٢٠١١/٠١/١١, و 

 .٢٠١١/٥/٤
NEA-I، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام   .٥٥١
الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١٠/٦/٧, ٢٠١١/٠١/١١, و 

.٢٠١١/٥/٤
DoS، تقرير حالة العراق، ٣/٣١/٢٠١١ ، ص ٢.  .٥٥٢

حكومة إقليم كردستا ، نرشة صحفية ، "رئيس الوزراء صالح   .٥٥٣
واملاليك يوافقان عىل استئناف صادرات النفط من حكومة إقليم 

www.krg.، كردستان ومراجعة ميزانية ٢٠١١" ، ٢٢/٠١/٢٠١١
org/articles/detail.asp?smap=02010100&lngnr=12&rn

r=223&anr=38543، الرجوع إليه يف ٣١/١/٢٠١١.
MEES، التقرير الأسبوعي، املجلد. ٥٤ رقم ١٨ ، ١٨/٤/٢٠١١ ،   .٥٥٤

ص ١٥.
MEES، التقرير الأسبوعي، املجلد. ٥٤ رقم ٩ ، ٢٨/٢/٢٠١١ ، ص   .٥٥٥

.٢٢
MEES، مخاطر الطاقة الجيوسياسية ، املجلد. رقم ٢ ، ٢ / ٢٠١١   .٥٥٦
www.leightonint.com/iraq_crude_oil_ex-  ، ٢٨-٢٩    ص
 ،port_expansion_project_phase_1.html/section/6825

الرجوع إليه يف ٢ ١٨/٠٣/٢٠١١ ، الحكومة العراقية، نائب 
املتحدث باسم وزارة النفط، يف املعلومات التي قدمت إىل 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١١/١٨/٤.
الحكومة العراقية، نائب املتحدث باسم وزارة النفط، يف   .٥٥٧

املعلومات التي قدمت إىل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق، ٢٠١١/١٨/٤، السفارة األمريكية يف بغداد ، رداً عىل 

طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق بتاريخ، ١٣/١/٢٠١١ ؛ NEA-I، رداً عىل طلب البيانات 
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، 

. ١٤/٠١/٢٠١١
الحكومة العراقية، وزارة النفط ، نائب املتحدث باسم وزارة   .٥٥٨

النفط يف املعلومات املقدمة للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق، ١٩/٤/٢٠١١.

الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٣/١/٢٠١١. 
الحكومة العراقية، وزارة الشؤون الخارجية، نرشة صحفية ،   .٥٢٣

"استئناف واختتام أعامل اللجنة املشرتكة العراقية الكويتية" ،  
 ,www.mofa.gov.iq/eng/articles/display.aspx?id=10300

الرجوع إليه يف ٣٠/٣/٢٠١١. 
IMF، التقرير القطري رقم ٧٥/١١، "العراق: املراجعة الثانية   .٥٢٤
مبوجب الرتتيبات االحتياطية، طلب اإلعفاء من عدم االمتثال، 
متديد الرتتيبات، وإعادة صياغة مرحلة الدخول" ٢٠١١/٣، ص 

١٣، GOI، البنك التجاري العراقي، يف االجتامع مع املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق ١٢/٤/٢٠١١.

UNSC، S/١٥٣/٢٠١٠ "رسالة موجهة يف ١٨ آذار/مارس ٢٠١٠   .٥٢٥
من املمثل الدائم للعراق لدى األمم املتحدة إىل رئيس مجلس 
األمن" مجلس األمن ، S/١٥٣/٢٠١٠ ، ص ٤ ؛ ، اللجنة املالية ، 

 ,www.cofe-iq.net/pages/e_home.htm الحكومة العراقية
الرجوع إليه يف ١٥/٣/٢٠١١ ؛ الحكومة العراقية، رئيس املجلس 

األعىل للتدقيق، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق، ٨/٢/٢٠١١ ؛ تدقيق املفتش العام رقم ١٠-٠٢٠ 

"صندوق التنمية للعراق : وزارة الدفاع بحاجة إىل تحسني 
الضوابط املالية واإلدارية،" يف ١٠/٢٧/٧. 

www.uncc.ch/  "،حالة تجهيز ودفع املطالبات" ،UNCC  .٥٢٦
www.  "الرجوع إليه يف ٣٠/٣/٢٠١١ ، "املطالبات ،status.htm

uncc.ch/theclaims.htm، الرجوع إليه يف ١٨/٠٤/٢٠١١ ، 
املعلومات املقدمة للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

و٢٢/٣/٢٠١١ ١٩/٤/٢٠١١.
GOI، األمني العام ملجلس الوزراء العراقي، يف االجتامع مع   .٥٢٧

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٢/٤/٢٠١١.
تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق رقم ١٠-٠٢٠،   .٥٢٨

"صندوق التنمية العراقي: وزارة الدفاع بحاجة إىل تحسني 
الضوابط املالية واإلدارية،" يف ١٠/٢٧/٧. 

نائب املراقب/موظف ميزانية ، وزارة الدفاع املجموعة   .٥٢٩
املركزية لدعم املنطقة املشرتكة (JASG-C)، ،رداً عىل طلب 

البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 
 .٠٧/١١/٢٠٠٤

OUSD(C)، املعلومات املقدمة للمفتش العام الخاص إلعادة   .٥٣٠
إعامر العراق خالل فرتة متابعة مدققي املفتش العام الخاص 

 ،(OUSD(C إلعادة إعامر العراق ١٠-٠٢٠ ، ٢٠١٠/١١ ؛
املعلومات املقدمة للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ، 

.١٩/٤/٢٠١١
أجري املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق مثانية من   .٥٣١

www. : أنشطة التدقيق بني ٢٠٠٤/٧-٢٠٠٤/١٠، وهي متاحة يف
sigir.mil/directorates/audits/auditReports.html. أجرى 

IAMB ١٠ عمليات تدقيق والتي تغطي فرتة ١٣ شهرا بني 
أيار/مايو ٢٠٠٣ وحزيران/يونيو ٢٠٠٤ ، والتي خاللها أدارت 

سلطة االئتالف املؤقتة أموال الصندوق. ميكن الوصول إليها عىل 
 .www.iamb.info/dfiaudit.htm : العنوان التايل

NEA-I، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام   .٥٣٢
الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١٠/٦/٧, ٢٠١١/٠١/١١, و 

.٢٠١١/٥/٤
الخزانة األمريكية، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش   .٥٣٣

العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٥/٠٤/٢٠١١ ؛ الحكومة 
العراقية، مجلس النواب ، "قانون املوازنة العامة االتحادية للسنة 

