
للحصول على التقرير الكامل
يرجى زيارة املوقع اإللكتروني للمفتش العام اخلاص إلعادة إعمار العراق www.sigir.mil • البريد اإللكتروني PublicAffairs@sigir.mil • هاتف 703.428.1100 

أعامله يف تحقيق أهداف املنحة وأغراضها.
• إدارة وزارة الدفاع ورقابتها عىل األموال العراقية املصادرة. وأكّد املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق أنّه عىل الرغم من أن وزارة الجيش أعّد!ت آليات مراقبة 
وتقارير شهرية لحساب هذه األموال، إال أنّه ليس لديها أي خطط أو إجراءات 

معمول بها لتوجيه الترصف يف ما تبقى من مبلغ 47.4 مليون دوالر.
• جهود وزارة الدفاع لتدريب وتجهيز قوات العمليات الخاصة العراقية )ISOF(. وجد 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أّن قوات العمليات الخاصة األمريكية 
استخدمت العمليات املحددة يف تدريب وتجهيز أكرث من 4.100 جندي من قوات 

العمليات الخاصة العراقية. فقد استخدم ما ال يقل عن 237 مليون دوالر من 
صندوق قوات األمن العراقية لتجهيز ودعم قوات العمليات الخاصة العراقية. 

واستخدم مبلغ غري معروف من صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق لرشاء معدات 
جديدة لدعم جميع قوات األمن العراقية.

• مبادرة املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق يف التدقيق الجنايئ. يف إطار أنشطة 
أعامل التدقيق الجنايئ يف هذا الربع السنوي، حدد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق 54 من املدفوعات املكررة املحتملة من وزارة الخارجية، والتي يبلغ مجموعها 

نحو 18 مليون دوالر، وقام بفتح أربعة تحقيقات جنائية جديدة. 

ومنذ عام 2004، نرش املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 177 من تقارير 
التدقيق باإلضافة إىل 16 من املشاريع الجارية.

تحقيقات املفتش العام إلعادة إعامر العراق
توصلت أعامل التحقيقات التي قام بها املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، حتي 

اآلن، إىل 50 الئحة اتهام، و41 إدانة، و31 اعتقاالً، وأكرث من 71.2 مليون دوالر من 
الغرامات التي أمرت بها املحاكم واملصادرات والعقوبات املالية األخرى. وشملت أنشطة 

تحقيق هذا الربع السنوي ما ييل: 
• اتهام مسؤول يف السفارة األمريكية يف العراق برسقة األموال العامة. 

• الُحكم عىل نقيب يف الجيش األمرييك بالسجن ملدة 15 شهر وذلك لتلقى رشاوى 
مقابل منح عقود يف العراق.

• أقرار رائد فيلق يف البحرية األمريكية بالذنب وذلك إليداع أكرث من 440.000 دوالر 
أمرييك بطريقة غري مرشوعة يف حسابات بنوك الواليات املتحدة.

• توجيه االتهام بالرشوة إىل موظف سابق رفيع املستوى مع مقاول عسكري أمرييك 
وقد أقر بأنه مذنب ووافق عىل دفع مبلغ 360.000 دوالر أمرييك كغرامة لحكومة 

الواليات املتحدة.
• أقر موظف سابق يف رشكة إنشاءات أمريكية بالذنب يف اتهامه مبؤامرة رشوة تنطوي 

عىل أكرث من 800.000 دوالر أمرييك ضمن أموال إعادة إعامر العراق. 

يف يوم 19 ترشين األول/أكتوبر 2010، اعرتف مجلس املفتشني العمومني للنزاهة 
والكفاءة )CIGIE( مبديرية تحقيقات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للعام 
الثاين عىل التوايل، وحصل من مجلس املفتشني العمومني للنزاهة والكفاءة على جائزة 

التميز. 

تقييامت املفتش العام إلعادة إعامر العراق
يف هذا الربع السنوي، نرش املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق تقريره التقييمي 

األول، لتقييم تأثري اثنني من مشاريع املياه التي متولها الواليات املتحدة يف تحقيق 
األهداف اإلسرتاتيجية للواليات املتحدة يف العراق. وتم متويل املرشوعني—األول يف 

أربيل يف إقليم كردستان واآلخر يف جنوب محافظة ذي قار ذات األغلبية الشيعية—من 
قبل سلطة االئتالف املؤقتة. وكلّف املرشوعني معاً ما يقرب من نصف مليار دوالر، 

وتعد محطات معالجة املياه )WTPs( هذه اثنني من أكرب مشاريع إعادة اإلعامر التي 
متولها الواليات املتحدة يف العراق. وبناء عىل البيانات األخرية من مجموعات الرتكيز 

واستطالعات رأي السكان املحليني، فإّن لدى سكان ذي قار نظرة سلبية ساحقة حول 
مرشوع محطة معالجة مياه النارصية والحكومة العراقية والحكومة األمريكية. ويف 
املقابل، نجد أّن لدى معظم سكان أربيل وجهة نظر إيجابية حول مرشوع محطة 

معالجة املياه إفراز وحكومة إقليم كردستان والحكومة األمريكية.

إدارة املرحلة االنتقالية للوجود األمرييك الخاص بإعادة اإلعامر

مبوجب االتفاق األمني الحايل بني الواليات املتحدة والعراق، فإّن جميع القوات 
العسكرية األمريكية ستغادر العراق بتاريخ 31 كانون األول/ديسمرب 2011. يف هذا الربع 

السنوي، استمر انسحاب القوات األمريكية عىل قدم وساق، وذلك مبشاركة آخر لواء 
أمرييك قتايل يف آب/أغسطس، مام يشري إىل نهاية عملية حرية العراق وبداية عملية 
الفجر الجديد. وبالتزامن مع خفض تواجد الواليات املتحدة العسكري، تستمر وزارة 

الخارجية )DoS( يف توسيع وجودها. وخالل العام املقبل، سوف تقوم وزارة الخارجية 
بفتح محاور رئيسية عديدة يف أنحاء العراق وستتوىل مسئولية تدريب الرشطة من 
وزارة الدفاع )DoD(. ويرشف عىل هذه التغيريات الجرنال لويد أوسنت، الذي توىل 

قيادة القوات األمريكية يف العراق )USF-I( يف هذا الربع السنوي، وكذلك سفري الواليات 
املتحدة الجديد إىل العراق جيمس جيفري. 

تحّول مهمة وزارة الخارجية
بحلول أيلول/سبتمرب 2011، سيتم ترسيح فرق إعادة إعامر املحافظات ال15 والتي 
تقودها وزارة الخارجية وفريق إعادة اإلعامر اإلقليمي التي تعمل حاليا يف العراق. 
وسوف تؤدي هذه اإلغالقات، جنباً إىل جنب مع رحيل مزيد من القوات األمريكية 

وبعض املتعاقدين 80.000 املرتبطني بوزارة الدفاع، إىل تقليص تواجد الواليات املتحدة. 
ومبوجب الخطط الحالية، سيتم استبدال فرق إعادة إعامر املحافظات بالقنصليات 

املوجودة يف البرصة وأربيل ومبكاتب فروع السفارة يف املوصل وكركوك. وسوف يتطلب 
تزويد هذه الوظائف بالكوادر العاملة زيادة نسبة 80٪ يف عدد املوظفني املدنيني 

األمريكيني تحت سلطة رئيس البعثة—من حوايل 7.500 إىل أكرث من 13.500 بحلول 
1 كانون الثاين/يناير 2012. ولدعم توسيع تواجد املدنيني، فسوف تسمح وزارة الدفاع 

لوزارة الخارجية باستخدام برنامج زيادة الدعم اللوجستي املدين الخاص بها وآليات 
تعاقد وكالة الدفاع اللوجستية للغذاء والوقود والنقل وغريها من االحتياجات الالزمة 

لدعم الحياة.