املالية ٢٠١١ ،" ٢٠/٠٢/٢٠١١ ، املادة ١.
MEES، التقرير الأسبوعي، املجلد. ٥٤ رقم ٧ ، ٢٨/٣/٢٠١١ ، ص   .٥٣٤

 .٣
MEES، التقرير الأسبوعي، املجلد. ٥٤ رقم ٧ ، ٢٨/٣/٢٠١١ ، ص   .٥٣٥

.٣
الحكومة العراقية، نائب رئيس الوزراء حسني الشهرستاين ،   .٥٣٦

كلمة يف املنتدى العاملي للسلع األساسية ، جنيف ، سويرسا ، 
www.unctad.info/en/Global-commodi- ، ٠١/٠٢/٢٠١١

ties-Forum-2011/presentations/, الرجوع إليه يف ٢ / ٢٢ / 
 .٢٠١١

شل الدولية "سيناريوهات الطاقة لرشككة شل ىت العام ٢٠٥٠   .٥٣٧
www.shell.com/ ، االشارات والالفتات ، "٢٠١١ ، ص ٢٦ :

home/content/aboutshell/our_strategy/shell_global_
scenarios/ ، الرجوع إليه يف ٢٣/٢/٢٠١١.

الحكومة العراقية، وزارة النفط ، نائب املتحدث باسم   .٥٣٨
واملعلومات للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

.١٨/٤/٢٠١١
ExxonMobil، نرشة صحفية، "العراق حقل غرب القرنة ١ يصل   .٥٣٩
www.businesswire. ، إنتاج النفط إيل حد كبري" ٢٨/٠٣/٢٠١١
com/portal/site/exxonmobil, الوصول إليه يف ٢٩/٣/٢٠١١. 
هاليربتون، بيان صحفي ، "منح إكسون موبيل عقد حفر لرشكة   .٥٤٠
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وآلقيارة والقدس والتي تبلغ طاقتها املجمعة من ٢٥٠٠ ميغاواط 
، مبجموع ١٫٠٥ مليار دوالر ، أو حوايل ٤٢ مليون دوالر يف ١٠٠ 
ميغاواط. الحكومة العراقية رشاؤها بشكل منفصل للتوربينات 

من رشكة جرنال الكرتيك لنحو ٤٣ مليون دوالر يف ١٠٠ ميغاواط 
، مام يجعل التكلفة اإلجاملية لهذه املحطات حوايل ٨٥ مليون 

دوالر ١٠٠ ميغاواط. وباملقارنة، فإن تكلفة محطات الديزل 
الجديد سيكون حوايل ١٢٥ مليون دوالر يف ١٠٠ ميغاواط.

الحكومة العراقية، املركز الوطني لالعالم، النرشات الصحفية ،   .٦٢٣
"الكهرباء : محطة الصدر الغازية املحطة ٣٢٠ ميغاواط للعرض 

nmc.gov.iq/ ، قبل نهاية نيسان/ابريل ، "٠٧/٠٣/٢٠١١
ArticleShow.الرجوع إليه يف ،ArticleShow.aspx?ID=497
aspx ٣١/٣/٢٠١١ ، و" الكهرباء تعلن استكامل مشاريع املدى 

nmc.gov.iq/ ، القصري يف نيسان / أبريل "٠٢/٠٣/٢٠١١
ArticleShow.aspx?ID=287 ، الرجوع إليه يف  ٣١/٣/٢٠١١.
اإلعالم العاملية لالستثامر، عرضا عن مشاريع الرشكة يف منطقة   .٦٢٤

كردستان، مؤمتر مرافق العراق ٢٠١٠ ، اسطنبول ، تركيا ، 
 .١٤/١٢/٢٠١٠

سفارة الواليات املتحدة ببغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر   .٦٢٥
عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١/٤/٢٠١١.

السفارة األمريكية يف بغداد ، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن   .٦٢٦
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ١/٤/٢٠١١ 

؛ نائب رئيس الوزراء حسني الشهرستاين ، عرض يف مؤمتر خطة 
وزارة الكهرباء، اسطنبول ، تركيا ، ٢/٢/٢٠١١ ؛ الحكومة العراقية، 
املركز الوطني لالعالم والصحافة نرشة صحفية عن "إنشاء محطة 

nmc.، وقود الطاقة الكهربائية يف كربالء ،" ٢٢/٠٣/٢٠١١
gov.iq/ArticleShow.aspx?ID=٦٠٧ الوصول ٣١/٣/٢٠١١ 

الحكومة العراقية، وزارة الكهرباء، نرشة صحفية ، "٢٢/٠٣/٢٠١١ 
 ٦٤٩=id؟www.moelc.gov.iq/detailsnews_ar.aspx ،

الوصول إليه يف ٧/٤/٢٠١١ ؛ الحكومة العراقية، املركز الوطني 
لالعالم ،" الكهرباء العراقية أعضاء مجلس النواب وزيارة 

محطة توليد الطاقة والكهرباء القدس: سوف تتحسن الكهرباء، 
 nmc.gov.iq/ArticleShow.aspx?ID=657 ، ٢٩/٠٣/٢٠١١"

الرجوع إليه يف ٢٠١١/٣١/٣.
السفارة األمريكية يف بغداد ، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن   .٦٢٧

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ١/٤/٢٠١١ 
؛ نائب رئيس الوزراء حسني الشهرستاين ، عرض يف مؤمتر خطة 

وزارة الكهرباء ، اسطنبول ، تركيا ، ٢/٢/٢٠١١ ؛ الحكومة العرافية 
، املركز الوطني لالعالم والصحافة نرشة صحفية "الكهرباء :  

nmc.gov.iq/ArticleShow.aspx?ID=741، الرجوع إليه يف 
٧/٤/٢٠١١ ؛ الحكومة العراقية، بيان صحفي ، وزارة الكهرباء، 
"فتح عروض من ١ جولة للرتخيص يف الستثامر يف محطة شط 

البرصة الغازية" وزارة الكهرباء : الفائزين يف العطاءات يف 
االستثامر افتتح الجولة التجارية للديوانية والساموة الغازيتني، 

www.moelc.gov.iq/detailsnews_ ، ١٧/٠٤/٢٠١١"
ar.aspx؟id=669 ، الرجوع إليه يف ٤ / ٢٠١١/١٧.

السفارة األمريكية يف بغداد ، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن   .٦٢٨
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ١/٤/٢٠١١ 

؛ نائب رئيس الوزراء حسني الشهرستاين ، عرض يف مؤمتر خطة 
وزارة الكهرباء ، اسطنبول ، تركيا ، ٢/٢/٢٠١١ 

www. وزارة الكهرباء ، وموجز ٢٣/٠٣/٢٠١١ ، مؤمتر صحفي  .٦٢٩
moelc.gov.iq/detailsnews_ar.aspx؟id=٦٥٢ ، الرجوع 

إليه ٣٠/٠٣/٢٠١١ (ترجمة املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق) ؛ نائب رئيس الوزراء حسني الشهرستاين ، عرض يف مؤمتر 

خطة وزارة الكهرباء مؤمتر الخطة الرئيسية ، اسطنبول ، تركيا ، 
٢/٢/٢٠١١ ؛ السفارة األمريكية يف بغداد ، رداً عىل طلب البيانات 

الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، 
.١٤/٤/٢٠١١

سفارة الواليات املتحدة ببغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر   .٦٣٠
عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١/٤/٢٠١١.

الحكومة العراقية، وزارة الكهرباء، كبري مستشاري وزير الكهرباء   .٦٣١
، معالجة وزارة الكهرباء يف مؤمتر الخطة الرئيسية ، اسطنبول ، 

تركيا ، ١/٢/٢٠١١.
مجلس العمل االمريىك بارسونز ، "وزارة الكهرباء يف ملخص   .٦٣٢

خطة املؤمتر" عرض خطة وزارة الكهرباء يف املؤمتر ، اسطنبول ، 
تركيا ، ٢/٢/٢٠١١.

مجلس العمل االمريىك بارسونز ، "وزارة الكهرباء ملخص خطة   .٦٣٣
املؤمتر " عرض خطة وزارة الكهرباء يف املؤمتر ، اسطنبول ، تركيا 
، ٢/٢/٢٠١١ ؛   الحكومة العراقية، وزارة الكهرباء، مجلس العمل 

االمريىك بارسونز ، المخطط الرئيسي للكهرباء في العراق ، 
٢٠١٠/١٢ ، املجلد. ١ ، "امللخص التنفيذي" ، ص ١٩.

مجلس العمل االمريىك بارسونز ، "وزارة الكهرباء ملخص خطة   .٦٣٤
املؤمتر " عرض خطة وزارة الكهرباء يف املؤمتر ، اسطنبول ، تركيا 
، ٢/٢/٢٠١١ ؛   الحكومة العراقية، وزارة الكهرباء، مجلس العمل 

الحيوية" سلسلة السياسة الزراعية للحوار  ، رقم ١١ ، ١ / 
www.inma-iraq.com/?pname=resour_ ، ٢٠١١ ، ص

repts&doctype=21&image_id=264, الوصول يف 
.٢٠١١/٥/٤

مالخي والش ورشكاءه، لندن ، "مدينة الرياضية البرصة، العراق :   .٦٠١
نظرة عامة، ٣ / ٢٠١١ ، ص ٣.

الحكومة العراقية، امانة بغداد ، املتحدث، املعلومات مقدمة   .٦٠٢
من املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ، ١٣/٤/٢٠١١.

منظمة األغذية والزراعة، مخترص البلد "العراق" ، ٤/٢/٢٠١١   .٦٠٣
، www.fao.org/countries/55528/en/irq, الوصول إليه يف 

.٢٠١١/٢٠/٤
NEA-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر   .٦٠٤

العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ٥/٠٤/٢٠١١.
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا عىل طلب املفتش العام   .٦٠٥

الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ 
.٢٠١١/٠٤/٠٤

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا عىل طلب املفتش العام   .٦٠٦
الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ 

.٢٠١١/٠٤/٠٤
 ;٢٠٠٩/١٠/٤ ,OSD, response to SIGIR data call  .٦٠٧

 ;٢٠١١/٥/٤ ,USACE, response to SIGIR data call
 IRMS, ;٢٠١١/٥/٤ ,NEA-I, response to SIGIR data call

 .٢٠١٠/٢٠/٩ ,USF-I CERP Category Report
ITAO/ESD، تقارير أداء الكهرباء اليومي، ٢٠٠٨/٠١/٠١-  .٦٠٨

.٢٠١١/٣١/٣
ITAO/ESD، تقارير أداء الكهرباء اليومي، ٢٠١١/١/١-  .٦٠٩

.٢٠١١/٣١/٣
ITAO/ESD، تقارير أداء الكهرباء اليومي، ٢٠٠٦/٠٦/٠١-  .٦١٠

.٢٠١١/٣١/٣
ITAO/ESD، تقارير أداء الكهرباء اليومي، ٢٠١٠/٠١/٠١-  .٦١١

.٢٠١١/٣١/٣
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر   .٦١٢

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٤/٤/٢٠١١.
ITAO/ESD، تقارير أداء الكهرباء اليومي، ٢٠١٠/٠١/٠١-  .٦١٣

.٢٠١١/٣١/٣
الحكومة العراقية، نائب رئيس الوزراء حسني الشهرستاين، عرض   .٦١٤

يف مؤمتر خطة وزارة الكهرباء، اسطنبول ، تركيا ، ٢/٢/٢٠١١.
هيلني متز شابني، شعبة البحوث االتحادية، مكتبة الكونغرس،   .٦١٥

العراق : دراسة قطرية ، ١٩٨٨/٥ ، ص ١٥٨.
ITAO/ESD، تقارير أداء الكهرباء اليومي، ٢٠١١/١/١-  .٦١٦

.٢٠١١/٣١/٣
www. وزارة الكهرباء، موجز لل٢٣/٠٣/٢٠١١، مؤمتر صحفي  .٦١٧

moelc.gov.iq/detailsnews_ar.aspx؟id=٦٥٢ ، الرجوع إليه 
يف ٣٠/٠٣/٢٠١١ (ترجمة املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق) ؛ الحكومة العراقية ، املركز الوطني لالعالم ، والنرشات 
الصحفية ، "مجلس الوزراء تقر تأسيس ٥٠ محطة توليد كهرباء 
nmc.gov. ، بطاقة اجاملية ٥٠٠٠ ميجاوات من "٣١/٠٣/٢٠١١

ArticleShow. ٦٨٢، بالرجوع=iq/ArticleShow.aspx?ID
aspx  nmc.gov.iq/ArticleShow.aspx?ID=٦٧١،" قرارات 

nmc." ، مجلس الوزراء يف جلسة رقم ( ١٥) يف ٢٠١١/٣/٣٠
gov.iq / ArticleShow.aspx؟ معرف = ٦٧١ ، الرجوع إليه يف 
٣١/٣/٢٠١١ ، " الكهرباء توقع عقد مع مجموعة من الرشكات 

الكورية لبناء ٢٥ محطات توليد طاقة بسعة كلية من ٢٥٠٠ 
nmc.gov.iq/ArticleShow. ، ميغاواط ، "٠٧/٠٤/٢٠١١

aspx?ID=٧٤٤، ArticleShow.aspx الوصول ٠٧/٠٤/٢٠١١ 
السفارة األمريكية يف بغداد ، رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٤/٤/٢٠١١.
السفارة األمريكية يف بغداد ، رّداً عىل طلب البيانات الصادر   .٦١٨
عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٤/٤/٢٠١١ 
؛ الحكومة العراقية، املركز الوطني لالعالم ، نرشة صحفية ، 