دعم قوات األمن العراقية
يف ترشين األول/أكتوبر 2011، من املقرر أن يتوىل مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ 

القوانني الدولية )INL( التابع لوزارة الخارجية تقديم املشورة للرشطة العراقية من 
القوات األمريكية يف العراق. وسوف يركز برنامج التدريب الجديد ملكتب شؤون 

املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية عىل أساليب اإلدارة ومهارات الرشطة املتقدمة لتقوية 
أكرث من 400.000 من قوات الرشطة العراقية املسئولة حالياً عن األمن الداخيل. 

كام تستعد كالً من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية أيضاً لفتح مكتب للتعاون األمني 
مع العراق إلدارة املساعدات العسكرية إىل قوات األمن العراقية )ISF(، مبا يف ذلك إدارة 

أعامل املبيعات العسكرية الخارجية. 

املفاوضات حول تشكيل الحكومة ال تزال متوقفة
لقد مرت أكرث من سبعة أشهر منذ االنتخابات الربملانية التي أجريت يف العراق، وال تزال 

التكتالت الرئيسية غري قادرة عىل التوصل إىل اتفاق حول تشكيل حكومة جديدة. يف 
هذا الربع السنوي، بدا أن رئيس الوزراء نوري املاليك قد أحرز تقدماً بالفوز بدعم 163 
)من أصل 325( من أعضاء مجلس النواب الالزمة لضامن فرتة والية ثانية. وأعلن رجل 

الدين الشيعي مقتدى الصدر )الذي حصل مؤيّديه عىل 39 مقعداً( يف أوائل ترشين 
األول/أكتوبر أنه اسقط معارضته طويلة األمد لفرتة والية ثانية للامليك، والذي فاز ب 

89 مقعد. ومع ذلك، فإن رئيس الوزراء الحايل ال يزال بحاجة إىل حلفاء إضافيني لتشكيل 
الحكومة، وحتى منتصف ترشين األول/أكتوبر، مل يتمّكن هو ومنافسه الرئيسيني، 

والفائزين بأكرب عدد من املقاعد، ورئيس الوزراء السابق إياد عالوي، من حشد األصوات 

الالزمة. 
وعندما يتم تشكيلها، فستواجه الحكومة الجديدة سلسلة من التحديات، مبا يف ذلك:

• مقاومة فلول التمرد واإلرهاب األجنبي
• الوساطة يف التوترات بني العرب والكرد، وخاصة تلك املتعلقة مبدينة كركوك املتنازع 

عليها
• دمج املتمردين السابقني من السنة يف الحكومة

• إجراء أول تعداد سكاين قومي حقيقي للعراق لجيل من األجيال 
• زيادة إمدادات الكهرباء لتلبية الطلب املتنامي

• إعادة بناء البنية التحتية النفطية املتهدمة 
• تهيئة بيئة استثامرية جذابة للرشكات األجنبية

• استكامل ودعم مشاريع إعادة اإلعامر التي متولها الواليات املتحدة
• التخفيف من الفساد العام

 تقارير تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
يف هذا الربع السنوي، أصدر املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق خمس تدقيقات 

وإصدار واحد ال يتعلق بالتدقيق. ويف تقرير واحد، استعرض املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق إدارة وزارة الدفاع لربنامج تدريب الرشطة مببلغ 7.3 مليار دوالر )حتى 

تاريخه(، ووجد أنّه عىل الرغم من تدريب أكرث من 400.000 من الرشطة العراقية، إال 
أّن قدرات هذه القوات غري معروفة بسبب عدم القيام بتقييم قدراتهم. وكشف التدقيق 

يف برنامج تدريب الرشطة أيضاً عن نقاط ضعف يف تخطيط وزارة الدفاع، واالتصاالت، 
والتنسيق بني املنظامت التي تقوم فعلياً بتنفيذ التدريب، واإلرشاف عىل املتعاقدين. 

وأوىص املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بأن تعمل وزارة الدفاع مع وزارة 
الخارجية ووزارة الداخلية العراقية لتقييم قدرات الرشطة العراقية وتقديم نتائج هذا 

االستعراض إىل مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية. وينبغي أن تظهر نتائج 
التدقيق أيضاً الجهود الجارية لتدريب الرشطة يف أفغانستان. وتظل الدروس األساسية 
املستفادة من تخطيط الربنامج والرقابة والتقييم قابلة للتطبيق ولكن يف خارج حدود 

مهمة العراق. 

استعرضت عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق األخرى:
 )NDI( إدارة وزارة الخارجية ملنحة 50 مليون دوالر للمعهد الدميقراطي الوطني •
الخاصة بأنشطة إرساء الدميقراطية يف العراق. وجد املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق أّن التكاليف األمنية املفروضة عىل املنحة كانت معقولة بوجه عام. 

ومع ذلك، فقد توّصل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق إىل أّن املعهد 
الدميقراطي الوطني ليس لديه نهج منتظم ذا مقاييس واضحة لقياس أثر كل 

تقارير املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق حول الربامج واملشاريع األمريكية ذات الصلة بالكهرباء 

النتائجالتاريخرقم التقرير واملوضوع
 القيمة

املوقع)باملليون دوالر(

بغداد62.70ألغي املرشوع بسبب االحتياجات التنافسية، ولكن تّم تسليم التوربينات إىل مرافق أخرى.2006/1تقرير التدقيق 024-05: مرشوع إعادة إعامر الكهرباء باملنصورية

بغداد11.40ترميم التوربينات التي تعطلت بسبب نقص الوقود العراقي وقطع الغيار والصيانة.PA2006/1-05-029: ترميم وحدات توربينات الغاز يف كداس

البرصة5.90ليس بها نقص يف البناء، ولكنها غري صالحة للعمل حتى يتم توصيل خطوط النقل والتوزيع.PA2006/3-05-005: محطة الحكامية الفرعية

البرصة5.00ليس بها نقص يف البناء، ولكنها غري صالحة للعمل حتى يتم توصيل خطوط النقل والتوزيع.PA2006/3-05-006: محطة حمدان الفرعية

البرصة5.90ليس بها نقص يف البناء، ولكنها غري صالحة للعمل حتى يتم توصيل خطوط النقل والتوزيع.PA2006/3-05-007: محطة الكفات الفرعية

البرصة5.70ليس بها نقص يف البناء، ولكنها غري صالحة للعمل حتى يتم توصيل خطوط النقل والتوزيع.PA2006/3-05-008: محطة الرساج