"مجلس الوزراء يوافق عىل إنشاء ٥٠ محطات توليد الكهرباء 
nmc.gov.iq/ ، بطاقة إجاملية ٥٠٠٠ ميجاوات ،" ٣١/٠٣/٢٠١١

ArticleShow.aspx?ID=٦٨٢ الوصول إليه يف ٣١/٠٣/٢٠١١ 
ITAO / البيئة والتنمية املستدامة تقارير أداء الكهرباء اليومية 

، و٢٠١١/١/١-٢٠١١/٣١/٣.
ITAO/ESD، تقارير أداء الكهرباء اليومي، ٢٠١١/١/١-  .٦١٩

٢٠١١/٣١/٣. البيانات ملحطات الديزل يشمل اثنني "سفن 
الطاقة" يف البرصة.

تحليل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق.  .٦٢٠
الحكومة العراقية، وزارة الكهرباء، مجلس العمل االمريىك   .٦٢١

بارسونز ، المخطط الرئيسي للكهرباء في العراق ، ٢٠١٠/١٢ ، 
املجلد. ٣ ، "تخطيط التوليد" ص ٣٨.

التكاليف املعلنة لبناء  وحدات التوليد الجديدة آلقرية والربي   .٦٢٢

إليه يف ٨/٤/٢٠١١.
أوبيك، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص   .٥٨٢
إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٤/٤/٢٠١١ ؛ رشكاء شامل الخليج، 

 ,www.northerngp.com/cgi-bin/home  ، الصفحة الرئيسية
الرجوع إليها يف ١٥/٤/٢٠١١.

NEA-I، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر   .٥٨٣
العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ٥/٠٤/٢٠١١.

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا عىل طلب املفتش العام   .٥٨٤
الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ 

.٢٠١١/٠٤/٠٤
GOI, CoM، www.cabinet.iq/ ، الرجوع إليه يف ٢٣/٣/٢٠١١   .٥٨٥

؛ GOI، فرقة عمل العراق من أجل اإلصالح االقتصادي (مع 
االمم املتحدة والبنك الدويل) ، خريطة الطريق لإعادة بناء 

المؤسسات المملوكة للدولة في العراق ، ١٧/٠٨/٢٠١٠ ، ص 
.١٤ ، ٥٤  ٥٥

الحكومة العراقية، MoPDC ، خطة التنمية الوطنية (٢٠١٠-  .٥٨٦
٢٠١٤) ، ٢٠٠٩/١٢ ، البنك الدويل ، لإصلاح المؤسسات 

الحكومية في العراق ، ٢٦/٧/٢٠٠٤. ص ٤ ؛ الحكومة العراقية، 
فرقة العمل العاقية من أجل اإلصالح االقتصادي (مع االمم 

املتحدة والبنك الدويل) ، خريطة الطريق لإعادة بناء المؤسسات 
المملوكة للدولة في العراق ، ١٧/٨/٢٠١٠ ، ص ١١.

GOI, فرقة عمل العراق من أجل اإلصالح االقتصادي (مع االمم   .٥٨٧
املتحدة والبنك الدويل) ، خريطة الطريق لإعادة بناء المؤسسات 

المملوكة للدولة في العراق ، ١٧/٠٨/٢٠١٠ ، ص ١١.
الحكومة العراقية، العراق فرقة العمل من أجل اإلصالح   .٥٨٨
االقتصادي (مع االمم املتحدة والبنك الدويل) ، خريطة 

الطريق لإعادة بناء المؤسسات المملوكة للدولة في العراق 
، ١٧/٨/٢٠١٠ ، ص ٧-٨ ، ١٢،١٤،٥١،٥٤-٥٥ ؛ البنك الدويل و 

"اإلصالح املؤسسات اململوكة للدولة يف العراق" ، ٢٦/٧/٢٠٠٤ ، 
ص ٣ ، ٤.

السفارة االمريكية يف بغداد, رداً عىل طلب البيانات الصادر عن   .٥٨٩
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ, ٢٠١١/٤/٤.

IMF، بيان صحفي رقم ٩٠/١١، "يكمل املجلس التنفيذي   .٥٩٠
لصندوق النقد الدويل االستعراض الثاين مبوجب الرتتيبات 

االحتياطية مع العراق، واملنح واإلعفاءات ويوافق عىل رصف 
www.imf.org/external/ ،٤٧١٫١ مليون دوالر،" ١٨/٣/٢٠١١

np/see/pr2011/pr1190.htm, الوصول يف ٢٠١١/٨/٤.
IMF، التقرير القطري رقم ٧٥/١١، "العراق: املراجعة الثانية   .٥٩١
مبوجب الرتتيبات االحتياطية، طلب اإلعفاء من عدم االمتثال، 
متديد الرتتيبات، وإعادة صياغة مرحلة الدخول" ٢٠١١/٣، ص 

.١٣
IMF، التقرير القطري رقم ٧٥/١١، "العراق: املراجعة الثانية   .٥٩٢
مبوجب الرتتيبات االحتياطية، طلب اإلعفاء من عدم االمتثال، 

متديد الرتتيبات، وإعادة صياغة مرحلة الدخول" ٢٠١١/٣، ص ١٢ 
.٣٣  -

تدقيق مكتب املفتش العام للوكالة األمريكية للتنمية الدولية   .٥٩٣
E-٢٦٧-١٠-٠٠٢ –P "تدقيق الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/

تنفيذ نظام معلومات اإلدارة املالية العراقي  ٢٠١٠/١٩/٧, ص. ٣
IMF، التقرير القطري رقم ٧٥/١١، "العراق: املراجعة الثانية   .٥٩٤
مبوجب الرتتيبات االحتياطية، طلب اإلعفاء من عدم االمتثال، 
متديد الرتتيبات، وإعادة صياغة مرحلة الدخول" ٢٠١١/٣، ص 

.٢٨
GOI، رئيس القضاة، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص   .٥٩٥

إلعادة إعامر العراق، ٠٨/٢/٢٠١١. 
IMF، التقرير القطري رقم ٧٥/١١، "العراق: املراجعة الثانية   .٥٩٦
مبوجب الرتتيبات االحتياطية، طلب اإلعفاء من عدم االمتثال، 
متديد الرتتيبات، وإعادة صياغة مرحلة الدخول" ٢٠١١/٣، ص 

.١٤
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، "تحويل نظام التوزيع العام   .٥٩٧

العراقي (نظام التوزيع العام) إىل أداة للتنمية االقتصادية 
الحيوية" سلسلة السياسة الزراعية للحوار  ، رقم ١١ ، ١ / 
www.inma-iraq.com/?pname=resour_ ، ٢٠١١ ، ص
repts&doctype=21&image_id=٢٦٤, الرجوع إليه يف 

٠٥/٠٤/٢٠١١ لالمم املتحدة وبرنامج األغذية العاملي، "األمن 
الغذايئ الشامل وتحليل هشاشة األوضاع يف العراق" ، ٢٠٠٨ ، 

ص ١٣.
الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا عىل طلب املفتش العام   .٥٩٨

الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ 
.٢٠١١/٠٤/١٤

الحكومة العراقية، مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون   .٥٩٩
االقتصادية، ٩/٢/٢٠١١.