البرصة5.30ليس بها نقص يف البناء، ولكنها غري صالحة للعمل حتى يتم توصيل خطوط النقل والتوزيع.PA2006/3-05-009: محطة شط العرب الفرعية

أربيل3.40جاري البناء؛ وال يوجد أي قصور.PA2006/4-06-037: محوالت مدينة أربيل

نينوى1.20جاري البناء؛ وال يوجد أي قصور.PA2006/10-06-073: محطة باب عشتار الفرعية بقوة 11-كيلوفولت يف الكابالت املغذية

البرصة28.30جميع املحطات الفرعية تعمل؛ حيث تّم توصيل خطوط النقل والتوزيع.to 082-06-PA2007/1 086: محطة كهرباء البرصة الكهربائية لإلكتفاء الذايت

غري محدد2,270.00توجد ضوابط كافية متّبعة عىل املمتلكات.2007/1تقرير التدقيق 039-06: الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/ضوابط إدارة رشكة بكتل للممتلكات

بغداد11.80عدم وجود صيانة عراقية أو استخدام؛ حيث أّن 10 من أصل 17 مولد غري صالحة للعمل.PA2007/4-07-097: نظام كهرباء طاقة مطار بغداد الدويل 

بغداد172.10جاري إعادة تأهيل مولدات اثنني من التوربينات التي ترضرت من التشغيل العراقي اليسء.PA2007/7-07-103: محطة كهرباء الدورة

1,330.00أنجز الكثري؛ حيث أّن نجاح املشاريع الفردية مرتبط ببعضه.2007/7تقرير التدقيق 099-07: عقد رشكة بكتل للمرحلة الثانية
عىل املستوى 

الوطني

بغداد238.00تّم ترميم مولدات التوربينات؛ وجاري زيادة القدرات.PA2007/10-07-101 & 104: محطة كهرباء كداس

PA2007/10-07-105: سد املوصل
تفتقر إىل رسومات التصميم املطلوبة؛ والبناء غري كايف؛ ال تتبع برنامج إدارة الجودة املناسب وال يعمل 

بخطة ملراقبة الجودة؛ وهناك دالئل عىل احتاملية وجود تزوير مشار إليه يف تحقيقات املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق.

نينوى27.00

جنوب العراق123.00حيد عن الخطط األصل بسبب ارتفاع التكاليف؛ والعمل املتبقي يظهر بصورة متقنة.Audit2008/4 08-011: عقد إعادة إعامر قطاع الكهرباء مع رشكة بارنييه

ذي قار1.50جاري البناء؛ والتصميم غري مكتمل؛ وال يوجد أي قصور.PA2008/7-08-127: خط كهرباء النارصية 33-كيلوفولت

األنبار28.70جاري البناء؛ والتصميم غري مكتمل؛ وال يوجد أي قصور.PA2009/1-08-153: محطة الرمادي الفرعية بقوة 132 كيلو فولت

 بغداد11.80مرشوع برنامج االستجابة الطارئة للقائد للتوزيع الكهربايئ الناجح يف مدينة الصدر.Audit2009/7 09-025: برنامج االستجابة الطارئة للقائد—مرشوع توزيع الكهرباء املحىّل 312

بغداد60.40تفتيش ناجح وإصالح 6 مولدات توربينات عىل الرغم من زيادة التكاليف.Audit2010/1 10-007: العقود مع رشكة وامار الدولية

األنبار6.50تبدوا الوحدات جاهزة للعمل؛ إال أّن محافظ األنبار رفض السامح باستخدامها.PA2010/4-09-191: محطة القائم 11/33- كيلو فولت الكهربائية الفرعية املتنقلة

16 آب/أغسطس 2010: غادرت عربات سترايكر كجزء من فريق اللواء القتالي الرابع، وخروج كتيبة املشاة 2 من العراق. 
)صورة القوات األمريكية في العراق(  

سد الموصل

محطة السراج الفرعيةمحطة كهرباء كداسمحطة الرمادي الفرعية محطة كهرباء الدورة

محطات القائم الفرعية المحمولة

مولدات الكهرباء في مطار بغداد الدولي

ترشين األول/
أكتوبر
2010

تقرير املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ربع السنوي

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق

يقوم املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتوفري بشكل مستقل وموضوعي بشأن الخطط األمريكية إلغاثة وإعادة اإلعامر والربامج والعمليات يف العراق ما 

ييل:
املراقبة واملراجعة من خالل عمليات تدقيق شاملة وعمليات التفتيش والتحقيقات  •

توجيه املشورة والتوصيات بشأن السياسات الرامية إىل تعزيز االقتصاد والكفاءة والفعالية  •
منع وكشف وردع التزوير واإلهدار وسوء االستعامل  •

املعلومات والتحليالت إىل الكونغرس ووزيرة الخارجية ووزير الدفاع والشعب األمرييك   •



للحصول على التقرير الكامل
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أعامله يف تحقيق أهداف املنحة وأغراضها.
• إدارة وزارة الدفاع ورقابتها عىل األموال العراقية املصادرة. وأكّد املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق أنّه عىل الرغم من أن وزارة الجيش أعّد!ت آليات مراقبة 
وتقارير شهرية لحساب هذه األموال، إال أنّه ليس لديها أي خطط أو إجراءات 

معمول بها لتوجيه الترصف يف ما تبقى من مبلغ 47.4 مليون دوالر.
• جهود وزارة الدفاع لتدريب وتجهيز قوات العمليات الخاصة العراقية )ISOF(. وجد 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أّن قوات العمليات الخاصة األمريكية 
استخدمت العمليات املحددة يف تدريب وتجهيز أكرث من 4.100 جندي من قوات 

العمليات الخاصة العراقية. فقد استخدم ما ال يقل عن 237 مليون دوالر من 
صندوق قوات األمن العراقية لتجهيز ودعم قوات العمليات الخاصة العراقية. 

واستخدم مبلغ غري معروف من صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق لرشاء معدات 
جديدة لدعم جميع قوات األمن العراقية.

• مبادرة املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق يف التدقيق الجنايئ. يف إطار أنشطة 
أعامل التدقيق الجنايئ يف هذا الربع السنوي، حدد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق 54 من املدفوعات املكررة املحتملة من وزارة الخارجية، والتي يبلغ مجموعها 

نحو 18 مليون دوالر، وقام بفتح أربعة تحقيقات جنائية جديدة. 

ومنذ عام 2004، نرش املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 177 من تقارير 
التدقيق باإلضافة إىل 16 من املشاريع الجارية.

تحقيقات املفتش العام إلعادة إعامر العراق
توصلت أعامل التحقيقات التي قام بها املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، حتي 

اآلن، إىل 50 الئحة اتهام، و41 إدانة، و31 اعتقاالً، وأكرث من 71.2 مليون دوالر من 
الغرامات التي أمرت بها املحاكم واملصادرات والعقوبات املالية األخرى. وشملت أنشطة 

تحقيق هذا الربع السنوي ما ييل: 
• اتهام مسؤول يف السفارة األمريكية يف العراق برسقة األموال العامة. 

• الُحكم عىل نقيب يف الجيش األمرييك بالسجن ملدة 15 شهر وذلك لتلقى رشاوى 
مقابل منح عقود يف العراق.