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، "تحويل نظام التوزيع العام   .٦٠٠
العراقي (نظام التوزيع العام) إىل أداة للتنمية االقتصادية 



/   I  I  

ADPI"   www.motrans.gov.iq/english/index. الفرنسية
php/name=Name&file=article&sid=٢٢٩ الرجوع إليه يف 

.٥/٣/٢٠١١
عثامن عالبيس، املدير التنفيذي لرشكة الخطوط الجوية النارص،   .٦٧٨

يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 
www. ،٩/٤/٢٠١١؛ خطوط طريان النارص، الصفحة الرئيسية

alnaserairlines.com / home_page.htm ، الرجوع إليه يف 
.١٦/٤/٢٠١١

GOI, فرقة عمل العراق من أجل اإلصالح االقتصادي (مع االمم   .٦٧٩
املتحدة والبنك الدويل) ، خريطة الطريق إلعادة بناء املؤسسات 
اململوكة للدولة يف العراق ، ١٧/٠٨/٢٠١٠ ، ص٥٨ -٥٩ ؛ EIU؛ 

تقرير القطر. العراق، ٢٠١١/٤ ، ص ١٣.
USACE، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام   .٦٨٠

الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٥/٤/٢٠١١ و١٤/٤/٢٠١١؛ 
السفارة األمريكية يف بغداد, رداً عىل طلب البيانات الصادر عن 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ١٤/٤/٢٠١١.
WHO، املكتب القطري يف العراق، نرشة صحفية، "ما الجديد   .٦٨١
fhs.aub.edu.lb/outreach_practice_training/ "، يف٢٠١١

unit/training/pdf/ADCbrochure2011.pdf الرجوع إليه 
يف ٠٦/٠٤/٢٠١١.

WHO، املكتب القطري يف العراق، نرشة صحفية، "ما الجديد   .٦٨٢
fhs.aub.edu.lb/outreach_practice_training/ "، يف٢٠١١

pdf.unit/training/pdf/ADCbrochure٢٠١١ الرجوع إليه 
يف ٠٦/٠٤/٢٠١١.

USACE, ، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر   .٦٨٣
العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ٥/٤/٢٠١١.

السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب استدعاء البيانات من   .٦٨٤
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢٠١١/١/٤ و 

.٢٠١١/١٤/٤
USF-I، رد القوات األمريكية يف العراق عىل طلب استدعاء   .٦٨٥

البيانات من املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 
٢٠١١/٥/٤ و٢٠١١/١٤/٤.

السفارة األمريكية يف بغداد, رداً عىل طلب البيانات الصادر عن   .٦٨٦
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ١/٤/٢٠١١؛ 

USACE، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٥/٤/٢٠١١.

السفارة األمريكية يف بغداد, رداً عىل طلب البيانات الصادر عن   .٦٨٧
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ١/٤/٢٠١١؛ 

USACE، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٥/٤/٢٠١١.

السفارة األمريكية يف بغداد, رداً عىل طلب البيانات الصادر عن   .٦٨٨
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ١/٤/٢٠١١؛ 

USACE، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٥/٤/٢٠١١.

السفارة األمريكية يف بغداد, رداً عىل طلب البيانات الصادر عن   .٦٨٩
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ١/٤/٢٠١١، 

١٤/٤/٢٠١١؛ USACE، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٥/٤/٢٠١١.

السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب البيانات الصادر   .٦٩٠
عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٠٤/١٠/٢٠١٠ ، 

١٤/١٠/٢٠١٠ ، ٠١/٠٤/٢٠١١ ، ١٤/٠٤/٢٠١١؛ السفارة األمريكية 
يف بغداد، املستشار االقتصادي، يف االجتامع مع املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق، ٩ / ٢٠١٠/٢٧؛ التقرير ربع السنوي 
 SIGIR للكونغرس الولايات المتحدة ، ٢٠١٠/٤ ، ص ٨٨ ؛

PA-٠٨-١٦٠، "تقرير عن مستشفى األطفال يف البرصة، البرصة، 
العراق،" ٢٨/٧/٢٠٠٩.

الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ردا عىل طلب املفتش العام   .٦٩١
الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ 

.٢٠١١/٠١/٠٣
USAID، ردا عىل طلب استدعاء البيانات من املفتش العام   .٦٩٢

الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ  ٢٠١١/٤/٤ و٢٠١١/١٤/٤.
DoS، تقرير حالة العراق، ١٠/١١/٢٠١٠ ، ص ٤-٣.  .٦٩٣

DoS، تقرير حالة العراق، ٣/٣١/٢٠١١ ، ص ٣.  .٦٩٤
DoS، تقرير حالة العراق، ١٠/١١/٢٠١٠ ، ص ٤-٣.  .٦٩٥

USACE, ، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر   .٦٩٦
العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ٥/٤/٢٠١١.

USACE, ، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر   .٦٩٧
العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ٥/٤/٢٠١١.

USF-I، رد القوات األمريكية يف العراق عىل طلب استدعاء   .٦٩٨
البيانات من املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 

٢٠١١/٥/٤ و٢٠١١/١٤/٤.

usip.org/publications/the-tigris-euphrates-river-
basin-science-diplomacy-opportunity، الرجوع إليه يف 

.١٥/٠٣/٢٠١١
GOI, فرقة عمل العراق من أجل اإلصالح االقتصادي (مع االمم   .٦٥٧
املتحدة والبنك الدويل) ، خريطة الطريق إلعادة بناء املؤسسات 

اململوكة للدولة يف العراق ، ١٧/٠٨/٢٠١٠ ، ص ٥٩.
اليونسكو، "عامل العلوم" ، املجلد. رقم ١ ، ٢٠١١/١-  .٦٥٨

unesdoc.unesco.org/ ، ٢٠١١/٣ ، ص ١-٣
images/٠٠١٩٠٥/٠٠١٩/١٩٠٥٤٢E.pdf، الرجوع إليه يف ٩ 

١٠/٢/٢٠١١؛ االتحاد األورويب ، إرفاق إلى قسم عملية العراق، 
املعلومات املقدمة للمفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 

 .١٠/٢/٢٠١١
UN، الفريق القطري يف العراق "العراق حقائق وأرقام" ،   .٦٥٩

٢٠١١ ، iq.one.un.org/Facts-and-Figures, الرجوع إليه يف 
.١٨/٠٣/٢٠١١

الحكومة العراقية، وزارة املوارد املائية، بيان صحفي، "معايل   .٦٦٠
وزير املوارد املائية املهندس مهند آل سادي يزور محافظة 
ذي قار ويؤكد عىل الرضورة باألخذ بالقياسات لعالج نقص 

english//٨١:www.mowr.gov.iq  ، املياه" ، ٢٣/٠٣/٢٠١١
Custnewslist.php، الرجوع إليه يف ٣٠/٣/٢٠١١.