• أقرار رائد فيلق يف البحرية األمريكية بالذنب وذلك إليداع أكرث من 440.000 دوالر 
أمرييك بطريقة غري مرشوعة يف حسابات بنوك الواليات املتحدة.

• توجيه االتهام بالرشوة إىل موظف سابق رفيع املستوى مع مقاول عسكري أمرييك 
وقد أقر بأنه مذنب ووافق عىل دفع مبلغ 360.000 دوالر أمرييك كغرامة لحكومة 

الواليات املتحدة.
• أقر موظف سابق يف رشكة إنشاءات أمريكية بالذنب يف اتهامه مبؤامرة رشوة تنطوي 

عىل أكرث من 800.000 دوالر أمرييك ضمن أموال إعادة إعامر العراق. 

يف يوم 19 ترشين األول/أكتوبر 2010، اعرتف مجلس املفتشني العمومني للنزاهة 
والكفاءة )CIGIE( مبديرية تحقيقات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للعام 
الثاين عىل التوايل، وحصل من مجلس املفتشني العمومني للنزاهة والكفاءة على جائزة 

التميز. 

تقييامت املفتش العام إلعادة إعامر العراق
يف هذا الربع السنوي، نرش املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق تقريره التقييمي 

األول، لتقييم تأثري اثنني من مشاريع املياه التي متولها الواليات املتحدة يف تحقيق 
األهداف اإلسرتاتيجية للواليات املتحدة يف العراق. وتم متويل املرشوعني—األول يف 

أربيل يف إقليم كردستان واآلخر يف جنوب محافظة ذي قار ذات األغلبية الشيعية—من 
قبل سلطة االئتالف املؤقتة. وكلّف املرشوعني معاً ما يقرب من نصف مليار دوالر، 

وتعد محطات معالجة املياه )WTPs( هذه اثنني من أكرب مشاريع إعادة اإلعامر التي 
متولها الواليات املتحدة يف العراق. وبناء عىل البيانات األخرية من مجموعات الرتكيز 

واستطالعات رأي السكان املحليني، فإّن لدى سكان ذي قار نظرة سلبية ساحقة حول 
مرشوع محطة معالجة مياه النارصية والحكومة العراقية والحكومة األمريكية. ويف 
املقابل، نجد أّن لدى معظم سكان أربيل وجهة نظر إيجابية حول مرشوع محطة 

معالجة املياه إفراز وحكومة إقليم كردستان والحكومة األمريكية.

إدارة املرحلة االنتقالية للوجود األمرييك الخاص بإعادة اإلعامر

مبوجب االتفاق األمني الحايل بني الواليات املتحدة والعراق، فإّن جميع القوات 
العسكرية األمريكية ستغادر العراق بتاريخ 31 كانون األول/ديسمرب 2011. يف هذا الربع 

السنوي، استمر انسحاب القوات األمريكية عىل قدم وساق، وذلك مبشاركة آخر لواء 
أمرييك قتايل يف آب/أغسطس، مام يشري إىل نهاية عملية حرية العراق وبداية عملية 
الفجر الجديد. وبالتزامن مع خفض تواجد الواليات املتحدة العسكري، تستمر وزارة 

الخارجية )DoS( يف توسيع وجودها. وخالل العام املقبل، سوف تقوم وزارة الخارجية 
بفتح محاور رئيسية عديدة يف أنحاء العراق وستتوىل مسئولية تدريب الرشطة من 
وزارة الدفاع )DoD(. ويرشف عىل هذه التغيريات الجرنال لويد أوسنت، الذي توىل 

قيادة القوات األمريكية يف العراق )USF-I( يف هذا الربع السنوي، وكذلك سفري الواليات 
املتحدة الجديد إىل العراق جيمس جيفري. 

تحّول مهمة وزارة الخارجية
بحلول أيلول/سبتمرب 2011، سيتم ترسيح فرق إعادة إعامر املحافظات ال15 والتي 
تقودها وزارة الخارجية وفريق إعادة اإلعامر اإلقليمي التي تعمل حاليا يف العراق. 
وسوف تؤدي هذه اإلغالقات، جنباً إىل جنب مع رحيل مزيد من القوات األمريكية 

وبعض املتعاقدين 80.000 املرتبطني بوزارة الدفاع، إىل تقليص تواجد الواليات املتحدة. 
ومبوجب الخطط الحالية، سيتم استبدال فرق إعادة إعامر املحافظات بالقنصليات 

املوجودة يف البرصة وأربيل ومبكاتب فروع السفارة يف املوصل وكركوك. وسوف يتطلب 
تزويد هذه الوظائف بالكوادر العاملة زيادة نسبة 80٪ يف عدد املوظفني املدنيني 

األمريكيني تحت سلطة رئيس البعثة—من حوايل 7.500 إىل أكرث من 13.500 بحلول 
1 كانون الثاين/يناير 2012. ولدعم توسيع تواجد املدنيني، فسوف تسمح وزارة الدفاع 

لوزارة الخارجية باستخدام برنامج زيادة الدعم اللوجستي املدين الخاص بها وآليات 
تعاقد وكالة الدفاع اللوجستية للغذاء والوقود والنقل وغريها من االحتياجات الالزمة 

لدعم الحياة.

دعم قوات األمن العراقية
يف ترشين األول/أكتوبر 2011، من املقرر أن يتوىل مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ 

القوانني الدولية )INL( التابع لوزارة الخارجية تقديم املشورة للرشطة العراقية من 
القوات األمريكية يف العراق. وسوف يركز برنامج التدريب الجديد ملكتب شؤون 

املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية عىل أساليب اإلدارة ومهارات الرشطة املتقدمة لتقوية 
أكرث من 400.000 من قوات الرشطة العراقية املسئولة حالياً عن األمن الداخيل. 

كام تستعد كالً من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية أيضاً لفتح مكتب للتعاون األمني 
مع العراق إلدارة املساعدات العسكرية إىل قوات األمن العراقية )ISF(، مبا يف ذلك إدارة 

أعامل املبيعات العسكرية الخارجية. 

املفاوضات حول تشكيل الحكومة ال تزال متوقفة
لقد مرت أكرث من سبعة أشهر منذ االنتخابات الربملانية التي أجريت يف العراق، وال تزال 

التكتالت الرئيسية غري قادرة عىل التوصل إىل اتفاق حول تشكيل حكومة جديدة. يف 
هذا الربع السنوي، بدا أن رئيس الوزراء نوري املاليك قد أحرز تقدماً بالفوز بدعم 163 
)من أصل 325( من أعضاء مجلس النواب الالزمة لضامن فرتة والية ثانية. وأعلن رجل 

الدين الشيعي مقتدى الصدر )الذي حصل مؤيّديه عىل 39 مقعداً( يف أوائل ترشين 
األول/أكتوبر أنه اسقط معارضته طويلة األمد لفرتة والية ثانية للامليك، والذي فاز ب 

89 مقعد. ومع ذلك، فإن رئيس الوزراء الحايل ال يزال بحاجة إىل حلفاء إضافيني لتشكيل 
الحكومة، وحتى منتصف ترشين األول/أكتوبر، مل يتمّكن هو ومنافسه الرئيسيني، 