الحكومة العراقية، وزارة املوارد املائية، بيان صحفي، "سعادة   .٦٦١
السيد مهند سادي وزير املوارد املائية يؤكد عىل أن محافظة 

البرصة ستشهد تنفيذ مرشوع ري عمالق يعمل عىل عالج عاجل 
/٨١:www.mowr.gov.iq  ، لحل أزمة املياه" ، ١٣/٠٣/٢٠١١

english/Custnewslist.php  الوصول إليه يف ٢٠/٠٣/٢٠١١.
USACE, ، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر   .٦٦٢

العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ٥/٤/٢٠١١.
USACE، ردا عىل طلب استدعاء البيانات من املفتش العام   .٦٦٣

الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ  ٢٠١١/٥/٤ و٢٠١١/١٤/٤.
USACE, ، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر   .٦٦٤

العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ٥/٤/٢٠١١.
USACE, ، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر   .٦٦٥

العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ٥/٤/٢٠١١.
USACE, ، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر   .٦٦٦

العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ٥/٤/٢٠١١.
سالح املهندسني بالجيش األمرييك، رداً عىل طلب البيانات   .٦٦٧

الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 
٠٥/٠٤/٢٠١١ ، ٠٢/٠٤/٢٠١٠ ، ١٤/٠٤/٢٠١١؛ الحكومة العراقية 

ومسؤويل االنبار، يف االجتامع مع املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق، ٤ / ٢٠١١.

USF-I، رد القوات األمريكية يف العراق عىل طلب استدعاء   .٦٦٨
البيانات من املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 

٢٠١١/٥/٤ و٢٠١١/١٤/٤.
USACE، رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام   .٦٦٩

الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١١/٥/٤، NEA-I، رّداً عىل طلب 
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 
٢٠١١/٥/٤ ؛ IRMS، فئة التقرير للقوات الأمريكية في العراق 

لبرنامج الاستمجابة الطارئة للقائد ، ٢٠/٩/٢٠١٠.
الحكومة العراقية، نرشة صحفية، وزير النقل يتفقد مرشوع   .٦٧٠

www.، املسيب وكربالء لخط السكك الحديدية"، ١٥/١٢/٢٠١٠
motrans.gov.iq/english/index/php?name=News٧file=
article&sid=215؛ الحكومة العراقية، وزارة النقل، "فتح خط 
www. ، النقل بني البرصة وديب للطريان املدين،" ١٤/٠٢/٢٠١١
motrans.gov.iq/english/index/php?name=News٧fil

e=article&sid=231، الوصول إليه يف " ١٨/٣/٢٠١١ ؛ وزارة 
الخارجية، تقرير حالة العراق ، ٣١/٣/٢٠١١ ، ص ١.

USF-I، رد القوات األمريكية يف العراق عىل طلب استدعاء   .٦٧١
البيانات من املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 

٢٠١١/٥/٤ و٢٠١١/١٤/٤.
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر   .٦٧٢

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١/٤/٢٠١١.
USACE, ، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر   .٦٧٣

العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ٥/٤/٢٠١١.
السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب استدعاء البيانات من   .٦٧٤

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢٠١١/٤/١, 
٢٠١١/٥/١, و ٢٠١٠/١٠/٣٠.

السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب استدعاء البيانات من   .٦٧٥
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢٠١١/٤/١, 

٢٠١١/٥/١, و ٢٠١٠/١٠/٣٠.
السفارة األمريكية يف بغداد، رداً عىل طلب استدعاء البيانات من   .٦٧٦

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ٢٠١١/٤/١ و 
.٢٠١١/١/٤

الحكومة العراقية، وزارة النقل، "وزير النقل يستقبل الرشكة   .٦٧٧

االمريىك بارسونز ، المخطط الرئيسي للكهرباء في العراق ، 
٢٠١٠/١٢ ، املجلد. ١ ، "امللخص التنفيذي" ، ص ٢٠. 

ممثل وزارة الكهرباء، ردا عىل سؤال من الجمهور يف مؤمتر وزارة   .٦٣٥
الكهرباء لخطة املؤمتر ، اسطنبول ، تركيا ، ١/٢/٢٠١١. 

مجلس العمل االمريىك بارسونز ، "وزارة الكهرباء ملخص خطة   .٦٣٦
املؤمتر " عرض خطة وزارة الكهرباء يف املؤمتر ، اسطنبول ، تركيا 
، ٢/٢/٢٠١١ ؛   الحكومة العراقية، وزارة الكهرباء، مجلس العمل 

االمريىك بارسونز ، المخطط الرئيسي للكهرباء في العراق ، 
٢٠١٠/١٢ ، املجلد. ١ ، "امللخص التنفيذي" ، ٢٠١٠/١٢, ص ٤٦.
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر   .٦٣٧

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١/٤/٢٠١١.
الحكومة العراقية، وزارة الكهرباء، كبري مستشاري وزير الكهرباء   .٦٣٨

، معالجة وزارة الكهرباء يف مؤمتر الخطة الرئيسية ، اسطنبول ، 
تركيا ، ١/٢/٢٠١١.

الحكومة العراقية، مكتب رئيس الوزراء ، بهذه الترصيحات   .٦٣٩
خالل فرتة األسئلة واألجوبة يف خطة مؤمتر وزارة الكهرباء ، 

اسطنبول ، تركيا ، ١/٢/٢٠١١.
الحكومة العراقية، وزارة الكهرباء، مجلس العمل االمريىك   .٦٤٠

بارسونز ، المخطط الرئيسي للكهرباء في العراق ، ٢٠١٠/١٢ ، 
املجلد. ٣ ، "تخطيط التوليد" ص ٢٥.

الحكومة العراقية، نائب رئيس الوزراء حسني الشهرستاين، عرض   .٦٤١
يف مؤمتر خطة وزارة الكهرباء، اسطنبول ، تركيا ، ٢/٢/٢٠١١.

سفارة الواليات املتحدة ببغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر   .٦٤٢
عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١/٤/٢٠١١.

الحكومة العراقية، مكتب رئيس الوزراء، "نظرة عامة عىل قطاع   .٦٤٣
الطاقة ووضع اسرتاتيجية للطاقة وطنية متكاملة،"  عرض يف 

مؤمتر خطة وزارة الكهرباء، اسطنبول ، تركيا ، ٢/٢/٢٠١١ ؛ 
مجلس العمل االمريىك بارسونز ، الحكومة العراقية، وعروض 

البنك الدويل يف املؤمتر.
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر   .٦٤٤

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢/٤/٢٠١٠.
سفارة الواليات املتحدة ببغداد، رّداً عىل طلب البيانات الصادر   .٦٤٥

عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ١/٤/٢٠١١.
مجلس العمل االمريىك بارسونز ، خطة الكهرباء الرئيسية:   .٦٤٦

نرشة "عرض خطة وزارة الكهرباء يف املؤمتر ، اسطنبول ، تركيا ، 
١/٢/٢٠١١ ؛   الحكومة العراقية، وزارة الكهرباء، مجلس العمل 

االمريىك بارسونز ، المخطط الرئيسي للكهرباء في العراق ، 
٢٠١٠/١٢ ، املجلد. ١ ، "امللخص التنفيذي" ، ٢٠١٠/١٢, ص ٤٣.
الحكومة العراقية، وزارة الكهرباء للتخطيط والدراسات ، "لجنة   .٦٤٧

تنظيم قطاع الكهرباء" ، عرض يف مؤمتر خطة وزارة الكهرباء 
الرئيسية ، اسطنبول ، تركيا ، ٢/٢/٢٠١١.

GOI, MOE، مدير مكتب االعالم واملعلومات للمفتش العام   .٦٤٨
الخاص إلعادة إعامر العراق، ١٨/٤/٢٠١١.

USACE, ، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر   .٦٤٩
العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ٥/٤/٢٠١١.

فيلق مهنديس الجيش األمرييك، فرقة منطقة الخليج، اإلخبارية ،   .٦٥٠
www.grd.usace.army.mil/Newsletters/ ، ٢ / ٢٠١١ ، ص

GRD-Newsletter-0211.pdf ، الرجوع إليه يف ٥ ١٦/٤/٢٠١١.
USACE, ، رداً عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر   .٦٥١

العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ٥/٤/٢٠١١.
USF-I، رد القوات األمريكية يف العراق عىل طلب استدعاء   .٦٥٢

البيانات من املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ 
٢٠١١/٥/٤ و٢٠١١/١٤/٤.

USACE، رّداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام   .٦٥٣
الخاص إلعادة إعامر العراق، ٢٠١١/٥/٤، NEA-I، رّداً عىل طلب 

البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، 
٢٠١١/٥/٤ ؛ IRMS، فئة التقرير للقوات الأمريكية في العراق 

لبرنامج الاستمجابة الطارئة للقائد ، ٢٠/٩/٢٠١٠.
UNESCO، بيان صحفي، "اليونسكو تطلق مبادرة تهدف إىل   .٦٥٤

تحديد املياه الجوفية وتخفيف حدة نقص املياه يف العراق"، 
www.unesco.org/en/iraq-office/dynamic-  ،٠٣/١٠/٢٠١٠

content-single-view/news/unesco_launches_initia-
tive_to_identify_groundwater_and_alleviate_wa-

 ,/ter_shortages_in_iraq/back/9623/cHash/39e003025c
، الوصول إليه يف ١٥/١٢/٢٠١٠.

معهد السالم األمرييك، مخترص السالم "، حوض نهر دجلة   .٦٥٥
www.usip.org/ ، والفرات : العلوم الدبلوماسية "٢٢/٠٤/٢٠١٠
publications/the-tigris-euphrates-river-basin-science-

diplomacy-opportunity، الرجوع إليه يف ١٥/٠٣/٢٠١١.
UN، الفريق القطري يف العراق "العراق حقائق وأرقام" ، ٢٠١١   .٦٥٦

،  iq.one.un.org/Facts-and-Figures, الرجوع إليه يف 
١٨/٠٣/٢٠١١ ؛ معهد السالم األمرييك ، مخترص السالم، "حوض 

www. ، نهر دجلة والفرات : العلوم الدبلوماسية "٢٢/٠٤/٢٠١٠
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 مصادر ومذكرات 

لإلدراج

وزارة الدفاع العراقية 
قوات الجيش الجوية (IqAAC): البعثة التدريبية واالستشارية 

للعراق للقوات الجوية يف الجيش، رداً عىل طلب البيانات الصادر 
عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ١٢/٤/٢٠١١. 

الجيش العراقي (IA): البعثة التدريبية واالستشارية للعراق 
يف الجيش ، "نظرة عامة موجزة" ٩/٤/٢٠١١ ؛ البعثة التدريبية 

واالستشارية للعراق يف الجيش، رداً عىل طلب البيانات الصادر 
عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ١٤/٤/٢٠١١. 
البحرية العراقية (IqN): البعثة التدريبية واالستشارية للعراق 

للبحرية، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ٢٠١١/٠٤/١٢. القوات الجوية 

(IqAF): البعثة التدريبية واالستشارية للعراق الجوية، ردا 
عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول 

عىل بيانات بتاريخ ٢٠١١/٠٤/١٢. التدريب والدعم: البعثة 
التدريبية واالستشارية للعراق يف الجيش، "نظرة عامة موجزة" 

٠٩/٠٤/٢٠١١ ، الرشيحة ٩. اإلنفاق العسكري مقابل الناتج 
املحيل اإلجاميل، الذي تم اختياره من بلدان الرشق األوسط، 
٢٠٠٨: SIPRI، "قاعدة بيانات اإلنفاق العسكري عام ٢٠١٠ ،" 
milexdata.sipri.org ، الرجوع إليه يف ٣١/٣/٢٠١١. األهداف 
االسرتاتيجية هي : مجلس الشيوخ األمرييك، لجنة العالقات 

الخارجية، "العراق : االنتقال من املهمة العسكرية إىل الجهود 
foreign.  ،املدنية ، "تقرير إىل األعضاء ، ٣١/١/٢٠١١ ، ص ٢٧

senate.gov/download/?id=C4ABBB7E-FFD6-4162-BB55-
878EC62FE445, الرجوع إليه يف  ٢٣/٣/٢٠١١.