والفائزين بأكرب عدد من املقاعد، ورئيس الوزراء السابق إياد عالوي، من حشد األصوات 

الالزمة. 
وعندما يتم تشكيلها، فستواجه الحكومة الجديدة سلسلة من التحديات، مبا يف ذلك:

• مقاومة فلول التمرد واإلرهاب األجنبي
• الوساطة يف التوترات بني العرب والكرد، وخاصة تلك املتعلقة مبدينة كركوك املتنازع 

عليها
• دمج املتمردين السابقني من السنة يف الحكومة

• إجراء أول تعداد سكاين قومي حقيقي للعراق لجيل من األجيال 
• زيادة إمدادات الكهرباء لتلبية الطلب املتنامي

• إعادة بناء البنية التحتية النفطية املتهدمة 
• تهيئة بيئة استثامرية جذابة للرشكات األجنبية

• استكامل ودعم مشاريع إعادة اإلعامر التي متولها الواليات املتحدة
• التخفيف من الفساد العام

 تقارير تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
يف هذا الربع السنوي، أصدر املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق خمس تدقيقات 

وإصدار واحد ال يتعلق بالتدقيق. ويف تقرير واحد، استعرض املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق إدارة وزارة الدفاع لربنامج تدريب الرشطة مببلغ 7.3 مليار دوالر )حتى 

تاريخه(، ووجد أنّه عىل الرغم من تدريب أكرث من 400.000 من الرشطة العراقية، إال 
أّن قدرات هذه القوات غري معروفة بسبب عدم القيام بتقييم قدراتهم. وكشف التدقيق 

يف برنامج تدريب الرشطة أيضاً عن نقاط ضعف يف تخطيط وزارة الدفاع، واالتصاالت، 
والتنسيق بني املنظامت التي تقوم فعلياً بتنفيذ التدريب، واإلرشاف عىل املتعاقدين. 

وأوىص املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بأن تعمل وزارة الدفاع مع وزارة 
الخارجية ووزارة الداخلية العراقية لتقييم قدرات الرشطة العراقية وتقديم نتائج هذا 

االستعراض إىل مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية. وينبغي أن تظهر نتائج 
التدقيق أيضاً الجهود الجارية لتدريب الرشطة يف أفغانستان. وتظل الدروس األساسية 
املستفادة من تخطيط الربنامج والرقابة والتقييم قابلة للتطبيق ولكن يف خارج حدود 

مهمة العراق. 

استعرضت عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق األخرى:
 )NDI( إدارة وزارة الخارجية ملنحة 50 مليون دوالر للمعهد الدميقراطي الوطني •
الخاصة بأنشطة إرساء الدميقراطية يف العراق. وجد املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق أّن التكاليف األمنية املفروضة عىل املنحة كانت معقولة بوجه عام. 

ومع ذلك، فقد توّصل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق إىل أّن املعهد 
الدميقراطي الوطني ليس لديه نهج منتظم ذا مقاييس واضحة لقياس أثر كل 

تقارير املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق حول الربامج واملشاريع األمريكية ذات الصلة بالكهرباء 

النتائجالتاريخرقم التقرير واملوضوع
 القيمة

املوقع)باملليون دوالر(

بغداد62.70ألغي املرشوع بسبب االحتياجات التنافسية، ولكن تّم تسليم التوربينات إىل مرافق أخرى.2006/1تقرير التدقيق 024-05: مرشوع إعادة إعامر الكهرباء باملنصورية

بغداد11.40ترميم التوربينات التي تعطلت بسبب نقص الوقود العراقي وقطع الغيار والصيانة.PA2006/1-05-029: ترميم وحدات توربينات الغاز يف كداس

البرصة5.90ليس بها نقص يف البناء، ولكنها غري صالحة للعمل حتى يتم توصيل خطوط النقل والتوزيع.PA2006/3-05-005: محطة الحكامية الفرعية

البرصة5.00ليس بها نقص يف البناء، ولكنها غري صالحة للعمل حتى يتم توصيل خطوط النقل والتوزيع.PA2006/3-05-006: محطة حمدان الفرعية

البرصة5.90ليس بها نقص يف البناء، ولكنها غري صالحة للعمل حتى يتم توصيل خطوط النقل والتوزيع.PA2006/3-05-007: محطة الكفات الفرعية

البرصة5.70ليس بها نقص يف البناء، ولكنها غري صالحة للعمل حتى يتم توصيل خطوط النقل والتوزيع.PA2006/3-05-008: محطة الرساج

البرصة5.30ليس بها نقص يف البناء، ولكنها غري صالحة للعمل حتى يتم توصيل خطوط النقل والتوزيع.PA2006/3-05-009: محطة شط العرب الفرعية

أربيل3.40جاري البناء؛ وال يوجد أي قصور.PA2006/4-06-037: محوالت مدينة أربيل

نينوى1.20جاري البناء؛ وال يوجد أي قصور.PA2006/10-06-073: محطة باب عشتار الفرعية بقوة 11-كيلوفولت يف الكابالت املغذية

البرصة28.30جميع املحطات الفرعية تعمل؛ حيث تّم توصيل خطوط النقل والتوزيع.to 082-06-PA2007/1 086: محطة كهرباء البرصة الكهربائية لإلكتفاء الذايت

غري محدد2,270.00توجد ضوابط كافية متّبعة عىل املمتلكات.2007/1تقرير التدقيق 039-06: الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/ضوابط إدارة رشكة بكتل للممتلكات

بغداد11.80عدم وجود صيانة عراقية أو استخدام؛ حيث أّن 10 من أصل 17 مولد غري صالحة للعمل.PA2007/4-07-097: نظام كهرباء طاقة مطار بغداد الدويل 

بغداد172.10جاري إعادة تأهيل مولدات اثنني من التوربينات التي ترضرت من التشغيل العراقي اليسء.PA2007/7-07-103: محطة كهرباء الدورة

1,330.00أنجز الكثري؛ حيث أّن نجاح املشاريع الفردية مرتبط ببعضه.2007/7تقرير التدقيق 099-07: عقد رشكة بكتل للمرحلة الثانية
عىل املستوى 

الوطني

بغداد238.00تّم ترميم مولدات التوربينات؛ وجاري زيادة القدرات.PA2007/10-07-101 & 104: محطة كهرباء كداس

PA2007/10-07-105: سد املوصل
تفتقر إىل رسومات التصميم املطلوبة؛ والبناء غري كايف؛ ال تتبع برنامج إدارة الجودة املناسب وال يعمل 

بخطة ملراقبة الجودة؛ وهناك دالئل عىل احتاملية وجود تزوير مشار إليه يف تحقيقات املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق.

نينوى27.00

جنوب العراق123.00حيد عن الخطط األصل بسبب ارتفاع التكاليف؛ والعمل املتبقي يظهر بصورة متقنة.Audit2008/4 08-011: عقد إعادة إعامر قطاع الكهرباء مع رشكة بارنييه

ذي قار1.50جاري البناء؛ والتصميم غري مكتمل؛ وال يوجد أي قصور.PA2008/7-08-127: خط كهرباء النارصية 33-كيلوفولت

األنبار28.70جاري البناء؛ والتصميم غري مكتمل؛ وال يوجد أي قصور.PA2009/1-08-153: محطة الرمادي الفرعية بقوة 132 كيلو فولت

 بغداد11.80مرشوع برنامج االستجابة الطارئة للقائد للتوزيع الكهربايئ الناجح يف مدينة الصدر.Audit2009/7 09-025: برنامج االستجابة الطارئة للقائد—مرشوع توزيع الكهرباء املحىّل 312

بغداد60.40تفتيش ناجح وإصالح 6 مولدات توربينات عىل الرغم من زيادة التكاليف.Audit2010/1 10-007: العقود مع رشكة وامار الدولية

األنبار6.50تبدوا الوحدات جاهزة للعمل؛ إال أّن محافظ األنبار رفض السامح باستخدامها.PA2010/4-09-191: محطة القائم 11/33- كيلو فولت الكهربائية الفرعية املتنقلة

16 آب/أغسطس 2010: غادرت عربات سترايكر كجزء من فريق اللواء القتالي الرابع، وخروج كتيبة املشاة 2 من العراق. 
)صورة القوات األمريكية في العراق(  

سد الموصل

محطة السراج الفرعيةمحطة كهرباء كداسمحطة الرمادي الفرعية محطة كهرباء الدورة

محطات القائم الفرعية المحمولة

مولدات الكهرباء في مطار بغداد الدولي

ترشين األول/
أكتوبر
2010

تقرير املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ربع السنوي

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق

يقوم املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتوفري بشكل مستقل وموضوعي بشأن الخطط األمريكية إلغاثة وإعادة اإلعامر والربامج والعمليات يف العراق ما 

ييل:
املراقبة واملراجعة من خالل عمليات تدقيق شاملة وعمليات التفتيش والتحقيقات  •

توجيه املشورة والتوصيات بشأن السياسات الرامية إىل تعزيز االقتصاد والكفاءة والفعالية  •
منع وكشف وردع التزوير واإلهدار وسوء االستعامل  •

املعلومات والتحليالت إىل الكونغرس ووزيرة الخارجية ووزير الدفاع والشعب األمرييك   •



للحصول على التقرير الكامل
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أعامله يف تحقيق أهداف املنحة وأغراضها.
• إدارة وزارة الدفاع ورقابتها عىل األموال العراقية املصادرة. وأكّد املفتش العام الخاص 

إلعادة إعامر العراق أنّه عىل الرغم من أن وزارة الجيش أعّد!ت آليات مراقبة 
وتقارير شهرية لحساب هذه األموال، إال أنّه ليس لديها أي خطط أو إجراءات 

معمول بها لتوجيه الترصف يف ما تبقى من مبلغ 47.4 مليون دوالر.
• جهود وزارة الدفاع لتدريب وتجهيز قوات العمليات الخاصة العراقية )ISOF(. وجد 

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق أّن قوات العمليات الخاصة األمريكية 
استخدمت العمليات املحددة يف تدريب وتجهيز أكرث من 4.100 جندي من قوات 

العمليات الخاصة العراقية. فقد استخدم ما ال يقل عن 237 مليون دوالر من 
صندوق قوات األمن العراقية لتجهيز ودعم قوات العمليات الخاصة العراقية. 

واستخدم مبلغ غري معروف من صندوق إغاثة وإعادة إعامر العراق لرشاء معدات 
جديدة لدعم جميع قوات األمن العراقية.

• مبادرة املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق يف التدقيق الجنايئ. يف إطار أنشطة 
أعامل التدقيق الجنايئ يف هذا الربع السنوي، حدد املفتش العام الخاص إلعادة إعامر 
العراق 54 من املدفوعات املكررة املحتملة من وزارة الخارجية، والتي يبلغ مجموعها 

نحو 18 مليون دوالر، وقام بفتح أربعة تحقيقات جنائية جديدة. 

ومنذ عام 2004، نرش املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق 177 من تقارير 
التدقيق باإلضافة إىل 16 من املشاريع الجارية.

تحقيقات املفتش العام إلعادة إعامر العراق
توصلت أعامل التحقيقات التي قام بها املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق، حتي 

اآلن، إىل 50 الئحة اتهام، و41 إدانة، و31 اعتقاالً، وأكرث من 71.2 مليون دوالر من 
الغرامات التي أمرت بها املحاكم واملصادرات والعقوبات املالية األخرى. وشملت أنشطة 

تحقيق هذا الربع السنوي ما ييل: 
• اتهام مسؤول يف السفارة األمريكية يف العراق برسقة األموال العامة. 

• الُحكم عىل نقيب يف الجيش األمرييك بالسجن ملدة 15 شهر وذلك لتلقى رشاوى 
مقابل منح عقود يف العراق.

• أقرار رائد فيلق يف البحرية األمريكية بالذنب وذلك إليداع أكرث من 440.000 دوالر 
أمرييك بطريقة غري مرشوعة يف حسابات بنوك الواليات املتحدة.

• توجيه االتهام بالرشوة إىل موظف سابق رفيع املستوى مع مقاول عسكري أمرييك 
وقد أقر بأنه مذنب ووافق عىل دفع مبلغ 360.000 دوالر أمرييك كغرامة لحكومة 

الواليات املتحدة.
• أقر موظف سابق يف رشكة إنشاءات أمريكية بالذنب يف اتهامه مبؤامرة رشوة تنطوي 

عىل أكرث من 800.000 دوالر أمرييك ضمن أموال إعادة إعامر العراق. 

يف يوم 19 ترشين األول/أكتوبر 2010، اعرتف مجلس املفتشني العمومني للنزاهة 
والكفاءة )CIGIE( مبديرية تحقيقات املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق للعام 
الثاين عىل التوايل، وحصل من مجلس املفتشني العمومني للنزاهة والكفاءة على جائزة 

التميز. 

تقييامت املفتش العام إلعادة إعامر العراق
يف هذا الربع السنوي، نرش املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق تقريره التقييمي 

األول، لتقييم تأثري اثنني من مشاريع املياه التي متولها الواليات املتحدة يف تحقيق 
األهداف اإلسرتاتيجية للواليات املتحدة يف العراق. وتم متويل املرشوعني—األول يف 

أربيل يف إقليم كردستان واآلخر يف جنوب محافظة ذي قار ذات األغلبية الشيعية—من 
قبل سلطة االئتالف املؤقتة. وكلّف املرشوعني معاً ما يقرب من نصف مليار دوالر، 

وتعد محطات معالجة املياه )WTPs( هذه اثنني من أكرب مشاريع إعادة اإلعامر التي 
متولها الواليات املتحدة يف العراق. وبناء عىل البيانات األخرية من مجموعات الرتكيز 

واستطالعات رأي السكان املحليني، فإّن لدى سكان ذي قار نظرة سلبية ساحقة حول 
مرشوع محطة معالجة مياه النارصية والحكومة العراقية والحكومة األمريكية. ويف 
املقابل، نجد أّن لدى معظم سكان أربيل وجهة نظر إيجابية حول مرشوع محطة 

معالجة املياه إفراز وحكومة إقليم كردستان والحكومة األمريكية.