وزارة الداخلية
رشطة النفط (OP): البعثة التدريبية واالستشارية للعراق 

للرشطة، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ١٤/٤/٢٠١١؛ الحكومة العراقية، وزارة 
الدفاع، املعلومات املقدمة إىل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق، ٢١/٤/٢٠١١ ؛ القوات األمريكية يف العراق، رداً عىل طلب 
البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 

بتاريخ، ١٢/٤/٢٠١١. خدمات حامية املرافق (FPS): USF-I، ردا عىل 
طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل 

بيانات بتاريخ ٢١/٤/٢٠١١.
قدرات قوات الرشطة: ITAM، "نظرة عامة من البعثة التدريبية 
واالستشارية للعراق،" رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ ١٢/٠٤/٢٠١١ ، الرشيحة 
١٦. جهاز الرشطة العراقية (IP): البعثة التدريبية واالستشارية 

للعراق للرشطة ، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ١٢/٤/٢٠١١ ؛ وزارة 

الدفاع ، قياس الاستقرار والأمن في العراق ، ٢٢/٨/٢٠١٠ ، ص ٥٧ 
؛ القوات األمريكية يف العراق، نرشة صحفية ، "رشكة إم يب تعمل 
www.usf-iraq. ، مع العراقيني لخلق دورة تدريبية" ٠٢/٠٣/٢٠١١

com/news/headlines/mp-company-works-with-iraqis-
to-create-dog-training-course، الرجوع إليه يف ٢٣/٣/٢٠١١. 

الرشطة العراقية االتحادية (FP): البعثة التدريبية واالستشارية 
للعراق للرشطة، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 

الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ١٢/٤/٢٠١١ ؛ وزارة الدفاع ، 
قياس االستقرار واألمن يف العراق ، ٢٢/٨/٢٠١٠ ، ص ٥٩ ؛ مكتب 

وزير الدفاع، "التربير للعام املايل ٢٠١١ لطلبات عمليات الطوارئ 
الخارجية، صندوق قوات األمن العراقية ،" ٢ / ٢٠١٠ ، ص ٦٦. 

مديرية تعزيز الحدود (DBE): البعثة التدريبية واالستشارية 
للعراق للرشطة، ردا عىل طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق للحصول عىل بيانات بتاريخ ٢٠١١/٠٤/١٢.
نفقات إعادة اإلعامر األمريكية لدعم قوات األمن العراقية: 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراقالتقرير ربع السنوي 
ونصف السنوي إلى كونغرس الولايات المتحدة ، ٢٠٠٤/٣-٢٠١١/١ 

؛ OUSD(C)، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ١٨/٤/٢٠١١ ؛ INL، رداً عىل 
طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق بتاريخ، ٠٦/٠٤/٢٠١١ ؛ NEA-I، رداً عىل طلب البيانات 
الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، 

.٥/٤/٢٠١١

عملية PIC : وزارة الدفاع، قياس الاستقرار والأمن في العراق، 
.٢٠٠٦/٥–٢٠٠٩/٩

قوات حامية العراق والحوادث األمنية الشهرية، ٢٠٠٤/١-٢٠١١/٣ 
: املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراقالتقرير ربع السنوي 

ونصف السنوي إلى كونغرس الولايات المتحدة، ٢٠١٠/٤-٢٠١١/١؛ 
القوات األمريكية يف العراق، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، و٤/١/٢٠١١ ١٢/٤/٢٠١١ ؛ 
معهد بروكينغز ، فهرس العراق ، ٢ / ٢٠١١/٢٥ ، ص ١٨.

الحوادث االمنية السنوية لكل ١٠٠٠٠ فرد، حسب املحافظة: 
القوات األمريكية يف العراق، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، ٠٤/٠١/٢٠١١ ٠٨/٠٤/٢٠١١ 
؛ األمم املتحدة ، مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية "السكان يف 

العراق حسب املحافظات،" ١٩/١١/٢٠٠٧.

إنفاقات الواليات املتحدة، حسب الصندوق واألولوية: املفتش 
العام الخاص إلعادة إعامر العراقالتقرير ربع السنوي ونصف 

السنوي إلى كونغرس الولايات المتحدة ، ٢٠٠٤/٣-٢٠١١/١ ؛ 
OUSD(C)، رداً عىل طلب البيانات الصادر عن املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ١٨/٤/٢٠١١ ؛ INL، رداً عىل 
طلب البيانات الصادر عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 

العراق بتاريخ، ٠٦/٠٤/٢٠١١ ؛ DoS، رداً عىل طلب البيانات الصادر 
عن املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتاريخ، ٥/٤/٢٠١١. 

ملحوظة: مل يتم تدقيق البيانات. األرقام متأثرة بالتقريب. 
التمويل األمرييك يتضمن ما ييل: جميع متويالت صندوق قوات 

األمن العراقية، و الصندوق الدويل للرقابة عىل املخدرات وتطبيق 
القانون، برنامج "مستشاري الرشطة"، والقطاعات الفرعية املختارة 
من صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق ٢ "األمن وتطبيق القانون" 

قطاع (حامية املنشآت ومعدات قوات الجيش العراقي، ومرافق 
وإمدادات قوات الجيش العراقي، ومعدات ومرافق وإمدادات 

ING. لألفراد وISF  وQRF وتدريب الرشطة واملساعدة التقنية. 
التمويل يستبعد الدعم يف مجال سيادة القانون عىل نطاق واسع 

إىل دعم املحاكم والسجون ومؤسسات مكافحة الفساد. 

انتنقال قوة حامية املنشآت إىل الرشطة العراقية : OSD، ردا عىل 
طلب املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للحصول عىل 

بيانات بتاريخ ١٣/١/٢٠١١.

تحديد حوادث الهجامت الجامعية، بعد انسحاب الواليات 
املتحدة من املناطق الحرضية: تحليل املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق للوثائق مفتوحة املصدر باللغتني العربية 
واالنجليزية، - ٢٠٠٩/٠٦/٣٠–٢٠١١/١٠/٤. 

محاوالت االغتياالت يف مقابل الضحايا، ٢٠١٠/٨-٢٠١١/٣ : تحليل 
املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للوثائق مفتوحة املصدر 

باللغتني العربية واالنجليزية، ٢٠١١/١–٢٠١١/٤. ملحوظة: يبني 
ها  الشكل أمثلة من االغتياالت ومحاوالت االغتيال والتي تبدو أنّ

موّجهة نحو أشخاص معينني أو مجموعات يف هذا الربع السنوي. 

االرتفاع يف معدل االغتياالت: تحليل املفتش العام الخاص 
إلعادة إعامر العراق للوثائق مفتوحة املصدر باللغتني العربية 

واالنجليزية، ٢٠١١/١–٢٠١١/٤. ملحوظة: ال تهدف هذه املعلومات 
إىل أن تكون شاملة للجميع، وال يفرتض أن تعرب عن دوافع 

املهاجمني.
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