إدارة املرحلة االنتقالية للوجود األمرييك الخاص بإعادة اإلعامر

مبوجب االتفاق األمني الحايل بني الواليات املتحدة والعراق، فإّن جميع القوات 
العسكرية األمريكية ستغادر العراق بتاريخ 31 كانون األول/ديسمرب 2011. يف هذا الربع 

السنوي، استمر انسحاب القوات األمريكية عىل قدم وساق، وذلك مبشاركة آخر لواء 
أمرييك قتايل يف آب/أغسطس، مام يشري إىل نهاية عملية حرية العراق وبداية عملية 
الفجر الجديد. وبالتزامن مع خفض تواجد الواليات املتحدة العسكري، تستمر وزارة 

الخارجية )DoS( يف توسيع وجودها. وخالل العام املقبل، سوف تقوم وزارة الخارجية 
بفتح محاور رئيسية عديدة يف أنحاء العراق وستتوىل مسئولية تدريب الرشطة من 
وزارة الدفاع )DoD(. ويرشف عىل هذه التغيريات الجرنال لويد أوسنت، الذي توىل 

قيادة القوات األمريكية يف العراق )USF-I( يف هذا الربع السنوي، وكذلك سفري الواليات 
املتحدة الجديد إىل العراق جيمس جيفري. 

تحّول مهمة وزارة الخارجية
بحلول أيلول/سبتمرب 2011، سيتم ترسيح فرق إعادة إعامر املحافظات ال15 والتي 
تقودها وزارة الخارجية وفريق إعادة اإلعامر اإلقليمي التي تعمل حاليا يف العراق. 
وسوف تؤدي هذه اإلغالقات، جنباً إىل جنب مع رحيل مزيد من القوات األمريكية 

وبعض املتعاقدين 80.000 املرتبطني بوزارة الدفاع، إىل تقليص تواجد الواليات املتحدة. 
ومبوجب الخطط الحالية، سيتم استبدال فرق إعادة إعامر املحافظات بالقنصليات 

املوجودة يف البرصة وأربيل ومبكاتب فروع السفارة يف املوصل وكركوك. وسوف يتطلب 
تزويد هذه الوظائف بالكوادر العاملة زيادة نسبة 80٪ يف عدد املوظفني املدنيني 

األمريكيني تحت سلطة رئيس البعثة—من حوايل 7.500 إىل أكرث من 13.500 بحلول 
1 كانون الثاين/يناير 2012. ولدعم توسيع تواجد املدنيني، فسوف تسمح وزارة الدفاع 

لوزارة الخارجية باستخدام برنامج زيادة الدعم اللوجستي املدين الخاص بها وآليات 
تعاقد وكالة الدفاع اللوجستية للغذاء والوقود والنقل وغريها من االحتياجات الالزمة 

لدعم الحياة.

دعم قوات األمن العراقية
يف ترشين األول/أكتوبر 2011، من املقرر أن يتوىل مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ 

القوانني الدولية )INL( التابع لوزارة الخارجية تقديم املشورة للرشطة العراقية من 
القوات األمريكية يف العراق. وسوف يركز برنامج التدريب الجديد ملكتب شؤون 

املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية عىل أساليب اإلدارة ومهارات الرشطة املتقدمة لتقوية 
أكرث من 400.000 من قوات الرشطة العراقية املسئولة حالياً عن األمن الداخيل. 

كام تستعد كالً من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية أيضاً لفتح مكتب للتعاون األمني 
مع العراق إلدارة املساعدات العسكرية إىل قوات األمن العراقية )ISF(، مبا يف ذلك إدارة 

أعامل املبيعات العسكرية الخارجية. 

املفاوضات حول تشكيل الحكومة ال تزال متوقفة
لقد مرت أكرث من سبعة أشهر منذ االنتخابات الربملانية التي أجريت يف العراق، وال تزال 

التكتالت الرئيسية غري قادرة عىل التوصل إىل اتفاق حول تشكيل حكومة جديدة. يف 
هذا الربع السنوي، بدا أن رئيس الوزراء نوري املاليك قد أحرز تقدماً بالفوز بدعم 163 
)من أصل 325( من أعضاء مجلس النواب الالزمة لضامن فرتة والية ثانية. وأعلن رجل 

الدين الشيعي مقتدى الصدر )الذي حصل مؤيّديه عىل 39 مقعداً( يف أوائل ترشين 
األول/أكتوبر أنه اسقط معارضته طويلة األمد لفرتة والية ثانية للامليك، والذي فاز ب 

89 مقعد. ومع ذلك، فإن رئيس الوزراء الحايل ال يزال بحاجة إىل حلفاء إضافيني لتشكيل 
الحكومة، وحتى منتصف ترشين األول/أكتوبر، مل يتمّكن هو ومنافسه الرئيسيني، 

والفائزين بأكرب عدد من املقاعد، ورئيس الوزراء السابق إياد عالوي، من حشد األصوات 

الالزمة. 
وعندما يتم تشكيلها، فستواجه الحكومة الجديدة سلسلة من التحديات، مبا يف ذلك:

• مقاومة فلول التمرد واإلرهاب األجنبي
• الوساطة يف التوترات بني العرب والكرد، وخاصة تلك املتعلقة مبدينة كركوك املتنازع 

عليها
• دمج املتمردين السابقني من السنة يف الحكومة

• إجراء أول تعداد سكاين قومي حقيقي للعراق لجيل من األجيال 
• زيادة إمدادات الكهرباء لتلبية الطلب املتنامي

• إعادة بناء البنية التحتية النفطية املتهدمة 
• تهيئة بيئة استثامرية جذابة للرشكات األجنبية

• استكامل ودعم مشاريع إعادة اإلعامر التي متولها الواليات املتحدة
• التخفيف من الفساد العام

 تقارير تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق
يف هذا الربع السنوي، أصدر املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق خمس تدقيقات 

وإصدار واحد ال يتعلق بالتدقيق. ويف تقرير واحد، استعرض املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق إدارة وزارة الدفاع لربنامج تدريب الرشطة مببلغ 7.3 مليار دوالر )حتى 

تاريخه(، ووجد أنّه عىل الرغم من تدريب أكرث من 400.000 من الرشطة العراقية، إال 
أّن قدرات هذه القوات غري معروفة بسبب عدم القيام بتقييم قدراتهم. وكشف التدقيق 

يف برنامج تدريب الرشطة أيضاً عن نقاط ضعف يف تخطيط وزارة الدفاع، واالتصاالت، 
والتنسيق بني املنظامت التي تقوم فعلياً بتنفيذ التدريب، واإلرشاف عىل املتعاقدين. 

وأوىص املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بأن تعمل وزارة الدفاع مع وزارة 
الخارجية ووزارة الداخلية العراقية لتقييم قدرات الرشطة العراقية وتقديم نتائج هذا 

االستعراض إىل مكتب شؤون املخدرات وإنفاذ القوانني الدولية. وينبغي أن تظهر نتائج 
التدقيق أيضاً الجهود الجارية لتدريب الرشطة يف أفغانستان. وتظل الدروس األساسية 
املستفادة من تخطيط الربنامج والرقابة والتقييم قابلة للتطبيق ولكن يف خارج حدود 

مهمة العراق. 

استعرضت عمليات تدقيق املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق األخرى:
 )NDI( إدارة وزارة الخارجية ملنحة 50 مليون دوالر للمعهد الدميقراطي الوطني •
الخاصة بأنشطة إرساء الدميقراطية يف العراق. وجد املفتش العام الخاص إلعادة 
إعامر العراق أّن التكاليف األمنية املفروضة عىل املنحة كانت معقولة بوجه عام. 

ومع ذلك، فقد توّصل املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق إىل أّن املعهد 
الدميقراطي الوطني ليس لديه نهج منتظم ذا مقاييس واضحة لقياس أثر كل 

تقارير املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق حول الربامج واملشاريع األمريكية ذات الصلة بالكهرباء 

النتائجالتاريخرقم التقرير واملوضوع
 القيمة

املوقع)باملليون دوالر(

بغداد62.70ألغي املرشوع بسبب االحتياجات التنافسية، ولكن تّم تسليم التوربينات إىل مرافق أخرى.2006/1تقرير التدقيق 024-05: مرشوع إعادة إعامر الكهرباء باملنصورية

بغداد11.40ترميم التوربينات التي تعطلت بسبب نقص الوقود العراقي وقطع الغيار والصيانة.PA2006/1-05-029: ترميم وحدات توربينات الغاز يف كداس

البرصة5.90ليس بها نقص يف البناء، ولكنها غري صالحة للعمل حتى يتم توصيل خطوط النقل والتوزيع.PA2006/3-05-005: محطة الحكامية الفرعية

البرصة5.00ليس بها نقص يف البناء، ولكنها غري صالحة للعمل حتى يتم توصيل خطوط النقل والتوزيع.PA2006/3-05-006: محطة حمدان الفرعية

البرصة5.90ليس بها نقص يف البناء، ولكنها غري صالحة للعمل حتى يتم توصيل خطوط النقل والتوزيع.PA2006/3-05-007: محطة الكفات الفرعية

البرصة5.70ليس بها نقص يف البناء، ولكنها غري صالحة للعمل حتى يتم توصيل خطوط النقل والتوزيع.PA2006/3-05-008: محطة الرساج

البرصة5.30ليس بها نقص يف البناء، ولكنها غري صالحة للعمل حتى يتم توصيل خطوط النقل والتوزيع.PA2006/3-05-009: محطة شط العرب الفرعية

أربيل3.40جاري البناء؛ وال يوجد أي قصور.PA2006/4-06-037: محوالت مدينة أربيل

نينوى1.20جاري البناء؛ وال يوجد أي قصور.PA2006/10-06-073: محطة باب عشتار الفرعية بقوة 11-كيلوفولت يف الكابالت املغذية

البرصة28.30جميع املحطات الفرعية تعمل؛ حيث تّم توصيل خطوط النقل والتوزيع.to 082-06-PA2007/1 086: محطة كهرباء البرصة الكهربائية لإلكتفاء الذايت

غري محدد2,270.00توجد ضوابط كافية متّبعة عىل املمتلكات.2007/1تقرير التدقيق 039-06: الوكالة األمريكية للتنمية الدولية/ضوابط إدارة رشكة بكتل للممتلكات

بغداد11.80عدم وجود صيانة عراقية أو استخدام؛ حيث أّن 10 من أصل 17 مولد غري صالحة للعمل.PA2007/4-07-097: نظام كهرباء طاقة مطار بغداد الدويل 

بغداد172.10جاري إعادة تأهيل مولدات اثنني من التوربينات التي ترضرت من التشغيل العراقي اليسء.PA2007/7-07-103: محطة كهرباء الدورة

1,330.00أنجز الكثري؛ حيث أّن نجاح املشاريع الفردية مرتبط ببعضه.2007/7تقرير التدقيق 099-07: عقد رشكة بكتل للمرحلة الثانية
عىل املستوى 

الوطني

بغداد238.00تّم ترميم مولدات التوربينات؛ وجاري زيادة القدرات.PA2007/10-07-101 & 104: محطة كهرباء كداس

PA2007/10-07-105: سد املوصل
تفتقر إىل رسومات التصميم املطلوبة؛ والبناء غري كايف؛ ال تتبع برنامج إدارة الجودة املناسب وال يعمل 

بخطة ملراقبة الجودة؛ وهناك دالئل عىل احتاملية وجود تزوير مشار إليه يف تحقيقات املفتش العام 
الخاص إلعادة إعامر العراق.

نينوى27.00

جنوب العراق123.00حيد عن الخطط األصل بسبب ارتفاع التكاليف؛ والعمل املتبقي يظهر بصورة متقنة.Audit2008/4 08-011: عقد إعادة إعامر قطاع الكهرباء مع رشكة بارنييه

ذي قار1.50جاري البناء؛ والتصميم غري مكتمل؛ وال يوجد أي قصور.PA2008/7-08-127: خط كهرباء النارصية 33-كيلوفولت

األنبار28.70جاري البناء؛ والتصميم غري مكتمل؛ وال يوجد أي قصور.PA2009/1-08-153: محطة الرمادي الفرعية بقوة 132 كيلو فولت

 بغداد11.80مرشوع برنامج االستجابة الطارئة للقائد للتوزيع الكهربايئ الناجح يف مدينة الصدر.Audit2009/7 09-025: برنامج االستجابة الطارئة للقائد—مرشوع توزيع الكهرباء املحىّل 312

بغداد60.40تفتيش ناجح وإصالح 6 مولدات توربينات عىل الرغم من زيادة التكاليف.Audit2010/1 10-007: العقود مع رشكة وامار الدولية

األنبار6.50تبدوا الوحدات جاهزة للعمل؛ إال أّن محافظ األنبار رفض السامح باستخدامها.PA2010/4-09-191: محطة القائم 11/33- كيلو فولت الكهربائية الفرعية املتنقلة

16 آب/أغسطس 2010: غادرت عربات سترايكر كجزء من فريق اللواء القتالي الرابع، وخروج كتيبة املشاة 2 من العراق. 
)صورة القوات األمريكية في العراق(  

سد الموصل

محطة السراج الفرعيةمحطة كهرباء كداسمحطة الرمادي الفرعية محطة كهرباء الدورة

محطات القائم الفرعية المحمولة

مولدات الكهرباء في مطار بغداد الدولي

ترشين األول/
أكتوبر
2010

تقرير املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق ربع السنوي

املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق

يقوم املفتش العام الخاص إلعادة إعامر العراق بتوفري بشكل مستقل وموضوعي بشأن الخطط األمريكية إلغاثة وإعادة اإلعامر والربامج والعمليات يف العراق ما 

ييل:
املراقبة واملراجعة من خالل عمليات تدقيق شاملة وعمليات التفتيش والتحقيقات  •

توجيه املشورة والتوصيات بشأن السياسات الرامية إىل تعزيز االقتصاد والكفاءة والفعالية  •
منع وكشف وردع التزوير واإلهدار وسوء االستعامل  •

املعلومات والتحليالت إىل الكونغرس ووزيرة الخارجية ووزير الدفاع والشعب األمرييك   •




